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A z  a ra n y ta n d íj,
amelyet kötelezővé tett egy miniszteri 
rendelet a népiskolákban, bizonyosan nem 
alkalmas arra, hogy Magyarországon meg
szüntesse, vagy csökkentse az analfabéták 
számát. Igaz ugyan, hogy a legszegényebb 
szülők gyermekei ezután is megkapják a 
tandíjmentesseget, de a fizető kötelezett
ség mégis általánosnak mondható.

Az utoisó évtized szomorú gazda
sági viszonyai már így is hihetetlen mér
tékben megszaporítotfák az irni-olvasni 
nemtudók számát, mert nagyon sok tan
köteles gyermek iskolábajárás helyeit ke
nyeret segített keresni a szülőknek. Ha 
most a kormány intézkedése folytán tan
díjat kell fizetni az elemi iskolákban, 
még azoknak a szülőknek a gyermekei i 
is az iskolán kivíii nőnek fel, akik nin- j 
csenek épen reá szorulva arra, hogy a 1 

gyerekek a kenyérkeresetben segítsenek, 
de arra képteienek, hogy több gyerek 
után 4— 15 aranykoronás tandíjakat fi
zessenek, —  egy évtized alatt meg
kétszereződik nálunk az analfabéták 
száma.

Nern kell hozzá merész képzelő
tehetség, hogy az analfabetizmus micsoda 
káros kihatással lesz az ország egész 
gazdasági fejlődésére s egy-két évtized 
alatt századokra vet vissza bennünket 
akkor, amikor a haladásra és a fejlő
désre nagyobb szükségünk van, mint 
valaha volt. Az egész nemzetépítő munka 
az ábrándok világába vész el, mert az 
analfabetizmusba sülyed vissza az ország 
lakosságának nagy hányada.

Magyarország népe hisz a feltáma
dásban, de gyengének érzi magát, a 
hitében vifió megerősítésre szorul és el
méjének megvilágítását várja azoktól, 
akiknek kezébe van letéve sorsának in
tézése. Ne „zárják el tehát ezek elől a 
tudás forrását, melyből az ország népe, 
egyes és a nemzet boldogulása fakad.

Elhalasztották az újabb vagyonváltság 
bejelentési határidejét.

Az 1924. évi IV. törvénycikk tudvalévőén 
arra kötelezi a kereskedőket és iparosokat, hogy 
raktáruk, illetve vállalatuk után újabb vagyon- 
váltságot fizessenek és pedig azok, akiknek 
vagyona 1923 dec. 31-én a 4000 aranykoronát 
meghaladta. Ezzel szemben a törvény az érde

kelteknek azt a kedvezményt nyújtja, hogy ezen 
újabb vagyonváltság címén vagy az első Ízben 
már lerótt vagyonváltság százszorosát, vagy a 
velük szemben megállapított kértyszerkölcsön 
nyolcvan százalékát. Akik ezen utóbbi két mó
dozat közül valamelyiket igénybe kívánják' venni, 
kötelesek ebbeli szándékukat legkésőbb junius 
15-ig az illetékes kerületi adófelügyelőségnél 
írásban bejelenteni.

Az érdekeltek a pénzügyminiszterhez for
dultak, hogy a junius 15-iki terminust hosszab
bítsa meg. Vargha Imre államtitkár már kije
lentette, hogy a junius 15-iki határidőt elha- I 
lasztja, hogy ilymódon a kereskedők és iparo- i 
sok abba a helyzetbe jussanak, hogy a vagyon- J 
váltság lerovásának módozatát meg tudják vá- ! 
lasztani. Az államtitkár közölte ez alkalommal, 
hogy rendeletet ad ki, amely részletesen meg
fogja állapítani azt is, hogy a kereskedelmi és 
iparvállalat áruraktára, illetőleg vagyonának ál
laga alatt mi értendő.

Harakiri.
1863-ban futott be az első idegen hajó 

•az addig szigorúan elzárkózott Japánország ki- 
I kötőjébe. A japánok kinéztek a nagyvilágba, 

minden nép kultúrájából megtanulták azt, ami 
őket érdekelhette, de ősi lelkűkből, ősi hagyo- 

| Hiányaikból nem adtak fel semmit. A hazájáért 
i manapság is bármely pillanatban szemhunyo-

most történt, hogy a tokiói amerikai követség 
palotája előtt egy japán elkövette a harakirit, a 
borzalmasan nyugodt és véres japán öngyil
kosságot, hogy hazája figyelmét és bosszúját 
felhivja az amerikai bevándorlási tilalomban 
foglalt veszélyre és sértésre. Mi történt erre? 
Ennek a néma hősnek temetésén egész Japán 
tüntetett Amerika ellen, bojkott alá vették az 
összes amerikai árukat, különösen a filmet és 
a washingtoni Fehér Ház ijedten vonta vissza 
a japánokra kimondott bevándorlási tilalmat. 
Egy japán meghalt azért, hogy sok-sok testvére 
boldogulhasson. Mi pedig egymást gyilkoljuk.
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Á vármegyék ezentúl nem kapnak 
segélyt az 'államtól.

