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SzerkesJtoség és kisdnöivstal: "
Dinkgreve Naodnr kOujvoyomöaja Celldömölkön
ide imézendők a szellemi reszt .ult-tfl közlemények
hirdetések es mindennemű péiirilletékea.
—

POLITIKAI LAP.
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D l N K G R E V E NÁNDOR

Karácsony.

ének s végig száguld a Levegő-tenge- | sitó, másrészt rengeteg hasznot liaj'ó,
ren. hogy mindenki hallhassa és gyö- j élvezetet adó. foglalkozás. Elképzelni nem
Karácsony este, — amikor balzsa
keret verjen minden' halandó szivében I lehet, mennyi férget, rovartojást, aloát
mos fenyőillat, terjeng, sápait viaszgyeréz a mennyei intelem, amely boldogsá- -pusziit el a mi kedves cinege madarunk
világit be kicsike kunyhót és palotát
got, jólétet és Világbékét jeleni,;- ha ' csak egyetlen nap alatt. Ha azt akarjuk,
— valami különös, máskor soh'sem
megérjük!?
'
,'
. ! hogy gyümölcsös kertünk hasznot hajtó
érzett melegség tölt el.
Itt.van újra az Istenség 1 Lejött i legyen,'akkor ne sajnáljun;, téli időben
Nem tudom j n i é r t ? — Talán gyermegint az emlékezés lépcsőjén a Föld rel 'egy pár fillért áldozni tökmagra, egy
—mekkorom—rözsaszhT meséi éledeznek
— Micsoda varázs, micsoda tündérálom ' kis dióra, kendermagra, napraforgóújra bennem —'melyeket, lélekzetvisszaés mily nagy eról—--» Mi van yelünttr?% magra, vagy más olajos magvakra. A
fojtva hallgattam szent áhítattal, egy vai Miért van e háromnapos szünet? Ugye, , cinke szívesen fogyasztja el a madTípo^-•-rázslatos égről; — tán ezek Igézik meg
ugye?l Mégis el kell ismernünk. Minid- . gácsát is, szereti sz omlós tésztákat is,
' lelkemet és teszik oly meleggé szivemet.
nyájunk szivében most a rejtett gondo- j de vigyázat, hogy élesztős ételeket ne
Karácsony, esto.. . ilyenkor . meglat és felélled bennünk az Isten, a jóság, I adjunk neki, mert attól elpusztul,
• szűnik a harci zaj, elcsendesül a gond
az igazság, a szeretet és a törhetetlen f
Mivel már harmadízben • Iqglalkoterhes, lázas élet, mindenkit áthat egy
i hit szem ,varázsa
— Most még köny- ! zotn a cinkefélékkel, megmondottam, hogy
_
fenséges gondolat: a bünnélküli hitben
] nyéket törlő is van köztünk. — As em- i mit cselekedjünk, ha azt akarjuk hogy
élő jstenvárás.,
• berek leikein ilyenkor az angyalok mu- (.madaraink ne pusztuljanak el, azért ezt
— ' . A falvak Sáros, lucskos utcáit egy zsikálnak s hirdetik az ujrajovetelt
a témát- cikkemben befejezem. Most ki
szerű, biyő bethléhemesek járják szent
Isten ! Te emlékeztetsz bennünket térek még ' a cinkefajok ismertetésére,
énekéket énekelve, a városok bizonyta s-m- megértjük e jöveteledben fényes mert sokan nem tudják, hogy nekünk
lan ködhomályában úszó járdáit pedig séged szent titkát ? 1
öt féle cinkénk van.'
vegyes „Istenigéretek" népesitik b e s
a) őszapó. Ökörszemnyi. de igen
Harcra kél bennem a lélek,' 'hisz'
róják. Elegánsan öltözött hölgyek, urak,
nem érdemeljük meg <ezt a szeretetet, bossznfarku, picike osörű, kerek fejű,
robotban elfáradt kérgeskezü emberek,
ezt a boldogságot I Micsoda bün tőlünk, igen élénk mozgású, fehérfejű cinege,
ácsorgó, rongyos, fáradt hadak, honta
ugyanabban azr i d ő b e n , ügyanazzal á , azért nevezik őszapónak, mert feje^igy
lanok, árvák, didergő halandók, kik ki
szájjal hirdetjük a békét, meg a békét- j néz ki, mintha megőszült volna. Igén
nyújtott karokkal, alázatosan kérve: szin
lenséget.
,
—
, fürge madár, egész nap keres,
tén istenvárók.
. Alhst-ylanok vagyunjfc Épen hogy ! zegzugot összenéz, keresi a férgeket,
. Urak I emberek I ha íátunk kara-, meghagyjuk"születni a »Jó -t, aztán i Igén lóétvágyu, egész nap e s z i k . — —
csony estéjén rongyos vándort, éhezőt, elvetjük.
r- — — — í'
b) Kékeinké. Fejebubja elevenkék,
fázót, didergőt, ne menjünk el mellette
Ö a szeretet, a békesség és min; ! homloka pofája fehér, egyébként inkább
részvéttelenül I Szánjuk meg, adjunk den más erény, eszme ás eró inegtes- j kékesbe játszó az egész tollazata.
neki I Ha ajtónkon kopog, ne küldjük tesúltje I Elindul újra a bethléhemi jáLegékesebb és leghasznosabb ma
el szívtelen ül, had érezze ő is azt a szolytól, hogy tanítson, térítsen, szen daraink közül való, mely mint cinketár
melegséget, melyet az isteni Hegváltó, vedjen és bűneinkért újra — meg újra sai is fáradhatatlan munkása a kertnek,
hoz közénk, bad mosolyogjon ő is a — meghaljon. Mi mégis gonoszak, el erdőnek, gyümölcsösöknek s a rovarok
— jBzeretettL széniébe, köszönve a mi vetemültek éa_lféleirnélknliiHr lehetünk, pusztításával
kiszámithatátlan hasznot
Bzivjóságunkat
amikor — bár tudatában Isten végtelen, hajt. Milliókra rug az agy-két cinkecsaKarácsony estei meghitt melegsé hatalmának — mégis mindig üldözzük, lád által elpusztított káros bogársag
ged és szereteted tüze járja át minden nem hagyjuk nálunk megtelepedni, hanem száma és meg van, számlálva, hogy egy
ember szivét, telkét; világosíts meg min kicsaljuk Tőle a jókat 8 aztán száműz párocska 17 óra alatt négyszázhetvenötden elmét, tedd újra nemessé és szentté zük) folyton kergetjük és célozzuk bün- ször tér vissza fiaihoz eledellet.
ezt a bűnös és kárhozatra újra megérett nyilainkkal.
o) Király cinke. Még az ökörszem
Világot.
Lássunk már egyszer tisztán, gyö nél., is kisebb testű, dé bolyhosabb tollú
Egyenlítsd ki a jólét és bőség, á kerezzen meg lelkűnkben az igaz hit s kis madárka.; Fejbubján egy nyelvalaku
nélkülözés, szenvedés és szűkölködés fájó lakjon nálunk állandóan a szeretet, amely tüzesen sárgás sáfrányos folttal, mely
jajszavában kitörő nyomorúságot meg kiöl minden gonoszságot és fényesen feketén van szegve. A tollazata zöldes
elégedésre, anyagi és erkölcsi j ó l é t r e : világítja meg az., erényt, az Isten hívest. szürke, örökösen mozgó, fáradhatatlan
boldogulásra 1
Szent karácsony: fogj körűi ben bujkáló, kereső és nagyon hasznos ma
- Istenfal áraszd hitedet, fényedet, nünket kegyelmekkel,, bad- érjen lelkünk dárka, mely rovarokkal, tojásokkal és
törjön meg benned az emberi büszke gyémánttá s miként a szttztiszta hó be altiakkal él, szereti a fenyves helyeket,
ség, gőg, hatalomvágy és minden inas takarja a Föld szennyét, takard be ugy de A kerteket -is meglátogatja. ...
— bűnös gondolat s osak Te élj és ural Te is szent karácsony lelkünk minden
d) Bubosoinko. Akkora, mint a kék
kodj mindörökké I
• • v> '
bűnét, hékéitess -me'g--^ bennünket ma cinke, fején olyan süveget visel; mint a
Istenszikrák I ha szivünk Istené ka gunkkal, egymással s.teremts megnyug bubospaosirta Tollazata szürkésbarna,
rácsony este, a halvány gyertyalángban vást, megelégedést és Világbékét I
kékes szélekkel. Inkább hegyesebb vi
fellobog á-szeretet tüze, báj, kellem tölti
déket kedveli, de hozzánk is ellátogat,
- Takáts
Király.
el máskör fásult arcunkat s érezve az
igaz, hogy osak ritkán. Igen hasznos.
Isten közelségét, néma megadással, őszin
} e) Fenyves cinke hasonló nagyságú,
te bűnbánattal állva a szent fa mellett,
, mint az előbbi. Tollazata hasonlít a szén..
nem várt, belső titkos erő lesz úrrá
in. '
.'"
' • • ]\ cinkéhez. . Eleven, kedves és ügyes jó
rajtunk és önkéntelenül tör fel mind
Rovarirtás szempontjából legértéke szág, leginkább a fenyvesek madara.
nyájunk ajkáról a bethléhemi szózat:
sebb kerti madarunk a. cinke, azért fog csak ritkábban jön be a kértekbe. Szin
*——r
——-—;:-,«.
» Dicsőség mennyben az Istennek* ,. - lalkozom legtöbbet ezzel a k e d v e s é s tén igen hasznos.
Békesség földOiraz embernek !«•. .
. f) Széncinke, Ezt a cinkét azután
hasznos madarunk sorsával. Szeretném
^^ntrfeioi«uTdOl_ újra, már ezerki- belevésni minden ember szivébe a ma már mindenki ismeri. Épen olyan gya
— leniiszázharminonegyedszer az angyali dárszeretetet, Tnert-egyrészf lelket neme- kori a kertünkbetrr mint a* kékcinke
v
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Karácsonyfa Ünnepélyek.

