IX.

éTloiytm.

ma

Mtlfcéméjfiá

Hirdetéi dija elére fizetendő.

DiNKQREVE

Fiatalkorú bűnösök erkölcsi
stilyedésének okai.
1

á s emberi lét folyaaaata nem más^nint
ai eseményeknek egymásután következő foly
tonos B
W
láncolata. 8lBI»tésBjuki0l
fogra halálunk bekOretkeaéaéig a körülöttünk
végbemenő események sorozatát látjuk es
éljék át, melyek nemcsak ax egyes emberre,
hanem ax emberi társadalomnak egyetemes
értelemben vett összességére kihalnak.
A X X szazad második évtizedében olyan
eseménynek voltunk átélői, melyek nemcsak
hogy előbbre nem vitték, de gátolták, sőt
mondhatjuk degenerálták a nemzeti, társa
dalmi és egyházi élet fejlődését
Ilyen retrográd irányú eseményeknek
voltunk tanúi a több mint. négy évig dnlú,
nemzeteket magával sodrú világháború éa
annak nyomán támadt forradalmak idején.
Ennek a destruktív irányzatnak képviselői
hadat- üzentek minden kultur intézménynek.
A világháborúnak és az azt kOvető for
radalmaknak nemzetek millióit magával sodrú
félelmes hullámai nem vonultaa el nyom
nélkül. Nemcsak mérhetetlen anyagi áldoza
tokat követeltek, de erkölcsi téren különösen
mélyen éreztetik romboló hátasakat Ecy
egész generáció jutott az erkölcsi sOlyedés
fejlőjére. Nincs eszköz, mellyel az erkölcsi
sOlyedés nagyságát lemérhetnénk; nincs erőnk,
képességünk, hogy a sülyedésnek méreteiben
kiszámíthatatlan, jelentőségében elképzelhe
tetlen kihatásáról magunknak fogalmat, képet
alkothatnánk.
Munkám megírásában épen az ax in
tenció vezetett, hogy a sOlyedés okaira rá
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mutassak éa hogy miként gondolom célexe- tanti állítást Dokumentumul szolgáljon néhány
rüuek a bajok. orvoslását Mielőtt azonban
az erkölcsi sOlyedés okainak részletes tárgya
• Magyarországon 4004. éta adnak hiva
lásába bocsátkoznék, szükségesnek látom azok talos kimutatást a bíróság által elité t fiatal
nak kronologikus feloszlását
kora gyermekekről. Megdöbbentő a bonok
Ax erkölcsi sOlyedés okainak keletkezé sokfélesége s a bűnösök számának évről-évre
sét é s természetét illetőleg két korszakot kell
való folytonos emelkedése. 1904-ben a 12—19
• . ^ • i n . h n . i M n a n t - ajg . j i á g h a t w ^ i i / » i ; | éves I n éa leány bűnösök száma 4999 volt
és a világháború utáni korszakot. Ezt a kro Í W - b s u már 6 6 6 0 , lWo-bta oOM. 1907ben 5e68. átlag 40—50 százaléka már ke
nologikus felosztást azért használtam
reső, tehát itt nagy szerepei játszik aa élet
kámban, mert el kell ismernünk, bogy
sok-sok alkalma. Legnagyobb a bűnösök
okok olyan kettős természetével állunk
ben, melyek közül ax, egyik állandó, a másik száma a gyilkosságnál, súlyos testi sértésnél,
pedig átmeneti jeliegö, mely a világháború ax egésznek átlag 15—20 százaléka minden
előtti időre esik, egyrészt az atavismus ter évben és a lopásnál 60—66 százaléka. Tanát
mészetes processzusa, másrészt pedig s bon emberi élet és vagyon ellen követnek el leg
koros tüneteinek mind nagyobb é s nagyabb több vétséget Sajnálom, hogy 1907—1916 ig
f

térhódítása a bűnös hajlamú médiumok k ö 

statisztikai adatok nem

állanak a rendelke

—
y
zött Ax átmeneti jellegű azonban, mely s" zésemre.
világháború utáni időre esik, a világháború
1916-ban dr. Rálh-Végh István királyi
és az azt követő forradalmak okozta abnor
ítélőtáblai bíró a fiatalkora bűnösök birájamális viszonyok következménye. A fokozódó
erkölcsi sOlyedés épen ezen kellős természetű
'.- ok parallelosrammjanak közös eredőjében
nyilvánult mag

