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Hirdetés dija előre fizetendő. 

A váci beszéd. 
Gömbös Gyula miniszter

elnök az elmúlt héten Kornis 
Gyula országgyűlési képviselő 

' meghívására Vácon volt s ott 
nagyszámú előkelő közönség 
jelenlétében tartolt nagyszabású 
politikai beszédet. Beszédét az
zal kezdie, hogy minden politi
kai ellenfelét magyar testvérének 
tekinti, még akkor-is, ha azok 
el akarják gáncsolni. Az .előre 
kitűzött uton tovább, jár. s meg 
van győződve, hogy el is éri 
célját. Ö mint az uj politikai 
stilus hirdetője, a politikában is 
igyekszik megóvni tárgyilagossá-
gát. Össze akar h.ozni minden
ki! s célja az alkotásra hivatott 
energiáknak a nemzet érdekében 
való összevonása. Elmegy min-

" dtnüvé, hogy meggyújtsa a fák
lyát a magyar jövendő számára, 
örömmel állapit ja meg, . nem 
izgalom, hanem a békesség és 
szeretet uralkodik a lelkekben, 
hogy a magyar nép bímuialos 
önmegtagadással viseli nehéz 
sorsát. A törvények alapján áll, 
s a. magyar alkotmányt tovább -
akarja építeni s ahhoz minden- 1 

ben raga-.'.kodik. 
Az uj sajtótörvény tebát | 

kell, mindent meglehet irni, *zt ; 
bizonyitia az is, .- bogy egyes ; 
ellenzéki sajtóorgánumok gunyo- ] 
lódással és sárdobálássál célt-u- I 
datosan igyekeznek lejáratni a 
kormányelnök kísérleti tekinté
lyét. Elismeri, hogy az*uj sajtó
törvény kell, törvényes uton 
akarja megvalósítani a sajtó 

~ . A miniszterelnök beszéde 
mély hatást váltott ki, nem 
hangzatos jelszavak, hanem 
részletes politikai programm 
jellemzik., a nagy államférfiúi 
megnyilatkozását. A választójogot 
megvajósitja, de ,:lőbb a nemzet 
érdekében a nagy. alkotáshoz, 
a külkereskedelmi kérdések meg
oldását, a gazdaadósságok ren
dezését, a " hitbizományi refor
mot,, a telepítési kérdést, az ut 
építést stb. óhajtja mie'ebb meg
valósítani. A választói jog meg
valósításánál szükségesnek tartja 
a kormányzói jogkör kiterjesz
tését, valamint az országgyűlés 
kétházának egymáshoz való vi
szonyai-rendezését, .az alkot
mányosság ..szellemében.' Nincs 
szüksége a nemzetnek idegen 
politikai rendszerek utánzására, 
annak magyarnak kelj .lennie. 
Az ifjúság elhelyezkedésének 
problémája elsőrendű nemzeti 
érdek, felhívással fordul a-gyá
rak, bankok stb.-h.ez, hogy a 
kereskedelmi pályákat nyissák 
meg az ifjúság előtt, hogy csalá
dot alapithassanak, megerősít
hessék a magyar, nemzetet, a 
nemzeti küzdelmek idején.. 

A vezér hatalmas beszéde 
országszerte nagy érdeklődést 
.és megelégedést váltott ki.- íme 
— tannhizonyaágot tett, hogy. 

bennem. Az utóbbi időben sok 
szó esik a gyermekről, mint 

I értékes nemzeti kincsről. Vallási 
| és más—erkölcsi—alakulatoknak, 

az időszaki és napi sajtónak is, 
úgyszólván állandó témája a 
gyermek. Jelszóvá tett : Mindent 
a gyermekért ! Mert minden 
népnek ereje ifjnságában van„ 

I Hogy milyen nagy kincsnek 
i tartja minden, nemzet a gyer

meket, utalok arra a többször 
idézett párisi példára, hogy tudni
illik, mikor egy kis gyermek a 
forgalmas uton keresztül megy 
magánosan, vezető nélkül, a 
közlekedésre' ügyelő rendőr kéz-
feltartásos intésére valamennyi 
jármű legott megáll, nehogy a 
száguldó villamos, vagy autó 
elgázolja a nemzet reményét. 

Elsősorban a családnak fel
adata, hogy a benne élő és 
fe|lődő gyermek olyan - nevelési 
irínyl kapjon, amely megóvja a 
későbbi elzülléstől, aminek nap
jainkban oly szomorú, elrettentő 
példáit látjuk. Vannak nsetek — 
sajnos —, amikor a gyermekek 
már a család körében elzüllenek, 
mert olyan példákat látnak a 
családban, amelyek megmételye
zik erkölcsi életét. A család 
melegéről, a család feladatáról 
olvasható poémák gyönyörűek; 
de megmondva az igazat, gyak
ran nem egyebek költemények
nél. Akadnak családok, abol 

erre azt mondja: ezek a gyer
mekek még nem bűnösek, ezek 
a gyermekek csak szerencsét
lenek, akiket a környezetük tett 
i lyenné; egészséges környezet
ben, megfelelő bánásmóddal, 
majd egészségesek^ (esznek. 

A családi szentség, a szü
lőknek a gyermekük felett való 
rendelkezési joga csak addig 
sérthetetlen, míg vissza nem 
élnek vele. A lelkileg-testileg le
rongyolódott gyermekek nagy 
száma bizonyítja,, hány család 
képtelen arra, hogy gyermekeket 
neveljen. Helyes tehát, ha ?az 
állam a gyermekre is ráteszi a 
kezét. Nemcsak a jövő nemze
dék megmentése készteti erre, 
hanem a humanizmus is. Eddig 
a züllött, az elhanyagolt, a ma
gukra álló gyermekekkel, ha 
elkövettek valami olyast, ami a 
büntető törvénybe ütközik, go
nosztevők módjára bántak ei, 
ami nem hogy apasztotta volna, 
de inkább nevelte a'bunesetek 
számát. A gyermek, még ha 
vétséget, kihágást, követ is el — 
mint fentebb is mondottuk — 
nem okvetlenül gonosztevő. 
Talán nem is tudja, hogy bün 
az, amit tesz; ba megtudja, ak
kor nemegyszer parancsoló szük
ségek kényszeritik a bűn elkö
vetésére, ez esetekben pedig 
néni büntethető igazságosan. 
Akinek senkije sincs, akit éppen 

gyermekek csak vebzekedésl lát- ' elltagyatottságá^ft mindent i ke-
nak, durva kiszólásokat hallanak; 
ártatlan lelkük napról-napra 
aülyed s szinte előre lehet látni, 
amikor áthasonul teljesen a 

szabadságot, a nemzeti közérdek 
egyetemes csúcspontjából össz-
hangzatosan. 

nagy államférfiúi képességeivel 
a külföldi, nagy államférfiak fi
gyelmét felhívta nemzetünkre s 
bizva bízunk benne, hogy a 
jobb jutát—Gömbös Gyula és 
kormánya meg fogja valósítani 
számunkra. 

Egy ötletes kép szemlélése nyomán támadt gon
dolatok. 

