
Megjelenik minden vasárnap reggel. 
Előfizetési ár : negyededre 2 pengő, félévre i pengő, 

' . : , . , egész évre 8 pengte í» 
H l r l e t é e dija . I 6 r . tiaataada. 

- t ó i I T I K A I L * r \ 
-Felelős szerlct-satű és kiadó: 

DINKQREVE NÁNDOR. 

Szerkesztősen es kiadohivata.: 
gjokgrer* Nandur kOujviijiundaja C> >kd( n eTioi, 
ide i ítézendflk a szellemi r*í»zf illrto* k ~ l . ni< nyék 

hirdetések és mind on< mü peuzil, lékek. 

Gömbös miniszterelnök 
beszámolója. 

• Mi, Gömbös Gyula miniszterelnök- ' 
nek kormányra lépése; alkalrnávaf e lő 
legeztük a 'IfcgtelieVbp ^ i z a ^ a i ; mert 
a köznemesség közül nö i i ki,- izzó uia-
gyár^^ikéveX^közelről látta, é s _érezle. 
nemzetürjK súlyos baiait. 

Eme feltevésünkben nem is csa- . 
latkoziunk, mert emberfeletti . röwl 
igyekfzell köitségvclésfinknl az adóa 'a , 
nyok teherbíró képességével összhangba 
hozni, mindenü t t , megjelent, hogy saját 
szemével (ássa egyes vidékek súlyos 
bajait. Ezen nemes tettével kivívta-ma- ; 
gának a nemzet szimpátiáját és háláját. 

rÁz egész"világ lázas érdeklődéssel. , 
hallgatta k^dd-n este Gö-nbös Gyula 
miniszterelnök rádió-beszámolóját, amely 
beszámoló, a legteljesebb mértékben 
fedte a kormányelnök tíz hónapos hi
vatali ténykedését . A beszámoló felölelte 
a z ö s s z k o n n á n y munkaprogrammjál , c«<k. 
egyet szerettünk volna ínég hallani, hogy 
a kartellek mikor szűnnek m°?, srrHÍT ' 
mindjárt jelentős változást hozna a le
romlott kereskedelmi életbe. De jól tud- j 
j u k ; hogy. erre i s sor fog kerülni, mert i 
a miniszterelnök kemény elhatározó ké
pessége le fogja törni ezen hatalmassá-: : 
gokat is. mert ezideig sem riadt vissza 1 

semmttőLtsetn, ami a nemzet egyetemes | 
é ^ k é t ^ o l g a J t a i 

- " I 
Gömbös római utja óla á'küipolili-

kában a légkör lényegesen enyhült s a ; 

- revízió ké rdése homloktérbe kerfllt, amely { 
ténykörülményt az is látszik igazolni, | 

' hogy a hivatalosfrancia kormánysajtó \ 
is nagyon barátságos modorban foglal- j 

- koruk, a békerevmóval . 
Gazdasági téren bejelentelte, hogy 

a magyar gazdát i z adóvegza'turák a lól 

mentesíteni fogja, a- bankok zaklatásá
tól is megkímélni kívánj i . hogy a föld-
inivelő nép helyzetén segithessep. A 
terméíyek . külföldön, való . elhelyezést; 
biztosítva Jtart,'. normális kereskedelmi 
viszonyok "a kiiléllamokks+r--níir meg 
van alapozva, belpolitikai téren " pedig 
legfontosabb célkitűzésének a független 
nemzeti állam kiépítése teáz amely tel-
adat egyaránt Tiárul Ugy a kormányra , 
mint; a nemzet minden egyes tagiára 
Örvendetes tényként *oViti meg, bogy 
szívós küzdelemmel majdnem teljesen; 
sikerüli nemzetünk egyenjogúságát biz
tosítani a nemzete.k egyetemében, amely
nek hatása már meg ia nyilvánult nem
ze tünk , nagy harcában, a revízió gigá
szi Jtftzdelmébtn. fiejelenlette..A. minisz
terelnök, hogy hive a titkos választó
jognak, a köz. I jövőben ezt meg is fogja 
valósítani, at fogja szervezni a helyi és 
központi közigazgatási, értékelni tudja 
a munkanélkül i fiatalság solyos helyze
téi, gondoskodni kivan elhelyezésükről 
éa szerepet ^ z 5 h " nekik az ál lamvezetés 
te rén is. 

Helyre akaria állítani a hitelkere
teket, hogy a magyar gav.da „megtalálja 
az utat és módot, hogy nehéz helyzetén 
jarvrlhasaon. Áz export piacokat meg
szerezte a nemzet, számára, egyensúlyt 
akar terenften« "az ipari és mezrigazda-
sági árak között-, ^r.srt az-jrjtba'j a nrm 
zel számára, azt, hogy külföldi adóssá
gait becsüleltel Telioexnrtudja. Nyitat- -

kozolt a telepítés problémájáról is,-
amelyben a közel jövőben törvényiavas-
lattai lép a nemzet színe—elé, látszik 
tehát , hogy .a részletes kormányprogram 
minden kérdésre részletesen kiterjed. 
Megemlékezik a_ nehézségekről, Szilárd 
akaraltaP küzd, "hogy a nemzetet egy 
jobb lövőbe vezesse, támogatását kéri 
mindén becsületes magyar léleknek. 

Tudjuk nagyon"'jní; a* egész vilá
gon nagyon au'yos .*> helyzet, . mi nem 
vagyunk optimisták, a. reménykedés-
után. , várva-vártut , hogy a' magyarok 
Istene meghozzaaz eny bittest számunkra , - -

! mtgadja nckink, hogy leg/őbb vágy ima 
1 teln.-fü!;ön, újra- egyiilt lehessSnk lest-. -
t~véreickkel, együtt dojgoabassoafci eeeeaV . 

éyesi h rzáokér t , Nsgyroágfaarjrazáitért. 

A Szerit István-Hét ünnepségei 
" Budapesten. 

, A Szent lstváti-Het iuinet.séü'eit az 
-idén. is a szokásos -fénnyel üli meg a* 
főváros. Kétszeres fontossáiru a mar vi
szonyok között, hogy az a morál is erö, 
amely ebben a nemzeti ünnepben rejlik, 
az ideit in érvényesüljön es Budapestre 
serégló vidéké és külföldi közönségben 
fokozza az ezeréves mait történelmi ha 
tását _ . 

