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<- Hirdetés dija e lóre f i z e t e n d ő . 

Szentmártoni Radó Lajosa 
A magyar faj jövőjét hirdeti a választás eredménye. A 

magyar nemzet elindult áz uj ezrt d j v országútján >s ezen az 
utón Gömbös Gyula vezeti a biztos boldogulás felé. Felemelő 
és megnyugtató ex a választási eredmény, mert. a magyar nép-

- lé lek töretlen őse ri. i nyilatkoztak meg benne. ' 
Az ei i i i i i l t kormányok terrelellenségének nyomasztó érzése 

már-ti.ár ránehezedett a lelkikre s QiCíl ismét az alkotókedv, 
a munkaszomj vágya feszül- minden magyar ember szivében. 
Gömbös Gyula nyilt homlokán az elhivatottság sugarával, sze 
méhen:a szertlet, a b ö c s e s s é g és az akaraterő tüzével, kezé
ben a Nemzeti Munkaterv programmjlval épitőmunkára bivott 
¡1 inden magyart Amig köröitünk egész Európa n ősegeit ropo
gott, világszerte forradalmak dúltak, hatalmak omlottak össze, 
mialalt egész Európa a nemzeti újjászületés vajúdásait szen
vedte, az aialt nálunk á Nemzeti Munkaterv alapján megindult 
a munka, melyhez Görrbös Gyula kormánya mégadta a munka 
békés' lehetőségét Magyarország az elmúlt két és félév a alt 
nyugalmi szempontból egész" Európa által irigyelt országgá lett. 

A választás eredménye azt mulst)-, hogy a magyar nemzet 
megértette az idők sz; vát és az ország túlnyomó többsége egy 
szívvel, egy lélekkel csatlakozott Gömbös G>ula mellé . A ma
gyar nemzet ráeszmélt arra, begy csakis önmagunktól várhat-

"ju sorsunk jobbrafordulását. Ezért van szükség a-nemzeti erők -
összefogáséra, amit kél és félév óla- hinlet Gömbös Gyula, aonV 
a nemzet túlnyomó többsége a most lefolyt választások ered
ménye szerint meg is értélt és szolgálni is akar. Az ország 
erőforrásai egy "mederbe .miének tehát,'* lelki válság megszűnt 
a. az eltespedt, elkorhadt régi politikai- élet helyett \ friss, lendü
letes politikai élet következik. - V - " 

Mélységes bálaérzetét fejezte ki a magyar nemzet most, 
amikor a választáson megmutatta ragaszkodását Gömbös Gyula 
mellett, mert látta, bogy Gömbös Gyulának minden tette a 
nemzetért van. E-, a választás nem tiporta le a lelkeket, a vá
lasztópolgárság minden terror és erőszakos behatások nélkül, 
tisztán saját politikai meggyőződése szerint adhatta le szavaza
tát UJT i lT -o t t fel is ütötte a fejét a kósza és felelóllen detna-
gógia, meg kell állapitanunk, hogy ez mindig az .elh-nzék ré
széről történt. Széchenyi István többször emiitette-- munkáiban 
az ideák, az eszmék zavarát és tudta, hogy—ezek a nemzetet 
helyes útjainak felismerésében gátolják. Szerencse, hogy a nem
zet, vezető férfiai idejekorán tiszta helyzetet leremtettek és igy 
elérhető lett, hogy ilyen zavaró jelenségek nem homályosították 
el a közvélemény tiszta látását. így történhetett meg, bogy ez 
a márciusi választás uj történelmi korszakot nyitott Magyaror
szág számára: ilyen egységes erővel, ilyen lelkesedéssel csak 
Kossuth Lajos mellé állhatott a magyar nemzet. A világháborút 
elveszthettük, országunkat megcsonkították, egy évtizednél is to
vább dermedeztünk elalélva, most a választáson megmutattuk, 

"hogy élni akarunk és élni tudunk. Soha^álasztásjíagyarorsza-: 
gou nem volt ilyen nagyjelentőségű, mint a mostani. Ettől füg
gött, hogy meg tud-e állni a magyarság az idők sodrában. Ez 
a választás megjelölte a magyarság világpolitikai elhelyezkedé
sének lehetőségeit. Mi magyarok a történelem során csak akkor 
tudtunk összetartani, ha bajban voltunk s ha nemzetünket ve
szély fenyegette. Aa a bizonyos turáni átok közmondásszerü 
volt. Egymást huazitotta a magyarság egy ezredéven át s mig 
álltuk a külső ellenséget, azalatt belviszályok dúltak. Az orszá-
got pártok, vallások, uralkodók széttagolták. A nóta is azt 
tiiUBtrja, - M f l f - * ttSg %M^hS£JC UiajülU u iU* ' L^MA^-HJÜU- i 
bsn uj ezredévet akarunk írni. Ősi alkotmányunk teljes-épség
ben tartásával népies reformpolitikát akarunk folytatni, a sal-
langoB cifraságok helyett a munka eredményét akarjuk látni, 
mert a munkát választottuk, amikor Gömbös Gyula mellett let 
tünk hitet. A mi vezérünk jákfai Gömbös Gyula adolt erőt és 
lelkesedést"r munkára A- nemzeti mnbkaprograromra tett" foga^. 
dalmát' most az egész ország, amikór tíőmbös Gyulára és ki-

i választókerület képviselője. 
választott munkatársaira- szavazott. A választás eredménye a 
munka elindulását, a munka szakadatlan folytatását jelenti, 
jelent kötelességet és kemény, megállás nélkül való kitartást jelenti, 
hogy a szavazással csupán az aka atát és élni akarását fejezte 
ki a'nemzet,.jelenti, hogy a magyar nép vállalta a munkát és 
amit a magyar ember elvállal, azt becsületesen teljesili is, hi
szen önmagunk jövőjének felépítéséről van szó, a boldogabb és 
szebb magyar jövőnek kell elkövetkeznie, együttes munkánk 
nyomán a »löbb munka« és >lágyabb kenyér, korszakának. 
Győzelmünk nem szavak győzelmét jelenti, hanem minden ma
gyar erő és tehetség összefogását. A kaszák, a kapák, a kala
pácsok, a szerszámok fokozottabb munkateljesítménye, a gépek 
élénkebb zakatolása, a tollak nagyobb és kitartóbb lendülete 
következilrtviiost és mindnyájan a nemzet jobb jövőjébe veteti 
hitünk kei csakis ugy szolgálhatjuk nemzetünket, csak ugy segít
hetünk a Nemzeti Munkaterv alapián felépülő uj Magyarország 
felépítésében, ha' munkakörünkben, hivatásunkban még tebbet 
és még jobban dolgozunk. Valami rendkívüli volt ebben az 
egységes, ebben a felemelő választásban: a magyarság önma
gára eszmélt, haladni akar a korral.boldognlni akar és ilyen 
egységesen most már boldogulni fog. Dolgozni feg és követni 
fogja továbbra is vezérét, Gömbös Gyulát. 

