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Felelős szerkesztő és kiadó:
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DINKOREVE NÁNDOR.

A

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája C-HaömOikOa,
ide iiitézendöfc * szelUmi n.-zí i :. tő 'közi- menyek,
hirdetések éa mind normO p.' ni illetik> k.

bolettáért

töprengése és aggodalma fűződik, mert az épület keletkezését t ezzel kapcsolaibao
nem tudták megvalósítani aa előtérbe Rosenbeim Jenő alelnök és Kl»ff M liily
láradságot nem ismerő nagy mun
nmei.
jutott közöny miatt terveiket ahhoz, hogy pénztáros
s hogy a haz építését sunyira szivükön
; — A miniszterelnök parlamenti beje ez az épület szolgálja a celldömölki káját
viaelték, érts nagy anyagi, áldozatot is hoalentésé után befejezett fénynek tekint kath. hívek kulturális fejlődését. Érthető tak. A nevek emiilésére » közönség zugé
hető, hogy a boletta intézményét.meg ezért, hogy a szomjúhozva virt befeje t a p v s a i ünnepelte őket. KoezOuetel mondott
gesülnek.
szüntetik és más (ormában lógnak a zés ölelő karjaiba siessen, mindenki, aki dr. Bisitzky András és Schütz Gyulának is,
akik-nagy anyain áldozatul hoztak az egye
mezőgazdaság megsegítéséről gondos még a belsejét ennek az épületnek nem sületnek
és szorult helyzetében nagyobb őszkodni.
;_
ismerte, hogy meglássa azokat az előre szegekkel segítették azt. A közönség zugó
i n k á k a t ,
Elsősorban teljesíteni fogják azt a törő gondos terveket, amikkel a nemes éljenzésnek adott kifejezést tetszésének. Meg
[kit, kovácsolt régóta hangoztatott kívánságot, hogy és jólelkű embereknek a segítségével emlékezett aa intéző bizottság két tagjának
1Q. Berkes János és ifj. kfllknvits János mun
ol, bármily engedjék el a földadót és a bolettára létre hoztak ezt az épületet.
kájáról, akikoe* szinten kOszöuelet mondott
szánt
állami
pénzekből
még
ezntán
fenn
jel, uj muokát
Ebből láthatták azt, hogy nem kö- j Ezután kérte a jelenlevő k'.-Onségn, bogy
ebb kivitelben maradó különbözetet egyes gazdasági zönséges épületről van. sző, hanem a ! fogjon össze a legyen az egyesületnek min
ágazatok megsegítésére fogják felhasz mai kor szellemének megfelelő és a kul- denkor jóakarója és segítője, hogy e.t a mai
béuit
nálni. A földadó eltörlése körülbelül 25 tura mai .magas színvonalán illó építészi bokréta ünnepet, — amelyben a fiatalok fehér
rózsái között az öregek szeretetének píros
millió
pengői jeleni, ami teljesen meg elképzelésnek a munkájáról. Amint • az : rózsái virítanak — bamarosau felszentelő
a i T T W
térül
a
bolettára
szánt
60—70
millió
épület vakolatlan külsőjére tekint az em- | ünii p követhesse. A lélekemelő ünnepséget a
ömöltkön.
pengő külön állami bevételekből. A me i ber, amely már 5 esztendő őta az idő Pápai Himnusz eléneklése záita be s ulána
tun és gyór- zőgazdasági körök azt óhailjik és ilyen j viszontagságaitól megverve mered ki a • Hej Kati, Jiati. c. csárdás hangjai m- lelt
megindult a tinó é- a legjobb hauu'a ban
irányú Ígéretet is kaptak, hogy a föd- | földből, semmi biztatást nem ad a szem- ktvitágus
kiviit-dúg tart I I . Tizenegy e r . kor
adón felül—megmaradó-összeget a kur- ; lélónek. Azonban ha a főbejárati ajtön™
boló éljenzés közben lépett a terembe
Tnány egyes fontosabb mezőgazdasági belépünk, akkor egy csudálatos érzés
y Pongrác zalaapati plébános, volt h e l y .
ágazatok, főleg a;, állattenyésztés és a ! szállja meg az embert eg.elképped bák a p an. aki aa egyesületi eletbeu fa a
gyümölcstermelés előmozdítására hasz I mtilatában a belső helyiségek oélszerü ház b e f e j - ző munkálataiban nagy faradsággal
• és minden legkisebb teret kihasználó közreműködött, hogy 'résztvegyen az • g . ule!
nálják fel.
kban
örömében éa i-zem'amija legyen a felavató
Döntés természetesen csak későbbi j beosztásán. Ai épület .díszét és ünnepé- ! gyönyört) ünnepségnek. A megnyitó ünnepség'
lándor
időpontban történhetik és egyelőre csak ! íves alakját a két szárnyú földig üveg- jol .-merült és ebben nagy része rpU a Le
az bizonyos, bogy a boletta erre az i gel metszett ajtók, hatalmas ablakok, a gényegylet tagjainak és a csoportvezetőknek,
riölkön.
évre még megmarad és hogy jövőre a pazar villany világítással világított termek skik faradságot nem ismerve dolgozlak e rég
vált megnyitó ünnep sikeres elérésében.
a gazdik a földadó elengedést kapják fenségessé es barátságossá teszik.
A haz befejezéséhez hozzájárultak ter
A Kath. Legényegyletet tulság nél
az. államtól segítségül. A továbbiakról
mészetben segítséggel: <3ets»y
rei-c, Nagy
kül a legnagyobb hála és elismerés illeti Jóssal éa Kiniczky Lajos lakatusmeslcrek in
még nincs döntés.
K É.
ezért a páratlan jő" isiésért, hogy ezt az I gyen ajtó. éa abtakvasslaa, Nagy József vil
i épületet a legnagyobb szegénységében lanyszerelő az összes villanyszereivé ingyenes
Kapható
Katalin est.
I megteremtette Celldömölk kath. társadat- ] elvégzésével, Almási János, Bah gh Vendel és
A mult vasárnap a belülről teljesen mának, mert ha nehezen és lassan is, I Velekey Mihály ingyen anyagfuvarozássaL Míest-ben.
elkészített „Kath. Ház" gyönyörű ünnep de végre mégis a közönyből talán ezután I aeri István, Nagy László, Hudecz Gynla az aján
dékozott azékek ingyenes kitisztításával. Fehér
ség színhelye volt,,ahol a Kath Legény felrázódnak az emberek és méltányolni István a kárpitos, munkák ingyenes elvégzésé
egylet hagyományos Katalin-estéjét tar fogják azt az előretörő buzgalmat, amit I vei. A Mezőgazdasági Takarékpénztár R. T.
totta a belső helyiségek felavatásával kap az egyesület kulturális programmjába helyi fiókja székeket ajándékozott az egyesü
letnek.
csolatosan. Emberi emlékezet óta ekkora vett.
,
PéDzbeli adománnyal: Dümmert Gynla
érdeklődés ínég nem nyilvánult meg ez
Lapunk hasábjain igen sok izben
est iránt olyan mértékben, mint ez al foglalkoztunk ennek az épületnek szo 50 P. Szabó Károly gőzmalomtolajdonos 300
Nauy Sándor földbirtokos 60 P, Nagy György
kalommal. Á 8 órára kitűzött ünnep morú sorsával és impulsust adtunk az P,
S T >r Á r p á d
földbirtokos 80 P. NémeHi Sándor baukhiv.
ségre már este fél 8-ra annyira megtel épület befejezésének eszközeiről, de az 100 P, Hitelbank 50 P.
tek a helyisége*, hogy a később érke mind hiába volt, pedig ba ez megtörtént :
A mulatságra adományoztak élelmisze
h ^ l r . 4 0 P .
zett' vendégek a rendezőség legnagyobb volna, már rég teljes díszében ékesítené j reket és egyebet: Z lebovazky Dezső 12 méter
karton,
Csiszár István 1 t i l sütemény, Kiss
sajnálatára be nem juthattak az épületbe azt a gyönyörű helyet, amelyet a Szent
kangsióriT
*****
Ltvan 1 liter rum és 1 kg keksz. özv. Kns
és kénytelenek voltak a legnagyobb szív- Benedek-rend helybeli apátsága juttatott lits
Ftrencné 1 Isi sütemény, Fördős Gyula
réailetTe I « •
szorongással visszamenni.
ai egyesületnek.
j 1 kg. vaj, Fülöp József 1 torta, Bóla László
1
kg.
ónkor, 6 dk. tea, fél kg. keksz és fel
*
Ez az érdeklődés a közönség ré
kény.««Js-tarka ;
rum, Hangya Szflv. 2 liter rum éa 10
-Az ünnepség a Himnnsz eléoekléeével 1 liter
széről érthető volt, mert hisz Celldö
dk. tea, Milkovics Józaef 1 főtt göngyölt sonka,
Mm
mölknek kulturális fejlődését előmozdító vette kezdetét, utaona pedig »Gnka Panna. | Marosi József 1 főtt göngyölt sonka, Kuthy
cimü melodrámát adta elő Knslits Mária nagy I József 2 kg. ónkor, 5 dk. tea, Horváth Győző
éa alapjában felemeló gyönyörű épület hozzáértéssel. Károlyi Erzsébet zongorán, k i - \
1926. év őszétől, mondhatni az enyé serte, Asbiih Emil pedig hegedűn, akiknek 1 disznósajt, 1 kg. sonkás kolbász, Szita
György 40 db. sütemény, Ipsits Mihály 1 tal
szeté volt, • mert nem tudták rendelteté játéka sok tapsot aratott. Az ünnepség kö j sütemény,
József 1 tál sütemény, özv
frmesteri. sének átadni. Ehhez az épülethez sokak- zéppontja Jándi Bernardin apálnr, az egyesü Málnásiné Koezor
1 torta, Pej Ferenc 1 kg. Msinotr
let
védnökének
beszéde
volt,
amelyben
vázolta
nak igen sok álmatlan éjszakája, gondja,
elsőrendű
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MEGHÍVÓ
díjmentes himző é s
v a r r ó t a nfolyamunk

