„Több é s

nagyobb

kenyeret

adni

minden magyarnak"
ezen történelmi jelentfségü sza volt, hogy a külpolitikai feszüli
vak hangzollák el a miniszter- légkörbe* a Jkíi politikáról nem
elnök ajkáról Budapesten légy szólott.
•. . .
. .
választási gyűlésen.
Nemzetünk vágya a békés
Ha ft miniszterelnök beszé revízió, de meg vagyunk győ
déi elemezzük, ugy jóleső érzés ződve arról, hogy már nemsokára
sel, állapithatjuk meg, hogy a üt az óra, amikor a nagyhatal
Vezér tudatában
van annak, mak elfigják ismerni elsőrendű
hogy a magyar nemzet jövendő voltunkat a Üunamedencében
reménységének, az ifjúságnak és 1000 éves kullurfölényünket
bizonytalan jövőjét biztosítani az úgynevezett utódállamokkal,
kell. Az ifjúságnak tartalmat csak szemben. Teljes -szabadságunk,'
a mindennapi kenyér kérdésé több és nagyobb kenyerünk csak
nek problémája adhat, mert ha akkor lehet, ha éber figyelemmel
ez megvan, akkor az ifjúság kísérjük a külföldön történő napi
teljes erejével a nemzeti ideál eseményeket, az cj magyar dip
jainak
megvalósításáért
teljes lomáciának ki kell-állnia a pró
erővel sikra szállhat. A nemzeti bái, teljes, lelkiismeretességgel
ideálok pedig nem lehetnek má kell informálni az államfőt és a
sok, mint az építő munkában korinánt elnököl, mert csak ugy
való részvétel, amely épilc munka lehetséges a nemzetünk szem
magával fogja hozni a várva várt pontjából 'ffu3dha4o-hely.es ál
magyar feltámadást.
lásfoglalás.

ünnepélyen.
nádFedelis, busahomloku bázak
Okoücsányi Jenő néhány sötét, kis zsellérlakásaiban, teher
szó-kíséretében leveszi az em re remeszel—falak közölt, valamint
léktáblára heiyezetl leplet s a a vendégeket vendégül látó Benjelenlevők sokasága olvassa:
cze József körorvos lakásában
.Itt született
"
felcsendültek azok a dalok, ame
1821.-szeptember 14-éa
lyeket egykor Szelestey László
also-szelesiei
Szelestey László —
•
irt, talán épen az nraiujfalusi
köitó és politikus
iskola falai, vagy kertjének öreg
^
1848-as nemzetőr-őrnagy.
* Az aranyhetük mögött rejlő f i i közölt:
-

