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

D1NKOREVE N Á N D O R . 

Szerkesztőség ós Jtladohlvata!: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája C-i domölkon 
Ide intazendők a /szellemi részf illető közlemények 

hirdetések és mindennemű pénzillblékek.-. 

Világválság külföldi szemen. 
Hangok hallatszanak minden oldal-, 

ról , melyek azt célozzák, hogy üljön 
össze egy világkonferencia és vitassák 
még azt a, „fontos kérdést, miképpen 
lehetne megváltani a nyomorgói világot, 
miképpen lehetne végét találni énnek a 
mindent tönkretévő gazdasági világvál
ságnak. A napokban olyan hirt pendí
tett meg egy külföldi lap, hogy á világ
gazdasági válság megoldásának c u p á n 
egy lehetősége van: az adósságok teljes, 
minden feltétel nélküli törlése. Ez volna 
az első lépés, a második a háborús 
térképek törlése, vagy legalább is azok
nak a való tényállásnak megfelelően 
való átrajzolása. : 

A világgazdasági válság napról-napra 
súlyosabb lesz, azok az államok, ame
lyek háborút nyertek, akiknek hajó-
számra , vonatszámra hordták a hadi
sarcot, az aranyat, az emberi jóléthez 
Bzükséges javakat, amelyikek osztozkod
tak m á s országok leterített hul láján, azok 
is bajba vannak ma, épen ugy mint 
azok az ál lamok, melyeket kifosztottak, 
levetkőztettek, melyeket a rászabadított 
hordák kiraboltak. 

Elérkeztünk a világgazdasági vál
ságnak ahhoz a mély pontjához, ami
kor feleszmélnek a hatalmas államok 
ie, amikor körülöttük is kezd szaka-

. dozni ax örvény és ha nem biztosítják 
meg a partokat, beleszakadnak az alá
mosott megsemmisítő mélységbe. 

Ezt a várható , biztosan elérkező 
Veszedelmet látják közeledni a világot 
ma kormányzó államférfiak, írók és tá
volbalátók és ennek a hatása alatt kez
denek kijózanodni', k iábrándulni , a régi 
felfogás kezd m á s belátásra térni, szó
val a háborút nyertek kezdik f belátni, 
hogy hiába vannak tele arannyal b r i l 
iánssal a páncél falu pincék, az nem 
segít a bajon, attól el lehet pusztulni, 
ha a világgazdaság gépe megáll, ha a 

kohók kihűlnek, ha a vasutak az egész 
világon csődbe jutnak, hiába vannak a 
rettenetes háborús anyagok felhalmozva, 
hadseregek fegyverbe állítva, mérges 
gázok, hadirepülő gépek százezrei fel
sorakoztatva,-az mind nem segít a ba
lon. Összeomlik, összedől minden, ha 
idejében nem jön meg a segítség, ha a 
kölcsönös bizalom nem tér vissza. 

Eddig a külföldi lap fejtegetése, 
melyet természetesen mi magyarok is 
örömmel, üdvözlünk és óhajtjuk, hogy 
minél előbb teljesüljön, valóság legyen. 

- ~ — * -

— A svájci leány. 
. (Igaz történet a naplómból.) 

Irta: Halász Béla. 
: ~ • Züridv, október végén 

Hajnalban elértük a svájci batárt. Meg
vallom, csak akkor vettük észre, amikor a 
svájci vámtiszt reánk nyitott, Innsbrucktól 
kezdve végigalndtok az utat, amelynek egy
szerű magyarázata az volt, hogy Z. barátom 
(egy kedves, bohém fin) a bécsi Vestbanhufon 
kitDnő likőrre" skadt. ", ^ 

»Le passe- port s'il voos piait< — 
ismételte most már idegesen a vámtiszt, 
mialatt megpróbáltuk kidörzsölni az álmossá
got a szemeinkből. . 

— Mindig utaltam a vámtiszteket I — 
dörmögte magyarul kitooő barátom és két
ségbeejtő lassúsággal előkotorizU a i útleve
lét. A vámtiszt géplesen átnézte, beütötte a 
bélyegzOt, aztán advariasan elköszönt 

— Allah növessze meg a szakálladat— 
mondotta Z. és előkészületeket tett a további 
alvásra. 

— Hogyan lehet ilyenkor aludni — 
korholtam — mikor ilyen csodálatos vidéke
ken robogónk keresztül ? 

— Mindig utáltam a -földrajzot — fé
lelte mérgesen és végigfeküdt a kitfloö bőr
ülésen, amelyet a francia vasutak előzékeny
sége még a harmadosztályú jeggyel is elér
hetővé' tett. 

A Gondviselés utjai azonban kifürkész
hetetlenek. Wallenstadtnál egy percig állt • 
gyorsvonat és ez az egy perc végzetes fordu
latot jelentett kitűnő barátom elhatározásában. 
Alig hagytuk el az állomást, kinyílt a fülke 
ajtaja éa a kalauz udvariasan beengedett egy 
szőke svájci leányt Magas, nyúlánk leány 

volt, olyan különösen kék szemekkel, mint a — 
svájci tavak víz*- Keskeny finom arcát agy 
sugározta b» ennek a végtelen kékségoak a " 
ragyogása, mint a napfény a teher havasokat 
Szürke otiruhál viselt és a kezében egy úti
táskát hozott, amelyet az útitársak szokásos 
előzékenységével segítettem fel a podgyaBz-
tartóba. A teány kezet nyújtott, franciául 
megköszönte és bemutatkoztam, aztán köl
csönösen tájékoztattok egymást utiterveinkről. -
Megtudtam ebből, hogy a leány rokoni láto
gatóban volt W.-ben és most hazamegy szü
leihez Laosanoeba. Alig lehetett több tlzennvolc 
évesnél, k. olvasóim határozottan csinosnak is 
mondták Volna,' én azonban öröktől fogva 
félek a szőke leányoktól, azért most sem 
folytattam a beszélgetést, hanem kibámultam 
a havasokra, a leány pedig — akit a hava
sok egyáltalában nem érdekeltek, elővett egy 
francia folyóiratot és látszólag aonak olvasá
sába mélyedt. 

Z. barátom csendesen pihent a szemben 
levő ülésen. Elaludt gondoltam, de hamarosan 
beláttam tévedésemet, mert almos,unott han
gon váratlanul megszólalt 

— Ki jött be ? ' 
— Egy leány — feleltem titokzatosan. 
— Ssép? - •• 
— Csodálatos 1 
— Becsület szavadra. . . 

~ — Becsület szavamrz I — feleltem na
gyon komolyan. 