Báli ruháit

" M á r csak napok választanak el benoBn?
ket a szent Karácsonytól, a ifceretei ünnepé
től, máris városunk vallásfelekezetei, továbbá
társadalmi egyesületek megtartják a magok karácsoayla ünnepélyeit,bogy ezáltal a s-tegényeuri- é» női
riivatszükrégletét
a l e g o l c s ó b b a n 4*
ken és a szenvedőkön segítsenek. Jól e-etl látni,
legjobban beszerezheti
1' hogy városunk előkelőségeinek s vezetőinek leleI ségú és leányai milyen szorgalommal és buz
galommal jártak a város házait sorról sorra,
hogy a tehetősök teljesítsék emberbaráti kö
telességedet.
: : :_.
Rosenthal Endre divatáruházában.
•— A- közkorháiban pénteken délután 4
órakor volt a karácsonyfa ünnepély, amelyen
városunk elíkelőségei oagy tzamban vettek
szövetekben, s e l y m e k b e n , kötőit kábátokban, blu.
reszt. Dolgos Margitka mondott verses köszön
tői, majd Jandi Bernardin lormányfölsnácsos,
xokban, harisnyában, keztyükben, kalapokban stb.
köszönte meg'a'kórház vezetőségének neméé
munkálkodását, aráefy után a bete.eknek ki
osztották az ajándékokat.
v étéi k é n y s z e r nélkül állok s z í v e s r e n d e l k e z é s é r e .
Az ev. elemi Iskolában tegnap délután
Biztosítom M leggondosabb é s pontos kiszolgálás
2 órakor tartották meg a karácsonyfa önne
ról.
E l v e m t Hagy forr*alom, kevés haszon*
pélyt. B ;c-i Sándor ev. lelkész szívhez, szóló
| beszédet mondott, megemlékezett- a szent
karac-ouy jelentőségéről, köszönetet mondott
i
azon úrhölgyeknek, akik ebben a uem. s mun
kában közreműködtek é s összegyűjtötték azt
Béke, szeretet szent tűzét éleszd 1
vagy mint*a veréb Fejebubja, tarkója,
Könnyet ma dézus sehol sc lásson! ' a_sok_-szép ajándékot,* amivel .most igen sok
tork* fekete, másutt világos kék, szar I .
szegény szűlőnekvés .gyermeknek szereztek
vai sötétkékek. 4
örömet és D é f á o y \ a p r a megszűntették azok
Hasznosságban és eleveírségben ez
életgoudjait. Azatan dr. Porkoláb Jauosné
a Cinkék veiére. Nyugtalan, "dolgos,
Az apátsági templomban holnap nőegyjpti ettíösjiö " kiosztotta a karácsonyi,
' ~" '.'.
hangos és mindig jókedvű. Hajnaltól hétfőn éjféli szentmise, melyet dr. Hor ajándékokat.
napestig .folyton munkálkodik. Megragad váth Károly perjel-plebános végez, mise
A Stefánia Anya es Csecsemövédö
az ágacskákban, fejjel lefelé és h á g a i j a alatt aí~égytláRÍ 'Vegyeskar karácsonyi intézet /edeii&'i számára szintén tat tolt teg
a koronarügyeket, vájjon nem rontja-e . M é t e r e s e k é i . . .
•/ £
~- nap déotáu 5 órakor "karácsonyfa. flncepe|yt.
Az ücnepi oesrédtjt. ttr^Tintér József főjegyző
valami gonosz féreg ? Megtapad 'még a
A zárdában László - Dániel polgári inonilotra; melyjtv-'án dr." Schafler Emilcé főfalon is, bújja az odúkat, zugokat és leányiskolái igazgató, a kórházban pedig vídőuö kiosztotta az ajándékokat, gyermekrilmindenütt keresi, irtja a férgeket Szelid. KlalT Mjhály" kórházi lelkész tartja az hákal, cipőkéi, élelmiszert és tüzelőt. A^szei^ény vfdeücek hálás szívvet köszönték meg
madár, nem igen fél az embertől. Néha éjféli misét.
m é g a szobába is betekint.
Karácsony első napján az apátsági az adományt.
A rém. kath. vallása szegények részére
Szülők, nevelők 1 Oktassátok a gyer- templomban délelőtt 10 órakor főpapi
ina va-arn: p délután 4-orat.pr a rom. kath.
mekeket a uaadárszeretetre, mert ezzel nagymise, celebrálja .Jándi^Beraardin
Bniautojsetrik»4eiméhea luwMia űBnegalyr
a gyermek Jelkét is nemesititek a leg kormány főtanácsos, dőrnölki apát. Mise
. A tronlharcosok karác-yjivia ünoepé^nagyobb mértékben. Tanítók 1 Amit a alatt az egyházi Végyeskar latin misét . lyűieet ,toa vasárnap este furakor tartják a
gyermek az elemi -iskolában tanul, azzal ad elő karácsonyi betétekkel. Délután -. rosháza tanácstermében.
a leiekkel él tovább is Tanítsátok a 3 órakor szentséges litánia.
A Kapisztran cserkészek karácsonyfa
gyermekeket a madárszeretetre, minden
Karácsony másnapján délelőtt 10 fiauepél>« ma vasárnap este 8 órákor lesz a
héten Osak 16 percig is I
órakor nagymiséi mond dr, Horváth Ká Kath. Báz nagytermében.
A vasutas szegények réeíére holnap
roly perjel-plebános. Mise alatt népiének
Folyt köv.
Madarbarát.
és az egyházi Vegyeskar karácsonyi be hétfőn délután 3 órakor lesz á karácsonyfa
ünnepély a Vasutas Otthonban, amelyre a
téteket ad elő. Délután 3 órakor litánia. Vasutas Otthon vezetősége felkéri a vasuta
Ka ácsony.
Következő napon, Szent J á n o s sokat, hogr.-minél nagyobb'azámban jelenje
Irta.; lan -dor.
evangélista napján reggel negyed 8 nek meg. Körülbelül 30 szegéoysottu vasutas
órakor plébániai mise, után na . boN család részesül szeretetadomán) bau. - "Ktnakr sóhajok sötét éjjelén
-»—
szentelés. "
•>
letűnt századok -nesszé Uv'olát
* Szilveszter este 6 órakor bálaadó
Gzf sz emlékezés énf elém!
istenlisztelet szeotbeszéddei, ulánna líj-iarcok, kudarcok ezernyi sorét
ttaia~..."J. • • i7.- /. ,'•..-•' '
látom szerteszét e sárVilá^bán
A i evang. templomban december
s tépem az éjnek sötét fátyolát!
24-én, karáCsOoy "előestélyőn 6 órakor
istentiszteletet larLHalász Béla segéd
Egyedül Vagyok ha alos lázban
lelkész. .-,
itt rekedve a >Mac -börtönében
December ¿ 5 é j , Karácsony első
' s nem látok fényt a sötét éjszakákén.
napján délelőtt 9 órakor ifjúsági isten
Hangokat hallok I Lüktet 0 Vérem,
tisztelet. Tartja Halász Béla s. lelkész.
a mult Őzen ma ragyogó fénnyel,
Délelőtt 10 órakor igéi hirdet Bácsi
s én a csillagot nem látom mégsem I Sándor~telkész,...urvachOrát oszt Halász
Béla segédlelkész. Délután 3 órakor
dajoktój hangos, kinteli éjjel
.liturgikus gyermek istentisztelet az isko
pásztorok nyajo öklökben béget -. »"""
lában, tartja Halász Béla segédlelkész.
• s nerh^fut a pásztor nagy siítésaíl.
December 26-án, Karácsony máso
Közönynek Arnya tölti-e léget,
" dik ünnepén délelőtt 10 ó r a k o r isten
Karácsonyi s ü t e m é n y é t sttsse
sok aziV kapuját ő s rozsda fedétiszteletet tart Halász Béla segédlelkész,
s nem Vér é s nem kér soha Vendégeti úrvacsora! oszt Bácsi Sándor lelkész.
Délután 3 őrakor liturgikus istentiszte
>
Elszállók mésszé, napkelet felé,
let az iskolában, tartja Bácsi Sándor
hogy lássam a szent égi csiljagjt
lelkész.
>
Fűszeres keksz receptje : 50. dkg. liszt'
s szivemet Vigyem a Jézus elé I
l csórna* dr. Oetksr-féle sütőpor, 18dg.
Szilveszter este 6 órakor hálaadó
vaj, 18 dkg.cuköf,' 1 Csorna.-Dr. üetker- |
* •
istentisztelet larialik
"."
féle vaniliticukor, 2 tojás,
-liUrr tej,
Kinok, .sóhajok hangjs* kavarog
,.- , •—-"A n i . n é k e g y h á l Karácsony első
evőkanál "rum, ízlés szerint törött fas a csillag fénye ott ég s rácson
napján
az Árpád-utcai uj iskolában
héj és"'szuk tószegből., tésztát gyúrunk,
a színt »Hal.«lujat« zengnek angyaloki 'istentiszteletet tart. Prédikál és úrva
.felezés szerinti formákba szaggatjuk és
'-_. • • »
csora! oszt Fazekas Mihály püspöki
közepes tűznél sQtjflk.

