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A piros noteszt .teleirta 
S a vergónia elfogyott,
Hát affiírol az öreg káplár 
És ■káromkodiík egy nagyot ,. ,
Az örvendező- közlegényre —
S a közlegény, az én Vagyok.

Káplár uram, öreg esztendő, 
Istenhiťével elmehet!
Nem siratom, se szidom kendet,
Bár kujonozott eleget.
Sok dunkli és sok kurtavas volt,
Míg ifejemllágya így benőtt 
S ha áincseilkedett velem — Plátó, 
Irígylé kend a kimenőt.

A táncba sohasem eresztett,
Ha viszketett a tenyerein;
Pedig örvendett volna májam,
Ha csues bandát szétverem;
Ha lekenek a rácnak egyet,
Hogy arra sántul aiz oláh 
S ha mondtam volna a komendót:
— Héj, hore ruki,' pad alá!

Káplár uram, sokat hibázott,
Mit helyrehozni nem lehet. 
Inarogyott a kend hatalma —
Hát elmehet, már .elmehet!
Berukkdlt irta az ifjú 'káplár 
És átvette a századot,
A régi közlegényt is benne 
S a közlegény, az én vagyok.

Uj tizedes, jelentem ásón,
A bakancsom már käíjukadt,
De karom ép, szivem a régi,
Ha egyszer készülőt fuvat.
Egy szebb jövendő tölgyfagallyát 
Öreg csákómra tűzze fel 
S vezessen el uj garnizonba,
Ahol a magyar — ünnepel. . ,
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Készüléke újjászületik, ha 1 drb. rádiólám pát vásárol!
Mindkét esetben díjtalanul kapja a TUNGSRAM most megjelent rádiónaptárát, mely 

1166 minden rádfótulajdonosnak nélkülözhetetlen kézikönyve, szenzációsftartalommal

szén közel a hallgatóság szivéhez. A lövészr 
árkok nyers világába beállított betlehemi üitD- 
nepségi leírása meg;kap!ó hatású. Úgy éreztük, 
mintha mi is ott lennénk az Öreg bakák között;

»csodára nyílt szivvd«. Sok tapssal jutalmazta 
a közöns'ég az elbeszélést.

A niVós felolvasó ülés az elnök újévi jó
kívánságaival 'ért véglet.

A  Kisfaludy Irodalmi Kür felolvasó ülése
. Győr, december 31.

Vasárnap délutáni a városház nagytermében 
előkelő és nagyszámú közönség jelenlétében tar
totta meg a Kisfaludy Irodlálmi Kör ebben az 
évben utolsó felolvasó ülését.

Gálos Rezső dr 'elnöki megnyitójában 'a 
közönséget köszöntötte.

Ezután K a rsay Géza dr bemcéstanár a Kör 
tij, tagija tartotta meg székfoglaló 'előadását a 
német expresszionista drámáról. Ismertette a né- 
met expresszionista mozgalom megindulását és 
kifejlődését. Azt hirdették ennek az’ irányzatnak 
hívei, hogy a lélek belső' élményeit keli' a íköltő- 
nek kifejezni, a széliem Világot, és nemi az anya- 
igii-t, amelyet le kell győzni. Megvetették á lo
gika és a nyelvtan törvényeit. Az eszményi em
ber költészetük, tárgya. Át akarták formálni az 
embert, mozgalmasságra törekedtek. A vágy, 
amely előbbre hajt, ez volt eszményük. Azon
ban céljukat nam érték el, á felforgató eszméki- 
hez, a nemzetköziségihez, a forradalomhoz ju
tottak el. Az előadó bemutatta ezután hallglatöi- 
fiak a iníémet 'expresszionista. drámairodalom legk 
jellegzetesebb iróit és müveiket. Végül arra utalt, 
fragljjr az expresszionista irány ellenhatásaként 
a mai legújabb német irodalomban' és művé
szetben már jelentkezik az Isteni, a vallás és a 
nemzeti érzés. A finomstilusú előadásnak nagy 
sikere volt. - ■ *
> p á  lo s Rezső' dr méltatta az előadó mun

kásságát, majd az oklevél átadásával a kör tag
jává avatta.

Mentes Mihály dr olvasta fel ezután' ver
seit. Különösen' à Keres lek, a Va la mi el
tö rö t t  íés az És mfég eg y ä t drniii költeimé* 
tiyek mély vállásfilozófiai szépségeikkel, a ben
sőséges érzés poétikuš mökgségével1 tűntek k'i.- 
A szép versek előadásával az előadónak igen1 
lelkes sikere volt. ' : < ■

Pohár no к Jenő egy pompás harctéri’ no
vellát mutatott be, amelynek hőse, à hibbant 

de meleglelkű honvéd1, odalopkxlzott égé

az újvárosi választás eredményét
A városi igazoló-választmány érdekes döntése azújvárosi szavazás 
megismétléséről és hat bizottsági tag mandátumáról — Három 
városatyát harminc éves életkorának igazolására hivnak fel.