At ünnepségek központjában az idéo 
iir az aogumtas 20- iki körmenet és az 
aznan este rendezendő nagyszabású gel
lérthegyi tűzijáték-ált; Azonkívül a fővá
ros vezetősége tovább fejleszti azokat a 
szórakoztak) es oktató látványosságokat 
éa, ünnepségeket, amelyek a népies és 
nemzeti vonásokat viselik magukon Ezeü 
a .térén már az előző é v e k " is egyre' 
gyönyörűbb és ' megkapóbb- előadásokat 
produkálták'- amelyeknél ar magjaT8%' 
nemzeti egyéniségé felemeló sikert ara-
tott a magyarországi és külföldi vendé
gek- elótt. Az idén is-he fog-nTntatkoznr 

.Gyöngyös .Bokréta" előadásaiban ma-
gyár falvak művészete zenéjével és tan- ~ " 
caival Az a megértő érdeklődés, amely 
ezekéi a látványosságokat kisérte, matatja, 
hogy a közönség szívesen tér vissza i . • 
népies művészet forrásaihoz. 

A szórakoztató ünnepségeken kivü 

A milói venus szobra előtt... 
—' -' (Jegyzetek a párisi naplómból.) 

Irta: Halasz Béla. 
... ' • n. 

Egész éjjel-rsett áz eső és még mindig 
'4e_nyegető felhők ültek a Mouíparoasse fölölt, 
. mi«or elindultunk hazn'ról, ezért" ngy .-hatá

roztunk Audrévál, hogy legelőször a Lonvre 
vilaghiree múzeumai nézzük meg, A Lonvre 
persze-most is tele voli látogatóval. Az ide-

- génvezeiőf.angolnl, németül, csehíi törőkül 
hadarták: •H-rdames et. MessieurM imé'a 
híres .áTMona.jijsa* 
kebb alkotása . . 

Mikor aztán végigjártunk a Grandé Ga
lerié termein és magúnk előtt:láttok Rubens, 

_^'j_Dyj^ ,lteuiibrsjidi, Mu^óy^atgbg*! 
oi Csodálatos szép kepéit. AndreborkT 

—cí~"oszinteség. , • . . . . ' -._ 
•*"- Csak áz.t "tiem érteni, Tiegyen hará-

a folyosó, végén egyszerre feltűnt v. legcsodá
latosabb, legfenségesebb a.-szonyi forma: a 
milói Vénus Sokan alltak má> . körülötte 
szőke angol ini-sen, amerikai diáklányok, sőt 
még-vagy'-kínai l ő is beie-edródott valahogy-
a lányok csoportjába. Férfiak alig Voltak, né
hány rajzoló csupán, akik a vázlatkönyveikbe, 
rajzoltak, meg egy vidékies kinézésű bácsi, 
aki-igen csalódottan nézegette a" szobrot, hi 
ezen' még-kezei sincsenekfl.. -.. -

I.M..tcir, az egyik pamlagra és sokáig 
néztem ezt a. csndálakis keasszonyt. Ki vagy 
te csodalatos asszony? — kérdeztem á néma. 

na.' '"Eszményi-, vagy valóság? Látott e," 
v r , álmodott é téged.a md«ést,mikor véső
jét belevágta" a nyers márványba? A tiszta, 

!-. mfok alól mint krt hidegen is égő 
yjjagitott lelem a kóasszonytőszerae^ 
4udum,^eddigJllüro_ajzobiLr 

OBBk akkor riadtam fel, mikor: a zord muze-
• rf.k kit .-keitek. Délután azonban újra ott 

- jósolták Ösrae a franciák ezeket a kincseket 
An'dré aztán fent is maradt a képeknél, 

[ - én meg: lementem a földszint re, ahol a- görOg 
szobiasz.iskola kiállítása volt. Megvallom, va-
amt kűlOnOs elfogódottság ionon' el, mik ex 

. ; 1 . 
. . ' : - *e-ne 

j voltam a Loűvrébao. ̂ . 
. ; v " ; n i . 

V kOzelédó esie Issi-ao betakarta a fény 
városát, "hogy aztán .szikrázó fényben "tigyal-
íánsk-az' óriási transparensei. Mikor Andréval 

I elindultunk az »Arc de Tnmphf «^ felé, már' 
| egyetlen tündéri fénysugár volt áz . ' fi -;• 
l'des Champes Elysee ;«. Meg kell mondani,• 
i ehhez értenek, a franciak. Messze lent az óriási 
\ üiccorde tét közepén, mint egy roppant fehér 

torony á l l ta kiVilagitolt iuxririobehíqe, amely 
! néhai jó I I . Ramses7 Vgyiptotni - király jeles

telteit Örökíti meg az, utókor szamara. Ezer. 
és.ezer autó siklott végig a iényes' avenuen,-

.halkan és elegánsan . . a séiányoo egy tur
bános hiodu .etáit ezüst sétapa'cávat nagyon 
büs/kén és odaát a.Szajna partján - r -. --inti 
reklámfényben tündökölt áz Eiffel torony '. 

Szivet -bolondrtó tavaszi este vr r l t . . . 
autók gördüllek az előkelő szálloííik elé-. . . 
szédiTÖ toüettekben nők szálltak ki és karcsú 
repülőtisztek. Minden olyan*'halk és előkelő 
vóll, mintha egy "óriási"színpadon mozogták' 
volna sz emberek . . . Lent a Madeleine körűt 
mar megnőtt a zaj, s—vendéglőből jazz, harso---
golt ki és a taxikból kiszálló i ők""s maské 
pert mnEíiljiigliik. Meaave lanLa-RrmA^Riv 

| arkidjái alatt hullámzó! a oép, a nggy aru-
házák ilyenkor csinálták a legnagyobb forgat 
mat, mindenfelől járművek özönlöttek, hogy' 
aztán a forgalom az. Onera körül óriásivá 
növekedtek.- " ' (Foiyut juk.)' 
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lesznek az ídjén iŝ  tanító célú kiállítások, 
sportesemények, amelyek a főváros éle
tétmozgalmassá és-' érdekessé fogják 
lénnl P ünnepségek napjai alatt. ——— 

. Természetes, hogy ugy, mint min
den évben, az idén is féliru vasúti iegy, 
a külföldiek számára pedig visumked-
inény Ali rendelkezésre. Budapest szé
kesfőváros idegenforgalmi szervei mind
ezekkel kapcsolatban előkészítik az olcsó 
tömegelszállásolás "megoldását is. 

A közterhek ómeikedóse az uj 
költségvetési évben. -

'"•*-'-• Köztudomású dolog, bog; már az 
elmúlt költségvetést évben is-fokozódtak 
a közterhek, de a boletta rendélettel 
kapcsolatban életbe léptetett ujabb adóne
mek éa illetékek, újból erősen emelték 
ezeket. Ezek az emelések szerencsére 
valószínűleg csak átmeneti -jellegűek. A 
hazadót az 1033—34 évi költségvetés 
egy millió pengővel e.nelte. Vagyonadó
nál a 100 százalékos pótlék továbbra 
is fennmarad, bár az ingatlanokban be
illőit értékcsökkenés következtében a 
költségvetésbe Jéj millió pengővel keve
sebb állíttatott be. A jövedelmi adónál 

. a pótlék 30 százalékról 60 százalékra 
emelkedett" A társulati adónál a 26 szá
zalékos pótlék 40 százalékra emelkedett. 