Kitűnő barátom erre megfordult és fel
emelkedett az ülésről, de alig vetett egy pil
lantást a leányra, hangosan felkiáltott: 

— Szenzációs egy leány. 
—- Nos; mit mondtam ? 
Pillanatra csend lett aztán félénken, 

szomorúan megszólalt 
— Meg kellene "ismerni. 
— Kérlek... ha parancsolod ?. . . mond

tam szolgálatkészen. 
Erre zavarba jöt t -5 
— Tudod pajtás . . . mindig ntáltam a 

francia nyelvet.-., 
Ismét csend lett a fülkében. Z. folyton 

a leányt nézte, aztán félénken njra megszólalt 
— Mond kérlek, hiszel Te abban, hogy 

valakit egy perc alatt meglehet szeretni? 
— Na hullod — tódítottam — akár 

egy másodpere alatt is. 
Ujabb szünet következett és ugy látszott 

Z. még ki sem aludta egyik mámorát és njra 
megrészegedett a svájci leány szemeitől, mert 
egyre bolondabb dolgokat mondott. 

A farkasok. 
" . , ; trta: Smideliua Béla. 
'•; Valóságos Ítéletidő volt, ogy bömbölt a 
szél a Nagykunságon, ahogy csak kifért a 
torkából. Minden' fűszál és nádszál más-más 
hangon sípolt-fütyölt és dudált. A havat ogy 
söpörte, kavarta az a megveszekedett északi 
velői-csontot fagyasztó hideg -szél, hogy az 
ember egy lépésre se látott maga előtt . Az 
éhes-varjakat meg-meg kavarta a levegőben. 
Hol fölkapta* néhányszáz méter magasságba, 
hol meg levágta a hóba. Már napnyugta felé 
járt az idő és sietve igyekeztek az egyik t i 
szai oyárfás ligetben éjjeli menhelyet keresni, 
Rajtuk kívül élőlény nem volt látható a hó
födte síkságon, csak a szél bömbölt és ordí
tott végig a pusztán. Ideküoo a 'természetben 
idegeket dermesztő idő volt, azonban a" Ti6Za 
partján bóbiskoló Füzes csárdában más világ 
volt. Olt .vígan voltak áz- emberek és rivm 
-Orfidtek T mwhaborodmt termeszeltel. Húzta 
a cigány a szomorút és- vígat, n.-rt egy vén. 
betyár mulatott Mintfanti1 teh-phrcndott tőle, 

mert nagy respektuia volt a Nagypnsztán és 
a Tisza mentén. Pedig a többi legények is az 
ő fájtjához tartoztak. Csak az egyik merte 
tőle megkérdezni, hogy: .Bátya, meddig az 
ut?« Mire az öreg odamordulC hogy majd a 
»Vezeirhel« Már éjjel kőröl járt-az idő, mikor 
az öreg elkiáltotta magát hogy •Ácsi moral< 
ée a hegedű elharapta a szót. Az öreg benyúlt 
a belső zsebébe és a piros bngyellárisból 
kivett egy csomó bankót és odadobta a cigá

nyok elé, akik mohón kapkodták fel a kék-
'Jiasu forintos bankókat Egy másik csomót 
pedig, a csaplárosuak vágta az asztalra. Azután 
fölállott mint gyertyaszál;, a vasvilla alakú ba 
juszát jobBrőF-balról kihozta, a bagosüvegjét 
jobban a fejébe nyomta, megigazította a tü
szőjében levő pisztolyait és a szép_ virágos 
afiipános cifras'zürél is a- véllája^dobta.' Dup
lapuskáját a íz«r hegyé akasztotta, a fokost 
pedig á balkarára, aztán a legényekkel leke 

I zelt és »jóccakát« kívánva a csárda' ajtaja 
j felé indult. A legények odaszóltak, hogy »jó 
I szerencsével bátya«, amire a vén betyár e yel 

mordult és Iliforűült az ajtón.' Az- istállóból 

kivezette a szép almaspej kancáját és földobta 
magát a nyeregbe. A csapláros is jőszeren-
osét kívánt, aztán visszament as ivóba, da 
folyton a fejét csóválta és folyton azt mon
dogatta, hogy »e mán- mágia nagy Isten ki-
•sérlée,— ilyen idsbea -nekivagoi a | 

A kis pejló gyorsan szedegette -vékony 
csontos lábait a kétarasztos hóban, osak néha-
néha horkantott egyet. A vén betyár kemé
nyen ült a lovon és szúrós szemeivel folyton 

5az utat nézte, hogy jó irányban mennek-e. -
A vén betyárnak melege volt mert fö

lötte belülről a jó homoki bor.-A szél hátba 
kapta őket, mert a Tisza töltésen húzódó 
otoo haladtak lefelé, arra Csongrád irányába. 
Nem volt egészen sötét, mert tele hold volt, 
csakhogy a nagy (elhöréteg. eltakarta a holdat 
s igy osak tejüvegazertW lagitast adott Néha 
néha' az orkán a lovat a lovasával együtt 
majdnem elvágta, dé azért a ló is a betjfár 
is jól. állta a kóinisz Hdn. A vén betyár szi-

' vesén, maradt volns a csárdában, de fontos^ 
j üzenetet vittra •vjazübez*,tebátmeoDtxellett-

A pandúroktól nem. tartóté, m rt ások ilyen 
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— Hidd «1 testvér, ezért a leányért ké 
pea lennék a vonat -la feküdni. 

— Kérlek — mnndtam előzékenyen, — 
ha kitáuod, meghathatom a vészféket '- ' 

^——-T^HIf- i j^ f l J^a j iáM, el Bsgyoa 
dotofc — Mondta i w t t már oagyoo seomo 
ruan Z. és éu hálát adtam magamban a jó 
Istennek, hogy a svájci leány nem érti ezekét I 
a marhaságokat 

— Csak legalább sokáig együtt utaznánk 
— sóhajtotta szegény barátom 

" — ZQriohig együtt megyünk — bátorí
tottam, ahogy azonban kőzelitettOok Zürich 
felé, Z egyre szomorúbb lett. Már keresziOI 

—robogtunk1 á kfllaó pályaudvarokén, exyvvjaee 
vonat, k rohantak e! mehettünk, a leány is 
készülődött s egyszerre csak beüt voltunk a 
nyüzsgő pályaudvaron. A leány felállt, kezét 
nyújtott elősZOr nekem, aztán valami küiönOs 
felejthetetlen mosollyal az arcán Z hez lépett 
s szinte hibátlan magyar kiejtéssel és nagyon 
derűsen megszólalt: 

• — Aztán ne fekOdjOu ám a. vonat alá. 
> _ A következő percben, — mielőtt raégZ. 

magához térhetett vdlae elamuláoából, már 
lant volt. a perronon és sietett a lausannei 
gyors félé. 

Bu,an a múltnak siratója. 
Kérhettek gonyosan, kacagva — 
Meromegyek-a színes habokba 

Bdrfá*. 