A minap egy, Magyarorszá
gon is jól ismert, magas szín
vonalon Alid, művészi illusztrit. 
ciőkkal díszített német szép
irodalmi lap képei között bön
gésztem. Nagy barátja levén a 
művészi elgondolással készült 
képeknek, előszeretettel szoktam 
forgatni a képes lapokat és 
könyveket. A jelzettem lap 
képei között «Die Réise des 
Lebens» ( tÁz élet utja») cím-
Dél, egy ötletes elgondplásu 
művészi' aquarellen akadt meg 

Jzemem. Fiatal gólya mama, 
hátán, egy kedves arcú ember-
Porontyot cipelve, gázol egy 
mocsaras tó szélén, mélázó sze

mekkel tekintve a tó zavaros 
tükrére. A művész bizonnyal 
s,z iemerateg gólyamesét illuszt-
rálja. Amint a kedves képet 
néztem, néztem, elgondolkoztam, 
hogy milyen jövő vár a való 
életben egy ilyen kis ember
porontyra a fiatalkorig és azontúl 
is? Az élet ezer csábításai kö
zött megmarad-e a teremtés 
koronájának, vagy a csábítások
nak ellenállni nemtudva, emberi 
méltóságát levetkőzve és elmerül 
a bűnök posványában? Az az 
ötletem támadt tehát, hogy én 
meg azokat - a v ' gondolatokat 
vetetni papim, melyek a kép 

Uzemlélése közben támadtak 

család légköréhez. A társadalom 
funkcionáló szerve: az "állam, 
még nem megy tdáig, hogy 
figyelemmel kisérje, melyek a 
gyermeknevelésre alkalmas csa
ládok: de addig már . elmegy, 
hogy a züllésnek kitett gyerme
keket visszarántja a bűnök út
járól. A nemzet mindenkori 
vezetői elsőrendű feladatuknak 
tekintették és tekintik ma is. 
hogy az erkölcBi veszélynek k i 
tett fejletlen gyermekeket a he
lyes uton megtartsák. Hisz meg
írta a költő is, hogy Minden 
ország támasza a tiszta erkölcs, 
mely ha megvesz: Bóma rab-
igába dül. £•,:'.'. ~» 

A legnagyobb méretű tanu-
latlanságra vál t azt állítani pél
dául, bogy ».z akaratos, enge
detlen, vagy a tanulni nem 
akaró gyermekek: rosszak, res
t e k é ennélfogva ugy kell velük 
bánni, ahogy a rosszakkal, vagy 
restekkel bánni szokás. Az állam 

rül, aki sem anyagi, sem er
kölcsi támogatásért nem fordul
hat senkihez sem, az okvetlenül 
követ el olyat, amit a tőrvény
könyv büncselekedetnek fog~Tni-" 
nősíteni. " r~ 

. Már évekkel ezelőtt, az 
ország egyik belügyminisztere 
bocsátott ki rendeletet a zülleni 
induló gyermekek megmentése 
érdekében. Ez a rendelet na
gyon fontos társadalmi akciót 
indított még. Az intézkedés 
gondoskodik:—arról, is, hogy a 
gyermek, ha valóban bűnt kő-
vetett el a ha cselekedetének 
valóban tudatában van, el vegye 
büntetését, é csak azután kerül
jön, abba az iskolába, ahol a 
tisztességes élet követelményeit 
kell megtanulnia. Addig azonban 
állami intézetben nevelődik. 

Ennek a rendeletnek alap
ján már eddig is egész sereg 
serdülőt mentettek meg a tár
sadalomnak, a tisztes munkának 
s ha továbbra sem marad a 
rendelet irott malaszt, kóros 
társadalmi állapotainkat lesik 
hivatva a jövőben is orvosolni 

http://stb.-h.ez
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Olcsón sfépet, diwtosit , Jéht 
Kotsztolitznál v e h e t ! 

CollildMÖljki Főtér* 
Harisnya, kesztyű, finom kötöttáru, reritiknlök, 

habselyem fehérnemű, rövidáruk. . 
Wimpássiiig hócipők! Ját ékáruk nagy választékban. 
Néne meg, mit nynjtnnk, biztos, hogy nálnnk 

vásárol! 
Saját gyártmánya kötött á r a ! 

Olvassa kibocsátott árjegyzékünket. Ha nem 
' kapta, ngy kérje. \. 

Mert • rendelet a lapté te le — 
mint jelezlök — nem az, hogy 
• k i bfint követe t t el , az lakoljon, 
hisz a bün te tő el járásnak ma 
m á r egyál talán nem ez a célja, 
hanem, hogy az Állam a meg
tévedet t , a roaaz i r ányban indult 
ex ia tent iákat is megmentse az 

életnek. 
Ezek a gondolatok vetőd

tek fel agyamban a gólyamese! 
illusztráló ötletes kép szemlélése
kor. Talán nem végeztem feles
leges mnnkát, amikor gondola
taimat papírra vetettem. 

Benedek Vince. 

Képek, szobrok, könyvek, kézimunkák. 
árvább a képzőművész. Az emberek 

l o l y h a m a r u l a s i t i a K ki a l k o t á s a i t 
í a l a k á s b ó l és o l y I IS m a r a m ű v e - z e -

A csatákká változott első hó 
szépsége elmúlt, akar a pazar színek
ben pompázó ős?. Az emnerek mind- . 

—jobban t .-óhajukba szorulnak. Ott a , '.ének jószándeku megértéséi a szí 
- boldogon tno>lanaban: a barátságos ' vükből. Merem áliiaai, hnuy nem 

meleg szobában, ahogy a költő száz ,- csupáu és :ie<n el.osur.ban anyagiak 
sarak ajkáról elírván a mondani valót | miatt! Lelki stegénység a hóhérja 
— megírta. Ara ennek a barátságos, I minden művészetnek és minden 
maleg szobának sokfele vátczatát • mivésxnyomornak. De ahoi ápolt 
kűlőmbOzti•;nemen* meg. Jelen eset í és fejleszlett esztétikai érzékkel ívtál 
ben nem célunk, mindössze az álla- 1 kőzik az ember,, olt hamarosan meg-
gos embersorsot vesszhk mértékadóul ' találja a színes szulák fa-an •., . -pe 
a azokra a meleg otthonokra gondo
lunk, abol a joi beosztott kis kereset
ből mé, valami egyébre is jut — a 
legszükségesebbeken kívfil 

Általában mondhatnánk, hogy 
mindaz szükséges és mindaz nélkü
lözhetetlen, a-ni-, ugy alítok be, ,m t 
halaaztb latlanut beszerzendőnek vé
lek. A nagy világégés ' l a kOOnősen 

zet, a szobrokat, a népies kézimun
kákat és megtalálja a kOnyvtar sar
kot, aineiyröi azt irja Liiuartme, 
bogy mesterséges paradicsom. Hát 
nem emelkedett lelküiég- e. nem 
kuturlényhez méltó környezet-e, ha 
lakásunkban felénk mo-olyosnak a 
képek, a szobrok, a kfnyvek, kézi
munkák ? I Csak hu y ilt sem minden 

hiyy mennyi!—'adtam s ma-varaag életébe vált szokássa a | azon múlik 
praklisiu ajándékukkal való kedves- ; ezért vagy azétt a műremekért, h» 
kedés. Akár szDlö gyermekének, akár ! nem azon, hogy beszél-e és kilejezi-e 
gyermek szüleinek — mindannyian a szent művészetről vallolt egyéni 
ezzel a gondolattal közelednek a \ felfogásomat, vagy messziről harsogja 
kedveskedés, melegszívű megemléke- , felém a készítő (nem alkotó I I 1 ) , * 

zalfogható—bizonyítékai • fal*.-1 vásárló alpári—Ízlését, 

Mikulás estek. 
A zárdában a Mária>kougre-

gaoio nagyon jól sikerült zártkörű 
mikulas-eaiél tartott. 