látogatása, melyet folyó hó 25-iki kezdettel Celldö
mölkön, Gófin Lajos dr.-utca I. szám alatt rendezünk.
Ezen alkalommal mélyen tisztelt vevőinket alapos díjmentes
Oktatásban részesítjük, a SINGEK varrógépek és a hnzzá való ké
szüiékék h a s z n á l a t á b a n .
Tanítjuk továbbá díjmentesen: fehérnemű és harisnyalömést a
SINGEK varrógépen, fehér é s színes- hímzést a SINGER varrógépen,
a_jjiodern m ű h i m z é s összes fajtáit: mint rnadeir*, ajour, monogramul
é s s m y r u a - m u n k á k a l . Résztvételi bejelentéseket a tanfolyam részére

felvesz: Béliem Sándor i r , kerületi képviselőnk

Singer

varrógép részvénytársaság Papa.
Kossuth Lajos-utca 30.

M :.:ir Karoly 1 kg. felvág .1:, Németh Jánus
1 és fél kji. leíváfoit, 6iv. Szflgvénv llirich
Ferencné 26 liler bar,. Foka- LTjo.,1 tál
smemény, György Imre 1 z. rir-li I M 1 kg.
denrec-riírC*<>ma Jáuo- Jt"U tlb.-voieméiiy,
C-öase Jazs'l 1 tal sOteméíy. Asbóth Gyu ..
1 tal süteroéoy. Szabó PereiC-l tál-üleniéilj,
K'ad' Gynli KK) db sllicm try, SnoTTter-Antat
2 db. kenyér. Pornó-..cz Istvm 1 lat sütemény,
Sül. B ' a t tal sütemény, Nagy l-tvan 1 db.
t t r ' <. r^cl.vartz"Marra r tal'süt-rii'ny, Nagy
Ltijoi 1 tal sütemény, Nagy Joz-eí 1 tal sü
teméfly, Baruss Imre 50 sütemény, Hoihold
litván 100 liler bor és 10 kg kenyér, Hrvai
Karoly 42 db. szendvics.- Fesier Nővérek 20
db. szendvics, Németh Imre 1 tal sütemény,
Sz't boda F renc cukrász 1 db. műve zi toria
és süt-mény, G'r'ey Ferenc 1 tal sOUmétiy,
Szotnbtfhelyi J. zseí 1 tal sonkás zsemlye.
A felsorolt adómauyokért ezúton is há
lás köszönetet mond a rendezőség. "