Vasvármegye egész területén, ugy Celldömölkön is szerdán 
reggel kezdődött meg. a szavazás, az eső esett, de a lelkes 
tömegek minél előbb igyekeztek eleget tenni hr.zafias köteles
ségüknek, már az első eredmény közretételekor látszott szent
márti ni Radó Lajos fölénye, mert 945-tel vezetett, amely szám 
a-korai délutáni órákban jelentősen emelkedett, de az ellentá
bor még mindig azt híresztelte, hogy 1600 szótöbbséggel ők 
vezetnek, de szentmártoni Radó Lajos bivei csak mosolyogtak, 
mert tudták, hogy szentmártoni Radó Lajos győzelme már biz
tosítva van. • — - — - — » 

Az egész választás nagy méltóságteljesen ment végbe, amely 
dicséretére válik az egész kerületnek,, mert semmiféle incidens 
nem adta elő magát. 

— — . A szavazás a városházán- és a polgári fiúiskola tornát 
mében történt, mind a két helyiségben a legpéldásal b rend 
uralkodott, a bizottságok teljesen megfeleltek feladatuknak s 
örömmel láttuk, hogy az egész kerületben a választás tartama 
alatt észre lehetett venni a nemzeti egység eszméjének kifejlő
dését 8 a kora esti órákban hatalmas tömeg hullámzóit a párt
iroda előtt s várta az eredmény kihirdetését, amely elmaradt, 
mert még pár község eredménye nem érkezett be a választási 
elnökhöz. 

Örömmel láttuk, hogy lelkes híveink mind ittbent voltak, 
hogy megtudják a végleges eredményt s örömmel gratulálták 
meg a népszerű és illusztris uj képviselőt. Ekkor már megér
kezett a hir a vármegye többi kerületéből is, amely megint 
ujabb győzelmet hozott a Nemzeti Egység Pártjának, de legjob
ban őrültünk a mi győzelmünknek, mert a kitartó és fárasztó 
munka fényes diadalt hozott számunkra, mert a gazdatársada
lom egyik kiváló reprezentánsa bekerült a parlamentbe, oda, 
ahol őrá nagy szűkség van. 

Csütörtökön reggel már korán a városháza erkélye virág* 
füzérekkel lett feldíszítve s a nagy tömeg a legpéldásább rend
ben várakozott az eredmény kihirdetésére, illetve a mandátum 
átadására. . ^_ - . - -v 

Pontban 10 órakor jelent meg az erkélyen zugó éljenzés 
ilrikMytrfb»a«ijinliTiMrlnni '^-ft d.- Mnritli Mrn kii 
hirdette á választás eredményét, amely szerint 1.474 szótöbb
séggel nyerte el szentmártoni Radó Lajos a celldömölki válasz
tókerület mandátumát. Dr. Móritz Dénes választási elnök üd
vözlő beszédében hatalmas történeti visszapillantást vetett a 
nemzetet éri súlyos csapásokra, rámutatott árra, hogy milyet; 
fontos feladatok várnak eme nehéz sorsdöntő órákban a kor
mányra, müyea=-fontoa a képviselő személye, mert csak az trid 



építeni, aki hivat* a von arra. Jttmutaattt arra is, noey milyen 
nagy érVéte lesz szeeámártoni: Radó Latos A-ma^fia^rlai»»a*'^ 
nek. aki* atra kéri, hogy a többi megválasztott .képviselővé* 
egy fitt *»Jtezz» • ) alfcaátoéii é*. é p i l ^ m r j f i « r e nemzet érdeké 
ben. Végül Isten áldásit kérte a képviselő munkásságára.. 

Szentmáltooi H a d * Latos megköezóote a választást elnök 
s^őaziBte 'sz ívből jövő üdvözlését, majd rátért arra, hogy ő a 

munka embere lesz, örömmel tesz és-dolgozik, mert minden 
szegény embernek szüksége ván a munkára és kenyérre, mert 
h l a munkásnak sorsa javai, akkor a nemzet sorsa is javulni 
fog. Hangsúlyozta, hogy szívvel lélekkel küzd a magyar reví
zióéit, kijelentette továbbá, hogy rövid időközökben a választó-

- kerület székhelyén fogadónapot (art, amelyen rendelkezésére 
áll választóinak ügyes-bajos dolgaiba.). Beszélt a békéről, amelyre 
nagy szüksége van a választókerületnek, ő már elfelejtette azo
kat a sérelmeket, amelyek érték, ő nem haragszik senkire sem, 
0 mindenkinek egyformán képv selője, mindenkinek rendelke
zésére áll, meri mindenképpen meg akar felelni képviselői fel
adatának: Végül ismét 1 köszönetet mondott megválasztásáért, 
éltette a Vezért és kormányát, a hazát s a választókerület min 
den polgárát. 

Dr, Móritz Dénes választási elnök köszönetet- mondott a 
hatóságoknak, hogy milyen pártatlanul végezték munkájukat s 
a Himnusz eléneklése után a lelkes tömeg nagy ellenzéssel 
búcsúzolt el szeretett képviselőjétől s ezzel a választási aktus 
utolsó része is befejezést nyert. •- -

Sléntrnártom Raé* Lajos)-most már a celldőmöltr válasz-
tótertMt rn#gwá*aszloll ke>vlsefi5je. 

Ortmmel üdvözöljék őt, -nert az ő választási harca olyan 
-neínw esztértékél Sorj^^iim^am^trk^pmmi^ volt az 
ő nemes és- fénkölt jelleméhez, hazafias szivün* egész melegé
vel köszöntjük Őt megválasztása amaltnátat- és kérj**, fogadja 
szeretetébe Kemenesalja népét, mint ahogy az szeretetébe fogadia 
a legelső napokban-és lelkesen kitartott mellette a győzelemig: 

A Nemzeti Egység Pártja szenlmárioni Radó Lajossal tekin
télyben és súlyban növekedett, mert szentmártoni Radó Lajos 
hosszú közéleti szereplése egy szép bizonyítvány arra nézve, 
hogy az .ő megválasztásával ojyan hatalmas pártfogóra lettünk 
szert, amilyen pártfogója még nem volt a mi választó kerüle
t ü n k n e k ^ ' . _ — . 

Tudjuk nagyon jól,-hogy. jól választottunk, mert szentmár
toni Radó^Lajos máris sok olyan közérdekű ügyet intézett el, 
amelyet más elintézni nem tudott volna. Szentmártoni Radő 
Lajos a mi emberünk, ismeri és tudja a mi sérelmeinket, meg
vagyunk győződve arról, hogy azokat orvosolni is tudja-najg 
orvosolja is. 

Kemenesalja derék népe, kérjük az Rgek Urát, hogy adjon 
a mi szeretett képviselőnknek elég erőt ama nagy feladatok 
elvégzésére, amelyre ő önként vállalkozott, bogy a Vezér hivő 
szózatának eleget tegyen. 

Éljen szentmártoni Radó Lajos," a celldömölki választóke
rület országgyűlési képviselője! • 

G l a i i O s z k á r 
Sz. Csorba Tibor tópkiállitásához. 

Vasárnap, április 7-én nyílt 
- m*g Caorta Tihnr t«mir, ffjtfl- |. 

művész Icéplriállitlsa. E kiállitással 
kapcsolatban, volt mestere: - Glatz 
Oszkár országos hirü festőművész 
kilátásba helyezte lejövetelét. Köz
bejött súlyos betegsége miatt szőri
ben nem jöhet el s —mintegy kár
pótlásai — megküldte az alábbi 
sorokat. (Szerk.) 

