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-felelős szerkesztő és kiadó: 
DINKQREVE NÁNpOR. 

Szerkesztőség es kiadohivata.: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája <i uötnoino 
ide iiitéz«ndök a szellemi részf illető ko,.l.iuí&yet 

hirdetések és mindi nnemö pénzil . >-k- k. 

G a b o n á i 
értékesítési nehézségek. 

'; ^C^nkaHMagyarorazág Isten áldotta 
• mez-, |én az aratás tóformán megtörtént 
és a cséplőgépek megkezdték a mun
kát Az Isten - adta szép gabonát öntik 
a keresztek; hordidk a magtárakba Johh 
i d ő k b e n ilyenkor a vasútállomásra vit

ték; ajabop^nagy részét és a végtelen 
tehervonatok vitték'a szélrózsa minden 
irányába. Versenyezlek a magyar gabo
náért mindenfelé. 

AiTideT termés eredményét nagyjá
ból már Uidjuk^ Az eredmény fölül
múlja a-várakozást. Szóval rekord ter-
btéé van. Búzából kereken 22 millió 
fnétermázsa, a múlt évinél 5 millió 
métermázsával több.'1 Rozs kereken 9 
millió métermázsa, tavaly 2 6 millió 
mázsával kevesebb, termott. 

Árpából 7 millió, zabból 3 millió 
métermázsa terem előreláthatólag. Ezek 
a számok olyanok, melyeknél inkább 
több. mint kevesebb a végeredmény. 
Tengeriből, burgonyából is"~ jó termés 
mutatkozik. 

Idáig -rendben ie lenne a dolog az 
Isten áldása nem maradt el, de a baj 
ott. van, bogy a magyar gabonának nin-
cscn piaca. Legalább jelen pillanatban 
ginre. t . 

A kiv teli nehézségek oka nem tisz 
tán a politikai állapotoknak tudható be, 

-hanem gnk Ipttintpthffn .nks n gazdasági 
önellátás elvé. is. -

Békében meg volt a gabonának Ő8_ 
általában a gazdasági terményeinknek, 
állatainknak a biztos helye, a gazda 
biztosra ment, mert a termését eladhatta" 

már a gép alól, az állatállományt pedig 
aalig győztük pólóiul ' .'<.. 

T A>-világhábpru győzteséi'összezúz
ták Európa gazdasági berendezkedését 
Ezz.l felbontották hosszú időre a gazda
sági, világrendet is. Á hiborujjláu uj egy-

• ségek alakultak, a határok eltolódtak, meg-
I kezdődött a politikai hajsza az egész vilá-
j~gorr. Az uj egységek, de a régi országolt 
j is mind arra törekedtek, hogy a behozatalt 
j a tr,inimumra Csökkentsék, vagy teljesen, 
j mpRéáBwte. sék N*gy .méretekben törtek 

fel terhieteket csak azért, hogy azt iga-
r.lá véve minél többet termelhessenek, 
szóval az önellátás elve siskáit ki vi
lágszerte. És mennyire * érdekes, hogy 
minél nagyobb a gazdasági önellátás 
elvé, snnál koldusabb, szegényebb lesz 
napról-napra az-egész világ. _ ;__ Ü 

A népszövetség kimutatja legújabb 
jelentésében, hogy 1929 tői 1932-ig az 
összes világtermények árai estek. A bú
zánál sok helyütt 60—65 százalékos 
e«ést mutat A népszövetségi jelentés 

I kimutatja, hogy pld. Anglia bevitele 
1929-b<»n 6*07 millió do'lár vo%tS3A--
ben már csak 3588 millió. Az egyesült 
államok bevitele ugyanezen időkben 
4339 aranydollárral 20&8 millió dollárrs 
esett vissza. így van. ez a világ össze* 
országaiban 
: .Természetes, hogy mi sem vagyunk' 

kivételek. Kivitelünk, behozatalunk csak 
1928. évtől kezdve is igén rohamosan 

[esett 1928-ban a behozatal 1,184.931 
'- millió, a kivitelünk ugyanakkor 818.833 

I ; r 1933. év január, február hónapjai
ban/a behozatal 43.624 millió, a,kivi
t e lünk 50.06Ó millió. E s z á m o k tuda
tában keisegbe keliene e s n ü n k , mert 
h á r o m év "alatt a behozatalunk 848 422. 

, millióval, a kivitelünk 486.032 millióval 
esett vissza. Magyarországnak agrárler-

4 menyekből á'ló kivitele egyharmadára 
csökkent-exek- alatt az évek' alatt ' 

I '. • ' A rettentő visszaesésnek nem ma- . 
• radt ef a^batásv^aníeg^reBte azt a pot-e— 
I gárság rmodén rétege, csupán a dédel-
i getett nagyipar a kivétel. A gyárak 

+ egyre-raasra„ kapták az_ adókedvezmé- — -
- nyéket a múltban akkor, mikor a föld . • 
> más népei- nyögtek a terhek su!ya-sJatt. 
i Mig a gazda terményeire rettentő vámot' ' 
: vetnek ki a külföldön, addig a nyár-

iparunk behozatalaira alig van valami 
'•. belső vám És ugyanakkor a gyáripa-
j runk terményeit azzal is védelmezzük, 
{ hogy a gyáripari behozatalra rettentő 
j vámot vetünk ki: így a gazdának és a 
i polgárság többi rétegeinek drágán kell 
a megvenni e gyáripar terményeit, viszont 
1 potomért ad hatja • el a m ezőgazdasági ( 
! terményeit Gyáriparunk szereti ugy" 
! feltüntetni magát, mintha ő lenne á -

mindent megváltó- főtényező, 
| igazság az, hogy bennünket oem a 
j gyáripar, hanem tisztán és egyedül a 
i mezőgazdasági fellendülés menthet meg. 
> Gyáriparunk mérlegeinél azt látjuk, hogy 
f 

millió, tehát 360.098. millióval hoztunk 
be többet, mint a kivitelünk volt. Tehát 
a gazdálkodás nem. volt jó. 

1932-ben 
kivitel 332 801 

a behozatal 336.909, a 
millió. — . 

a leriiielvényeiket ugy állitják be, mintha—-
' amit termelnek, tisztán és egyedül oekik 
1 volná Köszönhető, holott a valósig az, 
| hogy legfeljebb Zb-̂ T̂O sz^lékb^ffjz ,^:: 
! 75—80 százalékban mezőgazdasági ler-
! melvény, mint pi. a"gaíona és TtlkóF 
[répa stb. Az ipari termelés értéke igen 
< messze van a gyáripar által feltüntetett 

Az édes mostoha. 
Irta: Béri F. Zsigmond. 

a' , - (Vége.) 
Körfilbelfll Ot hónap mnlt el azóta. 
Bárdosék házába csak nem akart be-

kOKOzni a boldogság. A szegény fiatal asszony 
hasztalan árasztotta nemes, gyengéd lelkének 
egész, bűbájos varázsát az il]u-,a. — Sándor 
érzéketlen maradt. 

