évfolyam.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Felelős szerkeszti'; es kiadó :

Dinkpreve Nándor könyvnyomdája Cei.dfimölkön
ide pitézendök a szellemi részf illetó kizlt menyek
hirdetések és mindennemű penziUltktk.
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NÁNDOR.

ém^^^ík^^^^S^

ban érti
á dolgát.
Devan.
nemcsak
érli,
hanem
szive is
öröm tölti el l
léssel rekonstruálni, az utolsó évek beaz államvasút összes alkalmazottait, ! Utáni időkben sikerült nagy erőfeszi' vételeinek katasztrofális csökkenése és
mert Senn Ottő dr.-ban- látják és tud
i felújításokra és
beruházásokra előják azt a férfiút, aki mindig megértette
i irányzott bitelek kényszerű lecsökken
A kisemberek nehéz helyzetét és aki I
I tése következtében ismét nehéz helymindig humanisztikus,—megértő állás- [
I zetbe került és újból rekonstrukcióra
pontra helyezkedett a kisemberekkel, a I szorul. gyengékkel szemben, öröm tölti el épen !
Jól
ismerem
azt
a
küzdelmet, ame
azért a régi gárda volt azon tagjait TsTt
lyet
alkalmazottaink
a
mostani, mosakik már nyugalomban vannak és aki
ket a mostoha sors épen akkor jaüa I «<>ha viszonyokkal ^ folytatnak. Biztostttott nyugalomba, mikor a helyzet leg- í
* '
« > . ° 8 T a méltányos kinehezebb volt. Tőle várják ezek a sze- ! * « o k a t » legnsgyobb megértéssel
fogom elbírálni. Mindénkor azon leszek,
réncsétlen vasutasok azt, hogy végre
hogy az alkalmazottak szociális érdékei
legyen igazság és szűnjön meg a. nyug
a lehetőség határain belül megértésre
díjas és nyugdíjas közt a válaszfal
találjanak. De ha m i r a szolgálat. sze-.
Mi, akik a vasutasok he.yzetét, kü
mélyi vonatkozásairól szólok, nem hall
lönösen pedig Celldömölk- vasutas góc gathatom . él azt a sajnálatos tényt,
pont aktív és nyugdíjas vasutasainak hogy az utóbbi időben mindjobban el
felfogását is tolmácsoljuk, tudjuk, bogy terjedt a protekció igénybevétele a sze
a vasutasok kitörő örömmel- fogadták mélyzet részéről.
.'.._.
Senn Ottó dr. jövetelét.
Nem
akarom
ezt
a
kérdést
rende
Lapunk ugyancsak magyar szívvel
osztozik a vasutasok örömében és ki- leti uton elintézni, de megragadom az
alkalmat, hogy nyomatékosan bangsutartó szerencsét kiváuuuk—az—uf• ef-4
lyozzam, hogy a protekció igénybevéte
nőknek.
Senn Oltó dr. elnök székfoglalója t. lét az alkalmazottak részéről súlyosan
;ott értéké- I
alkalmával a máv. vezetősége előtt | 7
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" Ilyen tájban lehetett, rügyfakasztó ta
vasszal, mikor először kapott egy szál virágot
Bodor L30i a Sóki Agneslül. Maga a lány
tflzte a "kalapjába. Haragos-vörös dupla mus
kátli volt, csak'ugy virított a kalapja-melletl;Isten bünöl ne rója neki, — épen vasárnap
volt, — - még az. Isten házában js arra a vi
rágra nézett. A virágról meg átsiklott vizsla
szeme a másik oldalra, ott állt az Ágnes az
első-'sorban. Keblére, épén á" szívé fölé rriuskátlit tOzött, épen ^olyant, mint amilyen-a Lapi
kalapjában "íiritott.. Mintha osák mutatni.akarta
volna,- hogy ö adta a Lacinak is.
;-r - " Úgyis tudta mindenki. Szabadyék ablaká- ban is iryilik-ityeo virág, de bizony .senki sem
"-gondol.arra, hí% Ilafka adta volna, hiszen
még nincs eladósorban? varhat mélVtrsy-két
évig. Tödták, hogy az Ágnes. adta. De miért?
Biróné.asszony azt is híresztelte már, hogy
a szép Ágne3 az Ő kerésztfi'nak a- felesége
lesz, a kézfogóra is készülődtek már. Szóbe
széd csak. Rájuk cáfolt az. Ágnes, mert lam
.virag-nyilik, muskátli virít az ablakában,.de
nem Heles Pista szám ira^ Bodor Laci a va"iásztptt. íJo várhat egy darabig az Agues t
.Most sorozlak;be„ajfcil; elviszik hamm évig
;

Olyan jó volna tán megállni, *•
Ábrándozva lassan baladni,
- Elbabrálni uti kaviccsal
~Éa~ észrevétlen elmaradni.'
Amig »> ni ajjrg. arrtnyepjn
A napsugár aranyát issza,
Tekintgetek ijedten hátra,
Nem. szólit-e valaki vissza.

-

Nem kiált-e felém a múltból
-Egy emlék, melyet várva várok I
Az ut széle poha fi) párnás,
A lábam pihenést sóvárog De menüi kell. Nincsen megállás.
Mágnesként vonz a kőnek éle,
KedvetlenOl, szorongó szívvel
Közeledem folyton feléje.
RE.

h

Láhner Kornél elnökhelyettes üdvözlé- I
fokmérőié nem a pártfogó « e m é l y e ,
sére az alábbiakban válaszolt:
\ "»°
* * * * * az alkalmazott képesTudatóban' vagyok annak, - mön- j sége,- tudása és arravalósága.

Menyasszony a Szabady Ilus.