H Í R E K . 
Református istentisztelet. A fiokegyhaz 

február hó 5 én d. e. 10 órakor az . Arpád-
ntoai uj ág. h. ev. elemi iskolában isteni tisz- j 
teletet_tart, prédikál Gyór Saudor s. lelkész I 
A terem fűtve. • | 

Nyugalmazott állomasfönökök. A ezom-A 
január hó I 

dők kOzött létrejött cukoregyezmény szeriül a 
kiskereskedelemben a következő árak lesznek 
érvényben méterraázsauként számítva; kocks-
eukor nyitva 133, dobosban 132. kistály lt}l 

liszteskor 183, tovegoukor 135 P. 
1 20 vaggon zsírt exportálhatunk Cseh

szlováklába. A devizabizottság februárra lflo 
vagon zsír bevitelét engedélyezte, amiből 40 
vagonnyi élősertésben vihető be. (1 vagon 
zsírt 125 sertéssel vettek egyenértékűnek.) Az 
engedélyezett mennyiségen felül további 20 
vagon zsir. a kompenzációs egyezmény alap
ján Magyarországból importálható. 

Felemelik a vidéki bankok hitelkereteit. 
A vidéki pénzintézetek számára tudvalevően lélyi Oztetvezetöség területén 

3t-ével az alábbi, állomasfönökök kerülnek j agVnevezett .begyűjtési hiteleket, folyóeita 
nyugalomba: Gerendics Lajos felügyelő pápaj..^,,,,! es erre vonatkozóan már a napokban Is. 

Nos, #;.v«n_aL.pi|lanaliif í aaerelenv t R r i r e d r f J . T o b „ r J i a o , ífpríigtsjgp 1 érdekelt tmniszteriumok" és magánérdekeltsé-
mel ? — kérdeztem kárörvendve. 

_ — Mindig utaltam a nőket—-morogta 
kitűnő barátom ás újra befelé fordult az 
Illésen . . . i ' - - . (Folyt köv.) 

H i ú n a k a t a r k a h a b o k . 
Este jöttek a szOkőkutra, 
A tarka sok asszonyemberek, 
Színes gúnyájukat mutatva: 
ugráltak csendbe gnnynevetve. 

Felém nevetve és kacagva 
Mind ostobán, incselkedve néz — 
Sandán, otrombán rammutatva, 
Hogy csak enyém vagyok, az enyém. 

Halkan csacsogva mindegyik hiv,_ 
Ölelő asszonykarjaikba; . . 
Felém mosolyog a hullámsír, 
A szép színes tarka habokba. 

Hit tudtok csacsogva beszélő 
Gyöngyszemek ujat adni nekem? — 
Mar ugy is van rég mjóu érző 
Beteg, bánatos, boa szivem. 

Fájó sebeket nem kötitek, 
Nem melegíti csókjaitok, 
Roncsolt SZÍVŰ emberek véréi, 
S többé nincsenek uj mámorok 

Nem csattognak nekem lágy himnuszt 
A fülemülék alkonyatkor, 
Nem várom epedve a májust, 
S ner.. kellenek uj asszonya Okok. 

Leszek enyém, egyedül,-árva . . . 

Sárkány Fe r«oc felügyelő körmendi, Brunoer 
Imre felügyelő kőszegi. Tun Akos leldgyelrt 
Zalaegerszegi, Röícheutaller Gyula felügyelő 
ziroi és Háhd Fereuc felügyelő szombathelyi" 
altomásíőoökök.. Ezenkívül Fűrsi Róbert szé
kesfehérvári üsatalymérnök "felügyelő, 1« se 
gedti.-zt és 15 altisztet küldtek nyugalomba. 

Kéményseprők a itereskedelmi minisz
ternél. A kéreszteny-ízociálista keméoyBeprfr 
munkások szövetsége nevében Beriase Jenő, 

bejelentés történt A tárgyalások a Nemzeti 
Bankban lényegesen előrehaladtak és áz a 
helyzet alakult ki, hogy — tóleg vidéki ban
kok számára — 60 "millió pengőt bocsájta-
nak r>ndelkezétre a hitelkeretek felemelésével, 
A Nemzeti Bank a hivatalos bankratau, vagyis 
4.5 szá alékos kamatozás mellett folyósítja 
majd az összegeket " ' . . 

a Nemzeti Külforgalmi Intézet nagy 
munkaprogrammal kezdi meg működését. Az 

keresték a kereskedelmi minisztert, hogy vele 
a kétu-nyseprői ipar sürgős kívánságait meg
ismertessek. Dr. Riear Lajos az illetmények
nek az adóbehajtástól való elkülönítését és a 
vidéki muokakerületek szaporítását emelte ki 
a legsürgősebb teendők sorából.-A. miniszter 
teljes megértéssel lógadta a küldöttséget. 

A vasutasok-balja február 2-án. A 
vasutasok baljára a meghívók már széjjel
mennek. Megtörténtek az utolsó simítások, 
minden lehetőt elkövetlek, hogy a bálra lel-, 
vonuló közOoség semmi hiauyt ne sztuvedjeu. 
S'iha nem volt olyan rendezés, ahol valami 
ne hiányozna, ha tehát előfordulna olyasmi, 
aminek s pótlása szükséges, u y arról gon
doskodva le.z, ha arról a vezetőség idejében 
tudomást szerez. Előfordulhat olyan t»rt is, 
hogy -valaki-csopa—véletlenségből—nem—kajr 
megbivót. Ez bem azt jelenti, hogy tudatos
ságból szármozó mellőzés akar lenni, mert 
a vasutasok balján minden tisztességes polgári 
család részt vehet. Vasutasok meg ne varja 
uak meghívó:, mert azok anélkül is jogosan 
vehetnek részt a vasutasok bálján 

Fajnyulat tenyssztojást ingyen kaphat 
minden részjegyzés és visszatérítés nélkül bárki 
aki a tenyésztéssel foglalkozni kíván. A nyúl
ból 2 darabot, 1 bak, 1 nőstényt, a teoyéaz 
tojásból 15 drb. leghnrn, rhode isised, neme
sitat magyar kendermágoa, vagy fehér par
lagit, fl—8 psngő* értékben. Az érdeklődőknek 
valaszbélyeg ellenében készséggel adunk fel
világosítást. Kisteoyeszíók Lapja Budapest IX. 
Csarnok-tér 5- -

A cukor uj ara. A oagy.és kiskereske-

időben ki sem szagolnak a pusztára A csend
biztos az már egy kicsit bátrabb ember, de 
most az sem kockáztat meg nagyobb utat 
Egyszóval emberi lénytől nem keltett tartani, 
azonban annál nagyobb veszedelem fenyegette, 
a négylábú ellenség, a farkasok. 

