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Előfizetési ár: Havonkint 10500 korona (forgalmi adóval együtt). 
Egyes szám ára 2ÖÖ0 korona, nagyobb terjedelmű számé 2500 K. 

Megjelenik (egyelőre) szombaton délután.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

Dr. Lurja A ladár
laptulajdonos.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Győr, Baross-út 30. szám.
Telefon 329. szám.

Hirdetések szabott árban, tarifa alapjan, előrefizetés mellett vétetnek fel.

Megint csak időpocsékolás.
A parlamentben most folyó indem- 

nitási vita újra felszínre vetette azokat a 
szomorú jelenségeket, amelyeket már más 
alkalmakkor is tapasztalhattunk. Mikor 
az ország újjáépítésének súlyos kérdése 
van előtérben s arról van szó, hogy a 
szanálási programm végrehajtásához kezd
jünk, akkor azt látjuk, hogy a képviselők 
nem állnak hivatásuk magaslatán s az 
indemnitási vitát felhasználják minden
féle oda nem tartozó dolgok előhozá- 
sára. Senkinek sem lenne kifogása az 
ellen, ha komoly és tárgyilagos bírálatok 
hnngzanának el s magas nívójú beszé
dekben tennék szóvá e kérdéssel össze- 
Jüggő problémákat. Ezzel szemben azon
ban azt látjuk, hogy a vitában felszólaló 
honatyák javarésze a régi taktikát követi, 
beszédének nincs más célja, mint a ke
délyek felkavarása, éppen most, mikor 
köznyugalomra s komolyságra volna szük
ség az építő munka érdekében.

Az ország népe valóban meghökke
néssel nézi ezeket a jelenségeket, hiszen 
hónapokon át a fülébe zúgták, hogy 
most indulunk az élethalál harc meg
vívására s most fog eldőlni, hogy Ma
gyarország a külföld segítségével annyira 
megerősíthefi-e gazgasági pozícióját, hogy 
a jövőben azután a saját lábán járjon 
tovább* A lakosság hazafias áldozatkész
sége semmiféle kívánnivalót nem hagy 
hátra. Kötelességszerüleg eleget tett azok
nak a horribilis áldozatoknak, amelyeket 
a kormány a szanálás érdekében kívánt 
tőle s így tettekkel és nem szavakkal 
mutatja meg, hogy élni, áldozni és dol
gozni akar az új Magyarországért. Pedig 
ezeknek az embereknek a javarésze az 
egyszerű, de derék magyarok sorába 
tartozik s talán tudása nincs akkora, 
mint némely t. honatyának, mégis, ha 
az ő viselkedésüket összehasonlítjuk azzal, 
amit most sok képviselő tanúsít az indem
nitási vita során, arra a belátásra kell 
jutnunk, hogy bizony nagyon sokan nem 
méltók a képviselői tisztségre, ókét az 
ország azért küldte a parlamentbe, hogy 
ott legjobb tudásuk és meggyőződésük 
szerint a nemzet javára munkálkodjanak 
s ne legyen rnás szempontjuk, mint az 
egész közösség érdekében való dolgozás. 
A képviselők nagyrészénél ezt igazán 
nem látjuk, mert a parlamentben nem 
úgy viselkednek, mint akik a nép bizal
mának a letéteményesei s mint ilyenek 
hivatottak őrködni a magyar élet jövendő 
sorsán.

Ezek az urak példát vehetnének 
választóiktól a kötelességteljesítésre, a 
komolyságra, annál is inkább példát ve
hetnének, inért számot kell adni majd

munkájukról azoknak, akik őket erre a 
díszes méltóságra emelték. Vájjon hogy 
fognak a szemébe nézni annak a nép
nek, amely megtette a maga kötelessé
gét, mig képviselő javarészéről azt tudja, 
hogy a beléjük helyezett bizalmat nem 
váltották be s a nemzetgyűlés drága 
idejét haszontalan szófecsérléssel pocsé
kolták el éppen akkor, amikor az ország 
helyzete tetteket, még pedig nagy és a 
későbbi korok életére is kihangzó tetteket 
kivár.t volna meg.

Az új középiskolai tanterv
szeptemberben csak az 1. osztályban lép életbe.

A középiskolákról szóló 1924: XI. t.-c. 
végrehajtására a szeptember elsején kezdődő 
tanévben kerül sor. A törvény egyes intézke
déseire most jelent meg a végrehajtási utasítás, 
amelyet a következőkben ismertetünk:

A törvény intézkedéseire, különösen a 
középiskolák átszervezésére és az új tantervek 
be/illífására évről-évre fokozatosan fognak át
térni. Ennélfogva az új tanterv az 1924—25. 
tanévben csak az I. osztályokban lép életbe.

