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ország gyászolja, az igazi ig diadalának; 
n a p j á n as A neve zeng minden magyar 
ajkon a alakja örökéletű lesz nemzetünk 
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A genfj nemzetközi harcok teréről, 
annyi nehéz küzdelem és dicső viadal 
színhelyéről gyászfátyolos vonat hozza 
háza gróf Apponyi Albertet: Ott pihen 
most virágos ravatalon mozdulatlanul 
6s n é m a ajakkal az Országház kupolája 
alatt, ahol immáron három nemzedék 
látta hossza politikai pályájának küz
delmeit és csodálta bámulatot keltő ra
gyogó ékesszólását . Százezrek kegyele
tes lépte vezet a drága ravatalhoz s 
milliók lelke s z ü l feléje gondolatban, 
hogy bacsnt vegyen a magyar nemzet 
nagy és pótolhatatlan fiától, örökéletű 
halottjától. Milliók, lelke száll el a ra
vatalhoz nemcsak a csonka ország ha
tárain belüli földríil, hanem a Kárpáto
kon belül eső egész területről is, ahol 
csak magyar szó dobog, mert hisz a 
nagy halott nemcsak miérettünk, nem
csak a m i mattunk igazáért s jövőnk 
jogáért küzd ölt, sokszor reménytelen 
helyzetben, de mindig bizva s mindig 
sikerrel, hanem miqden magyarér t , azok
ért ie, akiket most idegen szuronyok 
elválasztanak tóránk, Apponyi Albert 
minden magyar reménysége, dicsőséges 
bajnoka volt- s most minden m a g t á r n a k 
drága, sokat .siratott halottja. -

Apponyi Albert neve több mint \ 
hatvan éve elválaszthatatlan a magyar 
politikai élettől, annak harcaitól. Egészen 
fiatal korától a mai napjainkig büszke 
sége volt- a parlamenti életnek s harcolt 
nagy nemzeti' célokért, nemes eszmék
ért hol az ellenzéki padokban, bol fe
lelős állásban a .kormány oldalán, Óriási 
képzettsége, ri tka szónoki tehetsége, 
párá l laná l becsületes j t l leme tiszteletet 
fcélfett mindenkiben, akár megegyezett 
vele politikai feIfogásban, akár szemben 
áRott vele. Nagysága előtt mély elisme- I 
réssel bzjlott meg.mindenki, fontos kér- ' 
désekben álláspontját, kinyilatkoztatását 
várva várta az ország. De. nemcsak a 
magyar politikai életnek volt egyik' leg
nagyobb tekintélye, elismert vezetője, 
'hanem, a nemzetközi tárgyalásoknak, 
interparlamentáris konferenciáknak is 1 

egyik legnagyobb alakja. Idegenben a I 
magyarságnak legismertebb: képviselője, 
a nemzetközi politika legragyogóbb a k i 
méje. Ahol mégjelent, dicsőséget hozott ! 
a- magyar névre s most, amidőn k idő l t } 
a harcolók sorahó] , ravatala -előtt .meg
illetődve áll meg egész Európa, barátot 
és eltén ségek egyaránt . 

Úe akármennyi nemzetközi siker, 
akármilyen kivá'ó szónoki eredmények 
fűződlek is Apponyi nevéhez a , múlt
ba*, alakja mégis ogy marad meg 
emlékünkben , mint az ősz Toldi Miklósé. 
Azé a Totdi . Miklósé, aki ősz fejjel, de 

fiatalos erővel és bittel jelent meg a 
budai porondon, hogy, megvívjon az 
olasz bajnokkal s megmentse a nem
zet becsületét . 0 volt a . mi a j Toldi 
Miklósunk, akibe elesettségflnk és árva
ságunk idején minden reményünke t 
vetettük 8 aki magas k ö r i elleflétt) 
fiatal hévvel védte egy ellenséges világ
gal szemben Trianonban megalázott és 
megszenvedett nemzetének igazságát. 
Akármilyen szép, harmonikus volt is 
Apponyi Albert pályája, a legszebb 
része mégis az a . t izenkét e s z t e n d ő m é 
rad, amikor Istentől adott minden ké
pességét latba, vetve harcolt meg' szinte 
bónaprói-hóoapra ujabb és ujabb b á r : 

cokat » mi ügyünk védelmében, a mi 
jövőoknek |0gaiért. Az ősz Toldi csak 
egyszer köz lö t t , az ősz Apponyinak a 
harca mindig meg-meg újult a. nem ér t 
véget előbb, csak' * genfi ravatalnál . 
Ezekben a harcokban 0 volt a mi egye
düli reménységünk, az alakja és egyé
nisége az egyetlen szilárd pont, ahol 
menekülést várha tunk . S est az évtize
des á l landó harcot bittel, lelkesedéssel, 
nemzete jövőjében bizva vállalta s egy 
világ bámula ta közepette dicsőséggel Al 
lotta meg. Igazságot követelő szavai 
nem hangzottak el hiába, mind többen 
figyeltek föl rá a h a v á n még a magyar 
nemzetnek barátja, hatvan a kü'földön 
a magyar igazságnak védelmezője, Ap
ponyi Albertnak köszönhetjük. 

Magyarország tör ténete a háború 
befejezése óta annyit jetent, mint har
colni a kere9Ztrefeszitett igazság.diada
láért » ennek-a harcnak a vezére, leg
nagyobb bajnoka volt Apponyi Albert. 
AZ a beszéde, a mellyel Trianonban "rrreg- | 
akarta változtatni nemzetünk sorsát , el 
akarta hán tan i a már eleve elhatározott 
megalázást, minden idők egyik legra
gyogóbb szónoklata volt s az a harc, 
amelyet valaki nemzetééri vívhat. S a 
nagy bajnokn most elesett a harcban, 
előbb, mintsem a harc végetért s nem 
érhette meg a végzet rendelése folytán 
az okvet lenül eljövő diadalt. A minden
kit lebilincselő emberi ajak, egy nem
zet szenvedésének, igazságának, jogai
nak méltó tolmácsa elnémult még mi
előtt a győzelmet üdvözlő beszédét el
mondhatta volná . De bizonyára abban 
a boldogító tudatban huny la le fáradt 
szemeit, hogy a harc nagyobbik részét ' 
megküzdöttük már s épen ő küzdöt te 
meg. Az„ő ajka e lnémulhat , de a ma
gyar igazság már nem némítha tó el s 
ha egyszer diadalmaskodik majd, a há la ' 
legelső fohásza az ö áldott emlékéér t 
s zó l ' s a\hála legszebb köszörűjét az ő 
sírjára tesszük le s amint ma egy-egész 

Apponyi Albert gróf Bécsben született 
1646. majáa 29 én. A ietssilák fcBttaburgi 
intézetében tanait, majd Bécsben és Pesten 
hosszú ideig- tartózkodott külföldön A' német, 
francia, angol, olasz nyelvet nemcsak tökéli 
tesen elsajátította, hanem epolyau bamulati 
méltóan használta is szónoklataiban, " 
anyanyelvét, 1872 ben lett képviselő' 
a egy-két év kivételével az is maradt 1 
Jászberény városát löbb mint etvaa étig ké 
viselte a.parlamentben. 

m Kezdetben Deák-párti volt, majd Deák 
halála utan az ellenzék oldalán taglalt helyet 
Szilagyi Dezsővel együtt. Egyik vezető egyé
nisége lett a pártnak hamarosan a nagy síte
repet játszott, a politikai életben mindig küzdve 
a nemzeti jogok érrényesfifeseérC llOb-bea 
BánnTy miniszterelnök szerette volna maga 
mellé venni miniszternek, de mivel a katonai 
követelményekben a miniszterelnök nem te
hetett engedményt, Apponyi nem vállalta a 
feladatot Bánffy bukása után Száll Kármán 
következett a miniszterelnöki székben a áfr 
ponyi most pártjával együtt csatlakozóit a 
szabadelvű parthoz. 

