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KEMENESALJA
Megjelenik minden vasárnap reggel.
ElnBzetési á r : negyedévre 2 pengd, félévre ipengfi,
•'géaz évre 8 peng6.
Hirdetés dija elöra íiielendő.
K o r m á n y u n k az
ifjúságért.
Az egyetemes élet örökös mozgás,
küzdel m. A nyugalmi állapot bálált és
^pusztulást lelenl. A mozgás, mely az
"élet megnyilvánulási formája, noxmá'is
. viszonypk közöli természetes és érthető,
amikor- azonban a viszonyok rendkivüt livé. lesznek, az élet maga is előreha
ladásában és mozgásában szokatlanná
és különössé lesz.
-qggy hisszük, ez a megállapításunk
talál a természeti ¿lel.es vele együtt
a társadalmi élet megnyilvánulásában is.
Százszor és ezerszer ismételt, és
hangoztatod szállóige az, hogy az élet
megváltozott. Megváltoztak » körülmények B ezeknek megfelelően megválto
zott a társadalomnak a struktúrája is..
Az emberi küzdelem egy negyedszázad
dal ezelőtt még csak a jólét fokozására,
kulturális előrehaladására törekedett. Ma
az emberiségnek, legalább is legnagyobb
részének kflzdelme csak a mindennapi
kenyérért folyik TV mai életben, amikor
még a világháború ijesztő következmé
nyeként jelentkező gazdasági válság
nehézségeit egyetlen egy állam, egyet
len egy földrész nem heverte ki, az
embereknek a: küzdése csak egyszerű
megélhetésért folyik.- Ennél többre nem
telik.
A társadalmi élet, különösen a
magyar társadalmi élet a legújabb idők
ben különös és uj színezetet kapott.
A magyar társadalom ma két ge, nerációnak a küzdelemhiillámverésétöl
recscg-ropog, az ifjúságétól és az idő
sekétől. _
_i Az idősebb generáció? mely ott
szenvedett" a -vitágháboTtr Térztvatarában
és az ezt követő idők nehézségeiben,
makacsai ragaszkodik szerzett jogai j
alapján állásához és mindahhoz, ami j
számára a nyugalmas és békés polgári
életet, a megélhetést biztosítja: Ezzel j
szemben az ifiúság, melynek bölcsődala
a világháború harci zaja volt és gyer
mekálmainak szépségét a háború évei
tépték szét, talán testében megtörten
és fásultan, de a tudománytól és tudás
tól átitatott lélekkel követeli a maga
számára * pozíciót, a munkateret, a
kenyeret. '' .
. . .
Igaz, hogy szószoros értelemben
véve az államnak nem kötelessége az
ifjúság részére pozíciót teremteni, de
hogyha ezt nem teszi, akkor az önmaga
sírját ássa meg. A képzett és a tudás
fegyverével felvértezett ifjúság akár a
főbb — akár baloldali eszmék ballá- i
mába kerül, lehet végzeté és megölője j
az államrendnek éa tár«adalmi békének, j
de másrészt az államra nézve azért i s i
végzetes lehet az - állástalanok nagy
mennyisége, meít tehetségek kallódnak •
el, fényességek villannak el anélkül,
hogy ezek a fefietségek alkotni tudná
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Felelős szerkesztő és kiadó:
DINKQREVE NÁNDOR.
p

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Dinkgreve Náodur könyvnyomdája C iinomötköc
ide i.itézendók a .-zeü. mi reszf illető k : .Itmfuyek
hirdetések «s mind. norma péntill. lékek.

nak s ezek az elvillant fényességek,
mint égő gyertyák világosságot hintenek
szét kisebb vagy nagyobb társadalmi
körben.
Az ifjúság tudásáoak tüze égeti az
idősek pozícióját. Az ifjúság alkotni vá
gyásának lángjai mardossák az idősek
hivatalait, ahol már megállapodott és
inkább lebanyatlóbao van a -munka,
ahol mindegyre kevesebb az alkotás.
Természetesen az idősek érdemei elvitathatatjanok. A különféle politikai kí
sérletek közepette a~ nemzet egyetemé
nek minden különösebb-megrázkódtatás
nélkül történi -átmentése, különösén a
szennyes hulláma forradalom sötét vi
zein való ál|Utás az ő érdemük. Ezzel
szemben,mégis alapos annak az irány
nak az állásfoglalása, mely azt birdeti,
hogy az idősek legalább is, akikben
nincs már képesség az alkotásra, aki
az életet csak a hivatal négy fala kö
zött máról-holnapra éli, adja át helyét
és adják át helyükei ezek az ifjúság
bak, mely tud, akar át teremt.

X X X .
Abból az alkalomból, bogy lapunk
a 30-ik évfolyamába lépeti, előfizető
ink olvasóink, .ismerőseink, jóbarátaink
és munkatársaink elhalmoztak jó és
szerencse k'vánataikkal. Ezen kedve*
és jóleső levelek közül az alábbi leve
let különösen meleg és méltató tartal
mánál fogva teljes szószerinti szövegé
ben közöljük:

SUTOM gratulálunk a jubiláló Sierkesztű untak
Azt hiBzem, bogy sokan Tannak olya
nok, kik élőszóval, vagy írásban sonkái azebbeo tudnak gratulálni az igen tisztelt Szer
keszt' árnak, azon alkalomból kifolyólag,
hogy szerkesztése alatt álló sympatlkoe
lapja, a 'Kemenesalja* et évifii fogva már
a XXX-ik árfolyamba Iepeit.
