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Jugoszláv jegyz; k 
és Magyarország 

,A délszláv kormány csütörtökön 
délután, jegyzéket terjesztett a Népszö
vetség tanácsa elé, ánSelj a HBaraetllei 
gyilkossággal kapcsolatban Magyaror
szággal szemben különböző vádakat 
emel. . ' '•' - • •— 

• A délszláv kormány jegykékével 
kapcsolatban Gömbös Gyula miniszter., 
elnök a magyar kormány álláspontját 
az alábbialtban körvonalazta: 

— A magyar kormányt a marsé-
illei-üggyel kapcsolatban Genfben be
adott jugoszláv jegyzék nem lepte meg. 

.{ Abban nem lát mist, mint az egyhó
n a p i folyó és lvtV:gyarország-pozíciójá
nak aláásasára irányuló sajtókampány 
folytatását. A magyar kormány, megöt-

;-közőssel-látja, hogy a jegyzék azonos 
I sr-Magyarorezág ellen qszitő sajtó liaug-
i. j i y a l . Az emiitett sajtó ugyanis a gyil-

kkielégilésí jognk ma is 
iatesrtó hetal'-u igény 
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kosság mégtörténte, után azonnal,, tebát-
i akkor, amikor semmiféle támpont arra 

nézve nem állhatolt rendelkezésére/kik 
j a .merénylet tervezői és yégrehaitói, 

máris .olyan politikai hajszál indított 
. Magvarország kainprotnillálásáT céljából, 
i amely eleve alkalmas volt az európai 

béke veszélyeztetésére, 

— A magyar kormány előtt a rá-
: galombadjárat megindulásának első per-
j cétöl kezdve világos volt a ' tendencia, 
j Kétségkívül áll ugyanis, hogy a kam-
> pány irányitóinak célja a. magyar ügy 
i diszkreditálásán kivül Magyarország meg-
j felemlítése volt avégből, hogy nemzeti 
i létünkéit folytatott ESESS munkánkban 
| megbénittassunk. 

• magyar kormány felhívja a 
I világ közvéleményének figyelmét a ju-
i goszláv jegyzék politikai tendenciájára, 
i különösen arra való tekintettel, hogy az 

•i ügy .részletes ismertetése nélkül és az 
I állítólag rendelkezésre álló, eddig nem 
' ellenőrizhető bizonyítékokra való hivat

kozással akarja alátámasztani Magyar
ország elleni vádjait. _ j 

-^--Annal jogtalanabb a jugoszláv 
j kormány magatartása, mert mindezideig 
i még azt sem tartotta szükségesnek, 
! hogy a magyar kormánnyal a terhére 
f föt t vádak alapjául .szolgáló összes do-
Lkümentumokat közölje, amelyeket a 
: magyar kormány épugy megcáfolt volna, 
j mint azt az állítást, hogy a gyilkes a 
I merénylet elkövetése előtt Magyarorszá-
; gon tartózkodott. -
j '. — 'A magyar kormány, mint egy 

ezer éves nemzet képviselője, amelynek 
történelme a politikai gyilkosságot soha
sem ismerte el eszközül, a nemzet 
igazságának érvényesítésére a jugoszláv 
kormány eljárása ellen ünnepélyesen 
tiltakozik és a gyilkosságbán' való ré- : 

szesség vádját visszautasítja. 

— Mintán a magyar kormány a 
jugoszláv kormány eljárása által az 
európai békét veszélyeztetve látja, a 
saját részéről is kívánatosnak tartja, 
hogy a Népszövetség az ügy sürgős és 

' tárgyilagos tisztázására minden' lépést 
haladéktalanul megtegyen. 

Óhajtja ezt annál is inkább — és 
] erre különösen felhívja az európai köz-
| vélemény figyelmét — mert, ugy látszik, 
1 bogy Jugoszlávia és barátai a nekik a 
I békeszerződések értelmében egyoldalúan 
j juttatott fölényes katonar erejük íuda-
' tában^ veszélyeztetik az európai béke 
| szent gondolatát. 

; Újjáalakult a Felsőd unántuli 
Mezőgazdasági Kamara. 
Győrött közel 400' gazda részvételével 

I folyt le a III. Kamara 6 évre szóló megala
kulása, amely impozáns kerületi gazdag) ölés 
egyben meleg és lelkes tüntetés volt a jeleo-
legi (OldmivelésBgyi miniszter azon emberfeletti 

mellett. Az eddigi intézkedések is előnyöket 
jelentettek, a mezőgazdaság és érzet.az ország 
egyeteme részére. A földmivelésögyek minisz
tere ne engedje magát egyoldalú sajtótáma-
dásoktól befolyásoltatni. Célzato-- a t- rme.'ői 
árak biztosítását szolgáló kOlö.bö'zö ertek esi-
tési szervezeteket >kartel< elnevezéssel illetni,-
mért a fogyasztóközönség felé nem lehet ár
drágításról bes.elni akkor, midőn a gazda
társadálom az árszabályozásokat- épep azért 
követeli a kormánytól, hogy a termelői és 
fogyasztói ár kőzött kiegyenlítődés aljon elő. 
A mezőgazdaság nem választhat más utat," 

. minthogy az értékesítés speciális szabátyoza-
í Bán kérésztől igyekszik tűrhetőbb árakat el-
j érni és ezzel fennmaradásai átmenteni. —,, 
• Khoon Hédervary Károly gróf . Inőki össze

foglalása meleg és hatalmas demonstrációvá 
nőt a többazázfőnyi közgyOlés lelkes helyes
lésé révén. " ~ i 

Dr. Ormándy János kamarái ivazsató 
mnnkatervezelének öt kimagaslobb j i L t j á t 
domborította ki költségvetési beszédében. 
Külföldi exportpiacaink szervezése mellett a . 
belső ' piacok szabályozása sem' mellőzhető, 
ha kifelé >egykéz»-politikát kényszerit reánk 
Európa, akkor a .belső piacon is irányítást 
követel a mezőgazdaság létalapja. Ounantelon 

erőleszifósei mellett, melyekkel a mezőgazda
sági árak emelését az egész -vonalon megvs-
lós tani törekszik. Kállay Miklós és m miszté
riumának-az-agrárértékesités te'réu követett 
pbiiiikajat t^ztatlan egységességgel a legna
gyobb határozottsággal helyeselte Felsődunán-
tnV -ejjész gazuaközönsége. ürof Kimen Heder-
váry Karoly elnöki székfoglalójában 12 éves 
visszapillantás alapján azt a végső követkéz 
teté.-t vonta le, hogy Félsödunántol 8 várme
gyéiének gazdaközönségeegy emberként áil 
a földmivelésí miniszter és a kormány-elnök 
agrarértékesítési politikája mellett, Holitscher 
Kátoly orszgy. képviielö miot a burgonya, 
gyapjn es tejkérdés egyik kiváló ismerője, 
SÓkorópátkai Szabó István volt kisgazdami
niszter, Farkas Dénes nagybérlő, Simon Géza 
a eopronmegyei G. E. alelnöke, Szonlagb Jenő 
felsőházi tag számos példával, a statisztika 
adataival mulatták ki, hogy végeredményben 
a magyar nemzet gazdaság alapja a földmi-i 
velés jövedelmezőségének á visszaállítása, 
mert ebből él a kereskedelem, az ipar és a 
szabad pályák értelmisége egyaránt 