190t-beo a'képereeléhá* elnökei, vá
lasztotta s ugyanezen évben valóságos belső 
titkos tanácsosi cimet kapott A' has* elnöki 

láoeágát s többször mondóit h 
deket a parlamenti béke érdekében. 1904-bea 
kilépett a szabadelvű pártból s csalódva a 
67 es. partokban, belépett a föggetle 
partok a amikor 1905 ben a koalidö 
a v áraszt ásókon, az o.' kormáért)** ApoéWya 
a kulrastttércát' vasalta. 1910 ig mit •ikltas 
tor- s aisna afoggeUenségi partnak abhuz a 
részéhez csatlakozott, amelyiknek Kossuth 
Ferenc volt a vezére. A háború kitörésekor 
megint 0 volt az, akt a kormánypárt ( 
ellenzék közt bekét teremteti, hogy a 
egységes Isgytír az élet haiái hawiawMaiHw 
Tisza lemondott,. az Easwrhéay. és-- Veké*** 
kormatrjokban megint kultuszmiuiszter lett. 
A Karolyi kormány idején visszavonult a pO-
litik'ai élettől s a kommunisták elől csa* ne
hezen tudott elmenekülni a cseli niegua las 
alatt levő eberhardi birtokára. A kommuniz
mus bukása n tanulja rajait-te minden munká
ját a béketárgyalások előkészítésére fordította. 
A békedelegáció vezetőjének Őt nevezte ki a 
minisztertanács s ApponylelváMalta ezt a sú
lyos feladatot. 1920. febmarjátaín mondotta 
el - híres bestédét, mely' az egész világon fel
tűnést keltett Ez a beszéd a maga megdönt
hetetlen igazságával megdöntötte a nagyhalai- , 
mak' képviselőit, de mivel le voltak már kö
telezve ellenségeinknek, a békeokroányon sem 
változtattak. Azóta az itthoni politikai éleiben 
csak ritkán szolalt rae«, főtevékenységét lekö
tötte Genf ahol a Népszövetségi tanácskozá
sokon állandóan 6 képviselte ' hazánkat s be
szédeivel mindinkább igyekezett igazságunkat 
a kOlfö ddef megismertetni." Népszerűsége és 
tekintélye most már vetekedett- a legnagyobb 
külföldi államférfiakéval - be-z-deirfl meg-
emlékezett az egész világ sajtója. 
•' ~ *T * • 

A nemzet nagy halottja már azOrszág-
ház kupolacsarnokaban fel van ravatalozva s 
nagy t integet járulnak hozza, boga, ler<>jják 
kefveletiu-t - nagy államférfin koporsója 
előtt, aki a nemzet igazaágáért vívott nebés 
küzdelmekben esett el a harc mezején. • . 

" 0*ör tökőn Genfbe érkézettOtlé királyfi 
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aki a/onnal a gyászoló családbot sietett, rész
vétet ailejaste, majd megjelent a ravatalnál, 
ahol halálain babérkoszorút helyezet; el Oltó 
ee Z iu felírással. 

azartanás G -nmen, a genfi Szent József temp 
lomban, ahol a k-irmaoyzó képviseletében 
Táoozoe tábornok, a királyi család képvisel* 
lében pedig Czíraky József gróf, a in . kir. 
kormány nevében pedig Petényi János követ 
vett részi. A . gyasszertartas rendkívül fliioe 
pélyes form ik közölt folyt le a templomban, 
amelyen Genf városa egész közönsége részt 
vett, azonban a templomba csak azok lép 
hettek be, akik erre külön meghívói kaptak. 
A diplomáciai testület t-ljes számban részt 
vett, aijiely ütia a holttestet kiszállították a 
pályaudvart! a megiudu't a gyaszvönat Ma 
gyarorszae. fele. _ 

Vasváripettye törvényhatósága is oibu 
osaziatti a nagy ha oltat, akinek Va varme 
gye második hazájává vall, Vasvaimegye tör 
vuoyhatósagáuak örökös választott tagja volt 
a élénk reszt vett a vármegye életében, amely-
nek érdekeit rundig -ziven viselte. O-tffy La
jos dr főispáD, amint a gya-zhír tudomására 
jotott, azonnal fészVettav iratot intézett a csa-
ládh .z, me tem!óke. v, benne arról a nagy 
csapa-roi. amely a nemzetet er.e. O-tffy La 
jos dr. i vármegye küldöttség! vei a keddi 
temetésén részt vesz. 

Az Or-zaghaz kupolacsarnokában Serédi 
Jnszti 11 in bíboros hercegprímás kedden d. e. 
10 órakor végzi a gyassz.rtartast u -püspöki j 
kar aegédloSvel, utánna Gömbös Gyala mi 
nisztereluOk mond gyászbeszédet, innen meg
indul a menet a Mátyás templomhoz, amely
nek élén Mikes János gróf megyéspüspök ha
lad A Mátyás' templomban katafalkra helye
zik a koporsót e itt a gyásazertartást Mikes 
János gróf megyéspüspök végzi, amely után 
a család lekiséri a koporsót a koronázó fő
templom kriptájába, ahol örök nyugalomra 
helyezik III-ik Béla király és felesége szarko
fágja mellé. 

A m i n i s z t e r e l n ö k n y i l a t k o z a t a . 

Gömbös Gyula miniszterelnök rgyik 
nagy budapesti napilap tudósítója elölt 
nagyfontosságú nyilatkozató! lett. A nyi
latkozat megemlékezik a r r ó \ bogy a • 
miniszterelnök vidéki beszédeiben nem 
emlékezeti volna meg a napirenden levő 
fontos pénzügyi kérdésekről, ped'g be- •• 
szélt róla, kiemelve, hogy az adókat az 
á l lamháztar tás rendbehozata lára veszi 
igénybe, mintegy utolsó erőfeszítést, 
amely hivatva lesz bennünke t a jobb 
jövőbe való átvitelre. 

Megvan győződve arról , hogy a 
pénzügyminiszter javaslataival megala
pozna az ország gazdaság i fejlődését és 
jövőjét. Az ö s s z e s , ellenzéki kritikák 

egyoldalúak, mert nem teljes részletes
séggel törekednek arra, bogy az ország 
közvéleményét helyesen informálják. A 

isdott rendeletek célja a gisemberejLJ^-
védelme és a szociális igaz*ág érvényer 
•iitése. Nem emlékeznek meg arról sem, 
bogy az agrár tá rsadalom helyzetének 
megjavításából indulnak ki a kormány
intézkedések, pedig figyelembe kell venni 
azt is. hogy a pénzügyminisztérium a 
külföldi hitelezőket megillető Iransfer-

| pénzeket szabadituti fel államháztartási 
| célokra, nem is szólva arról , hogy a 
.' gazdasági vérkeringés megindítására a 

pénzügyi kormányzat 15 millió pengő 
i felett dispóná!. S nem akarják figyelembe 
! venni azt sem, .hogy az összes iparvál-
[ lalatok saját erejükből munkaalkalmak 

megteremtésére "és "RnanarozasáTa egy 

En már előre kacagok, 
Hogy mi lesz ott,' képzelem. 
Különösen — van nekem egy 
Jó komám — azt figyelem. 
Még nem olyan nagyon öreg. 