h l
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Ottó királyt születésnapja. P>uteken
re-. 1 8 órakor nx apátsági templomban szent
mi-'•'. tartottak Oltó kjrályfi szBletesoapja -..
kaiméból, amelyen az iskolák növendékei, a
hivatalok vezetni és nagyszámú királyfiú kö
zönség vett részt. .
. Országos tiltakozás a békeszerződés
ellen. Rothermere lord, Borah szenátor, Mus
solini és Mac Donald állásfoglalása következ
tében a revízió az egész világon mindjobban
előtérbe nyomul. A világsajtó Is nap nap ntán
a revízió kérdésével foglalkozik. A magyar
Revíziós Liga erre való tekintette! az egész
országban tntakozO nagzyOléseket rendez, igy
Miskolcon, Győrben: Szegeden és Pécsett. A
gyűlésekről távirati üdvözléseket küldenek a
fent említett kttlfö'di jóakaróknak.
Püspöki jubileum. Gróf Mikes János
szombathelyi megyéspüspök mull vasárnap
töltötte be 20 éves püspöki jubileumát, mely
alkalommal az egyházmegye minden részéből
felkeresték Odvözéseikkél a főpásztbrt. Este a
szombathelyi cserkészek szerenádot adtak a
püspök tiszteletére.
Eljegyzés. Végb Lajos csehi flldbjrlokos
Ilonka leányát eljegyezte Magyar József jánoshizai kOrál latorvos.
50 éves házassági jubileum. Somogyi
Sándor és neje Pap Rozália alsósági lakosok
december 12 éo tartják 50 éves házassági
jubileumokat. Házasságokból 9 unoka és 2
dédunoka éli
^
Kérvaáászat.Vönöckón. Kedden tartotta
a vöoöcki vadásztársaság évi rendes körva
dászatát, amelyen 138 drb. nyúl, 6 fogoly é s
1 fácán került teritékre.
Iparbeszüntetós. Róth 1 Béla jánosházai
lakos lojáskereakedő iparát Beszüntette.
fíagyarrajszági- Szeet Erzsébet ünnepe.
CsOlOrtOkOn volt 700' esztendeje, hogy meg
halt a ihrüingiai fejedelem felesége, I I . Endre

*

király leánya, Erz-éb-t. 24 éves korában szállt
lelke a ment yba és halála ntán 4 évre a
papa már szénit, avatta. A 700 eszundös
évforduló ünnepet mély kegyeléttel üli meg a
magyar nep, az egész o r s z á g fcer'y-.ete aldo
zo't ezen a napon, a sz et koa y any em
lékének. Egyházi Ü n n e p - é g - k e n
sze.ntini-é
km hód 'luak-a hívek > or.zag-z rte-meeszo
laltak a harangok, hogy íitrd---.-ek a jóság,
hűség pélrláiaiiak, E:?-ebe ; i . k ii. vét, as'i é l e t e
vitiy] iban halt meg a . szenvedőkért és- az
eges.- emta-ri-é-ert. A- helybeti apátsági lemplomb-.n csQlÓrtök. péntek es s.on.ba: de u'.tn.
6 órakor voltak az ájtatussaco< int. délelölt
10 órakor pádig ünnepélyes apáti szentmise
fogja azt- befej .-/ni. Az •lyiiazi ünnep-egek
utau de ntán odorakor » Kuni a.-zallo n a 2 y lermébeu a L?attyok Maria Kongregaci ija
műsoros üonepség-t reodez, .amélvuek műso
rát az
..y*.
1. Énük Saebl.
j

íurta meg a páncélszekrényeket Ihrrag azonbao k -sőbb külön vált tölök, a rabolt pénz
ből Hajójegyet
vásárolt és Délamenkab.
szökött.
Lelkészi hivány-megállapitás. A nemes
döinölki ev. gyülekezet ar. újonnan választó
lelkészének hivanyát a délelőtti istentisztelet
után az Árpad utcai u j , iskolában tartandó
közgyűlésen állapítja meg. A tárgy fontossága
megkívánja, hogy minden egybáztagezeu gyü
leaen megjelenjen.
Nőegylet! gyűlés. A helybeli ev. Nőegy
let ma délután 3 órakor az Arpad-utcai uj
iskolában gyttlé .1 tart, melyre a tagok megje
lenését ken az elnOkség.
Lelkési-beiktatás. A sárvari ág. hitv.
ev egyházközség újonnan raegvalasznit lelüészét, Gispar Lászlót lelkészi állásába ma
déíe.őtt 10 órai kezdettel: iktatják be. A be
iktatást Rónai B Gyula uraiujfalui ev. iejkéaz,
egyházmegyei e. jegyző végzi. A beiktatási
istentisztelet után ünnepi közgyűlés tartatik a
városhaza tanácstermében, amelynek köreté
ben történik az uj lelkésznek üdvözlése. Dél
ben fél 1 órakor az aj lelké-z tiszteletére a
Koronában köz«béd lesz, amalyen egy téritek
ára 2 pengő.
—-. •'•
Öngyilkosságok Szombathelyen. A mai
nehéz nipikbau sokak fegyvert fognak ke
zükbe, h igy megszabaduljauak e földi gond
terhes élettől. Kedden délután Csupor Jenő
dr. M e-- falügyelő, aki
üzletve^etőségen tel
jesíteti szolgálatot, magához vette a revolve
rét' és a tetuetőbeo fejbelötle magái. Feiesége
-éS-gíermekeigyaszolpk. — Pénteken . re-ggel
vitéz llonaüi Sándor dr. lb. megyei arvasziki
.ttlnük hivatalában lótle szivén magal. Feh-géges hirom gyermeke siratja. — Pentekeu éjjel
Sebesi Erzsébet a szombathelyi uf gyógyszer
tár Mboraósoője vett be ismeretlen mérge!
öngyilkossá*! szándékból. Tettél észrevették és
a kórházban azonnal ápolás alá vetlek, így
remélhető, hogy. megmenthető lesz az életnek.
Mi érdekli most az embereket 7 Napok
óla ezrével érkezuek táviratok Bu§apestre.
Ezekben a táviratokban ugy az ország min
den részéből, mint külföldről, az iram érdek
lődőek, hogy Tolnai Világ apja milyen mellék
I
leteket log adui idei karácsonyi számához.
Eddig ugyanis olyan mellékletekel adu t Tolnai
Világlapja, amilyeneknél szebbet, érdekesebbel
már aligha adhat lap —írják többen — tehát
nagyon érdekel bennünket, hogy a mi kedves
képeslapunk az idei karácsonykor mivel fogja
előzői önmagát Mi is kíváncsiak vagyunk.

