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Megjelenik minden vasárnap reggel.
Előfizetési á r : negyedévre 8 pengő, félévre 4 pengő,
egész évre 8 pengő.
- H i r d e t é s «Ujsi mien tUstanda.
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Ezekröl érdemes beszélni.

Matuska Szilveszter aktái lezárat
ták, legalább egyelőre. Sajnos, keveset
i*audvartól.
tudunk az egész ügyből. Csak azt tóddezésü elsfijak, hogyja rettentő bünt elkövette,
meg azt, hogy bevallotta a bűncselek
152 szoba
ményi, egyebet bem tudunk. Pedig;
e!, központi
bizonyára beszélt ö sok- mást is, dn
amit ft háttérről beszélt Matuska, azt
elsőrendű
nem' adják tudtul nekünk. Azon rajt
dinek, azt két lakat alatt őreik. Mert,
tmmel.
hogy beszélt Matuska sok mindent,
előfizető
arra mérget vehetünk.
Az bizonyos, hogy Matuska sem
[részesülnek.
nem pirománikus, sem nem szadista,
hanem közönséges gonosztevő, aki pénz
ért; vagyonért, a léha élet lehetőségéért
jlcsón vehet oda adta magát a világot lángba borí
tani akaró vörös forradalmárok kezeibe.
lA R D
Bécsben több házat vásárolt a volt kol
dus, csavargó kommunista vezér, bányát
készüléket, vásárolt csak azért, hogy a robbantó
eszközök és anyaga raktározása ne tűn
íért
jön fel senkinek. Küllöldön járt állan
havi P 7.50 dóan, fényűző életei éli, hónapokat
| Minden vétet- töltött el pl. Németországbab, Jíiterborg
környékén, abol tanulmányokat folyta
llgassa meg
tott a robbantás helyén. Nálunk a Bia
melletti hidat ugyancsak sokat tanul
mányozta, mire a robbantást elvégezte.
szaküzletében És arról, hogy bol vette a pénzt mindezekre, a rendőrségi jelentésekből az
Telein 30.
osztrák rendőrség jóvoltából semmit
sem tudunk.
Bizonyára többét tudnánk, ha Matuskát nem Bécsben, hanem nálunk
fogták volna el. Itt is szerencséje volt
néki. Még az is megtörténhetik, hogy
bajok
kibújik a magyar igazságszolgáltatás
lése.
keze alól, mert egyelőre az osztrákok
vonják felelősségre a vonatrobbantási
er Á r p á i
kísérletért és csak azután kaphatjuk meg
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POLITIKAI

Szerkesztőség é* kiadóhivatal:

L A P.

Felelős szerkesztő és kiadó:

D4NKOREVE NÁNDOR.

D.nkír-ve Nándor könyvnyomdája C-Iloüniölköi
ide Mezendók'a szeiliroi.reszf illető közleményé
hirdetések és mind.nnemü p uziiletéki k.

mi, ha ugyan nem a németek, mert olt
előbb követte él a gazltttet. Egyébként
a budapesti nyomozó hatóság kinyo
mozta Matuskának az előéletét és kibújt
belőle a legvadabb kommunista Matuska
a proletárdiktatúra alatt politikai nyo
mozó volt. Azt is megállapították róla,
bogy 1919-ben Csantávéron, szülőfalu
jában rablóbandát' szerveseit, az egész
községet feldúlta és kifosztotta. Matus
kának az Országházban volt a hivatalos
helyisége. Együtt működött a kivégzett
Schón Gáborral és Klein Korvin Ottó
val, akit később szintén'felakasztottak.
Matuska kegyetlenül bánt azokkal, akik
a kezeügyébe kerüllek. A vörös idők
elmultával Veszprémbe tünt fet, mint
katonatiszt. Rendőrkapitánynak is ki
adta magát és az egyik karhatalmi osz
taghoz való felvételéi kérte, de csak
azzal a kikötéssel, hogy ö saját maga
hallgathassa ki az összeszedett kommu
nistákat. A veszprémi katonai hatóság
nak gyanús-volt a hívatlanul feltolafcodott Maioska, azért információkat gyűj
tött róla, amit őkelme megneszelt és
ugy ahogy jütt, köszönés nélkül elillant.
Ekkor' Került, ki a kommunista men
helyre, Bécsbe. Matuska nem tagadta
meg önmagát.
'—

1

IATÓ!

_ Kft fiatalember, két péksegéd, név
szerint Ondi Sándor 20 éves, Bónya
józsef 19 éves suhancok pont délben
bemennek az egyik Szabadság-téri pénz
intézetbe és a személyzet megfélemlí
tése mellett sikerült , nekik elrabolni
harmincezer pengőt. A rablás kitűnően
sikerült, de a menekülés már nem.
Elfogták őket és azóta Ondi Sándor már
a bitófán kilehelte haszontalan, léha
lelkét,'- Bónya Józsefet csak az mentette

meg a bitófától, bogy félév választja el
a haszévtöl.
'*
Még <:l sem temették a bitófán ki
végzett Ondi Sándort, már ismét ujabb
rablás. Három fiatalember és ugyancsak
pékek az Orczy ulon fényes nappal rab
lótámadást követtek el egy trafikosnö
ellen. Itt sem volt szerencséjük a pé
keknek, mert hamarosan elfogták őket.
Elfogatásuk -után kiderüli, hogy Banák
József 21 éves, Buta Lajos 20 éves éa ~
Máté Lajos 21, tebát valamennyien fiatal
korúak.
Ezek azok a szomorú jelenségek,
melyről érdemes beszélni. Ezek a fiak
mind a világháború kitörése elolt szü
lettek néhány évvel. Közülük tálán egy
sem ismerte az apját, mrrt apjuk be
vonult katonának és a gyermekek anyja
munkára volt kényszerítve, a gyermekek
szülő nélkül nevelődtek fel az utcán, a
város fertőjében. Ez a gyászos, elha
nyagolt nemzedék akkor kezdett önma
gára é s « világra eszmélni, mikor a
világban legteljesebb volt a zavar és a
felfordulás. A forradalmi felfordulás, a
puskák ropogása, a szabad rablás, gyil
kolás, a léha ék-Hálás vo:t életüknek
első nagyobb impressziója.
Ez az iskola most önti ki az életbe
á.maga tcfmelvényeit Ezét azok a bi
zonyos csemeték, akik a forradalmak,
az azt követő események faiskolájából
kerültek kiülletésre. A szabad életbe.
És mélIán elmondhatjuk, hogy annak
a kornak valóban méltó növendékei.
Számoljunk azzal, hogy a közel |övőbao egyre gyakrabban jelentkezőéit majd
ezek a hnszéves-k az élet színpadán
mint főszereplők és tettel bizonyítják
be azt, amire nevelte, őket az a kor-
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inkáka ,
lkát, kovácsolt
ácsot, bármily
|yet, oj munkát
oebb kivitelben
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Idömölkön.

Az étet utján...

Hallgatom... merengón nézek a nagy
semwwepze, s V W H ^ S snv, nuuueu e? nniiRim
jöttek, melyek már halkabban s banális mély
Irta : ifi. STéber G y u l a .
A beláthatatlan pusztaság hátborzongató mollban zengenek s nincs lüktető, zengő élete
Harsány ritmusa elenyészik a as alko
egyhangúsággal rázza lel s vérzi kegyetlen már.
nyelest bezárja lelhő lepleivel a az Osszecsa
erőszakkal a némán magába szállott gondo pódott felhők kozOU már as utolsó akkor
lataimat.
doknak mélabús félhangjai vegyülnek a simái
E reménytelen ég alatt lelkem megher nak a szomorú jetéo ködfátyolába... s én
vadt, senki barát ném hallja már szavát a álmosan ébredek e merengésemből.
mint kékárviz közeleg az « * s komor fátyo
Méla csend i s m é t . . . áll a világ . . . áü
léval befedi a halotti csendet, toty csikorog
minden, mintha csak végsőt mozdulna a kéz
a fájdalomtól, de tehetetlen.
E reménytelen ég alatt ódon, titokzatos S súlyos kalapácstól irtózva a kesete jelent,
s méfabns ror/gorának az akkordjai zavarják á Sivár jövőt számlálva a reménytelenségben.
nfég lelkem nyugalmát s csigázzák fel azokat Csak az én agyam zakatol a gyötrődik a gon
az érzelmeimet, melyek valamikor a bánat dolat lassan, zokogva, csüggedten s szomorún.
Az élet ulyán . . . a göröngyös élet k « feledtető vidátadus estéken sétaközben ánfdfak
deién . . . hol a legparányibb kis rögből Is
egy kis kedves farasi ház ablakából.
Egy d a l t . . . O egy régi diák dalt játszik egy-egy akadálynak, egy megtorlásnak a szú
vatakf zorjgorán... Ballag már . . . Szomorú rós sugara Omlik ki, azokért a gondtalan sá
és percekéri,amelyekben mint gyermek
ez a dal, mint az őszi táj s gyermekként sir pokért
éltem a mosollyal és Örömmel tolitett .mában«
s néha fehokog . m i n t a tavon szerelmesek, nem gondolva az élet sivárabb részére, ami
tiknek váj, ha nem lehettek egyvUt
gkái a hnlinpol n i jövőt aiillngtilja élni
F á j . . . klewoAattoamTl fSJ.weri a « 1 - kardjának peremén.
Vémbe surraht halk szárnyakon egy rég, égj
Az élet utján . . . már sokszor megakadártatlan WOraWM téWétt est, Kategy W OWde bekötözve s
Iád s néhány jó barál OH egyott a tüereWl Mk.gMtr M
rajtam ejteti* fájdalmas sebet... ismét lábra
meleg szárnyai alatt.
x

