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P ü n k ö s d v á r á s . 
Együtt valának, egy akarattal . . . 

és a hivők sokaságának pedig szive-
lelke egy vala . . . 

Hossza idő óta az ember kultúrá
jával, történetével és gőgös eletével, a: 
földkéreghez tapad. Tekintete, melynek 
tüzét a Végtelen simította rár~á~rögök 
között keres. Nem tekint az égre.-Azt 
gondolja, hogy önös életében csaj* az 
tudja eligazítani, amit Iái, amit tapint-! 
hat s amit kitalál. Roppant erővel fek
szik neki az érzéketlen realitásnak és 
gyönyörű lelke az események hullám
verésében színtelenné és érzéketlenné 
lesz . . . 

Az első Pünkösdkor de gyönyörű 
is lehetett az életi Különböző mentali 
tásu emberek, akiknek nemes lelkét a 
végtelenség utáni vágy fogta meg", egy
szerre kezdenek egy nyelven beszélni 
és szivük-lelkűk egy vala. 

Ma ugy látszik, ezeknek a meg
rázó csodáknak vége, ezekről beszélni 
— a bitetlenek szerint naivitás. 

'Ahány riemzeti érdekpont van, annyi 
felé néznek az egyes nemzetek. Ennek 
következtében mindenhol nő a nyomó 
roság, kiált a szegénység és terjed a 

kőrinycn^uegkiinéltrelték .volna magukat, 
ha egy keveset gondolkoznak. 

Az üstökös ugyanis, ugyan ugy egy 
egy előirt pályán mozog a világűrben, 
mint földünk a nap körül. Erről a pá
lyáról soha el nem tér. Nálunk egy-egy 
üstökös megjelenése azért szokatlan, 
mert minden- ilyen bolygó oly hatalmas 
távolságokat fut be, hogy néha egyes 
üstökösnél évezredek is eltelnek, mig 
pályáján egysztr körülrohan a mi agyunk 
által fel nem fogható gyorsasággal. Azt 
üstökös nagysága óriási. Százszor és 

r~-. r nagyobb, mint. földiünk átmé
rője. Ezért van az, hogy mikor megje
lenik égboltunkon és szabadszemmel 
láthatóvá válik, sokan a világégésre 
gondolva, kétségbeesve kiáltanak fel: 
Már egész közel v.-.n a földhöz! 

Tudományos, mérések szerint a 
földhöz eddig legközelebb rohanó üstökös 
még oly távolságra van sáitekénkhez, 
amelyet számjegyekkel kifejezni nem 
tudunk, összeütközéstől és világ végétől 
tehát' nem kell tartani. 

Egy angol csillagász számítása sze
rint ebben s bónapbati üstökös közele
dik földünkhöz. — Az üstökös örült 
iramban vágtat a föld felé. Ennek a 
hónapnak a végén szabadszemmel 

gyűlölet, a meg nem értés. Ahelyett, I l m M ]eBX< d e n e m kelj azt gondolni, 
hogy a nemzetek gondolkodó összehaj
tással nagy, egyetemes célért, áz embe
riség jólétéért küzdenének, ott tartanak, 
Brűning, korunk egyik legnagyobb ál-
lamférfia szerint, bogy néhány Jjeti, 
vagy hónapi késlekedés oly helyzetbe 
hozhatja a világot, melyből nincs me
nekvés. Ugy hisszük, ennél félrázóbb-)-' 
pünkösdi prédikációt nem hallatnak ma 
a világi papok. Természetesen ennek 
nyomában csak ugy fakad közeledés 
az egymással hideg nemzetek közölt, i 
hogyha a legelső pünkösdi rózsákkal 
egy szivvel-lélekkel nemcsak a földre , 
nézünk, hanem felfelé is, tul a végtelen | 
levegő egén és hisszük azt az első bi- -
vők nagy bitével és összehajtásával, 
hogy sorsunk, az emberiség sorsa Isten 
kezében van, életünk az 0 hatalmas 
pozitiv gondolata. 

Várjuk az ő Szentlelkét, bogy szi
vünket lelkünket egy irányba vigye és 
akkor bizonyára a nyomoraság, a sze
génység eltűnik népek millióinak vállá
ról é s hitünk nem lesz hiába való. 

t hogy összeütközik földünkkel. Csak el-
I vágtat földünk melleit és megint i llü-
i nik szemeink elől, hogy egy évtized, 
! évszázad, vagy évezred múlva újra meg

jelenjen az égbolton. 

Kőszeg jubileumi esztendeje. 
május 

Üstökös közeledik földünkhöz, 
Sokan emlékeznek még arra A 

riadalomra, amelyet 1910. évben a 
Haliey-űstökös közeledését megelőző 
rémhírek okoztak. Abban az évben a 
hiszékeny emberek felkészültek a ba
lálra, mert ugy hitték, hogy itt a világ 
vége. Az üstökös elvonulása után mint
egy rossz álomból ébredtek fel és hihe
tetlenül kérdezték önmagoktól, vajon 
csakugyan élnek-e? A halálfélelemtől 

A kormányzó avatja fal Keszegen 
29-én a hősök tornyát. 

Fedezzük fel jubileumi évében Vasmegyében 
csonka hazánk gyöngyét. Kőszegen s nyaraló, 

üdülő, turista es iskola várost. 
Irta : vitéz Szabadvary Ferenc. 
öt évvel ezelőtt Mohácson voltak 

nagyszabású országos ünnepségek annak 
emlékére, hogy a magyar nemzet elvér
zésének árán állította meg a törököket 
Nyugateurópa előtt. Ez évben csonka 
hazánk egyik eddig sajnos alig ismert 
gyönyörű, szép fekvésű, ódon patináju 
városa rendez jubileumi esztendőt az al
kalommal, hogy 400 évvel ezelőtt, 1532-
ben a hős Jurísich Miklós várkapitány 
vezénylete alatt a maroknyi kőszegi pol
gárság szembeszállt a többszázezernyi 
törökök vitéz hadaival s e .nagyszerű 
cselekedetükkel megmentették nemcsak 
városukat, de Bécs városát és vele talán 
a keresztény civilizációt is. Ezért van a 
kőszegi jubileumnak nemcsak országos, 
hanem európai jelentősége. Ha Kőszeg 
1633-ben nem tartóztatja fel a világhó
dító törők sereget maroknyi védőivel, 
Európa térképén bizonyosan sorsdöntőén 
tolódtak volna el a határok. Jelenünket 
ismét .megcsonkították, mert hisz Kősze
get ma félkörben veszi körül a trianoni 

határ. De multunkat nem vehetik el. 
Büszkén hirdetjük, hogy a magyar tör
ténelemnek kevés olyan sorsdöntő napja 
volt, mint 1532. amikor Kőszeg kicsi 
vára s hősies védői arany betűkkel írták 
be nevüket a magyar töri éneiéin be. 'Ért
hetően büszke a kőszegi polgárság~elő-
deinek e 400 év előtti nagy teljesítmé
nyére. A multat, vitézséget és a szent 
hagyományokat, egyben a legszebb pol
cai-erényeket megünnepelni, amellyel ma 
is rendelkezik a vároa-kőzönsége. a mai 
nehéz időkben még sokkal inkább köte
lességének tartja a város polgársága. 
Kőszeg város 400 évvel ezelőtti neveze
tes haditényére felfigyelt az egész világ, 
illó, hogy ma se feledkezzünk meg róla. 
A Várostrom idején a polgárságnak több 
mint fele, élén hat városi tanácsnokkal, 
elesett. Ezért akarjuk nemcsak Jurísich 
Miklós, a hós és eszes várkapitány, ha
nem a vezetése alatt álló és az eszmét 
védó polgárság emlékét megünnepelni. 

