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Vásári árakat nem hirdetünk. 
» — 

kőla tervezte a vár díszítését is. l i l ikben, a hjjgy 

orosz vrisjt'avonuié-kor a : várat kiü i • fék. Az 

ovősz hjüvezctőséf oros' babona szuint — 

•. még 'áz "ajtóit"'kilincséi. . *)' íeszcre'.t nte. Amit a 

rft© kc»V étfnt;tt', nhhoz ívni nyúlhat nfegcn l e-. 

M*"t a<- ásíer-nc tétlenséget hoy Oro?zor«/Ajra. • Ei-
1 yál iloíták. a cáiok hices vujásztroíefi i-. \ né-

Min hadyvz.í»ő.-i'g egyik törzsének tiszt,1eí. laktak 

a kastélyban, később a katonai erdőkTtemVlö ki-

talál vé.te birtokba. A kiterme'ö bi.atal jól ckri-

gozlia o t. meri a lengyel statisztika lijr.utntása s »-

rint nem. is egészen három és fél e-z vnd5 lefor-

g á s alatt négymillió köbméter famemij'i cgtt tér-

ni«!tek. ki és szállítottak el a li i lowíczai ercloté-

tekbö!. 
* 

Az ös=zíOinláskor az német c-aiaatok rr.ég az 

v blakrámákat is össze pakk olt ák itt elszállították. 

kastély szinte romokban hevert, amikor a 'en-

gjel állemhataJom uj»>ój tulajdonába vette. Csu-

pán a faburkolat egy részé, sike-ü't megmenten! 

és u ball és t> társalgó festmcnveit, ami J > i i ni 

híres lengyel fedő munkája. 

Nyelv 
tanfolyam 
Ötös ts hdrnids csoportoHban, 
valamint egi jtn i o k t a t á s . 
Kiváló pedagógusok. - ntrstkclf 
töndff. Keidftk ts Haladók kttlftn. 

Sokszorosítás 

fordítás 

Ellenben a vájár jariama alatt a visszamaradt téliá-ukatés egyéb szezon 
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Levelezés 

A hallból balra a kék dohányzó é; a játéktere® 

nyi ijt. A f inakat mindenütt faburkolat' fed ;. \ 

bu-kta'atot a fába vétett virágos ornamentika di-

-ZJti, Régebben itt tartották az istentisztekeket, 

ándg el nept kcszü't n Bialontaza uj fatöfikus 

temploma.' Áz ebéd öböl kii emelvényen keresztül 

Iliién lépcsőjor vezet...<l küz.ársasági elnök bik-

osztá'yúha. A lakb. z á y . h i t szohábjl áll ön itt ké-

szi eres most szállá-t a magyar államfő számára. 

Az első szoba a szárnysegéd szobája. Itt hriyAt-

kedik majd el ' a kormányzó szolgálatot tévő 

szárny: egtdt' is. Nem nn:-.--.z; a bejárattól maha-

góniból kesziit iróa.-zlal áll. Rajté telefonok és 

kinai ernyői t i l 'any'ánipj. A szőttéből a szalonok 

nyiinak. Az egyik szalont most alakítják át. Az 

lesz a kormányzó ha ós/o'oája. Ebből egy fogadó 

nyílik. Aztán egy' dohányzó és egy dolgozószoba. 

A kormányzó sza'on'a és a kortársa-ári e'nök fo-

gadója egymásba nyílnak. 

Kánya Kálmán külügyminisztert ugyanobbcu az 

tpü'e'.szakaszban, de a. földszintén helyezik el. Az 

államfők és kíséretük számára ez alkalommal kü-

lön téefonvona'at szíréinek föl. A posta már ja-
rái-an dolgozik... 

K Ü L Ö N M O Z G Ó S Z 1 N H A Z 

Az épület másik szárnyában több termet egyet-

len teremmé alakítottak át és itt rendezték be a 

kormányzó tiszleletcre a vár mozgószinházát. Itt 

a pusaáról készü t angol nyelvű filmet mutatnak 

be a kormányzónak, elsősorban a puscsa nyári, 

'virító flóráját. 

A inctcorologiai intézet szünet né'kül dolgoz k 

és ké ziii a,.-jelentéseket a tárható időjárásról. M i . 

lyep idő lesz a kormányzó érkézé ckor? Most s/a-

kad az eső és olvad a hó. Dc azt mondják, hogy 

mindez mit sem számi'-, mert a puccs Ina': külön, 

egyéni időjárása van. Ma még cső <«dk és holnap 

már újból havazik és fagy. Reméljük, hogy » 

puccsa ez alkalommal jól viseli magát és kelle-

mes vadászidőt hoz majd Magyarország kormány, 

zójának 

Fti/d-s. Béta. 

kiárusítás hihetetlen olcsó árak! 
téli és egrespár cipókéi. Karácsonyi Sándor 
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A társadalmi béke 
és az összetartás szolgálaiára 

egyesületet alakítottak Dorozsmán 

Német francia 
angol és olasz 

nqdv 

Kis underozsma, január. (A Ddntagyai ország 

nuuikatt-fsálúí.) Követésre c.d;n.éx tártad Imi meg-

inozdn'ás indult cl a közelmúltban Kiskundorozs-

mán. S.trlha Kálmán esperes-plébános kezdemé-

nyezésére legutóbb asztaltársaság alakúit é? lya'gy 

agilitással fogott hozzá a szervezés munkálataiJibz. 