* cn csak Szerkesztő or iránti hálaro. bői és az említett kedves kia lap Iránti
szeretetből vagyok bátor azerenosekivánataimat tolmácsolni. Amit annyival is inkább
szívesen teszek, mivet (ha neoi. is sokszor,
da közbe-közbe) én is munkatársa vagyok
eme azóbanforgó érdemes lapnak. De egy
úttal a lelkiismeretem szavát is követem
Amint a munkában megtört és el
akkor, mikor a nagy nyilvánosság elölt te
fáradt szántóvető az ekét átadja leszárszek bizonyságot arról, hogy a »Kem> oeaalja« volt az a lap, amely a gyászos em
maxójának, látva azt, hogy a fia szán
lékű Károlyi forradalom Idején és a kö
tása után dúsabb .a vetés és bővebb a
vein még rosszabb emlékO kommunizmus
termei, ekként az a hivatalnok, aki
alatt bámulatosfisaioteséggelés bátorsággal
kenyere javát megette, álljon félre, mert
•Vég merte vallani, hogy 0 eem azonosítja
lássa be, hogy a ma életifjusága külön
magát azok felforgató tanaival és politikaiaval.
'
,,"
. ,
ben dolgozik és külómb megot alór el
Harminc év nagy idő. Az alatt a*
és ekként joggal külömb aratást vár
idő alatt sok mindenen ment kérésziül sze
Mindenkit eadLii^nyairváasai tölt
gény hazánk, de a Szerkesztő or mindig
het el a kormány intézkedése^ mely
megtalálta á megfeleld hangol, ahogy Igazi
több ezer ifjúnak adja meg a lehető
újságírónak kell szólania olvasó táborához,
illetve olvasó közönségéhez. Soha sem-csüg
séget, bogy ha képesség van benne és
gedett, soha sem volt kishitű. Mindig re
tudás, dolgozzék alaposan és teremtsen
ménységet es. vigaszt tudott önteni a cik
alapokat egy jobb és boldogabb ellö
keibe, hogy ne essünk letargiába, még akkor
vendő számára. A kor : ányhttóság ami
sem, mikor a magyar sorsnak nehéz kál
váriáját járjuk, már több mint 15 éve.
kor a munkanélküli ifjúság egyrészét
A Szerkesztő ar njságirói munkássá
munkára szólítja^ ezzel magának a nem
gának az lesz a legsztkb jutalma, ha lap
zet egyetemének az érdekeit szolgálja
jának a XXX- IK évfordulójától kezdve fo
és a csüggedőknek, akiknek óriási tö
kozatosan liiija, bogy lisztül és világosodik
mege fekete diszként hullámzik a csonka
a magyar látóhatár, a zivataros ég is foko
zatosan tisztnlni kezd, míg megjelenik ismét
hazán belül, a lelkébe bátorságot és
a szivárvány. Világosan lógja látni a Szer
bizalmat önt e ezzel meggynjt(a a szebb
keszti! ur, hogy nem-hiába dolgozott, lapját
és boldogabb magyar jövendőt mutató
jól szerkesztette. A következő 80 évben a
fáklyát, melynek égése és lángolása - lapját még nagyobb gonddal és szeretettel
csak akkor lesz világító, hogyha az
lógja szerkeszteni, mint eddig tette Mi pedig
igyekszönk tolunk telhetőleg megfeleld mun
idősek mellett a fáklyavivók között ott
katársai lennr.---—\,
izmosodik az ifjnsáv, is. .
Adja a jó Iaíen,
Iiten, hogy nay
ugy legyen.
Spectator.
oaevljfeW Hdctky Egon.
:
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A r h e u m á s bajok házi
kezelése.
Jrta: D r . B n g l á i d t r Á r p á d
—
budapesti szakorvos .
- __
II. kiadás, i
Ara 2 40 P.
Megrendelhető lapunk kiadó
hivatalában.

Amidőn a hozzánk intézett kedvea
megemlékezésekért ezúton is bálás kö
szönetünket nyilvánítjuk, ismételten kér
jük lapunk nagybecsű előfizetőit, olva
sóit, jűbarátait és munkatársait, hogy
tartsák meg lapunkat továbbra \* sze
retetükben, pártfogásukban, bogy lapunkat -továbbra is kitűzött céljának
megfelelően állithassuk a haza és a
társadalom szolgálatába, valamint szel
lemi felfrÍ8SÍté3ÜkreT"-~
*
Seerkeaeíóség.
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' tés en már el vannak fogadva 6' azt a vár- este a budapesti vonattal érkezett városunkba
i m'gye is jóváhagyta Az elöljáróság Ígéretet Kosa Miklós 23 éves zalaegerszegi szulelé-ü
j lett, hogy mindent . követ, hogy az 1934. szabósegéd s betért a Korúba szállóba, ahol
Képviselőtestületi közgyűlés. Folyó hé I évre ne leien pótidő. Ebben az értelemben szobát bérelt. Vasárnap delelót: 10 óráig a
"20 in tartott képviselőtestületi közgyfilé en aa . azután a képvjselötest illet. «z jwUlváiiyt i-velte v,adég nem adott magáról éleijeli, eonéllogva
alábbi tárgysorozatot targyaltak:
j a napirendről. Azt azonbin iml-il k»", hogy a szobaasszony kopogott ajtaján, de mivel
Az 1084. évi költségvetést a vármegye a mult évi hiányok fedezésére ez évben 20 vataszt nem kapóit, Glatz Islvan :_zálludajóváhagyta
j százalék" pótadó le-z U.-.tv 1934 évben, tulajdonosnak bejelentelte, aki érte-itetl- a
Hitelátrohaza* a jövő évre megenged ! azonkívül van. 26 szazaléköiv •rmegyei póhdó csendőrségei, akik felnyitottak aszóba ajt.ját
es láttáit, hogy a vendég az ablak kereszt-"
tetett
! is, igy 47 százalék potsdót'MI fizetnünk.
fajara felakasztotta maga és mar halott volt.
Az 1933. évi pótköltségvetést a várme
Gyógyszert
ír
etigedá
y.
