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Megjelenik minden vasárnap reggel. . 
Előfizetési ár : negyedévre 2 pengő, félévre 4 pengő, 

"egész, évre .8 pengő. ' - ' 
Hlrdalém dija e lő re t imtendfi . 

. ' P O L I T I K A I L A P. • ' 

Felelős szerkesztő és kiadó: 

ÖINKOREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőség éa" kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája I X dőnióiiör, 
ide i'itézecdők a/szellemi részf illető közlemeufek 

hirdetések és mind. nnemfl pénzil .tekék.' 

a Nemzeti Mui.kahél ájwndjósitásával 
ujabb nívós programmtíladott iparunk 
előrehaladásának, mert az a programm 
csak ujabb .munkástömegeknek ad,a 
meg a mindennapi kenyeret s ig* las
sanként és fokozatosan a monkanélkü-

. liség is meg fog szűnni. A Nemzeti 
Munkabél sikere bizonyos* időre lekö-

A-Neinzeti Munkahét erkölcsi 
- - értéke. 

Minden érző szivü magyar ember 
lelkét örömmel tölti el az a ludal, hogy 
Gömbös kormányelnök nagyirányu po
litikai elfoglaltsága közben is utat és 
módot talált arra,.bogy mint a TESZ 
vezéreinöke, a Nemzeli Munkahetet meg- -tötle a magyar sajtói, mely nap-nap 
rendezze: ' •' C I foglalkozott a magyar iparrai s igy 

örömmel fogadta a miniszterelnök j terelte rá a figyelmét a világsajtónak a 
Mhivását a magyar ipar minden ága-"j u.agyar nemzet súlyos problémáira, 
zata, sem idői, sem pénzt nem kiméivé-, • ' A Nemzeti Munkahét megrendező-
felvonultatla a~Jédjarfil>«gyar.-ipar te- j tével'az idegén"forg%lomHs emelkedett, 
mekeit. Ezzel, is bebizonyította, hogy a i amellyel Budapestnek, mint világváros-
magyar nemzet, amelynek zöméi az ', nak jelentősége is emelkedett, 
agrár társsdalom képezi, fejlődésben 1 Ezen jelentőség annál nagyobb 

.levő iparával fel tudja venni a versenyt ! öröm számunkra, mert az idegen töke 
küiállsmok virágzó iparával szemben 
Az óriási munkateljesítmény, amelyet I 
végzett a magyar ipar, valóban gigászi 
teljesítményű voll, amelynek eredmé 1 

nyére büszkék lehetünk, mert anélkül,; 
hogy a külföldi világsajtóban tervszerű ' 
cikkeket helyeztünk volna el, minden 
felkérés nélkül Rómától Prágáig, vala- j 
mint a megszállott területek ipari góc
pontjain megjelenő lapok is a legna 
gyobb tárgyilagossággal és dicsérettel . 
foglalkoztak a budapesti "Nemzeti Mun
kahét jelentőségéről és annak kiváló 
megrendezéséről, ezért csak hálás kö 
szónelte! lehelünk. 

Az ezer éves kultúránknak s az 1 

élni akarásunknak egyik legfőbb tanú
ságtétele volt, hogy az élni akarás, a 
szebb jövőbe vetett bit keretében meg 
van betHfiTiTkTrHeghékésebb munka ke
retében békés eszközökkel akarjuk meg
vívni nemzetünk legkeményebb harcát, 
a magyar revíziót. Tehát nagyon helye
sen tette Gömbös miniszterelnök: hogy 

beözönlése hazánkba sivár anyagi hely 
zetühknek is csak hasznára vált. Bár
milyen -nézőszögből birri gátjuk a Nem
zeti Munkahét nivós megrendezését, rtl 
kell ismernünk, hogy a TESZ ős a 
GYOSZ munkája valóban a nemzet tör
ténelmében arany lapokat jelent, ezen 
arany lapok mint a magyar revízió sze
líd fegyverei gyorsabb tempójúvá teszik 
a revíziót. . . 

A Nemzeti Munkahétről irt cikkek 
sorozatából, amelyei világlapok közöltek, 
néhányat alább közlünk: 

Daily Mail- A:' ellenséges államok 
falával körülveit Csonka Magyarország 
megmutatta azt az utat, amin keresztül 
ki lehet jutni az ellenségeskedés at
moszférája alól és a nemzet életéhez 
talál. A magyar nemzet ezen a bélen 
rendezte meg a Nemzeti Munkahetet, 
amelyben egybehívta kongressusokra áz 
összes magyar dolgozókat és olt elha
tározta, hogy minden ellenséges áram
lattal szemben fokozza a nemzeti mun

kát, gyüití a nemzetbén az energiákat, 
bogy ellenállóvá és erősebbé tegye a 
csonka nemzetei. A Nemzeli Munkabét 
gondolata a. Európában feltámadó na
cionalizmus produktív és ' korszerű ér
telmezése. Ezért mindazoknak, Akik ma 
kiutat-keresnek, figyelmébe kell ajánlani 
azt áz utat, amelyet a. magyar nemzet 
maga elé tűzött és követni fog. Nem 
az ellenségeskedés és a háborús esz
közök szellemével kell egy-egy nemzet
nek a maga fokozottabb megbecsülését 
és tiszteletét Európában kiverekedni, 
hanem a munka építői termelő és ölet
ni vót emelő szociális, jelentős eszközeivel. 

