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Magyar ifjúság és a Revízió. 
Irta: Ifj. Aabóth Fe renc . 

Eszmék csatázó moraja, világnéze
tek vad egymásnak robbanása, életren
dek egymást roppasztó ölelése: életre 
halálra. Rádió levegő szárnyán zogó, 
előre rohanás, világrészeket átrepüli) 
dacos ember akarat, egymásnak ütköző 
páncélos érdekek, sötét lebujok gyér 
világánál hervadó eszményiség, a leg
tisztább emberi erényeket, fojtogató lel-

I ket tiz körömmel tépő-azaggató állati 
becstelenség ököllel utaltörő, lelkeken 
előre tiprő könyörtelen élre lilánkodáa. 
Árulni Júdás pénzért Krisztusi! Temp
lomba járni, imádkozni, aztán sunyi 
módon orozva lelkeket sebezni, orgyil-
kolni. Igazságot hirdetni s titokban kaján 
röhejjel arcul vágni az igazságot ott, 
ahol aenki sem látja. Erényben -tündö
kölni s napfénynél, sötétben gyűrött, 
mocskos párnákon fetrengni, csalni, ha
zudni és lelkeket összetörni. 

Rohanni az érdek gépkocsiján és 
könyörtelenül eltiporni mindent és min
denkit, aki az utunkba áll, vagy kitörni 
a nyakunkat valamelyik életfordulásnál 
és szétmállani saját érdekeink súlya 
alatt, vagy világrekordot elérni bűnnel, 
bogy érdekeinkbe' kapaszkodó érdekem
berek a nyakunkba akasszák a bámu
lat, a dicsőség koszornját érdekből. -

Robanó.gépkocsiban ül az >Én« 
Őfelsége. Rikolt a kürt! Utat az . rde-
keimnekl Félre döcögő szekerek, gör
nyedt háta rongyos koldusok, félre az 
Elet útjáról Ti páriák! Félre, mert eltip
rom a lelketeket! A z »én« őfelsége n 
kényelem páriáin vigyorog. Az élet ut 
szélén meghúzódó koldus pedig igy szól: 
Törd ki a nyakadat! 

Le Bon »Uj idők pszihologiája< c. 
könyvének 274. lapján igy ir: ,»A világ 

| egy óriási illatsereglethez hasonul, mely-
1 nek mintha minden kapuja nyitva lenne. < 

Öli micsoda idők, micsoda erkölcsök. 
Legyenek érdekeink, de legyenek 

azok a köz és a nemzet egyetemes érdekei. 
Mindenkinek van érdeke; egyénnek, 

köznek, társadalomnak, nemzetnek, vi
lágrésznek, de van érdeke az ifjúságnak 
is, van érdeke a magyar ifjúságnak is 
és nem lehet közömbös senkinek az, 
bogy a magyar ifjúság álmaiban vágyai
ban milyen Magyarország él. nem lehet 
elhallgatni azt, hogy a magyar .ifjúság 
érdeke mennyiben felel meg a nemzet 
egyetemes érdekeinek. 

A gazdasági válság, ez a z érckezü 
könyörtelen óriás mértföldes csizmában 
járja a világot. Vasöklével gyárakat né
mít el, műhelyeket dul fel, félelmetes 
erejével országok, világok népeit rántja 
egyik napról a másikra jólétből a nyo
morúságba és a pusztulásba. 

E z a gazdasági válság gigászi ere-
összeroppantotta a XX. század 

P O L I T I K A I LAP. 
Felelii szerkesztő és kiadó: 

DINKQREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőség i s kiadóhivatal: -
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön 
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hirdetések éa mindennemű pénzillalékek 

eddigi gazdasági rendszerét. Az ember, 
bogy kényelmessé tehesse az életét, 
technikai monstrumokat alkotott a ter
mészeti erők leigázására, több erőt sza
badított fel, mint amennyin Uralkodni < 
képes lenne; a technika szárnyán a 
felhőkig repült és elvesztette az ember 
a lába alól a földet. A szédületes fej
lődés kormánykerekénél nem ura az 
ember a maga által felszabadított erők
nek s igy a felszabadult erők lerombol
ják a leigázott.erőket. 

Olyan az egész világ, mint egy 
gyár, amely robbanni készül. Kétségbe
esett kísérletezések folynak a veszély 
elhárítására. Túlhevített gőzzel, agyon
erői teteit emberiség; a mai világ és 
senki sem mer a gőzszelephez nyúlni, 
mert mindenki fél' elhagyni a védett 
helyét és a saját élete biztonságát igyek
szik erősíteni. S ezt a szegény nyomoralt 
magyar nemzetet kifosztva, megcson
kítva, megsebezve odalökték, abol leg
jobban sivít a gőz, legpokolihb az emésztő 
bőség és legelviselbetetlenebb az élet. 

As egész-világ azt várta: mi leszi 
Megmondom: Kuckóban, védett helyen 
még mindig ellenünk, tüzel a gyűlölet, 
de a vigyorgó pofákon ott sápad a te
lelem és a mi Lordunk szivükre döb
bentette a rettegést. Minden nemzető 
arcára rámerevedik a télelem és aggasztó 
várakozás. Olt fetreog Magyarország 
pokoli kínjaival a veszedelem, a pusz
tulás közelében, lelkéből az ifjúság jövőt 
váró gyötrődő lelke túlharsog ásódban 
a sorvadó európai kultúra gyötrelmein, 
>Emberek és nemzetek vagy adtok le
vegőt, és helyet a nap alatt Magyaror
szágnak, vagy erők végső megfeszítésé
vel tovább sziljük a kazán tüzét és 
bolondként előre küldjük a világot á 
másvilágra szolgának«, mert van ennek 
a nemzetnek egy nemzedéke, amely fel 
tudja magát áldozni a honérti 

De addig . . . 
Dolgozzunk I Készüljünk I 
Rákosi Jenő, a magyarság és a 

Revízió lánglejkü vezérének azt a mon
dását, hogy >Revízióhoz az ut, a ma
gyar lelkek revízióján keresztül vezet*. 
A magyar lelkek revízióját követeli a 
magyar ifjúság: Legyen minden magyar 
testvér, legyen minden magyar, magyar I 
Legyen vége a vad érdekhajszának, az 
egymás iránti gyűlöletnek, az egymást 
tépő viszálykodásnak, a nagyképüskö-
désnek. Legyen már egyszer vége annak, 
ami eddig volt: a türelemnek. Annak 
a türelemnek, amely ölbe rakott kezek
kel lesi, várja a sorsunk fordulását 
akkor, amikor az események összemor-
zsolódássai fenyegetnek. A magyar ifjú
ság programmja nem lehet más, mint 
kimunkálni, felszabadítani a nép lelké
ben szunnyadó erőket és evvel az erő
vel felszabadítani a-magyar föld termé
szeti erőit, "szervezni a társadalmat, 

gazdaságilag, kulturális éa szociális 
szempontból, de mindenek felett hir
detni a szeretetet, amely nélkül nincs 
egység, egység nélkül nincs munka és . 
enélkül pedig nincs eredmény. A ma
gyar ifjúság szeretettel akarja javítani 
ezt az egymást gyűlölő és tiprő korsza
kot, de ha bele kényszerítik az erőszakba, 
attól sem retten vissza, azonban min
den körülmények kőzött mindig minden 
érdek fölött a haza érdekeit fogja a 
szeme elé helyezni. 