Naponkint kiment ezntán is édesanyja 
sirhalmához,. pedig hó födte már az ntat. Es 
versenyt zokogott a siró széllel, hulló gö-
röoggyel. . _ " 

Látta, mint hervad napról-napra szép 
mostohája. Sajnálta, szívéből sajnálta, de nem 
tndta őt megszeretni, "mert —nem akarja^. . 

Hasztalan esdekelt atyja is sokszor 
összetett, kégzel. A lelke nem tudott fölmele
gedni, szive hjdeg maradt-S szép mostohája 
ezalatt hervadt, egyre jobban hervadt; ide 
génnek .erezte-magát abban" a Ijázbah, melyet 
földi ménynrszágga" varázsolhatott voluá' 
szeretet... Egy este l'a d-- kinn fiit szép 
nejével a verandán. Egy darabig csak . nézte; 
nézte azt a gyönge, hervadó asszonyt, aztán 
átölelte és mélyen érző szivének égéfz szere
tetévet »»>dlfrtA-iflllK-- • 

Elzám, édesem, ngy-e te nem vagy 
boido ? : . ; :.. ; 

Az ifjo nő leietet helyett zokogva bo
rult lérje karjai közé. 

Egyikük sem vette észre, hogy Sándor 
ott-állt * hátuk mögött s egész lelkében 
megrendülve nézte a megható jelenetet. Meg
várta, mig szillei fölkeltek, aztán ő is bement 
szobájába. Hosszasan, elmerülten nézte édes
anyja képét: 

Anyám, édes jó anyám t — sóhajtotta 
busán — bocsáss meg, hogy az iinéit ugy 
megilletődtem: szivem ugy yonzott.hogy oda-
bornljak mostohám keblére. Anyám, édes jó 
anyám, ngy-e "megbocsátasz ? ..-. 

— Sirba viszed anyádat I — rezgett 
bánatosan egy hang a hála mögött. 

Atyja lépett be a szobába. 
— —Igaz ez anyám? — kérdezte Sándor 
attól a szende alaktól ott a falon. Összeráz-
kódolt, bideg borzalom futott át tagjain. 

— - TTfty-jtrezte. mintha az a jóságos arc, 
melynek gyöngéd vónásairól_eddíg csak a 
szeretet hevét érezd maga felé áradni, most 
elsőiéinél tu'ua ^ az az éden ajk, melyről 
először hsalá ez édes szótí szeretlek-gyerme
kem 1 tilost szintén azt rebegte volna, szintén 
azt suttogta volnál — Hálátlan gyermek, 
megölöd abjadatl 

A hó lassan,: lassan elolvadt,A föld ától 
előbujt a zCIdelő. (tiszai. A* kicsi dalosok vidá
man csattogva hasi'óftak át a levegőt; a tél 
zúzmarás palástjára ráragyo'gotl a tavaszi nap 

; éltető sugara. Csak Bárdosék háza fölött lebe-
' gett még az a sötét felleg, de napról-napra 

jobban foszladozott sivár borongása. Amaz 
emlékezetes esti jelenet óla nagy változáson 
ment át Sándor kedélye. Érzelmei egyre heve
sebben hullámzónak. Ugy érezte, hogy mos
tohája egyre vonzóbb, kedvesebb lesz elölte. 
Mé. inkább magábs- vottnll, mint előbb, nem 
érintkezett úgyszólván senkivel. Szinte futott 
az emberek elől. 

Egy alkalommal — este felé hajolt már 
az i d ő — ismét kiment a temetőbe, hogy. 
édes anyja sirja előtt imádkozzék. Szive hí
vesén d bogon, nyugtalanul sietett tova. 
Érezte, hogy ma valami rendkivllli fog vele 
történni. A. temető kavicsos ntj nak göröngyei 
sejtelmesen suttogtak laba alatt. Sajátságos, 
maga előtt is megmagyarázhatatlan érzéssel 
rohant a kripta leli. Már ki akarta nyitni a 
vasracsozat ajtajai, mikor hirtelent .megdob^ 
benve tántorodott "vTPsz'a;: Megragadó 1 
tárult szeme élé.... . ' . \ 

4 leJtHözft nap ninlstt suBararrjeCTttrőd-
ték a vásr.aCáLza'tJt s IBZES lérryjLlövetlék a_. 
kriptába:;Áz tt t ő , mélj alatt édefanyja aludta 
síri álmái: rózsás lángban úszott. -Keresztjét-
hatalmas babérkoszorú lonlá körűi oly sróró-
ían,'oly gyöngéden.'mintha ajsivét is bele-
fonta volna Valaki az örökzöld levelek közé. 
Fjjl csend volt. a. temetőben, csak olykor-oly
kor, hallatszott fájó, ellóly tolt zokogás «t kereszt 
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számadatoktól. 
- A gyáripar tultengésének tudható 

be ezután a mezőgazdasági termelvé-
nyek éralakulaaának elnyomása. Hogy 
mennyire nincs iga/a agyáupari szám
adatoknak, kiderül abból, ho,-y me
zőgazdasági ' válsággal, párhuzamosa' 
csökk-en a gyáriparban foglalkoztatott 
munkások száma is, Mig 1913. évben 
819 ezer, 1929-ben 874 jtzet volt a 
gyáriparban foglalkoztatolt munkások 
száma, addig az 1932. évben már csalt 
174 ezer^, - , ' 

Magyarország jövője a nagy válság
ból való kibontakozás l'ehető-ége, abban 
a hitben éa megingathatatlan meggyőző
désben gyökeredzik, bogy körülöttünk 
as önellátás etvéf -hirdető agrár ebsár-
kózás nem tarihalo fenn és benoünket 
kereskedelmi politikánk megszabásánál 
ez a meggyőződés és a legnagyobb erő"-
fes/.itést ennek a hitnek a szolgálatában 
kell kifejteni. 

Mig nálunk a buza elnyomott ára 
8—9 pengő között van, a kenyér ebhez 
-képest igen drága, addig azt látjuk, hogy 
a bennünket környező országokban pld. 
Ausztriában a buza 32 pengő, Olaszor
szágban ée Csehországban 30 pengő, 
Németországban 40 pengő. Ezeken a 
piacokon, ezekben a búzaárakban üeil 
nekönk részesednünk. 

Akármilyen nehéz feladat, akár
mennyire legyőzhetetlennek látszik az 
agrár elzárkózás halai na, mi ennek 
leküzdése árán, gyáriparunk részbeni 
feláldozása árán találjuk meg csal: a 
boldogulásunkat. 