Á" Nemzeti Munkabét á magyar 
nemzet vezetői szerint jelenti továbbá 
azt is, bogy egy olyan közösségbe fog
lalja a nemzet minden tagját, amely 
egy sorsban vállalja a munkát, vállalja 
a munka fáradtságait és a munka nem
zetre báruló eredményeit is. A munka 
sorsközösségéről beszélnek a nemzet 
szemszögéből Magyarországon ezen a 
héten és nem lebet kellőképen értékelni 
ennek a gondolatnak társadalmi, jelen
tőségét a nemzeten belül 

Popolo D'ilaiia: A Nemzeti Mun
kahét Magyarországon a nemzet cse
lekvő erejének megmutatkozását jelenti. 
Ennek a cselekvő erőnek Európa -törté
nelmi színpadán uttörőjcMussolini, aki
nek kormánya már több, mint egy év
tizede virágoztatja fel a nemzeti munkát 
és ezzel élénk például szolgál a nemzeti 
erőben bizó európai nemzeteknek. Ez 
a nemzeti munka olyan 'eredményeket 
ér el, amelyek a történelemben példa 
nélkül állanak. Olaszországban a Carta 
del Lavór, és a korporativ állam esz
méje, jelölik meg ennek a ragyogó fej
lődésnek egyes állomását. "A korporá-

Az ideális háziasszony. 
I r ta: F o r r d P á l . 

— Azonnal, jon a méltóságos, ssszony, 
— mondja a fehérbóbitás stobaláay, — csHk 
egy kicsit tessék várni, még munkába:: vánl 

Es mint egy. izgalmas titkol árulja el: 
— Befőttet készít 1 
Pontosan ngy mondta, mint Bálint La

jos, a Nemzeti Színház főtitkára, amikor egy 
szer Hevesi Sándor direktor arat kerestem: 

— Most ne zavacd kérlek. Az uj darab 
jan dolgozik. 

De nem csak a szobaleány van megil
l e t ő d v e . Az e g é s z ari lakáson érzem a vára
kozás feszOlt izgalmát. 

Hevesi Sándor leállította a rádiót Azt 
mondja, hogy most nem ér rá a mflsort kri
tizálni. A felesége nj alkotásáról kell véle
ményt mondania. A méltóságos asszony 
ugyanis premier előtt áll. A napokban jelenik 
meg hatalmas könyve, sz .Ideális háziasz-
szony«. A könyvében a háztartás és a ven
déglátás művészetének különböző fortélyain 
kívül vagy ezer ételrecept is foglaltatik. Mi
előtt egy recept a könyvbe kerOl, a legké
nyesebb Ínyencségeket be kell matatnia a 
kérlelhetetlen zsOrinek: Hevesi Sándor dr. és 

I Hevesi András kritikus uraknak. 
A zsűri már "együtt öl s hallban. 
Négy óra harminc perc. 
A méltóságos asszony bevonul. Látszik 

rájla, hogy nagyon drukkol. Négyféle befőttet, 
egy újfajta fagylaltot és három különböző 

- tortak'ölteinényt helyez az asztalra. A zsűri 
munkához lát. Irigylem őket. Egészen kelle
mes foglalkozás. A vaníliás fagyiéit,, geszte
nyepüré és csrancsiz hármas kompozíciója 
remek I 

— Látja kérem, — magyarázza a mél
tóságos asszony, — ez az én 'sikerem legfőbb 
trükkje I Kombinálom az ízeket és minden 
ételt ngy készítek el, hogy abban legyen va 
lami egyéni, meglepő I 

Hevesi Sándor mosolyogva meséli: 
— Párizsban a nagy ruhaszalonok ret

tegett réme a zseniális varrónő, aki megnézi 
a* próbakisasszonyok felvonulását és emléke
zetében tartja s bemutatott összes modelleket). 
Ilyen inegjegyző zseni a konybsművészet te
rén a feleségem is. Ha Londonban, vagy Pa
risban megebédelünk a Carltonban vagy Cla-
ridgeben, mindig csak a legraflínáltabb 
ételeket rendelte meg. Levágott belőlük egy 
darabkát, megízlelte és már pontosan tudta 
elkészilésflknék minden trükkjét. Es soha 

többé nem felejtette el I 
— A legmulatságosabb emlékem, — 

veszi át a szót a méltóságos asszony, — 
egyik előkelő londoni penzióhoz fűződik. Ka-. ' 
rácsony előtt voltunk, ami Angliában annyit 
jelent, hogy a hét hét napja közöl nyolcon 
kerül asztalra a plumpudding.Az egyik vendég 
megjegyezte, hogy a pudding nem jó. A töb
biek is olyasleiét mormogtak. A peozió tu
lajdonosa elsápadt, hz a vállalat halálos íté
lete volt. Az angol a puddingban- nem ismer 
trélát Láttam a szegény ember kétségbeess 
sét és felajánlottam, hogy estére én csinálom 
meg a puddingot. A siker minden várakozást 
felülmúlt. A vendégek el voltak ragadtatva és 
éo büszkén könyvelhettem el dicsérelüket, 
hogy Angliában én készítettem s legaogolo- . 
sabb puddingot I _. 

— Hogy miként határoztam el a könyv 
megírását? Bevallom, felhajtásra történt.Min
dig nsgy volt nálunk a vendégjárás. Amerikai 
angol, francia írók, a diplomácia tagjai, tár
sadalmi előkelőségek fordultak meg nálunk és -
mikor bucsuzkodssrs került a sor, a társaság 
néhány tagja mindig könyörögve fordult 
hozzám: • ' 

— Nagyon kérem, nem adná meg ne
kem sz előélet receptjét. 
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cióa rendezel bevezetésével bölcsen ki
küszöbölték, azokat az etfenléteket, ame
lyek a tőke éa a munka közölt áthidal 
hatatlanoknak látszottak. A nemzeti 
macika Moyegéaek (elismerése a nemzet 
szoígálaláOa altítja a termelés tényezőjét. 
Ezek a tényezők á Budapesten megren
dezett Nemzeti" MuiSzihét keretében 
teljes számban resztvettek a nemzeti 
gcndotal a á nemzeti munka propagan
disztikus szolgálatába.). Amint Colonna, 
a budapesti olasz kiijret kijelentette, a 
Duce és a fasizmus'a nemzeti munka 
szellemében Magyarországgal együttmű
ködni kivan. Ebben a szellemben a 
nemzeti és enrópai "szükségességek kor 
azerü értékelésében és messzemenő 
megértésében a magyar nép aspirációi 
mindig számiihatnak az olasz nemzet 
érzelmi, de aktiv támogatásával. 

