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Felelős szerkesztő és kiadó:

DINKQREVE

NÁNDOR.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Ci lldónil köc
ide intézendűk a szedeini részt-illvtO köziem í yek
hirdetes-k és mindennemO pénzilleléki k

A tihanyi Károly király ünne i gróf, Schonta Imre Zeno körvett kapitány,
őfelsége utolsó szárnysegédje, Meszlényi
pély lefolyása.
, ^Pál,
Szentinnay Béla, Pongrácz Jenő és

Megjelentek még vitéz Kun' Lajos plébá
nos, Tóth János, Wéber Pál kanonokok,
Schneider dr. mainzi kanonok.

befejezést nyert Tihanyban Károty-f
király szomorú sorsának emlékezetére az
ország vármegyéi által felépített kálvária
utolsó állomása is. Hátra van még a
kálváriák koronája, a Golgota, melyet
Budapest székesfőváros épit fel és ame
lyet a jövő évi ünnepély keretében szen
telnek fel.
Az idei ünnepély a kellemetlen idő
dacára is igen népes volt. A kora dél
előtt gyülekezett már a közönség és mire
az ünnepély megkezdődött, egy talpalat
nyi hely sem volt sem a templomban,
sem a templom hatalmas előterén. Az
ünneplő közönség nemcsak az itteni kör
nyékből verődött össze, hanem az egész
csonka országból jöttek küldöttségek és
magánosok. Többezerre volt tehető az
; ünneplő közönség száma, kik között igen
' sok volt az előkelőség és az ország vaj lameiinyi vármegyéje elküldte ide a kép' viseletet, sót külföldről is -érkeztek kül| döltségek,
Megjelentek,: József és József Fe
renc főhercegek. Auguszta, Anna, Magj dólna főhercegnők, akiket á.. Himnusz
j hingjai mellett Csekonics Iván gróf fo| gadott a rendezöbizottság-élén.:;
J
A felsőház képviseletében Hunyady
| József gróf. 1"" képviselőház nevében
j Czettler Jenő. a kormány képviseletében
Klebelsberg Kiíno gróf, Gömbös Gyula
honv. min. képviseletében Schlemmer
It voltak- mégi.
Zichy János gróf, TEicTiy Aladár PcróTT
I Széchenyi Emil gróf, Andrássy Géza
! gróf, Merán Fülöp gróf. Ugrón Gábor,
' Brandis Kelemen gróf, Lichtenstein Já
nos herceg. Vay Arthur gróf, Zichy Pál
1

—A Magyar Nők Szentkorona Szö
tin. Molnár Kálmán, Lóczy Lajos egye vetsége Apponyi Albertné grófné es Olestemi tanárok.
••
chalchy Károlyné hercegnő vezetésével
A tábornoki karból megjelentek: vonult fel. A küldöttségben résztvettek
Sypnewszky György lovag. Kratnchwill Budapestről: Apponyi György ne grófné.
Károly, Lukasich Géza, Metz Rudolf, Ugrón Gábonio, - -lovag Sypnewszky
Klemya Károly, Papp István és Fluok Győrgyné, Mihslovics Istvánné, Istvánffy
altábornagy. Részt vettek még az ünnep Gyuláné és Radnai Árpádné. Baja kül
ségen Széchenyi Endre gróf, Ozikánn döttségét' Dönhoffer Szilárd né vezette,
Zichy Móric báró, Kenessey István La Esztergomból Kornhaber Samuné. Veszjos, Keglevich Gábor gróf, Fack Leon prémbólBékeffy Istvánné. Szombathelyről
ezredes, Pados Jenő ezredes, Gázon Vajkó Istvánné és Linganer Albinné,
Gallyáról Hába Győző és Egerből JJrbán
István és sokan mások.
A vármegyéket a következő küldött Gusztiin és Szegedy Györgyné Acsid
ségek képviselteit": Zemplénvármegyét vezették a küldöttségeket. A küldöttség
Bernát Aladár alispán, Chudovszky Móric, tagjai voltak még: Csőngeó Zoknimé,
Leskó István. Heinrik Sándor é s Tóth Radnay Árpádné. Szterényi Sandorné
András. Vasvármegyét Taráim Ferenc báróné, Rukovina Ferdinandné báróné,
Steinbarrer Alajosné, Szypnewszky Gy.-nó
főispán, Horváth Kálmán alispán. Vidos
őzv. Rösser Ödönné. Sonkoly Istvánné.
Árpad főjegyző, Kiskos István polgár
A steierországi oszirak szövetség
mester. Vargha Gábor képvise ö és Jagieh
Bela községi főjegyző. Borsod, Gömör küldöttségét Löncr Móric ezredes é s
é s Kishont~"inpgyét Bónis Aladár alispán, Stadler Henrik ezredes vezették
r'estói látványt nyújtott a Budapesti.
Lukncs Béla es Farkas Olivér fóldbirtokosok. Baranya vármegyét F i s c b e j ü M a : LovasegyesQlet lovas-csapáta, amelyalispán. Igaz Béia drC preíátus-kanonok, emLéktoneji.alkalmáyni
felsőházi táj>. Patácsi D é n e s , , Féniozy egyeled lovas-stafetát" indította Tihanyba;
Ignác é s ' M u s z t i István, ország&v.atóp.- •"A 'staféta _'>'oir> oni tironzkoszonn hozott.
viselő, Jeszenszky Iván mliiWtekos, Bakonyi János^gyvjezetó-igazgató vezette
aT
'SchneiilerrJózsef,-Faller József. TéféfcH-a to'
Sándor. Kamnierer Amlőr. Blaskovich ü f j . Kfüger Áfailár, Mállás Tibor
lvsn, Keresztes-Fischer Miklós. Bognár Sasik Szvetozár lovagoltak el Tihanyba.
Gyula, Huba Aladár. Nógrád-Hont rae- A nemzeti színű és ezüstkék egyesületi
j j y é í Jeszenszky Kálmán pápaijarelálus, szalagokkal díszített bronz-koszorut RaTnpl^il?^
Ernő aljegyzők és Hanzély Gyula gazda- ! nyi János helyezte "el a királyszobában',
sági főtanácsos. Zalavármegyét a főispán ]
Az ünnepélyes felvonulást igen rö.és alispán megbízásából Demeter György I vid istentisztelet előzte meg a templombaliltonfüredi főszolgabíró képviselte. — ban. Azután leventék, cserkészek által
!