A i ev. ifj. egyesület csütörtö
kön etie tartotta nagysikerű mikulás 
estélyél az egyesület nagytermében, 
uagy sikerrel szerepei t dr. Boroes 
Uaszló orvos mag) ar nótáival, dicsé 
retet érdemelnek llacsotay Irma, 
Koltai Sándor— ojgy hatást ért el 
Haiijtsflr Dénes harmonika szolójával, 
majd három kisebb egyfelvonásos" 
fejezle be a jól sikerült ünnepélyt, 
melyuek mind. n egyes szereplője 
ludasának a legjavát adta, amelyet 
a szép e. előkelő közönség tapssal 
honorált, BiCsi SinJor lelkészt kell 
még kíemeltrüok, aki a darabokat 
rendezte es finom konf ralasaval járult 
hozza az isték művészi nívójához. 
Előadás utan a közönség sokáig 
regjobb haugolatbau maradt együtt. 

A vasutsa székházban c.fltOr-
tököu esie kitűnően sikerült mikulás 
este: rendezett a vasutas kör .és a 
vasutas sportegylet karöltve. A mű
soros estél Hervay Karoly köri titkár 
vezette be rövid, de igen talpraesett 
beszédd.1. Azután Mihók József va-u-
tas magya- nótákat énekelt. Művé
sziesen előadóit énekét a közönség 
szűnni oem akaró tapssal jutalmazta. 
Déri Géza es Pór (loska kabarésxama 
megnevettette a közönséget. Meg is 
érdemelték a tapsot. Csanyi Pannika, 
Németh Boldizsár és Budai Ferenc 
egyfelvonásos uótakabaréja kiilinöen 
sikerűit Kiéin Márton sláger egyve 
legje igen nagy tapsot aratott. Meg 
is érdemelte. Végn. Németh Boldi- i 
zsar «Messze v , . a Mester utca i 
véne. c'ui.ű dalt i.dtti elő. Németh t 
Boldizsár a pityókos pesti lumpul 
azemélydsi'i anst. igen nagy eredeti
ségben. A liaflgatc-atot a végletekig 
leköii es ugy képzeljük el, mintha a 
valóságot latnauk, szemlélnénk. Éppen 
ebayu vao N.-ir. •: li Boldizsár igazi 
művészete. Az előadássorozat utáu 
cigányzene mellett a késő éjszakáig 
együtt volt a kozónsjg. 

Nem mondhatunk semmit olyan
nak, amire oem jut, amire ne futná 
— ha lelki szükséggé tudjuk magaa*-
toaitahi jppsn azt, ami egy kicsit. 
felemelni képes lelkivilágunkat ebből 
az slaoyagiaaodaíba fulladoi készülő 
világban. At ember végűi ia igen 
•serenyen is élhet és bs tud maga 
mögé tekinteni, akkor láthatja igazán, 
hogy mily bosszú azok sora, akiknek 
még annyira sem télik és akik — 
talán mégis többet tudnak felmutatni. 

a tsejp iráni bennünk (16 hajlam
nak ápolása és nem elfojtasz. Tes
tünk épségben tartására kötelesség-
izerjut áldoznak, de — ugyancsak a 
nagy világégés okozta sok nyomorúság 
ó ta ' - - - szívesen hanyagoljuk el a 
kedély világnak joggal kijáró táplálé
kát. Az irodalom, s tene, a képző
művészet mostohasorara jutott és 
m á i a kétségbeesés határait ia satol-

S, Bf hatalmas hajtóereje, min-
viharral daorakész idealizmusa 

lüktetne benne s nem tenné 
alkétóképeaeé s lenézett, kitagadott, 
emberi szivekbe be nem Mrd mő-
vésat 

Ízléstelenségét 
Talán uem érdektelen ezeket a 

jobb lelkiséget ébresztő gondolatokat 
éppen most a közönség elé tárni .tü
körként, amikor Kemenesalja' Művé -
szei lázas munkával készülnek al
kotásaik legjavát a közönségnek be
mutatni. Fiatalok éa öregek, képzett 
művészek és erős műkedvelők, befu
tottak és a nagy művészeti Pant-
heonb* befutói voltaképao' sohsem 
akarók ott lesznek három napig a 

ikflkMI: pattant j 
éa kiérlelt alkotásaikkal, müveikkel, 
képeikkel, szobraikkalr-Talán mégsem 
egészen érdektelen és haszontalan 
gondolat ezeket összehozni egy fedél 
alá, akik.éppen csak abban állanak 
közel egymáshoz, hogy alázattal kö
zelednek munkájuk közben az alkotni 
vágyáa testet Oltott érzetéhez: á 
művészethez. 

sí. Csorba Tibor. 

Kemenesalja Müvesielnek 
kiállítása 

december lb-éo d. e. (él 11 
órakor nyuu meg a köz-

A kiállítók közt szerepel: 
Bárdossy Zoltán 
sz. Csorba Tibor 
Dinkgreve Nándor 
Ráos-Reiett-fi 
Wimmer Lajos 

Dömölki-Deutsch István 
__^Szloboda Ferenc^ -
A kiállítás 17-én este zárul 

Csodálatot, hogy mily tar 
tótak a loutollti kótétebei 

ikéaatttt ttaw I T « P I O puiu-
Talta legelhanyagoltabb, a ja«- I TWfsX. - " ^ 

Allártalaa Ujnságaak komoly 
öBaüyelésl maaia|a. 
Hírt adtunk már arról, hogy 

városunk állástalan ifjúsága megmoz
dult, mert a reménytelennek látszó 
jelen é l a jövő szomorú képét s«e-
ritné derültebb színekbe látni. Komoly 
ösmflveld munkát vállaltak, bogy 
több tudással, szélesebb látókörrel és 
kialakult .világszemlélettel fegyver-
kezzenek fel a rájuk váró, ós nekik 
egyszer mágia csak jogosan kijáró 
hivatalra. 