Erzsébetre* Eiolkg.t. E ytia/i Vegyeskar, 2.
! M.tJvar r.-A. i "-Szent Erzsébet,. Melodráma.
Korcyei H-a és Paula. E'.'.adjak: KusliK Má .
na, Károlyi, Ertséb'ei. Sárközy [lóba. Az é'őkép szereplői: Kiss Ilona, Keiger Ibiké, Glatz
l Katóka, Molpar DáTf Hampal Valika, Laky
! Bözsikc, Nagy C-cike, Fe-.-i -r Ilonka, Kotz
Csontvázakat leltek Dömölkön. A Kop
Mariska, Diósay EHal 3. Ünnepi be-zed, mondja
ft Tomasits <0dó' 0. S. B. 4. .Magyar Szent tik Apál-ut végén, a köztisztasági telep és a
Erzsébet' Színjáték 2 felvonásban, irta P o  régi apátsági templom közölt, vizárok hozás
munkálatai közben egy koporsó nélkül teme
hárnok Jenő. Személyek: Erzsébet Bornem
issza Irénke, _. Lajos -őrgróf Garray Rezső, | tett csontvázat leltek az ásást végző munkaZsófia, özv, grófné Horváth Annuska, Ágnes, -spkr ttajtt-ff l é t e n o r kissériávb1át*7~a—mosl
leánya Zac-u .Margit, Ysenlrud, Guta, Márta, épülő lövölde munkálatainál is leltek egy szin
odvarhölgyek^Oci- Maria Raba Margit, C-ányi ten koporsó nélkül eltemetett c-ontvázat A
Júlia. Teréz, kulcsárnö Saary Maria, Hermann, leletről értesítenek dr. Bisítzky András város
Zsófika* Lajoj és Erzsébet gyermekei Póczík bírói, majd dr. Holéczy Zoltán műgyűjtőt aki
Ottö, Supáta Éviké, Lothar, Otthmár. Péter, Weber Gyulával meg fogja tekinteni a leletek
Krich apródok Rosner Ervin, Horváth Karoly, j szinheiyét. Az ásatás eredményéről a jövő
Kovács Lajos Magyar Péter, Anna c-ieléd- számunkban fogunk beszámolni.
leány Horváth Gizella. Jobnágyasszdny Simon I
Könyvtár megnyitás. A celldömölki
Ilus, K'oldusasszoijy es leánya Szűcs Irma és j
Molnár Marica. Kpldusok: Póugrácz Ili, V a - j Vasutasuk Körének vezetősége tiszteieltel közli
a
szép
és jó.könyvekért lelkesedő olvasó köszily Mariska, Tarr l.í, -Szabó—Mariska, Dmk- j
greve Irma. Németh Sári, Juhász Annus. Be- ' zöoséggel, hogy-a köoytarat a legjobb magyar
lépődij nincs. Műsor megváltás kötelező.
[ és külföldi irók műveivet kibővítette. A könyv
Áthelyezések. Keresztesi László helybeli ! tár 800 kötetből áll. A könyvtár napok min
Máv. forgalmi tisztet a szombathelyi -üzletre- ! den héten kétszer, kedden és szombaton 19
zetőség Alsóörsre helyezte at. A szimpatikus ' órától 20 óráig lesznek megtartva. Egy kOnyv
vasnti tiszt távozását őszintén sajnáljok. He- j kivételezési ára 6
fillér.
'Elnökség.
lyébe Gazdag József máv. tiszt keiül Alsó- I
Az
elöallatkereskedelem
engedélyhez
Örsről.
» .
».-4
kotort ipar. Ehhez képest- a Kiölt állatkeres
kedésnek, miut szabad iparnak üzésére jogo
Féltért magtár. CsüiOrtökOn reggel sító iparigazolvány szövege élőállattal való
kellemetlen meglepetés érte Illa Béla karakói kereskedésre nem bővíthető ki. Ellenben a
esperes-plébánost. Ismeretlen tettesek feltörték leölt állatkereskedésre szóló iparigazolvány kimagtárát és onnan 11 zsák zabot vittek el. egészithető vegyeskereskedésre, vagy termén;
A tolvajok után a nyomozás megindnlt.
~ kereskedésre. Az élőállat kereskedésre jogo
Járásbíróság fosztogatóit elfogták. 1926
sító iparengedély függetlenéi attól, hogy az
évben a helybeit járásbíróság és főszolgabiró- illető kereskedő milyen más iparokat üz, kiad- •
ság páncélszekrényeit leitörték és az abban ható, ha a folyamodó az engedélyhez kötött
levő hivatalos pénzeket elrabolták. A buda ipar feltételeivel rendétkezik.
pesti rendőrség Szabó István, Szabó Imre és
.* .
» » k ö l c t ö n ö k átazámitási kul
Kardos István budapesti betörőket elfogta,
akik beismerték, hogy-a celldömölki járásbí csa. A buzazáloglevelekben folyósított és buza
értékre szóló kOlcsönOk törlesztési részletei
róság és főszolgabíróság páncélszekrényen is
nek beváltásakor átszámítási kulcs gyanánt
ök rabolták ki Ihring József rovott mnltú sze
december hóra 1 q buza fejében 961 arany
relővel, aki a legügyesebb volt közöttük, 6
pengőt kell alkalmazni.
-

;

b u 2 M

l o

I olyan em1? Lehet-e
korlátlan
% , mjn|!» szálló

bérien szé°'yan (ele,
dignj .,
vad libasors'.
Én ug,

vá- |
Igzállovágyíkért, raat, „bervontó I
ninobtovább 1 W»i gorjd.
_
és
nem hoz
nincsen 8a>,
szeretés i
És
is, melyet ajyjj
egy kiélt káj
táj- egy uji
és sok, sok4
És mert i
bad levegőég, I
az Ifjúság i
bott- élet
lyal, tele » I
és a prodakh]
• ségével.
i

vágyni, töri
érni aztl
i
életmód
nekünk — .
elhivatottság 1
szániyprób"
A na.
— minden
(lóival - r _
het szárnyúul
csuk utópia,
testünk, mim j
szomjúság I
Pedig i
lekkel rli
az emberi .i
Sorson is.

