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KEMENESALJA
Megjelenik minden vasárnap reggel.
Előfizetési ár : negyedévre 2 pengő, lélévre 4 pengd,
egész évre 8 pengő.
HÍrd»l*» mm előre fiE.t.ndft.
F a r s a n g .

•P 0 L I T I k.A I t A P.
Felelői szerkeszti, és kiadó: '
D1NKO.REVE NÁNDOR.

Szerkesztőség es kiadóhivatal:
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Ceildömöfcön
ide intézendök a szellemi részi jllető k;.«limeojsk
hirdetések ée raindrnnemlr'pénzíiletéktk.

-

ósszegyüitve, évekig foglalkoztatta lelkét,"
Választás.
mig eljutt tt e nagy mű megírásához és
Minden? Semmi ?
megfelelő művészi tormába öntötte
Élni? Halni?
. Bánata ugyan nem tünt el többé
A sok kózül választani,
soha, lelke olyan volt, mint egy titok
Jaj ! de nehéz valami.
zatos cella, melynek ha kinyitotta abla
Itt szeuvedni ?
kát, előtte látla a nővirág miriádos
Rabnak le::..i?
^mezejeV-haTgy-annak-^nden-egyes kis
Nemi nemi óh én nem lessek!
Érted esküi nem teszek.
virágja neki hiqtse' megtermékenyítő
hímporát, hogy elméjében megalkothas
Gyerünk el csak!
sa a drámairodalomnak grandiózus
Menjünk mésszel
Hol az élet végbatár,
müvét >Az ember tragédiáját*. Lelki
Nl.-.c- ott lélek áldozar.
szemeinek csodálatos meglátásával isteni
ulmutatásként teljesen a ma problémái
Pihenhetsz szív.
szólalnak meg nagf" művében, melyet
Nyngodhatsz test.
Nincsen már mit mondanod,
az egyén viv a tömegért, de őt ez nem
Elérkezett végnapod.
értÍH»eg*, nemes szándékát elveti és el
bukik, hogy végül is a világ dantei
Aludj csendben.
Ne álmodozz.
.
pojilába
kerüljön a mai társadalmi
Várj mig jő egy látomás,
rend.
-~~
' A boldog feltámadás
Hetvennégy év nem nagy idő, de
Kanál
ha az emberi emlékezésre gondolánk,
a feledésm-k beláthatatlan perspektívája
H Í R E K .
tárul elénk, de ez mindkettő 'kevés
Templomi zászló ajándékozás. 'Ajkai
ahhoz, hogy e lángelme müve az iro
Ajkai Zoltánné »sttTya.--zoi.yfai nagybirtokos
dalom jhorizonljáról lekerüljön.
unokaöccsének ielesége Németh Nándorne a
Jelképes pillanat volt tebát az, ami debréceri Angol Királynő szálloda tulajdonos
kor Madách gondolatai fölemelkedtek a nője ritka siep templomi zászlót ajándéko
inkgyar jörs sö4fUMszakájából a volt csá zott az ostByasszonyfai plébánia templomnak.
szárváros, BécW-drámai színpadán a A.zászlót ByőnyőrO régi kép díszíti, amelyét
goethei gondolat német hagyományú egy már oszlásnak induló zászlóról, fejtettek
le s azt az nj zászlóra helyezve,. Ostffyaazotthonában, a Burgszinházban. Valósá ssónyfa hirnves szülöttjével Czencz János lesgos európai elité adott találkozót egy lőmOvésszel restauráltatta.
másnak ezen a drámai előadáson, ahol
Adóügyi értekezlet. A m. kir. peuzügya mának embere láthatta, bogy mily igszgatóság kedden délelőtt 10 órakor s vá
szörnyű valósággal körvonalazta m»g a rosháza tmme-termében a vagyonadó és jö
magyar géniusznak e ragyogó alakji az vedelemadó kivetése tárgyában ertekezletet
tartott, az ertekezletén résztvettek Csorba
emberek sorsat.
Gáspár pénzügy igazgató, Seyfried Lipót pénzIlyen tragikus jelentőségű nem volt Ogyigazgató helyettes és Ferenozi pénzügyegyetlen 'magyar tehetség útja sem, mint ígazgatcsági főtanácsos.^
ez most épen, a magyar sors pusztuláÁthelyezett káplán. A megyéspüspök
tumának tizenötödik esztendejében, ami .Littván Sándor kemenesmibályfai káplánt Jak
kor-a kriptában porladozó Madách fára ideiglenes adminisztrátornak helyezte át, _
szellemutia messze idegenbe elvezetett. helyére Háklár Ferencet rendelte ki Kemcnesmihálylára káplánnak. '
Boldogtalan volt ő is, mint fajtája, biHimnusszal kell -befejezni s leventezi'..<:dó mint föiijének görnyedő fiai, miséket. A mm. kalh. p'ispOki kar az OTT
KIK ma kegyelettel gondolunk a szjre- kérésére elhatározts, hogy a leventék hazafias
govai költő formáló műhelyére ami oevelése érdekében a levente miséket sHim.' n.-v-.-za! kell befejezni.
idegenek, ebek harmincadja lett.
Megszüntetett utbiztosi keruist. FranElvándorolunk a kegyelet gondola
! czis József foldink elhalálozása folytán meg
tával ujrá", — mint már annyiszor, por ürült vasvari utbiztosí állást nem tőlük be,
ladozó hamvaihoz és letesszük újra a hanem lelo.-ztottak a többi atbiztosi kerületek
Az ember tragédiája.
A magyar drámairodalomnak e re kegyelet emlékét megőrző olajágat és a kőzött.
.. - Megfelebbezték a oemeskeresztnri kör
mekműve esak pár napja lépte át a . dicsőséget jelentő pálmaágat, szivünk
jegyző választást, így tehát a választás jog
vérző_magyar halárt, hogy érezzék és ben nefelejts csokrot kötünk, és ezzel erőssé nem válhatott.
, ^
a tudattál -járunk, kelünk, hogy mi
gondolják, amit hetvennégy esztendővel
Körvadászat Szabó Károly malorntnlajmindnyájan bizva küzdünk és remé
ezelőtt egy sztregovai balsorsu agy lük- ,
lünk, — amint azt drámai művében dunos és társai szerdán taríöttak meg Tüske
tetett, lelkének ködfátyolai mögé rejváron rendes évi körvaddézatukat, amelyen
megirje e, nagy szellemóriás.
108 nyul, 26 facau és egy róka kerti : teri
tőzve, szivének nehéz sebéit az égig ]
tékre.
A vadászaton varosunkból is többen
.vJ3
Jácli
gondolii
'
i
immár
tul
van
zengő szavakba burkolya, »Az ember ,
vettek részt.
j.
. -/
tragédiáját*. Madách Imre amíg eljutott j nak • £ Álpesek . hófödte csúcsán is,
Áthelyezés. A szombathelyi üzletvezető
e ragyogó művéhez', érzékviiágát feldúl mintegy azokat homlokon csókolva, ség Kály Gábor máv, segédtisztet s celldö
ták a szabadságharc izgalmai, családi hogY adja tudtul az egész világnak, hogy mölki állomásról Zalaegerszegre helyezte au
éleíéfTérn .-csapások s végül fi maga, é1 itt a földlekén, ezen a darabka réAz Ember tragédiája bécsi bemutató
mint
hazának hűséges szolgája rah- szén egy'kis nemzil, amelynek géniu- jára lírásunkból is többeű veitek réezt, köz
szai
l>.
ragyogják
a'tuBura
egét.
amitük dr tiötzl , Gyula ny.. jáuosh.áaai' kőrorvos
. "ságba kérülr. Sórsádak siílét látásáéi:
nek a kű.iurviiá^ aiw-yil k-öszönhel-és is.Jklve! alkalmunk Volt be.-zélqj,aki a iegna' gyötrődései-kétségbeejtő bangókat csali
^yohb..ra!-d'atá-pal besréltY-^nwlaJA-Kajry
hozzá mégis oly, moslolm.. K'irás- Alhert.
^'lantjatot-—'- lermékefiy Isomln-aiait

Már jó) bentjárunk a boldog béke- idők egyik'légszebb részében,"a lársaögbari, d e p e g l ö r t lejlknnk már örülni
;'' sem tud, nemhogy vigadjon, mert nap
ról-napra szegényebbek vagyunk, napi
gondjaink melleit nemcsak örülni, de
vigadni sem tudunk. Mégis a jobb idők
reményében csak azt ajánlhatjuk egy
másnak, hogy menjünk valahová és
igyekezzünk felújítani regi kedves szo
kásunkat, a farsangi mulatságokat, mert
ezzel sok nélkülöző, gondokkal küzdő
felebarátainknak adhatunk egy kis ke
nyerei, munkaalkalmat, amelynél fogva
—- továbbra is_ai_erőt adhatunk az el)ö
vendő nehéz holnap küzdelmeire.
Nehezünkre; esik ugyan, de szoci
ális érzékünknél fogva erkölcsi köteles
ségünknek tartjuk, hogy jó példával
járjunk elő, mint'ez legszentebb létfenn
tartási kötelességünk. Mert kell, hogy a
nehéz órákban ezen a téren is szoros
összetartással egymás közeiébén legyünk,
felejtsük "a mull keserveit s vig pohazás közben tegyünk- fogadalmat, hogy
jó magyarok vagyunk s mint jó ma
gyarok bánátiban és örömben nem hagy
juk el-*gymást;~ősziötón kívánjuk egy- másnak, hogy a jövőben mén jobban
összetartunk, hogy ezzel is kifejezésre
juttassuk, hogy a magyar nemzet szo
morú farsangja helyett vigabb farsangot
élhessünk, mert a farsang a magyar
.ifjúság egyik legszebb álma volt mindig,
tegyen az egy emlék, egy felejthetetlen
emléké' a gondtalan ifjúságnak.
