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Megjelenik- minden vasárnap reggel. • 
glónz^tasi ár • negyedévre" 2 pengő, t é l ö r e i peng5, 

. egész évre 8 pengd. - ' 
H i r d e t é s dija e!6re « M t e n d 6 . 

P O L I T I K A I t A P . 
Felelős szerkesztő es kiadó:" 

D I N K O R E V E N Á N D O R . 

Szerkesztőség es kiadóhivatal: 
•Knkg***- Nándor kflny*n,ytimda,ja. CeiflOmOlkja 
ide i'ilézendBk á 'szniUini részf tiletO -HC^U-mtm 

IwdVtések és mind'nnemü pénzil' ték«k. 

Emlékezzünk 1 
Június 4-én tizennegyedik évfor

dulóját gyászoltuk annak ,a napnak, 
amelyen a gyűlölet, az elvakultság és 
a- tudatlanság Magyarországra paran
csolta minden idők: legkegyetlenebb és 
legigazságtalanabb Ibékéjéf. Tizennégy 
esztendeje annak, hogy Trianonban alá! 

' irták azt a szerződésnek csúfolt-Tény-
iZerintézkedést,' amely Magyarország 
Kárpátok-öyezte, legeszményibb-fekvésü, 
ezeréves birtokállotnányál: a Magyar 
Szent Korona országait szétszaggalla, 
darabokra törte és a magyaroknak füg
getlen ország címen csak egy ezer seb 
bői vérző csonkol hagyott meg! 

'7 Az ezévi, tizennegyedik gyászos 
évfordulón megalázoltságunk és megra-
boltságúnk minden fájd almával, de. az 
»Egy hazába, Az egy istent örök igaz
ságon és Magyarország feltámadásába-t 
vetett, minden keserűséggel dacoló tör
hetetlen hittel emlékezzünk! / 

Magyarok! Emlékezzünk! 

"igaz—magyat' szivét tép5 
való megemlékezésünk-

tünk megszentelt hantjait és hirdesse a 
csonka-haza minden részén: .'• 

—Nem felejtünk! Emlékezünk! 
Hisszük, hogy imánkat meghallja 

a Magyarok Istene, aki már ezeréve néz 
le. reánk és megvédett minden idők 
forgatagában. 

A „Sorsszekéren", 
- A •Siirs-?ekíren« ketten ülnek: 

EayTlusgazdag meg egy szegény. 
Rohanva szálnak völgyön, bércen 
S megállnak a oyomor h e l y é n . . . " 
A dúsgazdag megszólal gőggel; 
•Gyerünk tovább ez nem tanyám!« -
S a másik szól: »Maradjunk, varjúnk! 
Amott kesorgvn rilv auyáml* " 

A •Sor*szekéren« már csak egy fli; 
A dúsgazdag s vár boldogan . . . 
S a »Sprsszekér« repülve, szállva i i 
Arai;bányába berohan... 
Kiállt a gőgös: »Allj nfc, várjunkl 
Ez kellTTekemtr^-eEy, reccsenés, 
A dúsgazdagra sziklazár buli — 
S a kincs" többé nem kevés. 

_ i_ . Lan—dor. 

"Minden 
balsorsunknak 
oek adjuk látható jelét is! Megemléke
zésünk jele' egy szál szerény virág le
gyen! Zarándokoljon el az egy szál 
virággal minden magyar a Hősök Em
lékéhez, vagy az Orsz g Zászlajához, 
vagy nemzeti' kegyeletünk bármely em-
lékéhez és tegye le virágát annak ta-

F i n n vendégek. 
Az Utóbbi hetek és hónapok szá

mos előkelő külföldi látogatói között 
Magyarország ! népe bizonyára a legna
gyobb melegséggel és szeretettel-távoli 
testvéreink, Északra szakadt rokonaink, 
a finnek kormányelnökét és pénzügy-" 
miniszterét fogadta. A magyar nemzet 

dok viszontagságai sodorlak el tőlünk. 
Különös értékkel bir a vérközösségnek" 
és a.fajrokonságnak ez az érzése szá
munkra, hiszen t zer éves történelmünk 
folyamán olyannyiszor kelleti tapa-ztal-

' nuntejís megszenvednünk nagy ^elszige-
teltségünkel és árvaságunkat az idegen 
fajok ós idegen népek nagy óceánjában. 
A közös eredet elszakíthatatlan szálai 
és az ebből fakadó legőszintébb rokon
érzés kapcsolja össze a finn és magyar 
nemzetet, amelyek a nagy távols$g el-
lenére mindenkor a legnagyobb érdek
lődéssel és figyelemmel kisérték egymáa 
sorsát az évszázadok folyamán. A tör
ténelem és a népvándorlás titokzatos 

Tufjai, — «mint azT (iámboa U f -
! niszitereinők rádlóbeszéjtébén oly gyö-
1 nyörften kifejtett — a finn nemzetet 
• Európa északi részére,-az ezer ló or-
, szagába vezette, mig a magyar nép itt 
_! foglalta el helyét a Kárpátok alján, az 

eser szenvedés országában,: de mégis 
' bétségt'tlen, hogy nagy z hasonlóság a 
i két testvérnép éleiének folyása es sorsa 

kőzött. Mindkét nép évszázadokon ke-

lapzatára! Jelképezze e virágszál világ- | számára Kuionos értékkel* és jelentősége 
történelmi multunk megbecsülését, ezer- ;.geJ-bir az-a ludat, hogy e tőlünk fsji-
évés-történelmi- határainkhoz való tör- lag idegen európai népek .tengerében 
beletien ragaszKudásuukal, jelképezze i. - ha—messze távolban—is—— éUéS-
Magyarország feltámadásába vetélt ren- j virágzik egy független és müveit nép, 

resztfl 1 viselte példás hősiességgel, on-
megtagadással és SZÍVÓS kitartással a 
maroknyi nemzetek végzetét: az elnyo
matást, az idegen rabigát, mindkét.nép 

j bosszú időn keresztül erejét megfeszítve 
: volt kénytelen küzdeni a maga léte, 
' függetlensége és önállósága érdekében 

s amiként a kicsiny magyar népet nem 
nyelte f i ftom a tatárok pyisyitilrt hwrijáz, 
rata, sem a világot ostromló "tőrök bi
rodalom s amiként agyancsák a ma
gyar nemzet mindenkor megtudta vé-

dületlen hitünkéi. 
.- Az . ezernyi és. .ezernyi egy szál 
virágból nőtt virágerdő, . az emlékezés 
virágerdeje. boritsa el nenizeti kegyele-

mely sok évszázaddal ezelőtt ugyanan
nak az uralajláji néptörzsnek" fájáról 
szakadt le, mjnt a magyar s amelyet 
csak- a történelem . végzete és évszáza-

delmezni a maga népi különállásai, faji 
sa)átosságát és önállóságát a Nyugatról 
Kelet felé terjeszkedő ger.i ánsággal 
szemben, ugy a még kisebb, számra 
nézve még jelentéktelenebb finn nép 

-Tavaszi dalok: Ilonkának. 
Szép, csodás, szeretem.... Aki mondta 

fiu volt, kö l tőés huszonnégy éves. =r -
. S akire mondta, leány vol t . . . a taní

tónőképző ötödik osztályos növendéke. 
Nagy égszínkék szemei voltak, orcáján 

a tavasz ezer rózsájával, homlokán dús 
aranyeső, 
":. Az lsKnrío~kedyéberríeremtette, -olyan 
volt, mint jegy._angya|. 

