Megjelenik minden vasárnap reggel.
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DINKOREVE NÁNDOR.

. < Í Srertesrtéseg es kiadóhivatal: <
Dinkgreve Nándor kno)viiy<.i:,dnja C-1 drmolkoo,
ide imézendók a szvlttmi reszt lile tó koei. menyek,
hirdetések és miud i.oemü p.-nzilletek. k.

A Népszövetség
egyensúlya biztosittassék és ai ezután tartja és véleménye szerint november
pénzügyi bizottságinak jelentése Ma következő években minden egyes állami 1-töl kezdődőleg éti 900 millió pengő
éseket
üzem beruházásai az illető üzem bevé Összegű maximális kiadási összegre kel
gyarország gazdasági ét pénzügyi teleiben fedezetet nyerjenek, a folyó
lene lecsökkenteni. Á bizottság becslése
r meghívásra
helyzetéről.
j költségvetési évben azonban esetleg szerint Magyarország évi kamat és tör
aik.
A Nemzetek Szövetségének főtit • kénytelen lesz kisebb összegeket egyes lesztési terhe megközelíti a 300 mii.tót
gébe k é r .
kári hivatala közzé tette a pénzügyi bi í üzemek bevételeiből más üzemek beru- AZ ország külföldi adósságainak azo'gálatit csak akkor láthatja él, ha ptnziv
zottság Mzakértöi jelentéJtfrMagyarország , házasainak céljaira fordítani. Azzal a tervvel foglalkozik a ma külkereskedelme mérlegét aktívvá vál
pénzügyi hely M t é M L lljelentéa 16
i n uj
pontra tagozódik, melyek változatosan gyar kormány, hogy egyes üzemeit, ugy toztatja, ami azonban közvetlen nehéz
ti
a következőket tartalmazzák. Magyaror mint a vasgyárakat, szénbányákat ma ségekkel áll szembe, mivel a külkeres
szág pénzügyi problémája ma nem olyan gánkézbe adja és hatékony intézkedé kedelem útjaiban némi változtatásokra
súlyos, mint 1923-ban volt, a világ seket óhajt lenni a helyi hilóságok ki van szükség, ami időbe és munkába
lelik, a mig ezuk az tJ| utak tényleg
helyzete azonban sokkal nehezebbé te adásainak ellenőrzése céljából is.
A Nemzetek Szövetségének pénz megnyílnak.
eladó.
szi kezelését. Súlyosbítja-a helyzetet az,
Nemcsak az általános gazdasági
bogy az elmúlt években a bevételeket ügyi bizottságát megkeresni szándékozik
Iban.
meghaladó mértéke a kiadásoknak és a a magyar kormány, hogy képviselőt ne depresszió visszahatásai, hanem a buzakölcsönöknek túlzott mértékben éa gyak vezzen ki, aki Budapesten fog székelni világpiac kfllöoleges lanybasága is súlyt ja
ran nem produktív célokra történő és működése akkor érjen véget, ha a Magyarországot és belysetét súlyosbítja,
igénybevétele fordultak e l ő . Az állam Nemzetek Szövetségének tanácsa meg bogy aa ez évi termés kisebb az átrágnál.
összes adóssága, beleértve az állami állapította, hogy Magyarország pénzügyi 1980. december 12-én a Nemzeti Bank
arany és deviza készlete 230 nrllid
üzemeket is, összesen 1,853 6 m i l l i ó stabilitása biztosítva van.
A buza belföldi árának mesterséges pengőre rugóit, 1931. szeptember 30-án
pengő. A függő adósságok kamatterhe
ODA.
az államnál cca 14 millió, az Szemek fenntartására irányuló törekvéseit a annak ellenére, bogy a bank a Nem
nél cca 8 milliót tesz ki. A Jelentés kormány fel fogja adni és aa a szán zetközi Fizetések Bankjától hitelt vett
szerint az állami kiadások csökkentése déka, hogy a FUTURA Rt.-nál vállalt igénybe, a bank kimutatott készletei
tekintetében eddig tett intézkedések nem érdekeltségek lebonyolítására mielőbb 112 millióra csökkenlek.
kielégitA és a jelen körülmények között { intézkedéseket tegyen és a boletta ala
A jelentés szerint lényeges, bogy
a kiadások teljes Összegét oly szinvo- . pot a folyó pénzügyi év végével meg a pengő stabilitása fenntartassák és meg
szüntesse. Az állam és külön az állami elégedéssel vette a bizottság tudomásul,
balra telfene leszállítani, amely- megfearányban áll áz ország teherbíró üzemek előirányzott és tényleges hévé | j f l f t • ""gyár kormány ás a Nemzeti
képességével. A bizottság megjegyzi, teleiről és kiadásairól a megfelelő költ ' Bank teljes mértékben osztják a felfo
hogy a jövő költségvetésekben foglalt ségvetési fejezetek feltüntetése mellett gást, szükségesnek tartja a deviza ellen
kiadásokon kívül szükség lesz a függő bavi kimutatásokat teg köatetenai. Ezen őrzésre vonatkozó rendeletek sürgős re
adósság és hátralékok visszafizetéséről kívül hegyedévi kimutatások fognak vízió alá vételét és szigora intézkedé
közzététetni, amelyek ax állam és az seket kell tenni annak biztosítására,
is gondoskodni.
A 9. pontban gróf Károlyi minisz állami üzemek külföldi és belföldi hosz- hogy minden ezidőszerint rendelkezésre
terelnök a pénzagyi helyzetnek a pénz szulejárató adósságaira, függőadósságaira álló, vagy később rendelkezésre jutó
ügyi bizottsággal együtt történt megvizs és egyéb kötelezettségeire vonatkozólag deviza a Nemzeti Bank rendelkezésére
bocsa Uassék.
gálása alán a bizottság elnökéhez nyi részletes adatokat fognak tartalmazni a
Hangsúlyozza a jelentés, bogy a
latkozatot intézett, mely szerint a ma kötelezettségek esedékességének megje
gyar kormány el tan tökélve, hogy a lölésével. A kölcsönök tel vételének kor magyar probléma' nem elszigetelt jelen