Fáj a szivünk, hogy nem vagyunk
képesek-gyermekeinknek, megadni azt,
amit mi kaptunk drága szüleinklóM, de
mi i?r tgyekezün'k.hogy-tőlünk telhetőleg
nyújtsuk mindazt, amit nyújthatunk,
mert ez is áldozat, de megtesszük, mert
a szeretet lángja bennünk él éa lobog;
mert a küzdelem mellett a .szórákozáB
is kell a fiatalságnak. .Boldog békebeli
farsang, mikor térsz mér vissza, váltsd
valóra reményeinket, add az igazi boldogsá^t~h—-'O '
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Mellbeeiurta a tettén: Horváti. István I elterjedi Fehér Ignác Nóvák János, Tóti,
'kerétőV A szünetekben a sainház lojiriban
t*í**A e-lé,l 'tatáskö*l»n I Ferenc és .Péter pai.a.ra és istállóira is.
nem lehelet: matt haliaoi, mint magyar szót kemeoe'na!"
Z
r Z Í , : minek követeiében I wdék derék tűzoltóság, a l.gröv.oVblj
ég' sfjAr déíutan 4 urakor elkapkodták IX
oorda-érülé.t sWedetL A celldömölki kor- alatt ...egielent és csak a legnagyobb erflfe.
összes •riiKfi. Mldáoh eme remekműve ezzel hizbau
somiak
sritéssel.sikerült a lü.et lokál zalui. E Í , | .
bevonni' « riMjiMdaioroba s ujabb díososé- I.ezbao apója*.
.
. .
„
„ égaijHe Akár
let aratott »ok megprobáltatá-t ért nemze,, ÍP-rigsiOlványt -.yenek. P iz.r..|o» n ,
„,
^
tOnkD t.
' '.- J
és i M j l t t p cv. dö:i..nk.
\ ' - J
során njegálláp táat nvert, hogy
Orvosi Mr. Dr Staloky Lajos oelldo áesipar gyakorlásán iparigaz-evsnyl nyertet, o r , ^ ^
J^-JJP
Felroibaot autopasz. Kedden ..r adóra tőt kivitt hamut a pajtájuk mellé öntötte,
malii arvni fogorvos folyó hó 28-túl február
8-ig Bod.p-lre utazik, fogorvosi továbbképző könnyeo végzetes -é vahuo ,zt-r nc---il--'-''S araitól a pajta mellett felhalmozott kukorica
tanfolyamra. Rendeléseit február bö . 4 én trjrtént a Békás é'- atagyV(t<NWi "közötti or .j szár meugyoladt.
szágutaü. Mizdl .Mi. ie-rlu^riiz.óauloia ked i
kezdi meg.
Az ostffyasszonyfal e»; iskolánál P -'
Kulturelöadások a községházán. AJ den a papai hetivásárra a inezőiaki állomásra j zsa János távozásával..inegürbll taiiitoi állá-ra^
elmúlt vasárnap Fébert Lajos polgári iskolai utasokat szállított, az állom -ról visszatérő- j •uég ki sem írtak a pályazatot, maris :ninttanár A földraives, a kereskedő éa az iparos bei, Békás mellett a Uaróaihid köz"lébeij, a j ig'y 70jelentfc«efl akadt. ' . v — '
címmel tartott közérdekű előadást. Utána dr. benzinlarianv ismeretien Okbó; i•Ir.lbtfallt, i
A Dunántúli Közművelődési ; a|yestilet
Szumr.k Zoltán igazgató' lőor-.-.s a betegsé Mizda Málé.osak nagy nehezen tudott kimé- j
geket okozó baktériumokról tartott mikrosz nekuini. égési sebeket szenvedett, inig \t autó I 44 éves fennállása után ujraerfl^ebb i-ndiikópi bemutatásokkal kapcsolatos, nagyhatású bősz egy kerék kivételével teljesen ..elégett. I létiel fojtja folytatni kulturális munkáját. —
előad i-t. Ma délutáu 4 órai kezdette! Féberi alizda alátét azonnal hazaszaJljíitták Magyar- I Rákosi .Íen5 hilála, azután a hirtelen beköLajos polgári iskolai tanár Magyarország ki gönc n. ahol azon tat orvosi VeíSlés ala vetlek j vetkezitt gazduági válság m-jgakasztotta
viteléről és behozatalától tart mindenkit ér
Elhunyt kereskedő. Ti anyi Bnla cell • | ujyan működéséi, de az~>gyesllle£ régibs hídeklő előadást. Kzt követi dr. Szumrák Zoltán dOmölki kereskedő hosszas betegeskedés utah | veit ez rem riasztotta vissza attól, liogy ujabb
igazgató főorvos folytatólagoa előadása u fer péntek»a este 63 éves korában -e hunyt. Te , erők megnyere-evel, a nehézségeken átiörve,
tőző, betegségeket okozó baktériumokról és az metése ma délután 2 Arakor lesz. Vele cell- \ fokozott buzgalommal folytass Ik az egudőre
megb.'nitoit iieiiies iónokat. Ezt az elhatárpellenük való védekezésről.
dOmölköo a régi kerr-zedői társadalomnak i r.ást szeotoíit-ite a mu't év december 14 én
A celldömölki kir. iáráabirósag, mint egyik szorgalma', derek tagja távozott el-az | Budapesten tartolt közgyűlés is, mely a .gyu.
telekk. ny vi hatóság aaalt 1933. évi forgalma: élők -orábol.
léit megnyitó S.aUúnáry István iodilványara ..
Tulajdonjog békebeleztelelt visszterhes jog
A falsömesterl vadászterületet pénte beválasztotta diszelnöknknek Nasy Emilt éj
ügyiét alapján 650 esetben 684980 P vissz- ken délelőtt adták ki haszonbérbe. A területet j Kozma Jeuöt. az előbbi at is vette az. elnök
teherret, ingyenes jogügylet alapján 102"eset- az eddigi bérlő, Bardos-y Zolán al-óme.te.i • iéit, majd Kiss Menyhértiiditvánvára nttyve- '
ben, árverés /a'apjáa l t esetben 21570 P nagybirtokos vett-e ki.
z-tfi elnöknek áz'iklay-Jani..-"', alelaflknek Vi' visezteherrel, ' örökli alapján 231 esetben,
Az Izr. Eriteket Nőegylet ismét felnritja raág B>iat és Peterdy Saod.r, választolta
egyéb eeetben 2 esetben, összesen 897 eset
hagyományos Erzsébet bálját, amely teg meg a közgyü'" . Nagy Emil leikei beszedi*
ben 706505 P visszteberrel. Eldarabolas tör régi
este volt a Grittszallofls-zestermmben, heo különösen hangsulj ózta, hogy az anyagi
tént 78 biroi határozat alapján 220 telekkri •ap
kOzdelem megko ioyité-»> is mennyire (üzg a
rést.etet, 430 -kat. hold 1322 négyszögöl te amelyről jövő szamunkban részletesen oesza lélek knltOTált.-á.álol. Sajnos, Magyarországon
molnnk.
--.
rületté,, összesen 465 darabra. Telek bekebe
még a közoasés legszelasetfb réte.ee' jáinca
leztetek; Biztosítéki jelzálogjog, /áltóhitel btzteiitv" a kultúra szBkséelétélöl. Szikíay János
lositás»f .-179 esetbeu 197.349 P, egyéb hi
bekOszöotő beszédében a Dairu>.u.:»t. mint
tei bizo.-itasara 438 esetben 251.823 pongö,
régi
fontosságát leim e g k hi v ií t evl bóe n k, i flte kqlturegy.tnek-nemzeti
Oasxesen 617 esetben 449.172 P, törlés 132 B á l i
ki. A iözgyufés. Rákosi Jenő emléknek
esetben 196534 P. Forgalmi jelzálogjog be ll ee g
. g ,,
g ii zz il eé ss ee ss e
e bn bo kKiivv ii tt ee lnbeenn,, ^
ketMteze.se: loaflevlet alapján egyéb követelés a
tekintetében 33 esetben, 41.330 P, törlést 3 g y o r s a n , o l c s ó n kkééss- zMüili n e k ** I aniékbeszéde uapc-án OdvöztMtearzegyesület
esetben 63*20 P. Végrehajtási jelzálogjog és
Serédi Jusztinian bíboros heroegprima-, az
végrehajtási jog: végrehajtási jelzálogjog'be
egyesület egyik disze.nöke, aki nem jelenhe
kebelezés* 152 esetben (7675 P, törlése 36 F a r s a n g i
c i k k e k : tett meg s levélben áldását küldte az egye
eeetben 271*08 P, végrehajtási j..g feljegyzése
sület munkájára. Sziklay János indítványára
66 esetben 7274&-P, törlése 2 eseibeo 6082
Álarcok,
az egyesület régi nagyérdemO tagjait; Petri
P. Az árverési vételárból nem oyert kielégí
Pal államtitkárt. Óvári Ferenc felsőházi tagot,
Papir-sapitak,
tést 3428 P.
_ l Darányi Kálmán államtitkárt, a közgyűlés
_ Confetti,
tiszteletbeli tagokul választotta meg. Rákosy
Névváltoztatások. Rozner Károly cell
Serpantht,
Gyula főtitkári jelentésében nemcsak a múlt
dömölki uiav, mozdony felvigyázó nevet Rajkai
Belépő-jegyek
év .képet kapia a közgyűlés, mely a nehézsé
ra, Wölflnger Ferenc mai. lakatos Vasvári-ra,
gek dacra is biztató jelenségeket tárt föl,
Stommer Ignáo mav. kalauz Szigetvari-ra,
D i n k g r e v e
N á n d o p
hanem a gazdag programmot is, melyet az
Bompler Sándor mar. hegesztő Sárvárira p a p i r k e r é s k .