;

Ell.ujt a viruló bokrok mögé s onnan
; nézte öukinzó könnyektől harmatos szemmel
j
a
u-iuetüi
menetkuni vonuló csipalol. Mikor
Irta : Barna Gábor.
Igy mondjak, mesénk. A régi világban eltűntek, kiugrott a bokrok alól és lassan,
történt, mikor meg szebben szomorú muz:ikat | szégyenkezve indult tovább.
Most me: vele szemben kerekedett ha
vert ki az emberi szivek halkan dobogó gi
talmas porfelhő, melyből az uraság köonyü
tárján az élet :
• A bakonyi erdő-köm Jékéuek léizé, Ba- h - i ó"i boiit.o.. . ott ki. A haramia az országút
rát Pista marcona nézésű, igazi haramia tipus közepére állt és megkapta a lovak kantárat.
volt. Erős, mint az oroszlán, rava-z, mint a
— Hagyd, paraszt! — kiáltotta mérge
roka. -Ha valakire kivetette a hálóját, akkor sen az uraság, de a kocMS súgott neki vala
az biztosan megismtrkedett á kaszással. De mi!, mire elővett egy bugyelláris!, mely csak
az idő lassanként megtörte a haramiát is és ugy duzzadt a bankótól és odadobta a betyár
gyakran panaszkodott társainak, hogy már elé a porba.
uem tudja olvan ügyesen kiragadni a kipécéPista csak nézett és halkan, piros arccal
zett lovat a ménesből. Társai biztatták, hogy köszönte meg az alamizsnái, mert ö annak
c.-ak ruu ó dolog az egész s egyszer csa* arra i vette. Aztán tovább ment. A kocsis titokban
ébred, hogv ismét a régi Barát Pista. Legyin utáoa nézeit é-i ugy dörmögte:
tett a kezével, lesütötte mogorva szemetes
— No, ez is megpuhult a maga tüzében!
szégyennel, irigységgel temette régi magát, a
dacost a keményt, aki cem lesz löbbé soha. Bezzeg, mikor utoljára találkoztunk, jól belepuffanloit a kezember
Egyszer Pista a városban yárt és olvasta
— Ne politizálj János, banem csapjál a
a lapban, hogy a zsiványok ellen könyörtelen lovak közé, — szakította félbe az uraság —
irtóháborút indítanak. Mérgesen felugrott <*>• mert még vissza talál fordului.
futott hazaleié. Félúton rémülteo látta, hogyan
Dehogy fordult I Az erdőbe ért és ke
viszik társait villogó szuronyokkal a zsandá
rok. Hej, ha ő- a régi volna I ügy közibük resté elrejtett feayvereit. Elvitték a csendörök.
vágna, hogy holtukig megemlegetnék -esi a Nem tudta, mitévő legyen. Ha visszafordul, a
szép tavaszi napot, Dae-nem volt bátorsága. -. csendőrök fogják el, ha uém, nem u d mit

A betyár mégha!.