alltam a folytattam utamat, ami egyedül csak
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után görbe csigavonalai, melyben az élet egyegy mozzanata szúrós kardként szuródik A
lénylő nap sugarai közé.
Zordon . . . de mégis nem kelek panaszra,
mert gondolok azokra az emberekre, akik ott
élnek, hol a sivár nagy hómező halálnératsága mint egy szürke, piszkos-rongy van el
takarva az élet sötét felhői által, a vigaszt, a
reményt messzire Bzi a télnek metsző szele 8
fagyat sóhajt lehel a föld kebeléből, amelyen
ki tudja, tatkor volt t mikor lesz a ragyogó
nap fényes koronája . . . Mennyivel jogotattabbak esek aa »•hevet a panaszra I
Igy bolyongva S morfondírozva az Mat
•tján as egyik pere ball a másikra t az egyik
tög ráhull a .másikra., inig v e m betemetik
a bus napoknak a a durva gondoknak az élet
karmával raagpenditett élet-horját... tán örökre.
S ekkor (tanét kibontakoznak « lelhők
t ismét kitárjak az élet fantasztikus azineltet
hímzett szárnyaikat t betakarnak t felébresz
tenek máandik álianmhól % (etaiilik t t m é t . . .
a zongora teteje s kinyilik a kicsike
ablak s megzendülnek ismét a gondtalan érét
síraiCTre^ra^ e w^cvnm • nuv^a . . . ss vooja . ..
meddig...

2.

oldal.

szak, amelyiknek minden a mienk volt
a jelszava.
És most, mikor ezeket az esemé
nyeket látják, szorongó érzéssel veszszúk tudomásul azt a veszedelmei,
amelyet ez a nemzedék a közrend és
a társadalmi biztonság szempontjából
jelent. Mert ezeknél nem a munkanél
küliség, a megélhetés nehézsége adja
a rugót a büntették elkövetésére, hanem
a haszontalan léhaság. Ezek akkor sem
dolgoznának, ha munkaalkalom kínál
kozik, mert megromlott, nyugtalan lel
kük nem engedi .-őket megpihenni r.
becsületes munka árnyékában. Ezek
nem Télnek a büntetés súlyos követkéz-'
menyeitől, de még a haláltól sem.
Megdöbbentő és ijesztő kihivásnez, hogy
mikor az egyik bűnözőnek még a kötél
a n y a k á n van, alig lehelte ki hitvány
lelkét, m á s n a p már elkövetik

a

bűnt,

melyért a statárium idején könnyen ha
lálbüntetés iár.
Talán kijózanitólag hat a törvény
szigorú intézkedése, laláo levonják ma
guknak a tanulságokat a történtekből,
talán tudomást veszne; arról, hogy

J
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silóit régente kalodába zárták, szégyen
szemre pellengére állították, sőt deresre
is húzták. Volt arra is eset, hogy a
hamisítót árujával együtt máglyán éget
ték meg
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Vésse jól emlékezetébe e négy s z ó t és Budapesten el ne
feledje fölkeresni e közkedveit mester műtermeit', hol a

legjobb anyagot
legművészibb kivitelt
legmérsékeliebb árakat
hol FÉNYKÉPNAGYITÁSAIT posta utján

kapja s
dött képek után is gyorsan és élethűen elkészítik.
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Az elmúlt régi idók büntetései tulszigortiak" és kissé drasztikusak voltak
mégis csak | o b b bécsii.-etesiiek lenn",
Ma már enyhébbek a rendeletek, mert
tatán belátlak, tudomást vesznek arról^ j.ptoxbOntot^Ml" W szabadságvesztéssel.
ho,;y lopással, rablással még sem
' árueTkohzással sújtják a hamisítókat.
megélni, talán vétu- me^tniiulják, hogy j Néha azonban talán mégis megérdemelne
a leiek csak becsületes munka végzése j súlyosabb büntetést az, aki haszonlesés
után nyugodtinlik meg.
ből, vagy szánl-szándékkal élelmiszert
hamisít; A hamisító ugyanis nemcsak
Az élelmiszerek hamisításáról, j anyagi kárt okoz a fogyasztóknak, hanem
igen sok ''esetben az ember legdrágább
Olvastam valahol, hogy több külföldi i
kincse, aá egészség ellen intézett tárna-,
újság erélyes rendszabályok életbelépte- '
dást kövei el, sokszor helyrehozhatatlan
tés -t javasolja -az élelmiszerek hamisítói j
merényletet. Gondoljunk osak a csecse
ellen. Az egyik lap még azt is ajánlotta, j
mőkre és a';, gyermekekre. Vajon hány
hogy a hatóságok elevenítsék fel a kő- |
végzetessé való bélliurutnak lehet oko
zepkor szigorú intézkedéseit. 4—5 év
zója a romlott, tisztátlanuf kezelt, vagy
századdal ezelőtt ugyauis a vizezett tej
a vizes tej ? Hány betegséget, halálozást
árusítóival ugy bántak, el a piacon, bogy
idézett már elő a hangyasavas ecet, a
tölcséren át addig öntöttek , bele .tejet,
faszeszt tartalmazó pálinka, a romlott
míg élete kockáztatása nélkül birta. A
kolbászáru ? Sokszor azonban a romlott,
vajhamisitonak pedig a piacon, télen a
vagy hamisított táplálék fogyasztása csak
meleg szobában vajat tettek a fejére.
később jelentkező betegségek oka lehet.
Mikor aztán a nap heve, vagy a szoba
melege megolvasztotta a vajat és az testén
Fontos és szükséges tehát az élel
végigfolyt, kutyákkal nyalatták le róla. miszerek hamisítása ellen védekezni.
Talán innen ered az a mondás „Vaj van Azért az ellenőrzést végző szakemberek
a fején", vagy „akinek vaj van a fején, munkájával szemben ne viseltessünk
ne menjen a napra". A záptojás árusok ellenszenvesen. Hisz az ó működésük
büntetése már mulatságosabb volt. Ko igen sok esetben menti meg a fogyasz
sarukból kivett rossz tojásokkal dobál tók seregét a betegségtől és anyagi ká
tatták meg őket. Az élelmiszerek liaini- rosodástol. Legyünk inkább segítségére

Négy

4-06
4 12
453
5-01
5- 23
615
6-2
7- 11
9-29
827
932
9-37
11-52
13-00
14- 35
14-38
1445
16- Y>
17- 24
1730
20- 31
2028
21- 31
23Í5

között.

bekül

MŰTERMEK:
VII. Rakóczi-ut 74. sz.
II. Zsicjmond-u. 38. sz.
Magyar Divatcsarnok házában
Lakacs'fOrdővél szemben—
Telefon József 35D—89.
^
Telefon Automata 517—40.
E lap előfizetői 25% kedvezményben részesülnek. Ezért c szelvényt v á g j a k i és rende
léseihez mellékelje.

1

a hatóságok ily irányú munkájában, hogy
az élelmiszerhainisitás már egyszer tel
jesen megszűnjék.
Szaniji
István
kir. fóvegyész.

Az én s z ó r a k o z á s o m .
_.