Ax erkölcsi sOlyedés okaina
kronolo
gikus (elosztását továbbá azért is használtam
munkámban, mert vannak, akik as okokat
téves beállításba helyezik. Olvastam egy »Dj
nemzeti veszedelem* címmel megirt cikket
melyben cikkíró a fiatalkora bOnoeök erkölcsi
sűly*dés*nek kizárólagos «*»oi a viiágbáborot

és a forradalmakat hozza fel. Én — bar a
világháború éa a forradalmak tényleg nagy
szerepet játszottak az erkölcsi sOlyedés nö
velésében — nem osztom azok nézetét, akik
ezt állítják, mert a fiatalkora bönősök száma
már a világháborút megelőzőleg is elég te-,
kinlélyes volt ami egyenesen megcáfolja a

nak egy »Dj nemzeti veszedelem, cimü köz
leménye számol be, mely szerint Magyaror
szágon 1910-ban a budapesti és pestvidéki
törvényszékek területén 30000 fiatalkora Mnoe
került a birák élé különböző súlyos bűntettel
vádolva.
Ha a fiatalkorú bánosok 1904—1907-ig
kimutatott számának évenkénti fokozatos
emelkedését resszdk alapul, azok száma hoz
závetőleges szamitáatallOlO ban circa 18— 20
niiM-t»t»o<fr.as agéea iiieaéghsn, - maiiból
Budapestre és annak vidékére —' hacsak 50
százalékot számítónk is — 9—10 ezer esik
a agy a még fennmaradó 20—21 exer szám
beli fölény a világháború okozta abnormális
viszonyokból folyó felügyelet hiányában ta
lálja magyarázatát E tényt lg kell szögeznünk.
A fenti számbeli megkOiömbözteies 16-

körűt, de Balog mégis csak búnak eresztette dotti elszaladt hamar a főhadnagyához és
gömbölyO nagy lejét Mit ér a tudomány, mit kérte, hogy tegyék vissza a frontra. Ar excel
Balog Péter becsületes pékmester volt er a sok nagyszerű recept ha nem tudja lenciás, aki miskülönben nagyon meg volt
Budapesten mielőtt a X számú gyalogerzed- művészetét érvényesíteni. Egy szép napon elégedve a szakáccsal, nem engedte el. Ettél
aztán (elvirradt Balog napja, ugyanis az ez aztán nagyon megnőtt a szarva Balog bará
hez bevonult katonának.
Balog Pétert is zászló alá hívta a har redtörzs áttelefonált a századhoz, hogy a had tunknak és ha valami nem tetszett neki, ugy
ciasan riadó trombita es a nagykaazáruya testparancsnok ur látogatóba jön, azonnal azonnal jelentkezett a frontra. A hadtestpa
udvarán élvezte 8 bélen át a katonaság első küldjenek egy szakácsot, lehetőleg péket A rancsnok megharagudott és megbízta a segéd
kiképzésének gyönyöreit. Megalakulta menet választás Balogra esett" Balog másnap jelent orvos urat, hogy vizsgálja meg Balogot,vajjcc
század és Balogot is beosztották. Becsületes kezett az ezredtörzsnél. Az, élelmezési had alkalmas-e a fin a frontszolgálatra.
A segédorvos ur nagyon szerette a sünagy hasa sehogyan sem tetszett ax őrmester nagy fogadta és azt mondta neki .Kiam,
— | -csmali valami jó süteményt a generális urnák. teméoyt és jelentette ax ezredorvos urnák,
urnák.
Maga micsoda civilben, igen maga nagy nem bánóm amit akarsz, de ha nem sikerül, hogy • Balog szívbajos és nem mehet k i - a
fron'.ra. Ettől fogva barátunk nagyon nagy nr
hasú ? Kérdezte barátságtalanul az őrmester hat óra vasat kapsz.
Balog nekilátoti a recepteknek és kike lett, de megjárta, mert a következő alkalom
ur. »Pék.« felelte Balog.
mal
az ezredorvos vizsgálta meg éa megálla
resett
egyet
ami
a
legkönnyebbnek
látszott
• No, akkor jó les* szakácsnak., mondta
az őrmester. Neki ugyanis nagyon közelálló Igen am, dekázok csak 4—5 személyre szó pította, bogy a fiúnak kutya faja sincs.
A tábornok magához hivatta a szaká
nak tűnt fel a két mesterség. Balog vállalta lottak, viszont neki hisz emberre kellett a
a mesterséget, igaz, hogy soha életében meg süteményt megcsinálni. Nosza neki Olt szá csot és atyai gyengédséggel arcon legyintene.
• Hallod-e te Balog — mondta szelíden.
nem főzött', dohát felesége valamikor urasági molni. Számolt, száraolt, hogy izzadt bele. De
szakácsné volt egy grófi házban, az majd végül kiszámította a I - y * adagokat és neki Ha a-ségédorvns ur nem szeretné o'yan na
állott
a
gyára-boz
és
intéshez.
Hogy
hogynem,
gyon a tésztát, már rég a fronton lennél, hát
kölcsönöz valamit a tudományából, vélte Ba
azt az egyet ajánlom, hogy többet* ne jelent
log Péier. ügy is lett, két.éjjel, két nappal a sűteméjy kitOnően sikera.lt
kezzél,
mert biz Isten elküldelek..
Balog
megalapította
a
karrierjét.
Ahad-az asszonyfolyUin csak recepteket diktált az
teslparancsnok magához vette szakácsnak.
Azóta Balog nagyon szerényen és ille
urának. Jó-tnom szakácsné-recepteket
Elment a menetszazad és vele elment Egy darabig minden rendben ment, de egy delmesen viselkedett és többet egyszer
a mi Balog barátunk is. Főzött, főzött-nagy napon a hadtestparancsnok valami miatt meg- jelentkezett a frontra.
szorgalmasan, nem i3 tolt hiba a konyhai' rótta Balogot.. B^rij Iwnwsztóan m e j j g r ^ ;