r

kezdenL Visszafordul, határozta el éa nekiin
dult a szegénylegény kalvariás útjára. Bandukolás közben elgondolkodott...
Megjelentek előtte áldozatai és megbor
zadt önmagától. Háiha meg jóutra térheine?
Meggyorsította lépteit és a kocsi után • futott,
hogy a pénzt visszaadja. A kocsik egyik kereke
eltörött és igy nemsokara utolérte. A kocsié
rémülve mulatta urának a betyárt.
Az uraság hideg nyugalommal vélte ki
zsebebői a hatlövetű revolvert és várt. Pista
mindent észrevett és a pénztárcát magasra
emelve integetett. Ez lett a veszte. Az ur azt
hitte, hogy a betyár lőrbe akarja csalni, cél
zott, l ő t t A golyó az erszényt csapta ki a
reui'egő kézből. A betyár hirtelen megfordult
és elfutott.
A városba érve az uraság a csendőrségre ment.és elmondta az »érdekes« kalan
dot. Másnap hajnalban husz csendőr indult az
erdőbe, Pista elfogására, De a b-iyár. mikor
látta, hogy nincs menekvés, 'felgyújtotta az
erdőt és ott halt meg a lángok közt, becsü
lettel, mint egy hős szegénylegény.
Igy mondják, me.se ik. A régi világban
történi, mikor még szebben szomorú muzsikát
vert ki sz emberi szivek halkan dobogó fu
tárján az élet .. .
.
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megnyitott menetben vonult fel a papság
~1 ICsoporral v a l ó
Kott Nándor megyéspüspök vezetésevei. :
sietség, mert
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Budapest
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nsal
érve Bott Nándor püspök megáldotta az
) vizes útban
-A -emenesalja kedvelt találkozó h.dye. Elsőrangú modern családi ház,
lehelen,
újonnan felállított stációkat Ezután az |
Központi íötés. IJinden szobában hidee-ineleg íolyóviz. Egyágyas szobák árai":
latba az a j
ünneplő közönség a szónoki emelvény
V
*
5, 6, 8, 9. 10 P. Kétágyas szobák arai: 10, 12, 13, 14, 15, 16 P. Fflrdóstobas
állapot ép- |
"'deák,
köré vonult, hol egymás után adták át |
szobák. Bádió. Telefon a szobákban. Tulajdonos: P A L L A I MIKSA
JÓJ-S
az, hogy I
peD eg,
az alapító leveleket azoknak a várme
tiszteleiére |
a terap
gyéknek a küldöttei, akik a most fel
felvett _ Ibelyen ráiljék
avatott stációkat felépítették.
önként nem adta oda soha.
az Esterházy, Mindszentpusztai, Hatvani, picsekn^ , helyzet «
főhelye ez
Baranya vármegye képviseletében
— íme ezek a stációk : Mindenik Székács és Bánkuti nemesítő uradalmak ^ • J a t i
of,.rgalom
Fischer Béla alispán, Zemplénvármégye egy-egy tilalomfa, figyelmeztetés ellensé ból. Jelentkezések az országos összeha a tér,
idegenek
vonal L .
!tat Ezeknek
képviseletében Bernáth Alajos alispán, geinknek, hogy a széthúzás, az egyenet sonlító kísérletekben való részvételre a levonjak
NógrádvármegypképviseletébenJeszensky lenség, olcsó győzelmeik kútforrása ki területileg illetékes Gazdakamarákhoz az elírat, | az a-abbl
halározttij
Géza pápai prelátus, Borsodvármegye apadt, királyunk szomorú sorsa, a nem küldendők be.
aTek. Kép
képviseletében Bónis Aladár alispán,. Sop- zet porig alázása egységbe kovácsolta a
. visel
házhelyből
ronvármegye képviseletében Gevay-Wolf dacos, széthúzó,' egyenetlenkedö magyar
Képviselőtestületi közgyűlés.
in-ima,
"nem adja el,
Alajos aliapán, Sopron város képvisele lelkeket. & kálváriának atőrvényhatósá
mig
ismertetett
A <egnapi képviselőtestületi kOzgyOlésen
| inuaka«!.,]
tében Turn'er István polgármester és gok által alapitolt stációi a magyar Gol- letárgyaltatlak az alábbi Ogyek :
nek. Eyéüból •
Péter Dánielt a község perbe fogja azért, utasítja a- lamqukaiatokat
Vasvármegye képviseletében
Horváth gotbajárás tisztelel parancsoló áhítatát
, azonnal
befejezéséről
Kálmán alispán mondottak beszédet.
adják a pártos szenvedélytől elvakult mert egy jogtaía ml baszaalt fOldterOlet bir i 'egyen
még mindig
toklásának átadását megtagadta.
A beszédekre Mázy Engelbert tihanyi hitetlen tamásoknak is.
«k eladására
Bmezky András kőmivesmester illetősé \ maradna
apát válaszolt és ígéretet tett, hogy a
'égyea
nj-j
Az ünnepély befejezése után ismét get kap a k k o r , h a honpolgarsái'ot tud felmutatni.
ál
bencés rend hűséges őrzője lesz a tör- a templomba vonult a tömeg s itt Bolt
pján a sportSerléüleuyészt6>l hu-,»ertés tenyésztésre L
akerti paviténelini nevezetességű kálváriának. Az Nándor püspök misét pontifikált. A fő akarjak átterelni, azért hússertés apaállatot I Pályán
; Ionból
szereznék
be.
. ünnep alatt a székesfehérvári Szent István papi mise után a közönség a királyszo
1 lloranyi JóPintér József ny. tanitó illetőségét 30 P
zenekara játszót és a szombathelyi Máv. bákba vonult, ahol az emléktáblát ko lefizetése
• zsef volt i
nejeik 40 P
elleneben kapja meg.
Egyetértés dalárdája énekelt régi egy szorúzták meg. Itt Zichy Aladár gróf
Beleznay Lajos kéri, nogy óvadékát ne j szülési i
Ati (liijak javítani,
házi dslokat
mondott megható beszédet.
pénzbe, hanem elfogadható váltóval pótolhassa. !
kutak egy évi .
Saller telek eladásának tárgyalása ismét
Az egyházi dalok elhangzása után
palkáoyi
[wáz'te.-tkap.
elhalasztást nyert. Erre vonatkozólag Ctokaz ünnepség szónoka, Czettier Jenő dr.
Al
tartuzasa vau
nyay József képviselőtestületi tsg az alábbi
a kepviselőbáz alelnöke mondotta el nagy- a Magyar J llo,t ezt a
határozati javaslatot nyújtotta b<-:
hatii.au ünnepi. beszedet
tartoza-l I
Tekintetes Kepviseiőte-lüiel I
Ki| , izolált naptio— Köröskörül - mondottá'Czettier
A Saller féle "hazat es telket azért vette
meg a vármegye, mert a törvényhatósági uiat kint les i |alzdaa>sz«'Uyok
Jenő — a Szent Imre lubileuiu őromraiudj!
fi> a konyhára,
.-zen a helyen átvezetve, ugy a furga mi e.-z
tüzei égnek.T lelkesedés zászlai lobog
Dee> snak-f-t ismét.
közök közlekedését, mint a személyforgalmat
nak, az ország fővarosába nemzetek I
I
|altb>lyezik el, |
jobb?, biztosabba legye. A munkalatok meg
'.-•K-MauMaatám;
zarándokai sereglenek s mi csendben,
abb kamskezdésetor vették csak észre, hogy félmunkát ami il
•
megrendült lélekkel állunk e Szent heI végeztek, mert jólétiét a Helyzet ;avua,akOzI lekedés bizt«-abba valt, de ami a főcél volt,
lyen. amelynek bérces teteje, kék vize, .
üli bettak egy idő ;
I a teljes forcalombiztosság nem éretett el. Most óta állt
tétre ugy •
-levegőjének minden parányi részecskéje
uradalmi gazdasagot figyelmébe I
nem_Jer L
a magyar történelem nagy. eseményeitől Nemesített auzafkjta Cserietek bsailitáta ..-m.-t c-ak az a helyzet hogy a közlekedési h a t ! W . . |
• -zk'özök vezetői sem a városból kifele menők, meg a I
•. . ' -": |
terhes. Kz^a hely látta dicső pompája— -iojyen kajmtt búzával. -•'in pedig a befelé jövők nem latnak előre, - - - - - f i
19..0. évi j
. ban az Árpádok hatalomban teljes Ma
A földuiivelesügyi; ikorpiany 1927. még pedig azért, mert a Csupor féle deszka kii.i-.-_. ll: ÍZI L-i k é r ő i t I
gyarországát, ez a hely látta porbaha- óta ttiitideii évben' kioszt a 100 holdon kerítés, másik oldalon pedig a Csupor-féle a rí lány 1 oecai villanynyatlani Mátyás birodalmat s ez a hely felüi uradalmak közölt 10—15 vaggon pajta akadályozza meg a szabad kilátást. A lámpáim peu. uítjak el. 1
volt nemzeti történetünk leggyászosabb, eredeti nemesített huzat jelentős kedvez l-.-z ikerités kb. 45 loko szög alatt ékelődik Ebből <rú> in is oda lyn j
be a JOmölki-utba és egyre.-zt a szabad ki
ki s
i aia veszik
legmegalázóbb eseményének szemtanúja, , mények mellett. Az akció célja az egyes látást korlátozza, másrészt a gyalogjárdát kadt
világítást
amikor a porig alázott, mindenéből ki nemesített buzafajták fajtaértékének kü- anuyjrielszükiü^.ogj a_ járdán egy ember
Ir*
provokált á
fosztott, ellenség által 'letíport "nemzet"! lőnböző termelési viszonyok között való is alig" ai^S^unénni és'kónnyen megtörtén községi
•llenőrzésé. A
saját királyát, akit a Szent korona bű megállapítása, (összehasonlító termelési hetik az a nem kívánt eset, hogy ez a hely községi
lesz Cellnek a halálfordulója Mikor az utat hanoi 3 14000 pengő
vös hatalma a legelső . magyar emberré kísérletek.)
hely
ezen a helyen kiépítették, teljesen figyelmén pénz
iépen és áz
emelt, akinek személyében a magyar
A búza termelőképessége és minő kivüi hagytak a személyforgalmat, -a járdát ellet.
Inja
megbízni.
nemzet inkarnálódik, kénytelen volt fo ségi értéke nemcsak a fajtán múlik, ha nem építettek ki és a bepe-hnpás területen CsokDjiy
golyként kiadni azoknak, akik Trianon nem a termelési hely természeti és ter kellett a gyalogjáróknak közlekedni, esős, sáros e t t é l fáj ' tág ellenezte
800 pengőt
ban kockát vetettek a nemzet köntösére melési viszonyain is: talajt trágyázás, időben tiporták a sarai, tönkretették lábbeli kitevő
zható egyén ruhájukat egyaránt De nem gondoltak aek. _
s maguk között szétosztották Szent István elővetemény, klíma, mivelés stb. Az jüket,
"lyzet követa vízelvezetéssel sem, hanem hagyták a vizet keztében
W az garanbirodalmának a hármas hegy, a négy ! egyes buzafajták különböző viszonyok a kiépített uttestén végig folyni, amiáltal az ciat
más olyan
folyó koszorúzta királyi palástját.
j között produkált
terméseredményeire úttest felázott és a jármüvek időelőtt felvág
n meg a
— Első szent királyunk -óta a nem nézve tehát évek során át gyűjtött ezer- ták. Ezeken a bajokon kivOl a Sallér-ház le
jól dotált,
mi.
bontása
folytán
egy
csúnya
szituáció
támadt
zet és a király harmonikus együttműkö számu komoly kísérleti adatra van szük
jegyzői jOveazáltal, hogy szabaddá lett a Csupor-féle la- mert •
dése sokszor meg volt zavarva. Király ség. A gazdakamarák átérzik e feladat ráta udvar, a lábas pajta pedig belekerült az delmt
" is, hol havi
't keres haés nemzet, vagy utóbbinak egy része nagy horderejét és Súlyos felelősségét, ucca közepébe. Szerény véleményem szerint 80 na**
sokszor állott fegyverrel a kezében egy tehát olyan uradalmakat kapcsolnak be ezeken a bajokon a következőképpen lehet vonté.'-' 'Xnán a bíró
és
kom
rtgre a birö
mással szemben. Koppányiéi Világosig az országos kísérletekbe, melyek komoly segíteni:
megroon
''selőtestUleti
számtalanszor került a király akarata a szakszerűséggel, pontossággal
tagtól
l
'
hagy konsA
közlekedés
biztosabbá
télele
végett
a
képesek
0
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nemzet elgondolása, vágyakozása fölé, 1 az adatokat gyűjteni, feljegyezni és hü
több királyunk foglya volt a nemzetnek, I buza mintákat beadni
de hogy a magyar külső ellenségnek i
Az uradalmak 4 - 4 fajta eredeti
fogolyként adta volna át koronás kintlyát, erre csak Tihany falai emlékeznek
s ennek g y ö k e r e nem a m i ezer eszten
d ő s történetünkből, de Trianon nemzetpusztitásából táplálkozott. Hiszen király
a n e m z e t é r t a várnai síkon, Mohács
mezején meg tudott halni, a nemzet is
ezer c s a t á b a n tett tanúbizonyságot királyh ű s é g é r ő l , a m i történelműnk v é r r e l ,
vassal íródott, csak egyet nem ismert,
fejéért, k a r d j á é r t j ö n n i kellett az ellen