Mia Revízió? Megszerzése mind- . 
azon feltételeknek, amelyek a magyar 
nemzet életképességét biztosítják és ha
ladását elősegítik. Képes lesz-e erre %' , 
mai generáció? Lesz-e ereje átalakítani 
A. magyar életet ? Lesz ! Ne mosolyog
jon senki és ne kicsinyelje le aenki sz 
ifjúság nemzeti irányú mozgalmát, mert 
a nemzetek emelkedő korszakaiban 
mindig az ifjúságot találjuk az éléo^--^ 
elég ha Olaszországra, vagy 1848 ra -. 
utalok. És ne felejtse aenki, hogy ami
kor a rémuralom őrjöngött, egyedül a 
Ludovikások m'trték a megtébolyult bő-
bér nemzetség asztalára verni az öklö
ket. Bennünk gondviselésszerű erő él, 
minket mártír sorson mosolygó, tánto
ríthatatlan fanatizmus bevit és mi nem 
ugy valljuk magunkat magyarnak, hogy 
meggyalázunk minden ' ezeréves holmit«. 
Nem! Mi újra kezdés nemzndéke va
gyunk, mi víesxa megyünk a maliba, 
vissza, mert ebben a rettenetes kor
szakban sem politikai, sem közélett ide
ált, smelyet követhetnénk, nem találunk I 
Vissza Petőfihez, Széchényihez és Kos
suthoz! Forduljunk vissza és kezdjünk 
újra élni 1849. augusztustól, a világosi 
fegyverletételtől. 

A felsödunántuli kerületi mű
trágya szakértekezlet 

augusztus utolsó napján folyt le Győrött 
a városháza nagytermében a Felsödu
nántuli Mezőgazdasági Kamara rendezé
sében. Képviselve volt a főldmivelésűgyi 
ée kereskedelemügyi minisztérium, a 
Máv. budapesti igazgatósága, a Futura 
Szövetkezeti Központ, a Mútrágyaérléke-
sitő R. T, a Magyaróvári Műtrágyagyár, 
az Országos Növénytermelési Kísérleti 
Állomás, a Györvármegyei Gazdasági 
Egyesület, a mezőgazdasági gépgyárak 
közül a Kühne gépgyár, a Magyar Me
zőgazdák Szövetkezete és a győri Gaz
dakamara. 

-----Glaser Gyula nagybérlőnek a mú-
trágyabeszerzés megkönnyítésére vonat
kozó indítványai képezték a vita anyagát 
a szakértekezleten, amely az ipari, gaz
dasági és kereskedelmi érdekeltségek egy
hangú állásfoglalása után kérte a mú-
trágyaakoiónak a régi keretekben való 
folytatását ugy, hogy a műtrágya által 
biztosított többtermelés gabonában köt-
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ttjssi-k le a műtrágya kiegyenlítésére,' 
amely boieitaral is legyen tórleszthető. 
A mútragyaváltók 6 hónapos idótartamát, 
a uiüirágyaváltó illeti',; eltörlését, Ínsé
ges körzetekre mútrágyafuvar elengedé
sét,- a nem ínséges vidékekre a iiiűtrá-
gyafuvar . é s kövezelvám jelentós mérsék
lését, a'zsákok vámjának, a műtrágyahitel 
kamatmargójának és a forgalmiadénak 
csökkentését kérte a 
a műtrágyázás által előidézett többlet-
termés sok ezer vagonnal fokozza a vas
úti fuvar, az árukereskedelem, az adás 
és vétel, ' a fogyasztás, a vásárló e rő 
emelkedéséi es igy közvetített formában 

Az isten irgalmára . . . 
(A sárvári lefkészválaaztö ev. gyülekezethez.) 

Irta: i f j . Asuoth Ferenc. 
Tudjatok e, mit jslriit cs ndes éjszaká

kba belcnezm,* söt.'t semmibe? Tudjátok e, 
mit jelent sbtét éjszakán át egyedül gyötrődni 
kínzó gondodon ? Tudjaiok e, mit jelent nézni 
a reszkető csillagokat és a sápadt holddal 
t ipadozni? Só et éjszakákon elvedül . . . nézni 

. . . * az ulci falán a fekete arnyakat,- hallgatni a 
g y ó n gyűlés, inert | gágogó faleveleket és nézni az ablakokba .-»• 

dort e'só szara/, falevelet. Tudod-e mit jeleut 
éjtt-ii órán vaiudni gondokkal, araikor ma-"k 
kebtökre üirfít szerelmi mámor perz.-eló trize-
ben étuek. amikor az emb-rek inasukhoz 
öleik a bűnt? O i . ha tudnád, h igy mit jelent 
csendes éjjel ébren .i u i,l;n, aztáu visszazu 

térül meg az államnak és köztiek a köny- h,,;:,, a szöruyn v» óságba cs vergődő lélekkel 
nyítések ellenértéke. 