A
b
•
ü
symlniszAz asztalon apjához intézett lezárt levele: ~és
gye jóváhagyta.
jer
Kovács
Uszrí'ÍCMir.í;
«zv.
Kovács
Sana
hatfjsagokhoz címzett nyi'ot! levelet talál
Cenpor Sándorral'kötött szerződés jó dorné fiának Bicskén gyógyszertár nyitására
lak A nyitott levélben kért" a levélnek fel.
váhagyást nyeri.
_ • .
bontatlanU' sziléihez Arató tovabbiia.-át é- a
Tüdőbeteg gondozó évi jelentése: Az adott engedélyt. '
Elhalt szerzetes nővér. Mudrony M. Te levél bjlejez'Éseiii azt írj <": »a fajdalmát nem
elMjároság "bejeleutipflogy a községi tüdőbe
rézia
oki.
polg.
isk.
tanárnő
Budapesten
a
bírom
lovabb !« A földön heveri egy veres
teg gondozóban a mult évben 707 egyént
mult szombaton meghalt. A tanari pályán 24 borotva, amellyel előzőleg a baj kezéo az
vizsgáltak meg.
mökődött s ebből az időből városunkban erei: vagla fel. Iratai közölt laláitak egy ig
Ozv. Pajor Jáoosné kéri, hogy mivel évig
évet töltött. Volt tanítványai, akik nagy zövárjyl, amely szerint a budapesti Ference
igen szegény,- ellátása biztosítva nincsen, a 8
rajongással vették körül, nagy részvéttel van sek rendiének voltharmn tv" utótagja, ahon.
község adjon neki némi segélyt. Kei elmét el nak
szeretett -tanárnőjük korai elhalálozása nau . sápit* kérelmére az elutazás napján boutasították.
(MAU.--.Az
elhunyt nővér le'kiödvéért héllőn
Simon Bátrat azt kéMUBeci, jbogj lebv«
a
' pitési dij címen 30 pengőt Bsethesseo. Elfo reggel az apátsági templomban gyászruha |-csatpUAkIeJ,
|-nti' járt ifjúTemetésére
édesatyja eljött
Zalaegerszegről,
aki
tartottak, amelyen a zárda növendékei és az az ottani gimnázium nyug. altisztje.
gadtatott.
elhunyt
rendtársai
is
megjelentek.
"Gyaszkocsi használati dija ezután 3 P
A Pesti Tőzsde 16 oldalas uj száma
Névváltoztatás. A helögymioiszter Bolesz 4 P helyett.
az afu- es értéktőzsdei husszkilatásokrol, a
Miklós Antal kéri, hogy a régi kavics seoheim Jeaő helybeli kir. járásbírósági iro vdéken várhaló bank es Oókösszevonnsokról,
bányát neki bérbe adja a község. Mivel azon daigazgatónak és nővérének, Rózsinak cssládi a Rokkamegyusület tű milliós homályos ir mz
ban az 1036. évre is bérbe van adva,-így a nevét. >Rózsás«-ra változtatta.
akciójáról, a malomiparban történő sulyós
kérelem nem volt teljesíthető
Változások a magyar diplomáciai kar vis z ,-lesekről, a kölvenyhosszról -szenzációs
Daniéi Géza indítványt adott be, hogy ban. Illetékes helyről tudjuk, bogy gróf Khuen riportokat közöl. A különféle magyar-olasz
az iparvágánnyal biró vállalatok árui is le Héderráry Sándor, n külügyminiszter állandó gazdasági tárgyalásokról kilünöen informált
gyenek kövezeti vámmal -ojtva, mert szerinte helyettese; január hóban átveszi a párisi ma
tudósítás számol ber Az Ügetöve^ejriy •
' az odaérkezett anyagokat tengelyen beszállít gyar követség vezetését. "Ugyanakkor báró romai
ják a közséjt területére,., rongálják tehát a Villaoi Frigyes, a mostani párisi magyar kö pálya váltóival kötőit lextilözletekről. a telek-,
-kövezetet. Az iuditváoyt -felterjesztik a ker. vet, Hóry András helyébe kerül Rómába, a kraehróij—a" -hadikölcsön valorizációról s'b, kvirináli magyar követség élére, Hóry András fontos információkat közöl a lap, amelynek
minisztériumba.
biztosítási, vide.ki hitelélet, vas és gép
•— Jéggyár bérbeadása. A jéggyár bérlete rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter •lexti','
lejárt, a képviselőtestület ugy döntött, hogy pedig gróf Khuen-Héderváry Sándor utóda ipari, vegyPszeti rovatai is nagyon, érdekesek,
azt tovább is Fördős Gyula kezelje, vele köt íesz a kölngvmini-zi'-nnmban.
. Népművelési -eJűadások^emesker.---zttessék meg a bérleti szerződés.
I uron. Karakón, Keled n, Alsómesteriben, Fel• -őmesieribeü, KemeirPskspülrjáu, Kisköcsk'in,
A megüresedett írnoki állásra Erdő
Gyu'ál rendelte ki a járási főszolgabíró a be
j Nagyköcrköti és Egtttazáshetyéú Tompa Kaitöltésig. "
' ' m.in ny, azinlgazgatu uépmftyléli eIOadasotat
Második hetivásár Ugye a kereskedelmi
j tarto'.l, a hallgatóság é'éok tetszése melleit.,
minisztériumba felterjesztést nyert. Ha eoge
í Tompa Kálmán előadót a oemeskere-,ztüri
délyezik, a második hetivásár hétlön lesz.