k| borit a i
álmukért
_ de csak
,gy ujabb
kenyit —
tak a sza-«
Mtlanul —
szükresza|e ákadálysolyával—
[ lehetetleri-

fad
bót
a
viz

mi
a

W

a

íén

dai
pr
;

ujc

ré:
az
SZI

Zn
né

ten Sors;
|_
és elyszerüsitett
tositályrész
ipinden
és minden'
keikül.
U elölünk
tárt soromvágyás öltcsak álom,
lUzikkaaztja
az ujabb
Da fiatal lébák - tat
lén — tul á

Í

Gyula.

i
csak a

hatásfokú

belső li

itt cserép'
kilTHjrt:

1) 50 aBnyag

rheg-

lakaritásmkjitást jelent,
n gyorsan
2) a
J vaskályfelmelegedő,
hával,

3) rendaairon. régi
és uj cserépdM széntüze

lésre beszefdB nélkül a
fűtőanyag «M
K. 11263. *badalom!
Hémetbirodilalilatás alatt

Egy

B

vai

zti

A

eladó,
albán.

azonnal
Cini

nöi kala (munka
ís miatt
üzlet
eladt [adóban. |
1

3. oldal
••«

1 |yan emj? Lehet-e
korlátlan
nt a BŰnkr» szálló
0

47

KEMENESALJA

<

S í é k e l é s l aavarok, bélgörcs, puf

fadtság, gyomórszédülés, félelemérzés,
bödnllság és általános rosszullét esetén
a természetes

>Fer6BC J6isef< keserű

víz a gyomor és a bélcsatorna tartal
mát gyorsan és fájdalom nélkül kiüríti;-!
|g/ill6"vá- j
a vérkeringést előmozdítja s tartós meg- 'i .
bervonta könnyebbülést szerez.
n