A mai válságos idők dacára a város 
polgársága önzetlen ég hatalmas áldozat
készségének adta tanújelét, amikór a 
város repes jellegének megfelelően ügy 
a 400 évvel ezelőtti, mint a világháború 
halottainak emlékét sem sablonos emlék
művel örökítették meg, hanem hősi ka
pat, impozáns hősi tornyot építettet. Á 
hősök tornyának magassága 25 méter, 
benne két szobával, melyek a város mú
zeumi részét szolgálják. A kapu aljában 
jobbról és balról- van megörökítve az 
1532., illetve 1914. és 1918-ban elesett 
bóBök névgora. A névsor felett dombor
művű relief díszeleg, mindegyik a maga 
korából való harci jelenettel. A torony 
déli oldalán kálvária jelenet nyert dom-
bormöben megoldást, mely alatt örok-
mécses ég állandóan 

Mily különösek a toi '.éneiéin lapjai. 
400 évvel ezelőtt szemben állott egymás
sal a török és magyar nemzet, ma a 
török hozzánk tslán a legközelebb álló 
testvérnemzet. A török nemzetet Js meg
hívta Kőszeg városa május 28 ég 29-iki 
ünnepségeire a a két nemzet ma össze
forrva együtt emlékezik majd e szép 
napon vissza közös hőséire, a török és 
magyar vitézekre. 

Sokan joggal vetik fel a kérdést, 
szabad-e egyáltalán a mai nehéz idők
ben ünnepelni. Válaszunk r e á : Nekünk 
kőszegieknek, ugy ahogy mi csináljuk, 
ép városunk érdekében kell I Kőszeg 
jelenleg is őrt áll a nyugati határszélen 
g a trianoni határtól körülvett polgársága 
ma is emberfeletti erőkkel, 1532-re em
lékeztető önfeláldozással küzd múltjáért, 
nevéért éa jövőjéért a ép, mert jövőjé
ért küzd, ezért emlékezik éa ünnepel. 
Ünneplés ég ünneplés között azonban 
nagy a kfllönibség. Ebben alkalmazkod
nak a kőszegiek a mai nehéz időkhöz. 
Félretették mindazon szép tervéket, ame
lyeknek megvalósítására évek óta készül-
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Tisztelettel bosOnTCelldöinölk ée vidéke nagyer-
- demü közönségf b. tudomására , bogy Celldöaiöl-

kOn .Qyarmathy-lér 2. szám alatt (Hangya épület) 
a mai napon, Pünkösd vasárnapján 

c u k r á s z d á m a t m e g n y i t o t t a m . 

Naponta friss cukrászsütemények, babos -.áve. 
tea, fagylalt stb. kapható. Helybeli és vidéki meg
rendeléseket elfogadok és azok a I * I- gnagyobb 
megelégedésre szállítom ie. 

( é r e m a nagyérdemű közönség szived pártfogását, kiváló tisztelettel 

C s e c h J ó z s e f 
cukra. z. a szombathelyi Sabaria cukrászda volt üzletvezetője. 

lek, de amelyet anyagiak híján, vagy 
egyéb okok folytán most nem valósithat-
hiiinak meg Nincs szó a mai viszonyok 
között aemmiféle költséges' pompáról. 
Annál nagyobb aulyt helyeznek azonban 
arra, hogy a jubileumi ev- igaz benső
séges ünneppé váljon éa hogy jubileumi 
esztendején keresztül felhívják Kőszegre 
az üdülő, nyaraló, turista és iskolavá
rosra az egész ország figyelmét 

Kőszegnek eddig egy nagy baja volt. 
Magyarország lakosságának egy nagy 
része ezideíg nem tudta, hogy az Alpe-
sek végnyulváuyi inal csoda szép helyen 
fekszik Kőszeg, amelyet ezideig elfelej
tettek felkarolni, amely pedig országunk
nál; egyik legszebb kullni centruma, szép 
éa dicső malijával, történéliui emlékeivel 
éa a mnll emiekeit reprezentáló építke
zéseivel. Kőszeg idegenforgalmi szem
pontból is egyike hazunk legnagyobb 
értekeinek. ¥,/ a tény az, ami a város 
áldozatkész polgárságát arra késztette, 
hogy a nehéz idők dacára is ünnepeljen 
Ünnepi köntösben akarja varosát bemu
tatni. 

A nyomott gazdasági helyzet da
cára szalnith.it Kőszeg ez évben szokat
lanul nagy idegenforgalomra, inert hisz 
ma a nyaralok nem igen tudnak kul-
földre~távo'.ni s az ausztriai hegyvidék" 
magas nyaraló helyeit pótolhatja Kőszeg. 
Aki megismeri, meg is szereti Egyéb
ként is nagyszabású idegenforgalomra 
készül fel Kőszeg jubileumi esztendeje-
ben, mert a i országban mindenfelé fel
ismerték Kőszeg jubileumának nagy je
lentőségét s mindenhonnan sietnek támo
gatására. 