I jegyzőségoen Gyarmaü Béla gazgato laintó,
Gyalogjárdák kavicsolását tovább folyi Felső és Alsóraesteriben Balint Károly heUtják.
j lyettes jegyző, az ezyhazashetyei -körjegyző
Riczioger Ignác nyug. ig. tanító kéri,
séjb-n ped'g Simon Ferenc főjegyző kisftfiek
A S P I R I N
hogy a rea kivetett telepölési dijat engedje
I és az_ előadás végen'meleg szavakk'-l köszönTA B t f f T T Ä K
el a község honoraoió képen azért, mert a
;. lőtték a-községek lakass ága nevében,
"községnek ingyenes szolgálatokat végez. A
i
Vadászat. Bókodon szerdán tartottak
A valódiaégérl *> jóképviaelőtesltttet a kérelemnek helyt adott, a
1 meg- a körvadászatiit, melynek eredménye
letelepedési diját elengedi.
•ágért • Bay.r kerwzl
\ lelt 11 puskás mellett 167 darab nyul és 3
Takács László ajánlatot tett a község
•rovatol, nefy mlndea
j darab fáoan.
oek. hogy miután végzett kertész, az ültetvé
* tab'
Az Erzsébet Nőegylet jövő szombaton
nyeket gondozza, a fásításokat és egyéb szak
léthefó.
este fél 9 órai kezdettel tartja jótékony célú
dolgokat elvégzi havi 40 pengőért, a képvise
taucestnlyél
Griff szálloda oagytermében.
lőtestület elfogadta az ajánlatot.
Gyógyszcrtárbat) kapható.
Belépődíj sze-rélyenkint 1.20 P, családjegy
Velekey Aotal azt kori, hogy a jégpálya
2.80 pengő
önként jelentkezett Fodor József, tokezeléséért a bevétel 50 szazaiékát kapja. A
Összelapította lábát a csille. A saghe-képviselőtestület a bevétel 40 százalékát sza korcsi lakos támadója Banga Horváth Elek
alsósági lakos, aki december hónapban a Ság gyi bányában Dénes János 38 éves alsósági
vazta meg visszamenőleg január l-ig.
Csokoyay József képviselőtestületi tag ról-éjjel haza igyekvő Fodor Józsefet az bányamunkás egyik társavai egy megrakott
indítványt terjes tett á képviselőtestület ele, országúton megtámadta, a hoba teperte és csillét tolt hetfőa délelőtt a. törőépttlet féle,
hogy a községhiro fizetése 60 szazalék cal le elvette nadrág- zsebében levő 95 pengőt tar azonban nem vették észre, hogy egy csille
szállittassék, az elöljáróság és törvénybiró talmazó péc:ta.-ca,át és vele elszaladt. .Banga jön ute.'uk, amely D=nes Jánosnak futott es
Horváth Elek Nagykanizsán bujdosott, míg az annak bal lábat a kei c.-ille ötközöje o.--. •
tiszteletdíja pedig teljesen töröltessék, a tiszt
viselők pótlékai ugyancsak töröltessenek és a elvett pénzből tellett és hogy a pénz elfogyott; lapította. Beszállították a helybeli kórházba.
megüresedett írnoki állás betöltést ne nyerjen. .kedden önként jelentkezett, mire a-csendőrök
A vasutasok báljára nagyban folynak
Ezen tiszteletdíjak é- pótlékok megszünteté letartóztatták és bekísérték a szombathelyi az előkészületek és a buzgó rendezőség nagy..'
sével, valamint az. írnoki állás be nem tölté ügyészség fogházába. -.''
szorgalommal munkálkodik azon, hogy a vassével a község körülbelül 70Ú0 pengőt taka
Kultureloadás a közságházán. Ma dél utasok d-i bálja az eddigieket is felülmúlja
rítana meg.
után a községháza tanácstermében délután 4 a nagy sikerben.
Az indítvány felett hosBzabb vita fejlő órai kezdettel Fébert Lajos tanár »A keres
Szlnbázi jelentés. Az Országos Kamara
dön ki, végre is-ugy határozott a képviselő kedő, iparos és tisztviselői, folytatólagosan
testület, hogy ha a elöljáróság garantálja azt, pedig dr. Szumrak Zoltán kórházi igazgató Színpad vígjáték együttese kedden, folyó hó
S8-án
kezdi rövid ideig tartó vendégjátékát a
hogy 1934. évre nem lesz pótadó, az indit
főorvos »Mindennapi bakteriológiát címmel
Korona szálloda nagyi érmében. Ezen együttes
váoyban felemlített pótlékokat meghagyja, tartanak ismeretterjesztő előadásokat.
Mohács Baja-Keszthely - Zalaegerszeg - Kőszeg
azért is, mert azok az 1934. évi költségveFelakasztotta magát. Mult szombaton után most hozzánk látogat el. Az együtteh
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4. szám

elén Ujváry Árpád áll — Ojv.íry Károlynak
a régi Népszínház, majd a Nemzőn színház tatok eaeten.A legújabb kormányrendelet sze
hervadhatatlan emlékű művészének fia. Már rint ha. valamely, még használható állapotban
ez a név is garantálja a kitűnő, tökéletes levfl adóköteles épűletet_a mai kor követel
előadást. A vígjátéki rgyOttes föerősségei: ményeinek megfelelően-lényegesebb költséggel
Sioka lm, Sántha Nusi, Szegedi Manci, nagy átalakítanak és az átalakítást az 1934, év
ajtai Kovács Piri, Könyves Jenő, Takács An- végéig befejezik a hazbir.tokps á czabalyazetaT, Nagyiván István, Rózsa Ödön stb. A Ka rOen igazolt költségek 60 százalékát adójából
mara színpad vezetősége egyben tisztelettel levonhatja. Ha pedig valamely allaudóau adói
meutes épületet adóköteles lakássá, üzlethe
adja tudtul a nagyérdemű szinpártoló közön
ségnek, hogy a legutóbb községünkbe keszölt, lyiséggé vagy'irodává alakitanar-aiV az 1984
de míndezideig be nem érkezett Msgyar Já év végéig, rendkívüli íiázádomentesség enge
téksain részére lekötött bérleteket teljes ege délyezhető es pedig a Budapesti közlöny 291
szamában közöli 1938. évi 178.000 szamu
szében érvényesíti és elfogadja.