nemes buza vetőmagból egyenkint 5050 kilogrammot kaphatnak teljesen in
gyen é s költségmentesen, viszont 10—10
kilogrammot a termelésből kötelesek be
szolgáltatni az Országos Növénynemeaitő
Intézet, illetve a Gabona é s Lisztkisérleti
Állomás r é s z é r e . A kísérleteket-a gazda
s á g i felügyelők é s a gazdakamarák ellen
őrzik. A Felsődunántuli Gazdakamara
kerületében 18 fajta eredeti nemesbnza
k e r ü l igy összehasonlításra, m é g pedig

Csupor-féle deszkakerítést be kell helyezni a
Rákóczi-uoca házsorvonalába, igy a deszka
kerítés DömOlk-felöli vége kb. 4 méterrel be
kívánkozik, miáltal egyrészt a szabadkilátás
biztosítva lesz, másrészt kiépíthető lesz ezen
a helyen a vízelvezetésre szükséges árok és
megoldást nyer a mostani keskeny gyalogjáró
kiépítése is.

Említettem már, hogy az ut áthelyezé
sekor sem a gyalogjárót nem építették ki,
sem a vizlevezeléséről nem gondoskodtak, de
nem számítottak arra sem, hogy azoocai fák.
ültetésére helyet hagytak volna. Azért mielőtt
est a helyet eladnánk, ki kell építeni a sza
bályszerű gyalogjárót, ki kell építeni a vízle
vezető kövezett árkot, el kell hagyni megfe
lelő szélességbea a fasor részére szükséges

témádét
ről ál
Csokoyi.
szedet,
fejezte b
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33. szám,
ségével é3 társasigával autókirándulásra meDt
a badacsonyi hegyekbe. Le a hegyről hazafelé
jövet nem vettek észre a hirtelen jött kanyart
s ennek az lett a következménye, hogy egy
sziklának nekimeut az autó, felborult s maga
alá temette az utasokat, kik közül maga "dr.
Varga es felesége szenvedték a legsúlyosabb
sérüléseket Innét saját autójukon heszállitották őket a helybeli kórházba. A fiatal aszszoay.sérülése a legsúlyosabb. Itt említjük
meg, hogy a társaság egyik tagja Piros
István jegyzőgyakornok.Jti akkor oem volt az
autón, mert ityálog igyekezett lefelé, szeren
csésen megmenekült