Összes kiadásaikat a siagu'c erejéből kell fedezni.

A szanálási programm végrehajtása súlyos 
anyagi megerőltetést jelent az önkormányzati 
háztartásokra, különösen pedig a vármegyékre, 
amelyek ezentúl nem kapnak segítséget az ál
lamtól és kénytelenek lesznek összes kiadásai
kat a maguk bevételeiből fedezni. A rendelet 
alapelveit ankét tárgyalta meg a belügyminisz- 
teriutrjban. Az értekezleten a belügyminisztérium, 
a pénzügyminisztérium és a kereskedelemügyi 
minisztérium képviselőin kivül az összes vár
megyék alispánjai is resztvettek.

Ladik Gusztáv államtitkár a következőket 
mondotta:

A vármegyék önálló gazdálkodása a sza
nálási programm végrehajtásának következmé
nye. A legmesszebbmenő takarékoskodásra van 
szükség, hogy költségvetésünket egyensúlyba 
tudjuk hozni. E takarékossági elveket és azok 
keresztülvitelének módozatait volt hivatva meg
beszélni a mai ankét. A belügyminisztérium a 
közélelmezési minisztériummal egyetértésben 
legközelebb rendeletet bocsát ki, amely le fogja 
szögezni a legszigorúbb takarékoskodás ke
resztülvitelére alkalmas módokat és eszközöket 
és ezt a rendeletet megküldik valamennyi vár
megye törvényhatóságának.

A mézes évek rekordja.
H árom  évig voltak nászuíon.

A mostani sanyarú világban szinte szen
záció számba megy, ha egyik vagy másik bol
dog ifjú pár párhetes nászutra indul. A szé
dületes szállodai árak, vasúti költség s miegyéb 
figyelembe vételével még az is eseménynek 
számít, ha a boldog férj három hónapi előleg
gel a zseben egy-két vidéki rokon meglátoga
tásában meríti ki a nászút fogalmát turbékoló 
kis asszonykájával az oldalán.

De hogy valaki manapság három évre 
terjedő nászutat vegyen a nyakába, ez több, 
mint humor. Hogy sok lehetetlennek látszó 
furcsaság történik meg az életben, arra már 
számtalan példa szolgált eddig s ép így példát 
tudunk felhozni arra is, hogy manapság is van
nak hároméves nászutak. Az Amerikai Magyar 
Népszavából olvassuk, hogy Connecticulból 
ezelőtt három évvel indult el nászutra egy fiatal 
kubai asszonyával, Berrang, az ifjú férj ökör
fogatra ült feleségével s elindultak a vagnyuga- 
ton keresztül Kaliforniába.

Három évi keserves utazás után most 
érkeztek meg Medforba, ahol a fiú szülei kitörő 
örömmel ölelték magukhoz menyüket és a kis 
unokát. Útközben ugyanis egy pufók arcú kis 
kubait hozott a napvilágra az asszonyka, aki 
egyébként egy nemrégen kivándorolt magyar 
bányamunkás leánya.
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G y ő r II. kerülete választ!
V álasszon az esze és a  szive szerint.

Győr polgársága és munkássága hétfőn 
az urnák elé áll és a legszebb fegyverrel: a 
szavazó cédulával megy küzdelembe elveiért, 
meggyőződéséért, politikai és gazdasági cél
kitűzéséért.

Mit akar Győr népe? Mit akarhat Győr 
népe, polgársága és munkássága, a kisiparos 
és kiskereskedő, a gyári munkás és a napszá
mos, a munkás-asszony és az irodákban dol
gozó nő, a földmunkás és a kisgazda ? Mit 
akarhat ?

Mi, akik fülünket rajt tartjuk a közvéle
mény dobogó szivén, megmondjuk:

Békét, munkát, boldogulást!
Az egész ország ezt akarja. E felé a cél 

felé vágyódik ma minden dolgozó magyar. 
Mély és nagy erejű ez a vágyódás és ezt a 
vágyakozást megnyugtatni nem tudják már a 
szép szavak, hanem csak a  komoly cselekedetek.

Hiszen tiz keserves esztendő áll a dol
gozó magyarság háta mögött; tiz áldozatos, 
küzdelmes esztendő, amelynek elszenvedése 
megérdemli azt a jutalmat, hogy a nyomába 
béke, munka és szabadság  fakadjon. Ez a ra
gyogó hármas cél nem érhető el egykönnyen : 
csak vállvetett munkával. A tiz esztendős szen
vedés és nyomorúság talán elernyesztette a 
dolgozó embereket. Talán elfordította a szivü
ket és elméjüket a politikai küzdelmektől. Baj 
volna, ha így volna, mert most olyan időket 
élünk, amikot az idők jobbrafordulásán vala
mennyiünknek dolgoznunk kell. És semmiféle 
javulás, sem gazdasági, sem politikai javulás 
nem képzelhető el anélkül, hogy a dolgozó 
polgárság m egtalálja önmagát.