Különböző országos kongresszusok 
tartják ez évben vándorgyűléseiket Kő
szegen Az ünnepségek nyitánya a gróf 
Mikes János megyéspüspök által ponti
fikált könyörgő aagymise volt. amelyet 
tMjas 16«ép a Társadalmi Egyesületek 
Szövetsége állal rendesett nagyszabású 
üaoepeég követett, amelyen József Ferenc 
főherceg vezetésevei ott volt a TKSz 
egész központi vezérkara. Május 19-én 
a vasmegyei taantok tartják uaggyülesei-
ket, május-28 éa 29-én vsa a fóünnép
ség ax egész hivatalos ország részvéte
levei. Május 28-án az ünnepségek Borát 
Kőszeg házi, gyári ée kézi iparának ki
állításával nyitják meg. Ugyanaz/sáp 
nyitják meg ünnepélyes keretek kost- a 
most felállított kőszegi muzeumot. A nagy-
muhti régi történelmi város rendkívül 

I sok muzeális értékét báró Miske Kálmán 
' állítja és gyűjti össze. 28-án délután 

érkeznek az ország minden . részéből a 
városok polgármesterei 8 a vendegek 
egy nagy része. A szombati nap folya 

, mán vallásos est lesz az' evangélikus 
templomban, ahol az ünnepi beszédet 
Kspi Béla püspök mondja. 6 urakor a 
Jurisicb vár legbensőbb udvarában dísz
hangversenyt rendeznek, amelyet a radio 
helyszíni közvetítéssel továbbit. Kőszeg 
városa .mindig büszke volt nagy zenei 
múltjára. Zenepártoló egyesülete 100 
éves múltra tekinthet vissza. Zenei élete, 
különösen a 4-0 es, 70-es és 80-as 
években vezető szerepet játszóit a Dunán
túlon. Jubileumi évében akarja a város 
ismét bebizonyítani, hogy zenei etéte 

-nemcsak a múltban, hanem a jelenben 
is rendkívül fejlett. A díszhangversenyen 
kőszegi' műkedvelőkből allo 100 lagu 
zenekar adja elő Kováts Ferenc városi 
karnagy és zeneszerző ez ünnepélyes 
alkalomra irt hatalmas szimfonikus köl
teményét, amelynek címe : „Kőszeg ost
roma" A diszhangverseiiy lovaiibi .prog
ramúi,a : részletek Haydn' Évszázadok c 
oratóriumából, amelyet ugyancsak 100 
tagu ének' es 100 tagu zenekar ad eló 
dr. Stur Lajos -vezényletével. Másnap, 

"TaVín" ."jesto pedig ugyancsak kőszegi 
műkedvelők ünnepi előadásban előadják 
Moegerle Hégeni Gleim Hugó huszárez-

| redes által átdolgozott kőszegi Loreley 
I o. vigoperát. Egy kis tízezer lakosu vá-
, ros eme sokoldalú zenei teljesítményére 
| biztos, hogy felfigyelnek mindenfelé. 

(Vége köv i 
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Boldog pünkösdi ünnepeket kí
vánunk előfizetőinknek, olvasóinknak, 
munkatársainknak és hirdetőinknek. 

Szent Benedek-rend gyásza. Dr. Bárdosa 
Remiz ymmonhaiBi töspst esotör'Okon dél ' 
utan fel 2 órakor szívszélhűdés kOyeikeztebeo 
meghalt. Á 65 éves főpap csendes vsszrro 
nullsagban Füreden szanatóriumban ejt s oU 
értje a végzel. Holttestét Pannonhalmára szál 
Irtották s ott fogak Punkod hétfőn délelőtt 
az ősi monostor kriptájában örök nyugalomra 
helyezni. A temetésem dr. Sered* Juszüniáa 
bíboros bercegprinkás i< re-zi rntiz. 

Ezost aiennyegzo Dr. bWasy Bele kir. 
járásbirósági elnök és neje szQI. Györöcskey 
Maria bensőséges családi ünnepség keretében 
ttték meg szerdán házasságkötésüknek 25 
eve- évfordulóját. A jobti.ilo házaspár r> jg-1 

-"listai vett részt ée saeot áldozáshoz 

Az 
Országos Kf, 
telékébe-
C e l i d e 

"mint az | 
kezet tggj7uj 
e- 0 óraker,, 
1682, évi 
kor a szövei 

i alakul 
¡Jetkezet kii 

t k e z e 
Hitelszövet 

22-én d 
ség esetéi 
«. 9 ónt 
P rendeéülést 

iárolL A szent mise végeztével dr. Horváth 
Károly prior-plébános XD 'toldotta őket ea 
könnyekig meghaló bestédet intézeti bozzájak. 
A juMláoe háaaspárl számosan kerestek fel 
es halmozlak el jokivauataikkal. E ritka szép 
űnnepségoek nyilvános keretbe való megtar-
la-at dr. Havasy Béla -nagybeteg édesanyjára 
vaio tekintettel mellőztek. — Lapunk resztről 
is kívánjuk, hogy ugy az arany, mint a vas 
menoyegzőt jó egészségben H boldogságban 
megérhessék. % í 

Filléres vonat Keszegre. A kőszegi ju
bileumi "ünnepségekre Celldömölkről is sokan 
m 'nnek Kőszegre s va'ószinO, hogy a tömeges, 
jelentkezés a fillérej gyors bevezetését vonja , 
maga ntári, mert amint értesülünk. Celldö-, t a r ' , melyre | EfMZabtlyot 
rnölkről és vidékéről kétszázhetven tűzoltó je- 37. § . a fria^M . í 
lentkezettés a társadalom rülönbözó rétegei- 1 " 
hói is a jelentkezés egyre tart. Jánosházaról j. 
300-an jelootkeztek szerdán délig, dr. Pioter 1 • ^faltériXrjvekrói szók 
J ,z-ef celldömölki Mjeivzö a Máv. igazgató- jelentések BnJ!.,<madásoli 
sajgal tárgyalásba bocsátkozott a filléres |. meg'viasgaa1§s«!z<r 
gyorsnak indítása tárgyában Amennyiben eu- I . H í g . , ^ * S » T é n y meg. 
gedélyezik, a részvételi díj 1 pengő78fillérbe I i o , , . "NBlasa. i. Al 
kerül, ha nem engedélyezik, ugy 3 pengő 10 J8MR«OS5g , Kfjajglása.- 5. 
fillérbe Keit) az útiköltség oda es vissza. A - Tiszta jövedej rendelkezés, 
vonat pontos m netreudje még nincs meg, I 6. A felügyetMtsgiának vá-
valószínű, hogy reggel "síi 7 órakor indul I '-—»••— S. 1 1 
Celldömölkről.. 

Helyreigazítás. A mnlt számunkban j 
Hazhelyreiide e- cim alatt közölt köziemé- ' 
nytlnket oda módosítjuk, hogy a lemondó 
nyilatkozatot nem 100-an, mint bennünket i 
értesítettek, hanem csupán 4 en inak alá. 

A »Kemenesalja lakói a régmúltban éa ; 
most- CIIIÍÜ folytatásos közleményünket e j 
szamunkban helyszűke miatt nem közölhettük, 
jövő szamunkban folytatjuk. 

Hasok vasárnapja. Az idén a bős ka
tonák emlékünnepe május 29-ere esik. 

