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KÉMEN 
Megjelenik minden vasárnap reagál. 

Előfizetési i r :.negyedévre 2 pengd, félévre 4 
egész évre 8 pengő. 

Hirdetést dija e l ő r e «iz.<«wd6. 

pengd,! 
IP 0 1 I T I K A I LAP . 
Felelős szerkeszti és kiadó: 

DlNKQRfiVB NÁNDOR. 

SierkesztB.eg es Hiá4o»IV4ts:: 
Dinkgreve ; Nándor kOny vnyutadaja C<• IdCmOlköe 
ide i>itézendők_a szellemi részt illető közli menyek 

hirdetések és mindmaem* ptonUi-tekez.' . 

Százezres töm agak 
vesznek részt « Nemzeti Munkahét 

megnyltiain. 
A Nemzeti Munkahét előkészületei 

befejezéshez közelednek és az egész or
szágot megmozdulásnak méretei éa rop
pant arányai most hont kornak ki teljes 
részletességgel. A kés 6 éjszakai órákig 
van özemben az a hatalmas gépezet, 
amelynek központja a TESz székháza, 

* de az innen kifutó szálak az egész or
szágot behálózzák és mozgásban tartják. 
Egy óriási hangyaboly, ahol azonban 
mindenki ütemes rendszerességgel végzi 
a maga feladatát. Állandóan eseng a 
telefon, percenként jelentkezések jönnek, 

' küldöncök rohannak a város minden 
részébe, vidékiek és érdeklődők százai 
tolonganak st előossrnokban, mindenki 
részt skar venni 4 Nemzeti Munkahét 
ünnepségein és a rendezőséget jegyekért 
ostromolják. 

Szörtaéy József, a TESz országos 
ügyvezető elnöke irányítja ezt s "bonyo
dalmas szervezetet, — minden szál az 
6 kezébe fut össze, mindenütt ott van, 
ahol segíteni vagy intézkedni kell. 

á Nemzeti Munkahét hatalmas anya
got felölelő programmjában legnagyobb 
szabású esemény a Nemzeti Munkaszó. 
tat kiadása lesz a Kessutb. Lajos téren, 
melyet Gömbös Gyula s TESz vezérel
nöke intéz s TESz székházának erké
lyéről a téren felsorakozott tömegekhez. 

I Az utóbbi évszázad legnagyobb tarsa-
* dalmi ünnepének ígérkezik s Munkagsó-

tat, amelyen egy negyed millió ember 
köszönti a TESz vezérét, Gömbös Gyu
lát. A beérkezett jelentések mutatják meg 

és vetítik le ennek as, országos ünnep
nek gigászi méreteit. 

A felvonuláson négyezer vidéki egye
sület vesz részt.'- A fővárosi egyesületek 
mintegy 633 különböző szövetség As 
alakulat szintén felvonul s Kossuth La
jos térre. Az ország minden városából 
küldöttségek jönnek, küldöttséget kfl|d 
minden község, még s legkisebb tanyák 
is legalább öt emberrel képviseltetik%na-
gukat De vaunak városok, amelyek két 
három ezer. embert küldenek az ünnep
ségre. Az egyesületek több mint ötven 
zenekarral ég ezer zászlóval vonulnak 
fel. Valóságos zászlóerdö lesz a Kossuth 
Lajos tér és a teret környékező utoák. 
Az eddigi megállapítások szerint 250 eser 
ember helyezkedik el s téren és s kö
zeli utcákban. A tér négy sarkán éa az 
utcákon megafonakat állítanak fal át a 
beszédeket ezek a banga focitok továbbít
ják. De lélekben az egész ország ott 
lesz a Munkaszózat kiadásánál.- Bekap
csolják a rádiót és Gömbös Gyula be
szédét aa éterhullámok viszik tava as 
ország minden városába, kézségébe és 
legeldugottabb falujába Is. Felvonulnak 
az Összes gazdasági érdenképviseletek és 
kamarák. Több mint száz rpartestolet 
vesz részt a magyar ipar képviseletében 
s Munkaszótat ünnepén. Mintegy ezer 
kereskedelmi és iparvállalat a tisztvise
lőjével és munkásainak ezreivel vonul fel. 

A Nemzeti. Munkahét külsőségei a 
többi vonatkozásokban is roppant mé
retűek és ss egész ország as ipar, a 
kereskedelem és mezőgazdaság egységes 
megmozdulását tükrözik vissza. A kira
katverseny a fővárOBnak ünnepi külsőt 
ad és egéss Budapest ezzel ssinte díszes 

köntösbe öltözik. Az ipari éa mezőgaz
dasági propaganda felvonulás minden 
eddigi arányokat felülmúl és a motoros, 
lovas és «bree Ingatok végeláthatatlan 
sors órákon át kígyózik a főváros ttfvxK*^ 
nejain. áz iparosarnnki kiállítás, a Ma
gyar Nótaeat éa Teitilbemut ,tó, a kong
resszusok és diszközgy ülések ad ják meg 
ss igazi képéi annak a hatalmas meg
mozdulásnak, amelyet a Nemzeti Mun
kahét reprezentál és magába foglal. 

A vidékről megnyilatkozó nagyará
nyú érdeklődés folytán a Nemzeti Mun
kahét rendezősége a fővárosba utazóknak 
60 százalékos utazási kedvezményt biz
tosított, amely már november 8-én éj
félkor életbe lépett. A kedvezmény no
vember 23-én éjfélig vehető igénybe. A 
felára vasúti jegyeket a TESz, jegyiga-
zolvAnyai alapján adják ki, amelyekas 
ország minden községében kaphatók. 
Vidéki városokban as IBUSZ pavilon
jaiban és a dohánytőzsdékben, kisebb 
községekben pedig ss elöljáróságokon -
és a dohány tőzsdékben árusitjik, ,-

A Neaaajti Mun;ahét gyárlátogatá
sai. A november 13— 18-ig tartó és a 
TESz 
Taló i s e l n ö W 

küldendők (V. Falk Miksa u. 1.) elmére l 
be, miután a gyárak aeak korlátolt e 
látogatót fogadnsk, illetve tatnak 
dégül. 

10ndenAsp délelőtt 8—*ig » Óra
bér Haggejirnaoitar, fővárosi ás polgári 
serfőző lát vendégül öasviiaa 300 látó. 
gatót. Azonkívül láéagstóhat fogadnak 
Textil, Gép, Bőr. Izzólámpa, Illatszer As 
Csokoládégvárak. A részletes program-
mot a TESz által kiadott Nemzeti Mun-

Váratlan szerencse. 
(Kásalat készülO regényemből.) 

Irta: H a l á s z B é l a . 