Győr város népe most abba a helyzetbe 
került, hogy véleményt mondhasson az ország 
közállapotai fölött és irányt mutasson a jövő
nek és a maga akaratának. Győr város népe 
a választó urnák eié kerül. Ebben a sorsdöntő 
pillanatban lehetetlen, hogy ne gondoljon a 
múltra és a jövőre. A múltra azért kell gon
dolnia, hogy levonja a tanulságokat. A jövőre 
azért, hogy jól építse meg Magyarország jöven
dőjét. Győr város népének választania kell. 
Három jelölt áll egymással szemben: Bernolák 
Nándor, Chalupka Károly és Malasits Géza. 
Válasszon közilök Győr város népe.

Mi úgy látjuk, m ár választott is. Azok a 
gyűlések, melyek a közeli napokban Győr 
városának területén lezajlottak, arra engednek 
következtetni, hogy Győr város polgársága és 
munkássága a szociáldemokraták jelöltje mellé 
állott a maga nagy többségével. Lehetnek a 
polgárság soraiban sokan, akik szívesebben 
látták volna, ha az a siker, lelkesedés és biza
lom, amely Malasits Gézát körülveszi, egy pol
gári jelöltet övez, olyan polgári jelöltet, aki 
jog g a l  mondja magát a polgárság jelöltjének, 
akinek programmja valóban a polgári ideálokat 
fejezi ki. És ezt megértjük. Hiszen a magyar 
polgárságnak eddig még nem volt igazi, nagy, 
az érdekeit és osztályhelyzetét tökéletesen ki
fejező pártszervezkedése s ez valóban sajnálni 
való.

Magyarország a polgári haladás útján 
sokkal gyorsabban haladt volna előre, ha egy 
demokratikus polgári alakulás lokomotivja segí
tette volna ezt a haladást, a polgári demokrácia 
céljai felé. De ilyen jelölt Győr városában 
nincs. És éppen ezért Győr polgársága is érzi,

amiként érzi Debreczen, Szeged, Pécs, Miskolcz, 
Békéscsaba  és Budapest polgársága, hogy addig, 
amig kialakulhat az igazi demokratikus polgár
ság frontja, addig neki nem lehet más válasz
tása, minthogy a legdemokratikusabb párt 
mögé tömörül, amelynek programmja — a po l
gári haladás a polgári boldogulás program m ja  
is. A polgárság úgy érzi — a gyűlések han
gulatából, a választási küzdelem hangulatából 
tárgyilagosan legalább is ezt állapíthatjuk meg j 
—, hogy nem tehet egyebet, mint hogy Mala- i 
sits Gézát támogatja, a szociáldemokrata párt j 
jelöltjét.

Mert, ha Bernolák Nándornak, a kérész- : 
tényszociálista párt jelöltjének a programmját 
hallgatta végig — ez a programm is szép, í 
szép szavakban nincs hiány a keresztényszociá- l 
lisok háza tájékán. De a polgárság sokat tanult, 
sokat tanult különösen a lefolyt öt esztendő
ben. Megtanult legalább is annyit, hogy a 
programinok mögött keresse a cselekedeteket. 
Ezt tette Győr polgárságának jó nagy része is. 
Kereste a cselekedeteket és bizony ezek a 
cselekedetek, amelyek Bernolákot, mint az 
árnyék követik, semmiképpen sem alkalmasak 
arra, hogy bizalmat ébresszenek benne a szép 
szavak programmja iránt. Bernolák Nándornak 
— így mondják ezt a győri polgárok — a 
keresztény megújhodás idején, miniszter korá
ban lett volna módja arra, hogy most hirdetett 
programínjának legalább az ő tárcájának kere
tébe tartozó részeit megvalósítsa.

Megvalósíthatta volna népjóléti miniszter 
korában a legpusztítóbb népbetegség: a tuber
kulózis ellen való küzdelem védekező intézmé
nyeit, kiépíthette volna a munkásbiztosítást; 
megteremthette volna az aggkori- és rokkant- 
biztosítás rendszerét; leróhatta volna a nemzet 
tartozását a háborús, véres î lők áldozataival 
szemben; építtethetett volna lakásokat; törvénybe 
kényszeríthetett volna munkásvédelmi intézke
déseket; megvalósíthatta volna törvényesen a 
8 órás munkanapot; létesíthetett volna szülőnő \ 
otthonokat és gyerm ek-otthonokat;  egyszóval, 
kiépíthette volna mindazokat az intézményeket, 
amelyek segítségével védelmezni lehet a mun
kás és ezen keresztül a polgári haladás ügyét 
is. De Bernolák Nándor volt miniszter mind
ezeket nem tette meg. Az a rendszer, amely
nek ő is egyik megszemélyesítője volt, éppen az 
ellenkezőjét cselekedte annak, amit a keresztény 
jelszavak s az emberszeretet vallásának hirde
tése után vártak tőle. Munkanélküliség, nyomo
rúság, drágaság, súlyos adók az egész vonalon 
megbénítják a gazdasági élet vérkeringését. 
Ezeket a tényeket látja Győr polgársága is és 
ezeket a tényeket nem homályosíthatják el a 
programmbeszédek szép szavai, mert ezek a 
tények a dolgozó és boldogulni akaró polgár
ság húsába és vérébe vágnak. A józan polgár
ság érzi és tudja, hogy lehetetlen az ő vagyo- 
nosodása és boldogulása anélkül, hogy ne 
legyen egy nagy, egészséges, dolgos és törvé
nyekkel megvédett munkás tömeg, amely a  
termelt árukat meg is tudja vásárolni. És itt 
kapcsolódnak össze a munkásosztály céljai a 
polgári osztály céljaival. Ezt érzi igen erősen 
Győr polgársága is és ebből az érzéséből ered 
az a támogatás, amellyel odaálit Malasits Géza, 
a szociáldemokrata párt jelöltje mellé, ak i 
programmbeszédeiben letagadhatatlanul olyan