Lelkészbeiktatás. Mar a kora reggeli I 
óraiban hatalmas tömeg hullámzott ugy az 
ev. templomnál, mint a pályaudvaron, hogy 
részt vehessen az nionnan érkező ev. lelkész, 
Bic-i Sándor fogadásánál. A pontosan érkező 
vonaiu.il külörjbflzö egyesületek és a pre.-bi- j 
'.enum élén-tollai Vidjj Datíel egyházmegyei 
ftüwy:ő üdvözölt: Bácsi Sindorl eS nejét, 
ut-noa a nőegylet nevében dr. Porkoláb Já-
nosué szp beszed keretében csokrot nyújtott 
un lelkésznek, amely beszédekre mely gon
dolatikban jaró gyönyörű vaiaszl adott. Erre 
lova.bandenutumai az éleu hosszú kocsisorok
ban a Ko-suth-uican a paplakig megindult a 
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lasztása. NebjAoii" 
1931. étijE-én a tagok 

száma: 778, kSszáma pedig 
2390 volt, uM belépett 82 
tag, 170 HIIIIB II 44 tag 
66 üzletrész, § d 1931. év 
végén 816 kVEsszel. 1932. 
évi január l-tSkjülést meg
előzd április faéEirlt 12 tag 
23 iizlelrésazeMig 14 üzlet
résszel, marad W iv.lelrész-
Bzel. A felngyiM/.al megvizs
gált 1931. é r M szövetkezet 
helyiségében IsT 
által meglekir.il 

és mindenki 

A celldá 
előad 

május 9. 
a t ó s á g . 

k e r ü l ő 

in- u-|t. hol áladba 
pert i di zitett lakás'. 'KS-l kutdöttséiétéo,. 
harangzugas közép t i - fuuu I oe a menet 
M" ' János esperessel át ölén a virá
gokkal raflvész:s.-h I. díszített t mplomba. Euek 
utan megjelent az. oltárnál .Moiitorisz János 
esp re«, magas szárny iiasu 'beazédében fejte 
geite a nen -il.'-m artkuláris gyfllekezet, 
ünnepet, majd az oitar • lot; megjelentek e 
beiktatásnál ségédkezőjiovacs Istv in csöugei 
lelk.sz, SzabóJ.^sef győri piispö'ii másod-
lelktoZ és Mesí"rhazy Sáiul»f ra'-.'ie-miha y-. 
fai helyettes lelkész. Végül az -rr'tar eiött meg
jelent a beiktatandó lejkész. Moiitorisz János 
esperes a hivatalos e-kü kivét'eU után at-ulta 
a lelkészi állás szimholumait jelképező bibliát, 
a te nploníkuicsot, valamint a gyülekezel pe
csétjei. Ezek után az immár beikt.tolt léikész 
a szószékre lepett, huny megtartsa e'ső pré
dikációját, amely roppant mély hatást vallott 
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Diánna kezdetét vette, a díszközgyűlés, Mob-
torisz Jáuos esperes imával nyílotta meg a 
kőzgyülékt, uláuna koltai Vidos Dániel h. 
felügyelő mondott megnyitó beszéd t, üdvö! 
zőlvén a szép számban megjelent lloueplőkö 
zönséget, a vendégeket és kiküldötteket, majd 
Moiitorisz János esperes az elnöki széket uj-
ból elfoglniva^lkérteHt-beit 
elnöki szék elfoglalására, ennek megtörténte 
után koltai Vidos Dániel mélyen meghatódva 
a legmélyebb tisztelet és szeret hangján fid- 1 
vözölle az nj lelkésztMolitorisz János esperes 
az egyházmegye és a lelkészí kar nevében 
üdvözölte a legnagyobb gyülekezet legfiatalabb | 
lelkipásztorát, majd.az egyházmegyei tanítóság ; 
nevében Szórády Dénes igazgató-taui'o mon 
dott üdvözlő beszedet, beszédében kiemelte, 
hogy nem az ismeretlen, hanem a visszatérő 
lelkipásztort ünneplik s igéretel telt' arra 
nézve, hogy a tanítói karban mindenkor és 
minden idobea segítő es megértő mankatár-
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sakat fog találni. Az ev. Nőegylet nevében dr 
Holéozy Zoliánne, az ev, ifjúsági egyesület 
nevében pedig Berzsenyi-Janosits Miklós fa-
titkár üdvözölték. í z a b ó József győri püspöki 
másodlelkész lépett elö, bogy tolmácsolja a 
nagy gyön ev. gyül, vezető íérflainak dr. Höfer 
Vilmos polgármesterbelyettes, Dukils és tsai, 
valamint az egyházkerület főpásztorának, to
vábbá a győri lelkészi kar, az Összgyülekezet 
a >Haraqgszó«, végül pedig a saját nevében | 
az egykori iskolatárj! és lelki jóbarát nevében 
üdvözölte az uj lelkészt, ama reményének 
adott kifejezést, h í a sors a jóbarálot más
felé szólitotta, roméli, hogy amennyire lehet
séges lesz, a régi szent kapcsolatot továbbra -
is lenn fogja tartani "á régi gyülekezetével, 
annak vezetőivel s annak minden egyes tag
jával. Ezen hatalmas, költői lendületű beszéd 
mély hatást-váltott ki az egész hallgatóság
ban. Majd egy győrj cserkesz lépett élő, aki 
társaival fáradságot nem Ismerve, 76 kilomé--
teres utat tett meg, bogy az előtte való nap 
elbúcsúzott kedves lekipasztorf beiktatása al- \ 
kaiméval is üdvözölhesse annak határozott : 
tilalma ellenére. A celldömölki rel. fiókegyház 
nevében Űlé Sándor pápai ref. lelkész üdvö
zölte s a testvéregyház szeretetéről és ragasz- i 
kodásáról biztosította. Dr. Havasy Béla kúriai * 
biró, járásbirúsági elnök, mint a róm. kath. 
egyházközség elnöke lépett elő, hogy tolmá
csolja a róm. kath. egyházközség ' miudeu 
egyes tagjának üdvözletét Utáni a győri ev." 
leanyszövetség diákosztalya nevében égy ta
nítónőképző növendék és utánna á győri ev. 
diákszövetség kiküldöttje üdvözölték. Houig'T]^™": 
Saiúwl az fzr. neol. hitközség névében7 kefe- I — 
setlen szavakkal üdvözülte a régi nemes előd . 
méltó fiatal utódját. Grönberger Ábrahám 
rabbi az orth. izr. hitközség-nevében távolléte i 
miatt levelet küldött. Í>. Gerlits Elek főszol-
gabiró a celldömölki járás nevében tartalmas 
banedével hivta fel az nj lelkészt az _egyet-
értés, aázeretet neveben 
kára. Dr. Bisitzky András 
mölt nagyközség elöljárósága nevében mély 
atérzésü beszédben kérte az uj lelkészt a 
megértés és az összetartás gyakorlására. Bár 
dosi Gyula máv. felügyélő, állomásfőnök az 
összvasnlasság üdvözletet tolmácsolta költői 
gondillátokban bővelkedő szép ' beszédében. 
Hokhold István ipartestületi elnök Gelldömölk 
és vidéke iparosai, Ábrahám István vegyész
mérnök {pedig a kereskedők névében üdvözöl
ték az uj lelkészt Az elhangzott üdvöz óV-
srédekre Bácsi Sándor azonnal válaszolt, 
minden beszéde a rfcaga teljes egészében- re- ,. 
torikai ezefi-égvitt, amelynek hatása anoai 