NegyVen.
- Ogy szeretnék mar. oem sietni.
-Oly gyorsan mir nem te a kedvem.
Bár még távolban a raerföldkfl
, S rajt az ijesztő szám, a negyven.
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n

Aii.HO IlUér

IP O L I T I M I L A P.

. reménységre
lesz szükségem, bogy a reám várakózó
súlyos feladatoknak megfeleljek. "
' Habár az utolsó hónapok örvende
tesen fejlődő- forgalma biztató képet ad
a jövőre,- a helyzet ma a békebeli álla
pottal szemben mégis az, hogy a bá
bom és a forradalmak alatt teljesen

Sa.narjsy Lajos, az államvasutak
elnökéne': nyugalomba vonulása után
_^_a magyar Y..' kormány Senn Ottó drl
bizta meg f. államvasutak veztjtéségpi,
Senn Ottó dr. nem uj ember a
Máv-nál, ő a régi físzlviselőgárdábol
— - v a ^ s z i v v w V lélekkel^vasiiti, aki való-

15. síám.

reglamát, meg becsületei tanulni.
Rá is fér. Mert lam, hogy bánik két
öreg szülőjével. Nem hallgat rájuk, jár a miga
esze utáo.
'
•
4- Laci, ne higyj te annak á lánynak,
— féri az-anyja,/mikor egy-két hét múlva
is mindig az^Ágnes virágjaival bíbelődött. A,
szárazakat a tükörbe tűzdelte, a frisset rae.g
pohárba lette, egy gyönyörködött bennük.
i—"Kalona sorba vagy fiam — bizongótt
az öreg Bokor — ráérsz még lányt keresni,
ha háwwreszteaek. Három esztendő nagy idő
ám, fiam. Fértjhez megy addig az Ágnes.
Többjük is van, nem jjretek ti össze.
— Édesanyám ismegvartaapámuramat,'
— ellenkezik Laci.:
.').'-''.
No, meg is köszöntem neki I — De
hátha nem is ezerét-^^-=IAnyJ2^vélekedik
az apa
* . . .- • — ,
Azt meg én tudom —? fakadt ki a
gyerek. Szó szót ér, nqm hajlik a-gyerek, az
esze már nem az övé, i-lve'te az Ágnes.
^t-tnrhéketaak—unnrkn^íste^, Sókiék
előtt a padkán. A lány kacérkodik xeié,. Laci
hiszi í indeu szavat. B ••, ad. aki nem hiszi,
'hogy. szeretik egymást. Mikor elvátnskr csak
rövid időre, más-ap estig. • •
De mínlha valami féltékehység is lak

Miniszteri rendelet a jéggyüj-: tésre.
17.233. 1934. számú rendelettel a
kereskedelemügyi miniszter végre sza
bályozta a jéggyüjtés módját és forga
lomba hozatalát. A rendelet kimondja,
hogy jeget csak olyan gyüjtőhelyrőlszabad szedni, hol ezt a hatóság meg
engedte. A balóság általában "október
havában jelöli ki a helyeket. Műjeget
csupán ivásra alkalmas vizből, termé
szetes jeget pedig vegyileg megvizsgált
vizből szabad előállítani, illetve beszeT r 7 f n

Ha a viz "vagy jég~a vizsgálat sze
rint fertőzöttnek . mutatkozik, akkor, a
hatóság köteles gyűjtését, gyártását, forgalombabozatalát eltiltani. A hatóság
akkor is élhet eltiltással, ha a viz vagy
nék az Ágnesben. Ha elbúcsúznak, mindig
kéri, hogy ne menjen el Szabady ék előtt. Ta
lán attól a kis tlnstól félti V Valami lehet is
a do'ogban, mezt ha elkerüli Laci a házat,
még is csak meglibben a fücgöny az elsőszöba ablakán, mikor Laci a túlsó oldalon
hazafelé tart.
Mikor a regrulák búcsúztak, vehette
vuiua észre Laci is, hogy abban a kis Húsban
lakik valami, amit szeretne neki megmondani.
Járták a táncot. Ágnes különös jú kedvében
volt, A Laci..se látott, se hajlott. Á terem
szögletében huzódolt mec flüs, onnan nézte,
milyen szép. pár ar a kettő.. Néha szeméhez
emelte á kendöcskéjét, törülgette. Ha táncba
vitték, nem igen vidult Szóltak is néki, épen
a Bodor bácsi, aki ott forgolódott a legé
nyek közt.
'
*
? _; . ••- ,—
'- — Ejnye Ilus, bizony még elpityeredett
Melliket siratod? — ingerkedik véle;" í l á S p
meg csak néz rá. 11- /• d- • szemp : mindent
megmood.
Laci lön épen. Iiust via'zí táncba. Valami
pirosság fut vveiit'an nrc.t... a/tmi mo-o'yneva'
kérdi, mikor vége a táncnak.
r— Van-e egy kis itójer-Laei-bácsi.
— Van bizony Iluska I
'•• '— Valamit_akarnék mondani, ha meg

r
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KfcMBNKSAUA
Vonatok

é r k e z é s e é s indulása Celldömölk
1933. o k t ó b e r 8 - t ó l .

dasági epülete, azok u g y a n i é t , —
tűrök dolás és egyéb vészedelmek. á l t i l ^ h ^
"semmi nyomok- nem-található, d« hol vaui.afc
aznk a nagy visszamatadt "k$drtk, melyekbűi
az «anyajLQt_a_íiizak építéséhez kiásták ? Hisz
a magyaz kikgjdák) falvaknak a ÍaWi_ végeu
található nagy gödrök adják meg egyik karakteret, fmnaa ásták kt az építők az_ .anyagot a tOmeafel készítéséhez es ott fürdenek
•és eszkálnak a ludak és .Kacsák a falusi -szszonyok hatzyobbv-ö'römér*. Azokat » mely
gödröket'sajnos nem lehet oly hamar eltün
tetni, hisz oly kézségek lakói, kik szépérzék-'
•kei bírnak, azon vannak, hogy ezen gödröket'
betemessék, de •gyakorlatilag alig: lehet azt
megvalósítani, mert igen, de Igen -ok szekér
"föfdet.- vagy kavicsot ós'.homokot keltene, bele
rfio-iTaifi. hogy ezek a eödrök a- fold .'löK/iné-.
vi 1-egyenlő magasságnak legyenek 'és cjrí
használhátCf-területtó' vajának,"' .