mérsékletnek adta tanujelét és pártjának céijait 
olyan reális keretekbe szorította, amelyek a 
polgárság tömegeiben azt az érzést és meg- 

| győződést keltették, hogy a legjobb polgári 
programm, a két polgári jelölt programmja 
közül mégis csak — Malasits Géza programmja.

A győri polgárság ugyanis a humor bizo
nyos nemével tekint Chalupka Károly pro- 
grammjára és próbálkozásaira. Mert ugyan 
szükség van-e külön iparos pártra. Hiszen, ha 
mondjuk, bekerülne csupa véletlenségből Cha
lupka Károly a nemzetgyűlésbe, melyik pártra 
támaszkodna? Vagy úgy állana ott, mint a 
magányos jegenyefa ? Ha meg valamely párt 
mögé állana, akkor meg minek hirdet külön 
iparospártot, amely különben is ismeretlen az 
egész világ minden törvényhozásában.

Győr város fölvilágosult polgársága, úgy
látszik, nem fél a szociáldemokrácia előre
nyomulásától, ha ugyan előrenyomulásnak lehet 
tekinteni azt, ha egy parlamentben 25 munkás
képviselő ül. Győr város polgársága nem fél 
a szociáldemokráciától, annál kevésbbé, mert 
hiszen ott látja a szociáüsta miniszterelnököt, 
Macdonaldot az angol világbirodalom élén 
(pedig az angol világbirodalomnak kicsit több 
veszíteni valója volna, mint ennek a szegény, 
megtiport és megalázott országnak). De szo
ciálisra miniszterelnök ül Dánia kormányelnöki 
székében is : Staunig; Svédország miniszter- 
elnöki székében is: Btanting; Németországban 
101 szociáldemokrata képviselő ül a parla
mentben; Franciaországban 103; Ausztriában 
másfélszáznál több és a felvirágzó Bécset tiszta 
szociálista többség kormányozza — és jól kor
mányozza. Mindezek tények és a mai magyar 
polgárság többé már nem a szavakat, nemcsak 
a program mókát és nem a jelszavakat nézi, 
hanem a tényeket és a cselekedeteket.

Ezért nem fél Győr polgársága a szo
ciálista programúitól. Mert mit m«nd Malasits 
programmja olyat, amit alá nem Írhatna min
den józan és a hazáját szerető polgár. Akarja 
az ország demokratikus átalakulását; a nyugati 
nagy demokratikus államokhoz való áthasonu- 
lását, azért, hogy a trianoni békeszerződés reví
ziója lehetővé váljon. Akarja, hogy a körülöt
tünk fekvő államokkal a barátságos kereske
delmi viszony helyreálljon; akarja a termelés 
és az ipar szabadságát; a súlyos agrárvámok 
eltörlését; akarja az egyesülési, gyülekezési és 
a sajtó szabadságát; kiadós munkásvédelmet, 
a kisipar hathatós állam i támogatását, de nem
csak néhány millióval, hanem azzal is, hogy 
fogyasztóképessé tegyék a tömegeket; egy
szóval azt akarják, hogy ebben az országban 
derűs, boldog és szabad nép éljen. Ez nem 
ellenkezik a polgári érdekekkel, ez nem ellen
kezik az ország érdekével, ezt fogta fel — 
úgylátszik — Győr polgársága az elhangzott 
programmbeszédekből, amelyeket itt Győrben a 
szociáldemokrata párt jelöltje elmondott.

Győr népe hétfőn és kedden az urnák 
elé áll, hogy döntsön jövőjéről. A jelek azt 
mutatják, hogy ez a döntés a két polgári jelölt 
vereségét jelenti, de csak a  polgári jelöltek  
vereségét jelenti és nem a polgári ideálokét is, 
mert azok megvalósulnak. Bármekkora akadályt 
is állítanak elébök.
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Jön a valorizációs törvényjavaslat.
A polgári törvénykönyv te ljes  átdolgozása.