••-•'- A fiu szegény voltj talán a lányon-kí
vül nem is volt senkije. De a Géniusz csókja 
ott égett homlokán s szemében a kiválasztot
ták túlvilági fénye. 

'Ott látta meg a fehér templom oszlopos 
zugábaü, az iskufai egyenruha^glyan. j " ~ 
az intézetben meghalványult hamvas arcocs-
kájáíjoz . . . és az a két csoda? szem varázsba 
ejtette, királylánynak látta, lején aranykora-, 
nával, szemében a Madonnák égi fényes
ségével. ••' • 
. . Mivel az fsten dalos, bolondos szívvel 
verte meg, lelke dalokba törött-s énekelt, fé
lénken, lágyan: t 

Istenem, úgy érzem, megbocsátja bűnöm: 
míg bűnös szivemhez szól a Szenti 
hamvas^zűzi arcod lilioma bűvöl, 

s .-bús szerelmés szivem vágya cseng feléd,. 
Méíjen szomorú és fájdalmas szerelem

nek kétségbeejtő megsejtetoi voltak ezek a 
sorbk. .py-~^~. •"'' '•• .-. 

Ha valaki végtelén jókedvében tombol, 
azt mondják rá, vesztét érzi. A fájdalmas 
vágyakozással égő-íjagy" szerelmék^is rende--
sen veszedelmet hoznak arra, akit meglepnek. 

Találkozni- nem találkozhatott véle más-' 
Jtor, csak, vasárnapj dyenkor el tudta volna 
pézni órákon át" s béIFlMön~Vöhla~brjititt-
du'Di a s z e m é b e . . . mert hitt a szerelem 
mindenhatóságában. 

A szerelem olyan, mint a lidércfény, 
lépre csalja a vaksággal megvert emberi lé
nyeket. ' '.". t • , . . . , .. , • . ' 

M'oden lágy fuvalom aJL 6 boldogsága-; 
ért suttogott, minden in: dárdai a o sze-
rélméről zengett s virágok ezrei is csak neki 
nyíltak. Istenem, milyen szép is volt neki a 
világi Nagyojr-boldög volt.. 

Azonban': tudjuk, hogy az élet nem.néz 
semmit, ha nem rohan á'maga utján és ma
gával" ragad mindenkit. , 

S ö t ki annyira tudott rajongni ideális 
tisztasággal, szerette volna, ha egy biztató 
mosólye-éaugy megérdemelt pillantást lap. 
arról az angyali leányarcról. , . 

De hiába volt . . . rá kellett jönni arra 
a komoly valóságra, hogy az a tündéri lány
arc, mint égy mese, ugy csilingelhet lelkében, 
mint valami távolról ide szűrendő muzsika, 
mioF égy elröppenő álom, amelyből nem ma
rad más, csak a boldog emlékezés. 

Haragudott saját magára * mikor a nagy 
utcákon virágba borulták á fák, a májusi bó
dulatban egy édes kis dalba sírta ki a lelkét: 

Fehér akac, fürtös akáo 
hiába-nyilsz uökúuj,! - ' ^—-
Szivem, l-is -m egyre sorvad, 
az én boldogJa.vaszomnak -s . ' 
-vége vau már. régen. . 

Nem hittem a szerelembén, 
s biztatgattál csattál; _ 

hittem, végre megtaláltam 
egy szép arany hajnál. 

Ne c-aljatok,••tiiztassatnk 
fehér akáclomboki 
S ne kacagj ki te sem engem, 
ha már az én szivem", lelkem 
nem lehetett boldog" 

Hervadozó bás szivemben, 
leomlott BZ oltár: _ -? 

•r • 
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ugyinazzil a hősiességgel..s. rendithe-
tétlen életért vej harcolt sok száz éVeu 
keresztül Európa leghatalmasabb biro 
dalmának, a cári Oroszországnak elnyo
matása ellen. 

-A világháború vérzivatara a ' f inn 
nemzet s.-.ámára meghozta a felszaba- ' 
dúlás régen várt pillanatát. Az alig negy 

_ milliós finn nép Európa legműveltebb, 

vánjd a magyar nép felemelkedését és 
igazságának . érvényesüléséi. Az őszinte 
testvériség és igaz barátság pedig nem
csak, az egyének közölt, de a népek 
közölt is ritka je lnség s épen ezért 
tekinthetjük a magánk szempontjából 
nagy értéknek a finn testvérnemzet 
felénk áradó szeretetét és barátságát. 

szellemiek ben és anyagiakban gyarapodó 
.népei közé tartozik, amely mindig kü

lönös szeretettel fordult a magyar test
vér nemzet felé. Ennek a meleg érdek
lődésnek és szeretetnek megnyilvánu
lása volt a finn miniszterelnök és pénz-

- ügyminiszter látogatása, mely- kitűnő 
bizonysága annak, bogy a közös ere 
det és a közös sors olyan kapcsolato
kat jelentenék Magyarország és Finn
ország népei között, amelyek koránt
sem vesztek el a történelem homályá
ban, hanem ma is valóságként élnek 
és amelyekből mindkét nemzet bátorí
tást és buzdítást meríthet a jövőre 
nézve. 

Mindeddig a finn és magyar nem
zet közölt — épen a nagy földrajzi 
távolság következtében legfőkép 
szellemi és tudományos kapcsolatok fej
lődtek ki, amelyek ébren tartották a 
közös származás, a faj és nyelvrokon
ság tudatát s igen. értékes eredménye
ket produkállak különösen a nyelvtu
domány és a történelmi kutatások' 

. terén. A álunk időző finn miniszter
elnök megállapítási szerint <:zek a kap
csolatok azonban a jövőben gazdásági 
téren is tovább fejleszthetők, annyival 
is inkább, mivel Finnországban a va
luta és külkereskedelmi korlátozásokat 
nem ismerik, igy nincsen - akadálya a 
finn-magyar gazdasági összeköttetések-

- kimélyitésének. - 1^.- ; ' 
ö ömnap volt a magyar nemzet 

számára a finn kormányférfiak megje
lenése, mert finn vendégeinkben egy 
olyan nép kiküldötteit üdvözölhettük, 

H l K bl K 
HSsÖk napját hagyuinanjiis kegyelettel 

tartotta-^neg^ varosunkba,- amelyen varosnak 
hazafias er/.esü közö nagy szambau vett 
részt. Vitéz Fekete larös'ny. szj'zádos, város
bíró mély hatást keltő ünnepi beszédet mon
dott, Fekete Mihaiy l-veiite, Káman Ilona es 
Varga József cserkész hatásosan szavaltak, a 
Máv. dalárda és a potgári iskola növendékei 
hazafias d.-lokat é nkhlmfc, » levente zenekar 
pedig zeneszámokat adott elő. Az egyesületek, 
iskolák a bősök emlékmttvér megkoszorúztak 
és a szép ünnepség végeztével a frontharco
sok, leventék, cserkeszek, tűzoltó* es a polg. 
iskola növendékei diszraeoelbeu vonullak el a 
hósOk szobra előtt. 

