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A világ ura.

A világháború legmesszebbmenS
•!•• következménye bizonyára az, hogy a
; világ vagyoninak nagy része Ameriká
fcóay "nkveirp-iOí
| Kifizetés szobadban halmozódott össze. Az Egyesült
Lolatos.
I Államoknak a h á b o r ú b a való beavatko1188
j z á s a igazán az utolsó pillanatban döríí-tötte- et-»r4»adisze>rer.C9c forgandó mérfelállat.
( l e g é t az antant-hatalma* o l d a l á r a , ' d e a
ISándor lulajdo- | hivatalos hadüzenetig is pénzzel és rr.ui vöröstarka sím | nicióval támogatta az Unió későbbi szö| vetségeseit. Amikror azután a- győzelem
' eredményeinek iiyúgtatására került a
j sor, Amerika kivonta magái a törtéa tuli|donosnál ! nelmi felelősség vállalásából, holott a
j világháború utolsó két esztendeje é p e h
i Wtlson elnök 14 ponljána- legyében
! zajlott m á r le i s megelégedett azza',
| bogy főkönyvébe. iktassa azokat a köttbzzá l a r t o z ó - v e - - j-lezettségeket, amelyekbe Európának beí r s z é k k e l e g y ü t t i lekerült a háború é s amelyeket, végj e r e d m é n y b e n két emberöltő hosszáig az
n.'
Kraus:: Samu - uj világ számára kéli 1. törlesztenie. A
kány-u. 38. sz.) | jóvátételi kérdés és ezzel kapcsolatban
I az ideiglenes megszállás alatt levő n é m e t
terű.elek kiüritése körüli bonyodalmakat
isi v á l l a l a t : 1 épe'n az a köriilrrrény bkozzi, hogy a
n. é. közönség győztes hatalmak sziveseb -engednének
ni, hogy Celldö- m á r a hadisarcból, hogy a további súr
•u. 62. sz. alatt lódásoknak elejét vegyék, de nem tehej tik, mert viszont az ő háborús tartozái ssikból az Egyesült Államok kormánya
* nem ""hajlandó *-gy vörös centet _sem
tetteim.
elengedni, hanem könyörtelenül ragasz
kodik a te!|.t. összeg kifizetéséhez.
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Most terjesztette be az Egyesült
Államok lelépő elnöke, Coolidge a kong
resszus elé az Unió 1929. évi költség
vetését, amely - európai fal
számára
szinte horribilis é s elképzelhetetlen számada 0-ikni .dobálódzik c s abban kuimtnái, hogy * f o i o a l ^ - o * ; - * * - fél millió
dollár '•
viszont a kongresszus áital
készített t T j d t t i tervezet szerint^ a be
vételekből további 60 milliót be lehetett
volna venni, ha az elnök — akinek
jogköre tágasabb aKárliány monarchiá
nál — jogival élve nem ve?zi revízió
a l á e tételeket. Ha sorra, vesszük, az
egyes resszortokat, azonnal szemünkbe
ötlik, hogy a legnagyobb összeggel a
houvedelirti tárca télelei emelkedtek és
rögtön u t á n n a a haditengerészeté Nem
kell r o s s z m á j a k n a k l e n n ü n k , hogy ka
pásból r á m u t a s s u n k arra az ellentmon
d á s r a , amely.aa Unió k o u n á n y á n a k han
gosan kürtölt
békepolitikája és más
oldalról nem is; titkolt fegyverkezése
közt fennáli. Amikor közel 7Öt> millió
dollárt irányoz elő « költségvetés a'szárazföldi. " légi ts tengeri haderők fenn
tartására és fejlesztésére egy olyan állam
ban, ahol még csák áz általános had
kötelezettség sibes bevezetve, minden
k o m m e n t á r n á l ékesebben beszélnek a
számok é s minden kritikánál -jjyilkosabban cáfoljál? azt a látszólagos oékeaka-

P O L I T I K A I LAP.
Felelős szerkesztő és kiadó:

DINKOREVE NÁNDOR.

' Szerkesztőség és kiadóhivatal:
üinkcreve Nándar könyvnyomdája Celldömölkön
ide intézi ndők a szellemi reszt illető köziem nyak
hirdetések és roindennemö pénziti-tékek "

ratot, amelynek jegyében született meg hogy a világítási üzemben meg-zákitáwk le
hetőleg ne fordnljabak elö s az atkapcsolási
a KeUog-paktum és amelynek égisze
munkalatok a nappalt Órákban eszközöltes
alatt lenne hivatva kialakulni a világ senek.
- •
"
összes nemzeteinek békeszövetsége is.
Forgpáramra Való áttérés „ esetén az
egyenáramú
áramlogyasztö
berendezési
tárgyait
A politika és a diplomácia mindig
kétszínű iátok-volt. ahoi embermilliók '— a fogyasztó belső vezetékeinek kivételével
— tehát motorokat, árammérőt és egyéb
bőrérőt és jövőjéről
döntöttek azok
villamos készülékeket — a vállalkozó s fotudta és megkérdezése nélkül. A világjrjyanjiáaara tartozik ngyan«ly»u j a | .
háború gyászos pusztításai mellett pozi jesitmenvO és Ugyanazon cérnák megfelelő
tív vívmányként könyveltük ' el azt a íorgóáramu keszQlekkel kicserélni, figyelemmel
lényt, hogy a béke a legyőzötteket ért az egyes fogyasztók özemvi&zonyau-a és., -a
kicserélcudíj tárgyak avulási rtTkará; e te»in=
vérveszteségén kivül.azzal az.egyetlen
télben megallaputátik, hogy a . kicserélendő
nyereséggel járt, hogy a titkos diplomá regi motorok és készülékek, ha egyébkent
ciának mindőrökre befellegzett. Téved
üzemképes állapotban vannak, legfeljebb évi
tünk. A diplomácia ma is ugyanúgy & százalék avulási százalékkal veendők szá
- j ^
hinti a port ez idealista emberiség sze mításba,
- A motoros fogyasztókat sorra látogatja
mébe, mint azelőtt, legföljebb azzal a
a részvénytársaság mérnöke es a fent idéseu
megezorrtással, hogy nem ölti magára §. alapján egyenként keresi veink a megegye
* titokzatosság szemérmetes leplét, ha zést Dgy a társaságnak, mint a fogyasztók
nem arnig. egyik kezével a béke mellett nak tonto, érdeke a cserek sima lebonyolítása
handa-bandáztk, a másik k é z - ott van ezt a társaság a rálát tési összegek lebattőeégaj
a trezoronr- amelynek kincseiből fogja] mérsékelt megállapiláaaval, valamint kOnnyU
fizetési (eltéteietkel mindenképen megkönnyí
felszerelni az uj, minden eddiginél bor teni igyekszik. Az elöljáróság ezeket az egyez
zalmasabb b á b o m emberirtó, gyilkos kedéseket figyelemmel kíséri ós a lárgutasok
hadiszeFszámait.
. „ v_ •',
menetéről és eredményéről á landóau tájékoz
tatás! kap á részvénytársaság emiitett mérnö
kétől. Amennyiben a megegyezés valakinek
nem sikerülne, a felek az eiö láróságot fogják
közvi'tité- re "felkérni. .
\ ,
Va.-v.iruje.yn Elektromos i l j v k r. I .
Az izzólámpa kicserélére (melyre teraz Ikervar celldömölki távvezeték, vaUmiota
j n a e n a fent idézett § ban említett évi
celldömölki kapcsoioház es letransformáió
5 százalékos avu':i< nem vooatkózlathátó) ugy
állomások rpíteei' ftjf szerelési, munkáit 5—ü
fog .történni, hogy a társaság önköllségi áron
hét alatt előrrlátbaloau befejezi. Január ho
fog a fogyasztókosk 220 voltos izzólámpákat-'
éiső felében tenat -alo-riuOen megkezdődik a
szállítani, a "regi 110 voltos égőket pedig bi
községi hálózatnak az Ikervarról ide vezetendő
zonyos, mindkét (é?re méltáuyns m m b. vallja.
aramra való átkapcsolása, melynek belejezése
Ezt a kedvezményt azonban c-ak azok kapjak,
ntan Celldömölk egész villamos energiaszük
akik. áz uj égőket a társaság által minden
séglete a Vasmegyei Elektromos Müvtk távegyes logyasztónak kézbesirendő nyomtatvá
vezetékhálózatábol nyer kielégitesf, — a régi
nyon megrendelik. Az uj lámpák árát havi 6
egyenáramú telep gépeit pedig~a részvénytár
p i f i - részietekben is lebel fizetni. Egyébként
saság a uagyklziég'iek rendelkezésre bocnatjá.
a megrendelő nyomtatvány, valamint az azzal
Ez az auapcsoias és-a vule jaro ataia- egyidejűleg kiosiK-ra '—-"tő hirdetmény szökit.i-. k a villamos áramfogyaszto közönséget -Vege a caare lebo.;, - _ÍOI részletes fe.vilá
töblJ" iski.i;«-lb.-n kCaiurói érintik s ezért a z
gosítást nyújt ''. turdetméiiyeket és m. ^reualábbiakban röiidoo- u j é k ó z t a t i i i akarmk á
delöiapokát a i .yasztók egy részi" mar meg"közonséiuit a dúlogroL
." kspta, eZík^ek njryéim'ét íelbivjok ana, hogy
Te:-punk inidig egyenáramot szolga.tátott
a c-ere-egók arának merseaitse iraut (mint
es p-ii..: .i világítás es a vilagiiasi arammal azt a mult számban mar röviden letestOk) a
baszmilt háztartási készülékek (ra»alo, főző, nagyközség elöljárósága tárgyalásokat folytat
por.-zivó stb) réozér^- 110, motorok részére a részvénytársasággal, az eddig kiosztott ive*
pedig 220 vo't feszöltséggel. Az ikervári aram ken felsorolt ara.: tehát még nem véglegesek.
azonban nem egyeuaraui lesz, hanem vaito^ó- Ds e=n>: az árak, mért a kicserélés módját
aram és piaiig világítási és háztartási fogyasz ismertető szöveg változatlan marad.
.
tásra aimtébee egy Wíim v*lts»t«!i)tvr •« S!0
A ffltökészfilékek (főzök, vasalók s ebevolt feszOltséggel, mot"rok» részére három
fasisu TálUkozó á r a m (forgóáraro) J 8 0 volt lek) porszivók, ventilátoros stb. tulajdonosait
feszültségi;-i. Az ársmuemnek és feszültségnek felhívjuk, hogy készülékeiket néhány nappal
ez a megváltozása maga utan vouja ázt,hogy nccájnk vezetékének átkape olasa előtt, vagy az it<sze« fogyasztó készülékeket, tehát ngy a legkésőbb az átkapcsoláskor köldjék be a vil
motorokat, mint a haakartasi készülékeket és lamos telepre, ahol-azokat a szökséghez'ké
az összes izzólámpákat? mind ki kell cseréim. pezt átalakítják, vagy becserélik, ez két-bárom
napot fog igénybe venni. Az átalakítás, vsty
A regi motorok, k é s k l e k e k , I .ropák az uj
nagyobb^szattóego á/imra kapcsolva elpusz- becserélés feltéjeleit — mivel azok esetről
esetre különbözők lehetnek — a készülékek
tnin in a
átvételekor fogja a részvénytársaság azok tu
Afkíszaiekek cseréléséről á nagyközség
lajdonosaival közölni. Azokat a fogyasztókat,
é3 a.rev^véuylacsasag kö.ött letrtijOtt szerző
kik készülékeiket oly feltétellel vették, hogy
dés e következőkép rendelkezik: (9. §.)
az eladó cég fogja az niajakilást, vagy cserét
Váliáfkozo 1928. jaáuáT 1-én átveszi a eszközölni: lelkérjük.hógf e.. iránt idejekorán
nagvközség Bzeméhen levő villanytelepet tel intézkedjenek.
*
—
jes berendeaeeevel egytiu Joga van a vállalkosonak a jelenlegi egyenáramú üzemet az
- A hálózatnak a/, átkapcsolás miau saflkátvétel napjától számított legfeljebb 5 even séges átalakítása részben már megkezdődött.
ha ezt
Ennek során több uj vasoszlop feíállitása,
_ fenutarlajiLha
e_ gazdaságosnak és cél
szérflíiet veltTArSWidt joga van a lorgóáramo-tcgyes oszlopok, vezeték huiialok áthelyezése,
sitast azonnal is megkezdeni s belátása áss- 1 kicserélése, uj vezeték huzaluk felszyrelese stb.
rincíolytalui. Gondoskodnia keli ez esetben, lesz szükséges. Ez nem-«seaely munka lesz,
W
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Ordtti.
a társaság mindig a nappali