Az igazságügym iniszter nyilatkozata.

Most, amikor julius elsejétől kezdve már 
a hátralékos adókat is aranykoronában kell az 
állampénztárba befizetni, politikai körökben fel
merült az a kérdés, hogy az adózásban beve
zetett valorizációt mikor terjeszti ki a kormány 
a gazdasági élet minden vonalára. Erre a kér
désre vonatkozóan Pesthy Pál igazságügymi
niszter igy nyilatkozott:

— Már csak azért is szeretném, ha a 
büntetőjogi novella mielőbb tető alá kerülne, 
hogy zavartalanul dolgozhassam a többi igaz
ságügyi törvényjavaslat előkészítésén és meg
szövegezésén. A valorizáció kiterjesztése nem 
késik soká, mert hiszen már is egész csomó 
"valorizációs javaslaton dolgozom és azt szeret
ném, ha ezeket a javaslatokat még a nyári 
szünet előtt a Ház elé terjeszthetném. A három 
legsürgősebb valorizációs javaslat közül kettő, 
az amelyik a családi viszonylatokból eredő 
hitelügyekre vonatkozik, már elkészült a har
madikon pedig, amely a balesetbiztosítás valo
rizációjáról szól, most dolgozom, úgy hogy 
rövid időn belül ezekkel is elkészülök.

Ami a jövö terveimet illeti, elhatároztam, 
hogy a polgári törvénykönyvet teljesen átdol
gozom. A nemzetgyűlés szünetét ennek a mun- j 
kának szentelem és az őszi ülésszakban, mi- j 
helyt a parlamenti atmoszféra és munkarend j 
kedvezően alakul, ezt a törvényjavaslatot is a | 
Ház elé terjesztem.

H Í R E K .
— Megszűnnek a helyettes anyakönyv

vezetői állások. A belügyminiszter rendeletet 
intézett a törvényhatóságok első tisztviselőihez, i 
akikkel közli, hogy az anyakönyvi teendőkkel 
járó összes dologi és személyi kiadásokat ezen
túl a városok, vagy a községek, illetőleg a vár
megyék kötelesek viselni. Ilyenek: a személyi 
terhek (fizetések, napidíjak, pótlékok stb.). 
Egyúttal azt is elrendelte a belügyminiszter, ; 
hogy a helyettes anyakönyvvezetöi állások meg
szűnnek, illetőleg átminősülnek. A községekben 
ezek az állások végleg megszűnnek, a váro
sokban pedig át kell venni a városi hivatalnoki 
státusba, vagy pedig a belügyminiszter fog az 
eddigi anyakönyvvezetőhelyettesek elhelyezésé
ről gondoskodni.

— Az új trafikárak. Június 15-től kezdve 
ismét megdrágultak a dohánynemüek. Az új 
árak a kttvetkezök : Különlegességi gyártmá
nyok: Szultánflór 100 gr. 100.000 K, kiváló 
finom török 90.000, finom kír 60.000, purzicsán
45.000, Hercegovina 50 000, válogatott szent- 
andrási, érsekujvári és rétháti 28.000 kor. 
Szivarok közül: koronás 1 drb. 12.000 K, 
Regalia favorita, Operas, Especial 4000, Regalia 
Média 3000, Senoritas 1200 K. Szivarkák közül: 
Coronas 1 darab 2000 K, Sphinx 1700, Amneris 
700, Chiubek 1300, Kavalla 600, Kliedive 1000, 
Theba 500, Princesas 500, Dames 600. Általá
nos gyártmányok: Legfinomabb török 100 gr.
80.000, finom török 25 gr. 10.000, finom 
Hercegovina 6000, középfinom török 5000, 
Balkán 4000, legfinomabb magyar 2800, finom 
magyar 1700, középfinom magyar 1400, hazai 
finom dohány 1200, kapadohány 1200, magyar 
pipadohány 1000, kiváló finom magyar szivarka 
dohány 100 gr. 14.000, legfinomabb magyar 
pipadohány 9000 K. Szivarok: Regalitas 1 drb. 
3000 K, Trabucos 2300, Brittanika 3000, Mil- 
lares 2200, Cuba portorico 2000, Rozitas 1200,

Portorico 1100, Cigarillos 600, Pannónia 450, 
vegyes külföldi 1000 K. Szivarkák: Nilus, 
szopóka nélkül 1000, szopókával 600, Sztambul 
1000, Memfisz 700, Mirjam 500, Király 350, 
Hölgy 300, Hercegovina 300, Symphonia 350, 
Duna 150, Dráma 250, Magyar 150 K.

