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; -Megjelenik minden vasárnap reggel. -
E-ófizetesi át-^tegTedévre 2T peogóytelevre-4 pengő, 

BÍtész e/re-8 pengő. ' 
H i r d e t é s d,; : < e l ő r e lizcteirdft. ' 1 

_jgH 

P 0 L I T I X A I L A t. 
Felelős szerkesztő és Kiadás' 

-Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinkgréve Nándor—könyvnyomdája C; • of Birtok 
ide iutézeadők a szellemi részf illető 1 <zl- n • nyes 

j . fairdeieaeT és piiud'nntmO jréoaili »ki i.\ 

Védekezés a eleji Locarno 
ellen. 

..>.. • > 
' -—J^vilátf politika Jiomiokterébe. a ko-. 
letétin pai egyensulybiztositásának két
ségkívül iiertijel*míé^ejeri kérdé.se ke-
rftif Külföldi és belföldi újságok cikkek 

igmeget>1)2öltélt^erröt:.a-fcétdésröl. Ez D iombah hivatalénak elfogialása ntáo 
.érthető volt. Áz ausztriai' események f é l r * n e m értheífi nyíltsággal jelentette 
következtében ismeretlen voll ^ölaszor-^ e z t ; b e ** kifejezetten a magyar nemzet 

AmiKor ezt nekünk örömmel keil 
| megáttapitanunk, mégVkell egyultal je-
I gyeznühk -azf-is, hogy Ausztriában a 
i kormányzatnak szelleme ezen a téren 
I és tbben-a k^rddabcfi. változattanul .az 
I maradt, amelyet Döllfuss Kancellár-te-, 

rémlett meg Schuschnigg ""kancellár 

Tejkórdóstíjl. 

szág állásfoglalása. Franciaország" diplo
máciája viszont erőteljes lépéseket telt 
egy keleti t^caraonak--Bevezett-paktuiii-

-lélesitése él tekében, amely paktumnak 

őszinte /barátjának mondotta magát. 
Telte pedig ezm kijelentéseket nem a 
diplomácia kissé homályos nyelvén, ha
nem annyira érthetően, hogy a közei-

célja a keleteorópai egyensúly biztosi- i jövőben, amint ezt a viszonyok meg-
dáaa volna, vagyis olyan egyezmény J e»««dik. személyes lálngalásét Ígérte 
TerveHterüit napirendre^—amely ^ - m » i - L Q r ^ a m L már meg ig valoso.lt. 
helyzetet rögzítené meg a békerevizió 
kiküszöbölésével. ~ ^ " , • " - ' 

— Mussolini egyik-lapjának, a gépeli 
"d'Italinakljayilt állásfoglalása a keleti 
Locarno terv el'en most remélhetőleg 
tisztázza a kele.teurőpai egyensúlyos a" 

Nem kétséges ilyen körülmények 
között, hogy'a hároni állam között, 
amelyek a keleteurópai egyensúly biz
tosítására a mai viszonyok között első
sorban elhivatottak, nem csak a teljes 
egyetértés, de az őszinte ' barátság is 

béke biztgsilásának -kerdeset^Az olasz | meg^ 
újságnak- az a nyílt kijelentése, bogy | zető újságja_ azt irja, hogy »a történe'-
Itália nnm hajtandó; olaszellenes tüzfé-{ lemnek kétségkívül nem utolsó felvo-
szek ^arantárásáraTTijból és világosan+nása.-aá^z^4ratP«»mó r amelyet" Vérsa-

,bizonyitja azt az-igazságot, hogy a ke- I illésben aláírlak*, akkor az sem lehet 
leieurópai egyensúlyt az a megértő kül- I kétséges, hogy a revíziós politika több 

-politikai és -baráti, kapcsolat biztosítja I mint idealista politika! Reálpolitikai 
mindenekelőtt és mindenekfelett, amely í Egyedüli módszert matat ez a reálpo-
az Olaszország, Magyarország és AuszL Ui t ikaaz . egész világ felé, ^ l y a n U e r m é -
ria között fenháII.~D'e nyíltan kitflnik-a-f srelfB mririsz.irt, mely Keletenropában 
hivatkozott olasz lap -közleményéből az I bein a mái helyzetét, banem az: igazi 
is, hogy Keleteurópa egyensúlyának ; békét rögzíti meg. És ismerve a külpo-
biztosjtása el nem választható á trianoni j litikai helyzet mai képét, .abban sem 
és yersaillesi békeszerződések revizió- j kételkedhetünk, hogy az olasz álláspont 
játől. *' - " ™ ^Angliában is támogatókra talál .— ; 

Kállay- Miklós föidmivelésügynsi-
nisztera tejrendetet módosításának szük
ségességéről az alábbi nyilatkozatot 

• tette: • í/e- .--
- Hí i tejkérdéssel foglalkozuuk — 

- mondotta. Kállsy MUlos fö dmiv. lé ügyi un 
JÜsaler —• azt nem szabad-yiraknifcoiátts, akár 
termelőig akár fogyasztói szempontból len-~ 
nünk. mert ez az ország egyik, vágy talán 

-lehet -mondani, legfontosabb és legtöbb értéket 
jelentő termelési aga;.tehát a kérdés, e bírá
lásánál csakis az egyetemes, nagy gazdasági 
szempontok jöhetnek- figyelembe. Magyaror
szág tejtermelése egy évben mintegy 180 
miiiió pengő értéket képvisel, ehhez jön azu
tán az egész szarvasmarháienyószlésnek ezzel 

"szMosátiTísszelOggö léje,' vagy nem léte és" 
llLpj$g-a/jBagyar föld termőké

pességének fenntartása. Hz eléri egy évi buza-
lermésSnk értékét. . • _ i _ 

r Magyar- rszag ezidöszennt évelte 160 
millió liter tejjel többet produkál, miulameny-
nyit el tud fogyasztani a belföldön. Ezt kény
telenek vagyunk vaj és sajt alakjában a kül
földre kiszállítani. A külföldi rossz elhelyezési 

-j/^el^őségek-mellott, dacára a magyar -vajh é V 
ismert príma minőségének, - ez csak súlyos 
ráfizetések mellett lehetséges, mert ebben., aa 
exportvajban a magyar tej litereokint Mint
egy í> fillérreí értékesttl. -'—— • - • . - . 

— Ez aHOok. amiért a tej szabadfor
galmával szemben bizonyos, konstrukciót kell 
létesíteni,- mert ha a felesleges tejtői nem 
szabadítjuk meg a belföldi piacot, illetve a 
fentemiilett 8 filléres árban tudjuk csak azt 
értek esi leni, qgy kézenfekvő, bogy az egésiv 
tejárnak ehhez a lehetetlen alacsony árszin-
vonalhoz kell alakulnia, ami annál nehezebben 
viselhető el. mert a tejtermelés a legszociáli-
sabb termelési águnk, hiszen taheueinknek 83 
százaléka kisemberek kezén van. . . -'• ~ 

— Jelenleg a - budapesti közönség által 
fogyasztott tejért á Budapestre szállító tfirme-__^ 

Mit mesél a Cser? 
A z E s z t e r ú t j a . 

Irta: Smidelluaz B é l a . . 
- ; '. (Vége.) - . . 