Egyidejűleg azonban beszüntetik a gim
náziumok V. osztályaiban a görögpótló tan
tárgyat és kötelezővé teszik a görög nyelv 
tanulását. Azonkívül újítás lesz, hogy heti 2 
órán át ingyenes szabadkézi rajzkiképzésben is 
részesülnek a tanulók.

Az új tantervet, valamiat, hogy a reál- 
gimnáziumokban mely idegen nyelveket fognak 
tanítani, később kiadandó rendeletben fogja 
szabályozni a miniszter.

Érdekes, illetőleg fontos újítás lesz, hogy 
a két tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 
tanulót csak rendkívüli esetekben bocsáthatják 
ezután javító vizsgára. Az engedélyek meg
adásánál az eddiginél nagyobb szigorúsággal 
kell eljárniok az iskolai hatóságoknak. Az en
gedély erre csak akkor adható ki, ha azt négy 
hétnél huzamosabb betegség, vagy hosszabb 
szünetelése a tanításnak (járványszünet) in
dokolja.

H Í R E K .
Drágább az iparengedély.

Újabb rendelet az új Iparigazolványok kiadási 
Illetékének felemeléséről. —  A rendelet Intéz

kedései.

Alig három hónappal emelték fel az ipar- 
engedélyek és iparigazolványokért fizetendő 
illetékeket, tekintettel a korona romlására. A 
miniszter most rendeletet adott ki, amelybe n 
az illetékeket junius 15-től újból felemelte.

Az iparengedélyért és iparigazolványért 
fizetendő összeget az 1923'. évben kiadott ren
deleteknek háromszorosára emeli fe l  a minisz
ter, de a külön engedélyekhez kötött iparok

gyakorlásának feltételenként megszabott bizto
síték összege változatlan marad.

A szakvizsgák és mestervizsgák díja az 
1923. évi 78.000 számú rendeletben megsza
bott összegnek a harmincszorosa lesz, a tan
szerződés és segédlevél díja pedig a fentneve- 
zett rendeletben megállapított díj hatvanszorosa.

A miniszteri rendelet értelmében gyár
vállalat részére kiállítandó iparigazolvány ára
240.000 K, a nagykereskedői iparigazolvány 
ára szintén 240,000 K, Iparosok részére kiállí
tandó iparigazolvány illetéke 90.000, mig ke
reskedők részére kiállítandó iparigazolvány díja
120.000 korona. ,

Engedélyhez kötött iparok gyakorlására 
jogosító külön iparigazolvány kiállítása a fenti 
összegek másfélszerese.

A szakvizsgák díja 60.000 K.
A tanoncszerzödés kiállítási díja 18 000 

K és a segédlevél után fizetendő illeték 24.000 
korona.

—  M alasits G yőr II. kerületének 
képviselő je. Szerdán reggel hirdették 
ki a hétfőn és kedden lefolyt pótválasz
tás eredményét, mely szerint Győr II. 
kerületének képviselőjévé 122 szótöbb
séggel Malasits Géza szociáldemokratát 
választották meg a fajvédő Bernolákkal 
szemben. —  A mandátum átadását a 
képviselővé választott Malasits Géza ré
szére először postai kézbesítés utján ter
vezték, majd e tervtől eltérőleg csütörtö
kön délben személyesen nyújtotta át a 
városházán a polgármester szalonjában 
Füves Károly dr. választási elnök, azon 
óhajának adva kifejezést, hogy használja 
azt Győr város egész közönsége érdekei
nek és a csonka ország ügyének elő
mozdítására. Malasits Géza válaszában 
leszögezte azt, hogy ha munkásságát fi
gyelemmel fogják kisérni, meg fognak 
győződni róla, hogy lehet valaki jó szo- 
ciálista és jó magyar, jó szociálista és 
jó polgár, jó szociálista és hű fia vallá
sának. Szokatlanul sok a szegény ember: 
polgár és munkás Győrött. Célja az, hogy 
a polgárok és munkások olyan helyzetbe 
kerüljenek, hogy áldozni tudjanak kultur- 
igényeiknek is. Be fogja bizonyítani, hogy 
a szociálizmus nem kommunizmus és 
nem anarchizmus. A nyert mandátumot 
Győr város egész közönségének javára 
fogja felhasználni.