Első összejövetelük alkalmával 
as. Csorba Tibor tanár ismertette 
velük a világ minden táján megindult 
és sokhelyen szép virágzásba szök
kent ifjúsági megmozdulásokat. Má
sodik alkalommal megismerkedtek ss 
erdélyi irodalom országos nevű nagy
ságával: Tamási Áronnal, akinek 
zamatos székely nyelvezete, gobés 
bumorarAbel tnólogiája eok élveietet 

-jelentettE heti összejövetelük alkal
mával é r d e k l ő d é s s e l vették tudomá
sul, hogy, a katolikus Berlint 
nenscheirt .az aszfalt ' apostola te
remtette meg. Ennek a nagy soci-
logusosk, ennek a mérhetetlen szívű 
emberbarátnak életet Katona Jenő 
kitűnően, okosan és sskstmoodóu 
megirt könyvéből ismerték meg. 
Ugyancsak es- alkalommal olvasott 
fel Szenté Zoltán m.leg hangú érte 
kezest arról hogy az embernek mily 
nagyjelentőségű : aratai vannak az 
állal ulagb 

A csütörtökön dé'ulani össze
jövetelek » komoly muuka jegyében 
folynak — egyelőre zárt ajtók mo 
gött. Egy értékesebb életnek, egy 
eszményibb embeisi.rsuak kiatakiiasa 
az előkészületek munkájától függ. 
Ugy látszik városunk ifjúsága, ma
radék nélkül vállalta is ezt a nehéz
ségek arán is élvezetes es egyedül 
boldogító inuukat. Akkor pedig csen
des megmozdulásukhoz reményt Iá* 
másztunk, inert Ígéretes mar gyer
mekcipő- totyogása isJ 

Ü i R E K . 

Kormányzó névnapján pénteken 
reggel 8 órakor az apátsági temp
lomban ünnepi szentmisét tartottak, 
amelyen megjelent a hivatalok, les-
tűletek, egyesületek éa intézmények 
vezetősége, valamint az iskolák tanu
lóifjúsága. . 

Az ág. ev. templomban ugyan
azon időben szintén istentiszteletet 
tartottak, amelyen a hivők es isko
lás gyermekek vettek részt. 

Az izr. tem, lomokban is reggel 
fél 7 makor volt halaadó ünnep 

Vallásos-est az evangélikus 
templomban. Csütörtökön, december 
la-én este 6 órakor az evang. temp
lomban vallásos esHIy lesz, melyen 
előadást fart Garam Zoltán bobai 
lelkész. Szavalnak : Szabó Irma és 
Kovács Edit, énekel az Ifj-. Egyesület 
vegyeskara Ludvan Sándor karnagy 
vezetésével. Az ünnepély végén offer-
tórium lesz a szegénygyermekek ka
rácsonyának javara. A jövő héten, 
mint lapunk" már közölte, kedden és 
péu-eken d. u. lesz még a templom
ban 6 órakor lsteu-tisztelet. 

Ksmessssugasi községben ka-
: fordultak elő. 

Járási tiszti értekezlet. Dr. 
Geriits Elek főszolgabíró tegnap 
délelőtt 10 órakor a járás jegyzőivel 
a városháza tanácstermében tiizti-
értekezletet tartott, amelyen Inlyn-

— | \ ügyeket tárgyaltak. -
Színészet Jánosházán. Tóváry 

azioigazgató Sümegről Jánosházára 
érkezett, s a napokban megkeli elő
adásait a' Korooa-száilcda nagytér 
mébeo. A társulatot a legjobb hírek 
előzték meg mindenünnen. ;.-, 

Sötétben volt Celldömölk pén
tek ssts. Sötétség borult péntek este 
városunkra, nem égett sehol s villany, 
at üzletekben és a vasúton gyertya 
világ bóbiskolt, mindenki ss okát ke-
raste, míg végre köztudomásra jutott , 
hogy Ikerváron a hóvihar miatt volt a 
hiba, míg Végre este 8 óra tájban 
általános megnyugvásra ismét kigyúl
tak a lámpák, visszanyerték rendes 
képűket s lakások és a vssut Csak 
egy üzlet ment jól, nagy mennyiaég-
bsn fogytak ss üzletekből s gyertyák, 
amely egy kis élénkséget és forgal
mat kölcsönzött as üzleteknek. 

Iparlgizolványt nyertek. Koch 
Sándor iáooshátai lakos alkusai ipar
ra, Nagy Ágnes celldömölki lakos 
nőiszabó iparra iparigazohrányt nyer
tek 

Iparukat keizüartették. Berta 
Fsrsjw keainaauentpéteti lakos kn 
ssbb kőműves iparit, Kozma Sándor 
Papod lakos ács és Fisohsi " 

http://el.osur.ban
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Székely Kovács FereneX » 0 , 7 1 
Mrkánylurdői gyógyházat és belső 
berendezést (terv : Vjsy ZoHán). Kül
földi szanatórium képeit is közli a 
l » p : Székely Árpad párisi magyar 
építesz á l ta l ; Montrealban tervesett 
szanatóriumot és berendezést KOJOn 
érdekessége a novemberi számnak 

^Udotnöiki lakos borkereskedését 
„intette be. _ * 

A Grác, Jánosháza, Oevscser, 
Veszprém tranzverzális ot kiépítése 
oíflatszik-a megvalösolás stádiumába, 
jutott, mert az. államépitészeti hivatal' 
BtSrnökei már fel is készttettek a vár 
oiegyekel érdeklő útszakasz terveit. 
4 tervek szerint a tranzverzális ut, 
,miot elhagyja Veszprém vármegye 
területét, a régi jó időkből visszama
radt 'daürckai csardauál Karakó mel
lett nyílegyenesen nekivág a jauos-
tjajai vasuti eljárónak. Jaooshaza 
asgyköziég, valamint környékére nagy 
fontossággal bír a műút megépítése, 
m e r t egvrészt eltűnnek az utakon 
levő veszélyesJianyarulatok, amelyek 
forgalmi akadályokat is képeztek, 
jnásrészt pedig Jánoshazan is több 
jz" útszakaszba beleeső haz is lebon
tásra kerül, ezáltal a déli vidék ínsé
gesei is hosszabb időre munkahoz 
jóinak. A tervek szerint egy .ki óm -
ter útszakasz • megépítése 60 ezer 
pengőbe kerül. A munkák a hirek 
szerint még e hóban rövidesen i u e -
íadulnak. .-

A. janosházai téli gazdasági 
tanfolyamul vasárnap nyitották meg. 
A tanfolyamot Sinkovich Ferenc já
rási gazdasági (elügyelő vezeti. A tan- i 
lolyamra Janoshaza, JJuka, Kíssomlyó ! temetési szertartást dr 
é> Kemenespálfa községből 52 hall- ] roly peijel plébános "v 
gslu jeientkezettt. Az ünnepéi) es 
mgnyitason képviselte, magát avar-
megye, a járás, a vaavármegyei gaz
dasági egyesület és a szombathelyi 
gazdasági iskola is. 

Elitéltek Markovíts József ma 
gyargencsi napszámost, mert a me
zőn hurkot rakott ki vadfogas céljá
ból. Miután Markovíts beismerte tet
tét, a celdömölki főszolgabirósag 10 
napi elzárásra ítélte. Markovíts meg
nyugodott az itélitben. 

A Toscanini hangverseny a 
Színházi Eletheo. Minden évben a 

Megkerült a kelédl be 
töró. Már annak idején magir
tuk, hogy ismeretlen tettesek 
betörtek Stent Irány Egon ke-
lédi nagybirtokos kastélyába' ia 
onnan 8000 pengő értékű I U -

André Block cikke pesti benyomásai- ,' h m e m O t és ékszert, mintán a 
ról. A" párisi építész, aki Budapesten ' 'öWnirlpkos és családja 
jart a külföldi építészek magyaror
szági tanulmányntjá-alkalmával, tár 
gyi.agos kritikát ad cikkében itt szer
zett impresszióiról és a főváros épí
tészeti alkotásairól, Több oldalt fog
l a lnak el a belső berendezések 
közlésével foglalkozó cikkek és i l 
lusztrációk is, amelyek . a bútor es 
lakasraű vészét gyakorlati, valamiot 
elméleti problémáit fejtegetik. Szer
kesztőség és kiadóhivatal : Bpest, VI. 
Teréz-körut 6«. Telefon: 120—69. 