állomáson.
_

Hov
szentély
motor
személy

motor
szemelv
motor
szem y
személy
sin autó
személy
motor
vegyes"
személy

"•TIO Budapest—(Jyür
szemelv
708 Eszt-staza
vegyes
71* SznmbaJhetjc "
személy
747 Veszpr m
»18 Rédics
8-22 Szombathely,
S-25 Győr
l l ? 6 Szombathely
teher szem.
1202 Székesfehérvár
személy
12-07 Ovór
13- 55 Zalaegerszeg
1418 Sopron
28-1 Szombathely
1130 ; Pápa
Rédics
személy
üv*
Budapest-déli Sz.
motor
személy
1712 Zalaegerszeg
17 lö Szombalhe.1v
17-20 Gyér
""~fnotor
WV\ Sopron
személy,
1945 Szombathely
.ífiotor
20-44 1 Keszthely
20.51 I Budapest kp. Szab. személy
motor
2033 TQyOr 23-43 Szentgotthárd
sin autó '
személy j

jég rum -Ulszolt fertőzöttnek, azonban |
színe, szaga, vagy ize miatt áz egész- j
ségre ártalmas lehet. Ugy a műjég, 1
mintha— terméazetesr jég üzletszerű ter- |
melését és árusítását igazolványhoz köti :
a rendelet.
Behatóan foglalkozik a rendelet a
jégMktitak, vermek tisztántartásával. A
vermekea -felirattal kell jeleztfiT Tiogy
itt^jep^nattanalr és a jég kezelésévél
csak, egészséges embert szabad meg
bízni.'A jég szállítása körül is a legna
gyobb foka tisztaság .követelendő meg.
Olyan kocsin, melyen a jég beszennye
ződhetne .— -jeget szállítani nem szabad.
Tiltva van a jégnek szállítás közbén a
Tőidre való helyezésé.
-

Váto" ¥jgjai Sándor
•Kemenesalja eltűnt

községei* cüntt
:

-Nagy élvezettel és érdeklődéssel; oUas
tani a iCelidöoiölki Hirlap< március "25-iki
han a celldömölki járés elpusztult községei
ről számol be.
Minden esé're nagy elismeréssel kell
Vajai u nak adóznunk, hogy'íly (árasztó mun
kába kerülő, nagy körültekintést igénylő és a

—

szint.

. sT~

Q^-p;Bura nest^rp. OySr
4.13, Sopn.
4?0 I Szerdgo.'-u'-d
510 Budapest „éli Sz,
5- 17 | Rédics: '-"-, ••
5.20 Ovór
6-05 ! Szombathely SjSOt I Pápa vas. nem
7-20 I Keszthely
SHUtíyör.
, 8:29 1 Veszprém kOtsö
8.30 Szombathely
910 Sopron
11-37 Ovór
.
12.09 "Rédics
12.12 : SzombaLhelv
13.00J EszterházavásSr.
14-35 ; Budapest kp.Sz. át
14-3-i i Gvőr...... ...
I S * : Szombathely
17*21 i
17.22 i Rédics.
17-23 i Esztediáza "
17-30 I Györ
17.35 j Székesfehérvár
2058 Zalaegerszeg
20-59 I Szombathely

;

1

3. Az "egyáltalában nem vaiószjüü, hiigy.
--/aili-iT-ü falvak jiaraszt, iilelv- - hsrr
bágyházei kőből épültek volna^hjss mépmost
is 3 szegényebb sor.-u kisgazdák vályogból
építik ugy lakóházukat, mint gazdasági mel
léképületeiket, de. a fundamentumot a lakó
háznál kőből, vagy .téglából készítik, ho-y az
tartós legyen. A régiek minden bizonnyal harpntókép cselekeiltek, hisz akkor sokkai szo
lidabba i i pUkeztei, mint most. A templom,
iskola,
továbbá . a
nagyobb "birtokosok
házai, » nemesi knriák minden bizonnyal kö
böt épültek és mindezen épületmaradványok
nyomaira uem akadunk semmiféle' fhldmoo^
kanál,-pedig azokat az idő vasfoga nem
örli'ioeg.
• "