Ezek mar számításba jöhettek, de azért 
a vén betyár ezt is elhessegette magától, mert 
i izott a .paripája gyors lábaiban. Mar jól 
éjfélotan járhatott as Idő, amikor a paripa 
erősen fölhorkant ée ijedten toporzékolni 
kezdett A betyár nem tudta, -hogy mit érez 
a 10, mert nem látott maga előtt semmit. De 
n tó mar érezte a" veszedelmet," meri a 
trtannuk hozta—a—saigct Egiaimeiak éles 
üvöltés hallatszott mögöttük, mire astáu a 
betyár is todta, hogy hányat ütött as óra? 
As üvöltés mindig ertaabb volt, mert a far
kasok mindig élesebben erezték a ló nyomát 
A vén betyár belevágta a sarkantynját a. ló 
vékonyába, amire aztán a jól abrakolt pasztái 
ló awgindoit » széllel versenyt futni. Már fe-
tíer'Jtájtek volt as egész 10 ée azt hitte a be-
tyar. bogy megmenekülnek, csakhogy a ve
szedelem elölről is eléjük jött, mert szemben 
is agy falka ordas állt» el utjokat. amire a 
10 fölágaskodott és 

A betyár eleresztette a_£Sl 
kához kapott A fegyvert arcahoz 

kodó lóról a szembe .rohanó farka 

; gek között már betek óta. beható tanácsko
zások lolynak a külkereskedelmi intései fn-_ 

| ziója ügyében.. Ezeket a tárgyalásokat • dr. 
) Winckhler István külügyminiszteri miniszteri 
| tanácsos készítette elő és a terv az, hogy ugy 
: a Magyar Külkereskedelmi Intezetet, mint 
' pedig a Magyar Mezőgazdaság.! Kiviteli Inté 

zetet egybeolvasztják. A magyar kereskede-
i lem nagy bizakodással varja ettől az nj in

tézménytől behozatalunk és kivitelűnk ujjá-
| szervezését ' . ..„• 

Nagyobb borkivitel Indul Ausztria ét 
| Csehország felé. A m. kir^ íöldmivelésOgyi 
j minisztérium borászati osztályán szerzett in-
1 formációnk szerint a borkivitel rövid időn 
! belül lendületesebb tempóban indul meg, főleg 

Anazlna felé — »i nj kareciiedalmi szerződés 
értelmében. Az osztrák importőrök a magyar 
érdekeltségekkel már letárgyalták az első" 
negyedév kiviteli módozatait és Csehország 
felé is megtörtént áz ujabb kontingens kiosz
tása. A bor exportjának lehetősége következ
tében az árak tovább emelkednek és a for
galom élénk'. 

Hidegvérű lokivitelünk Törökországba. 
A jelenlegi súlyos kiviteli viszonyok kőzött 
örOmmel adunk birt arról a tényről, hogy 
annak a nyilvános versenytárgyalásnak as 
alapján, melyet a török . kormány 400 darab 
hidegvérű 10 szállítására'irt ki, a, szállítási 
szerződést a- -Lótenyésztők OfBzagös ízOvei-
sége nyerte el. A szerződést mar Ankarában 
álá is írták. A versenytárgyaláson francia, 
spanyol, lengyel és jugoszláv pályázok ís reszt
vettek. . '•' 

» K08í t080kat teljes ellátással jutá
nyos áron elfogadnak. 

Cím a kiadóhivatalban 
Műkedvelői előadta. A helybeli róm. 

kath. kor rendezésében február hó 5 én este 
az Iparos Otthonban színre 

kerül Szenes Béla; Csirkefogó cimü 4 (elvo
násban, Igen szórakoztató és mulatságos víg
játéka. Az egyes szerepeket elsőrangú, fcipró 
bált és jól ismert mflkedvelők alakitjak Ren
dező Szabó Jnzsel állami polgári isk. tanár. . 
A jegyeket kedden ée szerdán este tí—8 óráig 

sokra tüzelt. Két viliauas és két ordas élet
telenül'fordult a hóba De mit ért ez, aoa'yi 
éhes fenevaddal szemben, semmit! Egy pilla
natig megtorpantak a farkasok is, de aztán 
újult erővel támadtak. A betyár aztán píaz-
bolyait lőtte ki és megint négy farkas terült ' 8 órai kezdettel 

i el a hóban, de ez st?m használt Lekapta a 
karikást és azzal rágott jobbra-balra a far
kasok közt, «Faz ostorosapásra még jobban, 
felbőszültek és kezdtek a 10nyakára felugrálni, 
hogy a ló torkát elkaphassák. A betyár né
hány fokosfltéssel letisztogatta őket a lóról s 
mivel akkor mar töröjlogták a lovat,'a b t > i * Kath. Kör helyUé^bea. j j a j j f j j t j ggjjj pg-

ip i t j j S l f t z iparos otthonban' a pénztárnál lehet —üT a~pariL 
begy annak a jegén talán átvág ée megmene^ 
kttl a farkasoktól. A ló ki is ugrott a jelzett 
irány felé, de mikor a töltés oldalán levágta^ 
tott, az első lábai megrogytak és labdamódra 
gömbölyödött le lovasával együtt a folyó je
gére. A jégen már fölállani asm bírt, mart 
a két első lába eltörött. Az erős vén betyár 
a ló- alatt volt éa.minden erejét megpróbálta, 
hogy a Jó alól kihúzza magát, ami majdnem 
sikerűit .is néki, de a talpraállásban már meg , 
akadályozták a farkasok, akik szempillantás 
alatt mindkettőt.ellepték. A vén betyár két 
farkast megfolytott, de a harmadik a betyár 
torkát tépte kijleggelie_a lóbóLéa-a, lovas
ból nem maradt más, mint a fegyverek és a 
ruhafoszlányok. A vén betyár nem vitte el aa 

• • ! . ' ' ; :'. • 

(leCTrajx-szeriut^Hnegvátoii. Helyárak: fenn
tartott bely 1.20 P, I . hely 1 P, a ' hely 80 
fillér, állóhely 30 Elér. Tekintettel a jótékony 
célra, a közönség szíves pártfogásét kézj a 
Rendezőség, 

Adományok. A Kathulikus Has körülke
rítésének költségeire a következő adományok 
folytak be: dr. Csóka Lajos 12 P, Németh 
RáflasJ fj P, Győrt Vince pék 12 P, Schai-
manu Szörény 12 P, ul. Berkes János 12 P. 
Ezen adományokért köszönetet mond a Kat-
holikus Kör vezetősége. Követésre méltó példa. 
. Csökkennek a válóperek. A most meg-
jeteat ^th>aak35 evkOoyr szerint a vákopeiv* 
száma egyharmaddal csökkent Áz évkönyv 
ezt az 1930-ban megjelent tőrvénynek tolaj-
donitja, mely megnehezíti a válóperek számát. 
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De a valtad abban rejlik, hogy a gazdasági 
helyzet által okozott pénztelenség miau ke
vesebbek a Yálűperek. Az úiküoyv ' í w j o t 
1931 beo összesen 8810, 1960 ban 89t5^ol l 
az újonnan indított házassági parek szSla. 