óraiban é 9 ugy fog végeztetni, hogy a világi
táai—üzemben megszakítás az • esu óraiban
elő ne forduljon. A nappali órákban a-ooban
a mnnkába vntt ás azoktal sz un -z. do- uccakbao, esetleg egész tarosrészben is, az atkap
csplás idejében néhány napig Szünetelni log
az áramszolgáltatás, — erről a -motoros fo
gyásztól kellő időben értesítést fognak kapni.
I t t említjük még meg, hogy az Eléktro
mos Mü november eleje óta hétköznapokon
egész napokon megszakítás nélkül szolgáltat
ársmőTT Ünnepnapokon, mint eddig, rezgeltől
alkonyatig nincs áram

Az optánsper a valóság
megvilágításában.
;

(Folytatás.)
A kissehbségek elnyomásának történelmi
'• - cáfolata.
A magyar királyok sorozatosan szervez
tek határőrvidékeket, de nemcsak a "magya
rokból, hanem a szomszédos álismokból érszázadok folyamán beszivárgó különböző nemzetiségekből is. Igy alakultak az erdélyreszi
magyar székely olah-szas?
és hurrát szerb
határőrvidékek. A magyar nemzet államalkotó
erélyét királyainak patrimoniáli - gondolkozását
igazolja, hogy a székely magyar határőrvidé
keken kívül alapíttattak oiah-.-za.-.-, horvátszerb határőrvidékek és hogy ezeket életké
pessé tegyék, királyaink nagyértékü területek
kel és erdőségekkel s nagy jövedelinn föld
birtokokkal látták el. Az a körülmény, hogy
a magyar királyok kiva tsaglerelekkei es tör
vényekkel nagy értékeket adtak Magyarország
területén élő idegen népfajnknak, azt is iga
zolja, hogy azok a népfajok évszázadokon
keresztül teljed szabadságot élvezlek és az
államalkotó magyarság részéről nemcsak egyen
rangú állampolgároknak tekintettek, de a ma
gyar állammal, mindig harmóniában is éltek.
Az első privilégiumokat és jogokat Má
tyás király adományozta. Az olahoknak ado
mányozott egyik privilégiumról, amely a besztefcenaszodi határőrvidéki vagyont foglalta
magában (a másik a Karáusebesi vagyonkö
zösség volt) Matyas király mar 1475 ben
ajándékozó levelet adott ki. Ez a királyi ok
levél ugyancsak Matyas király által 1488-ban,
majd I I Diaszló király részerői 1492 ö n és
1498-ban, majd Lajos király által 1520 ban
megerősítést nyert. A XVII. es XVIII. szazad
ban a Habsburgok alatt az olahoknak kelle
metlenségük volt a besztercei szászokkal, aiik
Bécsben mindent elkövettek, hogy az oláh
privilégiumok megszüntetései keresztüivigyék,
azonban siker nélkül, mert Mária Terézia ki
mondja a határőrvidékek Jelálluásar. Törtenelmt tény, hogy amig az olahok a magyar
király alatt határőrvidéki vagyonukat háborí
tatlanul birtokolták, addig 1L József a székely
magyar határőrvidék vagyonát a Bucov-féle
mészárlás idején elkobozta. A szászok a szász
egyetem vagyonállományai, mint évszázado
kon keresztül meg nem zavart kolturoéiokat
szolgáló vagyont bírták Nagyszebenben, amely
szász vagyonközösségnek mindenkori feje a
nagyszebeni szászok grófja a magyar királyok
által kinevezett szász ispán volt
\
Az olahok jogegyenlősége.
A bátárőrvidéki vagyont, tehát a széke
lyek ép ugy, mint as oláh és szász vagyont
külfln törvények védelmezték s mig a ázekeiy
vagyont I I . József a bécsi udvar elleni maga
tartás miatt elkoboztatta, és csak I . Ferenc
József adta vissza jogos tulajdonosaiknak,
addig az olahok minden időben háborítatlanul
birtokokban voltak. Az igazságtalan trianoni
békediktátum alig adta át az ofáhokuak a
hatalmat, első ténykedésük az volt, hogy a
több száz millió lei értéket reprezentáló va
gyont az sbhoz fűződő jogosítványokét elkoniskáltak és ezzel közel egy millió székelyt
fnsztott.sk meg oly vagyontol, amelyet a tör
vények védelmeztek s amelyek kulturális célt"
szolgáltak. És hogy milyen a jogegyenlőség
az olahoknál, azt m i sem igazolja jobban,
mint az a körülmény, hogy mig a székelyek
től teljes egészében elvették a több száz milliót
érő és s székely magyarság msgánjavait ké
pező határórvidéki vagyont, addig a magyar
királyok által az oláhoknak adományozott
bstárőrvidéki vagyon a régi tulajdonosok bir
tokában meghagyatott
• . •

ABDULLA

a világ legkeresettebb szívarkai:

RózsalBVélvegü (Török) ára 20 db. 5-20 P, Abdulla 11. sz. (Török) ára Í 5 db. •
425 P. Abdulla 16. sz. (Egyptian) ára 25 db. 350 P a Hungária szállodával
szemben levő külföldi dohanykülönlegessegaket elárusító üzletben.
K a p h a t ó k i Budapest I V . Türr Islván-u. 4- Teleion; Aut. 816—58., az össze*
külön tgességi dohanyarudakfían, elők-lőbb szállodákban, éttermekben, kávéhá
zakban, murstóheljeken és nagyontk/pályaudvarokoo.
Vidékre szállítás Levelezőlap rendelésre utánvéttel Mindé- egyéb fajta ABDULLA
szivsrka meurendelhetó: Kreibig Rudolf külföldi doháuyarü , behoz, irodájában
' Budapest V., Sas-ncca 29. I . 52. Telefon: Lipót 965— 83
(A Nemzeti Bankkal szemben)
Kérjen árjegyzéket!
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A l k a l m a z o t t a k n a k r e n d k í v ü l i k e d v e z m é n y . (Válaszbélyeg)

Dinkgn
könyv és pa|(edésében.