A inütrngyaliítel ne 11 hónapra, 
hanem 12, illetve 14 hónapra lenne 
kiterjesztendő, hogy a közvetlen cséplés 
utáni lejárat ne kényszerítse a gazdákat 

.túlkínálatra és ezáltal nz árak lerontására 
A győri gaidakaman.; értekezlet 

sürgeti a magyaióvári állami műtrágyák 
• ármérséklő politikájának, a bttzaár é.i_ a 

inütrágyaár közötti egészségesebb arány 
helyreállításának a mielőbbi keresztülvi
telét. A higgadt tárgyilagossággal és az 
osztalyérdekeken- felülemelkedő ^vitában, 
részt veitek a mütrát:yaérdekelt8égek 
részéről: Szavozd Zoltán korinányfőianá-
csos Budapest,, a mezőgazdasági gépgyá
rak részéről Köhii" Lóránd felsőházi 
tag, a gazdasági érdekképviseletek ré
szétől Mille 'Géza gázdakauiarai főtitkár, 
Csizmazia Ferenc vármegye! gazdasági 
egyesületi alelnök Laendler Antal föld
birtokos. Hiiter Milán. Vásárhelyi István 
nagybérlők, Sárváry József intéző, Kör-
menJy Elemér budapesti kamarai meg
bízón. Kiegészítő javaslatok történtek 
sókorópátkai Szabó István kamarai alel
nök, Losonczy Elemér a soproiivániie-
gyei omi|asagi egyesületi elnök, Steiber 
AntaC"*ztergoin, a komáromvármegyei 
mezőgazdasági bizottság elnöke és Ko-
lozsvary László veazprémvárraegyej föld
birtokos részéről. — A Máv. budapesti 
igazgatósága névében dr. Takács Gyula 
felügyelő biztosította az összes érdekel
teket a Máv. legnagyobb jóindulatáról 
é s megállapította, hogy a műtrágya ta
rifaosztálya ma j s a rezsitételen aluli 
fuvai csoportba tartozik. 

A győri gazdakamarai műtrágya 
szakértekezlet Szásozd Zoltán, Qlaser j találnom, és elém toiu 
Gyula, Mille Géza, Körmeink Elemérből I élet minden problémája 

p-'rgö könnyek közön fehér papírrá gyas'fek, te 
sorokat srw.aoi I l i n TTajÉnili Pal harang 
lat raegko ig'.lm i / a vő varos ieáatt és bele 
sikoltani az éjszaki csendjébe •Magyarok, az 
Isten irgalmára kérlek, n i gyűlöljetek egymást 
es ne uszítsa egymást az érdes könyörtelen 
paranc-ia, ulon iitfé ea. ptack fejein botor 
í*jj'-l-ivt uszítsatok eeyiua,," ei.en a testvére
ket. A sunyi alattomosság na j..rja a békés 
hajlékok' tiszta küszöbét sáros labbai. Meg-
ezenielt boldog -'hajlékok aseodjebu ne hajítsa
tok bele a köauyfacmó bomb-kát és ne le
gyenek a testvérek ellenséget, lo..,-m minden 
bárvári evangélikus ember érezzeT ál azt, hogy 
niocs olyan érdek, amelyet a . -,n .•!..-• •. ér
dekei elé lehetrie helyezni r~ — — T — ; 

- A' sárvári , „ . . u ." bem vezet
hetik egyéni es emelyi okok, rokoni vagy 
egyéb ltötelekek, hanem e. nem, t és az egy
ház érdekeit szem előtt tartva, a lehető l"g-
nlkahnasabh erubert fceil a tiva, eiéfe pasr 

j tornak rargvalasztauí, amelyhez minded va-
I lasz'o saját megg' ,'izódeséböi ' táruljon, mert 
} •nem taoaosoa, bogy az utub-. . sájat' lelkii*. 
r merete len cse ek djék«. 

. 'Szokatlan dolog még ilyen enyhe forrná . 
I lian i-i i'gy I'lkes/valaszi:i-do'trjit -zeliőztetni 

a nyilvánosság előli; da muid-t b-tegseaii-k 
legjobb urvosszere a levegő es a u«|»feu'y. Ne 

; larL-a- lehat senki se iHrtleűt'eiinek, ha ki-.se 
t fellebbent-nem j \ kulisszákat, i-zt azért tettem, 
. mert abbin a beteges hsztéri-toan, am>.-,yb"n 
| itt szinte fuldokiik a luthera: izmus, oiyan 
I jelehséz olyau lélektani tüuel, amely komoly 
' kundolkozasra'-kell, hogy ké-zte.vei< mindén 

i:a4 evangélikust. Nem songok fel itt 'durva 
I példákat, nem akarok a részrehajlás vádjába 
; esi.j de sok mindenről' m-e log-k itt itywzödni 
! és ha elmünk ez a hisztéria, akkor kr.oyvet 
I írok >A mrgiogjit evangélikus világnézet, 
j címmel. , 

Végtelen keserűséggel tölt el ez a test- ' 
vérh.arc -MmertŐ leiekkel, osztom annak a pár 
embernek fájdalmas kilakadását, akik-piruló 
arccal járnak a város utcáin. 

Messze jutottam k témámtól,..mert egy 
gesz éjszaka . ...a „t;r.» us . : kellett no .•-

kálvarias magyar 

alló négytagú végrehajtó uizottsagol kül
dolt ~ki a javaslati pontoknak illetékes 
helyekre való 'eljuttatása es a műtrágya-
akcióval kapcsolatos kedvezményes rea
lizálásit céljából. —.Felkéri az.Országos 
Mezőgazdasági Kamarát és az Otngét, 
hogy a többi országrészek kiküldöttjei
nek es az illetékesek képviselőinek be
vonásával a gyóri javaslatok letárgya
lása céljából Budapesten országos érde-
keltségközl szakértekezletet hívjanak össze. 
A kisgazdatnrsadalotu kívánságait és 
javaslatait az elnöklő ifj. Líts KéTene-
székesfehérvári mezőgazdasági' bíjottsagi 
elnök terjesztette elő. A~ műtragyajavas-
latok elfogadása hozzávetőleges számitá
sok szerint 10—15 millió pengő bevé
teli pluszt jelentene a gázdák részére 

éves korában kihajtja a titokzatos multu Ság
hegyre azért, hogy amig pajtásai otthon a 
játék derűiében évődnek, ő ásoval-csákannyal 
a Multat. bontogassa és közben hallgassa — 
saját szavaivalélve — amint az Örök malomban: 
„.Forog a kerék — őröl a malom: multat, 

jelent, jövőt — 
Éleiért" élőt . . . álmokat szövőt . 1 
Csak forog a kerek — Tmolik az Idő; 
Suhanta elszáll, vissza sose j ó ! j_ 
S mi csak nezzflk bainbáo, tehvleilenOI: 
Miut kopik el minden, lassau. észrevétlenül. 

Amint igy beszéd 's hagyatékában a 
Multat szemléli, különös tüzeket s'jteiö tekin
tete megakad egy pillanatra a Termé-szet egy-
egy csodálatos jelenségén ós lelkében valami 
örökemberi fájás muzsikája z.eng fel: _ t / 
_Mí csak hazudjuk, boáy elünk — s hogy Élet 

csak mi vagyunk — 
Fénytelen a Fényünk — Csak amiijuk magunk... 
Mert színpad az Élét: — csak játék, — csak 

• - - - álmodás! — 
Örök a Sors: — nagy komédiás i . . . 