- L'Oeuvre: Nyolc napon át a gaz
dásági .élet minden terére kiterjedő nagy
száma éS dúsan rendezett kiállítás fogja 

.'érzékelletni a Munkahét rendezőinek, a 
nacionalista TESZ-nek a szellemében 
azt a mélyreható nemzeti egységet, 
amelyet Gombos tábornok hirdet és 
amelynek megvalósítása egy esztendős 
fáradozás alán következik be. 

A magyar főváros — írja a tudó
sítás — zás/.lódiszben van. A fontosabb 
közlekedési csomópontokon megafonok 
továbbítják á beszédeket, a házak falait 
beborítják a Nemzeti Munkahét színes 
felhívásai, amelyek Magyarország feltá 
mádását jelentik. Mindezekben a meg
nyilatkozásokban a trianoni szerződés 
revíziója természetesen nagy »s-tt-u--.t 
játszik. .--'. ,"'-'-

- s , . »Trianont vádoljuk« — hirdeti a 
Nemzeti Munkahét minden .Tgmoz-
dulása. 

Megismétett híradás. 
Közöltük lapunk mult heti számá

ban a birek között azt a nem minden
napi és nem közönséges végintézkedést, 
hogy a néhány héttel ezelőtt Kemenes-
högyészen elhalálozott Badó Elemér föld
birtokos végrendeletileg meghagyta, bogy 
az 6 adósainak az adósleveleik viss/.a-
adassanak éa azoknak a pénztartozásaik 
elenged tesaenek. 

Ez a végrendelkezés annyira nem 
mindennapi, sót annyira páratlannak és 

'szinte egyedül állónak mutatkozik a mi 
közéleti rossz viszonyaink közólt. hogy 
jónak láttuk a közérdek szempontjából 
arra a nemes emberbaráti wlekedetre. 
még egyszer visszatérni, részint, hofcy 
azt kiegészítsük; részint hogy annak 
előzményeit is feltüntessük. 

— . Radó Elemér emberbaráti jószívű
ségét nemcsak azzal az utolsó cseleke
detével mntotta" •sjgi hogy ad/isainai 
elengedte talán.-- a miként sokan gon 
dolhatnánk — a 10. 20. 50 pengőre 
menő apróbb tartozásaikat; hanem el
engedte azoknak a százakból állott és 
végösszegben bizony néhány ezer pengőt 
kitevő adósságaikat. Emberbaráti jószi-
vüségót már sokkal előbb is, éveknek 
hosszú során át is ugy gyakorolta, hogy 
kölcsön adott pénzei után soha senkitől 
kamatot nenL&gadott el;. megelégedett 
azzal,'ha adósai a tőle kölcsön vett 
összeget magát nem iS-ügyszerre, egész 
összegében, de részletekben és kamat" 
nélkül visszafizethették. Nagy szó ez és 
ezinte egyedül álló. nagylelkűségből fa
kadót! cselekedetek voltak ezek>nben a 
mi időnkben, amikor a felpuffadt pénz
intézetek és a tőzsérek oly gyakorta 
megszólaltatják az árverési dobot: „Fizesd 
meg. amivél tartozol!" és ha ki nem 
kerül az adósság, készek .'•olnánaí iz, 
adóst tömlöcbe vettetni, amig megfizetve 
nem lesz az egész adósság, mind az 
utolsó - fillérig. . - . 

Radó Elemér emberbaráti cseleke 
deteihez hasonlók már megelőzőleg is 
fordultak elő a szentmártoni Radó-osa-
adnak élettörténetében A ó édesapja 

néhai Radó Dénes kemenessömjéui 
lakos a régi kezdetleges kiscelli korház 
javára a mult század hatvanas éveiben 
egyezer ojiifasakr̂ Wréku forintot tett le 
alapítványul, mai pénzünk szerint 2320 
pengőt. 

Ugyancsak Radó Dénes ezelőtt 36— 
38 évvel, amikor Isten az első -fiuuno-
kát ajándékozta a családnak, nagyapai 
szive örömének azzal adott kifejezést, 
hogy berendelte Kemenessörujénból ösz-
azes adósait, adósleveleiket nekik visz-
szaadla és adósságaikat elengedte. Az 
igy elengedeti pénzösszeg meghaladta a 
2800 osztrák érlékü forintot, mai pén
zünk szerint a 6500 pengőt. 

Radó Dénes ezelőtt mintegy 25 

esztendővel, amikor mezőgazdasági bir
tokait haszonbérletbe bocsátotta, magá. 
hoz hivatta összes mezőgazdasági cse
lédjeit és azok között kiosztott ajándék
ban 10 ízer" koronát (ma 11600 pengi) 
az ó hűséges szolgálataiknak jutaiiiiaal. 

Ugyanakkor Kemetressöaijén köz
ségben letett tízezer koronát örökalapít. 
ványul, azzal a rendelkezéssel, hogy a 
tizezer koronának évi kamatja 500 ko
rona (680 pengő) adassák ki évenként 
seg lyként egy sömjéni elöregedett, mun
kaképtelen embernek. 