A plébános akcióját a községben általános öröm-

mel fogadiák és nemsokkai később a ián ad dmi 

ülte ápolására mega'akult az asztaltársaság tizen-

három alapító taggal. Az alapító tagok névsora a 

kővetkező: S.iriha Kálmán plébános, Brunnzr Jó-

zsef Jenő kereskedő, Dobaij Kálmán kovácsmester, 

Farkas Elemér maiomtisztviselőy Farh s Józref 

banktisztviselő," Fiafa Károly bankigazgató, Jem tj 

Ferenc gyapjú- és tollkereskcdö, Kecskés Tiva. 

dar ny. pénzügyi tanácsos, dr. Korom Ernő köz-

ségi orvos, Nagymihály Gáspár szövőüzem vezető, 

vitéz Nagy Sándor gazdálkodó, vitéz Szekeres Já-

nos gazdálkodó, Varga János Balázs földbirtokos. 

A társaság c'sö tagjainak foglalkozásából 

konstatálható, hogy az alakulásban úgyszólván 

minden polgári foglalkozási ág képviselve van. 

A társa-ág taglétszáma napról-napra bővül cs 

elöre átható, hogy rövid idö alatt széleskörű társa-

dalmi megmozdulás tesz belőle. 

A megmozdulás hivatásáról beszéltünk a? egyik 

alapító taggal, aki érdekesen vi.ágitotta meg nz* 

a munkát, amely erre az alakulatra vár. 

-- Sztriha Kálmán esperes-plébánosnak elgon-
dolása völt - mondotfa —hogy 'az Ossz Marív" 

zartdÖ8őg éí at rguirásf. "'msgér,'(••• j-cgcS n nta-

Kitani kcl'cae Dorozsuián egy társaságot. A tervet 

miftdMjtti örömmel fogadta ás ezzel tnár valóba 
is vált a gondolat. A célunk 3. noniz- ti gondolat 

meradéknéikü i szolgálata, pipis lkat kérdlsi kktí 

•rn>. kiütnünk foglalkozni. Az asztal'árvaság tagjai 

között kUWrtfVlg \pQlttikai nizz-trt va'ló sicmélyd; 

vannak, ds.u politrkj szempontok i tár- isig A -

ralin IJC'ÜI u yn dotiifntí tóinak. Sulgá.'nt kívánja 

az uj alakulat a közügyekéi, a- fonlosabh.községi 
problémálfat- is megvitatjuk és ha mód van rá, 

segítséget n-yrujtunk azok megoldására. Szociaiiá 

kérdés ék is íoglávkQzlatjHk sz aszt iltár-a-ágot, az 

a célunk, tiog>-.4 tiugirlés cs a kictiffí'vttp'ááils'j& 

ayzbcu h-jfet'cbb hdizuk z'gyaiáéfföz 'n: cmb.niirl. 

Az első társasvacsorán bebizonyosodott, hogy « 

ki>kundorozsinai polgárok régó'a várták ennfk 3 

társadalmi alakulatnak az életrehivását. Dr. DÓM 
István is ugy üdvözölte a társaságot, mint fontos 

szerepet betöltő a'akulatot. Ennek a kijelölt Cérlnalf 

meg is akar mindenben felelni a dorozíma'akl asz-

taltársasága, a megértés jegyében kivánin egy 

seregbe hozni a dorozsmai polgárokat. 

A társaság minden hónap e'sö péntekjén tartja 

összejöveteleit, ezenkívül pedig társasvacsorákag 

rendez. Dorozsma lakosságát hosszú időn keresz-

tü! a politika bizonyos rétegeződétekre osztotta. 

A társaságnak ugyláiszik sikerült a polgárokat egy 

cél é-dekében csoportosítani. 

n fuvarosokat elhelyezik 
a Szent István iérrttl 

f.t Délmagyarország munkatársától.) A város, 
rendezési bizottság legutóbbi ülésén tecrepelt a 
Szent Istvén.tér rendezése, atnclv már évtizedes, 
regi problémája i városnak. A bizottság — mjr* 

ismeretes ugy határozott, hogy csak UŐU-ben 

kerülhet sor a tér megfelelő rendezésére. Ezzel 
kapcsolatban most indítványt nyújtottak be a 
polgármesterhez Azt kéri az ind'itvány, ltogsUa 
el is halasszák a Szent István-tér rendezéséi, 
legalább az ott állomásozó tuvaroskocsikat lie. 
lyezzék el máshová, mert a környéken lakók a 
fuvarosok átlomásozását kifogásolják a legjobban. 

Az inditvány dr. Katona ís.tván lanáesnokho? 
került javaslattétel céljából. Katona . tanácsnok 
az; az előterjesztést teszi 3 polgármesternek, hogy 
a fuvarosokat helyezze át a város a Szent István-
tcrröl a Mara-térré, még pedig a laktam 1 és a 
Csillagbörtön clot;i területre, amely ezidőszerint 
még kikövezetleo A fuvároslcoe.sik itt kényeimé, 
seri elférnének és 'közegészségügyi, valamint 
rendészeti szempontból is jobb volna az elhelye-
zésük, mint a 'Szent István.téren. Az indítvány 
a jövu héten a közgyűlés elé keráL 
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