I 

szervet létesítettek, nem is akarnak rá ' 
matatni arra, hogy az ipár-és mezőgaz- ; 
daság jelentősebb csoportja, beleszámítva j 
a biztosító társaságokat is, 45 m i l l i ó i , 
pengővel segítnek r.z ál lam rendelkezé- ' 
sére állni, bogy a kormány helyzetén 
segítsenek. 

Elvárja a kormány mindenkitől, 1 

hogy a nemzet mindenegyes tagja,-mint j 
egyetemes egység, ne üljön fel a -kőz-•, 
tudatba vitt rossz híreknek, hanem csat- j 
lakozzék az építő munkához , hogy meg
kezdődhessék a termelő munka, mert 
csak igy jöhe t el a szebb és boldogabb . 

L e g é n y b á l e l ő t t 
Be kedvemre kacaghatnék, 
Nem láttam még ily endát . 
•Legénybálra* hívják, gyümk 
hgész Kemenesalját.. 
Igaz, kutyavásár is volt 
Egyszer a vén Óbudán, 
Nem tudom, hogy másodikat 
Tarlottak-e azután. -
De a •L"gényvasar«, azaz 
Jobban mondva >Legénybal. 
Gondolom őrökké meg lesz, 
Amig csak a világ áll. ; 
Eddig csak a szép leány volt 
Itt is, ott i= eladó. 
De ezután eladó lesz 
Valamennyi Fajankó. 

Jókedvű vidám ur lehet, 
Aki ezt kitalálta. 
Természetes elmegyek majd 
Én is a •Legenybalba*. 
Ott leszek. Mindent följegyzek 
Titokban, ugy csendesen, 
Aztán valamelyik héten 
Majd papirosra vetem. 

De az időben benn van, 
Lányok körOl — ha.teheti — 
L»gyesledik — boldogan, 
De nősOlésröl hallani 
ügy árva szót sem akart_ 
Azt tartja, hogy a nősülés 
ÉletvesZtö zivatar. 
E-küdözik, mint sok társa: 
•Agiegéuyek esküszünk !< 
A többit már ugy is tudják: 
•Rabok sohasem leszünk !« 

De a minap történt vele 
Egy különleges eset. 
Képzeljék el, a barátom ' 
Rettentő szertimes lelt. _ 
Szerel.-mhegyen jari múltkor 
S inegtatotr-egy^kisleányt. 
Higyjék el, itt hagyna érte 
Szívesen .a »Legenybált«, 
De nem lehel '•— elárulom, 
Ismerik — főrendező. - " 
Ott kéli lennie a bálban, 
Mert ha nem. az feltűnő. 
Pedig mily szívesen menne, 
Elrepülne, boldogau 
Elcsevegni - . . . kociutgatpi 
Az édes »Likócai< val, 
Síegéuy komám sorsában tán 
Meg az a legnehezebb, 

' l - - i 
1 1 

Hogy vele ez az eset ép 
• Legénynél* előtt esett. 

Karörvendve figyelem majd 
Minden léptét a bálon, 
Hogyha meg találna szökni, 
Nyomban e.kiabalom. 

Szegény ttomat azért mégis 
Sajnálom. Mi lesz ve le, 
Arra vagyok csak kíváncsi, 
Vájjon kisorsoljak e? I 

Ilyet és ebes hasonlót 
Sokat tudnék mondám, 
De meggondoltam a dolgot, 
Jobb lesz mégis hallgatni. 

Hintán a legényekről v 

Egyet-mast elmondottam, 
Terjüok ra"a leányokra . . . 
Őróluk is hallottam 
Dgy lél-'füllel, ezt is, azt is, 
Hogy ki, mit vár a báltól. 
Az egyik var, — a másik fél 
A Legeoysorsolástól, 

Hallottam egy víg esetet . 
— D- ez tényleg megesett — 
Egy Jegenj. a kisleánnyal . .-
Meghitten beszélgetett. 
A kisleány igy szóll: >Félek, 
Hogy majd .nekem- sorsolják, 
De nem lesz baj, viaszaadom 
Es njbol kijátszhatják.* 

E m m i k e . 
(Részlelek készülő regényemből.) 

Irta I H a l á . i Béla . 
Özv. Mühlbeckné, a kosztadó asszonyom 

azokhoz az özvegyekhez tartozott, akik hamar 
elfelejtik gyászokat és vígan élik tovább vila 
gukat. Már erősen tul li heteit .a negyveuen, 

I A Felvidékről egy unokabuga érkezett, aki I — Remélem azok leszünk 
csak nemrég vesztette el szüleit és az árva I És.amint kezemben ereztem azokat a 

! szék a nagynénjét, nevezte ki gyámjául. Es ez I kis kezeket, valami különös áram fotott végig 
a kis lany volt az első a teremtett női lények | rajtam. Kar, hogy a fizikusok nem mérik az 
közül, aki ejőszőr dobogtatta meg a szívemet. I ilyesfajta áramot, amely a pillanat szazadra-
Azóta ez a szívdobogás elég rendszertelenül 
és sokszor ismétlődött, de ennek az aleő do 
bogásnak ar em'ékére ma is áhítat tölti el a 

de_flzéít gyakran időzött a tükör előtt. Pedig j sziveméi. Nyúlánk szőke lány volta kisEmmi 
a tükör — hacsak egy süimernyí igazsagsze ; s-a. "gyaazruiia különösen ha övannya tette 
retet volt benne, — kevés jót mondhatott -j teher finom arcát. Nagy kék zemei mindig 
özv. MOhlbeckuének . . . A szeme alatt e> az ; az ég végtelenségére és tisztaságára emlékez-
ajka körMl mar feltűntek az első raucok.mint j tettek. De ami leginkább szíven fltfltt mindig, 
ellenséges járőr a határszélen A derék koszt- | az a hangja volt. Csodalatosán csengő, tiszta 
nác asszonyom azonban nem akart még tu
domást venni ezekről az áruló vonalakról és 
egyszerűen, az .álmatlan éjtszakák* nak tu 
lajdonitotla1 őket 

özv Sltthibecmiéiial szereztem egyébként 
legelőször tudomást: arról, hogy nők is vanuak 

I hangján . . . Ilyenkor miridig valami szédülés 
I félét éreztem és azt hiszem, hogyha akkori 
I bao naponként megmértem tolna lazámat, 

világon. (Tíz esztendővel később már azt | még a mértani középarányos és tul Jett volna 

sze alatt végigszáguld a testűnk minden izmán 
és idegén. Ettől a perctől kezdve megpecséte
lődni i a sorsom. Tudtam és éreztem, hogy a 
sorsomat, must joar. ezek_a_kis-ke*ek vezetik 
s valami különös bizalommal éreztem, hogy 
jo kezekben van a sorsom Emmike befolyása 
ettől kezdve korlátlanná lett az életben. Valami 
osódalalos *d»smiya gondoskodással vigyázott 
reám. Segiten kikeresni a latin szavakat, ki-

a leiadatokból, ha aztán nagyon 
érzésem hogy valami ezüst kicsi csengő cai- gyengén meot valamelyik tárgy, mégfenyege-
lingelt. Es. hogy tudott kérlelni szelíd, siomonT n é t r á i ó k T t í T i . kis kezeikéi m B « ' f l D I B 8 e -

hangján ha megszolalL. mindig az volt az I.hallgatott 

is tudtam, hogy csak ők vannak a világon.. 
Nem is vitatom, ez a tapasztalás fordulópon
tot jelenteit e,etemben Eddig csak annyit 
tudtam « leányokról, hogy sznkoyacskába jár
nak és nem értenek semmihez eera. Fe'éve 
lehettem mar̂  özv. MOhlbecknénál, mikor gyó 

r«sen megváltozott (előlük á véleményem. 

a harminckilenc lókon . . Bolondulásig be
leszerettem a kiEmraibe mai a megérkezé
sekor, mikor kissé elfogódottan nyújtotta kezét 

— 0«y e Keiemenke jó -Pajtások le-
t szüok? —*—;——f̂  : 

I Nem' értettem ugyan, hogyan lehet jó 
Pajtasom egy leány, dé azért ráfeleltem. 