f o l y ó k ö l t s é g v e t é s i é v h á t r a l e v ő r é s z é r e I l á t o z t ó r a b i z o n y o s h a U r c a a t o k a t l é p t e i ség, része egy sokkal nagyobb méretű
h
J - ^ i i s i u .a költségvetési
S i i - - - . t ó .egyeneulyt
*.,„.ni.t
•
T *• • bankügyre vo
problémának, hozzáfűzi ebhez a bizotthelyreállítja
és a kiadások felső határát ax egész n a t k o z ó j o g s z a b á l y o k a t r e v í z i ó t á r g y á v á I ság, hogy véleménye szerint ba -meg
fogja tenni. -;
•van Ma^rvarowséftean * artkségea «*•
1 évre 890 millió pengőben szándékozik
A magyar kormány a Nemzeti határozás, ugy hitele feltétlenül fenn
megállapítani. A költségvetési év hátra
levő 8 hónapjára 1931. novembertől Bankkal megállapodott, hogy * bankhoz tartható. Kanéit az elhatározásnak ke
1932. júliusáig a kiadások összege 860 a Nemzetközi Fizetések Bankja tanács resztülvitelétől függ Magyarország teljes
millió pengős alapra fog korlátoztatni. áétól fog kinevezni, aki addig marad Ulpraállásának sorsa is.
A jelentés azzal fejeződik be, hagy
A legközelebbi 1982 - 8 3 . költségvetési hivatalában, amig azt a pénzügyi bizott
a bizottság nyomatékosan hangsúlyozz*
évben az-állami kiadások felső határa ság szükségesnek véli.
Gróf Károlyi miniszterelnök oyilet- azt a reaaéayét, hogy Magy*u**razág In
830 millió pengőre fog csökkentetni.
A kormány teljes tudatában van aa kozala után a következő pontokban a tézkedéseit a hitelező országokban az
inflációban reifő veszélynek és szilárd bizottság megáHapflta, negy a magyar együttműködés ételiemében és jóaka
elhatárolása, hogy az inftációtol tartós- kormány oly intézkedések sorozatát rattal fogják fogadni. Reméli továbbá a*)
kodni fog. Intézkedni fog a kormány, óhajtja megtenni, amelyek felette kívá ia, bogy a szomszédos államokkal coope
hogy valamennyi állami üzem; de kü- natosak. A bizottság a magyar kormány Válva lehetséges less a kereikedelaa
és a devizaforgalom ellett.
lönóseo.aa; Államvasutak költségvetési Utal előirányzott főösszegei
becserél!
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„esavargom
h-esőesií
I a körorvos részére megfelelő lakás nem áll
az előző kei konferenciára, ugy erre is felvo
őrzéséből rr-'dd alkalmatlanságokat
lOMie valami.i
* ködös éji
|
rend
-/kezéére,
igy,
*
r
.
.
Hagysimonyi
nul egyházmegyénk presbiterinek nagy serege, ban fog lakni é s o t t all rendelkezésre bolel<g.:i-. i 1> mértékre c ókkeitkthi. .
pzogó titok
hogy itt hiihűségébeu, egyházszeretetben meií- geinek. A többi kórorvosi körök megmarad céltalan yt,
mely ágy 'SÉíie
l
'in, min'ha ;
iTÖsódve- fokozott buzgósággal szolgálhassak
nak eddigi beosztásaikban, a jánosházai kör
Esti alkonyatkor.
gyOleK^zetükan 'kérésziül Isten országának 8678, az alsósági 4126, f magyargencsi 3107 abroncsot
w körűt — !
szent ügyet. A kemanesaljai ev. egyházmegye ás az ostffyas'zonyfai 7006 lélekszámmal.
és olyan jól
[id aroomba
Esti alkonyatkor, mikor az éj leple.
B ' l m i s l o i Egyesülete.
gyöngyökbe
Halálozás. Iíj. Somog.i József elektro vert csókja,"
Mint egy gyésztakaró hullik rá a földre
Eljegyzés. Horváth Győző szolgsbirósági
gyűlve, végig
, _ olyan
technikus, tart főhadnagy 38 ik évében hi.sz
Ólom-nehézségű szomorúság tölt cl.
tisztviselő eljegyezte Hammermüller Magda
szas betegeskedés után elhunyt Pápán. Ifj. jól esiE ei j ,
lüs, a sárba
Akkor érzem, hogy mér idős férfi lettem. urleányf Celldömölkről.
Somogyi József a háború után Celldömölkön
csavarogna
A vármegye kiagyülésén Janossy Gabor> létesített Hoffherr-Schrantz-Cayton Schultle- züllt mezőn,
A sok bólintgató hosszura nyúlt" árnyék,
gondolat s
a kerület képviselője a r r a kérte a főispánt és worth gépgyári lerakatnak volt a vezetője, aki ez a két elv
jMlntha mind Védőié Valósággá Vállnak.'
az alispánt, hogy a2 állami rendelésekből a ittartózkodása alatt sok jóbarátot szerzett ma a fent knjgg^'
Rekedtes, félelmes, kísértetes hangon,
sághegyi bazaltbinyat is réSzes.tsék, mert gának, akik fájlalják korai halálát
fény ií'fíyoValahonnét
Azt kérdi suttogva : emlékszel-e Vájjon ?
3500 lelek jut nyomorba, ha a banya kényt
EljegyyzéS. Mesterházi M. sL-rházy Etnska zik — 67ors«|ijljön, mintha
A csontokig hasit kísértetes hangja...
t«len 'esz. ü-.eraét b-'-züntetni. Az "alispán vá
Fejem lehorgasxtVa gondolok a múltra ...
laszában kijelentelte; hogy a vármegye 20.000 urleauyt Rálicakapibó eljegyezte beödi é s űzték, volna, vt.>L _ a sinszenttamási Zo.igor Sándor edvei földbirtokeis. pár fölött
Lépten nyomon kisír a sok nehéz árnyék. pengős uljavíta-ahnz \ szüksége, köreudelé-t
Jubiláló tanító. Tompa Lajos kemenes
Lassan tovább megyek. Vaj' mire is Várnék. a eághegyi bazHitbánya kapla meg, de meg a
ite kaltog a
pálfai ev. tanító a napokban ünnepelte.-meg sínen — óijj;
téli. iuseamnnkak során i.- 50—60 sági muii
Elmúlt minden,, miért érdemes Volt é ni,
egy konok
müködés'néiiSOévcs évfordulóját A jubiiálót
kas le-z foglalkoztatható.
Szenvedéssel, bajjal farkas-szemet nézni.