Ha a népszövetség az jgazsa'got keresi
s A népek jogainak védelmé: tartja szem előtt
- Nemcsak laikusok előtt, hanem szakkö
lehetetlen, hogy az állampolgárok egyenlő
jo. álnak ilyen arculverése lattára meg nem rökben i - altalános feitüuest kelt az a tény,
hogy a bécsi terméuypiaCon a magyar bUza
mozduljon.
atá idöusént olcsóbb, mint Budapesten. T - T
Hoay jött létre az optánsper?
..
mészetes, hony ebből messzemenő kOveikez
A.székeiy közvagyonban re-z-s.dő s ,v.
teleseket vonnak le a magyar termelői és
k " ' j községek, illetve azi.k. igenyjogosultjai
kereskedelmi körök áralanitaai-politikát n e
árok a jogi személyek, a.ik.-t a_,Comiteta
tő>0. amelyek nem a, l e k e d v e z ő b b színbeli
.U'-ar rendelkezése sért
akik e séreiines
tüntetik fel ezeknek a gazdasági tényezőlCné-:
rendelkezés -ellen jogorvoslattal éíhet'uek. Az
üzleti politikáját.
oi.ih impérium alatt elő csíki ssekelyek mee
Érdekelt részről u'-y"alítják be * h'-ny
is indítottak a n:wy pör:, azonban mint u áh
zetet, hogy B-csbeii -X •al.a-.iizn S-lillerUŰ
alattvalók csau olah-birósag előtt peresked
spekuláció erős cuutremin pozíciót foglal el
hettek, amelynek kimenetele senki e-óit két
, és fedezetlenül olcsóbban kínálja a magyar
séges nem-lehet. A aemzeti kisibbstchez tar
terményeket, mint amicő^aTOU a m i Cégeink
tozó állampolgár Romániában hiába ervei
reális kalkuláció alapján a terményeket kül
azzal, hogy mig a besztercenaszodi és karáu
földön leiajánljak. Amilyen tetszetős ez z ma
sebesi olahok meghagyattak ugyanolyan ter
gyarázat ugyanolyao érthetetlen mégis egy
mészetű javaik birtokában, addig a csíki széolyan spekulációnak létezési lehetősege,amely
kelységtöl magénjavaikat elraboltak: azzal
állítólag az egész világpiac elleoére egy nem
tisztában lehetünk, hogy olah bíróság nem
is agrarállara gabonatőzsdéjén akarja meg
dönthet ebben az ügybe'o elfogulatlanul, tehát
koiiirennn imi a boza kialakult árfolyamát.
az ügy egyetlen fóruma á Ttémzetközi Bíró
Hogy egy kissé népies hasonlattal éljünk, ez
ság lehet
a magyarázat olyan, mintha azt állítanánk,
Mintán azonban hazaárulás vádja nélkfll
hogy Csajágröcsögéről meg lehet koulremiés az azzal iaro üldöztetés nélkül romániai
náini a frankot. Hiányos közgazdasági isme
állampolgár per: nem indíthat, i t t oyilik meg reteink ellenére meg merjük kockáztatni azt
a joga és kötelessége ama magyar állampol a merész állítást, hogy csak a legelkeseredet
gároknak, akik a felsorolt székel; községekből tebb helyzetben, amikor az öngyilkosság és a
i.piáltak Magyarországra és akik a 62.000 kat. börtön közt lehet választani, szánhalja rá
hold kiterjedésű .csíki. magánjavak.-hcz va
magát egy spekuláns erre a reménnyel nem
gyonjogi igényüket megtartották. Az illetőség
kecsegtető akcióra.
elvesztése .nem joveim-a perfelvétel megtaga
Valljuk be inkább, hogy kereskedelmünk
dásához, mert az eddig perben álló magyar
szervezetlensége és az az összhangoélküliség,
optaosok is uj állampolgári státusuk kény
zerhelyzele.folytan kerüllek abba a helyzetbe, amely karosán érezteti hatását gazdasági éle
tünk számos terén, okozzák alólmaradásonkat
hagyja jogtalanul konfiskáló sr Irartéritéstöl
a jól megszervezett és tökéletes harmóniában
elzárkózó román államot perelni voltak kéóy
levő
osztrák importtal-és közvetítő kereske
telének,

A spekuláció csodái.
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Ha Európa nemzetközi jpgászai ször
nyülködhettek idáig a magyar-olah optánsper
körül lej.lszódolt események miatt, akkor a
világ hatványozott megdöbbenéssel szerezhet
tudomást arról, hogy Románia állampolgárai
lözött miképen tesz kfllörabséget s miképeu
hagyja meg a magyar királyok á l u l adomá
nyozott közvagyont az oláhok kezébe és m i képen rabolja el a székely közvagyont csak
azért, niert az — székely-rrjagyar közvagyon!
(Vége.)

Ha Budapestre

utazik,

keresse fel

Hotel József foh. szállodát
Budapest, a Keleti pályaudvar közvetlen
közelében, VUI. Baross-tér 1.

Családiis, szolid

otthont talál I

Garantált tiszta szobák, hideg-melegvíz,
fürdők a házban, központi fűtés, lift,
villamos megálló a ház előtt, figyelmes
kiszolgálási

Teljesen pótolja az otthont I
Szobák már 4 pengőtől k e i é r e !
Hosszabb tartózkodásnál engedmény*

Hirdessen a Kemenesaljában.

delemmel szemben. Szilárd meggyőződésünk,
hogy inkább nálunk érezteti hatását a speku
láció, még pedig abban a káros irányban,
hogy a készletek visszatartásával egyre ma
gasabb és magasabb arakat kivan elérni.Hogy
azntán erre a számításra rá is fizethet, az
megiat más lapra tartózik. Ezért rsn szükség
egy olyan szervezetre, amely a közbeeső —
többnyire nem is kereskedelmi, hanem lánckereskedelmi — szervek kiküszöbölésével köz
vetlenül a termelői érdekeltségek irányitásávsl
intézné a gabonaértékesítést és gyakorolna
befolyást az áralakulásokra. Akkor azután
nem eshetne szó a béesi gabonatőzsde cso
dalatos hatású kontremin-manővereiről.

T~fí

Í R E K .
Mikulás.

A fehérszakállú, ajándékosztogató szent
Miklós püspök misztériuma tárult fel csütör
tökön és nem volt olyan ház, ahol 'nem ara
nyozta volna be esengő gyermekkacagás a
mindennapi gondok és bajok rut szürkeségét
Az első hóval együtt érkezett meg a legnép
szerűbb szent és kezének áldásos nyomát ott
hagyta minden sblskban cukorkák, csokoládék,
virgácsok alakjában. Milyéu könnyen és olcsón
is elkápráztatható a gyermeki kedély, amely
csodatevő, érdemet és rosszaságot méltányló
szentként könyveli el Mikulás apót és meny
nyire ránkfére, idő előtt megöregedett felnőt
tekre, ha mi is- részesedhetnénk néhanapján
valami hasonló mennyei csodában.
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Sajnos, a materializmus, a felvilágosodottság korát éljük és meglepetést legfiirjetrtr
egy aj adónem kiagjalása kelthet szamunkra.
Mégis ogy érezzük, hpgy egyszer mi ia ki
fogjak team cipőtöket as ablakba és a gyer
meki Oohittetés nairságával várjuk azt a cso
dálatos, boldogiló, minden keserűségei, bána
tot feledtető pillanatot, amikor a magyarok
Mikulása fisszahozza számunkra a mi leg
drágább, epedően sóvárgott kincsünket, NagyMágyarországot Igazán megérdemelnénk, hí-,
szen 10 esztendeje egyebet sem hozott a
Mikulás, mint virgácsot
A kormányzó nevenapja. Csütörtökön
volt Magyarország kormányzójának névnapja,
amely atkalommal a középületeket lellobognzták és az összes iskolákban az előadás szünetelt,
Mikes János gróf megyéspüspök tegnap
délután-érkezett-haza székhelyére világkörüli
útjáról, mely alkalommal Szombathely városa
diszes fogadtatásban részesítette a főpászton.
Több diszkaput emeltek és a püspökvárat
feldíszítették tiszteletére.
Iskolaávatás. A helybeli újonnan épült
evang. oópiskoiat . vasárnap- -délelőtt - (él ÍO
órakor Varga Gyula vönöcki esperes avatja
fel. Ezzel az aktussal megszűnik varosunkban
a népoktatás Ügyének évek óta húzódó kinos
problémája, ezentúl ifju-aguuk a mai kornak
teljesen megfelelő modern iskolákban uyer
elhelyezést.
Halálozás. Günsberger József, néhai
Günsberger Ignác alsósági bornagykereskedő
Sa, 25 eves korábao kedden reggel meghalt
Temetése szerdán délután a helybeli orth. tzr.
templom udvaráról ment Végbe. A fiatalon
elhunyt kereskedő halála széles körben nagy
részvétet keltstt
.
Fizetésemelés a Máv-nál. Hermann Miksa
kereskedelmi miniszter Fabinn Béla " ország
gyűlési képviselő interpellációjára kijelentette
a Házban, hogy reméli, hogy 8 százalékos
fizetésemelési tervezetét a minisztertanács el
fogja fogadni. A kormányzó pedig hozzájárult,
hogy a Mav. személyzetének részesedési juta
lékát allandositsak s igy a z erre az évre
esedékesét a jövő héten már ki is fogják
fizetni.
Immaculata ünnepély. A leányok Maria
kongregációja december 8 áo délután 5 orai
kezdettel az apátsági templom tarhazában
Immaculata ünnepélyt rendez, melyre a Szent
Szűz tisztelőit szeretettel meghívják. Az ünne
pély műsora. 1. Beethoven: Andante. Zougorán
előadja Merkly Annuska. 2. Rudnyánszky: Te
Isten legszebb költeméuye. Énekli az énekkar.
3. Lévay Mihály: Az en ideálom. Szavalja
Sikorezky Irén. 4. Byrd: Praehdium. Harm niumon játsza Dhlar Gyula karuagy, hegedűn
kiséri Gyallay Jóska pnmas. 5. Tarkányi Béla
Mária mécse. Szavalja Császár Mária. 6. Varadi-Csaba: Regiuo eoeli. Melodráma. Szavalja
Reich Kata. Zongorán kiséri Merkly Annuska.
7. Ünnepi hódolat Vallásos szini jelenet 8.
Ti jetais roi... Zongorán jatsza Karolyi Erzsé
bet V. Kongregációs himnusz. Az ünnepi hó
dolat szereplői: Koogreganista Fördős í r n a ;
iskolásleány: Császár Margit; apáca: Bornem
issza Irén; menyasszony: Szabói. Annuska;
Anna leánykárai: Szabó Margit Hámpel Manci;
Nagyasszony: Reich "Marinka. Fehérruhás leá
nyok: Farkas Gizella, Reieh Magda, Viniczay
Ilona, Schilling Kerolin Belépődijak: ülőhely:
1—60-ig 1 P, 50 tői 50 fillér, állóhely 20 fill.
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takaréktüzhelyek
ezerszeresen ki rajinak, próbáivá ét a legjobbaknak bizonyultak.