Német M á r k u s utóda

§3 a g y válasz ék

Legújabb minták

T e k i n t s e m e t ] tehát

raktáramat,

! Karácsonyi istentiszteletek.

>

r

csak- dr. OETKER-féle
sütőporral!
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• A »Kemene8al)a" szerkesztősége az újév küszöbén
szeretettel fordul mindenkihez, a régi és uj előfizetőihez,
kérve, hogy a 31-ik. évébe forduló lapunkat szeretétébe
fogadni szíveskedjenek..
I
. Szerkesztőségünk tudatában van annak, hogy a rosszI
gazdasági viszonyok folytán az újságolvasás nagy mérték
ben járul a mindennapi kiadások) tnegterheléséhez. Éppen
ezért indíttatva érezzük magunkat, hogy nemcsak a régi
hú előfizetőinknek, hanem általában a nagyközönségnek
különös szolgálatot téve azáltal, hogy lapunkat nagyobb
megterhelés nélkül olvashassa,
J~
[ s z á m o n k é n t 10

fillérre szállítottuk l e !

• A gazdasági helyzet — ha kissé lassan is — de ja
vuló Ulon van. A jövő sókkal remény teljesebb. Magyaror
szág jelentőségét felis i.erlék a világ halalmai, azért támo
gatnak, pártolnak bennünket. Elszigeteltségünk megszűnt,
bekapcsolód hallunk a világpolitikába, a világpiacokba.
"Szerkesztőségünk mindezeknek tudatában van) mégis
arra határozta el magát, hogy a l a p á r á t , v a l a m i n t
hirdetési

tarifáját

mélyen

leszállítja

azért,

hogy a nagyközönség -részére könnyebben hozzáférhetőbb
legyen.
• i . '"
'''•'([
" •
Hisszük, hogy a mi megbecsült kedves közönségünk
csupán á gazdasági helyzet gyengülése miatt, volt kényte
len mellőzni a lapot, méltányolni, fogják ujabb erőfeszíté
sünkül. Mert részünkre a nagyközönség támogatása, szere
tete s hozzátik való szíves ragaszkodása az a forrás,
amiből életet merítünk, ami lehetővé tette, hogy lapunk
— ha küzdelmekkel i is — betöltötte harmincadik esz
tendejét,
i
/
Szerkesztőségünk még fokozottabb mértékben kivan
;

apra,

f

1

eleget lenni, mindenütt és mindenben a nagyközönség ér
dekeit igyekszik szolgálni, éppen ugy, mint tette azt a múlt
ban is; Gazdasági, pénzügyi, politikai, társadalmi és sporlj téren is teljesen, függetlenül szolgáljuk a közérdekel.
f;
Amikor mindezeket a nagyközönség tudomására adjuk,
a közérdekért nagy Áldozatokat hozunk, kérjük munkánkI hoz a, kedves közönség szíves támogatásit,/ hogy uj előfi
zetőink segítségével tovább dolgozhassunk. Aki segít, szol
gálatot tesz szerkesztőségünknek, ezen keresztül a közügy*
nek, a hazának, á kuliurának és önmagának is.
jr.:
Ezek után kérő szóval fordulunk lapunk minden ba
rátjához, legyenek segítségünkre lapunk előfizetés gyfijtéj: sáriéi, mert a mi áldozatkészségünk csak igy termi meg
gyümölcsét, ami az olvasóközönségünk érdekeit szolgálja.
[Amidőn lapunk előfizetőinek, barátainak és cl vasóinak
köszönetet mondunk a hosszú évtizedeken való szíves tá
mogatásukért [és bizalmukért, tisztelettel kérjük, bogy la
punkat továbbra is szíves jóindulatukba fogadva, előfizeté
sükkel megtisztelni sziveskedjeneky
Előfizetőink jogot nyernékj arra, bogy egy év?előfize
tés esetén 2-szcri, félévi előfizetés; esetén 1-szeri 1 h a s á b '
széles^ 50 tnm.' mag|s díjtalan. hirdetést közzé tebetnek.
1

jL á b u n k uj előfizetési á r a i
Egész évre 6 P, féjévre 2.60 F*, negyedévre 1.80 P.
i
| j
Egyes szám ára 10 fillér.
'?*- Az előfizetések történhetnek személyesen, poslautalváI nyon és a 44.868. számú postatakptAri befizetési lapon, j
Celldömölk, 19B4. évi docember hó.
Hazafias tisztelettel:
,
„ K É M E I E I A L J A"
;
szerkesztősége és kiadóhivatala.
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Karácsonyfa ünnepélyek.

Báli
uri-

és

tiöi

ruháit

riivatszükrégletét
a legolcsóbban
legjobbsrc
beszerezheti

é s

Német

Már csak napok választanai: «1 beontinket a saiint Ksráos-nytól, a szeretet Onnepétfil, maris var.isnnk vallásfelekezetei, továbbá
tirtadalmi etyesü e lek m> elarljak a manuí l a racsonyla ünnepélyeit, hogy ezáltal a i.zégénye-ken és- a szenvedőkön segítsenek. J-ile-it: látni,
hogy varqknnk előkelőségéinek s vezetőinek fele
ségei és leányai milyen szorgalommal es buzualnmmal iáriak-Ji város házait.-orrol +a»*M*~

Rosentt

N a g y vála.
szövetekben, c
zokban, harisn

Tekintse

vétel kényszer
B i z t o s í t o m a Ii
ról.
Elv

vagy mint a veréb. Fejein
tork t fekete; másutt világo
nyai sötétkékek.
Hasznosságban és ele
a cinkék -vesére. -Nyugta
bsngos és mindig jóked
napestig folyton munkál ko<
az ágacskákban, tejjel lefel
a koronarügyekal, vájjon
valami gonosz féreg? Mej
falon is, bújja az, odúkat
iniiiiieiiu.il keresi, irtja a f(
madári. nein „igen fél az ei
még a 'szobába is betekint
Szülök, nevelók ! Okta
-mékeket a uiadárszeretetre
a gyermek Jóikét 4s nemé:
nagyobb mértékben. Tani
- gyermek az elemi iskolábi
a lélekkel él tovább is
gyermekeket a madárszere
héten osak 15 porcig i s i
Folyt köv.
M