Tudom, hogy önök közül tokás eaóvál-
ják mai4 meg hitetlenül a fejüket, ha eláru
lom, bogy két héttel azután, hogy eltávoztam, 
D-höl, megnyertem « ffioyereméojL Leazaek 
bizonyára olyanok önök között, akik olvasták 
az újságokban az ép bámulatos siarenosémet, 
én mégis agy érzem, szinte m-antagelaem kell 
magamat. Pedig alapjában nem történt aemmi 
rendkívüli. Csupán egy óriási valószínűség -
játékban most en lettan as » • lesnaesa»*» 
fiokó.«, akire a lobbi szerencsétlenek irigy ked-
nek, Higyjék el ón magam ia tofsz tréfának 
tartottam, mikor Kort beállított agy távirattal 
és aat mpndla: 

— Marha szerencséd van öragam.Bf**' 
tél ötszázezer pengői ,, . 

Kurt ezt olyan természetességgel mondta, 
mintha csak azt adta TQlfla hjittL hogy meg
került az elveszett toW'ollain. 

-!> ügyaq ne bolondozz, nincs nekem 
Jókedvem. 

» Kár ,padig édes öregem, akármilyen 
kellemetlen, ia de meiunrerted s ezzel átflyw-
totta 9 bank ttvjratáj;. 

Semmi kétség, megnyertem a főnyere
ményt Önök most azt várnák, bogy engem 

legalább is megOtőtt a guta gz Örömtől, de 
igaz sajnálatomra nem tudtam megfelelni vá
rakozásuknak . . . Hőst, hogy a nyakamba 
ballt a szerencse, épen olyan természetesnek 
tartattam, mint azt, hogy az érőbb elkerült 
Csak amikor megvilágosodott előttem, milyen 
lehetőségek nyírtak meg előttem, akkor mond
tam Kannak: 

— Édes barátom, Ossél kétszer pofon, 
légy szíves, hogy felébredje*. 

gart őriedig hajlandó vott szívességre 
és kiutalta a két pofont, aminek meg is lett 
a haszna, mart megértetlem, hegy sem reesz 
álom az, ami vetési történt, hasam óriási 
szerencse. 

-wa Végre megszabadulunk a kisértő kér
désektől, kiáltottam és megöleltem Karisi 

Még azon a délután látogatást tataink 
a főiskola igazgatójánál és bajalentettein, hogy 
Kúrttal együtt elaaswa* a Misaait Az igaz
gató alig SOS? M nest dobott kínaiakéi erre 
e bejelentésre, « a * akkor snelidaU meg, mi
kor megmondtam, hogy nyertem néhány száz
ezer pengőt, 

— ötszázezret — tette hozzá Kart fö-

^ ^ ' i ö i a i ü k . • v saasasMW 
renoséjépek fiatal barátom, hebegte as igaz
gató, bár as ilyen ia«jur»»taMáens, bizonyos 
ethikai mapfc'áwat kellene néznünk . . . 

— Felajánlok a Főiskola céljaira ötszáz 
pengőt, mondtam bűvösen. >**-<•. 

— Természeteién ebbe* az esel bee 
eemmiuemü zaegjegyzéaem nioes, védeteiett 
az igazgató. 

Kurt gúnyosan megjegyezte: " . . 
— Ha mégis lenne, tessék csak meg

üzenni és akkor más főiskolának adjqk a 
Pénzt... ' 

Hiába, Kart csak nem tudott megszaba
dulni rossz szokásától, a gúnyolódástól. 

Egyébként ait hiszem ez volt az első 
tervem arra nézve, ben mit csináljak a ren
geteg pénzzel. Mért egyelőre aat Sem tudtam, 
mihez kezdjünk. Máj SB éjszakai vonattal 
Pestre utaztunk, hasi elintézzük a (onoaaá-
gokat és latasgyOk a pénzt Természetesen 
első osztályon, mert Kast SfSSJat .láraadíimi 
állassak* kötalsz sjMS, hogy .adjaak sas* 
gunkra valamit.. Dgy latsaik Kurtot tussá 
megzavarta as, hegy gazdag emberek leütlek, 
A aomjegyet ugyan én vettem, de Kurt ta
nácsára és igy természetesnek tartattam, hogy 
Kort agy beszéljen róla, mint a «ati pén
zünk.-ről. A bankban igazoltam személyazo
nosságomat, fogadtam a tisztviselők gratulá
cióit, aztán zsebemben egy félmilliói etek-
könyvvel, hiraniassaav 

Otthon mar ástaatltak SS OaSáansbéi * 
ízerenosezuről és ajám Bazataviraloau * bá
tyámat éa bogomat, abogy ő 
nyos dolgok megbeszélése miatt«. 

(Folytatjak.) 
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kanét programmja tünteti fel, shol i s i 
gyárlátogatások napja és időpontja pon
tosan meg van adva. 

A Magyar Mezógazd. Társaság 
évtdoyito Olését Stemad István ügyvezető el-
no elnöklete alatt lolyo hö 7 eo tartotta, 
amelynek legfontosabb l.rgya a .magy a.- me
zőgazdasági termelés és értékesítés korszerű 
relormja., előadója pedig dr. Nagy Ferenc 
oy. miniszter volt. Többek hoztáazoláaa otáo ! 
a miniszterelnök urnák =• a kormány tagjai
nak határozati javaslat átnyujtásat határozta 
el a .Magyar Mezőgazdasági Társaság., amely- , 
nek kivonatát a következőkben közöljük: I 

1. A magyar mezőgazdaságnak s mai ! 
külkereskedelmi slzárkózottsága következte . 
ben fokozottabb szükségé vaa a külföldi pi- ' 
acra, ezért céltudatosan törekedni kell s belaő I 
fogyasztás fokozására. 

Mar Széchenyi István rámutatott arra, j 
hogy a nemzeti gazdaság valódi kútfeje a 
b e i s ő fogyasztás. Minden oly intézkedés, amely I 
a balföldi fogyasztást közvetve, vagy kOzvet- | 
lenül drágítja, a vásárlOképességet csökkenti, | 
visszahat a mezőgazdaság brlyzetére 

2. Az import minden ágában- számolni . 
kell a mezőgazdaság érdekeivel és oly cik
kekben (repce, napraforgó, tökmag len, ken- j 
der, répa, mag stb.) melyeket idehaza termet- 1 
hetünk, ki kell szorítani termelési szerződé- ' 
sekkel az importot Ugyancsak oly cikkekben, 
amelyek belföldi áruval helyettesíthetők, a 
behozatal helyett a pótlásra alkalmas anyag 
termelését kell fokozni (gyapjú, len, kender, 
selyem, tarhonya stb.). 