íwi gond I
Premierek hete a Színházi Életben! Nem
_
és kevesebb, mint Ot premierről hoz beszámolót
a
Színházi
Etet must megjelent uj száma. Az
k| borit a
Ot ujdon-ag legérdekesebb jeleneteit pompás
álmukért fényképekben mutatja be. A Vígszínház uj
I VatéoaSspMn iablortak sBayer-kersntel fslülntiihatatlanok fe<'ajú>.
darabjáról Nagy Endre, a Nemzeti színház
jiggt-Mji. r l m i m a ét mindennemű mo-hli'5!ci nwgbatoedáiaknel.
_ de osak premierjéről Zsolt Béla, az Operett színház
igy ujabb újdonságáról, a Mayáról Kálmán Jenő, a Terézkbruti színpad nj mhsoráró' Lukács Gyula,
kény" — az D) színház premierjéről pedig Forró Pal az ország legnagyobb és legrégibb botoráru- i
háza készpénz és kedvező fizetési leltételek •'
számol be. Hatvány Lí i , Bródí Li.i, Szász mellett. Kocsiéin bútoráruháza Szombathely,
! lük a s/a-s Zolán, Ernőd Tamás és mások ér lem isebb- Sopron
és Nagykanizsa.
atlanul — nól érdemesebb cikkei, rengeteg kép van még
Valtoü.iapok felülbélyegzése. A postaiIrta: Váth J á n o s .
az
nj
Színházi
Életben,
m
ily
darabmellékletül
szükreszaBoglár hajdan is komphely volt, mint
a sz-zon öt legnagyobb sikeré egyfelvonáso igazgatóság közli, hogy a váltóürlapokra a
e ákadály- sát adja. Kézimunkaiv, gyermeklap és kotta vallóilleték lerovása céljából felragasztott ok Zántód. .Réfülöpon át kötOtle össze a déli
mánybélyegek felülbélyegzését a postahivatal partot az északival. A gőzhajójáratok kezdet
olyaval— melléklet van még az uj Sziuházi Eleiben, a jóvöben a pénzügyminiszterrel történt meg
től megvoltak. A Kopasz-hegy egyenesen kí
melynek darabonkénti ára I P, előfizetési dija
[ lehetetlen negyedévre 10 P, félévre 20 pengő. Szerkesz állapudásnak megfelelően csak abba az esetben nálkozott, hogy a Zalára nyiló kilátásban elteljesíti,
l'a
a
felülbélyegzést
kérő
egyén
az
gyönyörödjünk. A káli köhátak s a Bada
tőség és kiadóhivatal Budapest V I Aradi-u. 8.
én Sors;
okmánybélyegeket ugyanannál a postahivatal csony vidék bazaltalaknlatai igazoltak ii helyi Krumplit lopott. Kolompár János alsó nál vásárolta és a valtíörlapra^a- felülbélyeg- mondást, hogy Somogy" Zalából a legszebb.
— és elsági cigány ellátogatott Bobára és hogy üre j zéssel megbízott tisztviselő jelenlétében ra- Mert feledhetetlen a kép, amit n túlsó part
•szerüsitett
» •
sen ne menjen hava, hat Bakó Sándor bobai | gasztatott fel. '-"'
nyújt opálba, kékbe burkolt kúpjaival s em
osztályrész gazdálkodó földjéről. 5 mázsa burgonyát viit
Ha Budapestre utazik, első. utja legyen lékeztet, hogy a lábunk alalt dobogó lOsz hegy
magává
.
A
károsult
gazda
jelentést
telt
a
minden
; a fényesen átalakított és kibővített Hongária is vnikán tetőzetének köszönheti megmaradá
sát. A hármadkor óriási telei elhordták volna
csendőrségen és a csepdőJK a burgonyát meg
| fürdőbe (Budapest VII. Dohány u. 44) menni. 8 termő talajjá agyarlak volna Somogy ró
j és minden
is-Salaltas a cigány lakásait, de a cigány ke
;
Ott
már
reggel
5
órakor
nyitnak
éa
140
náinak. Meg is telepedett és vihatlan lejtOleLéikül,
reket oldott. Mo-t keresik.
Vasárnap nem lesznek országos vásá \ pengőért nemcsak megfürodhet, hanem jél ten nem csak az ősember, de sz-ősmsgysrság—
gin elölünk
is. Egry József, az uj feslőnemzedék kiválója
meg ia reggelizhet.
•-tárt sorom- rok. A miniszterelnök a hozzá intézeti főileritt bizonyította be, hogy olajban is meglehet
je-ztesre ígéreteit t.-ti, liő~-y miuden löfvény*r Peati Tőzsde uj azimi, amelyben lopni a Balaton szeszélyességél. Vitorlásokat,
ragyás őlf- ny.el odahat, hogy a v.isar és'Uiioepnapi vá
\ Vida Jenő, dr. Éber Antal, Kuncz Ödön és a lulsó partot, a halászokat, pásztorokat, ha
csak álom, sározások az egész irá/ág trlilelen fokozato 'mások nyilatkoznak, rendkívül érdek«s hirejóácsot, tözegégést, munkásokat
jelenített
' '
íszikkasztja san megszűnjenek,
' ken. információkon és riportokon kívül nagy vásznaira, Szóval az egész életét. Es senkinek
>
textil,
biztosítási,
vas
és
gépipari,
autó
sib.
az ujabb
Kinek valintt szerelmet Pesten Gugliel- ;
se jutott eszébe, hogy ezért etnografossággal
melti operaenekestiő'ie-trrői kőzöl rendkívül •. mellékleteket közöl.
vádolja meg — lejezte be meditáló.m és Sík
ba fiatal lé- érdekes cikket a Délibábl-guj..bbszama,amely- .
Sándor ritmusaira ringott a vitorlásunk.
gazdag
tartalommal
jeleni
meg.
Az
érdekes
I
Ibák - ml
— Fonyód kettős vállát Szinnyei Merse
gén — tul á | színházi cikkeken, riportokon és beszámolókon