1

mell -tt nagyon érdekes és- értékes adatokkal
gazdagította Kéme esajja és vele egész járá
sunk ttrténétét.és kultúrája',' de engedje meg
Vajai ur, hogy azt kérdezzem, aKemenésalja,
és a járásonk^Tégy^eltünt községeiről való
adatokat honnan vetlé?
,
Távol áll tőlem mfrden rosszakaratú
kritika, akadékoskodás, vágy az a feltevés^
••
4. Ha tényleg annyi faln pusztult volna,
hogy-VajatTIT adatai nem 100 százalékbán.
következő kérdéseket el a muli századokban Kemenesalján és az
megbízhatók, de én
csak..a:érr"Tc?z?m io , m-r. arnai-nr rejiet^
vagyok: és ezen kérdezés tisztázása nagyon -sokkal löh lakosságának kellefl -'-lenni, , miot
érdekelne engem, továbbá- azért teszem ezt a amennyi most vau, pedig a statisztika, a t
»K> menés a! ja« heti lapi?an közzé, mert talán '-bízonyi'tjárhi.igy hazánk- lakosainak a száma
. .
más valaki .is fog érdeklődni'.á.-.szóban Torgó- lolvton eme sedőban van.
íiad lássák, -,'-•' -5.-Továbbá, ha tényleg annyi falu pustV
théma irínf, á laikusok ,pr
hogy mennyi őrizetlen munkájába kerültVajai tult el 'bármi okból a. mnlt századokban. 4{a-ii!t-ne.saljan es az egész ceUdCmö ki járavbah
nrnak min e'ikerült nK-gluduia. hogy mily kő:;.
ségek voltak a smolt századok folyamán a ha nem sok, de mfgs jó néhány oly sirleceltrj'ará^baii és mélyek pu z'tuUak-' el : tél- jetre kelleti volna hol itt; hol ott bukkaanüDk,_am«lyek—azt bizonyítanák,—hogy ott faivak
jésen.
.
voltak, a. letve emberek vannak elteméivé.. De
Kérdéseim á köveiki-zók volnának, me
lyékre a celB lapok e-u'yrkében kiméritő.választ mindezideíg ilyen sírleleteket nem. találtak,'
kérek.-Nagy köszönettel fogom venni, ha föl- kivéve, a történelem előtti és a 'róméjjk JTTJÓI
vílágoslfást kapok é s . kételyeim -eziranybaq valókat. A -régiéknek a- holtteste, ha el is
eloszlanak és kérdéseimre leUnlágósításl kapok. püsZ'.uit, de a ruhájukon icvő diszesebb gom
1. Hogyan lehetséges: az, hogy 38 köz
bok, öv, csatok, sarkantyúk, bégtárok stb.tnéf
ség pusztull el járásunkban a mnlt százádsferí ^-kellett volna az utókor számára maradniuk.
bap és azoknak csuk a nevük—maradtr fönn de'sajnn.-. ily jeletekről nincs tudemásuak.
<J. Hol-vannak azok a különbözőüáfoS,
az utókor számara?
2 Hisz ha arok az elpusztult falvak melyek Vajai" ürnak alapul^ szolgattak, litrgytiszta vályogból lellek volna építve, ;ilwioy S7. elpusztul! "ko/sépék leírását fl"ssze~nirttaZ
néhány évtizeddel ezelőtt épült Kemenesalja állítani? Ha ezekre vonatkozó íratok esetleg
és a celli járás legtöbb parasztháza; és gpz- egyes földesurak, vagy községek-tulajdonában;
-

-
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—
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- ' : '••

telt ő is; azt hitte, az Ágnes volt, az integetett; • lührer ur,"Bodor« dé mikor elolvasta, valami
nem bántom.
— — A
gilicék is tudnak csipkedni-?-—- . az Ágnes ki se nézett Az Ilnsl meg se ?zol- . furcsaságot vett rajt-esznrtnró 'Náci, a-földi;ják érte, mett ki touduiua arra, hogy ez a. aki .,i'. • foglalatoskodott . ° kOrtilOtte. Először
kérdi aztán a Laci.
— Csak arra kérem*Lací bácsi, hogyha kis lauy miért integet.
ökölbe szorult a keze. de mikor a végit oielmegy, né leiedjen el engeruiv Lássa, az- Ág
" Nap nap uian, év év után siet a maga vasta, minlha egyszerre valami hirtelen válnesről akarom még mondani,' hosty az usak utján a. végtelenség felé. Két évig elte már i tozas allíilt volna be, a redők elsimullak,
hitegeti magát.
Laci a király kényeiéi,, mikor levél jött.a i édeskés mosoly játszolt az ajka kösül. Mn— Megharagszom!
kaszárnyába.
*
: solyogva mondta:
— Pedig meglássa, ugy lesz, ahogy a
Fürer ur: Bodor, — jelentette" a
— Látod Náci, milyen boldog vagyok.'
Vera néni mondta: kár magáért. Szép lány, napos; Li-.oi sietve boulogatta. Hazulról jött. j Az Iluska lesz a' menyasszonyom.
de csak megmondom,, volt annak mar vala Olvassa^ olvassa, d> egyszer csak elfehéredik,
*
kije, most meg rá se néz a Pistára, azt meg a levél kiesik ke .-r-ből, ö meg oda esik a ke
majd hn.'y lö! nem veti az indulat.
mény ágyra szótlanul. .
Persze, hogy ugy lett. Mikor Bodor uram
_ . — Ne félts, engem Ilus, kicsi vagy. még.
^.LehetettJs^^Agues kézfoéóját irta' niég elment a_fiáirt a vasúthoz, akkor is oljran
— Mar mint é n ? —fakadt ki Ilus, —
áz öreg Bodor. Irla pedig erős vonásokkal, szfp napsugaras őszi nap volt, mint akkor, •
Kicsi vagyok,: de ha Laci bátyára mgst 11- ajá is huzkodla.-hogy hát:
- '' "
amikor.eJyittéL.Bitő_Nác4-jöi.l.. vele, Szaba;..
rhegy, három esztendeig nem lát, azalatt nagy
..».La,sd fi£m mégis csak nekem volt iga- dyék előtt álltak meg, ott szállt ie a kocsiról;
leazek, de akkor is . . . nem.; szolhatott töb zam. El ne. búsuld magad, legyél tiszte3séggel. Náci. A Soki portara is be. lehetett látni; ott—
bet, mert az Ágnes vetődött oda két raás- A Pista vette el, 0-szeilleuek.«
foglalatoskodott az Ágnes, ^lé ez nem érde
látnnjal. . ' '
A levél végére meg egy reszkető kéz kelte a szabadságolt katonát, mert Szabadyék
' Egyet'sóhajtott, azután eltűnt a mulatók írt egy-pár sort gö-.,bölyü betűkkel. Nem hiába kapujábaü ott --alít, óW-'várt már az Ilus. A3
. kasai. Htaattateti.- • -» ;,
: * moódta'a mester ur; hogy a le-gssCTbbitlrasa-: kö-szönTOH^-élökzöf:;
Ősi? -felé-'járt-mat-éz idő. Egy-két sár- | -a -Szabady llüsna'.- van,-de . ir is ám olyan-r-rtet^-hozta- Laii.
gulo lérél hulldogált is az iharosban, rorkor- betüket, hogy gyönyörűség ntea^oSLeteiote-A szóra kijött János bátyja is, az Ilus
kocsira ültették a legényeket. A'líró meg a reszketett egy klc :it a k«2ef de mikor Bodor tisztességben megőszült atyja. Eooek szólt oda
lelkükre" kötötte, hogy .-becsületét szerezzenek néni is biztatta:
pz'Oreg BodórT" •
ám a k< zségbek, aztán megindul a kocsi a
— írd csak édes lányom 1 — már bát
- — János, ha oincseo ellenedre, e s » el
fölvég felé, arra visz az ut a vasútra. Lassú ran irta:
jövök a gyerekkel. '
menésben haladt «' .kocsi, hogy még tovább
• — *Eo rám emlékszik-e • még Laoi?.Mar
De erre már befutott az Ilus, mert dol
nézhessék az elhagyott fészkeket. _ ,
nem "iróm ám bácsi, mert nem vagyok már, gozni, tisztogatni kell, hiszen, estére eljön-a
A fölvógeo laknak Szabadyék' is, tőszóm - az a kis lány, akioak igaza volt, hogy az Ág Laci
bácsí^aki nem-okara. férjem-uram, edes
szédok a. Sóki porta. • Mikor ideértek, egy fe- nes nem járja meg "magái..
~Lacim iesz.
. - . .... .
'"'•'
" átTátta Xaci. VKét nap múlva -olvasta osak "ezekéiTa
-