k sors néa gyhíekezet lelkésze, majd a környékbeli végzet jönne
Presbiteri gyűlés. Ma vasárnap délután
Jókedv, öröm, Vígság, boldogság, szerelem,
mennyi félig
taoilök-, a község lakossága,. valamint volt múlna el —
3 órakor az Árpad uicai uj iskolában" acell
s/.öit teiv
Mint hűtlen barátok, rég elhagytak engem.
tanítványai üdvözölték.
»
lint egy pókdömölki "presbteríum köUségelői'ranyzab'ülést
De ilyenkor este. mint sok szines árnyék, fon tartani.
háló. mejyel
Vadászatot tartottak mu't pénteken Bo
is e l s ö p ö t v l
kodon, -amftly a kakimmal 1 darab szarvas- mintha nem ni
Mind visszatér a sok kedves régi emlék,
aDnji, annyi
Eljegyzési Seifori Mar.itka urieanyl
tebén, 3 darab őz es 41 darab oyul kerfllt féle vágyból
öröm éa fájdalom egymást űzi, hajtja
eljegyezte Zupán Antal Bud^pe.-trő!.
is,leit volna
lerííekr.'. Búzna Emil, a szombathelyi OTI
Szivemben, ha rá hull az alkonyat árnya.
terve, célja
Elhunyt vasutas. Bőczer. Sámuel ceii
igazgatója.lőtte )e a szarvast, az őzeket pedig
Jöjjetek bus árnyak, éltem szép emléki,
döm-tlki nyuv. vasutas hétfőn hosszas betegség Maraczy Jenő dr. helybeli, kórházi orvos és
Milyen ívl • Ina meg egy
után 71 -éves korában meghalt. Szerdán ti* — Féket- János dr. nyűg, kir. ügyész lőtték.
Egyedül értetek érdemes csak élni.
ilyen puszi
mnyi, menyután
vegbemect
temetéséna-va-uHiSJ-kattár.aK
Jöjjetek ! .begyetek mindi? itt mellettem,
•
iparigazolványt nyertek. Nóvák Fidél
és mrÉvszárou gyászoló közOniég jelent meg, temeios-.'iagási lakos' bádogos iparra,Horváth nyi indulna ejj
Hadd felejtsem e!, hogy
ős férfi lettem.
lőttük aprók,
Hányan
Hivanymegáilánitás. Nou-mb • 2 1 • :•• Imre papjct lakos asztalos iparra. "Kozma
— .-akiket-S.-P,
jövő vá-iiriap a n é m e s d o m ö i k j < v. nyo •<'•-* Ut'vai k'^neie-s'iiagasi iakó- lakatos iparra" akik csak mos
-És hányan i
yer* éttgedéiyt a celldömölki' főszolgabírói csak ttioat ért
• s e t a de'eiőíti i-unti-. telet -utirtN
Aiuadamroi t vulii.t:..:., uok gr néni tud j
utcai uj iskolában.-lelkészi hurany m^ttaliapito -hrrn
közgyűlési tárt.' A tárgy' f.uto.-r.a" e--ukt
megtépni a |
1 összetörni,
Halálozás.
Kársai
Ferenc
M
v.
- vauja, hogy minden '^yfta.'ia !: e/eo gyöie en
intéző !
a k i k A t . csak célok i
A va-m .yyei insegakció hizoti-amoa ti részt.-vegyen. A leáoytiyOl-l-eZ'-i' s tanított-k'j- Sárváron ..ihnnyt.. A'. Vihu^nyí Tntezó;ju)rabban \ Sors ? És
)lt?ai"a-. hfjtanafc?
Id tnö
eelldöniö ki inseg-akCio t,yn<--. .gyh .ugu ag l ö n O . - u felhívj'uH, hogy a hiye^liiyelinét ezen
iii.t vasüti áiioinaso.i telt Szo
janJi Benardi o kormauyfó'jl.ac.-os, döruölki kozuiűle-re felhívni szivi skedjan-k. — Az tot,-,.hoi itedve- modora'al és elózékenysé.
— A VM ább, tovább]
gevel
.-ok
barátot
..-.ei/it.
Szerdán
deiuláu
öaszgyOlekezeti köziides ulan-peuTg á"*prvsap/.'t de • galt t
— lassan é l h a i - csak a köd j
temette
..
•
•
Kirendelés Dr. Gerlit • Elek fösroiga- biterium k ő ' t s é g e l ő i r a n y z a t j k ö . ' i t ü i é - i t a n .
ómon — és •[
Nyugdijazntt tanitn. H •vath" Pe.enc ósapkod még,
birt- d" . Lu-ac- Mihály í'it/t-t: joghatgalot - a
Vadászat. Bardo.i Gyuia h-lybsli Mav. raersevati községi elemi.. 18* .Iái tanítót a én egy céltalan jtva, csavarpauoci körjegyzőséghez etszaniftt- tli jegyző- allonia-(Ő!K>k-es "R^itíer Janis-vasúti rendét!
vallás és közoktatásügyi mini: ter december goni lurudaüarj fejem felett
gyakornoknak kirendelt.*.
lös közös vadaszt-iOletOkön N-inessocson £- elsejével nyugdíjazta.
_. '
fel — s/.állegy elnyújtott
Esküvő. 1. ndvat Gyula kissomlyni kör- Izsakfan a mull" va-áruap tartották meg nör
Vásár Ságon. Alsósagou'a szerdán meg
jegv '.ö a mu i szombatét tartotta eskttvdjét vadászatukat, amt-ly alkalominal—egy őz; 117 tartott országos vasár gyenge' forgalmúnak nak a vadludak
oyul es 5 fogoly kerti l leritéjire.
Egmz.'ghy Micike uneannyal Kis-orntyOn.
'Sxr Gyula.
mondható, ami nem is csuda, mert hisz ha a
A képviselőházban egj interpellációjára vásárlási kedv meg vol,na is, de az erszény
Presbiteri konferencia. A kemeuesaljái'.
nem bírja.
ev ..nyhaV.negye esperese, a- preabiter.-khe- adott• vána/áb-iii ki|elentetto lvady Béla fő I
6S IHBaalléjI , epekő
Súlyosan megsérült vasutas. Papp Jó
az 1 • •>!> - n e . . h u . ,ü dó . •• ki: Isten segiué- mivelésrtuvi 'Uiniszter. hogv a laiusi ínségesek
természetes
gével 1931. november 15 én .vasárnap meg köröli 4000. Taggon itabonát osztanak ki hat zsef mozdouyvezető tanonc, celldömölki lakos és sárgaság
tartjuk 111 egyházmegyei presbiteri konferen pengős metermats-jnkéuli arbau.
szolgálati - uton volt és amint u zalaegerszegi >Ferenc JÓUdlz a hasi szer
ciánkat CendomOlkön. Kezdődik délelőtt 9
Szülői értekezlet A r.jm. kath. elemi vasúti állomás fűtőházában mozdonyát tiszto vek működéséi levékenységre
Órakor istentiszteletté, amelyen prédikál Lu
Ú..I-:
a:. .. ma vasárnap de után 4 órakor gatta, annak ajtaján kiesel.. A közelben tevő
ttok igazolják, I
serkenti. Ka
kac. 1-lvan bonai lelkész. I-teousztel"t után szülői értekedet lesz. Dukic" Aurél benbés vasutasok siettek segítségére, akik a súlyosan