- 'Hosszú hosszú oldalukon lebelue idézni 
költeményeit, melyekbeu a helye* és mélyen 
szántó gondolatok aojölalgségct az erzelau elet 
felfokozott, nagy nagy íiieuzibi.-at találhatjuk. 
Esy külöuös, zart viláu ígéretes Ba, akinek 
pompás kőité-zetit e- mely tudását nemcsak 
a könyvek adlak, hanem megáldotta velük az 
Alkotó Bjaga..._Lelki feszültsége sokszor oly 
magas, hogy váltakozva: költemény, filozófiai 
axióma, és- a Mq tat bnrcjio tanulmány, sza-
ksd le rola. AZ Örökidó lorgasal hallgató lelke 
és a-Természel fröktilknt kumtó éneimé az 
eredetiség nemes patiuajávSt~tT?vi-nt. 

Mai irodalmunk egyik vezér ezyenísége, 
munkáiból a lehetséguek oly fokát ér.-zte ki, 
ho'gy-irásaí szamára, egyik legelső és legjobb 
folyóiratunkban barmikor helyt biztosítotL 

Azzal pvdip, amit lapuukban megj lent 
régészeli fanuioauyával produkált, azoknak a 
.z'akemberekiírk a Csodálatát is kivultulU, akik-
jj*k ti tanulmány kezébe került. 

. ..-Ml, akik jóformán a Sayrhrgy árnyékán-, 
bau étink, eddig csak sejtettük, hogy é e r i s " 
vo t már iit, de "bogy olyan r-nd-zeres és 
állandó élet folyt, Wiber Gy illa tanú o.anya-
btl tudjuk. . . . 

II-. ..v ! adózunk fiatal, tudományos fel
készültségű fiatal barátunknak. 1 , _y részlete
sen és rendszerbe loglattaii megismertette vé- ! 
lünk iizL.az ^eltemetett et-tet, iueiy mint egy | 
megnyitott ér, ugy buggyauuak é:ö :á kutató \ 
csákány nyomán, hogy a-atag emiekeivui ta- I 
nusitsa azt, hogy.egykor itt forrt, lüktetett az i 
élet' hogy in ia ringatta a Föld »zt,1»l küz- j 
dött i : léiért, akit oly- Tég i n t ölében takar. 

! A -halai barátunk jóvnje igent, . ha'a 
'• r.i.- ... • i . törvényszerűség adott képessege ki I 
fej'őd*sében és érvényesülésében következetes ; 
lesz — pályája magasba ívelő és irigyelt 
legyen. . Egy kritikus. 
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A lelkész Választ áS nem alku tárgya és 
nem ez. vágy az a nmeit előny döntheti azt 
el, hanem meiigyőrődesus, Igi z, józan lelfogásu 
é s k i z a r o ' a g ^ egyház rd-.eü" tiszteletbeli j ¡„^''¿¿¿¡1 
tartó evanwlikus feifiak a, fonalasa! 

Reflexiók a Sághégy története 
c. tanulmányhoz. 

A végtelen I d i száll, -záll tovább, fel-
ttitl.izhatailanul. hogy uem^eií 'k-k pu-zlcla-an 
az örOklituk felpattanása né kül ui n-m/edék 
élelcsirajal hajtsak termé-li - Mindegyik nem 
zedek elődje sajátosságait, magával hozva 
igyekszik több«t, j-okkal többet és tökélete
sebbet alkotni, teremteni, nnnt elődje. A ma-
gyar_Genius őserdejében is izmosodik az uj 
nemzedék, hogy az elsodort Mollon egyszer 
megindulva,-elhivatottsága tudatában olyant 
alkosson, mint elődjei csak álmodni mertek. 

A tehetség őserdőből "megindult egy ifjú, 
lelkében- esodálatos a'kotó vagyak élnek: La
punk hasábjain megjelent .Saghegy történetei 
cimü archaeológiai tanulmány szerzője^ az 
alig tizenkilenc éves Weber Gyula. 

.—Lejke szines, nagy-nagy álmokat élő. 
Bölcsóiét a Komolyság ringatta. 

Kutató, alkotni vágyS lelke már tizenkél-

A aá 
umi tinne 
áz egyhazka 
matus leltéi 
lesével ma 
református 
hivatalos l 
tartják meg, I 
főnyi vendéi 
Hollandia, Sli 
Amerika egyat 
nyernek a kéj 
vezérei közdlll 
Albert bárót, ' 
grófok:,;. 
Béia, Kiss 
sok mi- vilájjá I 

Esküvő. Dr. Szumrak Zoltán, a Nagy 
Sándor alapította" celldömölki közkórhaz igaz
gató főorvosa szerdán dé i 12 órakor tartotta 
esküvőjét Vínize Jolán ev. uiiitóoövel. A zsu-

leiutaaubaiL Celldömölk 1 f a D 3 r * „ . 
-«s vidéké, lőkelöségeí es a lafs.idálorn tű ün-
böző rétegei nagy szambaú jelentek meg a 
celldömölki társaság népszerű tagja és a vi
déki orvosi kar egyik kiválóságának áz eskü
vőjén. Az esketési szertartást felkérésre Nagy 
Miklós zalaegerszugi ev. lelkész végezte, aki 
költői szárnyalású beszedet mtézeti áz lij 
párhoz. Kirchner Elek, a Mircaivölgyi Vizitar 
sulat igazgató lőmérnöke a »N.aszÍDdu!ót« adta 
elő é s orgona kíséret mellett a celldömölki 
ev. leanyegje.-Olet egyházi énekkel búcsúztatta 
el a fiatal asszonyt, aki az egyesületnek egyik 
alapitó tagja volt. A nászmenet az egybegyűl
tek lelkes éljenzése melleit, aulókon robogott 
a Griff-szallúba, ahol szűkebb családi ebéd 
volt. Az uj pár Velencébe utazott nászútra. 
Az ésketésnél mint tanuk szerepellek a vőle-
gény részéről Chriastély Árpad szombathelyi 
polgári iskolai igazgató, a menyasszony ré
széről pedig Szórády Déues oelldömölki ev. 
elemi iskolai igazgató tanító. 

Ttyu])BlJiZáS7^öTvattr "Ferencné- szül-
Kreizer Mária merseváti községi tanítónőt a 
vallás és közoktará^gyrmTríiszter nyugdíjazta. 