A bátor szakács.

Angol Ruha Áruház!

Figyelem!
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Kossuth Lajos-utea 9. szám.

DtazzonPápára, férfi- és fin rúna szfikséglelél busüerezui.
Szabásban, minőségben, árban legversenyképesebb.

;

nyegtelenaek látszik, de ha a kört előidéző
okot tekintjük és hogy kit terhel a felelősség
— nagyon fontos.
Az erkölcsi sülyedés okai közül az
állandó jellegűnek azzal a részérel, mely az
atavismus természetes processzusa — foglal
kozót n - t i klvínok, mert eltérnék attól a
tárgytól, amelyet munkám címében megjelöl
tem. Elég utatncrm itt arra, hogy a bűnnek
ezen áldozatai a bünt már születésűkkor
magukkal horsák, tehát az oknak .bővebb
fejleéztére teljesen felesleges. Itt kizárólag a
bűn k ros tüneteinek a bűnös hajlainu ma
J j - _ . i l - an.flti T . I A itrtiMUfáju ég az erkölcíi alvedis átmeneti jellegű, okait fogom
tárgyalni.
Ami a bűn kóró- tüneteinek térhódítá
sát illeti, meg kell - állapítani, miszerint —
hogy a Biblia terminus technikusával éljek —
az áz .eredendő bSi«-n-.-i veszi kezdetet ée.
állandóan szedi áldozatait azok sorában, akik
felügyel -t nélkül vannak és hiányos nevelésbeh részesülnek. Igy nőtt idővel a. porszem
lavinává, amely — ha utjábao meg nem
állítjuk — magával sepri sz ifjúságot, egy
egész rcuerációt.
(Folyt, köv.)
-