Végül a harmadik tizezer koronát 
letette a / kemenessömjéni evangélikus 
gyülekezetnél nlap.ilványu1, hogy abból 

' építsen és tartson fenn kisdedovodát 
1 bitfelekezeti !cü!ó:nbség nélkül a község. 

beli kisgyermekeknek lelki testi életétiek 
: megóvására és gondozására. j • 

Igaz. hogy e/.efe az alapítványok 
| 1910. után hamar bekövetkezett világ

háború folytán semmivé lettek; de ez a_ 
sajnálatos következmény mit sem változ
tat a Radó család emberbarát nemes 

'ténykedéseinek nagy értékein. Es talán 
; az séiu feleslegeŝ  hogy azokról a tény

kedésekről mostan megemlékeztünk, inert 
hát a világ hamar feled, pedig „eiempla 
trahur^t^-^ a példa vonz 

Szélhámos bérlő yarázdáiko 
dásai. 

1 letek óta három vármegye csend 
őrsége nyomoz lázas sietséggel egy rej 
telyes szélhámos elkövetett cselekedete— 
utan -

Németh J Bélának -hívják ezt az 
embert, aki az ősz folyamán.megismer
kedett egy lánosházai özvegyasszonnyal 
újsághirdetés utján és ót házvezetőnő
nek szerződtette: mondotta neki. hogy 

j egy uradalomba főintéző. Alig. mult el 
i pár nap, a főintéző megjelent az özvegy 

jánosházai lakásán egy 18 éves leány
anya! és egy három éves gyermekkel, 
magukkal hozták a podgyászukat is, 
mely egy kézikufferba belefért. Most 
már mindenkinek ügy nyilatkozott,, hogy 
az özvegy az ó menyasszonya és ahol 
osák megjelent, mindenütt ugy mutat
kozott be, hogy ó egy nagyobb gazda-

j Ságnak az aktiv fóintézóje, de most be-
] tegszabadságon vanr Azután elkezdett 

— Nyugodtan állíthatom, hoay az evei 
során több receptet írtam, mint a -tegnagyimb 
prakszisu tóvárosi orvosok. 

— Gondoltam: miért ne foglalhatnám 
hát könyvbe a tudományomat? De nem csak 
ezt, hanem mind azt, amit áz ideális házi
asszonyoknak tndnia kell. Én bem csak egy
ezem recepteket adok, hanem egyúttal pon
tosan ismertetem a főzés és sütés techniká
ját is. Megtanítom a háziasszonyt a tálalás 
merészeiére, megismertetem vele azokat az 
apró bOvésztrakköket, melyek nem kerülnek 
pénzbe és amelyek mégis a gazdsgság és 
fényűzés látszatát keltik. A legegyszerűbb éle-
leket is lehet egy tálalni, hogy azok bevonu
lása szenzációt kelt. 

— Könyveimben mindenre kiterjedt a 
figyelmem. Az edénymorogatásra ée a foltok 
tisztítására, a terítés és találás minden apró 
kis részletére. ,' 

— Szilárd meggyőződésem és egész 
könyvem azt a tételt bizonyltja, hogy az ele-
•„aos. inyeno konyha és mutatós háztartás 
nem.a pénz, hanem a hozzáértés dolga és 
erre a hozzáértésre akarok mindenkit meg
tanítani I " ».-
•——*-Nem tudom, észre vette-e, — veti 
közbe Hevesi Sándor — hogy a kritikusok 

j és eí..teuku^ok i uvóllal iryéuoek - i - vóiiak 1 
; Aki mindenben a szépet, a tökéleteset és mu-
| vészit keresi, az evést nsm tekintheti egy-
j szerb életfunkciónak, hanem abba i-igyekszik 
j egyéni izlést, sót bátran mondhatjuk: szelle 
[ met vinni 1 Mert a mflvészi ételkészítéshez 
j épen.ugy kell insplridö, tehetség, sót zsenia-
• htás, akár egy k'p festéséhez, vagy egy köl-

lemény megírásához. Jales Lemaitre, Sarcey, 
Trislan Bemard nagy Ínyencek voltak, remek 
konyhái vszsttek, ellenben Brunetiére, aki 
epés kritiknsyvolt és a »tudomány csöd|éröl« 
beszélt, Igen-rosi* es ízetlen ételekkel-szol
gált vendégeinek. Egyébként megjelent már az 
első futurista szakácskönyv is. Paui Rebonx 

'munkájs. A szélsőségek és vakmerő párosí
tások mestere. Például fagylaltot reszelt sajt
tal, vagy hs.ymával szervíroz. Azt hiszem, 
hogy • vslhmennyi futurista megnyilatkozás 
közöl ez s legveszedelmeaebb. Mert eíz nem 
csak képletesen megy az ember gyomrára, 
hanem egész komolyan. Nem hiszem, hogy 
sokan fogják végig próbálni Reboux"nr szs-
káoskOnyvét Vslószinulsg már ateteő oldalon 
abbahagyják a kísérletezést. 

• . V • 
— Nem igaz - folytatja a méltóságos 

asszony — hogy a mai viszonyok közepette 

< szerény-keretek közé illesztett polgári ház 
tartásban épen a gyomrunk rovására kell ta
karékoskodni. Épen ezért adtam könyvemnek 
az .Ideális háziasszonyt nak aicimUi a,t. I: -y 
A Ma háztartása és konyhája. Megdöntőm a 
rossz és .-/ükre szabott ételadagok mai ural
mát. .Bebizonyítom, hogy ha az asszony érti 
a mesterségéi, a megfogyatkozott házlarlasi 

j pénzből is épen olyan jó, sőt még bősége 
sebb és kilQoóbb ebédet és vacsorát keszit-

, het, mihTá regi békeidőkben. TJjra haogsu-_ 
lyozom: c-ak a hozzáértés dolga ez, ezt pedig 

I napok alatt megtanulhatja bárki a könyvemből. 