.-• Meg a franca forradalom előtti 
időkben megvo't a közvetlen kapcso' 
lat művészei és közönség kOzött. A 
művészei fozyasztói — uralkodók, 
papság és nemesség keveset dolgoz 
tak és így idejük nagfréstét életük 
mflrésrkíképzesére fordítottak, ö l ' öze 

"tűk, lakásüT Híyéni_finii:nodott izlé 
sük alkotása vult, pa'otáik. és parkjaik 
fényes művésziesen rendezett üunepsé 
aek szintére. Irodalom, zene és képző 

így a nagyközönség képzőmű- | 
veszeti műveltsége- mi 
jesen felületes; megelégszik a tucat 
művészet termékeivel; .1 giccsel 
komoly művészet számára uem 
létezik, ami múlhatatlanul maga 
nlán vonja a művészeti termelés-] 
állandó letOl lését Mig a reuaisstaooe 
Rómájában, Firenzéjében az állam 
fotói a- utolsó alattvalóig mindenki 
többé-kévésbbé >műéctő< volt és 
mesterművek leleplezésénél az egész 
nép egybelorrt az őszinte és lelkes 
bámulatban — addig ma á művészet 

! az analfabétát töuegével áll szemben, 
' .mely utóbbiak, elsősorban az ex-iti-

kumot hajszolják. 
Minden kornak megvan a magi 

i művészete, m-*ly«t kivan, mely lelki— 
I nek tflkre, azért a miénk túlnyomó 
| részben szomorú, mint korunk: egy 

írig-vérig materialista kor. De tudjuk, 
a szeile ntndoináoyok tanítják, hngy 
a materializmus és idealizmus szellemi 
áramlatok, melyek egymást felváltják. 

Sok jel mutál arra, hogy megint 
fordulat e'őlt ailunk egy oly korftak 
küszöbén, melynek szamára a spiri
tuális értékek megint egyszer többet 
fognak jelenteni, mint az anyagiak. 
Ebben reménykedünk mi művészek! 
Ha a nagyközönség végre valahára 
rászánja magát arra, hogy a politi 
kara, sportra, bridgre és táncra for
dított idejének osak egy kis hányadat 
arra kezdje használni, hogy a művé 
szel legnagyobb értékeivel megismer 
kedjék, ha a fentem.itatt élvezetek 
által felemésztett költségeknek osak 
egy kisrészét — legalább művészeti 
kiadványokra és reprodukciók beszer
zésére szentelné — (jó képek vásár
lásáról nem is beszélek)- — vagy 
amennyiben kisebb városok lakúi-' 
ról van szó, — áldozna jó, igazán 
tanulságos kiállítások rendezésére;,— 
ba egyáltalában meglesz a közöség-
ben a komoly * törekvés művészeti 

hogy ez a műveltség rohamosan 
emelkedni fog. 

..- Kisvárosban, egy intelligens és 
az Ügyért önzetlenül lelkesedő rajz
tanár sokat tehet ebben áz irányban," 
ha a lakosságban megvan a jóakarat 
és a nyitott stiv. A nevelődéi mun
kája laasu, kitartás éa komolyáig kell 
hozzá,.de idővel okvetlen meghozta 
gyümöloseit, mélyek vannak oly. éde

sek, mint a bridge és teaestéken 
szüreteltek és azonfelül azzal »z 
elégtelenéi is ö thetik -;»l a szürete, 
léket, hogy egyben munkatársai a 
mi örökké hirdetett, da sóin komo
lyan nerrJrvet!, sőt köve'kezelésen 

V á l a s z t á s u t á n . 
" G'enbbs Gvulát, amidőn -a vá 

I is/.tasok utján » nemzet at*ot<n-» 
OyiM bizalmának kifejezett megnyil-
vanulá át kivai-ia, nem érte c-.alodas. 
A józan, öntudatos minyar i ép nagy 
tömegei, vaityoni;—tár iiidnlmi,- sWeta 
zttl külOiribseg nelkü-, a nemze.i 
uiiászületes prog'amtnjat hirdető tá
borba t0mö>'ilve,fölénye9 győzelemre 
k i te l i • zászlaját. A betügymíiiisiler 
aiíál garantált lísz'.a "választások oo, 
nyíltan és titkosan s/.avaz1 kerüle
tekben egyaránt, mindent elsöprő 
lelkesedéssel nyilatkozott meg a 

leiül tovább kell halnlma a sovárn.tt 
jobb jövő feie. Az a hat.i-mas lelkese
dé-,aineiym at országszerte fellángolt . 
unni szabad, lio y. m c i hangulat, 
könnyen kihui yó szalmaláng legyen ( 
A ÍBzhek, a Nemzeti-^Egység szent 

zének-atrm szabad kialudnia, I 
továbbra is bizaenai, erői, kitartást 
kell adnia a nemzenek az eljövendő 

1 nagy és nehéz feladatok megoldásához. 
| A csöndes, sziv 1-, fáradhatatlan 
i munkálkodás év-i következnek most, 
| a biztosításra váró i vő kiépítésének 

ideje jön, a peldatado e- péidatkCvetö 
küteles-egteljesíies korszaka. Ehhez 
az építő munkához uiindeukiuek oda 
Kell hordani.a magi églait. icindeo-

•tmrek el-kell hoznia a maga szorgal
mas "k-t kezét. Mi-ideikraek f I kell 
ajánlania szivét, elméjét, tehetségét, 
tud* at, áldozatkész akaratai, hogy 
icÍLiiazok a nagy célok, amelyeknek 

"megvalósítására egybeforrt lélekkel 
egyesülünk, :ie csak >-.Imáinkban él-
jeueit, hauem mindannyiunk bot-, 
doguiá-at biztosító. aldasus tettekké 

művészetük minden ága napos vendég-
kénr^szerepellek. 

A ' forradalom megltthtetle az 
osztálykiváltsagokat és a nemesség 
araimat. XIX. szazadban már minden
kinek dolgoznia kellett, sőt a munka, 
a, minél nagyobb kereset lett a pol 
gár életeoek u . ta!ma. főcélja. így 
természetes, nogy a művészet—és 
közönség közöi11 kapcsolat mind 
jobban meglazult, mig végre — időnk 
bsn — úgyszólván teljesen megszűnt. 
Megszűnt nemcsak a folyton tokoródó 
anyagiak ti tani kéoyazerbajsza miatt, 
hanem a bábom óta ijesztő mérete
ket Oltott materialistikns életfelfogás 
révén is. 

A közönség, .mely m« műve
ltetekkel foglalkozhatna — óriás a régi 
nemességhez képest és hatalmasan 
megszaporodott a művészek gardája 
is, mely ennek a köaSuségnek művészi 
igényeit akarná kielégíteni, — de 
sajnos, ebből á nagy tömegből hiány
zik majd- minden művészi knltura. A 
nagyközönség, mely még mindig tud 
időtszakitáni . teákra, táncra, bridgre 

J M 
valamennyire " a kapcsolatot a zené 
ét irodalommal — a képzőmé verné
tekkel egyaltalau nem foglalkozik, A 
•-vidéke a legjobb akarat mellett 
aent teheti,.mert ninoa sem muiouma, 
•em komoly nívós kiállítása, de a 
nagyváros is távol tartja magát 
erőktől a nevelési lehetőségektől és 
a mflternkekbo zaiote erőszakkal ktll 
oipelui az embereket. 

nemzet hamisitbaiatlanés lélresrthe 
tétlen akarata: a lelkek legmélyén, 
nitbő." és erőből la« adt ma-jyar ítélet. 