A magánalkalmazottak 200 százalé
kot kitevő különadója 26 'százalékkal 
emelkedett. Ugyanennyivel- emelkedett a 
tantiém-adó pótléka is. 

A rokkantellátási ado szinten 100 
százalékkal emelkedett és emelkedett az 
inségjárulék is, amely az általános ke
reseti adó áfapián 0.6—2 százalékban, 
| jövedelmi ari^ 30 százalékában 

j Eh várom: 
folyton éltOok Krisztusát, 

| ki meghal most is értOnk Oolgothánt ,. 
! Én váro-nraz wmhery a^hfislJéflit. • • 
| Kinek keblében ér 6 szir dobo-f". • • 
t Éa várom most is az ős erényt 
Vés várom azt, kiben szent tdz lobog. 
*. ~ - •••'.•.:, 
I É s . . . mindent varok, mert semmink sincsen, 

' • • jussunk elveszettl S mi jar nyomán? 
Hiába zörgetünk száz Jtilinosen, • 
Ne.n nyitja ki a szertelen pogány . . . 

• * 

Én várom Okét, 
Kik uj szivvel jönnek elénk . . . 
s az Miezökel 
Fehér kenyérrel éltetik 

Én várom őket, ". 
mert érz'-m: eljön mindegyik . . . . 
s a bősz Mhő.ket '. ~.Z.- ~ 
a játszi, szél szétkergeti . , . , ' 

A rab kezét nehéz bűi nos 
nem marja, égeti, 
mert jönnek ók, az fisljttjd _ -
szentelt vetései. 

S akkor: " . '.. ' : •••••• ' . .. ' -
szivemben hala M l " " 

és áldom azt. ki élteteti, 
Ki úira megszenteli keggyel . ' 
itt minden áldott életet . . 

S agg .Simeonként várom a végem, 
oem kérve m r semmit többé, 
elég nekem, hogy célom elértem, 
boldog Teszek már OrOkké. 

) Lan—dor 

i i Í R e K. 

I állapít
tatott meg. 

Meg lett pótlékot Va- a textil, a fű
szer éa gyarmatáru és -a rizsháutolás 
után fizetendő forgalmi adóvaltaág. Be
hozatott a szénadó. amely a szeneket 
mm-kent. maximált.- 10 fillérrel terheli 
Az illetékek közül felemelték a pénzin
tézeti betétek után fizetendő kamatokat 
6 .sza/.aekrol 10 százalékra és felemel
ték a hitelezői kamatilletékeket 10, szá
zalékról 15 százalékra, de fel letteméivé 
a fél százalékot kitevő .Osztalék is. Az 
illetékpótlék 20 százalékról 100 száza
lékra emelkedett. Megkétszereződött a 
tehergépkocsik adójának kulcsa 

. A szivarkaliűvelyek kincstári része
sedése 6 fillérről 15 fillérre s a sajtolt 
élesztő utáni adó,—adok ílotrraniiii ónként 
14 fillérről 64 fillérre emelkedett 

^ Sajnálatos tényként állapitható. meg, 
hogy dacára az emeléseknek a költség
vetésbe egyes adónemeknél, számolva a 
rosszabbodott- gazdasági helyzettel, a be
vételi előirányzatnál a mult évinél kisebb 
öszeget állítottak be. ..;-•-"-

En Várom őket . 
En várom őket, 
— a zordsziyO, acélkaro 
bilincstöröket 

Én várom őket: : . — 
— az ősi föld szülötteit, 
aa ös-eröket I - . . . .-; 

En várom.a jobb kort, az elet napját, -
(midőn az árnyék nem rejt száz veszélyt). 
Én várom az Isten százélfl kardját 
mely sújt, mely vág s nem tör .meg itten éjt 

Éa várom: - ~r^~~—~-
az élet szent himnuszát 

mely áttör a nyomor bús sikolyán. 

Trianoni emlékkereszt á 
Sághegyen. . 

A KemeoesafJH középén kiemelkedő 
Sághegy tetején égy monumentális Tria
noni emlékkereszt épül. A sötét éjsza
kába is ''bevilágító magyar fájdalomnak, 
de egyúttal a dacos elszántságpak fel
kiáltó -jele kíván lenni: Trianon, nem 
felejtünk. ; • 

Az emlékműnek a 8ághegyerr;vald 
felállítása Királyfalvi Gusztáv volt alsó 
sági, jelenleg budapesti tanító gondo
lata volt. Az eszme megértő és lelkes 
felkarolóra talált dr. Gerlite Elek főszol
gabíróban és vitéz Fekete Lajosban, 
Celldömölk nagyközség birájában. Hoz
zájuk csatlakozott löbb buzgó férfi, kik
nek munkája és áldozatkészsége b zto-
sitás arra, hogy a gyönyörű terv meg 
ís valósul. - -,.»-

A méreteiben is impozáns művet 
Halászy Jenő, a kiváló budapesti mű
építész tervezte. 

Hogy a megindult előkészítő munka 
miné! előbb gyümölcsöt teremjen » a 
nagyszerű gondolat alakot öltve belevi
lágítson a kemenesaljai- éjszakába, a já
rás közönségén múlik. Annyi emlékterv 
és szép elgondolás maradt puszta terv 
városunkban, hogy ennek az emlékmű
nek, a legszentebb fájdalom szimbólu
mának meg kell valósulnia. A>i épitő-
bizottság nem kíméli a fáradságot s 
reméli, hogy a vidék közönsége a nehéz 
viszonyok kőzött is szeretettet és. áldo
zatot nem sajnálva,- segíteni fogja az 
emlékmű felállításában s a községekre 
kiküldött gyűjtőivek kérő szava nem fog 
süket fülekre táli'ni, A gyönyörű em-
lékmá—leleplezése otszágos ünnep ke-
retében fog megtörténni a áz egész ország 
figyelmét erre a vidékre fogja irányítani. 

Következő számunkban részletes 
tudósítást közlőnk. 

- - , Főispánunk a jamboreen. 0-tffy Lajos 
dr. Vármegyénk löispánja szerdán hivatalosáé 
.reszt vett a gödöllői vüág jamboreen'és. csoV 
törtökön este érke-.ett vissza székhelyére. 
. 3z badtlgoa. Agárdy Lajos, állam pénz-
tari tanácsos, Haraszlhy László és C kor 
Lajos-állampénztári tisztek'augusztus t-től | 
heti szabadságra mernek. ''" " : , . • 

Esküvők Tinta Teru.-kai, id..Finta 
ván celldömölki szabómester leányát tegnap 
vezette oltárhoz a helybeli p ebai.i i in¡.p . , m . 
bah Töreki- Ferenc, pspai cipész-inest-r. — 
"Wölfinger Ilonkát ma délelőtt fél 12 órakor 
vezeti oltárhoz R-sch József máz.1 mozduiy-
v.-zető Zalaegerszegről. — Kuslits Maria özv. 
Kuslils Fe rencé leánya ma esi. 5 órakot 
i arija okftvójét id. Nagy István ujóg. már.-
tökalauz fiával, Nagy Béla helybe'i vegye». 
k-TeskedőVel. 