A vár ura'és a cselédség megdöbbeuve 
állottak meg a bekötött féjü szép Eszter és 
idegen lovas előtt és ideges sietséggel akarták 
a beteget a lóról lesegíteni. A király azonban 
ezt f em engedte meg, hanem maga emelte 
le a lótól a szép beteget, akivel- azonban 
megfogadtatta a király, hogy a személyét, 
senkinek sem fogja e.árulni, hanem mint a 
kenyéri uraság barátját fogja atyjának bemu
tatni. A leány paripája már. napnyugta után 
hamarosan hazaérkezett gazdátlanul, tehát 
ebből sejtették, hogy. a leányt, yalanri baleset 
érte. A cselédség el is ment a szélrózsa min
den irányába a leányt keresni, de eredmény 
nélkül, noha a szokott utakon két óra járás
nyira is keresték Azt tudták, hogy a Bába-, 
párti ut a legkedvesebb sétautja a leánynak, 
de ázt nem- gondolták,..— hogy a leány, 
Kecskédig és Kenyériig ellovagoljon. Á király 
csatlósai sem találhattak rá a leányra, mert 
azok nem a Rába melletti,hanem egy másik 
erdei uton szállították szekéren a szarvasbi-
kát Sárvárra A leányt a király és édesapja, 
vezették ,lákösztályálM,^akitőLa_király; szívé
lyesen elbúcsúzott, de ázzál a teltétellel, hogy 
a király rövidesen meg lógja őket látogatni, 
í z t . aTirályrmsg is'lgétte és arraJgyelmea-

teite a leányt, hogy maradjon ágyban és pi
henje ki magát és gyogynljcn meg mielőbb. 
A ház ura ekkor betessékelte kedves veudé-

: géiraz ebédlőbe^ahol aztán dus és' ízletes 
vacsora varia a már igazán megéhezett nagy 
királyt Vacsora közben sok mindenről előjött 
a szó és ekkor tűnt ki, hogy a házigazda is 
szenvedélyes vadasz. ember. Elmodta azt is, 
hogy ő a Felsűkemeue-re telepilett (Asszonyfa 
és Csöoge) kunok ivadéka és a keszői vár az 
édesapai öröksége: ő a Vasas nemzetségéből 
való és Keszey Vasas Gábornak hívjak. Édes
apja több csatában viet részt a .törökök ellen 
a nagy Honyady János alatt Ö. is volt már 
néhány csatában a katonáival, de a királyt 
még nem látta közelről. Ez a Vasas nemze
dék a kun vasasból származik, amit az ős
apái onnan kapták, mert szerették a ' vasat 
vagyis a kardot és buzogányt forgatni, tehát 
jó verekedők voltak. A -király azt mondta, 
hogy ő. nem ide való, hanem mint vendég 
van a kenyéri uraságnál látogatóban. Házi
gazdánk ezen állítása, meg is felelt a valóság 
uak, mert-azok az izmos vállak és erős bi
kanyak., továbbá a. barna*- k.unabrazat és vil
logó fekete . szemek. ,v acél fekete hajzattal 
elárulta az igazi kun ivadékot. Hogf hazíga -
dánk nem valótlant állított azt bizonyította; a 
'nagy király mosolyra nyílt szája' is, mert 
majdnem minden-vezető emberét oévszerint 
ismerte," tudta, hogy , a—Keszey Vasas nem
zetség meg'szokta.állani helyet a csatatéren. 
A vacsora éjfelután 4 óráig húzódott el, de 

házigazdánk még akkor sem akarta kedves 
"vendégét elengedni, hanem hogy szálljon meg""^~ 
náluk es pihenje ki magát A- nagy király 
azonban ezt elutasította és hajnali 5 órakor 
elbúcsúzott a vár arától és lóra vetve magát, 
elvágtatott a Rába -parton Sárvár fejé. A sár-
vari várban is aggódtak a király ily hossza 
elmaradása végett, de mikor a reggeli nap
fényben a vártorodyból az ,őrök. meglátták a 
nagy-király paripáját és délceg alakját, öröm
mel húzta, fel előtte a várkaput a várőrség. 

Ezek sorfala várta a nagy urat és fér- ' 
de'.hajtva, levett kalpaggal fogadták a kapu-
szín alatt A nagy király paripaját a hű Jancsi 
csatlósa fogta zablan míg a király leszállott 
a nyeregből. A király aztán eltávozott a lak
osztályába, bogy az éjszaka fáradalmait ki-
Ipihenje.' • - . -.- _ .' " • ' ••• 

A szép Eszter néhány nap múlva rendbe 
jött egészségi állapotával és néha- néha elmé
lázva gondolkozott az elmúlt eseményekről, 

c i k k o r jutott eszébe, hogy~őt édesatyjával 
együtt a király meghívta Sárvárra, hogy lá
togassák meg A leány ezt útközben meg is ' 
igérte a királynak és már előre örült, hogy 
oly nagy • kitüntetésben részesíti a király.' 
Édesatyjanak tehát szombaton reggel mégr. 
mondta, hogy va.-árnap Sárvárra hivatalosa£l-^I 
a várba, de_ hogy miért, azt uem áiuflia eU " 
Az öreg knn erre nagyot nézett, de többet -
lányától nem kérdezett, mert lányát annyira - ' 
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lejön sz .xp TIV *j i imog.it i-ár. Maksésea 
öeaxjeai$Jpiulej#' Cd:jjMl_|^_fitlér S j z i - ! 

A j i J . H í U . j i i v i . 125 szövet 
5' fok. 
•fi. Ehhez az árhoz 

kezet, ameijik 
rülbelöl a felét-lsiják 
jön hozza 8.6" j | J % . 
kezelési r-s pasztörizálási költségekre, továbbá 
3.S fillér akis" Viszonteladóknak,fűszereseknek, 

~ ttb. Ez leszi ki a iuusiaui gfl filléres arat, 
•mit a fogyasztó jpgosan mond egyéb hallat
lanul alacsony aréivön mozgó mezőgazdasági 
terraelveíiyeink áraihoz hasonlítva magasnak. 
De meg kell röviden említenem, hogy Európa 
országai között egyike alegatacionyabbakuak 
ez a tejár, de minőségben jóval leiette ált 
minden mas ország minőségének. Meg érde-

' otas megjegyezni, foogy az az n. n. spannuug, 
ami a^termelői ar es fogyasztói ár között 
van, a tejnél alacsonyabb, csaknem' tnioden 
más a budapesti piacon megjelenő és S sza
bad kereskedelem által lebonyolított élelmi
szer aránál pl. húsnál, burgonyánál, zöldség
féléknél stb. 