'

likamét.

í

•vannak, agy azok- oly iortzeálríj—nyelvtörTIT'
A azentáldozár nagy hnnepépek en>l4ue.rD!. és kuiiOfáTU értékel képvisel:'.-s. hogy kére a helybeli röm. katn fiu es ieáuyisfcola
ezen ttf auyagol nem szabad az ismeretlen ma délután pont 5 órai kezdettél az elemi
i g homályában tartogatni, rwneru ai tudomá fiúiskola 'nagytermében aziski-lak növendékei
nyos' Körök figyelmet -ti 10! keil reájuk hívni. nek szereplésével műsoros- előadást tart,'roe
i„./. .-/ekből ai adatuk tarhazát).'.!, a i s . . u - ly«n az Ttső aiduzók veh. tnek-fpszírAz Ü 0
azaktadóeuk ifXo s«»k érd«skes, eddig rnéjt nepéiy mü-ora: I. Éuek; Tied vagyunk, énekli
ki nejg. - derített dolgoknak jöhetnének rlyo- • a fiu és leányiskola énekkara. 2. Jelenet az
mari.
. i
első áldozóknak. Szerepék: (krst y.l.uiia Ví,
7. Vagy ho lehet ezeu (Titniinenluniok [ Tarrósi Mária V , BoliaÁr Mária IV, It-récz
pai otáuft nézni?
Kva tV., Hnsz Mergit IV. Németh Maria V ,
ili ezen kérd sekre ramd kimerítő vá ilünster Paoía IV. és Berglioff_-r Erzsébet II.
laszt Kapunk Vajai o.-:ó(, ak'ko: rt a törte* oszt. tanulok. 3. Jelszavak. Szavafókiiiós.
iiei'ui és régészeti tadomauyjink oly becses ' Szereplők a 8u es leánjjiskolá III.—VI. o--zl.
ad jtokkil sz"'?al. h-igy hSia-ak lehetünk é'rfé növí/tidéiei: közül. 4 A' királykisasszony uj
valamennyien. Ha sikerül neki eme kis érde babája. (Színdarab 8 fe vonásban.)Szemel jefc:
kes terűiét rég ruutt történitéoe egy "kis be
Tent"- Cucu királykisá-szonj Hömőstrei' írén
pillantást nyújtani ts ujabb adatokkal gazdi
IV., Illeg Bileg íőudvarme-.í-Ttuj HuszRozália
git'ani h izánk e-ieményesbeu g.izdan. dicső, VI. é* udvari szobalány (Irujjcs. Er/.s(fadt V.
de szomorú, lörténe'él. ügy livVvl uetSc»ik oszt: tanulók'. 5. Isten SIZ-HT?. Szavalókórus.
macának szerez^ die-iö-éget, ha.iem Kein • es *" Szereplők a fiu és leányiskola III—VI. oszt.
aljának.^s egyúttal. varinegyeiiiW.k. is •
növendékei közül 6 Mggysr tinó. SzéréplCk;"
csenyeri H c:ky Egon- T.schner Amália I V , Tarr Ju ia IV., Magyar
Gizella IV, Somogyi Mar;.. IV., Szántó Júlia
IV.. Pongraoz IVréz llf; -- V-arga Eva III. és
'
Szeetem . . .
Füöp Valéria IV. os;l. taiiíi ók. 7/ .". bflvCa
P'puos. (Bohózat 2 f*'von.i*ban 1 jelenettel.
Szeretem a te édes, kic-i lelked
Történik Szandikánabau ' egy töipeor^zagban
imádságos, alvó hófehrrjél,
a? erdőben.) Személyek; Ktralv'. Kády Károly
s szemednek c>abos,
0.10
tüeteugű, tiszta kekjét.
— ,v., ::rú-yn^: r:-;-.', ?.:•... •:' :- -\->
IV., Lóráuth István IV., Varaz-Iofiuit Tónipos
Szeretem, rózsás piros ajkad,
Antal IV., Rédey Tibor IV, Törpéi: Dénes
ezeregyéjtt tisrta, szűz meséjét
Szilveszter IV., Szabó Ferenc HL, Bolinger
s fehér arcodcak liliomos ringó
i Sándor 11., Haraszthy László I I . Horváth Imre
mosolygó szendeségét.
j II.; Kizrons Károly II és SzaTay Károly U. o.
i tanulók. — Hétfőn délután 5 órakor az elő
Szeretem kis hófehér kezed,
adást megismétlik, amelyeu a szülök és a
mely oly sokszor aldón hull reám.
nagyközönség vehet részt 30 fillér belépődíj
Szeretlek forrón, mert még titkod'li-zta, ;
te rézsás- arcn kedves kis leány.
lóifjusagnsk tartják meg
e'öadást; amelyre
Papa.
Ásalay
Károly.
a belépődíj .-zeraeivenkint. 6 fillér.
—
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Elhunyt aranymises atdűzopap. Mester- I
hazy Imre Antal szeuij3tíLeite.kxeodL.ii£ajiyj^.j_
misés aldozópap húsvét napján -délután--fel 6 1
- orakóf életének SOfttrnBVébW^egélgyeftgüléá- (
ben Bakonybélbén elhunyt. Az elhunyt Sár- ;
váron született 1854. október-- l é n , baöttözöít i1875, augusztus 22 éoVegysZérfi fjgadaltnat (_
: tett 1876. augusztus 22 'én.ünnepéíyeset 1879. j
augusztus 23 án, áldozó psppá szentelték
1879. szeptember ti án.-»1879 —85 ig hitszó--|
uok Zalaapátiban, _ 1885—6.' hitszónok és i
tetnplomgondook Sopronban, 1886—7, gt hit--1
lelkész Baktmybélben, 1894—5. szőlő és pin~céfeTltgyeto7"" s. szimvevő
Pannonhalmán^" í
-1895—1901,-leikész, .izóló éj pinoefélüayető-l
ugyanott, 1901—10. lelkész
Varsanyban, j
1910—11. lelkész Csacobozsokoo, 1911—19
ugyanaz Zalaváron, 1918—28.jószagkormanyzó
Cslld-mólköu. 1928. óta nyugalomban Tihany
ban, Celldömölkön és Bakonybélen. Szerdin
délelőtt temették' a bakonybéli temetőbe. —
Mesterházy Imre 11 esztendőt töltött varo
sunkban, mely idő alatt a lakosság nagy sze
retettel vello körül.
_.'"Első sze.it áldozás. A kath. gyermekek
a mai napon, Virágvasárnapján reggel 8
órakor járulnak a szentáldózashoz.Dr. Horváth
Károly p?r|el plébános intelmet intéz hozzá
juk, majd a keresztsegi fogadás megujitasa
után. kiszolgáltatja nekik a legméltóságosabb
Olt-á,ri szentséget. Az első áldozókat a zárdá
ban megvendégelik.