Avantgardisták átutazása.. toll vezérét üdvözli, itliL.l̂ ivatva-̂  vac a 
nemzetet nehéz helyzetéből kivezetni, _» , 
reviziónalisütxős.- voltát M k t 

teljes, -;egrórfiét08ei.'i:el. kwpmboritvati ; ^ a l , v a o i g a r djaiák fellobogózott különvonata 
1 azt. hogy az igazi világbéke éa a leljes j » rosgjar Hi-nnusz hiugjaiTnetieii.— 

leszerelés, osak-a magyar reviziö meg. 
valösitásával érhető el. , :'../. 

A franoia sajtó is nagyon barátsá
gos módon nyilatkozik meg, most már 
a francia nemiét is- liussoliuiben látja 
a külpolitikai helyzei megmentőjét, amint 
egyes külföldi lapok véleményeit, illetve 
tudósításait mérlegeljük, az- Optimizmus 
jelei nélkül észrevehetjük, hoijy a négyes 
paktumot aiairo uagj .1 Halinak mar nem 
idegenkednek a. magyar revíziótól, vél
jük és hisszük, bogy Gömbös Gyula 
római uljá eredményes lesz s- a közel 
jővő&eíf szouyegi-e kerül a gyászos tria
noni .szerződés tnegseuimisitóse. 

'•' Franoia nyomásra. Beues mégis 
Rómába fog menni; csafc'ar az egy csu
dálatos, hogy a oaejiek- fürge- diploma
tája már régóta hallgat, semmiféle,, kül 
politikai nyilatkozatot nem tesz valószínű, 
hogy intrikák a kulisszák mögött mag 
mindig serényen folytatja, de már ugy-
Tátszik kevés eredménnyel, inert a nagy 
hatalmak a Duda medence külpolitikáját 
most már a magyar nemzettel teljésen' 
uj alapokra kivátijak fektetni ' 

V'GőTObös Gyula miniszterelnök római 
ulja az osztrák, magyar, olasz gazdasági 
szerződések ktiuéiyit.'sei és politikai kap
csolatok kimélyi'es-t célozzák, amely 
kapcsolatok -hatásai uozel jövőben min
den bizonyára.erezni fogjuk.--

A mitiiszterckök . V külü.'yminisz-
Kormányunkban meg van a jóindu- . ter fontos tárgyalásai immárteljesen ré-

htt, meg vau a tudás, a tekintély, a 
bizalom' ugy kifelé, mint befelé, azérl 
a legvérmesebb bizalommal és remé
nyeknél vagyunk eltelve,-iiogy a . mult 

-hibái rövidesen elsimulva .lesznek. 

Gömbös Kómában. 
Gömbös Gyula miniszterelnököt az 

^e^ész-tOlaszoiszág mély gyásza dacára 
meleg ünnepléssel fogadta, ezideig még, 
a tárgyalásokról részletes kommünikék 
nem jelentek meg, máris a látogatás 
hatása mutatkozik. .'" ' 

Az.egész olasz sajtó miniszterelnö
künkéi, nemzetünknek mint nagyra hiva-

get értek, a miniszterelnök haza utazott, 
hogy Stockinger osztrák kereskedelem
ügyi miniszterrel, kezdje meg fontos-tár
gyalásait, helyette Fabinyí kereskedelem
ügyi miniszter megy Romába, aki az 
ott szabadságai töltő Kánya külügyrtiP 
niszterrel együít tárgyalja le g- két or
szágot érdeklő fontos kérdéseket, mi 
nedig várTük a légkör enyhülését, le-
rongy otódötr kereskedelmünk es iparunk 

A pilyaudvar egész tertletét meg öltötte 
! városuuk közönsége, hogy minél jobban nife 
• je ésl adjon az olasz nemzet, i-ánt érzeit 

nagy jüarats.iganak. A vonal megállása titán' 
dr. Gerlits Elek járási főszolgabíró rOvid, de 
natásor beszéd keretében üdvözölte a-z nvant-
gárdi-tákat, Oeszéde utnísó részel olaszul 
moodoila el, ami nagy tintást vallott ki az 
avantgardisták tőrében. E Z U J hiszed ~uiau a 

' községi elöljáróság felnérésére dr. Szabó Far-
' k i - o: S B. tanár, hitoktaló mondott olasz 
! nyelven gyönyörű üdvözö beszédet, aki 7 
, esztendeig folytatta tanulmányait Olaszország 
i ban. A beszéd hiteles, magyart fordilasát az 
j alábbi ikbaii 'Ozöjűk: 

Ko.'nnvindans Uri" : 
; AriiTd-Tki Celldömölk AagyZOzieg etöt-
j -járosága felkért, hogy üdvözöljem Önt és a 
I -ilj^yarorszagra'uiazo llju.FdsClslakat, a leg-
I aagyupn örömmel fogadtam .sej- ezt a lu.-g 
• bízást,' mintád u-szat•iu.ek"zljelirtii az l, a z 

honban t.löitött feejthetetlen eveimre. 
Aki ismeri a magyar lelket, az tudja 

| jo:, hogy a magyarok tárt karral és szerelő 
szívvel logidják a veudégekel. Midőn azon-

.[ ban vendégeink Olaszországból jöouek, sze-
| íetetSok határt nem ismerő lelkesedéssé 

alik. Meri a magyar nemzet mar 1000 ér 
ola él szoros barátságban Itáliával, Roma 
és Itália kitérő hetetlen fogai nak 'á magyar 
történelemből. Az' első .Bencések, akis a 
kérészi'világosságára v. zetlek minket, ha. 
Iiabol jöttek. Szent István kurooagai, amely 
a szazad.,k foiyaioau aikuliuáoyos éj jogi 
életünknek alapja lett, Hoiuao. taptun. A 
kere-zt mentette meg és a kard védelmezte 
meg' a ra igyar nemzetet, moudotta egy va
laki léi évszázaddal eze'őtt, dé.el kell is-
mernünk, hotty a törieueiem lulyaniau nem 
.egyszer-olasz kezei tartoltas ezi a-keresz-
tei és kard t. • -l " . 

- És a világháború olán, midőn ellen-
ségeink bebörtönöztek berniünket a Duua 

-völgyébe, egyetlen nemzet, amely uem ha
bozott felemeiai szavat erdekünkben: az. 
olasz nép volt es az egyetleu áll imférSa, 
aki tobb mint égy évtizede dolgozik Tafád-
hatallanul a békeszerződések revíziójáért," 
az Önök vezére: Benito Mussolini. 