— A Rom ániába utazni szándékozó 
munkások figyelm ébe. A földmivelésügyi mi
niszter 36755— 1924. VI. 1. sz. rendeletével a 
Romániába utazni szándékozó munkásokat az 
ottani helyzet felől az alábbiakban felvilágo
sítja és őket ezáltal a felesleges költségektől 
és károsodásoktól megkímélni kívánja, miért is 
tudomásukra hozza, hogy Romániából származó 
értesülés szerint a munkanélküliség következ
tében a román hatóságok a belföldi munkapiac

i védelme érdekében olyan rendszabályokat lép
tetnek életbe, mely az idegen munkások heljr-

1 ze'tét nagyon megnehezíti. A jelek szerint ez 
az állapot tartósnak ígérkezik és arra lehet 
számítani, hogy a Romániába utazó munká
saink, lefizetvén a vizumdíjat, tartózkodási en
gedélyük lejárta előtt is kiutasíítatnak, mielőtt 
annyit kereshetnének, mint amennyi útiköltsé
gük fedezésére szükséges.

— Mennyi telefonkészülék van a vi
lágon ? Egyik amerikai szaklap közli, hogy 
1922-ben Észak-Amerikában 15,557.000, Euró
pában 5.903.000, Ázsiában 683.000, Ausztráliá
ban 338 500, Dél-Amerikában 283.000, Afriká
ban 122.000 telefonkészülék volt forgalomban. 
A földkerekségen tehát összesen huszonkét- 
millió harminchétezer tetefonkészülék volt hasz
nálatban. Az üzembe kerülő telefonkészülékek 
száma évenként körülbelül egymillióval nö
vekszik.

— A külföldiekről szóló törvény főbb
intézkedése i. A külföldiekről szóló törvény 
tervezete többek között a következőket tartal
mazza : Beutazásra jogosult a határátlépéstől 
számított 3 hónapig külön engedély nélkül tar
tózkodhat az országban. Ez idő letelte után 
legalább 30 nappal a rendőrhatósághoz tartóz
kodási engedélyért köteles folyamodni, továbbá 
kötelező kijelentést kell tennie, hogy nincs szán
dékában állandóan itt lakni. Ha a külföldi jo 
gosulatlanul tovább tartózkodik az országban, 
vagy eltávozásának bejelentését a bejelentőlap 
szelvényével igazolni nem tudja, ellene a ki- 
hágási eljárást nyomban folyamatba kell tenni. 
Ha a rendőrség arról értesül, hogy egyes város
részben vagy negyedben, vagy utcában külföl
diek bejelentetlenül vagy jogosulatlanul tartóz
kodnak vagy rejtőzködnek, erről házról-házra, 
lakásról-lakásra járva kell meggyőződést sze
rezniük.

— Kivándorolni akarók figyelm ébe 
A belügyminiszter körrendeletben figyelmezteti 
a kivándorolni Akarókat, hogy addig, mig az

'útlevelet s az amerikai vízumot meg nem kap
ták, ne küldessenek maguknak előre megváltott 
hajójegyeket (u. n. preaideket), mert ki nem 
utazhatás esetén a váltott jegy árának 10% -át 
elvesztik, nem Szólva rőla.h ogy addig pénzüket 
kamat nélkül hevertetik. Célszerűbb ennél meg
bízható amerikai bank útján az útiköltségre 
dollárokat küldetni és pedig a kivándorló ne
vének, pontos címének megjelölésével a Magyar 
Kivándorlókat és Visszavándorlókat Védő Iroda 
címére (Budapest, VIII., Fiumei-út 4.), mely a 
pénzt kezelésre átveszi, ha az útlevél megvan, 
a hajójegyet megszerzi és a kivándorlót a kellő 
Útmutatásokkal látja el. Minthogy csak annyi 
útlevelet adnak ki, ahány személy Amerikába 
tényleg bebocsáttatást nyer, senkinek sem kell 
tartania attól, hogy meglesz az útlevél, de nem 
lesz meg idejében az útiköltség, mert ily eljá
rás mellett senki meg nern előzheti.

— „M enyasszony-iskola." Ez a csoda
bogár is Amerikában létezik, ahol az emberek 
már úgy látszik, nem tudják mivel agyoncsapni 
unalmas délutánjaikat. Egy chiccgói missnek 
támadt ez az ötlete, hogy fiatal lányok részére 
menyasszony-iskolát nyisson. Úgy látszik, az 
ötlet elég sok érdeklődőt vonzott a különös 
iskolába, mert miss Eveiine B. már segédtan
erőről volt kénytelen gondoskodni, amint azt 
egy amerikai lapban olvassuk. A menyasszony- 
tanfolyam tantárgyai elég nehezek és kompli
káltak. Legfőbb tantárgy az illemtan, amely 
kioktatja a fiatal misseket, hogy az eljegyzés 
és az esküvő közti időben hogyan kell. visel
kedni otthon, társaságban, színházban, a vő
legény személyével szemben és a barátnők 
előtt. Nem kis fontossággal bir azonban a 
„gyakorlati rész* is, amelyből a növendékek 
megtanulják, hogyan kell az esküvőre öltöz
ködni, az oliár elé lépni és az esketési cere
móniák alatt viselkedni. A menyasszony-iskola 
nagy látogatottságnak örvend és akiknek sikerül 
az ott szerzett tudományt mint valóságos meny
asszonynak is érvényesíteni, bizonyára nem 
feledkezik meg a derék professzornőről sem, 
aki ezzel az úttörő tanítással oly pótolhatatlan 
hézagot töltött be a tudományok terén. A meny
asszony-iskolában — amelynek növendékei közt 
azonban még eddigelé egyetlen igazi meny- 
aszszony sem akadt —* sok minden szépre 
megtanítják a fiatal lányokat, csak arra 
nem, hogy hogyan kell hát — vőlegényt 
fogni! . . .