C
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.'.nőisén, n: egyesület remélhető oe. növekvő
változtatták át családi nea ü*t,L belügyim
erejéhez képest rendről rendre igyekszik meg
niazteri engedéllyel.
•
Antal litván d'. osztrák kitüntetése. valósítani.azzal a céllal.- hogy élénk össze
Eljegyzés. Síabó Antal tokorcsi evang'
köttetésbe-lépjen
valamennyi dunántúli kul
Az osztrák köztársaság elnöke Antal István
tanító eljegyezte Tibort? EmmnSka urleáuy
dr. miniszteri taoncsosoak,-a miniszterelnöki túrintézménnyel s igy teljesítse az egyetemes
Keménésszeulmáriomjót
=
sajtóiroda veíétőjeoek az osztrák ktJzTáreasag- l-áellorati s-leládatokat
Ipartestületi közgyűlés. A Celldömölk
körül szerzett u«.; érdemei elismeréséül a
Az őrlési és daralási vám. A kormány,
ipartestttlei m i d.Vetőtt fél 10 órakor tartja nagy arany érdemrendet adományozta.
rendeletet adóit ki, amely szerint a malmok
evi rendes közgyűlésit az ipartesttile i s-éka
gabona
őrléseknél a következő vámokat
Kulturest a Legényegyletben. Mult va
ház nazytermében, amelynek tárgysorozatán
az általános zti-zrujnas szerepel.
> sároap zsulolasig. .• leg'teirház ''lőtt folyt le a szedhetik, porzássat együtt számítva: búzánál
farsangi estje. A nagy 17" százaiékot, kétszeresééi 18 és rozsnál 20
Esküvő. Horváth Béla föszerkereskedö Kath. Legényegylet
és jó ízléssel összeállított műsor, va százalékot. Darálás esetén 9 százalékot lehet
és Kere-ztessy Mária tegnap délután 4 óra gonddal
szedni. Bármityen raas címen tilos vámot fel
kor tartották es^Bvójflket a celldömölki ev. lamint a szereplök Szereocsés kiválasztása oly számítani
magas oivót adott az előadásnak, Jiugy eh^ez |
templomban.
.*
hasonló még aligha volt. A vigyeskar "gyö- ;
Margit Celldömölkön a Korona
Vasutas Sál. Pénteken, február 2-án nyörü magyar oótáival a ,nar megszokett \ szálló Bodán
nagytermében február í én,csütörtökön
lesz az idei farsangi szezon egyik kimagasló sikerrel szerepelt, Dhlár Gyula karnagy Veze ! este fél íl órai kezdettel magyar nótaestélyt
eseménye, a .vasutas bál, amelyre az élőké-"
Németh Boldizsár és Csanyi Panni j tart A rádióból országszerte ismert és köz
szQletek mar javában folynak s minden re tésével.
humoros duettje és tánca nagy tetszést ara
mény meg van árra, hogy ugy erkölcsileg, tolt, úgyszintén Nagy JÓZÍBÍ és Csá"yi Panni kedvelt művésznő egyéb mis műsorszámokkal
mint anyagilag a bal júl fog sikerülni. Vidék slágerei szintén a közönség nagy tetszésnyil együtt teljes kél órás műsort ad. Minthogy
előadásának kizárólag a magyar dal oépsze
ről is sokan jelentettek be érkezésüket.
vánításával találkozott. A Farkes-Cséby-Laky rüsitése a célja, a helyárak ugy vannak megMáraékelt áru menettérti jegyek A | humoros jelenei méltán illeszkedett be a mü- állapítva, hogy csak a legszükségesebb kiadá
Gyflr Soprnn-ebenfurti vasúton fennálló mér- =or kiváló számaiba Szloboda Ferenc és Mi sok térüljenek meg. I. hely 80 fille.-, II. hely
sékellarn menettérti jegyek folyó évi február [ hók József énekszamait a közönség élvezettel 50 fillér; állóhely 20 fillér.' Jegyek elővételben
hó 1-től kezdve az alábbi uj viszonylatokban i hallgatta Déry Géza művészi szavalatát a a községházán dr. Pintér József főjegyzőnél
is kiadásra kerdlnek: Répcelak Celldömölk tt ' közöuség óriási tapsviharra! jutalmazta Hol- kaphatók.
.
/
o. 2.40, III o. 1.60. Répcelak Sopron IL o I pert Lajos, az egyesület dékánja a tőle meg
iudapettl tudósítónk jelenti: örven
3«0, III. o. 240 pengő.
J.. ' szokott rotinnal adta elő a mulattató mono
Iparbetzűntetéaek. Ooldachmied Béla lógot Az előadás bevezetését, valamint az detes jelenség! ötszáz uj állás vár betöltésre.
celldömölki Jakos lintkereekedéeéről, Sebes egyes számok bekoaferáláaét Garay Rexső Már eddig is több mint kétszáz ember "nyert
tyén István kemeneemibiryfai lakos pedig bér- egy lati tag látta el, talpra esett, találó mon- alkalmazást egy olyan speciális szakban, mely
oeéplő iparáról mondott le. _
dlsiűaTanxTa 5 ^
&
^ £ £
t £ 5 °
•_ Elévad befogásra kiadott ée lejárt be és hangos kacagást keltett. Az énekszámokat
• i láglapj« . bekapcsolta kedvezméayei sorába a
Kamondy
lias
kisérte
zongora,
művészi
já
Tolnai Világlexikooa soioiklát, mely mü a
fogási engedélyek érvényességét a magy. kir.
tékkal.
magyar köoyrtermés szenzációja és hatalmas
főldmivelésagyi miaiszler minden kDlQn ké
Tttr Pápocon. Az elmnlt hetlőn-délben tárháza a tudásnak. Erekre szóló foglalkozás,
relmezés "néreiírf(iiyo--evr február-hó 98.if
t toi Blfttt ki. Fene, fe.an egyesek két, hárem, Bőt négyszáz pengőt is
meth
ibbr : a
^ .
—• •
keresnek, havonta.-Az alkalmaztatás--táegys .
gazda hazá.gyaládt....ki, , a—tuz—hataarosan olyan, hogy kifogástalan öltözék- és intelligenA
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cU melleit, csak szorgalom kell hozzá. Ez a
Wonatok 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 .
íogla'kozáa igazi kaltoruus-zi.it jeleul. MindeuÉ n r é n y e s 1933. o k t ó b e r 8 - t 6 l . ~. .
" kii saját lakhelyén foglalkoztat a vállalat.
Küldje be írásbeli ajánlatai családi állapota,
Honnan?
Hona?
eddigi működése és kora megjelölésével a'
Tolnai Világlapja kiadóhivatalának Budapest
Budapest—Győr
személy
4-to
i
0-05
Budapest
kp. Gyér
személy
VII. Dohánv-utcf-ia »U»gszünt a muukauélvegyes
4.15 Sopron
motor
7-09 Eszterháza
küliség« jetigére. _
- y^,
Szombathely
Szentsotthárd
személy
4i0
személy
714 I
.„'.
5-tn Budapest déli Sz
7.47 1Veszpr m
A Pesti Tőzsde 18 oldalas uj számában
5-17 Rédics
8-1» 1Jíedics
< __ -1
a japán d mpirig budapesti bevonulásáról és
.
5.20 Oyir
8-22 \ Szombathely
megteJepaiéaérSl, az értéktőzsde és záloglevél
eos Szombathely
8-25 Győr
tehjjr szem.
Pápa vas. nem
moto>- 11-36 Szombathely
piac eseményeiről, a Hollandiába került ma
személy
7-20 Keszthely
12-02 Székesfehérvár
gyar egyházi kOic-tnök sorsáról; az ni nagy
Gvör
827 Győr
szel:.i
y
1207
a
villamossági tizletekröi a kőbányák WJnytzer
-. ,
külsó
1355- Zalaegerszeg
M-2» Veszprém
társulásáról szenzációs riportok számolnak be.
Szombathely
motor 1418 . Sopron
8-30
Dr. Chorin Ferenc, dr. Budai Golberger Leo,
szem y,' . l-:-28"l Szombathely
»10 Sopron
9T
leher szem. 1430 1Pápa vas. nem
Papp Simon lőgeologus nyilatkoznak a lap
11-37 Györ
Rédics
Rédics
személy
15-35
ban, ameiy kitűnő árutőzsdei, textil, biztosí
55'
üyór
Szombathely
személy 12.09
•
15.
3
7
12.
1
2
tási, vas és gépipari, vegyészeti, vidéki hitel
vásár
motor
15 45 Budapest déliSz.
13.00 Eszterháza
Budapest
kp.Sz.
átf
Zalaegerszeg
.személy
élet rovatokkal szenzációs és nélkülözhetetlen
o
sin autó 17-12
14-35 Győr
személy 171:. Szombathely
olvasmány mindenki számára. •' - --'s?
143'i Szombathely
-motor IViŰ Győr
5
1550
motor
•Nyíltszíni taps. az irodalomban. A
..- vegyes l'J-40 Sopron
személy 17-21
személy 19 45 Szombathely17-22 Rédica '
kultuszminisztériumban szerkesztett Néptaní
Keszthely
motor
20-44
1723 Eszterháza
tók Lapja 87. évfolyamának első száma igy
Budapest
kp.