Kommandans Draml Kis nemzet va-
gjuók mi, meggyöngülniük a .\osszu . - ^ I -
ratitik aia|i amidőn a Keletről iővő vésze 

megiavilasat. 

H i r d e s s e n a •'; 
K e m e n e s a l j á b a n . 

előli térdelő hölgy ajkáról. 
Sandur a meglepetéstől szinte megme

revedve belekapaszkodott a v tsrácsozatba.' 
Hosszasan iiézte a térdelő alakot, kinek hal 
vat.y twrulosa köré glóriát font az esti nap
sugár. Önkénytelenül is térdre bocsátkozott 
Ket ima röppent az egbé." :Kéi szerelő szív 
imája, melyen ekkor dobbantak először egyült, 
melyek ekkor szeretlek egymást igazan. 

Egyszerre csak felemelkedett a hölgy, 
távozni keszüii. Sándor villámgyorsan fölugrott 
helyéről s észrevétlenül .akart elsurranni a 
kripta mellől. E is távozóit es várta, várta,' 
mikor jő él' mostohája. De második aoyja 
osak nini akarl eljönni"az — édes mellől. 
M- t •:. mig kijö I sulogla magabau. De 
megunta a. várakozást.—Meufuuluii, ha^afeié 

ahhoz, aki 
családjához 

— Menj • 
— csicsereg;,' 
madár. 

— Jl ::;. 
tavaszi szellő. 

S a fial ii ember raegiudu.t. 
Las.su, inge tg leplekkel meut 

«|é s üvenesed.v .nni nézet be 

•ged szerel 
röppenő ki' 

-anyádhoz I - lehelte a 

indult, azaz.csak akart, mert valami, • amit, 
nem tudott raegmagi.arázüi a — szeretel el-" 
leua I Ihatatlan -érövei -voozutlaől vissza - vissza 

mosti^haja felé 
-=-aVht-csináltak? ketkealeti magában. 

— Meuj haza I —jutlogta bllszkeseeu. 
— Manj oda s borulj kebiere;—esdett 

szive jobbik fele. 
— Mii csiuáljak?— kérdé ismét köny-

nyek között. 
— Meoröda s osökold lb hófehér hom

lokáról s baoat fellegéit — sugla az esti 
napsugár. 

Csozatou. M"-:t 
szu c-okot íi I 
seges szivére. 

- fCl-s 
akarod. Vedd el 
kivaiiud. hogy • 
meg a teszent 

Saiidin ,.f 

iami ibiii 

kripta 
vasra-

iépekkor leheli forró, hosz-
^itő tőrrel átdöfött szent-

"reb.ele 
e poharat Dé ha te ugy ! óena 
is szenvedjek, -legyen | hogy 

,:t;soiD-

1. m 
fafab 
k .ratod! 
z testében megremegett V*a-

ai'm- iaiutt vanjTtiiTijatiiTTnvilag 

. dnimekkel szemben védelmeztük a nyugat-
európai civilizációt Kovetkeiésképe.l, nem. 
tudjuk raeilóaü visszafizetni n i önök Ve
zérük és az olasz oep joiudulatal. De ami
dőn a fascisia ifjak, ezen gyOuyöiü Cso
portjai látjuk Magyarországra jöuui, szabad 
legalább is remélnünk, hogy "a hagyomá
nyos zer,•;.-[) kereszlOl bal is éa 
áldozatkész sziveket találnak i t t 

C'lldömölk uag,k zség elöljárósága 
oevéb-n kívánok öuökuek szerencsés u:a 
zast e? oly keltemen iltartózkodast. hogy 
má-kor lekívánkozzanak visszatérni Magyar
országra. , . ;' • 

Éljen az olasz királyi Égeti .-> Duuel 
Éljen az egész lovagias olasz.uemzell 

A sok éljen és eviva után a Komman
dans mondott rövid, de tömör katonás -be,szó» 
det, beszédeben hargsulyozta, hogi^ui mar 
semmi uj benyomást nem találnak, meil ők 

ha j fflar jo! ismerik a magyar viszonyokat a 
nemzet 1000 éves történelmét s tudjak jól, 

gyen ! n o 8 í * t s °k a keserűség és a hulló könuy, de 
i a magyar tiemzet összetartása a nagy veszély 
{ idején embepfeletti és kiváló ieijesitméuy s 
; ab'iifjr a nemzet_egyea. tagjai ettvmasra talál-
,-nak a veszély ideje", ugy a több nemzeiek-" 

sokat az 
izégyeiiOiestői 

&; Walkozai. fognak, akik- támou 
óriási Jajoaiom.uyi aii kt-reszlül. 

:. Beróliant: iá" ntlpsbL,-
Ueii; .'.jneshöigy előtt és meg- j ják törekvéaeikbvo és az olaat /nemzet 

retellól remegő hangon : Duce inindeu időbén támogalni fogják 
' sagukkal ésf szereletílkkel tüntetik kilajoya' 

-baráts 
.kiáltotta: 

. Aoyam, édes jó anyám, meg tudsz-e 
nekem bocvilatii ? ' -. 

Az édes mostoha nem szólt sammit. 
Gyöngéden fölemelte a térdelő ifjúk Keblére 
ölelte s felelet helyett ^gy forró csókot lehelt 
homlokára. Csak egy.csókot, egyetlen egyét, 
de ebbe belevarazsoltá szívének bocsánatát, 
lelke lángoió. szerelmét, egész boldogságát 

gias magyar nemzetet. —r— 
A«-bes'zédet alig tudta belejezni a Kom

mandans, mert a vonat már indulásra készen 
állott s egetverő éljen és eviva kiáltások kö
zepette, valamint a fúvós zenekar kísérete 
mellett robogott ki az avantgárditák hatalmas 
vonata a pályaudvarról. -

Itt emiitjük meg, hogy a vonaton egy 
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•umei rnigyar gyárinak fivolt. Afitooio Huíhrn 
aki Weisz József celldömölki-ruav. lőraktarv 
nok unokaöccse. ^ ' *srv 

».Jó WiMnítii'ftl** 
• WW» 1 _ • • ) • B)up • • 11^4 *gft • 

egy 

Mindeíi igazi jó magyar cserkesz 
jó mukkot kivan a másik cserkesznek, 
ha találkozik vele. ., | 

Ez az üdvözlési mód neín egy szo-
- kásos sablonos megszólítás, mint pl. „jó 

—:' napot"- stb. hanem ennek bensőséges 
mély értelmé van. Bizonyítja ezen mon 
dásomat azon körülmény, hógy a magyar 
cserkesz saját erejéből, jó muniája 

vesztett csatával. . ' 
De én tudom, hogy-a Jamboree 

sikerülni fog, az ism rt magyar vendég
szeretet, barátság .meg fogja számunkra 
nyerni az egész világ:rokonszenvét. 