K e v é s fűtőanyag,
n a g y f ütőképesség

Szabó

S a m u takaréktűzhely, lakatosáru és
„Rába" kályhagyár R. T.
Győr-Ipartelepek.

Városi raktár: Róth éa Székely Győr, Baross-n, 26. Telefon 61.
ua •)•-?tinin transakcióinak a koronája. Egyéb
ként ö'volt az, aki az Independent Steel Co-t
consolidálta és annyira kifejlesztene, hogy az
Amerikai Acélipar egyik vezetőjévé vált
Gsysr fenyő. Az érdem, a. tudomány
uttör az ellenséges h itarokoms. Nem lehet
gátat emelni elébe, ahogy nem lehet a repülő

madarat, vagy a x a d i ó által továbbított híre
ket a levegőben* Megfogni, visszatartani, épen

uity nem •ehet a radomauyt elnyomni. Ideig-

oraig lehetséges ugyan a tudományt, az érde
met "iliomaiyo-ii.on,. de előbb utóbb köreteli
a maga j u t a l m a t mely el nem maradhat. Igy

vao ebben az esetben is. Dr. Gayer Gyula
mint törvényszéki bíró módot talált arrá is,
hogy a botanika térén nevet szerezren

ma

gának. A szegedi egyetemen mint magántanár
tanítja a botanikát és ludasával sikerült fel
kelteni a kü-lötd figyelmet olyan mértékben,
hogy ellenségeink, a Iranciák elneveztek róla
egy fenyőfajt Az uj fenyőt Pinea Gayérianának nevezték él.
Házasság. Csendes Bizsike és Kovács
Karoly vönöcki adóügyi jegyző folyó hó 1-én
Kapuvaron házasságot kötöttek. (Minden külön
értesítés helyeit)
' • ' '.-_-" )
Felemelik a községek háztartási segély
alapját Az egyes szakminisztériumok- közt
folyamatban vannak "azok a tárgyalások, me
lyek annak az alapnak a megteremtését cé
lozzák, amelyből a nehéz helyzetbe jutott
községi köztartásokon segíteni akarnak a kü
lönleges helyzetre való" tekintettel. Értesülésük
szerint a rendelkezésre álló alapot 8 millió
pengőről 10 millióra emelik -fel, hogy ebből
fedezhessék a községek legsürgősebb szükség
leteit
Kedves olvasóink ügyeimébe I A szent
ünnepek közeledtével, mindenki azon töri a
fejét, mivel szerezhetne örömöt szeretteinek.
Kedves kötelességünknek tartjuk felhívni olva
sóink szives figyelmét, hogy mielőtt bármit
vásárolna, feltétlenül tekintse meg a világhírű
Semler cég (Budapest, Bécsi-o. 7.) karácsonyi
kiállításai. Különösen felhívjuk olvasóink figyel
mét a cégnél folyamatban levő maradékvásarra, mely alkalmat nyújt a legjobb minőségű
angol szöveteknek igen jutányos áron való
beszerzésére.

Az amerikai gummiipar -legújabb diktá
tora. Az amerikai nagyipar egyik legfrissebb
diktátora Cyrus Eatou/«s Ottis & Co. Newyork és Clevelandi jól ismert bankház feje,
aki az utóbbi évek taláo egyik legdramaiikusabb batásn ténykedésével leple meg az ame
rikai pénzvilágot Feltűnés nélkül a nyílt
piacon összevásárolta a Goodyear Tyre and
Rubber Company majoritását Ez a vállalata
világ legnagyobb gussmigyára, mely az egész
világ nyers gummi termelésének egyheted ré
szét fogyasztja, Akroe, Ohioban az Egyesűit
Államok gummiiparának központjában levő
óriási gyártelepén kívül a vállalatnak Angliá
ban, Caoadában, Ausztráliábso és Califofaiában vannak gyárai éa az Egyesűit Államok
déli részében ujabb ipartelep létesítését ter
vezik;- Eladásuk évi összege kb. 250 millió
dollár. A világ gummiiparában eme vezetőszerepnek a megszerzése Mr. Cyrus S. Eatoo

S A H U-féle

,

Útépítési versenytárgyalás. BudapestSzékesfehérvár Siófok vonalon az útépítés
versenytárgyalása azzal az érdekes alapfelté
tellel fog megtörténni, hogy minden ajánlat
tevő bármily

rendszerű

útépítéssel

vehet a

pályázaton részf? Ogy hírlik, hogy e nagy
munka iránt sok külföldi cég is érdeklődik.
Ezek strohmsnnokat keresnek, hogy ajánlatu
kat magyar mezben tehessék meg.
Hadikölcsön segélyek kiosztása. Dréhr
Imre népjóléti államtitkár a napokban ugy
nyilatkozóit, hogy karácsonyra, kiosztják a
hadikölcsön segélyeket.
A földbirtokreform pénzügyi végrehaj
tása. Ismerétes, hogy a (Öldbirtokrelorm pénz
ügyi lebonyolításához szükséges első lépés a
telekkönyvek rendezése, az igazságügymmisz
terium álul kiadott rendelet alapján megin
dult és ugy látszott, hogy a gyufatröst általat

kormány rendelkezésére bocsátott kölcsön
első részének folyósításával kapcsolatosan már
jauuárban meg lehet kezdeni a kártalanítási
eljárást is. Amint azonban értesülünk, a te
lekkönyvi átvezetések olyan ho-.-zu időt vesz
nek igenybe/tfepgy egyelőre a tavasz előtt nem
lehet szó arról, "hogy az érdeteltek á törvény
ben megállapított kártalanítási összegek első
részét megkaphassak. Baj van azonban a vagyoováltség földekből földhöz jutottakkal is,
amennyiben az ország egész területén a ha
szonbér fizetésekben a rosaz gazdasági viszo
nyok miatt nagy hátralékok mutatkoznak es
havonta állagban ázásnál több esetben indnl
meg eljárás a juilátottak elten,úgyhogy most
_már egy" évi hátralék után azoktól, akik kö
vetkezetesed elmaradnak a haszobérekkel, az
OFB ólján elveszik a juttatóit földeket.
A szőlőgazdaság krízisének megoldása
szövstkezett alapon. A azőlőgazdák körében
ujabban ismét akciók folynak a termelőknek
szövetkezetekben való tömörülése érdekébea.
Szőlőtermelő' és értékesítő szövetkezetek ala
pítását propagálják, amihez azonban állami
segélyt igenyelnek, mert az akciók vezetői
szerint az ily szövetkezetek a szőlősgazdák
mai nehéz financiális helyzete mellett nem
nélkülözhetik az állam támogatását
~
Blériot repülőgépgyárat akar létesíteni
Magyarországon. Blériot, a híres francia repülőgepkoostruktör és pilóta szzal a tervvel fog
lalkozik, hogy Magyarországon nagyszabása
repülőgép és autógyárat létesít Hír szerint
Blériot rövidesen megkezdi a tárgyalásokat ez
ügyben a Weiss Manfréd csepeli gyártelep
vesetőségével.
J

Nyugdíjintézetet létesítettek a „Hangya"
Szövetkezetek. A »Haugya« Szövetkezetek
alkalmazottaik javára külön . nyugdíjintézetet
létesítettek, amelynek első tőkéjéhez maga a
Hangya központ járult kozza jelentékeny ado
mánnyal. Az pj intézmény -tagjainak 10 évi
tagság után munkaképtelenség esetére rokkant
sági nyugdijat, elhalálozás esetére özvegyi
nyugdijat továbbá a C5 életév betöltése vagy
40 évi tagság után öregségi nyugdijat fog
biztosítani.
'
A karácsonyfaárusitás szabálynzáss.
Belügyminiszteri rendelet értelmében karácsony
lat csak azok árusíthatnak, akik községi bizo
nyítvánnyal igazoljak, hogy a fákat jogos nton
szerezték.
Rövidebb leaz az Idei farsang. Az
1-929-es ev kevés.jót ígérget azoknak, akik a
mulatozó és pihenő napok kedvelői. A farsang
például igen rövid lesz, Vízkereszttől csak
február 12-ig tart. Február 18-in már bekö
szönt a Hamvaző szerda, Vízkereszt, Kiasassszony napja és Mária szeplőtelen fogantatá
sának üonepe Vasárnapra esik és igy három
ünnepnappal kevesebb lesz jövőre, mint az
idén volt Korán köszönt be majd hasvét:
március 31-éa. Áldozócsütörtök májas 9-én,
] pünkösd Vasárnapja május 19-en, Űrnapja
i május 31 én lesz.
[.
Az STlatforgalmi adó eltörlésével fog> lalkoznak. Az állatforgalmi adó ellen hossza
idő óta folytatnak harcot az érdekeltségek'
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oldal.

melyet azonban a t-lrsaság mindig a uappaliórákban Aa úgy (og végeztetni, hogy a világí
tási özemben megszakítás az esü órákban
elő ne fontoljon. A nappali órákban áronban
a mnnkába vett és azokkal szomszédos uccakban, esetleg egész varoerészbeo is, az átkap
csolás idejében néhány napig szünete ui fog
az áramszolgáltatás, — erről a motoros fo
gyasztók kellő időben értesítést fognak kapni.
Itt említjük még meg, hogy az Ek-ktro
mos Mü november eleje óta hétköznapokon
egész napokon megszakítás nélkül szolgáltat
áramot. Ünnepnapokon, mint eddig, reggeltől
alkonyatig nincs áram

szám

A B D U L L A a világ legkeresettebb szivarkái:
Rózsalsvélvéga (Törők) ára 90 db. 5-20 P. Abdulla 11. at. (Tötök) ára 85 db.
4-25 P. Abdulla 16. sz. (Egyptian) ára 25 db. 350 P a Hungária szállodával
szemben levő külföldi dohánykülönlegességeket elárusító üzletben.
K a p h a t ó k i Budapest IV. Türr István-u. 4..Teleion: Ant.816—58., az összes
külön ogességi dohányarudakbsn, előt-lőbb szaliodákbsn, éttermekben, kávéhá
zakban, mulatóhelyeken és nagyobb pátysndrarokoo.
Vidékre szállítás Levelezőlap rendelésre utánvéttel. Mindé- egyéb fajta ABDULLA
szivarka megrendelhető: Kreibig Rudoif külföldi dohányáru behozz irodájában
Budapest V., Sas-ncca 29. I 52. Telefon: Lipót 9 6 5 - 83.
(A Nemzeti Bankkal szemben)
. P"
Kérjen árjegyzéket!
4