Nagy Pál főispán javaslatára egyhangú 
közfelkiáltással ötödik ízben is. gróf Kbuen 
HéHervary Károly lett a győri gazdakamara 
elnöke. Alelnökök: gróf Esterházy Móric vbtt. 
képviselő, vitéz Simon Elemér és felsőeőri 
Nagy Pál főispánok, szentmartoni Radó Lajos, 
Holitscher Karol; és S. Szabó István, utóbbi 
hároaj .addig is alelnök volt. _ / • —' 

Az igazgatótanácsba beválasztatott mint. 
oj tag Albrecht kir. herceg, gróf Pálffy-Dann 
József, Szolnoky Dezső, dr. Sranter Ferenc 
polgármester, az állandó bizottságok elnökévé 
pedig dr. Ostffy Lajos vasyármegyejl főispán, 

. J Az országos mezőgazdasági "kamarába 
25 tagot választott a kamara, kik közöl az 
elnökségéDrkivtlI vitéz Meesér Endre és ötvös 
Lajos képviselők, dr. herceg Esterházy László, 
Kenessey Pongrácz főispán, dr. Elek István 
nagybirtokos, dr. Mohácsy Lajos ev. lelkész, 
dr. Laehce Vilmos, Mészáros István felsőházi 
tag bevét emeljek k. 

Magas szinyiinalu vita folyt a kamara 
jövő évi költségvetése és munkaterve és -az 
ezzel kapcsolatos indítványok során, melyek 
az "agrárpolitika minden aktnárls kérdését 
felölelték. A felszólalásokon vörös .Ionéiként 
húzódott' régig a kamara azon állásfoglalása 
hogy rx kormányzatnak továbbra ¡9 szilárdan 
kihall tartart> az" agrár, árjavitó politikája 

a tej és—allalérléktfailés—kérdése ép olyau -

döntő je lentőségű, mint az Alföldön a bora-
kérdés. Egy emberként köveleli Dunáotol a 
szabályozott tejértékesitésré vonatkozó ren-
d-lkezések Ieg9zigorobb végrehajtását, mert 
ettől fOgg az egész Kállay-téle ' elgondolás 

-¡-atiere e» aa, hogy meg lehet-e ovm a Buda
pesttől távolesö vidékek tejének a teljes elér
téktelenedésétől? Itt csak a megalkuvás nél
küli kormány magatartás fedi az egyetemes 
országos-érdeket. A gazdaadósság rendezés 
és. magáiiegyezség mikénti szabályozásába a 
gazdaképviseletek előzetesen bevonandók. At -
menetileg évi törlesztési részletek állapitscdók 
meg az ozemfolylouóssag biztosítása mellett 
és a vegyes szakbiróság csak végső esetekben 
folyamodjék a teljes liquídalas eszközéhez. 

Kelemen Imre Bábolna, Mándli Sándor 
Pecöl. Ruip Jenő Pápa, Miksó Mihály Halászi. 
Tőke Bálint Székesfehérvár, Cscrgay Ferenc 
Pápa, Csomay János Veszprém^ Borsos Ist-

i ván Nagyveleg tettek a kérdésekkel össze
fő zcö indítványokat: Világby Károly akad. ' 
tanár Magyaróvár az olasz magyar gazdasági 
kapcsolatok kimélyitését hangsúlyozta. Holit
scher Károly és Sokorópátkai Szabó István, 
dr. Palkaí Béla, Gláser Géza, Farkas Dénes a 
vasúti fuvarlevelek, a városi vamok, illetékek — 
magassága, a fehérje Abraktakarmányok, a 
műtrágyák vámeltörlése, a cukordrágaság ki
küszöbölése, az élővad kiviteli monopólium 
feloldása, a magyaróvári műtrágyagyár üzem-
behelyezése, az elemi károk miatti adóeljárás 
hatályosbitasa, a hízóállatexport erőteljés előV 
segtté.e, a növényi és állati védőszerek árá
nak a további csökkentése, a vagyonváltság 
földhöz juttatottak terheinek a mérséklésére 

•"néZ»é;foígtaltakra1tást.--'r -•— ; 
A közgySlés melegen üdvözölte a- töld-

mivelésDgyi miniszter képviseletébeo jelenlevő 
Tomcsányj Gyula elnöki osztályfőnököt.- Par-
ragh Gyula miniszteri tanácsost és az Orszá
gos Mezőgazdasági KaTjara képviseletében 
megjelent Koós Mihály államtitkárt, kamarai . 
igazgatót. .'.'.--. 

Az u; győri kamara tagjai közül meg- . 
emlitjflk még a következő ismert trereket: gr. 
Batthyány Zsigmond, gróf Erdödy Ferenc, 
gróf Esterházy Károly' András, Gallasz Rndóll: 
Ágost, Pintér László és Koszücs Milán nrsz. 
gyOlési képvisilők, gróf Hadik Béla, Losonozy 
Elemér; dr. Hardy Dréher Béla, dr. Pálffy 
József gróf, Vitéz -báró Rózner István,Szávozd-
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miar atamos hatéira ¡ote* 
lelesen kifejezésre juttatta a gi 

legsürgősebb aktuális kivánalmrit 

Eckhardt genfi intervenciója. 
Eckhardt Tibor Jugoszlávia emléki: a tára 

a uemzetközi sajtó képviselői előtt a követ
kező nyilatkozatot tette: 

y£ —- A jugoszláv emlékirat késedelmes 
átadása mostanáig megakadályozott abban, 
hogy a jugoszláv jegyzékben foglalt általános 
vádakkal érdemben hivatalos magyar részről 
foglalkozni lehessen. Több • heti méltatlan 
meghurcolás után látta osupán a jugosiláv 
kormány jónas, hogy adatait is nyilvánosságra 
hozza. Nem szándékozom a jugoszláv kormány 
módszereit átvenni, hanem a lehető leggyor
sabb fltembeo fogja a magyar küldöttség 
mindazokat a bizonyítékokat és adatokat 
nyilvánosságra hozni, amelyek mellett a ju
goszláv vád összedől, alaptalansága. klvílJLglik 

, és semmi más nem marad utánna, mint 
'Magyarország tudatos meg rágalmazása előre 
megfontolt politikai célokból. 