A celldömölki i 
" M / l S S i u , ^ 

ozomĵ  
pénztar a f , 
D f i « .vegrehtj^ 
'égrehajtasi f w 
végrehajtási tnj 

I járulékai bet 
|árasbire,ag | 
községben 
sz. betétben á j 
Gede Vmca 
P 50 fillér, a, ^ 
1. sor, 128ÍJ/IJ 

l Bdér kikiáltási j _ 
Az arv«*7J 

! napján 1 S j 
közséehazaati | 

I . A z ar verj. J 
! kikiáltási a r k " 
| nem adhatók ¿7] 

Az ár 
natpénzül-^-j 
pénzbeu va;y a, 
meghatározott -
dék képes éri 
tenni, vagy , 
letétbe helye; 
tényC a kiküld 
feltételeket i 
170. §§; luojü 

Az, aki az a 

magasabb igi 
sem ikar. 
százaléka i 
általa igért ári 
sziteui. (1908:1 

Celldöot*,!] 

A kiadni. Intel 
mmmm 

M i 
előfizetőiokod 
világóriással i 
keszlösége 
1 L Telefond 

A celldömölki 

5180/1932. tk. • 

Árve réd l 
Sz •mbitt 

péoztar H. T. 
végrehajtást i 
tá-i Ogvében l l 
taai árverést I 
kai behajtása >aj 
birosa-j ^r«et»c k 

.gegbeu fekvő -11 
tkvi betétben A l i 
1288/7. hrsz. rslsttf 
ingatlanokra I 
rendelte. 

Az ár 
napján d. s. 11 
séghazauál fogják I 

Az árverési' 
tási ár kethan 
adható *L 

Az arvar« 
natpéuzül a kit 
ben, vagy az 18 
határozott árfo'j 
értékpapirosbas a jj 
baiiatpen-úok 
séről kiállított 1 
nek átadni és 

J1881. LX IO 
to. 21. §.) 

Az, aki az l 
magasabb igéi 
sem akar, kő 
százaléka szeriot' 
általa ígért « i 
.szlleio 

Celldöm**,! 

— Jaj Kelemenke, sohasem lesz magá
ból miniszter . . . . 

"Addig á pillanatig, — tessék "elhinni -~ 
nem is gondoltam erre a lehetőségre, de 
Emmike szelíd korhnlasa titko- elhatározást 
keltelt-bennem: .trssk azért ii miaiezfr io-- A kiadmány 
széki*.Egyébként a célkitűzéseimben elég' 
szertelen pályát futottam meg. Először — - U i f 
hat éves koromban — huszár akartam lenni, 
de aztán kiábrándultam ebből, mert felvilago- I f o i 
sitottak, hogy a huszárt agyonlövik a bábom- J -



• 

A kiadru. tritt! 

kvi- hatáság 

vonat. 
Takarék-

|de Vine» és 
indított 

Íjvi hatóság 
•követelés és 
dOmölkí kir. 
.nesmiháiyfa 

|halyfaí 787. j 
hrst. alatt | 

L . , : aura 982 
Éléiben A t 
1 982 P 50 

lar hó 27-lk 
t ne-in ih.il y fa 

gatlauojt a 
nitabbároD 

iőtelesek bá-
lalékát kész-
[42. § aban 

tmitott~ó»a-
u.döttüél le-
őleges bírói 
eti elismer-

árveréai' 
147.. 150, 

kiállási rnal 
|ligérn enki 
kikiált - • ár 

atoé, tac 
tékáig .gé-

| r 24 napján 
| sk. kir. jbir 
írod. s. tiszt 

3. oldal •• 

A. másik meg titkom sóhaj t: 
•Bár csak nekem kerülne.« ;_-
Fél és remeg, hogy nem így lesz 
S könny csillog a szemébe'. 

Mondják hatással, lesz a bál 
Többféle iparágra. ' 
Tóbben kértek már engedélyt 
PapnCs s agancs gyártásra. 

A d ó f i i e n 
eISfi:-.-.-töinkoek M szolgál fel-" 
világositáasil t z B yvvitel szer-
keszlősége Bscsfl Rákóczi- ut 
11. Telefon: 3 « 

A celldömölki ke j 
•3*1' 

5130/1932 tk.i 
Á r r a 
Szombati 

pénzlar R. T. 
végrehajtást i 
tá-i ügyében a te 
táai árverést; 

^ a i behajtása 1 

I bíróság 
segben les-ó ai 
tkvi betétben A U 
1288/7. hrsz, alr.t 1 
ingatlanokra I 
rendelte. 

Az ár 
•apján d. e. 91 

j aégbazauál fogját I 
Az ártéréi i 

tási ár kéthan 
adható 

Az arrefAi^ 
nalpeuzii. a kikül 
ben, vagy az 188 
határozott arfo'pl 
érték papiros n»o a' 
bánatpénznek 
séröl kiállított • 
nek átadói és •>' 

_X1881. LX 10 M 
te. 2Í. §:) 

Az, aki az i 
magasabb igéreteij 
sem akar, kot«l«J 
százaléka szerinti 
általa igér tar I 
SZI leu • . 

Ce'lldOtnoik, I 

A kiadmány 

mint telek-

iVOnat. 

I si Takarék-
Szabó Antat 
ott végrehaj 

végrehaj-

tlés és jarulé-
Iki kir. járás-
lihalyfa kOz-
' i 730. SE. 

1289v 1290. 
nevén álló 

árbau el-

•uar hó 27-lk 
simhalyfa kOz-

itlan a kikiál-
ibb aroo nem 

kötelesek ba-
at készpént-
§ aban meg-

f ;l ovadékképee 
ftenni, vagy a 
'tb- helyezé-
l a kikűldölt-
rteket aláírni 
!§: 1908. I X 

Sok miodent el kéne még itt 
Hamarjában mondani, 
De a Szerkesztő or mar szólt. 
Hogy* jo lesz abbahagyni. 
Mert az ojság terjedelme 
Nem bir bővebb anyagot, 
így hát mondanivalómmal 
Mos: mar én is föunhagyok. 
De legközelebb majd, hogyha 
Jut egy kis hely a lapban. 
Kimondom, mit tapasztaltam 
A cetli »Legenybalban«. • 

H 1 R E K . 
Kinevezés. A kormányzó dr. Reismaon 

Adolf szombathelyi bábaképző ioiézet igazga
tóját egészségi főtanácsossá nevezte ki. A ki
nevezésről szóló okiratot kedden délelőtt ün
nepélyes keretek között nyújtott at Reismaon 
dr.-nak Osufy Lajos dr. főispáa a vármegye
ház, kistermében. Az -ünnepélyes audasoo 
megjelenték a varmegye liszli-.n.i, a• kö-kor
ház orvosi kara és-az ünnepelt orvos kartár
sai, valamint igen sok tisztelője. Ostffy Lajos, 
dr. főispán méltatta az uj lőtanacsos liosszu 
éveken at végzett munkásságát es érdemeit 
a szo nbatfa'elyi bábaképző szervezésé és fej
lesztése körül. Beszédében kiemelte, hogy ez. 
a kitüntetés egy igazi érdem méltó jutalma
zása, mert az intézet nívóját emelte azzal, 
hogy hosszú időn át féltő gonddal őrködött 
az újszülöttek és anyák egészsége fölött 

"Dr. Reismann Adott meghatott szavakkal, 
köszönte meg az üdvözlést és félkérte a vár
megye főispánját, hogy addig is, amíg szemé 
lyeseo koszóoheti meg a kormányzó or őfő
méltósága előtt a kitüntetést, a föispaa ur 
tolmácsolja köszönetét. A varmegye minden 
részéből érkeztek gratulációk és jókivaoatok 
a népszerű főorvoshoz. 