Urnepja. CsatOrtOkOu, az Oitári szent
ség szerzésének Qonepéu a körmenete' gyö
nyörű napfényes idObeo az ősi hagyományok
hoz hiveu, nagy pompázó fénnyel, a hivők 
óriási részvételével tartották meg. A körme
net nagyon szépen vult rendezve, ami dr. 
Horváth Károly perjel-plébános útbaigazítása 
folytán a cserkészek érdemének tudható né. 
A körmenetet ma megismétlik. 

Halálozás. Záborszky Sándor helybeli 
járásbirosági végrehajtó teje szül. Tóth Er
zsébet 71 éves korában súlyos szehvéHés után 
váratlanul meghall csütörtökön e.-ie. Tegnap 
délnlán téTrfették nagy részvét mellett. -

Letért virágszál. Nagy-csapás érte Bé 
kefy György,máv. segédtisztet es nejét, fiatal 
l« iWa Brtajg leáayaknitk aUiatáteásázal A 
fi tal leányka a mult évben végezte a polg. 
leányiskola IV. osztályát és gyilkos kór tá
madta meg, amelynek gyenge szervezete nem 
tudott ellenállani s igy a gondos orvosi ke 
zelés és szerető, szülői gondozás, uacara élte 
virágában elragadta á halál. Temetése szerdán 
délután volt, amelyen. volt iskolatarsnöi ko
ronát vittek és a koporsó melleit 6 koszorús 
leány és 6 polgári fioiskolas vőfély 
nagy gyászoló közönséggel utolsó -útjára 

Teme 

. — Orvosi blr. Dr. Tfleltler ls 'ván fogorvos 
tanulmányútra utazóit. Rendelését 11-en újból 
megkezdi. 

Vizsga. A celldömölki osztáiyniérnOk-
segnel létesitelt előmunkás tanlolyam szerdán 
zárult be. ekkor volt 8 *izsga is » a UBÍO-
lyamon levő 38 egyen közül S celli, Fínta 
Béla és Szíta Lslvan sikerrel^fették le a 
vizsgát. _-- .-

_ - Z Balesetek. Kocsis Dezső --21 éves egy-.'. 
~.-Hraza-hetyei fö.diniver ^-hegyről követ hordott 
.'.'_ le; eközben -összetalálkozott Böködi László 
- '.ezioiéu helyei lakossal, sfciÖSEÍrt,J-ogfJté.-

rfl'je -ki, ez a figyelmeztetést semmibe sem 
vette, Osszeszóialkodia*.f- Kocsis kOvel fejbe 
dobta BdkodlTlJokotirpedig bicsíavaf ttoeg-— 
sznrta Kocsist. A celldömölki kórházban apol-
jak Kocsis Dezsőt. — Zsömle Ernő 12 eves 
Nemeskereszturhoz tartozó batozsa pusztai 
gyermek társaival-a fau madarast játszóit, a 
repIllésL/ikarlaj. utánozni, miközben á~ ,farol 
leesett, jobb tet« csuklóban eltörölt. Beszál
lítottak a celldömölki közkórházba. 

Idegbeteg betörő. Furcsa kalandban 

mely őszinte rokonszenvvel viseltetik 
sokat szenvedett nemzetünk iránt s 

minden érdek nélkül, tyant, aki már másfél évtized óta Giéczv | 

-volt része csütörtökre virradóra a celldömölki 
kórház személyzetének, ugyanis a kórház 
személyzete a hoid..gyal akarta felvinni az 
udvaron levő külön épületből az emeletre,-
hogy egy huilát leszaliitsauak, jamiflt a hord-, 
agyat ki akarjak hozni, az épületből, Nagy 

f. Lajos, a kórház egyik alkalmazottja észre 
; vette hogy a raktár ajtó előtt kél suhanc 
! all. O tréfából egy kővel feléjük dobott, hogy 

mit kere.-nek éjszaka a kórházban, ezek meg-. 
1 ijedtek, futásnak—-eredve, a kórház VCrös-
i marty utcai kerítésén kiugrottak. Naey sem 
j volt re'st, utánuk Ugrott, üldözőbe vette őket 

Több - falé bezörgetett, . hogy segítsenek a 
1 gyanús egyénekei -ellogni, de sehol sem ka-
i p>>tt támogatást s a Kálváriánál az egyik 
! gyanú- egyént sikerült elfogni Bevitték a 
: kórházba, ahol kikérdezték es kiderült, bogy 
i a szombathelyi kórház idegosztályáról szök-
i tek meg és több helyütt is kísérletezlek meg 

betörést Megm jndotta, hogy Istenesnek hiv-
|-j»k, társa pedig' Bödör nevezetű. Még a dél-
i előtt folyamán a temetőben a csendőrség se-
j gitségével Nacy Lajos elfogta a masikat is. 
| Kihallgatások után. a délutáni vonattal vissza. 
I szállították őket a szombathelyi kőzkórház 
[idegosztályára. ' • ' ~ " ' ' 

Vetitettképes előadást tartott tegnap 
I délután az iskolák növendékei és tart a jövő 
• héten szerdán este fél 9 órakor a közönség 

kisérte I szamára »1700-km. a Donán< címen Serényi 
Károly hajóskapitány, aki jelenleg városunk
ban nyaral.__A^beiépődjj fillérekben van meg-

mely valóban 

is. Mult vasárnap teme 

éves korában elhunyt Somogyi János aggas- Í állapítva' s a teljes bevéTelTTlJaghegyen lel 
állítandó •Trianoni kereszt* javara fordítják. 

—, • . — —— - -- - — — j t ürtnont es Kultúrházat épirCsongerev. 
mrnden hátsó gondolattól mentesen kl- Sándor es csaladjánál latalt megnyúl^ 

^ ^ ^ ^ = ^ ^ = ^ = - | István lelkész helyezte e| Onoepség keretében 
mult hétén. A kemenesmagasi- i Kultúrház löszönöm, bogy egyszer régen 

káprázatos osiiiagféuuyel 
ráin is mosolyogtál. 

- Ilyenkor a költő lelke csupa szeretet, ' 
pufók kis angyalok ülnek feje fölött a felhő 
oeQcskOn,.hogy közbe járjanak érdekükben az 
égi hatalmaknál. - ~ 

De itt már az sem segített. Lassan el
inaltak a vasárnapok, melyek örömöt hoztak 
életébe és lajon lepte meg az a - gondolat, 
hogy'nemsokára el kell -szakadni tőle, elviszi 
a mesazi alföldi varos és mint a fáról lehulló 
rózsaszirom, uem kerül többé '"Tissze, , . 