pénrügymiDiszlefi i-endelet szeriot: a) a ren
Legénybal. Február 10 én tartjali cell deletben rész elesén felsorolt és adókedvez
dömölki ifjúság a most mar hagyományossá ményre jogosító átalakítási munkalatok elvég
való legénybált, amelynek az idén három zése, íejöbei. a hazbirlokos a lelmirült és
érdekessége le-z, az egyik, hogy bevétele a igazolt átalakítási (és az átalakítással kaposo
járási Ínségesek javara megy, a másik, hogy latban eszközölt talárt zásj.) költségeknek- 60
jelmezes lesz, végttl pedig, hony nem lesz százalékát 1935. evtSl kezdve évi lb szaza
nem ázik át,
agglegények kisoreolása. A bálra az e!őké=zű- iékos, oégy egyenlő részletben áz átalakított
tartóssága csodával határos
letek már nagyban folynak. A meghívókkal épület hazadűjabOl, ennek rendkívüli pótlékai-,
A- én ta-oain Qkmataip
egyidejűleg a nagyközönség írásos jiraktikus ból és községi pótadójaból levonhatja; b) ál
Kávés Joéniér: soká tor:
tanácsokat .is kap a bálrendezőiégtŐI (jelme landóan adómentes Apüleloek iakassa^-süzletzek készítésére stb.), amelynek élén dr. Nagy helyiséggé vagy irodává a alakítása esetében
számol be, Szomory Dezső
János szolgabíró áll. A meghívókat rendé'-' pedig a köbméterenkénti átalakítási költség zieseményeiröl
zenei referadát ad. Maray Sáudor, Forró
ífijaég a jövő hét végén köldi szét
„\
minden belejezett pengője után félévi, össze pedig
sen legfeljebb 10 évi rendkívüli ideiglenes Pál, Szép Ernő, Sértő Kálmán, Farkas Imre Vaautat gyűlés. A Celldömölki Mav. adómentességben részesül, mely az állami cikkein kívül közli a Színházi Elet Forró Pál
Vasut-sok Köre február hó 4 én délután 3 hazadón kívül ennek rendkívüli pótlekaira és Társasutazás cimtt érdekes regényének foly
órai kezdettel tartja évi rendes közgyűlését. községi pótadójára is 4iti r.ed. A kiviteli ter tatását, darabmellékifiül pedig Ol egyfelvoná
Kéretnek a Kör tagjai, hogy a közgyűlésen veket és részletes költségvetést legalább '8 sost közöl.. Koltameilékletén a Raili Radi Radi
Bum-Bum-Rum cimü világslágert adja. Ren
teljes számban vegyenek részt.
nappal a munka megkezdésé előtt kell két geteg
érdekes cikken és gyönyörű képeken
• Hét Nap< cimmel Szakács Audur or
kívül
32- oldalas Gyermekújság, kézimunka
iP
í
benyújtani községi, Budapesten
szaggyUlési képviselő szerke•sztéTébernolítikai
-sztesenen politikai i
iöljaro=aghoz; csatolni kell a beés 64 oldalas Radióvilaghirado (He
hetilap jelent meg. A két első szam bőséges ' jelentéshez.az átalakítandó épület, illetve az melléklet
vesi Sándor radiokrilikajav.il) egéaki'i ki a.
* és rendkivhl érdekes tartalmánál fogva érde átalakítandó bérlemény részletes térfogat-ki Színházi Elet uj szamát, amelynek ara 60
melfigyelmet.Ara -20 fillér. Szerkesztőség és mutatását is ha egyes bérleménynek vagy fillér. Előfizetési díj negyed évre 6 50 pengő.
kiadóhivatal Budapest VL Pudmsniczky-utca állandóan adómentes épületn k átalakításáról Kiadóhivatal Budapest VIL Erzsébet körút 7.
27. tel. 120—69.
vau szó. Az atalakilás igazolt költségeinek
A gyümölcsös teli tisztogatásáról iá
Uj védelmi intézkedések a gazdává-' Isgalabb is a következő összegekre kell rug- permetezéséről
ír a Növéuyved iem és Ker
deími rendelet körűi. A Budapesti Közlöny niok, hogy
kedvezmények megadhatók le teszei most megjelent -száma. Cikkeket'közöl
keddi számában a pénzügyminiszter helyette gyenek; a) családi házaknai az 1934. évre még a mandula termesztéséről, az öreg gyü
sítésével megbízott belügyminiszter kél ren kivetett hazado alapjának 20 százaléka; b) mölcsösök felújításáról, a zöld-egfélék melegdeletet adott ki. Az első a védett birtokok bérházaknál annak 15 százaléka;cT~7gyes i agyi .ermesztéséröl, boroshordó* kezeléséről,
felett közfelügyeletet gyakorló helyi bizottság bérleményeknél köbméterenként legalább 2 P \ a befőtt romlásáról, a szójabab termesztésé
szervezetéről és ügyviteléről szól es az ügy 50 fillér és d) állandóan adómentes épület ről stb. A dúsan illusztrált két szaklapból e
viteli eljárás-módját, a második pedig a gaz adókötelessé átalakításánál legalább 5 pcogO lapra való hivatkozással egy alkalommal díj
daadósok rééiSről az adosvédelmi rendelet kilométerenként.