Van nekem egy kedVes, '
dó szórakozásom,
NeVedet leirom
Naponta Vagy . s z á z s z o r .
'

*

—

Lerajzolom képed,
Lelkem táblájára
S gyönyörködöm benned,
Mini anya fiába*.
Előveszem régi,
KedVes imakönyVem.
Imádkozom érted :
»Áldjon meg az Istene.

S. P.

B 1 R E K .

~

A kőszegi reáliskolában épített protes
táns kápolnai mnll vasárnap avatta fel Kapi
Bela ev. püsp')k. Eddig az intézet növeudekeinek részben az ev. templomban, részben
pedig az intézet egyik helyiségében tartottak
i teat •zteletei. Kapi pOspók a leiavatás után
beszédet intézett a növendékekhez.
A Tábla felmentette. A győri Ítélőtábla >
SzölösiKaroly* nagypirit! pékmester ügyét lar- I
gyalta, akit a veszprémi törvényszék hét évi ,
fegyházra itélt A vád az volt ellene, hogy i
Haj ma- y Lajos fiatal gardalegényt doronggal j
agyonverte. A táblai tárgyaláson beigazolódott, \
hogy a legény latnadban lépett fel vele szem
ben és zsebében megtalálták nyitott zsebkését
is. A lanak a legényt ilalosan veszedelmes,
késelésre hajlamos embernek ismerték., A-—
Tábla a vádlottat jogos Önvédelem cimén felmentette és azonnal szabadlábra helyezte.
j
A janosházai körallatorvosl állást vá- 1
lasztas utján töltik be, melyre a határnapot
főszolgabirank október 30-ára tűzte ki. Eddig
öt pályázó jelentkezett
:

TaaitOVálasztáS. I l j . Fazekas Józsefet,
Fazekas József jánosházai szabómester fiát a
sümegcsehi r. kath. hitközség 79 pályázó kö
zül másodtanitóvá választotta.
Az ev. Ifjúsági egyesület szombaton,
október 31-én este 6 órakor a reformáció
emlékét kívánja vallásos est keretében meg
tartani. Az ifjúsági egyesület vegyeskara al
kalmi énekeket ad eló Szórády Dénes igazgatótanító vezetése mellett Szavalnak Vintze Gi
zella és'Ilike Lajos ifjúsági egyesületi tagok.
Az Islep igéjét pedig hirdeti Csaby József
segédlelkész. A Himnusz eléneklésével ér véget
az ünnepé y. Ezen ünnepélyre a hivek az ifjú
sági egyesület vezetősége által ezotoo is raegj hivatnak.
Hajudanejtr* utazik, első a ü a legyen
i a fényesen átalakított és kibővített Hungária
' fflrdőbe (Bndapest VIL Dohány-n. 4 4 ) menni.

Ott már reggel 5 órakor nyitnak éa I-4Q

4-1 » a j M r t

nemcsak megfürodhet,
meg I t r^gelUhet

Toknál, gyoi
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keltnek, vagy r
zalai i « l '°í'
aki ezt a> 1
rakomán jMoti
haszenet CT"^
gyeskerokii
pincés és f
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D i n k g r e v e N á n d o r papirkereskedésében.

irigyellen
len tnyát.
boldogság,
udat, mint
A sümegi Hitelszövetkezet, 'mint az nagy "érdeklődés folytán más vendégeket el
Tt.
OKH tagja volt ügyészének bűnügye. Két helyezni ii un tudna Ar ünnepélyre való meg
Anváiai
diktálja egy. évvel ezelőtt nagy sikkasztásnak jöttek a nyo hívási hirdetményt későbbi szamunkban fog
lét fül utti kéz
mára a sümegi Hitelszövetkezetben. Dr. Z b juk részleteseu leközölni.
Életet g
létcsirának, Mihályka szövetkezne- ügyésze, egyben nagy
Hirtelen halál, ozabó Flórián alsósági
hatalmú vezetője.130 ezer pengővel károsí volt kereskedőt házának kertje végében mult
Aszkétája len
rjj Célnak, totta
még a ki^ llit-l-zövetkezetet. A .-ikk.-.-z- szombaton reggel halva találták. A jelek arra
csak ez lehet
k ez. lehet tá- azért történhetett meg. mert- az igazgató
mutattak, hogy bűncselekménynek esett áldó
életcél e
lenni egy sa.: és felügyelő bizottság nagy bizalommal zalai, miertis a szombathelyi ügyészség indít
volt ellelvu azrüiryeaz és igazgató iránt, aki ványára felbnuuolták a hol ttestet, amelynek
durva b
inak len
a jóhiszeiqü bizalmat azzal honorálta, eredményeként megállapítást nyert, hogy Szabó
sajgó se buti
elringatott ez-t
hogy elemelte a szövetkezét 130 ezer pengő Flnriaut
-.•é.h'tdi - ölte meg, a rajta talált
barna Mull
jét. Mikor rájöttek a lopásra, feljelentést tel-" küső sérülések az esés következtében kelet
És az u
láttam — t-k dr. Znb Mihály eileo, aki az elsikkasztott keztek.
érezte ezt, ét
itideti, niin- összeg fejében felajánlotta vagyonát, mely azon
Halálozás. Kluger M. helybeli kereskedő
den a Holté,
egy röpke bau nem fedezte a PZÖ/etkezel karát A zala 16 éves Rózsi leánya pécteken reggel várat
egerszegi- törvényszék három évi börtönre
sóhajszéllel, i
et — bus ítélte el a Sikkasztó dr. Zob Miháiyt. A bün- lanul elhunyt Ma délelőtt temetik.
romok kötök
anyáin,
pör megjárta a kir. tablat, matt pedig a kir. '•
t a Nyárra, Kúria döoiött és végső fokon helybenhagyta •
Ez az
a törvényszék ítéletét
t.
mellyel
poétás —
Kinevezés. Belyao Béla kiskocski rk tli i
tanítót a vallás és közokt. miniszter a kisebb' J
lakóiaknál foganatosított tanítói állások meg- '
T A B 1 E T T A K
1 irigyellem it
Gyula.
szüntetésével kapcsolatosan a kustáuszegí !
(Zilamegye) rk. iskolahoz nevezte ki.
tési zavaTiz Papocon. Csütörtökön éjjel 1 óra- j
ulánál, fej- kor tüz ütött ki Pápóc község úgynevezett
Toknál, gj
ános rosz- Miklósfal oldal íu, 8 haz és gazdasági épületek
fájásnál,
Viharfiuk című 3 felvonásos színmű sz
morra egy égtek le. A kár nagy része biztosítás révén elmúlt kel vasárnap a kozóoség óriási rész
szullétnél
megtérül.
A
tüz
okának
kiderítésére
a
nyo
pohár termfezBozsel kevétele mellett kertit színre a helybeli Kath.
mozás folyamatban van.
Legényegylet oerkészcsapatának előadásában.
seriivizel.
Szarkáin legény. Németh Sindor és A helybeli közönség nagy érdeklődése nem
is közalkal- Kntasi Samu nagysimonyi legények hétlőn a volt hiába való, m-rt közismert a Legényegy
Falaival
i jó minő- sárvári szőlőhegyről hazafelé tartoltak, míg let mücidvelö gárdájának rátermettsége. A
mazortalhoz!
ntve szállít nem a falu végén találkoztak Horváth Sándor színpadul Ohlar Gyula igazgató tanító és Déry
ségben éa íz*
ib butnráru- és Kompics István legényekkel, akik útjukat Géza festő mester a színdarabhoz hűen, mű
az ország lem
feltételek álltak és beléjük kötöttek. A szóváltás hevé vésziesen átalakították, ami a kitűnő sikerhez
haza kószpeai
zom balhely, ben előkerült a bicska, amíkoris Horváth Né- nagyban hozzájárult Az előedas lefolyásáról
mellett Kopif
Supron é« I
methet fültövön szúrta. Az eljárást megindí kritikát muiidam nagyon nehéz, mert a mű
kedvelök mindegyike valósággal művész volt
szénrende- tották el'enük.
A kei
rendeletet
lete. A ki
Megdrágult az útlevél. A belügyminisz a saját szerepében, mégis Kuslits Maria bájos
>gy az, aki ter rendeletet adott ki, amely szerint napi'.á- játékával teljesen elragadta a közönséget,
adott ki,
ténnek, bri- mosok, munkások, iparossegédek, taooncok, Sarang István, Hotpert blvau, Varga József,
eladás celjiM
»aló beho- továbbá az összes közszolgálati alkalmazottak Bognár László, Bogoár Béla és Nagy Béla
kettnek, vifl'
kereskedő, és hozzátartozóik részére szóló útlevelekért 1 alakításukkal a közönség tetszését nyertek
zatalaval fofh
1 vagy.hajó- pengő 60 fillér kiállítási dij. és 60 fillér bé meg, amit szűnni uem akaró tap-sal hozott
aki ezt aa*
lülföldi kai y- lyegilleték fizetendő. Minden más foglalkozású kifejezésre a közönség. A két sikeres előadás
rakomati jkut
icísnek, ve- részére szóló útlevélért 10 peugö kiállítási résztvevői kedves emlékekkel hagyták el a
haszenet C
iak, a szén- dij és 6 pengő bélyegilleték, összesen 16 P termet ühtár Gyula igazgató-tanítót, a dá.áb
gyeskere*
•opán annak fizetendő. A dráguláa a rendes útleveleknél főrendezőjét a legnagyobb dicséret illeti a
pincés és '
színdarab betanítása éa előadása körttl kifej
egyidejűleg 5 pengő.
a fogjer
tett működéséért Ép ugy része van a dicsé
let vásárol,
legalabb
Sírkövek márvány, gránit, termés retben Déry ' Géza lestö-mesternek, mint az
itnbált zacsKülföldi
akik a sikert munkálkodásokkal
. ituak el, aki kövekből raktáron, nagy választékban. ifjúságnak,
kóban naak
létrehozták. Az előadás erkölcsi sikerén felül
[ennyi hazai Strszegélyek, kripták készítését, valamint az anyagi siker is fényesnek mondható.
tőle egyiáX
a rendelet minden kőfaragó munkákat legjulányo
kályhaszenei'
>lj haszénnel
élelbeiépte-W
A szerelem nem hal meg. A Színházi
Hbeléptetésé- sabban vállal Siller Mihály köfaragonem rendaW
Elet nj számába irt ezzel a címmel rendkívül
kályhasze- meater Celldömölk.
tői számitott*
érdekes
cikket Erdős Reoée. Incze Sándor
Kath. Ház. A helybeli Kath. Legényegy
ik, aki hazai
net annak.*"'
ereskedö a let »Kath. Ház.-a befejezési munkálatai any- hetilapjának uj száma a szokottnál is gazda
kályhaazeaet
iy mástól el- nyira előre haladtak, hogy a hagyományos gabb és tartalmasabb Vezércikket Zsolt Béla
külföldi •>_•
olgáltatnl A Katalin-estélyél a jövő hó 15 én már abban i r t Nagy Bndre a Vígszínház újdonságáról,
választva
ksz eladását tarthatja meg Az egyeaület fényes Onnpség- Huoyadi Sándor .Pusztai szél. oimü darabkereskedő
gel óhajtja m é g n y i t o t - r ^ K s t h , . -Ház«.al ról számol be, mig a Belvárosi Szioház pre
IveTnem teheti
azonban sz ünnepélynek családias jellege lesz, | mierjéről Harsányi Zsolt i r t kritikát. Angelo
miértis csupáa tagjait, pártoló tagjait, disz- nyakkendő grafológiája, a színésznők turista
aljában.
tagjait és védnökeit fogja meghívni, mivel a egyesületének kirándulása, a cenzúra által be
Hirdess*