csengeri Háctky Egon. 

lehet válaszbélyeggel ellátott borítékot oialla-. 
kai. M-gJ gye lOk, hogj; ilielekes helyen «*0 
a tárva kOQmíit ekei léptettek éleibe, iKy a 
hat.v <*i díj az eddigi husz.pengfl helyen ciak, 
négy puugA Hangsúlyozzuk, bojj Tolnai Vi
láglapja nem vállalja a' kérvény Jn»il*ze.1tss* 
léset, vagj iratok l » » s z . r.•e-i-t, hanem osak ez 
• •motel! lajékOzt I - . ' i Ü'di . I e üfi íetöiri : 

Szénaillát száll a l e ^ e ö Ő O e n . I Halálos szerencsétlenség. Penteáen e t̂e 
' tél 7 ura Újban Kolompár József 62 < i n 

c-I dd.'iuVki födmives sze<eréo a mezőről 
igyekezni bazalelé. ~0iki)zbeo ,e domöki 
Haugya epulél előtt hirtelen rosszal lett és 
kocsijáról fejjel leatstt. A szekéren tt t fele. 
Sige is, aki azouual férni seaJMágéfe-a lelett. 

Kis szoham zugában, 
• hol csöndes nyugodtan, 

raagambavoüUltaüt 
áTmodozni*szoktam 
— -muc-eu maradásom 

-N»m tudok piai hoi .—-

gyümölcseképen fejlődött azzá, áj mi. 
Hogy igazi jó cserkész" munkát vé- ~ 

—geztek a magyar cserkészek, mutatja a«r^ 
hogy a lV-ik világ jamboreel mi ren
dezhetjük Gödöllőn. . 

Hogy igazan jó munkát végezlek 
a magyar, cserkészek, annak elbírálására 
nem int vagyunk-hivatva, hanem a^oss- | 
szes külföldi cserkészek, kik nagy lelke
sedéssel egyeztekr bele abba, hogy á-
lV-ik világ jamboree -Csonka Hazánk 
területén legyen megtartva-

Ez a cserkesz jó munkának oly í 
elismerése, hogy ehhez felesleges kom
mentárt fűzni. Mikor a világ főcserké-
szének. lord Baden Powelnak ezelőtt négy 
évvel nagy vonásokban, megküldtük a 
Jamboree rendezésének a vázlatát, az 
öreg utói dicséretet kaptunk, hogy jó 
munkát végeztünk. Mikor a részletek 
kidolgozásáról értesítettük a világ-fócsei-
készét," akkor ismét~megdíc8e4l|heiiuüuk. 
És a m i k o r . á különböző nemzetek cser ; 

készmegbizottaínak referáltunk arról, hogy 
-hogyan, -niik-éji. lesz a Janiborée-£lóke_- ' 
sz.itve, akkor azok is megdicsértek, hogy 
jó munkát végeztünk. 

-, A bel és kültöldi B a j l ó n a k bemutat
tuk Gödöllőn a Jamboree színhelyet, az 
ott végzett niuiikálatökat és a sajtó kép/ 
viselői—is elismerték-^bi 
oserkészek jó munkát végeztek. 

A magyar eserkesz jó munkájá-
-t»ofcHtOlóiibÖzó--iiiegn.vilatkozá8al—uern— 

—tW'ln"ni*'"Í'"' papírra vetni, mert likkor 
ugyancsak hosszura nyúlna cikkein. Meg 
csak annyit akarok nwgjejiyjizni hogy 
nemcsak a Cserkész Szövetség és a ke
rületek végeztek jó munkát -a Jamboree 
előkészítésében, hanem x>. egyes csapa
tok ie és ezeknek minden egyes csefké- ' 
sze is, kik a Jamboree ügyét szivükön 
hordjuk azon vággyal, hogy a gödoilói 
Jamboree legyen a világ legsikerültebb' 
Jamlioreeja. 

Kedves cserkész testvérek és kedves, 
nagyközönség, mutassuk meg a külföldi 
« e r k é - z testvéreknek és az idejövő ide
geneknek, hogy mi igazán jó munkát 
akartunk nyújtani ügy a bel, mint a 
külföldi cserkészeknek és a Játnhoreéf 
látogató nagyközönségnek. 

Ha most az utolsó pillanatban is, 
mikor a Jamboree a legközelebbi na
pokban megnyílik, mi ló cserkészekként 
viseljük magunkat, akkor megint igen 
jó inunkat végeztünk ugy—a—magyar 
cserkészet, mint .szeretett hazánk' érde-' 
WShan ' • ' - - . . ~ 

; f í " Valami űr, kerget; 
v meni.il meonil mentül 

Valami kü önös, 
-~ '~~—-—de- ismerős vendéi? 

toppant ma be liozzám,. 
ismerősöm ruár reg. -

." önfeledt* bo'dopan . 
szaladok elébe; •• 

. — edes "széuaiTlat - , _. 
',,átáll a levegőbe'. 

Csalogat a vepdeg,.. 
•'' p rohanok utána.' 

kr a "füves rétre 
az erdő aljába. 
Az-illatos agg fü 
hosszú reuden fekszik. . 
l l t már' gereblyézik, 

-amott jbatreooézik. . . —— 
Megragadok Én is _' - — — 
egy izmos faviilat ; 

s borzogitom a szép 
,- illatozó szénái, 
Kacagd boldogság 
örvényül szivemben; 
— edes széuailiat 
száll a levegőbe. 

Ledőlök egy boglya 
illatos tövébe, . -
mintha .ott- pihennek 

- - jó anyám ölébe', 
. elringat a boglya 

szép annodoza>ba. 
Fejem fülöli dalol 
az £g pac-irlaja. 
S lelkem, mint mezei 
pacsirta éneke -

^=-édes széuaiUat — 
sraruyán száll az égbe'. r7 

- 5zrjJfcdtir-fle«»í. 
—Mutatvány szerzőnek -.MagyariAkarat- ümü 

sajtó alatt levő-verses kötetéből. -

H i U H ) K, 
~~ Szabadságon. Bac Sándor helybeír ev 

lerlkész ma vasárnap szabadságra távozott s 
távolléte alatt a lelké-zi hivatalban- miudeu 
nap delelőt: 9 oranv 10 óráig tartatnak a 
hivatalos ó.ák. — 

- Kinevezés. A m. kir." igazságügyminisz-
ter Nagy Jaoos zalaegerszegi kir. jarasbiró-
sági betetszerkesztö kezelőt, földinket, Nagy 
János ny. mav. fókalaoz fiat a karcagi kir. 
jáTástitrósaghoz a . i . fizetési osztályba telek-
könyvvezetöVé nevezte ki. ' • • i , -

Szabadságon. Dezső Lajos adóügyi jző 
ésGyegyitózky B-la egy a.izaskeszői körjegyző 
augusztus hó 1-étói 4 heti szabadságra tá
voznak. 