Ez az ilélettígyfetől nyttmatókos 
bírálata a levitézlett politikai rend
szernek és politikusoknak, másfelől 
pedig bán. r, ősziole hitvallás az uj 
politika mellett, amit a miniszterelnök 
és pártja nemcsak hirdet, dé alkotú 
cselekvéssel h:v életre az ország 
érdekében. A Nemzeti Egység" esz
méje, melyet-a Gondviseléstől kül
dött Vezérrel az élén, hívatott 
fegyvertársainak egész sura a meg: 
gyöződés teremtő hevével és a meg 
győzés legtisztább eszközeivel ültetett 
el a magyar lelkekben, teljes és 
végleges diadalt aratott, A oemzet 
csalhatatlan Ösztönén kívül megnyi
latkozott a magyar népuek ezeréves 
alkotmányunk szellemétől mindenkor 
áthatott politikai érettsége, is, amire 
nem egy nagy külföldi néppel szem? 
ben is büszkén hivatkozhatunk, vala
mint annak a oéltudatos nemzetuevelö 
szervező mnnkálkodásnák jótékony 
hatása is, amelyei a Nemzeti Egység 

már^firma^ 
vezéreli a megértés, Összetartás, 
fegyelmezettség, az igazi magyar 
testvériség szellemében az anaakelőtte 
gyakran magárahagyott, szervezetlen 
néprétegeket. 

ár- nagy választási győzelem 
azopbao osak az első nagyjelentőségű 
lépéa azon az uton, melyen a-nemset 
végre megindult amelyen rendfllet-

formaiodjauak' 
Dj magyar élet kezdődik, mely 

megéliete.;:, boldogulást, küUfl és 
belső jó'étet kínál mjjpdén magyar 
számira, de viszonzásai buzgalmat, 
erői akaratot, alkotó.'- munkát kíván 
kicsinytől és nagytól egyaránt. S ha 
ezt megkapja, akkor végre e'even 
érövei megvalósulhat Széchenyi mon
dása: 'Magyarország nsm volt, hanem 
lesz!« -

IV. Károly király halálának 
évfordulóján kedden délelőtt 0 órakor 
az apátsági templomban dr. Horváth 
Károly perjel plébaoos ünnepélyes 
gyaszmUét celebrált nagy papi segéd
lettel, amelyen' a hatóságok nagy 
száminál " k é p v i s e l t e t t é k magukat. 

Elhunyt matróna. Özv. Altstád-
ter Józsetné, C •hdomülk nagyközség 
egyik tekintélyes kereskedőjének öz
vegye 84 éves korában elhunyt. 
Temetése kedden délután ment végbe 
nagy részvét mellett. 

Rákóczi ünnepély. A helybeli 
róm: kath. elemi fiuiskola növendékei 
^ . aaa „. u , - ^ . . a . - . x 

azerkészcsapat holnap' hétfőn délután 
5 órai kezdettel a fiúiskola kettői 
termében műsoros Rákótui ünnepélyt 
tart, melynek bevételét a Budapesten 
felálitandó Rákóczi szobor-a lap javára 
fordítják, azért felűlflzetéseket köszö
nettel logadoak. 

A ribaksotkedl Rabihld elké
szült éi mait hé 80-án a forgalom-
nafc átadatott. 



Választási statisztika. 
A celldömölki választókerü-

ben a 3-án lezajlott képviselő-
választáson szentmártoni Radó 
Lsjos egységes párti hivatalos 
jelöltre 10,376, Szabó Károly, 
független kisgazda párti jelöltre 
8903 szavazat adatott le, így 
szentmártoni Radó Lajost- 1474 
szótöbbséggeJLa. cejldömölki vá
lasztókerület országgyűlési kép
viselőjévé-választották. 

választás részletes ered
ménye községenkiot-a következő: 

méltóságáról, utóda megválasztásáig 
"Peér Leo intézi a prépostság ügyelt. 

Rákóczi ünnepségek. A belügy
miniszter elrendelte, hogy a községi 
képviselőtestületek Rákóczi halálának 
200 éves évfordulóján dis.ko-gyülóst 
tartsanak s azon a hatóságok is kép
viseltessék magukat. 

; A szombathelyi törvényszék 
büntető tanácsa Nagy Sáodor keme 

leknek féthelyárakkal szfnre kerölr 
At Abbé (a gyónasi titok szentsége), 
este 8 órakor utolsó előadásét Bődi 
László jotalomjátékául; Nincs ruoe-
kem párom; énekes vígjáték. - . 
- s Rákóczi ünnepély. I I . Rákóczi 

Ferenc fejedelem emlékére az I.kn. 
bizottság folyó 'p hó 
órakor 
ben 

Község 
Celldömölk I . II . 
Alsóság 
Izsákfa 
NagysimoDyi 
Mesteri 
Ostffyasszonyfa 
Csönge - — 
Pápóc 
Rábakecskéd 
Kenyéri » 
Egyhazaskesző 
Kszentpéter 
Várkesző /—'-

Rádó 
1276 
. 837 

79 
219 
136 
487 
413 
269 
206 
245 
376 
226 
134 

Szabó 
867" 
488 
17IT 
477 

86 
267 
3V39-
533 
131 
84 

156 
247 

99 
Magyargencs 
Kemeneshőgyész 
Kemenesmagasi 
Szergény 

43tr 
368 
401 
153 

T I T 
157 
369 
213 

Vönöck 
Kszeotmárton 
Mersevát 
Kmihályfa 
KemenesMÖmjén 
Tokorcs 
Boba 
Nemeskoca 
Kemenespálfa 
Jánosháza I . I I . 
Nemetkeresztur 
Karakó 
Keled 

242 
42 

1«3 
175 
215" 

30 
171 
119 
181 
792 
156 
56 

141 

^ 4 8 
82 

146 
238 
143 
19a 
192 
103 
101 
720 
214 
19a 
20 

7-én délelőtt I f T 
polg. fiaiskola tornatermé-

rendezendő ünnepély müsórsT -

nesmagajrkCmivest15'a h a m i s ' t a n ^ o z á V ~ Í r * é r f T
 G é t a :

 Látod-e. nngy Isten? 
Énekli a r. k. vagyeskar. 2. Hóra 
László: Rákóczi. Szavalja Kámán 
Aranka I l i . p. i . t .3. Ünnepi beszé
det ruocd: Jáodi Bernarilin dömölki 
apát. 4. Kuruc -dalokat énekel: dr. 
Dumbai Alajos járásbiró cigányki-
sécettel, amelyet dr. Boros László 
vezet 5. Lévai Jozsel: Mikes. Szá
vaija; Marton István" levente. 6. 
Magyar dalokat játszik tárogatón: 
Zsebedics János. 7. Fáin Tamás. 
Revíziós dal, zenéjét szerezte: Uhlá: 
Gyula igazgató. Előadja a r. k vegyesr 

i kar. Finta Sándor: Kassai legenda-
1 Szavalja: Dómján István, I V p. i . 

tanuló. 9. Himnusz. Éoekli a közönség. 
A sághegyi halálos verekedés 

három vádiottianak büntetését a tábla 
mérsékelte, Hrabovszky László bün
tetését 5 évre, a másik keltőét 4 
évre mértékébe. _ * - -----

Névváltoztatás Sohaffer,J»ál 
celldömölki lakos családi nevét Eger-
szegi-re változtatta, belügyminiszteri 
engedéllyel - -

Nyugdíjazás. A "¡57 kir. állam 
vasntak igazgatósági Ágoston Sándor 
máv. fotói leljen -szolgálati ideje \ \ . 