Feltörték a templom perselyét. Az el. 
mull hüllőn ismeretlen "tettes belopódzott 
C.eltdöraÖiköP a dr. Király János utcában -vf) 
r.rih. izr. templomba > a perse.yt feltörte. A 
p. rseJy. tartalma körülbelül 30—40" pengő 
lehetett.. A nyomozás azonnal megindult, de 

-ezidiig méi* eredményre nem" vezetett". -'" 
A -Kath. Lejeayéoylet 30 éves jubiiwj-

inát es Ii :z-.-.-n;e e.e: a folyó hó20 áu,Szent 
I-tvan király napján a dOmö'ki bencés apát
ság 800 éves jubileuma alkalmával a soroza-
tos és hatalmas arányú ünnepségek keretében 
r-ndezendő- Legényegyletek hódolataval iap. 
csolatosan Qunepii meg. Ez alkalommal az 
egyházmegyei . legényegyletek yezotósége Le
gény napot, az Országos Központ pedig Ve
zető kiképző kurzust tart. Az ünnepség nagy 
arányúnak mutatkozik, mivel azon az egész 
Dunántnl legényegyletei képviselve lesznek. 
Az eeyesílet vezetó-ége . az Urszágns Köz
ponttal és az egyházmegyei vezetőséggel a 
szükséges intézkedésekét raegtette.hogy a ritka 
szép il.iti -o ég' mlii-i itnp.izáti ahb keretekben 
MyjoÍ! "!e, A . tWeki egyesületek csOrörtekön -
fogiák az ünnepségen való részvételüket beje
lenteni, isy a tésztvevőkről, valamint' az ün
nepség műsoráról a jövő számunkban. lógjuk 
olvasóinkat részlelésenr tájékoztatni." 

Elhunyt iskola-igazgató. Kerner Iituáe 
"Itös; zgató; - . ben-' szegi uyug. elemi iskieai igazi 
cés gimnázium volt tornatanára Szombathe
lyen a közkórházban 80 éves korában elhunyt 
A mult o-tii önökön temették "nagy réízrét 
mellett Az elhunytban Kerner*Viktor helybeli 
nyog. máv. műszaki segédtiszt édesatyját 
gyászolja- ! : -.' ": . ' -

Felhivatik az. adózóközönség, hogy t r 
mult évről még "hátralékban levő és a folyó 
évi I I I ik negyed yégéjg járó adótartozásaikat 
folyó évi augusztus hó 16 ig annyival u in
kább befizessék, mert ellenkező esetbeu fel
sőbb helyről vett rendelkezés érteimében a 
legszigorúbb végrehajtási eljárás lesz folya
matba téve. - - Elöljáróság. 

Iparbeszüntetés. Kohn Sándor celldö
mölki lakos fnszerkereskedését, Konrád Mik
lós jánosházai iakós szücsiparát, Karácsony 
Lajos nagysimőnyi lakos pedig' szaboiparát 
szüntette meg. 

A 18-as honvédek emlékművének lelep
lezése. Má vasárnap leplezik le Sopronban "a 
18 as .honvédek vilagháboiuban eleseit baj
társaik emlékére émélt emlékművet. Az ün
nepségre Jánosházáról Celldömölkre ma céggel 
5 óra 46 perckor indult különvonat, amely 
csatlakozást nyert a Celldömölkről. Ö óra 30 
perckor mdu.t kOIOnvosathoz, Janosházáról 
és vidékéről 30 an jöttek, a résztvevők zöme 
pedig Celldömölk és vidékéről került ki. 

Szerencsétlenség takarulás közbea' 
Súlyos szerencsétlenség történt kedden reggel 
7 óra tájban VönöckOn, ugyanis Vargyai Fe
renc udvarara Ágoston Lajos 25 éves -kocsis 
gabonát hordott. A harmadik fordulónál a 
szekér jobb oldala a kapn kőlábát súrolta, 
mire a köláb, minek szilárd fundamentuma 
nem volt, bedőlt és az udvaron játszadozó 
Laki Ferenc 6 éves és Csiszlér Sándor 8 
éves gyermeket maga' alá temette, Lakit sike-
rfllt kimenteni,"ellenbenCsiszlér Sándorszőr--
nyel halt Lakit súlyos sérülésével azonnal 
beszállították a mentők V cielldömOtkí" 
kórházba, ahol ápolás alá - vették. Állapota 
súlyos, a megindított orvosrendőri vizsgálat 
tanúsága -zerint felelősség senkit sem terhel, 
gondatl an -ág esete nem látszik fennforogni. 
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Mély gyásza van egész Kemenes
aljának, csütörtökön délelőtt ínég i t t 
járt közöt tünk s ma már nincs az élők 
soriban felaöbiiki. Nagy Sándor. Kira
gadta tőlünk orvol a kegyetlen halál 
életének 62-ik évében azt a férfiul, aki 
életében mindenkivel csakjót tett, nemes 
egyszerűséggel. " ," :-.— • 

Munkás és tevékeny ember vol l , 
bem politizált, a gazdaságának szentelte 
minden ideiét, amelyei mintagazdasággá 
feilesztelt, amely mintagazda .ág ország
szerte -híressé vált. KeP oklevelei is 
szerzőit, gazdaságit és mérnökit , de 
ezek melleit minden tudománnyal nagy 
szereleltei foglalkozott a általános tu
dás ra telt szert. - -

' A uagyszimn cselédség is atyai 
Jóakaró já t veszítette el benne, szivén 
viselte azoknak ügyes-bajos dolgait és 
mindenkor segített rajtok. Híres volt 
arról is, hogy a cselédség nála nem 
'változott, egész generációk szolgálták öt 

: és családját . -
A. celldömölki közkórházat is, ame- _ 

lyet édesatyja alapított, állandó támo
gatásban részesítette, mindig érdeklődött 
ügyei felöl s á háború tartama alatt is 
Celldömölkön és Jánosházán létesített, 
hadikórházakat , ál landóan 'élelmiszerek
kel és tüzelőanyaggal ellátta azokat." 
Nehéz vo lna .egyenként felsorolni jóté
konyságának minden mozzanatá t , mert 
ö nem azé r t lelte ezt, hogy ezzel fel
tűnést keltsen, hanem szerényen, ész
revétlenül Cselekedte a jót, hogy eegit- • 
aen szenvedő embertársain . . . 

e l r e i r t u d a p e s t r e - o á a r z o t ^ 
szokása szerint az Astoria szállodában 
szállt meg leányával együtt, délután > 
au tón látogatóba ment és visszatértekor 
az au tóban érte a halál. ; . 