; 4» elűző évf« pedig 1931-re 6500 kereset 
maradt elíntéatitieuül. A felbontott.- házasságok 
agftma egjötöp) résznél valamivel nagyobb 
mértékben csökkent 1931-ben 4312 volt a 
falbontott házasságok' szama, egy évvel előbb 
padig 5466. Ezer uj házasra 1831 ben 67 
vitás etilt , 1960 bati még 70. A válásokat 
1867 hátaspártiak 2698 élőkiakoru gyermeke 
szenvedte meg, az. elváltak közül 1918 pár
nak egyáltalában nem volt gyermeke. A 4312 
felbontott é s ' a 46 érvénytelenített házasság 
közül 17!' az « ¡ 8 0 évben szünl mee', 2787 a 
hasasság'második ét tizedik év között, 1094 
a hazaslag második évtizede alán, *9T •est
be* pedtg otjfan _ bázastársakaf választóinak 
•«ét, akik mar több mim 20 évig éltek együtt. 
Az elvált férjek közül 187 volt: fiatalabb 26 

i évnél, 467 pedig idősebb 50 évnél. Az elvált 
asszonyok közül 4 még a 17 ik életévét sem 
éfTS el, 110 fiatalabb volt 20 événél, 50 Ik 
életévéa leiül pedig .csak 191 nő vált el. 
Vallás szerint 1931-ben aaizraeliták boraiban 
volt a leggyakoribb"a vilás, akiknek arány
száma az elváltak köz' ít körülbelül kétszer 
akkora, mint az ország népességében. .Ezt 
részben magyarázza aa, hogy az izraelitáknak 
túlnyomó nagy része városi elem. A protes
táns felekezetek soraiban körülbelül egy hatod 