— A másik tejkategoria az u. u. ipari 
tej, amiből fogyasztásra semmi sem kerül 
Budapesten, amely tehát a. 32 filléres árral 
semminemű össz •függésbe nem hozható, ennek 
-a' termelői ara most ab Budapest 8.6 
fillér. Ebből. készül az a raj, amit exportá
lnak, ezt veszi fel korlátlan mennyiségben az 
a ' néhány vállalat, amelyek márkázott vaj 
előállításával foglalkoznak és az szabja meg 
a budapesti, vajnak az árát is. Vagyis a ma
gyar és igy a budapesti fogyasztó is egy 8.6 
filléres tejből "előállított áron kapja a vajat, 
ami a világon a legolcsóbb vaját jelenti. Ez 

~ í jelenlegi helyzet. Tehát ha azt nézzük.hogy 
a .'tej, vaj, sajt alakjában elfogyasztott tej
mennyiségért Bodapest közönsége mit fizut,.. 
akkor" -^^ajivel a vaj és sajtban való lejfo-

- gyasztas legalább annyit tesz ki, mint a tej
fogyasztás, — ugy ő a 82 filléres és 8.6 fil
léres közöl'i középáron, vagyis kb. 20 fillérért 
jut a tejtermékekhez átlagban, ami alacso
nyabb, mint a mai betörő" milimári tejuek , 
az ára. • • . - -jt 

. ' - — A panaszok közül jogosnak ismerem 
el azt, hogy a legnagyobb tömego-jet szol gál
taté u. n. ipari tejnek az ára a vaj külföldi 

ert.-<es0).éséuak Yíjínliiával kapcsolatban igen 
alacsonyra sülyedL Ar ui téjrénaeielnek egyik 
legalafi -feladatinak . kell4eoni, hogy .•.•aek a 
legnagyobb tömegű és a legkisebb emberek 
által szolgáltatón b?joek az arat javítsa. E? 

ajztasanak kft-,) az áriavitás természetesen növeli az export
vajra szükséges wfizenist, amit azonban nem 
a logyaszlóvaj akarok megfizetni; hanem azok 
kai a kivállsagosabb"helyzrtbéit^li-vo tejter
melőkkel, akik Budapestet fogyasztási tejjel 
latjak el. Ezáltal csökkenni Jog az a sok .'le 
güleUenséget keltő khjöjnb.-eg is, amely a 
kétféle: tejár között a termelőknél mutatkozik. 
Viszont a Budapestre szalhtcá sem fognak 
lényegesen rosszabb helyzetbe kerülni," mért 
hiszen ők is termelnek ipari tejet és ezen a 
réven kárpótlást kapna, a másik ulda o.i be 
következett veszteséggel szeinue.i. 

— A minisztertanács azt a határozott 
álláspontot szögezte le, hogy" a tepermelés 
nem külön üzleti tevékenység, hanem kizáró
lag a földdel űssznfóggö.a gazdálkodás szerves 
részét képező termelési ág, tehát minden 
olyan üzem, amely "nincsen íöidbirtoksalkap 
csolátban, vagy pedig a földbirtokkal nincsen, 
arányban, gazdasági szempontból nem helyes, 
más vonatkozásban pedig dragitó tényezőt j 
képez és így ezek megszüntetésére kell töre
kednünk. Ebből következik, hogy a Budapest 
beUerülétéu (elburjánzott úgynevezett aszfalt-
tehené.-zetek, valamint azon Budapest kör 
nyéki, többnyire lelejő tehenészetek, amelyek 
az illető gazdasagával nincsenek arányban, 
kiküszöbölendők. Ezt végre is-lúgom hajtani 

A szabadforgalomra váló áttérésnek 
két nehézsége van, — mondotta aj miniszter 
— az egyik .az, hogy semmi biztosítékom 
nincs arra, hogy a tejnek az ára a világpiaoi 
árnak megfelelő 3 fillér leié m-m csökkenne 
le és ezáltal egész Magyarország, de főleg a 
Dunántúl szarvasmarha tenyésztését tenné 

I,tönkre, másodszor a közegészségügyi okok 
azok, amelyek ezi meggondolóya teszik, mert 
Jakárhogy is vélekedünk erről a kérdésről, meg 

I kell állapítani, hogy Varsót kivéve, Európában 
[/Budapest lenne az egyedüli nagyobb varos, j 

ahol szabad forgalom van és nem üzemi tej 
kerül forgalomba. Meg kell azonban azt álla
pítani, hogy három év előtt, ragyis a sza-
badlorgalom idején a tejarak semmivel sem 
voltak olcsóbba* a mainál, sőt jóval drágáb

bak voltak, azonban ezt a drágaságot ne'm a 
gazdák, FauenT a • gazdák és fogyasztók -köze 
bekapcsolódó szervek élvezték, mer,t akkor-
ugy az üzemek . spaonungláfintót.a y/szoot-
elárusilók jutaléka jóval- löbb.-tMett 2£ és a 
minőség a mainál minden szempojnjból ala-
csonyabbrepdü. volt. 

• — A tejár leszállítására két lehetőséget 
látok. Az egyik, ha. lemouduua a tej pasztöri
zálásáról, ami a fentebb előadott szempontok
ból kifolyólag' egészségügyi szempontodból ké
pezheti megloutolas tárgyát, akkor a vállala
tok spaouu igja azt hiszem, lényegesen csök
kenthető, mert hiszen akkor azok csak-mint 
elosztók és egalizáló szervek működnének.' A 
másik mód: a vállalatok racionalizálása. A 
legtöbb nagyvárosban ie.iokábbvárosi- yal-

-lalaf van. Feltétlen djagiló tényező, hogy Bu
dapesten 27 vállalat :ogiaikozík" ezzei-a kér
déssel, ezeket eüeuőrizni-nehéz és izy a mai 
spaonongot leszállítani igen bajos, de viszont 
ha a vállalatok a racionalizálást Önmaguk 
keresztül vinnék, vagy pedig az állam őket 
kenyszerfuzioba tudna tömöriteni, fellétlen 
hiszem, hogy ezen a- módon is lényeges meg-
takarításokat érhetnénk el. Nézetem tehát az, 
hogy a pasztörizálás kikapcsolásával 27—28 
filléres tejárra "mehetnénk le, ésszerű raciona
lizálás pedig esetlég 2 fillérrel csökkenthetné 
S vállalati költségeket.. Ezek azok az irányel
vek; melyek alapján a kérdéssel foglalkozom. 
Két szempont tehát az irányadó: Először,hogy 
a termelői árakat, tekintettel az ez évi dra-
gáfrK" ''ykffrmányárakra^ijú^elsOsorban az ipari 
tej szolgáltaiéinál, tehát a nep legszétésebtf 
rétegeiben javítani igyekszem a tejarat, má
sodszor el fogok követdi mindent, hogy a bu
dapesti fogyasztó olcsóbb tejhez jusson. 

Egyről. — másról> 
— Községünk képviselőtestületi'- ismét a 

atrand ügyel tárgyalta. Igen sokszor volt már 
a napi renden, annál többet tárgyalta a strand-
Ügyi bizo'.rkag, de a tárgyalásnál tovább Ham 
jutottak. Pedig milyen szép reménnyel indul
lak neki ennek a dolognak. Egyesek igen 
naivan azt gondoltak, hogy csak ki kell ki
áltani a világba, hogy Celldömölk strandot 
akar építeni és a vállalkozók tömegei tüle
kednek, jobbnál jobb ajánlatokkal jönnek. A 

bálványozta, hogy annak a szava szent volt 
előtte. Igy aztán szombaton megkezdődtek az 
előkészületek a vasárnapi látogatáshoz. Lett 
kefélés, csiszolás, porolás í z egész várban, 
mert olyan fényt akartak kifejteni, hogy a 
sárvári varban mindenki - megbámulja őket 
Mivel vasárnap délre leltek hivatalosak, tehát-
reggel 8 órakor már minden készenlétben 
aliolt. A var ura hollófekete paripára Olt, 
amin ezüstös sailangok és csótárok ragyog-

