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Széchenyi István szellemét
tükröztette vissza az a lakoma,
amelyet a legnagyobb magyar
emlékére ültek a Nemzeti Kaszi
nóban áz emlékbeszéd, melyet a
Széchenyi serleggel kezében. Hu
szár " Aladár tartott, annyira si
mult Széchenyi szelleméhez, mint
a múltban talán soha. A politi
kust emeli ki.benne, a próféta
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7.

siAa

Szerkesztőség é s kiadóhivatal:
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. szám
Hirdetés dija előre fizetendő.

NÁNDOR

sipoláí ideje alatt, hamm szá-....
A tárcsázás beválluágához
•-molion a bi/.los elutazással.
[ m é g nem igen tudnak hozzáj
. Illetékes hatóságok az uta- I szólni, hiszen a téli, mérsékelt
, zás zaját akarják egyúttal eitün- j utasforgalom nem matatta meg
telni, meggyorsítani & közieké-, j a nehézségetet. .Mire meginditI dést s — mit tagadluk — kissé I ják a filléres vonatokat, addigra
Nyugat felé igazodni. A nyugati, vérré és természetessé válik
külfOldi államokban .már régen mindenki előtt a tárcsázás. Meg
igy indítanak vonatokat 3 ez áz szokják a forgalmi tisztek és a
átkozott külföldre
pislogásuok kalauzok is a most rájuk háramló
előbb utóbb csak meghozza a nagyobb felelősségei. Deletttvajvmaga eredményeit is: Február nak az éber, mozgalmasabb és
elseje óta a magyar állomásokon nehezebb munkába és a közön
is pirossapkás forgalmi tiszt in séget sem kell majd ~ annyira
dítja palacsintasütő alakú tárcsá figyelni — csupán jóindulatból,
val (ejieli szolgálathoz zöld fé nehogy lemaradjon.;
:
nyűvel) a vonatokat. A magyar
Minden rendben megy. Min
közönség bámulatos fegyelme
zettségről tesz tanúbizonyságot denfeléit napirendre lérnek a
— mondja az egyik forgalmi síphoz szokott utasok is. És ez
tiszt.— s meglepő megértéssé , rendben is van! Csák ne lentié
az itidíláe rendjének megzava olyan »kellemetlen külföld sza
rása,, nélkül, utazik az- előírás ga* annak rt tárcsának . . . .
y~ m. Csorba IQnr.
szerinti nyugalommal.

ság között meg akarjuk állán
- helyünket, nemcsak arra. kel.
i törekednünk, hogy jegy nemzetné'
; se legyünk aláértékeltebbek, ha| nem arra is, hogy kiváljunk, k>
j tűnjünk a minket körülvevő nemizetek közíM, mert csak így tud*
• júk kiverekedni minden velünk
,' szemben álló erö és akarat elleni
jogos helyünket a nap alatt,
lélkü reformátort, akinek útja"!
-Különös, hogy a napisajtó
céltudatos volt és határozott, aki nak egy része az ez évi Széchenyi
sohasem volt könnyelmű és fe- lakomának ezt a magasztos serIületes, Sohasem veszítette el maga l.legbeszédét, háttérbe szorította.
alól a talajt, amelyben, a törté Máskor, amikor, nem a reformá
nelmi tradíció aa a. magyar faj tort, hanem ajiberátis politikust
lelkiségének specialitásai élnek. unnepé!lé_l54Bzéche.nyibflh^ telve
Ezt a beszédei, amely—azt voltak ezek a lapok méltatással.
a reformpolitikát méltatta, amely Pedig csak az a beszéd állhat
sohasem volt aktuálisabb, mint valóban közel Széchenyi szelle
ma, a hallgatósTSg~"~folvtöiios he méhez, amely a harmincas negylyesléssel kisérte. Jól esik tapasz
venes-évek korszerűségeit, azokat
talnunk, hogy a Nemzeti Kaszinó a reformokat méltatja elsősorban
tehát azt a szellemet va'ljaTame- amelyek hagy- része megrínar isrr H o t
l é g y _ n
a
S t r a n d f ü r d ő .
lyet nagy ilapitójának emléke" [ aktuális.
.
— Holt számunkból helyszűke miatt kimaradt.— őriz.'
j
*' De hát ez akko^sem volt •
Hosszú érékig tartó vajúdás szerint — ez a költség is elesnék.
•
JMert igaza vaii Huszár Ala- j .másként
Az előbbinél a gépnél jtépéez
Ha kezünkbe vesszük Des- ntaa — ngy IáUaik — végre a meg
dárnak': ha akarjuk a magunk
valósulás stádiumába jutott a straud- is kell;
'
kék egét, a magunk napaagarát, sewny József, j,Tag^alat"-ját,_meg- IBrrB ügyé és most már csupán az
az utóbbinál teljesen felesle
friss levegőjét S arról az élet ! győződhetünk "rtla, h o g y ^ é n f i ^ - 1 -maradt meg nyilt kérdésnek, hogy gessé válik. --•
.
soha I nyit vajóságng lázadónak tekín- I noi legyen a slraudlurdő ?
j o g á n l e nem m o n d h a ttiinlr
ó
Az előbbinél a medencéből ki
. :
- K é t ellentétes álláspont küzd szivattyúzott viz levezetésére egy hoezakkor az egész társadalmat meg tették akkor e'lenfelei
kell szállnia Széchenyi lelkének. . " A mai nemzedéknek be keh* egymássai, az' egyik a Japánligetben, j szu levezető csatornát ke.lene készia másik a Ciooa patakkal kapcsolat- teni és azt állandóan gondozni;
„C>ak magunkban a feltá látnia, hogy ' jobb magyar jövő ban akarna a mego'dást.
. "
az utóbbinál vízlevezető csatornincs
gazdasági
megújhodás,
szo
madás 1" mom'íja Széohenyi lstügy inassal való összehasonlítás- . nára szükség egyáltalában nem lenne,
^vááfTcrmószotes tehát, hogyti* ciális reformok nélkül. Amíg a ban lássuk, hoav melyik megoldás i mert erre a célra a Cioca mrdra
'.. -.
~~
feltámadást a nemzetnek ön ma nemzet egy része ezek ellen küzd, minő előnyöket biztosit a maiikkal ingyen kínálkoznék.
c
1
Ezek voltak a pénzügyi szem
gából kell kimunkálnia. S ez el n£i, 11,f oiuáij^aüii**jjt ni A f t t m i y i t* j \iiÉszemben és annak alapján alkossuk
meg a megoldásnak azt a módozatát, pontok, amelyek Összegezéséből oyilsem képzelhető másként, mint OreWrc VTr v v • Troin I cVn eV IfTtVC y*CTl CT™ET,
amoly a nagykOzouségcek, a kOzség I váisvafó, hogy mig a Japánkerti meg
belső bekével és egyetértéssel. amelyért küzdelemre indul most égessenek érdVkeil leginkább alkalmas { oldásnál a költsége^ — ugy hallom
Történelmi valóság, hogy mindig az a réteg, amely a szellemi egy- szolgálni.