3 A mezőgazdasági termények es ter- I 
mekek kai és belföldi értékesítésénél egyaránt 
aggályáénak tátijuk azt az egyre jobban di-
vatba jövő rendszert, bogy különleges mottó- : 
poliu mos es privilégiumáé szerrezetek segít
ségével egyes csoportok az átlagnál jobb ér- -
tőkésítéshez jutnak, -a'többi termelő, illetve a j 
logyasslókOrooseg rovására, p.o. a tejértéke- I 
sitéscél a főváros zárt -területté nyilvánítása l 
ée a tejár txirozása által a fővárosi és a i 
béosi sertésárak nagy differenciája miatt a 
Becsre kiadott sertésexport eogedélyek révén. I 
Minthogy pedig a kötöttségi rendszer bizonyos j 
szervezetet szükségessé tesz, az ilyenek soha | 
sem legyenek magáncégek, vagy alkalmi Oss- i 
szeatiás (klikkek) privilégiumai, hanem -H kos- ! 
érdeknek megfelelő állami szervezetek, ame ] 
lyek a mezőgazdasági és kereskedelmi érde- i 
kéltség bevonásával mükodjeoek. 

4. Mezőgazdasági terményeink értékesi- í 
tesét sokszor károsan befolyásolta, hogy azok 
k i v i t e l e p. o. ipari nyersanyag ellenében a j 
magánosoknak engedtetett át msgánkoopen- : 
záció céljaira, ami a belföldi árak lerontalá-
sara vezetett. 

Kívánatosnak tartunk oly közérdekű 
egységes export berendezést, amelyen keresz-. . 
tül a mezőgazdasági cikkek exportja, a gon-
dosan lemért közérdeknek .negfelelőeo tör- j 
ténjék, I 

6. A lentebb megjelölt szervezetben a j 
magyar kereskedelem több és nagyobb jelen- i 
lőségfl munkához jutna, külföldi összekötteté- \ 
seit jobban tudós értékesíteni, mint a msi 
sokfelé ágazó, gyakran monopoliumoé rend
szer és protekcionizmus mellett. 

Ö. Kívánjuk, hogy külföldi képviselőink 
az agrárcikkek elhelyezésénél!, termelési szer- I 
ződések kötésének, lehetőségeit fokozottabban . 
kutassák és e célból módot és alkalmat kell 1 

adni a kereskedelem kiváló gyakorlati szak
emberei oek.hoíy ebben a munkában hatha-
tossn kOsremOködjenek. 

j 7. Miután az iparnak biztosított védő 
vá-a rendszer oem jelenthet a nemzet éleiére 
káros öncélúságot, minden esetben, amidőn 
nagyobb mérvn aarárexport lehetőséi kinai. 
késik, bizonyos külföldi iparcikkek vámked
vezményes behozatala ellenebiBaz érdetek 
gonuos ~mérlegelésarel a köz érdekében ez 
elől elzárkózol- nem -zabád, « 

Segédlelkésaek áthelyezései Kápi Béla 
ov. püspflk Zoogor Endre o-tffyasszonyfai se 
gédlelkészt Győrbe, 0-tfIya;sz.onyfara pedig 
tsegédlelkészül Ladila Györgyöt helyezte. . 

Kepvlselotesti közgyűlés. Tegnap dei 
előtt községi képviselőtestületünk közgyűlést 
tartott as alábbi tárgysorozattal; Lhnerth. és 
Közstler cég kéri, hogy részére kövezeti vám 
visszatérittessék. A iépviselótestűiet a keres
kedelmi mioi-zt-r által kiadott idevonatkozó 
rendelete értelmében, nem köteles azonnal 
fizetni, a követelést még felülvizsgálják -*? 
amennyiben ez jogosnak mutatkozik, a község 
a fizetést nem tagadja meg, ,-. 

Velekey Antal gyümölcs.és cukorka ke
reskedés aéljaira egy Iából épült házikót akar 
(elállítani, hogy ezzel elősegítse családja élet
fenntartását, tekintve, hogy évek ota nincs 
munka és családjának eltartása igen nagy 
gondot okoz neki. A inult képviselőtestületi 
ülésen már tárgyalva volt ez az ügy, de ak
kor végleges megállapodás a helyet illetőleg 
oem történt. A képviselőtestület most ugy 
határozott, hogy a házikó (elállítását a kért 
helyek egyikére sem engedélyen, mert ezzel 
precedenst teremtene és holnap mások is 
jöhetnének ilyen kérelemmel, már pedig a 
község legszebb tereit bódékkal elékteleníteni 
nem lehet. 

VViltmaun Andor kéri, hogy a múlt Ölés 
a>tal megállapított helyhatbsá.i dijat havi 20 
pengőt, mérsékeljék a felére. A képviselőtes
tület a kérelmet egyhangúlag elutasította. 

Csupor Sándor azt kéri. hogy a község
nek járó fOldvételarál csak későbbi időpont-
ban'fizeihesse. Tekintve, hogy Csupor mar 
többször kert és kapott elodázást, ezúttal a 
képviselőtestület nem adott fizetéshalasztást. 

Községi biztositások rendezése tárgyában 
ugy döntöttek, hogy a biztosítások ota több 
változás történt az ingatlanokban, azokat most 
kiegészítik, de annál az intézetnél, ahol eddig 
volt. mert a biztosítások határideje nem 
járt le. 

Hösihalalt halt tűzoltók szombathelyi 
szobrára a képviselőtestület 10 pengőt sza 
vázolt meg. 

Makk József volt helyettes főnök Vesz
prém külsőpályaudvar főnöke lelt, képviselő
testületi tagsága megazfloveo, he'yette mint 
első póttag Nagy József hivatott be. 

Maró-. Ferenc városi autóvezető lakbér 
pótlékot kapott, a vármegye ennek kifizetését 
jóváhagyta. 

Kegykpt áthelyezése tárgyában, hozott 
kép\._.!ö".. tlültii határozatot ,i Vi rmegyu u 
jóváhagyta. 

Bánhalmai ut építésére hozott határoza
tok jóváhagyattak. ;'• 

Társadalmi Egyesületek Szövetsége mint 
minden évben, most is segélyt k^r. A képvi
selőtestület 10 pengő segélyt szavazott meg, 

1934. évre vásárok megállapítása. Or
szágos vasárok lesznek: lebruar 19. ma us 16. 
június 7, szeptember 3, október 24, dec. 6,,_ 

Havi vásárok; január 4, február 1, már
cius 1, március 2*2, április 6, május 3, június 
24, augusztus % szeptember 6, október 4, 
november 8, november 28 és december 20 an 
tartatnak. • . 