H I R E K.
A l i r c i i apáti állást a ciaztereitak ősi
monostorában szerdán töltötték be. A titkos
szavazás dr. Werner Adolf Vilmosnak juttatta
az aszóiul többséget s az elnöklő Hald Canián
rendi generális apát öt a zirczi, pilisi, pásztói
és szentgotthárdi egyesitett apátságok uj urá
nak jelentette ki ée bevezette az apáti itallomba, ahol nyomban fogadta randtársainak
hódolatát As nj sirat apát 1807. május 14-én
a bevesmagyei Tiszafüreden született Iskoláit
a ciszte.'C.ták egri fűgimnátiumaban végezte
és innen lépett be a rendbe 1883-ban. Böloseletdoktori oklevelét, valamint tanári képe
sítését a magyar nyelv és irodalomból nyerte
el, Tanári működését Székesfehérváron kezdte,
fiáén ngyasesak tanári minőségben Egerbe
karült. 1904 ben a bajai főgimnázium igaz
gatója lett 1917-ben visszakerült Egerbe,
mint s főgimnázium igazgilőja és az egri
cisztercita konvent perjele. Harmincéves ta
nári működése alkalmából a kormányzótól
a tankerületi kir. főigazgatói címet nyerte. Az
uj apátot Sehioppa Lőrincz érsek pápai nuoO Í Q S Zircen a székesegyházban pénteken avatta
apáttá nagy ünnepségek között .
kormány főtanácsos, már. üzletvezető az elmúlt
héten nyírré ijareaát kérte. Utódjáé! Oéber
Antal fóTeWitTétg, a mitkacai^aalwvsTatasée
helyettes üzletvezetője van kiszemelve.
Változások aBeoczés-rendbes. A pan
nonhalmi főapát rendelkezéséből kifolyólag
Ötté kirily nevelője lesz Lcquitióban Blazovits
Jákó pápai igazgató, Radvanyi Rajner crelldömölki hitoktató Esztergomba kerül tanár
nak, Czelldömölkre Mórocz Emilián perjelnek,
Poór Szilveszter hitoktatónak van áthelyezve.
Veöreös Balduin Zilaa pátiba nyugalomba
vonul.
tanitógyflJél. A kemenesaljai ág. bilv.
av. tanítóegyesület foiyó hó 25-én tartotta
turaszi közgyűlését Czelldömölkön az Arpádutcai iskolában Ssórády Dénes elnöklete alatt
Az elnök megnyitó beszédében szól s tanító
fontos munkájáról, melynek eredményétől
ffigg az egyén, a társadalom boldogulása.

Lelkűkre köti különösen a kOtelességteijesitést, a hivatásszeretetet, amelyek nélkül'ered
ményes munkát az iskolában kifejteni nem
lehetr Követendő péidakuak állítja elébük a
régi iskolamesterek nagyjait. Elbúcsúztatja az
egyesület tagjai kőzni Cseri Ferenc gérczei
tanhót, akj közel 58 évi működés ntan vo
nult a jól- megérdemelt uyngslomba. Pálfly
Miiiá y magasii tanítót, akit a belediek közbiza'ma Beledbe kántortanítónak hívott mer
Z'ingor Márton nagysirnonyi tanitót, ki m«grpngált egészségi állapotára hivatkozva kérte
nyugdíjaztatását Végül közös munkára hívja
fel az egyesület ni tagjait, a veodégsket Od"vozö ve a gyulát fBB{f\ 1K1.U. P L ' I U I I U J I I I I . I U
nl. Varga Gyula, kemenesaljai e peres 2000
koronás alapítványáról szé+ó alapitváuyi'evél
tervezet, amely lényegtelen" módosilassalelfogadtatott Papp' Saodor kemenetsönijóoi
tanító olvasott munkát a fiatalkornak bünö
zési hajlamáról éa az ellene való védekezés,
rőt. (Ezen értékes munka Ifközlését jeieo
szamunkban megkezdtük.) Megállapítja, hogy
a - fiatalkorúak- bűnözési statisztikája évrőlévre szomorúbb képet tár elénk. Hibásnak
találja ebben a családot, á szülői tiszteletnek
a hanyatlását és a társadalmat Mb-gállapitja
as orvoslás módját. Mindenekelőtt a család
ban vissza kell állítani a szülői tekintélyt
szorosabb kapcsolatot kivan a család es az
iskola körött ajánlja a szülői értekezletek
bevezetését A minden részletében sikerűit
munkát s közgyűlés osztatlan tetszése mel
lett Gőssy Ferenc kemennsmihályfai tanító
bírálta s á közgyűlés ugy a munkahozónak,
mint a bírálónak őszinte köszönetét nyilvá
nította. Folyó ügyek letárgyalása után beje
lenti az elnök ugy s maga, mint tiszttársai
nak tisztségükről való lemondását Elnök lett
Ssórády Dénes, alelnök Gaál Sándor, főjegyző
Tompa Lajos, aljegyző Vida BMa, pénztáros
Pap Sándor, ellenőr Szabó Jenő, könyvtáros
Víntze Jolán. Az ősei közgyűlés helyéül Boba
jelöltetett ki, abol Csirkovies Kálmán és Vida
Béla lógnak gyakorlati előadást tartani.
. A Deisö-család gyáata. Dezső Lajos
kispirithi földbirtokos neje súlyosan meg
betegedett és hogy orvos minél jobban kéz
nél legyen, behozták Czelldöműlkre fiához,
Dezső Lajos adóügyi jegyzőhöz. A gondos
ápolás és gyógykezelés nem bírta a koros
nőt az életnek megmenteni, pénteken reggel
8 órakor 66 éves koréban elhunyt. Holttestét
alispáni engedéllyel kispirrthre szállítónak és
ott ma délután 2 órakor fogjak a családi
_ sírkertben örök
nyugalomra helyezni. A
temetési szertartást Varga Gyula vönöozki
. esperes éa Ihass Miklós kertéi ev. lelkész
j „áa-n, Aa-^-nagy^boUoasMaV luneJribenJB
éven at férjével együtt voltak, a mai nappal
megszakadt, hátrahagyva a gyászt, a bánatot.
Bánatos férje, három fia, három unokája és
igen kiterjedt rokonsága gyászolja