— A Felsődunántúli M ezőgazdasági 
Kam ara junius hó 22-én, vasárnap délelőtt 
10 órai kezdettel tartja rendes tavaszi közgyű
lését Qyörött, a vármegyeháza elsőemeleti nagy
termében, melyre a mezőgazdasági kamara ösz- 
szes tagjait ezennel meghívja az elnök. Napi
rend tárgyát fogják képezni: 1. Elnöki meg
nyitó. 2. Állásfoglalás a Kereskedelemügyi Mi
niszter által legújabban kibocsájtott vámtarifa 
törvénytervezet tárgyában. 3. Állásfoglalás az 
1924. évi jövedelem- és vagyonadó kivetéséről 
szóló rendeletek tárgyában. 4. Jelentés a múlt 
évi őszi közgyűlés óta kifejtett kamarai műkö
désről és a jövő munkatervről. 5. Jelentés az 
újonnan felállított biztosítási és növényvédelmi 
osztályokról. 6. Az 1923. évi pénztári zárszám
adásnak jóváhagyásra való előterjesztése. 7. Az 
1924. évi julius—december hónapokra egybe- 
áilított költségvetés bemutatása. 8. A kamara 
ügyrendi, fegyelmi és nyugdíjszabályzatainak 
jóváhagyásra való előterjesztése. 9. A kamara 
rendes tagsági és igazgatóválasztmányi meg
üresedett helyeinek betöltése. 10. Esetleges in
dítványok. — Kamarai alapszabályaink szerint, 
aki a kamarai üléseken 1 évnél tovább nem 
vesz részt és elmaradását elfogadhatóan nem 
igazolja, a tagok sorából törlendő. — Indítvá
nyok a kamara elnöksége dinére, a közgyűlést 
megelőzőleg legalább 3 nappal okvetlen írásban 
megküldendők. — Kamaránk rendes tagjai alap
szabályaink szerint vasúti költségük megtéríté
sét igényelhetik, mely okból felkérjük a meg
jelenteket, hogy az ide- és visszautazás költ
ségeit a titkárságnál megjelenés alkalmával kö
zölni szíveskedjenek.

— Rendelet a pótkávéról. A földművelés
ügyi miniszter rendelete szerint a kávépótlék 
csakis külön földmivelésügyi miniszteri enge
déllyel hozható forgalomba. A maláta- és füge
kávé forgalomba hozatalához külön engedély 
azon esetben nem kell, ha azok az általános 
gyakorlatnak megfelelően malátából, illetőleg 
fügéből készültek s legfeljebb a szemeskávé 
zamatjának megközelítése céljából egészítettek 
ki csekély mennyiségű zamatanyagokkal.

x Poloskákat petéivel együtt házilag kiirtani 
csak a Löcherer Cimexinnel lehet. Ara olcsó, hatása 
biztos, kezelése egyszerű, minden tisztítható vele. Fő
raktár Frantsik Andor drogériájában.
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Yálasz a „Dunántúli Hírlapi 
rágalmaira és ferdítéseire.

A mai lapokban megjelent és a válasz
tási kampánnyal kapcsolatban pártunkat és 
annak jelöltjét ért támadásokra saját pártáliásu 
lap hiányában nincsen módunkban hasonló 
úton válaszolni. A jóindulatú polgárság tájé
koztatására szükségesnek tartjuk ily módon a 
kővetkezők megállapítását. Előre bocsájtjuk 
azonban, hogy a helyi lapokban megjelent tá
madások már a megnyilatkozásuk hangja miatt 
is felmentenének bennünket az alól a köteles
ség alól, hogy azokra feleljünk. A jóizlést mé
lyen sértő hang méltatlan Győr város polgár
ságának kulturnivójához. Komoly, tárgyilagos 
kritikák megvitatása elöl nem zárkóznánk el, 
mert ezek taglalása csak előre segíti a haladást 
és a szociáldemokrata párt minden haladás 
élén áll. De tudjuk, hogy ugyanaz a „Dunán
túli Hírlap", amely szirénhangon felhívja a 
protestánsokat, hogy testvéri egymásbatalálás- 
sal forrjanak össze a katolikusokkal, a múlt 
évben nem átallotta, hogy egy hosszú cikk
sorozattal a testvérharc üszkét dobja bele a 
katholikusok és protestánsok közvéleményébe. 
Nem hisszük, hogy Győr város intelligens pol
gársága elfelejtette volna ezt az uszítást.