Elveszett autó • ndszam-tiula. Kiss 
Antal szombathelyi láko-uak motor-rendszain 
táblája a Szombathely—celldömölki ország
úton elveszett. A O-csüutes megtaláló szol
gáltassa át az ílietékea hsiósagokoak. -

Tl>hát j i ^ - ' / i i t r r t j " >jé vmit l ráfa-" 

saga Varga János mav. műszaki segédtisztet 
"a papai osztalymérudiHégtól a'- CBlldÖmölki 
osztálymérnökséghez í> yezte aL 

1 j Kinevezés.-Székely János már- kalauzt 4 
1 ' " i * ' i 'e»»B*'Al:*lt* ' iezTVizafáló-' fóitataiiaaá 

aem szabad.hekünircserkeszeknek meg- "nevezte ki ea. Szutubatlulyre heiftate á t A 
feledkeznünk, inert ha igazi jó cserkész 
munkát' végzünk,, akkor hálás lehet 
érte még a kőveticezö oserkészgeneráoiö_ 
is, de ha nem végzünk jó cserkész mun
kát mikor a földglobusnak osaknem min
den országa minket figyel, ugy az fölér 

derék vasutas előléptutéséhez mi is ' melegen 
gratulálunk. 

es a szomszédok segítségével áz idözbeo te-
lefouon kihívott mentőautón beszélliloltak a : 
cel dömoiki közkórházb 1, alul azo.i.iu. gondos 
ápolás alá vették. Dacira-az öuteláld,du> or
vosi beavatkozás és ápolásnak, éjjel 2 Órákor 
meghalt Halálát valószínűleg nap zc:a- éa 
agy razn-'d o okozhatta. Temetése ma • ut.-.ti 
5 órakor lesz, 1 

Felakasztotta magát. Verzaaztó János 
kisbirtokos, kemeneshőgzészi lakos, péntekeni 
a pajtában felakasztotta magát -s mire ráta
láltak, mar halott volt A megállapított orvost 
reudőri vizsgálat szerint.. Verrasztó J oiosj 
gyógyithataíian betegségé kergette a halaiba-

Frontharcos szervezkedés Celldömöl
kén. A celldömölki -frontharcosok szerdán 
est • a városháza tinac-term- b- n z.edő 
gyűlést tartottak, amelyen elhatározták, hógy 
a szervezkedést, illetve a tag yfijtést megkez
dik é< minden szerdán ös-aejö* 
uak tartani. - . 

Halálozás. M •. 1.1 Ede volt celldömölki 
villanytelepi üzemvezetői, jelenleg a székesfő
városi Tillamo-inűrek-(elogyelöjét iUly<» c-a--
pás érte. Meghall édesanyja Mann Karotyné 
szüleié I nemes Lányi Emília 83 éves kora- ' 
ban Csütmökön délután tél- 6 oraadr helyez
tek örök nyugalomra Budapesten a farka: réti 
temetótvn. -

• Cserkészeink Indulása a jámboráéra. 
A 356. számú Kapisztran János cserkészcsa
pat Supaiy-Vihnos parancsnok vezetéseiéi 10 
fővel indul augusztus 1-éu 0.05 perckor. 
Cserkészeink kilünö kos ,l,ca-ban' és -minta 
felszerelessel ve.znek részt a jaiiibor-en. — 
.Augusztus.9 én a második csoport indul ulra,. 
amely csoport 6 főből fog allaoi. 

Előkelő biztosító intézet 

helyi m e g b í z o t t a t 
ttrdeklődak julentkezzeoek kiadó

hivatalunkban. -

Tábortűz Magyargancsan. A 35Ö. szarna 
cserkészcsapat Sopala VilmoseeertéazBaranos-
abk vezetése "atatt Magyargenbsen táborozott, 
hogy ma-gkrtszönje Magyargéucs és- -vidéke 
fOldhirinkosiiiiiak és lakosságának idotrMrit"tt 
a jaoibsireera Mókáá" jélenuleket adlak «•<>,. 
amely-tk kitűnően si-erültek, sajnos iieh-z.tbb 
mutatvauyokat a szélvihar mult nem tudtak 
előadni. A ' tábortüzet nagy közönség nézte 
végig. -

' A Pesti Tőzsde uj számában a gabona -
értékesiterö- és bu-akivitelrőldri Serkan Ivan, 
a várható Konjunktúráról Kádár Gu-ztav, dr. 
Knob Sándor, Politzer Sándor a tőzsde alel
nöké, Nagy Andor tózsdetanácsos nyilatkoz
nak. A Nemzeti- Baiik uj deviraintézkedései-. 
röl, a legiijabb kompenzációs és idegenfor
galmi intézkedésekről, a kötvény . zaloglevtl-
sz"Iveviy és eneytOz-dpi'hosjszról, a tőzsdei 
kereseti' lehetőséi?'ekről' stb. nélkülözhetetlen 
információkat közöl a lap. Szenzációs ..'riport 

Áthelyezés. Az államvasutak igazgaló^j-rjj,moi b-> a FOidhÁelhank. körüli ujabb.kel-. 
lemet'en meglepetésekről, a gépgyárak-kivi
teli üzleteiről, az Ibuszról stb. KtlttnO-trxtilj-
biztósitási, vegyészeti, vidéki hitelélet rovatok 
egésztiik.JLLiL,iS|ioL' amely Qyőr Taro3-|jaz-
dasági éleiéről is kOíön beszámolót-közöl. 

Betörés a trafikba. Kellomotlon mogle-
•petés erte póulús virradóra Hopp Sánd(irn.t;.t 
szü . Győrfly Mária trafiko-oót Amint, reggel 

Névmagyarosifás. Sok ffzren vaunak' ; a trafikot ki akarta iiynoi. i itta, hógy. az ajtrt 
akik meg akarják magyarositaqi a nevüket, j . lel'van törve s amint oe-ep-n, a szivarokat 
csak nem tudják, hogy ebben az ügyben mi- és dohányokat sz ,-.orv i - a alta, ezt azonnal 
ként kell Hljárniok tolnai Világlapja minden jelentette a c-eiadőr.-e^ue>t, amely a legsréle-
eiőfizétöjének tájékoztatót kdlderrá, ha léve- sebb karü nyomozást inditoUa meg.de eaineig-
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a lettest kézrekeriteoi nem lehel. t t ár nyo
mozás megállapítása szerint 28 pengő értekü 
szivart, dohányt és cigarettal,tovabba 2 penge 

K*> p*rtvt ¿ « tarjétdl »ia¿»»m»f»«tl ezflst 
aaeborat vittek el. Ax Összes kár 38 pengO. 
A vizsgalat adatai szerint a betörést valószi-
nttleg ejfel után 'követtek el és többen lehet
tek. A betörést a legnagyobb csendben követ
ték el, az' emeleteo lakók semmi zajt nem 
vettek észre, dacara, hogy az ablakok egy 
része nyitva is volt ¿ , Z r .'" 