, OlCSÓ hitel akCiÓ. Weiler Testvé
rek divatáru cég az ü z l e t P é l e t . némi
javulásával kapcsolatban bevezette üz
letében, hogy" vásárlói részletfizetési
k e d v e z m é n y b e n , részesülnek.- Erre vo
natkozó értesítése lapunk hátsó oldalin
található.
*~
As av. ifjúsági egylet tagjai -feikéretuek, iloity hétfőn eate 8 órakor az Árpádutcai iskolában tartandó értekezleten minél
nagyobb számban jelenjenek meg a "Cabarészerep kiosztása tárgyában. Az egyesület
könyvtara a könyvek kiadását beszüntette
nyár NyaillUi; j t . M i . ' l p d i g ág -kfliiy viári
'könyvek volnának, kéretnak, hogy szokat e
hét szerdáján és szombatján este 8—9 óra
között a könyvtarba szolgáltassák be. Az
elnökség.
•: Adaataayok az iskolás gyormekoknek.
Szenté Jenő nyűg. szertaríőuük az ev. elemi
iskolai tanulók jutalmazására 13 ezer, II.akó
Károly 2 ezer, dr. Szekeres Pal -100 ezer
koronát -adományozott Az iskola vezetősége-, . J
halas köszönetet mond a- szíves adoma- " l
nyokért
Ujbol hoitank jönnek a soproni cser
t
k é s t e k . A soproni Binces főgimnázium 64.
•Szent Aaztrik* cserkészcsapata az idén Kissilke vidékén próbálkozik archeológiai ásással
báró Miska Kálmán múzeumi igazgató és
Horváth Tibor prém. tanár vezetése mellett.
A fiuk június 30 án érkeznek és július 19-éa
i
bagyják el a Kurzoni major mellett levő
nyiresben kiválasztott gyönyörű táborhelyü
ket A tábor nemeaazivű maecenásai: felsőbüki Nagy György földbirtokos és Pintér Imre
nagysitkei plébános. A tábor előkészítésében
az idén is nagy érdemeket szerzett csengerí
Háczky Egon magyargenca földbirtokos. A
tábor felelős parancsnoka: dr. Horváth Detra,
bencés tanár.