:ii onosrn ha- ,
bogy az oltl
az Arpad-ulcai uj iako'abao a következő elö
tanár, hitoktató -löadast tart. A szülőket és megsérült vasutast haza szállították.
vizet kevés
adásokat hallgatjuk meg: 1. Amire legnagyobb az érdeklődőket tisztelettel mighívja azA hatósági husszekben dr. Gernts Elek tásos, ba
rzttksegOpk 'án.'Németh Samu-1, soproni ev*
éhgyomorra
Igazgatóság.
főszolgabíró intézkedése folytán a tenyésztők forró vízzel ki
lii.eumi igazgató. 2. Egyhazunk e
ifjúsága.
Uj kororvosi kör. A varmegyei köz saját egészséges állataikat kimérhetik, ami isszák. — A
keserűvíz
Éröss Sándor ifjns -Sl .•gy—Bte'i titkár. 3. A egészségügyi bitottsag a ctildflmöiki jára-hin által a lakossáu olcsóbb áron szerezheti be
gyógyszertál rakaffkkba n és füpre-blt-r a gyn.eke»ttieTv S.-ab.' I - I V á U ké
levő orvosi körök szamát ,-ggy,a szapóríija husszükségleiét " " — r
szerüzletekbétrl
mtsummugasí -. ev. lelkész.'Az előadások leg
Az_uj körorvosi kör -zekheive Kém»ne miTüz Kemenesszentpéteren. Mult vasár
kéaőbl UJ* U'.aii .1 oraig ve^'-t >rnek. S-eretei- halylan le.-z 84f)7 lélekt"! •- •• ::
Kt értekesités:;örhí>- nap este lüz ötölt ki Kemenesszentpéteren a
• Téli g:
t-l hívjuk e- varjuk egyh azm-gy. nk pie.btteNagy.-imonyi, Mer—rat Tok rcs .• Vi..ic'< Családi testverek házánál. A csendőri nyo sel kapcsolatos ö aiitas i r á u t ' a z
reit abban a jo reménységben, ho.^y mikéiil
anyag összeközségek .tartoznak..Mivel K-mi-ae-miltai, I aa mozás . megállapítottá, hogy a két testvér érdeklődés oly
kialuias meg
vasárnap este a padláson jart, ahonnau va gyűjlése és eli
lamit le akarlak hozni. Mivel más világításuk nyitását noveiembfffit ilhalaszlani.
lm a leralhtag
nem volt, egy töknek á belsejét kivájtak, A keresiedeli
» kiállítás tar-abba petróleumok öntöttek és azzal akartak nagy fonlosságít
'et bocsátott
világítani, de a kezűkbea levő tökmécses fel tárnára kedvei
Fényképészeti műterem áthelyezése.
Wkintök részére
robbant, ettől ők annyira megijedtek, hogy el a kiállítók és a
Tisztelettel hozom Celldömölk és vidéke n. é. kö/önsége b.
szaladtak, a padlás pedig kígyuladt. Szeren rendelkezésre.
csére a azomszedok a tüzet észreveitek, igy
tudomására,
hogy
C e l l d ö m ö l k ö n a Kossuth-utcábah
udapes* «é Dtjá legyen
Ha Bui
« tűzoltóság azt hamarosan eloltotta, hogy
(Weiler mészárszékkel szemben) levő
a fényesen átall intett Hungária
nagyobb kár nem esett.
+4.) menni.
Inséjakció. Celldömölk nagyközség in- fürdőbe (Bodaps]
ségakció bizottsága dr. Gerlits Elek főszolga Ott már re|J«l §yitnak és 140
bíró elnöklete alatt ülést tartott, amelyt n 20 pengőért nei
emc«*if«t, hanem jól
ugyancsak a Kossuih.uteában levő Schütz-féie házba
tagn szűkebb bizottságot választottak. Celldö meg 1« roggeJbééJ
(12. száiii) helyeztem át.
mölk területén 138 családfő van 591 család
A *Hook« nevű
Fényképfelvételekéi eszközlök a nap bármely szakában villany
A »Hoek
taggal, összesen 729 kereset nélküli van a
nyal felszerelt modern műtermemben.
szegénykataszterben nyilvántartva, ezekről a amerikai szenrthlJJ nyílt tengeren
utasok, mint
bizottság a községi elöljárósággal együttesen elégett és elsUf
Felvételeket vidéken is eszköziök.
* menekültek
fog gondoskodni. A mult évi 606 pengő 94 a személyzet i
Felvételeim kidolgozása a legnagyobb körültekintés mellett ké
is, aki a
fillér maradványból 300 pengőt a tejakcióra kOzölt van egf
szül, igy azok a művészi, képekkel vetekednek.
•áotta: .Négy
fordítanak. A gyűjtést á NőegyesOletek tagjai katasztrólárol a
Wcaónakokban
Kérem a n. é. közönséget, hogy uj helyiségemben is b. párt
óráo keresztül
végzik.
• volt idöni,
fogásával felkeresni szíveskedjék.
'
A Pásti Tőzsde nj száma Sichermaoo való elhelyezte**
MegmeneBernát, Tabakovics Dnsán, dr. Tarányi Béla, hogy podgyi'
Kiváló tisztelettel: Mesterházy Gyula, fényképész.
pnaztuláait
naDermándy Béla cikkéit közli. Szenzációs r i - kfll't könyvtáráét
Arany ée esüet éremmel kitűntetve).
-X^
ézeket a
gyon
sajnáltam'
^ portok és információk, nagyszerű textilbizto
. sitásb> autó, vas és gépipari rovatok egészítik könyveket 3"^ *» "W Világlapja
előBzetői kedvei
ki a lapot
e
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Kerékpár a vonat kerekei alatt A mult
vasárnap az esti órákban CsIldOmOlkre beér
kező tehervonat Somlójenö község közelében
egy a sinen fekvő kerekjáron áthaladt, azt
összetörte s emiatt 35 perces késést szeuve
detu A csendőrség a nyomozást megindította
és megállapította, hogy Görög József somlójenői lakó* a sinek mellett kerékpározott, arról
leesett, mert ittas volt, á kerékpárt otthagyta
es hazam-nt Szándékos cselekmény nem fo
rog fenn.
Kinevezték a Népszövetség budapesti
képviselőjét. A Népszövetség pénzügyi bizott
ságának elnöke értesítette gróf Karolyi Gyula
miniszterelnököt, hogy a bizottság budapesti
képviselőjéül Mr. Royail Tyiort nevezte ki. A
magyar kormáuy H pénzuayi bizottságnak ezt
a választását a legnagyobb megelégedéssel
vette tudómásn .
•••
!