.
talanul kfHjmutatványszámot a Növényvéde
értelmében nem közvetlenül a hitelező kezé
lem kiadö ráiila (Budapest V. Kossuth Lajos
hez teljesítendő fizetéseket szabályozza. Mind
tér l l . a z V t )
azok, akik a védettséget igénybeveszik, tar
— Egy hindu tudoa csodalatos mutatvá
toznak a hitelezőiket február 28 ig ertesileoi,
m e g h í v ó k nya. Sudar.-baii Das hindu tudós eg; proleszhogy az esedékes kamattörlesztést az illetékes B á l i
szorukbol alló bizottság előtt felakasztatta,
adóhivatalban fizetik be.
a
l e g i z l é s e s e b b k i v i t e l b e n , majd eltemettette' magát. Amikor kiáslak, égy
Ráeaett a fá. Héricz Sándor 49 éves g y o r s a n , o l c s ó n k é s z ü l n e k . pohár tömény savat ivott es • ugyanezzel a
savval megmosta arcát és kezét, A csodála
egeraljai; lakost pénteken délután 3 órakor
tos mutatvány befejezte utat: mosolyogva
súlyos szereocsétlegség érte a dabronyi ala
- meghajolt -elképedt hallgatói ejölt. Errf-l a.
pítványi erdőben. Farönköket szállítottak ki
kísérletről bosszn levélben számol be Tolnai
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az erdőből, miközben egy nagy rönk ráesett
Világlapjának egy indiában élő magyar em
a hátára és bal vállknlccsoctját és a jobb
ber, akinek a hindu tudós ezekkel a szavakkal
oldali bordáit teljesen összezúzta. A mentők
Álarcok,
.
magyarázta meg mutatványát: >Ez az akarat
szállították be a celldömölki korházba, ahol
Papir-sapkák,
erő feltétlen uralma volt a test lölött 1
szombaton hajnali2 órakor belehali sérüléseibe.
Confetti,
A vizsgálat megindult, hogy a balesetért ter
S
e
r
p
e
n
t
i
n
,
hel-e valakit felelősség.
—
ü S A R H O K .
Belépő-jegyek
Leesett a szekérről. Molnár István a
vöoöckl Deutsch Testvérek gazdasagában »zal
D i n k g r e v e
N á n d o r
Apró történetek.
mával megrakott szekérről leesett és bal vall.papirkeresk.
Celldömölkön.
A megérdemelt boldogaág.
kulcosont törést szeovedett.
Halálozás, özv. Heidekker Antalné, ka
Sokáig oélkülöztek. Nem kedvezett uekik
darmester özvegyé hétfőn reggel 83 éves ko
A Színházi Élet eheti meglepetése: a szerencse. Amíh-z fogtak, bainl ütött ki.
rában hosszas szenvedés után meghalt. Csö- Műkedvelő színpad. A Színházi Elet állandó Pedig ügy -szerették egymást. De a rossz
tö. tökön temették varosunk közönségének uj ötletekkel igyekszik kedveskedni pnbliku- anyagi helyzet kissé fanyarrá, tehet mondani:
nagy részvétele mellett.
manak.'Most hétről-hétre más és más uj ro rideggé tette házaaéletükeL Hiába, az emésztő
Kabaré a Legényegyletben. A celido vattal bővíti a laput'. Mult héten egy teljes gondok . mégtépdesik az idealizmus szárnyait.
A férfi volt az erösebb. Megmaradt a
mölki Katb, Legényegylet ma, vasárnap este női divatlapot adott, B heti meglepetése pedig
7 órai kezdettel vidám farsangi estet rendez. Műkedvelő Szinpad. Ebbeu dr. Morvái Jenő a hite, reménye és bizalma. Tudott várni, bár
-Az est műsora: 1. dr. Horváth Károly elnök | Műkedvelő Egyesületek Országos Szövetségé fájt neki, hogy az asszony vergődik mellette.
üdvözli a vendégeket. 2. Garay Rezső üdvözlő nek elnöke A_Mükedveles Történelme cimen Es mi tebetett az erösebb? Vígasztallá, bá
konferansza. 3. Magyar népdalegyveleg, énekli irt cikket. Hevesi Sándor pedig Kell-e mű torította a gyengébbel. És az aaszotiy, mert
az urat, bát megosztotta a kevesebb
a Vegyeskar,* vezényel Dhlár Gyula karnagy. kedvelő Színház cimen irt. Nagy Endre kon- szerette
4. Magyar nótákat énekel Szloboda Ferenc. feranszöt ad a műkedvelőkről, pesti színészek nél is kevesebbet vele.
visszaemlékezéseiket abból az idO. Aztán fordult az idő. A szilárd hit, a
5. Bohózat. Szereplői ismeretlenek. 6. Csányi elmondják
amikor műkedvelők voltat. Gólh Sándor szívós kitartás,- a törhetetlen akarat diadal
Panni és Németh Boldizsár ének és tánoszá- bői,
Szegény Mevner cimll darabról — amely maskodott, Jobb sorsba kerültek. Az idealiz
mi. 7. Holperl Lajos monológot ad elő. 8. akülönösén
alkalmas műkedvelő előadásra —
jobb és szebb szárnyakat kapott A hidegCsányi Panoika és Nagy József slágerokat irt_oikkeL Műkedvelő sztárok- lényképei. Egy mus
a fásultság szertefoszlott. Az érzelmek,
énekel. 9. Mécs verseket szaval Déry Géza. műkedvelő próba leirasa és nagyon sjk más, Bég,
miket
kíméletlen gond erőszakkal vissza
10. Mihók József magyar nótákat énekel. 11. a műkedvelőket érdeklő cikk VBH még éhben fojtott, aelementáris
erővel törtek ki belőlük.
Zarökonferansz. 12. Németh Boldizsár ének az uj rvvatban E mellett a Színházi Elet e Most mutatták meg csak egymásnak, mit a
száma. 18. Induló. Tekintettel arra, hogy heti uj ^-száma csupa érdekesség, Harsányi keserves napokban nem mertek, nehogy tenévre szóló jegyek vannak kibocsátva, min Zsolt cikket irt az Ember tragédiája ötazázadik téazék kölcsönösen fájdalmaikat, megmutattak;"
denki siessen, hogy az estéiyen való megje jnbileumáról, izgalmasan érdekes cikk mondja mennyire eggyé vannak "forrva.. mily tisztán,
lenése biztosítva legyen. Jegyek igényelhetők elánagy francia szélhámoB Staviszky pesti mily fensógeseu s'erelik egymást. . Vf lohan
az egyesület tagjainál, melyeknek ára 60 fillér. karrierjét. Hatvány Lili a hét színházi és mo- boldogok voltak és.ennek az iyázi be- tl.^ra.