az iparáról Lüri Jenő Kemenesmiháiyfa mé apróhirdetést épugy, miatt aNegttagyobb eajlő-'
száros és hentes. Lövi Dezső bádogos Cell.
hadjáratot az Erüős iroda •> legosekéiyebb
Klstejgyüjtö tanfolyam megtartása. A haszonnal bonyolítja I •. Érdeklődőknek ez a
földmivelésügyi m. kir. miniszter I. evi március most megjelent reklámfüzet élvezetes tanul
hó 18 an kelt 52.076. 1930. I X 1. számú mány, amelyet kívánságra bárkinek injyen
leiratával arról értesítette a Feisódnnautuli küld meg Erdős József hirdetési irodája Buda
Mezőgazdaságú Kamarát, hogyha a kistejgyttjtő pest, V I . Teréz-körut 35.
tejipari tanfolyamra kamaránknál 20 jelentA Magyar Rádió Amatőrök Országos
kező lesz, ugy akkor az ősz folyamán ezen . Egyesülete dr. József Ferenc királyi herceg
tanfolyam megtartását a papai Mezőgazdasági Őfenségének fővédnöksége, dr. lí-rmami ny.
Szakiskolánál elrendeli. A klstejgyüjtö tanfo kereskedelmi miniszter védnöksége és báró
lyamra jelentkezhetnek a gazdaifjak és gaz Balázs György táborszernagy elnöklete alatt
dák. A kérvényhez mellékelni kell a születési f. évi aug. hó 15—24-igz bezárólag ridióbizonyítványt, a községi erkölcsi bizonyítványt kiállitasl rendez az Au^ól Park területén ama
Csomagot találtak. Valakinek tréfás és a hatósági (járásorvosi) bizouyitványt arról, tőrök részére szakmabeli cégek bevonása mel
kedve támadt és. hogy jól megtréfáljon vala hogy egészséges, erőteljes testalkatú. A föld- lett. A magyar tanú o- ifjúság, cserkészek, le
kit, étBtmaradékot, alma, -körte és egyéb gyü .mivelésügyi m. kir. miniszter úrhoz címzett venték, a kiseinber.-it érdeklődésének felkel
mölcs c-uiKáaat pakolt össze i domos csomagba kérvényre 1 P 60 filléres okmáoybélyeget kell tése ni-::-.:; , a k i • - o -o i az. hogy a rádió
es azt annak rendje és módja szeriut meg- ragasztani, mely mellékleteivel együtt a Felsö- nj talalmánvainak. fejlődéseinek hemula ásáva,
cimez.te és azt a Kossuth uccában szépen dnuántuli Mezőgazdasági Kamarához szeptem és versenydijazásáva) njabb találmányokra!
fejlődésekre buzdítson. .Neveljünk uj Ediso
elhelyezte. A csomagot egy céHi leány öröm ber 15 ig beküldendő.
nokat Magyarországnak*! Felhívja ívhat az
mel kapta lel a földről, de oem tudván mit
Gyomor éa bálzavaroknál, étvágytalaacselekedjen vele, felvitte e városházára és ságuál, szorulásnál, fölfutoda-na., gyomorég'-s- egyesület az ország rádió araatőrjeit, hogy
jelentkezzenek
készülékeikkel a verseny peveátadta ott. A községházán a találó jelenlété uét, felböfögésnél, szédülésnél, bomlokfájásnál.
. ^Z^^ZSL-S-\~ •
ben a csomagot felbontották, mivel a csomag uoi, leiuuiugesuei, szeuuiesuei, nomioaiajasuai, aj
természetes .Ferenc j zés zánataitt az egye-itiet heiyi3SSe>-ujBadatartalmának harmadrésze majd őt illeti meg. hányingernél 1—2 pohár
a aposan, tiüszütia
-.in-ztiija ez
az ! pest V "Vadisz-n. A.-Trlef.Mi 290—55JÓzsef«
keseiüviz
a'apoaao,
De. nagy lett a megrökönyödés, mikor a cso emésztő utakat Közkórházi jelentésekben ol
magból csupa ottflbolladek fordult ki.
vassuk, hogy a Ferenc József vizet még a
Leleplezték az Ismeretlen szerzőt A fekvő betegek is nagyon szívesen - isszák és
szentációs leleplezést a Színházi Elet közli uj általánosan dicsérik. A Ferenc József keserű
számában Bruckncrről, az Ismeretlen szerző- víz gyogyszertárakbao^drogériakban és fttszerről, akinek a fénykepe Iucze Sándor hetilap üzletekbén kapható. jában jelenik meg először Magyarországon. Az
Halálozás. Molnár.Jánosáé szül. Sümegi
uj szám gyönyörű képes riportot hoz a pesti Margit, hosszas szenvedés utan 28 éves korá
virágos kertekről és az amerikai flapperekról ban folyó no 8-atí meghalt Temetése folyó
akik Budapesten nyaralnak. Incze Sándor a ho 10 én, mnlt vasárnap délután nagyszáma
jövő színházi szezonról irt vezércikketKosáry gyászoló közönség jelenlétében ment végbe
Emmi angol színésznő lett. Fényképek és r i  Az elhunytban Sümegi István kertész egyetleu •!
port a Paramount két raaayar beszelőfi.mjé- leányát gyászolja.
ről. A színházi Ée.l bő terjedelemben közli a
Felhívjak a volt cs. es kir. 83. és 106
Rejtett- kincs pályázatra beérkezett legújabb
leveleket. Hat szenzációs kabtrédarabot közöl gyalogezredek tisztikarának es legénységének í
az uj szám, amelyben reuiteteg érdekes olvas- a figyelmét, bogy Szombathelyen az 'ősz fo
uivaiót es kepei talál az olvasó. Az uj számot lyamán felállítjuk' az ezred hősi halottainakregt-ny, novellás,, kotta és 32 oldalas Cyer- emlékoszlopát. Az volna az óhajunk, hogy
i meHójsag eKésziti ki, amelynek ára 1 peugő, ezen ünnepélyen a volt cs. es kir. 83. és 106.
BúslégyfoiD a szeggel.
L
; netyedflvi előliae'lési d.) 10 peugő, Kiadoüiva- gyalogezredek minden egyes volt tagja .eh"i»;
Jltíg SzenteTjéSeü'JélSBjen roeit. Kérjok ^ezeri
j tal Budapest V I , Arae.ii.cc-. 8. szám.
E j f H . M i . «
igen tisztelt bajtársain:.at, hogy tudassák te
Színigazgatók bsosztása vármegyénk- lünk levelezőlapon ugy. a saját,, mint volt
ezred
bajtársaink
ismert
jelenlegi
címét,
hogy
1 ben. A hivatalos lap egyik..utóbbi száma küB ^ A e r o x o n
". zölt*. 3z-irJ30--31 e s ^ z l e u í o r e szóló ázinT- az ünnepély napját annak idejében mindenki
igazgalói engedélyeket E szerint Vasvar,Szent- vel pontosan tudathassuk, d m : 83 as,Emlék-.
j golihard, Czelldömölk és Körmend uattyköz- 1 bizottság Szombathely.
• -segekjOfr allo kerületre KallósJórsef ár.inigaz- i -i
A-két esötpengosökpénztaríkBzelése.
: gato kapott engedélyt.
| A pénzügyminiszter a pengő értékű érmek
!
Uj postamester. A m- üresedett pápóci pénztári kezeléséről ezóio rendéletet kiegészí
póslamestefi anasí Virág Gizella, Virág Ká ttette. A rendelet értelmében a magán fél az