Iparos tanonc iskolában (elügyelőbizott-
ságba Hokhold Istvánt választották meg. — 
Ozv. Horváth Józseloé Budapesten aszegéoy-
havban éveken *t ellátásban részesült A fő
város 76112 pengő tartasi dijat követei, mert 
nevezett celli illetőségű. A képviselőtestület 
ezt az ügyet egy uben már tárgyalta, akkor 
a követelést visszautasította. A főváros a 
kOzigazgatósagi bírósághoz fordult, ahol most 
kimondottak, hogy Celldömölk köteles fizetni. 
A kepviseiőtretüiiu ..még megkísérel egyet-
mást, bogy "a fizeté* aJOT "kibújhasson, azon
ban nem_*ok eredmény látszik. A képviselő

testület ula-ította az elöljáróságot, hogy a 
gyOés határozata értelmében lenyeli kiserle 
tekét az ese'leges siker reményében. 

A R-ncés. rendház á rendház udvarából 
a. rendház -.ertjébe egy beiou csatornát akar 
lé tes í ten i fö ld "Sla 'LEzeír csatorna 
szolga na, hogy az összegyűleinlö szennyvíz -
ket-levezessék', a kénben létesitei dő derítő 
medencébe. Mivel a csatorna fektetéssel az 

1 utak ajatt is át kell menni, kérik, hogy a 
község ehhez, járuljon hozzá. A képviselőtes
tület az engedélyt megadta. 

Áthelyezések. A máv. üzlet vezetőség.' 
Kiss Pá' máv. altisztet, lámpakezelőt a szom 

^bathelyi fütőliaztnr-a celldömO ki fü'Oh 
"-helyezte át a télies szolgálatai betöltő és 
nyugalomba voonló Nagy Aotal máv. lámpa-
kezelő helyébe. 

Kórhazblzottsági ölés. A c Időm,. ... 
kórházi bizottság dr Plétniis Ferenc kormány-
főtanácsos elnöklésével csütörtökön délelőtt 10 
órakora korház gondnoki irodajáb n ülést 
tartolt. Dr. Rietuits Ferenc elnök meleg sza 
vaklfal paretitalla el a "kórház nagynevű ala
pítójának fiat, felsőbüki Nagy Sándor nagy
birtokost Elhatározták, hogy emlé'-él jenyzö-
könyvben örökilik meg és halározatilag ki
mondottak, hogy a megüresedett kr.mizbizolt-
sági tagsági helyre egyhangúlag felsribóki Nagy 
"Györgyöt, az elhunyl .öcsét választjak. meg 
Ezutáu letárgyalták.az 1933 évi zárszámadást 
az 1934..évi költségvetést, 1933. évi beteg

forgalmi kimutatást és az 1984. évi közszál-
litások tárgyában hoztak határozatot, ' a 

i Tűz Kamenesszentmartonban. A múlt 
vasárnap délután 5 óra tájban kigyuladt Bedi 
Piu z kemenasszeutmártnni gazdálkodó szal 
m.ikazl i. sz.re :c ere az. előtte való napi eső 
zésnek, ĉ ak a kazal egy *r*sze '•f/M. le. A 
kár 26 p-ngő, amely biztosítás réven meg 
térül.' A tüz okának kiderítése folyamatban 
.vao. - :• . • 

A szombathslyi-páBzilgyigazgatótát Art 
Béla maloinellenőrl Celldömölkről Gércére, 
Vaginger Ferenc malomellenőrt pedig Geréb
ről Celidömőlkre helyezte át. . 

Szentmártoni Rado Elemér törvényha
tósági bizottsági tag, kemeneshőgyészi nagy
birtokos az elmúlt szerdán'-hosszas szenvedés 
után kemeneshőgyészi kúriájában- o t̂, -éves-
korában "elhunyt. Az elhunyt nagybirtokos 
Kemenesalja egész uri társadalmának egyik 
legtekintélyesebb és legtiszteletreméltóbb tagja 
volf* Egész életen át a uemes jószívűség és 
szerénység jellemezte egyéniségét, a szegények 
és elhagyottak jótevőjüket vesztették el az 
elhunyt földbirtokosban. Temetése pénteken 
déjotáo 4 órakor ment végbe Kemeneshőgyé-
szen, az egész vidék nagy részvéte mellett. 

Elhunyt csendörtiszthelyettes. Váró 
sunknxk is egyik közkedvelt tagja, WiUnyédy 
István ny. m. kir. csendörtiszthelyettes hunyt 
el Szombathelyen a kOzkórházban. Az elhuny' 
Győr város életében is élénk szerepet játszott 
a város ügyeiben nagy befolyást gyakorolt és 
közjótékojyságáról is hires volt az egész vi 
déken. Jószivével mindenütt vis zseben, a 
rossz viszonyok tekintélyes vagyonát (elemész
tették, ami iitán városunkban telepedett le. 
Itt is hamarosan nagy népszerűségnek Örven
dett, mint kereskedő ember nagy szorgalmá
ról volt ismeretes. Holtlestét családja haza-
szállittatla és szerdán délután a- kórház ud
varáról temették - e l . - 4 

Elhunyt vendéglős. Egressy Antal ne-
mes|ocsí vendéglős héttőn hosszss szenvedés 
után Nemesk'ooson elhunyt; -Szerdán -délután 
(él 4 órákor temették nagy részvét mellett. 

A földbirtokok eladósodásáról. Különö
sen a jjazdárendelet megjelenése óta a ma
gyar föld eladósodásáról sok vita (olyik s 

i ennek során a. legkülönbözőbb adatok látnak 
napvilágot. Ezek az adatok a (öidet terhelő 
adósságol azonban részben toluagynak, rész
ben tulkicsinek tüntetik fel, ugy hogy ebben 
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á kérdésben alig lehet tisztán látói. A Péut-
intézeti KOzpont statisztikai osztatva most 
részletes kimutatást jelentett még arról, hogy 
a földbirtokok pénzintézeti terhei 1938. julina 
h j 30-áó menoyit tettek ki A kimutatás sze
rint a magyar föld-ir okok pénzintézeti terhei 
ezen a napon 1547.6 millió pengő,-a törlesz
téséé jelzálogkölcsönök Összege pedig- 315.7 

^millió pengő Lebos kölcsönök 307.7 milliő 
pengővel szerepelnek. A rövid lejáratú kölcsö- I 
nőkből 108 miilió pengd van peresitve. Ezen 

\ ó v i d kimutatásból is látható az, hogy gazda-
tartozások Szelesét szabályozó most megjelent 
rendelet országos érdekeket szolgál és hogy 
,. hiteles kimutatás megállapítása szerint a 

_ löld helyzete, ha a rendelet megoldása kellő 
körültekintéssel tényleg-be is következik, ueui . 
olyan reménytelen, aminl azt a rendelet el^ 
ledségei igen sok esetben állítják. _ 

Az 1933-34. gazdasági év szeszter- ' 
malésl ksrets. A pénzügyminiszter az 1933— ' 
34. évi termeléaj időszaknak szesztermelési 
Keretét, vagyis azt az alkohol mennyiséget, 
amelyet a fogyasztási adó alá eső. ipari és ' 
mezőgazdasági szeszfőzdék 1933. szeptember 1 

1-től 1934. évi aogusztas 81-ig kifőzhetnek, I 
240 ezer hektoliterben állapította meg 

A" közsági elöljáróság felhívja mind-1 
azokat, akik a.- apátság tulajdonai képezett '• 
ingatlanból- kaptak az OFB ntján - házhelyét, I 
hogy ezen házhely — must már jogerősen '• 
és végérvényesen megállapított — megváltási 
arából a folyó évre eső törlesztési összeget 
november 28.ig feltétlen fizessék be a köz- i 
ségi pénztárba, mert nem fizetés esetén vég- j 
rehajtási eljárásnak lesz helye. . 