Pál a Boranazky László Örökítették meg. A
ki.ni egyfelvonásos színdarabot, folytatásos
szincsodákban álmodó alkonyát és derűjét
regényt, uovellat is ok tréfál'közöl a nép
(Havi részlet P 7 50)
lopta meg hatalmas vízfelülettel ée szakadék
Gyula.
szerű szinnázi képeslap. K_y szám, ara 24 fill.
kal. Boranszky kisebb igényekkel alkonyi s
Felkérem Celldömölk és vidékén lakó
borús délutáni képet lestett s az estének han
íi. e. közönséget, hogy sajal érdekében tekintse
gulatát is megleste. A hegy vulkánjában jól
meg a — uagyhaUsloku belső légvezetékkel
érzi magát a tölgy és koti a talaját Különös
(Havi részlet P 7 - )
seo szép, ahogy beleolvad déli lankája a szinte
rhatasloku — beépített csérépka yhamal és nb. megren
delését eszközölni szíveskedjél. A szigorú tél
végtelen "somogyi síkságba, amelyhez a hor
itt cserép- beállta előtt megnyugvására és örömére fog
vátországi begyek vonnak halovány kék ke
retet A kis kerek szentegyháza mellől ujjra
szolgálni mindenkinek, ha kiváló kályhája lesz
ki:
szelni Badacsony kölykeit és bugáit: koporsóé
•
és amellett szavatoltan fél annyi tüzelőanya
és süveg alakjukkal. Korlátlan a kilátás a Ba
nyag rheg- got kell beszereznie. Találmányom a régiese
latonba ugró hegy magaslatáról. De jó és
rilást jelent, répkaiyhaba is beépíthető.. Folyó - hó 24-^én
kedves
nézni Badacsonyról. Ezt Sajó Sándor
(kedden} Celldömölkre érkezem és a celldö rádió i s villamossági szaküzletében
in gyorsan
OrOkitette
meg múlhatatlan értékű költemé
mölki apátság székhazából dolgozom. Szaba
szerezheti be.
b vaskály- dalmam előnyeit e lap' hirdetési- rovatában
nyekben. (Balaton, A Badacsonyon, A fonyódi
Telefen 30. várhegyen.) Hogy szerelme nagy költőnknek e
megjelent hirde.té-em ismerteti. A ti. é. kö I Celldömölk, Fő-tir.;
tüneményes viz, igazolja, mert irredenta ver
áron. régi zöuség pártfogásai és b. m-greudelí seit e lap
sei mellett, vagy inkább előbb a rádióban ba
ezéntüze- kiadóhivatalába kérve, kivalo tiszteletül Kallay
latoni verseiből is olvasott fel. De szerelte
nélkül a Mihály kalyhásmester.
Fonyódot már Garai János kortársa is. Pados
Felhívás Celldömölk éa járás közalkal
János irta rola az első szonettet (Fonyód).
mazottalhOZ I Bútort megbízható és jó minő
Kocsis László csengő hangú verse a fonyódi
ladalom!
ségben és Ízléses kivit-ibeu bérmentve szalut
aranyhíd 40 versszakban laláz a Balatonnak.
atas alatt
A kikötőben veszteglő gőzös, az állomást
V o n a t o k é r k e z é s e é s indulása CelldamSIk állorrtéson o k t ó b e r 4-tgl
elborító vonalfüst gaza majd megfolytott ben
Hova?
nünket Badacsooy felől szeles ködből vágta
Honnan?
Uj
arcunkba észak a hideg esőt. A túlsó part
Sopron
elveszett a szemünk elől. Mintha tengeren
Mi
4J3 Szombathely ~~
személy .
Gvór
volnáok de,ejti] nélkül, a túlsó part irányítása
410 Budapest keleti
Budapest
Sz.
ál
hiányában nem mertük kis svertes vitorlá
<
motor pótl i 706 Szombathely
Zalaegerszeg __
7-40 Veszprém külső
sunkkal eleiünket rábízni a nagy viz szeszé
vegyes,
Szentgotthárd
CD
7- 58 Sopron 'cs. munkn.
motor
Pipa vas. nem
lyére. Hasztalan zsongott pár perccel előbb
C
motor póüó 807 Zalaegerszeg
Szombathely
fülünkbe Sajó Sándor költeményéből .Csóna
923 Szombathely
gyors
N
Keszthely
eladó,
|
komnak
fehér vitorlája villan a tini, mint
8- 20 Ovir
személy
Budapest Gy. i t
3
pillangó szárnya.. A folytatást .Mint bogár- .
11 40 Gyór
Szombathely .
albán.
1418 Sopron
Veszprém külső
sor, hossza nyúló rajban balászbárkák feke
motor
Sopron
14^2 Pápa vas, nem
ihpr szer
téinek rajta, meghazudtolta a zOld mélyO
Szentgotthird
14- 30 Szombathely
' személy
fehér tarajos vizén hánykódó hajók sora. De
Sopron visirk.
15- 51 Adonypusztászab.
ez is szeszély volt osak. Mert egyszeriben ki
Adonypusztászab.
1557 Győr
Oyőr
derült. A lomliajárásu délutáni azét vitorlafemotor pótló 17— Zalaegerszeg
szitő erővé duzzadt Egyzö'd mezőn, mint
17-17 Szentgotthárd
gyors
Zalaegerszeg
Sopron
19-00
vegyes
Szombathely
3 (D óriás fehér pillangó repültünk Keszthelynek.
motor pótló. 1945 Szombathely
Sopron
Elmaradt Mária telep, Kesztor, Halai, nberény,
20O5 Budapest Sz. át
Győr
személy
Edvi Illés Aladár -finom festői hangn'ataiiiak
5219.38 Zalaegerszeg
vegyes
Zalaegerszeg
színhelye. Mint a szájon rántott ló, egyszerre
2022 Budapest Gy.at
gyors
Szombathely
65
motor pótló 21-25 Keszthely
O Keszthely előtt torpantcok meg, ahogy lehor2335 Szentgotthárd
személy