Segédjegyzo-vála8Ztás. Az elmúlt szom
baton déiutan .4 órakor-volt, Egybázaskeszőn 
dr. Gerlits Elek főszolgabíró elnöklete alatt a 
aegédjegyzö választás. Egyhangúlag dr. Lukács 
Mihály oltani helyettes segédjegyzőt válasz
tónak még.. ••'.•'*•"'-

Herczeg Ferenc Badacsonyban. A Szín 
házi Elet kiküldte munkaiarsal és fotóripor
terét Badacsonyija, hogy látogassák meg Her
czeg Ferencet, akinek olt présháza van. Ba
dacsonyról, a Balatonról, az uj darabjáról, uj 
regényéről nyilatkozik ebben" a remekül 
illusztrált cikkben Herczeg Ferenc. A Színházi 
Klet nj száma érdekes Mfjekben eleveníti meg 
a szezon legérdekesebb esküvőjet a lurd Lis-
towoi: e- Mar ily Mantuano. Judit házasságát 
Hatvány Lilly a weekendről iraz uj számban. 

, Pompas kenek és érdekes cikk, számol be a. 
kecskeméti barackvásárról. Egyed Zoltán »Pri
madonna temetés* cime o irt cikket Péchy 
Erzsi temetéséről. Karinthy Frigyes irodalmi 
levelet ad. Gál Julia, Mist Magyarország 1933. 
szerep.e - >• az esztergomi Strand Választáson, 
a magyar cseb vizipolómérközés, 64 oldalas 
Rádi.i Vdághirado, .32 oldalas Gyereklap, kotta 
és kézimunkáiv.van még a Színházi Eleiben, 
melynek ará 60 fillér. 

Kisantant fegyverkezésé ellenünk. Na
gy i n érdekes egy jólérlesfllt olasz katonai 
lapnak az a közlése, hogy fegyvertelen csonka 
hazánk ellen, milyen nagyon felvannak ké
szülve a kisan'ani hatalmak, A lap szerint a 
kisautant hatalmaknál az alább közölt katona 

- é s fegyverállománya van.: 
Csehország a : hadsereg békelétszáma 

146.000, hadilétszáma 1,300.000. könnyű gép
fegyverek 7.300, nehéz gépfegyverek 2500, 
könnyű agyuk 876, nehéz ágyuk456, harcko
csik 100, repülőgépek. "• "" • ] 

Románia a hadsereg békelétszáma- 250 
ezer, hadilétszáma 1,500.000, kOnnyü gepfegy- , 
verek 4.000, nehéz géplegyverek 1000, könnyö 

- ágyor-832,-oehéa ágyok—4?tV bárokocsik^»0,-j 
repülőgépek 360. 

Jugoszlávia a hadsereg békelétszáma J 
125.000, hadilétszáma 1.150.000, könnyű gép
fegyverek 3.300, nehéz gépfegyverek 1.000, 
kOnnyü ágyuk 1.402, nehéz ágyuk 180, harc 
kocsik 30, repülőgépek 860. 

Ezenkívül Jugoszláviában a csendőrség , 
450 tiszttel és 17.500 főnyi legénységgel, ki-
lene ezredre, két önálló zászlóaljra oszlik. 
Fegyverük sokkal jobb, mint a" katonaságé-

Csehország költségvetésének 17.5'szá a- ; 
lékát (1767 millió csehkorona). Jugoszlávia j 
22.3 szazaiékát (2194 millió dinár) és Romáuia 
23 százalékát (6540 millió lei) költötte légy- ! 
vétkezésre 1932-ben. 

— ' A kötelező katonai szolgálat Csehor-
-aágban 14—18 hónap. Jugoszláviában 18 L ! 
Römánában 24 hóh.np. Csehországban és Ju
goszláviában ezenkívül van még szokol szer
vezet is, amely komoly "katonai nevelést ad. 

. Csehországnak saját hadiipara van a 
Skoda müvek révén, ez ellátja Románia és 
Jugoszlávia szükségleteit is, amelyek csak most 
akarnak francia segítséggel önálló hadiipart 
létesíteni-. - • >. 

Veszélyezteti azonban a kisantanlot hát 
ború esetén az a sok nemzetiség, amelyből 
az egyes országok lakossága áll. -Horvátor 
szághan rw.nrhin már giípdojkpdoti arrnl.hogy 
a-legkisebb népszerűségét is elveszítse. így 
lehátMforvalorazjiiL óriási veszélyt jelent Jn- j 
goszláviának és. vele az egész kisantantnak 
egy jövendő habom esetére. ' 

lemorzsolódást. Azoknak a-Hnallgatoknák a 
száma, akikktavaly elsőizben iratkoztak lőis ; 

kólákra,1 tavaly míutegy 300 (ősei maradt el_ 
az előző évi .'létszám mögOtt Feltűnő, hogy 
S iód több és több ilju készül olyan palyákra,-
melyuk.közszolgálatra képesítenek és mind-
jobbao elnéptelenednek a szabadpályák felé 
vezető szakok. Az 1925—26. iskolai évben 
ezek az utóbbi szakok meg a főiskolai hall
gatók 42 százalékát tették, tavaly azonban 
már csak minden negyedik hallgató (26'3 
százalék) vélte igénybe az ezeken megszerez 
belő szakképzést A hittudományi, jogi ésböN 
csészéti hallgatóság együttes arányszáma ellen
ben ezalatt 48.7 százalékról 5S 9 százalékra 
emelkedett A hallgatók kora mindjobban kö
zeledik a rendes viszonyok (elé, mért mind 
többen vannak a 18—24 éves korhatár közölt 
Vallás szerint a legnagyobb—számmal az iz
raeliták szerepelnek, akik a lakosságnak 5.1 
százalékát teszik, a főislolak népességéből 
123 százalék esett- reájuk: Az 1928—29. 
iskolai évben romániai egyetemekén 659, Cseh
szlovákiaiakon 1137, jugoszláviai egyeieme-

„ken_ és főiskolákon 269 magyar anyanyelvű 
hallgató volt Azóta ezek szama a jelek sze
rint igen nagy mértekben-emelkedett; így a 
romániai egyetemek közül 1930—31 ben mar 
a kolozsvárinak egymagának 842 magyar 
anyanyelvű és ezenkívül me 301 izraelita 
hallgatója volt, akik közül a túlnyomó nagy 
rész szintén magyar anyanyelvű. 