Szab.
személy
20.51
1730 Győr
ír a legszebb magyar képes folyóirat januári
motor ' 17.35 Székesfehérvár
.20.53 Györ
Zalaegerszeg
füzetéről: • Második évfolyamát kezdi meg »
23-43 Szentgotthárd
20-58
sn: autó
20-59 Szombathely
Franklin Társulat szenzációs uj folyóirata, a
azemély"
Tükör azaat a számmal; mely u'év első nap
ján kopogtat be a magyar olvasóhoz, kedves ten az, összes minisztériumok képviseltették | valamint a közvetítésnél a legminimálisabb
meglepetésképen. A Tükör-t Révay Józsel magukat, míg az érdekképviseleten vezetőik hasson megállapítása. Utóbbi időben htrek
keltek szárnyra tervbevett tejmoóopoiiámról,
' szerkeszti, hozzáértő, lelkiismeretes, nagy utján vettek részt. _
A Magv ar Mezőgazd-.-a. i Társaság meg- i amelynek a régie-koltség apatztuanal tényleg
gonddal és szeretettel. Mindenütt ott van en
jelentősége volna, azonban agy a gazda,
nek a szeretetnek a nyoma a lolyóirat köz . -állapitüila, hogy a tejfurgaiuro szabályozása nagy
largyáBáiT kiadott földoiivelesttgyi miniszteri mint a fogyasztói erdekekre veez'Myesnek ée
leményeiben as összeállításában egyaránt i. rendeletek
károsnak
tartanánk a fővárosi (eipn.cnak
párhuzamban
vannak
azokkal
a
Epen ezeknél fogva nemcsak bizalommal nft- j kormányzati intézkedésekkel, amelyek Európa- magannyereszkedő
társaság r. Ü K va ó ki
züuk a Tükör pályafutásának folytatása elébe, szerte megtörténlek, főleg német kezdemeofe- szolgáltatását. Néaetűnk eaerini ezt csak egy
de nagy jövőt is jósolunk neki és hatásától | zesre, amelyeknek céija elsősorban a na- közérdekű vállalatra lehetne bi.-ui, amelybek
szépirodalmunk újjászületését, fölfrisstttését l gyubb varosoü, ipartelepek; stb. lakosságát az réazvénytobbsége áz állam ée a fövaroa ke
várjuk. A most beköszöntő első számol maga í egészségügyi követelményeknek megfelelő,vasa- sében volna s melyben a jelenlegi tejfeldoU
a szerkesztő nyílja meg Két könnycseppcimü ; tonzaíi, tisztított.tejjel latui -el,--Továbbá a gozó és értékesítő vállalatok, mint kisebbségi
szép novellájával és válogatott szép novellák - tejkerdésbeu mutatkozó túltermelési a mező részvények szerepelnének. Ez a tervezet alkal és cikkekkel követik a szerkesztőt zép- gazdasági és fogyasztói érdekék szem előtt i kalmas volna a jogos magánérdeket a közér
irudaimunk legtehetségesebb Oatai munkásai., tartásával akként szabályozni, bogy a felesle dekkel összeegyeztetni.
Somogyvary Gyula .Gyula diák) Szerelem gek ipari feldolgozás, esetleg export uljan
.. A loucbnesai azérny Csepelen. Ezésa
cimü novellájával, Szabó Pál, Laczkó Géza, . órtékesittessenek..
sereg fényképben Ggurázaa ki a Színházi Elet
Nagy Dániel ugyancsak novellával, Ebner j
A Magyar Mezőgazdasági Társaság meg-, e heti száma á skóciai louchnessi izöroyet,
Sándor, Baktay Ervin, Kopp Jenő, Reményi álb pilja, hogy az u. n. milliinari lej kiszorí
atranduit Budapest melle _a c-epeh DunaJózsef, Török Sándor, Rapaics Rajmund, Szepes tása és. annak közvetlen árusítása helyett tej aki
ágba. Lengyel Menyhért Londonból"' küldött
Béla, Supka Géza, Rálh Vegh István, Bárdos szövetkezetek utján való. értékesítése megfelel cikket
Színházi Elemek egy teheisög s .er
Artor ped g a legváltozatosabb ciiikel gazda j az általános európai törekvéseknek es ezt ügy- dőről. -a
Pöaapaa képek azánrolnak t*e Lvriar Fe
gítja a lapszámot. Verset Bard Miklós, Apíily •-szoivan minden állam keresztülvitte.
renc uj darabja a Ginditta bécsi premierjéről.
Lajos és Szegedi István irt. Azulau következ L
A tejárak gondos átvizsgálása utfc arra
Lili a hat mozi újdonságai rol ir. Rndó
nek az érdekesnél érdekesebb aktnalitasok. A | a meggyőződésre jutott, búgy a budapesti 32 j Hatvány
S- ndor a közismert komikus mint drámai
színház és művészet izgalmas világa, vil .ahi- 'filléréé fogyasztói tej ár a termelői árhoz vi színész mutatkozott be a Színházi Életben.
res női szépségek, Asszonyok tükre, amerikai szonyítva arauyti-lanul magas, de a jelemyze- Plakáton vagyok tehát élek a cime Bús Fe
divat, az arcápoláa bizalmas titkai és fogásai, uyebb városok tejáraival való ösazehasóuli- kete László értékes cikkének. Karinthy Frigyes
. a gasztronómia meglepetései; rejtvények stb. . tásban is, tnl magasnak kell azt minősíteni. az úgynevezett torzalomfilmeknekirta meg
nemcsak mulatságos' és szellemes szöTégjet," Egyedül Bécsben tzláloi magasabb fogyasztói a paródiáját Ssomory Dezső a hét z»oei ese
hanem szinte tökéletes illusztrációkkal is, amik i arat. amely azonban az osztrák gazdáknak ményeiről referál, locze Sándor hetilapjának
közül különösen kitűnnek a centenáriumát ' lényegesen magasabb árat juttat már az ab uj száma bemutatja az Operabái ezosthtdjan
onneplő nagy festő, Lo:z Károiy képei és "istálló. ,
szereplő dámák kosztümjén A bálozó Buda
- -.r
gyönyörű cői fejek " elragadó fénykép i. A
A termelői arakat lényegesen csökkenti pest, érdekes képekben elevenedik "meg a Szín
nagyszerű folyóirat ezidei első száma minden a nagyon alacson. ipar.-.tej ár, amely jeleo- házi Eiet uj számában, amely a legnagyobb
tekintetben ^könyvpiac -büszkesége ésJisz^ —leg-ftfr-fillér abBfcdapest, 4ehát vasúti szalu.- bálokról hoz -képeket és tudósítást, Houyady
amelynek várva-várt lolytatásaival még, azt ! tási, kanna stb. köliségkkel együtt s megál Sándor novellája, Forró Pal Társasutazás eamd
hisszük, sokszor lesz alkalmunk foglalkozni.* lapítja, hogy a gazdák által e címen is hozott regényének érdekes folytatása, haromfelvoaáLapunk, olvasórak szív. eo küld mutatvány nagy áldozat tesz "lehetővé elsősorban alt a sos színdarab, kottasláger, 32 oldalas Gyer
számot a Tükör kiadóhivatala Budapest IV. hatalmas vaj-exportot, amely a mult évben mekújság, kézimunkaiv és 04 oldalas Radiohiradó (Hevesi Sándor rádiónniuaiavó) egé
Egyetem- ntca 4.
842 vaggoot tett ki.
-••
Mivel a vajnak külföldi elhelyezése egyre szíti ki a Színházi Elet uj szamai, amelynek
A Mária kongregáció alsó szakasza
ára 60 fillér, negyedévi előfizetési díj 6.50 P
február hó 2-án délután léi 6 órai kezdettel | több nehézségbe ütközik, hangsúlyoznunk kell Kiadóhivatal
Budapest VII Erzsébet körút 7*
a Kath. ház .nagytermében üunepélyt rendez . a belföldi tejfogyasztás fokozásának nagy je
Árpádházi Boldog" Margit tiszteletére. Műsor: lentőségét.
1. Enek Boldog Margitról. 2. Ünnepi beszéd,
Súlyos anomáliának tartjuk, hogy a tejmondja Cziraky Maria. 8. Engesztelés, szavalja | felesleggel nem tudunk mit csinálni s mégis
C s o k n y a y
J ó z s e f
Pougrácz. Ili. 4. Gyöngyvirág es rózsaszál, ! a fővárosban a fogyasztói lej ára oly magas,
énekes Uncjelenet, Jlőadják Tarr Ilus és
i hogy a lakosság csökkent kereseti viszonyai ingatlan értékesítő, parcellázó irodája
5. Az áldozat. Jelene: Margit király leány i között ez feltélleuül sokkal kisebb fogyasztást
Celldömölk, Árpád u. 16.
életéről. Előadják: Szalay Irén, Pejkó Margit, i jelent, mint aminőt alacsonyabb ár -mellett
Halász Mária, Gáspár Rózsi, Páli Margit, elérni lehetne. Meggyőződésűnk szerint" mindFőutcákban 3, 4, 6 szobás családi
Szombathelyi Irén, Szabó Mária, Dómján Má ). addig, amíg a termelöt és fogyasztói tejár házak, 4 szobáé kiválóan szép un villa,
ria, Mészáros Irma, Magyar Erzsébet, Rump- I között ez a nagy lülömbsóg fennáll,a legdrátar Aranka, Fetry Iva. 6. Koogr. induló. Min kóibb szigor sím lesz alkalmas a tejcsem- diszkertekkel, gyümölcsössel. Főutcák,
denkit szeretettel meghív a Mária kongregáció pészet megakadályozására. A gazdák és tej- ban oagyobb bérházak, . üzletházak.
I vállalatok között az uj kollektív szerződésekre Mária-telepen adómentes 3—S szobáé
vezetősége.
; vonatkozó tárgyalásoknál, illetve a tejkerdés
Áthelyezés. A Máv. igazgatósága Kiss I rendezésének további folyamán szükségesnek család házak.
Ferenc máv. segédmozdonyvezetőt a tapolcai ! tartjuk továbbra is a tejárak hatósági megájCelldömölki halárban kisebb-nagyobb
. fűtőháztól a celldömölki fűtőházhoz helyezte ' lapitását, mivel a túltermelés és a nehéz helját szolgálattételre.