!
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tiltott filmnek legérdekesebb jelenetei, egy
francia irónő cikke a férjhoditá mű".<s été
ről és rengeteg más érdekes cikk és .-asz es
száz kép van még az nj - Színházi Eleiben,
amely háromfelvooásos darabm-i - klétül Marcell Pagnoll .Máriusz*, cimü világhírt darab
ját adja. Kottamelléklet, egy teljes gyermek
lap, kézimoukaiv van a Színházi Élethez
mellékelve,.melynek áia darabonkint 1 pengő,
negyedévi előfizetési dij 10 pengő, Budapest,
VI. Aradi utca 8.
Ha fi} a feje és szédül, ha teltséget, bélizgalmat, gyomorégést, mell
szorulást vagy szívdobogást érez, igyék
minél előbb valódi .Ferenc József«
keserül izet. Gyomor és bélszakorvosok
bizonyítják, bogy a Ferenc József víz
remek természelalkotta baahajtó. — A
Ferenc JÓZSei keserűvíz gyógyszertárak
ban, drogériákban é s füszerüzletekben
kapható.
- A Győr-Sopron-Ebenfurti vasút uj meg
állóhelye. Értesítjük a n. é. közönséget, hogy
Győr soproni vonalunkon Knese és Csorna
állomások kort a 17. számú őrháznál Dúr
elnevezéssel nj feltételes megállóhelyet létesí
tettünk, ahol as e célra kijelölt és alább kö
zölt vonatok folyó évi november bó 1 tői
utasok fel, illetve leszállása végeit feltételesen
meg lógnak állani. Az nj megállóhelyen me
netjegyek nem adatnak ki, hanem az utasok,
utipodgyáaz ée kutyák viteldija a jegyvizsgáló
kalauzok által a vonatban fog elszámoltatni.
Egyidejűleg Dőr Ragyog megálló rakodóhely
nevét Bágyogra változtatjuk. A jelzett naptól
Dőr megállóhelyen a 11 azamu vonal 6.88, a
12 azamu vonat 6.28, a 13 számú vonat 15.40,
a 14 számú vonat 14 óra 23 perekor utasok
lel, illetve leszállása végett feltételesen meg
fognak állani Ugyancsak folyó évi november
hó 1 tői a 16 számú személyvonat Rabapatona megállóhelyen 19 ora 23 perekor, Bágyog megálló rakodóhelyen 19 óra 89 perc
kor tel, illetve leszálló utasok, valamint a 111
számú motorvonat Bagyngoo 12 óra 41 perc
kor nemcsak le, hanem felszá ló utasok ré
szére is feltételesen meg fog állani.
Az üzletigazgatóság.
Magyar Törtélet hatodik kötete mag
jelent. Az Egyetemi Nyomda nagy vállalatá
nak, a Homan Bálimtól és Szekia Gyulától
I irt Magyar Történetnek most jelent meg ha
todik kötete, melyben az újkori rész írója,
Sz>kfü Gynla a 18. azázad történetét tár
gyalja. A hatalmas, 600 lapra terjedő kötet
bizonyára hosszn időn át állandó beszéd tár
gya lesz a müveit magyar társadalomnak,
mint a korábbi kötetek is; részletes ismerte
tésére még vissza Jognak térni, most csak
annyit jegyzünk meg, hogy ez a kötet is tele
van a legérdekesebh adatokkal 6a újszerű fel
fogásokkal Benne van többek közölt a 18.
század első felét kitevő barokk korszaknak
legelső Összefüggő jellemzése, a barokk em
bere, a bárok k—nóVarr és vallasossoltura.es
aonak termékei, nj városképek, temp'omok,
I p.-loták, várkastélyok é: heti történetével. Nagy

2. oldal.

43. szám.

KEMENESALJA

Vonatok ér-fceaéa*. j s indul*.* CeHdomglfc állom* svon október 4-WI

szak, amelyiknek minden a mienk volt |

H o n t

Honnan ?

a jelszava
És most, mikor ezeket az esemé
nyeket látjuk, szoroogó érzéssel veazszük tudomásul, azt a veszedelmet,
amelyet ez a nemzedék • közrend és
a társadalmi biztonság szempontjából
jelent. Mert ezeknél nem a munkanél
küliség, a megélhetés nehézsége adji
• rugót a büntetlek elkövetésére, hanem
a haszontalan' léhaság. Ezek akkor sem
dolgoznának, ha munkaalkalom kínál
kozik, mert megromlott, nyugtalan lei
kök nem engedi őket megpihenni ,-.
becsületes munka árnyékában. Ezek
nem félnek a büntetés súlyos következ
ményeitőt, de még a haláltól sem.
Megdöbbentő és ijesztő kihívás ez, hogy
"mik"0r~az-egyik bűnözőnek még-a köté^J
a nyakán van, alig lehelte ki hitvány-

4-03
4-tG
706
7-40
7-38
807
923
H-20
1140
14-IS
1422
1.30
1 -51
1557
17 —
1717
19-00
1945
2005
19.38
2022
21-2o
23-35

személy
motor pótl >
vegyes
motor
motor pótló
gyors
személy

.
.