— negyvenötezer pengőm irányba-' • >,•
Az előbbi elhelyezés mellett a tattak elfl, addig az utóbbi megoldás*,
akkor sújtotta a nemzetet a leg seggel együtt a~politlkai~egysémedence oldatait és feuekél is erős, egynéhány ezer pengőből kivihető
nagyobb katasztrófa, amikor fiai get is meg akarja teremteni.
rizáloemerésztő betonkeverékből kell | volna,
egymásnak estek és egymást mar
A magyar jövőnek ebbe a elkészíteni, azért, mert egyébként a j
A kiadásokkal szemben á l r a
cangolták." ' ~
'
*
nemzetnek
be keHpedig
kapcsolód
megmunkálásába
az egész széosalákbói keszO.it .laza töltésen ke- j mérleg másik oldalán, az egyik és a
Természetes tehát, hogy mi- Széchenyi szelleme intézményes- resztül a viz elillanna, vágy :há telje- 1 másik megoldás esetén remélhető
nekűnk, magyaroknak; ha itt a reformpolitikát kíván, ami sokáig sen nem is, de rohamosan kevesbed- j bevétel mennyisége.
oék.tebát'a szivaUyuzás utján történő .
Az .előbbi esetnél a tetemesDuna völgyében, tengernyi ellen nem várathat magára.
folytonos utánpótlás az üzemi költse- I költségek kamatainak és a tőkelör;
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A vonatindiló tárcsa február fájukat az utolsó pillanatban
eleje óta leélte már a »három beszerezni akarókat. A február
napig tartó csoda* korit s még elseje óta életben levő rendelet
miódjg j t közönség nagyfokú ér értelmében a magyar vonatokat
deklődésének középpontjában áll. is tárcsával indítják útnak E? a
A vonaiiuditas néma pillanalá- csendes, néma jeladás a közön
bar* érdeklődő utasok lesik az. ség megfegyelmezése érdekében
M o l l napvilágot s aat-akarja eh
az t i l t j a
ni-akárísBan ^-." maról-Tlölnapra TrnJTnöj
— elfeledte a régit, az évlize- meg jegyéi kellő időben, foglalja
(leken ken-sztül alkalmazott sípol. el helyét a vasüti kocsiban és.
„ , A kalauzok jegylukasztóján legyen türelemmel, mert a vonat
lógó sip nyugalomba került s el fog indulni. Ne vásároljon
útravalót, se testit, síi szellemit,
nem izgatja', nem- idngesili ezen
n é búcsúzkodjék újra és még;,
la) á* restikbe betéri »fröccsöző
kel.« sem, .a cigarellájukat, gyu nehezebben a vonálinditást jelző i
ri

geket teteamseii lukozná;
j
az utóbbi elhelyezésűéi a beto- ;
nozáa költsége a minimumra csökkenne j
azért, mert ha volna szivárgás, ha '
nem, a medence -szinti* -állandóan ,
égy nívón maradna, miután a Cinea
Cioca ,
minden körülmények közíltt gondos •
kodnék a folytonos pótlásról. Ennek •

következtében a fenék betonozása tel
jesen elmarsdhalna, az oldal betono
zás -szükséges volna ugyan, de ez is
csak a legminimálisabb százalékú betqnketyékkel azért, mert ennek, csu
pán az fenne' "a" réüdeftetésé,' höf
föld Bemnsását megakadályoz sa. Cl
lentétbeu az előbbivel, a viz utánpót
lásának; üzemi kOllsége itt teljes
egészében elesnék; 1

Az előbbi esetben, a medence
megtöltése é s p n r i t é á e végett ogy
drága gépezetet is/kellene beszerezni;
az utóbbinál '•—a_lmóndottak

lesztésl részleteknek,' valáűliut' astlnV——
lén sülyos üzemi költségeknek fedezhetese végett a fürdési dijakat tul
magasra kellene megszabni, ami tar- .
meszelésen a fürdő Jorgalmát tété- ,
mesén kevesbitefaé, mert ezeket a"
dijakat csak Kivételesen jól szituált.
egyének tudnák nnegki ckaztatni.
Az előbbi megoldás esetén a
fürdőzés csak t-kkor lehetne •leHetsé- ~
ges, amikor a levegő erős felmelege
dése után a viz is kellőképen felmelégedéit;- .
W p M M H M l l l j M l Bgj a ktLdta,«MNM*>
a lezárás időpoblját hetekkel ki le
helne tolni, meit a Szabó testvérek
minden bizonnyal- készséggel becsátauák rendelkezésre a malomban el
használt lorró vizét, amely aztán a
medeiice vizét li"ánnyíra álmelegttené' - bogy ' amint aJ-fé'v'f gd* bóTuTBraáklgy
eíre alkaimas, azonnal meg lehetrí
1

:
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pen a komédia.* A párthívei körében közű', mert mindkettő ngy énekével,
óriási a megrökönyödés; a nemtetszést táncával, de kellem-s bestéd modorá
jelző zúgás követte ezeket a nem val is megérdemli a legszebb dicsévart kijelentéseket A szó".J, megvárta ereiét, de elismerés illeti Fekete Ilon
a zsivaj lecsillapodását, majd így kát, Szabofílargítot és Poor Ilust is
migíJf. férfi szerepben ff agy József
folytatta: .Mindezi-kn-n dicar i amel
lett volnék, bogy csináljuk még azt a csak ismét fejlődést mutat,de homo
ros szerepeikben Német Boldizsár és
kőszinházat, nem azért, mintha szük
Déry Gézát is ki kell emelnünk,
ség volna reá, hanem hogy megmu
tassak Hajdúböszörménynek,
hogy őróluk nem tódon-, mást írni, hogy
mm'
soha
sem szabad nekik hiányozni
tellik.« Erre a kijeleotésre. felfigyelt
a civistarsasag,' nagy sugdosas, ma egy darab előadásáról*, sem, mertgyarázkodás következett, majd szava feledhetetlen alakításuk" miatt a-kö
zás előtt az aluöklft—pol ármester a zönség méltán elvárja őket r. fényes
gyűlést tíz percre felfüggesztette azért rivalda.i. Jók viitak még Mihók József
i«, hogy előzetesen módot nyújtson és Farkas Jenő. Féujes és -1 lőkelö
álláspontjuk 'megbeszélésére. Ennek közönség teljesen megtöltötte, a Ko
eredménye az lelt, hogy a színház rona szallo nagytermét és'a csütörtök
felépítését egyhaaguau elhatározták, esti második előadás is a legnagyobb.
a túlnyomó többséget képező cívis- siker jegyében zajlott le.- _
társaság kifejezetten azzal, mert Haj
- Tanlto jelölés. A nemeskocsi ev.
duböszörménynek tényleg még kell leánygytlekezet az üresedésben levő
egy tanerös .tanítói állasra Király
Kérjen levelezőlapon felvlligesitást a Tündéin] jak Magyar mutatni, hogy tellik.
Hát mt, Celldömölknek túlnyomó József helyettes tanítót és Molnár
Kézimunka üjság kiadóbivataJától (Budapest IT. Szervita tér többsége, viszont ugy érezzük, hogy Dezső kisköcski kisegítő tanítót jelölte.
3.), fagy Kövesi Paula kéitaunka üzletében Celldömölkön. nekünk nem tellik.
Magyargeccsen a kanyaró jár
Cr. Zongor János. vány megszűnt, a varmegye alispánja
elrendelte az iskolák megnyitását.
Farsangi naptár.