Megszüntetett osztálymirnőksig. Az 
általános takarékossági szempoutok a vasutat 
sem kímélik a leépitésektól. A közelmúltban 
már több osztálymérnökség szűnt meg, iilető-
lég lett leépitve és most sor kerül egy ösrógi 
intézménynek a székesfehérvári már. osztály 
mérnökségnek a leépítésén-. A székesfehérvári 
osztály mérnökség vonalai közé tartozott a 
boba-székestéhérvári vonal is. 

Körjegyzövalasztás. A közel jövőben 
kerül betöltésre a nemescsói körjegyzői alias, 
amelynek elnyerésére nagy kilátása van dr. 
Somogyi Ernő oki. jegyzőnek, aki jelenleg a 
kémenesmagasi jegyzőséghez van kirendelve. 

K E M J T O E S A L J A . 

Egy pénzügyőr tragédiája A moll szom
baton a szombathelyi Magyar Király szállo
dában szolgálati fegyverével agyon lőtte ma
gát a tükör előtt Dömötör István 28 eves 
celldömölki pénzügyőr. Az öngyilkos Dömötör 
Istráu még életben volt, amikor beszállítottak 
a szombathelyi kórházba, azonban segíteni 
már nem lehetett rajta, meghált. Zsebében 
buc.-uleve.et találtak, amely égy a rendőrség
nek, a másik Kőszegen szolgáló bátyjának 
szólt, a harmadikat pedig Szombathelyen lakó 
szüleinek intézte, melyben kérte, hogy ne bon
coljak lel. Az öngyilkos komoly, szorgalmas, 
törekvő és magába zárkózott ember volt s 
szolgálatat mindenkor a legnagyobb pontos
sággal látta el. Hogy mi indította az Öngyil
kosságra, azt a nyomozás sem derítette ki. 

Értesítés. Kzuttai ériesitjűk a máv. Te
metkezési egylet i48i.ii!, hogy az évi reades 
közgyűlését folyó hó 19 eo d é o t á n l 5 órakor 
(3 orapanja, melyre .«. tagokat liazleleltél 
meghívjuk, a gyűlés határozatltépesaéíér»yajó_ 
teklateltél akt személyesen nem tud megje 
lenni, az meghatalmazással képviseltesse ma
gát. Meghatalmazásukat az éloökségnél és 
Pálffy József raegbiaolloaf lehet kapni. ' 

Elnökség. 
Presbiteri gyulát Alsóságon. Az alsó

sági ev. gyülekezet presbitériuma pénteken 
détpiáo ülést tartott, amelyen letárgyalta az 
1932. évi Osszgyűlékezeti es.anyagyOíekezeti 
számadásokat, melyeket a legnagyobb rend
ben tálait, A gyütésso j-ieu volt Oslfly Lajos 
dr. főispán, gyülekezett felügyelő és Hetthéssy 

7. s zám 

I 

m a s a 

A spany olnáiha 
és általában mindenfajta meghű
léses megbeiegedes legbiztosab
ban leküzdhető az ezerszeresen 
bevált 

t a b l e t t á k 
híiszná'iita áliaL 

Vásárlásnál kifejezetten Aspinnt 
kerjen és ügyeljen eredeti 
.ainys*,*.-csomago
lásra, a zöld sza
laggal 
Kérdezze mef 
orvosé t , 

Jenő dr. szolgabíró, inasodfelögyelő, 
" Eljegyzés. Ifj. Finta István.celldömölki 

szabómester eljegyezte Bor Erzsikét Dombó
várról. 

. A Mozi vasárnapi, szerda es csütörtöki 
előadásán Kodelkáné a szünetekben énekszá
maival nagy sikerrel szerepelt. — ; 

Legenybál. Tegnap szombaton esté zaj-
ioU le Celldömölkön a Grifl szálló összes 
tsrmeibéo a Legéoybai, amely a tejakció ja-
vara rendeztetett A rendezőség lázat buzga
lommal készítette elő a mulatságot, hogy az 
minél jobban sikerű jön. Lapunk következő 
szamában részletesén beszámolónk a Legéoy-
bálról olvasóluknak. - . 
- 'A Kath. vegyeskar szmielöadása. A 
kath. vegyeskar a moll évben . szinrehozött 
nagysikerű >Három a kislányt című operett 
Oláo a világsikert aratvlt .C-ard 1-: • ír ilynö« 
cimű operettét hozza színre f. hó 26 au az 
Ipartestület székhazában. A próbák már se
rényen folynak Oh ár Gyula igazgató tanító 
kitűnő rendezésében A szereplők: D-ry Géza, 
NemeTB Boldizáar, Petrov cs Irén és Pintér 
Margit, akik ezideig is kilUnőéo megalltak a 
helyűket és fnoslatíi szerepeikben is a tökéle-, 
teset produkáljak. Minden remény meg van 
arra, hogy ezen előadás is a . legtökéletesebb 
formátlan kerül varosunk közönsége élé. Á 
díszletekéi Geosek Péter tervezi. 

Képviselőtestületi üies volt tegnap d 

e. 10 órakor,.amelyen az alábbi tarayíoroza-
tot t ama t t ák Ist^— - -

A tárgyalás megkezdése előtt a képvi
selőtestület mélységes gyásza jeléül 1 percig 
állva hódolt a nemzet oagy halottja, gróf 
Appouyi Albert lisztt letere. 

Dr. Pintér József vezető jegyző egyhavi., 
szabadságol kért és kapott. ' 

Özv. Horváth Jánosné ésCsopor Sándor 
és nejével kötött szerződéseket jóváhagyta a 
varmegye. Ugyancsak több községi képviselő
testületi határozat jóváhagyása érkezett le a 
vármegyétől. Jóváhagyta avarmegye az 1933. 
évi költségvetést is. 

Törvényhatósági szabályrendelet kihirde-
detésél tudomásul vették: 

Dénes Ernő volt községi írnok uejs kéri, 
hogy részére kegydijal állapítsanak meg. A 
képviselőtestület bari 14 pengőt állapit ott meg 
egyelőre 3 évre. 

BörOcs kiskorúaknak útiköltségét nem 
adta meg a képviselőtestület. 

Szegények temetésénél á sirásói dij 6 
éven felülieknél 2.40 P, 8 éven aluliaknál 1.20 
pengő lesz. . 