Vádja alól -felmentette, a vád az vult 
ellene, hogy 1932 év ős.én Nagy 
Sándor btteg gyermekéhez bivtak 
Kleinmann Ferenc dr. kemeraesmagasi 
Orvost, aki Nagy szerint nem akart 
á-beteg gyermeknek injekciót adni 
és a vizsgálatra szükséges torokváí-
Isdékot sem vette el, emiatt -Magyar 
István dr. magyargeoosi körorvos 
feljelentést tett Kleinmann dr. ellen, 
viszont Kleinmann dr. hamis vád 
miatt feljelentelte M-.gyar dr-t. Ebben 
a perben tette Nagy azt a vallomást, 
hogy Kleinmann dr. oem akart gyer
mekének segélyt nyújtani. Nagy Sán
dor a törvényszéki tárgyaláson ugyan
azt hangoztatta, mint a celldömölki 
tárgyaláson, ezrei szemben a bakte-
rologiai ii.tézet bizonyítványa azt 
igazolja, hogy Kleinmann dr. igenis 
vett/.valladékot, a>t szabályszerűen 

"ne is küldötte, a tanuvallömáaok'iga-
zoiták, hogy Kleinmauü dr. igenis 

K E L L E M E S 
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adotr Injekciót a gyermeknek, amely
nek árát 'maga Kleiuonann fizette. A 
bíróság Nagy Sándort enoek dacára 
a vátl alól felmentette, mert az indo
kolás szerint Kleinmann .dr. kétszer 
járt a betegnél, uem lehet megállapí
tani, hogy nem-e a második ottlétkor 
vett váiladéköt,. de azt sem lehetett 
meíállapitaiii.'hogy Nagy SándoTki 
jerenttseirludatos hagia ággal—tette 
mev. A királyi ügyész az ítélet elten 
felebbezett. — — 

töltése után nyugalomba helyezte. 
A mezőgazdasági statisztika 

összeírást a választásokra való tekin 
iriiil_6_lrfitbMlalhalasziotUk7a^ 
kaiarokuak április 15-ike es májas 
20 lka közöli kell megt'Jrtéühi. 
"' AZ országos1 Rákóczi ünnep
ségek kapcsolatosan a kultuszmi
niszter elrendelte, hogy az isholákban 
ár rílis 8 áa Rákóczi Öon?pé1yek'et 
tartsanak. Egyben elrendelte e napra 

szünetet VáriMUuk Rákncti ünne-

"Kissomlyó 
Dnka 
Borgáta 

T 9 3 

1 7 5 

1 5 6 

—gr 
1 5 0 

25 
Egyházashetye 
Kísköcsk 
Nagyköcsk 
Kemeneskápolna 
Gérce ;, 
Miske 
Káld i 

230 
106 

71 
24 

159 
67 

468 

—42" 
39 
61 

122 
644 
265 
164 

Színház, öjvary Árpád Kamara 
színpadáról a legjobb híreket közöl
hetjük. Djvary Árpád a régi szini 
gardának egyik értékes távja, méltó 
pdrtnere Marosi Gézt volt színigaz
gató, valamint annak lelesége. Végre I pélyei.ől lapunk legközelebbi száma 
láthattuk.őket meglelélő srerepköiben, 
a legkényesebb szerepeket rrfivészi 
tökéllyel dolgozták .ki. Hegedűs Dóra 
nagyon tartalmas színésznő ugy dra 
mai. rrint vi(jatel i szerepköreben 
vafrthan, művé-zit nyújtott, méltán 

baa szátnoiun* be részletesen, 

Kölcsönkönyvtár Ql 
Ce l ldömölkön ° ' 

SÜTŐPORRÁ 
KÉSZÍTI SÜTEMÉNYÉT. 
Az első kiadástól eltérően teljesen 

uj receptekkel megjelent a | 

Dr. OETKER wA.1!« 
fényképes recep.kö nyve 

. mely 

befőző recepteket 
, is tartalmai. ' 
Kivánságra ingyen és bérmentve küldi: 

Dr. Oetker Tápsgermüvek, 
Bndipest VIII. Coatl-utca 25. 

Képviselőtestületi közgyűlés. 
. Tegnap szombaton, api ins 7-én 

tartott képviselötesiületi közgyűlés, 
a', alábbi ügyeket t á r g y a l . á k : Kőszeg 
Hitelszövetkezet tulajdonát képező és 
m á t a sportpályához csatot iégatlaqt 
a kOzség megvenni óhajtja. 30 napra 
kitüzelett, .mivel as ingatlan vételek^ 

koteies.koicsonykony vtaramal a Wes-
selényi utca 1. szám alatti lakáso
mon megnyitottam. Havi 1 P köicsöo-
dijert hetenként háromszor cserélhet 
agy a magyar,.mint a. világirodalom 
classicus mnd Tii műveiből. 

Kemény Klár i . 

ez a törvényes rendenozés. 
Sertéslegelő ügyét targyaltat 

Egy évig meghosszabbilotttk' a be-
isűnteiö h a t á r o z a t o t ~ i'-, . - ~ 

. Régi homok banyai Dezső Lajos 
adóügyi jegyző kiber-.te évi 20 Per t 

Szabó. Mihalyoé lakóházának 
bérbevételét elhatározták, mert a 80 
éves tehetetlen asszony másként nem 
képes magát fenntartani. 

- Községi ingatlan atrnházási ille
ték szabályrendeletet ogy módosítot
ták, hogy ezután az adóhivatal vett 
ki és szedi be a községet illető 1 

' | százalékot — ; H r 
Viota Mihály szegényházi lakó 

kéri, hogy havonkém 5 pengő helyett 
15 pengő segélyt kapjon. Kérelmét 

Hangulatos est a Griff étterem
ben ma és minden nap 

D a r v a s A n c i 
fővárosi )au doboinő 1 

h a n g w e r m e n y e z . -

Uj felsőházi tag. Szentmár
toni Radó Lajos, a celldömölki vá
lasztókerület országgyűlési képviselője 
lemondott felsőházi tagságáról.Helyébe 
Chernél" Antal rarnördi földbirtokos 
póttag kerül S—felsőházba.. Chernél 
Antal édesatyja Chernél Ernő tb. 