— A lényegre már ma felelni 
fenntartván magamnak a jogot, hogy a fi 
rolt adatok alapos tanulmányozása ée a,s 
Béges adatok beszerzése után minden pontra 
részletesen i l kitérjek. ~ .;. , ( ( < r'\ 

— Mivel vadulja Magyarországot a ju
goszláv kormány? Hogy a marseillei gonosz-
tett természetes következménye . idegenben, 
f " ' f 5 t t ^ « r « r « T « g n n Ingrufíatja allnn jfepjejjg 

kurinauy elhatározta az ott lóvő 
: eíUvoiitását, azt kiaérólag áaon 
tudta elérni, hogy az illetékes köz
hatóság utján gyakorolt pressziót a 

i önkéntes eltfyiozÁBa érdekében, 
intézkedések tényleg hatályosaknak 

is bizonyultak. Jankapoattán a likvidáeió 
áprilisban tényleg megkezdődött e egy mező-

« ás réaz- | gazdasági bérlet likvidációjának normális 
özvélemény 1 rendje szerintii birtokon levő termények ée 

egyéb termékek értékesítése után folyót éri 
október elsejével teljen betétéét nyert. A jan-
kaposztai bérletről a magyar kormány utasí
tásainak vétele után azonnal megkezdődött az 
ott ¿10 horvátok távozása abban a mértékben, 
apiint azt existeueiális lehetőségeik nekik 
lehetővé tettéki Megállapítom, hogy a Janka
pusztán ólt emigránsok közül egy rész szét
szóródott és különböző községekben és ma
jorokban mezőgazdasági munkát vállalt, hogy 
megélhetését biztosítsa, agy, részük el vo mit 
Nagykanizsára es onnan próbált magának 
existenciát biztosítani. De megállapítási nyert 
az is, hogy a Jankapasztáé élt emigránsoknak 
legalább a fele tavasztól szeptember Végéig 
tényleg elhagy ta Magyarországot. Október 1-én 
Jankapusztára aj bérlő vonult be, miután az 
előző bérlet likvidálása ott tényleg befezést 
nyeri 

idő óta szervezett és táplált összeesküvésnek. 
A jugoszláv kormány Magyarországot nem 
átalja magával a gyilkossággal is kapcsolatba 
hozni Azt állit ja, hogy valószínűleg Magyar
országon is működött. Kijelentem, hogy ez 
üx állítás valótlan. 
A bűncselekmény előkészítése éa vénrehaj

tása oem magyar területen tőrtént 
— A gyilkos Magyarországon teljesen 

ismeretlen, ott soha nem járt ét a bolgár 
hatóságok visszavonták azt a közlésüket, hogy 
Bulgáriában 1922 ben történt távozásakor 
Magyarország leié indult A szerb kormány 
mégis jónak látta ezt a valótlan állítást ve
lünk szemben mint súlyos vádat beállítani. A 
gyilkos személy éhe: nyilvánvalóan Magyaror
szágnak semmi köze nincsen! A gyilkosságon 
kívül kétségtelenül tűit azonban egy 
küvés, amelybe számos- egyén volt beleke
verve. Tény az, bogy a bűnrészesek között 
bárom olyan ember is szerepel, akik előzete
sen Magyarországon is tartózkodtak. A gyil
kosságban, összeesküvésben részes más té 
nyetök azonban egyéb országokból jöttek. 
Maga a konspiráoió oem magyar földön szü
letett meg és : magyar kormánynak legke
vésbé sem vethető szemére mulasztás olyan 
összeesküvés miatt, amelynek 
előbb történt elhatározása, a sajtóban való 
közzététele, valamennyi előkészületi cselek
ménye és végrehajtása nem magyar területen 
játszódott le. 

— A jugoszláv kormány memorandu
mában a merényletben és az összeesküvés
ben való vétkesség megállapítása mellett még 
azt is etemére veti Magyarországnak*, hogy j 
szervezte és előkészítette a merényletre terü
letén tartózkodj horvát menekülteket. Ennek 
épen az ellenkezője igaz, A magyar kormány 
az immár hírhedt jankapusztai állítólagos 
tábor ügyében ismételten adott már felvilágo
sításokat a hozzá fordult jugoszláv kormány
nak s így CSUK" Bjb.il állíthatom és kétségbe
vonhatatlanul igazolni fogjuk — bogy a ma
gyar kormány saját elhatározásából már a 
tavaszelőit megtette az intézkedéseket a 
Jankapusztán élő horvát emigránsoknak a 
bérletbői való eltávolítására.-

Rémmesék Jankapusztárol. 
— Jankapuszta soha sem volt tábor. 

Nyomorúságos bérlet .aíio! 30—40 horvát 
emigráns -dolgozott, Ez a bérlet magánjogi 
alapon jött i-:ré, szerződéses alapon és midőn 

A jugotzláv menekültek csak menedékjogot 

— Magyarországon a jugoszláv mene
kültek soba semmi egyebet nem kaplak,mÍDt 
egyszerű menedékjogot (simple ásyle), amelyet 
minden ország ugyanígy megadott nekik. A 
horvát forradalmi mozgalom Magyarországon 
soha Bemmiiéle anyagi támogatást nem kapott, 
soha fegyvert, vagy lőszert legálisan,. uem 
szerezhetett és amennyiben bűnös tevékeny
ségér folytattak, nemcsák hogy bátorítást 
nem kaptak, hanem á hatóságok velük szem-
ben könyörtelen eréllyel Jaltát el. A hbrvát 
forradalmi'mozgalom semmiféle politikai vo
natkozásba nem hozható a magyar külpoliti
kával. Hiszen köztudomású a magyar kormány 
és a magyar közvélemény restéről ismételten 
kifejezésre juttatott' az a tény, bogy -Magyar
ország békés reviziós törekvései nem vonat
koznak Horvátországra. _ . 
A forradalmi mozgalom belső Jugoszlávia 

viszonyaiból táplálkozott. 
• — Kizárólag Jugoszlávia belső viszo

nyaiból táplálkozott az a forradalmi elégedet
lenség, amely legális, de részben illegális esz
közökkel is, mindenütt a jugoszláv állam 
ellen tört, ahol horvátok egyáltalában - élnek. 
Európának csaknem minden állama, de még 
Amerika is kénytélen elszenvedni azokat a 

llomctleo következményeket, amelyek bor-
vát menekülteknek országuk területére való 
letelepedése következtében úgyszólván minde
nütt jelentkeznek, rendőri intézkedéseket, le
tartóztatásokat, kiutasításokat vonnak maguk 
után és állandó gondot okoznak elsősorban 
a Jugoszláviával szomszédos országoknak. 
Földrajzi helyzeténél fogva Magyarország is 
szenved a jugoszláv állapotok kövelkezmé-

. oyeítöl. A marseillei bűntett semmi egyéb, 
hónapokkal I mint természetes következménye egy Jugosz

lávia belsejében született és kifejlődött össze
esküvésnek. . 

— A magyar nép is súlyos időket élt 
át Trianon óta és sok százezer magyar em
ber volt- kénytelen a trianoni rendelkezések 
következtében szülőföldjét elhagyni — mon
dotta befejezésül Eckhardt Tibor. Tömérdek 
jogos keserűség halmozódott lel a -mi lel
künkben. A magyar népből .azonban soha 
egyetlen merénylő, vagy összeesküvő sem 
termelődött ki, mert Ogytlnk igazának tuda
tában csak békés és becsületes eszközökkel 
szolgaijuk nemzeti politikánkat. A terrorista 
cselekedeteket a magyar nép és kormánya 
egyaránt súlyosan e ítéli, visszautasítja a 
jugoszláv emlékiratban reá szórt -rágalmakat 
és becsületének védelmében - nyugodt lelkiis-
mérettel áll ki igazának bizonyítására a világ 
közvéleménye elé. , 

Magyarország teljesítette a Jugoszláv kí
vánságokat. 