I zetben levö*«azdák szorult helyzetének ki földbirtokok, Sághegyeo szőlőbirtok, ki
A .Magyar Mezőgazdasági Társaság. használása a termelő gazdaságok eotyos nkeg- válóan szép pincével.
Ír. Lányi Márton országgyűlési képviselő el ! károsítását éa legyöngülését eredményezné,
Jánosházán 3 szobis modern csa
nöklete alatt tartott ülésében, melynek ered-' viszont épen a belső logyasztás fokozásának ládiház, adómentes uj épülni, tiagy
•ényét határozati javaslat formájában a kor* mér fentebb hangoztatott nagy ieleWOség*
.:m\rbtf,.
manyeviiWihTje futlalja, IV. Ivsefftrene oy. mi- folytári elengedhetetlen a fogyaszjési tej ol- ttérVíéi', i$émemi&
oiszter előadásában foglalkozott á tejkérdéssel, osóbba tétele és_a. tejfeldolgozó vállalatoknál,
Vidéken földbirtok.-,., földbérletek.
különös ..tekintettel a lövárosra. Az éftekezle1
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Meliuessuria a tftén. Horváth ' István ! elterjedt Fehér Ignác, Nóvák . János, Tóth
'kerécflV A szünetekben a sainház loyarábau
e-léd itatás közben-| Ferences Péter psilaira és istállóira , _
nem lehelet: mist hahaoi, mint magyar szót kernene«ma-íati gaz. l--ieiminek
sove.,eztébeo j vidék derék tűzoltósága a l.grflvidebb idő
*a mar Maian 4 urakor. elkapkodlak az a tehén iu -'Ibsszurta. A ce idomölki kor- j alatt inegielent es c-al; a leguagyobb arőteOssaaa legyeket. Madáoh eme Temekmfly* ezzel borda-érülé-t s'.eovrdett
j s'ítéssel sikerült a tüzet lokál zálni. F.^y | .
befonan a viiagirudalomfce a Djabb dicsősé- házban ápolják.
jo^el • kóház. ken-istalló .-a két pajtsjíjeti te A kár
get aratott «>k megpróbálta ti-t éri nemzeIparigazolványt nyertek. P
rkörütb-'lül 7000 pengő A megindított c-endtór.kn k.
és Buza G-a!a c dötnölki 'iako-OK
j'
t.ertík i Őri njrömozás során megáljap t-i.-t nyert, hogy
Orvosi hlr. Dr. Szalóky Lajos,-celldö áesipar gyakqrlásatj iparigaz \ •
' , a tüzet Fehér kúráimé, okozta, aki atűzhcly.
mölki orvos fogorvos "folyó hó 28-tól február
Felrobbant autobasz. Keddi
tőlkt'-ot hamm a pajtájuk mellé -öntötte,
8-ig Budtp '-tre utazik, fogorvosi továbbképző ' kOunyefj , végzetesé vahato -/,-r -nc-'-il • iií g amitől a,pajta mellett-felhalmozott kul „icatanfolyamra. Rendeléseit február hó 4 én t3rtént a Békás
MVzy irg.uic.; KÖZ-^U ot . ,
kezdi meg,
— _
szagulou. M.zdi Mioe o-iluv: rozo auooa »éj • szár ,ro»iigyjbla8*,;*
Kulturslöadások a községházán. Az den a papai hetivásárra a inezrtiaki állomásra j . . A z ostfTyasszofiyfal ev. iskolánál RÓz
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elmúlt vasárnap Fébert Lsjos polgári .iskolai utasokat szárított, az tllom ••<
ebetflT Ínég %»• S£iSk n»»k- *' pajyezatol, raána miuttanár A földmives^-a kéreskedó éa az iparos ben Bekas mellett a Marp, l!l:'d
rfkédl-.
;
r.sbt«of.-• -4. 7tr|rtenfkjrzfl
cimmel tartott közérdekű előadást. Utána dr. beozintartány^ t-mere;
á V ^ ^ ^ J r á a w i ^ Kfaművelédésl egyesület
Szumr.it Z iltáu igazgató főorvos a betígsé- MiV.da Maté csak uag neTiezeo ISrjntf >iine- j|- 44
evés fénuállása után újra erősebb i-ndügeket okozó baktériumokról tartott mikrosz nekülni, égési sebeket zenvedett, míg az auio
kópi bemutatásukkal kapcsolatos, nagyhatara basz egyTi'erék kivet rvei i-.i-'sef, -t'lése^t , letiel ( e/ja folytatni kulturális munkáját. —
•t'.ak Maityír- • Rákosi JenS hslála, azután a hirtelen beköelőadást. 'Ma délutáu 4 órai kezdetlel Fébert M.zn-. Mii": i / rí hszasz.
Laj-o. polgin iskolai tanár Magyarország ki geoo.ra. abol azon 141 orvosi kezelés ata vettei jvetkcz.lt gazdisági válság m-tgakas-lotta
viteléről éa behozataláról tart miodenkit ér
Elhunyt kereskedő. Ti' ányi- Bnla cell ••í ujyan milködésé:, de' .ajz egyesület régibb hideklő előadási. Kzt követi dr. Szomrák Zoltán dömölki kereskedő hosszas betegeskedés után • veit ez -em riasztotta, vissz«áltól, hogy ujabb
igazgató főorvos folytatólagos előadása a fer , péntekín este 53 éves korában e hunyt. Te | erők tnegoyere-evel, a nehézségeken lUfirve,
tőző, betegségeket okozó baktériumokról éa az metése ma délntán 2 órakor lesz. Ve'e cell- ! fokozott bozg.iommal folytassuk az eg;időre
: megbaiitott nemes inuakát. Ezt az elhatároellenBk való védekezésről.
dömötköo a régi kere.-kedői r tUrsadainmnak
» rou't év december. 14 én
A celldömölki kir: Jaraablróaao, mint •gyík azorgalmas, derek tagja lavóron ••( az |, zást-'szentesit-'.!••
Bud.ip-sten tartott közgyűlés is, mely a uyo.
telekkönyvi hatóság mo t 1933. évi forgalma: élők sorából.
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István iaditváiyara
Tulajdonjog bekebeletletett visszterhes" jog
A falsómeaterl vadászterületet pénte
ügylet alapján 550 esetben 684.980 P viaaz- ken délelőtt adták'ki h tszonbérbe. A terülelft I beválasztotta dfszelnöknkneit Na^y Emilt és
teherrel, mgyenes jogügylet alapján 10S eset az eddigi bérlő, B:trdos-y Zoltán al-óm«jte,j i Kozma Jenőt, az előbbi at is vetle az elnöki lést. m.ijd Ki-s M»nyhért ioditvánvára hiyveben, árverés i apján- 11 esetbea 21570 P nagybirtokos vette ki.
z-tó elnöknek rjziklay Jino-'. a'elnítsnejr'Vi-.
visszteherrel, örókl-s alapján 231 esetben,
Az
Izr.
Erzsétet
Nőegylet
ts,p-t
M»|itja
raág B>iat és Peterdy Sándori választolta
egyéb esetben 2 esetben, összesen 897 eset i régi hagyományos Erzsébet bálját, amely teg
meg a közayüte . Nagy Emu leikéi beszédé
ben 706505 P visszteherrel. Eldarabolas tör-uap
asle
volt
a
Griff
szallo
ns-ces
termeiben,
ben kölöoöseu hing-iü«iata, hogy az anyagi
tem 78 biroi határozat alapján 220 telekkvi
küzdelem roegkötnyUése is •mennyire függ a
réstletet, -430 kat. hold 1322 négyszögöl te- amelyről jövő számunkban részleieseu beotá
lélek knltnráltl-á álol. Sajnos, Magyarországon
rölettel, összesen 465 darabra. Telek bekebe- mólunk.
még a közönséi ~ lezszeliwebb réteoe nincs
leztetelt: Biztosítéki jelzálogjog, /áltóhilcl biz
telítve a kunora szükséai-'íétő'. Szikiay János
tosítására 179 esetben 197.349 P, egyéb bi
beköszöntő beszédében a ' Dunánlutnsk, mint
téi biz> i-itasara 438 eselbeo 251.823 pengő,
B
á
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régi kulturegye'.nek nemzeti fontosságát .lej
összesen 617 esetben 449172 P, törlés 132
esetben 196534 P. For;i m jelzálogjog be
tette
ki. A köze,-.ülés Rákosi Jenő emlékének
legixiésesebb
k i v i t e l b e n , is kegyelettel
keb-.eze-e: fogügylet alapján e«réb követelés a
a dozott Lórinczy György remek
tekintetéboti 33 esetben, 41.330 P, törlése 2 g y o r s a n , o l c s ó n I t é s z U l n e k - emlékbeszéde kapc>áa • Odvöz«lt« az egyésűlel
esetben 6820 P. Végrehajtási jelzálogjog es
Serédt Jusztinian bíboros heroegprima-, az
végrehajtani jog: végrehajtási jelzálogjog bi-egyesület egyik diszetnöke, aki nem ieleubekábelezés- 15-2 esetben 57676 P, torlése 36 F a r s a n g i
c i k k e k : .lett meg 3 levélben áidásAt küldte az. -^ye•Miben 27V06 P, végrehajtási jog feljegyzem
sülét munkájára. Sziklay János indítva lyara
56 esetben 73746 P, törlése 2 esetben 6082
Álarcok,
- ^' az egyesület régi nagyérdemű tagjait; P-tri
P. Az árverési vételárból nem nyert kielégiPal államtitkárt, Ovari Ferenc (alsóházi tagot,
- Papi r-sa pkdk,
test 3428 P.