Halálozás. Ismét elszólított a 
régi cel.i lakosok közül egyet az Dr, 
aki egész életén át csak a munkának 
éa családjának elt. Meghalt Jánossá 
Pálné szül. Nagy Julianna, Jáuossa 
Pál volt celldömölki vendéglős ueje, 
70 éves korábao kedden délben tél 
1 órakor röv d szenvedés után. Te 
metése csütörtökön délután 3 órakor 
volt a Raióczy-utcai gyászhazból. A 

Horváth Ká-
végezte. A csa

lád iránt óriást részvét nyitránnlt 
meg. Férje, három gyermeke, vöje 
éa egy unokája g aazolják. 

Mesterséges szeplők. Parisban 
a legújabb' divathóbort, hogy az ele
gáns nők szepfőt festeuek az arcukra. 
Minden jelentős divatújdonságról be
számol a legnépszerűbb magyar di
vatlap a Pnrisi Divat, amely minden 
számában közel snaz pompás ruha, 
kabát es kézimunka pompás rajzát 
közii. A gyönyörű kiállítású, gazdag 
tartalmú divatlap égy szama 60 fin. 

Háziasszonyok ! Megjelent a Dr, 

a meg
szállt felvidéken tartózkodott, 
elloptak. A csendőrség a leg 
szél-sebb körű nyomozást foly
tatta le, amely eredményre is 
vezetett, mert a putrnoki-csend
őrség elfogta á károsult földbir
tokos régi inasát, Takais Lajost, 
aki be is ismerte a betörést' és 
átszállitatja Keledre a helyszíni 
szemle éa vizsgálat megejtése 
végetl. 

Körvadászat Merséváton 
az elmúlt szombaton tartotta 
évi rendes kőrradászatát koitai 
Vidos Dániel nagybirtokos. Te
ritekre került 197 fogoly, 27 
drb. oyul. A vadászaton 18 an 
vette* részt, Lázár Andor igaz-
sag'igyminiszter elfoglaltsága mi
att nem jöhetett le a vadá
szatra. • • 

u w • — . « trw 

zéesJW"1 

bevált ecepK* 

kaphs' 
[•étbe n vegt köz-v elleni 
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vitt 
( T J D á P ^ Conb-utca 25. 

legnagyobb z-t ei esem my Budapesten í Oetker avar Ötödik kiadású fényké-
Tescanini a világhírű karmester hang- i pes ünnepi receptkönyve, melyet 
forsenye A Színházi Élet most meg- j kivinsagarj bárkinek ingyen és bér-

i mentve küld: Dr. Oetker A. Tápszer-
' művek Budapest, VIII., Conti ul 25. 

jelem uj számabau pompás képso
rozat mutatja be fc Toscanini hang
verseny nézőterét és a dirigáló mes
tert. Az est zenei jelentőségét Hevesi 
Sándor méltatja. A nézőtérről Endrődy 
Béla, míg a káprázatos toalettekről 
Go.hi Böske számol be. Hatvány 

heti filmeseraéoyekről ír kritikát. Ka 
rinthy Frigyes Fodor László darab
járól az .Érettségi—ről ad paródiát 
Lsfotografálta s Színházi Élet s 

. sadio Ember tragédiáj a előadását is. 
I IraSs Renée Bridge ámen trt érde

kes cikket. A Divat-rovat bemutatja 
s budapesti nagy szalonok téli bema-
tsiója legszebb toalettjét Korda Sán
dor pályázat, Ssép az élet, Bua Fe
kete László Mérgespuszta regénye, és 
átég nagyon sok érdekes; cikk és 
nngeteg kép van a Színházi Élet nj 
•simában, amely darabmellókletül a 
•neon legérdekesebb ée legnagyobb 
"kém egyfelvonásosait közli. 64 otda-
'« Rádióvilághíradó, 32 oldalas 
rrermeknjság, kotta és kézimunka-
melléklet egészítik ki a Szinházi Élet 
¡1 számát, amelynek ára 00 fillér. 
•Mzetési dijoegyed évre 6.60 peugő. 
áisdóhiratal VIL Erzsébet körút 7. 

. A Tér és Forma épitömüvéssetj 
J folyóirat most megjelent novemberi 

*>*na szép illusztrációk, értékes 
"s-kcikkek egéaz sorát közli. Közel 
*> oldalt ázeotel a páratlanul szép 
'wllitásu lap az üdülőépitkezéseknek 
Mpskben ismerteti a tihanyi főisko-
« leányOooMt (terv: Münnirh Ala-

> MAC a) klibbázát (terv: 
«buer Tibor), a nyomdászoknak a 
i i Z * p * r t o ° *Pótt hétvégi ottbonát 

_ r " i polya Sándor), a parádi strand-
™»«t (Mattró* Aladár es Leootiky 

I 2«in * Petasházi réti tisztvi 

Sű őpor es vanilliacukor ara most 
leveieosiut 12 fillér. 

Ügyvédi hlr. - Hj. szentmartoni 
Rado L a j o s dr., szentmartoni Radó 
Lajos országgyűlési képviselőnk fia 

gstibháa—premierjéről és a Szombathelyen,—Király-utca 7. szám 
alatt ügyvédi irodáját megnyitotta. 

A Pesti Tőzsde u] számában 
dr. Réz Jenő, dr. Fellnsr Vilmos, 
Lukats Marta- (Brüsszel), Peyer Ká 
roly és mások nyilatkoznak. D j tex
tilgyári és papírgyári- alakilasokról, 
az nj felárrendszer várható kihatásá
ról, az export és az import átala
kulásáról nélkülözhetetlen tudnivaló
kat közöl a lep, 
biztosítási, vegyészeti, vas- és gép 
ipari, vidéki hitelélet rovatai ia 
érdekesek. 

Emberek a Marson. Kz a oims 
annak a rendkívül érdekes illusztrált 
oikknek, amely Tolnai Világlapja nj 
számában jelent meg. - A népszerű 
képeslap a legkiválóbb magyar írók 
novellái mellett számtalan érdekesebb
nél érdekesebb oikket nagyszerű foly
tatásos regényt és közel száz remek 
képet közöl. Tolnai Világlapja egy 
száma 20 fillér. 

Lugkövet Ivott Geiger György 
16 éves oelldömölki tanulónak az 
édesapja 1 Öves bort vitt haza és 
nehogy a kis gyermekek azt elhasz
nálják, eldugta a polcon. A legidősebb 
In György észrevette ós megvárta 
míg szűlai elmennek hasairól, felmá
szott s polora éa tévedésből a lugkö-
ves üveget vette le ée abból ivott 
Súlyos égési sebeivel beszállították a 
oelldömölki fcOakérhazba. 