- résszel több, a kaiholikus felekezetek soraiban 
pedig ugyanannyival kevesebb a válás, mint 
amennyit «jr=zagos arányszámuk otán várni 
lehetne. A válások arányszáma a magyarság 
között jóval nagyobb, mint a nemzetiségek 
között. Ezek az orsaág lakosságának 1930-
bau 7.9 százalékát tették, az elvaltaknak azon
ban csak 2.5 százaléka került ki közülük. Az 
elvalt házaspárok közül 1828, vagyis majdnem 
egyharmadre»z Budapesten lakott, ahol arány
lag háromszor annyi a válások szama: mint 
a vidéken. - — V — — ~r, 

~~~~ — Megfagyott a hóban. Steiuer-bázár gyü-
mOrei lakos-szeszkereskedő Visi János nevű 
kocsisa különféle szeszes italt rakott fel ko
mijára, hogy sst Nágydém községbe szállítsa. 
Kocsijával el is indult, de Nagydem község 
határában elkapta a hóvihar és mivel nagyon 
(ázott, leszállt a kocsiról, azonban sokáig nem 
gyalogol íratott, mart az országot mentén meg
fagyott. A kocsi beérkezett Nágydém be. de a 
kocsis nélkül. 

, Vasutasok tanulmányútja. A vasutasok 
tanulmányi kirándulást rendeznek Rómába, 
nagyrészt vasutas egyenruhában. A kirándu
lásra eddig már 600 an jelentkeztek. 

Vagyontalansági esküt tettek a szom
bathelyi törvényszék előtt Lösztig Ferenc ke
reskedő Alsóság, Tansz" Árpád bérautos Szom
bathely es Wei'sz Sándor kávés Sárvár. 

Tiszti vitézek jótékony célú setelye. 
Vas var megye Vitézi Széke a megye területén 
lakó tiszti vitézekkel együtt február hó 1 én 
ette 9 órai kezdettek tartja meg Szombathely 
város ioaégakciója és. a megyei ínséges vité
zek javára hagyományos, jótékouycélu tánc
cal egybekötött zártkört teaestélyet a Sabaria 
termében. T.ea- jegy ára 2 P, csal adj e g y (3 
személyre) 5 P. Öltözet férfiak részére társa
sági, illetve sötét utcai .ruha, a hölgyek pedig 
felkéretnek, hogy a mai nehéz viszonyokra 
való tekintettel egyszerű ruhában jelenjenek 
meg. FelOlflzetéeeket a jótékony célra való 
tekintettel köszönettel fogadnak. 

— - SztJgálatl érdekből bármikor, .nyögd! 

láss, hogy a nyugdijasok lakbéréhez nem sza
bad hozzányúlni. ' . 

"Ttty szerint olcsóbb tesz a vasnt. A 
kereskedelmi miniszter a vasúti szemelyszállí
tsa larjTáját február í-tra ¿5 százalékkal mér
sékelni fcgja az érdekeltségek óhajára. A 36-
százalékos mérséklés ciak próbaidőre szol. 
Ha az olcsó vasul beválik, a kormány ujabb 
intézkedéseket kivan életbeléptetui á tarifa 
csökkentésére. 

.. Veizólybsn vannak a felekezeti Iskolák. 
A közoktatási minisztériumban, kiszivárgott 
hirek szerint .olyan iskolai törvénytervezet 
van készülőben, mely magszanutcé. aa Osszak 
eddigi iskolai opusokat s minden iskolát k 
törvény alapján megszervezendő -úgynevezett 

kellene átszolgáltáíni. Eáen iskolákban egyséV 
gus tanterv volna s a tanerőket állami ható
ság nevetné ki. Az eddigi* egyházi iskolák 
minden ellenszolgáltatás nélkül az iskolaköz
ség tulajdonába mennének át, a tanerőket 
ugyan az állam atveuué, de az iskolák eddigi 
fenntartói kötelesek volnának addigi hozzá
járulásukat az állampénztárba befizetni. Hit
felekezetek Iskolákat Csak mint magániskolá
kat ta'r'thatfiak lenn, viselve azok-összes terheit. 

Megjelent a Színházi Elet Mise Magyar
ország albuma. Az idei- Misé Magyarország 
választás minden fázisai, jelenetét, érdeketsé-
gét és izgalmat kapja az olvasó a Színházi 
Etst pénteken megjelent c szamában. Erdi-
kes fényképek kísérik végig a választást az 
elsőielölt jelentkezésétői egeszén addig a 
képig; amikor már hangos finn leUevő kép 
ele került Oál Jnlia, az idei Misa Magyaror
szág. Ugyanennek a számnak van még egy 
szenzációja. Érdekes cikkben és képekben szá
mol be a lap Tasoády F ekete Mariának, Misa 
Magyarország 1931-nek regényes" házassága 
rol. Tasoády Fekete Mária, aki megválasztása 
után mint a Színházi Elet tudósítója Berlinbe 
ment ki, olt fiimsziuéésbö lett, majd aa idén 
megismerkedett Brüno Buda v-val, az Dia pro
dukció vezetőjével, aki a mull ;iVten elvette 
feleségül. Bruuo Buday egyik vezető alakja a 

. berlini filmvilágnak, dúsgazdag ember, aki ífju 
; feleségének nászajándékul egy pompái villát 

ajándékozott. A Misi Magyarország „zam da-
rabmelleklete a Magyar átinház nagy sikere, 

i Zsolt Béla színdarabja az OKTOGON. A Szin-
i háti Elet uj száma folytatja Farkas Imre bu 
• bájos regényének ez Iglól diak-mk közlését 
; ea a kotta, kézimunka Sz- gyermekújság mel-
! lekleten kívül 64 oldalas radio műsorújságot 
| ad. a Badió Világhiradót, amely legrsszlele-
I sebben hozza az auropai stúdiók műsorát. A 
I 260 oldalas Színházi Elet ára 60 fillér. Elő-
j fizetési dij negyedévre 660 pengő. Kudóhiva-
i tat Budapsst-VII. Erzsébet köt dl 7, A Szin-
' hazi Elet minden héten pénteken jelenik meg. 

Pénzügy m i n iszte r adórend el etei. A pénz
ügyminiszter elrendeiip, hogy r t általános 

. kereseti adónak 6 százalékát szedhetik inség-
) adó olmen a városokon kivül a következő 
! községek is: Békés, Mezőberéoy, Orosháza, 
! Szarvas, MOSOB, Hatvi-n. Alsógaíla, Acs, Bah-
j Inda, Dorog, FelsÖgalla, Lábatlan, Kisbér, Nyer-
I gesujíaln, Piszke, Süttfi. Szőny, Tata, Tatabá-
! nya; Tokod, Tóváros, Abooy, Albertfalva, Bé

kásmegyer, Budaörs, Cinkola, Csepel, Gsőffl"-
• QvOmrő, Kiskunmajsa, Maglód Monor, Na, 
i tétény, Pécel, Pesthidegkut, Pestszenti 
j fistszentlőrino, Pestújhely, Pilisvörösvár, 
! koecsaba, Rakoshegy, Rákoskeresztúr, Ráki 
! sMotmihaly, Sashalom, Splt, Soroksár, Tl 
j aony. Tápiószele, Törökbálint, üjkecske, Ü| 

-J-JMÜsétv^feámJiék és Mátészalka Dl 

klmsstjll •lklieil|»J> ellenében jegyzik a \ ál
talatok. A kölcsönösszeg másik jelentékeny 
restét, 16 millió pengőt a mezőgazdák, illető
leg a nagybirtokosok leromlik eifl és bocsájt-
ják az államkincstár rendelkezésére. A hátrtt-
ievő 10 millió, pengőt pedig a biztosító inté
zetek jegytik. Ezzel S kötesOrjfelvétellel »ap-
oioistosak azok a tárgyalások, amelyek az 
úgynevezett munkabauk megalapítására vo
natkoznak és folyamatban vaaoak. Kőnek a 
banknak hivatása ledbe, hogy különböző be
ruházásokat létesítsen és munkaalkalmakat 
teremtsen, ezzel hozzájáruljon az egész gaz
dasági élet vérkeringésének gyorsításához és 
az általános helyzet javulásához. 

Mit csinál az ét v ilágrész modern asz -
szonya egyetlen napon ? Erről közöl rend-.-
kívül érdekes képekkel illusztrált cikket a Dé
libáb ui szama, amely gazdag tartalommal 
jelent meg. Pompáé budapesti és külföldi 
rádióműsorok, Srdekes etinházi beszámolót, 
nagyszerű u.roriportok, uj folytatásos regény, 
egyfelvonásos színdarab, keresztrejtvény film-
rejtvény pályázat testi valtosátossá a Délibab 
uj számat, ara 20 fillér. 

Levél Kanadából. Tolnai Világlapja uj 
kedvezményének előfizetői járadtk-temetke
zési és balesetbiztosításának híre, már messzi 