- tak a reggeli - napfényben, a drága ki veretü 
nyereg alatt pirosbársooy nyeregtakaró födte 
a tüzes paripa hatat A váriiroo világoszöld 
aranyzsinóros dolmány és meggyvörös nadrág 
feszült a mivel nem a csatába indolt, tehát 
aranyozott pánoét ingét most Uem vette lel, 
hanem csak könnyű díszruhát öltött magára. 
Sárga csizmáit ezüst sarkantyúk díszítették, 
görbe diszkardján csillogó fényű drágakövek 

, ragyogtak, kaipagjába aranyforgón 3 darab 
vastoll von betűzve, jeléül annak, hogy vezető 
ur és katona s csatában. -

A szép Eszter hófehér, arannyal áttört 
ruhába öltözött és fehér kócsagtollas kalpagot 
tett az aranyhaja lölé éá fehér aranysarkan
tyús csizmákat húzott S lábaira A" hófehér 
paripán aranyozott égszi kék nyereg és ugyan
olyan aranyozott szélű nyeregtakaró volt. A 
csatlósok és hajdúk szintén szebbnél szebb 
ruhába voltak öltözve és bizony s lalusi nép 
azokat ís nagy uraknak nézte. A menet élén 
nyolc osstios, aztán s várúr és balról mellette 
a szép Eszter lovagolt, a menetet pedig IS 
hajdú zárta be. • 

Éppen delet harangoztak Sárváron, ami
kor a varkapun berobogtak. A várudvar tele 
volt szebbnél-szebb paripákkal és díszes öltö
zetű urakkal és katonákkal. Akik sietve köze
ledtek az uj jövevények elé és szívélyes meg
szólítással OdvözOltek őket. Fürge csatlósok 
segítették le az urakat a nyeregből ..és a lép
csőház feljáratánál-díszes lakájok és ajtónál
lék fezették Keszey Vasas Gábort és szép 

pedig a baljára ültette és hol az egyikkel, 
bol a másikkal beszélgetett A- szepTszter" 
úszott a boldogságtól és a tejfehér arcon pi
ros rózsák jelezték a lélek boldogságát. Az 
étkezésnél is igy ültette őket a király és bi
zony Vasas Gábor uramat nagy megtisztelte
tés érte, mert bizony nem mnden ember 
evett ám a király as, tálánál akkor sem. 

leányát az emeleten levő nagyterembe, 0 
utannuk a rengeteg sok ur és úrhölgy jött fel 
a széles lépcsőkön és mind a nagyterem felé 
igyekezett . 

A nagyterem szárnyas ajtai nyitva vol
tak, ahol szintén a sok lakáj es ajtónálló 
állott szebbnél szebb ruhákba öltözve. Ilikor 
Keszey Vasas Gábor és Eszter a terembe be
leptek, azt súgták Vasas Gábornak, -hogy a 
vár ura varja őket, tehát mutatkozzanak be 
neki,"igy aztán Vasas Gábor és Eszter egye
nesen a terem középfala mellett elhelyezett 
araoykiveretfi széken ülő alak felé közeledtek. 
Az aranyveretfl széken egy világoskék ruhába 
öltözött alak ült hajadonfővel, körülötte pedig 
szintén diszés ruházata urak és hölgyek fog
laltak helyet Amikor Keszey Vasas Gábor 
a világoskék ruhás alak elé ért, ar. a székről 
felemelkedett -és néhány lépest Vasas 
Gábor és Eszter felé lépve: .Isten hozott 
kedves vitéz Vasas uram, a .kedves leányod
dal együtt' szayskkai udvözöíta őket 

' A szép Eszter térdre hullott a nagy ki
rály előtt, de Vasas Gábor uram csak ámult-
bamult, hogy mi ís történik velük, mert a 
király odaugrott a térdelő Eszterhez és azt 
fölemelte, aztán Vasas. Gáborhoz fordult és 
kezét hatalmasan megrázta. Erre aztán har
sány »Kljen Hnnyady Mátyás fölséges urunk 
és királyunk* kiáltásra Vasas Gábor is. föl
eszmélt, mert ekkor látta, hogy a nagy király 
előtt áll és az hívta meg őket Sárvárra. Mi
kor aztán jobban szembe nézett a királlyal, 
akkor ismerte-föl benne a zöldruhás vadászt, Észter élt, mert bizony annak mar több mint 
aki néhány nappal ezelőtt, az ő Eszter leá- 434 éve bogy igazságos nagy királyunk a Cser 
nyát haza hozta. Ekkor aztán ő is térdre ős vadonában és Rába menti. erdőségekben 
ereszkedett a nagy király előtt' és hálásan vadaszott, 
köszönte meg a szive jóságát, hogy az ő 
drága leányát vissza adta az életnek. 

Erre aztán ismét, hangos éljenzés tört 
ki, csak mikor a király kedves vendégeit le
ültette, .akkor csöndesedtek el. A király a 
szép Esztert a jobbjára,' Kessey Vasas Gábort 

~ f szíves vendéglátás 3 napig tartott és 
csak a negyedik nap reggel búcsúzták el 
vendégeink s nagy királytól, aki jó darabon 
el is kísérte Őket 

Keszey Vasas uram nagy alázattal meg; 
bivta a királyt, hogy ne vesse meg az 0 sze
rény kis hajlékát és jöjjön ki hozzájuk több
ször vadászoi. A nagy király ezt m-g is 
ígérte és minden évben töltött néhány napot 
a keszői várban, ahol szívesen - látott vendég 
volt és szép vadaszkirandulásokat tett a vár 
urával a Cser rengetegébe és a Rába fűzeseibe. 

A szép Eszterrel is sokszor kilovagolt 
vagy kisétált a Rába mellett elhúzódó útra, 
sokszor egész odáig, ahol legelőször rátalált 
Ezt az utat a nép artan a ssép Eszterről 
•Eszter utnak« nevezte "és jelenleg is .Eszter 
útnak* vagy »Ksztrunak« nevezik. 

Ez az »Eszter uu-nak a története, est 
meséli" nekünk a-Cser. - .. 

A készei várból ma már csak a romok 
vannak, meg és egy épen levő részében útszéli 
vendéglő van. Azóta a Rába- tolyó medre is 
változott, mert más irányba folyik, mint ab
ban az időben, mikor a szép Kessey Vaaaa 

a ember, ha az utad az Eszter 
uka vezet, emeld meg kalapodat és jusson 
eszedbe, igazságos nagy királyod, Hollós Hn
nyady Mátyás, aki azon asnton szokott Sár
vártól egész Várkeszőig a vadászkiráodulá-
saira menni. - -" ^ " ' . ' V .rí • 

http://imog.it
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:<pá^ p_ 
lyáaó nem jeleuUfuiBU .olyan, amölyik artal^jiosmésras 
uiU ajánlatot,, hogy megépíti a strandot de a 
község nzessen. mén,—pedig- azoona.l_,k-aaz-

~ • pénzben," ... : . ^."_ 

...;/.', Nem régen hallottak, bogy van egy 
. társaság, amelyik 10.000 pengői, ad. vau va

laki, aki egy katasztrális hold réte.-ajanl fel 
a Cinoa pitak meniyén," azt is halljak, -hogy 
Celldömölk polgársága miolejgy 4—5000 pen
gét jegyzett le, olyan vérmes reményeket is 
hallottunk, hogy" igen sokan ajánlkoztak-arra, 