— Vendégeink köztit Villáni báró,pánsi 
követőnk, Firmin Gémifir és Molnár Ferenc 
értettek legjobban az ínyenc mesterséghez. 
Ezek az előkelő szakértők buzdítottak legjob
ban, bogy írjam meg könyvemet . . . 

- Ebben a pillanatban fejeztem be a zsOri 
elé állított életköltemények ízletesét. -3-: -

— Méltóságúé asszonyom — mondot
tam — fejet hajtok a nagy szakértők előtt 
Es enged e meg, bogy én már mlntközflnség 
köszönjenj meg, hogy közkinccsé tette recept
jeit Es főleg, bogy ilyen meggyőzően bizo
nyította he azoknak gyakoriali értékéi! 



BO. szíré 
birtokWrletek után kutatni, kutató útja-

'ban elretódöUtde Oelldömőlkre is Végre 
[jkk'ÓD özv. Horváth Imréné 220 itoldaa 
birtokát kibérelte 2200 P éti bérért. 
Társként maga mellé vette a fentemlil 
lett jánosházai özvegyet, akinek János-
hazán levő lakóházát^ajánlotta fel bizto
sítékul. A szerződésben ugy állapodtak 
meu hógy a bérlet első negyedél no 
vember hó 22-én fizeti ki, unvel na
gyobb pénzkövetelését akkor kapja meg. 

A bérlő társak beköltöztek^ az ukki 
kastélybt, nagy dáridókat csaptak., jöttek 
oda ismeretlen liélea uók és férfiak. A 
bérlő elkezdett vásárolni, gavallérosan 
megadó*! mindenkinek mind n árat. de 
senkiitek néth" fizetett Így vásárolta meg 
Magdidé Rudolf ánosházai vendéglős 
kei lovát es hintaját, Bocskai Antal, lia-
iiyó Kálmán kissomlyói lakosok ióvait, 
szekereit, vetőmagot, gazdasági felszere
lést, traktort stb. 

Legelőbb fogott gyanút a két kis-
- j in ivói gazda, akik november 20-án 
elmentek Ukkra a pénzüket követelni. A 
berló nem igsn szívesen fogadta őicet, 
akiknek azt a mesét mondta el, hogy 
most felpskkolnak és elmennek Veszprém-
megyei birtokára, jöjjenek ők is vele és 
ott mindent pontosan kifizet. 

Parancsot adott a cselédeknek, hogv 
fogjak _be a lovakat és felpakkolva min
dent, a gazdákkal és kétes társaságával 
együtt elindullak, bogy hova, azt a bérlő 
ni maga sem tudta. Napokig vándor^l-
t as . l io l jobbra, hol balra, végre egy 
heti barangolás után megállapodtak egy 
nis faluban. A két gazdával bement a 
vendéglőbe, ahol rgjndelt italt, ételi és 
mikor már belemelegedlek a mutatásba, 
a bérlő ur tizelés nélkül meglépett, ott 
hagyta a két gazdát és szekerein el
hajtatott. > 
, Közben iJÉniiduit a kutatás az el 
tűnt két gazdwután. Egyik gazda neje 
kétségbeesésében meghalt, mert olyan 
hírek jöttek, hogy valahol meggyilkolták 
őket. Három vármegye csendőrsége meg
mozdult, felkutattak, tűvé tettek mindent 
az eltűnt' gazdákért és a' béiló kézreke-
riteáéért, de osak nem akartak előke
rülni A két^gazda végre teljesen lecsi-
gázra, lerongyolódva haza került ea 
ekkor derült némi világosság a dologra. 

A osendőrség most már uj nyomo
kat kapott es végre sikerült elfogni a 
bérlőt is Veszprémben Most már ismét 
Janosházán, Ukkon van a bérlő, de most 
már hatósági kezekben. 

Szembesítették vitéz Galgóozi Kál
mán körtvélyesi főintézővel, aki előtt 
erősen állította, hogy ő tényleg Németh 
J. Béla, azonban vitéz Galgóozi kijelen
tette, hogy egyidőben járt az állítólagos 
Németh J. Bélával 1810-ben a magyar
óvári gazdasági akadémián, aki később 
gazdasági akadémiai tanár is tett, sőt 
többször meglátogatta ót-e- körtvólyeai 
pusztán, tehát ex a szélhámos Németh 
J. Béla nem is lehet. Ezután a. jAnps-
házai osendőrség bekisértette a szom
bathelyi ügyészség foghazába, ezzel a 
nyomozás egészen máa útra terelődött 

SÁghogy«n 
szép területű és jól termő 

n ő 16 
lakással és borpinübvel azon
nal eladó. Cím a kiadóban. 

Vonatok é r k e z é s e és indu lása Ce l ldömölk Á l l o m á s o n . 
t t u é n y e s 1933. o k t ó b e r 8-tól . 

Honnan 7 

személy 
motor 

személy 

motor 

személy 

moW 
szem) y 

teher szen 
személy 

sin autó 
személy 

motor 
vegyes 
személy 

I 
I 4 1 0 

1 70s 
I M « 
i 7.47 I 
I " 8''8-
1 H-22 ! 
; 8-25 f 
I H'"S I 

1202 
| 12 07 I 
' 13-55 ! 
I 1418 \ 
i 1-'28 ! 

i-111 30 | 
115-35 1 

15.77 I 
! 15-5 j 
' n-i2 : 
¡ 1 7 1 1 , 
19-0 I 
1945 | 

I2Ö44 í 
« 5 1 

I 20.53*1 
23*3 

Budapest—Győr 
Eszlerbázá 
Szombathely 
Veszprém 
Rédics -
Szombalhely 
Győr 
Szombathely 
Székesfehérvár 
Gvör • 
Zalaegerszeg 
Sopron 
Szombathely 
Pápa vas. nem 
Rédics 
Ovör 
Budapest déli Sz. 
Zalaegerszeg 
Szombalhely 
Győr 
Sopron 
Szombathely 
Keszthely. 
Budapest kp. Szab. 
Győr 
Szentgotthárd 

személy 
vegyes 

személy-

teher szem. 
személy 

személy 
motor 

személy 

H o v a ? 