Darányi Kálmao államtitkárt, a^öz^yflléi_
Conf e t t i ,
líezteletbelí tagokul .választotta meg. Rákuay
Névváltoztatások. Rozner Károly cellSerpentin,
Gyula lőtitkári jelentésében nemcsak a mult
dötnölo ma*, mozdony felvigyázó nevét Rajkai
Beiépő-jegyek
év képet kapia a közgyűlés, mely a nehézsé
ra, Wölfiuger FRéuo máv. lakatos Vasvari-ra,
gek dacára is biztató jelenségeket tárt föl,
Stommer Ignác- mav, kalaaa Szigetnn-ra,
D i n k g r e v e
N á n d o r
hanem a gazdag programmot is, melyet az
Rompler Sándor máv. hegesztő Sárvári-ra p a p i r k e r e s k .
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elnökség, a-, egyesület remélhető"0« növekvő
változtattak át c.-atadi bevü^u beiQgymi
erejéhez képest rendről rendre igyekszik meg
niszteri engedéllyel.
Aatal litván d'. osztrák kitüntetése. valósítani azzal a céllal, hogy élénk tisszess
eljegyzés. Szabó Antal tokorcsi evang'
Az osztrák köztársaság elnöke Antal István köttelésbe lépjen valamennyi donánlub kul
tanító eljegyezte Tibortz Emmnska urleáuy
dr. miniszteri tanácsosnak, a miniszterelnöki túrintézménnyel s isy teljesítse az egyetemes
Kemenesszeutraárt ónból.
sajtóiroda vehetőjének az osztrák köztársaság kultúra 1 • feladatokat.
Ipartestületi közgyűlés. A Celldömölk
körül szerzett Ud y érdemei elismeréséül a
Az őrlési és daralási vám. A kor-jany
ipartesttliei m i dé'előtt fél 10 órakor tartja nagy
arany érdemrendet adományozta.
rendeletet adott ki, amely szerint a malmok
evi rendé, közgyűlését az ipartestöle i s;éka gabona őrléseknél 11 következő vamokat
Kultúráit a Legényegyletben. Mult va
ház nazyterm^imT amelynek tárgysorozatán
sárnap zsufolasin negtelt ház eífftl folyt lé a szedhetik, porzással együtt számítva: búzánál
az általános tisztújítás szerepel.
17 százalékot, k-l-zen-.-nél 18 és rozsnál 20
Esküvő. Horváth Béla föszerkereskedö Ka'.h. Legényegylet farsangi estje. A nagy százalékot. Darálás esetén 9 százalékot lehet
és Reresztessy Maria tegnap délután 4 óra gonddal és jó ízléssel összeállított műsor, va -szedni. Bármilyen ma- címen tilos vámot fel
kor tartották esküvőjüket a celldömölki ev. lamint a éZereplők szerencsés kiválasztása oly számítani.
miktts nivól adott az előadásnak, hogy ehhez
templomban.
hasooló még aligha volt. A vegyeskac gyö
Maralt Celldömölkön a Korona
Vasutas bál. Pénteken, február 2-án I nyörű magyar uólaival a már megszokett szálló Bo'lan
nagytermében február 1 én, csütörtökön
lesz az idei farsangi szezon egyik kimagasló sikerrel szerepelt, Uhlár Gyula karnagy veze
este
fél
'
.
)
órai
kezdettel magyar nótaesfélyt
eseménye, a vasutas bál, amelyre az előké- lésével. Németh Boldizsár és Csanyi Panni
szQletek mar javában folynak - minden re- , humoros duettje és tánca nagy tetszést ara tart A rádióból országszerte ismert és közmény meg van arra, hogy ugy erkölcsileg, tott, úgyszintén Nagy József és Csá-yi Panni kedvelt művésznő egyéb mis műsorszámokkal
együtt teljes két Órás műsort, ad. Minthogy
mint-anyagilag a bal jol fog sikerölni. Vidék slágerei
szintén a közönség oagy tetszésuyil- előadásának kizárólag a magyar dal oépsze
ről is -okán jelentették be érkezésüket.
vánilásával találkozott, A Farkas-Cséby-Laky rűsitése a célja, a helyárak ugy vannak meg
Máraékelt áru menettérti jegyek. A humoros jelenet méltán illeszkedett be a mO- állapítva, hogy csak a legszükségesebb kiadá
Győr Sopron-ebenfurtt vasúton fennálló mér- ' =or kiváló számaiba Szloboda Ferenc és Mi sok térüljenek meg. I . hely 80 fillér, II. hely
aékeltara menettérti jegyek folyó évi február , hók József énekszamait a közón^éii élvezettel 50 fillér, állúhely 20 fillér. Jegyek elővételben
hó 1-től kezdve az alábbi uj viszonylatokban , hallgatta. Déry Géza művészi szavalatát a a községházán dr. Pintér József főjegyzőnél
is kiadásra kérőinek: Répoelak Celldömölk II. •' közönség óriási tapaviharral jutalmazta Hol- kaphatók.
'
"ív"''"
o. 2.40, fii. o. 1.60. Répcelak Sopron a u I pert Lajos, az egyesület déjunja-a tőle meg
Budapesti tudósítónk jelenti: Örven
3.90, III. o. 2.60 pengő.
szokott rutinnal adta elő a mulattató mono
jelenség! ötszáz nj állás vár betöltésre.
Iparbeszüntetések. Ooldschmied Béla lógot AB előadás bevezetését, valamint az detes
Már eddig is több mint kétszáz ember nyert
celldömölki la<os lisstkereskedéeérol, Sebes egyes számok bekaaJerálását Garay Rezső alkalmazást
égy olyan speciális szakban, mely
tyén. István k-menesmihályfai lakos pedig bér- egy lati tag látta el, talpra esett, találó mon
aeéplő iparáról mondott I*.
dásokkal, ami a közönsé? körében nagy derűt egyedül álló egész Európában. A Tolnai Vi
láglapja bekapcsolta kedvezményei sorába a
Elovad befogásra kiadott és fejért be és hangos kacagást keltett. Az énekszámokat Tolnai Víláglaxikona sorozblát, mely mű a
fogási engedélyek^ érvényességét a magy. kir. Kamondy Itas kisérte zongora, művészi iá- magyar könyvtermés szenzációja és hatalmas
tékkal\
„ L—
tárháza a tudásnak. Evekre szóló foglalkozás,
fOldmivelésügyi miniszter minden kölön ké
~~
T81
Pápocen.
Az
etmolt héiföu délben egyesek két, hárem, Bőt négyszáz pengőt is
relmezés nélkül folyó avi február hó. 28-ig
Pápéooo iámét tűz otou ki. Fehér István keresnek havonta. "2kz alkalmaztatás táfgya
meghosszabbította.
gazda háza gyulád! ki, a tnz hamarosan olyan, hogy kifogástalan öltözék és iolellígen8j
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CM mellett, csak szorgalom kell hozzá. Ez
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 .
fugla'kozáa igazi kulturmis szíót jeleot'. Mindeu. É r v é n y e s 1983. o k t ó b e r 8 - t ó l .
kit saját lakhelyén foglalkoztat a' vá'lalat.
Küldje be. Írásbeli ajánlatát családi állapota,
Honnan
T
Hova?
eddigi működése és kora megjelöléseiéi a'
Tolnai ^Világlapja kiadóhivatalának Budapest
személy
t'Hi ; Budapest—Gyúr személy
0-05 Budapest kp. Gyór
VII. Duhány-utCf 12 .Megszűnt a munkanél
motor " 7-os ] Eszterháza
vegyes
4.15 Sopron
személy | 7-14 I Szombathely
küliség* jeligére.
személy
4 30 Szenlgotthárd
l
7.47
I
Veazpr
m
5-10 Budapest déli Sz.
A Pesti Tőzsde 16 oldalas uj számában
i B is i Rédics
517 Rédics
a japán d mping budapesti bevonulásáról es
K-22 : Szombathely
5.2Ü> Gyór
CS
8-25 1 Györ
megtelepüléséről, az értéktőzsde ás záloglevél6Ö5 Szombathely '
. 11-36 I Szombathely
V)'
teher szem. 61-0 Pápa vas. oem
piac eseményeiről, a Hollandiába került ma
-MSOa-j-Székestehérvár
Keszthely
személy
7-20
N
Bgyar egyházi köic-Cnök sorsaiéi, az uj nagy
i 1207 Gvőr
Qyör
»27
4»
azemíly
3
villamossági bzletekr'öl kőbányák kény.xer| 13-55 Zalaegerszeg
8.29 Veszprém kfllsó
X
motor
:
14-18
1
Sopron
larsulá-árol szenzációs riportok számolnak be;
Szombathely
830
szem y 11-.-28 | Szombathely
o
9-10 Sopron
Dr. Chorin Ferenc, dr. Budai Goiberger Leo,
teher szem 11130 | Pápa vas. nem
11-37. Gvör
Papp Simon WjBologus nyilatkoznak a lap
személy j 15-JS Rédics
Redics'
12.09
Si6J
ban, ameiy kitünö árutőzsdei, textil, biztosí
115.37 Gyór .
személy 12.12 Szombathely rtfe
*i
CL
' 15-45 ! Budapest, deli Sz.
tási, »ás éa gépipari, vegyészeti, vidéki hitel
13.00 Eszterháza vásári
motor
e
sin autó ' 17-12 Zalaegerszeg
személy 14-35 B-Jdapest kp.Sz. atl
élet rovatokkal szenzációs és nélkülözhetetlen
0
a
személy" 17-lu Szombathely
14-35 1 Györ
olvasmány mindenki számára.
motor 1'i-iO üyör
15-50 | Szombathely
w
vegyes
11'J-tU Sopron
17-21
mot|
- .Nyíltszíni tapa< az irodalomban. A
otor
személy 11945 Szombathely
17.22 Rédics
szemé
kultuszminisztériumban szerkesztett Néptaní
o
iniíly- 17-23 'Eszterháza
20-44 Keszthely.
motor
tók Lapja 67. évfolyamának első száma igy
20.51 Budapest kp. Szab személy 1730 Oyór
ir, a legszebb magyar képes folyóirat januári
120.53 Gyór
motor 17.:« Székesfehérvár
(23-43 Szentgotthárd
sin autó 20-58 Zalaegerszeg
füzetéről:. .Második évfolyamát kezdi meg a
személy 20-59 Szombathely '
Franklin Társulat szenzációs uj folyóirata, a
Tükör azxal a számmal, mely ojév első nap
ján kopogtat be a magyar olvasóhoz, kedves teu az összes minisztériumok képviseltették valamint a közvetítésnél a legminimálisabb
. meglepetésképen! A Tökör-t Revay . József magukat, míg az érdekképviseletek vezetőik haszon megállapítása. Utóbbi időben hírek
keltek szárnyra tervbevett lejmonopo lumrol,
szerkeszti, hozzáértő, lelkiismeretes, nagy utján vettek részt.