készosapatn^k lelkes tagja volt Aiu kor már
érezte, hogy itt kell hagynia szö'éil. terve
iéit, Cíerké?? bsjtar<:iit,- arra kérte s.-öleit,
ha mtgnai, hat cseikészruhajábau temes-.ék
el. ez a kívánsága teljesült is, kopir.-óia fe
delére volt helyezve cserkész aalapjs, inolyr.ek árvaláuyfiaját lengette a sz*l. Amikor
holttestét leeresztették a sirgödörb'. a cser
készek kürtjén megszólalt az »Imahi^« bucsuszó.—
•- ••
Pót-tenyészállatviztgálatok jár isonkbao
-a-kövelkezö napokon tartatnak meg:' április
9 én Mersevat, Keinenesszéutmárloc, Vouöek
és Keir.e .esíöiujén. 10-én Kemenefm halyfa,
Csöoge és (Jsiffyasszopyfán, 13 án Celldömölk,
Alsóság, Izsákfa es Némeskocson. 14-fn Egyházaskesző, Várkes^ő és Kemenesszentnéteren.
16 án Tokorcs, Nagysimunyi, Felső < s Alsóniesteribeo. 17 én Kenyéri, Rábák' C;kéJ es
Pápócon. 20-án Kemenesmag-gst
meneshOgjész éa Magyarcepc'sen
-Lmenesk.ipolna, Kisköcsk, Nagyköcsk és Egy—I házashetyén 2t én Dnka, Borgáta, éjtKíssnm^_
i ! jyön. 27 én Boba, Palla és Neme=keresztnr.
! 28 án Karakó, Jánoshaza ós Keleden.
•.">..-
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kapható.

- Halálozás. Özv. Horváth Józsefné 75
éves korában pénteken-meghalt. Temetése-ma^
délután 4 órakor lesz a temető kápolnájából.
Az-ethünytban Metzger János máv fökocsimester anyósát gyászolja.
Feiaiflzettek a helybeli tűzoltók húsvét
hétfőn tartott műkedvelői előadásán:-Simon
Sándor 4 P, dr. Bistczky András 2 P,-Csorna
Jáoos i P, N. N. .1 P, ifi. Marosi Ferenc 1
P,' Bokor mai Eiíesei Karoly, Baros -Imre,
Visr.keleti Ivén 50'fittér, mely szíves adomá
nyokért ezúton, mond ha-ms köszönetet a pa
rancsnokság.-,