Ka ácsony
Irta : lan —de .
-Kínok, sóhajok sötét éj
letűnt századok messz
Gzi az emlékezés énfe
jlarcok, kudarcok ezen
látom szerteszét e sár
e tépem az éjnek sőli

> ' —

_

Egyedül Vagyok ha álos
üt rekedje a iMa* bt
s nem latok fényt a S-

i

Hangokot hallok 1' bükte
a mult Gzen ma ragyc
s én a oeillagot nem
Jajoktol hangos, kinteli
pásztorok nyája aktok!
8 nem fut a pásztor -

'
4

-.-

Közőnytiek árnya tőIHi
sok sziV kapuját öa f ' s nem Vár
nem kér
l

*
Elszáilok messze, nap i
hogy lássam a szent egi csillagot
a szivemet Vigyem a Jézus elé I
hmoK, aónajotí hangja kavarog ;
s- a csillag fénye "ott ég a rácson
• szent > Hallaluját < zengnek angyalokt
QdVözlek tlgcd, rég Várt karácsony!

letKesz.
Szilveszter eate 5 órakor hálaadó
istentisztelet tartatik.
'"•
A ref. U ó k e g y h á s Karácsony első
napján
az Árpád-utcai nj iskolában ,
istentiszteletet tart. Prédikál és ur v acsorát oszt Fazekas Mihály püspöki
titkár.
v

c.

r ószeres Z e u s z re'ceptie : OKJ uag. uszi
1 csomag dr. Oetker-féle sUtöpur, 18dg.
raj, t8 dkg. cukor, 1 csomag Dr. Oetkerféle-yanilii.cukor, 2 tojás, V< liter tej,
t evőkanál rum;.ízlés szeriut törött fa
héj és sziítuszégből , tésztát gyúrunk,
eiszés szerinti formákba szaggatjuk és
közepes tűznél stíljük.

újévi száma 1935 Január
1-én, ni év napján Jelenik meg.
Kereskedők és iparosok nlévi núvözletének lapnnkbanl közlését ellogad
Jnk deeember 81 regiel'f.

ú

függönyt

ad

dltmdcraj!

1 H K K,

Előfizetőinknek,
olvasóinknak,
munkatársainknak
ás lapunk jóbarátainak Istentől megáldott békés és bol
dog karácsonyi
ünnepeket
kívánunk.
Kineveies. A ID. kir. belügyminiszter dr.
Varga Mihály alsósági orvost afe^alsósagi OTl
körzet orvosává kiowezte. •
Í-ÁT"
-'
Tea-esteiy. A kisköcski ev. iíja-agi egylet Karácsony másnapján este a-z ev. iakolabau tea estélyt rendez.

'

u »hiP

l4M-nel

egy

S?%£m&.

:

' Jóváhagyott alapszabály. Ay magy. kir.
belögyminiszter a Duka községi Polgári Kör .
alapszabályait jóvaha;yta.
A kemenesmlhályfai gyermekgyilkosság ';
ügyében az elmnlt héten volt a t á r g y a l á s a
szombathelyi Kir. torveoyszékeu. |Seúo Jozsel .
kemeji*smih^|yfai. föfdmivest áz£sx%nftff kö
.rülmények figyelernbe- vételével "másfél évi |
börtönbüntetésre ítélte. .Az ítélet ellen a vád'- ;
lott enyhítésért, az ügyész súlyosbításért fel- i
lebbezett.
^
— -,'
' .... Község-egyesítés. A m. kir. belügyminiszter Alsómesteri es Felsőmesteri községe- ket egyes tette, az uj község nevét •Mesteri
ben állapította meft.
•
i1

!

1

levahagyott jegyzőválasztás. Berkes
János kemeoesmifaályfai körjegyző megválasz
tása ellen beadott panaszt' a közigazgatási
bizottság elutasította, igy Berkes János megválasztása' jogerőssé vált. . —'
.T '
v

Ham terjesztik ki a menettérti Jegyek e t A kereskedelmi miniszter értesítette a
vármegye főispánjai, hogy a rnenet'érti vas
úti jegyes érvényességét 30 kilométeres kör
zetről 50 kilométeres körzetre nem terjeszt
heti Ju, mert a 33 as bizottság minden további
meoeUlijkedvezmény megadása ellen foglalt
állást Elemisták

karácsonyi

színjátéka.

A

celldömölki róm. kain. fiúiskola Uivari Vilmotaoitó.és Fessler Erzsébet tanítónő rendezésé
ben ma vasárnap és karácsony másnapján
délután 5 órai kezdettel az elemi fiúiskola
uaey termében előadja a S.'iv király cimü 8
lelvonásos karácsonyi színdarabot. Belépődíj
: személyeuki'-t 30 fiilér.
s
Előadás

a - kiutasítottak

javára:

Borbélyüzletek zárérája. A kereskedelmi
miniszter a borbély és fodraszűzletek zároráját a következőkben állapította" még; Kará
csony, eiőestélyén reggel 6 órától este 7 óráig,
december 31 é o pedig reggel 7 órától esiá~9
óráig tarthatók nyitva Karácsony és újév
napján azgnbao zárva -lesznek a b rbély es
Indrászüzletbk. . .
r .

Már

moa Ü D n e p l i fennallása-«tiZéanf"évfordulójat s "
ezt olyan ajándékkal akarja emlékezetessé
teoni előfizetői számára, hogy a maga nemes
szépségeivel az otthon egész légkötél megfinomitja. Erre valóban alkalmas az a 150x260
cm. méretB ajandékfüggöny. amivel a Tündér ujjak mindea előfizetőnek kedveskedik. Anyaga
a . m o s t divatos t ü l l . Mintázata kockákba f o g 
ta !l virágok. Ezeket a virágokat a megkezdett
minta szerint folytatva, az ugyancsak-Ajándé
kul adott színtartó MEZ gyöngy fonallal, hama
rosan olyan elegáns és fényálló függöny mp- splyog reánk a szobafalról, mely minden bu- .
tort megszépít. Aki P 14.40 n e l a 'föndérujjakra egész évre előfizet (Budapest,' Szervita-'
. tér 3) kettős örömöt sz°rez magának, és osa| ládjának. Kérjen mutatványszámot.
'
Budapestre utazók "figyelmébe ajáoljuk
a Hungária Gőz-, Kádfürdő- és Vizgyógyintó- '
; zetet (Vil. Dah^nj-njca 44),.mint a ferros
legolcsóbb és á- pályaudvarokhoz legközelebb
i fekvő (erdőjét Itt r é g a s r S órakor -ajHuak,
. ugy hogy a hajnali vonatokkal Pestre érke
zők egyenesen oda mehetnek, «bol fürdés
I után a tágas pihenőben magokat kialudva
| járhatnak dolgaik után. Gőz és kádfürdő ára