S..ni. 18. i 
közgyűlési fcl 
teremben. 30 ' 

S- piej 
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TANKÖNYVEK 
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már megvásárolhatók 
D i n k g r e v e Nándor könyvkereskedésében. 
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talaUozójával, 

(ék a Refor-
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Irmepség'el. A 

I i , i és kedden 
legy kétszáz 
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lil sí mtézme-

itestantizmus 
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I Sándor, Kapi 
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1 r e g e t varnak 

Septeraber 
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| niiiiepi isten-
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az ág. h. ev. 
lEemer győri 

gyházkerület 
^idvarao (roí-z 

rméb«n). A 
i vendégeket 
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főiskola cli.-rr-

nted" a főiskolai 

tö .őrnkor a pápai Jókai kör által föl
állított. Jókai és PelöB szobát leieplozése a 
Szcchenyi-téreo. 

17 órakor az idegen és vidéki vendégek 
tiszteletére mű-nro szeretet vendégség a teí. 
nönevelö nagyterin-ben. Közének 10 dicsér, t. 
Imadk.-zik O.e Sándor raí, lelkész. Előadást 
tart dr.. KáV.duc' Khz^z amerikai -Vellestey 
College tanárnőié. ' « | s t eV d;csösege« Bet hó- -
veitől, éuekli Farkad Irma i-alabaksai ev. ta-
nitotió, ki.-eri Hatvani Latos umtoképző lute. 
zeti tanár. Sava' Sebestyén Erzsébet a bu
dapestit_áUinj toiimképzö intézet tanárnőié, 
Eii.'la-t tart Dr. Ru»t ulreclHi evangélikus 
lelkész. Hegedűi Galhy F.;r-nc rel. lelkész, 
hariiiooiiniiou ki-, ri Hatvani Lajost iniioképzfl 
intez»ti Tin'ir. Tea. >Karpit U.iikür< karének* 
Hatvani La|us farrirok-pző intézeti tanár veze
téseve:. Közén si XC zsoltár Imadknatk Szabó 
Imre Dod ip -ti t-1. i "kész. 

Itt- einl,t)iu m-t. htwty ^Farkas Irma 
zalagals.-n ev. tan.toiiót, aki a föntem.itei'. 

T l u i peiuiek is -Zerep,ó|e. az alsósági njüie 
kezei 54 pályazc . [ • . . . ü.lzül e,-ő helyeli 
jelölte a raiiiion-'i állasra. 

Wertbelm szeitrényeni kulcsa el; 
veszett. A megtalálót kérem, hogy 5 
pengő jutalom ellenében adja be e lap 
kiadóhivatalába. ' 

Elhajasodasnál, köszvcnynél és 
cukorbetegségnél a t e r m é sz. e t e s 
•Ferenc József« keserűvíz javítja á 
gyomor és a belek működését és elő-
mozdtlja az emésztést . Az anyagcsere-
bánta lmak gyózyitó eljárásainak főbb 

- kutatója" megállapította, hogy a Ferenc 
József vizkura nagyon szép e redményre 
veret. A Ferenc Józsel keserűvíz gyógy
szer tárakban, drogériákban és fűszerüz-
lelekben kapható. ' . 

Magyarországon van Európa -legazeub 
iskolaszanatóriuma- A szentgutihardi ; kúta 
szanatóriumnak as elmull héteb kiváló elis-
vieré.-ben volt r--ze. Három nemet eflvetemi 
orvristaour, akik á nemet szaklapokban hlár 
olvastak erről, a Magyar Iskola Szanatórium 
Egyesfifffl t'tal léteeiletl és mind-ó .kötszert 
pedagógiai érr orvosi felszeréíés-el ellatort 
intézményről, nyári tanulinánymjuk keretében 
megtekintette á szentgotthárdi iskolaszanató
riumot is. Az intézmény alapos meg-zeraleié-.o 
ulau egyérteimüleg kijelentették, i.ogy aszenl-
gotthárdi iskolaszanatórium ma Európának a 
legszebb iskolaszanatóriuma, amely minta
szerű berendezésével, gondos orvosi felügyo-
letiel eisoranguiu kéaesztiilvíU- edzökuratval, 
szabadlegi oktatásaival, a vérszegény és gyenge, 
tuüőcsucshurulos gyermekek eldoradoianak 
nevezhető. A szentgotthárdi iskolaszanatóri
umban a beiratások megkezdődtek, az inté
zetbe bármely iskolát "végezni akaró 6— 18 
•e"ves fiu és leánytanuló gyermskek—vétetnek 
fel. Az egyesületnek az az óhajajhogy a sza-
atoríum áldásos raűködésében-a( szerényét^) 

"szon'yok között levő családofc-'gyermekei is 
vi 

részesüljenek, ezért nemcsak egész évre thanem 
az iskolai tanév egy részére is mérsékelt díj
ért felvesz növendékekéi, akik szintén az 
ititézet tanári karának vezetése melleit reud-
szeres oktatásban részeMlliujk s iiyr tanulmá
nyaikban _nein m-arailunk* el s i mellel meg-
kapjas gyiigykeZeié-ntteTfe- Az enleklódilízű 
lóknak e közérdekű intézményről ezlveeei] 
sz,..v.:l felvilágualtaaaal a ilaityac Iskola Sza
natórium Eiyesnl-t kw.poiiti irodája Budapest 
VIII. Főherceg Sándor U.-.26. 

Talált kendé. A keddi országos vásáron 
'Horváth József keinene-sömiéni cipész sátrá
ban a-, e g y i k vasán., kftiölt kendőjet otthagyta 
Tulajdonosa átveheti Horváth' József cipész 
! i • . Kemeuessömj'tiben. 

Felhívás.Cel'domolk és járás közalkal
mazottathoz ! B.iro-1 iiv.bizhato e s jó minő
ségben es i í é - e í kivítiriboo bérmentve szalut 
a- urszag .l-giiavyot>b e- legrégibb butorurn-
l l ? Z i k e - y p e n í e s .. uV"ő fieelé-i feltételek 
n i e n.tL K.ipst'in buiora'ruházak SzombaDiely, 
Sopton én Nagy;.ani7>». " 

Hsjyreigazító nyilatkozat I . punk mnlt 
heti szám^b^ji »(ja«4Uo soffór* címen, egy hír 
jelem iiieg^jnelyre vonatkozóiec az -érdekelt 
arra kért bennüunet, hogy' adjunk helyet az ö 
kiinagyarazasamii, mert.— szerinte — a hír 
uetn ledi a teljes valóságot. Mivel j . *i a 
gazolást maga az érdekeit - i U ir is elismeri, 
c-ak azt vitatja^ hogy nrm volt ittas, azért 
kívánságának eleget leszünk és leközöljük a 
hozzauk juttatott nyilatkozatot. 