" főszolgabíró, főispáni titkárnak, puri
tán lelkű, nagytudása egyéniség, aki 

tett ki 
-ni i innltnt ' * ' - . . 

megilleti a dicséret, keilemes hang
jával egysierre bel- pta magát á kö
zönség szivébe. 3 irmai János szín
házi titkár .nmt bósszerelmes jól 
megállta a helyét, a fiatal gárda egyik 
kiválósága, otthi.n vau a szín; adon, 
rajongója Thaiia stinpadának. Korai 
Henrik egyik erős oszlop 1 a szintár 
aulainak, csak a. legjobbat mondh: tni 
róla) mind n -z-repéb-n kitűnő volt 
Nagyivan István értéke a magyar 
színpadnak, meglátszik rajta, hogy 
nagyon önfegyelmszett színész. Bődi 
László nem iv. éretlen előttünk, mert 
a Marosi társulatnál a legfontosabb 
szerepekben lépett fel, itt is nagyon 
jól megállja a helyét Nagyobb támo
gatást érdemelnének meg, igazán ért
hetetlen a celldömölki közönség tar
tózkodása, mert ilyen kivá ó társalat 
mar-régen volt városunkban. Támo
gatni kell őket, mert megérdemlik, 
knftarmunkának a harcosai ők, hisz-
szűk és reméljük, hogy—a kérésünk 
nem lesz eredmén telén, a nemzet 
napszámosainak élni kell, éljenek ét 
dolgozzanak, hogy előbbre vihessék 

m. Iskolai szünet. "Serédi Juszii-
sárnap két előadást tart a társulat, 
délután 4 órakor lóf' helyárakkai: 

• ián. bíboros heroegprimáa elrendelte, j Nagy kacagó délntán, este 8 órakor 
a "fennhatósága BláTtartozö^is^T rendesTelyárak mellett: Az Abbé 

kólákban április - 8-án Rákóczi halá
lának évfordulóján iskolai szünetet 
tartsanak és szentmisét mondassanak. 

Nyugalomba vonult nagypré
post. Gergye Ipoly dr.. csornai nagy 

. Elveszett egy fehér krecdesio 
gallér és két zöldselyemöv a Domo
kos-szállodától a Korona szállodáig 
vezető utvouaion." Kérjük a becsüle
tes megtalálót, hogy Hegedűs Dóra 
oimére a Korona szállóban lévő szín
házteremben leadni szíveskedjék. 

Az Aliami gepjárómüvazetö-
képző (soff'r) tanfolyam a m. kir. 

, Technológiai e.-Anyagvizsgáló intézet-, 
ben (Budapest, VII., József-kOrut 6.) 
április 29 én este léi 7 órakor 
nyílik meg. Beírás és a leivételhez 
szükséges űrlapok kiadása naponta 

-dételötí--©—t-öra között az igazga
tósági irodában. 

! OTI tartozás és a közszálll-
tátok. A hivatalos lap legutóbbi 

I száma kOzli a kormány rendeletét a 

kónnyiti a H 

(a gyónáai titok szentsége) stinmü .3 
felvonásban, 5 képben. Ezen előadásra 
különösen felhívjuk a szinpártoló'kö-
zöntég figyelmét. Holnap hétfőn- bo-
csuelőadáanl délután fél 8 órakor áz 

prépost betegségé miatt lemondo'M-ifjuságnak.SO és 10 filléres, (elnőt-

nnyiti a közszáliitraányokbjjn, való 
részvételt azoknak, ákiku'ek OTI-tart i -
zása van. Ugyanis a közszállitásokoál 
ae ilyen ajánlattevőt is figyelembe 
teli venni, ha a pályázó közszállitási 
bevételéből az OTI tartozás összegét 
engedményezi, de s teljes OTI-tarto-
-zás 15 százalékát meghaladó - összeg 

. engedményezését tőle követelni nem 
lehet ' , J 

elutasítottak. 
A celldömölki kongr. izr. bit 

község kéri, hogy a templom udva
ráról az esővizet a községi csatorná
zásba vezethesse,' engedélyezték. 

Mészáros Józs~f ingatlan bérle
téről lemoudit', tudunasot vették. 

Celldömölki Vasalás Spott Egy
let ken hegy rész"re engedtessék 
meg egy l-lle.rkamra építtetése a 
tennisz_pályakual, mivel erre szűkség 
van. Megengedték. 

Strandfürdő tervpályázatai be
futottak, azokat a fürdőügyi bizottság 
felülbírálta és a dijakat kiosztotta. 

Dr. Piatér József vezető jegyző 
kéri, bogy részére egy havi fizetési 
előleget szavazzon meg a képviselő
testület, igy határoztak. 

Református fiókegybát kéri, bogy 
a részére régebben megszavazott 'in
gatlan átadassák, mivel megépíteni 
akarjak a rel. templomot A képvi •. 
selőles'.Olet a mostani tüdőbeteg gon
doló epületének lebontását határ zta 
el és ennek helyéi adja. á t 

A tüdőbeteg gondozót dr. Pintér 

el, ahol a Stefánia oteosemoTedő he-
tyiségei vannak. Igy a két egyesület 
évi 1000 pengő bért fizet az egé'sz 
épületéit A fcépvIseiOtWQlstelfogadta 
az elöljáróság előterjesztését . 

Levente Egylet kéri,'bogy " 
köuég adjon 2X»20 pengőt 2 i 
váodórdij. vételere. 2><60 pengőt t__ 
vásott meg a - képviselőtestület. , 

Cserebogár irtására kötelező 
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rendelet érkezett, melyet tudomásul 
rétiek. 

Tarrósy József 40 pengő előle
get kért és kapott •* 

Sumogyí Kalman vasúti aran
káé kéri, bogy mentesítsek ar nlető-

" ségr kötelezettségek alól, ő oem kér 
ceíi illetőséget, így a 30 pengő elen
gedését kéri. Elengedték. : 

' Rabi kecskéd község mellől állí
tólag el akacják vinni Rába hidat Kéri 
CeildOmOIk támogatását. A képviselő
testület szívesen támogatja Kecskéd 
község kérelmét ba erre mód adatik. 

HöTvá'th Lajos kéri, bogy a ki 
vetett 30 pengős illetőségi dijat en
gedjék el. mert nem tudja megfizetni. 
Nem engedték el neki 

Horváth Endre községi napidi-
•a;t további szolgálatra rendelte ki a 
főazolgabiróság. 

Hiaalasi és lótenyésztési vár
megyei szabályrendeletet kihirdették. 

Nagy János kéri, hogy 30 pengő 
illetőségi diját részletekben fizethesse, 
így határoztak. V 

Vitéz Virág Vensel kéri, hogy 
alkalmazzak őt kOzségi szolgálatra. 
A k ép v.test havi 5 P ős diját 15 pen
gőre emelte fel, vile nem alkalmazza, 
mert beteg és szolgalatra nem 

Dr. Wallner Sáodnr jegyső-
gyakornok 6 beti szabadsagot kért 
éa kapott 

. Községt alkalmazottak kará
csonyi aegéiyét a vármegye jóvá
hagyta. 

Marosi. Ferenc szülési segélyét 
jóváhagylak. 