,, * Győr, december 31. záró okok elbírálását későbbre halasztották.
. A város igazolóválasztmánya a főispán hi- Ny a ry László dr örvos-íé'rdeklcépviseleti

vatalos elfo^altságia miatt Szauter  Ferenc dr mandatant« ■ tótírf • óta* föraifotósa címén
megsemmisítettek, mert mint városi kozkorházi 
főorvos, nem lehet tagija a város törvényható
ságii bizottságának. . . 7,

Három mandátum birtokosát: Kö’zi-Hor-

piolglármester elnöklése miellett, ma délelőtt ülést 
•tartott, amelyen a megválasztott városatyák 
mandátumának igazolásával és a beadott petí
ciók elbírálásával foglalkoztak és ebben az irány
ban igen érdekes döntéseket hoztak.

Legérdekesebb a döntés az újvárosi petíciót 
illetőleg. Itt a választás eredményét azon a cí
men támadták megj, hogy hárman szabálytalanul 
leszavazták. Újvárosban az első; és a második 
póttag között egy szavazatkülönbség, volt és igy 
három szabálytalan szavazat is eŝ étr, nem lehá: 
megáilapitani a. póttagok sorrendjét. Ezen az 
alapon a petíció aláírói a választás megsem- 
misitését kérték, Bara megválasztott rendes ta
gok szavazati arányát ez a három szavazat sem
miképpen nem érintette, az voit a föltevés, hogy 
a póttagokra vonatkozólag kell a szavazást meg
ismételni. Tekintettel azonban arra, hogiy a - tör
vény .nem tesz megkülönböztetést a rendes tag! 
Jéis a póttag között, az ̂ .gazoló választmány á. tör
vénytkövetve, kénytelen volt az ťgjész válasz
tási! eredményt m'egsemmisiteni és önnek alapi
ján az újvárosi szavazás megismétlését elhatál- 
10zni. A döntés értelmében a jelöltek ajánlása 
érvényes marad, csak újra kell rniajdl a rend'es- 
és póttagiokra is szavazni. Valószínű, hogy ezt 
a döfités't megipanaszoJjáik a közigazgatási biró-

U d va ros István szoc. dem. pjárttitkár ellen 
azon a címen beadott petíció ügíyében, hogy
nem lakik hát )éve '''iäfoôfrÄ ;až /mzôldv$ášá-
__t.-... т. l . — ... 1,  ~ a a .  i , a1. ±

H almi Dénes dr ŕévfalusi mandátumát, 
melyet kizáró ok miatt támadták! meg! azon a <3- 
men, hogiy a várostól miint megbízott orvos, 
jövedelmet élvez, a választmány igazolta, a fki-

v á t h József dr-t, O s zto  vi cs József dr-t 'és 
Sári  Gyulát fölhívja az igazolóválasztmány, 
hogiy 30-ik életévüknek a választás időpontjában1 
való betöltését igjazoljákl Ez azért szïikség|ess, 
mert a törvényhatóság! tagja harminc évnél fia
talabb nem lehet <

A virilis választásoknál Raab Árpád dir 
ügyvéd és Cs i l l ag  József dr orvos mint pót
tagok egyforma szavazatot kaptak. Itt'merül föí 
az a kérdés, hogy az orvosi, vagy az ügyvédi 
képesítés a magasabb rendü-e, mert amelyik ma
gasabb rendűi, az megelőzi a póttagsag sorrendi
jében. a másikat. Az igjá^íőv^sztniány mind a 
két képzettséget egyenlő értékűnak, egyetemi 
képzettséginek fogadta el és Raab Árfíádí ďr, va
lamint Csillag József dr között a sorrendlet sors
húzás útján, ibgja megállapítani.

Az igazolóválasztmány döntései ellen a 
közigazgatási bírósághoz lehet panasszal lelni és 
bizonyos, hogy n'em is egy mandátum' ügyében 
a közigazgatási biróság, fogja a végső szót ki
mondani, mindaddigi azonban minden bizottsági' 
tag gyakorolhatja jogait. Természetesen az itt 
meg nem ’említett többi mandátumot a választ
mány igazolta. Az újvárosi szavazás nľegism'ét- 
lése csak jogerős határozat utáp követíkezhet 
be. Minthogy egjészen bizonyos, hogy az iga
zoló választmány határozatát meglföllebbeizik, az 
újvárosi Választás ülgyében. a közigazgatási bí
róság döntése fog csak befejezett helyzeltet te-:. 
remteíii az "új szavazás 'elrendeilése te'kintetében'. 
Amig ez a döntés nincs mdg„. az új ̂szavazás el- 
réndelése nem történhet mleg.