— Megmarad a tisztviselők vasúti 
kedvezménye. A szanálással kapcsolatban szó 
volt arról, hogy julius 1-én az összes állami 
és városi tisztviselők vasúti kedvezményét meg
szüntetik és csak azok részére biztosítják a 
kedvezményes utazást továbbra is, akikért az 
állam, illetőleg a város az átalány megfizetését 
magára vállalja. Mint most értesülünk, a mi
nisztertanács nem akarja ily gyorsan befejezett 
tények elé állítani a köztisztviselőket, éppen
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azért kimondotta, hogy ennek az évnek a végéig, 
tehát december 31-ig az összes vasúti kedvez
ményeket fenntartja a közalkalmazottak és csa
ládtagjaik részére és majd csak később dönt 
olyan irányban, hogy a jövő évben más történ
jék e tekintetben. A vasúti kedvezmények dol
gában tehát a köztisztviselők egytől-egyig nyu
godtan alhatnak.

— Hat óra m arad a  hivatali idő.
Mint ismeretes, a szanálási törvény intézkedése 
szerint julius elsejétől a közalkalmazottaknak 
heti 42, illetve 48 órát kellene dolgozniok, ez 
napi 7, illetőleg 8 órai munkaidőt jelentene. A 
törvényt akként- akarták végrehajtani, hogy a 
hivatalos órákat reggel 8 órától délután 3 és 
4 óráig állapították volna meg. A KANSz és 
a kormány közötti tárgyalások kapcsán, amelyek 
az aranykoronás fizetések körül folytak, meg
állapodás jött létre, mely szerint a hivatali idő 
meghosszabbításának tervét elejtik, hogy ezáltal 
lehetővé tegyék a közalkalmazottak részére 'a 
délutáni mellékfoglalkozásukat. A köztisztvise
lők a megállapodás hirét mindenütt nagy 
örömmel fogadták.

— Minden gyerm eket be kell íratni 
az iskolai év végén. Újabb kultuszminiszteri 
törvények értelmében minden érdekelt szülő 
köteles tanköteles gyermekét a tanév befejezése 
után azonnal beíratni. A rendelet ellen vétők 
legszigorúbb bírságban részesülnek. A törvény 
és rendelet értelmében minden tanköteles korú 
gyermeket kivétel nélkül be kell íratni valamely 
iskolába, tekintet nélkül arra, hogy az előző 
tanévben fel volt mentve, beteg, testileg vagy 
szellemileg fejletlen, avagy hogy a szülők mint 
magántanulót otthon akarják taníttatni gyerme
keiket. Mindaz, aki tankötelest eltitkol, tudva 
és készakarva valótlan adatot jelent be, tan
kötelest az iskola látogatásában, vagy a vasár- 
és ünnepnapi istenitiszteleten való részvételben 
szándékosan meggátol, kihágást követ el s egy 
hónapig terjedő elzárással és 36000 koronáig 
terjedő pénzbírsággal büntetődik.

— A M agántisztviselő Otthon tagjai
felkéretnek, hogy akiknél könyvtári könyvek 
vannak kint, leltározás miatt haladéktalanul 
szolgáltassák be. Az elnökség.

x Poloskákat petéivel együtt házilag kiirtani 
csak a Löcherer Cimexinnel lehet Ara olcsó, hatása 
biztos, kezelése egyszerű, minden tisztítható vele. Fő- 
raktá Frantsik Andor drogériájában.

Pápa, 1924. Főiskolai könyvnyomda.

Asszonyok!

Cukor nélkül
is édes, ke l l e me s  izü, 
üdí tő kávét  lehet főzni 
az olcsó és jó minőségű 
kristálycukorral is kevert

D U LSZIT
nevű kávékonzervünkből. 

M in den fű s z e re s n é l k a p h a t ó !

Kőbányai P olgári Serfőző és 
Szent-István Tápszermüvek Rtg.

Értékpapírok
prompt vételét, eladását, 
tőzsd ei m eg b ízáso k at

a legelőnyösebben bonyolítom le.
—  Az új m agyar Oedipus. Babits Mihály 

lefordította Sophokles tragédiáját. Az Oedipus király-t, 
amit a Nemzeti Színház a régi Csiky-féle fordításban 
ad elő, Babits Mihály gyönyörű új fordításban a Nyugat 
július 1-i száma közli. Ennek a különösen gazdag 
számnak a tartalmából kiemeljük még nagy festőnk és 
müvésznevelönk Réti István tanulmányát Thorma János
ról és Grünwald-lványi Béláról, — Ignotus cikkét 
Apponyiról és Rákosiról, — Lengyel Menyhért kritiká
ját Maria Orskáról, — Tersánszky J. Jenő novelláját, 
— Sárközi György verseit és Kassák Lajos regényes 
önéletrajzát. A szám ára 30.000 korona.