i'.yobb volt, mert szerény egyénisége é f l j 
mélyen ér2ő lelke, adta örök emlékezetül az 
ünneplő közönségnek. Utánna imával és a'{. 
Himnusz eléueklésével az ünnepi diszgyül<-s 
véget íTt. Egy órakor a Hubert féle vendéglő ••' 
ben .szűkebb körU társasebéd volt "tété" S»~ 
Ovatoir «". Celldömölki ev, jrjnsHgi p yesHIet : 

férfikara Tóth Dénes tanító vezetésével iam-
piouos menetben vonult fel a lelkészlak elé ' 
és szerenádot adott, majd »- hé lyb l i városi 
zenekar Cser Lajos karnagy vezetése -alatt t 
adott eiő szebbnél szebb nótákat, amivé be-
fejeződött a szép és felejthetetlen ünnepély. 
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ben .eesett gépéről és a térdéti zuzodást szen
vedett A-celldömölki kórházban vették ápo-
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Filléres gyorsvonat indul Pünkösd hét- I 
lőn Szombathejyrői Budapestre. Máris nagy! 
>rdeklödesa mutatkozik .a budapesti ut»zás-j 
iránt és hihető, hogy az utaslétszám lejegy- \ 
zéae hamarosan megtörténik. Szombathely 
lakossága örömmel veszi a filléres gyors in
dítását. A vasúti jegy ára oda-vissza 6 P 
,80 fillér és ezen összegben már benrr van a i 
Nemzetközi Vásár t-BO P belépőjegye is. : 

Visszautazásnál csak • az a vasúti jegy lesz 
érvényes, amelyen a vásár bélyegzője •rajt • 
•van, tehát senki el ne fiiejtse vasúti jegyét | 
a váeáron lebélyegezte ni. 

"Elveszett kerékpár. Gsizmazia Jmre ke- I 
meoejinihálylai ..ikos Titusgyártmányú kerék- . 
páriái a Tukurcs és Keineue-mihaiytai utoo 
elvesztene, melynek csomagtartóján egy szürke . 
péuzügyöci köpeny is volt. Aki a kerékpárrój : 
valamit tud, jelentse á celldömölki csend- . 
.őrségen. 

Segély építkezésre. A vallás és közök- I 
tatásügyi miniszter « kiemeoeshCgyészi tóm. , 
kath. iskola részére 5000 pengő építési segélyt : 
engedélyezett. - ; * 

— Baleset. A muH vasárnap Sebestyén Já-
Cint"84 Íves bokodi lakos kerékpározás köz-

- A vér fölltlssitése cé'jából aján
latos néhány napon át korán reggel 
egy pohár természetes >Ferenc Józseí« 
keserüvizet inn i . Az egész vjlágon ren- j 
deiik az orvosok a valódi Ferenc József 

való alkotó muu- L víz használatát , mert ez szabályozza ' a 
községbirő Ceildo- bélmüködéat, erősiti a gyomrot, j a v í t j a . 

' .§ vért, megnyugtatja az idegeket és ez- i 
áltat uj életerőt teremt. A Ferenc József ! 

i keserűvíz gyógyszertárakban, drogériák-
ban és füszerüzletekben kapható . ] 

Madártojásokkal kereskedtek. Somogyi 
Sándor és Pénzes József kemeoeshőgyészi • 
lakosok a Marcal mellett már hetek óla Osz- ! 
szeszedlék a fogfllyfészkek tojásait ^s-azokat I 
20 fillérért eladták. A cséndór-'ég járőre letten 
érte a tojaskereskedőket és feljelentette őzet i 

Ha Budapestre utazik, első etja l»gyen 
a f nyos-n atiiaki..at és kibótilet: Hunv.'trta ; 
fürilíb - (Hud»p--t VII. Dihanv n. 44) menni 
Ott mar reggel 5 órakor nyitnak es 1-40 ; 
pengőért nemcsak msgfürödhet, hanem jól 
meg is reggelizhet. | 

Az egyházi vegyeskar előadása. A i 
C T d ö m ö ki K»m. Kath. Egyházi Vegye-kar , 
e-línda-^baa- maju- ¡6 án pilitn.-aii este 8 
órakiír r.z.tpaitesltttéti Székház nagyleflíiében , 
színre kerül Három a kisla-y cimü daljáték • 
3 Mvnn I>IMII. I f : k : W.il;.'«r és R-ichert L 
Zeueiei Schubert f. Foriluoili Hac-auvlZaulL ! 
Rendezi Uhiár Gyula. Zongorán k i é n Kamoudy | 
Ilus. Hegedűn játszik A--bóih Emil. Csellón | 
játszik Cser Lajos. Sog Reich Bözsi. A disz j 
leteket tervezte Gecsek Péter. A díszleteket I 
festette Smedak Ferenc és Déry Géza. A da 

még Celldömölk közönsége műkedvelő előadás
ban nem láthatott A színpad ugy vas auj, 
azeállitva" éa felszerelve, hogy vidéki helyen, 
ahol színházi épület nincs, egyáltalában igy a 
darabhoz vágóan még nem ezerslték let Ép 
ezért tetemes költségbe került az e.őkészölet, 
de ezt tették azért hogy megmutassak min
den elképzelhető képességüket hogy ezáltal 
min ét nagyobb mértékbeli megnyerjek a kö
zönség tetszését és bogy pártfogásokat a ne
mes cél eléréséhez megnyerjék. 

Tűzoltók országol kongresszusa. A ma
gyar országos, tűzoltó szövetség a 3 evőnként 
tárta.ii szokott tűzoltó kongresszust az idén 
Győrött tartja meg aug. 13—16 napjain. 