motor
teher szem.
személy

Szombathely
Budapest keleti
Szombathely
Veszprém külső
Sopron cs. munkn.
Zalaegerszeg
Szombathely
Gvőr
Győr Sopron
Pápa vas. nem
Szombathely
Adonypusztaszab.
Győr
Zalaegerszeg
Szentgotthárd
Sopron
'
Szombathely
Budapest-Sz. át
Zalaegerszeg .
Budapest Gy/át
Készthely •
Szentgotthárd

4-06
412
453
5-01
5-23
615
6-12
7-11
9-29
gyors
827
személy
932
vegyes
9-37
motor
11-52
gyors
13-00
motor
14-35
személy
14-38
> .
14-45
vegyes
1612
személy
17-24
motor
1730
személy
' 20-31
motor
2028
eyers
motor pótló 21-31
23-55H
személy
vegyes
személy
személy
motorpótló
személy
teher szem.
motor pótló

Sopron
Oj*
.
Budapest Sz. ál
Zalaegerszeg
Szentgotthárd
Pápa vas. nem
Szombathely
Keszthely
Budapest Gy. át
Szombathely
Veszprém külső
Sopron
Szentgotthárd
Sopron vásárk.
Adonypusztaszab.
Győr
Zalaegerszeg
Szombathely
Sopron
Győr
Zalaegerszeg
Szombathely

emlékkövjá
között

T

j

maskérfi
a gondolat i
« meztelen i
Eletet.
Va-e,
mint egy ,
kövön, egy |

<
CD

U)

N

03

B

ff
3
<<

e
•
'tv
»
e
a

1

.

Nemi]

Csakai
Mának ét « j
motor pótld
gyors
lehet keret]
vegyes
Ks az atj
motor pótló
személy
a roti
vegyes
jelkép _ |
O
gyors
03
motor pótló
dalában,
•
" személy
diadalmas j
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8 én (
leikét, másnap már elkövetik a bont, silóit régente kalodába zárták, szégyen a hatóságok ily irányú munkájában, hogy őt: ai örök a
mélyért a statárium idején könnyen ha szemre pellengére állították, sőt deresre az élelniiszerhauiisites már egyszer tel Hiszen nem
Szanyi István
lálbüntetés iár.'
nem lehet I
is húzták. Volt arra is eset, hogy n jesen megszüniék.
kir. fővegyész.
Talán kijózanitólag hat a lörvény hamisítót árujával együtt máglyán éget
Eletet szólni,
szigorú intézkedése, taláo levonják ma ték meg
Anyás k
Az én s z ó r a k o z á s o m .
guknak a tanulságokat a történtekből,
létfölötti két.
Az.elmúlt régi idók büntetései tultalán tudomást veszne; arról, hogy
Van nekem egy kedVes.
Életet i
szigoruak és kissé drasztikusak voltak
.mégis csak |obb becsu elesnek lenn ,
Jó szórakozásom.
Aszkétája |
Ma már enyhébbek a rendeletek, inert
talán belátták, tudomást vesznek arról,
Nevedet leirom
.. csak ez leket |
pénzbüntetéssel és szabadságvesztéssel,
hogy- lopáasal, rablással még sem lehet
Naponta v> gy százszor.
életcél
áruelkobzás8a! sújtják a hamisítókat.
megélni, talán végül megtanulják, hogy
durva b(Ü
Néha azonban talán mégis megérdemelne
berajzolom
képed,
a léíek csak becsületes munka végzése
sajgó sebitnj
súlyosabb büntetést az, aki haszonlesés
Lelkem
táblájára
*
után nyugodlmltk meg.
barna
ből, vagy szánt-szándékkal élelmiszert
S gyönyörködöm benned,
És n i
haiuisit-. A hainisitó ugyanis nemcsak
J"íint anya fiába*.
érezte eit,
Az élelmiszerek0 hamisításáról. anyagi kárt okoz a fogyasztóknak, hanem
den a Matté, i
Előveszem régi,
Olvastam valahol, hogy több külföldi i *?
sóhajszéllel, <
K KedVes imakönyVem.
újság erélyes rendszabályok életbelépte- !
az egészség ellen ji.tezeu tama- .
romok kii
Imádkozom árted :
tése? javasolja az élelmiszerek hamisítói |
el sokszor helyrehozhatatlan I
.Áldjon meg az Istene.
S. P. — Ez u i
ellen. As egyik lap még azt is ajánlotta, i ' " * y " - Gondoljunk csak- a csecse- j
mellyel
hogy a hatóságok elevenítsék fel a kö- j ' "
es a gyermekekre. Vajon hány ,
zépkorsiigoru intézkedéseit. 4 - f f év- ! végzetessé yalo behiirutnak lehet oko- •
í irigyeltem ót.
századdal ezelőtt ugyanis a vizezett tej ! *°J
romlott, tisztátl.nuf kezel .vagy
A kőszegi reáliskolában épített protes
árusítóival ugy bántak el a piaoon7hogy j • ; • « *
betegséget, halálozást táns kápolnát
mult vasárnap avatta fél Kapi '
tölcséren át addig öntöttek bele tejet, I '
. bángyasavas ecet a
Béla ev. patp ik. Eddig az intézet nóveudemig élete kockáztatása nélkül birta. A
^t»lm»zo pálinka, a romlott keinek részben az ev. templomban, részben ' foknál (VI
vajharaisitónak pedig a piacon, télen a ! kolbasz.ru ?. Sokszor azonban a romlott, pedig az intézet ejj-yik helyiségében tartottak i r/L\i~„li
itent íteletet. Kapi pttspők a leiavatás után j
meleg szobában vajat tettek a fejere. ! ^ J u k
,
?
P'
fogyasztása csak
' szullétnél
Mikor aztán a nap. heve, vagy a szoba j
Jelentkező betegségek oka lehet, beszédet intézett a növendékekhez.
A Tábla felmentette. A győri ítélőtábla f P ° .
melege megolvasztotta a vajat és az testén
Fontos és szükséges tehát az élelSzölősiKároly nagypirili pékmester ügyét tár- I serövizeL
végigfolyt, kutyákkal nyalatták le róla. i mis/.erek hamisítása ellen védekezni. gyalta, akit a veszprémi törvényszék h é t é v i ] ,
Felhívás
Talán innen ered az a m o n d á s . V a j van Azért az ellenőrzést végző szakemberek fegyházra ítélt A vád az. volt ellene, hogy mazottalhoi!
a fején", vagy .akinek vaj van a fején, munkájával szemben ne viseltessünk Hajmasy Lajos fiatal gardalegényt doronggal ] ségbeo és
ne menjen a napra". A záptojás árusok ellenszenvesen. His/. az ó működésük agyonverte. A táblai tárgyaláson beigazolódott, ' az ország
hogy a legény tamadóan lépett fel vele szem háza késrpen
büntetése már mulatságosabb volt. Ko- igen sok esetben menti meg a fogyasz
ben es zsebében megtalálták nyitott zsebkését
- sáriikból kivett rossz tojásokkal dobál tók seregét a betegségtől és anyagi ká ia. A tanok a legényt italosán veszedelmes, | mellett Ki.
Sopron él 1
tatták meg ő k e t Az élelmiszerek hami- rosodástól. Legyünk inkább segítségére késelésre hajlamos embernek ismerték. A
A kl
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Tábla
mentette és azonnal szabadlábra helyezte.

Négy
•

szó!

Négy

Mégy s z ó !

DISKAY

M E G Ö R Ö K Í T

S Z É P Í T

szó!

FIATALÍT.

Vésse jól emlékezetébe e négy s z ó t és Budapesten el ne
feledje fölkeresni e közkedvelt mester műtermeit, hol a

legjobb anyagot
legművészibb kivitelt
~ legmépsékeliebb árakat
s hol F É H Y K É P N A G Y I T Á S A I T po»ta utján

kapja
dött képek után is gyorsan és élethűen elkészítik.
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Magyar Divatcsarnok hazában
Lakács (Öntővel szemben
Telefon József 35:—89.
^
Telefon Automata 517—40.
E lap előfizetői 25% kedvezményben részesülnek. "Ezért e szelvényt vágja ki és rende
léseihez mellékelje.