Pöoegödör tisztítási áraknaa ujabb sza
bályozása vált szükségessé. A tisztítási 'dijat 
az eddigi 8 pengőről 6 pengőre, szeonyviznek 
kihordási dijat 5 pangóról 3 pengőre szállí
totta le. A többi díjazás változatlan marad. 

Dr: Havasy Béla jegyzőgyakorook kéri, 
hogy részére üzetés állapíttassák meg, A kép-
viseiőlestűlet ezt a kérelmet elulasitjs. 

A tüdőbeteg -gondozó jsleotáaét i ndoma-
su vette. 106 .beteget kezelt a múlt evbeu. 

bso. Én pedig — ne vessenek meg érte — 
hat éves koromban igen furcsa karriernek 
tartottam azt, amely a halállal végződik. Egy 
ideig aztán a híres oroszlanvadász Old Shat 
terhand fegyverhordozója kívántam lenni, de 
később oagy fájdalommal értesültem, bogy 
Old Shattérhaod is meshalLi Emmike tréfás 
szavai azonban most uj vágyat ébresztettek 
a szivemben;' .Azért is miniszter leszek 1« 
tguz ugyap, hogy-asm éltettem.a politikához, I a^rjyen^ot 
de gondoltam — a miniszterek sem érte
nek hozzá. Az osztrák magyar monarchia po-
litikájábol csak annyit tndtam. hogy Tisza 

kikiáltási .árnál 
k t igérutsenki 

kikiáltási ár 
I bánatpénzt az 
p i--.au kregé-

napján. 
•sy. sk: elnök. 

I iroda sti -zt. 

I 

K e i » b a n . 

Kalman" volt a magyar miniszterelnök, mert 
az apám, aki elkeseredett ellenzéki volt min
dig, a kutyánkat" magunk között csak •tiszai
nak címezte. • Természetesen még sokat hal
lottam az öreg királyunkról Ferenc Jóskáról 

' is bár neki sohasem tudtam megbocsátani 
iz t , hogy felakasztatta a tizenhárom aradi 
vértanul. . „ ' — ' -

Emmike tréfás fenyegetését tehát hala-
. los komolyan vettem. TizenhatéVes vdítam és 

tizenhat év.ts korában az ímber mindent ha-
' lálosan komolyan vesz. Mindenesetre nem 

rajtam moll," hogy nem lett'belőlem minisz-
ter, hiszen az elszántság nem hiányzott belő
lem. Annyi eredménye mégis lett á fülbazdo-

lásomnak, bogy váratlanul jó bizonyítványt 
szereztem az í-kólában. Büszkén mutattam 
meg kis Pajtasomoak. 

— Lássa Emmike, mégis lesz belőlem 
miniszter. 

Kis Pajtásom összecsapta kezecskéit és 
hitetlenül kétszer is végigvizsgálta a bizonyít
ványomat, aztán felkiáltott: 

— Jaj Kelemeoke, hiszen maga egy 
.férfi. _ [ ' 

lg) mondta »férfi« és én először érez 
lem ennek a szónak a büszkeséget. 

A kis -Emmi ünnepélyessé akarta lenni 
a napot, azért ebédnél váratfán tervvel állt 
özv. Műhlbechné elé.: 

— Nénike kérem, elmehetünk délután a 
parkba? 

. RfllOnős érzés szaladt hírtelen át rajtam: 
Eddig úgyszólván mindig otthon töltöttük el 
a napokat legfeljebb kiültünk az" udvarba és 
néztük esténként Emmivel együtt a messze 
fénylő csillagokat. Én nagyokat sóhajtott un, 
Emmike ilyenkor szokatlanul csend-- volt, 
ennyiből állt az egész szerelmünk De most 
egyszerre határtalan lehelő égek álltak előt
tünk. Egy egész délotáot eltölteni Emmikével 
a városi parkban, es több volt mint ameny-
uyit magamfajta kamaszember szédülés nél

kül el tudott gondolni. Szívszorongva vártam, 
mit feel MOhlbeckné asszony, a lh egyébkén! 
kozmetikai érdeklődésén kívül' semmi Bem 
érdekeit. 

— Természetesen elmebeliek, — felelte 
gépiesen — de Kelemen magát megkérem, 
vigyázzon Emmire. 

— Óh drága nénike — lelkesedtem — 
ogy vigyázok rá, mint a szemem világára. 

Emmike már szaladt is, hogy öltözzék, 
^íTis kolöuós gonddal fölöttem mei: a nysi-
keodőmet. Jól tudtam, a világ ma vesz tudo
mást ruonk. Kovács K-:em-n és Nagy Emmi 
ma jelenik meg a világban először, mint két 
összetartozó valaki és ez a tódat jóleső ér
zéssel-töltött el. _ 

Nagy csodálkozásomra Emmi Szokásától 
ehéröen, nagyon hamar átöltözött és Itt p«TO 

-Bem telt el e- mar ott trelaikozolt előliem. 
— Nos n l/ó bácsim, itt vsgyok . . .Tá- • 

fíim- • - .- : — 
Es abogy mondta, ragyogott is boldogan 

egész arca Nem Voltam már ekkorsemotyan: 
férfi, aki bókokat mond a -teám'óvnak, de 
most önkéntelenül kiszaladt a szaú.on: *élrV 
gadó«. Most vehette l> először â  gyászrohá-
ját és fodros égszin ruhscskaj7bar; -nzy á'lt 
.« \bt tem, miot a tood'rUr ily .VáaJa."""De n, 
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/iktuális strófák. 
Rendeletre, rendelet jő 1 
— "SrKezoo a rádiócső! — 
Villanykörte szintén nem ment, 
>Jo, hogy nálunk a füstbe meut.« 

Némethonban lám a horog, 
Egy Igazi horgost fogott 1 . 
Frankhonban is forr már a vér I 
»Daladier« "is nagy lázat' m á r . . . 
— Tanulságot vouunk ebből, 
•Lám lám, ott se aljig tejföl 1« 

Közgyűlés a .Hangyában-. A Celldö
mölk es Vidéke .Hangya. Fogyasztási ésErt. 
Szöretkezet igazgatósága ezúton is közli a 
szövetkezet tagjaival, hogy a Szövetkezet 
1932. évi rendes közgyölósét folyó bó 19-én 
(a jövő vasárnap), d. e. 11 órakor a község
háza tanácstermében tártja meg a következő 
tárgysorozattal: 1. A mull évi üzleleredrnény-
röl szóló jeleüiések tárgyalása. 2 Zárszám
adások megvizsgálása és "a. lel ment vény meg
adása. 3. Mérleg megállapítása. 4. Tiszta jö
vedelemről való rendelkezés. 5. Ax igazgató
ság kiegészítése. 6. Felügyelőbizottság válasz
tása. 1988. évi december 31 én a tápok 

" száma 882?, üzletrészeinek száma pedig 1369 
negyed, 9638 egész, 1986 hatod üzletrész 
volt. Az év folyamán belépett 22 tag 362 
üzletrésszel, kilépett 116 tág 604 exáss, 116 
negyed, 184 hatod üzletrésszel. Az évi mérleg 
a bolthelyiségben kilöggesztetett es' mindenki' 
által megtekinthető. Figyelmezteti as igazga
tóság « tagokat,- hogy a közgyűlésen csakis 
igazolt tagok lehetnek jelen, azért a tagsági 
igazolványát mindenki hozza magával. Érte-
siti továbbá az igazgatóság á vásárló közön
séget, hogy az 1932. évben összegyűjtött vá
sárlási blokkos összeszámlálása és a vissza' 
térítés kiutalása folyamatban van, felkér tehát 
minden taeot. hogy a vásárlási, blokkokat a 
tagsági könyv kíséretében hozzak be a szö
vetkezőt iroda helyiségébe.- A blokkok bevál
tási határideje márcins 31 ig. Aki eddig azokat 
be nem adja, azok a visszatérítéshez való 
igényüket elvesztik. 