Az ajkai Levsats-sgyssülst jövő vasár- ' 
nap este 8 órakor a Mozi-teremben magyar 
nóta és dalestet rendez, melyen megnyitó 
beszédet mond dr. Kovács Sándor levente-
egyesületi elnök, Murgács Kálmán zeneszerző 
saját szerzemény'! dalaiból ad elő cigányzene 
Kíséret mellett. »Sikoug a Turul madár*, sza
valja Rózsás Mariska. A honvédelmi minisz
térium regős csoportja magyar dalokat ad 
elő. >Rab magyar«, szavalja Waller László. 
A záróbeszédet a testnevelési bizottság elnöke, ! 
I.akner Károly mondja. Az előadás után i 
táncmulatság. ' .' 

| Meg kopaszodnak-e • nlik ? A tudósok : 
1 az utóbbi időben többször nyilatkoztak arról, . 

hogy a nők mai hajviselete idővel kopaszo- | 
dashoz fog vezetni, viszont más tudósok azt 
tagadják. Annyi tóoy, hogy a mai női hajvi
selet egészségesebb, mint a régi volt. A divat 
minden újdonságáról pompás cikkekben szá
mol bs a Párisi divat, amely rengeteg párizsi 
toalett rajzát közli. Ezer jótanácsot tartalmaz 
a háziasszonyoknak, szabásmintát ad olvasói
nak, minden sora hasznos éa szórakoztató. 

| Egy szám ára 60 fillér. Kiadóhivatal Buda-
pest VII. Oobány-n. 13. 

Angliát elnyeli a tenger. Anglia évről-
évre kisebb less, mart a tenger hullámai ál
landóan lemorzsolták partjait Erről rendkívül 
érdekés képekkel illusztrált cikket közöl Tol
nai Világlapja uj szama, amely 52 nagy oldal 
terjedelemben és gazdag tartalommal jelent 

eg További cikkek: Sztratoszféra a földszin
ten. Babák világmuzeuma, Földalatti vár «ok. 
A modern prólétanök nj állama," hogyao ké
szül a filmszemjnárium. A titokzatos szob
rocska stb. Ezenkívül folytatásos regény, 
rejtvények, novellák és közel száz kép van a 
népszerű képeslapban, ára 90 fillér. 

A »Szabadság« vitéz Bajcsy-Zsilinszky 
Endre pompás hetilapja 12 nagy oldalon je
lenik meg és minden szombaton kapható az 
árusítóknál és a dohánytőzsdékben. Cikkeit a 
legkitűnőbb magyar irók és publicisták írják. 
Főid Népe oimmel négyoldalas mellékleten 
foglalkozik a falu népének minden "probléma-
javai, bajaival, gondjaival. Oktat, buzdít, szó- j 
rakoztat. Dj előfizetési Ara egész évre 5 P, 
félévre 2.50 P, negyedévrd 1.30 P, egy hó
napra 50 fillér. Megrendelhető a helyi bizp- j 
mányosnál; a -NRP helyi pártszervezeténél; 1 
vagy a kiadóhivatalban Budapest VI. Aradi J 
utca 8. szám: ~ | 

Frontharcosok névváltoztatása. A kö- | 
zelmultbau megjelent 'névváltoztatási rende
lettel kapcsolatosan a Frontharcos Szövetség I 
megkereste a belügyminisztert, 'hogy' az « I 
tárgyban kiadott rendeletet olyképen módo- ! 

sitsa, hogy a szabadpáiyáo működő tiszti 

képzettséggel biró frontharcosok azintén-igé
nyelhessék as y-nal éa a régi magyarosi vég
ződéssel írott neveket.. A belügyminiszter az 
elmnlt napokban arról értesítette a Fronthar
cos Szövetséget, hogy a szabadpáljáa m8-
ködő kimagasló harctéri érdemekkel biró tiszti 
frontharcosok ilyiranyu kérelmeit egyénenkint 
lógja mérlegelés tárgyává tenni. Ezek szerint 
a belügyminiszter elvileg ellegadla a front
harcos javaslatot s módot talált arra, hogy a 
frontharcosoknak ett a kétségkívül indokolt 
kívánságát méltánylást érdemlő esetekben tel
jesítse. 

Oroszországban uj petroloumforrás tőrt 
elé. Baku környékén az Asnesft törzs terűié-
tea nj petróleum forrás tört elő a földből, 
amely két nap alatt harmincezer tonna pet
róleumot lövell ki. A kormány intézkedésére 

"a területei a GPU csapatai veitek körül, ne
hogy szerencsétlenség törlésjék. 

Frontharcosok és a nyugdíjtörvény ja
vaslat. Az Országos Frontharcos Szövetség 
tegnap este vezető tiszti értekezletet tartott, 
melyen** képviselőház elé terjesztendő nyug
díjtörvény javaslat frontharcos vonatkozási 
kívánságai kerültek részletes megbeszélésre. 
Ennek alapján a Szövetség a ayugdijterve-
zetlel kapcsolatos frontharcos" érdekű állás
pontjait a következőkben összegezte. Szüksé
gesnek tartja a - törvényjavaslat. harmadik 
pontjának hatodik bekezdését olyképen mó
dosítani, hogy a közalkalmazott, aki harc
terén szerzett betegségéből kifolyólaG kényte
len betegszabadsagot igénybe venni, ugy csak 
a javaslatban nem frontharcosokra nézve 
megállapított .hat hónap helyett 12 hónap, 
eltelte utan legyen nyugdíjellátás alá vonható. 
Ugyancsak módosítani kiváuja a törvényja
vaslat második § ának 4—5. a. pontjait oly-
képtm, hogy a három, illetve öl tagból álló 
felttlvizsgálati bizottság egy-egy tagja front
harcos legyen. Az első fejezel 4 § anak 2. éa 
3 fejezel 8. § auai második .. „.-. c-sének a 
lakáspénz megállapítási százalékoknál, azt 
kívánja, hogf* a harctéri S loigaialot teljesített 
köztisztviselők lazaspéoz járandósága egy fo
kozattal mindenkor magasabban legyen, meg-
allapilandó. Szükségesuek tartja, bogy ugyan
csak ez az elbanááuérvényesOijöu a honvédség, 
határőrség, folyamőrség éa csendőrség rang-
osztályába sorozott havidijasók nyugállomány
ba helyezése esetén is. A nyugdíjtörvény ja
vaslathoz Külön' szakasz felvételét tartja szük
ségesnek, mely biztosítana mindazon közal
kalmazottaknál, akik Karoly csapatkereszt 
viselésére jogosultak, a harcién szolgálatot 
nyugdíj szempontjából, de tetszés saerint 
kedvezményesen számitlassék be a szolgálati 
évekbe még az esetben is, ha a katonai szol
galat befejezése és a tényleges közszolgálat 
megkezdése között Ouhibájao kívül nagyobb 
megszakítást idő telt el. A Szövetség vezető
sége köszönetet mondott az értekezleten je
lenlevő és a kérdést részleteiben ismertető 
vitéz Kenyeres János országgyűlési képviselő
nek azért a munkájáért, amelyet a parlamenti 
bizottsági értekezletek alatt kitejteti a nyug
díjtörvény tervezet frontharcos vonatkozása 
módosítása érdekében. A vezetőtiszti értekez
let egyhangn határozatát külön küldöttség 
nyújtja át a pénzügyminiszternek. 