motor 
személy 
motor 

személy 
motor 

sin- autó 
személy 

005 
4.15 
4 SO, 
5-10 1 
•17 I 

5.20 
605 
t'-'O 1 
7-20 i 

-8-27 ] 
8.29 I 
8.30 
9-10 

11-37 
12.09 
J2.12 
13.00 
1 4 » 
14-36 
1550 
1721 
rT-2! 
17-23 
17 30 
1135 
2Ö58 
20-59 

Budapest kp.Oyorl 
Sopron 
Szentgotthárd 
IlUdapCSI deli Sz. 
Rédics 
Győr 
Szombathely 
Pápa vas. nem 
Keszthely 
•Győr 
Veszprém külső 
Szombathely 
Sopron 
Győr 
Rédics 
Szombathely 
Esztertiáza vásár 
Budapest kp.Sz. át 
Győr 
Szombathely 

Rédics " 
Eszlerháza 
Oyör 
Székesfehérvár 
Zalaegerszeg 
Szombathely 

< 
® ... 
N ff. 

3 
»- | 

- a * • 
53' át-

I i 
5 

-1 
& 
(D 
•*» 

»< 
ifi 
í r 

9 

h l K tó K . 

A sajtófőnök izombaitielyen. Dr. Aulai 
István miuiszteri tauicsos, sajtófőnök kedden 
délben fele.-ege társasagában Szombathelyre 
érkezeti, az állomáson dr O-tffy Lajos lőis 
i ' i i i fogadia, ulaoiia pedig üuvauei' Albin 
országgyűlési képviselő vezetésevei a s-tom-
baihelyi napilapom munkatársai tisztelegtek 
elölte. A sajtófőnök nejevei együtt délben a 
főispánnal telt rtazl ebéden. Látogatásának 
c^lja .óit,.hogy re-zive.ye.ua .V-m; • i Egy-
ség Pártja szombathelyi szerkezetének gyű 
lésen. 

Felügyelő beiktatás. Ma va-arnap dél
előtt istentisztelet. keretében iktatja be egy-

: bazi hivatalába atooionat János esperes dr. 
Porkoláb János oiorhan .megválasztott helyi 
le.a.y-;."... .\ beiktatás után dé ben a Hubert-
tele vendéglőben larsas ebéd lész.-

Vallásoa estély. Az ev. Nőegylet csü
törtökön délután 6 orai kezdettel az Árpad 
nicai nj iskolában vallásos es'élyt tar>ott, az 
estély egyik kimagasló eseménye Lukacs Ist
ván bobai lelkész értékes előadása voll, azon
kívül több ének és szava'at hangzott el. Az 
estély nagyon látogatóit volt. 

í F S P I R I N 
- t a b l e t t á k • 

*vaitaka mejkiUfs elráJelei-
nélesfáfájásnái 

Byyéayysxertérban k a p h a t ó . 

Raf. vallásos estély. A helybeli ref. 
flókegyhaz december 13-an, szerdán este 6 
órakor az Árpád utcái uj iskolában vallásos 
estélyt tart a következő .nüsorral: 1. Közének. 
XXV. zs. Szivemet Hozzad . . . 8. Ima. 3. A 
•Gályarab« (Lampért Géza). Szavalja Pataj 
Maria. 4. Duett, énekel Németh Rozália dia-
konisza testvér és Hatvani Lajos segédlelkész, 
harmóniámon kiséri Hatvani Lajos pápai áll. 
tanítóképző intéiet tanára. 6. Előadás. A zene 
hatása az emberi létéire, Hatvani Lajos ta
nár. 6. Szaralat. Rozália diakonisza testvér. 
7. Hegedfljáték harmónium kísérettel. Előad
ják ifj. Hatvani Lajos és id. Hatvani Lajos. 
8. Bibliai magyaráz Hatvani Lajos a. lelkész. 
B. Záróima. 10 181. dic. Krisztus ki van. 
Önkéntes adományok szívesen fogadlatnak az 
építendő imaház céljaira. 

Urfsányok Mária kongregációi a teaes-
télye. Lapunkban mar megirtok, hegy a Va
ria > ongre- .ció műsoros estélyi rarűdez 'pén
teken, Nagyooldogaaszony napján a K - h . 
Kör beiyiégében, ezen ünnepély nagyon szé
pen sikerüli, ameiy után lea e.-i kövelr.zen, 
ezen lea esten is szép és előkelő társaság 
Vet részL 

A celldömölki ev. i f j . egyesület Miku
lás-estje a legnagyobb siker jegyében zajlott 
le, amelyeit a varos élőkelősegei ia ne '. n-
tik A nívós műsor ulan tombola zarla be 
az ünnepélyt. 

Nyugdíjas búcsúztató. A celldömölki 
Vasutas Körben Szílveszler-estea nyűg i'o nba 
vonuló vasulsook búcsúztatása lesz eza ka; 

| lommal történik meg a Debrece: ben és Hu-
dap.-sleh első dijat nyert serlegek Havatasa 
is. Belépődíj nincs. 

Ipartesiilntttéa. Kantén Jakab jános-
házai lakos téglanyartó iparáról .lemondott. 

Megszűnt autebusz-járat. A .yőr sop-
I roo ebenfurti>vasul igazgatósaga aOildőiuölk 
> Kapuvar közti járatot a rossz időjárás ruiaU 
I további intézkedésig beszüntette. 