Immaculata ünnepély. Ma va
sárnap délután 8 órakor as apátsági 

celldömölki urleányok Mária kong* 
regációjánák uj tagávatási ünnepélye. 
A tagavatást Jándi Bernardiu kor 
máuyfőtanácsos, dömölki apát végzi. 
Délután 6 órakor pedig a Kath. 
házban ünnepély lesz, amelynek sor 
rendje a következő: 1. Nos oum pro 
le Pia, Lourdesi ének énekli a Ve
gyeskar. 2. Néhány bevezető szót 
mond, dr. Horváth Károly perjel-
pléb. prézes. 3. Üunepavatás, Háry 
Emmatót; mondja Hartay Ilona. 4. 
Miliárd: Ave Marié, énekli: Pintér 
Rózsi es Csányi I . , zenével kisér, 
Unlár Gyula igazgató, Szomor Feli-
cián OSB tanár és Asbotb Emil. 5 
Ünnepi beszédet mond, dr. Galambos 
István. 6. Fönt a fenyves szirttetőn, 
énekli a Vegyeskar. 7. Néhány szó. 
mondja Károlyi Krzsébet. 8. őran
gyalok jelentései a Szeplőtelen Fo
gantatás trónjánál, jelenet 9. A kong
regáció indulója.-

A titokzatos üreg. Szilvásy 
Pál sági kisgazdának a helybeli Hor
váth E.utoában lévő udvari lakásában 
amidőn a lakója a szobában lévő 
szekrényhez akart menni, alatta a 
foldea szoba közepe táján a föld le
szakadt és utánna egy jó nagy sötét 
lyuk keletkezett — A lakó azonnal 

_ értesítette házigazdáját, ak i k í is jött 
és megnézte az Öreget — Először 
papírt gyújtottak, de az rögtón elaludt, 
mert valami ismeretlén léghuzat el

emei ynek textil, j oltotta.—Azután Jégmentes lámpá
val néztek le s annak a fényénél 
homályosan kilehetett venni, hogy 
valami utak, vagy folyosók látszanak 
a mélységben. — Mikor pedig a gazda 
a nydáa szélén lehajolva onnan föl
det szedett ki, az valósággalgőzölt. 
— Azután megmérték ée Ölesnél 
hoszabb botokat dugtak le, de azokat 
is elnyelte és nem értek a lenekre. — 
Innék a titokzatos üregnek a feltá
rására felhívjuk a hatóság figyelmét, 
először azért ia, mert a házban való 
lakás most már életveszélyes és 
nemtudhatni, hogy nem e sülyed le 
s ház is s barlangszerű Öregbe és a 
bennlakókat maga alá temetheti, 

• w üdülőházat (Kovács Frigyes és templomban a litánia után 

másodszor nem-e valami régi alagút 
lehet a föld alatt, ami a régi temp
lommal ée klaatrommal volt össze
köttetésben ée nem-e rejt magában 
valami értékes tárgyakat az ősidők
ből ? De az ainos kizárva, hogy nem-e 
a Sághegynek valami vulkánikus 
alagutja, amelyben mérges gázok, 
vagy esetleg gyúlékony olajok van
nak? Kz a lelte vés összehozható az
zal, hogy a gazda által kiszedett 

törmelék gőzölgött, továbbá az ugyan
abban -a lakásban lakott valami 
GyflrOsiné nevű asszony, aki egyszer 
este az udvarban .kékeslanggal látott 
valamit égni, közvetlen a lakás előtt, 
ami földgázra vall. 

utolérhetetlen amit liléi
ben, minőségbeli, olosó árak
ban KosstoUti-cég nyújt 

Esküvő. Leipnicher Rezső győri 
lakos Schwartz René úrhölgy sárvári 
lakossal kedden délben fél 1 órakor 
tartotta esküvőjét a Griff-szállóban. 
Az esketést Soijdelrs Benő győri izr. 
orth. főrabbi végezte. 

-Országos Iváeár Celldömölkön. 
A csütörtöki országos vasárnak élénk 
lorgalma volt Felhajtottak 832 drb. 
szarvasmarhát, 287 drb. lovat éa 
209 drb. sertést Eladatott össszesen 
432 drb. szarvasmarha, 57 drb. ló 
118 drb. sertés. Arak: elsőrendű 
tarka ökör 50—60, másodrendű tarka 
ökör 34—40, hizott sertés 80—90. 
hússertés 56—70 fillér kg ként Te. 
bén 152—140, borjú 40—70, te-
nyészsertés 20—40 és malac 2.60— 
6.— pengő darabonként 

Elhunyt úriasszony. Súlyos 
csapás érte Katona Fülöp bankigaz-
gatót és nejét, anyósa, illetve édes
anyja, özv. Deutsoh Sándorné szül. Pol-
iák Terézia 73 éves korában a oell
dömölki közkórhazba.. rövid szenve
dés utan elhunyt. Holttestét családja 
Beledbe szállította és ottan csütörtö
kön a heledi izr. temetőben nagy 
részvét mellett helyezték örök nyu
galomra. " ' . 

ZeneaDomokosnáL A Domo
kos-féle étteremben megkezdte hang
versenyeinek sorozatát Lévai József 
fővárosi hegedű szóliata opmbtoajt 
zenekarával. A zenekart Budapestről 
a legjobb hirek előzték meg, játékok 
művészi, méltán megérdemlik a tá
mogatást' Műsorukon egyaránt sze
repelnek ; a magyar nóták, valamint 
a legújabb, újdonságok. Lantos Marion 
énekművésznő adja elő a legújabb 
slágerokat éneke művészi. 

- Esküvő. Kőhálmy Ferenc cell
dömölki máv; tiszt és Drastovili 
Mária tegnap tartották esküvőjüket 
Budapesten, a Horánszki-utcai je 
ita kápolnában. 

Helyettesítés. A máv. 
bathelyi űzletvezetősége Hargitay 
Imre szombathelyi máv. tisztét Kő
halmi Ferenc helyettesítésére Cell
dömölkre kirendelte. 
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hatalmán kötet, gyöoyOrO címlappal, rengeteg érdekes 
olvasmánnyal és krppel. As ni-panső ertek ll érkönyvet 
ajándékképeo kapja meg a K i s Ú j s á g miodea előli-, 
setője és olvasója. ' 

é r t é k e s k ö t e t e t 
Jegyeítesse elő a lapterjesztőnél. 

Tilos Iskolában a tanszerek 
árusítása. Hóman Balint kultuszmi
niszter mar több. izben rendeleti 
uton eltiltotta a*. Iskolákat a tansze
rek árusításától. A könyv és papír-
kereskedők panasszal fordultak a 
kultuszminiszterhez, hogy a kiadott 
rendeletnek szerezzen érvényt, mert 
a tanintézetek a kiadott rendeletet 
nem tartják be, továbbra is árusíta
nak tanszereket. A kultuszminiszter a 
panasznak helyt adott és újabban 
iamtt szigorúan utasította az iskola-

. kat a rendelet betartására, amelyben 
eltiltja azokat a tanszerek árusítá
sától. 