Ujabb adómentességek épület átalaki< , | d a n
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guknak ic.iaa .tudlak orölui
És MOlt • férfi;
— Ugyebár, édes felétetem, mi meg
érdemeljek, hogy OyomoMJ B*Jk816«*s nél
kül elhe-súnk, mart ísuci mtioú szeretjOk
egymást.
É» saólt ac asszony:
— Igen, drága u.aro.mi megérdemeljük,
a fia gr. boldogságot, mikor asái és száz em
ber- pár él jólétben es gazdag&egban, de —
Szeretetlenéi.
• A talált nyermek.
' Eg; polgárasszony az éj sötétjében egy
kapa alatt fekete kendőbe l.orkolt csecsemőt
miatt. Nem sokat tekelóxiázott, mert hát saj
oálta a nyöszörgő kisdedet, u bál begöoyö-itette a kendőbe, karjára vette és'; miközben
hazafelé tartuti, akép mooológizált;
— Jóságos I-ifU, ily lelketlenség. Kinek
az ég gyermeket ad, eldobja magától,ki meg
szeretőé egy kis babát, ízt nem áldja meg
vele. Talao n ken) volt szánva. Igaz, bogy
ón ós a/, uram alig tudunk megélői a sovány
keresetből, de majd csak fölneveljük a kicsi
két, ha Isten ugy akarja.
y~~
S.-iute rohant jókedvében s míg egyre"
dédelgette, becézgette karján a csemetét, el
gon'd'-l'.a, hogy fog örnlui az ura a osöppségaek, mert mindenkor hó óhajtása volt egy
ilyen apró -jószág.
Hazaért Amint benyitott az ajtón, se
szó, sí' beszéd, tetette az asztalra a »fekete
Csomagot*.
— Mi ;ó- hoztál asszony ? — kérdé a
férfi és szétfejtette a kendőt.
Alig tudott hová lenni ámulatában, mi
kor megpillantotta a kOIOnOs ajándékot, melyIvei öt meglepte a félesége, de csakhamar ma
gához tért éa gyengéden meglógta két kezével
a gyermeke', "fölemelte a levegőbe és ugy
himbálta a feje fölött. Nagy öröme tellett
benne.
A magzat fölemelésével egyidejűleg, a
kendő beisejéból a földre pottyant valami. Az
asszony utána nyúlt, fölveszi. Egy hatalmas
bugyelláris volt.
—
Erre már a férfi letette a gyermekit
és kikapta az asszony kezéből a nagy pénz
táróét. Óvatosan kinyitja, hát — uramfia —
telisdedteli volt bankokkal. Alig győzték meg
számlálni. De mégis csak Sseaeszámlálták.
Kerek ötezer pengő volt.
• — Vagyonoa lamiliából való — mor
mogta a.férfi, miközben aeebrevágla á ban
kokat.
— Talán grófi gyerek — tette hozsá az
aasxony.
Aztán egyszerre elkomorodtak. Mintha
egy gondolatuk lett volna. .
Es szólt az ember:
— Eh, minek is nekünk gyerek! Ha
eddig' nem volt, ezután se kell. Egyebet se
tenne, mint bőgne nappal és éjjel.
~=* — Igazad van — jegyzi meg az asszony
— szegéuyeseu éltünk eddig gyerek nélkül,
most'hogy lesz mit á tejbe aprítani, csak
galibát .csinálna egy poronty!
— Ez az igae bestéd — folytatja a
férfi — vidd csak azonnal viasza, ahonnan
elhoztad.
. .Es az asszony gondosan bepólyázta a
fekete kendőbe a" gyermeket és visszavitte
oda, ahonnan elhozta.
—
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Vonatok é r k e z é s e é s i n d u l á s a C e l l d ö m ö l k á l l o m á s o n .
Erwenyes 1933. o k t ó b e r 8 - t * l .
Hova 7
Honnan?
0-05
személy
410 Budapest«rOyor
4.15
vegyes
70S Eszterháza
430
személy
714 Szombathely
5-10
7.47 Veszpr m
5-17
8 18 Rcdics
5.20
822 Szombathely
605
m
• »~
8-25 Győr "~
6.30
teher szem. 7-20
motor
11-26 Szombathely
személy
'T^'" ' -",""7." , 12-02 Székesfehérvár
827
8.29
személy 12Ó7 üvör
8.30
• p.
13:55 Zalaegerszeg
9-10
motor 14-IS Sopron
H-37
szem y 14-28 Szombathely
12.09
teher szem. 1430 Pápa vas. nem
személy
15-35 Rédics
-- .
személy 12.12
•
13.00
15.37 Győr
motor
14-35
15-45 Budapest déli Sz. személy
,
sin mautó 1712 Zalaegerszeg
14-36
személy 1711 •Szombathely
15- 50
motor I T : O Győr
17-21
motor
vegyes 19-40 Svjproo
17.22
személy
személy 1945 Szombathely
17-23
motor
20-44 1Keszthelv
1730
személy
20.51 | Budapest kp. Szab. motor- lh35
20.53 1Gvör
120-58
sin
autó
m
23-43 Szentgotthárd
személy ! 20-59
személy
motor
személy

j

Es megesett, bogy Lacikc egy pap erősen
köhögni kezdett, a torkát folytogatta valami,
nagy láza volt. A nevelőnő tudomására, adta
a méltóságos asszonynak az eseményt. Omél s z é p
tósága megnézte a fiút, aki épeó akkor nem
köhögött, a torkát nem fojtogatta "pillanatra |

Budapest kp. Gyói
Sopron
Szentgotthárd
Budapest déli Sz.