— Ezek szerint a magyar kormány 
mindenben eleget tett a jugoszláv kormány 
által' (elállított kívánságoknak , s a jankapusztai 
bérletből kifolyólag a marseillei eseményékért, 

je nem vonható. A leghatározottabl 
kozom a jugoszláv kormány mtndazoa 
tasai ellen, amelyek magyar hatósági szemé
lyeknek, vagy katonatiszteknek az üggyel 
kapcsolatban bármi olyan szerepet, vagy 
szándékot tulajdonítanak, melyekért akár a 
merényletben, akár bárminő terrorista akció
ban, akar a büpö3 összeesküvésben felelőssé, 
tehetőt lennének, vágy őrájuk bárminő hát
rányos erkölcsi megítélés levonható volna. 
A megcsonkított magyar Jegyzék mint bi

zonyíték. 
— Ugyanujy a Iegéréiyesebben tilta

koznom kan az ellen a jugoszláv résiről el
hangzott gyanúsítás elleu, hogy a magyar 
hatóságok állítólag ismerték a magyar terü
leten megtelepedett tenorista emigránsok cél
jait éa munkamódszereit ós hogy a magyar 
kormány április 26 iki jegyzékében ezt a 
vádat nyilvánosan elismerte volna. Ennek á 
Magyaroratág ellen irányított vádnak bizonyi-
tására a jugoszláv emlékirat az április 26-iki 
magyar jegyzéket osupán megcsonkított for
mában idézi, aminek átlátszó célzata nyilván
való. Igáz, hogy ebben a jegyzékben a ma
gyar kormány elismerte, hogy időnkint adód
tak incidensek, amelyek annak a lénynek 
tulajdonithatók, hogy a gonosztevők a magyar 
közegeket egyszerűen kijátszották, ami senkit 
Bem lep meg, mert mindenki ismeri azokat a 
fondorlatos módszereket, amelyeket ezek az 
egyének tevékenységükben használtak. . 

.o. ^— Mindazonáltal ebben a magyar jegy
zékben nem ez a részlet a fonb.s, hanem.a 
magyar kormány válaszának az a mondata, 
amely ezt az idézett helyet megelőzi és -kö
veti. Dtalnom kell. tehát arra, bogy a magyar 
kormány már áprilisf2«-iki jegyzékében kije
lentette, hogy »a jugoszláv jegyzékben emli-
Inll tftnynlr lap.l.p/io^hh T^.l-^ÁláVl n f t n 
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lyőt, aki minden mi 
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Rangért, előnyösé 

I dőket nem szabad 
az soha sem képv 
csak a saját élőn 
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derített ki semmit, ami alapul szolgálhatna 
abbqz a vádhoz, bogy a magyar halóságok 
szándékosán támogatták volna a Magyaror
szágon időző jugoszláv emigránsokat jugosz
láv területen elkövetett terrurisla cselekmények 
előkészítésében. A magyar—kormány - tehát 
ugyanebben a jegyzékben a legerólyesebb 
kifejezésekkel tiltakozott é vád ellen. Éo pedig 
a magam részéről, ma fenntartom ezt a til
takozást. 
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December 8-án lesznek a me
gyei választások.. .. 

A törvényhatósági bizottság tagjait 
aü 1929. évi XXX. .tc. rendelkezése 
szerint ötévenként keli választani. Vaa-
vármegye egész területén december hő 
8-án választunk. A választás reggel 9 
órakor kezdődik és délután 4 óráig 
tart. Szavazólapot mindenki kap hiva
talból, ezeken kell szavazni. A szavazás 
titkos, mindenki arra "szavazhat, akire 
akar, a szavazólapokra esetleg már elő
zőleg ráírt neveket át lehet húzni és 
mindenki annak az egyénnek a nevel 
irja rá, akit erre a tisztségre jónak tart. 
Nem kötelező a bemondott hivatalos ' 
jelöltre szavazni, azért titkos a válasz
tás, hogy szavazatával mindenki szaba
don rendelkezhet. A szavazó lapra több 
nevet, mint amennyi tag választható, 
ne Írjunk, mert a feleslegesen ráirtat 
figyelembe nem veszik. Csákié törölni 
lehet, a kitörölt helyett lehet beirni 
mások nevét. \ 

Minden választó megválasztható, 
tehát akinek szavazati joga van, az meg 
ia választható, meg lehet választani 
mindefr becsületes polgárt, legyén az 
szegény, vagy gazdag, tanalt vagy egy
szerű polgár. , -

A 'szavazáshoz a törvény 7. §-a 
szerint 6 évi helybenlakás szükséges 
éa 90 éves életkor. De végeredményben 
csak az szavazhat, aki az országgyűlési 
képviselők Választó jegyzékében fel van 

apátsági templomban a 
tői kezdve 23-ig 
napok kivételével — 

Jubileum a v; 
kisgyüiósén ünnepelte 
alispán és Vidos Árpad 
nak 10 éve* jubileumát, 
ispán gyönyörű beszéd 
két jubilánst, akik -zj 
köszönetet a vármegye 
hogy a további 
mert a munka 
vábbra is áthalja 
tában kivannak továbbra, 
megye éa haza boldogult} 
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meghatott szavakban 
Bég szónokának, dr. 
gyülekezet felügyelőjének] 

Kinevezés. Dr. " 
Ostffy Lajos dr. főispán 
vezte ki. 

Arcképlelepiezes. 
9-én délután 6 órakor 
Gyula volt helybeli 
Józsel volt helybeli 
sülét diszelnökeinek 
keretében a Kör 
úttal átnyújtják a 
tőieg a Máv. dalárda' 
get avatják fel ünnepein] 
lesre ezúton hívja meg 

-vasqtásságot és. a város 
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A beiktatáson részt vett 
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zet nevében Berzsenyi 
ügyelő, a bobai volt 
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Sándort, aki a nem várt 
meghatott szavakban 
ség szónokának, dr. 
gyülekezet felügyelőjének 

Kinevezés. Dr. " 
Ostffy Lajos dr. főispán 
vezte ki. 

Arcképleleplezes. 
9-én délután ö órakor 
Gyula völt helybeli 
József volt helybeli hej 
sülét diszelnökeinek 
kereteben a Kör helyis 
úttal átnyújtják a dis: 
tőleg a átáv. dalárda'Bel 
get avatják lel uiinepeljj 
lésre ezúton bivja meg 
vasqtásságot és . a város 

Lelkészbeiktatás. 
tatták be a kemenesl 
uj lelkészét Lukács 
A beiktatáson részt vett 
egyházmegyei feíügystó, 
elődje, továbbá az egész 
felügyelői kara. A 
gyűlésen az egyházi 
Dániel lelügyelő, a kéO 
zet nevében Berzsenyi 
ügyerő, a bobai volt 
Tompa László ny. 
úevébeo Jánosa Ferenc 
hitközség nevében vitát 
ezredes, a kemenesaljíi 
nevében Gaál Sándor 

Jen 
i i i érre 

köz-

a. magyargencsi- ifjúsági egyesület nevében 
Sülé Irma; a kemeneebögyószi ifjúsági egye
sület nevében Farka* Ferenc,* bobaiifj.egye 
sűlet nevében pedig Móricz Ferenc üdvözölték 
as újonnan megválasztott lelkipásztort, aki 
mindegyik beszédre külön kaiön mágasszár-
nyaláau beszédet mondott. A disz kör gyűlés 
után társasebéd volt az iskola tantermében. 