Mezőgazdasági Kamara közgyű
lése. November 30 ao tartotta a Fel -
södunántuli Mezőgazdasági Kamara 
őszi közgyűlését gróf Kimen Héder-
váry Károly Iels3házi tag elnöklése-
vei, Az elnök .megnyitójában rámu
tatott arra, hogy bár az államkor
mányzat részéről több mezőgazda
sági vonatkozású intézkedések tör
téntek, a mezőgazdasági kamarák 
munkásságát nem™ vettek igénybe 
ezeknél, az intézkedéseknél olyan 
mértékbeli, - amint az kívánatos lett 
volna. Kifogásolta a kamarai költség
vetésnek a Közfelügyeleti Hatóság ál
tal való túlzott meni) lefaragását, 
mely erősen bénítja a kamara mun
kásságát. A 18 kamarai szakosztály 
megalakítása után dr. Ormándy Já-
DOS kamarai igazgató terjesztette elő 
a költségvetést és ezzel kapo-olatban 
ismertette a kamara jövő évi mun
katervét. — Az értékesítés megszer
vezésé, — ezzel kapcsolatban a bel
földi piacok rendezése, — a külföldi 
piacok kibővítése,— a kivitel előse
gítése, — termelés fejlesztései_és ol 

csóbbá tótele, azok a feladatok, ame
lyek a kamara jövő évi munkássá
gát felölelik. Az. értékesítés előmoz
dítása érdekében szükségesnek tartja 
a piacok rendezését, az állami, hely-
hatósági, forgalmi, — fogyasztási — 
adók; kövezetvamok, — helypénzek 
és egyéb illetékek leszállítását °>ert 
ezek a fogyasztó részére a megélhe
tést túlságosan megdrágítják és ma
gát a fogyasztást is erősen csökRentik, 
ami pedig a termés érdekében hát
rányos. A devizagazdálkodásnak oly 
irányII módosítását tartja szükséges
nek, hogy ebből a mezőgazdaság is 
megkapja a ráesó hasznot. A terme
lés fejlesztésénél kölönös figyelemmel 
kell lennünk Felsődunantul speciális 

-érdekeire a kivitel-szempontjából. 
Kívánatosnak tartja az igazgatói je
lentés, hogy a gazdaadósvédelmi ren
delet tárgyában kiadandó utasításokba 
a szükaéges módosítások bevétesse
nek épen azon cél érdekében, amely 
magának a rendeletnek az alkotását 
szemelött tartotta..— A költségvetés 
I r tárgyalásánál az-az általános kívá
nalom hangzott el, hogy a mezőgaz
dasági érdekekre sérelmes az egyes 
költségvetési csoportok költségeinek 
tolaágaa apasztasa. Jókai Ihász Mik
lós m. kir. gazdasági főtanácsos Hat 
balom, a tejárak szabatosabb meg
állapítása, a tej vegyvizsgálati dijának 
a mérséklését és a gazdaadásvédelmi 
rendelettel kapcsolatban a kezesek 

hathatósabb védelmét sürgette. — 
Farkas Dénes nagybérlő Mezőőrs, 
felszólalásában kifogasolja a kamarai 
szervezet, mellőzését az államkor
mány tevékenységénél. Szerinte a ka
marának megfelelő anyagi eszközök 
és megfelelő hatáskör intézményesen 
biztosítandó. A mezőgazdaságot ér
deklő - kérdések megoldásánál a me
zőgazdasági kamarának tanácsadó 
szervkent kell .működni és az áltaia 
felterjesztett panaszok a kormány 
részéről figyelembe veendők. A legki
sebb fáidig is lenyúló szövetkezeti 
hálózat és az értékesítési szervek ki 
építése csakis a kamara feladata 

. lehet, A htbizomáayi reformot, araény-
nyiben az a helyesebb birlókmegosz-
lási célozza, a maga részéről helyesli 
és az örökösödést tartja kívánatosnak 
afelett, hogy a fCld csakis azokoak 
jusson, akik azt megérdemlik, de 
viszont ne lehessen üzérkedés tárgya. 
A paraszt hitbizományi intézmény 
csak akkor lesz egészséges, ha á 
társörökösök is Onnalló gazdasági 
egységekké válhatnak. A mezőgaz 
daságban csakis a belterjésebb irány
zat nyújthat a mezőgazdaságnak 
megfelelő kereseti lehetőséget és a 
mezőgazdasági inuukáskérdes megol
dásának ez a leghelyesebb utja. Szük
ségesnek tartja a munkásszervezetek 
kiépítését a mezőgazdasági szakokta
tás reformját, a fal rak jó utakkal 
való ellátását, mely a -termelés első
rangú érdéke. — Ismertetve lett gróf 
Esterházy Mórib orsz. gyül. k é p v i s e 
lőnek a takarmányhiány leküzdésére, 
a cukorkivitel korlátozására szóló 
javaslata és a devizafélárak elszámo
lását felülvizsgáló bizottságba a mező-
gazdasági érdekeltségek részéről bi-
zonyos. számú szakember bekapcso-
lását. Világhy Károly gazd. akad. ta
nár a kisgazdaszámtartásck kiépítését 
tartja szükségesnek, mert ily módon 
miudenött a helyiviszooyok szerint 
kialakulhatnak a helyes termelést el
járások. — Komáromi Károly Alcsut, 
a borfogyasztási adó teljes eltörlését, 
Czunyi Imre Mucsa, a telepítési tör
vény megalkotásánál a törpebirtoko-

(Tok—részeié iiosszulejáratu uérletel 
rendszeres bevezetését éa a sertésbe-
legségek elleni védőoltáe kötelezővé 
tételét sürgeti a szérumárak leszállí
tásával kapcsolatban. — Varjas Zsig
mond Litár, az adóbehajtásokkal kap
csolatos panaszokat sorolja fel, amely 
a jég-, lágy és aszájaulytott vidékek 
gazdáinak eérelme. Ezután ismertet
ték az Ostffy Lajos főispán elnöklete 
alatt működő Vasvarmegyei Mező
gazdasági Bízottság javaslatait: a 
papnevelő és tanítóképző intézetekben 
a gazdasági szakoktatás bevezetendő 
ó i Vasvármegye mészszegény talajaira 
a szikjavitó akció keretében kedvez
ményes égetett mészpor juttatását 
kérik. Fricke Emit a Györvidéki 
Földmirelők Egyesületének elnöke a 
kamara magtisztító telepének modern 
tisztító gépekkel való kibővítését sür
geti. — Simon Géza Chernelháza in
dítványozza, hogy. ne csak a védett 
gazdaadósoli, hanem az összes gaz
daadósok részesüljenek védelembén, 
korlátozzák a bitelek (elmondását a 

nem védeti gazdaadósoknál ás az 
adósságokat hosszúlejáratúra változ
tassák á t — Dr. Mohácsy Lajos 
Marcalgergelyi, a mező' ndőrségi tör-
venvva-gyes szakaszain IK módosítá
sára "tett javaslatot. — Buíp Ji nő 
Pápa, szükségesnek tartja a mező
gazdasági nyersanyagoknak az ipar
ban való fokozottabb felhasználását 
s a külföldi nyersanyagok lehető k i 
szorítását. — Gróf Pálfly-Duan József 
orsz gyül. képviselő Bicske a kartel-
törvény hatékonyabb végrehajtását 
tartja szükségesnek, A kartelek mű 
ködésének jelenlegi ellenőrzését nem 
tartja egészen kielégítőnek. Szüksó 
gesnek tartja a mezőgazdasági iparok 
szaporítását. A hitbizományi reform 
szerinte mindaddig—nem aktuális, 
mig ,a-mezőgazttá9ági munkanélküli 