Nyilatkozat 
A Kemenesalja mult heti. 35 ik számá

ba »Gáaolú soff'.r cin aiatt személyemre v.i-
nsikorólag' egy Inr leleut meg, melyre nz 
alábbi nyilatkozat szíves közzétételét kérem: 

Auvu-ztus 24 en. vagyis hétl^n hajnali 
Z orn 30 perckor vittem Sárvárra utast a 
ink.idalmas házhoz, nem voltam részeg, nem 
szaladtam hete a szembe jövő tehenes sze
kérbe, hanem h e l y e t adva . ¡ i - . c - . t n kissé 
megfaralt es igy haiuiso sarhányóru és a telő 
tartó kar - érintette a leheuet e» a fzekeret, 
jeieutékteen kid ti.>r/-oia-ra gondoltam és 
ezért nem alltam meg. 

Az esetről inasoap a Vasvárinegytből és 
vasárnap az önök lapjából is értesűltem.és 
én nynmban elutaztam az érdekelt gercei gaz
dához. A tehenének az egy törött szarvon 
k.vu. semmi bafa nem történt. 21 éve gép
kocsi vezető vagyiik_es élihez hasonló esetem 
még aeM volt Maraduk tisztelettel 

Celldömölk, 1931. augusztus 30. 
Galambos Alajos, bérautós. 

Sírkövek márvány, gránit, termés
kövekből raktáron, nagy választékban. 
Sirszegélyék, kripták készítését, valamint 
minden kőfaragó munkákat legju-..!nyo 
sabban vállai Slnger Mihály kőfaragó-
mester Celldömölk. 

Elérkeztünk a hatodik száraz eerten-
döhdz. Ogylatszik a lapasztalt öreg emberek 
jóslata beteljesedik. Ugyanis a hnsszu tapasz
talat és megfigyelés szerint tizene^ye-zlendőn-
ként az időjárás váltakozik. Most vagyunk a 

száraz tizenegy." esztendő hatodik, évében. 
Ezúttal mindég több éa több esőt kapónk majd 
évenkéutraig elérkezünk az esős esztendőkig 
de ugy látszik,, mar is kezdődik. ' 

-Parselyfosztogataa. Devt cserben a kath. 
fenip-om nyitott a j t a j a u ismeretlen tettes be-
natolt, Két perselyt leliort és annak larlítmat 
kilosztotla. A c--einl.'.r-. g' nyomozást indított 
a tettes kézrekerttéíére. * • . . . . 

A mosz'<itók és a könyv. Dél-Afrika 
egyik gyémaut mezőjén dolgozik már évek óla 
egy l ' i i . ,-1 Sáodor nevű magyar ember, aki 
legutóbb l i . - - - . i l levélben számoil be életéről 
Kitűnő dolgom vau — írja — csak az a baj, 
hogy esténként a moszkilok miatt kévéset 
tudok olvasni, pediit Toloai Világlapjától mint 
elöfizetö'renveteg nágyérte-nü könyvet kaptam 
az elmull .evén alalt.-

Ha Budapestre utazik, első utja legyen 
a lenyeseu átalakítóit és kibővített Hungária 
fürdőbe (Budape-t VII. Dohán* u. 44.) menni. 
Ott már reggel 5 órakor nyitnak es 1 4 0 
pengőért nemcsak megfürodhet, hanem jól 
meg is reggelizhet. 

Leendő anyáknak kellő figyelmet 
kell forditaniok arra, bogy bélműködé-
sük rendben legyen, ez pedig A termé
szetes >Ferenc J0zseí< keserűvíz hasz
nálata áltál érhető el. 

Hírhedt hírességek.' A színpad hírhedt 
hírességeiről reodkivűl érdeces cikket közöl a 
Délibáb oj száma, amely gazdag tartalommal 
és 96 oldal terjedelemben jelent meg. 'Nagy 
érdeklődésre tarthat számot az a cikk is, 
amely azt mondja el, hogy egy hipuotizőr 
milyennek jn-oija az ej. --/.-nhazi - szezont, de 
ezenkívül minden színházi és filmakluáiilásról 
érdékes beszámolókat közöl a népszerű szín
házi hetilap. Ara Csak 24 fillér. . , 

. Megjelent a Színházi Élet Balaton Tün
dére szama. Vasárnap délelőtt Siófokra gy'il-
íék ösize az ország l:g;apy.,bb strandjainak 
kiválasztott szépei - közű ök választotta meg 
Ta.-nady (; ' . kete Maria elnöklete mellett az 
előkelő- és diesaa z s i l i i az idei Balaton Tűo-
dére-t. A Színházi E el m i m-cjelent uj sza
mában részletes és bő tudósítást közöl a va-
h-zla-rol,amelynek jegerdrkesehbm mentumai 
m - y- . • rn.-'.-n képekben van bemolatva. Incze 
Sándor hetimpjanak c mo dalán pedig a mez-
válaszloft Balaton Tündére 1931 et hozza. 
C-upi'i iilek a Színházi E'et uj szama, 
amelyben Nagy Endre, Karinthy Frigyes, Pau-
hoi Béla, Farkas Imfe, Pásztor Árpad és 
i n . - , -r irtak érdekesebbnél érdekesebb cikke
ket. Az uj szám folytalja Maurice Deköbra 
világhírű regényének az .istenek és asszonyok 
kedvencé<-nek közlését, darabmelléklétűl pedig ' 
a Budapesten ulv nagy sikert aratott paraszt 
szuié -z. k teljes műsorát a »Gyöngyö- bokré
ta, i adja. t Kétimnnkaiv, kottamelléklet és 
teljes gyermekújság van még a Színházi Elet 
uj számában. A Színházi Elet egres - pMda 
nyalnak ára 1 pengő, negyedévi e'őfi>et„fi dij 
10 pengő. Kiadóhi»a'ai Budapst V/Aradi u .8 

Hirdessen a Kemenesaljában, 
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C S A R N O K . 

dik, azörnya és fMe/mra újév ttáa 
' újesztendő multán egy rongyos, mezitla-

zarándok vándorolt Palesztinába Caltarea 
ftoja elé. a fOkj|rwl tenger partjáo, abból 
Tarosból, M f f l r f l Pál Rómába utazott, hogy 
írjeasze a tflireaztéoységet, mely most egész 
ópát meghódította, de a maga hazájában 

lett orrá. 
A »nagy csaló< utoljára Palesztinát 

szállta meg, mikor azonban az ő birodalma 
i i , mint a többi is, mind felbomlott, egészen 
uj nép nfftt ki Ázsia ismeretlen belsejéből éa 
most a szeldsukok székelnek Szíriában. 