A Magyar Mezőgazdasági Társaaág meg amelynek a regie-költaég apasziaaanal tényleg
gonddal'és szeretettel. MindenBtt ott van en
jelentősége volna, azonban ugy a gazda,
nek a szeretetnek a nyoma a lolyóirat köz állapította, hogy a lejforgahim szabályozása nagy.
kiadott földoiitelésttgyi miniszteri mint a fogyasztói érdekekre veszélyesnek éa
leményeiben -as . összeállításában egyaránt tárgyában
károsnak
tartanánk a fővárosi tejpiacnak
rendeletek
párhuzamban
vannak
azokkal
a
Épen ezeknél fogva nemcsak bizalommal né kurmauyzalí intézkedésekkel, amelyek Európa- mágánnyereszkedő
társaság resiáre van ki
zünk a Tükör pályafutasanaj^Joly tatása .elébe, szerte megtörténtek, főleg német kezdeménye szolgáltatását. Nézetünk sserint est csak egy
de nagy jövőt is jósolunk neki és hatásától zésre, s amelyeknek oéija elsősorban a na? közérdekű vállalatra lehetne bízni, amelynek
szépirodalmunk újjászületését, folfrissüiesét gjubb varoso., ipartelepek stb. lakosságát az reszveuvlöbb-ege az állam ée a főváros ke
várjuk. A most beköszöotő első számot .maga egészségügyi követelményeknek megfelelő,pasz- sében volns s melyben a jelenlegi tejfeldol
a szerkesztő nyitja meg Két könnycsepp cimö • tünzait, tisztitoti tejjel látui el. Továbbá a gozó és értékesítő vállalatok, mint kisebbségi
szép novellájával és válogatott szép novellák tejkerdésben inaiatkozó túltermelést a mező részvények szerepelnének. Ez a tervezet alkal és sikkekkel követik a szerkesztőt zép- gazdasági _é-„ fogyasztói érdekek szem előtt j kalmas volna a jogos magánérdeket a közér
irodalmunk legtehetségesebb dalai munkásai. tartásával akként szabályozni, hogy a lelesle- dekkel összeegyeztetni.
Somogyvnry Gyula i Gyula diakj Szerelem gek ipari feldolgozás, esetleg export uljao
A loucbnasal szárny , Csepelen. Lwsz
című novellájával, Szabó Pál, Laezkó Géza, értékesíttessenek. - /
sereg fényképben figurázza ki a Színházi Elet
Nagy Dániel ugyancsak novellával, Ebner
A Magyar Mezőgazdasági Társaság megSándor, Baktay Ervin, Kopp M,\ Reményi alapítja,-hogy az u. o. inillimári lej kiason- e heti szams a skóciai loochnessi szörnyet,
átrándult Budapest mellé a csepeli DunaJózsef, Török Sándor, Rapaics Raj:.iand, Szépei lasa és annak közvetlen árusítása helyeit tej- aki
Lengyel Menyhért Londonból küldött
Béla, Supka Géza, Ráth Végh lsiván, Bárdos szöveikeaetek utján való értékesítése megfelel ágba.
cikset
a Színházi Etetnek egy i.-h«;-eg s *ezArtúr ped g a legváltozatosabb cikkel gazda- az általános európai törekvéseknek es ezt úgy drről. Pompás
képek ssamolmk be Lehár Fe
gi la a lapszámot. Verset Banl Mik ós, Api ily szólván minden állam keresztülvitte.
renc uj darabjs a Ginditta bécsi premierjéről.
> Lajos és Szegedi btvan irt Azután követkéz
A tejarak gondos átvizsgálása után arra Hatvány Lili a ház mbziujdonságsirót ir. Rádó
• nek az érdekesnél érdekesebb aktualitások. i
meggyőződésre jntotl, hogy a budzpetlr-92- I S- ndor a közismert komikus mint drámai
színház éa művészet izgalmas világa,, vil :«hi bTlérée fogyasztói tej ár a termelői árhoz vi színész mutatkozott be a Színházi Életben.
res női szépeégek, Asszonyok tökre, amerikai szonyítva aranytelaoul magsa, de a jelentéke Plakáton vagyok, tehát élek a elme Bus Fe
divat, az aroápolás bizalmas titkai és fogásai, nyebb varosok tejáraival való összehasonli- kete László értékes cikkének. Karinthy Frigyéé
a gasztronómia meglepetései, rejtvények stb. tásbau is, tul magasnak kell azt minősíteni. az úgynevezett borzalom Hímeknek irta meg
uemosak mulatságos eF szellemes szöveggel, Egyedül Bécsben találni magasabb fugyaaztói a paródiaját Ssomory Dezső a hét zenei ese
hanem szinte tökéletes illusztrációkkal is, amik árat. amely azonban az osztrák gazdáknak ményeiről..referál. Incze Sándor hetilapjának
közül különösen kitöonek a centenáriuinát lényegesen magasabb árat juttat már az ab uj száma bemutatja az Operabál ezűsthidjan
ünneplő nagy festő, Loiz Karoiy képei él isiálló.
szereplő dámák kosztümjén A bálozó Buda
gyönyörű cői fejek elragadó fényképei. A
A termelői arakat lényegesen csökkenti pest, érdekes képekben elevenedik meg a Szín
nagyszerű folyóirat ezidei első szama minden a nagyon alacsonv ipan tej ár, amely jelen házi Elét uj számában, amely a legnagyobb
-tekintetben a könyvpiac büszkesége és -dísze,, leg tr.6 TSnér-abBcdepest, tenat vasúti zzalli- balokról hoz képeket és tudósítást, Huuvady
amelynek várva-várt folytatásaival még, azt tási, kanna stb. költségkkél együtt s megál Sándor novellája, Forró Pál Társasutazás című
• hisszük, sokszor lesz alkalmunk foglalkozni.* lapítja, hogy a gazdák által e címen is búzott regényének érdekes folytatása, haromfelvonáLapunk olvasórak szívesen kflld mulátvány- nagy áldozat tesz lehetővé elsősorban azt a sos színdarab, kottasláger, 32 oldalas Gyer
-számm-a.Tűkor kiadóhivatala Budapest IV. hatalmas vaj-eíporiot, amely a mult évben mekújság, -kézunuokeiv és 64-uLdaJas Radióhlradó (Hevesi Sándor fáok*riliká)áv»l) egé
842 vaggoot tett ki.
Egyetem-ntca 4.
ki a Színházi Elet uj szamai, amelynek
Mivel a vajnak külföldi elhelyezése egyre szíti
A Márta kongregáció alsó szakasza
ára 60 fillér, negyedévi előfizetési dij 6.50 P
február hó 2-án délután fél 5 órai kezdettel több nehézségbe ütközik, hangsúlyoznunk kell Kiadóhivatal Budapest VII Erzsébet körút t
a Kath. ház nagytermében ünnepélyt rendez a belföldi tejfogyasztás fokozásának nagy je
Arpádházi Boldog Margit tiszteletére. Műsor: lentőségét
1. Enek Boldog Margitról. 2. Onnepi beszéd,
Súlyos anomáliának tartjuk, hogy ,a tej
mondja Cziráky Maria. 8,.Eugesztelés, szavalja felesleggel nem tudunk mit csinálni s mégis
C s o k n y a y
J ó z s e f .
Pongrácz Ili. 4. Gyöngyvirág és rózsaszál, a fővárosban a fogyasztói tej ára oly magas,
énekes .táncjelenet, előadják Tarr Ilus és »*,. hogy s lakosság csökkent kereseti viszonyai ingatlan értékesítő, parcellázó irodája
6. Az áldozat. "Jelene: Margit király leány között ez feltétleuül sokkal kisebb fogyasztást
Celldömölk, Árpád u>. 16.