Happali villanyáram. A ezelldömölici
elektromos müvek igazgatósága a motortufajdonosok figyelmét csaton hívja lel arra,
hogy az nj géppel nappali áramot is ad és
pedig reggel 7 órától délután 3óráig egyfoly
tában egyelőre. Ezen géppel a nappali ára
mot július 7—8-án kezdi meg a telep. Kzen
időtől este éjfélig a világítás alatt otorok
nem dolgozhatnak. Egyúttal köszöni a* előle
get adást megértő szívességet és utólagos
beleegyezésük reményében még egy hónapra
kényszer előlegül veszi az adott összegeket,
vagyis nem a június, hanem a július havi
díjból számítja le
^
Iparosok ssalafoáji A czelldomölki
ipartestület jövő vasárnap a GrlfJ-ssállods
kerthely iaegében te keverseuny el egy bekötőit
táncmulatságot rendez.
Balett-estély. Ma este műértő és táncművészetet kedvelő közönségünknek ritka
Aranyparitáioa vásott tarifa. A már- műélvezetben lesz része. Gabrinyi Margit
igazgatósága jahus t - é c életbe lépteti aa tánctanámő növendékeivel ma este 8 órakor
aranyparitásáé tarilát, ugy a személy, mint a a Korona-szálloda nagytermében barett-estérft
leheráruszállitasnal. A megállaptlott díjtétele rendez. A tánctanámő, ki városunkban m á r !
ket a jegypénztárak 18000-es sorzószám álap több tánctanfolyamot tartott, a szülők teljes
ján számítják ki.
bizalmát étvezi. Művészi tánoestélyeit nagy
•agy örökség. Kecskeméten a három ambícióval tudással é r kiváló fihom ízléssel
Barnai testvér közül az egyik Amerikába rendezi mag. Tánciskolájában a divathóbort-^
vándorolt ahogy ak most ottan maghalt, ha mai frivol tánevonaglisal helyett a régi szép .
talmas vagyona két testvérére maradt A hi magyar külföldi táncokat kultiválja a ezzel,
.
vatalos értesítés megjött Kecskemétre, hogy valamint a bajos balett-táncok- bétamtiaánl
Darnai vasutas amerikai testvérétől 180 mil js fejleszti, nemesíti tanítványai Ízlését/Elég
bizonyíték erre a mai balett-estély, mely oly
liárd koronát örökölt
m

m

Kemcneiatjai Takarékpénztár Részvénytársaság Czelldömölk
Foglalkozik mindennemű bankszerű nmetekkel. Tőzsdei megbízásokat legelőnyösebben
teljesiL Elfogad félmilliótól felfelé betétekét heti kosztkamatra és koicsönöket nyttyt
"• \ \
— s —
• ü « n n é s <ty«b érséklsigyakra,
-.,
•
\

3. o'dal.

KEMENESALJA

25. saám.

TETŐCSERÉP

a vizet nem veszi be, a fagy
nak ellentül, nem szüksBaes
lesárpzni, pontosan záródik,
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erős tetísserkeietet nem igényel,
Kitűnő öségben olcsó ár meüett
száUltla:
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A cennmtarugyára
L
P Ö B R E N KT O
E YF Oés G
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Kemenesmagasibao.
Telep és bánya: KemecesmagEsi és VÖBÖoik köiségek kötött tevő öreghegyben. Kitűnő kocsiút
J*i programm&T' \ a u ,; wfcaü.'i .. hogy
egész művészi n t e m é n y . Körmagyar rezeit
be a raű-ort^araelyet Tar Böz»i, Vidi Rózsi.
Német Bözsi? Kusztor Jolán, Virgil Aranka,
Szeifert Margii.: Aifir«al Ele'. Szabó Ilonka
lejlenek. Ezt kOveti Tavasz ' pantonli'nnila'.t,
elA^tja Boncz Jola. .A : . az. erddbaoa e.
sziumfl, egy felvonásban, iten bájol é# f estéi
baállilásban. Szereplők: T i t é i nrva leányka
norfain uiir. - 1 . W i i / H " W T - H w i y
nMkvAJajajglL
őrangyal Szabó Annus, Zöldike tümlér^zralynG

Olvasóink figyelmét felhívjak Zle*
hovszky 1!.-.:-.) (Nemzeti)Masy.if'Áruház
divatára
cég jövó heti s z á m u n k b a n
Vnegielenó hirdetéséi*.
Elveszett pénztárca A vasutasok kerti