A képviselőház bizottsága elfogadta a 
közüzemekről szolo miniszteri jelentést A 
törvényhatósági és krzségi üzemekről szóló 
belügyi és kereskedelemügyi miniszteri jelen
tést a képviselőház bizottságai kedden tár
gyalták és élénk vila pian azokat elfogadták. 
A belügyminiazleri jeienie- megállapítja, hogy 
a miniszter Budapest fővárosban 27 üzemet 
és 197 műhelyt, a megyei varosokban es köz
ségekben pedig 790 üzemet, illetve . műhelyt 
vizsgaitatott még míg 2 fővárosi üzem még 
vizsgálat alatt áll. A vitában részlvett képvi
selők a jelentést a legkülönbözőbb, de külö
nösen gazdasági és azocialis szempontokból 
bírálták. Éber i^auú, aki tégóta folytat harcot 
a magánkereskedelem és iparnak versenyt 
támasztó üzemek ellen, a javaslatot szintén 
elfogadta, de arra kérte a belügyminisztert, 
hogy a fővárosi élelmiszerüzem, a kenyérgyár 
és nyomdára nézve tegye elfoglalt álláspont
yát újból vizsgálat tárgyává, mert ezek .az 
üzemek osak a versenytárgyalások nélküli, 
törvénytelen "bájzonbói képbsek a maganipar 
és kereskedelemmel yr-nyeznt. A többi 
szónok is jafaréazt az üzemek karos veree-
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érői beszélt, egyesek pedig osak a mouopo 
twroUrtásal látták jogosult- -

nak. A belügyminiszter válaszában kijeiéi, ette, 
bogy a mai viszonyok mellett aa r - n e . le-

I bontása terén tovább menni nem szabad, de 
í ezek működésének átláodó ellenőrzésére tcuy-
j leg szükség van. Kijárásában arra törekedett, 
i bogy a monopolistikus üzemek ezen h-lyze-
. tét és a műhelyeknél tapasztalt Úthengereket 
j megszűntesse, hogy a kereskedelmen és ipa-
. ron ezzel is segítsen. Végül Éber Antal a 
.' minisztertől azt kérte, bogy állami kedvez-
I ményt élvező gyárakat kiskereskedelmi űzle-
! tek nyitásától tiltsa el. A felesleges versenyt 
j támasztó Özem k és műhelyek lebontása' az 
t ipar éa kereskedő eni már évek óta sürgeti 
I — hinni kell azonban, bogy a lebontás kö-
I vetkeztében kenyér nélkül maradt munkások 
! és tisztviselők, a magánvállalatoknál kenyeret 
r kapnak a ezt a kormány el is várja. .--' 

A foldmivelesi Kormány ujboi csökken
tette a szérumok á r á t Kallay Miklós to d-

' mivelésűgyi miniszter a képviselőházban és a 
i gazdák részéről elhangzott panaszoknak eleget 
| téve a különböző szérumok éa oltóanyagok ^ 
i .irat elsejével ujbol leszállította. A sertéspes-
; lis elleni szérumot literenként az 19 I I . inar-
1 cius t i k i 140 pengős árral szemben 72 pen-
I gfire szállította le. A leggyakrabban használt 
1 szérumoknak árát a ezek . között szerepel a 

léplene, sertéaorbáoc és baromfi kolera elleni 
1 szérum: árát 70 pengőről 64 pengőre, a ba-

romfi kolera elleni szérum árát pedig 40pen-
] göről 30 pengőre szállította le. Ezen cikkek 
{ árának leszállítása azok- hasznalata, mar a 

kisebb gazdaságban is lógja biztosítani, ami 
áz állat és baromfi adományunk .szaporodá
sát fogja bizonyára eredményezni Hisezflk. 
hogy a miniszter, amint arra lehetőség Kínál
kozik, az árakat újból le fogja szállítani. . 

Sznmori Dezső zenekritikai a Színházi 
Életben. Hatvány Lili színházi éj mozi kri- ' 
tikai, Hevesi Sándor rádió kritikája mellett » 

• héttől kezdve a Színházi Klet koncert éa 
opera kritikát is hoz, még pedig a magyar 
irodalom egyik büszkeségének Szómon De
zsőnek tollából. Szómon Dezső a Toscamni, 
De Luca, Lipinskaja koncertekről és Tuka-

] tyánnak operaházi.eh fellépéséről ir irodalmi 
I csemege számba menő beszámolót A Szinfcáal 
i Elet e heti szamának főbb érdekességei; Hal 
j vany Lili színházi és mozilavele, Bu- Fekete 

László cikke műegyetemi iodezéról, Mise 
i Ausztria karrierje, Móricz Zsigmond cikke a 
j Kozmetikáról, Zilahy Irén ujabb négy francia 

film primadonna szerepére kapott szerződést, 
. Lakatos Lászió' irodalmi levele, Primadonna 
i sorozás a Király Színházban. A Ferencváros 
l éa Hungária meccs legérdekesebb drukkerei 
; és rengeteg sok más érdekes cikken és gyö-
i nvörü képeken kívül uj -érdekes pályázatot 
! hirdet a Szinházi Elet: .Több szem többet 

lat címmel. Darabmellékietül e hétuu Indig 
i Ottó nagysikerű Ember a híd alatt . cimll 

színdarabját, kottamellékletén pedig Barcelo
nában (Spanisches Lied) cimű slágert közli 
64 oldalas Rádióműsor Hevesi Sándor radió-
kritikájáyal, 32 oldalas Gyermekújság és ké
zimunka m- .léklel egészíti ki a Színházi Elet 
«> számát, amelynek ara 60 fillér, fc rfiz- - i ; 
dij negyedévre 6.60 pengő. KT»dóhi»an>i Bu
dapest VII. Erzsébet- kórul 7. 
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• Kényszar tzlndikátutt létesít a kiilke-