A Jánosházal országos vásár, 

Mezítláb fognak-e járni a nők ? 
Parisban már javában készülnek a 
nyári divatra és a szakértők szerint 
az elegáns divatholgyek olyan azan 
dalokat fognak vieuloi, amelyek tel
jesen szabadon hagyjak a lábat. Ha 
még egy kicsit tovább >fogy< a'nők 
nyári cipője, rövidesen mezitab fognak 
járni. Minden divatujdonságról beszá
mol a Páriái Divat amely azaz ere
deti párisi toalett és kézimonka 
rajzát közli. A népszerű divatlap oj 
számának remek tartalma fellüoést 
keltett Egy szám ára 60 fillér. 

Kanyaró járvány. Az alsósági 
'"ev. iskolát és a "rábakecakédi róm. 
kath. iskolát kanyaró járvány miatt 
az egészségügyi hatóság lezáratta. 

Gépjármüvek vizsgálata. Vas
vármegye területén fotó összes gép
járműveket április 10 tői június hó 
10-ig felülvizsgálják. A vizsgálatot a 
szombathelyi rendőrhatóság szakem
berei végzik. -

A Tükör áprilisi számában ar. 
abesziniai eseményekről a képviselő
választásokig az utóbbi hetek minden 
aktnális eseményéről talál az olvasó 
érdekes cikket, szebbnél-szebb illuszt
rációkkal. De az irodalom barátainak 
is nagy örömére szolgál ez a gazdag 
szám, hiszen o l y a n óéveket foglal 
magában, mint- Bárd Miklós, Illyés 
Gyula, Kosztolányi Dezső, Szász Károly 
tehát ~ az irodalmi ' irányzatoktól 
függetlenül a mai magyar irodalom 
legismertebb kitűnőségeit. Mellettük 
Beczássy Judit Pap Károly, Szász 
Béla, Törők isándor, Vécsey Leó 
gondoskodnak*^ olva-o"szórakozása 
ról. A képek éj rsjrnk tnay sokasága 
ugyanazt a 1 agas szinvonalat tartja, 
mint- a Tükör eddigi szánjai, talán 
még 'gazdagabb 'bennük ez a szám, 
úgyhogy méltán tekinthair*. a legszebb 
tavaszi ajándéknak. Könyvkereskedé
sekben, újságárusoknál mindenütt 
nagy a kelendősége a Franklin Tár
sulat gyönyörű folyóiratának. 

Iái, Szomory Dezső a hét zenei ese
ményeiről, Kálmán Jenő interjúja 
Gombaszögi Ellával, Hevesi Sándor 
rádiókrilikaja, Hunyady Sándor re
génye, Bulla Elrna, mint lőszerkeaztő, 
Betty legújabb kalandja, 82 oldalas 
gyermeklap, kottamelléklet: Gaál 
Franci slagere a »Péter«-ből: Heote 
lühl ich nich so wnnderbar; kézi-
mookamelléklel, Irodalmi Élet, divat, 
mozi, konyha, kozmetika, Ádám-férfi
divat és társaság rovatok, 64 oldalas 
radióvilághiradó, sok képes riport és 
olvasnivaló egészítik ki a páratlanul 
érdekes Színházi Eletet Ismét meg-
indnlt a -Fizető vendég- akció. 
Darabmelléklet a szezon egyik leg
nagyobb sikere a: Viki — Bóoyi 
Adorján darabja. Egyes szám. ára 
60 fillér. 

A Pesti Tőzsde uj számában 
dr. Katona-Lajos P. K. igazgató, dr. 
Róz Jeoö, Magyar Miklós és mások 
irtak.cikkekel. A kötvény áreséséről, 
a reszveuyhossrr.il, az aranypiacról, 
a svájci frankról, a legújabb ingatlan
vásárlásról, kompenzációs üzletekről 
fontos információkat kőzöl a lap. 
—: Kivirágzik a bútorok fája. 
Czodaszert hozott magával egy Abe-
sziniából hazatért magyar, amelytől 
gyökeret vert az ebédlőasztal, kivrág-
•zolt a kredenc és pázsit nőtt az éjjeli 
szekrénye?: Az abesszíniai sámliültet-
vén'y'ről és sublódfarmról csodálatos 
képekkel i.iusztralt cikket közö 
Tolnai Világlapja uj száma, amely 
április elsején jelent meg. Ezenkívül 
sok pompás novellát, riportot, cikket 
valamint folytatásos regéoyt és közel 
száz képet talál az olvasó a népszerű 

akik kívánatra oktatásban is része, 
sülnek. A felvett növendékek mérsé
kelt dijskat "fizetnek. • Hézagpo t| 0 

voltát mí sem bizöoyírja^obban 
mint az a körülmény, hogy j . 
jJius hó l - ig minden hely be '- i j 
töltve és csak július hó 1 ével nyer
hetnék elhelyezést az uj növendéktk 
as eltávozók helyére. Felvételi előjegy. 
zések a nyári hónapokra, miot « 
jö^ö tanévre megkezdődtek. A felvétel 
módozatairól részletes tájékozást ad 
éskivánatra megküldi az intézet képei 
ismertetését' az iskolaszanatóriumot 
fenntartó Ma-yar Iskola Szaoatóriam 
Egyesület, Budapest, VUTSándor-atOi 
26. Lipnok olvasói hivatkozással 
lapunkra, az egyesület részéről ked-
-vézméoybeo részesülnek. 

Rezgálíc megállapított ara. A 
m. kir FfildmivelesOgyi m niszter az 
1035. évre a rézgálic árát a követ-
kenőkben állapította meg: 100 q-g 
vagy. annál nagyobb tételben való 
vásárlás esetén q ként 44 pengős ár
ban, 100 q-ánál kisebb tételekbe tör
ténő vásárlás esetén 46 pengős arbin 
a közvetlenül hozzájuk fordnló terme
lök részére, akár egyénenként, akár 
alkalmi egyesülésbe tömörülve. A fenti 
árak ab gyártelep vaggooba rakva 
csomagolással együtt értendők kész
pénzfizetés ellenében. A 4 százalék 
fázisadó és a szállítási költség a verőt 
terheli. A bizományosok és kereske 
dők az _ L q vagy ennél nagyobb 
tételben történő vásárlás eseten, a 
rézgalicot q-ként. 46.50 pengős ár
ban lesznek kötelesek kiszolgállstni. 
Az 1 q nál kisebb, tehát kg-os vá
sárlás esetén « bizományos vagy a 

miután az április 3 ára esett, a vá 
iaaztasok miatt bizonytalan időre 
elhalászta tott. 