"ílhanyr kertész. SarprFereöc~áz
eeildűmölki Sraatharcosok baj
;agi kert- kertésze csütörtökön délután 36
társi
össze]övetelfiket
folyó 66 10 én
őves korában hosszabb betegeskedés után
"meghalt, Tegoap délután temették a lakosság kedden este fél 9 órakor tartják a
"nagy részvétele mellett. Feleségén kivül négy Korona szálloda éttermében.. gyermeke siratja.
Sajnálatra méltó emberek, kik rheumáÁprilisi hó és fagy. A kellemes és
fól szenvednek I .Könnyen-segithetühk azoobah
meleg márciusi uápokat á zord áprilisi; napok
; rajtuk néhány - AspIrin-tabVttáyal. A tablettán
vették, amikor iötibfeté-riagyóbb -havazások-,látható Bayer-kereszt szavatol a valódiságért
és fagyok voltak. Járásunkban is több- helyen
• és jóságért
• ••:„..
.•
havazott és -nálank a fagy a gyümölcsösök1
Emunyt flatafémber. Tóth Mihály Ml.ben nagyobb káfokal okozott.
.J
: beli vasúti"főraktárnoknlJiagy csapás érte, 18
- Felakasztotta magát. Idősb. Samu Já- ,
éves Mihály fiának elhunytával.-Pénteken tenos dukai 71 éves gazdálkodó.kedden reggel,
' raették igon nagy gyaszo'ó közönség részvé
ö i a marhákat ellátta, a szobában a ge- '
| tele mellett. Temetésén-megjéleüUk zászlójuk
rendáw féfgtcasatöttá magát, mire fia vissza
alatt a vasutasok, úgyszintén'az összes cserment, már halott volt. Rossz -egészségügyi
"készek is cászrójnk alatt, mert hiszen a korán
állapota-és a jelen gazdasági helyzerTolytáü
elhunyt fiatalember a 856 osKapisrtráncijeTs.zánta-el magát a végzetes teltre."* .'"-'.'

Ne adja internátusba, ne írassa be
tanintézetbe, ne válasszon életpályát gyerme
kének a gondos szülő addig, amíg at nem
olvassa—az »Internálusok, tanintézetek részié
Tés tájékoztató cmítlraj^fy9B4^t935r—évT^
most megjeleni könyvecskét, amely részletes
útmutatást nyújt a hazai oktató' intézetek .és
necelöiilfhoniikrói; F.zt a minden szülőnek
nélkülözheletlen, rendkívül ügyesen összeálli-,
tolt ."cimtár-tájékoztatót krVáoatra bárkinek'
ingyen megküldi. 20 fillér postabélyeg bekül
dése ellenében Erdős József hirdetési irodája
Budapest V I , Teréz körút 35.

—
Tízezer frankos büntetés. A francia'
-törvényszék tízezer frank büntetésre ilélteazj
a hölgyet, aki egy híres párisi szalon divafr
bernutalojáo,lemásolt egy modellt. A nnagya.v
hölgyek minden kockázat uélküi par - fillérért juthatnak eredeti párisi modellekhez, liameg^
veszik á Párisi Dival-ot. Éz a népszerű ma
gyar divatlap minden számában többszáz,
toalett és kézimunka rajzát köziig Egy szám
ára 60 fillér, Kiadóhivatal Hudape.-t Vfl. Do-"
hanyutca 12.
',•'•*.'•' ~
832.211 uj8ágpéldáéy. Tíz tiaten át ki
rályi közjegyző Inteleaen állapította meg Tolnai
Világlapja példányszámát" es a közjegyzői iá--,
nusityányok szerint, liz hét alatt '832.211
példányiján jelent meg a legnépszerűbb ma
gyar képeslap. Tekintettél arra, hogy. Tolnai
Világlapja legtöbb péláauyát^a csalid négy-öt
tagja olvassa; könnyen kiszámithatö, liqgy aláp minden .hétén mintegy félmillió ember
; kezén Jérdul meg.
Olcsóbb Iejtfrá4aléfbn, távírda é» levelezőlap. Fábidyí Tihamér kereskedelemügyi
Ijpíniszter, a pnstaildüazáabail.j»ajyarányn_ olosóbbudást jelentett be. Olcsóbbodni fog a
telefon, a távirat és «"levelezölab- Az olcsóbb
tarifák április l é n léptek éetbe. A telefon
állomások belépést diját a vidéki hálózatok
ban* 48^ pengőről 8 pengőre szállitótta le.
Ikerállomásért a vidéki .hálózatokban 24-P
helyett 4 pengő belépési díj -jár Az állomás