í
:
;
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i Iste. á
{ adott ki,
A jánosházai körallatorvosl állast vá i eladás céljibo
lasztás utján töltik be, melyre a határnapot keltnek, vagj
főszolgabirank október 30-am tdzte ki. Eddig zatálával
aki ezt as
ót pályázó jelentkezett
Taaitóválaszták. Ifj, Fazekas Józsefet, rakománjMat
Fazekas József jánosházai szabómester fiát a haszeoet
stlmegcsehi r. kath. hitközség 79 pályázó kö gyeskei
pincés éa
zül másodtanitóvá választotta.
a fogyssitiioat
Az ev. ifjúsági egyesület szombaton, legalább '
október 31-én este 6 órakor a reformáció KOI fflldi
emlékét kívánja vallásos est keretében meg kóban
tartani. Az ifjúsági egyesület vegyeskara al tőle afj
kalmi énekeket ad eló Szórády Dénes igazgató- kályhi
tanító vezetése mellett Szavalnak Vintze Gi életbeié
zella es Miki- Lajos ifjúsági egyesületi tagok.
Az latén igéjét pedig hirdeti Csaby József nem n
segédlelkész. A Himnusz elé'neklésé.v.el ér véget tői szíámított i\
az ünnepé y. Ezen ünnepélyre a hívek az ifjú net annak a*
sági egyesület vezetősége által ezúton is meg kályhaszeset
hivatnak.
külíii.di fa '
Ha Budapestre otaztk. első útja legyen ; választva
a fényesen átalakított éa kibővített Hangária i kereskeoo
fOrdőbe (Bndapest VIL Dohány-u. 44.) menni. '
Ott már reggel 5 érakor nyitnak é s 140 !
pengőért nemcsak megfürodhet, hanem jél Hírllfl
meg ia reggelizhet
n

8

m
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egy kidőlt
régi rom

emlékkor!?
között.

,. 1«L
T ,

máskörd ks*
a gondoüa, ^
. • meztelen
Eletet.
V
mint egy
kövön. s7
Nemi
Csak ,
Mának és tj
lehet keret.'
Es az
M

L E G Ú J A B B

van-e olyan
tudna élni
ívmbolizálni
táplált élő

felvételű

ó látvány,
egy kidőlt

e

gyökere a
k a Mult

t ott, azon
a rozsdamuafl egy intó
jelkép —
teljes ladalában, mint
, mint egy
diadalmas tk
8 éa I
irigyeltem
ót: az öröki
len tnyát.
Hiszen nem
boldogság,
nem lehet ki
u.lat, mint
Életet szülni.
>rt.
Anyán;
diktálja egy
létfölötti kéi.
Életet ii
étcsirának.
Aszkétája
fo Célnak,
csak ez tehet
IÍ ez lehet
életcél egy lé
lenni egy"
. durva büszke
ának lenni
sajgó sebzett
elringatott
barna Mull
|
És 11«
láttam — i
érezte ezt, ér
nden, min- j
|
den a Mohé,
egy röpke
'
snhajszéllel, t
et — bus I
romok között
juiyám.
I
Gz 12
t a Nyárra,
mellyel egytor^i;
u

poetas

-

irigyeltem it
Gyula.

t e a . zavaulánál, fej: Toknál, gyo
ános rosz! fájásnál, áll
morra egy
' szullétnéli
pohár teitMajJiJÓzsef < keserüvizet.
s kozalkal,. • ' Fslktrti
és jó mínőmazottiilMill
ntve szállít
ségbeo él
b butorárnaz ország
feltételek
háza kósrpíat
zotnbathely,
mellett. Ki.
Siipron és I
szenrendeA I
rendeletet
lete. A
>«y az, aki
adott ki,
lennek, brieladás céljába
való behoketlnek, vHjT'
kereskedő,
alakival "
l vagy hajó
aki ezt as
ul: K.ldi kai yrakomáojkéot
icésnek,' vehaszeoet o »
ak, a széngyeskereski
apán annak
pincés é« i
egyidejűleg
a fogyatalée*
et vásárol,
legalább ki
rnbált zacsKülföldi
tnak el, aki
kóban osak i
[annyi
hazai
tóié ígykkP
a rendelet
kályhaszeoe*
iljhaszénnel
élelbeiépietééi
beléptetésénem renádk*
kályhaszetői számított'
k, aki hazai
net annak a
ereskedö a
kályhaszeá*
IImástól el
kOlfOldi és
v
állalni. A
válastfi*
*sz eladását
kereskedő I
vé.
nem teheti
Hlrdessai

aljában.

Oin

celldömölki

es levelező-lapok
_

k a p h a t ó k

k g r e v e N á n d o r papirkereskedésében.

A sümegi Hitelszövetkezet, -mint az nagy érdeklődés folytán más vendégeket el
OKH tagja volt ügyészének bűnügye. Két helyezni nem tudna. Ar ünnepélyre való meg
évvel erelőtt nagy sikkasztásnak jöttek a nyo hívási hirdetményt későbbi szamunkban fog
mára a sümegi Hitelszövetkezetben. Dr. Z b jak részletesen leközölni.
Mihály, a szövetkezet Ogyésze, egyben nagyHirtelen halál. Szabó Flórián alsósági
hatalmn vezetője 130 ezer pengővel károsí volt kereskedőt házának kertje régében mqll
totta meg a ki'-. Hitelszövetkezetet. A síkkasz- szombatim reggel balva talállak. A jelek arra
la- azért lOeteríKetett m-g. mert az igazgató- mulatlak, hogy bünc-telekménvnek esett áldó
vtuí e-* lelllgyető bizottság nagy bizalommal zatul, miértis a - zombithalyi ügyészség indít
volt eltelve az Ügyész éa igazgató i r a m , aki vanyará felboncoltak a holttestet, amelynek
ez*, a jóhiszemű biza'mit azzal honorálta, eredményeként megá'lapitast nyert, hogy Szabó
hogy elemeim a szövelkez-t 130
pengő- Flóriánt szívszélhűdés ölte meg, a rajta talált
jét. Mikor rájöttek a lopásra, feljelentést let- kii só sérülé-ek az esés következtében kelett-k dr. Zab.Mihály eileo, aki az elsikkasztott Teztek.' ' " ~ "
ö-szeg fejében felajaoiolla vaeyonal, mely azon
Halálozás. Kloxer M. helybeli kereskedő
bau nem fedezte a szörelkez-t karát A zalaegerszegi törvéuyszek három évi börtönre 18 éves Rózsi leánya pénteken reggel várat
ítélte el a sikkasztó dr. Zob Mihaiyt. A bün- lanul elhunyt. Ma délelőtt temetik.
pör megjárta a kir. táblát, n u a pedig a kir.
Kúria döntőit és végső fokon helybeohigyta
a törvényszék ítéletét
Kinevezés. Belyao Béla kisköcski rk ib
taoitöl a vallás és K ö z ö k i . miniszter a kisebb'
iskoláknál foganalositott tanítói állások meg
szüntetésével
kapcsolatosan a knstáuszegi
(Zilamegye) rk. iskolához nevette ki.
Tüz Papocon. C-OtOrtökön éjjel 1 óra
kor tüz ütött ki Pápóc közséz úgynevezett
MiklOslal oldalau, 8 haz és gazdasági épületek
églek le. A kár nagy része biztosilás révén
megtérül. A tDz okának kiderítésére' a nyo
mozás folyamatban van.
Szurkáló legény. Németh áiodor és
Kotasi Samu nagysimonyí legények héttőn a
sárvári szőlőhegyről hazafelé tartottak, míg
nem a faln vegén találkoztak Horváth Sándor
és Kompira István legényekkel, akik útjukat
álllak és beléjük kötöttek. A szóváltás hevé
ben előkerült a bicska, amikoris Horváth Né
metnél fültOröii szarta. Az eljárási megindí
tották el'enOk.
Megdrágult az útlevél. A belügyminisz
ter rendeletet adott ki, amely szerint nap v á 
mosok, mnnkások, iparossegédek, taooncok,
továbbá az Ossses közszolgálati alkalmazottak
és hozzátartozóik részére szóló ullevelekérl 1
pengő 60 fillér kiállítási dij és 50 fillér bétyegilletek fizetendő. Minden más foglalkozású
részére szóló útlevélért 10 pengő kiállítási
dij és 6 peogö bélyegílleték, összesen 15 P
fizetendő. A drágulás a rendes útleveleknél
5 pengő. '

ASPIRINT A B L E T T Á K

tiltott filmnek legérdekesebb jelenete, egy
francia írónő cikke a férjbódita mű.-, s elé
ről és rengeteg más érdekes cikk és zaz és
száz kép van még az nj Színházi EHbeo,
amely háromfelvnoásos darabm ••• -klettil Mar
oell Pagnoll .Mariasz. ama világhírt darab
ját adja.- Kottamelléklet, egy teljes gyermek
lap, kézimuukaiv van a Színházi Eleihez
mellékelve, melynek ára darabonkínt 1 pengő,
negyedévi előfizetési dij 10 pengő, Bndapsit.
VL Aradi utca 8.