életéről. Előadják: Szalay Irén, Pejkó Margit, jelent, mint ammőt alacsonyabb ár mellett
Halász Mária, Gáspár Rózsi, Páli Margit, elérni lehetne. Meggyőződésűnk szerint mind
Főutcákban 3, 4, 6 szobás családi
Szombathelyi Irén, Szabó Mária, Dómján Ma addig, amíg a termelői és fogyasztói tejár házak, 4 szobáéi kiválóan szép urivilla,
ria, Mészáros Irma, Magyar Erzsébet, Rump- közöli ss a nagy kűlöiabség fennáll,a legdraler Aranka, Petry Kva. 6. Koogr. induló. Min kóibb szigor sem lesz alkalmas a tej csem díszkertekkel, gyümölcsössel. Főutcák,'
denkit szeretettel megbiv a Mária kongregáció pészet megakadályozására. A gazdák és tejV batl nagyobb bérházak, üzletházakvállalalok között az uj köneaWszerzWésetrá Mária-telepen adómentes 2—S szobás
• vezetősége.
vonatkozó tárgyalásoknál, illetve a tejkerdés
Áthelyezés. A Máv. igazgatósága Kiss rendezésének további folyamán szükségesnek család házak. '
Ferenc máv. segédmozdonyvezetőt a tapolcai tartjuk továbbra is a tejárak hatósági megál
Celldömölki halárban kisebb-nagyobb
(kőháztól a celldömölki fűtőházhoz helyezte lapítását, mivel a túltermelés és a tféhézhely
földbirtokok, Sághegyen szőlőbirtok, ki
át szolgálattételre.
zetben levő gazdák szorult helyzetánss ki •
A .Magyar Mezőgazdasági Társaság hásználáss a, termelő gazdaságokTiutyes meg válóan szép pincéveLéi. Lányi Márton országgyűlési képviselő el- károsítását és legyöngülését eredményezné,
Jánosházán S szobás modern csa
•sklete alatt tartott ülésében, melynek ered vi«sont épen a belső fogyasztás fokozásának ládiház, adómentes új épuiel, i -jy
ményét határosali javaslat formájában a kcr- már fentebb haogocwtovt nafy jelentősege
-ifám
•••yelBBlífcaa fHaija, Br. WagfreTevM ny. mi- folytán elengedhetetlen a fogyasztási tej ol- kérttel, 0tfíMm%$
niszter előadásában foglalkozott a tejkérdéssel, osóbbá tétele és a tejfsldolgoaó vállalatoknál,
Vidéken földbirtokok, f -Idbérielek.
különös tekintetlel a lőiárosra. Az értekezlea
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vasta neki, ott a lúgosban, a kert végén, a
' arcát. Szomorú az ifjú szeme s bennj legszebb szerelmes verseit, amelyben ott lük
ragyog J leány számára az a bánatos, őszi tetett a szerelem ősvarázsa. Szó bizony n-ra
nap ... p igen iött ki ajkukon, beszélt a szem... az a
A megbocsátás.
Szép '-leány Ilike . . . Sötét, mélytüzű melyen járó tekintet beleragyogott a másik
szóméban
mintha
ott
csillognaTgy
vezérpoolelkébe: szeretlek . . . szeretlek , . .
Irta : Szendrey Miklós.
toosks, egy fénuvalab, ameíy a fuldoklói csa
(Végft.kflv.)
. _
L
lógatja az életbe: .Még érdemes élni ezekért
Hatan a batyuval indul a kic-apott diák. |tá bársonyos szemekért* . . . ezért a hosszo,
Tanítónak készült, dj> nem Ott meg a marta \ szökefürtü szende, szép " leányért".
részletfizetésre
két, meri erkölcsi nemtörődömségbe viszi a
Talán, ha nincs akkora bánata Kálman- i K e d v e z ő
társait. Kemény feje volt... betörték. így I nak, szerelmes lett volna a leányba, de igy,
csekély üzemköltségü modem
hallik le a lámpás abban a teremben, ahol csak egy emlékkép maradt a lelkében, amely
házsártos emberek összevesznek.... ahol addig kínozza, hívogatja az embert, amíg
egyik csoport emberei csak sötétben merik a vissza nem tér ahhoz, akit Isten neki rendelt,
többiek szivébe mart -ni a kést... Leverik
' Annyira összeismerkedik a családdal, m á r k á s
r á d i ó t
boros Öreggel... összetörik , . . kidobjak az bogy megadják neki a cimüket is.
sblakoo az utcára, ahol a, fagyos szellő rán
— Ha esetleg arra jar, nézzen be hoz
cigálja a nehéz" sebben vánszorgók köotöséL zánk, mint jó ismerősökhöz !
v e g y e n . A z uj e l ő f i z e t ő k 2 h ó 
Tslán a szél elkapja ezt a kidobott lángot.,
Füzesberénynél kiszáll a fin. Nehéz gond
talán felgyújtja vele a várost, vagy talán . . . nyomja a leikéi, mii.;..a a távozó vonat is az n a p i g n e m
fizetnek
előfizetési
elfújja . . . eloltja örökre . . .
ő terhe alatt csikorogna... Talán igaz is....
— Megrabolt ifjúságomat loptam vissza. talán elvitte felét... ugy megkönnyebbült a
dijat.;
Mutattam és megfogtak... Lázítottam a ma szive, hogy meglátta azt a lányt... Ennyi
gyarságom mellett á nyakunkon ü'ő Őémet steretetleuség után jol asík egy kis szeretet
K o c z o r
D á n i e I
feljebbvalók ellen. Csókolóztam és ez bőn
— Ha apám kidob,, elmegyek katoná
volt, mert a börtön falsit elhagytam este egy nak I Jaj, csak szegény anyám könnyeit °° ! r?dtó,,t» vili. vállalata Celldömölk.
kellene látnom ! Nagyot néz, tudom a furcsa
félórára. Elküldtek . . . elcsaptak.
Teleion 30.
A vonaton is ezt mormogta magában i vakációra... Etbucsuzok tőle .tt-tyVltttgy könymintha a lelkiismeretét szólongatná, hogy nye ne potyogjon, hogy azok a drága könny
mondjon ítéletet, valóban bűnöse?
eseinek sebet ne égessenek a lelkén... Iste
MOST JELENT MEG
— Igén, az igazgatom mondta reám hi nem, mi lesz most?
vatalosan: .Meojen maga megrögzött gonosz
Halasi Béla érdeket könyve:
lazító, magára kOvet vetnek a becsülelesek |c
Hát bizony ogy lett, amint megsejtette
Iliért? Mert azt tettem kicsiben, amit 0 Apja ajtót mutatott neki nagy mérgeseo, hogy
K i l á t á s az Eiffel t o r o n y r ó l .
nagyban... Ó is részeges ember, meg fiatal. ilyan-kicsapott léhűtő nem eszik_vele égy ke
Nem, nem itt a baj, hanem hogy Zimmermann nyeret I . . . Anyja még elsiratta, dé amikor
Ara 2 pengő.
Jakab a neve és német a vére I Igen, lázi látta távozó fiát, könnyeit Is lopva hullatta
Kapható kiadóhivatalunkban.
toltam s magyarságom mellett, a nyakunkon, érte, hogy a haragos ember ne lássa.
ülő nemetek ellen I Német itt minden vezető
— Mit... megkönnyezni egy ilyen szü
s ezért a német szolgálatért gyűlölnek ben- lök szégyenét ? Egy ktc.-apotl diákot?-.Meg
nünkst a franciák . . . Mikor lesz már egyszer trelSalljsra, hogy még egyszer csak a nevét
S á g h e g y e n
or a magyar a saját országában 1... Még is előhozod !
Oldozott, akár c.ak én ..." rajtunk még az
Szegény
asszony
minden
nap
ott
kötö
s z é p t e r ü l e t ű é s jól
termő
átok, a Habsbnrg Örökség Ez az én bűnöm,
az ablakban .. ..és mindig csak az utat
bogy magyar vagyok,... hogy a keleti vér i get
nézi... amerre fia elmein . .. Néha egy-egy
s z e l ő
. kdobbaut belőlem s megégette a paragrafus i könnycsepp hull arra a kötésre, melyen szor
egereit.!... En megyek . . . Nekem mennem goskodik.
kell I teteti áldja meg müvüket . . . de kérkedő
— Szegény fiam .. . szegény fiam . . . l a k á s s a l é s b o r p i n c é v e l azon
• becsületesek- még jönnek egyszer, de akkor,. azjsteo őrizze minden lépésedet... Megvert
kiadóban.
Istennél a "kegyelem I
— i az D r . . . még az apad is gyööl . . . Istenem, n a l e l a d ó . C i m a
Az ifjn ezt mormogja, vagy talán csak • Atyám . . . te véseted a bujdosók utait.
érzi, mint ahogy az árnyék visszatér esténkint a sima tótukörre.... Mogorva turáni
II.
'
;..•";..
arcvonásain oem látszik semmi más, csak
Katona
ember,
katonás
a
-szerelemben.
U J R Á
K A P H A T Ó !
közöny; es az ifja jul tud temetni, de feledni, : i s . . . Kálmán beadott a fehérvári "ezredhez.
azt oem . . . soha.., Sötét szemeiben ezer- i Két éve van ott és már őrmester Int. Kitűnő,
A r h e u m á s bajok
fjjti játék heve csillog... játékosai a halai nak... a bosszú kis törpéi kergetik ott egy ! estü, ügyes legény és izig vérit m. .\p.t, Sze
házi
kezelése.
rétik
a
magyar
tisztek,
mert
valóságos
apos
mást...
tola lett a közlegényeknek^ CTsTsre'tétte mee
Irta:
D
r
.
E
n
g
iánder Árpád
A vonaton egy család utazik vele Vesz I a besorozott sváb legéoyekkel a magyar lajt,
budapesti szakorvos
prémbe. Van velük egy leány is A férfi a magyar hazát, ezt a vérazlatott magyar
szóba elegyedik vele, hogy az unalmas hosz szabadságot, melyet százszor eltiportak .és
II. kiadás.
Ara 240 P.
szu nton elüssék az időt. Meglepi Kálmán százszor szebben keit a sirbol.. Tudták róla.
Megrendelhető lapunk kiadó
jártassága - mindenféle nehéz kérdésben . . . hogyan került ide,- Rokonszenveztek vele^ |
Ilike ott nyugtatja fejét az édesanyja vállán gyorsan ment a ranglétrán. Bizony a vesz
hivatalában.
'"
és megfeledkezve figyel az ifjúra s ha Kálmán prémi látogatásainak a vége házasság lelt...
rátekint erre a szőkeiűr.ü fejre, pirulva húzó Ilike már Kálmán felesége. Májusban történt
dik az édesanyjához .. . Talán az őszikikerics az eljegyzés... iunin«han már teri és félnap?
H i r d e s s e n
a
bújik ilyen félve a rét ölére, midőn a bána- lettek. Mily boldogság is volt jegyeseknek
.-tos-ószt- nap kicsalta, hogy pirosra fesse az lenni. Elandalogtak a virágzó lak alatt. Felol
C S A R N O K .
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