. sóg kérdése és a földreform ügye 
• nyugvópon'ra nem j u t Stabilitásra 

van szükség. — Dr. S óke Gyua 
' Székesfehérvar, a hitbizományi reform, 

a telepítés és a.munka-kérdés ügyeit 
: telte szóvá. — Borsos István Nagy-
.' veleg: Nem tartja sürgősnek a tele-
i pitést mindaddig, amíg a földreform 
] során kiosztott földek ügye nincs 
I rendezve. A földreform földek árát a 
j mai viszonyoknak ~ megfelelően kell 

szerinte megállapítani. — Szébold 
László a közmunkák igazságos meg
osztása, — az iparosok és kereske
dik kereseti adói után közmunkával 
való megrovása tárgyában tesz ja
vaslatot. Ioditványozza, hogy a tehet
séges kisgazdagyermekek részére lé 
telítsenek tanulmányi ösztöndijakat, 
hogy a legtehetségesebb- k tanulhassa
nak. 'Indítványozza tu .ábba, hogy 
azok a kisgazdák és mezőgazdasági 
munkások, akii a '.örvényhatósági 
bizottságnak tagjai; az uieseken való 
megjelenésükért , költ-égiuegteritést 
kapjanak. — Bognár János, Czunyi 
Imre és Major Sándor, az adósérel
méket panaszoljak fel e- indítványoz
zák, hogy az adóban te/og alt állátok 
és termények ne arvere7 i áron iegye-
nek elkótyavetyélve, hanem vegyék 
át azokat rendes piaci árun. A szö 
vetkezeti' kisbérlétek bevezetését, a 
szérumarak írjétsékle-ét sürgetik. 

Irredenta est Szendrey Miklós 
oki. kántortanító 87 szereplő bevoná
sával ma vasárnap délután léi ó - ó r a i 
kezdettel az ifjúsági egylet nagyter
mében nagyszabású irredenta estet 
rendez.—Az estély irán nagy érdek-

Apolló Hangos Mozgó 
Felelős vezető: Wittmann Andor. 

December 7 szombat, 8 vasárnap 
Gus.táv Fröhliuh nagyszerű tilín.- : 

Hármas Huszárok 
Epizód Galíciából 1914.augusztusából. 

Vidám kiegészítő és Híradó. 
Előadások kezdete: szombaton este 
pontosan fél 9 órakor, vasárnap dél

után 3 5 és este tél 9 órakor. .,' 
December II szerda, 12 csütörtök 

• Filléres előadások. 
Ketten egy jeggyel. .. . . 

Halál vakációja 
Főszereplők,: Fredrich Marsch, Eíelyu 

. Venable 
Előadások, kezdete: szerdán esie pon-
tusan fél 9 órakor, csütörtökön dél

után 6..és este fél 9 órakor. 
Helyárak: Ünnepnap, szombat és va
sárnap: Tamlásszék 100, ¡ .ahoi y 80, 
fenntartott hely 60, I . hely 40, I I , 
hely 30 és gyermekjegy 20 fillér. 
Szerdán, csütörtökön: Ketten egy 
jeggyel Támlássék 120, páholy 100. 
fenntartott hely 70, I . hely 50, I I . 

hely. 30, gyermekjegy 20- fillér. 

Katona Fűlöpné, mint leá
nya, dr. Deutsch Dávid, kapu
vari ügyvéd mint fia, Katona 
Fülöp mint veje ugy a ma
guk, mint a testvérek és az 
egész rokonság óévében faj
dalommal tudatjak, hogy a 
hőn szeretett édesanya, test-
vár, nagyanya es rokon 

Özv. Deutsch Sándorne 
: szül. Pollák Terézia 

,f. hó i au 73 éves koriban 
C tltdömölkön csendesen e.-
hunyt Temetése f. ho 4-én 
a baiedi izr.Hemetőb-n ment 
végbe. 

sn külön értesítés helyett. 

Kölcsönkönyvtár 3QQ0 
C e l l d ö m ö l k ö n " * ' w v 

kötetes kölcsönyköuy vtáramat a We-
selényi utca 1. szám s l i t i i 

lődés mutatkónk, a próbák mar 
hosszú ideje folynak Szendrey Miklós 
veza'ésével, Szendrey Miklós neve 
garancia árrra, hogy eme nagyszabású 
hazafias es té ryugy erkölcsileg, mint 
anyagilag a legjobban fog sikerülni, 
mert a műsor gazdagsága és szerep
lők megválogatotlsága a legjobbat 
igéri. A tiszta jövödeiem az ev. elemi 
népiskola szegénysorán gyermekeinek 
feliegélyezésére fog fordíttatni. A mű
sor a következő: 1. Beköszöntő sza
valat 2. Mikulás,.énekes táncos jele
het, 1 felvonásban. 3. Deoemberben, 
Móra László verse, szavalat 4. A k i i 
regősök, ének és hegedő szóló. 6. 
Mese az uj honfoglalásról, álomkép, 
1 felvonásban. 6. Monológ. 7. Igaz
ságot Magyarországnak. 8. Meglepetés, 
dialóg. Belépődíj lenntartott hely 70 
fillér, első hely 60 fillér, második 
hely 30 fillér, egyleü tagok 20 fillért 
fizetnek. 

Budapestre utazok figyelmébe 
ajánljuk a Hungária Gőz-, Kádfürdő-, 
és Vizgyógyintézet (VIL Dohány-utca 
44), mint a főváros legolcsóbb és a 
pályaudvarokhoz legközelebb fekvő 
fürdőjét Itt reggel 6 órakor nyitnak 
ogy, hogy a hajnali vooatokkal Pestre 
érkezők egyéneién oda mehetnek, ahol 
fürdés utan a tágas pihenőben magu
kat kialudva járhatóak dolgaik után. 
Gőz éi kádfürdő ára 1 P. Kissolgá-
ási dij csak 10 fillér. 

inon megnyitottam. Havi 1 P koicson-
j díjért hetenkent háromszor cserélhet 

ngy a magyar, mint a világirodalom 
-| classicus modern műveiből. 

Kemény Klár i . 

Kezdőknek, haladéknak 

zongora érákat 
mérsékelt áron adok. Jelent
kezéseket e lap kiadóhivata

lába kérek. 

A p á p a i ' 
k á d - é s g ő z f ü r d ő 

Csak y-utca 14. - -
Nyitva naponta reggel 7-től este 6-ig. 
Fürdőórák: vasárnap, kedden délután 
és csütörtökön egész nap nők részére, 

a többi napokon férfiak részére. 
A kádfürdő nők és férfiak részére 

bármikor igénybe vehető. 
[Szívbetegnek és vérszegénynek szén

savas fürdő! 
Meleg és hidegvíz gyógykura! 

Manikűr I Tyuksasm-vágái l 

í r ó g é p s z a l a g 
C a r b o n - p a p í r 

Dlnkgreve paplrkereskedésbeu 

berendezett Wny™yomdájában, CcildixnöJfc, 