égést ország területén meglehetősen sietteti, 
aflt egyes betgeken a satuiét mér be is fe
jezték. Bec-léí szerint v iható muslmennyiség 
kb. 8 millió hektoliter lesz. A probak kisebb 
onkortartaimn mostot eredményeztek. Hír sze
rint a külkereskedelmi hivatal azokat -a- ter-

. melókét e- pinceszövetkezeteket, akik boraik-
- kai a lelszabadoló amehkai piac leié lörek-

esenek, sz ín lá tásba akarja tOmOriteni. A 
szindikátus előmunkálatai hír szerint már 
előhaladni i állapotban vannak. A tervezet 
szerint a termelók állami mátka kedvezmény
ben éa (u.-ar visstatéritésbeo togo-tk részesülni. 
Szakemberek szerint a nehéz magyar borok, 
amelyek a tengeti szállítást b«»k, szép kilá
tással vehetik fel a versenyt, ha Amerika a 
bor behozatali tilalmat valésamaeo átég a 
karácsonyi üanapak alatt fel lógja függeszteni. 

A hártulajdon adóterhei. Ur. Vermes 
Ödön győri ügyvéd >á baztulajdon közterhei, 
cimen eai nagyon gyahetlaliév BO» ember ke-
napban beadandó házbérrallomásra tekintettel 
most kW önösen aktuáüs könyvecskét i r t Réez-

- letesen tárgyalja a kflnyr a haztuiajdonnal 
kapcsolatos közterhek kérdését és gyakorlati 
tanácsokat ad aa érdekelteknek, hogy a fenn
álló jogszabályok keretén belül, miként ér
hetnek el megiakaritásokat. Különösen érté
kessé teszi a könyvet, bogy' a széleskörű 
elméleti tájékozottságon felöl gyakorlatias 
nemmel tárgyalja a* összes szakbavágó kér
déseket. A kOayreoskét 1 P-nek bélyegekben 
leendő beküldése elleneben, Erdős József Hir-

-detű Irodája, Budapest VI. Teréz-körot 86. 
portómentesen megküldi. Kapható a könyvke
reskedésekben is. 

A Pesti Tőzsde « oldalas uj szára á-
baa Zilúuaky Gábor a török magyar kapcso
latokról, Magyar Pál képviselő az uj deviza
szabályozási tervezetekről, Hollóssy István a 
levantei Ozieti lehetőségekről nyilatkoznak. 
Szenzációs riport saámal be az értéktőzsdei 
és az árutőzsdei helyzettől, az éáavedki.itaji 

. monopóliumról, részleteket közöl a lap az uj 
tüzilaszervezet megalakulásáról alt). Az ára-
piacokról, textil, biztosítani, vegyészeti, vas é j 
gépipari eseményekről, salsmiot a vidéki hi
teléletről bő és értekas rovatok számolnak be. 

A kormány 16 atiülo nasaot fordít ee-
ruházatokra. A kormány a transíeralapból 1» 
millió pengőt kölcsönt vesz lei, amelyből 3 

- millió pengőt apaiéra, főleg bekötő munkákra, 
750 ezer pengő a Budapest- fioráros téri híd 
építésén,, 8 millió 800 ezer penget vizimua-

. kalitokra es yizítársulatoknak adandó kölcsö
nökre, 460 ezer pengét a azotcoki-tarzai ra
kodó és zaklat sjjslájéjs, 860 ezer pengőt as 
alföldi hütóházai létesítésére, 1 millió 860 
ezer peugpt a pniÉkaasiáti és Wekerle telepi 
vízmüvek kiépítésére, 886 ezer pengőt a 
recski állami aranybánya bővítésére, 1 millió 
860 ezer pengőt a Budapest hegyeshalmi 
vasat TiMamositására, 1 milb'ó pengőt vaauti 
motorkocsik beszerzésére, 1 millió 700 ezer 
pengőt a Mav. Gödöllői vasat'vonalának át
helyezésére, 740 ezer pengőt gyümölosszállitó 
kocsik éa raozdpnyok beszerzésére. 

C S A R N O K . 

Az érzékeny asszonyi lélek... 
bta: U s s s G.ula. 

Folitasd kérlek - f u r d a l t Oszkár bá
csihoz türelmetlenkedve a lázi. 

A Tunat közbe-közbe meg-megállt egy-
egy állomásnál, aztán tovább kaffogott, mái 

- nem az alkonyba, hanem a osillagviragokkal 
díszített éjszakába. Most hídon dübörgött á t 
As őszes férfi ijedten rezzent fel álmodozá
sából és látható fmtmmá »*»**<« tovább 
a megkezdett történetet 

*V e l ö ° b eWliteVéM. akkoriban teljesen 
a t a n u l t a i m n a k éltem. Színház, sport a 
mis divatos ( j M t t e j f c hidegen hagyott Igy 
történhetett csak, hagy jizon a holdvilágos 
esten .ittam lliaenx Poscirinát, aktért egész 
Pad na fiatalsága lelkesedett Ám ez aa egy 

-tatáltotáe ie elég volt arra, bogy megváltoz-, 

tasaa életem eddigi folyás*t-
Szerelmes lettél bele? KadeklődéU kissé 

hamiskas csipősséggel E»a leánya -
Aa. előbbi azonban ugy elmedUt a B W K 

emlékeinek hullámaiban, bogy ra sem egyelt 
a közbevetett szavakra. Folytatás a»edám-
valóját. - , , . 

Színházba jártam, napjában kétszer bo
rotválkoztam, tudományos könyvek helyett 
ítancia pomádékra lecseréltem el a hazulról 
kisajtolt öl szegeket Es míg elébb hébe-hóba, , 
ha egyszer végig mentem a. szent Ferenc fa
soron, mosl minden istenáldott nap arra ve-
teteit at utam. 

Abban a reménységben, hogy találkozol 
a kis színésznővel? — kérdette kiváocsian a -
szőke ur. —: " : 

Igen, mert előadás előtt rendesen arra 
kocsizott. "'*•'.- ,.-i,J 

És :.. ée . . . mindig a hermelin nyara- i 
bőr kabátot viselte? — elhetetl-nkedett a nő. 

Mindig, ügy látszik nagyon kedvelhette, j 
— Kicsit megpihent, mintha erőt gyűjtene 
további szavaihoz. Majd erőltetett nyugalom- J 
mai bestéit tovább és nem vette'észre, hogy I 
as asszonyka ábrándosan, elgondolkozva ját
szadozik szoknyája ráncaival. 