Halála nagy éa előkelő rokonságot 
borított gyászba, egy fla és e g r l e á n y a ( 
gyászolja. 

Áthelyezés. Vitéz désánfalvl Gyiks Ist
ván s k százados, járási testnevelési vezetőt 
fele'les hatósága Celldömölkről Szombathelyre r 
helyezte át, nj beosztását holnap hétfőn lúg
ja elfoglalni. A levente intézmény sokat kö- ' 
szűnhet vitéz désaofalvi Gyík* István tevé
kenységének, aki teljes szívvel-lélekkel szer
vezte meg azt és az ő érdeme, hogy a cell- . 
dömölki járási levente intézmény az egész | 
vármegyében a legjobbak közé tartozik. Tá
vozását őszintén sajnáljuk. 

Ref. istentisztelet, Ma vasárnap délelőtt l 
10 órakor sz Árpád-uloai nj ev. iskolában a 
helybeli ref. Bókegyház istentiszteletet tart. I 
Prédikál Olé Sándor pápai lelkész. 

Halálos szerencsétlenség. Az elmúlt 
szombaton délután Pajor János 76 éves volt 
községi mezőőr a kazal tetejéről lezuhant és 
agyrázkódást szenvedett Az orvosrendőri vizs
gálat szerint valószínűleg napszúrás következ
tében történt a baleset-egynapos szenvedés 
után a kórházban elhunyt Hétfőn délután 
temették nagy részvét mellett Az elhunytban 
Pajor József malomi éjjeli őr édesatyját gyá
szolja. •», ' 

Iparigazolványt nyertek. Kiss Sándor 
celldömölki lakos asztalosiparra. Gál Lajosné 
kissomlyói lakos pedig béroséplő iparra nyert j 
iparigazolványt .. ~ . ' 

Halálos fürdés. Súlyos csapás érte du-
kai Takach Ferenc cs. és kir. kamarást,' uno
kája ifjú Böszörményi László l t é v e s tanuló, 
aki édesatyjával id. Böszörményi László ktll-
Ogyminisrteri tanácsossal sz elszakított szat-
marmegyei Pettyén nyaralt, a Szamosban 
fürdött, a hullámok ' elragadták, ugy "hogy 
édesatyja, aki színién fürdött, nem tudott ser 

gilségére sietni. Holttestét még ezideig nem 
találták meg. . : . - . ' 

Szerkesztői üzenet. ,rú". Névtelenül 
beküldött cikkekét nem szoktunk leknzöloi, 
jelen esetben kivételi teuaak. mert sülusaról 
felismer-ük, mindamellett kérjük, további köz
leményéinél magul megnevetni szíveskedjék. 
További közleményeit készséggel, elfogadtuk. 
— K. H. Esztergom. Kívánságára készséggel 
értesítjük, hogy 'Celldömölkről 'h ' a jamboreen 
sokan vettek részt, Cserkésze ink -is nagy szám
mal «auuak képviselve: — S. L . Szombat-
Aely.' Beküldött cikkét ilyen formábau nem 
hasznaihatjuk, kérjük, dolgozza at. 

Képviselőtestületi ülés. A tegnapi kép 
viselOtestületi Ülésen az alábbi ügyeket tár-
gyaltak- le: 

Csupor Sándor a községtől ingatlant vá-
sároo, ken, bogy a Vételár hátralékát 1061, 
pengőt csak október 1 éji -fizethesse le. A 
képviselőtestület hozzájárná kamatfizetési kö
telezettség mellett. ...—y 

Lő téren a beton munkáknál bizonyos 
hiányok mutatkoznak. A szakértői vélemény 
szerint bizonyos építési és kezelési hiányok 
is közrejátszotrak -a betoomuuka megrr pedé-
aájel^-Az_elOljaróság az építő vállalkozóval 
egyességre jutott miszerint hajlandó a beto 
non mntatkozo hiányokat részben kijavítani: 

' A képviselőtestületben hosszabb vita lejlődOlt 
ki, végre Ugy határoztak, hogy az elöljáróság 
indítványát elfogadjak es magukévá teszik, a 
vállalkozó ajánlatát elfogadják. 

Halasz Béla furgalmiado tisztviselő kéri, 
hogy betegségből folyó 32 pengő kiadását a 
kOzseg térítse meg. A képviselőtestület a ké
relmét teljesiti. ~- - - • .-;' 

C-oknyay' József képviselőtestületi tag 
indítványozza, hogy a piacon a kereskedő ne 
vásárolhasson mindaddig, míg a haziasszooyok 
a vásárlásaikat végzik: Ugyanis mostanában 
a piacon-megjelennek a kereskedők és külö•" 
nősen a szárnyas allatokat, még pedig csirké
ket tyúkokat a korai órákban összevásárolják 
és mire a vásárlóközönség venni akar, nem 
talál csirkét, tyúkot, vagy ha igen, akkor a 
selejt arut találja. A vásárlási lilalom külön
ben fennáll mar régóta mas városok piscain 
is. A kepviseióte.y.ttlet az indítványt szavazat
többséggel elutasított,* es ig) szentesítette az 
eddigi állapotokat. — : . 
^ Borvenkas Sándor szegényházi lakos la
kótársai akar maga mellé venni. A képviselő
testület nem engedi-meg. 

Községi földek bérbeadását jóváhagyták. 
- *:" Ag. h. evr-gyolekezet-egy bizonyos löld-
lerüi.-tei kert, TIK .v területet-kert rendezés 
céljaira hasznának fel A képviselőtestület a 
kért területet átadja azért is, mert ezzel 
hozzájárult ahhoz, hogy a terület tetszetősen 
rendeztetett. 

llilelátroházás az 1933. évről megtörtént. 
Ifj. Reich Imr- tanulmányi segélyét a 

vármegye is jóváhagyta. 
"Dezső Lajos j e g y z ő b e t i , Lsitner Ti

vadar s. jegyző 3 heti, vitéz Fekete Lajos 2 
heti szabadságot kapott 

A költségvetést a képviselőtestület köz
szemlére kitenni rendelte. -

Párisi és földközi tengeri tanulmányút. 
A MEFHOSZ utaz i-i Osztálya augusztus hó 
17 én és szeptember 1 én rendezi két rend
kívül kedvezményes 15 napos tanulmányútját 
Parisba Részvételi díj 300 pengő, diákoknak 
260 pengő. Az augusztos hó 20-án induló Al
bánia-Görög és törökurszági FoldkOzi tengeri 
tanulmányút jelentkezési határideje augusztus 
8., részvételi dija turista szállással 268 pengő. 
Mindkét tanulmányútra jelentkezni és érdek
lődni lehet a MEFHOSZ Utazási és Idegenfor
galmi irodájában (levélbea is)- Budapest I X 
Ferenc-körut 38. földszint 2. Telefon: Aut 
872—74. 