lapunkban beszámoltunk az aranyifjúság na
gyon jól síi: rült műsoros esélyéről, a siker
nagyságát, pedig legjobbat! az bizonyítja, bogy
Jánosháza i- meghívta az uranyíTjuságol ven
dégszereplésre s a kiváló műitedve'ő gárda
Karácsony ina napján délután 4 és 7 órai
kezdettel a Sörházban megismétli nagysikerű
mfsorai. Ez azt bizonyítja, hogy magas ni
vóju-volt az előadás Celldömölkön, mer^ érBelügyminiszteri határozat. A m. kir . tesülésónk^t.?érint még mas vidéki vár. sok j
1 P, kiszolgálási dij csak 10 fillér.
belügyminiszter egy konkrét ügyből kifolyólag
A gyümölcsös egész évi kezelését Is
oly értelmű határozatot hozott, hogy az újon is meg akarják hívni őket efcen kitűnő elő
nan épült házak a községi pótadó alól nem , adás ujabb megismétlésére. Ezen előadás jö- merteti a Növényvédelem és Kertészet most
mentesíthetők.
.
j vöd -Imi is a Jugoszláviából kiutasított mene . megjelent decemberi száma. Cikkeket közöl a
kőitek javára.lesz fordítva.
_"_
j gyümölcsös téli permetezéséről, a; őszibarack, Kik folyamodhatnak hadikölcsön seA Celldömölki Vasutas Kör február hó : lak metszéséről, a gyümölcsfák sebeinek ke
gélyért? Mindazok folyamodhatnak, akiknek
J zeléséről, a bor eladásánál fontos tudnivalók
1000 koronától kezdődően van hadikölcsön j 2-áu tartja farsangi bálját.
A Celldömölki Ev. Ifjúsági Egyesület i ról, a rozsa téli takarásáról, különböző trá' létük éa jövödelműk nem haladja tol aa-j
gyafélékröl, a betonból vagy téglából készült
1500 pengőt. A bélyegmeutes kérvényeket e j uj székházauak utcára néző helyiséget már melegágyról, a díszcserjék metszéséről sjb. A
elkészüllek
és
az
egyesület
már
át
is
ko.to
hó'végéig kell benynjtani a belügyminiszteri- I
két dúsan illusztrált szaklapból ' a Növényvé
umlioz.
"
_
.
í zött Arpád-ntcai heiyiségéből ot otthonába.
delem kiadóhivatala (Földmivelésügyi minisz
Az iparosok, illetve az ipari érdekeltsé- I
térium Budapest, V. Kossnth Lajos tér. 11),
gek felterjesztéssel éltek a kereskedelmi mi - •
egy alkalommal' díjtalanul küld mutatvány
niszteriumhoz, hogy az iparosoknak necsak az !• gyártmányainak gazdakörökben- való el
számot
anyagkészletét, hanem. 200 pengő értékig a j adására, keres jól bevezetett, uiegfrzSzilveszter e s L a Vasutas Otthonban.
kész áruját se lehessen lefoglalni. Dgyauezt a j
ható jutalékos
.
A celldömölki Vasutas Kör az idén is meg-'
kedvezményt kérik most kiterjeszteni a vá 1
rendezi hagyományos szilveszteri mulatságát
sorozó kiskereskedők árukészleteikre is.
a Körben, amely - családias jellegű lesz. Belé-'
Előadás a kiutasítottak javára. A ki- i
pődij nincsen.
ü g y n ö k ö t
ilIdőzött magyar, testvérek javára harmadszor !
Miért kell ehhez protekció 7 Példátlan
is megrendezte aVanyifjueágunkvasárnap este j
sikert aratbtt Tolnai Vilagjapja duplaterjetarka műsoros eetólyét. A közönség ez aíka- ! ver|euyképesTryáryal,laiat Ajánlatok •Biz
.delmü karácsonyi száma é s bárom remek
tos jövedelem 856« jeligére Blockuer
lommal is szép számmal megjelent és végig
melléklete. A közönség annyira kapkodja^hpgy
élvezettel hallgatta a kítmiö"'ruüsort Az est ; J, hirdetője, Budapest VI. Andrássy ut
snkbelyűtr csak protekcióval lehet hozzá-."" ,
. 4. küldendők.
fénypontja Klein M-árlon magáiíázáma volt,
jutut Ez a nagy siker érthető ia, hiszen Tolnai >/L
aki gyengélkedéséből felépülve szebbnél szebb
Világlapja karácsonyi szama .a három melének és lötty produkciókat mutatott be: zene
Gyönyörűséget csak fokozza a házi léklettel együtt 580 oldat terjedelemben jelent
kar kist réttel. A közönség dörgő tapsviharral'
...jutalmazta-..kedvencének minden egyes számát. asszonynak, ha kalácsához mindig Dr. Defker- meg. és ára mindössaé 90 fillér, holott bolti
A fiu tehetsege mar. messze túlnőtt a műked féleSsütőport haaznál, me.t elsőrendű minő értéke hat pengő lenne.
velői kereten. A tiszta bevétek.a kiutasított ségénél fogva a-kalács sikere biztosítva van.
A Pesti tőzsde 40 oldalas karácsonyi
A kalácS vele gyorsan és egyszerűen készül, száma megjelent és mindenütt kapható, vál
magyar testvéreinké.
amiért Í3 mindeÍi"háziasiizony lelkeéedík érte. tozatlanul 40 fillérért- A gazdasági élet leg- '
A törvényhatósági bizottságba az ipari
." :; A SZObá'Szeme az ablak, Ha ez a szem első tényezői írtak cikket a lap ücnepi szá
étdekeltségeTliategoriájáóál rendes" tagul be-. tiszta, derűs, a';kor belül is rendben van min- mába, amely rengeteg hírt, információt tőzs
választották Hokhold István celldömölki pék J j . i . Ezért, helyeznék-ma olyan nagy súlyt a dei értesítést stb. közöl..
-•
.
mestert, az-ipartestület elnökét 884 szavazat lakásdoktorok az ablakra, Nem győzik eléggé
Szilveszter-est Alsóságon. Az alsósági
tat. Szavazatot kaptak még' Koczor Dániel és haügsulyosoi^högy napfény, levegő suhanjon
róm. kath. ifjúsági egyesOlet Szilveszter nap- ,
Baress Imre pékmester.
át-aa ablakaiükoo. De milyen legyen az ablak tan este 7: órai kezdettel Vadaszy Kiilmáu
Ma vasárnap, december 23-án az üzlé- lelett lógó függöny t Egyszerű, szép ée.jókedvn. vendéglőjében műkedvelői előadással ogybelek reggel 7 órától déiotáo 6 éráig nyitva^ Hosizu kisérieiA • eredménye a >míct;<9zertK :'''.<<i)tött táncmulatságot rendez. Színre kerül
tarthatók a kereskedelmi miniszter engedélye í függöoy<. Ezt pSdazza a Tűud'ériijjak ajao- 41tliázy-Kellér .Érik a "búzakalász, cimü 8
alapján.
_
'
- /
. t/ékföggönye. k "nagyszerű. kezTmunkauisag—lelvonásoa vígjátéka. Az agilis rendezőség é
_