Él volt foglalva gondolataival s telsirt 
lelkéből a mélabús bánat, mint halk bű 
esúén'ekf " - '• ' ~ ~ • ' • 

t- .:_ Hogyha elmégy a virágos nyárral, 
Elkísér a zengő csalogánydal; r ^ • / 

, Elhervadnak utánad a fák is,' 
- - Mégsirat a zengő csalogány 

Nemsokára lezajlottak a vizsgák és az j is a nyár folyamán elkészül a község közepén 
ég azúrján angyalszárnyaként arandyal árnyalt , lövő Erzsébet ligetben, 

Ha kis. kezed fehér kendőt lengét, 
Búc-uraskor, tán könnyet setn ejtek,' 
Mégis . . . hogyha sóhajtásom hallod, -| 
Meghúzhatják a lélekeharangöU 

.'.--. S tétován vigasztalta magát, milyen jó 
Jenné elmenni véle boldogan, megelégedett 

- azivvel I " -~ . 
S képzeletben ellopta magát' a messzi | 

alföldi váródba: •' ' ' : - J 

báráoyfelhőcskék szálldogáltak. 
Bezáródtak az intézet kapui s ő is el

ment ...-Üresebb.lett a világ Mintha pillangó 
szárnyon libbent volna el, arcáról Ode, tava
szi mosolygás sugárzott, arany hajfürtjeivel a 
szellő pajzánkodott, — ő meg . a szerelmes 
költövej. 

-*--«onat indulásnál ott volt . . . mikor a 
lány alakja már messze eltűnt az alkonyat 
ködében, látta," amint visszaintett s érezte, 
hogy ott belül lelkében valami összedűlt... 

"s elveszített valamit, mi életébe szépséget és 
gyönyörűséget varázsolt. 

És visszaindult lázasan, —a virágoktól 
pompázó parkokban enyhe, illatos szálló bon
togatta szárnyát s ő halkan- dúdolt egy bús 
dalt, amely szenvedő lelkének fájdalmas húr
jairól sírt fel:. 

.Tornyot rakok; sudárzo, büszke tornyot,-

"a könnyeimből, a telkem ritmusából 
emelkedik e csodás Ararát. 

Az utca-sorban esti pír ragyog,. 
Ne tudja senki most, hogy.itt vagyok,. ' 
S koldus-királyként itt csak lopva járok. 

Dalolj szivem, dalolj; a kin-torOny már 
emelkedik, mint aranyszín vitorla, 
a Te neved leng borús lobogóján:_^.— 
Ilonka, Ilonka. A^*-"-' ^ 

S könnyet törölt szeméből, mint az, ki
nek laz élet nyirbálja le magasra törő szár-

I nyait •• . •'-,-' - * -,- : • 

melynek építését, a 
jövő hét folyamán megkezdik. A Kultúrház 

I felépítéséhez a kormány 1500 pengő segélyt 
| adott. -'_...' - . 
L OMKE gyűlést tartott a helybeli keres-
1 kedők egyesülete kedden a községháza tauács-

termében, amelyen Nádor JenO az OMKE' 
központi titkára a kereskedőket és iparosokat 
érdeklő aktuális kérdésekről tartott érdekes 
előadást. Az előadást nagyszáma közönség 
hallgatta végig. ' ' ' " . 

Filléres gyors Debrecenbe. Június hó 
fl-éo.Szombathelyről, Sárvár, Celldömölk^ 
Pápa közbjnső felszállással június 10 én esti 
visszaindulással két. napos filléres gyors érke
zik Debrecenbe. Minthogy az érkező vendé
geknek Oáak egy részét tudja Debrecen sz. 
kir. város- idegenforgalmi irodája szobákban 
elhelyezni, turista szállókat rendeztek be, ahol 
1.50 P-ért az Arany Bika vezetése és fel-
Ogyelete alatt lehet lakóhelyet kapni. A be-
jelentő lapokért 24 fillér fizetendő. Ezenkívül 
magánlakásokon 1 -̂fir pengőig állanak felül
vizsgált szobák rendelkezésre. A Debreceni 
Hét lakáabivatála Ferenc JózsefTíT~26: szám 
alatt az esti órákbán is permanenoiában van. 
Kéri a bizuttaár a lákásigényléseket elkaiö-
nitve szállodai turista és magánlakást lehető
leg táviratilag előre bejelenteni.. A Debreceni 
Hét programraján szereplő összes esemé
nyekre belépőjegyek válthatók az Idegenfor-
galmi Hivatalban. - - — ^ 



1...- Elmarad a celldömölki dalotunnep. I, . 
punkban, már közöttük, hogy június 10 éu a~ 
izcipbathelyi dalosk rület ez ««-_da.usoone 

• pelyét Uelidomowoo retge^rueg. AMint moát 
erté-Uönk, a dalverseuy nem Celldömölkön, 
haliéin Szombathelyen a szombathelyi héttel 
k-pc-u^atban rendeztetik meg. -

Névváltoztatások. A- belügyminiszter 
engedélyével, DlCZ András celldömölki állam
pénztár! tiszt Szeutirmai ra és llámpel László 

~ tjéTTdomölni inav. Womve^töllajtgitai-i^val 
i.oratiak at c?aiádi nevüket. 

- Tasitógyülés. A jauosháza^TesperesiJtí-I 
rálel tanítói köre. évi rendes tavaszi közgyű
lését jrnius 7_en" tartja Jauoshazan. A köz-1 

-gyűlésén előadást tart Magyar János egyhá-
zasiietyei esperes plébános1 »Az Actio Catho-
iica szervezete, ennen, Némethy Lajos 
Vásárosmiskei igazgató tanító pedig »Az uj 
iogalinazási eljárásiról tart (elolvasást. 

Bercséplö nagygyűlés. A Dunántúli Bér-
eséplők Egyesülete iria délelőtt 10 órai kez
dettel a Griff-szálloda nagytermében - nagy
gyűlést tart -a mult számunkbau közölt tárgy 
sorozattal. — - . 

Operett est A róm kath. vegyeskar 
jOvő vasárnap a Kath. Házban LThlár Gyula 
igazgató«tanílo karnagy vezetésevei ópere'.t-
estet rendez táncmulatsággal egybekö ve. — 
Előadásra kéről a . -Csárdás király ne.-bol 
részletek. A nagyszabásuoak ígérkező előadás
ra ugy az előkészületek, mint a próbák -foly
nak. A meghívók a hét folyamán kerülnek 
szétküldésre. — : ____—; 

Évszázadok óta használ jákiz orvosi 
gyakorlatbab gyógyszer gyanánt az alkoholt, 
a mentholt, az aeihyi-acetatot. Ezek a lőbb 
ható anyagai a valódi Diana sósborszesznek is. 