A Strand Szenei. Gál Júlia, Miss Ma
gyarország 1Ö33. most- járja az ország leg
nagyobb strandjait s mint .a zsűri elnOke 
mindenütt megválasztják a strand szépeket 
A Színházi EÍet ma megjelent nj szamában 
már tobb választás- eredményéről számotbe.-
Intse Sándor hetilapjának e heti gazdag szá
mából kiemel jüi~TTkiKea1í8ziOrlrt^ 
ket: Tíz amerikai Miss kalandjai Mezőköves
den. Erdős Renée cikke a weekendező leányok
ról. Amatőr filmsztárok. A szerelmesek szi
get*. Máray Sándor filrdőletrele. Egyed Sándor 
irodalmi levele. 'Pattsauer Attila síófoki\ be-

Megholés eb>5 jeleinél ás fajdét I 
máknál ASPI Rl N-TABLETTÁK. | 

számolója. Karinthy Frigyes c ikke a rákászai
ról. A rádió augu-ztusi tornája megillusztialva. 
Háromfelvonáaós szindarabmell' k i t> n ..Szín
házi Elet folytálja a Játszunk Színházat pá
lyázatot és újra egy világhírű külföldi szí da-

' rabol kOzOI. Rengeteg érdekéé cikken, regéuyen, 
i novellán és- gyönyörű képeken kívül 84 oldalas 

Rádió VlláRhirado, 32 ü'dalas Gyermekújság, 
kotta és kézimunka melléklet egészíti ki a 
Színházi Etet uj szamát, amelynek ara 60 

, fillér. Negyed.-vi előfizetési díj 6.60 pengő. 
Kiadóhivatal Budapest VH Erzsébet körút 7. 

\ Rendelet a vadászati tilalmi Idő mó
dosításáról. A tötdmive.esugyi mini-zier'r. o 

! delelet adott ki a vadászali tilalomidő módo-
1 utasáról. Az általános tilalom január h. , 1 -tói 

június 80 ig tart De a "tilalom idején is .za-
j bad kotorekeb'ekkel, vizslával es "friss-disznó 
I-Vagy- medvényomra eraeueji neym-vevnit 

disznóskulyával vadászni. Teklnlet nélkül az 
' általános tilalom idejére, tilos dámbikara va-
' dászni december t tői augusztus 15 ig, dám-
1 tehénre február 16-tól október 15 ig. Mezei 
^ nyúlra tilos a vadászat február 1 tol augusz-
! tus 81-ig, siket és nyiriajdkakasra juniusl-töl 
I március 31 ig, tojóra minden időben. Fogolyra 
1 és fürjre január 1-től" július 21 ig, fácánra 
! február 1 tőT~szeptmber^lOsigJivirj_ ind a 
• és .tőkés kacsára tilos a vadászai március hó 
11.tői július 30 ig, egyéb vizimadárra április 
! 16 tói június 30 igvBinden időben "tilos a va-
j dásta1—házi g«l»mrwiij~ -éneklőjnadarra, kfJA 
' Osagra, gémre, vércsére, a baglyok i inden 
I fajtájára és a sirályra. A tilalmi időszak alatt 
í is szabad vadászni/a seregekben vonuló vad-
| ludakra, vadkac-akra, szarkára, verebekre, 
i Hasznos vadra fényszóró alkalmazásával min-
.-den időben tilos vadászni A foldmivelésügyi 

miniszter rendelete auguszt. 1 én lépett életbe, 
A Pesti Tőzsde uj szamában a dollár-

kölcsönök kérdéséről Kresz Károly ir cikket. 
Nyilatkozik a lapban dr, Nyulászi János, Frey 
Kálmán, Sluz Sándor. Szenzációs riportok 
számolnak be az idegenforgalomról és a vidék 
gazdasági eseményeiről. Rendkívül bő textil' 
biztosítás ' ás és gépipari, vegyészeti rovat 

! egészíti ki a lapot. -
Rádióhullámokkal konzervált élelmisze-

• rak. Egy londoni laboratóriumban fontos ki-
| serietek folynak, amelyek célja az mis..e-
. veknek rádióhullámokkal való konzervál sa. A 
i rádióhullámok megakadályozzak az élelmisze

rek romlását A fontos kísérleteket egy fiatal 
.' magyar tudós'dr. Szahmary Zsigmond vezeti, 

aki évekkel ezelőtt Tolnai Vila lapja munka-
, társa volt j . 

Törvényjavaslat készül az ipari mun
kának vasárnapokon és egyes ünnepeken 

. való szüneteléséről. A kereskedelmi minisz
tériumban a vasárnapi munkaszünet egységes 

. szabályozásáról 15 § os törvényjavaslat ké-zűl, 
amely hivatVa lesz ezt a súlyos kérdést most 
már ve legesen rendezni. A törvényjavaslat 
szerint vasárnapokon, Szent István király nap
ján, karácsony első ünnepnapján az ipari 
munkának állatában szünetelnie kell. A mun
kaszünet- a nappal dolgozó . üzemekben leefc 
sőbb a munkaszüneti napot megelőző napon 
esti 10 órakor kezdődik es legalább a mun
kaszüneti napot követő regg~ef"~6 "óráig 
Az éjjel^vajjy éjjel^ ia dolgozó üzemekben 
.legkésőbb a munkaszüneti napon"" reggeli fiát 
órakor-kezdődik és Jegetább-a-muokasEOneti 
napot kOrető reggeli' IfSt- óráig tart. Étjeinek 
kell venni az este 10 urától, reggel. 6 oraig 
terjedő idöszakoi. Azokra a kereskede.fiii Üz-s 
letekre, am-iyekbeu kizárólag viszonteladók 
részére árusítanak (nagykereskedések)- eé az 
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olyan irodai munkára oézve, amelyek a :er 
melő munkával, vagy aa árusítással nkcseoek 