P o n y v a és zsák
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felhozatalából. A- pjlyka exportvásárok jelen ismeretlen leány • közli.' A legkiválóbb magyar
tő -e.ei az összes vásárok és körségtk_ azzal és külföldi írok: -Ziaby Lajos, Méltat Jenő,
honoráltak, hogy sem kövezetvamot, sem Harsán vi Zsolt, Csat hó Kálmán, locze Sándor,
hely pénzt, vagy pedig mérlegelési dijakat LErdOs henee, Zsolt Béla, Kemény Simon,
nem szedlek a vasarokon résztvevőktől. Az Somlyó Zoltán, Illyés Gyula, Szabó Lőriuc,
árjforu tlmat 30 teherautó • bjnyolitotta le. Hans Fallada, Farkas Imre, Hatvány Lili,
Érdekes és megemlítendő körűimé iy, hogy Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Bit-ó Lajos,
Szombathelyről az Összes baromfit Budapestre Porzsolt Kálmán, Bas Fekete László, Bozzay
^állítottak, mivel Felsődooántaloa hűtőházi Margit, 5zéj> .Ernő, P. G. Wodehouse, f. T.
gyar vonalain a tényleges ós nyugdíjas köz berendezés sehol sem található. A hűtőház Mariuetti, Hermann Lipót, Vaszary
szolgálati alkalmazottak, esek családtagjai az hiánya nagy mértékben drágítja as angol Innoczent Ernő, Bácskay Magda, Kálmán Jenő,
1086. érben a gyorsmotoron, személy és mo exportot,'de remélhető, hogy ez a szükséges 'Hu'gh Wa'pole cikkeit, verseit és novelláit
tartalmazza. Külön érdekessége: Hatvány Lili
torvonatokon a tényleg használt kocsiosztály intézmény nemsokára beillesztetik a Felsődu
I uj BTK-ja különös tekintettel a nőkrtv Ki
nak megtelelő felára jeggyel utazhatnak. Ezen oontuli exportba.
mivel kereste életében az első pénzt. Tizenhat.
^menetdijkedvezmény a m. kir. államvasutak
i oldalas Kézimunka melléklet. Angelj fotoreáltal az 1935. évre érvényesített és a Győrmekei és a magyar festőművészek szebbnél
Sopron-ebenfurti vasat .kiegészítő lap« járal
TÉR és F O R M A
szebb rajzai. A Resista pályázat eredményé- ellátott arcképes igazolvány alapján, vagy
építő éa lakásművészeti folyóirat
nék kihirdetése. Hubay Jenő és Dohnányi
pedig a Gysev. által saját vonalaira kiadott
Hegjelenik havonta.
Ernő karácsonyi kottasorai. Karinthy- Frigyes'
és aa 1986. évre érvényesített külön arcképes
Előfizetési dija egy évre 28 P.
Fantázia aa vidéke cimü kis külön újságja.
igazolvány alapján vehető igénybe. Azon köz- |
Szerkesztőség és Kiadóhivatal:
Molnár, Fereac.ieghiresebb anekdotáiból öszszolgálati alkalmazottak, akik a rendszeresi- '.
Budapest, VI. Terez-körut 56.
szeállitótt vicclap. Houyady Sándor Szürke
tett menetdijkedvezményt a birtokukban levő .
Telefon; 12—0—69..es 21—9-92.
habbal cimü uj regénye, Helyet az öregeknek
máv. arcképes igazolvány alapján veszik '
teljes filrcscenáriuma. Dupla kottamelléklet,
igénybe, •kiegészítő lap.-ot tartozóak váltani. I
gyermekújság és 64 oldalas Radióvilághiradó.
A máv. arcképes igazolványhoz szükséges kiA Tér és Forrna építő es lakásművé
egeszitőTapot^ érdekeltek folyó évi decem szeti folyóirat ez évi utolsó szama most jelent Az 500 oldalas karácsonyi Ezüstalbum ára
csak.
egy pengő. Kiadóhivatal Budapest VII.
ber hó 27-JpFaz 1935. évrp érvényesített meg, ezúttal is a szokott pompás kiállításban,
Erzsébet-kőrut 7.
, máv. igazolvány felmatatása ellenében dara válogatott jó=~tert-aroramal. A tüzet jó része
bonként 8 pengőért a Gysev. igazgatóságánál aj, modern templomokat hnz, főleg hazaiakat.
Gazdasági cselédek vasárnapi munkaBudepest II. Szilágyi Dezső-tér 1, továbbá a Az európai színvonala aj Savoy Kávéház ké szíinete. A magyar kir. íöldmivelésügyi mi
pei
és
Pogáo
Dénes
interlorjei
egészítik
ki
e
soproni üzletigazgatóságnál, valamint az állo
niszter a gazdasági cselédek: vasárnapi mun
mási szemétypénztáraknál. és a csatlakozó szám anyagát. Ezzel a számmal hetedik évfo kaszünete tárgyában njabb szigorú rendelke
lyamát
zárta
le
a
I
ér
és
Forma
Nagy.
dolog
vonatok kalászainál válthatják meg. A- kérvé
zést adott ki, mely szerint a gazda köteles
nyeket legkésjbb 1935. évi február hó 28-ig ez, ha meggondoljuk: hogy a kis ország, csak godoskodoi arról, hogy a gazdasági cselédjé
nehezen
tud
fenntartani
egy
olyan
lapot,
nekvasárnapon és a-cseled sátoros ünnepein
.. kelt benyújtani. Mivel a Gysev. saját vonalra
szóló arcképes igazolványok 6 évre adatnak j amely nem elvez állami, vagy magáosznbveo- munkaszünet? legyen. A miniszter szociális és
ki, az 1930. évre kiállított arcképes igazolvá ciöl, hanem kizárólag a közönség filléreiből 4 gazdasági szempontból is különös súlyt helyez
nyok az 1935. évre már nem érvényesíttet fedezi költségeit. Elég, ba c ak annyit mon arra, hegy ezeo rendelet érvénye biztosittasnek. *A Gysev. arcképes igazolványok kiállítási, dunk, hogy Némitárszágtól és Olaszországtól séfc és á munkaszüneti napokon a cselédek
illetve érvényesítési dijait a megfelelő levél keletro ez az egyetlen magas színvonalú, fo- kel a törvényben megengedett munkákon felül
portóköltséggel együtt postautalványon
semmiféle más munkát végeztetni'nem lehet
Jyóirai. Sem Lengyelországnak, sem Ausztria
Gysev. soproni főpénztára címére kell befizetnj, Lnak, sem az utódállamod bármelyikének nincs Amely gazda ezen rendelkezést megszegi, őt
ilyén szép kiállítása havi' folyóiratok. Nagy ; a hatóság az alkalmazandó büntetésen felül a
érdeme é lapnak az is, hogy annak hasábjai- j cselédnek Okozott esetleges kár és eljárási
ról ismeri meg a külföld nagytehetségű épi- ; költség megfizetésére-is kötelezi.
tészgátdánkat ós annak alkotásait. Amely or- •
szagnak oemzetközi színvonalú építészeti Í o - J
lyóirata' nincsen, annak építészeit a külföld
nem is ismerheti 'meg. Amióta a Tér éa
Forma hasábjain méltó keretben mutathatjuk . Felelős vezető: Wittmann Andor Celldömölk.
tanulóul felvétetik. be tehetséges építészeink tehetséges munkait, t
December 23 vasárnap:
azóta ezeket a munkákat jóformán az egész |
A vasutasok sportegyssülete Szilvesz világ ismeri. Illik, hogy a hazai közönség is 1
ter esti mulatságát a vasúti vendéglőben ren megismerkedjék ezekkel az alkotásokkal, me- i
dezi meg. A mulatságra megtörténtek az elő legén ajánljak, tehát e lapot olvasóink figyel- ! Főszereplők: Fntz Schulz, Drsuia Gralley és
Ida Wűst
készületek, A sikeresnek ígérkező sportmulat- mébe. A laikus olvasó igy is sok gyönyörű- 1
séget találhat a szebbnél szebb épület repró
Nagyszerű kiegészítő.
Magyar Világhiradó.
>- ságra nagy a készülődés.
dnkciókban s talán még inkább' a modern, Előadások kezdete vasárnap délután 4, este 6
Fetsődunántuli angol pulykaexportvá- szép lakberendezésekben. A szakember ezen
"
és fél 9 órakor.
aárok mariaga A m. kir. földmiveléaflgyi mi- [ kívül meg a komoly, értékes szakcikkektől w
December 25 kedd, Karácsony sápján:
niszteriom ós a Külkereskedelmi Hivatal
megbízásából a Felsőduuántali Mezőgardasági sok tenulságot meríthet. (Szerkerztöség
Bolváry Géza mestermii ve: . -_
Kamara 8 vármegyére terjedő körzetében két kiadóhivatal Budapest, VI. Teréz-körút 56.)
Pályázat tani tói állásra. A nemeskocsi
bét leforgása alatt bonyolította le az Angliába
irányuló tizenkét karácsonyi pulyka és gyöngy ev. leánygyülekezet a megüresedett kántorta- Zenés vígjáték. Főszereplők: Magda Scbneityúk exportvasárt az'illetékes gazdasági egye ni tói állasra pályázatot hirdet a. pályázati
der és'Willy ForsL
•/•
.....
sületek és vármegyei baromfitenyésztő egyle határidő 1935. január 20.
Kiegészítő: Híradó és Hungária I . : A magyar
Iparigazolványt nyert Bognár Béla oell"
tek, valamint a m. kir. gazdasági felügyelősé
főid nevezetességei. Dohnányi Ernő művészi
gek bevonásával. A Felsődunántuli Mezőgaz dömölki lakos cipésziparra.
' zenéje kiséri.
dasági Kamara a Külkereskedelmi Hivatal
A Halló 194 oldalas karácsonyi szá Előadások kezdete kedden délután 4, este 6
által legalizált exportcégekkel előzetes meg mában kezdi közölni gróf Zichy Tivadar szen
és fél 9 órakor.
állapodást létesített egy 15.000 darabos kéret zációs, leleplező önrajzát Riportokban foglal
. átvételére, amely most már a legteljesebb kozik Saljapinnal, Gsortossal, a dolgozó arisz December 26 s z e r d a . Karácsony másnapján:
" rendben lebonyolítást nyert. A rendezett puly- tokrata nőkkel, gazdag mozi és rádiórovat,
Elejétől végig magyarul beszélő nagyszerű
' kaexportvásárok • következők voltak: Szé kotta, gyermeklap, külön irodalmi melléklet és
zenés vígjáték,
kesfehérvár, Magyaróvár, Győr, Csorna, Kapa 24 oldalas tökéletes Európa rádióműsor egé
vár, Pápa, Ikrény, Nagyigmánd, Tét, Alsógör- szítik ki a szenzációs karácsonyi számot,
zsöny, Szombatba: y és Kápoinásnyék. Felho melynek ara változatlanul osak 10 l l l é r v . Főszereplők: Turay Ida, Demkó Irén, Berky
zatalra kertit 15.170 darab pulyka és 810
Készül a jégpálya. A Celldömölki Vas Lily, Törzs Jenő, Kabos Gyula, Ráday Imre,
" db. gyöngytyúk; A kiverés tehát átlagosan 11
Gócon Gyula és Peti Sándor.
százalék volt A Fetsődunántuli Mezőgazdasági utas Sport Egyesület jégpályája a napokban
Kamara oly megállapodást létesített, hogy az elkészül. A vezetőség mindent elkövet,' bogy Kiegészítők: »Micky« (macska, kanári háború).
átvett pulyka kg.-kénti egységára ab vásár 62 az a közönség igényeinek teljesen megfeleljen Természet titkait ÓL Testgyakorlat az állat. kertben.
fillérbea, gyöngytyúké kg-ként -1 pengőben és megismétli' felhívását az idényjegyek meg
, volt megállapítva. Az exportőrök szövetsége váltására. 19347 december 31 ig megváltott Előadások kezdete: szerdán délután 4, este 6
és este 9 órakor.
a dunántúli tenyésztőknek ezenfelül 8 fillér idényjegy ára" nem tagoknak felnőtt 6 P,
kg-kénti prémiumot fizetett. A kamara be gyermek 3 P, mig tagoknak 4 és 2 pengő. A diák kedvezmény csak a vasárnap délután
avatkozása előtt körzetében 40—58 filléres Jegyek kaphatók az állomás kezelői irodában 4 órakor kezdődő előadáson" igazolvánnyal
érvényes. — Helyárak: Támlásszék 180, pá
szedőárak voltak érvényben. Az irányított Szilli Mihály máv. segédtisztnél.
- Megjelent a Színházi E l e t 500 oldalas
holy 100, fenntartott hely 70. L hely 50, A.
exportvásárok tévén a tenyésztőgazdák mint
egy 25,000 pengővél magasabb bevételhez Karácaoayl Emlékalbuma. Az 500 oldalas hely 30 és gyermekjegy 20 fillér. — A va
jutottak. A szervezett átadás tehát tökéletes Karácsonyi Emlékalbum egy' hónapra szóló sárnap délután 4 órakor kezdődő előadás 25
mértékben bevált. A vasárokon 526 tenyész olvasnivalót nyújt. Huszonötezer dolláros iro százalékos árengedménnyel. Helyárak: Támtőgazda áruja kelt el 929 község és tanya dalmi pályázatot indít és darabmellékletül láassék 90, páholy 75, fenntartott hely 52, I .
Molnár Ferenc nagysikert színjátékát »Az hely'38, II. hely 22 és gyermekjegy 16 fillér.
a többszörös tűzpróbát kiállt műkedvelő gárda
mindent elkövet, hogy a olvö* előadáson és
mulatságon minél többen részt vegyenek éa a
megjelentek minél kwUemeaanb szórakozásban
s igy az elmolt év sok bóját és
, vjajkban (emelhessék feledéibe
aa előzékeny és^kiszolgálásáról közismert
Vadiszy Kálmán vendéglőjébea