roly pápóci igazgató tanító leányával töltötte ' ötpengős ezüst érmeket- netn köteles kétszáz Politikai és publicisztikai taanimány.
ötven pengőnél, a kétpengős ézhsf ermi
beMijoproni postaigazgatóság.
^ H t t l t r y t w a t i a . Horváth Sándőr^ayV p e o i y i l « r z " t i e n g o ^ nagyobb osszegberfit
!
Gr. Károlyi Saudor fejezte ki az uj irány
máv. kalauz súlyos bajával még december tésül elfogadni. Intézkedik a rendelet az uj
hónapban, a szombathelyi kórházba kerülL í ezüstpénzek tekercseléséről is. E szeriül^Jgy programmjat legszsbatosabban a gönci levél
i
tekercsben
husz
asrab.Otpengős
van,
úgyhogy
ben,
mely
egészen u; hangot, aj északét pen
Betegsége annyira elhatalmasodott rajta, hogy
aa orvosok nem bírtak már az életnek meg 1 egy tekencs értéke száz pengő.. A kétpengős- dített meg a magyar poiiükabitn az eddigi
menteni, 36. éves korában szerdán meghalt ; bőt ötven darab van egy tekercsben és ennek irányelvek (szabadétvüseg, közjogi sérelmek)
. _
helyett: az- i iszta.y öntudat gt Hidt >ai at. Az erős
Horváth Sándor hosszú időn át i t t Celldö ; az értéke szintén száz pengő.
Felnőtt ember halála legycslpestöl. A és a gyetige harcának jellenuéoével kímélet
mölkön teljesített szolgálatot és a mnlt év
november 1-én nyugdíjazták. Holttestét Cell napokban közöltek az újságok, bogy egy kö lenül leitatta Károiyi Sándor a saabadelvüség
dömölkre szállítottak és tegnap délután te zönséges légy csípése egy feloőtt ember halá hibáit s a tisztesség meg.azult fogalmának
mették el a temető hullaházából. Temetésén lát okozta. Ez az eset is indulja art, hogy kelyreállilását követelte as egész vonaton, igy
a nagy gyászoló közönségen kivül megjelen mennyire kell törekedni a legyek kiirtásara. a közgazdaság területén is. Programmia a
tek a vasutasok is zászlójuk alatt Felesége Ha egy felnőtt ember" életét veszélyezteti, a zsidobevándorlás eltiitat.at kívánja s felöleli
annál inkább veszélyes a gyermekekre, mert a konzeivauv nacíonálismus -egész redazerét,
és két kis gyermeké gyászolja.
számtalan súlyos betegségnek is lehet az oko de azzal gyökerében elhibázza a dolgát, bogy
- Lezuhant repülőgép. Samu László kis- zója Egy légy egy nyar alatt egymilliós törzs a nemzeti párt táborában sorakoztatja fel
kaniasai kőmüveesegéd vitorlázó repülőgépet nek a szaprodasat idézi elő. Mindenkiharcol csapatait Károlyi átlátta ugyan, bogy oem a
készített s azzal mult vasárnap felszállt. A gép jon a legyek szaprodása ellen, nemcsak a la nemzeti párt áltál sérelmezett baduri jogkör
a nagy szélben lezuhant és két kereke össze kásokban, hanem a mellékhelyiségekben, istál az ország ellensége, hanem a forradalmasító
törött. A feltalálónak nem történt semmi baja. lókban stb. is, mert a légy sok hasznos állat demokrácia, mégis ahhoz a parthoz csatlako
Samn László a gépet kijavította és a héten kimúlását is előidézheti. A legyek kiirtására a zott
y
közjogi kérdésre helyezte a fő
újból megkísérli a felszállást
legjobb éa legolcsóbb szer az egész vilffgon súlyt és amely nem n ívelte, hanem inkább
- Felhívás a fővárosba utazókhoz! A elterjedt és bevált Aerozon mézeslégyfogó, leiokozta a magyar nép ellenlálló képességét
fillérért.
r - a forradalmisaggal szemtun. A szabadelvű
Szent Imre jubileumi év alkalmából Buda amely mindenült kapható pár
A célravezető biztos utat mutatja meg párt felfogásától az választotta el Karolyi Sán
pestre utazó igen tisztelt olvasóink figyelmét
Baját érdekükben felhívjuk a világhirO SEMLER a hirdetőnek a fogyasztóhoz aa az ötletesen dort az agrárkérdésben, bogy az árdepresszió
(Budapest IV. Bécsi uoca 7. szám) cégnél fo összeállított- hirdetési ojságkatalógus, amelyet okaiból a liberálisok kizártak a Károlyi álul
lyamatban levő nagyarányú maradék vásárra, most küld széjjel aa országszerte legelőnyö nehezményezett határidő-üzlet eltörlését és az
mely alkalmat nyújt olvasóinknak a 80 éves sebben ismert Erdős József hirdető irodája. aranyvaluta megváltoztatását, Ok csak egy
üzleti múltra visszatekintő SKMLER cég már As ízlésesen kiállított' könkvecskét lapozgatva, tényezőre veaétték vissza áz árbanyatlás oká
fogalommá vált legjobb lérfi és női szövetei látjuk, hogy Erdős JózseK36 év alatt a rek nak meggáttását, arra, hogy a modern közle
lám terén szerzett minden tudását, tapaszta kedési eszközük rendszere megnyitván az egész '
alkalmi áron való beszerzésére.
világ terményei előtt Európát, ennek az egye
Iparengedélyt kaptak a celldömölki já latát állítja a hirdető szolgálatába.; irodája düli ellenszereként a védvémok rendszerét kell
rásban- Hajas Sándor Nagysimonyi sertéske alapossággal, felkészültséggel éa szaktudással behozok Annak, -hogy a védvámok tenyiejj
reskedés, Tepgeüts Bálintné Cell gyOmölcske- működik és ötletes reklámjai, annak olcsó érvényesüljenek, lölettérele a közf-s vámterü
raskedés, Knstos József Kemenespálfa cipész, kivitelezése teljesen feleslegessé teszik külföldi let fenntartása, mert csak ez biztosítja, hogy
hirdetési iroda igénybevételét A legparányibb
j Mód ütvén Cell kömivta iparra. Lemondott
5
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az agrártermék, k el is legyenek fogyasztha- győzelmével végződött. Gróf Zselénszky Ró sát tette felelőssé a zsidók elhatalmasodásáért Neme
tók az iUelőlerületeu. Ennek a z egész politi bertet, aki a főrendiházban 1908. július 3-án s ebből kifolyólag az ország összeomlásáért.
kának a oétuzeti párt felfogásában kát főaka- a tőzsde megrendszabályozását indítványozta, Pedig ez a liberalizmus, amely megmérgezte alatti |