- bogy kabinokat építenek. Ezt az utóbbit meg 
legjobban .el lehet.hinni, .csak azt a kabint 

vpem -a nsgjköz' őségnek, hanem saját magá
nak építi — ha építi. Azt "is jnalfeittuk, ,hojj 
a-strand céljaira a malom fáradt Tízét akar-: 
jak felhasználói. Hát ez leuűe ^ legnagyobb 
baklövés,^Siuil a fürdőügyi bizottság etkövet-

á* hetne. Mert d-ÖÍBtések vannak arra, hogy ha-

"repleaével kiérdemelte az 
tiszteletei s 

sooló célokra semilyeo" gyár vizét nem szabad 
használni, ha meg olyan tisztának, jónak, 
megfelelőnek Tan is kikiáltva. Meg azután a 

.. községnek ha mar strandra áldoz, akkor nem 
szabad senki szívességét sem igénybe veuni, 
mert váltóznak az idők, változnak az euab••-
Mk -̂v*gyoftP|k tolódnak .el:jo.bbra, jagy^ balra 
s a strandnak pedig állni kell. Még csak arrá 
sém szabad gondolni, bogy a strand a ma-
főm vizének kifolyása irányában legyen,annak 
teljesen az ellenkező irányban kell épülni, 
még pedig az országát és a híd" baloldalán. 
Ha- épitflnk, ha áldozunk, legyen értelme an
nak, "amit csinálunk, tehát megfontolandó, 

"hogy hova tesszük a pénzünket. 
- Az aszfalt .tehát nem lesz felvágva. Kí
vánatos annak mielőbbi alapos kijavítása és 
szakszerű rendbe tartása. Nem kell elhanya
golni ugy, mint ahogyan most történt, mert 

általános közmeg-
távozésa érzékeny 

' eaztéseg a közel.-t számára. Helyette Paar 
József jgazgató lett a ce.idómólki fiók veae-
tője, aki szintén egy erkOlcsi éttek'lesz szá-. 
mqnkra, mert'Szomba-.heisei, i , nagy tekin
télynek es tisztelemek örvend. 

Járásunk közegészség ugye az elmúlt 
július havában el tekintve az előfordult enyhe 
lefolyás betegségektől, kielégítő volt.. Ron
csoló torokiob Keraeaesmaga-1, '• Kemenesmi-
haly fa. Janoshaza, Nagysimoau ' es Vöuöck, 
vörheny Alsóság, Boba, hasihagymaz Izsákfa 
községekben fordult ailő. ... 

Névmagyarosítás.) ánpala Vilmos hely
beli róm. kath. tanító Vasvari ra változtatta 
családi neve! belügyminiszteri engedéllyel. I 

HárompengoB ás ö t f i l l é r e s - é r m e k fur-
• galomba hozataláról, adtak hírt a fővárosi 
lapok, most illetékes helyről közük, hogy ezen 

- érmek nem kerülnek forgalomba. 
Áthelyezés. A m. kir. TÖldmíveieeOgyi 

miniszter kovács .Sándor járási _gazdasági 
felügyelőt Ceglédre helyezte at, helyére Ma
kóról Sinkovich Ferencet helyezte/— ' 

L Leszállították a villany árét Körmen
den. A körmendi villanymüvek igazgatósága 

| a villany árát legutóbb tartott ülésén leszal-
i litotta és pedig a világítási ..áram diját hek-
1 towattoranke.it 8 ül'érről 7 re, az iparit pedig 

4 fillérről 3 és fél fillérre. Mikor közölhetjük 
olvasóinkkal, hogy varosunk képviselőtestü-

• lete erélyes lellépéssel, kíforszirozta a tröszt
nél a világítási áramdíjaknak leszállítását. 

Magyar, nihábaa a ; járás jegyzői. A 
legutóbb megtartott tiszti értekezleten dr. 

Figyelmeztetés! 
.' A legnagyobb sajualattal szereztünk 

tudomást a.-roi, hogy a türkével loorvosi 
hivatal elkobozta a fűszer és vegyeske 
re kede-i kb.-n rákiáron levő, eddig álta
lunk és körzeti képviseleteink- által for
galomba hozott » R 0 J 0 « tablettákat, 
azzal és indokolással, hogy »RüJ0-tab-
lertákat fűszer ét vegyeskereskedé
sekben tilos árusítani. -
, Ennélfogva a mai nappal a neve 
zett cikk terjesztését beszüntettük és 
annak vezérképviseletét letettük. 

Minthogy Imgai Hsunkkal nem akar
juk t" vevőinket, akik edd g bennünket 
bizalommal-támogattak, esetleges ha
sonló hatósági eljárásoknak és azzal járó 
károknak es kellemetlenségeknek kitenni, 
jelen figyelmeztetésünkkel magunkról ez-
irányban, minden felelősséget elhárítunk. 

. j Budapest, 1934. joliüs 267 
Fodor Vilmos oki. mérnök ós Fodor Imre 
a »R0J0« tabletták eddigi vezérképy. 

Gertits Elek íőszolgabiró indítványára a járás 
jegyzői elhatározták, hogy ugy ők maguk, 

^ ^ Í M ^ ! ^ . ^ ^ I , ^ ^ M ^ . ^ í m i n t a segédjegyzők^zeplember 1-től kezdve 
minden hivatalos alkalommal magyar ruhát 

nem kell azután az aszfalton képződő lyuka
kat kaviccsal pótolni, mert egyrészt csúnya, 
képet mutat, másrészt bemocskolja, sárossá 
teszi az aszfaltutakat. • . -"í 

Remélhetőleg ki lesznek javítva az asz
faltjárdák éktelen hibái is, sok helyen akkora 

-nyilasok, repedések tátonganak az. aszfalt 
járdákon, bogy azokat átlépni is elég és ha 
az ember nem eléggé figyelmes, még fel is 
bukhatik. De elvárható volna az is, hogy á 
gróf Széchenyi István utca betonjárdája is 
kijavíttassák, valamint, elvárható Tolna az is, 
hogy á Deak-utcábnu még az ut javításakor 
ott maradt, most már letip irt föld elhordaa-

— s é t és a vizlovozotő ártok kitiitliUasBanák 
*. '<* " • . . # ' * — 

. Jön a z ' ő s z , a fásítások ideje. Celldö
mölkön volna mit rendezni a fásítások terén. 

- Kivéve néhány belső utcát, a legnagyobb ösz, 
sze-visszasagban vannak az utcai Iák aszerint 
hogy régeo milyen fát ültetett a házigazda. 
De még csak sorba sincsenek a fák. Ezt lát-

• juk az uj telepen, ahol pedig illene már most 
az elején mindjárt rendet teremteni Megta
láljuk itt a gyümölcsfáknak minden fajtáját 
az utcán, de találunk minden elképzelhető 
más fákat is a legnagyobb rendetlenségben 
ültetve. 

Gyümölcsfáknak az utcán való ültetése 
ellen kifogás nem emelhető, sőt igen jónak 
bizonyult. Idehaza is, külföldön is gyakran 
találkozunk ilyenekkel, -de rendszerbe kell fog
lalni és kellő szakértelemmel kell azokat meg 
választani és ültetni. Nálunk cseresznye, meggy 
szilva, ringló és kajszinbaraok jöhetne számba 
körte csak kevés, alma semmi. 