A kormányrendelet értelmében
kezdeni a fürdőzést, valamint ősszel |_t-k volnának:
továbbá mező,
is folytatni lehetne ngyaneddij!. A
A távolságok közti külömbség Február 10-én Kath. Legényegylet a földbirtokoknak,
kert,, szőlő .- • erdőgazdasági üzemek
medeoc'e vizének le'tuper'atoréjat eioel- aligha lehet komoly érv, mert hiszeo
ázobaeicaLálja a Griff ben.
nek,
valaroi-.it
rajok
vonatkozó
adatok' oé az a körülmény is, Irogy a Ciaca * Ceici híd az adóhivatal előtti kilo Február 16 an az Erzsébet Nfegylet
t oak ös-zéir.tsai réodelik el, amely vize jó * « j néhány fokkal magasabb méterkőtől számítva jttudössze vala-»
farsangi baiia a Griflten. -".—^
hőmérsékletlel kerfllue-tí~medencébe, mivel va i messzebbre, mint egy k i  Február 17 én a Koronában Kabaré , munkalat március havában t a j t a ü t
mint amilyen a íStfióI kiszivattyuzi.it lométer. Ezzel szemben alí_áz,~ hogy
est a celldömölki ifjak Maria kong | Végre a men^zervezeudő bizottságok
víznek a - hőmérséklete. A lürdéSsze- a fürdő sehol nincs a város közép
regácinja rendezésében.— — — r által az 1935. évi február 28 iki- ...
connak előre is, hátra is hetekkel pontjában, hanem mindenütt a peri
állapot szerint.
tOrtént kitolása megint nagy mérték fériákon. Celldömölk eléggé kiosi köz
Lelet a Sághegyen. Papp Sándor
Képzeletem szállj l j celldömölki
ben emelné a bevételeket, nemcsak
ség, tehát a periferiáia is szűkebb
- mav. ' lőinozdooy vezető
azért, mert a lürdözésre jóval hosszabb méretű, mint egy nagyobb városé, Szív rvauysziuü tarka képzelet,
alsósági szőlőhegyében a m u n k a l a t o k - - ^
idő állana rendelkezésre, hanem azért köyetkezésképeu itt niég mindig rö- Adott lelkemnek sebe-s szarnyakat!
].közben é r t é k e s - l e i é i r e bukkanlak,
is, mert az elő és utószezon ideje i videbb az ut a fürdői/, mint amazok ! Szal hatolt ve ük tengerek f.'lett,
j amely Illetet azonnal felküldtek
raeg
'
alatt' ínég mindenki idehaza van, a nál. így például Sopronba i a legkö Csillagok felé s lenn a löld alatt . . vizs.alás végeit Budapestre. A lelet
nyár folyamán elleubon nagyon sokan zelebbi fürdő a "varos^ középpontjától
valószínűség-izerint lüzkö s így Papp
mennek vidékre épen.olyanok, akik két és féi* kilométernyire esik, pedig Szivárványszínű^ tarka^ képzelet,.
Sá r dor szőlője nem csak Jjkes,. de , a fürdést nélkülözhetetlen életszük tözelabíi^megoldast^ i«~valászthaftáf Sebes szárnyait nem tépi vihar I . . . bizonyára értékes is lesz.
ségletnek tekintik.
volna, mert az Ikva patak, amely a Elölte nincsen tér és uíocs idő I . . .
A sárhegyi halálos verekedés
A hygieuiai szempontok szintén fürdő medencéjét táplálja, a város Amig repül, védi egy égi kari
a j á h J a a j ö t t j ú é g a mult .ey szépellene szótáriak a Japánkerti megol alatt elvonuló boltíves mederben for
lembe: 18 an történt, amint megír
dásnak, mert a medence vizének lyik, ugyancsak Sopronban aTómalmi Szivárványszínű tarka képzelet I
tuk, hogy Mogyorósi József uradalmi
gyakori kicserélése az üzemi költsé strand a várostól öt kilométernyire
Te vagy az élet itala, sója, •
erdőőrt egy vitás ügyből kifolyólag.
gek csökkentese végett csak ritkábbban fekszik.Te vagy n gondnak, ezernyi búnak
égy karóval, Hrabov.zky i László' egy " ^
történhetnék meg,tehát a viz olt hosszú
Ha a Cincával kapcsolatos meg Megszépítője és koporsója!
hamfával megverték és Szakos Lajos
időn át poshadna, a belé került sze oldás esetéu az országot felszálló pora
pei'og egy jókora Kődarabbal még
mét és szenny ugyancsak hosszú időn esetleg bántaná afűrdőzőket-— amit Szivárványszínű tarka képzelet,
dobta, minek következtében 'Mögyokeresztül tartalék oltatnék a medence azonban kétségbe vonok — ' igen ó h emeld a lelkem csillagok felé,
vizével együtt, ami pedig aligha lehet köooyeu és olcsón lehet azon segíteni Hogy mosolyt és derűt s-órhassak én ;ó-i József ésZmétetleuül tetűlt el a
(öldöii, a szerencsétlenül jártnak se
valami kellemes tudat akkor, amikor azzal, hogy a községi öntözöapara- Minden bánatos, fájó sziv elé f •
lan—dor. gítségére sietett Bodorics József kis-'
ez a beszennyezett viz gyakran a tussal való öntözésbe ezt az utvona
tönsKi föidmivaa én feleségé, H».<UrÍjat is-érintkezésbe jnt, sőt .azon lat i s bekapcsolják^Kinálfcozik S Z T
is megjártak, mert Hrabovszky kést-r
keresztül nem egyszer a szervezetbe megoldás is, hogy a fürdőmester kis
ü l
K
E
K .
rántott, azza) felhasította BodóííSs
is bekéről;
kézifecskesdeeővel a fürdő melletti
jobb karját, Bodoricsnét pedig össze
uapoota
az utóbbi megoldásnál a meden 100 méteres útszakaszt
Áthelyezés. A m. kir. pénzügy verte. Mogyorósi a celldömölki közce vize napközben is folyton folyvást egyszer, akár többször is fellocsolja; miniszter Huszár Iinre .celldömölki korházba való beszállítása otan két
automatice cserélődnék, sőt nem lenne az sem.okozna nagyobb költséget,ha pénzügyi segédtiikárt-sajál-kérelmére nap mülva meghalt. A szoujbaftieiyi
semmi akadálya annak sem, hogy t-Ugíancsak ezt az utrészlétet, vágy a szombathelyi pénzügy-igazgatósághoz törvényszék Hrabovszky Lászlót 6
naponként, a fürdés befejezése ntán akar az oda vezető ut egész vonalát helyezte al. A szimpatikus és szolgá- esztendei, Szakos Lajos és Tanai J ó 
teljes egészében leengedtessék, mert olajjal beitatnák.
i latsész tisztviselő távozását őszintén zsefet 5—5 évi fegyházra ítélte. Fel
reggelig ugyanssak automatice meg
A mondottakat ösízegezve, akár- j sajnáljuk.