Felhívás! Budapestre utazó ol
vasóinkhoz! A budapesti Városi Szín
házzal, Tis .a Kálmán tér, sikerült 
olyan megállapodást létesítenünk 
bogy Budapestre utazó olvasóink, 
lapunkban található szelvény alapján 
a Városi Színház pénztáránál 40 
százalékos jegyár kedvezményben ré 
azesfllnek. Az utalvány május hó 
80-ig ervenyes. Legközelebbi bemuta
tón szombaton színié kerül: -Simon 
Judilh• Kiss József örökbecsű balla
dája, irta: Korcsmáros Nándor, ' a 
prológust: Szép Eroö. Az idei szín
házi szezon legnagyobb szenzációját 
As árumintavásár alatt Budapest leg- . 
jobb mflwráMáthátja a Városi Szio- | ^ P * Rakoczi-oica á i . — usotanyirtó 

kereskedő a fenti kilogrammonkioü 
szu.ua ngyeimeüe.* ,szen,goii- , , 6 N 6 ^ S J R , H " Z S * " * 

hárdi iskolaszanatórium.) Urnákban Síiért számíthat hozza pórias, u.elva 
cinun, vagy a . kilogrammos 

kéi eslapban. Egy szám ára -20- fillér 
Szülök figyelmébe.A (szentgott-

P o l o s k á t 

c i á n n a I 
olcsón és lelelősség mellett irt 

D a f i l é p S á n d o r 
Első Pápai Féregirtó Vállalata 

hasban a legolcsóbb helyárak melletti 
Lapunk példanyal az állomáson 

az L R 0. Se. pavillooban is kapha
tók. 

- Lagkövet ivott. Bokor Józseluó 
celldömölki lakos lugkővldatot ivott 
Sérüléseivel beszállítottak a celldö
mölki kozkórbázba, állapota oem 
solyoe. 

Sertéspest is lépett fel Alsósá
gon, a serlésforgalmat lezárták. 

Kép és kézimunka 
leaz a közgyűlési teremben, az. 
Csorba Tibor tanár képkiállitása 
ápr. 7, 8 éa 9 én lesz a városháza 
közgyűlési termében. Az értékes kép-
kiállitasorx gazdag népies, magyar 
kézimunka anyagot állit ki ez. Csorba 
Elvira kézimunka tanítónő, iparmű
vész. A dijtal-n kiállításra felhívjak 
a közönség figyelmét A kiéllitaa 

delelőt: 10 órakor nyílik meg. 

por nálam jutányos árou kapható. 

U t a I v á n y , 

Tekintettet a huavétl unnne-
, pékre, amikor minden háziasszooy 
! kevés költséggel a legGoomabb süte-
> menyekkel akar kedveskedni ,-ze-
! rétiéinek, Dr. OETKEft TAPSZER-

GYAR költséget nem kímélve adta ki 
i aa eddigi receptektől teljesen eltérő, 
: egészen nj tészta és befőző recepte-
j ket tartalmazó, második klzdásu 

kiállítás í f ' i y M P * * receptkonyvét Ebben 
mindenki megtalálja azt amit olcsó 

: pénzen elkészítve ünnepi asztalra tálal-
i hat övéinek. Kérje ön is még ma, 
í mert ingyen és bérmentve küldi: 

Dr, OETKER TÁPSZERMŰVEK, Buda-
; pest VIII., Couti utca 25. 

A világ legsikerültebb áprilisi 
: tréfája. Honnan származik az ápri-
i lisi beugratások vidám hagyománya ? 
! Kosztolányi Dezső megirta a vicces 
: április elsejének történetét a Színházi 

Élet legtijabb szamában. Más érde
kességek az uj. számban: Alpár Gitta 

.lusztav legutóbbi 

már többször megemlékeztünk a 
subalpin klímájú fenyves erdőktől 
övezett Szentgothárdon létesült isko
laszanatóriumról, az ország egyetlen 
iskolaszat a tóriumáról, amelyben 6 18 
éves- korig mind.ét nembeli elemi, 
polgári, összes középiskolai, kereske
delmi iskolai és tanítóképezde! gyenge, 
vérszegény, megerősítésre szorntó is-
kolásnövendékek vétetnek . fel, akik 
gyógykezelésük mellett tanulmányai
kat is végzik és kultuszminisztert 
rendeiet értelméb-n az iskolaszatóri- i 
uinbao ' vizs-gázoak, ailasnérvéoyes 

i bizonyítványt nyernek. Az intézel 
orvosilag és—pedagógiailag a l 
dernebbül van berendezve, intézeti 
strandfürdő, tenniszpálya, játéktérre! 
van (elszeretve. Az intézetben benn
lakó orvosok is tanárok műiödoek. 

mankó 
tételekben vétel esetén a rézgálic 
kilogrammonkinti ára 48 fillér. 

Ü z l e t m e g n y i t á s a 
Értesítem az i . t. vásárló

közönséget, hogy Celldömölkön, 
Sztháromság-téren (Szekeres ház) 

kézimunka üzletet 
nyitottam.:—^———~,—:—". —* 

Raktáron tartok mindenféle 
i Kéz imunká t , előrajzolva, kezdve 

-edlrészitve^Hiiiizés varröfoua-
lakat. Szőnyegek, pullowerek-
kötött, szövött munkákhoz fona
lakat, ezek elkészítéséhez minták, 

Fjlvétel ez egész év folyamán törté- j k a l útbaigazítással készséggel 
nik, a rendes tanév szeptember l-től ; szolgálok, 
június, hó 30 ig tart, azonban az \ g z i v f l 8 p 4 r l f o g á s t k é r 

öiv. Rákosi Jenőié 
intézet július augusztus hónapokra is 
elfogad mindkét oemcelí tanulókat 

A P O L L Ó H A N G O S M O Z G Ó 
Fele l t e T t M t S : g l t t a a m A a á e r C e l M i a o l k 

40 százalékos engedményes jegyet 
-szolgáltat ki. Jelen utalvány csak a 
Városi Színház által rendezett ren

des szini előadásokra érvényes. 

és lóverseny premierekről, Nagy Endre 
,a megbukott jósokról., Nádas Sándor" 
interjúja Darvas Lilivel, Hunyady I 

április 6 szombat és 7 vasárnap: 
Gréta Garbó legszebb és legnagyobb 

filmje 

Krisztina Királynő 
Ragyogó világhírű látványosság. 

Kitűnő kiegészítő és Híradó. 
Előadások kezdete: szombaton este fél 
9 órakor, vasárnap délután 2,4, este 6 

Spr" 
_éjj_.íél 9 ón 

iis iu szerda és II csütörtök 
- • Filléres előadások.. 

:KtóoiL._egy.4eggyi 
Sándor az - ud vai-he4yi-székelyek-éllal Hi Q>.WeHs-oagyszerü regénye filmén; 
kerli látogatásáról, Erdős Reébe, I Á*li«i ,ro*l«»»» • 
Karinthy Frigyes, Pajzs Elemér növel- l - d l l l d l d l l a i l e i T l D e r . 

Csodával határos szenzációs történet 
Kiegészítő: Vatikán hangja. 

Paramoant híradó. 
Előadások kezdete: szerdán este fél 
9 órakor, csütörtökön este 6 és fél 

• órakor. ü 
Helyárak: Tamlasszék 120, páholy 100; 
lenotarlott hely 70. L» hely 50, I I . 
hely 30 e's gyermekjegy 20 fillér. — 

wlétoskfldvHzméDy 
mindig a vasárnap délután első elő
adásán érvényes. Más előadásokon 
kedvezményes jegy csak szol vénnyel — 
Váltható. Helyárak: Tamlasszék 90,pá-
boly 75, fenntartott hely 62,1. hely 38, 

+11. hely 22 és gyermekjegy 16 fillér 

Nyomát* Ir-reve Nándor vitlanycrórc berendezett kön.vvnvomdájríhan, Celldömölk. 
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