T H I Jfc E K ; 

fognak hordani. Csatlakozásra felhívlak a 
vármegye összes járási jegyzőegyesületeiL 

B y á g y » a » t * t A r b « n k a p h a t ó . 
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Savanyu Jóska egykori alvezére meg
halt A napokban értesítette a sopronkőhidai 
állami fegyház. Alsóság község elöljáróságát, 
hogy Liliom Peti volt alsósági lakos és oda
való illetőségű a fegyuázbrn 86 éves korában 
végelgyenghlésben meghalt. Liliom Peti az 
utolsó betyárvilág egyik még itt maradt em
léke. Savanyu Jóska mellett kitartott mind
végig és csak az utolsók között került csen
dőrkézre. Liliom Peti szerette a független éle
tet, a parancsszót ,pem tűrte, azért egy szép 
napon eltűnt a Marcal melletti gulya mellől, 
ahol gulyáskodott hosszabb ideig. Később 
azután' kezdett magáról beszéltetni kisebb-
nagyobb bűncselekményei nyomán. Közben 
Savanyu Jóskához csatlakozott és véle együtt 
járta a Bakony és Dabas rengetegeit, ha a 
pandúrok elől menekülni kellett. A pandúr 
világban uem is tudták őket elfogni. Elfoga-
tásnk csak a csendörségnek sikerült. Egy 
zalai juhász ember beszélte el egyszer, hogy 
a oseüdőrOk_ugJfogták el élve Sayanynt és 
egy társát "-- valószinO Liliom Petit — hogy 
a betyárok bizalmasával megbeszélték, hogy 
azok italába álomport keverjen. Hogy meny
nyire hiteles ez a történet, nehéz volna meg 

ki ós a szombathelyi föintézetüez I állapítani. Az bizonyos csak hogy élve sike-
nelíezte át. A távozó-fiókfőnök ittléte-alatt 1 rfllt őket elfogni és velük végleg kipnsztnlt a 
o<I hivatali ténj kedésével, mint közéleti sze- hires betyárvilág is. _ - ' '-- -

' . A vármegye közigazgatási bizottsági 
ülésén Vargha Gábor" országgyűlési képviselő 
kegyeletes szavakkal emiékezett meg Hiuden-
hufg birodalmi elnök haláláról, annak érde
meiről és javaslatára jegyzőkönyvben örökí
tettek meg emlékét. 

Egyházkerületi közgyűlés- A dunántúli 
ey. egyházkerület jövő hó 20-án tartja Kapi 
Béla püspök és dr. Mesterházy Ernő kerületi 
felügyelő elnöklete alatt éri közgyűlését Zala
egerszegen.' ' • '".*. ' ' ; ' . - ' .*"•". "' 

Klnevszés. A Szomhathelyi Takarék-
Pénatár igazgatósága Vértesi Gyula celldö-

— - t n ö l k i fiókfőnök aligazgatót helyettes igazgatóvá 
•tévézte ki és a szombathelyi főintézethez 

A bobál ev. gyülekezet a jövő vasár
nap ünnepli "temploma leiavatásának 150 éves 
évfordulóját a következő programmal: 

9— 10. Istentisztelet ifj. Győrffy József 
udvarán azon pajta előtt, ahol őseink a temp
lomépítés idején az . istentiszteletet tartottak. 
Imádkozik és Igét olvas Bácsi Sándor celldö
mölki lelkész. Igét hirdet Lukács István bobai 
lelkész." "Z~_ r

y 

10 kor. A gyülekezet együtt lelvouul a 
templomba a lelkészek",vezetésével. 

10— 11.'Istentisztelet a templomban. A 
felújított oltárt felara ja Molitorisz János ke-
meoeealjai esperes. Oltári szolgálatot végez 
Nagy Miklós zalaegerszegi lelkész. Igét hirdet 
Büky Jenő mekényesi lelkész. 

- 11—12. Ürvacsora osztás az egész gyü
lekezet jelenlétében. Dr vacsorái beszédet mond 
Ihász Mihály kert.0 lelkész. Ürvacsorat oszt 
I asz Mihály kertaí és Barálb Pál nemescsói 
lelkész. Befejező imát mond és áldást oszt 
Nagy Miklós "zalaegerszegi lelkész. 

12—1. Díszközgyűlés a templomban. A 
gyűlést megnyitja költ ti Vidos Dániel egyház
megyei lelügyelő. Üdvözlések. A gyülekezet 
történelét ismerteti T o m p a L á 3 z I ó gyülekezeti 
felügyelő. A gyűlést bezárja koltai Vidos Dá
niel egyházmegyei felügyelő. 

3Tí"flniii3pety^"*8g"«Zt8TB 
ebéd lesz a meghívott vendégek részére. Aki 
a közös ebéden részt óhajt venni, jelentse be 
előzőleg a lelkészi hivatalnál. 

Újra jón a bukjel szoknya. A régi vi
lágban annyiszor kifigurázott, kinevetett buk
jel szoknyája uj ra divat lesz, de ősszel ezea-
kivül meg kitömött madarakat is fognak vi
selni a divathölgyek. A legújabb párisi divat
ról szebbnél szebb eredeti rajzokat közöl a 
Párisi Divat nj száma, amely pompás, tar a-
lommal jelent meg. A sok kézimunka rajzon 
kívül még külön kézimunka ív mellekletet iá 
ad a Párisi Divat. Egy szám ára 60 fillér, 
kiadóhivatal Budapest VIL Dohány-u. 12. 

Becsapott a villám. Kedden éjszaka 
károsunkon végig vonuló nagy vihar során a 
villám lecsapott Kiss Sándo, pórdömölki la
kos házába és mennyezet gerendázatát erő
sen megrongálta. Szerencsére emberéletben 
kárt nem okozott. 
: Kitoloncolt koldus. Horváth Antal alsó

sági lakost a soproni rendőrség közveszélyes 
munkakerülésért és koldulásért 5 napi elzá
rásra ítélte. Büntetésének kitöltése után falu
jába toioncoltatta. 

Felborult a kocsi. Mihálycsi Ferenc fe
leségével kocsiján a kemenosmihalytai domb
ról akart lehajtani. Mihály esi későn fékeste 
be a kocsit, igy a kocsi nagy sebességgel 
szagolt le a dombról s a domb alatt felbo
rult. Az esés következteben Mibálycsioé me
dence csonttörés* szenvedett, beszállították a 
helybeli közkórházija. -

'A Celldömölki Vasutas Sport E g y e s ü 
let csapata az elmúlt vasárnap Ajkán játszott 
barátságos- mérkőzést az ajkai üveggyári S.E. 
jóképességü csapatával. A vasutas csapat ugy 
látszik kezdi magát összeszedni. Ajkán erős 
és szép küzdelemben 0:0 lélidő után második 
félidő 8. percében mogszerezte a vezetést, 

"••V 
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4. oldat.— 

mire az ajkai csapat- közönségétől buzdítva 
erős küzd- -m és szebbnél szebbakciók után 
a 35. percben kiegjuniitelt, a hátralevő idő
ben is szép huUémzó játék folyt Az ered
ményen azoubao-Valloztttni neintudott. -Vég. 