, Az ntóbbi fa timidák hit dolgában kö
zömbösek voltak és a hirhedt Al-Asia, kinek 
felesége kereattény nö volt, maga azonban 
hitetlen, nejének testvéreit Jeruzsálembe és 
Aleiandriaba patriarchává tette meg. Most 
Ilonban minden megváltozott, mióta a bor
zasztó Al Hakim «0 a kereastényeket, mint 
a zsidókat Qldor.te és a feltámadás templomát 
Jeruzsálemben lerombolta, a városban majd
nem kétségbeejts volt a keresztények helyzete, 
kik még mindig elzarándokoltak a szent sírhoz. 

Á zarándok.délkelet felé vette útját éa 
most tavasz első napján ugy tárolt eléje a 
bájos SáronvOlgy, mint valami virágszooyeg, 
ezer meg ezer virággal. .. .-

Es volt az Ígéret földje. 
Eges/ délelőtt virágban gázolt, végre egy 

domb alján faluba Art. A kútnál kövér bar
mokat itattak, teheneket, meg kecskét fejtek. 

- A zarándok, kinek nem volt a világon 
semmije, osak rongyai, egy csésze tejet kért, 
de nem kapott Koldulva járt ajtótól ajtóig, 
de mindeufltt elkergették. Valahányszor nem
mel feleltek neki, minden várakozás ellenére, 
mintha felvidult volna. Hiszen messze vidék
ről jött, hogy fogalmat szerezzen arról, mikép 
szenvedett a Megváltó éa most abban a ke
gyelemben részesült, bogy a Szentföldön ta
pasztalhatta ezt 

Keresztül ment a talun és egy virágten
gerhez ért. Egy patakban megáztatta a lábát 
és felfrissült. 

Most azonban dél idején szél kerekedett 
a tenger felől és fellegek vonultak el a föld 
felett és rettenetesen esett az eső. 

Estefelé elállt az eső, de a vihar tovább 
tombolt és minden sötétségbe borait. 

Aa éhes, fáradt vándor ágyat vetett ma- j 
gának virágboglyákból, melyeket kövekkel a 
szél ellen védi t i . Fészket tart magának benne, 
egy másik boglyát meg magara terített és 
azután elaludt A szerte terjedő illat jóleső 
zsibbadisagba ringatta. Már évek óta nem 
ivott bort, de most ugy érezte, mintha tüzes 
bortol kábult volna el. Hogy aludt, vagy ébren 
volt-e, nem tudta, majd ngy rémlett neki, 
bogy gumi mint a hullám, majd meg csönde
sen feküdt éa hallotta fészkének minden ziz 
zenését, üvöltött, rúgott lüle mellett éa vil
logott a villám szeme előtt Végre minden 
elcsendesedett, azt hitte bogy elaludt, mert 
álmodott. 

A Földközi tengeren járt gyalogszerrel 
és ezt egészen rendjén valónak találta, de 
nyomában lovagok jöttek, fegyveres hadsereg, 
egész néptörzsek. Partra szálltak, Kelet felé 
vonultak és megpillantottak Jeruzsálemet a 
magaslaton. A falakat, tetőket, tornyokat po
gány harcosok szálltak, a keresztény lovagok 
pedig megálltak éa tanácskoztak. 0 meg be
szélni kezdett hozzájuk, ő a nyomorult zarán
dok és azok meghallgatták ő t 

t Miért aggódtok? Mit félték ezektől a 
pogányoktól éa falaiktol ? Nézzetek engem, ke
zembe veszem a botomat, felmegyek a Sión 
begyére, ráütök a botommal Dávid kapujára 
éa a város megnyitja valamennyi kapuját 

És igy tett álmában és elfoglalta Jeru
zsálemet Olyan egyszerű volt az és a lova
gok, meg a néptörzsek hódoltak neki és meg
tették a szent város helytartójává. Mikor 
reggel fölébredt, kiszállt fészkéből éa amint 
körülnézett, Jeruzsálem előtt találta magát, a 
Jaffa kapunál. Kérdezgitte magától, a vihar 
gurította e őt ide, ily nagy darabon, vagy 
álmában tette meg az ota>. De álma még 

olyan eleven voll, hogy mindezt természetéé
nek Aa magától értetődőnél találta. 

Ráütött botjával a kapóra. És ime, va
lóban megnyilt a kapu, da csak egy. kis része 
és egy katona azt kérdezte tőle, hogy mit 
akar. Fel akarom keresni a szent sírt, lelelte 
Remete Péter. 

' I s ugyan meg van engedve, szolt a ka
tona, de bárminő esőst zechoni -aa ára. 

Mivel nem volt pénze, bezárták a kaput 
A vándort ez nem Hasította vissza, mégegy-
azer ráütött a botjával a kapura, mert biz
tosra vette, hogy bejut £s bejutott és elég 
hamar, de előbb megkorbácsolták, azután ki
dobták és 0 ráesett egy szemétdombra, me
lyen kutyák kapafaztak csontok után. Ez a 
fogadtatás nem volt bátorító, de a zarándok 
éppen azt várta éa kívánta. Ugyanazon a he
lyen korbácsolták és kínozták meg, ahol az Dr 
Jézust Micsoda szerencse, micsoda kegyelem. 

De a harminc ezüst pénz I Es miért 
éppen harminc? Mert ennyi volt a bére aa 
árulónak. Összekoldulja még ha tíz esztende
jébe kerül is. 

Béketűrést parancsolt magának és ment 
Del felé a Hinnom völgyébe, melyet a pokoLj 
völgyének is neveztek. Ide hordták a város 
minden szemetét Piszok és büz volt itt, de 
a zarándok ezt nem vette észre, pillantása 
csak a szent várost kereste. Éa amikor betért 
a déli végéhez, valóban meglátta Sión hegyét, 
Dávid sírjával. Ekkor térdre borult és énekben 
dicsőitette az Istent. 

Az imádságtól uj erőre kapott, tovább 
ment, ismert minden helyet és nem kellett 
kérdezősködnie és amikor Hitetlen Tamás 
hegye alatt egy romhoz ért, tudta, hogy ez 
Hakeldama. vagyis a Fazekas rét, melyet 
Judáa vérdiján, vettek azon a harminc ezüst 
pénzen, temetkezési helynek az idegenek 
•sémára. 