Az optánsper a vajóság
megvilágításában.
(Folytatás.)
A Ussebbségek elnyomásának történelmi
cáfolata.
A magyar királyok sorozatosan szervez
tek határőrvidékeket, de nemcsak a magya
rokból, hanem a szomszédos államokból évszázadok folyamán beszivárgó különböző nem
zetiségekből is. Igy alakoltak az erdélyrészi
magyar-székely-olah-szasz
és horvát szerb
határőrvidékek. A magyar nemzet államalkotó
erélyét királyainak patrímoniális gondolkozását
igazolja, hogy a székely-magyar határőrvidé
keken kívül alapíttatlak oláh-szász, horvátszerb határőrvidékek és bogy ezeket életké
pessé tegyék, királyaink nagyérlékü területek
kel és erdőségekkel s- nagy jövedelmű föld
birtokokkal láttát el. Az a körülmény, hogy
a magyar királyok árva tsaglevelekkel es tör
vényekkel nagy értékeket adtak Magyarország
területén élő idegen uepfajoknak,—azt is iga
zolja, hogy azok a népfajok .évszázadokon
keresztül teljes szabadsagot élveztek es az
államalkotó magyarság részéről nemcsak egyen
rangú állampolgároknak tekintettek, de a ma
gyar állammal mindig harmóniában is éltek.
Az első privilégiumokat és jogokat Má
tyás király adományozta. Az olahoknak ado
mányozott egyik privilégiumról, amely a beszterceoaszodi határőrvidék! vagyont foglalta
magában (a másik a Karánsebesi vagyonkö
zösség volt) Matyas király mar 1475 ben
ajándékozó leveret adott ki. Ez a királyi ok
levél ugyancsak Matyas király által 1488 ban,
majd I I . Ulászló király részéről 1492-beo és
1498-ban, majd Lajos király alia) 1520 ban
megerősítést nyert. A XVII. es XVIII. szazad
ban a Habsburgok alatt az olahoknak kelle
metlenségük volt a be-zt-TC-ji szászokkal, szik
Bécsben mindent elkövettek, hogy az oláh
privilégiumok megszüntetéséi ker-sztfl.vigyek,
azonban siker nélkül, mert Mária Terézia ki
mondja a határőrvidékek felállításai. Törté
nelmi tény, hogy amig az olahok a magyar
.király alatt határőrvidéki vagyonukat háborí
tatlanul birtokolták, addig IL József a székelymagyar határőrvidék vagyonát a Bucov-féie
mészárlás idején elkobozta. A szászok a szász
egyetem vagyonállományát, mint évszázado
kon keresztül meg nem zavart kulturoéiokat
szolgáló vagyont bírták Nagyszebenben, amely
szász vagyonközösségnek mindenkori feje a
nagyszebeni szászok grófja a magyar királyok
által kinevezett szász ispán volt.
Az olahok jogegyenlősége.
A batárórvidéki vagyont, tehát a széke
lyek ép ugy, mint az oláh es szász -vagyont
kilón törvények védelmezték s míg a székely
vagyoot IL József a bécsi odvar elleni maga
tartás miatt elkoboztatta és csak L Ferenc
József adta vissza jogos tulajdonosaiknak,
addig az olabok minden időben háborítatlanul
birtokukban voltak. Az igazságtalan trianoni
békediktátum alig adta át az -oláhoknak a
hatalmat, első ténykedésük, sr volt, hogy s
több száz millió lei értéket reprezentáló va
gyont az ahhoz fűződő jogosítványokat elkoniskáltak és ezzel közer-így millió székelyt
fosztottak meg oly vagyontol, amelyet a tőrvéayek védelmeztek s amelyek kulturális célt
szolgáltak. Es hogy milyen a jogegyenlőség
az oláhoknál; azt mi sem igazolja jobban,
mint az a körülmény, hogy mig a székelyek
től teljes egészében elvették a több szaz millió:
érő és a székely magyarság magánjavait ké
pező batárórvidéki vagyont, addig a magyar
királyok által az oláhoknak adományozott
határőrvidéki vagyon a régi tulajdonosok bir
tokában meghagyatott
,
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Alkalmazottaknak rendkívüli kedvezmény.
Ha a népszövetség az igazságot keresi
s a népek jogainak védelmé*, tartja szem előtt
lehetetlen, hogy a z állampolgárok, egyenlő
jo.ainak ilyen arcul verése láttára meg nem
;i:••..dúljon.
• - - ''
Hogy jött létre az optánsper?...
A székely közvagyonban re.-.ze>. dő -.zek-iy községek, illetve azok igényjogosultjai
s-ok a jogi személyek, atik-t a Comitetü
Agrár rendelki-zéee sért - akik e -er-.-ones
reidelkezós ellen jogorvoslattal éihetuek. Az
olah impérium alatt élő. csíki székelyét meg

!
I
'
i
;

i

'
:

is jríditn-iak a nagy pör:, azonban in}of o-áii

alattvalók csai oiah bíróság elótt peresked
hettek,amelynek kimenetele srnti eflit két
séges nem lehet. A nemzeti kisebbséghez tar"tozó állampolgár Romániában hiába ervei
i azzal, hogy mig a beszterceoaszódi és karánI sebesi olahok meghagyattak ugyanolyan ler: mészettt javaik birtokában, addig a csiki azé- kelységtől magánjavaikat elrabo^ak; azzal
! tisztában lehelünk, hogy olah bíróság nem
I dönthet ebben az ügyben elfogolatlantrf, téhat
az ügy egyetlen fóruma a Nemzetközi Bíró
ság lehet.
—e

A spekuláció csodái. _

Családias, szolid otthont

talál!

Garantált tiszta szobák, hideg-melegviz,
fürdők a házban, központi fűtés, lift,
villamos megálló a ház előtt, figy imés
kiszolgálási

Taijesen pótolja az otthont I
Szobái már 4 pengőtől kezdve!
Hosszabb tartózkodásnál engedmény.

Hirdessen a Kemenesaljában.

É m
Emit!
Képei
IPÓIUJ

üzieii politikáját
.Erdekeit részről u . y alítják be a hmy
zetet, hogy B-csben' a

N a |

• al.aisnzo' szHiierhü

Ha Budapestre u t a z i k ,

Budapest, a Keleti pályaudvar közvetlen
közelében, VIII. Baross-tér 1.

Imi

tüntetik fel ezeknek a gazdasági tényezőknek,

H

keresse fel •

könyv és

- Nemcsak laikusok előtt, hanem szakkö
rökben i - általános feltűnést kelt az a tény,
hogy a hécii termenypiacon a magyar buzara idóu-.ént olcsóbb, mmt Budapesten. T.r
meszelés, hogy ebből rae .-zemenö követkéz
tetéseset voonak le á magyar- termelői es
kereskedelmi körök áralanitasi politikát il e
lóén. amelyek nem a legkedvezőbb színben

spekuláció erős coutremin pozíciót foglal el
és fedezetlenül olcsóbban kínálja a magyar
terményeket, mint amiuő arou a mi cégeink
reális kalkuláció alapján a terményeket' khlföidöu felajánljak. Amilyen tetszetős ez z ma
gyarázat ugyanolyan érthetetlen mégis egy
olyan speknlacióuak létezési lehetősege, amely
állítólag az egéaz világpiac ellenére egy nem
is agrarállam gabonatőzsdéjén akarja meg
kontreminálni a búza kialakult árfolyamát.
Hogy egy kissé népies hasonlattal éljünk, ez
a magyarázat olyan, mintha azt állítanánk,
Hintán azonban hazaárulás vádja nélkfl' hogy Csajágröcsögéről meg lehet kontremi
I és áz azza. |aro üldöztetés nélkül romámat nálni a frankot Hiányos közgazdasági isme
állampolgár pert nem jodithal, itt nyílik meg reteink ellenére meg merjük kockáztatni azt
a joga és kötelessége ama magyar állampol a merész állítást, hogy csak a legelkeseredet
gároknak, akik a felsorolt székely községekből tebb helyzetben, amikor az öngyilkosság és a
• •piáltak Magyarországra és akik a 62.000 kat. börtön közt lehet választani, szánhatja rá
hold kiterjedésű .psiki magánjavak.-hoz va magát egy spekuláns erre a reménnyel nem
gyonjogi igényüket megtartották. Az illetőség kecsegtető akcióra.
elvesztése nem jogcim a perlelvétel megtaga
Valljuk be inkább, hogy kereskedelmünk
dásához,- mert az eddig perben álló magyar szervezetlensége és az az OsszhangoélkOJiség,
optansok is uj állampolgári statusuk kény
amely károsan érezteli hatását gazdasági éleszerhelyzete folytán kerültek abba a helyzetbe, ttjuk számos terén, okozzák alólmaradáaonkat
hogy a jogtalanul konfiskáló a kártérítéstől a jól megszervezett és tökéletes harmóniában
elzárkózó román államot perelni voltak kény
levő osztrák importtal és közvetítő kereske
teleoek.
delemmel szemben. Szilárd meggyőződésünk,
Ha Európa nemzetközi jogászai ször - hogy inkább nálunk érezteti hatását a speku
nyülködhettek idáig a magyar-oláh optánsper láció, még pedig abban a káros irányban,
körül lej .tszodott események miatt, akkor a hogy a készletek visszatartásával egyre ma
világ hatványozott megdöbbenéssel szerezhet gasabb és magasabb árakat kivao elérni.Hogy
tudomást arról, hogy Románia állampolgárai azután erre a számításra rá is fizethet, az
, kőzött m.kepén tesz külörnbséget s miképeu megint más lapra tartozik. Ezért van szükség
hagyja meg a magyar- királyok álul adomá egy olyan szervezetre, amely a közbeeső —
nyozott közvagyont sz oláhok kezébe és mi- többnyire nem is kereskedelmi, hanem láncképen rabolja el a székely közvagyont csak kereskedelmi — szervek kiküszöbölésével köz
azért, mert az — székely-magyar közvagyou! vetlenül a termelői érdekeltségek irányításával
(Vége.)
intézné a- gabonaértékesítést és gyakorolna
befolyást az áralakulásokra.. Akkor azután
nem eshetne szó a bécsi gabonatőzsde cso
dálatos hatású kontremin-manővereiről.