— lebbezés lolytan a győri tabja elé
töltődnek a Cmoa vizéaek odsirányi- hogy ís keresem, nem találok «gyaU-i—
Marica grofnö. A celldömölki került az Ugy, amely a védő előter
tasa folytan.
len komoly ervet sem,amely a Japán-, rom. kath. Vegyeakar hosszabb szüuet jesztésének helyt adva, az ellentétes
A szociális szempontúk ugyan kerti megoldásnak mellette, vegy a utan ismét egy pompás s a legap
orvosi vélemények tisztázása végett
csak ellenzik az előbbi megoldást, Cittci menti megoldás ellen szólana, róbb részletekig kidolgozott darabbál, elrendelte az igazságügyi tanács véleinert ennél — amiut már megállapí ha csak nem "helyezkedünk a debre a >Marina-grófnő* vei lépett a cell- menyének kikéréséi, csak azután kerül
tottuk
ugyanis a kiadások fedezé ceni cívisek álláspontjára;
dOtuOlki—műpártoló közönség szine az ügy a táblai főtárgyalás elé.
séré nagy összegű fflrdödijakat kel
A mult század nyolcvanas évei elé. A művészi ízléssel feldisaitétt
-Sz. Csorba Tibor tanár, író
lene megállapítani, így tehát a sze ben történt, hogy Debrecen ..város 'színpad, gyönyörű jelmezek; a hangu
gényebb néposztály nem volna abban íntelligeociája elhatározta <'-! koszra- latos világítás már maga is elegendő • Beszél a tauya« cimü könyve, ame
a helyzetben, hogy a fürdőt gyakrab ház építését. A civistársadalom persze volt á siker biztosításához. Ohlár lyet a sajtó oly szépen méltatott,
ban igénybe vijh'esse;
ellene volt ennek a tervnek. A dön Gyula a maga művészi rátermettsé könyvkereskedéstiukbeu kapható. ~
utóbbi megoldásnál az elenyészően tőfontosságú gyűlésen a cívisek szó gével ismét bebizonyította; hogy oe'mcsekély építési és üzemi költségek szólója, Leacsés Nagy Bálint uram i csak öufegyelmezett műkedvelő gárda
Kedvezi alkalomra hívjuk fel olvasó
folytán
i fürdőzés diját (Mézekre vitte a szót, bogy úgymond: »A vá- ! szükséges egy-darabhoz, hanemlegink figyelmét B U D A P E S T I rtRON
lehelne leredukálni, tehát, a község ros közepére nekünk nem kell komé- fontisabb kellék maga a rendező
vásárolhat S i h g e r
Béla
nek kevésbe tehetős ^polgárai is dia, maradjon az csak a Csiosogón, személye, Dhlár Gyula a meglestesüit
ga
igénybe veheluék.azt.
. ••(a debreceni vásártér) ahol eddig is I udvariasságával éa lelkiismeretes pon- e d é n y s z a k ü z l e t é b e n
rantált minöaégü b a r n a
A vízi sportok a strand-fürdővel
jBjS&pMjaaapá
meg' aI.Oden felpattpgzott
nyal éTéfre-'k 'Inénak. J:zok szempont fiskálisa, dr. Magos György, a szindarab nagysikerű előadásához a leg edényt ..díjtalanul átcserél. Mivel ezen
jából sem lenn
közömbSsT' hogy házpártiak-egyik vezére, kívánt ref^
szebb erkölcsi sikert. Méltó jwrtueré vásárlási alkatom rövid-ideig tart,
annak gyakorlás, végett két hónappal lektálni az "előtte . szóló szavaira.
von Ksmondy Ilus, aki nagy iiiű.é-zi ajánlatos edéuyízűkségletót mielőbb
hosszabb, vagy rövidebb, idő ál| e • Minden tekintetben helybenhagyom
felkészültségével kisérte zongorán a
bevásárolni
rendelkezésre f
Lencsés Nagy-Bálint urambátyámnak darabot. Rátéive a szereplökre, iga
1
2
3
4 ' 6i-— «
Nézzük must azokat az ellenve az állítását és vele együtt" téliesen zán nehéz volna eldönteni,.hogy vaj:
65
98 1-25 1.45 1.75 1.90
téseket, amelye^, a Cincával kancsó* azonos, azon az állásponton vagyok, jon Cáányi- Panni-e, avagy P i n t é r
lábos vagy fazék.
latos megoldás elle i_ esetleg felhozha- hogy öem~"kell nekünk a város köze- Rózsi yolt-e a legjobh" a hölgyek
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Dr. Raffel Dénes celldömölki
lakos ingatlan közvetítést engedélyé' lyéről va'ó lemondását a földmi velésügyi miniszter tudomásul vette.
Kissomlyo községben ebveszettséjr tépet? fel.
.
Vönöck é s
Kemeneshögyész
k ö z i b e n difteria szórványosan lé
pett í lel.
_
' —
Iparengedély. Takács Sándor
celldömölki - lakos Bgynökösködésre
engedélyt kapott.
'
A budapesti hangverseny zeneKar hétfőn este kezdte meg haugversenyeit a Domokos-szálló éttermében.
Az elsőrangú zene napról-napra szép
közönséget vonz.
. A celldömölki ifjak Maria kon
gregációja a Korona-szallo nagyter. mében jövő vasárnap Kataré estet
rendez, á l Kabaré est iránt máris
nagy az érdeklődés.
Zeneszamok,
egyfelvonásos vígjátékok szurepelnek
-az.sst műsorán.
i J A Halié oj száma beszámol
három pesti lány szenzációs házas
ságáról, a színésznőről, aki búvár lett,
a pesti gyémánttőzsdéről, egy nj
operaénekesnőről. Filmrovat, gyermeklap, divat, sport, rejtvény rovatok egé
szítik ki a lapot, rádiórészbao Buda
pest II-1 vevő detektoros .készülék
leírását közli és a budapesti és tel
jes európai rádióműsort.-~A Halló
Jjazbeti száma: is csak 10 .fillér.
Gyakorló mérkőzés, A szom
bathelyi MaVi I. fotballcsapata csütör
tökön,délután a celldömölki Vasutas
Sportegylet csapatával a celldömölki
futballpályán gyakorló mérkőzést ját
szott. Az eredmény 4:1 (4:0) volt.
Biró Horváth "Győző. Ez a korai
korai inérközós azért-jött létre, hogy
a szombathelyi csapat futballpálya
' hiányában felkészülhessen a ma Bu
dapesten megtartandó Djpest elleni
magyar kupa-mérkőzésre.

bathejyi törvényszék. Keresztest 10
pengő pénz bún tetésre ítélte, amelyet
3 évi próbaidőre felfüggesztett, Szer
daliejyi Ferencet a vád a.ol felmen
tette.
*
-; ^~
Rendezöi siker. A pápai evang.
férfikar nagy sikerrel hozta színre a
mult i szombaton Gárdonyi Géza: a
| >Borc címü,jiéj»zinj|yűyé_^^
otthonban uagy sikerrel. A darabot"
föidiük, Nagy Endre pápai ref. kollé
giumi tauár rendezte, aki ezeu mun
kájával oly nagy sikert aratott, ami
lyent még- Papa Város műkedvelő
gárdája már hosszú idő óta nem ért
el. A legkomolyabb irodalmi t ö r ö k
is meleg öuneplésben részesítették á
népszerű fiatal tanárt.
| .
Hónapos vasár. Csütörtökön
mégtartott hónapos vásáron . nagy
élénkség uralkodott, marha felbajta! tott 770 darab, serlés 825 darab, ló
245 darab. Egységárak: bika dara
bonként 120—400, P, tehén 60—320,
Osző 70—240, OkOr páronként 350—
670, tinó darabonként 240—500, hí
zott sertés kilogrammonként 40—60
fillér, választó malac 8—16 P.lig.