Jön az aggleginyadó. A pénzügyminisz
ter legutóbbi beszédében említette, hogy a 
kormány foglalkozik a nőtlen" emberek, gyer
mektelen és egy gyermekesek megadóztatásá
val, az ..agglegényadó és egykeadó bevezeté
sével. Ezzel kapcsolatban elgondolást terjesz-
lettek a pénzügyminiszter elé. Ezek közül 
legkönnyebben megoldható az~VoiTrsrTamely-
az agglegények és gyermektelen, vagy egy 
gyermekes házaspárok jövedelmi adójának azt 
a részét,' mely már most is »agglegényadó-
nak. tekinthető, potlékolná 50 vagy 100 szá
zalékkal, esetleg a családi állapotnak megfe
lelően, például ngy, hogy legényemberek 100, 
gyermektelen házaspárok 50, egy gyermekes 
házaspárok 26 százalék pótadót fizetnének. 
Az uj adónem minden - alószinüség szerint 
céladó jellegű lesz, a belőle" befolyó összege-
ket — olasz és—német—mintáknak—mogfelu 
löeu — sok gyermekes családok segélyezé
sére és fiatal házasok berendezkedésének 

megelégedéssel, egy kedve* emlékkel hagyja 
el a hajót. Aki még nem élVizte egy ilyen 
hajn ut gyönyörűségeit, az ne sajnálja ide a 

T>enz9t," mert - az~blzónyos, hogy nem bánja 
meg. Ezen utazásokat az előidéoyben június 
15-ig a Budapestről minden vasárnap éa 
szerdán, ezentúl a főidéuyben minden vasár
nap, szerdán és pénteken 22 órakor induló 
expiesshajöval lehet megkezdeni. "3 napi var^ 
nai tartózkodással az utazás időtartama 10 
nap. Az utazások a következő változatok sza-
rim-bonyclirhatok le:~a)-_z—expx-sashajón_I_i; 
osztályon, vasúton J L osztályon 145, P ért, b) 
az' éxpressnajöii" L osztályon, vasuton-HI. ..a j 
135 P ért, c) az" expresshajón II. osztályon, j 
vasúton HL osztályon 115 P. A fenti arakban 
bennfoglaJtatik: Az expres-hajóo való^öoa"éTy 

-visszautazás, a teljes.ellátás es a halon-: y. ' 
Vasúti utazás Russe Várna és vissza. Ameof. j 
nyiben az a) és b) csoportok utasai fedélzeti \. 
lűikében óhajtanak agyat igénybe venni, ngy 
a fenti arakhoz 15 P pótdrj-jarut.' A bolgár--:• 
vizűiü beszerzéséről a társaság gondoskodik. | 
Az utasnak jogában áll tetszés szerinti ideig 
Várnán tartózkodni, tartozik azoobao a rész
vétel bejelentésekor a Russeból történő vísz-
szautazás puntus naftát a hálóhely biztosí
tása végett bejelenteni. Amennyiben az utas 

bejelentett időpontban utazását 

D I A N A 
• c u J o m , í E t F s i s í m i 

kezdi, hálóhelyre való igénye elvész. Köze
lebbi felvilágosítást nyújt az Első Dunagöz-
hajozási Társaság Utazási Irudája Budapest, 
V. Rudolf rakpart 3. Telefon 272—45. 

fiatlanság .vádját lehetne keitenk.Sza.vait egye-
meg nem ' 8 e k túlbuzgóságból teljesen félremagyarázták. 

A képviselőtestületi tagok » vita alatt 
lelkileg lekötve vo tak, mert meglepte ős--t e 
nem várt erős hangú támadás. 

Ábrahám István ismételt felszólalása le-
Felügyeld beiktatás. A kemeneshőgyé- ta» s^katlanul éles yjut Határozottan, 

szí ev. gyülekezet nj f.in.velőjA. I W ^ n v . . ' ' t ^ o z ü t t •« • • •" ' • • , h u W . " f, J 0 1 0 0 0 ' ? ' ? . 
i Janosits Miklós S S S a ^ á s á i ^ C ^ L ^ ^ tárgyilagos beszédet tudatosan ferde 

az iiténtisztelet keretében i latja be hivata
lába Molitorisz János. esperes. 

Képviselőtestületi közgyűlés. Folyó hó 
30-án délelőtt 10 órakor tartott községi kép
viselőtestületi közgyűlésen az alábbi ügyeket 
tárgya.lak le: A soproni siketnéma intézet 
segélyt kérő kérvényét a képviselőtestület a 
község szűkös anyagi helyzetere való tekin
tettel nem vehette figyelembe. 

Kolozsvár, Arad, Dzsok utcai lakosok 
kérvény t adtak be az utcai jardak fenntartási 
költségei alól való mentesítés végett. A kép
viselőtestület feloldulla az utcai lakosokat a 
fizetési kötelezettségek alól. 

A községi biró olyan indítványt terjesz
tett a képviselőtestület elé, járuljon hozzá 
ahhoz, hogy a község elöljárósága által java-

I megvilágításba helyezze Kir elmer Elek és a 
j község óiraia. Neki .nem volt más célja, mint 

a szegényebb polga-sag érdekeinek megvédel-
I mezese és á szabad ;'olgari eszme guzsbakö-
' tése ellen foglalt állást. Hogy ez az állásfog-
i lalás nem volt kellemes egyesekre, az nem 
• tartozik őrá. Azt tudhatták volna,, hogy a 
i képviselőtestület elé a mai időkbén nem lehet 
; olyan javaslatokkal jönui, ami ismételten a 
I polgárság zsebére megy éa polgári ezabadsá-
' gaban korlátozza. 
1 _ A . javaslat_ellen szólaltak fel még Fülöp 
\ József, Vajda Sándor, akik^ügyaTicsafc ' 
• tárgyilagosan beszéltetra javaslat -eHenr - -

A községinró meg mindig ragaszkodott 
. á javaslathoz, pedig láthatta már, hogy annak 

biztos bukása lesz. Névszerinti szavazást ren
delt el. A javaslat mellett szavazott Honig & 

I solt mintegy 12 utca lakosságának kötelező I *s Bmgn }., ellene az összes jelenvolt képvi-
i legyen a zászlók beszerzése és mondassák ki, 1 selőteatületi tagok, Kirchner E. nem szavazott 
I hogy azoknak kitűzése minden olyan esetben I Kiskörű Novák-József illetőségi kérvé-

megköonyité8íré7TtfiTVe~násaasagr jutalomra 
fogjak felhasználni. 