_ eredmény 1:1 maradi, Ma vasárpap a vas
utas csapat a Papai. Vasutas S E . c.ap.ttavaj 
játszik barátságos mérkőzést, melyen a kö-

• i rejkezfl Osszeallilásban íog""Srerejíelui: .' 
*r¿'.i'. ," . Bogqár (Biró) -

' .Godanszky" Jobb-. í " 
. ' Poór Wallersdyrfer (Krepsz) Bell* - — 

' T a k á c s í>üte Péntek Bánhegyi Dénes 
"Tartalék: Cziraky, Jakab: 

A mérkőzést délután 5 órakor kezdik. Kö
zöljük továbbá, hogy a-vasutas csapat "az M. 
l*_Sz, Ü. oszt bajnokságba és a Vasutas: Li
gabaj nokeágba -is.benevezett. j(Vz 11. L ' S z . 

\ bajnokság »Oz.-e.m-i augusztus hó 26-áu kez
dődnék. . • - '-" \ • 

Állami gépjármuvezetőképző (soSSri 
~" . tanfolyam nyílik ineg leszállított tandíjakkal 

a m. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Iú-
• lécet keretében szeptember'3 an este Jél 7 

^ órakor, az^hrfézel Budapest VIII. József-körut_ 
: ti'szám alatti, helyiségében. Beírás naponta 
- d, e. 9—F óra" között kz igazgatjságt iroda- ' 

ban, ahol a felvételhez szükséges űrlapok a j 
hivatalos" órák atatt beszerezhetők. 

A vasutasok augusztus hó 4-én meg
tartott táncmulatságára felülfizettek; Lázár 
•Ferenc bányaigazgató 10 P, Vasfflí János 
Szombathely, dr. Bisitzky András, H yrdo.-i 
GyuTá~Pápa," Vonatkísérők Otthona "Szorabat-
hely. Vérteasy GvulaJL P. Szabó Károly áll 
főnök,, dr. Nesselmánn Gyu'a, dr. SzálófyLIT 
jos, Józsa Gábor 4 P, Makk József Veszprém, 
dr. Hettliéssy Elek, Miklós Antal, dr. Pintér 
József, R-uer János, Wiltmánn Andor, Kovács 
Imre könyvelő," DümmertS" Gyula, Dániel 
Géza, Ihász Antal, Reohberger Arnold Bánja, 
Smideg Si ion Bánya, Kintzig Ferenc Szom
bathely, KissiSáodor vendéglős, Vi h'Lajos, 
Hokhold- István 3 P,- Pászthory Gyula, Biczi 

. János 2.Ó0 P, Albert László, Palotai József, 
' Koezor János, Gereben Albert Szombathely, 
- Teleki LajosI SzomíaTfie^f 1 ^!^^ Miksa, dfc-
Baros László, Nagy Imre, Bózsás Jenő, Ko
vács Ernő, Bakonyi József, Nóvák Jenő, Ka
tona László, Lóráuth Gyula, Weisz Izidor, 

_ 1- Weísz Zsigmond kávés. Bnlyovszky Odöo, 
id Berkes Janösj" Rétfalvi- Jozefio, Szagán 

" J á n o s , Kállay Ernő 2 P, Adorján Dezső. 
P.entsckMór^JíagLJózsef borbély, Domokos 
Ignác, Milkovics Józsefj RajkaVTtáröly, Usok-
nyay József 1.50 P, Leítoer Tivadar, Hargit-
tat Imre, Hosztiuek Imre. vitéz Szeody József 
Vínar, Kovács Gyula, Záiray Károly, Saa'ry 
Ferenc, Kajdi János, Nagy Elek, dr. SchafTer 
Emil, Horváth Fereoc előfütö, Búzás Ferenc, 

-- dr.^rJavas'y-BébvBírkás Gyula, Kiilay'MiháJL 
Kovács Kálmán, Góda Antal, Póczay Ferenc, 
D ry Géza, ifj. Schütz Gyula, Kemendy Sán-

' dor. Gróf Jenő, Németh János, Sznkics Pál, 
Pető József, Molnár János ny. főkalauz, Dá-
táu Siodor, Fülöp József, Megyeri János, 
Berkes Jenő 1 P. Sz. Ostváth József, Geren
csér Mihály, Nagy Pál kalauz, Szili Mihály, 
Boros Janó; 50 fillér, Roeeer Lajos 40 fillér, 
Ocskó János 20 fillér, mely szíves adomá
nyokért ezúton mond hatás köszönetet a ve
zetőség. " 

,.{ Értékes találmány. Mindenki tudja, -
hogy'mily -megbízható szer az Aspirin, fejfá
jásnál, meghűlés, rheuma és '• mindennemű 
eredetű fájdalmak . ellen. Számos utánzata 
van, .melyek azonban részben csekélyebb ha
tásúak-, sokszor pedig, kellemetlen mellékhátá-

V sokát lejlenek ki. Az Aspirin tabletták való
diságát az eredeti csomagoláson és a tablet-
tákon látható Bayer-kereszlrő ismerhetjük lel. 

Az adózó közönség f-'hivatik, hogyxa. 
mult. évről hátralékban levő, valamint a X 

— évt'I—IU. negyedre járó. adótartozásaikat f. 
évi augusztus hó 15-ig annyival, is inkább 
befizessék, méri nem fizetés esetén elleoük áz 
amúgy is költséges végrehajtási eljárás folya
maiba lesz téve. - - - . • -, 

- Felhívass az érettségizett ifjúsághoz. 
Á magyar-lengyel barátság ápolására meg á 
békeévekben alakult Magyar Leogy. I Egyesü
let ifjúsági csoportja szive en latja azokat, 
akik most készülnek az egyetem,. illetve a 

—- A jmULj?8^és_ kir. 19 ik gyalogezred 
bajtárai szövetsége felkéri — az ország min
den részéből maris tömegesen érkező érdek
lődések miatt - — .mindazon az ezreiben 
szolgált tiszti és legénységi állaiffánybeti baj
társakat, akik Győr es Veszprém .armegyén-
ki< ül bárhol az ország területén lakuak és 
részt* óhajtanak venni ezredünk 200 éves 
fennállásának emlékére szeptember 29 és 

[ 30-án rendezendő országos . jellegű jubiláris 
ünnepségeken és bajtársi találkozón, hogy 

|- eböeit szándékukat aa-^eaWasolas kellő idős 
ben való. biztosithatása, — valamint a szűk-" 
séges tudnivalók és műsor szétküldése céljá
b ó l , — pontos címüket rendezőségi irodánk
kal — Győii Royal szálló, Vilmos császár-üt 
— haladéktalanul közölni szíveskedjenek. 

A vándormadár cimü utazási ntagazin 
-4 ^"Itő-r g""ns nwsi jelent meg. A gazj-

főiskolára és- a lengyel barátsággal rokonszen
veznek. A propagálásra kész.; ifjúságot ^dr. 
Gloyovszky József felszólítja;-jelentkezzenek, 
illelvir-^dják le oimeike/t-báró r%ary Pál dr.-
hoz Budapest II. Szilágyi Dezső-tér 4. szám. 

A Pesti Tdzsds aj számában ifj. Horthy 
Miklós és dr. Demény-M..ricz nyilatkozik. Be
számol a láp a magyar ipar érdekés uj kül
földi .rendé éseiről, a dollár ingadozás -hatásai 

~iti<yS•gabonatőzsde'mozgalmas eseményeiről. 
A gaz'davodeJmet ujabb' reudeletetfkel Tterjes/.-
tették ki, fontos mezőgazdasági exporttargya-
lások folynak. .-Két uj alapítás készül a vegy
iparban es szilárd, mozgalmas a téxtilpiac 
Erdek.es UiXtiV biztosítási, vas és gépipari 
vegyészeti, vidéki hitelelet rovatok egészítik 
ki a t4sti Tőzsde 16'oldala, uj számat. 