Nagyrabecsült hélgyeim éa araim,
e héten Budapesten

csak az ndyarban

az olcsó maradék vásárban eladásra kerülnek:
3500 darab tartós pamutvászonmaradék mé
táncmulatságán elveszett *y |>énztarca,amelyterje 13.640 K, 2400 db. Összevert pamotbeu egy'darab oérre szóló .cipőjegy volt. A
becsülete- • megtaláló kéretik, hogy a reá vászonlepedő darabja 58.100 K, csodaszép
. • • - i . haunmálb -' n *' r* 11 "ir^ie^reLsziveakedjék 180 cm. széles női kelmék méterje 28.100 K,
férfi elir-nyitin-ili f r l i " - ^ " krilff »r rrii'' ie
zart borítékban kiadóhivatálunkba bekaHMaii
89.400 K, selyemlényQ, kitfinő doth méterje
I I >.l i Ella', Szel'ö Orbán Gizi, Lomb Reiehei A .-zép tárcát maflának megtarthatja
- '
35.800 korona.
Etty. Harmat SolilJtz Babi, Virág Farka, Ma
D. m. remekszép koszjTflm és velonrkelmék,
ria. Ir*éya Schülz Piri erdei tüoderek.Gtöngyazinlartó
kanavasz
és zephirek, batisztsehlftnráu Bo^iger BOáai Nefelejts Németh Nuneika,
fonok, bőrerős anginok," törülközők, delain éa
Arvácaka Ágoston Ida, Jánosbogárka Tihanyi
kékfestőmaradékok, szalmazsák és használt
Manci, Kiricsi K-.u-, Dtttgooies Puci, I'um
zsákok minden elfogadható a r c i .
£0
Johac. Sohütz Magdus tündérek. Rózát.balélt,
Mindazon jó rokonok é s is
táncolja. Józsa" Netti és Zahorszky E la, P | .
merősök, akik Istenben boldogalt
érette, táncolja Boncz Joln. Fejiiazia.táricolja
férjem, illetve édesatyánk T

,r
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Köszönetnyilvánítás.

Boda E l u n , Dátau Sári, S z a b ó Annu*, Siabo

Ilan:", Boga Ella. Magyar táackettős, igazi
szép magyar tánc, amelyben benne "Tán a
a magyar laj temperamentuma, szép é s j i e h é z
tánclepéseii lejtik Dalán Sari es
A....:...,

Sanyi. — Gabriuyi Margit neméank a táncok
betanitásat végezte, hanem még a festői jel
mezek megtervezésében és kiválogatásában
is útmutatást adott, tehát megérdemli, hogy
monkáját teljes -iker koronázta és kötönsé• goDk-tneleg párllogátban részegítse.
,
Levente egyesület Merseváton Koltai.
Vidos Dániel földbirtokot elnöklete alatt. I .
kó 22-én megalakul' Merseváth községben a
Levente egyeaOlet A kOáoég egész ifjúsága
nagy lelkesedéssel csatlakozott e nemzetmentő
mozgalomhoz és a már hosszabb idd óta
párját ritkító szorgalommal működd -tűzoltó
egyesülettel egyOtt, az egyesOletnek kOzel. 100
tatja vaa A tisztikart a ksretktsö midoo
alakították meg: elnök kottái Vldos Dániel,
helyettes elnök Horváth Ferenc tanitó.alelnök
Imre Ferene, titkár Palffy István, pénztáros
Fodor János, a tüzoltoegylet főparancsnoka
Gajgiczer János, a (parancsnok Marácty Pál.
A Levente egyesület tagjainak oktatását a
tűzoltótestület a l M t f e i vallatták el.
Raji éa keatmaaka kJAUiUs. Sikerült
kiállítást rendezett a polgári fiúiskola a nö
vendékek r a j t á t * és sstp mankáiból. A is
kola két tantermét zsúfolásig megtöltötte a
. sok apró színse agyagmunka, a (álakat a nö
vendékek ügyes, természet után rajtolt feltett
képei, tervezetei borították. Három napon át
Sokan m^gtekintatték á kiállítást es vásárol
lak is sok játéktárgyai, használati eszközt a
kiállított tárgyak kosai. HUaoOssa a hánoemuukak, fafaragványok, zsomborok s kefék
Örvendtek nagy kelendőségnek, melyeket a
legnagyobbrészt széthordták a vásárlókedvO
látogatók. A kiállrtás bevétele ötezesen egy
millió korona volt. affll Testben a jOvOévben
•elhasználandó adf ag ét kétirjtaefca eszközök
beszerzésére, részben pedig az Ifjúsági Segítő
Egyesület alaptokéjének növelésére fordíttatott.
H á r í t Oaaka, Erdőt René, Lengyel
-Menyhért, Hevesi Sándor, Artúr Riohman,
Szenei Béta, Sairtnay tnre, Zerkpvitt Béla
Sikkéi és nyilatkozatai, Arany János kiadatlan
levele. Rudolf Valentiné naplója. Tizenkét
Oldalnyi sportkép a páriái olimpiászról és a
magyar bajnoki athletikai mérkőzésekről éa
a korzó szépei izgalmas szépségversenyéről
Szóló izgalmas tudósítás a Színházi Elet uj
jajpAaah legnagyobb szenzációi. A Szent
í » a * .esernyőjének teljét szövege. í g y saam
á t a 8000 ezer ktaaahi I I I I I J I I I I I I H I iilllrliilet
80 ezer korona Kiadóhivatal Budapest, Er~ t-koret 89.