Megszűnik a boletta. A magyar kormány
a buza b-llö-di arának m-sterséges fenntartáSállak iil'ódozTrtait--meiíszttTit.-tle es a FOTÓRA
állami üzleteit likvidálni lógja. A mezőgazda
ság erősödését előmozdító módozatokat meg
változtatják-és eírV vonatkozó térdek kidol
gozás alatt vannak.
.

Vonatok

ér-kezcse és indulása

46.
Celldömölk

Honnan T
személy

4-03 Szombathely
vegyes
4 Í 0 Budapest keleti
személy
706 Szombathely
személy
7-40 Veszprém külső
motorpóüó
7-58 Sopron cs. munlcnj személy
807 Zalaegerszeg
teher szem.
923 Szombathely
motor pótló
H-20 Gvör
1140 Győr
gyors
14-18 Sopron
motor
személy
teher szem. 14-22 j Pápa vas.-nem
vegyes .
személy
i;-3o! Szombathely
motor
gyors
lá-51 i "Adonypusztászab.
motor
15 57 Gyér
motor' pótló 17 — Zalaegerszeg
személy
gyors
17-n; Szentgotthárd
vegyes
19-00 Sopron
vegyes
motor pótló 19 4 i ; Szombathely
személy
személy
20Ó5, Budapest Sz. át
motor
vegyes • 19.38 Zalaegerszeg
személy
gyors
2022 Budapest Gy. át
motor
motor pótló 21-2> Keszthely
gyors
személy
motor pótló
23-35 Szentgotthárd
személy
!

• Menetrendváltozás. A "Magyar Királyi
Államvasutak több vonalán egyes vim-tok
menetrendje
megva.Uozolt és változás történt
'Kisfaludy irodalmikor Darnay Kálmánt
i Duna Száva-Adria vasul, -Györ-Sopronaz llami Darnay Mazjhm-alapító igazgatóját
tudományos és irodalmi silleréinek elismeré Ebeelorti vasút és Sz-ged Csanádi vasút me
seként tlsztéjéti taggá választolta. Az irodalmi netrendiében is. Ezeket a változásokat tartal
társaság . folyó tió 29 en Győrött felolvasó mazza .íz Időközi menetrendváltozások címmel
diszülé-t fan, melyen dr. Ga ós Rez-ő igaz mp'st megjelent fOzeteeske. Minthogy a íűzegató, egyetemi-' -mr részieteket olvas fet.jtar- leckét. csak azkaphMja meg díjtalanul, aki
uay Kánaán »Elkésett csuk. Ciiní) Kisfaludy a Máv. Menetrendben; Vasúti Útmutatóban és
ifjúságának es ag. korának szerelmi törtenetet a régi Zöld Menetrendben levő szelvényt bemegörökítő — sajtó.alatt tévQ"^- reuénvéből.'• kü di, ezért felhívjuk a/, érdekelt közönséget,
hogy az említett mVnelrendhen" levő szelvényt
Az - ünnepi ólésre u szerzőt i . *meghivták.
— postabélyegüel egyljn —a kiadóhivatalhoz
A MtFHOSZ Diazá»i es idegenforgalmi (Budapest VHI. Eszterhazy utca 4) haladékta
irodája." azelőtt a Pansi Magyar D.akegvesü- lanul küldje el. Egyébkent a most megjelent
lei LTuzási Osztálya, d< Csini)-r 28 án kéthetes Időközi M netrendvaltozások a 11.iv. állomá
red«ivnl k-dvezményes pári.-i tanulmányutat suk póriasainál kapható.
rendez. Tekintettel, arra, hogy csak korlátolt
Felhívás Celldömölk éa járás közalkal
számban fogadunk el jelentkezéseket, kérjük
azokat, akik a kedvezményt igénybe akarják mazottaihoz ! Bútort megbírható es jó unnővenni, minél hamarabb jelentkezzenek Ferepc ségbeh és ízléses kivitelben bérmentve szállít
az ország legnagyobb és- legrégibb, bútoráru
körút 38- fsz. 2. alatti irodánkban
háza készpénz és kedvező fizetési leltételek
Elveszett autó pótkerék. Vasárnap este mellett. Kopstein bútoráruházak Szombathely,
Kemeoespálfátol Bobaig húzódó országúton Sopron és Nagykanizsa.
autóm pótkereke.elveszeit. Kérem.a megtalá
lót, avagy aki valamit tud a kerék lelól, hogy A ce'ldöinölkí
jbir^, mint tkvi hatóság
azt jutalom ellenében jelentse *Husz József
3300/193Utk.
autó-tulajdonosnál
Celldömölkön, Schvőder.
Ervin-utca.
- •
Árverési hirdetmény kivonat.

Hirdessen a Kemenesaljában.

állomáson október

4-től

Hova?