dálya Tolt: a z egyik a z önálló vámterület, a de ott leszavaztatott, megbuktatta az elnök és a feloszlásnak készítette elő a magyar köz
másik á német agrártendeuciak terjesztésének választásnál gróf Károlyi Mihály, akit a Tisza életei; nem a oagy magyarok liberalizmusa szobás
kizárása, á nemzeti part a gazdaközönség hívei ellenében Darányi Ignác is támogatott. volt, hanem a pesti utcáé, az nyomta reá
jelentékeny részét, tehát éppen azon intéz Amióta ez a kiváló esrü és képzettségű Da bélyegét, midőn a nemzeti ideálizmus helyébe lakás
ménnyel szemben vitte az elvi negaeió terére, rányi »a nép atyja* nak tógáját öltötte ma a gony szuverenitását helyezte és a lelkiisme
mely egyedül hozhatta meg a hatékony vám gara, mintha az mégváltozott volna! Nem ret helyébe a politikai szabadki reskedelem gekkel
védelem előfeltételeit, másrészt harcba szólí különös e, bogy a fenti esetén kivül pl. a kor tanát tette. A magyar reformkorszak szabadtotta a gazdákat a szabadelvű haladás -és a mány éppen akkor helyezte, hatályon kivül a elvüsége, mely szellemének emelkedettségével
társadalom többi osztályai eMen német min vármegyei hatóságodnak a szocialista gyűlések és a haladás iránt való fogékonyságával nem U g y a n i t t ^
tára. -Csakhogy Németországban a varosok tartását megtiltó végzéseit és akkor nyújtotta maradt el a nyugali liberalizmus mögött, egy
lakossága képezte a liberális part zömét, mig be törvényjavaslatait az alkotmány-biztosíté pillanatra sem tévesztette el szem elől ennek
tor
a mezőgazdákat hagyományaik az ellenkező kokról is, melyekbea nem a forradalmi terror, a nemzetnek különleges helyzetét, melyei tör
politikai táborba terelték, — nálunk ellenben hanem a királyi hatalom ellen keresett bizto- <ténelmi múltja és Ausztriával való kapcsolata
a földbirtokos osztály vívta meg a szabadelvű sitékokat, amikor Darányi állt az agraritmus-! határozott-meg, de nem tévesztette szem elől
haladás harcát. Nem is sokan csatlakoztak igy élén. Svoluannak mindenható intézője a ka- i a nemzet egyéniségét, lelkületét a hagyóa földesurak közöl Karolyihoz A többség ér bineiben. A közveszélyes elemeknek ilyen ! mányokkal szervesen összeforrott magyar gon
dekei kielégítését továbbra is azon a politikai dédelgetésével s a királyi tekintély lesölyesz- dolkozását sem, mert ez a nemzeti karakter
és gazdasági szabadság elvi alapján kereste, tésével végzetes lejtőre jutott nemcsak a kon adott éppen virulasáoak erőt. Ezt a szabad
mely Tisza István szerint M .egyedüli biztos zervatív agrárizmus, hanem az egész ország elvűséget követte Tisza Kálmán és ezt nem
Celldön
záloga nemzeti fejlődésünknek-és anvagi ha
és a koalíció bukása után a politikai porondra tagadhatja meg egyetlen magyar politikus
ladásunknak ' s
'm^i^áisSt^fariéiaíiskW
sémTáíi kézében tartja a nemzet sorsát; de számú
ilyl^^iSsZateT9---ía^-4stvánnak
még
nehe
belopódzoi az osztályharc szenemét, a más
J megtagadta Tisza és meg kell tagadnia minden
osztályok vagyonosodása miatti irixység ala zebb feladat jutott osztályrészül a bomlási hazafinak a liberalizmusnak azt a másik ér és há
processus feltartóztatására, mint első minisz
csony indulatát-.* Tisza Istvánnak ez a fen
telmét, amely függetleníti magát a nemzeti
költ gondolkozását azonbau a galíciai beván terelnöksége idején. A balkáni háború küszö
lélektő', sőt szembefordul velen. Azok a radi novemberi
dorlók nem mindnyájan osztották, ugy, hogy bén akkor, ruidöu a cár az olasz királlyal
még az egyházpolitikai éra alatt meg kellett már megegyezett a monarchia lelo.sztasan, a kális és vörös zsidók, skik az országot elpusz tesitési
hozni a liberálisoknak ™á borhamisítási tila a .hazafias* ellenzék a véderőjavaslatot ob- tították s akik Tisza Kálmán fiát meggyilkol
lomról és a mezőgazdasági jcikkek hamisítá struálta és pedig már nemcsak szóval, de tatták, a nemzeti lélek ellenségei, a pesti utca háztülí
síppal, dobbal és trombitával is. Tisza István termékei voltak és nem az öreg Tisza isko
sának -büntetéséről szóló törvényt.
a háborús veszélyre való tekintettel elvállalta lájának követői, amint azt az antiszemiták
Amikor a Széli-kormány elfogadta a a hazelnökséget és letörte a trombitáinkat, de mondották.
Az antiszemitákhoz hasonlóan a filosze
Károlyi-féle agrárprogramnaot s a kormányon a háború küszöbén újból égetőbb lévén a
Darányi Ignác lett annak végrehajtója s ami
rendteremtés a társadalom átszervezésénél, e miták nézete is megtévesztő volt az össze
ven
dőn a nemzeti párt is fuzionált a kormány téren ismét minden a régiben maradt. Erősen omlás okáoak megítélésében. A filoszemita
párttal és pedig önálló vámterület nélkül, akki r hisszük, hogy Tisza képes lett volna a társa liberális demagógia a vörösek jellemzésétől,
Ezen
lat |
megszüetett 1898-ban a z uzsora letörésére dalmat átgyúrni a házelnökséget követő mi j gaztetteik vázotasatór tartózkodv- maga ellen
az OrszágosI. Hitelszövetkezet s ezt követte az niszterelnökség*, idején, ha ebhez alkalma 1 ingerelte *az egész magyarságot. A .szabadagrárintezmények egész s r r o z a t a . Dirj.iys oybik, ha felre uem tolatik, mert bar az-ellen- I elvüség* uek ennél az iskolájánál ugy látszott
•O'/J
egészséges ösztönnel kert h e l y e t a ' liberális zéki métely annyira dekompona ta mar a j ugyanis, hogy az ígazhitüség bebizonyításához
inkbölj
köpeny a l a t t kőzve! lenül a keresztéi: yeiiene- közvéleményt, hogy az a miniszterelnökre-feae-mintegy az i.iemtudashoz tartozik az öszradikálizmus töszomszédsagHbau az agrartö- tamado gyilkost is felmentlendőuek találta, ; üzeomlás okozóiról ludomast sem venni. Az
az Uj)
rekvések számára, de víszoii: elvetette akcióját
megiki