Ha tá] a feje és szédül, ha telt
séget, bélizgalmat, gyomorégést, mell
szorulást vagy szívdobogást érez, igyék
minél e l ő b b valódi »Ferenc József <
keserü\ izet. Gyomor é s bélszakorvosok
bizonyítják, bogy a Ferenc Józsel víz
remek természetalkotta hashajtó. —-A.
Ferena Józsel keserűvíz gyógyszertárak
ban, drogériákban és füszerüzletekben
kapható.

A Györ-Sopron-Ebenfurti vasút uj meg
állóhelye. Értesítjük a u. é. közönségei, hogy
Győr-soproni vonalunkon Enese és Csorna
állomások kort a 17. számú őrháznál Dór
elnevezéssel nj feltételét megállóhelyet létesí
tettünk, ahol az e célra kijelöli ét alább kö
Viharfluk cimO 3 felvonásos szinmü az zölt vonatok folyó évi november hó 1 tői
elmúlt kel vasárnap a kOzOnség óriási rész utasok fel, illetve leszállása végeit feltételesen
vétele mellett kerfllt színre a helybeli Kath. meg fognak állani. Az nj megállóhelyen me
Legényegylet c erkeszcsapatának előadásában. netjegyek nem tdatoak ki, hanem az utasok,
A helybeli közönség nagy érdeklődése nem ntipodgyátx ét kutyák viteldija a jegyvizsgáló
voll hiába való, mert közismert a Legényegy kalauzok által a vonatban fog elszámoltatni.
let mflddrető gárdájának rátermettsége. A Egyidejaleg Dór Bágyog megálló rakodóhely
színpadot Uhtar G.ula utalgató tanító ésDéry név, t Bágyogra változtatjuk. A jelzeit naptól
Géza festő mester a színdarabhoz hűen, mű Dór megállóhelyen a 11 szama vonal 6.88, a
vésziesen átalakították, ami a kitűnő sikerhez 12 tzámo vonat 6.28, a 13 számú vonat 15.40,
nagyban hozzájárult Az előadás lefolyásáról a 14 száma vonal 14 óra 23 perekor utasok
kritikai mondani nagyon nehéz, mert a mű
fel, illetve leszállása végett feltételesen meg
kedvelők mindenyike valósággal művész volt- fognak állani Ugyancsak folyó évi november
a saját szerepében, mégis Kuslits Maria bájos hó 1 tői a 16 számn személyvonat Rabapajátékával tíljescn elragadta a közönséget, tona megállóhelyen 19 ora 23 perekor, Bá
Sarang Islvan, Holpert István, Varga Józsel, gyog megálló rákodóhelyeu 19 ora 89 perc
Bognár László, Bognár Béla" és Nagy Béla kor lel, illetve leszálló utasok, valamint"a 111
alakításukkal a közönség, tetszését nyertek számú motorvonal Bigyogon 12 óra 41 perc
meg, amit szűnni nem akaró tapssal hozott kor nemcsak le, hanem lehzá ló utasok ré
kifejezésre a közönség. A két sikeres előadás szére is feltéletesen meg fog állani
résztvevői kedves emlékekkel hagylak el a
A l üzletigaigatóság.
termet üh'ar Gyula igazgató-tanítót, a da.ab
Magyar Törtéket hatodik kötete meg
főrendezőjét a legnagyobb dicséret illeti a
színdarab betanítása és előadása körül kifej jelent. Az Egyetemi Nyomda nagy vállalatá
tett működéséért Ép ogy része van a dicsé nak, a Húman Bálinttól ét Szekta Gyulától
Sírkövek márvány, gránit, termés retben Déry Géza festő-mesternek, mini az ! irt Ma. yar Történetnek most jelent meg ha
todik kötete, melyben az újkori rész írója,
kövekből raktáron, nagy választékban. ifjúságnak, akik a sikert munkálkodásukkal SzeklO Gyula a 18. azázad történetét tár
létrehozták. Az előadás erkölcsi sikerén felOl
Sirszegélyek, kripták készítését, valamint az anyagi siker is fényesnek mondható.
gyalja. A hatalmas, 500 lapra terjedő kötet
bizonyára hossza időn ét állandó beszéd tár
minden kőfaragó munkákat legjriíányosabban vállal Singer Mihály kőfaragóA szerelem nem hal meg. A Színházi gya lesz a művelt magyar társadalomnak,
Elet nj számába irt ezzel a címmel rendkívül mint a korábbi kötetek is; részletes ismerte
mester Celldömölk.
érdekes cikket Erdős Renée. Incze Sándor tésére még vissza fogunk térni, most csak
Kath. Haz. A helybeli Kath. Legényegy
hetilapjának nj száma a szokottnál is gazda annyit jegyzünk meg, bogy ez a kötet is tele
let »Kalh. H á z - a befejezési munkálatai anygabb és tartalmasabb. Vezércikket Zsolt Béla van a legérdekesebb adatokkal éa njszérű fel
nyjra előre haladtak, hogy a hagyományos
i r t Nagy Endre a Vigszinház újdonságáról, fogásokkal. Benne van többek közölt a 18.
Kalalin-estólyét a jövő hó 15 én már abban Hunyadi Sándor .Pusztai szél. cimO darab azázad első felét kitevő barokk korszaknak
tarthatja meg. Az egyesület fényes 8nn. pség- ról számol be, mig a Belvárosi Színház pre legelső összefüggő jellemzése, a barokk em
gel óhajtja megnyitni a »Kath- Ház« at, mierjéről Harsányt Zsolt irt kritikát. Ángelo bere, a barokk odvari és vall
azonban az ünnepélynek családias jellege lesz, nyakkendő grafológiája, a színésznők turista annak termékei, uj varosképek, terop'omok,
miértis csupán tagjait, pártoló tagjait, disz- egyesületének kirándulása, a cenzúra által be paloták, várkastélyok éj ité.-i történetével. Nagy
tagjait éa védnökeit fogja meghívni, mivel a
1
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Cipész-üzlet áthelyezési