— Már vagy két hónapja voltam ismeret
len bámulója Fosearináuak. midőn egy este, 
mint máskor a szobán forgó fasorop bandu
koltam. Vad északi szél nyargalt a mezőn, 
sötét feftőcsikókat kergetve maga előtt. Meg
kapaszkodott a fák nyikorgó üstökében, azután 
rohant tova, el a messzeségbe. El a végte
lenbe. Meg-megdideregtem, szorosra gombol
tam felöltőmet, szememre "hoztam talapomat 
és vár'am. Már-már azt hittem, ma olthon 
marad, midőn az ut túlsó végén feltűnt egy 
autó két világító tüzszeméveL Gondoltam: 
bizonyára Foscanna. (lem csalódtam I Minél 
közelebb ért a gépkocsi, annál biztosabban 
láttam, hogy az jön, akit hetek óta epedre 
tések. Lábujhegyre alltam, hogy jobban lássam 
bájos arcocskája!. A nagy figyelésbe elenged
tem kalapom szélét, melyet eddig kezemmel 
lógtam. Az autó pont mellettem rohant el és 
akkor . . . 

— Bt akkor? — kérdezi* izgatottan I 
felesége derekát elengedve a fiatal (érj. 

á kérdezett végigbibralt ujjaival (orró 
arcán. —- Akkor egy szé'lhuilám kiragadta le
jemből a kalapomat, megpörgette a levegőben 
majd a sofiőr szeme közé vágta. A többi 
pillanatok műve volt. A vezető bizonyara el
vesztette lélekjelenlétet, mert az ötven kilo
méteres sebességgel száguldó gépkocsi furcsa 
gikszert csinálva, nekirohant az Utat szegé
lyező fák egyikének. Dianna rettenetes dur
rants verte fel az est csendjét. Odaszaladtam! 
de a törmelékekből csak let elszenesedett 
emberi roncsot ráncigáltam elő, a sodor és 
Foscarina, első szerelmem holttestét. — Fe
jezte be történetéi az éltesebb férfi. 

Hosszú csend követte szavait. Hallgatá
sukat osak a kerekek nyikorgása, a mozdony 
sistergése ellensúlyozta. Az asszony lehunyta 
szemeit Társai azt hitték el is szonditott, 
mikor pihegve megszólalt: »E . . , és... akkor 
is a hermelin-prémes nyersbőr kabátot viselte? 

— Igen. - y felelte szórakozottan Osz
kár bácsi. 

— Kár — suttogta maga élé a nő és 
elaludt Azonban rossz álmai lehettek, mert 
egyik oldalról a másikra fordalt, néha értei, 
metlan szárakat kiáltott Oszkár bácsit meg 
lelkiismeret furdalasok gyötörték, miért it 
mondta el unokabogáoak ezt a históriát I 

Pedig aa asszonykát álmában nem za
varták égő autók, megpörkölt holttestek. Nem 
gyötörték víziók afelett, bogy milyen karriert 
luthatott volna be Fosoarina. Sőt még azért 
aem zaklatták rémképek: Menve volt családja 
a szerencsétlen sofförnek éa mi lehetett veink I? 

Mit érdekelte étet mindez, mikor más
tól, egy nagyszerű ötletről volt szól Ogyia 
hetek óta törte fejecskéjét: mit kérhetne fér
jétől névnapi ajándékul? Most meg van I 
Nyersbőr kabátot hermelin prémmel, amilyen 
Ősikét báesi elbeszélése szerint Foscarinának 
volt. Es álmában azt forgatta, miképeo. fogja 
ezt netptkájáatk tudomására hozni. 

Be ntitáraai férfiak voltak, igy minder
ről nem tudhattak. Csoda hát, ha a fiatal 
szőke férj neheztelt idősebb barátjára, a rém- ! 
flrtánet elmondása miatt ? Csoda hiú,, ha az 

éltesebb, barna ur megfogadta, hogy hölgyek 
előtt csak a divatról fog beszélőt Hiszen a 
mai nők mind idegesen túlérzékenyek I 

Üzlet áthelyezés. 
Tiszteieltel értesítem a n. é. közön

séget, hogy Ifi év óta fennálló 

kocsifényező és kárpitos 
műhelyemet lakással együtt Széchenyi 
István gróf Utca 13. szám 'Zárda mel
lett) helyeztem á t . 
-. - .Kérem, a n. é. közönséget, hogy 

aotó, kocsi, bútorok art), fényezésével, 
az összes kárpitos bátorok uj ée hasz
náltak feldolgozásával megbízni azives-

.kedjék. 
Kívánatra bármikor házhoz negyek 

dolgozni olcsó díjazás mellett. 
50 rugós 180—80 méretű sezlont 

tiszta afrikból, grádlival 45 pengőért 
készítek.-

~ " Ttoítelelte! 
vitte Varga Antal 

kocsifényező 6a kárpitos m. 
B z f t t inmmú k l t t » t e i T a . 

S z á l l í t á s i i r o d a á t h e l y e z é s . 

Tisztelettel értistmafi a n. é. szál
líttató közösséget, hogy hosszú évek 
során át Celldömölkön Kis-utcában levő 

szállítási vállalatomat 
a Tisza falván gróf-utca 17, szám alá 
(Rosenberg major) helyeztem át. 

r — 

Jt6¥gtjL» «• «• Mdtoaéfet, boajr 
mint a múltban, agy ezután is szíves
kedjék megbízásait vállal atomnak le
adni, amelyet a leggondosabban fogók 
elvégeztetni. Kiváló tisztelettel 

SchBntafj Márton 
ezáUtWk 

C s o k n y a y J ó z 
ingatlan értékesítő, parcellázó irodája 

Celldömölk, Arpád-u. 16. 
Főutcákban 3, 4, 5 szobás családi 

házak, 4 szobás kiválóan szép urivilla, 
disztertekkel, grtrrjrjh^ael. Főutcák, 
ban nagyobb bérházak, üzletházak-
Mária-telepen adómentes 3—3 szobás 
családi hasak. 

Celldömölki határban kisebb-nagyobb 
földbittokok, Sághegyen saélflbirtok, ki
válóan szép pincével. 

Jáno*há?áu 3 szobás modero C8V 
ládiház, adómentes uj épület, nagy 
kertjei, gyümölcsössel eladók. 

Vidéken földbirtokok, földbérletek. 

-HaftrenttU T E J 
á l l a n d ó a n m i n d e n 
reggel házhoz száHitva íitaren-

Előjegyzések lapunk kiadóhivatalá
ban eazköaSlhetOk. : : - ' 

It (k6»yvsy:3iíií 