Húszezer dollár a világ legbájosabb 
nőjének. A .Chicag'o Tri6une. á chicagói W-

képzeljék el kedves olvasóim,Kovács Kelemen 
hatosztályos gimnáziumi tanulót, amint ott 
halad a legbájosabb; leányka oldalán. Azt hi
szem, nincsen az életünkben boldogabb diadal
menet annál, mint amikor annak az oldalán 
megyünk, akit oagyou szerelünk. Cézár trium-
fuaaiazánalmu felvonulások lehettek e mellett. 

A park egyik csendes részén leültünk 
egy szivekkel telefaragott kopott padra, ahol 
előttünk ki tudja hány kékszemű leány és 
hány fiatal emberke OK együtt. Igyekeztem 
a helyzethez illően nagyon komoly és ünne
péivel lenni, bár ast hiszem inkább unalmas 
voltam. - *•''•• 

Emmike váratlanul felém fordult 
—- Aztán ígázltí• O'gy f1£y'áz reám, mint 

a két s.-.emevilágára?_ 
Megrezzentem, mert a kislány hangjából 

különös komolyság csendült ki. 
— Emmike — szóltam és torkomba ka

limpált már szivem, — nincs senki s világon, 
akit agy, féltepék, mint Magát. Jobban szere
tem mindenkínéi. . 

— Dgy-e mindig szeretni fog — ra
gadta meg kis Pajtásom kezemet — és én 

- ijedten láttam, hogy a -sirás környékezi. 
— Emmike! — kiáltottam s szégyen 

ide, szégyen oda, nekem is ki hu Hl egy könny 
a szememből — m< sírjon édes, kicsi Emmike, 
nem hagyom el soha magát. 

Erre már eltörött a mécsese kis Pajtá
somnak. Zokogva tördelte a szavakat. 

r t j s . . . nem lehetek soha a 

lágkiállilás alkalmából megválasztja és busz; 
ezer dollárra! jutalmazza a világ legbájosabb 
nőjét. Magyarországon a, váJasziástá Színházi 
Etet rendezi. Minden nő, akinek a fényképe % 
Színházi Életben megjelenik, külön értékes 
jutalmat kap, akié a .Chicago Tribnne« pá
rizsi kiadásában jelenik meg, az száz frankot, 
akinek fényképe pedig a .Chicago Tribuue« 
chicagói kiadásában jelenik meg, az száz dol
lár jutalmat kap. A hallatlanul érdekes pá
lyázat részletes feltételeit a Színházi Etet e 
heti száma közli. Inczé Sándor hetilapjának 
uj számában helyszíni felvételeket közöl a 
• Zsákba macskáról'. Korcsolyapályán és a 
Marában, Major Henrik legújabb rajzai. Ké
peiriport Poldi Mírdner budapesti tartózkodá
sáról. A Színházi Elet legújabb száma sz 
elhbnyt^obef dijas Író John Galstrortny egyik 
legszebb novelláját közli. Itt az uj tánc a 
.Coclail.. A Színházi Élet nj számának da
rabmellék, ete: »SÓ ein NSderl vergissl mán 
nicht«, a Yoyo kisasszony cimü hangosfilm 
tangoslágere. A Szinháti Elet á 196 oldalas 

főlapon kívül 64 oldalas Rádió Világhirádót, , „ . — « _ - . . ¡ . 1 , ^ - j - ™ — , ^ 
ii ad, Knrőpá legjobb rádióműsorával,- ezen- útban »an Gydulából (UspgyefcrsságHieouába 
kivOl minden -héten tiz ótva. ónak ' készpénz- I és Burger Pál (Genus) .Ramom-, paranos-
ben kiűzeti egész évi rádióelőfizetését Incze f nok Bíró: György, kirak Paterjaobao, ahonnan 

betftepjáóak 1 uj siámivf'Gyermeklap ' Constsnzába megy. 

•jbol járják a ta^r*^végleIei^geiLJ*>jóini 
helyzetéről megkaplak *, n* 1 5, mery 
szerint a Magyar, Keleti Tengerhajózási. R. T. 
.Hunvéd', parancsnok, Szelke Árpád, január 
26-én elindott az argorftinaj^jtoaflriohól S l 
Vioceot (Zöldsziget) felé,- ahol szenet vesz fel 
és folytatja- Útját Amsterdamba. Pannónia 
Tengerhajózási Bt T, .MagyaM, parancsnok 
Sá i Ödön, útban van, Oránból (Algie) Casab
lancába (Marokkó), Aogol-aUgiat Tengerha

józási Rt. »Csárda«, parancsnok Holop Adolf, 
útban van a dániai Veyléből Aogolorszag felé 
ás .Puszta*, psranosnpk, Salamon János, útban 
van Swancábót (vVaJj») Providence (Rhode 
Island) felé. Magyar' Tengerentúli. Tangirhajó-
zási Rt. .Rákóczi Ferenc*, üzemen kívül Tri
esztben vesztegei, Barj* József (Trieszty .Ba
dacsony, parancsnok Vallay József és .Ba
laton*, paranc.-nok Korbay Pál, rendes', forga
lomban közlekednek Észak Európa és a Föld
közi temter kdzött. Transoceana Tengerhajózási 
Rt. »Tatra« özemen kívül Rotterdamban 
vesztegel. Burger Bernát magyar lökonzul 
(Genua), .Árpad., parancsnok Grósz Oszkár, 

JMoa^tL 
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Sándor hetilapjának 
és kézimunka melléklét egészíti ki. A. 
oldalas Színházi Elet ára csak 60 fillér,, elő
fizetési díj negyed évre 6.50 P. Kiadóhivatal 
Budapest VII. Erzsébet körút 7. A Színház! 
Elet miöded héten pénteken jelenik még. 

Parcellázás Alsóságon. Gróf Krdődy 
Sándor alsósági 1200 holdas gazdaságát par
cellázzák. Már az almait napokban dobszó 
utján is közhírré tették a parcellázást. 

Állatbetegségek.' Mersevátoo s lépfene, 
Ti-korcson pedig ebveszettság uralkodott sz 
elmúlt' hónapban. 

. Ak i az oroszlánokat hipnotizálja. Egész 
Amerikát lázba, hozta egy Frank Murray nevű 
artista, aki a legvadabb oroszlánokkal meg
rakott ketrecbe is fegyver nélkül mer bemenni 
F/ank Murray — aki azt mondja, hogy hip
notizálja az oroszlánokat — magyar szárma
zású és-mielőtt, kjmeot Volna Amerikába, Mu
rányi Ferenc volt a neve. Murányi itthon elő
fizetőket gyűjteti Tolnai 5 Világlapjának és az 
így szerzett pénzen utazott ki az Egyesült 
Államokba. *'-• * 1 

. Kenyeres leány volt-a llal^ár VaraJ^. 
Molnár Vera, a szép színésznő, akiről sjukat 
beszéltek az eltűnt Rólh Jaoi baukarra! kap
csolatban, mint kenyeres lány kezdte, pálya
futását, bár ö maga, ezt. mindig tagadta. A 
Délibáb aj száma rendkívül érdekes cikket 
közöl, erről az érdeke.-, életű színésznőről. 
Ezenkívül pompás képekkel illusztrált premi
erbeszámolókat, nagyszerű rádióműsorokat, 
regényt és színdarabot talál az olvasó a nép
szerű lapban. Á. Délibáb egy szama 20 fillér. 