Hotel József föh. szállodát

Dinkjj

1139

(Válaszbélyep,)

H Í R E K .
Mikulás.
A fehérszakállú, ajándékosztogató szent
Miklós püspök misztériuma tárolt fel csütör
tökön és nem volt olyan ház, ahol nem ara| nyozta volna be esengő gyermekkacagás a
I mindennapi gondok és bajok rut szürkeségét.
Az első hóval együtt érkezett meg a legnép
szerűbb szent és kezének áldásos nyomát ott
hagyta minden ablakban cukorkák, csokoládék,
virgácsok alakjában. Milyeu könnyen és olcsón
is elkápráztatható a gyermeki kedély, amely
csodatevő, érdemet és rosszaságot méltányló
szentként könyveli el Mikulás apót és meny
nyire ránkfére, idő előtt megöregedett felnőt
tekre, ha mi is részesedhetnénk
valami hasonló mennyei csodában.
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Sajnos, a materializmus, a felvilágosodottsag korát éljak és meglepetést legföljebb
egy sj adóoem kiagyalási kelthetnaámuokrá.
Mégis ogy érezzük,' "hogy egjszer mi is ki
fogjuk tenni cipőinket az ablakba és a gyérmekt öohittelés naivságával várjnk azt a csofiálatos, boldogító, minden keserűséget, bána
tot feledtető pillanatod amikor a magyarok
Mikulása visszahozza számunkra a mi leg
drágább, epedöen sóvárgott kincsünket, NagyMagyarországot Igazán megérdemelnénk, hi
szen 10 esztendeje egyebet sem hozott a
Mikulás,"mint virgácsot

„RÁBA" folytonégő ká

Az

és

S Z A B Ó

S A M U-féle

takaréktüzhelyek
ezerszeresen ki vannak próbáin és a legjobbaknak bizonyultak.

K e v é s fűtőanyag.?
n a g y f ütőképesség

- A kormányzó nevenapja. Csütörtökön
volt Magyarország kormányzójának névnapja,
amely alkalommal a középületeket fellnbogózták és az összes iskolákban az előadás szünetelt
Mikes János gróf-megyéspüspök tegnap
délután érkezett haza székhelyéré" világkörüli
útjáról, mely alkalommal Szombathely városa,
diszes fogadtatásban részesítette a főpásztori.
Több- díszkaput emeltek és—a püspökvárat
feldíszítették tiszteletére.
.
- .. Iskolaavatás. A helybeli j j o o n á n épültevang. népiskolát vasárnap délelőtt fél 10
órakor Varga Gyula vönöcki esperes avatja
fel. Ezzel az aktussal megszűnik varosunkban i
a népoktatás ügyének évek óta húzódó kínos j
prnblemaja... ezentúl ifjúságunk a mai kornak '
terjesen megfelelő" modern iskolákban uyer j

Szabd

S a m u takaréktűzhely, lakatosáru é s
„Rába" kályhagyár R T .
*
G y ő r - Ip a r t e l e p e k .

Városi raktár: Róth és Székely Győr, Baross-u. 26. Telefon 61.