Megyeyyülés. Az elmúlt hétfőn volt az 
őszi megy egy űiés, amelyen Ostffy Lajos dr. 
főispán éles szavakkal Ítélte el a jugoszláv 
rágalomhadjáratot, majd megemlékezett a 
kormányzó 16 éves bevonulásának jubileumá
ról, jelentést tett, bogy a törvényhatóság ne
vében Udvözötle á kormányzót, majd beje
lentette az elhunyt megyebizottsági ta
gokat, akik helyére dr. Horváth Károly perjel-
plébános és dr. Bisitzky András kerül be a 
törvényhatósági bizottságba. A közgyűlés örö
kös tagiává választotta gróf Erdődy Sándor 
nagybirtokost é3 Waeldér Gyula műegyetemi 
tanárt. A körmendi járás főszolgabirájává dr. 
Kevey-Kreoner Istvánt, aki a celldömölki 
szolgabírói hivatalnál is teljesített szolgálatot, 
választották meg. A törvényhatósági közgyű
lés Pásztort'. István indítványára egyhangúlag, 
pártkülömbség nélkül kimondotta, hogy he
lyesli a kormány eddigi eljárását és bizalom
mal tekint á kormány további lépései elé. 

Felfigyelő beiktatás. A mai vasárnapi 
istentisztelet keretében iktatja be cyűlekezeti 
felügyelői tisztségébe a csöngei ev. gyülekezet 
dr. Porkoláb János celldömölki ügyvédet. A 
beiktatást Molitorisz János esperes végzi, „:-

Kinevezés. Dr. Holóczy Zoltánt nevezte 
ki á belügyminiszter az országos tisztviselői 
betegsegélyzési alap celldömölki körzetének 
orvosává. r : r . . . . " ; 7 . , .., ,'„• 

Evangélikus ünnepélyek adventban. A 
celldömölki evang. temp ómban minden ked
den és pénteken délután.5 érakor istentisz
telet lesz. Minden ádventi csütörtök estén 6 
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PolJánosnak, a 

Hetiig 

zeneszámok, szólóének és magyar táncbemu
tató gyönyörködteti a meghívott közönséget 

•-• A vasmegyei cserkészek repűlöiskolát 
állítottak fél, melynek vezetését Almássy 
László, az ismert sivatag kutató és nripilóta 
vette kézbe, ki egyszersmind egyike a legré
gibb cserkésztisztekuek. Az Alsóezelestén va
dászó Jossuf Komál egyiptomi herceg, aki a 
repülősportnak is lelkes híve, tudomást szer
zett a cserkész repülők szervezkedéséről s az 
első vitorlázó repülőgép megvételére nagyobb 
összeget bocsátott a cserkészek rendelkezésére. 

,;-A hadipotlékok elnyeréséhez szükséges 
feltételek igazolása. A belügyminiszter, kiba-
csátott körrendelete értelmében a hadipótlék 
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órakor az uj iskolában művészi számok ke
retében vallásos- este tartátik, melyen mindig 
más gyülekezet lelkészei szolgálnak. A legkö
zelebbi csütörtökre, december 6 ára Garam 
Zoltán bobai h. lelkész nyert meghívást. 

Esküvő. Metzger János celldömölki köz-: 
sógi írnok mull szombaton vezette oltár elé 
a celldömölki róm. kath. templomban Wend-
ler Lajos bádogos-mester.leányát, Máriát. 

Segédjegyző választás. A mult szom
baton veit Bobán segédjegyző választás, amely 
állásra ifj. dr. Hava=y Béla oki. jegyzőt, dr. 
Havasy Bela járásbiróságí elnök fiát válasz
tották meg 86 szavazatul Baráth Zoltán 19 
szavazatával szemben. 

Körvadászatok. Dezső Lajos celldömölki 
vadászterületén á mult vasárpap volt á kör
vadászat, amelyen 40 darab nyul került téri
tekre. — Almási Kovacsícs János dnkaí va
dászterületén a körvadászat kedden volt, ame
lyen 190 darab nyul került teritékre. Az 
eredmény elsőrangú volt, mert 6 vadász vett 
rajta részt , 

A Trianoni Kereszt javára az ajka 
bányamnnkásság impozáns gyűlés keretében 
elhatározta, hogy a sághegyj Trianoni Kereszt 
költségeihez hozzájárni s e célra rendezendő 
ünnepségre' meghívta Serédi Károly oy. ten
gerész-kapitányt, hogy nagysikerű vetitettké-
pes élőadását ott is megtartsa. Ezen példán 
felbuzdult Devecser község elöljárósága is, 
tegnap és ma vasárnap műsoros estélyen 
Serédi előadása is szerepel, ezen tiszta jöve
delem is a sághegyi Trianoni Emlékkereszt 
javára lordit'.atik. 

Szilveszter, est A celldömölki Vasutas 
Sportegylet vezetősége már nagyban készül, 
hogy egy nagyszabású Szilveszter estet, ren
dezzen a vasúti.vendéglő külön termében. Az 
estély iránt már most is nagy érdeklődés 

i nyilvánul meg. . 
Tuz Magyargencsen. Szerdán hajnalban 

kigyulladt Csébi Gyula vendéglős majorjában 
egy szalmakazal, amely hamarosan átterjedt 
a szomszéd kazlakra is, a kár mintegy 3000 
pengő, amely-biztosítás révén megtérül. 

Az Evang. Ifjúsági Egyesület Mikulás 
estje. Hogy a többi Mikulás esték idejével pe 
ütközzék, az Ev. Ifjúsági Egyesület szerdán, 

1 5-én esté fél 8 órakor tartja vidám Mikulás 
estjét, melynek szereplői meglepetésként tar
togatják a szórakoztató számókat. Annyit 
sikerült megtudnunk, hogy mókás jelenetek, 

elnyeréséhez szükséges arcvooameli szolgálat energiát és h 

lek a magyateág múltjából, Szomor Felioiáa 
~oB tanár:. Utazás a világűrben . cimett tar
tanak előadást. Lalics Milán festő mandolinon 
magyar nótákat játszik. Belépődíj nincs. -

Névmagyarosítás. Oberth Károly cell
dömölki máv. kisegítő fékező- családi nevét 
Somlósi ra változtatta belügymioiszteri én-
gedéllvel. 

V i l l a m o s k i á l l í t á s nyílt meg 
tegnap délelőtt a községháza nagyter
mében és ma vasárnap estig marad 
nyitva. Az Elektromos Müvek érdékes 
rendezésben matatják be, bogy hogyan 
osztja el Vasmegye területem a villamos 

igazolását a honvédelmi miniszter magának 
tartotta, fenn. A jövőben tehát ..a -kérelmek 
csak akkor vehetők figyelembe, ha az arcvo
nalbeli szolgalatot az illetékes csapattest által 
a világháború alatt kiállított eredeti, vagy 
pedig a honvédelmi miniszter .által kiállított 
okmány tanúsítja. -

Budapestre utazók figyelmébe ajánljuk 
.a Hungária Gőz-, KádlQrdő- és Vizgyógyinté-
zetet (VII. Dobauy-otoa 44), mint a főváros 
legolcsóbb és a pályaudvarokhoz legközelebb 
fekvő fürdőjét. Itt reggel 6 órakor nyitnak, 
ugy hogy a hajnali vonatokkal Pestre érke
zők egyenesen odá mehetnek, ahol fürdés 
után a tágas pihenőben magukat kialudva 
járhatnak dolgaik'után. Gőz és -kádfürdő ára 
1 P, kiszolgálási dij csak 10 fillér. 