;
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APOLLÓ HANGOS MOZGÓ
Jönnek a huszárok.

Csak látásból ismerem.

Márciusi mese.

-

4 . oldal.
• többszörös tüzpróbát kiállt műkedvelő gárda
mindent elkövet, hogy a nivós előadáson és
mulatságon minél többen résztvegjenek és •
megjelentek minél kellemesebb szórakozásban
réiilsflljaoik s igy az elmúlt év sok baját és
bánatát minél rigabban temethessék feledéibe
aa előzékeny éa jó kiszolgálásáról közismert
Vadeasy Kálmán vendéglőjében.
Atytr

Sepfoa

skaafarM vasat ma

gyar vonalain a tényleges és nyugdijai köz
szolgálati alkalmazottak, ezek családtagjai az
1986. évben a gyorsmotoron, személy ée mo
torvonatokon a tényleg használt kooaiosztálynak megfelelő féláru jeggyel utazhatnak. Ezen
menetdíjkedvezmény a m. kir. államvasutak
által aa 1935. évre érvényesített éa a GyőrSopron-ebenforti vasot .kiegészítő lap« jávai
ellátott arcképes igazolvány alapján, vagy
pedig a Gysev. által saját vonalaira kiadott
4a aa 1986. évre érvényesített külön arcképes
^igazolvány alapján vehető igénybe. Azon köz
szolgálati alkalmazottak, akik a rendszeresí
tett menetdijkedvezményt a birtokokban levő.
máv. arcképes igazolvány alapján veszik
. igénybe, .kiegészítő lap.-ot tartoznak váltani.
A máv. arcképes igazolványhoz szükséges ki
egészítő lapot aa érdekeltek folyó évi decem
ber hó 27-től az 1935. évre érvényesített
máv. igazolvány felmutatása ellenében dara
bonként 3 pengőért a Gysev. igazgatóságánál
Bodepeat Il^zíJágyí D e z a ö ^ ^ i o v á b b á a
aoproni üzletigazgatóságnál, valamint aa állo
mási személy pénz táraknál és a csatlakozó
vonatok kalauzainál válthatják meg.. A kérvé
nyeket legkésőbb 1935. évi február hó 28-ig
kell benyújtana- Mivel a Gysev. saját vonalra
szóló arcképes igazolványok 5 évre adatnak
ki, az 198CC évre kiállított arcképes igazolvá
nyok az 1985. évre már nem érvényesíttet
nek. A Gysev. arcképes igazolványok kiállítási,
illetve érvényesítési dijait a megfelelő levélportóköltséggel együtt postautalványon a
Gysev. soproni főpénztára címére kell befizeioi.

Hírlapunk könyvnyomdájában

fel hozatalából. Á pJyka exportvásarok jelen
tőségét az összes vásárok es község, k azzal
honoráltak, hogy sem kövezetvámot, sem
hely pénzt, vagy pedig- mérlegelési dijakat
nem szedtek a .vasarokon résztvevőktől. Az
áruforgalmat 30 teherautó bjnyolitotta le.
Érdekes és megemlileodó körűimé iy, hogy
Szombathelyről az összes baromfit Budapestre
szállították, mivel Felsödüoántulou hűtőházi
berendezés sehol sem található. A hűtőház
hiánya nagy mértékben drágítja aa angol
exportot, de remélhető, hogy ez a szükséges
intézmény nemsokára beillesztetik a Feleődunantuli exportba.

TÉR és F O R M A
építő és lakásművészeti folyóirat.
Megjelenik havonta. . . .
Előfizetési dija egy évre 28 P.
Szerkesztőség és Kiadóhivatal:
Budapest, VI. Teréz-körút 56.
Telefoo: 12—0—69. es 21—9-92.

•

52. s í i m .

ismeretlen leány, közli. A legkiválóbb magyar
és külföldi írok: Zi ahy Lajos, Haltai Jenő,
Harsányt Zsolt, Csathó Kálmán, keze. Sándor,
Erdős henee, Zsolt Béla, Kemény' Simon,
Somlyó Zoltán, Illyés Gyula, Szabó Lőrinc,
Hans Fallada, Farkas Imre, Hatvány Ülj,
Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Bihó Lajos,
Porzsolt Kálmán, Bos Fekete László, Boazay '
Margit, Szép Ernő, P. G. Wodehouse, F. T.
Marinetti, Hermann Lipót, Vaszary János,
Innoczent Ernő, Bácskay Magda, Kálmán Jenő,
Hngti Walpole cikkeit, verseit éa novelláit
tartalmazza Külön érdekessége: Hatvány Lili
aj BTK-ja különös tekintettel a nozre. K i
mivel kereste életében az első pénzt Tizenhat
oldalas Kézimunka melléklet Angelj fotoremekei éa a magyar festőművészek szebbnél
szebb rajzát A Resista pályázat eredményé
nek Kihirdetése. Hubay Jenő éa Dohnányi
Ernő karácsonyi kottasorai. Karinthy Frigyes
Fantázia es vidéke cimű kis külön újságja.
Molnár Ferenc leghíresebb anekdotáiból Oszszeállitott vicclap. Honyady Sándor Szürke
habbal cimü uj regénye, Helyet aa öregeknek
teljes filtcscenáriuma. Dupla kottamelléklet^
gyermekújság és 64 oldalas Radíóvtlághifa3ó.
Az 500 oldalas karácsonyi EzQstalbuni ára
csak egy pengő. Kiadóhivatal Budapest VII.
Erzsébet-körúti. " - - i r - " ' ' '"*•• - -