CSARNOK.
Vitorláson.
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gooy óztunk. Kis lélekvesztőnk 00 igyekeztünk
ki a szárazra, — A kikötő kél oldalin az
édes nyugalom élvezel horgásznak. E nemes
sporttal ilzik ar idd unalmat — mondom. —
Nem aport ez. Kenyérkereset. A mailkor olyan
hálózati készülékek 6-12-18 havi részletfizetésre
Oaszeszólalkozás tortént e miatt A sétahajókázók jó bajitaanyira eveznek el a mólótól.
már 95 pengőtől kaphatok.
Rájuk ordit egy a oyngalom édes kenyerét,
vagy a téli megbomlott idegeit gyógy i iga tó, a
S t a n d a r d 3 al készülék bevásárlásánál I drb,
hölgyeket fdvarozó fiatal emberre: — Nem
lát? Nincs szeme? — Mihez legyen? kérdi
bármilyen 4feszolgáltatott készülékét 5 0 p e n g ő
az vissza erélyes hangon. Összeszólalkoznak
a a vége becsületügy lett A bíróságon végző- |é r t é k b e n beváltjukat
dott. Kölcsönösen megbüntettek őket Azon
felül elvették a horgász engedélyét, meri-faiVillamos
rom'horoggal sportolj, mikor spo>tolni egy
horoggal is nemesén lehet. De a becsöleiét
kereste 1 Tornyai, hazai, palotai még alig tet
szettek ki az elvonuló zivatar ritkuló szöveté
ből. A Balaton városa megmosdatottan keit
ki a zivatarból. A kikötőből indalva ősi temp
loma és a főgimnázum melleit lyukadtunk ki.
is 12 havi részletre vásárolhatók.
A csnosiv szépségei elbájoltak bennünket.
Valami esti ájtatossághoz volt kivilágítva a a
Vasvármegyei Elektromos Müvek Celldömölki Telepe.
mély, patriás színek asztak a villanyfényben.
Minden ódon baja érvényeséit. Itt tartottak
keresztvízre Petőfi Sándor hitvesét, életrajzit
Gárdonyi Lajos szerkesztő irta meg a oeo- meg bennünket mementó mórira. Most az nj, azután másztak meg venyigét oldalát. Partja
tennánurnra. Itt énekelték, a Goorgicon meg de berendezetlen Múzeum mellett újra a vízre ellenéből sokan festették: Pentelei Molnár Já
nyitójának Veni Sanotéit s záró Te Deumait tartottunk. A hold mély Íves utja alatt reme nos, Ligeti Antal. Bipl Rónái. Gyönyörű kő
Lakácsy Lajos műre: Festetics György gróf kül hatott ívet a sugara. Csónakok és vitor k a p u i g Kisfalndy^reliquiáit í s ^ a k -aquareil'
szobra a földmívelés allegóriáival ékesíti a lások siklottak bele. Villanatra a túlvilági próbálta visszaadni közvetlen közelből, de
tarét Olyan jól esik utcait bolyongani. Itt fénybe vesztek. Itt a parton emlékeztünk meg igazi ámulat mégis csak szemtől szemben lógja
(Folyt köv.)
van Goidmark Karoly világnevü zeneszerző Nirai Szabó Sándorról, aki szinte rizionális el az embert ; - . ' . • •
szülőháza, rajta az emléktábla. A ! H'gLLatoyalatokkal csodálatos tapasztalati érzékeltelessel irta meg a SzOvetség folyóiratában a
íves boltozatai rejtik a szobáját Sába királyné
6 0 0 négyszögölön
szerzőjének. Fejér György, a nagyszerű histo Balatonban e tó turisztikai értékeit Meg senki
rikus nevéről utcát kereszteltek el. A főutca' se érte et, se festő, se költő, ee író, amit E l a d ó fekvő háromszobás
tengelyében áll a hercegi k«stély. Trónörökö papírra vetett. Ha elfenier eljárási módja he
> rj,ir.l~l UlUUjI no- ,
söket látott vendégül. Jó volnt megnézni ha
Ivett valami műfajba szorítja látomásait, első H i a ( j a S 8 p i í e S U . 300111., modern
talmas könyvtarát, abban is Kenassey Pál ( volnék,
aki a pálmát neki adnám — fejezte
he a kis lélek vesztéig gondolatai kicserélését.
paulinus szerzetes keze Írásában magyar Be- • Aztán a kedvező szelet kihasználva, vitorlát
nigna imádságot könyvét, finom* iniciáléit Itt
1 bontottak, A holdfényben hazormok rengetege,
hirdeti fekete márvány emléktábla, hol nyílt
meg a G'orgícon, a modern kétemeletes gaz I tornyok ércfedele s paloták kínálkoztak a taEsetleg bérbe is kiadó.
dasági főiskola elődje. A festői tájt választot ! lálgatásra. A villanyt kioltották s a szelíd égi
ták a karmelita atyák aj kolostora helyévé. | vándor szemtelen világitásanál^töldes hatterCim a kiadóhivatalban.
Még a zord időben is egyik adtó a másikat I ben vonultak el Gyedé?, Diás, Vouyarc, Vaséri Hévízről, a világhírű gyógyforrástól vissza. i begy szőlők fehér homlokzata'lábaival. GyöI
rök
kínálkozott
a
bazaitos
hátterével
s
pihoVillany gynl az utcáin. Mintha megzavarni
Cipész-üzlet áthelyezés!
patinát kutató vágyunkat. "Sietve haladunk a I feszk házaival alkalmas festőtémáoak, Déry
főutcáján végig. Az irgalmas nővérek zárdája .Bélának (Meleg nyári délalán, gyOröki ház),...
Usztelettel hozom. Celldömölk és
előtt kalapot emelüik, Latin áhítatában imád ] Brondszky Sándornak (a Balaton Győröknél)
kozott két kedves női lélek. E zárdát is Ra- I a Szilágyi Lajosnak (gyOröki fürdő, nyári dél- j vidéke nagyérdemii közönsége b. tudó
nolder János püspök alapította, akit Eötvös után Győrökön}. Itt éli. a nyári szabadságát i m á s á r a , hogy
Károly iz.estelenül idéz a balatoni könyvében. , Nógrádi László ifjusigi iro. Cserkész regéoyéItt született Tatabér J .nos egyházi költő, ba \ ben (Háború a Balatonon) s más írásaiban és
cipész üzletemet
latoni versek írója, kinek Szigliget és Kisfaludy . propagálója a nagy vizuek. Elbűvölő szépség
Sándor emlékét idéző költeményeit, mert T. ben tárol itt ki a Balaton. Kivált Nógrádi Celldömölkön a Vásár-tér utcából
kezdőbetűkkel jelentek meg a Vasárnapi Új nyaralójától. Nem'c-oda hogy a pedagógust
november l é n a Kossuth Lajos-utcába,
ságban, Tompa Mihály összes költeményei : írásra, lányát Magdát a festésére ihlette.
közé sorozott be Gyulai Pál. Kiértünk, em !
^zándékünkaj^ hogy Badacsony alatt aKözpontí kávéhág mellé h e l y m e n á t .
lékekben utazva, a százados parkjába, hol a borgonyzunk le a á Hableányban hajijuk pi
Elvállalom nöi, férfi és gyermekHelikoni Emléket kerestük fel. Márványtáblá henésre fejünket, képlete- hajótörést stenve.
ját betűzgettük t Berzsenyi Dániel Dukai Ta- dett A segítő átél stémbé fordult velőnk. Se cipök készítését, ortopád cipők, valamint
kách Judithoz intézett verséből e tor joiott a vitorla, se a kormány irányváltoztatásával tá.ós és Indtalpas lábakra betétes
eszünkbe: .Int e dicső táj. Zárd zengő ajak nem bírtunk Szigliget Öbléből kilutni. Az öb cipők készítését, teljes felelősséggel.
kal.. Tovább is találtunk alkalmas sorokat: löt ezer és ezer sirály, szekfl lakla, mert tap— Javításokat gyorsan és szolid árak I
• Keszthelyi partnak evez ladikom, mosol yg- lálékukat, az apró halat ide hajtolta telelő mellett készítem el.
I
n.jk élőmbe a szereiéit tájék Öblei s árbocai,. ösztöne. Vadrucák, gémek és kócsagok kére
Kérem a nagyérdemű közönség szi' kedták a hold elé Vitorlás erőlködésünktől
• Itt a két Balaton partja virágain, bol dus riadtak föl éjjeli álmukból. Mert kis híjjá, ves pártfogását, kiváló tiszteletiéi!
búzakalász rengedez a mezőn.. Már skandálva, hogy meg nem feneklettünk a szél próbálga
Papp Érné j
njjaink izeire szedve hexametereket felelő tásában. Lehorgonyoztunk. Szél aram győző
kisdiáknak éreztük magunkat Ha Berzsenyi mámorral vette tudomásai vereségünket s még
cipész-mester.
j
nek ilyen tok versre futotta, a halászkunyhót, erősebben dnlt, fajt. Mar a holdat is elfelhőzte
virágos vízpartját mértne festhette volna meg a letörölte fagyos mosolyát a falusi hátak
a keszthelyi Berkes Antal a Lénárd Imre, torony s varromok fehéredő ragyogásáról.
Zongorázok figyelmébe!
Kosskol Jeoő keszthelyi nádas, R Keszthely Csak a hátuk mögött látszott nyaralók inte
nél, Egri József (Keszthelyi öboi). Prém Józaef gettek (elénk; mért hagytatok itt olyan mos
Lipovniczky S z e v é r '
as akadémiai díjas színműíró Helicooi ünnep tohán bennünket? Ám rájuk teritette a szél
címen irta meg a Georgjoon német és ma felhő-köd köpönyegét s vége volt a külső zongorakészitö-mester Bpestről kívánatra
gyar tanárainak versengését. Még a szolgák szemrehányásnak. Azonban magunkban hama bemutatja legújabb szerkezetű zongoráit,
át két pártra oszlanak. Vas Gereben a Nagy rost fellázadt a: miért? Mert Szigligeten van amelyek olcsón, esetleg 80 havi rész
idők nagy emberekben, Keszthelyi napok, A varróm-romantika, szépen meg is festette
letfizetésre is vásárolhatók.
nádor Keszthelyen, Keszthelyi Helicon fejezet ' Gundelfinger János, Gerstner Ödön és Veszben ír vonzó képeket Festetics György korá tróczy Manó, Jaszhik Almos a többi balatoni
Régibb zongorákat becserél!
ról. Kozma Imre Keszthely szülötte iskolai romokkal együtt, de alig tudtunk becsületes
könyvekben, ifjúsági folyóiratokban s egész ledéi alá húzódni. '
Hangolást, bórözéseket
kötet mesében áldoz a Balatonnak. Bolyongá
sunkban a teljes hold világánál betértünk a
A költők megénekelte Badacsony alá felelősséggel vállal. Vidéki meghívásra
temetőbe is. Szép utain sétálva, a köveit és (festők csak a szeklárjáért rajongnak közvet
készséggel megjelenik.
síremlékeit enyhe lénybe vonta a holdsugára, len közelről) sok veszlegtés, vízmérés és vielméláztunk a Georgicon alapító Festetics torlateregelés ntán érkeztünk meg nagy ke Bejelentéseket e lap szerkesztőségébe kér.
menyének mauzóleuma a a kis ' kápolnában rülővel. Először kívédtük a szelet, amely
nyugvó azelid hercegprímás síremléke állított Keszthelyre akart visszatolni bennünket. Csak
Hirdessen a
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