meg nvm
Az Okmatalp át nem

raxiK
ázik

i o t t . a .Nobel-díj ; irodalmi bizottsá hó 14-ig adják fel Segall-Endrének
gának az a d ö n t é s , amellyel az 1934. (teleion szám 40.)
évre a díjjal az olaszok nagy íróját,
Németországban folyik a steri
Luigi Piraudel.ot tüntette ki. A modern lizációs munka. A sterilizációs tör
irodalomban kü önálló hely illeti .meg vényt a mult évben hozták meg,
Pirandello!, egyedülálló egyéniség, aki azóta 180—200000 az állam és társa
mindentől i s mindenkitől függetlenül, dalomra káros egyént sterilir-áltak.
leggyakrabban közönnyel és félreisme
Nyugdijat é s lakbéreket nem
réssel küzdve, építette ki "mindennél
Magyarbál Ságon."Az alsósági nagyszerűbb irói pályáját. Évtizedes lehet kölcsön biztosításra lekötni, ezt
l ^évr leányegyesölet folyó hó 17-én s-á'
a törvény tiltja. A budapesti törvény
ismeretlenség ntan elsősorban drámai
Somogyi féle vendéglőben
farsangi | müvei terelték ra a figyelmet, de az szék megsemmisített egy olyan egyes
»Magyarbalt« rendez,"melyre ezúttal irodalom ismerősei előtt régen tudott séget, amit egy tisztviselő közjegyző
is mindenkit szeretettel biv a Rende tény, hogy regényei és" elbeszélései a e ö. t kötött meg Az egyasség ugy szólt,
zőség. A bál este 7 órakor kezdődik. mai "világirodalom nagyszerű-értékei. -a nyugalmazott tiszviselö, a felvett
Rendezők a • leauy-egyefüiet Összes Legegyénibb és legizgalmasabb regé kölcsön visszfizetésére lekötötte a
tagjai. Cigányvajda: Mstis Bözsi. Be nye, a Mattia Pascal két élete; ma uyugdiját és lakbérét. A tisztviselő
lépődíj szeméíyenkint 40 fillér, csa gyar fordítására rég vártak már a később beperelte az uzsorást ós most,
a ttszék hatálytalanította az egyes
„ ,
ládjegy (3„ személyre)
1 P. Éjfélig müveit olvasok es most-kettős értlét
!. őválaszt Csak nők kérhetnek föll lödéssel és örömmel fogadják majd séget, mért a törve iy tí tja a nyug
Éjléintán reggelig férfiválaszmA-ren- országszerte. Mattia Pascal, a helyet díjnak és lakbéreknek ilyen célokra
-.—
—
dezőség kéri a női táncosokat, hogy nem lelő fiatatember, az örökké nyug vajö lekö:ését.
Kuitureloadás azsv. iskolában.
lehetőleg magyar ruhában jelenjenek talan és kereső lelek, felszabadítja
meg.-A rendezőség magyarban öltö magát a konvenciók bilincsei alól és Annak.-idején megírtuk, hogy milyen
zötten várja a vendégeket.
megszökik
családjától.
Halottnak nagy sikere voll az iskolán kívüli
velési
előadások során dr.
Baleaaf Farkas Anna 3fi én
iszitr/^ső inem ad életjelt^ korábbi
pápóci leány a síkos uton elcsúszott, életétől független, szabad akar lenni. Sznmrák Zoltán kórházi igazgatójobb keze a csuklóban eltörött, be Ám második élete-folyamán "rá kell főorvos és felesége Vincze Jolao,
szállították a celldömölki kórházba.
jönnie arra, hogy az élet konvencióitól továbbá dr. Boross László kórházi
alorvos és Koczor Dániel villamossági
Szobacica jelmezes bál. Á hely
Áz Országos Ügyvédazövetség függetlenül, gyökértelenül még s-az
beli Katb. Legényegylet ma este 8 győri alosztálya áltál rendezett elő szórta inkább rab az ember/mint az élet vállalkozó közreműködésével összeál
órai kezdettel/ t á r a n d ó Szobacica adássorozat keretében folyó hó 17 én megszokott kötelékei között. Az élet lított Petőfi ünnepélynek, most az uj
jelmezes báljára az agilis r ndező délelőtt fél 11 órakor Győrött a vá egész problémáját felöleli ez a nagy ev. iskola kettős termében ma vasár
gárda., az előkészületeket megtette. A rosháza közgyűlési termében dr. Király szerű regény s. mély érteimet; d leg nap este 6 órai kezdettel ezeo nagy
-Griff sraHiViiagytermérízlésesen fel Ferenc ügyvéd, az OÜSZ ügyvezető kisebb megnyilvánulásainak is. Párat sikerű előadást megismétlik Farkas
díszítette 6 K()CZiBrí'3>áoiel pazar fó- alelnöke »A gazdasági jog kitöltetlen lan jelentőségű könyv,merőben újszerű Sándor zenekara közreműködése mel
nyii világ ujssaf szerelte lel, amelynek jogszabályai, a jóerkölcsök, a-közreud, regény, a mai irodalom klasszikus ér lett. Az előadásra belépődíj nincsen,
szenzációja lesz a csudaszép hangulat a közérdek és a közjó* címmel és téke. A könyv a Franklin Társulat kia azon mindenkit szívesen lát a ren
vü.ágifás. A bál rendezősége ezúton is "dr. Kuncz Ödön egyetemi nyilvános dásában most jelent meg, kapható dezőség.
KötelezöfilmbBmutatás az ele
--téri a megjelenni szándékozó höl- rendes tanár » A "részvény társaság n é ^ l j ^ i f ^ e D - ^ ö n y ^ e r e í k e d é s b e n
mi iskolában. A kultuszminiszter
gyeket és arukat, hogy legkésőbb fél a rószvédy* címmel tartanak előadást.
Hivja fel telefonon (telefon rendeletére filmvetítő kés^ü ékkel lát
9 óráig megjelenni szíveskedjenek, Az előadáson — mely belépődíj men
hogy gróf Ellz Károlyné bálanya tes — az. OÜSZ győri osztálya min f-aoám 40) Segall Endrét é s ren ják el az elemi iskolákat s a
Őméltósága megérkezésekor nyomban den érdeklődőt szívesen lát. Ar. elő deljen asztalt az Erzsébet Nőegy jövő taoévtől kezdve pedig megkez
dik az oktató filtnelőad. I a z isko- .
a felvonulás, manna pedig áz első adást követően a Royal szálloda let^ február 16-iki báliárai
Iákban.
' -bálozó hölgyeié bemutatásán'bálaayái ("gobelin termében az e l ő a d ó í T i s z t e ^
Az Erzsébet
Nóegyletnek
uak zavartalanul
megtörténhessen, létére társasebéd lesz, melyre célszerűijjifíflben tartandó l é b r u á r 16 ikf balja
Tiszta választás a jelszó abban
igen nagy sikerűnek ígérkezik. Meg- az akcióban is, melyet á magyar
Ezen ceremóniák lezajlása után a j előre jelentkezni..