A „Dunántúli Hirlap“-nak a protestáns 
felekezetek ellen indított cikksorozata annak 
kimutatásán erőlködik, hogy a protestánsok az 
egyke rendszer hívei és hogy a családi életük 
erkölcse azt fogja 'eredményezni, hogy kipusz
tul a szép magyar faj. Általában az erkölcsi 
élet igen alacsony fokán állanak — mondották 
az ékverő cikkek. A protestáns vezető embe
reknek az a céljuk, hogy zsiros állásokba se
gítsék egymást és a katolikusokat kinullázzák. 
Azt szeretnék, hogy azok zsellérek legyenek 
náluk. Evégből a főbb állásokat Magyarorszá
gon a maguk számára szerezték meg. A cikkek 
tudvalevő, hogy sajtópört eredményeztek és a 
gyűlölködés szellemében fogant termékekre a 
győri kir. törvényszék, tehát a független magyar 
bíróság ütötte rá ítéletével a bélyegét.

Ami a „Dunántúli Hírlapinak Malasits 
Géza személyét illető rágalmazásait illeti, erre 
nézve csak ennyit: a cikkeket számon kérjük 
ott, ahol ezekért felelni kell —, a bíróság előtt.

Ami pedig a hazaárulás vádját illeti, ame
lyet talán a reménytelenség fájdalmában junius 
17-iki számában szórt pártunkra, szükségesnek 
tartjuk megállapítani, hogy a londoni „Morning 
Post* állításait illetőleg az igazság az, hogy a 
szociáldemokrata internacionáló végrehajtó bi
zottsága határozatában elsősorban az orosz 
szovjet-unió terrorja ellen foglalt állást és csak 
azután foglalkozott a magyar ügyekkel. A szo
ciáldemokrata pártnak nincsen módjában meg
változtatni azokat a tényeket, amiket a kurzus 
négy és fél éves uralma alatt teremtett. Nin
csen hatalma arra sem, hogy bekösse szemü
ket a Magyarországon átutazóknak.

Győr város polgársága is meggyőződhe
tett arról, hogy a dolgozó munkások, kisipa
rosok és kiskereskedők érdekeit szolgálták a 
magyar szociáldemokrata képviselők minden 
vonatkozásban és nincsen joga a „Dunántúli 
Hirlap“-nak célzatos ferdítésekre azokkal szem
ben, akik becsületesen szolgálták a magyar 
nép ügyét. Ezeket tartottuk szükségesnek az 
igazság kedvéért közölni.

A Magyarországi Szociáldemokrata Fárt 
győri Végrehajtó Bizottsága.

Pápa, 1924. Főiskolai könyvnyomda.
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Győrött, Kazinczy-utca 14. sz. alatt
(bejárat a Korona-köz felől)

Csomagolt fűszerek eladására
Dunántúl részére

képviselőt keres
budapesti nagykereskedő.

Ajánlatokat „Komoly 3305“ jeligére Sikray 
hirdetőirodába, Budapest, VI., Vilmos császár át 33.

■y

k á v é h á z i c ik k e k  é s  k e r ti  b ú to ro k
nagyban és kicsinyben

F P J E D  Z S I G M O N D  É S  F I A
müesztergályosok

B U D A P E S T , K ir á ly - u t c a  3 9 . s z á m .

u
U H U

U I M
A lsószál, c é r n a ,  k ö tő p a m u t és  íö m ő p a m u to k , h o r g o ió c é r n á k . 
Legfinomabb gyapjufonalak festve és nyersen.

Pamutíonál és Cérnaipar Rt.
Budapest, VII., Hársfa-utca 1. /^"aő-re!
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Ismereteimet a leghíresebb bel- és külföldi fogászati műter
mekben szereztem s így abban a kellemes helyzetben vagyok, 

hogy a legkényesebb igényeket is kielégíthetem.

SCHUSZTER FERENC fogtechnikus.
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Első Tokaji 
Cognacgyár R.-T.

Gyár: Tokaj.
Központi iroda:

Budapest, VI., Frangepán-utca 12-24.

Fióktelep:
W ien, IV. Bez., Viktorgasse 16.

— Alapíltatott 1888-ban. —

Ajánlja tiszta borpárlatból készült, általánosan 
elismert legjobb minőségű hazai gyártmányát.
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Csónakfelszerelések és hozzávaló alkatrészek. V örösréz- és ónozott szegek  
és hozzávaló tárcsák , evezővillák készen; vlllatartók  (trég er), ülések, ülés
kerekek és sínek, lap át, sá rg a ré z - és fehér lem ezek, skifszeg, sá rg a ré z 
éi vascsavarok, láb tartók  és lábcsavarok, kiváló minőségi) csónaklakkok, 
valamint hajólszkábák és kovácsolt szegek, ezeken kívül az összes vasáruk.

Réth Mór vaskereskedése Újpest, Árpádat 48. Telefon: 135—74.