uagyszamú transakcióioak a koronája. Egyéb
kormány rendelkezésére bocsátott kölcsön
ként ö volt az, aki az Iodepeodent SteeíCo-t első részének folyósitásávsl kapcsolatosan már
cönsolídálta és annyira kifejlesztene, hogy az jauuárban meg lehet kezdeni a kártalanítási
Amerikai Acélipar egyik vezetőjévé valt*^
eljárást is. Amint azouban értesülünk, a te
.elhelyezést
Sayer fsnyi. Az érdem, a tudomány lekkönyvi átvezetések olyan hosszn időt vesz
.Halálozás. Günsberger József, néhai áttör az ellenséges határokon is. Nem lehet nek igénybe, hogy egyelőre a tavasz előtt nem
Gűh-aberger Ignác alsósági bornagykereskedő gátat emelni elébe, ahogy nem lehet a repülő lehet szó arról, hogy a érdé, etek a törvény
na, "Jő éves korában kedden reggel meghalt madarat, vagy a rádió által továbbított híre ben megállapított kártalanítási Összegek első
Temeteké szerdán délután á helybeli orth. izr. ket a .levegőben megfogni, visszatartani, épen részét megkaphassak. Baj van azonban a vatemplom udvaráról ment végbe. A. fiatalon uuy nem ehet áltudományt elnyomni. Ideig- gyoovállság földekből földhöz jutottakkal is,
elhunyt kereskedő halála széles körben nagy oraig lehetséges ugyan a tudományt, az érde amennyiben az ország agész területén a ha
szonbér fizetésekben a ro.-sz gazdasági viszo
részvétet keltett
me
honjai y o- n,un, de előbb utóbb követeli
nyok miatt osgy hátralékok mutatkoznak és
Fizetesemeles-a Mav-nál. Hermano Miksa a maga jutalmat, mely el nem maradhat Igy havonta átlagban száaaál több esetben indul
kereskedelmi miniszter Fabiun Béla ország ..van ebben az esetnen ja, Dr. Gayer Gyula meg eljárás a jultaiottak .ellen, úgyhogy most
gyűlési képviselő interpellációjára kijelentette .Lmiut törvényszéki "bíró módot tálait arra is, már egy éri hátralék után azoktól, skik kö
_ Házban, hogy reméli, hogy 8 százaiékes I * *
»
"
szerezten- mavetkezetesen elmaradnak a baszobérekkel, aa
fizeiésemelési tervezetét"a minisztertanács e l _ f s W*>. egystemeu mint magántanár
OFB utján elveszik -a juttatott földeket
fogja fogadni. A kormányzó pedig hozzájarolt,"
J * k. *' ""
ludasával elkerült felA szőlőgazdaság krízisének megoldása
hógy a Mar, személyzetének részesedési juta kelteni a tű.told figyelme: olyan mértékben,
lékai állandósítsak s igy az erre áz évre hogy ellenségeink; a franciák elneveztek róla szövetkezeti alapon. Á szőlögazdák korében _
egy
.fenyőfáit.
Az
uj
fenyőt
Pinea
Gayerianáujabban
ismét akciók folynak a termelöknek
esedékesei a JÖVŐ héten már ki is fogjak
szövetkezetekben' való tömörülése érdekébea.
nak nevezték el.
e*.$
*
fizetni.
-=
Házasság. Csendes Bözsike és Kovács Szőlőtermelő és értékesítő szövetkezetek ala
Immaculata ünnepély. A leányok Mária Karoly vönöcki adóügyi jegyző folyó hó 1-én pitasat propagálják, amihez azonban állami
kongregációja december San 'délután 5 órai Kapuvaron házasságot kötöttek. (Minden küiön segélyt igényelnek, mert az akciók vezetői
kezdettel az apátsági templom tarhazában értesítés helyett.)
szerint az ily szövetkezetek a szőlősgazdák
Immaculata ünnepélyt rendez, melyre a Szent
mai nehéz financiális helyzete mellett nem
Felemelik
a
községek
háztartási
segély
lekötözhetik az állam támogatását.
Szűz tisztelóit szeretettel meghívják. Az ünne
alapját
Az
egyes
szakminisztériumok
közt
^
Blerlot repülögépgyárat akar létesíteni
pély műsora. 1. Beethoven: Audante. Zongorán
folyamatban vannak azok a tárgyalások, me Magyarországon. Blériot, a híres francia repttelőadja Merkly Annuska. 2. Rudnyánszky: Te
lyek annak az alapnak a megteremtését cé
Isten legszebb költeménye. Énekli az énekkar. lozzák, amelyből a nekéz helyzetbe jutott lőgépkonstruktőr és pilóta azzal a tervvel fog
3. Levay Mihály: Az en idealom. Szavalja községi köztartásokon segíteni akarnák a kü lalkozik, hogy Magyarországon nagyszabású
Sikor.-zky íren. 4. Byrd: Praelidium. Harmó lönleges helyzetre való tekintettel.Értesülésük repülőgép és autógyárat létesít Hír szeriot
niámon játsza Uhlar Gyula karnagy, hegedűn szerint a rendelkezésre álló alapot 8 millió Blériot rövidesen megkezdi a tárgyalásokat ez
kiséri Gyallay Jóska prímás. 5. Tarkányi Béla "pengőről 10 millióra emelik fel, hogy ebből ügyben, a Weiss Manfréd csepeli gyártelep
Mária mécse. Szaralja Császár Mária. 6. Vá fedezhessék a községek legsürgősebb szükség vesetőségével.
rad!- Csaba: Regiuo eoeli. Melodráma. Szavalja leteit
Nyugdíjintézetet létesítettek a .Hangya'
Reich Kata. Zongorán kiséri Merkly Annuska.
Kedves olvasóink Ügyeimébe I A szent Szövetkezetek. A . .Hatigya. Szövetkezetek
7. Ünnepi hódolat Vallásos szini jelenet, 8.
alkalmazottaik javára külön nyugdíjintézetet
Ti jetais roi_ Zongorán jatsza Karolyi Irzsé- f»* °fP^. közeledtével, mindenki azon töri a létesítettek, amelynek első tőkéjéhez maga a
bet 9. Kongregációs himnusz. Az ünnepi hó fejét, mivel szerezhetne örömöt szeretteinek. Hangya központ járult kozzá jelentékeny ado
Kedves kötelességüknek Jártjuk felhívni olya
dolat szereplői.' Kongreganista Fürdős Irma;
sóink szíves figyelmet, hogy mielőtt bármit mánnyal. Az uj intézmény tagjainak 10 évi
iskolásleány: Császár Margit; apáca: Bornem vásárolna, feltétlenül tekintse meg a világhírű tagság után munkaképtelenség esetére rokkant
issza Irén; menyasszony: Szabó Annuska; Semler cég (Budapest, Bécsi-u. 7.) karácsonyi sági nyugdijat, elhalálozás esetére özvegyi
Anna leánykával: Szabó Margit,Hámpel Manci; kiállítását Különösen felhívjuk olvasóink figyel nyugdijat, továbbá a 65 életév betöltése vagy
Nagyasszony: Reich Marinka. Fehérruhás leá mét a cégnél folyamatban levő maradékvá- 40 évi tagság utan öregségi nyugdijat log
nyok: Farkas Gizella, Reich Magda, Viniczay sarra, mely alkalmat nyújt a legjobb minőségű biztosítani.
Ilona, Schilling Karolio Belépődijak: ülőhely: angol szöveteknek igen jutányos áron való
A karácsonyfaarusitas szabályozása.
1—50-ig 1 P, 50 tői 50 fillér, állóhely 20 fiit beszerzésére.
Belügyminiszteri rendelet értelmében karácsony
Az amerikai gummiipaj legújabb diktá
Uiepitési versenytárgyalás. Budapest-, lat csak azok árusíthatnak, akik községi bizo
tora. Az amerikai nagyipar egyik
leginsseoo
diktátora Cyrus Eatoo as Ottis & Co.
New- j Székesfehérvár-Siófok vonalon az útépítés nyítvánnyal igazoljak, hogy a fákat jogos utón
'•
versenytárgyalása azzal az érdekes alapfelté- szerezték.
york és Clevelandi jól ismert bankház feje, j lellel fog megtörténni, hogy minden ajánlatRövidebb leaz az Idei farssng. Az "
rendszerű
aki az ntóbbi évek talán egyik legdramatiku- j
„„dszerfl útépítéssel vehet
1929-es év kevés jót Ígérget azoknak, akik a
sabb h a t á s ú M í ^ Í ! L í t ^ - . ^ ^ Í m » ^
részt. Dgy hírlik, hogy e nag, mulatozó éa pihenő napok kedvelői. A farsang
nkai pénzvilágot Feltfln-és nélkül-a nyílt í r j j j ^
|
„ag „, érdeklődik,
például igen rövid lesz, Vízkereszttől csak
piacon összevásárolta a Goodyear; lyre and [
keresnek, hogy sjánlatufebruár 12-ig tart Február l i á n már bekö
Rubber Company majoritását Ez a vállalat a .
^
„ e u tehessék meg.
szönt a Hamvazó szerda, Vízkereszt, Kiásassony nspja és Mária szeplőtelen fogantaié
nak ünnepe vasárnapra esik és igy három
szét f o s z t j a , Akroe, Ohioban eV Sgyesült i ! • » népjóléü államtitkár a napokban ugy
ünnepnappal kevesebb less jövőre, mint az
nyilatkozott, bogy karácsonyra kiosztják
Államok gnmmiiparának központjában levő
idén
volt Korán ko-zönt be majd húsvét:
óriási gyártelepén kívül a vállalatnak Angliá hadikölcsön segélyeket. "
máreius 3l-én. ÁldozóesStOrtök május 9-én,
ban, Canadában, Ausztráliában és Csliforniá-; :.•.. '~A földbirtokreform pénzügyi végrehaj pOnkösd vasárnapja május 19-én, Űrnapja,
ban vsunsk gyárai és az kgyesult Államok tása. Ismeretes, hogy a földbtrtokreform pénz május 31 én lesz.
déli részében ujabb ipartelep .létesítését ter ügyi lebonyolításához szükséges első lépés a
Az állatforgalmi ado eltörlésével fog
vezik. Kiadásuk évi összege kb. 250 millió telekkönyvek rendezése, az igazságügy minisz
dollár. A világ guWniiparában eme vezető- térium által kiadott rendelet alapján megin lalkoznak. Az állatforgalmi adó ellen bosaxa
sserepnek a megszerzése Mr. Cyrus S. .Eaton dult és ugy látszón, bogy a gyufatröst által a idő óta folytatnak harcot az érdekeltségek*
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WtkrHa Sándor pénzügyminiszter la olyan tlleleltetés gondját Is enyhe Időjárás, amely karácsonyi és újévi ajándék, ha ismerősei
nyilatkozatot lett, hogy foglalkozni fog az lehetővé tette, hogy a rétek, tarlóherek és barátai és hozzátartozói részére 10 pengővel
ál'a'.forzalmi ado eltörlésének gondolatával. A legelők még mindig legéltetbetök és így áá negyed évre előfizet a Színházi Életre. Ez az
letutiilsó költségvetési érben tíz millió pengd állatállomány a télire való készletbői eddig ajándék annyit jelent, hogy a megajándékozott
Tolt az állatforgalmi adó betéteiéből szármáid, I alig fogyasztott A jószág egészségi állapota a Színházi Élet kiadóhivatala réezéröl, meg
bruttó jövedelem. A behajtás és nyilvántartás ! kielégítő. J á r v á n y o s betegség', mint! s-aj. és kapja 1929. január 1-tfll áprilisig megjelenő
azonban oly költséges, hogy nettóban hat és | körömfájás, se'rit-avész es sertesorbáuc Csak 13 Színházi Életei, ineg.apja a Színházi É.et
féi nii.iióuál nem eredményezett többet éz az szórványosan fordul elő és az is igen enyhe diszes karácsonyi albumát és egy ajándékre
gányt.A Színházi Élét egyes számának ára 1
ado n-in. Az adó teljes eltörlése, azonban az lefolyású
pengő, negyedévi előfizetési djj 10 pengő.'
adatforgalom megnövekedését vouoá maga
Gyümölcsfavédalmi tanfolyamok a Ba Kiadóhivatal Budapesten. Erzsébet kttait.-29.
után. Hír szerint a legközelebb elkészül a laton-menti községskben. Az Alsodnuánluli
pé'jztlgyminisztérinmban az állatforgalmi adó Mezőgazdasági Kamara a tö dmivelísűnyi mi Most megjelent szindarabárjegyzéket minden
érdeklődőnek ingyen ad a Színházi Élet szín
.•törlésére vonatkozó rendelettervezet
niszter ur megbízásából sorozatos gyümölcs darabosztalya, Er/sébet körút £9,