Balanya lassucsárdássál megnyitja a '
Korháihizottsagi ülés. Csütttr- lepő az az érdeklődés, amely ezt a társadalom női része bizonyosán ki
táncot. Pár óra választ el és a kivan- tökön délelőtt tartotta a kórházbi •- bált várja és kiséri. A rendezőség törő örömmel fogad. A Tündérujjak
csiság elmúlik > azt hisszük, hogy i zottság ülését dr. Gerlits Elek "íőszol- ugyanis teljesen uj formában'és felamerikai egyszerűséggel így fogal
nem csalódunk akkor, amikor a régi gabiró elnöklete alatt. Dr.-ozuairák I készültséggel készíti elő ezt a balt mazza meg az akció Tény-gét Min
jó békeidők ' legényegylet! báljaira
den
nő járathatja a Tümierujjakat a
Í ' - ' Í ' i Zoltán igazgató-főorvos ismertette az"' ugy," hogy elmondhatjuk, hogy az
gondolunk vissza, amely.bálok mindig 1934. évi zárszámadást és betegfor- j idei farsang egyik legsikerültebb bálja mindegyik kivétel nélkül megkapja' a
'a vezető helyet foglalták el s a fényes galrnat Felvétele" » nUÜl ^vhen 722
nagyszerű jubileumi figgöuyajándékot,—
siker jegyében folytak íe, amelyeknek beteg, 376 férfi, 346 nő, az 1933.
Dé hogyan? Bejelenti készségét, hogy
'
egy nyolooldalas baii.újságot ir és
mindegyike felejthetetlen emléke mind évről áthozatalt 57 beteg, így az szerkeszt, amelyet lapunk nyomdája a lapot egy.évig járatja s hat jióoaazoknak, akik résztvevői voltak. Asz 'ápoltak száma 779 volt az előző évi a bal «jjelén nyomat ki. Ez a báli pon át hajlandó fizetni 2 P 40 f-es
taligénylés ma délután 6 óráig a, 715 beteggel, szemben. A gyarapodás újság éjjel 1 órakor jelenik majd részleteket. A "félév leteltével ott van*
Kath, Házban eszközlendő.
84. Az ápolási napok száma volt a meg, híven közölni fogja mindazt, a páratlan szépségű függöny a laká
A sághegyi ha álos verekedés mnlt évben 16.034, az előző évben ami éjjel 12 óráig történt, érdekes sában. Vagy ha azonnal óhajtja az
Ügyében a győri kir. ítélőtábla bizo- pedig 13-763. Gyógyultan -elhagyta a tartalmán leiül rejtvény versenyt is ajándékfűggöoyt; akkor bek i' d 7 P20
uyitékiegésziíésj. jendelt el, csak az ..kórházat 357 férfi", "332 nő, javultan reodez a bálon megjelent hölgyek fillért s további három hónapon á t .
után várható Pőcze .Sáador alsósági 9 férfi, 8 nő, gyógyulatlanul 8 férfi, között. A nyereményeket- még az folytatólag-2 P 40 f-t. Akkor iiyom-1
legény ügyében, a másodfokú ítélet. 1 nő. Meghalt 26 férfi, 11- nő,-visz- éjszaka folyamán kisorsolják. Teljesen ban birtokába jut a 150x260 cin.
uj lesz a terem elrendezése, A tánc mérető, .svájci tüllanyagu, ecrü srinüElgázolt öreg ember. Keresztem szamaradt lP férfi, 14 nő. A kórház
Sándor jánosházai; füszerkgreskedő és -fejlesztése -érdékében-ra bizottság u^i^hely éL lesz választva az asztalok függöny; melynek megkezdett .mintái"
•ailuaialUiWIÜ.M'tV-*
„..,. I . ^ s g a n o s h á z a i flyog; foboratoTinrB^euj^
• -p
polgári iskolái tanári még a mult év szoba,'hullaház, *uj" fertőtienítő iétesi" kertszerüen lesz díszítve. Anánohely gyöngy fonallal kii: m->zvizeo parkettszerü lesz. A zenét lesz az ablak dísze. Tiszta sor, hogy
október 3-áu a kisSomlyói hegyről tését határozta el. . Bejelentette a
hazatérőbeo az. ütoo. elütötték a ke igazgatiNSofVos, bogyjfolyó hó, 15 éo Sárközi Gábor 12 tago zenekara, szol mit jelent ez a pár fillére- részletek
rékpárral Szük Pál 81 éves jános- dr. Maráczy Jenő alorvos állását el-, gáltatja, ameíy- zenekar küiön e célra kel megszerezhető ajándék a lakás
harai gazdát, aki ennek következtében foglalja s dr. Boros László alorvos összeállító 1. .íeiiujabij táncdarabokat nak. De van e választásnak folytatása
játszi majd. Érthető tehát,hogy már is.l Az előfizető (akár igy, akar ugy
a kórház kötelékéből távozott.
sulyo3 sérüléseket szenvedett. Keresz
Az idei Nobel-dij
nyertese: sokan rendelnek asztalt a bálra, óhajt fizetni) még^ a függöny méretét -.
tes vezette a kerékpart, Szerdahelyi
Ferenc pedig a kerékpáron hátul állt,' Luigi Pirandello. Az- egész irodalmi ezért -akik asztatt-ktivápuak maguknak is váttrretathatji (csekély rafizeté3ae1)i~
A minap targyalta az ügyet a s.zom- világ egyöntetű helyeslésével találko* foglaltató^ asztalrendelésüket, február Sőt még ezen túlmenő—figyelmesség1
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Palladis
gel, a*ár egészen más ajándékot is nyorfl- gondola-.„UajLi felépített be vőjéről, B e k e ö o o n : A székelyek du
szédben buc-uztaltá "el a két nyuga- nántúli kapcsolatairól,'Dr. Mosom De- d e c e m b e r i — l « k alaensagaJ.
választhat a függöny helyeit. Így
lomba vonuló ki>4**» kartársat, be zSO: Baethovéuoak egy eddig ismeret
kaphat: négy ágy párnát Arany-Egy
A fokfeldi menyasszony.
szédében kieme ye,
gv a két kiváló, len leveléről, Dr. VécSei Lajos: A Irta: John Goodvin. Ford. Zigány A.
előrajzolva, vagy pedig Indát
.szorgalmas
n.ju.i*.»ií
s
távozása
táj
I
szbeiyikir.
líceumról
foiytalasként-ir.
szegélyű azsuros lenvászouabrosjí,
Ebben a detektív regényben az
esetleg egy Fakolit, a közismert ha- aekik ogyan, de' ktya '(jf.ipgy erőben, I Asztag. Tulipános láda. őrség (szépromputooe faállványt. Aki tehát előfi I eíészségbeu e-iaUh*»-« nyugalmas I jfodalrm.es szakirodalmi aöuyvismer- önfeláldozó szerelemnek ée az önzet
len
barátságnak
megragadó, hősi
tetővel) éa Krónika a gazdag tartalmú
zet, csak óhaját jelzi a Tükörojjaknak éveiket, i
(Budapest, Szervita tér 3) es az nyom " ^ ¥ a « o t a | ^ál.*A; ihuil szombaton fejezetek címe. — Amikor a máso példái szórakoztatják az olvasót. A
ban teljesül. Előfizetni lehet Kövésj este zajlott fe a '. lu^yomauyoknak dik évfolyamot megélő és teménjekre szerző minden várakozást fe ölmoltan
alkalmazza a megdöbbentő fordula
Paula kézimunka üzletében Celldö
rflíilcleJtoj a Kílúlűiuülii öiszvaB- jogosító útját kezdd >Vasi Szemle* tokat és egészen újszerű izgalmakat
mölkön.