- Ingatlan eladások Celldömölkön. Ka-
, kossyné Hollúat-léri emeletes bérhazái 12 
; ezer pengőért megvette Zlehovszky Dezső 

helybeli kereskedő. — Wendler István nyűg. 
lömozdooyvezető lakóházat, megun Hógor 
József oyug. csendőr törzsőrmester és ueje 
Teke Karolina budapesti lakosok 2900 P-ért 

A gyógyszerárakat a kormány uj ren
delete mintegy 15—20 százalékkal mérsékeli. 
Az árleszállítás különösen azok a I az orvossá 
gokat érinti, amelyek nagyobb tfmegb-u fogy
nak. A rendelet csökk nti a gjógyszi részek 
mnnkadijái is. 

U] négytlllérss cigarettát hoz. '.irga
lomba a dobaoyjovedék karácsonyra. A ké
szülő szopókás dohányáru nevét a magyar 
repülés büszkeségéről, a Gerle ról kapja. 

A Pásti Tőzsde 16 oldalas uj számá
ban közli Imrédy Béla pénzügyminiszter szó
szerinti páriamenti beszédét a pénzintézetek
ről és a bankfúziók kérdéséről. A nyomda
iparban lörtéoö szenzációs tranzakcióról éa 
várható intézkedésekről, az' nj tOzilaközpont-
rol, a tatai Esterházy Uradalom nj tranzak
cióiról, az Adriai és Fonciére uj idegenforgalmi 
irodájáról stb. nagyon érdekes riportokat közöl 
a lap. Fon Ferenc Londonból közöl érdekes 
tudósítást. Kitüoö textil, biztosítási, vegyészeti, 
vas és gépipari, vidéki hitelélet rovatok egé
szítik ki a kitűnően sikerült aj szamot. 

A Felaödunántuli Mezőgazdasági Ka
nara tegnap délelőtt 0 órai kezdettel Szé
kesfehérvárott a vármegyeháza nagytermében 
XXII. rendes közgyűlését tartotta az alábbi 
tárgysorozattal; 1 . Elnöki bejelentések, meg
nyitó, üdvözlések. 2. állásfoglalás a löldieher-
rendezés és a gazdaadósvédö .endelet kiké
szítése tárgyában. 3. A kamara 1934. evi 
köllségvetésének elfogadása. (Közgyűlési ta
goknak indokolással együtt nyomlala-b'.. elő
zetesen megkOldeletL) A Indítványok, javas--

http://re-zive.ye.ua


Iv-.t. a -, marsi tagok testéről. (Legkésőbb & 
mppal a közgyűlés előtt a kamarához írás-
hsn be kellett küldeni ) 

UJ egyfllléresek. A pénzügyniiuiszier 
04474. - ím alatt kiadott rendeletével 5 
millió dir n egy filléres érem Tereset rcDdelte 
el. Az 1925. évi XXXV. tc 12 § a értelmé
ben tudv.n vóleg 80 millió pengő névértékű 
nem nein - lemből keszOll rállópérjzt szabad 
verni és fi rgalomba hozni. Ebből az össz-
névértékb a mostani filléres érmek kibocsá
tása -Btan még 7 miiiió és 60.000 pengő 
névértéke mennyiség marad fenn. 

Miki; s Andor • magánember. A leg-
meghatobt olvasmány e héten a..S:inházi 
Eleiben ../ a cikk, amely Miklós ^Andort, a 
magán embert mulatja be. Apró mozaikok az 
e,hunit ' u/s'igvezér életéből: egy izgalmas és 
megható r gétiy ez az élettörténet. A Szín
házi Elet -l. '-tárnában H-itvany ' Lili a hét ' 
színházi .-en.ényeiről számol be, Hunyady 
Saudor I írja. hogyan mutattak be a Szegény 
Mervieri a Készek Klubban. Szomory D 
a hét r. ú. eseményeiről referál, Biro Lajos 
koustan iq pol\i cikke az utolsó élőeunuchról 
szól. Vagywitdrö könyvtarak cimeq | j i indiaija j 
a Szio.hfyjKiel a l"ggazdawabb és legérde 

'pisil magánkönyvtárakat. Forró Pál 
Hevesi S a dóráéval csinált interjút a legidéa" 
Itsabb háziasszony cimen. Hevevi Saodorné, a 
Nemzeti Színház v igazgatójának (e'esége 
ugyani/ Az Idsális Hbá/ias-zony címen, köny
vet "irt >s ebben a mai háztartásnak és kon* j 
hanak luínden titkát, fortélyát megírja. Hogyan' . 
lehel ii j js .onj . i l élni, ernll szól Hevesi Sán-
dorue könyve. Lakatos László irodalmi levelet | 
ad, S z « - z Zolian p dig arról ír, hogy milyen 
róhöz mi yen kutya illik. A Színházi Elet e 
heten darabmellékletken: közli a Belvárosi 
srinhaz oavysikeiu Kozmetika enni: szinda 
rabjai, koii.iniellekl. lén pedig a Van egy kis 

pénzem cimü slágert hozza Rengeteg érdékes 
cikken, gyönyörű kep -k -n kW* 64 oldalas 
Radó Világhiradó, Hegedd, rvandor radiokn-
tikájával, 32 oldalas Gyerinekéjság es. kézi
munka melléklet egészíti ki a Színházi t e 
uj .-zamat, amelynek ara 60 fillér. Előfizeti 
díj 6.50 pengő negyed "évre. Kiadóhivatal Bu 
dapest VII Erzsébet kötut 7. 