C S A R N O K . 

A milói Vénus szobra előtt.. 
(Jegyzetek a párisi naplómból.) 

Irta: Halasi Béla. 
I. • 

Késő este volt, mikor André barátommal 
Strasbourgban felszántunk a gyorsvonatra, de 
mire hajnalodott mar az unalmas piccardiai 
síkságon rohant velünk a vonat, végig a le 
gendás Marne folyó melleit Csinos kis falucs
kák, megmivelt szántóföldek mellett rohantunk 
el és én szinte el sem hittem, hogy alig inas 
fél évtizeddel ezelőtt vér folyt itt a Marne 
folyóban . . . és száz és százezer francia és 
német katona gyilkolta itt egymást. Arra 
messze pedig, az argóiméi erdőkben .alltak a 
német messzehordó agyuk, amelyek olyan 
nagy pánikot okoztak a Szajna partján 

Ahogy kOzeledtOuk Paris felé, André 
egyre1 izgatottabb iett;-^ s — .—, 

. — Engem csak két dolog érdekej — 
mondta őszintén — az Eiffel torony és a 
• Mona Liáa*. 

— .Taian c s a t T ^ ö b á - L t s a T ^ köts-
kedlem. 

André azonban most nem törődött a 
gyanúsítással, h»nem kibámult az ablakon, 
mert-már a Sacré Coeur fehér tornyát is 
lehetett látni a messzeségben Majd egy óráig 
rohant velünk a vonat, folyton a külvárosban, 
ipartelepek, gyárak, malmok közöli, emeletes 
vonalokkal találkoztunk, aztán egyszerre bent 
voltunk a Care de<q'Est forgatagában. Még (á-
radtak es éhesek voltunk, azért- beültünk az ! 
étterembe és André megrendelte a reggelinkét 

—Café I — mondta fölényesen és uj
jaival jelezte a mennyiséget 

André általában elégedett vo t az első 
benyomásokkal, csak a földalatti vasúttal, a 
»metró.-val nem tudott megbarátkozni. 

— Megy, mim az-Isten nyilai — ez ' 
volt a véleménye. 

Megvallöm-ebbsn^gázát. adtam André-
nak. Parisból eddig csak a Metrót láttuk, de 
ez a látvány inkább szédített,, mint gyönyör-' -
ködtetett. Kora réggel a gyárakba, üzletekbe,, 
hivatalukba siető: emberekkel vnlmlt tele » j 

lagra kerOltOuk és bit volt eloltunk az , A , C 

de Triomphev pompaa ive és alatta az .1). 
meretlen katona, síremléke.' 

André minden aron a tornyot akarta 
Halul, azért elindultunk, gyalog a Tr.^A^ 

(elé . 
Április eleje v o l t . . . A tavasz mar be

köszöntött Parisba. Kicsi hajók mentek a 
i Szajnán, tele kirándulókkal. 

Amint oda ertünk "a torony elé, André 
lelkesülten (elkiáltott: 

— Az' istokjat, de magas torony. 
Eo nem voltam .ennyire elragadtatva. 
— Kétségtelenül hatásos — mondtam 

hűvösen — de mii akar ez a szörnyű vas-
alkotmány .jeleuteoi ? Most megértem, hogy 
Maupassant se szerelte, azért nevezte el »c-out-
\az. nak. J'-

André azonban egészen magán kii ül volt 
— Most mar meghalhatok — iémé-

telgelte. • 
— Akkor Ingjobb ha felmész a tetejére 

és leugrasz — mondtam kissé ingerülten. 
. . - A hirtelen' jött zápor szerencsére meg
akasztotta André dicshimnuszait és haza kér
getett bennünket a Moutmartreoo levő szál
lodánkba. A szálloda igeo előkelő nevet viselt, 
.Hotel RoyaW volt kiírva és általában meg 
voilunk elégedve, miután a tulajdonos Mr. 
Dub.is kijelentette, hogy .poloskák pedig 
nincsenek.. 

Aodré lefekvéskor mégis szigorú kuta
tást rendezett. - ... 

— Az- emberek igen könnyen adják a 
becsületszavukat — mondta titokzatosan. 

(Folytatjuk.) 
i in áaannájii — ;s 

Szállítási iroda áthelyezés. 
-. Tisztelettel értesítem a o. é. szál

líttató közönséget, bogy hosszú évek 
során át Celldömölkön Kis utcában levő 

szállítási vállalatomat 
a Tisza István gróf-utca 17. szám alá 
(Roseoberg major) helyeztem át. 

Kérem a n. é. .közönséget, hogy 
mint a múltban, agy ezután is szíves
kedjék megbízásait vállalatomnak le
adni, amelyei a leggondosabban fogok 
elvégeztetni. Kiváló tiszteieltel ! 

.. S c h ő n t a g M á r t o n 
szállilo. 

kan. A Körponti Statisztikai Hivatal - most 
adta-ki a magyar .főiskolai ftallgalók .'statisz
tikáját, amely, szerint- a háborús születések 

..csökkenése alapján a főiskolai hallgatók .-.zár " 
mának csati az.idén kellene először apadnia,, 
mégia'már harmadik éve jatt, a létszám JájBC 

földalatti .vasul állomásai. Feltűnt, hogy. a 
Metrón mindenki olvas- népereir, mneamódok,. 
katonák, boxbajn«kok,'keresked53egédek,--!en-
gerészet Aki pitiig nem 'olva-ott az csókn . 
lózott &-miBdezt-elyan nyugo4tafr-csinálti»k, -
hogy André égészen,dühbe gurult ' . -

— Mégiscsak szemtelenség, hogy ennyi 
ember előtt, csókolóznak — méltatlankodott. 

— Hunyd le a szemeidet I — tanácsol 
tam, de azírt valósaggal megkönnyebbüljem,' 
mtkor végre a *Piace de i*Etoite« nál napvir 

G R A N D H O T E L 

I M P E R I A L 
N A G Y S Z Á L L O D A 

B U D A P E S T . 

E g y p e r c ;. 

a „Keleti" pályaudvartól. 
Rendkivül olcsó uj idényárak: 

Teljes pensio: szoha, napi -3 szőri étlap 
szerinti, étkezéssel, fűtéssel és bcrravai 
,~v 'Tóval heti P 50.— " 

ápyas a»nha lnié«Qi.l t ^ r ÍvJe t i J rP_P 
1. - . , > 45 P 

Átutazóknak' is'rendkivOl mérsékelt ár. 

Perfekt fehérnemű varrónő 
házhoz megy olcsó napidíjért 

Sromtuxt kfiayvanawaájátaas. 