üaszeffl égésben, J s ^ L - L b a P ^ l 
pél . i á tó, ügynöki és bizományi iparokra az 
érdekeit-ég meghallgatása uláa a mujikaszü-
bet kezdetét- a hatóságba inunkaszflnetl napot 
megelőzd napnak legkorábban délután 2 órá
jában állapíthatja meg. Rendezi az üzletek 
nyitva tartását Budapesten és a vidéken,- va
lamint intézkedik a reudsivüu munkák elvég
zésére vonatkozóan. Az országos és hetivásá
rok szempontjából it intézkedéseket tartalmaz 
a javas•at. amennyiben megállapítja, hogy 
országos es hetivásárt munkaszüneti napra 
engedélyezni, vagy áthelyezni nem szabad. 
Azokat a vásárokat azonban, amelyeket a 
törvény életbeléptetése idején királyi privilé 
gium, vagy engedély alapjau munkaszüneti 
napon tartalak, a törvény életbeléptetésétől 
számítót! egy. éy alatt —.a. vásárt fenntartó; 
kívánságára — vagy meg kell szüntetni,.»agy 
oíjau napra kell áthelyezni, amely napon 
nem .kell. munkaszünetet tartani. Körű írja a 
munkaadók kötelességét az alkalmazottakkal 
szemben. E szerint a rormkaadó.annak az al
kalmazottnak, akit munkaadója uyiit.árusítási 
üzletben, " i . zy az ahhoz tartozó irodahelyiség 
ben vasárnap 3 óránál hos z.-.bb idón át log-
lalkoztat, minden második vasárnapon, vagy 

e helyett minden második héten, a vasárnapot 
követő hétnek valamely köznapján legalább 
jMr-órai^vagy kel közuapjan legalább 6—6 
óra pihenést köteléé adpj. A tOrvéjiyiavaílal—4sö«^tőle 
a törvényi megszegőkkel szemben .megfelelő 
büntető szaikcíókat is tartalmaz és a törvény-
saegők-t 15 -napig terjedő elzárás büntetésé
vel, valamint p-. üzbönteté*sel sújtja. Lálnivaló, 
hogy a törvénytervezetnek különösen harmadik 
J-a lépést jelent nemcsak a vasárnapi mun
kaszünet 100 szazaiékos betartása," hanem a 
weekend megvalósítása, felé :is. — 

- Az ezüst és apró pénz forgalmáról. A 
legfőbb állami számvető, zék most hozta nyil
vánosságra az 1933. évi június végéig vert, 
forgalomba bocsátott és a készletben maradt j 
váltopetizrő szóló kimutatást. E szerint a i 
Nemzeti Bank 5 pengősökből 3 millió 660 ! 
exw darabot, 2 pengősökből 5 millió 860 ezer . 
darabot 1 pengőtökből 39 millió ',83 e.er 

C S A B H J O K . — -

—X^aiese akkor kezdődik, mikor a min 
deouap befejeződik', mert a mindennap szürke, 
a mese rserszino. -

' Innen, van, hogy szürke mesét nem lehet 
írni, mert, ha azt ir valaki, mindennapot ír. 

Egy szinészlörieuet. t akarok elmondani 
Csak én isme. em, azt formáihaluk belőle, inni 
akarok, felruházhatom a mese ezer színével, 
vagy belevetkőztethetem a miodeuuap szürke 
árnyalataiba. : : '• ' . . 

.' ' ,..s*--.' ' -: .. . . 
Sokat beszéltek Oszkár Béláról, mikor 

legutoljára a fővárosban voltam. Egy vidéki 
társulattól kerüli egyik előkelő 'színházba. 
Nagy tehetség, mondottak.s a mese ezerszi-
nével mesélték'élete történetét' 

•—-•• Vidéki kereskedésb.n volt segéd. Jó 
hangja volt és egyszer az ott tanyázó szín
igazgatónak is énekelt Az ösztönözte, hogy 

i menj I-n szín oskolába. Os/kár meni. Aztán bé ; 

mutatta tudományai elővárosának. Cunt-pel 
l ték. Később vaj ímelyik állandó színpadra 
f szerződött Épített színházban, ragyogó ku

lisszán között, díszes ruhában, előkelő közön
ség elölt játszott mird-ii este. 

Ilikor Pestre távozott, fényes lakomái 
rendeztek a tiszteletére, virágcíokrokkal bu 

k-hölgyközöuség, umlékplakettekre 
véste szeretetét s varos. 

Jelenleg fősserepeket játszik, neves szí
nésznő a iiM-.-r.-i: és sájat villában laknak. 

igy 
BátáfOl. 

-Ami. 
történet:'.' 

szól az ezerszínű mese Oszkár 

most követk-.-iK. az mindennapi 

918 darabot, 50 filléresekből l-t millió 921" 
erezr 472 darabot, 20 filléresekből 25 millió 
829 ezer 686 darabot, 10 filléresekből 32 
K i . . . - 255 ezer 528. darabot, 2 .filléresekbőt 

-9* iröthó-999 ezer 998 daiabol éa 1 fillére
sekből 49 millió 999 ezét 998 darabot adott ki. 

Ausztriában az Ipari éa kereskedelmi 
hitelek kamatát 2 és f i i . százalékkal 
mérsékelték. A kormány felkéiéoére az oszt 
rák nagybankok a. kereskedelmi és ipari hile 

M-rt Oszkár Béla nem is voli kereske-
dősegéd, érettségi ulán ment sziniiskolába. 
Tehetséges fin" volt Egyik-lővarosi színháznál-
kapott szerződési. Aztán tönkre ment a szin 
ha/, .-s Oszkár vidékre került, oda, ahol én 
diak soüasa, 

Beszéltem neki egy boaviváoról, a régj) 
Oszkár BaiaeuV a k»«s»>»u»«o», m saalagokré^ 
I tapsvihaiokrol . . 

Az izzó- szemeket rasssrr eftUtyutozta a 
könny, nagyokat hallgatóit, aztán hatkan szolt, 
mintha a súgólyukban beszelne: Köszöuöm, 
hogy megkeresett, hogy hozott valamit a mull--
bó , úgyis abból élek, mert a jelen. . 

Legyintett a kezével. Elbúcsúzkodtunk, 
Amint befordult, a vészlámpa piros fénye meg. 
világította. A haja szürkefehereo, csapzottan' 
hallott szemébe, arca mély •edőkket barázdált, 
ruhája kopott volt A lámpa görögtuzea lénye 
végignyújtózott megtört alakján. 

Leheveredett a rongyos zsákra. Alvásra 
zárta -szemeit *-2— 

A szempillák alatt megsaioesedett a vi
lág Tarka virágok, régi nagy sikerek, rivalda 
fényben ragyogtak a szempillák alatt 

Mert az ezer srinü mese akkor kezdő
dik, mikor a szürke mindennap befejeződik. 

És akkor ér véget a mindennap, mikor 
a szempillák alatt eltekétől a mese. 

A celldömölki kir. jbir. .-out tku hatóság 
1784/1933. U . szám. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
Dr. ünczy Kairaan végrehajtatónak Ozv 

Banyo Karolynó végrehajtást szenvedd étlen 
indítóit végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság végrehajtási árverést 1ÍK) P tőkekö 
vetélés és jarnlékar behajtása végett a cell
dömölki kir. járásbíróság teröletén levöNagy-
simonyi községben fekvő s s nagysimonyi 547. 
sz. tkvi betétben A II . 1—2. sor, 2126, 2126. 
hrsz. ingatlanára 590 P kikiáltási árban, to
vábbá az A f 2 sor, 2426. hrsz. ingatlanra 
510 P. 2428. hr-z. ingatlanra 310 P és 2496 
hrsz. ingatlanra 2000 P kikiáltási árban Ozv. 
Tóth Jnz efné Haján Karolina javára bekébe 
lesett haszouélvezeli jog sérelme nélkül el> 
rendelte. 