Rédics
Győr
Szombathely
Pápa vas. nem
Keszthely;
Györ
Veszprém külső
Szombathely
Sopron
Oyőr •
Rédics
Szombathely
Eszterháza vásár
Budapest kp.Sz. át
Győr
Szombathely^
Rődics
Eszterhiza
Győr
Székesfehérvár
Zalaegerszeg
Szombathely
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— Kis meghűlés - szolt a méltóságos ' l a k á s s a l é s b o r p i n c é v e l azonmarná, —kis gyomorelrontás. Nem kap enni, i
,,
r\i~
_•
de adjanak a torkára egy vizes borogatást. : 1131 61300. ülltl 3 KldüODafl.
Es megesett, hogy egy nap csak nyö
szörögni kezdett Laluka és egyebet se tett,
mint nyöszörgött. Nem ugrándozott, nem fi
Kedvező
részletfizetésre
cánkolt, mint. annak előtte, nem nyalogatta
•rnője tenyerét, arcai, szoknyája szegélyét.
csekély
üzemköltségü
modern
A sarokba kecmergett é; csak nyöa'örgött,
remegett.
— Jézus Maria ! — kiáltott fel rémülten
a mama, azaz pardon, az úrnő. Mi baja van i m á r
k a s
r á d i ó t
Lalakának? Edes kis Lulucikam, mi lelt, mi
fájSj Szegény kutyuskam drága fiacskám, va i
• •
lami bajod' esett.
Es becsöngette a szobalányt: •;
\ v e g y e n . A z uj e l ő f i z e t ő k 2 hó— Hamar szaladjon el as orvoshoz I
De várjon csak. nem ahhoz, aki a mi utcánk j n a p i g n e m fizetnek e l ő f i z e t é s i
ban lakik, hatieai ahhoz a másikhoz, az ál
latorvoshoz, aki a harmadik utcában, balra
dijat.
/
a harmadik házban lakik. Mondja, hogy tlls
tént jöjjön el, mert a Laluka halálosan beteg..
K o c z o r D á n i e l
Hat rohanjon.
*T
Es "a szobalány elvágtatott, miközben a j rádió és vili vállalata Celldömölk,
méltóságos asszony szaluoj val szomszédos
szobában Lacika szaggatott,, de erőteljes kö j
—
. T e l e i n 30.
högése vott hallható.
. •
C s o k n y a y
J ó z s e f
Többet ésszel, mint érövet -—— — i
i
ingatlan
értékesítő,
parcellázó
irodája
Az országúton haladt két vándorlegény
Amint lássa léptekkel bandukolnak, szinte I
.
Celldömölk, Arpád-a. 16.
•
egyszerre pillantottak meg a löldön mind a I
ketten egy erszényt. Dtáoua kaptat, az' egyik I , . Főutcákban 3, i, 5 szobás családi
felét ai egyik, a ma;ik felél a másik fogta házak, 4 szobás kiválóan szép urivilla^
görcsösen. Tulajdonjogát egyik sem engedte.
Szó szót követett, majd midőn berekedtek a diszkertekkel, gyümölcsössel. Főutcán,
nagy disputálásba, nem voltak restek karjai ban nagyobb bérházak, üzletbázak- .
kat is segítségül luvui. Kékre, vörösre verték Mária-telepen adómentes 2—3 szobás
megrugdostak, félholtra öklözték egymást, mig család házak.
az egyiknek a verekedés hevében ötlete, támadt.
A ket beteg.
Celldömölki halárban kisebb-nagyobb
— Hopp, megálljt Nem volna jobb,
A- méltóságos asszonynak volt. egy kis testvériesen, baráti raódou megoazlozkodni földbirtokok, Sághegyen szőlőbirtok, kifiacskája, meg egy kis kutyuskája. A Laciká a tartalmán annál is inkább, mert egyszerre j valóan szép pincével. J
rai (igy hívták" a gyermeket) a nevelőnő fog látták meg.
lalatoskodott és sétára ment vele, a Lalaká
Jánosházán 3 szobás modern csa— Mondasz valamit — szólt a másik.
val (igy hivták az Ölebet) ő méltósága ját — Szent a béke és közös az erszény tartalma. ládiház, adómentes aj épület, nagy
szadozott, karjába vette, ölébe tetté, meg-meg
Kzzel az első felvette a verekedés köz
csókolta az orrát, szemét, száját: naponta ben-eldobott erszényt, kinyitotta, 'hát benne kerttel, gyümölcsössel eladók.
kikocsikázott vagy kipromenádozott vele. Ha nem "volt egyébb, mint'— két gomb.,
V^éken földbirtokok, földbérletek.
rossz volt I Lacika (a nevelőnő bepaoaszolasa
bgymasra néztek éa hallgattak..' Szótla
szűnni) ő méltósága saját becses kezeivel nul folytatták tovább az^atjukat
elnáspángolta; ha csintalan volt Laíuka, a mél
MOST JELENT MEG
H. Hah n Ilona.
toságoa asszony büntetésül nem vitte magá
val, de mikor hazajött fájó 'szívvel; (alig tudta
Haláss Béla érdekes könyve :
nélkülözni a kutyuskát) és lattá, mint sirán
n
a
kozik az öleb, majd örömébeu ugrándozik H i r d e s s e
K i l á t á s az Eiffel t o r o n y r ó l .
előtt." és nyalogatja szoknyája szélét, érzé
Ata 2 pengő.
keny lelke nem tudott tovább haragudni a
. Kapható ktadóhivata'ankbafl.
kptyuskára, fölemelte, 1 uszizta és valcerezett
vele'..,
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