Horváth György
temetésén- megjelentek, részvétüket
nyilvánították, különösen pedig az
alsósági iparosok temetkezési egy
lete tagjai, hogy a temetésen tes
tületileg veitek résztrfogadiák hálás
köszönetünket.

A gyászoló Horváth-család.

H á z

5 hold elsőrendű

szántóföld,
1 nagy istálló 40 darab marhára, agy
nagy pajta, veteményes, gyümölcsös
kerttel Cselldömölkön azonnal örök ár
ban eladd.
Dollárral rendelkezőknek kiválóan elő
nyös vétel.
Cím a kiadóhivatalban.

Azonnali beköltözéssel

gazdasági célra kiválóan alkalmas, istállókkal, kocsiszínnel
é s tak ármányos
kerttel azonnal olceón eladd.
Cím a kiadóban.

. . .

Építkezők figyelmébe!
Legjobb Akti homok építkezéshia
I1JJV

rt tnwka r» mint krí/otaí r»nrtu>r\

aMfirflaVa*

*tlj J

"aaraaj j arevu

V g v t l vfl^

1 a k á s
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120000
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170000
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Farkas kalapteremben
Ssentllonal-ntca 20.

és

madracait jól

megcsináltatni

VARGA ANTAL

Nói kalapok

Pipa,

M

kocsiját, korty ha és kerti

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Gyöngy szalmából
Fehér gyöngyszalmából
Fekete togal
Barna togal
Fehér togal

a t m a n u j tvmmm j

mulassza

nj tantorokkal kiadó.
ojció

UHUI

bAzhoe szállítva is olcsón kapható. Megwaelfjatd mpizakjrjad^

siám.

Női kalapok átvarrása, átalakítása
tetszés szerinti (ormára 40000 korona,
15 százalékkal olcsóbb a napi Árnál.

Férfi kalapok tisitltása, javítása i s
átalakítása.

keciigyárfóaál Cielldömölk, Sájl-a. f .
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Há^^y^^j^t|llaWgatialr
azonnal é s jutányosán szállítok, esetleg

hitelben

is

beton kutcsöveket, kotkávákat, vasbe
ton kerítésoszlopokat,
cementlapokat,
hornyolt cement é s agyag fedélcserepet
stb.
Útbaigazítást adok a házhelyek
bekerítését illető anyagok mikénti fa
jutányosabb beszerzésire.
CaagajTm J é t a a t

5

F .Kedvező

hitel-akció!

A magyar királyi államvasutak összes alkalmazottai rószóre

Weiler Testvérek
divatáru c é g
Czelldömolkön 60 napi részietekbenTzetendő hitelakciót
rendez a raktáron levő összes árucikkekből, u. m.:
férfi és női ruhaszövetek, vásznak, kanavásznák, festők, karto
nok, pakrócok, gabonás zsákok, paplanok, paplan-lepedők,
harisnyák, férfi kalapok és minden rövidáru cikkekből.
Az árak papirkoronában vannak megállapítva és az eladás részletre is
szigornan és legszolidabban a napi árakon történik. A fizetés három egyenlő
részletben eszközöltetik és pedig az első részlet a vásárláskor, a második 30
nap múlva, a harmadik részlet pedig 60 nap múlva.
A részletfizetések valorizálatlannl, papirkoronában történnek.
A fenti kedvezményt közkívánatra megadjuk az összes köz és magántisztviselőknek, valamint régi vevőinknek.
A vásárlás nem kötelező, de saját érdekükben győződjenek meg arról,
hogy a legnagyobb választékban, legszebb árukat a legolcsóbb árban, szolid
kiszolgálás mellett nálnnk szerezhetik be.

Tekintettél arra, hogy az árak igen kis haszonra vannak
megállapítva, a cég készpénzfizetés mellett sem-nyújt -percentuáiis engedményt.
—
.
-
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A vásárlási utalványokat a nyng vasntasok is igénybe-vehetik 1 '
Ezen vásárlási akció már megkezdődött 1