Autóbusz közlekedés. A magyar kir. 
•».. kereskedelemügyi miniszter a Magyar Vasntak 

Autóközlekedési Vállalata Részvénytársaság
nak megengedte, hogy 1) Körmend vasúti 
állomás Németszecsőd, Egyházasszecsőd, Mol-
uaszecaOd, Hidashollós, Rábabidvég, Vasvár, 
Felsóoszkó, Baltavár, Zalabér vasúti állomás, 
Zalaszentgrót vasúti állomás, Udvarunk, Gyü
levész, Karraacs, Hévizszentandrás, Keszthely, 
között a balatoni fürdőidény alatt napi egy 
fordulóval rendszeresen közlekedő tarsaskocsi 
gépjáratot létesíthessen. 2) Megengedte to
vábbá, hogy annak idején a m. kir. posta
üzem részére engedélyezett Nagyvázsony éz 
Tapolca közötti autóbusz, járatot egyelőre 

-• megszüntethesse. 3) A személy viteldíj felső-
határát, szemólyenkint és kilométerenkmt 12 

'. arany fillérben, a podgyász-viteldiját 10 kilog
rammonként 1.5 arany fillérben; állapította 
meg. 

Olvasóink figyelmébe. Az Első Dana 
Gőzhajózási Társaság az alant- kOzölt utrau-

—:-tatás azeriut ebben az évben rendkívül keidr 
vezményes'társas és egyéniaUltayutazásSkaT 
rendez az Alsó ' es Felsődunán. Egyelőre 
Várna. Konstantinápólyba. A társaság kényel
mesen berendezett. Expres-luxushajóit, első
rendű kiszolgálását az utazó közönség előnyö
sen ismeri. A társaság arról ís gondoskodik," 
hogy a hosszú útvonalon az utazó közönség 
ne unatkozzon. Kalauzok, vezetők- mágyarás-

.«ák meg a- látványosságokat, szépségeket 
nktvűl szórakoztató zene, táno es egyéb 

élvezetekkel kedveskedik a társaság, teljes 

kötelező legyen, mikor azt a-község elöljáró
sága elrendeli. Ezeken kivüt-
sága is szabályozva legyen. Háromféle zászló 

oyét elutasították. Ellenben megkapták az 
-ráatlók'nagy 1 '""'öaéget a Vitnvédv árvák és Ozv. Bárány 

1 Sámuelné unokái. 
Celldömölk-Alsóság egyesítéséhez térkénagyság lenne megállapítva^ — —.— -------° - ° . - - - - - - - - - — 

Elsőnek Ábrahám István szólalt a javaslat 
tarthatatlansága ellen. Hosszabb beszédben 

.-magyarázta, hogy a mai idők nem alkalma
sak arra, hogy ez a javaslat elfogadást nyer
hessen, lehetetlennek tartja, bogy a község 
szabad polgáraira erőszakot lehessen gyako
rolni arra nézve, hogy mikor tartja időszerű
nek a zászlója kitűzését, kit akar ünnepelni, 

i kit nem. Szerinte a hazafiasságoak nem a 
zászlók kitűzésében kell megnyilvánulni, hanem 
a lélekben. A zászlóbaro mostanában olyan 
országokban van divatban, ahol forradalmi 

j állapotok vannak. 
I - Ábrahám István objektív hozzászólalását 

egyesek félreértették. Kirchner Elek heves, 
I indulatos beszéddel támadt Ábrahám István 
. képviselőtestületi tagra, mert szerinte Ábrahám 
I beszéde minden, osak nem a mai időkhöz 
.való: Sajnálatosnak tartja, hogy ebben a te-

| rémben ilyen beszéd- elhangozhatott. 
Kirohnar Elek elöljáró után a közsóg-

biró támadta meg igen hevesen ábrahám Ist
vánt és ő is olyan hangnemet használt, mint 
amilyent Kirchner Elek elöljáró. Szerinte sem 

['fáit Ábrahám i^lvan beazéde alkalmas-arra, 
hogy a lelkekben megőyogvast keltáén.^ 

Csoknyay József képviselőtestületi tag 
azóít hozzá a javaslathoz, aki Ábrahám Ist
ván beszédével polemizál és "arra az ered
ményre jutott, hogy Ábrahám látván beszéde 
teljesen objektív volt, liazafiatlanságot abból 
csinálni* nem lehet, nem szabad. Ábrahám 
Istvánt sok éve ismeri, vele -beszédes viszony
ban van, soha sem. bálin} i tő te olyant, soha 
nem cselekedett. olyant, bogy ellenes hsza-

bizta az elöljáróság Kirchner és Berzsenyi . 
mérnökök irodáját, akik a térképért'80 P t 
számoltak lel a községnek. A község elöljá
rósága 60 pengő megszavazását javasolta, 
mire a jelen levő Kirchner Elek elöljáró ki
jelentette, hogy amennyiben a képviselőtestü
let a térképért csak 60 pengőt szavazni meg, 
bepereli az elöljáróságot. Ho-szas vita kelet
kezett ebből a helytelen és szokatlan eljárás
ból is. mart hisien kűtvagyonröl van ttd, 
árlejtést kellett volna hirdetni, vagy legalább 
is mátokat is fel kellett volna kérni. Az 
elöljáróság mulasztást követett el Végre ia 
megszavazták a 80 pengős munkadíjat. Vezető 
jegyző ujabb 4 beti szabadságot kapott 

Vfittmann Andor mozibérlő kéri, hogy 
a község engedje el neki. a havi 20 pengős 
hirdetési dijakat Megjegyzi, hogy ha a köz
ség nem engedi el a dijakat, a muzit meg
szűnteit A képviselőtestület ugy határozott, 
hogy » nyári szüneti idő alatt elengedi a 
hirdetési dijakat, azonban nem hajlat do több 
engedményt tenni. 

. A Színházi Élet .képes beszámolója • 
nápolyi meccsről. Kivételesen e hiten egy 

TTUilipnl kWáIISwurjelenik i i l n p rkílilláil Klnl 
| es elsőnek közli a magyar válogatott futball-
i csapat nápolyi győzelmének képes beszámo-. 
i lóját A- 90 perces mérkőzés mindén izgalmas 
i pillanatát megörökíti a fotoriport, láthatók a 

mérkőzés .néger ördögei., a magyar csapat 
hősei Markos, Toldival az élen és többek kö
zött az a kép is,, amikor Toldi a labdával 

,' együtt kapuba nyomta sz egyiptomi kapust. 
A Színházi Elet uj számának másik magié , 

http://keitenk.Sza.vait


—pelése az boiia.mi r.oat, amelyben Ottó Zá
rak, Heti- Sándor, Adorján Andor, báró 
D.ibthoO Lin. Megféri San, Vaszary Piroska 
Írtak éi-dekesebbnél erdeiesebb cikkeket es 
küiOn csemegéje az irodalmi rotálnak: Ami 
a lexikooböl kimaradt, crniü cikk. A főlapban 
Hatvány Lili a het n_me»»m4njeiröl ir, Stella 
Adorján Bus Fekete Laszio aj darabjának 
cirkuszi próbájáról saajnoj be képekkel. Ké-
pea beszámoló muiarj* ba az Operabarátok 
ezezon.-aró e-telje:, Szómon D«z*" a hét 
zenei eseméuyeiröl rehtr.U, szép képek; mutat
ják be á l«_ujabb straudiatékokal, az In'er-
orban J O V I pedig uj vidéki pletykákat közöl. 
Rengeteg erdiae* cikken es gyönyörű képeken 
kivUl darabmeltekletfll a Magyar szivar van y 
progrjmmj n közii. a Színházi Elet, szenzá
ciós kotta-laevr, 98 old U.n gyermekújság, 
kézimunka éa. 6* u dalas rádiómelléklettel. A 
Színházi Klet ara 60 fi i*r. Előfizetési díj 6.50 
pengó negyed évre. Kiadóhivatal: Budapest 
VII. grxsétjet körút 7, 