NamzBtl EyyaAg celldömölki kerflleü 
körzete dr. Hetlhéssy Elek járásorvos elnök
lete alatt választmányi gyűlést tartott csütör
tökön a-városháza tanácstermében, amelyen 
elnök Ostffy Lajos dr. főispán üdvözletét tol-

1 mácsolta, majd dr. Szekeres Pál kerületi tit
kár beszámolt az eddigi' szervezés, állása es 

,-eredményéről. Örvendetes tényként állapítható 
| meg, hogy Gömbös Gyula mirísztereluök po-
| litikaj'a helyeslésre talált, mert a választók 
, zöme nagy lelkesedéssel csatlakozott zászlaja 
• alá és minden községben az eredmény meg-
! felelt a várakozásnak. A gyűlés Ostffy l.ajos 
i dr. főispán éltetésével ért veget 

Kozségbiró választás. Egyházaskeszőn 
I községbíróvá Csortos Gyulát, helyettes bíróvá 
, Pánczér Ltvánt választották meg. 
- Verekedés a szőlőhegyen. Kun József. 
' tokorcsi fiatalember az elmúlt kedden .este 
'beállított Korács János helyettes bíró piucé-
I jébe, ahol csakhamar veszekedés támadt. A 

veszekedésből verekedés lett, Kun Józsetet a 
; helyettes biró vendégei véresre verték. A meg-
• állapított orvosi vizsgálat szerint Kun Józsefet 
| fején és'kezén több késsznrás-érte. A lelje 
' lentés ellenük megtétetett. 

Balesetek. Tallér Karoly 4 éves gyer
mek játszás közben elesett, jobb felső láb
szára eltörött. —- Kovács József 46 éves 
marcalmajori cselédet munka közben az egyik 
ökör meglökte^ a másik pedig ráesett, minek, 
következtében bal lába eltörött Mindkettőt 
beszállítottak a helybeli kórházba. 

Iskolánkivüll népművelési előadás. Ma 
dél ul n 4 órai kezdettel a községháza nagy
termében Virágh József tanító: Pillanatfelvé-

energtat es nugyau kapcsulpduák elihat 
az egyes fogyasztók. Ezzel kapcsolatban 
bemutatják a villamos házlartási készü
lékek (a konyha, vasaló stb.) előnyeit 

. Ismertetik ezeknek okszerű és takarő-
i kos használatát, ami annál is inkább 

lehetséges, mert az olcsó konyhai vi l
lany árszabás ezt lehetővé teszi. Olcsó 
csillárok és a legmodernebb rádiók ia 
bemutatásra kertinek. •• i 

Tatarozasl adókedvezmények. A pénz
ügyminiszter az érdekképviseletek közbenjá
rására a tatarozási és atalakitási munkákkal 
kapcsolatos adókedvezményeket, illetve azok 
igénylésének határidejét 1986. évi december 
31 ig meghosszabbította. 

Elektrotechnikai előadás. Király Péter 
földink, a VEMR igazgatója az elmúlt héten 

i Budapesten az elektrotechnikai egyesület elő-, 
j adótermében nagysikerű előadást tartott 
i . Fakereskédük vándorgyűlése. A felső-
' dunántúli fakereskedök az elmúlt vasárnap a 

Bárány vendéglő nagytermében vándorgyűlést 
[ tartottak, amelyen az egész vidék minden 
I nagyobb fakereskedöje részt vett A gyűlés 
i tárgysorozatának két lényeges pontja volt, as 

egyik a külföldi fakontingeosre vonatkozó be
hozatali engedély igasságos és arányos szét
osztása, a másik a hivatásos detail fakeres-
kedökkel szemben kilejtett egészségtelen ver
seny leküzdése. A tárgysorozatot alaposan 
megvitatták és egy tiztagu bizottságot alakí
tottak az időnként felmerülendő vitás kérdé
sek elintézésére. 

. Telj. gazdasági tanfolyam Rábakecské
den. A varmegyei gazdasági egyesület acél t - ' 
dömölki.gazdasági felügyelőséggel együttesen 
a p a poci körjegyzőséghez tartozó községek 
ifjúságának bevonásával Rábakecakéden gaz
dasági tanfolyamot létesített, amely tanfolyam 
ünnepélyes megnyitása vasárnap ment végbe 
a rábakecskédi kultúrház nagytermében. A 
tanfolyamot Gerlits Elek dr. főszolgabíró nyi
totta meg, a főszolgabíró megnyitója után 
Sinkovich Elek gazdasági lelügyelő ismertette 
a tanfolyam célját, tananyagát és tanrendi 
beosztását. A tanfolyamra eddig 60 ifja je
lentkezett 

Baleset Kovács Lajos 34 éves rába
kecskédi kocsis miközben lisztet akart szállí
tani a kecskédi malomból, .hol alkalmazva. 
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volt, Kenyéri községbe, a kocsiról leesett s a 
kerekek alá került, jobb alsó lábszára löbb 
helytn eltörött. Beszállították a celldömölki 
kdzkórhazba. 

A felsödunántuü angol exportpulyka
vasárak helye és Ideje. MegemlökeztOuk már 
"apánkban- hivatalos értesítés álapján, bogy a 
febödunautuli polykaexport- loodooi -piacra 
váló megszervezése a töldmivelésügyi minisz
térium intézkedésére az Expoitiulézet es a 
Gazdakamara összefogásával történt-. meg. 
Kilenc pulykavasár ideje Van megállapítva 
és pedig: December 1 (szómbat) Széke.-fehér
vár, a víllamosmö melletti baromfipiacoor 
3-an (hétfő) Magyaróvár, az Arany ökör ven
déglő melletti Vámház téren. 4-én (kedd) 
Győrön, a gabona piactéren. 5-éu (szerda) 
Csorna, a régi községház előtti téren, 6-án 
(csütörtök) Kapuvár, a községháza előtti téren. 
7-én (péntek) Pápa, a villamostelep, mellett 
levő piacon. 10 én (hétlön) Nagyigmánd, a 
tűzoltó szertár téren. 11-én (kedd) Alsógör-
zsöny Veszprémvármegyében. 12-én (szerda) 
Tét, Győrmegye. 

Ajándékfüggöny leng tiszta ócrüszinü, 
rácsos tQllauyagból, szép virágokkal minden 
ablakon, ahot 'szeretik, a kézimunkát. A tízéves 
Tüudéruijak kedveskedik ezzel az ajándékkal 
jubiláris emlékül mindénkinek,aki a népszerű 

- kézimunka újságra egész évre: P- 14740-el 
előfizet (Budapest, Szervita-tér 3). Ugyanott 
megnézheti áz ajándék függönyt, melynek 
150x260 cm. a mérete éa amelynek teljes 
kibimzéséhez hozzaj r .a selyemfényű MEZ 
gyöngy fonal is. Kérjen icgyen mutatvány
számot. .' 