idősebb kapitánya kíséretében sietve elhagyta
a termet.
A leszaladt csendben a távozók léptei
Tisztelettel hozom Celldömölk la
tompán kopogtak regig t korridor követeién, vidéke nagyérdemű közönsége b. tudWa sarkantyúk Dtemes pengése pedig ngy hal
latszott, mint a cintányér alázatos összeverő- mására, hogy
dése a nagydob komor pattogásában.
Alighogy a külső ajtó becsukódott utá
nuk, Bitskey hadnagy elszabadult jókedvvel |
kapta 101 a poharat, harsány kacajjal össze- Celldömölkön a Vásártér utcából
koccintotta a mellette 010 kis kadétéval és november 1 éa a l o u n t b La|«t-atcálM,
nagyot ütött a szegény fin határa.
a Központi kávénaz mellé helyezem Él.
— Pajtást — kiált rá tréfásan.—Félre
Elvállalom női, férfi és gyermek
áz ünnepélyes pofával I. . . Igyunk egyet erre
cipők- készítését, ortopád cipők, valamint
az ijedtségre.
A víg somogyi fiak. arca nemsokára bí fájós és Indtalpas lábakra betétes
borba gyulladt az arauy szinii bortól és hogy cipők készítését, teljes felelősséggel.
annál kedélyesebb legyen a dáridó, késedelem
Javításokat gyorsan és szolid árak
nélkOl brúdert ittak a szomszéd asztalnál Olő
civilekkel. Az esetleges ellenteleket is jó eleve mellett készítem el.
elhárítva, nekitOzesédve folytatták a mulatsá
Kérem a nagyérdemű közönség szí
got. Ami nem is volt nehéz (eladat, mert a ves pártfogását, kiválö tiszteletiéi
Kaszinó cigánybandája kitűnően értette a
Papp Ernő
módját annak, hogyan kell a szépen szóló
muzsikaszóval a hangulatot kellően aláfüteni.
cipész-mester.
A derék pozsonyi bürgerek szája tátva
maradt a csodálkozástól, mikor a tiszt urak
Ironök színpadi sikerei. Erről közöl egymás nyakal átkarolva, duhaj nekíszilajkorendkívül érdekes cikket a Délibáb nj száma, dással roppták a dunai legeuytaocoL
Bitskey kOlOuOsen elemében volt A tejamely gazdag tartalommal jelent meg. Szám
talan érdekesebbnél érdekesebb szinhazi cikk, felesszáju Mártooffy kadéttal lélrehnzódolt egy
pompás kép, Ot egylelvonásos színdarab, re sarokba, Simon főhadnagyot is odahívta maga
gény, novella, pletyka van a népszerű színházi mellé a mar harmadízben Ölelkezett össze
képeslapban. A Délibáb egy száma csupán vele. Ellágyulva szorongatta a főhadnagy markát
" — Egykomáml Téged az Or Isten is
34
fillér.
'
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A közigazgatási hatóságokhoz Intézett kvártélycsinálúnak teremtett. Keresve sem ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
beadváaynk Illetékei. A közigazgatási hiva találhatott volna jobb szállási, miot amilyent
te
jelOllél
ki
nekem,
talokhoz éa hatóságokhoz intézett beadványok
Simon szemhéja ravaszul mégrebbent és
— ha a beadvány nsm illeték mentes és
- Tiszteletlel hozom a n. é. közön
nem esik külön- megállapított más illetéktétel csak annyit mondott:
— I-merem a házat. J ó família, lá ség szíves tudomására, hogy
alá — az eddigi 1.60 P helyett 2 P illeték
nyos
ház.
alá esnek, a mellékletek bélyege pedig áz
'Bitskey elragadtatásában llsszecsflcsörieddigi 16 fillér helyett 30 fillér lett. Ha a
beadvány több ivre terjed, vagy tobb példány telte a szájal.
— Te 1 Micsoda lányok azok I A na és bélelését, konyha és szobabútorokban kerol benyújtásra, a többi ivek és példá
nyok illeléko 1—1 peogó. A közigazgatási gyobbít valóságos milól vénu.-r, a kisebbik fényezését, a kárpitos szakmába vágó
bírósághoz intézett panaszirat Illetéke az ügy pedig olyan, mint egy gyönyörű baba. Erről minden nj munkál, valamint javítást
tárgyának értéke szerint a következőképen kOlönben kérdezd meg a Bandit mert ez az házaknál is gyorsan, jól és a lep-jntányojár a kincstárnak: 2000 pengő értékig 2 P, 0 zsanéré.
A kis kidéit együtt lakolt a hadnagyá sabban végzem.
ezen leiül mindeD teljes vagy megkezdett
Kérve a n. é. közönség szives párt
1000 peogő után 1—1 pengő, 2 pengő a pa val ée á raogviazonyok respektálása miatt ter
naszirat illetéke akkor is, ba az Ugy értéke mészetesen csat a kisebbik Valkorjy-lányba fogását, hazafias tisztelettel
meg nem becsülhető. Az eljárás folyamata habarodhatott bele Vála-z helyett a fölős- vitézt Varga Antal ,
alatt benyújtott beadványuk (előterjesztés, sür szatnu bortól meg-megcsokló hangon mindjárt
ezüst éremmel kitüntetett
getés, véd irat, végrehajtási panasz) 2 pengő el is kezdte a kedvenc nótáját:
— Veronika, Veronika,- szép vagy, mint
fényező és kárpitos-mester.
Illeték ala esnek.
a baba.
Celldömölk, Maria-telepen.
Akí Monté Carloban él i t még nem
Bitskey azonban leintette:
VI
látott rulettet. Három év óta Monté Carlo
Az üzlet alapíttatott 1921. ötben. '
— Nekem ra*gis csak a nagyobbik tel- *
ban, a hazárdjátékot városában él és dolgo szik. — Ácsit — Intelt hátra a cigányok
zik Károly András fiatal magyar' kereskedő. felé. — Hozd rá a javából I
Három év óta eg, szer sem volt a híres ka
A primas'raeoten ott termelt éa fürge
szinóban és rulettet még nem is látott. .Engem ujjai alatt máris felsírt a hegedO:
bem érdekel a szerencsejáték — irja — nem
•Csak egy kislány van a iúlágoo.«
It érek rá. Nappal dolgozom, este pedig ol
Bitskey a bandát isnyomftm lepisazentások. Magyar könyvekkel el vagyok látva,
tetle és maga vette át a kommandót:
mert előfizetőié vagyok Tolnai Világlapjának
• Erzsike édes, csacsogjon kérem,
te miként nagyapám és apám is, én is sok
TQndérorazágról meséljen nekem..
tnnyvkedvetményt kapok a uépszerQ képesA cigány bizalmas ábrázattal hajolt an)-ágtól.
hadnagy IBléh-/ és szerszámjából lágyan, éde
-mzacteMntMttaaaaBMeanBennnammm
sen, szivet melegítőén csalogatta elő a han
gokat:
• Tündírorsz tgba, aranykalitkába,
Lipovniczky S z e v é r .-• .
Nem nagy időre, mondjak, hogy örökre..
Bttskeyt utolérte a banalfelhő és lebo zongorakészilő-mester Bpestről kivánalra
rult SZ asztalra.
bemutatja legújabb szerkezetű zongoráit,
tata: It}. I
— Hogy is lenne az enyém az Erzsike,
Tíz óra alán már a szigorú arca Frey mikor ily adósságcslnátó, lump fráter vagyok! amelyek olcsón, esetleg 90 havi rész
ezredes is annyira felmelegedett, hogy néha- — jajdalt fel éa elkeseredésében nagyot ütött
letfizetésre is v á s á r o l h a t ó k .
néha megkockáztatott egy-egy barátságos mo Öklével az asztalra. Az Ovegek csörömpölve
Régibb
zongorákat fcgntréll
solyt a kerekképü polgármesterrel szemben. gurultak széjjel, mintha kngligolyó . csapott
A második fekete kávé alán azooban hirtelen volna kOzéjOk.
eszébe villant, hagy a ho napi hadgyakorlaton
(Vége kOv.)
nehéz terepviszonyok lesznek és hogy ehhez
felelősséggel vállal. Vidéki m e g h í v á s r a
. még némi. térképtanatmányok Is szükségesek.
készséggel megjelenik.
Hunyorított egyet a segédtisztje felé, aztán
lassan és méltóságteljesen felemelkedett az
Bejelentéseket elap szerkesztőségébe k é r .
asztaltót.
_íí^^.Ji
l iz.,'t i
Tétre ata? M *
\
Errt a mozdulatra az alantas tisztek ke
ményen kirúgták maguk alól a széket és fe
szes állásba helyezkedtek. A beszélgetések
"moraja azonnal félbeszakadt és minden szem
a parancsnokra meredt. Az ezredes végigné
zett rajtok, azután mély, dOrgő hangon jóéjt
kívánt a tártaságnak és segédtisztje, meg legklódéit fog kelteni a kotst kezdetén a
kóczi- felkelés előzményeinek és lefolyástelőadása. A barokk szellem hatása alatt
íjhodó kor újra építi a tOrOk századotétpu-ztult országot; ez az ajraépitO munka
den vonatkozásában részletes adatokkal
nógatott leírásra talál a kötetben, mely
Or nyújtja a 18. századi telepítések, a
net és más néplajok bevándorlása törté
ét, elOszOr vázolja fel az nj nagybirtokok
kulását, áz -uj gazdasági üzemek montá, mely Immár annyira különbözik a torok' mentes felvidéken és a lOrÖk korbán el
néptelenedett Nagyalföld pusztáin és tanyáin.
Az egyes t a m t i n m i oéttályot fejlődése során
i jobbágyság helyzetét ebben a kötetben is
kO'ön hatalmas rész jellemzi. Nem kevésbé
érdekes részei a kötetnek azok, melyek a
barokk kultúra felbomlásával, Mária Terézia,
II. Józsel kormányzásával, a Józsefre követ
kező nemzeti koraiakkal a a Martinovics öszáreeskOvesl követő aj rendi megerősödéssel
foglalkoznak. Teljesen nj térképek világítják
meg pl. az idegen népfajok beköltözésének
annyira fontos kérdéseit, — az egylora ké
pek hasonmásai is nagy meglepetést fognak
jeleotepi a közönség számára.
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