Levente Sportünnepély. A celldömölki 
járás ma demtan 3 órai kezdenél a celldö
mölki sportpályán járási levente .-portver
sennyel egybekötött leveule sportünnepélyt 
rendez, melynek műsora n következő: 1. Fel 
vonolás Hiszekegy. Játsza a levente zenekar. 
& G-l döiuölki Levente Egyesület L kor. c-op. 
zenés szabadgyakorlata. 3. 100 m-es síkfutás, 
lódulnak a járás legjobb futói. 4. Csönget 
Levente Egyeseié; zenés szabadgyakorlata. 5: 

i-es sikfoiás. 6. Celldömölki Levente 
(gyesület zenés szabadgyaíörlataT~7r6'66,Tn-es-
síkfutás. Indulnak a járás legjobb futói. 8. 
Távolugrás. Csapatverseny. Indul a járás két 
legjobb csapata. 9. Celldömölki Levente Egye 
sO! -t puskaforgato zenés gyakorlata.. 10. Gat 

Jutás. Végzik a járás legjobb futói. 11, Ma
gasugrás! Csapatvr-e.ni. Indul a járás két 
.tékjoBb csapata. 12. Rúdugrás. Indulnak a 
járás legjobb leventét. 13. űránat-áfisulydo-^ 
bas. C-apatverseny. Indul a járás két-két lej
jobb csapata. 14. Diszkosz és gerely venja. 

—Csapalverjeny. Indul—a járás—kwt— legjobb 

vegyi anyagot talált lel amellyel na átitatjuk 
a harisnya talpat, lábunkat a-legnagyobb hi
degben is melegen tarthatjuk. Egy oem' t 
vegyész különleges eljárassál a közönséges 
haeabtából joizü és nagj táperejű, táplálékot 
készített. Egy angol sejtkutat- kofferban ma 
gaval visz egy osirke kiopsráit szivét, mely a 
tápoldatbao egy pillanatra sem .szűnt meg dp 
bogai. Ehhez hasonló kuriózumok százait kOzii 
minden hűién Tolnai Világlapja, a népszo-rü 
képeslap.—-—-.. -~ -." .'.2 -

Palladís művei. 

csapata. 15. Szabadgyakorlatok-Végzi a ja rá
két legjobb csapata. 16. 4—200m-es staféta-, 
fotás. Indul a jara • négy legjobb csapata. 17. 
Talajtorna és guiak. Bemutatják a celldömölki 
.levernek. 18. Csöngei Levente Egyesület pus
kaforgató gyakorlata. 19. Vönöckí Levente 
Egyesület zenés szabadgyakorlata. 21. Dan-
gimnasztika. Bemutatja a Celldömölki Levente 
Egyesület. 21. Dijak kiosztása* a győztes le
venték és csapatoknak. 22. Himnusz. Elvonu
lás. A győztes leventék vándordíjjal _ieszoek 
kitüntetve. A zenét a helybeli Levente Egye
tmei zenekara szolgáltatta. Helyárak: I. hely 
1~P, II hely' atj^tiérpaltolrely 20. nllér.-Ta-^ 
Daloknak és cserkészeknek testületileg vezetve**] 
szemelyenkint 10 fillér. Tiszta jövedelem a 
Celldömölki Levente Egyesület . felszerelése 
javara lesz fordítva. Felhlfizeté: eket köszönet
tel fogadnak. r— — ... 

—.- A Pesti Tőzsde 16 oldalas uj számá
ban Herdátt4*án,—P-estby-Paly-báró^Jlieder-
mann Imre, dr. Hirsch Albert, Dános László 
éa mások nyi átkoznak. Az energiatörvény 
végrehajtási utasításáról, a Petrosáni tranz
akciójáról, az áru és étléklőzsdei helyzetről 
érdekes nyilatkozatokat és információkat kö
zöl a lap, ameiynt k textil, biztosítási, vas és 
gépipari, vegyészeti és vidéki hitelélet rovatai 
is rendüivül érdekesek. Kallós Jánosszerkesz 
lésében megjelenő lap mindenütt kapható.' 
Egyes .szám árá 40. fillér. " •—• 

-_- . Pansi tanulmányutak. A MEPIliNZ 
Utazási és Idegenforgalmi irodája-ez év nya
rát) is megrendezi a már annyira közkedvelt 

" ég. kéthetenkiut induló párisi rendkívül ked-, 
vezményes tanulmányutaiu A tanumáuyutak 

' .'" minden hó 2 ai és 27-én indulnak Budapest-' 
•; 1. .. tröl ju :i IUS W-táL szeptember <Mg -bezárólag. 

r ~ £ ~ ^ j M - J i | t r a l í a á T f y u l a k ' időtartama 15 liáp, 
részvételi "djJ8 8W-pengő.-.-Egyeteriúj_hállga=4 
tókník és -középiskolái ^tánulbfnaji 260 P. 
Minden tanD'mányuttaKJtirpíSb'á'tban kedvez-
menyes, utazásii lebet4Kegekel is nyújt a? iroda. 

<tt^4w»ji3j^rffc-ii.ipniiiOTpi lehel és lelik 
Jtep&ttiX-tí (levélben is) a MEFHOSZ uta

zási Osztálya Budapest IX. Ferenc körút 38. 
fez, 2. Telefen 872-74, .- , • . 

A fűthető harisnya, az ehető ¿8 kof
ferban bordhato sziv.'Egy francia tud<)solyan 

A g r ó f k i s a s s z o n y , 
Irta: Edg.tr Wallace. '" t 

Fordította: Fekete' Oszkár dr. 
| "?& bűnügyi regények és a romantikus 
j -szerelmi .regénynek êlemei keverednek egeszén 
. kOIOnOs, eredeti Ízzel'és tarkasággal ebben^a 
: mindjárt kezdetben megragadó, érdekes re 

gényben. Az iró az emberi érzések leghatal-
masabbjanak, az anyai szeretetuek heorikus 
Onmegtagadását vetiti elénk az Írásművészei-
legtieztább eszközeive! és oly lebilincselő köz
vetlenséggel, amit csak- humorának kifogyha
tatlan szellemessége tud felülmúlni, ugy hogy 
változatos hangulataival njra meg njra bá
mulatba ejti az olvas t. Nem tudjuk, hogy: 
a meseszOvés könnyed (tissésége, az esemé
nyekben lüktető drámai erő, vagy az egymás 
után felvonuló regéuya'akok mesteri rajza 
fogja-e meg inkább fantáziánkat; csak azt 
SfezzTIk~TntnTj>végtg--valt<-*atlanul, hogy igazaj 
reudkivül iró páratlan zsenijének a rabjai 
lettünk. 