— A városok és várm egyék arany- 
paritásban szedik a vám okat. Az állam
háztartás egyensúlyának helyreállításáról szóló 
törvényből kifolyólag a vármegyék és városok 
által gyakorolt vámszedési jogok érvényesíté
sénél alkalmazandó vámdijtételeket az arany
korona értékének alapulvétele mellett kell meg
állapítani. Az egyöntetű eljárás érdekében a 
kereskedelmi miniszter a belügyminiszterrel 
egyetértőén körrendeletét adott ki, melynek ér
telmében meg kell állapítani az 1914. évi aug. 
1-én jogérvényesen alkalmazásban volt vám
dijtételeket s ezeket azzal a megjegyzéssel kül
dik meg a vámengedélyeknek, hogy az arany
korona értékének megállapítására vonatkozó 
szorzószám felével, tehát ez idő szerint 9000-el 
szorozva, folyó évi július 1-től kezdve vegyék 
alkalmazásba.

x Az egész országot izgalomban és lázban 
tartja az a szépségverseny, amely a Színházi Élet-ben 
folyik, az egész ország gavallérjait szavaztatja le a 
korzók szépeiről. Erdős René, Szász Zoltán, Kálmán 
Jenő érdekes írásai, cikkei teszik változatossá az új 
számot, amelyben egy sereg érdekes riport, rengeteg 
kép, kacagtató vidám Írások, nagyszerű mozirovat, gaz
dag sport-, nyaralási újság van. Incze Sándor népszerű 
hetilapjának uj száma Szeness Béla három egyfelvoná- 
sosát közli, ezenkívül gazdag kottamelléklet. Egy szám 
ára 8000 korona, negyedévi előfizetés 80 000 korona. 
Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet-kőrút 29.

— Augusztusban összeköttetést keres
nek a M arssal. Óriási érdekességü és szén-

A B A D I E
valódi francia szivarka-hüvely

Alsószál, cérna, kötőpamut és lömöpamut ok, horgolócérnák. 
Legfinomabb gyapjufonalak festve és nyersen.

Pamutfonál és Cérnaipar Rl.
Budapest, VII., H ársfa-utca 1.

FREUND, Barossát 21. Telefon
451.

llj és használt f é r f i r u h á k

tenisz nadrág Í 5 145.000
M e g y e h á z - u .  3 £ .  s z .

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

F R I E D  Z S I G M O N D  É S  F I A
műesztergályosok

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

„Mitől olyan zamatos a kávéja, Édesem? 
Egyszerű, csak UHU-kávéval van főzve."

zációs kísérleteket fognak végezni augusztus 
hónapban a Mars bolygóval arra vonatkozólag, 
hogy laknak-e ott emberek. Az idén augusz
tusban ugyanis ritka alkalom kínálkozik arra, 
mivel a Mars augusztusban éri el a földhöz 
való legközelebbi távolságát, 3,460.000 mér
földet. Ismeretes, hogy Marconi rádió felvevő 
készülékénél már hosszabb idő óta folytonosan 
ismétlődő és szabályos jelzéseket észlel, mely
ről azt hiszi, hogy a Marsról származnak. Ezek 
a jelzések lesznek az alapjai az augusztusi 
kísérletnek is, melyet a Jungfrau ormáról végez
nek. Egy Marconi készülékhez hasonlóan be
rendezett felvevő és leadó állomásról ugyan
azokat a jelzéseket fogják leadni, melyeket 
Marconi észlelt rádióján és valószínűleg ezzel 
a kísérlettel sikerülni fog eldönteni azt a nagy 
kérdést, hogy vannak-e emberek a Marson.

Gummikabát 360000 K 
Gyermekkocsi 290000 K 
Vizm. ponyva 180000 K 
Szövetszőnyeg 50000 K
HAAS L1PÓT
Győr, Baross-út 18. — Telefon: 728.

* Első* Tokaji* * * *
] Cognacgyár R.-T. J
| G yá r: To k a j. )
^ Központi iroda:
J  Budapest, VI., Frangepán-utca 12-24. J

f  Fióktelep: ^
1 W ien, IV. Bez., V iktorgasse 16. &

— Alapíttatoit 1888-ban. —

I  $ £  l
€  Ajánlja tiszta borpárlatból készült, általáuosan ^ 
% elismert legjobb minőségű hazai gyártmányát, P