Tandíj mentesség. A vallás éa közok
tatásügyi minisztérium a hadirokkantak és 
hadiözvegyek gyermekei, valamint a hadiár
vák részére hazai átlami középiskolákban a 
telje.- tandíjmentességét engedélyezte.,Ennek 
a feltétele azonban a példás magaviselet éá 
jó előmenetel. ex 

Bucsu Izsákfán. Jövő vasárnap, Szent
háromság vasárnapján tartjak az izsakfai bú
csút, amelyre a mull évek szokásaihoz híven 
CelldömO'kröl is igen sokan fognak cliátugatnL-
Ez alkalommal Vadaszy Antal vendéglőjében 
táncmulatságot tart Belépődíj 50finér, a tiszta 
jövedelmet a tűzoltók, javára fordítják. A 
vendéglős olcsó es idetes eleieket és italokat 
szolgáitat ki, ami a kiránduló közönség előtt 
ismeretes. -

Jóslás a nyári időjárásról. Fr.it:: Baur 
egyetemi tanár, a leghíresebb német meteoro
lógus kiJHlenlése szerint különösen juliusbaa 
óriási hőség és szárazság lesz. Ez az időjárás 
még augusztus havára is kiterjed. 

Az adómentes házak betegápolás! pét
adója. A pMizügy miniszter reudelelet bocsátott 

adomeules házak utáu is „ . . . B r\JL ' n • i ki, meiy szerint az 
rab szereplőt: Schubert Ferenc Déry Géza, | ^ Ju ^ , , 6 sliuMkoi betegápolási 
Hohober baró, kiMtő Nagy József, Schwiud M. | 
festi) GéCsck' Péter, GumpelWiesei- rajzoló • 
Smedáa ferruc, Vogt'kamara éuekes Mihók! 
Jozsel, Schaétorff gróf a dau követ Farkas 1 
Jenő, Tschöll Keresztely udvari üvegfet.10 j 
Németli Boldizsár, Tschöilné asszony Beioh. j 
Kata. I:di Koczor Manci, Hédi Szabó IrmáV 
Hédi Peu-jvics Irén, Grisi .vilaghiftt művésznő 
Pintér Bó?si, Bruucder nyerges mester Reich 
Mihály, Bi'ider pustahivatalnok^FelLete FereuiB, 
Novotoy titxósrehdőr HöWy Kárul. 
pikMó Staedák Béa, Slingel pv.m.'.-'er Ko 
vacs Lisaó, Róza Giisi szobalánya Vaszily 
Araoka, Házmesterné Vaszily Piroska, Szom
szédasszony Fek»te hooka. Rézi Tscböllék 
cselédje Vaszily Aranka,. Főpincéx Smedak 
Béla, Oicai énekesek Nits Lajos, Sütő József, 
Telefay Gjörgy, Gránátosok Telefaj György, 
Sütő József. — A vegyeskar mükedi elö gaz
dája ezen műkedvelő előadással a beható 
reudezéo j.éa ekSkészités folytan, valamint a 
szereplők megválasztásával oly teljesítményt 
fog produkálni, aminőt — elmondhatjuk — 

poladót mely az év 7 ik bonapjától esedékes. 
A soproni kamara a tisztviselőkért. 

A soproni kereskedelmi ... iparkamara most 
tartotta évi közgyűlését, amelyen számol 
fontos kérdéssel (oglalkozott Samn Lajos kar 
tuz-.i ipartestOhti tag fivasolja, kérjek a 30Ó 
pengőn aluli tisztviselői fizetéseknek teljes 
uiéuukbeo való visszaállítását az iparosság es 
• kereskedők érdekében is, -továbbá a vogre-

ílü_ies/tését, a- forgalmi adó eltör
lése!, az aranyos adókivetést az adeku cs 
iesaálliiasái. A javaslatokat elfogadták. Aliást 
foglalt a közgyűlés a kedvezőbb vasún össze
köttetések erdekében is. A kamara költségve
tésében a takarékosság érvénye.-ül. 

. Megszűnik *z államtudományi dokto
rátus. Az egyetemek jogi fakultásainak hatá
rozata alapján a már beiratkorott haígatójt 
az eddigi roud-.-.«r szerint fejezijietík !>••' !a-
nulmanyautal és nyerhetik el a doktori cimet 
A jövő évben beiratkozottak azonban állam-
tndományi doktorátust már nern^ tehetnek, a 
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jogtudományi doktorátust pedig csak agy 
nyerhetik «1, ha nyomtalasbau ia .megjelent 
Oly értekezést mntatnak be, amelynek tudo
mányos értéket a tanári kar is megállapítja. 
Ily értekezés nélkül 4 szigorlat alapján a je
löltek csak jogrégzeltséget-igazoló oklevelet 
nyernek. Es az oklevél minősíteni fog minden 
Olyan állásra, amelynek elnyeréséhez a törvény 
megkívánja a jogvégzetlséget. '. 

Közivules. A Kath. Legényegylet folyó 
bó 26 aa, űrnapján délután 4 órakor saját 
székházában tartja XXIX évi rendes kö^uyIl
lését, melyre a rendes, pártoló és disz tagjait, 
valamint TédoOkeit, szeretettel meghívja az 
Elnökség. 

Sofför tanfolyam. Állami - gepjárómO 
vezető (soffőr) tanfolyam nyiiik még a m. 
kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet 
keretében május 30 an este fél 7 órakor as 
intézet Budapest VIII. József- kOrnt 6. szám 
alatti helyiségében. Beírás naponta d. e. 9—1 
óra között az igazgatósági irodában, ahol a 
felvételhez sznkséeps űrlapok a hivatalos órák 
alatt e l o Z e / ^ * ^ ~ i r e z h e t ő k . Igazgatóság. 

E a ^ a ^ n e l í i a p öt nemesszívu úrnőnek. 
Az országos gyermetVédó liga gyojlőnapjának 
emlékére Ot fémjelzett eznst emléklapot ké-

. sziléit Tolnai Világlapja és ezeket annak az 
Ot oemesszívű urnOnek adta át, akik a gyer
meknap gyűjtési munkájában a legnagyobb 
mnokakésaséggel vettek részL Gróf Károlyi 
Gyulám), gróf Bslblsn Istvánná, vitéz Gömbös 
Gyuláné, dr, Hevesi Simon fórabbi neje és 
Fleiszig Sándorné, a Tőzsde elnökének neje 
kapott egy-egy ilyen uévre szóló emléklapot, 
amely talajdonképen ötven Ötven pengős és a 
liga céljaira Tolnai Világlapja által felajánlott 
bon volt. 

Celldömölk} strandfürdő ügye. Witt 
Andor celldömölki lakos strandfürdő 

létesítése iránti kérelmét az alispán eluta
sította. _ 

Roncsoló toroklob Kemertesmlhalyfan. 
Ei a veszedelmes betegség Kemene.-mihályláo 
szórványosan lépett fe). 