Már maga á probléma is elsőrendűen 
érdekes, mert izgalmas regény keretébeirfog^ 
lalkozik'az átöröklés tanával. Azt a kérdést 
veti (öl, hogy: vájjon örökli-e a gyermek vér 
szerint a minden emberi érzéséből kivetkő-

LzOtt, "megrögzül gonosztevő apáuak bűnös 
' hajlamai:, vagy pedig csak a gyermekre már 
.eleve rásütött Kain bélyeg, — a család és a 
romlott környezet az, a'mí az ilyen szeren 

Tséllen "utódokat előbb utóbb bűnözővé," a tár
sadalom ellenségeivé teszi. 

Az édesanya idegén családba, fényűző 
környezetbe ülteti át a kis gyermekét, hogy 
megmenthesse a tiszta és boldog életnek — 
apátlan, anyátlan árvaként neveltetve őt, meg
tagadva magától még gyermeke'*csrtkjat és á 
minden anyaszivnek egylormán kijáró meleg
ségei is. — De vajjob sikprül e ezen az áron. 
is megmenteni gyermekét a megtagadott apa . 
bosszújától é? az elet keri.eineieili'n meipri 
báltatasától? S vájjon az aps anya nélkül 
jejnótt fiatal teremtésben nem támad e fi 
m a j d á lélek ismeretien -mélyébóUaianp^ 
majd mégis romla-ba dönti ? . 

: > - > > i ^ _ - — • '•__'. - 7>IÍ.I 1 ; ' "v 
es Fariey most már percről-percre érzi 
valami ismeretiek ördögi hatalom l6leíu)i i cs 
súlyát nehezedui rá az életökre. ; 

' ' A vigyorgó arou szobroo-k.i pedig oj-bb 
meg ujabb veszedelmek hiru(l«ekénl in' is, 
ott is megjelenik 3 a borzalmak- sötéljtjől 
egy édes kis kinai leány önfeláldozó szerel 
mének tis/.la tragikuma íb fel'lelíeiiylik az 
itiva-ó előtt. A, kinai negyed a-világi éjeiének 
ópiumterhes levegőjében egy sokezeréves laj 
mindén misztikuma életre kel. É s ebben a 
megdöbbentően izgalmas keretben rajzolódik 
elénk minden képzeletet felülmúló, drámai 
erővel az egykori kacér amerikai lánynak os 
á piros* gombos mandarin fiáotk réginnit 
t( rlénete . .-. ' . 

A regény elejétől végig izgaliuasau, ro£ 
hanó tempóbaii'>melkedik- a fantasztikus es 
mégis meggyőzően ható végkífejlés felé.- »A 
kacagó Jirc«_,e(jijl legérdekesebb kötete a 
•Pal'adis Félpengős Regények* cimu -sofozar 
nak. A kiváló gonddal végzett fordítási r; Ko-
saryoe Réz Lolát illeti elismerés. 

Köszönetnyilvánítás. 
' Hálás szivvel mondunk 

köszönetet mindazon jóbará-
toknak ós. ismerfSsöknek, akik 
feteitbetetlen Bözsikénk leimé-
lésén megjelentek, sírjára ko-

)9zorut, vagy virágot helyezlek 
és mély fájdalmunkat részvé-
tükket ; :-pnytiitoiték, 

-Gélldömölk, 1934>«iíj . 30. 
Békefl György és neje. 

Köszönetnyilvánítás 
Mindazon jó rokonok és 

ismerősök, akik szeretett édes
apám, illflVH MpiVsOMI 

" S o m o g y i J á n a s 
—temetésén -m eg j é 11- n te Ir? ™ra va • 

tálára virágot, vagy koszorút 
helyezlek, r.észvéttikki-1 telke 
restek, fogad)ák háiás—k*öszo 

Ez az érdekes probléma izzik a regény 
hátterében, ez teszi rojti-lmesse, egyre titok--
zatosabbá a humor színes, szálaival átszőtt, i 
könnyedén rohanó sorokat, mig végfii az em 
béri jóság és szeretet meleg* öröme Otti «í í 
szivünket. Az élvezetes és felemelő hatású 
regény a Palladis Felpengfis Regéuytinek so- I 
rozalában jelent -meg és Fekete - Oszkár dr. 
fordította. 

• A k a c a g ó a r c . 
Irta: H. L. Gates: . j 

.-Fordította: Kosaryné Réz Lola. *~*7 . I 
• Úristen ! Megőrültem . . .??* — kiáltja .' 

Farléy rekedten, amint meglátja az ördögi | 
arcú, vigyorgó szobrocskát Íróasztalán^ ott, I 
ahol imént még a tintatartóba mártotta be 
^cllát. Ugyanez az- arc volt, amely már retek 
óta üldözi öt lidércnyomásos, nehéz almai • 
báá! És ő, aki kábítószerek ellen küzdő rém- j 
zetközi liga náégbizásaból két--veszedelmekkel 
teli, nehé^ esztendőt töltött Hnn Ázsiában,, 

• egyszerre ugy érezte, hogy._isfneretlen Vésze
dé linj^i-tímttz^^ San- -'-
FrauciscG közepén, a saját ípKyjgiu kéuy'er-
in e- otthonában, az íróasztalánál, de még 
almaiban sincsen biztonságban!... És-csak
ugyan, alighogy lélrefordult, eltűnik az a fon-
i o s kézirat, u n : .-t csak ép az imént feje
zett b \ És hü kinai szolgája, aki még az 
imént is azon ejösködött, hogy .miss Sylvia 
járt itt éjjel á lakásban, tőrrel* a szivében,, 
halva feksíik szobájában. Miss Sylvia, a fiatal' 
tudós rajongva szeretett menyasszonya volt 

Domokos Ignác éttermében 
ma és: iiRoüen este Blllkfl? ilűlika 
művészies cigány és jazz-zenekara*ínü-

zsikál. Ma pedig lesz nagyszabású 

kertmegnyifás. 
Délelőtt fél 1 óráig SÖr-Zene, mig dél
után fél 5 órától ozsona-zene. Első
rendű konyha, jéeb.'hütölt kitűnő italok 
és tiszta, barátságos vendégszobát^ 

" - Szives pártfogást kér * 

-Domokos Ignác, vendéglős. 

Márvány, Gránit ~és 
j . űkősirkövek 

illandóan nagy választékban 
raktáron. Olcsó áraim mellett 
kedvező-fizetési feltételeket 

nyújtok. 
Tervezés, Költségvetés díjtalan. 

* S i n g e r M i h á l y 
kötaragó. 

— - , V r — ! ^ " r V - o 
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