utassag farsangi bálja. A táncot Szabó uj számát ismertetjük, nem hallgat ad legújabb munkájában, melyet Zi
hatjuk el annak a megállapítását, hogy
A népművelés barkáiból. A va Karoly máv. lőimézfl, állomásfőnök
gány A. (ordított mesterien és Palla
nejévé) nyitotta meg, ezotao kezdetét nincs fontosabb és n'agyobbszábásu dis Pengős Regényeinek sorozatában
sárnapi népművelő el&dáson nagy
kulturmunka egész Vasmegye terüle
számú közönség jelenlétében ..tartott vette a mulatság, mely a kora reggeli
kapható.
előadást Beicher István polgári isk, órákban a legjobb hangfalban ért tén, mint az, amelyik a »Vasi Szemle*
. _
Az üvöltő fenevad
-•.
igazgató
»A» iskola és a szülői véget. A rendezőség eredményes mun körül kristályosodik ki. A kritikus idő
kát végzett, a művésziesen feldíszített ben élte le ez « Helytörténeti folyó: Irta: Carrol John Daly. Fordította;
{láz nevelő hatásáról* címen. A mind
Földes Jolán.
végig nagy érdeklődével hallgatolt terem, á fegyelmezett rendezőség mél irat az első évet és ez idő alatt nem
- Az izgalmak tetőfokán áll ennek
értékes előadás utan Magyar István tán megérdemli a legnagyobb ' di csak a megyében, hanem' országszerte
ia
teljes
győzelmet,
.aratót*.
Ország
a regénynek tárgya. Egy meghason
III. o. tanuló szavalta el Mécs Lász cséretet.
szerte e l é a k ^ ' k i ű t l é * n y i l v á n u l t meg lott és szé'.züllott család tragikus'
lónak örök éttékÜ költeményét: A
Felülfizettek: Mohos Árpád. Ba
a
mollban
és
fokozottan
a
jeleubeu
Királyfi három bánata címűt. A meg zaltbánya igazgatóság, Bárdosi Gyula
összeomlásának utolsó fejezete bonta
szokott .és értékelt széles látókörű P á p a ö" P, Szabj Karoly áltömaafő- a >Vasi Szemle* iránt. Ezért képes kozik ki az olvasó előtt Izgalmas és
második előadó dr. Szomrák Zoltán n3k,Ludváu Sáodor. dr. Bisitzky And második évfolyamában kéthavookiot sötét hattérnői emelkedik ki egy fiatal
igazgató főorvos yelt,aki ez alkalom rás, dr.. Pintér Jozsei, Wittmano megjelenni, az előfizetési dijak filfér- leány törékenysége, egy iutrikus nő
mal >Bábilónia kultúrájáról" tartott Andor, dr. Neeszelmanii Gyula, dr. nyi felemelése nélkül. A szerkesztőség démoni alakja és 1- ace Williams nemes
szabadetóadast. Majd a gazdag müaor Hetthéssy Elek 4 P, Ihász Antal, páratlan előzékenységét és -áldozat férfiassága. E legújabb Fél pengős Re
kiegészítéseként Koczor Dániel gr»- Pászthpry Gyula, Józsa Gábor, dr. készségét elsősorban minden vasme gényt és következőt ia Földes Jolán
mafoolemexekkel szórakoztatta a kö Szaluk y' Lajos, Dániel Géz*, Geder gyeinek kell támogatnia, hogy az á fordította kifejező nyelvezettel.
zönségét — A legközelebbi díjtalan József, Réhberger Andor, dr. Sobaffer vasi knlturát hirdető f.lyóirat csak
"
Az elvesztett leány.
előadás is délután 4 órakor kezdődik Emil 3 P, Kir.czig Ferenc üzletigaz terebélyessbb lombokat haj ihasson a
a ezen Reíoher István igazgató foly gató Szombathely, Szécsi János, Her- vasi é» egyetemes magyar kultúra Irta: ArthptLStriuger. Fordította: Föl
des Jolán.
sz.-Cs Tr——
tatja felolvasásának második részét. váy Károly, . Lázár—Jenő, Adorján nagyobb d esőségeru:
Izzó feszültség a regény teve^
Jan Kiepura st.-inoritzi kaland
Dr. Pintér Jossef főjegyző »A községi Dezső, Ilonig Sámuel, Miklós Antal,
közigazgatás körébOW tart előadást. Gsoknyay József. Tóth Ferenc, Ojtz járól képen riportban számol be a göje. A természeti erők sriupompás
Vajai József gramofon lemezeken da Imre Sümeg, dr, Scheiber Zsigmond, Színházi É>et uj . száma. A bécsi megnyilatkozásai, az elemekkel való
lokat matat be. Az előadásokra min {.Sándor Zsigmond, Dinkgreva Nándor, Molnár premier képetbét™a magyar harcok vad romactikája és a mind
denkor .szívesen tát mindenkit a rnu- ! Mátyás József, C-izmadia Lajos,- Fo- költök szobrai, Bankett egy szoíházi inkább kirobbanó ellentétek során a
dezőség.
^
"
I rtor Lajos, SjJttidejj Suuot;. Molnár páholybao, a párizsi kutyadivat és a szivek mélyéről - felfakadó érzések
^yőzedetmeskedéjei teszik feleji
A Buvar első száma. Oly m József, Sági Banya. Kajdí JánosJ"-Ko kutyamenü. RésziéTas képes beszámoló
len olvasmánnyá ezt a regényt. Lémagyar folyóirat ez, amelynek kül- czor János, Kovács Gyula, Németh a szegedi színház premierjéről. Miért
Jöldi társait a földkerekség minden Sándor banktisztviselő Árpád Gyula nem ment férjhez Nagy K a t ó ? Hat lekzetfojtóan izgalmas az olvasása és
olvasója-ismeri: tudományos magazin. 2 P, Szili Károly, Móricz Karoly vány Lili, Anita Lous, Kariothi Fri mindössze félpengőbe kerül.
A Palladis oj kö.yve köriyvesTiiimt~nev1r tudósok írjak — • kitO-r\frankos, 'Magyart J á n c
•»»•- gyes. Hunvadv Sándor. Stella Adorján,
uően írjak — a tudományok időszerű j rao.d, Hargitai Imre 150 P, Bariba Márkus László, Szoinory Dezső, Hevest boltnnkban kapható.