külfOldre Is eljutott. Még á kanadai magyarok 
M érdeklődnek és levélben kérnek részléti-8 
tájékoztatót. Mindazok, akik havi 1 pengő 2s 
fillérrel előfizetnék Tolnál Világlapjára, égy 
életbiztosítási kötvényt kapnál, ha_55 ik élet
évüket még nem töltötték 
baják nincs. Részletes 

iavzjMták 
IJjvarosi n fvárosFlapok máris rászieiei 
készülő nyugdíj törvényjavaslatból. A javaslat 
leglényegesebb intézkedése áz, amely lehetővé 
tSszí. hogy az állami alkalmazottakat szolga-
Isti érdekből barmikor nyugalomba helyes-
hsssék. Ezt a rendelkezést a tisztviselői prag
matikáink bizonyos írányn megváltoztatásaval 
kötnék össze. A tiszt viselői karból országot 
bizottságot létesítenének, amely hivatva volna 
végső fokon kimondani a döntő szót minden 
•gyes állami alkalmazott minősítése dolgában, 
k kormánynak a legnagyobb gondot a szol
gálati .idő megállapítása okozza. Még nem 
ttdta eldönteni, hogy 40, vagy 35 év legyen-e 
a szolgálati idő. Dgyaoez a helyzet a nyug
díjasok lakbérének nj megállapítana tekinteté
ben is. Gömbös 'miniszterelnöknek as a féltő

be év^ha ' szervi 
tájékoztátdi a kiadó

hivatal Budapest VII. Dobany-u. 12. küld. 
Népmozgalmi adatok 1932. november 

hóról. A statisztikai -hivatal most tette közzé 
a molt évi november havi kimutatását, mi
szerint az 1931. évi november havi adatokkal 
szemben a házasságkötések száma 665 léi 
csökkent. A élveszflletések száma az évnek 
ebben az időszakában általában igen alacsony 
szokott lenni. November hóban is lényeges 
csökkenés mutatkozik az előző hónappal 
szemben, de a hanyatlás az előző cv novem
beréhek is számottevő. A halálozások száma 
november hónapban szokatlanul ínagas nívón 
mozgott és az elmúlt ovOlC esztendőben 1932. 
évben érte «1 a tetőpontját. At egy ét előtti
hez viszonyitva s halálozási aranyszám 3.9 
poht emelkedést mutat. A gümőköros halálo
zás S hónapban Is csökkent. A természetes 
szaporodás feltűnően esett e hónap folyamán 
éí Magyarország népessége kz elmúlt év no-

I vem bérében mindössze 1009 lélek kei gyara
podott, míg 1981. novemberében S természe
tes szagoiodás 4244 lélek volt. Még feltűnőbb 
azonban a hanyatlás, ha az 10C0 lélekre szá
mított természetes szaporodási .arányszámot 
tekintjük, amely 1932. novemberében mind
össze 1-5 volt az egy év elől t i , 6 - l de I szem
ben é* az 1930. ev novemberének 8'2-ével 
szemben. 

Magyarország külkereskedelmi forgalma 
Javult. Decemberben a behozatal értéke 34 
millió pengő volt (mull évben 41'8 millió), 
s kivitel értéke pedig .38 milliót tett i l (43 1 
millió péngí), az e havi külkereskedelmi m « -
leg tehát.2 millió-pengő aktívummal zárul! 
(13 millió pengői 1938, évbeli behoztunk 
336 7 millió pengő értékű árat (5496 millió 
pengő), kivitelünk értéke pedig 331 5 millió 
pengőt tett (567.1 millió pengő), az év mér
lege tehát 5.2 millió passzívummal zárult. 
(Mult évben 17.5 millió peűgő aktívum virttj 
A december havi behozatalban a mnlt év 
ugyanezen hónapjához v^síotijitvá ÍBIŐnöseo 

r x -4>S r̂bB, selyem t u f a községekben sz -4932.—évre 
-Smiémtiü ntán Is kell 80 százalét0i-4ns4Í« | és Wselyem azovet, ptmnüMtftvst, ^épet ás 
járulékot fizetni. . 

50 millió belföldi kölcsönt vesz f e l t 
karmány. Értesülésünk szerint a kormány el
határozta, hogy áz államháztartás vitelének 
zavartalan biztosítására kölcsönt vesz f«f* 
belföldi, piacon. A kölcsön- Összege. 50 millió 
pengő, mely összeg a HWgtfdliégi étet kü-
lőnbőző tényezői kőzött oszlik meg és feltét
lenül még január hó folyamán folyósításra 
kerül.'As 60 millió pengős kölcsön Összeg 
felét a GyOSz, illetőleg s na"gy gyárvállálálok 
bocsájtják az áflam'rendelk«ésére. A péhz-
ögyminisztériumban már folynak •a tárgyalá
sok as- egyes vállalatok vezetőivel, hagy me
lyik yiilalat milyen. Összéggef vesz réstt á 
kölcsönben. A kölcsönt két 1 évi lejáratra szóló 

nyers pamut, bárdolt és fűrészelt 
Is, gyapjúszövet behozatala. Emelkedett a vil-
lamos gépek, készülékek, • nyers ásványolaj, 
gyapjufónál éa kősó behozatala. Kiviteli cik
keink közül nagy mértékben esett vissza a 
buzs, barom, li«zt, rozs, szarvasmarha exportja. 
Emelkedett a mail év decemberéhez vtsso-
nyitva s tengeri, árpa, nyers dohány ée villa
mosgépek és készülékek kivitele. . 

Á borbélymesterek az önborotva pen
gék megadóztatását kérik. A borbélymeste
rek kongresszusa ás önborotva pengék Vs a 
borotváló szappan nregsdortstásWak szuksé" 
gessége meilett- foglalt áll4sL_baa<-l.azt -arcét 
akarják elérni, hogy az ottboni. borotyáikozás: 
körülbelül annyiba kerüljön, mim a borbéljhát 



4 . ohtml. 

A postahivatal a rádió fejlesztése és a 
•közönség műsorra vonatkozó kívánságainak 
megismerése céljából »osszeirólapot kézbesít 
az összes rádió előfizetőknek. Pontos kitöltést 
kér a posta, mert ezáltal egyrészt ax esetle
ges vételnehézségeket kiküszöbölhetik, másrészt 
a mOsort a kívánságoknak megfelelően töké
letesíthetik. A kitoltott összeirólspokat a le-

- vél kézbesítők gyüjük össze. 
_ ' . . A nagyslmonyi szerelmi dráma a tör

vényszék elé került. Október havában meg
írtok lapunkban, hogy á nagysimonyi temető-

. ben Karácsony Pál nagysimonyi szabósegéd 
forgópisztollyal háromszor fejbelőtte szerelme
sét, Lakatos Annát, majd ugyanannyi lövést 
eresztett magába is. A falu lakosai találtak 
rá a két öngyilkosra, akiket beszállítottak a 
celldömölki kózkórházba, majd innen a sop
roni Erzsébet kórházba, ahol mindkettőjak 
felgyógyult. A szombathelyi kjr. törvényszék 
büQtetőtaoácsa ezen ügyet most tárgyalta és 
• kir. ügyészség saándékos emberölés kísér
letének bűntettével vádolta Karácsony Pál t 
Tádlott kijelentette, hogy nem érzi magát bű
nösnek, Lábas Annát szerette és ma is sze
reti, megtörténtek után kész feleségül venni 
Mivel a házassághoz szülői beleegyezésre volt 
szükség, ezt pedig nem tndta megszerezni, 
igy nem tudott más utat. találni, minthogy 
öngyilkosok lesznek. Ő maga szeretett volna 
csak meghalni, de szerelmese kijelentette, hogy 
nélküle nem bírja ki az életet, 6 is vele megy 
a halálba. Lábas Anna korábbi vallomásában 
ugyanazt vallotta, hogy közös elhatározással 
lettek Öngyilkosuk, de most ogy vallott, hogy 
kérlelte Karácsony Pált, hogy ne legyenek 
öngyilkosok, az meg akart halni és öt is a 
halálba akarta vinni. A törvényszék Karácsonyt 
két. hónapi fogházra ítélte jogerősen. . 

Szeretetvendójsóg.Az Alsósági Evangé
likus Nőegylet ma vasárnap az iskola termé
ben azeretetvendégséget tart, melynek műsora 
a kOvetkezO: 1. Megnyitó-felolvasás, tartja 
Hanzsér Galné. 2. Az irgalom. Irta Jakab 
Ödön, szavalja Somogyi Jenöné. 3. Ha zug 
az élet viharja. Énekli Hermán Lajosné. 4. 