"A »Hallo« uj száma megjelent. .Gitta 
és Gusztáv válnak*, .Anna May Wctig Bu
dapesten*, .Berezeg Ferenc á csodalatosKiki 
PalmerrCU, .Akit még nem-csökult férfi* — 
a főbb riportok címei. Lakcer bácsi gyermek-
lapja. o- hnazonnégf oldauta Earjjpa rádiómű-

— . • i 1 iga 1 , ,•- — : — ; — — 

találkozását. Két nagy kfllön rovatot..kOzöl 
ugyanis ez az uj szám, az egyik a nagy di
vatrovat, valóságos őszi divatrevü, amelyet a 
nők szániára készített, a másik a férfimvat, 
az Ádám, amey a-férfiak számára- készült, 
azonbau valószínű, hogy a nők rovata a fér
fiakat és a férfiak-rovatába-nőket egyformán 
fogja érdekelni. A legjobb írók cikkeit közli 
ezenkívül 'az uj szám. Hatvány Lili a legér
dekesebb amerikai* színdarabról, Szomory De 
zs."> a -hét zen.-i eseményeiről ír, Erdős Renée 
az Anyáról irt felejthetetlenül szép novellát, 
farkas Imre L-ii i Klinikájának legérdekesebb 

49. szám. 
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Rovatvezető: K l e i n M á r t o n . .-
- ' M l w o H w e e é r n a p ? 

S . S . £ — 6 V S E 2:2 (2:0). 
Barátságos. Biro: Horváth Gy. 

Góllövők: Biró, Szabó, Illetve Péntek, Takács. 
- .Teli találatot* ériünk el, legutóbbi 

sportrovatunkban a mérkőzés, pontos szám
arányát illetőleg. Előre 2:2 ős eldöntetlent 
jósoltunk annak tudatában, hogy feijavuioban 
levő együttesünk lelkesedésévé, és a hazai 

K I 

diagnózisait közli, Hunyady Sándor Darvar-tföruyezet előnyével ki lógja harcolni ez az , 
Liliről irt cikkel. Ragjogóan illusztrált, ripor- értékes lólsikerL Arendszere, edzések a ; 
tokban ezamol be a Színházi Elet a.hét komoly hétközi munka és neja utolsó, sorban j 
szwiházi és filmeseményeiról, á szegedi Lahar„> játékosok"között uralkodó jó szellem okozta, j 
prem erről, Nagy Endre a legújabb budapesti hogy a két hónap 
színházi mecénásról irt. Nádas Sándor növel 
lát adott az uj számban. Színes fotoriport 
jelenik meg a Miaa legöregebb balettiskolajá-
rol és az osztrák kancellárról, aki mint mű
kedvelő szinész / nti)nius_szurepét játszotta. 
A radiórovat az amerikai rádiö^Greta Garbó
jának szerelmi regényéről és egy-magyar 
színésznőből lett olasz grófnőről közöl érde
kes beszámolót, Dsrabmélléklét a "Nemzeti 
Színház nagy francra, vígjáték sikere a Szem 
bekötösdi. A koitamelléklelVTlan Kiepnré'nagy 
slágerét.'»0 . Marita* közli^rfhelyet legújabb 

előtti súlyos kudarcért, 
amelyet a sárvári gárdától—szenvedtünk el, ! 

- = - legalább egy eldöntetlen, erejéig— revan- j 
sot veUünk. Az eredményén kivül a mutatott j 
játék is örömmel töltöttével a ' klub hiveit,-! 
mert a: egész szezonban .gyengélkedő* ta- j 
tnadósornnk ez alkalommal olyan lendületes; 
gójratörö játékot uyojtott, amelyet az egész j 
őszi idényben hiába variunk -tőle. • . 

A játékidő első részében egyformán ki- I 
vészi részét' mind a két csapat a támadások- j 
ból és a 10-ik percben Ferenczi átedását -
.megtorpanó* hátvédeink mellett Biró a há- , 

•smerfjl 
• l^j tht l 
tett 

temetél 
tálára 
bánatol 
gadják 
köszön 

filmjében Eggerfh Mártává' énekéi. M oldalas "Hóba juttatja. A Vasutas csatársor is tárna- j 
Rá|Hóvilághirad,V32 . Idalas Gyermekojsáa és i dákokkal felel algólra, azonban ekkor m é g : 
kézimunka melléklet egészítik ki a Szi'naázjJ 'nyikorog a gépezet*, itt otthiba csúszik az ! 
Elet uj számat, . amelvnek ara 60 fillér. Élő - i akciókba és a kitűnően működő sárvári vé- j 
fizetési dij oogyed évre 6 50 pengő. Kiadóhi--i--uelem tisztáz. A -mi—védetmüos ellenben — t 
Vatal Budapest VII. Erzsébet körút 7. j főleg az első- félidőben .gyengélkedik*, ez : 

] okozza, hogy a 30 ik percben Szabó éred- i 
| menyes 2:0. -. , . .; 

Szünet után a fiuk hatalmas akarással :' APOLLÓ HANGOS MOZGÓ 
Felelős vezető: Wlttmann indo r Cell dum ñlk. 

vetik magukat a játékba és az eredmény nem 
is maradhat el, a 15 ik percben Egervári 
szökteti Budait, énnek ideális beadását Péntek 
fejessel a háló sarkába leszi 2:1. -Harsog a 

402/1934. - vé, 

Ar 
Di-áOi 

Sigg Részvéa 
pesti b-j. ^ f 

több k-ívetele 
közp. kir.jati 
saamn végze-
hajtás lolytan 
évi október h 
becsült iogosa 
lf7043/1934 
elrendel tetvéa 
20. §-a alap 
dr. Soltész Z< 
íVliimioiuingyaj 
B járulekai el 
zőkönyvböl kii 

sor egészíti ki a lapot, amely gyönyörű, 
mélynyumásos képek özönében mulatja be az 
elmúlt hét színházi, film, rádió és társadalmi 
eseményeit. A 88 oldalas lap ara 10 fillér. 

Tiboldi József népdalai. Tiboldi; Nép. 
dalok I. kötet cimou most jelent meg Tiboldi 
Józsefnek egy klasszikus formában kiállított 
kiál.itott díszes kötete, mely a szerzőnek száz 
szébünel-szebb népdalát tartalmazza. Petőfi 
Sándor, Kndrödi Sándor, Vályi Nagy Géza, 
Baja Mihály, Havas István, Erdődy Elek s 
több kiváló költőnk örökbecsű versére szerzett 
hangulatos, szivbemarkoio dalok, tüzes, pattogó 
csárdások, székely dalok, góbé dalok, tavaszi 
napsütést és. vidámságot sugárzó gyermekda
lok a Dépszerű dalköltőnek a sablonos köz
helyeken felülemelkedő, maradandó értékű 
alkotásai. Nemzeti dalkulturauk szempontjából 

Az álallll e.Oadásokuu a ságnegyi—»Trianoni i 
Emlékkereszt* leleplezési ünnepélyének félve 

teleit műsoron kivül mutatjuk be. 

" hagy nyereségnek tartjuk, hogy e kötet 'utján 
lehetővé válik az, hogy a társadalom legszé
lesebb rétegeiben is elterjedjenek eiek a dalok. 
A szerző arcképével ellátott kötet Rózsavöl
gyi és Társa bizományában jelent meg Buda
pesten. Ara 4 P. Megrendelhető a szerzőnél; 
Pestszeuterzsébet, Vas Gereben utca 11. és 
minden könyvkereskedésben. 