Ev. ifjúsági Egyesület díszközgyűlése. 
A oelldOmölki ev. ifjúsági egyesület szerdán 
este 8 órakor aa egyesOlet helyiségében dísz
közgyűlést- tartott, melyen beiktatta Bácsi 
Sándort, mint az egyesOlet egyházi elnökét 
Közének és ima ntán Bertsenyi-Janosíts Mik
lós fótitkár üdvözölte Bácsi Sándort, üdvözlő 
beszédében nejéről is megemlékezett Bácsi 
Sándor gyönyörűen felépített mély hatása be
szédében köszönte meg azt a mély szeretetet 
és ragaszkodást, amelyben részesítette -az 
egyesület s mint egy ember mutatta meg 
határozott karakterét a telte felejthetetlenné 
szamara a beiktatási ünnepélyeket. KOsrOuetét 
fejezte ki még azért a kitüntető szeretetért, 
bogy még a hajlékát is szebbé és kényelme
sebbé tették szamára Kívánja, hogy ez a bi
zalom amelyet előlegeztek szamara, oe érjen 
méltatlan embert s kéri az egyesOlet tagjait, 
legyenek segítségére a nagy alkotó munkában. 
Isten áldását kérte az egyesOlet minden egyes 
tagjára. A folyó Ogyek elintézése után a disz-
gyfllés véget ért. 

Anny vo Panbuys: Paraszthercegno 
Egy kisleány titokzatos és érdekes története 
pereg le az egyik legnépszerűbb német írónő 
Parasr.thercegnő cimü regényében, amely most 
jelent meg a Mindenki Könyve sorozatában 
s bizonyos, hogy es is az előzőekhez hasonló 
sikert fog aratni. Ara 30 fillér, kapható min
denütt. 

Balesetek. Kiss Lajos alsósági - 16 éves 
legény a mezOo tehenet legeltetett, a tehén 
valamitói megijedt és elszaladt, miközben a 
kötél a jobb kezet a matató nj és kOzép uj 

• között beszakította. — Barasics Antal 19 éves 
somlóvásárhelyi fiatalember a Bencés-rend 
somlói szőlőjében dolgozott, borszállítás köz
ben a kisujját a hordó sarka a falhoz szorí
totta s jobb keze kis ujját leszabta. Miudket-
tőjükei a celldömölki kórházba szállították. 

Ev. Ifj. konferencia Vönöckön. A kor
nyéki ev. ifjúsági egyesületek folyó bó 29 én 
VitoOckOn ifjúsági konferenciát tartanak, ame-

- lyei. városunkból is kOrBlbelfll 30 an vesznek 
- ré«zt. Az előadók közt szerepel Bácsi Sándor 
helybeli ev. lelkész is. 

Iparigazolvanyt nyertek. Kovács Gyula 
celldömölki lakos mészáros és hentes ipar, 
l i a v r Géza alsósági lakos pedig kómiv^-ipar 
gyakorlására nyert iparengedélyt. 

Blróválasztás Tokorcssn. ColldömOiki 
járás föszoluabiraja a tokorcsi birovalasztást 
folyó hó 24-re lOzle ki. 

Színházi bljonyltváíykiosztás. A szin-
hazi szozon lassan végetér es elköveUezik a 
bizonyítvány kiosztás ideje. Ki kapott ötöst, 
melyik színész kapott jelest és melyik szí
nésznő kapott elégségest. Erről az érdekes 
színházi osztályzat- osztogatásról érdé kos cikkét 
közöl a Délibáb legújabb száma. Számtalan 
érdekesebboél érdekesebb cikket, képet, ripor
tot, valamint két egyfelvonásos színdarabot, 
novellát, rejtvényt és folytatásos regényt talál 
az olvasó a népszerű színházi képeslapban. 
Egy szam~Srá 26 fillér. 

A cigányasszony meg a templomban 
Is lap. A mult héten a tavaszi búcsújárások 
alkalmával a móri bensttok i s - Celldömölkre 
érkeztek s a templomba való, bevonulásuk 
után misét hallgattak. A nagy csendet kedvező 
alkalomnak vélte a lopásra Farkas Mária 28 
éves nyáradi illetöségö cigány asszony s az 
egyik hivő asszonynak Krarar Juliannádak 
zsebéből az ersz'nvM,.miközben az aitétos-
aágba e.iuerüit, kilopta. ROglöa észrevették és 
átadták a esendő, ségtx-k, az eljárás ellene 
folyamatba tetetett. 

Táncmulatság Pápócon. A pá poci Le
vente Egyesület felszereléje javára szjudarab-
bal egybekötött lancmnjalsacotrendez Pünkösd 
vasárnap és hétfőn Farkas Ernő vendéglőjé
ben. Az első napon színielőadás, a második 
uapon stinielöadás ulan tancmaatság. Sziore 
kerül: Levente rizsájir-éa-Gyarkovics lányok, 

előadást május -26~te 29 én megismétlik. 
A kertészek közgyűlése. A- Magjai 

Kertészek Országos Gazdasági Szövetsége va
sárnap tartotta éri rendes közgyűlését dr. 
Darvas Ferenc elnöklete alatt. Az orsza;; 
minden részéből összegyűlt kerté-zettnlajdo-
nosok H keriészhítel sürgő* mego dasát es 
egyes varusi Kertészeteknek a belügyminiszteri 
reiidelel elleni működésűnek megszűntetését 
és megtartását követelték. A nagyon izgalmas 
közgyűlés elhatározta, hogy serelmeit nyoma
tékosan a kormány elé lerjVszti és azok sür
gős orvoslását kén. Nagy elkeseredéssel .álla
pította meg a közgyűlés, bogy a kertészetek 
egymás után mennek tömre és szüntetik meg 
működésűket. 

A Psstl Tőzsde uj szamában Ugrón 
Gábor nyilatkozik. Érdekes riportok számol
nak be a Novarol, a záloglevél piacról, a leg
újabb ingatlan és tranzakciókról, Fóti Ernő 
tragédiájáról stb. Textil, biztosítási, vegyé-zeii, 
vas és gépipari mellékletek egészítik ki a ki
tűnően sikerült uj számot. 