Utasok. Irta Szakály Dezső, szavalja Hantsér 
Miklo-né. 5. Előadás, tartja Bácsi Sáodor 
celldömölki ev. lelkész. 6. A sziv igazat mond. 
Irta Hamvas József, szavalja Moór Gyuláné. 
7. Zengjen hálaének. Énekli Németh Józsefné. 
8. A szegény asszony könyve. Irta Vörösmarty 
IL, szavalja Magyar Károly né. — A tea fel
szolgálása. — 1. Egy házasság, Irta Tompa 
Mihály, szavalja Hanzsér Anna. 2. Egy tisz 
telendő.asszony fogadtatása. Irta Artner Te
réz; szavalja Pethő Jolán. 3. Balogh Ádám 
nótája. Éneklik az V—VI. osztály tanulói. 4. 
Kupak Tanács. Irta Lisinyay Kálmán, sza
valja Vörös Géza. 5. Faluvégén • kurtakocsma. 
Irta Petőfi S, szavalják az V—VI. oszt ta
nulói. 6. Fehér virágokkal. Énekli Berecz I . 
7. Csokonai. Irta Petőfi Sándor, szavalja 
Pethő Ferenc. 8. Nincs Patakon olyan asz-
azony. Éneklik az V—VL osztály tanulói 9. 
Magyar asszonyok. Irta Szaiff Kálmán, szavalja 
Remport Ilona. Konferál Szakály Dezső. 

A címzettnek kell fizetni a községek
től kapott levélküldemények por té j i t A ke
reskedelmi miniszter rendeletet adott ki, 
amelyben meghagyja, hogy a jövőben a köz
ségek a magánfél érdekében magánszemély 
címer-.' ssóló levél postai küldeményeket .Hi
vatalból portómenles« záradékkal ellátva kaid-
jak. Ezen küldeményekért a posta utólagosan 
csak egyazern pótdíj nélküli pótdíjat szedjen 
be a címzettől. 

- rWzgálfeafccJÓ. A fOldmiveiévagyi nweisr.-
ter a folyó gizdasági évben IB folytatja a 

t, az eddi 

b. s í i m 

rézgálic akciót, az eddigi keretek között és 
feltételek melleit. A gálic ára ab Polgárdi 
Ipartelepek vasútállomás <j ként 58 pengő 
pénzért és 80 pengő november 30 ig való 
kamatmentes hitelezés mellett Igényelni lehet 
a községi .-101 járosatoknál. 

A Patt) Tőzsde 16 oldalas uj száma 
rendkívül érdekes és változatos tartalommal 
jelent meg. Igen nagy figyelmet' érdemel a ! 
vezétőcikk, mely a leghitelesebb információk I 
alapján kimutatja, hogy semmi ók sincs a 
nyugtalapságra Baross Gábor .és ' Bársooy 1 
Oszkár nyilatkoznak a lapban, amely á szen
zációi információk egész, sorát közli. Érdekes . 
és M textil, vegyészeti, vas és gépipari, Biz-

V o n a t o k é r k e z é s e é s i n d u l á s a C e l l d ö m ö l k á l l o m á s o n . 
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«) 1933. január c-1ól 1 933 március 31-ig nem közlekedik. 

tosítási, vidéki hitelélet rovat egészítik ki ak 
nj számot 
A celldömölki kir. jbiróság mint tkvi hatóság 
4626/1932. tk. szám. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
Klein Lajos végrehsjtatónak Féderer Jenő 

végrehajtást szenvedő ellen indított végrehaj
tási ügyében a telekkönyvi hatóság végrehaj
tási árverést 250 Schilling tőkekövetelés és 
járulékai behajtása végett a celldömölki kir. 
járásbíróság területén levő Jánosháxa község-
ben fekvő s ax n. ottani 342. sz. tkvi betét
ben A L 1—2. sor, 961—962.- hrsz. ingatlan 
•/, rész illetőségére 1228 P kikiáltási árban 
elrendelte. ^ ••-

Az árverést 1933. évi február hó 13-ik 
napján d. e. 10 órakor Jánosháza község
házánál fogják megtartani. 

Az-árverés alá kerülő ingatlan a kikiál
tási ár felénél alacsonyabb áron nem ad
ható el. ' ^ - ' 

Az árverelni szándékozók kötelesek bá
natpénzül a kikiáltási ár 10'/. • ét készpénzben 
vagy az 1881: LX. tc, 42. § ában meghatá
rozott .árfolyammal számított óvadékképes 
értékpapirosban a kiküldöttnél -letenni, regy 
a bánatpénznek előleges bírói leteiba helye
zéséről kiállított letéti elismervényt a kikül
döttnek átadni és sz árverési feltételeket alá
írni (1881: I X ic. 147., 150.. 170. §}- 1908. 
I X to. 21. §.). _ . . . . . . 

Az, aki az ingatlanért'a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki 
sem akar, köteles nyomban á kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított bánatpénzt az 
általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegé
szíteni (1908: XLL-25. §.). 

Celldömölk, 1932. október 31 napján. 
* Dr. Vlűh, sk. kir. járásbiró 

A kiadmány hiteléül Kováts Júlia iroda stiszt 

A celldömölki kir. jbir. mint tkvi hatóság 
4709/1932. tk. szám. - - - - . 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
Vármegyei Takarékpénztár Rt. végrehaj

tatónak Horváth Sándor és neje végrehajtást 
szenvedő, ellen indított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság végrehajtási árverést 1200 
P tökekövetelés ée járulékai behajtása végett 
a celldömölki kir. járásbíróság területén levő,' 
Vöuöck és Kemenesszentmártoo községben 
fekvő s a vönöcki 333. sz. tkvi betétben A I . 
1—2. 4—7. 9, 10. sorsz. ingatlanra 2792 P, 
a vönöcki 179. sz. tkvi betétben A 1 2 - 3 . 
sorsz., végrehajtást szenvedőket • / „ arányban 

Köszönetnyilvánítás. 
• Mindazoknak',--krí (orrún 

szeretett férjem, édesapánk, 
illetve vőnk halálával ért fáj
dalmunkban részvétükkel bá
natunkat enyhíteni igyekeztek, 
sírjára koszorút helyeztek, 
ezúton : mondunk h á l á s ' ' kö
szönetet . . . . . T 

Dénes és Reich csalid. 

illető ingatlanra 807 P, végül a kemenesszent-
mártont 86. sz. tkvi betétben A f. 1—3. sor 
sz. ingatlanra 912 P kikiáltási árban elrendelte. 

Az árverést 1933. évi február hó 17-ik 
napján d. e. 9 árakor Vönöck éa Keme
nesszentmártoo köxségbáxánál fogják meg
tartani. 

Az árverés alá kerülő ingatlanok a 
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron 
nem adhatók el. 

Az árverelni szándékozók kötelesek bá
natpénzül a kikiáltási ár 10 saexalékát kész
pénzben vagy az 1881. LX. tc. 42. §-ában 
meghatározott árfolyammal számított óva
dékképes értékpapírokban a kiküldöttnél le
lenni, vagy a bánatpénznek előleges birói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer
vényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltéteteket sláirni. (1881: I X . tc. 147., 150, 
170. §§; 1W8: I X . tc. 21. §.) 

Az, aki az ingatlanért a kikiáltás; . mai 
magasabb ígéretet tett, ha többet igérn. i enki 
sem akar, köteles nyomban a kikiált - ár 
százaléka szerint megállapított bánatpér-t az 
általa igért ár ugyanannyi százalékáig •>.egé
szíteni. (1908: XLI. 25. §.) ' 

. Celldömölk, 1932. november 5 napján. 
Dr. Vlgh, sk. kir. jbir. 

A kiadm. hiteléül: Kovács'Júlia írod. s. liszt 

Hirdessen a Kemenesaljában. 

A d ó U g y e k b e n 
előfizetőinknek 'díjmentesen szolgál fel
világosítással az Adó. és Könyvvitel szer
kesztősége Bndapeet, VIII . Rákóczi ut 
í r . Telefon: 32—2—80. 

Ú J R A K A P H A T Ó ! 
A r h e u m á s b a j o k 

h á z i k e z e l é s e . 

Irta: Dr . E n g l á n d e r Á r p á d 
budapesti szakorvos 

II. kiadás. Ara 240 ,P . 
Megrendelhető lapunk kiadó

hivatalában; 

"vraaiKm nkék i i i.Massar 
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