: FelIrlVja az előljáróság.a közönség fl-
-flyetmét arra, hogy a -porpalyan játszó gyer
mekek, üflt lelnőtlek óvakodjanak a kerítés 
és tribün- rongálásától, iovabba a bejárati 
kapuk uyHvahaeyásaUit ás.. az_utL levő padok 
rongálásától, m rt áz e.leue vétók .ellep, a ki 
liagasi eljárást az elöljáróság magitiditja. A 
gyermekek által elkövetett karuk.rt a szülők 
lesznek felelősségre vonva. '. —]-'• .. — 

: Hatszáz" ember kenyérhez jutott. Érde
kes akció foiyik Tóiuai Világlapjánál. Egy év 
óta^Ugyauis sikerült egész tömeg állasnélküli 
embert kenyérhez juttatni. Ébböl kifoiyo'lag a 
mult héten oeveze't lapot egy 4 tagból álló 
bizottság kere.-te fel, aki köszöuetét fejezte 
ki abból az alkalomból, hogy barátait kenyér
hez juttatta; Mhit halljuk, a tiíborozás még 
mindig folyik. 

is, aminek-élénk bizcnjiték'a', hogy\-<'ddtgnroT 
zei ^huszonötezren nézték végig Az ember 
tragédiája Dnm-tfcri --vlflártásál.. A szabadtéri 
játékok befejező elűadásai auguszlns 12", 14 
és 15-én lesznek. Ezekre, az -előadásokra az-
órszag_kUIÖiiböző részeiből filléres Kförsvoua-
tok indulnak Szegedre. Ezenkívül 50 százaié 
kos vasúti és hajózási kedvezménnyel is lene) 
•grjjgedre.'. Utazni. A kedvezmény a vasutoú 
augusztus íftig, á-MFTÍL tiszai vonalán aug; 
17 lg érvényes. Ogy a filléres vonalokra mini 
a félaru _ntazásra érvényn-ŝ  igazoiv qyok a 
menetjegyirndákban kaphatók. Â  szegedi sza
badtéri játékok közpoótr irodájánaS'cimo Sze
ged Szécheavj tét 2. a . telefon 30—00. 

A Színházi Élet mint koronatanú egy 
250.000 dolláros perben. Európai, sőt vi
lágszenzáció az a cik«, amilyet a Színházi 
Elet ve heti-számában közöl,' ;ime!y arról szól, 
hogy Aiiu'ay Vilma á~vtjlt pesti Rennaissance 
Színház művésznője kiutazott Hollywoodba s 
ott házassági. ígéret"inegs>;eg"ése címen 250 
"ezer dóllárus pert indított Vajda Ernő 6imirü 
étlen,. Aknai Vilma iazt .állítja, hogy-Vajda 
Ernő neki házasságot ígért selhádgatta.előtte, 
hog.y. fe;eseie"van '"Vajdlf̂ -. Érnó kábelezett áN 

S'inhází Élethez, hogy "azonnal -küldjék ki 
Hollywoodba a Színház^ Elet 1924. évi 7-es 
számát, ameiybéiT"" Akn y Vilma és Vajda 
Ernőné együtt '"unnak lefotograíályá. Ez a 
fénykép döntő bizonyítéka annak, hogy Akuay 
Vilma judott-arról, hogy Vajda Ernő nős. A 
Színházi Elet e ] héti szamában; Harsányi Zsolt 
irt méltatást a szegedi Ember tragédiája sza
badtéri előadásáról. KQzlí a lap a .Legyen 
daféfcTiva pa%azat-ujXolytatását Nagy "JSsdre, 

dag tartalomból kiemeljük a Balatont, Velen-
cef,~Parist és Londont ismertető cikkeket A 
lapot érdekes iotervjuk, friss riportok, rajzok 
és művészi fényképek egészítik "ki, Ara 28 
fillér. Kapható minden trafikban. 

Befejezéshez közelednek a. szegedi sza
badtér) játékok. Zászlodiszben, ragyogó kü: 
sőségek között ünnepelt csütörtökön Szeged 
városa. Zászlók és lobogók díszítették a ha
zak falait, erkélyeken szőnyegek, ab akokban 
virágok pompáztak, az egész várost ünneplő 
lelkesedés tette éiépkké. Scbuschnigg osztrák 
kancellárt a régi békeidőkre- emlékeztető 
fénnyel és pompával várta . Szeged városa. 
Scbuschnigg kancellár feleségével és az osztrák 
politikai élet vezető férfiairal repülőgépen ér-
kezett Bécsből, hogy' Az ember tragédiája 
szegedi Dóm-téri előadását végignézze. Az 
osztrák kancellárt Hóman Bálint kultuszmi
niszter fogadta a magyar kormány nevében. 
Szeged városa részéről Bárányi Tibor főis
pán és Pálfy József dr. polga/tnéster köszönj, 
tölték Ausztria kancellárját. 'Ez a látogatás 
kizárólag a szegedi szabadiéri- játékoknak 
szólt amely kulturális megmozdulás még 
abban az időben keltette lel Schuschnigg fi
gyelmei, amikor mint Ausztria kultuszminisz
tere lehetővé tette;' hogy Az ember tragédiája 
a bécsi Burgthcaterbeo színre kerüljön. Kivé-
leles^mövészi esemény volt a csütörtök esti 
rendkívüli díszelőadás, amely külsőségekben 
is maradandó élményt jelentett Az osztrák 
kancellár s..egedi látogatásával a szegedi sza
badtéri jáh'-kok á nemzetközi érdeklődés kö
zéppontjába kerültek. Kifejezésre jut ez abban 
is,-hogy a Magyarországon nyaraló külföldiek 
tömegeseo keresik, fel Szegedet -Az_ ..ember 
tragédiája előadásának napjaiu. De fokozódik 
az érdeklődés az ország lakossága részéről 

Szómory Dezső, Hatvány Lili, Stella Adorján, 
[-Guthy Böske és mások cikkein kivül darab

mellékletnek »Sárfbiró«-t adja. Kottamel'ék-
i~tet áz »Itt : szereiemi cimü darab slágere. 

Rádiómélléklet, gyermeklap, kézimunkaiv van 
még a Színházi Ereiben,, amelynek ára 60. 
fillér. Előfizetési díj negyed évre 6.50 pengő. 
Kiadóhivatal Budapest VII. Erzsébet-körut 7. 

LFGUJABB SZABADALOM 

„ N E T T O S P R I C C" 
dngattyunélküli gyümölcsfapermetezS 

készülék. 
Olcsó, nincs benne bőrözés, nem szárad 
ki, nem romlik nem kopik. - Alkalmas 

permetezésre, fertőtlenítésre, meszelésre stb. 
Kérjen díjtalan leírást. 

Gyártja és forgalomba hozzá: • " — 

Takács Károly, nyűg Háv. elöljáró 
Budapest, VI Kerekes-utca 28. szánj-

Magányosan álló 
h á z 

4 szobával és a szükséges 
mellékhelyiségekkel november 

l-re kiadó. 
Cim a kiadóhi-fatálban. 

Hirdessen a Kemenesaljában. 
fijKsaststt DMirtvs MáédK viBaerejrara bpraadezatt kUit-.^pipm, 
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