yik oldalon hallgattak a deslruklioról, a
tueg:s az- ő vaserelye mindent lebíró volt
azzal, hogy csau »a K i s e m b e r * védelmére Ellenségeinek az összeomláskor legelső dolguk masikou Tiszai vadultak a katasztrófáért. jUitid
szoriütozoii, csupán BT parcellázástés szövet i« volt ezt—vele egy DM órftkre «lpnsztitani. a két álláspont tarthatatlan. Ma mar teijeseii
kezést pártolta, a k ö - é p b i r i o k u nemesség meg
lisztazva van az összeomlás oka. Tudjuk, hogy
mentésére' és szervezésére a z o n b a n u e m tett • M g kellett halnia a forradalom elsal napján, annak okozói: a radikálisok es a vörösök —
semmit, továbbá a z z a l is, hogy olyan mun- mert sTöasudikon a megcsalt és meggyalá
eiöadásiiin j
nem a Tisza Kalman követői voltak es. azt is
léaVtőryényoket szerkeszteti, ameiyekkei az zol: n.a.y.-.r nemzet -megint,az_ő nevet kiál
két.TkitÉ
totta voina «') Hiszen a háború aiati az orszáé tudrak, hojSy a hatalrinmoz ókejt nér
állam, szocializmust vezette bt), hazabktra.
vem
Stnba rl I
a«-8-'»bit mnii'.t'T= Kalujju liberaliéHlu-a. "iiaaeiu uljiukeafleg,
Széli Ká'manoak »az ellenzék hazafias valív es nacionalista. lehat esaK ő volt a ma- Tiszák ehenségrinek progre azivitá.-us politikája.
belátására* aiapititt pikumos pniittkájai'ha--. gyars.g e r e j e , reménysége és a gazbk. félelime, juttatta. .
. ^Foiyi."%öv.)
marosan .ruej buktattak a -*brlato« -hazafiak znig az agrárius.magnas vezérek nepszerüségök
a z z a l , hogy^megobstruállak a badsZfi vezeti lenutartasa es a torradainmiól v a o (élélmök
törvényi,, "mrre Sréll átadta helyet Kheen- miatt nemzetközi, demokratikus es álcaciooa'ttedervarynak,~ kiie-it
rö.id - eletur~ kór
l i s t a vngrüiTiéiiyeitiTer veitek a T T v n i n c i ó t még—Ké^izenetnyilvánitás. Az
•^-5?tB*riTOimr-»att lóvaSb-'rtmiewi-ekzs-tttjs^^
vábi hurcegjVki
meiy uemcsak tétlenségre kárhoztatta, de szét áleogedie ramd -; e; az ellenségnek »urn • lóit
Mindazoknak, akik felejtis szórta az agr.irlabort, meri az obstrualó demFeUidé keu.e Vérdriesslicbkeiteu zu habeu*!
hetetlen Margit l e á n y u n k
agrariu-ok es m-'ikaiililek szent hevü esőkben Hogy minő végzetes K-vedés volt ez részükről,
t e m e t é s é n megjelentek, rava
ÖSszeö»e:k»ztek egymással. Tisza I-tváu kor-, azl megmutatta később az 0. M. G. E. v\lt
talára koszorút vagy. csokrot
mányrajutásaval nemcsak a nemzeti part, de elnöke gról Karolyi Mihá y, ki ugyanezen m ó a ,
h'lyeztek, nagy b á n a t u n k b a n
Diranyr Ignác is eitenzekb" .nrrnt.i) ar- ob<- szerint a-c-ócseleknek halálómra juttatásával
•
r
M
trukciohoz csatlakozott ineiy — mint mar és a bolsevista programmnak részbeni megvaló
vigasztalásukkal
felkerestek,
moodottuk — ueiii egráriusTnsuem .hazafiasé sításával nemhogy biztosítékot nyújtóit vo'na
i
r
o
különösen pedig a Mária kon
alapon szelekiaa.i az.embereket Tisza Isivan a kommunizmus ellen, haneiu éppen ellenke
gregáció tagjai, hogy utolsó
rendet akari teremteni a parlamenlben, azon zőleg feltárta' előtte a kaput,. hogy azon az
utján az elhunytat elkísérték,
ban e*t a társadalom seguó Keze neikŰi nem akadálytalanul bejöhessen. :
fogadják megtört szivünk hálás
- "tudta megvalósítani, de mivel ntin volt ideje
Mindezeket összevéve lehat, ha nemze
éioob megszervezői a társadalmat es azután tünk 1918 ban mint o.dott kere széthullott
köszönetét.
felvenni a harcol az e.llenze&kei, — meri a j az első sorban a m a g y a r ellenzék-átkos obSümegi István és neje.
hadsereg mar második eve nem kapotl ujon- strukciójanak tulajdonítható, mert az ugy az
col, — szervezetlenség következtében a vá állam muukaját, mint a társadalom szervezélasztó közönségtől ugrai levelére kedvezőtlen I set lehetetlenné telte, a tekintélyeket pedig
feleletel kapu: s a kormányról leköszönt. A | letarolta. A Ti.-za Kalman féle jól működő
Tisza Islvant követő parlamenten kívüli kor állami omniputencia mellett a társadalmi kérmány .haladd* -programnijával ugyanazt kö | désektiek legalább egy része megoldható lelt
vet-ne, mint ké-őbb a koalíciós, vagyis az j volna, igy azonban nemcsak ezt, hanem a
hál
öoallo vamlerSletel. az általános vála-ztojogot I szervezetien társadalom összetartását is inegés a progre-sziv adózást. Hogy e programmal | gatolla az obstrnkcio, mert nyomában erkölFejervárxsZandékosau idezieferirszocialis for~ | c-i korrupció támadt. Ez az erkölcsi korrupció
Irta: Ot
radalom rémét, azért, hogy általa a koalíciót ! k e l t e l t e azután életre a vörös , dikalizoiust,
a kormány atvólelére szoniss, — az köztu J a v v a l a nagy viiágon példa nélkül álló jelenlII. kiadásCím megtudható a kiadóhivatalban.
domású dolog, de hogy az agráriusok miVéut • seggel együtt, hogy egy ország fővárosában
vailh itták magukénak ugyanezt a proerammot, i nemcsak az anyagiak, hanem a politika, s a j t ó ,
amidőu kormányra jutottak, azi megérteni i irodalom, művészet és divat felett is csak
mar kissé bajosabb. Ki is tört a valsag emiatt olyanok rendelkeztek, akik kizárólag a leki
de nem a koalíció berk-ib*ó, hanem az Or csinylés és a megvetés hangján szóllak a tör
szágos Magyar Gazdasági Egyletben és ott az ténelmi -Magyarországról. A bolsevizmust köÓnálló vámteroletes toerkaniil érdekszövetség, 1
antiszemita demagógia még-sem az ob- !
Cell*
i) Magyar agrárpolitika. Budapest, 1897.
aslrukciót, hanem a Tisza Kalman liberalizmn- ''
szám al»Sj
i) Kilépése okául az: adta elé Vécsey Tamásés a szükw
palCliogy ja nemzet kinőtt ajhatvanhetes. köntösből!"
i) Herczcg Ferenci Arcképek!
nal eládó.l
Nyosatett Diakjfr«7t Ntador rUUaycrlrf berendezett Mayray-wíáiiosn, CelldöoifJk
ben érdek"
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