jraotor "pótl
vegyes
- motor
motor pótló
gyors
személy

Lugkövet ivott. Nagy Róza kemenes
Tóth Lajos végrehajtatónak Máudii Béla
végrehajtási szeuvedó ellen indított végrehajmagasi illetőségű 18 éves cselédleány C'lldő
mölkön szolgált és pénteken munkaadója la tesí ügyében a telekkönyvi hatóság végrehaj
kasáp lugkőoldaiol ivott. Beszállilották a hely tási- árverést 375 P 'őkeköveleles éa tarulékai
beli kórházba, de a"lugkőoldai belső szerve behajtása végeit a celldömölki kir. jára.-biró
zetét már annyira összeroncsolta, hogy már ság térijeién levő, Dnka községben fekvő e a
aegiteni nem tudtak rajta, másnapra meghall. dukai 262 szamu belétben A L 1—0 sor
Hogy a fiatal leány miért dobta el magatói 168, 792, 169. 793, 794, 795, 870, 926 és
az eletet, nem tudták. Holttestét elszállimiták 114'hrsz. alatt "Mindi Béla nevéj) álló illetöriéjtekre 3582 P 92 Bl.ér kikiáltási árban etKemeuesmagasiba és olt temettek el. •
reudi !le.
..—
BŰVÖS vadászok. A vadászó operaéne
Az érvéréit 1931. évi november ho
kesekről és sziuészekröl réndkivüi érdekes
30-ik napján d. e. 9 órakor Duka községhá
ilrasztrált képet közöl a Jtólibab uj szama,
zánál fogjak megtartani.
amely gazdag tartalommal jelént meg. — A
Az árverés ala kerülő ingatlanok a
népszerű színházi képeslap minden színházi kikiáltási ar kétharmadánál a'acsouyabb áron
eseményről beszámol, de egyfelvonásos szín
nem .adhatók el.
darabot, folytatásos regéoyt, novellát, rejtveAz árverelni szándékozók kötelesek bá
nyéket és sok tráfat közöl. Egy szám ára natpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát kész
24 fillér.
pénzben vagy az .1881. LX. tc. 42. § ában
Elhájasodásnál, köszvénynél és meghatározott árfolyammal számított óva
dékképes értékpapírokban a kiküldöttnél le
cukorbetegségnél a természetes >Ferenc tenni, vagy a báuatpénznek előleges bírói
József« keserűvíz javítja a gyomor és letétbe helyezéséről kiállított lététi elismer
vényt a kiküldöttnek átadni és az árverési
a belek m ű k ö d é s é t és előmozdítja az feltételeket aláírni: (1881: LX. tc. 147., 150,
170. §§; l f 0 8 : LX. tc. 21. §.)
emésztést.
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál
Meghívó. A celldömölki Kath. Legény
egylet saját .Kath. Ház«-ában folyó hó 15 én magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki
ma, vasárnap este 8 órai kezdettel tartja sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár
hagyományos Kataliu estélyét az -njoaoau el százaléka szerint megállapított bánatpénzt áz
készült helyiségek megnyitásával kapcsolatban, általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé
amelyre az egyesület tagjait, pártolótagjait, szíteni. (1908: X U . 25. §.)
disztagjait és védnökeit ezennel szeretettel
Celldömölk, 1931. június 16 napján.
meghívja. Belépődíj nincs. Ruhatári jegy kö
Dr. Kavasy sk. kir. jbir. elnök.
telező, személyenkint 60, fillér. Szives adomá
A kiadm. hiteléül: Kovács Juliska írod. s. tiszt
nyokat a Ház tovább épitése javára köszönet
tel fogad és hirlapilag nyngtáz. Minden iogqsnlt vendéget hozhat magival. Az ünnepélyre
meghivót nem bocsit ki a
Vezetőség.

szám

4-06
-412
453
541
5-23
6- 15
6- J
7- 11
9-29
8-27
932
9-37
11-52
13-00
14- 35
14-38
14-45
1612
17-24
1730
2Ó3I
20- 28
21- i l
23-Í5I

Sopron
Qyör
Budapest Sz át
Zalaegerszeg
Szentgotthárd Pápa vas. nem
Szombathely
Keszthely
Budapest Gy. át
Szombathely
Veszprém külső
Sopron
Szentgotthárd
Sopron vásárk..
Adonypusztászab.
Győr .
Zalaegerszeg
Szombathely
Sopron
Györ
Zalaegerszeg
Szombathely
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Budapest Gy. át
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Vitorláson.

Irta: Váth ionos.
Felbe maradt a nyár. A nap megunta
kötelességét. Hosszú, hetes kánikula után a
felbök, szelek vették át az uralmat.'A fázós
bőrű "városiak táskásau. rohanták meg pár
napi várakozás ntán a vasúti állomásokat a a
balatoni fürdők marói holnapra kiürültek. Vol
tak, akiknek két hazát adott vegzelOk. Ezek
maradtak. Szorosabbra fűződtek érzésben. Sa
ját villájukból postára,esti sétára ki kirándul
tak s olyanokká nemesedtek az állandó lakúk
szemében, mint a telet álló madaraink a ván
dor énekesekkel szemben. Tervek kovácsi'lódlak, mivel lehetne az időt eltölteni. Rflmi,
poharazás, pár napos délelőttökön a fürdés
erőltetése, gyalog éa gőzhajói segélyes szóra
kozásnak kínálkozott. A csónakázás, tennias
éa a kirándulások vonzottak pár szabadsághőst Nagyszerű tárlatot nyitott elénk a terv,
bogy e szeles, borús és derűs változásban vi
torláson körülhajózzuk a Balatont. Kormoto
ros már beszüntette kedves járatait. A gőz
hajó kikötői még ritkán nyúlnak a rónavizbe.
A» vitorlás igazi un, ráérek tempót enged. Ott
horgonyoz le, ahol jól eSík, ott vesztegel, ahol
a széljárás kívánja.
.. ,
Eodrödi Suioor kölcsönkért vitorláson
vitte Jókaii, a nagy mesemondót a fia keresz
telőjére. Barátommal mi is ilyenre vállalkoz
tunk. Kis svertes vitorlást adtak alánk. Apró
lélekvesztőt akasztottunk, utána. Par-óras próbahajózast arégeztOnk.
Másnap, rábíztuk magunkat a szelek
szárnyára.
'
Felszereltük hajónkat az útra s az al
kalmas északi szélben Aliga alatt kötöttünk
ki..Hideg derűben csillogott a tó. Felsiettünk
a szakadékok között a parira s a legkitűnőbb
reggeli kép tárult elénk. Tihany többvállu szi
getén a kéttornyú templomot sárgába vonta
a keleti nap milliárd sugara. A túlsó part
villáit, lakóházait is elöntötte ez a pompás,
tOndéri fény. A nagy. viz, mintha dideregne,
zöldes, burjánzó háttal sütkérezett a napsu
gárban/Egymásután jelentek meg s társultak,
a lég alkalmas mozgása elé, a fehér szárnya
I hajók. Frissre mosdatta álmok tétlenségüket
-a reggel és fürdőitek a nap aranyiban.
1

— Igazában alkonyaton kellett volna ide
: megérkeznünk.
"
— Mért? — kérdezte a kormánynál ülő
barátom.
1 - • — Hát Aliga és kornyéke MészOiy.Ge! zának arasznyi képeit juttatja eszembe. A
| festők előtt ő.tette témává a Balatoni. Senki
' se festette addig. Csodálatosan jegyi zi» ...
magát ez a sáregresi Dalai jogász <• nagy
:

46 szára.
«. oldal
viszel. A Jogtól seat fájdolt meg • feje. Festegeteri inkább és S Í aula bal jatt jobban
kedvelte a Minta Rajztanoda tájékai. Kitűnő
grafikussá képesté magát Lenan költeményeit
is illusztrálta. S a kisérő képekkel dijat nyert
Bécsben. Két magyar Klek találkozott i t t
Megmaradt Mészöly szerelme a cigányok s az
AJlöld iránt De mikor rokona, az enyingi
_ jarásbiro lehozta Aligára s megmutatta neki
e szakadékon partokat, arra - a rállomásra
látna, bogy iU egésa életen át megélhet az
ecset művésze. Meg is élt. El se szakadt tőle,
olyan" szerelemmel szerelte. S ezek az intim,
esti opálos fényben csillogó sssrslsai valioma,-.
sok eljutottak Zichy Jenő gróf, fludulf kí- lályfi s az augol király termeibe. Ma, akar
Maniáná kepei, Amerikában elsórendő leslői
aaarták s ta magyar művészettörténet re
mekei.
Ide járlak le feredőzni Mezőszentgyörgy rőt Eötvös Károly és a szoléi. Itt szerelhette
. meg a nagy fflllentő az akaratyai Rákóczi fát,
amit megtett határ fának s a I m i i n ut irányitójának. Már lalalozss közben, s szekér ár
nyékában fördés után hallhatta diakfejjel azo
kat a törtéueteket, amelyeknek romantikáját
adomázó kedvvel maga. költötte. A vízről,
teléről ugy irt, az Osztrák Magyar Monarchia
írásban és Képben a nagy vállalat lóliánsaiban, hogy sejtelme se volt, mint hazudtolja
majd mag Cholnoky Jenő az* egészet tudo
mányosan.
A kormányos igazolásai idézte az egyik
foiiáns irodalomtörténetből: »A régi aoekdótazó világnak liberális szettem!) ábrázolója
aVHvös Károly kOiCooseo a Bslatonrót szóló
emlékesésévei tette bevét emiékezetessé (Diasas a Balaton körül).«
Már a vízről nézhettük .Aligát A szóvivő
temperamentumos hangján dicsérte a telep
megalapítóját, Tóth Edét, aki a kaján Ható
ból a delelőből, a kitűnő forrás víz körül,
kedves fürdőhelyet létesített a faluja ellenére.
A B északi szelet a kormányosnak kellett
megvédeni, hogy Világos leié s a part meoa vizet. Közben hallgatta bajGéza még kopása
a birkalegelőnek ss való hepe
hupás domboldalt lestett eafte dr-lotáookoo. A
mzea alá halászoka! a a vizbe delelő gardát
áthtott be. Ma nyaralók piros tetői nevetnek
ki a syüraölcsösökből s a szakadék alját dos
akác erdő kíséri. Majd odább átfesti a homokparton araimat a fenyő sötét tömege.
Abban a nsgyablaaa nyaralóban teai et télennyáron Wagner Géza a T Í Z életét. Az ő kréta
rajzain ezer változata nyilvánul meg a Bará
todnak. Neki nem igen kellenek, mint Mé
szölynek, alakok a képre. A tízpercenként
változó vizet pillanat alatt rakja fel. Ehhez
as impresszionista megjelenítési módhoz más
eszköz nem való, esak a pasztell Wagner
mestere, bűvésze eszközéoek. Azért viharát,
téli hangulatát, jégtorlaszait, nyári estjét, esős
kénjét, száguldó felhőit egymás után jelenítette
•Mg. Dijakat is szerzett s kiállításokon.

is óvári eszét, bogy ilt tslepitette meg a má
sodik balatoni gyerekstanatoriumot A Meg
váltóról nevezett apácák szívesen kalauzoltak
bennünket körttl a Bezerédj Viktorról elneve
zett szanatóriumban, hol az utolsó turnus
gyermekei gyűjtötték a bőrükre barna patinát
a verőkbe a piros vértastecskéket Az intéz
mény nagy jótevőinek félszobrai ékesítették a
i partot; Rothermere lordé, Rakni Jenőé, Be
zerédj Viktoré. — óvárié
biaaiuíl0ri* %
l pitoltuk meg s ültünk csónakunkba. .
_ Már Siófok viztornya s templomának
román formái integetnek felénk a karosa je
genyék mögül. Egy-egy villa tetejét sejttette
s zöldnek áradata. Szelünk szépszerével be
tolt bennünket a Siótorokba s a klubnál száll
tunk meg. Szimatokra néztünk széjjel:'—
Barátom, itt már óssagá van mindennek. A
vasat 70—80 éves. A fönlő ss marad nagyon
mögötte. Sorra jártok városias utcáit As
utcasarkok, a telefonpóznak tele voltak ragtatra. Ránézek a önkéutelenüi hangosan ol
vasom: a fiirdőévad tündérének választása.
— Ma művészeket és tündéreket válasz
tanak. Pattanásos arca gyermekeket állit mér
legre a szülők hiúsága. Kivonulnak az úgy
nevezett zsűri előtt (vén kéjencekből áll) a
jegyet váltottak sorai. Mint vásáron a felhaj
tott áttatokat matatják őket végig A női rab
szolgavásárok mintájára salyesstik lé a nőt,
amiből a keresztény kultúra és etika kiemelte.
— Nője válogatja — mondom. — Is
merek agy okos lánykát Duzzogva dobta
vissza kínálójának a számot: »Köll is nekem
a maga ssépségilélete l<
As a kis lány gyakori áldozol —
erősítette a társam.
Elgyönyörködtünk a templomán a a
művészi hősök szobrán—Imponált a vízgyűj
tője s a községháza magyaros "motívumaival.
A Sió zsilip súgóját is elhallgattuk, ahogy a
Balaton fölöslegét szállította. Jólesett a hala
szati részvénytársaságfigyelme,mikor mindent
sorra megmagyarázott az igazgatója Helyen
ként Tölgyessy Arlhur és Baseli Andor táj
képei tároltak felénk. — Basch a fürdőjét,
boros idejét s közelgő- viharát, Tölgyessy sz
ntoájál, pipacson rétjét, a nyírfáit, táját s a
siói halászait. Itt énekelte Makai Emil a gon
dolati költészet értéke .Te vagy sz Isten legszdbh költeménye, hullámaid amerre Össze
csapnak, akkordjai egy földöntúli dalnak s
fodraidon a habok leperegve, miként a rímek,
ugy Ionodnak egybe. Színeidet ax égbolt fénye
szabja s haragod is sz Istenek haragja..
a