kérdéseivel foglalkozik és mégis olyan, Albert, Guda Antal, Kiss Sandór, Sándor, Eudrődy Béla. Írásai. A S/in
Felhivá- I
mint egy érdekes magazin, rendkívül Vincze Lajos, Kosztolitz Ado!í,S:mon hazi Élet uj száma darabmellékletül
változatos és művészin szép. Szer Miksa Zalas/.entivat,, C.aba József, •£gy oö akinek múltja van* cimü
Tisztelettel felhivjnk a vásárló
kesztőjének nevét minden müveit em Holczmüller István Tapolca, Fehér szindaraopt közli. 32 oldalas gyertagokat, hogy az 1934. évben vásá
ber ismeri: Limbrecht Kálmán nem Károly, Hudecz Gyula, KlaJTl Mihály, meklap, kottasláger, '64 oldalas Rádió- rolt aruk utan összegyűjtött vásárlási
csak ludÖauak, hanem írónak és szer Lajtai Tivadar, Boseothal Endre, világhirado és kézimunka mellékléi. blokkokat a szövetkezeti irodába,
kesztőnek is a legkiválóbbak közül . Bujovszky ÖdQn, Koczor Dániel, Szó; A Bál a Savoyban bécsi bemutatója, a vásárlási visszatérítés kiszámítása
való. A januári szá j i munkatársainak kely János Szombathely, Nagy G za', Pesti felék, rejlvéuyverseny - és még végett mielőbb behozni -sziveskedjenévsorabair ott tataijuk Cholooky* fasoády József, Pálffy József, Pető | sok érdekes riport teszi—vsl'ozatossá nekrrA blokkok—bevairssi" rraWideje^
Jenó, Leídenf.ost Gyula, Poagrácz Imre, Lóráuth Gyula, Fülöp Józsel, a Színházi Étet uj számát, amelynek 1935. márciü3 hó 31-ike. -A visszaSándor. Viski Károly, Lendl Adolf, Nagy JozseJ cipész, Szigetvari Ignác, Interurbán rovata e héten celldö | térítés kulcsa 1934 évre 3 százalék.
Szerb Z-igmond, Sziebertb Imre, Djr- Blettier László, Szabó Dezső, Varga mfílki érdekességeket közöl. A 284 A tagság igazolásául minden tag a
oldalas uj szara ara 60 fiilér. Előfinjng Beérik a több más kitüag-i
agsági könyvecskéjét is hozza matudós és gyakor.ati szakember nevét. Kemeodi Sándor, Horváth Zoltán, zetéei dij negyedévre 6.50 pengő. gával, amely olán a:', elmaradt osz
A szar m'tvtwi illusztráció javarészt Berkes János 1, P, Kovács Ferenc 20 Kiadóhivatal: Budapest, Vil. Erzsébet talék is el lesz s'amolva. Azok a
a magyar amatöriénykópazés. világ fillér." mely szíves adományokért ezúton k n . 7.
tagok, akik a fióküzletben vásárolnak,
viszonylatban is elismert mestereinek < moud bálás köszönetet a vezetőség.
blokkjaikai a fióküzletbe vigyék öszalkj.tasa A .Franklin- társulat
A .Vasi Szarnia* celldömölki
Keresek megvételre Bz.eszámlálás v é g e t t - . .
sabao haronkint megjelenő uj folyó
körzeti titkára: sz. Csorba Tibor 8, tQ, 15, esetleg 20 Holdig
Tiszteieltel
irat első száma iránt mindenólt nagy ' tanár, író lelt
i
Celldömölk éa Vidéke Hangya Fogy.
érdeklfldéi mutatkozik. Előfizetésekét
Csalódott szerelmesek tornya.
b i r t o k o t .
Szóv. Igazaatósátja.
a helybeli könyvkereskedelem is. el| Erről közöl rendkívül érdekes cikket
fogad? '
I Tolnai Világlapja uj száma, amely
Budapestre utazók figyelmébe I nauy terjedelnmbeo és gazdag tartaA P O L L Ó
H A NG O S M O Z G Q
ajauijut a Hungária Gőz-, Kadlurdő | lommal jelent meg. A Jegkivalóbu
Felelős vezető: Witttnann Andor Celldömölk.
és Vizgyűgyiu;ézatet (Vll. Dohány utca I magyar írók uoveilai mellett, nagy44), minj. a főváros legolcsóbb és a j szerű illusztrált cikket, riportokat,
fulytatajos rugényt új'kOaol
9 szombat éa 10 vasárnap;
f ^ d ö j é L ^ t 'reggel '^óra^or^nyíinalb | pet talál az olvasó a népszeiü képea- 50 millió ember lattá és 50 millió
Úgy bőgj a hajnali, vonatokkal Pestre | lap uj szamában. Tornai Világlapja
'. ember könnyezte meg; , '—
érJkezőJzegyenesen.oda melleinek, ahol I egy számának ára 20 fillér. ' ' _f
Helen Hayes és Clark Góbié;
csodálatosan látványos és szórakoz
A»Vási.Számla* fogalómmá nőtt
fürdés utáu a tágas pihenőben magu
tató Metró film.
kat kialudva, jarhatuak dolgaik UláO. be \ történeti folyóirat uj'köntösben,
Kiegészítő: Egy kis zenebona és Hiradó.
G *z rs K • d 111 r d ,'i a r a i P, kiszolgálási oj beosztással jelent meg a napokban.
A művészi külsőben megjelent »Vasi
rbj csat—10 ijiiér,
Előadások kezdete: szerdán este fél
9 órakor, csütörtökön este 6 és fér
Hívja fel telefonon (ie efon Szemle* második évfolyamának elsőkáprázatosan
gyönyört
filmjét.
; masiidik számx gazdag tartalmásul.
9 órákon
szám 40) Segall Endrét és^ren- minifan" PlőfJTBlőjflnpk éa ftr>lKk-lflf)/l. Kíjígészilö:. féjispoijt Káliloroiában.
A diak kedvezménycsak/á- vasárnap
delien asztalt
Erzsébet NÖegy- , jrtiek v -riikozasán felüli anyagot nyújt
- - Maujar Vnaghirado.
délután 2 órakor- 'kezdődő előadáson
ebrtrár l^íJriiÉi báljára I
! a, szűkebb haza különféle szemszög' Előadásuk >Jttzdete: szombaton
igazolvánnyal érvényea ^.Jfclyárak:.
Bui^iü^.'AbéW
ím-, vaiu uiegfinnjimattM. '"P E mm nt*n 4-0iáT; e í t e
- STikműheiy -'• • .baton este a. Józsa
SápÍJbr: M«gemIOkezéH irt gróf Amb- reudes, va-árnapdélu'áti 2 és 4, este tott hely 70. 1/hely 50, I I . hely 30't- ~
fjile véudet; ó h r ű ' b ^ k e í l , ; kereiébeu rozi'Migazzí ktváoxpX Fábián Gyula
és gyerrnekjegy 20 fillér. — é VB;
rj- -ás léi 9 órakor.
bucsuziatta el üjei oyugalsmba^wwló befejező sözjeméoye ajaki Kerencsésárnap délután 2 órakor kezdődd
kartársat: llúr.alliL Imrét és Szabó ríkről. Dr.Vtsuya Aladár : Egy 130 Február 13 szerda éa 14 csütörtök: előadás 25 százalékot, átengedmé'ny' Eerencét, akik teljes.sz.olcájati idejük ev ota lappang) rojárJaj,j£l(edezésó- 'Filléres előadásod Kelten egy jeggyel. nyel. Helyárak: Tamlásszék 90, páholy
letelte utan" > inujtak nyugalornba. röl, Tóth Ja 'ós fnlytatáskéot Szoai- RubjrTMtintiíomery és Waltér Hnston 75, fenntartott hely 52T. I . hely 38
Sárvar+'Sa.idor máv. Irgesztő gyö- baiheiy várösópitésénék' múltjáról, jó
- főszereplésével!..- •
I I . bely 22 és' gyermekjegy 16 fillér,.
1-^-;:b«si, CzjJáBtjaW
Tfilarjytrön lxrr.de. a Söai
1
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