A Magyar áruk védelme. A magyar favédelmi tanfolyamokat rendez a Balaton
Iparos múzeum. Az Ipartestületek Orszái-klanieletbeu mind határozottabb lejlödési' somogyi és zalai partjai közelében fekvő köz
r á n t latunk, amaly már nemcsak a magyar ségekben. Balatonmária, Balatonboglár, Len-, gos Szövetsége elhatározta, hogy a kisiparos
'gyeltóti,
Balatonszárszó.
Kőrösliegy,
Keszthely,
*
ság
aranykora:
a céhvilág emlékeinek össze
ám ii'au kutató vevőt akarja a maga javára
lekötui, hanem igyekszik az egyes cikkek iránt Badacsonytomaj, Révfülöp, Baiatoulüred és gyűjtésére es megőrzésére muzeumot állit fel.
a szükséglet érzésének a növelésére, sót mind Csopak községek lesznek a tanfolyam góc A helybeli ipartestület ntjan felkéri azokat,
pontjai, amelyekhez még 3—5 szomszédos kiknek birtokában céhemlékek (oéhtáblák, céh
ujabb.es ujabb cikkek iránt érdeklődés felkel
lésére es igy raiér arra az egyedül helyts község lesz Csa'olva. A tanfolyam vezetőjéuek. zászlók, pecsétek, céhkönyvek és irományok
valamint
a gyümóicsfavedeiiui szereknek és stb.) vannak, megőrzés vagy ajándékképen
i.tr.i. amelyen haladva produkál, vagyis gaz. dasávi értékeket teremt Örömmel es büszke permetezőgépeknek költségeit a földmivelés- ; Jjocsássák rendelkezésére az összegyűjtő szö
séggel kell megállapítanunk, hogy a magyar ügyi tárca viseli, sőt 15 résztvevőoek még , vetségnek..
—védjegyes áruk ma tüilöldöu keresett es meg napi 2—3_p_engö_iiajuidjjat^ j s ad. Minden góc j
A kisiparosok küzdelme a hatósági
becsült gazdasági értékek, amelyek a külföldi ponton egy 6 napos téli, I t f W**pot U i a t t l 7 üzemek slIen.^JrszágszérTe nagy panasza á
eladó, mint valami különleges, kitűnő, pompás ' es egy 2 oapos nyári tanfolyam lesz. A gyü- j kisiparosságnak az, hogy most, amikor ogy is
árut ajánl a vevőnek. A magyar védjegyes j niölCsfák ápolása es permetezése mindennap oly kevés a munka és oly nehéz a megélhe
aru Külföldi fogyasztása tehát mind nagyobb mas-mas gazda telkén lesz gyakorlatilag be- , tés, még a -ható-ági üzemek is versenyt tá
mérveket olt 0 yaunjira, hogy igen gyakran mutatva. A kamara a jövőben mindazon k ö z " ,
masztanák és bizonyos munkalehetőségeket
halijuk ama sajnálatos megállapítási, hogy . ségekben, laiuelyek nagyobb mértékben íop.a!--.
vonnak.et ii kieiparntsxg'.ó!. Leimt.ibh a győri
Magyarországon i.-m is terem annyi •tokaji - kozuaa ssüuiöicstenueietsei, ilysa tauíu.ya- i
ipartestület iuduott tyabb mozgalmat a ható
bor« >szegedi paprika* mint. amennyit kül mokat szau'dékuzik rendezni.
sági üzemek leépítése tárgyában. Beadvánnyal
földön áruba bocsátanak. íme tehát megtör
Teli fürdő Hévizén. A zaisi mértékadó . fordult a varos tanácsához a különböző intéz
ténhet, hogy az a magyar, aki külfölden a
n»ki • különös előszeretettel ajanfott magyar körökben felvetődött az az. e-zme, hogy Hé • mények iparűzése ellen és kéri, hosy a k ö z árut kéri, gyakran silány ntatiratot kap. Ki- vizeu lén fürdót létesit-enek, mert a fürdő j gíüles írjon lel a belügyi és honvédelmi és a
vaiü rdeket fűződnek lehat ahhoz, hogy ugy . gyógyvize etejz teien^ál kihasználhatatlanul . kereskedelmi miniszterhez a sérelem orvoslá
a magyar nagykereskedelem, mint a magyar marad. Ugy számítanak, hogy egy j ó téli í sáért Kéri, hogy a katonai niühelyea munkanagyközönség ismerje a magyar védjegyes szezon bevételéből fedezni tudnak az építkezés, köro ne-terjedjen a békebelin tul, a logház-ipart rbiidszabaiyozzak meg és szorítsák szűk
arukal, megismerje a magyar származásra költségeit
utaió eredetet garantáló jegyeket^.CsomagolaA helybeli iskolánkivüli népmüvelés ! keretek kozé és építsék le a különböző hato
sa
. i Uzem"ket A debreceni ipartestület hasunió
tottat és ezzel lehetővé -tegye a magyar véd h'niadik eiősda«áról beszámolva megállapít !
jegyes aru kr'end'-égének fokozására irányuló -, i , hogy meg miudig kicsiny az érdeklődők j beadványt i-.tézett a város táuácsahoz. A
munka eredménye-segét.
szama. Pedig W i m m r Lajos >A konyhakert : budapesti -vendéglős ipartes'.ü.et pfdig memo
műtrágyázását.ni! tartott előadásában .sok raidumot ád al a kereskedelmi miniszternek
Téli tanulmányutak. A KEFHOSZ a hasznos és nagyobb pénzkiadás nélkül alkal és ken a fővárosi községi élelmiszer üzem
Párisi Magyar Dir-egye-fliei Utazási Osztálya mazható tanácsot közölt a hallgatósággal, me megszüntetései.
rendezésében a tei fo.yamao több tanulmány- . lyet ha valaki megvalósít, a meglevő kis zony- I
Kérelem a Magyar Társadalomhoz. Tria
utat ii.dit Ezek .öza a semmeringi es a hakertjébeo, akkor a terű et gazdaságos m jt j non mau a lüdövesz a magyar faj legnagyobb
tátrai turániak m«liett,az északattikai e- nizzai müvelesével magának nemc-ak hasznot, hanem Isten c-ap"s:i. Ez ellen küzdeni, a küzdőket
utak iránt nyilvánul meg a legnagyobb érdek öiütnet is szerezhet Szorady Dénes igazgató- , segíteni minden becsületes magyar ember
lődés, AZ előbbi 35 napig tan é s a csoport j tauilo velitettképes felolvavasában>A kösren • kötelessége. A Józsel Királyi Herceg Szanato
megtekinti Sicília, Tuni-, Algír, dél Francia-- banyászatt-ot is > n e t t é . Bel-jeze-ül P i n t é r . ríum Egyesület ez országban a legelsők között
ország es észak 0 aszorszag iierezele.Sseg.eit, • József dr. lőjegy/ő megvalósításra érdemes ; harcol a pusziilo rem eilen és az ehhez szüka másik p-die, Nice esVelence díszes larsaogi eszméket vetett lel, liogy - mikéül lehelne -a J Séges anya;.! eszközök meg-zenesére az egész
leivonü.asait mutatja bé a résztvevőknek. A : héttől ku'inrestéket vonzóbba tenni és hogyan ; országban széjjeiküldte
az általa kiadott
„vonatkozó prospektu-t a P. M. D. E. 0tazási nyerhetuók meg irántuk a köz uség érdek ö • • Egészség Naptarátt, kérve a magyar hazafias
osztálya (IX. Ferenc körot 38. íszt 2. Telefon j dését fokozottabb ménekben E b-számolóban •' társadalom minden tagjai, hogy vegye, meg a
_ Autimala 873—48) legnagy.bb készseggel röviden ezekre is rámutatunk. Városkánk zene I 2 pengős naptárt éa ezáltal tegyen'eleget a
megküldi az érdeklődőknek es hivatalos .órái* i éa én'ekkedvelő fiatal hölgyeit felker,ük hogy l szegéuysorsu tüdőbetegekkel szembeni hazafias
alatt délután 3—5 órai; szóbeli felvilágosít I egy-egy zongora vagy énekszámmal lallei-ve j kötelességének. Sajnos ezen kérelem nem vzt .--a: ÍS szolga
emeljek az előadások ntvojat íven íZive.-eu ' retett. k-lin eredményre és ezért a József Kir.
Pályázati határidő mechosszabbitae. A i vennők, ha a szavaló képe-seggel birn itraa a ] Herciz S^Ti.itorium Egyesület Enöksege ísme"•Berzsenyi Tarsasagt által a-folyó évi szép i mtgyar kötészet remekeit ednak e ő a fetló '
felkéri mindazokat, - akik megkapták temb-r h « 20 - i hirdetett sz tnuU *« v o n ó s - , estek műsorának kiege-zitű szirmaiként H.v.; • niptsra', h.i.y <z r e j ró 2 peiiefit a 11.178
névjts palyazai.uuak határidejét közkívánatra pedig a raegabápito'.i mookaterten beli a 1 szauiu csekken külujék be, vagy ha ez netu
december 15. er* 1929. i-v-i f !»n:,r hó vegéig közönség todasvagvat ku t.nösebb iranyr.., . is " aima
-djukbai . IU.V iiz: kü iii. i. vissza es
me, i
,
kieiégi.sük. közéruekiődeni K.-.IŐ k rd.-.-.-tne! ne károsítsak meg s-^eeéi^soi.-u magyar lüdő- ,.
karácsonyi Iskolai sloadás. A helybeli , forduljon bárki vagydr Pintér Józsefhez, vagy \ béleg testvéreiketJi naptár értékével.
állami polgár. foistola Ifjúsági Vörös rt ereszt a polg. fiaisk. iga/gaiojalnlz.l!yeii kérdés meg
csoportia az isko'a szegény t a n u l ó m a t f-lro* t tehető akar .tZobelileg, akar wasbelüeg is
házasával kapcsolatos karácsonyi szuwlőadásra . (esetlég névtelen l e v é h d). His-zük, hogy a
készül. Belépldij I . he'y I p-ngö I I . Ii»iv 80 legközelebbi e l ö a d á - o i (d c-mber hó 17-ei.(
fillér, álióbeiv 40 fillér
lesz éiick, zene, szavalat- számra vállalkozó
Az Aszi gaoőna jól, egyenletesen kel bOlff s ur. a köíöu-ég pedig modnt fog
nyújtani
arra iti/hogy a b.küldö.t kérdesekte
ki és szépén fejlődik. A IMdmivelé-ügyi mi
niszter, most adta ki legújabb veié-jelentését^ , választ adjanak e- meai mindez tanulsiagns.
mely szerint a legújabb- hivatal.- vtesjelen- : volta mellett érdekes "fs lesz, reiréljOV, hugy
té közzététele óta eltelt 3 hét időjárást enyhe I sokan el fognak jönni az elSadasra annál is
hőmérséklet é - aránylag kevés csapadék jel inkább, mert az i.igyenrs lesz^
lemezte. A száraz és enyhe időjárás az Összes '
Mindnyájan nebulók vagyunk, padsor
mezei m u n k á k , különösen pedig a még hatra- ban ülünk és tanulunk — mondja Fedak Sári
lev-t őszi szánfás es vetés eivégzéére kedvező , az Amazon-próbáján: Tihamér az ismert nő
A világot 31 évé uraló eredeti angol
volt. A gazda-agi munkák közül azó-zi mély- | csábító Berlinben kezdte el hódításait Forgács
s z á n t á s o n kívül a tengeriszár vápása é s bé I Anna élettörténete. Annyi szép nő van az
takarítása, a cukorrépa, takarmányrépa . é s . országban, hogy abb il nem. egy, hanem öt
mélyen leszállítva havi
20—30 pengős részletre!
késői burgoya kiszedése ts szántasa a tra
vilegszepségve.rsenyre is telne. Nyilatkoznak &
Kerékpáralkatrészeket
gyei ordas és teregelés ezldőszerint m é g tart. I tMiss Macyaror-zagt választás z üritagjai.
^
i
bármely kerékpárhoz
"- Az ő-r.i gabonavetések kedvező időjéras ha- j Ceciie Soréiba Comedie Fráocaise világhírű
S
nagybani g y á r i árban.
tása alatt jól és egyenletesen keltek és szépen I művésznője eladja Dubárry grófnő ígyát A
Külső gumi 6-80 P. belső 210-tőI, lánc és
fejlődoek. KAlőuQfen erősek és jöl bokrosod. . Szinliiizi E et uj s. ama csupa érdekes szeu- I
pedál 3-20-tól feljebb, táitg Jakab és Fiai
kerékpár és gumlnagykcreskedók Budapest,
nak a rozs és árpa vetések. Száraztakarmany
zaciőt 'kOzOI. Incze-_Sandor -ftepsz-rü hMitspjft-}
Vili. ker. József-korut 41. szám. 97Z
é s z l e l ü n k jó minőségű és takarékos beosztás t ő olda'as regénymélléklelet. sd. DarabmellekÁrje0yzék 700 képpel ingyen..
'tnéllett kitételéire elegendő lesz. Enyhítette a let: Végie egy. úriasszony. A legalkalmasabb
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