A Tér é t F o r m a építő és lakásművé
szeti folyóirat ez évi utolsó száma most jeleut
meg, ezúttal is a szokott pompás kiállításban,
válogatott jó tartalommal. A füzet jó része
uj, modern templomokat- In>z, főleg hazaiakat
Gazdasági cselédek vasárnapi
Az európai színvonalú uj Savoy Kávéház ké szünete. A magyar kir foidrnivelésügyi mi
pei és Pogán Dénes interiorjei egészítik ki e niszter a gazdásági cselédek vasárnapi mnnszám anyagát. Ezzel a számmal hetedik évfo kaszűnete tárgyában ujabb szigora rendelke
lyamai zárta le a 1 « és Forma Nagy dolog zést adott ki, mely szerint a gazda köteles
ez, ha meggondoljuk. %ogy a kis ország csak godoskodni arról, hogy a gazdasági cselédjé
nehezen - tud íenntarta\i egy olyan lapot, nek vasárnapon és a cseled sátoros ünnepein
amely nem-élvez éJIaimj. vagy magáoszobven- munkaszünete legyen. A miniszter szociális éa
ciól, hanem kizárólag aVközöuség filléreiből gazdasági szempontból is különös súlyt helyez
-fedezi költségeit. Elég, ha\c ak annyit mon arra, hogy ezen rendelet érvénye biztosittaadunk, hügj Nem itorszagtűls és Olaszországtól jék és a munkaszüneti napokon a cselédekkeletre ez az egyetlen magas színvonalú íuel a törvényben megengedett munkákon felül
Jyóiral. Sem, Lengyelországnak, sem Ausztria
semmiféle más inunkat végeztetni nem lehet
nak, s-m az -utódallamot bármelyikének nincs j Amely gazda ezen rendelkezést megszegi, öt
ilyen srép kiállítása- havi folyóiratuk.' Nagy •a,hatóság áz alkalmazandó büntetésen leiül a
érdeme e lapnak az Is, hogy annak hasábjai cselédnek okozott esetleges kár és eljárási
ról ismeri meg a keltőid nagytehetségű épi- ;
tészgárdánkat ás annak alkotásait Amely or- költség megfizetésére is kötelezi
szagnak nemzetközi színvonalú építészeti fó
lyóirata nincsen, annak építészeit a külföld ^
nem is . ismerheti meg. Amióta ' a Tér és
Forrna hasábjain méltó keretben mutathatjuk ,
be'tehetséges építészetük tehetséges munkáit, j Felelős vezető: Wírtmann Andor Celldömölk.
azóta ezekéjt a munkákat jóformán az egész '
Decemter 23 vasárnap:
világ ismerj. Illik, hogy a hazai közönség is ;
megismerkedjék ezekkel az alkotásokkal, me- j
legén ajánljuk tehát e lapot olvasóink figyel- I
mébe. A laikna olvasó így iá sok gyönyörű- Főszereplők: Fntz Schulz, Drsula: Gralley éa
séget találhat a -xebbnél szebb épület repró-'
• Ida Wüst. .
- .
dukdokban s talán még inkább a- modem, Nagyszerű kiegésritö.
Magyar Világhiradó.
szép lakberendezésekben. A szakember ezen Előadások keadele vasárnap délután 4, este 6
kívül még a komoly, énekes szakcikkekből n
— • - : •"• ' és fél.9 órakor.———
~
sok tennlságot meríthet (Szerkerstöség és
December 25 kedd, Karácsony napján :
kiadóhivatal Budapest, VL Teréz-körut 56.)
B->lváry Géza mestermhve:
1

1

egy ügyes fíu
tanulóul
A vatutaeok

felvétetik.
sportegyesülete

Szilvesz

ter esti mulatságát a vasúti vendéglőben ren
dezi meg. A mulatságra megtörténtek aa elő
készületek. A sikeresnek ígérkező sportmutatsagra nagy a készülődés.
raliMaaialall
aárok

a — I nulvkaexnortvá-

mérlege. A m. kir. foidrnivelésügyi mi
nisztérium éa a Külkereskedelmi Hivatal
megbízásából a Felsődunántuli Mezőgazdasági
Kamara 8 vármegyére terjedő'körzetében két
Pályázat tanítói állásra. A nemeskocsi
bet leforgása alatt bonyolította le az Angliába
irányuló tízenkét karácsonyi pulyka éa gyöngy ev. leánygyűlekezet a megüresedett kantortatyúk exportvasárt az illetékes gazdasági egye nitöi álláara pályázatot hirdet a pályázati
sületek éa vármegyei baromfitenyésztő egyle határidő 19S6. január 20.
Iparigazolványt nyert Bognár Béla oell
tek, valamint a m. kir. gazdásági felügyelősé
gek bevonásával. A Felsődunántuli Mezőgaz dömölki lakos cipésziparra.
- A Hallá 194 oldalas karácsonyi szá
dasági Kamara a Külkereskedelmi Hivatal
áltat legalizált exportcégekkel előzetes meg mában kezdi közölni gról Zichy Tivadar szen
állapodást létesített egy 15.000 daraboa keret zációs, leleplező Onrajzát Riportokban foglal
átvételére, amely most már a legteljesebb kozik Saljapinoal, Gsortossal, a dolgozó arisz
rendben lebonyolítást nyert. A rendezett puly tokrata nőkkel, gazdag I mozi és rádiórovat,
kaexportvásárok a következők voltak: Szé kotta, gyermeklap, külön irodalmi melléklet és
kesfehérvár, Magyaróvár, Győr, Csorna, Kapu 24 oldalas tökéletes Európa rádióműsor egé
vár, Pápa, Ikrény, Nagyigmand, Tét, Alsógör- szítik ki a szenzációs karácsonyi számot,
aaony, Szombathely és Kápolnáaoyék. Felho melynek ára változatlanul csak 10 fillér.
• . — Készül a jégpálya. A Celldömölki Vas
zatalra kertit 15.170 darab pulyka és 810
db. gyöngytyúk. A kiverés tehát átlagosan 11 utas Sport Egyesület jégpályája a napokban
százalék volt, A Felsődunántuli Mezőgazdasági elkészül. A vezetőség mindent elkövet, hogy
Kamara oly megállapodást létesített, hogy az az a közönség igényeinek teljesen megfeleljen
átvett pulyka kg.-kénti egységára ab vásár62 és megismétli felhívását az idényjegyek meg
fillérben, gyöngytyúké kg-ként ' í pengőben valtasára. 1934. december 31 ig megváltott
volt megállapítva Aa exportörök szövetsége idényjegy ára nem tagoknak felnőtt 6 P,
• dunántúli tenyésztőknek ezenfelül 8 fillér gyermek 3 P, míg tagoknak 4 és 2 pengő.
kg-keoti . prémiumot fizetett A kamara be Jegyek kaphatók az állomás kezelői irodában
avatkozása előtt körzetében 40—68 filléres Saviili Mihály máv. segédtisztnél.
szedőarak voltak érvén> ben. Az irányított
Megjelent a Színházi E l e t 500 oldalas
exportvásárok révén a tenyéazlőgasdák mint Karácsonyi Emlékalbuma. Az 500 oldalas
egy 25,000 pengővel magasabb bevételhez {"Karácsonyi Emlékalbum egy hónapra szóló
jutottak. A szervezett eladás tehát tökéletes olvasnivalót nyújt Huszonötezer-dolláros iro
mértékben bevált A - vásárokon 696 tenyész- dalmi pályázatot indít és darabmellékletül
tőgazda áruja kelt el 929 község és tanya Molnár Ferenc nagysikert színjátékát >Az

APOLLÓ HANGOS MOZGÓ
Jönnek a huszárok.
f

Csak látásból isinerem.
Zenés vígjáték. Főszereplök: Magda Schoeider éa "Willy Font
Kiegészítő: Híradó és Hungária L: A magyar
föld nevezetességei. Dohnányi Ernő művészi
zenéje kiséri.
Előadások kezdete kedden délután 4, eate 6
és fél 9 órakor.
December 26 szerda. Karácsony másnapján:
Elejétől végig magyarul beszélő nagyszerű
zenés vígjáték,

Márciusi mese.
Főszereplők: Turay Ida, Demkó Irén, Berky
Lily, Torza Jenő, Kaboa Gyula, Ráday Imre,
Góson Gyula és Peti Sándor. . i
Kiegészítők: »Micky« (macska, kanári háború).
Természet titkai: ól. Testgyakorlat az állat
kertben.
Előadások kezdete: szerdán délután 4, este 6
és eate 9 órakor.
A diák kedvezmény csak a vasárnap délután
4 órakor kezdődő előadáson igazolvánnyal
érvényes. — Helyárak: Támlásszék 190, pá
holy 100, fenntartott hely 70. I . hely 50, II.
bely 30 ée gyermekjegy 20 fillér. — A va
sárnap délután 4 Órakor kezdődő előadás 26
százalékos. árengedménnyel. Helyárak: -Tamlásazék 90, páholy 76, fenntartott hely 52, L
hely 38, II. hely 22 6» gyermekjegy 16 fillér.