A jegyzői létszám korlátozása. Hír 
szerint a belügyminiszter a köze! jövőben 
rendeletileg akarja megállapítani a községi 
tisztviselők létszámát. A kiadandó rendelet — 
állítólag — mindeo ö ezer lekosra egy önálló 
jegyzőt állapit meg. "* 

Pünkösd hétfőjéig lehet a Nemzetközi 
Vásár kedvezményeivel Budapestre utazni. 
Budapesti tudósítónk jelenti: Csodalatos, hogy 
az idei Nemzetk' zi Vásár hogyan tud dacolni 
a rossz gazdasági viszonyokkal, rossz időjá
rással és általános pénztelenséggel. Világszerte 
paog az ipar, ide mégis csupa nj gyártmányt 
raktak ki meglepő gazdagságban, világszerte 
Összezsugorodott a kereskedelem, -itt mégis 
aiázezerpéngős üzleteket kötnek, alig van 
pénz, ide. mégis eljöuoek az emberek csodál 
kőzni, vásárolni és tannlni.De nemcsak a pes 
tiek jönnek. Jönnek ezrével, tízezrével a vi
dékiek és külföldiek is, akiket a váaár nagy 
attrakcióján kívül főként a nagy olcsóság csa-
bit Budapestre. Mindenki meglepetve és Ör
vendezve állapítja meg, hogy a pengő belső 
vásárló ereje milyen nagy s hogy a világ 
egyetlen lővárosábao sioca akkora olcsóság, 
mint itthon. Ennek az olcsóságnak tudható be, 
továbbá annak, hogy a Magyar Nemzeti/Bank 
a zárolt pengőbetétekből tO milliót oldott fel 
a vasár céljaira, hogy például angol kereske
dők 20 ezer font mazyar szalounát vásárol
tak. De hatalmas összegekért vásárollak a 
külföldiek textilárut, gépirakat, konzerveket, 

a törökországi Samsun város uj vizmOlelepe 
részére itt rendalte meg szivattyútelepének 
berendezését, ugy bógy~mar eddig w sok 
milliós üzleteket kötöttek a vasáron. Megen
gedte a Magyar„Nemzeti Bank a készáru — 
például - egyetlen léteiben sok ezer pár tor-
nacipót adlak el nyersgummi ellenében. Eddig 
már tflbb miot háromszázezer ember nézte 
meg a vásárt, de az igazi nagy vándorlást a 
oüükösdi ünnepekre várják. Ezt a kettős ün
nepet ^yankor is szívesen töltik . Budapesten 
a vidékiek és kOlfOldiek, ha nem esik össze 
a vásárral. Most azonban, hogy a vásáriga-
zolvany 50 százalékos vasúti kedvezményeivel 
Pflokösd hétíőjéoek déli 12 órájáig lehet Bu
dapestre érkezni, -'zt az alkalmat — aminő
höz hasonó .hamarosan aligha adódik — 
mindenki megragadja. Bárhol l í jáP-mostaoá-
báp az ember Budapesten: villamoson; szín
házban, moziban, yeodéglőbeo, fűidőben, 
mhideahol a vásárról beszélnék. Vadidegen 
emberek kérdezik meg egymástól, hogy voltak-e 
mar a vásáron s akik voltak, azok nem győ
zik eléggé dicsérni a látottakat. A Budapesti 
Nemzetkőzi Vásár májú* 16 áo este.'7 órakor 
aárul. Visszavonhatatlanul. A .vjásárigazolvá-
ayok tulajdonosai május 21-ig maradhatnak . 
Budapesten, mert a vasütr kedvezmények e 
"napon éjiéikor érnek'véget. • . 

'A Hangya gyűlése. -A Celldömölk és 
Vidéke Hangya Fogy. SzOv. mull vasárnap;., 
folyó ho 8 au tartotta meg 1931. évi rendes ; 
közgyűlését a tagok élénk érdeklődése melletL 
Dr. Pretnits Ferenc kormányfőtanacsos, a köz- : 
gyűlés elnöke, a közgyűlés megnyitása' után 
átadta á szót Ritter Lajos központi ellenőr- j 
nek, aki vazol'.a a szövetkezel-mull évi roll 
ködését. Á szövetkezet a mult évi mérleg i 
szerint 433.572.74 pengő forgalmat ért el s j 
dacán a nagy pénztelenségnek és a logyasrtó-i. 
képesség csökkenésének, alig maradt el a | 
mu : évi forgalomtól. A mérlegben kimutatott | 
168668 pengő tiszta nyereséget a közgyűlés j 
a következő módon osztotta fel: az üzletre- , 
szek 5 •szaraiókus .lia'pszubályszero.osztalékára ' 
1049.93 pengői, tartalékalapra alapszabály-
szerint a oy.reség 25százalékát,vagyis421.67 
p-ng I , míg a fennmaradó 21508. összeget 
szintén tartalékalapra, miután a mai ,-ulyos 
gazdasági viszonyok között a szokásos JO'.é-
kouycélu adományokat nem lenét folyósítani. 
Miután az igazgatóságból dr. Horváth Károly 
lemondás, Huchthansen Ede elhalálozás foly
tan kivalott, a közgyűlés helyűkbe egyhangú
lag Schmidt Gusztáv földbirtokost, Lórautb 
Gyula ny. közséci főjegyzőt és Schfitz Gyulát 
választotta meg a megmaradt régi tagok 
mellé igazgatósági tagokul, mig a Be.nkő Ká
roly, RÓh Pál és Schűtz Gyula . felögyelöbi-
zottsagi tagsági tagok helyett, akik részben 
lemondtak, részben madátumuk lejárt, Ber
zsenyi Janosits Miklóst, Hervay Károlyt, Roa-
ner Károlyt, Metzger Jánost és FülOpp Józse
fet választották meg. Miután indítvány a köz
gyűléshez oem érkezett be, a közgyűlés lelkes 
hangulatban véget ért 

Megjelent a Színházi Élet pünkösdi 
albuma Több mint 200 oldaloo jelent meg 
Incze Sándor hetilapjának pünkösdi szama. A 
gyönyörű album tnlesteli van szebbnél szebb 
képekkel, érdekesebbnél érdekesebb cikkeket 
és mindezeken tol Erdős Renée teljes uj kis 
regényét közli, A Színházi Elet pűnkOsdi sza-
mahoz^darabrneliékletül a szezon legnagyobb 
drámai sikerét az >Angliai Erzsébetet' adja. 

j-á-Svinhazi Elet. pűnkOsdi számabau beszámol 
a magyar válogatott bridge csapat berlini győ
zelméről. Alpár Gitta érdekes cikkben írja 
meg há/.asságanak történetét. Nagy Endre 
Márkus Emíliával csinált interjnt a fiatalságról, 
Karinthy Frigyes a számkabaláról, Farkas 
Imre önmagáról irt. Dénes Oszkár karrierje. 
Móricz Zsigmond megindítja a Színházi Etet 

. pünkösdi szamában a 'Nyaraljunk itthon* 
propagandát, a Színházi Elet pedig az IBUSZ 
szal karöltve vezeti a »Fizető. vendég' nya
ralási akciót, amely budapesti és más nagy 
városi nyaralókat fog küldeni a magyar vidék 

I privát vendéglátóinak, vagyis a vendég meg 
fogja fizetni a szíves vendéglátást. Az állam
vasutak kedvezményt adnak a fizető vendég-

l nek és családtagjaiknak ahhoz, hogy a ma-
j gyar vidékre mehessen 'nyaralni. Kotta, kézi-
' munka ás Gyermekújság melléklet egészíti ki 

a Színházi j 
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