Megjelent a .Siabadság. vitéz Bajcsy 
Zsi'inszky Endre pompás heti lapjának uj 
szama. Gazdag "tatlímábűl kiemeljek, vités 
Baicsy.Zsilinszky Endrének az örök Tiborc 
prob éniajarol irt cikkét Totnbor J-níi nyűg. 
ezr. les B thlen Islvan grol é.- Eckhard Tibor 
angliai e óadásail kommentálja. r.em hallgatva 
el a dic-érei mellett a kritika szevat sem.. 
Féjs Qeza .Halalo, :i]usag?« ctiumtlaz egye 
temi tüntetésekhez szól hozzá. Afra Nagyja 
nos dr. a .Föld népe. cimü roVatbáh a lalu 
problémairól cikkezik is válaszol a bo-za be
érkezett kérdező leve ékre. Gu ác-y József dr. 
izes törtenetei mor.d el a .Vasárnapdélután* 
rovatban. Ebben a szambán kezdi meg a Sza 
bsdság TauiaJ Aröa~ hatalmas rrg-nyínek, 
> Ábelja' rengetegben* cint Un ü 'tk 3 irz.esét. 
Hefí rigir.u ok, színes tiportok, érdekes cikkek 
teszik teljess S a lapot,-amely '12 nsgj 'oldalon 
jelenik meg és 10 fi! érért kapható nrind n 
újságárusnál — •-' 

- J l t t ad KaTácsTrnyra Tolnai? Tolnai 
Világlapja, mint minden eszierdCbenTazIdén 
is páratlanul gazdag karácsonyi szamot ad 
olvasóinak és előfizetőinek. A dub'aterjedelmö 
karácsonyi s.aru es a három pompás mellék 
let terjedelme összesen 572 oldal lesz. Öl 
pengő értéktylapot és könyveket, ad Tolnai 
Világlapja és a kaláesooyi szam áiá mellék
leiekkel egyfltt mégis c-nk 90 fillér lesz. Ez 
az öss/eg páratlan a iap e» könyvkiadás lör-
téneteben és mellen c-odalkozhat r.-jla min
denki és kérdezheti: Ho.yaii lehetségts? 

50. szánj, 

Az Jvsgruha. E«y loifdcril'diva'cégegj. 
szeu ujlajta érdekes ós szokatlan.női ioilei. 
leket koszit. A ruha anyaga — üveg f>rtmf 

nem átlátszó, de viszoi i hajlékony. A Paiíá 
Divat minden számában rengeteg ehhez h.-
sonló divatérdekességet közöl, azonkívül tn(,(,. 
száz patisi toalett és kézimunka "rsjzat éa 
több" száz tanácsot háziasszonyok szárGárt 
Egy szam ara 60 fi.ér. Kiadóhivatal Buda' 
y*?t VIII. Dohány u'ca 12. 

Nemesített 4500 caloriás vár
palotai 

I i g n i i s z é n 
állandóaiv raktáron. y: 

Tegye.] egy próbát 
D ü m m e r i h G y u l a 

építési és tüzelőanyag kereskedőnél 

C e l l d ö m ö l k . 

Gyermekek meiió 
esetleg házvezetőnőnek is el
menne szerény igényű hölgy. 
Szabást és varrást is jól érti. 

Cim a kiadóhivatalban, 

H i r d e s s e n a 
Kemenesaljában 

Celldömölk és Kemenesalja közönségének ajánljuk! 
Minden háztartásban ezek a cikkek kellenek! Tehát pénzét 

_ nem értéktelen lim lomra, hanem hasznos és célszerű dolgokra 
adja, ha k a r á c s o n y r a az alanti cikkekből választ 1 

Cimünk: Vászon és Kelengye Váltalat Szombathely, Uránia-Udvar. (Átjáró ház.) 
Szonyegosztályunkró! ajánlunk: 'iá 

•izőnyegeket. — 

Egyéb cikkek: 

Viiion ógitálynnk ajánlata: 

kizárólag nálunk beszerezhető márka: 

Ebédlő, összekötő, fuló, ágytlő, lorontáli és kókusz 
Olasz perzsáink szépek és olcsók ! 

^ / -
Sezlón teritök, falvédők, kész sezlónok, bútorszövetek. Paplanok 
(minden kivitelben), takarók, függönyök, matrac és roletta grádlík. 
Linóleum, börvászon és kókusz lábtörlők.. 

ÍTTT 
Pamut vásznak ágy és fehérnemüekre, damasztok szép kímintázás-
ban ugyancsak ágyneműikre. Rayé köpper és köpper gradl alsónad
rágokhoz. Paplanlepedő és lepedő vásznak. Ugyanez áruk l e n 
készítményekből. Damast árakban : Len étgarniturák fehér és színe
sekben. Törülköző és konyharuhák. Frottír tÖrÜlkÖSŐk minden mé
retben, gyönyörű mintákkal. '' 

Alant közöljük pár cikknek tájékoztató árát, melyek kizárólag k a r á c s o n y i g maradnak érvényben. 
Púié szőnyeg mtr. 98 ffllér. © Ebédlő szőnyeg 2O0X30O nagyságban Pengő 16.00. 

Máshol nem szerezhető bel Selyem brokát paplan 185 hossza teher valtával 
B minden s z í n b e n P e n g ő 22 .60 . gf 

Sezlón terítő 160 szeles 280 hossza, szép keleti minta, tartás minőség Penge 16Í0 . 
Kivéve reklám cikkeinket, megtelelő vásárlás esetén, vidéki vevőieknek útiköltség megtérítés elmén 

kttlön 5 siáialék árengedményt adnak készpénz vásárlás esetén. 

Hitelképes egyéneknek résiIetMietésre l s l Levélbeli érdeklődésre savóson valiaiolnak. 

Kérjük <* cimre ügyelni: Vászon és Kelengye Vállalat Szombathely, Uránia-Udvar. 

http://iijjs.onj.il