Az árverést 1933. évi augusztus hó IfJ-lk 
napján d. e. 9 órakor Nagysimouyi község
házánál lógják megtartani. 

Az árverés ala kerülő ingatlanok a ki
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron. 

-neajr adhatók ul. — ~— • ' =•* 

A~mi osztályunk miod-ti este felvouult 
' a színházba éa lelkesen ünnepelte a társulat 

mindkét nemhez tartozó tagjait dé különösen 
{ két személy nyerte meg tetszésünket Egy. kis ' 
: komtalany (nem talány, hogy mi fogott meg I 
» beaTOÜnk,- szépsége, va,-y móvés7et..9) ft< Q<7-
j kar, benne a művészt Ünnepeltük. 

Nagy sikerei voltak. Minden eete c 
, rokat, szalagokat kapott, újrázlak, kilspsoiták, 
i éljenezték . 

'Az arveridnt sz kötelesek bá-

lak kamatterheit, amelyek eddig átlagban évi i Közben leérettségiztünk. Elbúcsúztunk a 
18 százalékot - téliek, ki,' 9 és fél százalékra i világvárostól " é s niegszéledtfluk a filiszterek 
Bzálli o iák le. A bécsi lapoi legnagyobb része I utján hazánkba. 
Ö/Uuimél alapítja meg ezt a té-yl és abból i E z . éve történt. Kopott díszleteket ho-
azt a következtetést vonja le^hogy-a-kormány i »ott a vasútról a hutorzzallitó kocsi. A Griff 
gazdaságpolitikája mind nagyobb és nagyi bb ! elé két deszkát támasztottak, melyeié i kéken 
sikereket ért el, ami p.ilílikajauak természet- . mázolt tet'ik hirdetlek egy ócska operettet, 
szerűen népszerűsítéséi is jelenti. Remélhető-- i - r -Elmeptünk Hordókra szegéxett deszkák, 
leg rövidesen arról adhatunk hírt, hogy a m a - : kopott díszletek, foltos r'uhak fogadtak ben-
gyar baükok is hasonló lépésre határoztak el nünket 
magukat, mert az ország^gazdasagi helyzetére 
nézve nem közömbös, hogy ne c-ak a mező 
gazdasági hitelek kamatterheit csökkentsék, 
hanem csökkenjen a kereskedelmi és ipar 
szamara folyósított hitelek kamata is. 

Az uj magyar-török szerződést aláir
tak. Mi.: Anzarábol jelentik, a kü.ttgymimsz-
teriutn épületében tegnap írtak .ala a török-
magyar kereskedelmi, szerződést. A-két ország 
ktilc-önös kivitele és behozatala az uj szer
ződés szerint az árukiegyenlitée elvén épült 
fe| és Uljea egyeusulybau van. A fizetéseket 
kjiring uljáa lógják lebonyolítani.. A szerző
désben Magyarország arra kötelezte magát, 
bogy h.tt hónap al itt 25C0 vagon kőszenet 
V'. vagon szántott gyümölosöt és dohányt 
-vesz át. A szerződ a két kormány ra.tifiká 
lása után lép éle' .- ••- \_ 

Az első sorban ültem éa felvonás köz-
ben.egy hátulró l i s ismerős fejel láttam elő- ! 
bújni a súgólyukbul. M kor szünet utan ismét i 
bepréselte magát odújába, már határozottan 
tudtam, hogy ő az. 

lElőadas utan -alaálltani a sdnészber • 
járóhoz. -j 

Fesiekes arcú színésznők mentek el 1 

melhjttem, egyik-ma.ik olya,n közel simult I 
hozzám, h .gy .. _ , - kes-i 
kölnijiik illatat, azl/ti 
distletezö.^ A~ srigó seri 

Beljebb mentem: 
'pa'd' háta m3g,ött a ií: 
csak megmozdult egj . 

szél arcomba 
a színészek, 

tehette 
néhány 

Tapogatóztam a szin-
loouj közólt, egyszer-
ákdarab a lábanrelőtt 

E l a d ó h á z . 
Celldömölk legszebb terén egy eme

letes ház 3 lakással és egy üzléthelyi' 
seggel azonnal olcsón oladó. Cim a kiad. 

Alatta feküdte Fáhu:uzovt hangua-ejtettemr-ki 
a- n e v é t ,; • / —•• 

Felugrott. Arcomba nézet t Aztán mély 
hatrgoD lelem dOimöjt,;. ki__azt_ 

A nevem hiába mondtam neki. 
nézőknek nem. volt külön nevük. 

- Egy régi mák tíf: a, feleltem. : 
Megragadta a karomat és a kijárat felé 

húzot t Követtem..-A sicme izzott-a sötétben, 
mikor-beszélni kezdtem. - * 

A diák. 

natpénzül a kikiáltási ár 10*/, át készpénzben, 
vágy az 1881. LX. le. 42. § aban meghatáro
zott árfolyammal szHmito.t óvadékképes ér-
tékpapirosban a kiküldöttnél letenni^ vagy a-
bánatpénznek előleges bírói letétbe helyiazésé-
rőTtíállitolt leteti eli.-merVéuyt a kiküldött 
nek átadni é s_ iz árverési leltételeket aláírni 
1881. LX, tc. 147., 150.. 170. §§; 1908. LX 
tc 21. §.V • 

Az, aki az tngatlanért a kikiáltás. • 
magasabb ígéret-1 tett, ha többet igérni senki 
sem .akar, köteles nyomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított bánatpénzt az: 
általa ígért ar ugyanannyi százalékait; kiegé-~ 
szilt ui (1908: XLÍ. 26:'fX 

Ceiidömöik, 1933. május 3 napja: 
Dr. Vljh "ék. kir. jarásbira 

A kiadmány hiteléül Kováls Juliska iroda st 

• • * 

U z l e t m e g n y i t á s . 
Tisztelettej, értesítem a nagyérdemű 

vásárlóközönséget, hogy Celldömölkön a 
gróf Széchenyi-utca 36. szám alatt 
(Lang-féle ház) öcsémmel 

fiiszer és csemege 
ü z l e t e t ny i to t tunk. 

- Előzékeny kiszolgálás, olcsó és el-
sőíendü. árak rjaellettJgyekezni fogunk., 
arra, hogy a nagyérdemű vásárlókö
zönség bizalmát kiérdetheljük. 

..'-^ — H»Mfiiry^wtetett«r~— 
P a p p I s t v á n - -

a volt Máv. Szöv. tárnoka. 

Hirdessen a Kemenesaljában. 
HvoK-tísa Dsstgrava Naarte bercndczirt kóoyveycsDdliíbaa, CkjBrÉsJM 
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