Neki azonban nem ötlött eszébe a halál 
gondolata, mert érezte, bogy addig nem bal 
meg, mig a varat el nem foglalják. Nem bánta 
meg keseregve, hogy ifjú korában nem tanolt 
meg füvet enni. Elcsigázva ugyan, de nem 
leverve ráült egy szemétdombra, mely még 
egészen frissnek látszott. 

Mikor ott leült, Jött egy kntya, egy ki
éhezett állat és rátette fejét a zarándok tér
dére. 

Nincs semmim, amit neked adhatnék, 
szegény pára — szólt a zarándok és a kutya 
szemét megtörölte, mer* az állat olyan volt, 
mintha airt volna. 

Mikor azonban a kutya meghallotta azt, 
amit a zarándok mondott, megértette, mert 
az állatok értenek minden nyelven, mar a 
hanghordorásból i». £s tnrni kezdett a sze
métdombban. Es ime, két káposztalevél között 
voll egy darab sajt éa kenyér. 

A zarándok, ki már hozzászokott min
denféle csodához, dicsérte az Istent és evett 
a kutyával együtt Megbarátkoztak éa nem 
valtak el egymástól Most utrakeltek, megke
rülték a város déli részét és 'Észak felé Hid-
ronnak vettek útjukat A viz mentén haladtak, 
balról volt a város fala, az olajfák hegye 
jobbról. Látta innen a templom terét, de nem 
látta a templomot, csupán a pogány mecsetet 
• kupoláit, a szent sírból eem láthatott sem
mit, mert az a városban volt Getsemaneba ért, 
hol Krisztus szenvedett éa felment az olajfák 
hegyére és onnan látni lehetett Jeruzsálemet 
Miután a feltámadás templomának romjai 
között ájtatoskodott, zarándokok érkeztek a 
föld minden országából, átoktól összekoldulta 
a harminc ezüst pénzt és bejutott a városba. 
Egyenesen a jeruzsálemi patriarchához ment, 
aki kikérdezte Pétert, Amiensböl való vagyok, 
Franciaországból — szolt a Remete. Azelőtt 
katona voltam, követtem hódító Vilmost Has-
tingsba és részt vettem Anglia meghódításá
ban. Visszatértem hazámba, de nem találtam 
meg lelkem nyugalmát, hat beléptem egy 
kolostorba. Cellám magányában gondolkoztam 
azon, amit a testvérektől hallottam. Ez akkor 
volt, mikor IV. Henrik császár és VII. Ger
gely pápa között viszály ütött ki. A párának 
igaza volt, mert Rómából kellene Európát 
kormányozni és Gergely, ki' Krisztus országát 
lélekben és igazában akarta felépíteni, a ke
resztény államokat mind maga köré gyűjtötte. 
Adót szedett Skandináviától le egész Herkules 

oszlopáig (az ókorban a Gibraltári szorosnak 
a neve) mindenütt. A császár az elkülönítés 
mellett volt éa csak Németország javára 
munkált Ennek Canossa leli a vége és amint 
tudod, a császár kénytelen volt megcsókolni 
a pápa lábát De Canossaval nem fejeződölt 
be. hl Drnak hatalmas harcosa Gergely bűnbe 
esott, mint Dávid király. Először a normán 
Goiscardot hívta segítségül Siciliaból. Ez török 
pogány csőcselékkel kirabolta Rómát. A pápa 
Sallermóba menekült a pogányokkal, ez volt 
az ő Kanossája. Azután meghalt számkivetve 
ő, a nagy Gergely. Róma ki volt pusztítva. 
Roma már nincsen, de Jeruzsálem kell, hogy 
legyen. Újra fel fog támadni romjaiból, a ke
reszténység fővárosa lesz és ura a világnak. 

A patriarcha hallgatta Remete Péter 
előadását és bár eleinte mosolygott, később 
elkomolyodott. 

Nagy a te hited fiam — igy szélt, de 
ki áll az élére, ki gyűjti össze a népet ? „-

Én — felelte a Remete. En nyitom meg 
a azeot sírt, én Őzöm el a pogányokat éa én 
koronázom meg Jeruzsálem első keresztén; 
királyát 

"Ké t üres kezeddel ? 
Sziklaszilárd hitemmel I — Elhallgatott 

Mondj valamit patriarcha I Verd le bátorsá
gomat — ha tudod. 

Most Rómába indulok és beszélni fogok 
II. Orbán pápával. Te esak levelet adj nekem, 
mely igazolja szavaimat Mást nem kérek tőled, 
a többit elvégzem magam. (Vége kóv.) 

718/1931. vht szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881-
évi LX. la 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a celldömölki kir. járásbíró
ságnak 1931. évj 1087/931/2. azámo végzése 
következtében Benkő Károly ügyvéd által 
képviselt Frim János és Fiai körmendi cég 
javára Kissomlyóo 609 P 90 fillér s járulékai 
erejéig 1931. július hó 10-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le és felűlfoglalt 
és 1118 P-re becsült következő ingóságok, u. 
m. szobabeli bútorok, korcsmai felszerelési éa 
borok nyilvános árverésen eladatnak... 

Mely árverésnek a celldömölki kir. já
rásbíróság 1931. 718/1931. számú végzése 
folytán 609 P 90 fillér tőkekövetelés és ennek 
1931. március 31 napjától járó 8'/,- os kamatai, 
>/•'/• váltódij és eddig összesen 79 pengő 88 
fillérben bíróilag már megállapított költségek 
erejéig Kisaomlyó községben végrehajtást szen
vedett lakásán leeudő'megtartáaara 1931. szept. 
16 napjának délután 3 4rája határidőül kitü-
zetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. to. 107 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mel
lett a' legtöbbet ígérőnek, szükség' esetén 
becsáron alul 13 el fognak adatol 

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások ia le- és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. ic. 102. §-a értel
mében ezek javára is elrendeltetik. 

Celldömölk, 1931. augusztus 29. 
Záborszky sk. kir. bír. végrehajtó. 

Egy keveset használt nagy 

Singer varrógép 
és egy uj 

f ü r d ő k á d 
olcsón eladó. Cim a kiadóban. 

T Ű Z I F A 
a p r í t o t t é s h a s á b f a 

s z ü k s é g l e t é t 
s z e r e z z e b e a helybeli 
F A K S Z telepen előnyösen. 
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