A városkát ebéd után hagytuk magára.
Elvitorláztunk Vilmatelep fenyvese előtt s a
szellő elálltával unalmas tempóban érkeztünk
tanyánk alá. A sok beépített, beépítetlen psroella helyett az ellaposutt Sió-vidéki táj után
kedvünk tett volna a meleg tájképi szépségek
ben bővelkedő eedrédi, szantúdi szakadékokba
ellátogatni. Dos vegelatiótól kisérve, sárga
bomokpartok, ligetesek között húzódó dombok,
szántók és tarlós háta még nem talált poétá
jára, aki színben, vagy írásban megörökítette
volna Gsak Csolnoky Jenő, Lóczy Lajos, KoVilágos előtt vágtában tárta a" habot gutovicz Károly földrajztudósok szerelme rög
vitorlásunk. Nem szá ltunk k i Csak el emle zítette elénk fényképeken. De azt is öröm ki
gettem, hogy Szinnyei start* lánya itt lopta teljesíteni színnel és szívvel. Tihanyoak csak
meg a rózsaujjú hajnalt s ezüst nyárfákat intettünk, hogy visszafele megvíziteljük. Hogy
a gőzkomppal garambolunk ne legyen, hát
lestett a tó fölé emelkedő partra Boldog re
• é a y j a n riogattuk magunkat, mikor jövendö evezőre fogtuk a dolgot, amikor megsajnáltak
bennünket az Istenek és kedvező szellőjárást
lésbe boasáirotlasé:
— Évtizedek molva, ba ilyen tempóban fuvalitottak a redős vitorlánk szárnyába. A
halad a ajánlok szaporodása, ingától Siófo kikötőbe egyik felől a gőzkomp, másik felől
kon át egystlsn fordő lesz a Délivasut monte mi evezlűnk_ be. Csokonai Vitat Mihály még
a jellegzetes öreg kompon, melyet révészek
Ssanljfaagyin,
vontak evezővel, — jutott át t énekelte
Mar Szabadi előtt horgonyoztunk, mikor parüa ellenében A Tihanyi echohoz. .Oh
ilimligsétOi. A 00 ss években aaég farkasok Tíhanynak ríj adó leánya I Szállj ki az sut he
ordítottak téUisk évadján itt a hófúvásokban. gyed közül.. Megtekintettük a boltozatos
Mészöly Géaa képei a a Vajda írásai a Holt- csárda ivóját, hol kecskelábú asztalok ter
bmgssniik őrzik meg a Balatont aa utókor peszkedtek s oda képzeltük a csurgal precep
stásúra, aaogr Petőfi költészete aa AllöMet tor kopott alakját, torz arcát, szép szivét, akit
Sajkánkra kaptunk. Ha nincs a vizbe nyújtózó -vart a betegség és a Lilla utáni kesergő sze
htdaosia, a bnmaMatáatél félkilométerre meg- relem s néhány meghatódott percei áldoztunk
feneklünk a zátonyon. >Ilyeo szfllben it vize emlékének.
- ,sen evickélni a szárazra | . — n a * «1 a kor
mányt* kényelmesen s a tüdőgyulladást, t a n
Tovább kelve FöHvár mólójának ive
dagadást érezte Ispookája alatt Éa azonban
a sárgán terülő fcjtóhomokra vesztettem fi mögé kanyarodtunk. A kilométeres platánso
ron
végig
sétáltunk s a tágas építkezés, a
gyelmemet • északbalatooi vérem irigyelte est
a természetes fövenyszőnyeget. j M f o a l veszeti ligeteknek illő teikek, a szürke parti fövény
a sötét fenyveseken, melyek a kárpáti ózoot el-el méláztattak bennünket. Halk áhítattal
plántálták ide a portalan vízpartra. Dicsértük aossUBk kalapot Széchenyi Imre gróf bronz
szobra előtt. Nyomorúságos sorsunkban fel

ötlött, hogy a nagy Széchenyi vége tovább
lolytatódotl. Ez a lég arra hivatort, hogy
mágnásainkat itthon fogja, hogy A_pénzönket
itthon költsék el, Ambrus Zoltán: Berzsenyi
bárót s családját Földiárra vistí le e figu
rázza ki. Nem sajnáltuk a fáradságot s fel
rándultunk Kőröshegyre. Olt a Műemlékek
Bizottságától számon tartott csúcsíves temp
lomban gyönyörködlOnk el. Keszthelyig ilyesmi
utunkba ugy se akad. Szarszó, Őszöd nyaralói
sokasodottsn ígérték, Jiogf álmaink valóra
válnak. Villamos vonalkák futkozoak majd a
vasutján s motoros hajók bonyolítják Is majd
s kilométeres távolságokban kiépült megál
lókig a közlekedést Szemesre árnyas ligetei,
fasorai vonzhatják a Rudasokét Lelléo dos
kertek, gyümölcsösök közül kacagnak ki a
nyaralók 8 majd össze nem érnek Boglár
villasoraival. Szalay Imre, Hunyadi Imre és
Jankovios László grófok áldozatossága vetette
mag alapjai e fürdőknek, mikor a parthosszát
olcsó áron hozzáférhetővé tették. Lellén, mint
sok déliparti fürdőn, van gyermeküdülő. Egyegy lelkes Balaton barát tevékenysége csodá
kat mivelt a porzógyárnak csúfolt helyek fel
lendítésében. Poétát is ihletett dalra. Sík Sán
dor, aki s Vág ritmusaival dijat nyert s s
Bakony rengetegét, a Bakony vidékét énekelte
meg, Orgonaillat, Sajó, Balatoni szinfónia,
Balatoni csend óimén irt művészi költemé
nyeket Holdas estjei elkísérték 1922. évi ter
mésének jó részébe. Alkonyat a Balatonon
igy cseng fülembe: .Szállj lelkem, szállj l e '
halk hajó, csillog az alkony, ég a tó.. Finta
Sándor s ösz Iván is vittek innen nyaralá
sokból impressziókat s kisebb dalra, novellára
ihlette őket.
(Folyt kór.) *

Cipész-üzlet áthelyezés!
Tisztelettel hozom Celldömölk éa
vidéke nagyérdemű közönsége b. tudo
m á s á r a , hogy
«

- cipész üzletemet

'

CeUdómöIkéa • Vásártér utcából
november l é n a Kossuth Lajos-utcába,
aKöiponti kávékai mellé helyestem i t .
Elvállalom női, férfi és gyermek
cipők készítését, ortopád cipők, valamint

fijés

es lúdtalpán

lábakra

betétes

cipők készítéséi, teljes felelösséenel.
Javításokat gyorsan éa szolid árak
mellett készítem el.
Kérem a nagyérdemű közönség szi
véé pirtfOgáBát, kiváló üatteletteT
•

Papp Ernő
cipész-mester.
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^rAra«40P.
és házhelyek e l a d á s a .
: kiadó
Néhai özv. Vikár Istvánná ha
gyatékából származó (Vidi-féle) részletre
Máwtófifok* ós harteHye* el- j kéDTSieJs-tarka
adók. Érdeklődni lehet tfr.Scfwf j
K
t l y o s
ber Zsigmond és dr. WeHís
Iván ügyvéd uraknál Celldömölk Ft-tér.
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d á d é . Cim a kfcufótoan,
a Kemenesaljában.
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