15^ SZaUi.
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éa az ikerállomás lent említett belépési diját napoa futiballtorna legérdekesebb jelenetei
— késedelmi kamat nélkül — négy havi pompás képekben és ínind-Jn, intimitása Bps —r
részletbea ia lehet törleszteni, még pedig há
Fekete László közvttlen Írásában benne van A l S ü S á g l i a g y k Ö Z S e g b e n T O g a d Ó
lózatok szerint 1—5 pengős részletekbeo. A ebben a rovatban. Incze Sándor-hetilapjának
mellekállomás belépési dija valamennyi háló nj szamába Hatvány Lili a Irtrszinházf-easzatban 35 pengő helyett 4 pengő. Á konnek- ! menyeiről ir, Forró Pál a Fepr-r
Fehér-Hul.ok nagytor belépési dija az eddigi 5, illetve 10 pengő pénteki kirándulásáról számol be. A húsvéti
ett 1—& pengfl—A—jélrfl -esengő (jelt/t- [ biiLjrMiiex
lámpa) belépési dija az eddigi 20. P helyett ] képekben az nj
u f - S z ^
10 pengő. A jelzőcsengő' használati dija havi i Dezső a hét zenei .-.-.•menyeiről referai, Nádas összes mellékhelyiségekkel és 1100 négy30 fillér. Ásókban a vidéki hálózatokban, Sándor a sóhivaialban csinált riportot, Har—
szögöl kerttel
abcl az előfizetők azámá 101—200 között | sányí Zsolt pedig JJi.liai Pistának- válaszol égy f
f.
é.
április
15 én délntán 3 órakor
.
'
kedves
es
szellemes
cikkben.
.
Lauri
Volpí
i
van, a beszélgetésenként! díjszabássá közön
ség általános óhajára átalány rendszerűvé vál i üzenete a pesti nőknek, a párizsi Liliom, Szí- j a községházán a legtöbbet ígérőnek f.
tozik és havi 12 pengőért, illetőleg ikerállo j gethy József a^ világhírű hegedűművész lato- évi május hó l-lől 4 évre haszonbérbe
máshal ö pengőért, a helyi forgalomban kor galásá a pesti cigánypcrdéknál, Pesti dámák adatik. Kikiáltási ár 400 pengő. Bővebb
látlan száma beszélgetést lehel folytatói. A f a tavaszi korzón, Bus Fekete László uj regé-'j
továbbra is a beazélgetósenkénti díjszabás ala • nye, háromlelvooásos szindarabmelléklet, szen- l felvilágosítás a jegyzői hivatalban nyer- ."
tartozó vidéki hálózatban az -eddigi alap és -. zációs kóttasláger, kézimunkaiv, 32 -oldalasj^hető
kötelező beszélgetési dijak változatlanok ma Gyermekújság és 64 oldalas Rádíóvilághiradó
radnak maradnak ugyan, de ezek együttes egészíti
a Színházi Elet uj számát, amely- ;
-j
| • ^jt '*'
j »
•
ősszegéért a 201—500 előfizetővel biró háló- nek ára 1 fillér Negyedévi előfizetési djia ;
tatokban havonta 20 helyen 30, az 501 — 10C0 6,50 pengő Riadóhivatal Budapest VII. Erelőfizetővel bíró hálózatokban pedig 30 helyett zsebet kőrút 7.
r
j hogy E n e s e y K á r o l y
szobafestő
40, az 10Ó0-eo felüli előfizetővel biró hálóza
tokban pedig 30 helyett 45 beszélgetést lehet
j lakásolMzlésea. festését, ajtók, ablakok,
kezdeményezni. Vidéki közhasznalatra tavbebülorok szakszerű, mázolását jutányos
"sz'él'Ő "hálózatokban tt külkerületi vonalak fenn
tartásáért kilométereokint eddig járó évi 28
árakért, garancia mellett végzi.
P 80 fillér díj 24 P re csökkent. A házon
Celldömölk, Széchenyi István gr. u . 7.
belül áthelyezés dija vidéken 3 P, házon ki- :
jrűl vidéken 80^pengő helyett 7 pengő-. Az 1
állomás átírási dija valamennyi hálózatban j n g a t l a n
értékesítő
irodája
20 pengő helyett 2 pengő. Ikerállomást nem- j C e l l d ö m ö l k ,
Árpád-utca
16.
csak iakas céljai-a szolaalO; hanem ha ezt az';
előrelátható forgalom megengedi, hármeíy heC e l l d ö m ö l k ö n legelőkelőbb he
lyiségbe be lehet vezetni. Fürdő és nyaraló- { lyen nagyobb üzletház, Kossuth Látás
A r h e u m á s
bajok
helykén időleges állomást egy, időszakos! úiéiban emeletes bérház, gróf Tísüa
állomást négy. hónapra is lehet berendezni, '
h
á
z
i
k
e
z
e
l
é s e .
ba az előfizető a berendezéssel járó tényleges ... István-utcában üzletes lakóház, 2 X 3
irta: D r . E n g l ä n d e r
Árpád
költöget megfizeti. A postai levelezőlapoknál szobás uriház, Gyár-utcában 400Döles
az előállítási költség fejében szedett egy és telken modem uriház,- Árpád-ulcában
."
budapesti szákorvos =~
kel fillef felár megszűnt. A levelezőlapok ára 2 X 1 szobás, igen szép sarokhelyen 3000
tehát 6, illetőleg 10 fillér. A helyi táviratok
II. kiadás.
Ára 240 P.
Rákóczi-utcában
dija tíz azóig 60 ról 40 fillérre szállt le, to- pengő kényazeráron.
3 X l szohás, három szobás, Mária-4etMegrendelheti lapunk kiadó
rjrábbjLszayanként JjJ[llér~h_elyeH 4 fillér..
hivatalában.
lepen ( Ü s z l j r i s i l ő J e j ^ X ^ ^ O e l f e t e n
Távíratnyomtatvány oimen nj, olcsó távirat-"
egy,
keltő,
három
szobás
modern
éptfajt rezet be a posta, amely körlevelek, rek
lámok, meghívók stb. távirati továbbítására Tesu lakóházak igen" jutányos árban,
használható, ha-azonos szöveggel legalább 20 kedvező fizetésekkel eladók.
címzett részére adjak- fel. Dija helyben 20
; J á n o s h á z á n 2, 3, 4 szobás, szép területű és jól termő
szóig,-vidéken 10 szóig 40 fillér,további sza legújabb építésű házak nary kertekkei,
•
n
vanként 4_Bllér.
_
':' S Z L, I O
szőlővel,
gyiimö
csö.-üKke
.
— A Színházi Elet uj számsban Bns FeF ö l d b i r t o k o k ( k i ' e b b területi k íakással és borpinüével azon» László egy külön kis sportlapban foglal
kozik a budapesti futballeseményekkel. A. két is) BZŐlőbirtolcok, tozhdyeity+jfaHrérlete k. nal eladó.
Cim a kiadóban
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