Uj állomásfönókók. A szombathelyi máv. 
üzletvezetőség területén nyugatomba, került 
allomasfŐDökOk helyém-k, valamint több áthe
lyezések mislt az alábbi állomásfőnökségek 
kapták nj főnökökéi: A szombathelyi állomás 
főnöke Wiuiner János fűiptezö, a Veszprém 
kfilső pályaudvar főnöke, papai állomásfőnök 
Bárdosi Gyufa fölügyelő, eddigi celldömölki 
állomásfőnök, zalaegerszegi állomásfőnök Gom
bos Ferenc eddigi szentgotthárdi árfomásfőnök 
(ettek..Erdélyi Gyula főjntézöt, as eddigi já
nosházai állomásfónököt a körmendi Állomás 
fönOkévé, Makk József intézőt, a celldömölki 
állomásfőnök helyettest a vesznrémi kulső-

Tanároknak és diákoknak kalapot kall 
emelniük a hőal emléktáblák előtt. Héman 
Bálint kultuszminiszter rendeletét adott ki 
valamennyi Iskolának,amelybea elrendeli, hogy 
a hősi balált halt tanárok és tanítványok 
emlékére emléktáblát kell elhelyezni'' az isko
lában. Az emléktábla' előtt elhaladva, a taná
roknak és diákoknak kalapot kell emelniOk. 
Évente kétszer el kell vonulni az ifjúságnak a 
tábla előtt, évenként egyszer as intézeti Ön
képzőkörökben egy-egy ölést kell szentelni a 
hősök emlékének. .. •-' 

Meghosszabbították a közalkalmazottak 
arcképes igazolványai érvényét A szombat
helyi Máv. üzl etvezetőse¡1 közlése szerint az 
Államvasutak igazgatósaga a közszolgálati I 
alkalmazottak vasúti arcképes igazolványainak ' 
érvényesítési határidejét s .ezzel kapcsolatban 
arcképes igazolványok ervénj tartamai február 
28 ig meghosszabbította. 

A Pesti Tózade 16 oldalas uj számi
ban gróf Csekonios .Ivasv gróf Hoyos Miksa, 
az uj svájci főkoozul dr. Zuber Friedrich nyi
latkoznak,. Érdekes riportt, számol, b* az uj 
valutar-udőrség működéséről, az első kölosOn 
lejegyzésétől, a záloglevelek konverziójáról stb. 
Nagyon érdekes textil, biztosítási, vas. és gép
ipari, vidéki hitelélet rovat egészíti ki a ki
tűnően sikárült uj számot 

A Vasutaskör faraangi táncmulatságán 
felületeitek: Szabó Károly és János 10 P, 
Szombathelyi Vonatkísérők Köre, Kuszior Jó
zsef Zalaegerszeg, Dr,, újhelyi., Sándor máv. 
üzletigazgató. Szombathely, dr. Bisíczky And
rás, Bárdosi' Gyula, Wittmann . Andor, dr. 
Pintér Józsel, E.evarth Gyula, Lazar Fetenc, 
Lázár Jenő á P, Makk József.Schüntag Ernő, 
Geller Józsel, Réhberger Arnold 4 P, Pász
tor t Gyula, Ert! János, Fodor Lajos, SshM-
singer Zsigmond, Wcisz. .Izidor,Datán Sándor. 
Tóth Ferenc,, dr. Doczy" rtájmárjj Scbneider 
József, dr. Vígh f̂ ajos, Nagj József fodrász, | 
Szabó József polgári iskolai tanár, Szécsy ' 
János, DUnowl. Gyula.3 K dr. Szálókv La- | 
joa 2.50 f,.Gibs Lajps, Herend,ifj. ISaW Fe- i 
reoc, Gazdag JózsefSaj-vár, Stég?Cíal.TOrje, 
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Sárközy József, Kenessey Gáborné Inta, Árpád 
Gyula, Metzger János, Papp Mjbaly, Gruber helvettest s veszprémi 

pályaudvar állqmáaíínökévé, . .takács % F i C ? ^ S i W ^ ^ j 
főintéző,, mospnszentjánosi állomásfőnököt a • János.Szombathely, TeleljLajos Szombathefy, ! 
kőszegi állomás főnbkévé, Kerpen Ferenc in
téző, répcelaki állomásfőnököt a mezőlakí ál
lomás főnökévé, Tamás Károly' sárvári tieztet 
a répcelaki állomás főnőkévé, Tfet János tisz 
let a íreszprém-ysrsánjí állomás' fftnökévé, 
Vér József mosonszentjánosi tiszt az ottapi 

yiTT^I állt mna főnökévé, GrétTíV bely-i 
gyomoréi állomás lönökévé. Cseh 

István főintéző, ukki al.omasföoftkot pedig a 
jani-hazai, állomás főnökévé, Szabó Kérolv 

maga felesége 
szeretem magát 
szerel j ' . . • ~ - ' 
-.-Tapasztalatlan fickó voltam, nem tudtam 

mit 'Téli iiy'enkormoudaui. de önkéntelenül is í-mezőlaki átlomásfőnök, frtíntézöt acelldömö'lki 
megér-ztem; mit kell ilyenkor cselekedni. Ma-' allomás_főuökévé nevezte ki á M4v igazgató-
gamhoz vontam kis Tündérkém fejecskéjét és | sága. . 
osSkoltam e a könnyeit . . ' ' atagyar tanjéri gSzhaJók feltámadása 

Azta:> sokáig ütünk szótlanul az alkony A trianoni békével kijrtritták a magyar teo-
csendjében, és a közeledö.este ugy hajolt le I gerhajózast, hajóinkat elvették totank sokakat 
reánk, mint jó Édesanya tétova, két szomorú, I B'sülyeatettek, szóval még birmondó sem ma-
boldog gyermekre... . (Folytaljuk.) .' radt. A magyar hajók újra feltámadtak és 

Gécsek Péter, Szigl István Várpalota, Schtitz 
Gyula, Horváth Lajos, Németh Rpfael,Szegedy 
Gyula, Weisz Zsigmond, N. N., 'flyórffy Ernő 
Szombathely, Németh Sándor, Vaginger Fe
renc,. Stiimmer Ignác, Kovács, -imte, Pál(|y 
József, Kovács Gyula, KOCÍIS. Gyula, Sárvár, 

- B i t ^ g « v e - ^ a ^ d e r r ^ K i s s : T i ^ 
Scbmidegg Simon, Macsotai István. Fördős 
Gyula. Iha^/. Antal; Nénn-th József I , Kiss 
Mihály 2 P, örleí Márton, Konrátfi Árpád 
Boba, Piatscb.sk. Deáső.. Zalaegerszeg, Finta 
Imre, Riuhtei- J..z. fin, Kanka Rőberl, Moritz 
Karolj. 1.6Ó fillér. B'artha Albert, Hervay Ká-

l'rol.y, Völfinger Ferenc, Fekete Sándor, Csejthey 
Viktor, Jenéi János, Fülöp József, Tálabér 
Sándor, .laiiab Jenő, Koczor János, Sümegi 
Józset_Hu?zár István, Koppány.i •László, Bog
nár-Lajos, Németh Sándor, Rolpert Lajos, 

álló hit, 
1 éléskait 
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