A Pesti Tózsdá uj száma részletesen 
foglalkozik a részvény, kötvény és gabona-
piaci mozgalommal. A vidéki pénzintézetek 
problémairól dr. Makai Ödön Hódmezővásár
hely, a kenyérfogyasztás csökkenéséről Vajda 
Bela irtak cikkeket. Erney Karoly jubileuma- j 
ró!, a Hitelbank, a Községi Takarék, az-AI-"j 
truisia Bank nj tranzakcióiról érdekes infor- • 
mációkat kOaM-a lap, amelybe dr. Fereotzy i 
József, a Hangya Ipar rt. ügyvezető-igazgatója • 

.--.is , nyilatkozott—ál* yeHtezati^apar; .aktuális; [ 
problémáiról. '' .-- ' '•";' 

A fáraók átkának huszadik áldozata. 
Nem régiben ismét meghalt egy tudós, aki 

. szint- n részt vett Tutankharaen sírjának feltá
rásában. A huszadik ez az ásatást végző 
'tudójuk közül. Erről a titokzatos, baljós eset- | 
röl rendkívül érdekes cikket közöl T L o Vi
láglapja uj száma, amely]gazdag tartalommal 
és nagy terjedelemben jelent meg. Közel száz 
kép, cikk, novella, regény teszik változatossá 
a lapot. Tolnai Világlapja egyjízáina 20 fillér 

Ádám é s Éva találkozása. ÉíoVkes 
m'egi. pete-t - r.yojt át olvasóinak a Színházi 
E'et e héten n: -,- ' .." száma: Ad.am és E v s 

December I. s :ombatés 2-án vasárnap 
Két ember sorsa, korunk forgatagában : 

Egy asszony nem felejt... 
Rendezte Jonn M. Stahl a .Ueirékotca* ren-
tlezője. FősaerérJÓk'John Boles és Margárele 
SuliuVáU. Szén? -ciós KiegésziTő Magyar világ-
hiradó. Előadások kezdete szombaton este fel 
9 órakor, vasárnap délután 4, esie 6 és fél 

9 órakor, . 
5-én szer a.i és 6-án csütörtökön 

Filléres-előadások, ketten eg\ jeggyel* Egyik 
' a legszórakozta'óbb zeoés vígjáték: 

Kairói kaland. 

• Hajrá Vasutasr és játékosainic szio.te j z á r - : vara .is^z an| 
nyakat kapva, mind v: szélyesebb megmo/du- ; csak arra az 
lásokat evezetnek a sárvárr kapura. A 30 ik i lennáll és 
percben a Venesz lövését fogó Csercsics ka- ! kereset folya 
pustrPéntek ^ á m a d j a ^ a kiejtett*labdát a ' szenvedő Ozlet 
szemfüles T.kács góllá érvftnyesiti 2:2. Még tartásara hau 

í l i ia iTinösrlön az iram! Hol az egyik,;~hot~a~j 3-lk napjának 
I másik kapunál á labda. A 40 ik percben : amikor a bnwi 
j Lukács hendszet vét a büntető térületen belül. ; kek s egyéb uj 
I Horváth biró határozottan a 11 es pontra de legalább 
j mutat. A nagy izgalommal várt büntetőt — ' pénzfizetés c-l 
' amely 85 perc szívvel teli küzdelmét egy i is, há a bejeié/ 
I csapásra megsemmisítette volna — Asbbth me>,: hacsak n| 
I hatalmas erővel a kapu fölé zúgatja. A sors : nyilvánil. 
| méltányolta a fiuk igyekezetét é s . . . vége. i C'lldöntíj 
l " : Egyonüeg birálva a játékosokat, első- i Záboní 
'• sorban a középfedezet Egervárit kell kiemel

nünk, — főleg a második félidőben- mu- - n . 
tátott játékáért, Óriási lunnkabiráoaal küzdött , W 
és kitűnő labdákkal látta el csatársorát. A 

Fősze.eplők Renate Müller, LHopoldine Kons- j:.támado ötösből Venesz nagy lendületével, 
tantin és Willy Fiitsch. Nagyszerű kjegészitő j péntek eredményességével és' iránvitásával, 
Paramonut híradó. Előadások kezdete szerdán 
este föl 9 órakor, csütörtökön esta 6 és fél 

9 órakor. =.-., • 
A.diak kedvezmény csak a vásárnap délután 
4 órakor kezdődő előadásbu igazolvánnyal 
érvényes. — Helyárak: Tamlasszék 120, pár 
huly 100, fenntartott hely -70. I. hely 50, I L 
hely 30 és gyermekjegy 20 fiTJér. — A vá
sárnap délután 4 órakor kezdődő előadás 25 
százalékos áreogeűméonyel. Helyárak: Tám
lásszék 90, páholy 75, fenntartott hely 52, I. 
hely 38, II hely 22 és gyermekjegy-16 fillér. 1 

Takács éz Budai pedig szép .lefutásokkal 
tüutek ki. Közve*„ea—védelmünket és szélső 
fedezeteinket már sokkal jobban is láttuk 
játszani.' Áz S. S. E-bői a teljes közvetlen 
védetem, a celli Tarczi, Szabó és Illés váltak 
ki jó teljesítményükkel. Horváth jó! bírásko
dott. Jóhiszeműsége vitán felül állf, a bünte
tőt a szabályok szigora értelmezésében meg 
kellett ítélnie. A barátságos mérkőzésről 
nyilatkozatokat -nem közlünk. 

I 

J 

-Kézi tengerimorzsoló j . 
ára darabonként 1 pengő. Megren
delhető a szabadalom tulajdonosánál 

Imre Jánosnál Balatonkenesén. 

M i l e s z v a s á r n a p ? 
Sz. Máv. II. - - J J V S E . 

Celldömölk. 2 óra. Biro Horváth Gy. 

IThalas kótelességévé teszi a vezetőségnek, hogy • 
1 amíg csak lehet, ellenfélről gondoskodjon. így 

jött létre ez a mérkőzés, amelyen a Buknak 
az őszi idény leguagyobb^szégyenét, a szom- ! 
bathelyi kudarcot kell. jóvá tenni. Sérülések ' 

k V u ^ ' i ü ^ r 0 " 8 0 1 0 r t v ^ r 
körülbelül 60 kilogramm mofzso hato minden t „„ , i „ , . - , , „ . . t v*vum S u U » .( Ti—r, -r-—-m H, ? T . „ ' • kes támogatása mellett,—.heves-kflzdeemre i fáradtság nélkül. A szemeket nem tönösszer i „„„ üiixUL 71 J „ A nuiuorenins i „ • : i . v„ : J „ , . U „ . , ; van kiialas. Az eredmény nem fog messze Bármilyen idomlaian a Cső, az utolsó szemig , Ü . - : „, „ ia« . , .n - . i , „ . j„ a < -' ,— a c ••• i , , , . jarnt az. eldöntetlenhez, de 3 1 es szombat-könnyen leszedi. Szijial lesz a kézhez erő- • -
sitve é s ü é z b e is_ jóL belefekszi.k. Egyéb 

Mindem 
hogy ' Ene»| 

bútorok szab] 
árakért,' 

Celldömölk, 

J f l a g a 

helyi győzelem is bekövetkezhet. 

munkák elvégzése közben is állandóan a kézen 
tartható. Gazdaságban nélkülözhetetlen. 

Hirdessen a Kemenesaljába!?. 
ajor--.r'=!i Otatgrtva Náadat rfflanrtrőrg bercakzett ujam, ĉ kkTaauf 

4^szobáitT~ 
meilékhelyf 

Cini 3 