értéket "dr. Székely Lásiló iró,
teológiai tanár fejtegeti költői
szárnyalású beszédében.- Szavai
nyomán elevenedik meg á hall
gatóság előtt az a kor, amelyben
a Szelestey kúria parkjában sé
tálgat a baza bölcse: Deák Fe
renc, Döbrentey Gábor a Nem
zeti Sziohiz akkori igazgatója,
Lisznyay Kálmán jeles poéta s
körülöttük kavarog a 48-at meg
előző idők szele. Székely László
dr, nem az üstököst ünnepli,
hanem a ma, var égen mindig
fénylő csillagot. Az ünnepi be
széd után dr. Ostffy Lajos főispán
lép az emelvényre és elmondja
A gondtalan ifjúság márelGömbös Gyula miniszterel
magvas beszédét, melyben a
mult, az ifjúság ma már gcnd- nök az ifjúsághoz szólott, ahhoz
maga nevében és Gömbös Gyula
terhelt arccal sétál az utcákon' az ifiusághoz, amely hivatva van
miniszterelnök parancsára is a
és várja a munkaalkalmat, hogy nemzetünk ujabb
történelmét
magyar szellem és a magyar
dolgozhasson önmagáért és a megcsinált! , az uj honfoglalást,
jellemet ünnepli Szelestey László
hazáért.
aj magyar dicső tetteket ujabb
emléktáblájának leleplezése alkal
Gömbös Gyula miniszterel magyar erényekkel gyarapítani. mába . A lélekben jelenlevő mi
nök az- ujabb történelmi idők
Ezt gondolhatta a minisz niszterelnököt lelkesen éljenzik,
előestélyén mondotta el nagy terelnök, amikor beszédét elmon amikor Ostffy főispán arra hivat
szabású beszédét', amely beszéd dotta, ezt vártuk tőle és meg kozik, hogy a Vezér a közeli
igazán méltó a hazája sorsáért nyugodhatunk abban, hogy amit Jakfa község talaján — ahol a
aggódó nagy államférfiéhoz. A 0 mond, az ugy van és ugy Szelestey csr.lád sírboltjában fe
beszéd, tulajdonképpen politikai is lesz!
Gömbös Gyula neve és tet jetetejére állított címeres kriptá
volt, a székesiőváros déli kerü
ban nyugszik a megye nagy
letének ,. választóihoz szólott s tei jelentik számunkra a jövő
költő fia is — • érzi gyökerét
igazán nagyon helyes és üdvös Magyarországát.
egész történelmi .elhivatottságá
nak Ostffy főispán beszéde osz
A magyar szellemet és a magyar jellemet ünne tatlan tetszést keltett. Majd Pék
Károly előadóművész matatott
pelte Ostffy főispán a vasmegyei Uraiujfaluban- be néhány Szelestey költeményt
alapos kidolgozással.
Vasvármegye északkeleti fe fogatai hozták a sok előkelő ven
Most a községek és egyesü
lének egy eldugott kis falójában déget. A környező falvak kép"
történelmi idők elevenedtek meg viseletében megjelent testületek, letek nevében koszorút helyeztek
a matt vasárnap mindazok előtt, leventék, a földbirtokosok, a vár el. Az első babérkoszorút a mi
akik jelen vo'tak Szelestey László megyei és Szombathely város niszterelnök nevében Ostffy Lajos
emléktáblájának
leleplezésénél. kiküldöttei, a Faludi Irodalmi dr: helyezte az .emléktáblára.
Vidos József vármegyei főjegyző
114 évvel ezelőtt született a mai Társaság, valamennyien ott gyü
Ajitay Elemér földbirtokos cse- lekeztek a Szelestey kúria előtt, a megye nevében, dr. Mészáros
lédbázának egyik szobájában, az ahol az egész falu apraja-nagyja Hugó iró, városi kulturtanácsnok
Szombathely - ' város
nevében,.
egykor híres alsószeleslei Sze- is megjelent.
Már valamennyien ott vol Bárdosj-Németh. János író a
lestey karián Szelestey László a
szombathelyi Faludi é'ereuc Iro
. költő, politikus, tanfelügyelő, vár tak, amikor szürke fogatán meg- ,
dalmi 'Társaság nevében, Tóth
érkezik
OsJffy
Lajos
dr.
Vaíváimegyei főjegyző. Ezt a helyet
Elvira és Szelestey állomásfőnök
helyet jelölte rneg a Vasvarmo- mégfe közszeretetben és köztisz- ;
a család leszármazottai nevében
gyei Muzeumok Barátainak Egye leletben álló főispánja. Harsogó j helyeztek koszorút."
éljenzés
közepette
szállt
k
i
hinsülete, emléktáblával, hogy lerója
A község nevében Tömböly
a. megyje nagynevű GávaJ szem tójából. A politikai közság ne
vében Tömbőly Kálmán körjegyző Kálmán körjegyző átvette az
ben elkötelező háláját.
V
• ,
A mintegy 900 lelket szám üdvözölte a főispánt agy. ia mint emléktáblát és Okoücsányi Jenő
a m. kir. miniszterelnök megbí záxósza-vaival véget, á l t a fényes
láló, két templom közölt elterülő
zómat, aki Ostffy Lajo* fWspán- ünoepály.
:
ki*' k'özség azéias uicáján gépjiaajit-képviséTtette magát ezeuTfcz
A
kőSiöJiség,
eloszlott s áesik. ós kemenesaljai ud.vaJhrU.uk
1
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.Hej az én szerelőm
Ez a csinos barna.
Alattomban termett
Piciny piros alma.
Piciny piros alma
Terem elég sorban,
Piciny piros leány
. - Nem minden bokorban..

"

. _

Már a Cser felé kerékpá
roztam, Kemenesalja
lankáin,
amikor még mindig ballom a
dal foszlányait, amikor eszembe
jut, hogy az én szülőföldemen,
a Tálra és a Brányiszkó vidéken
is dalolták a dajkák, a lányok:

-

.Ez az én szeretőin
Ez a pici barna,
Olyan az ajaka,
Mint a piros alma .. ."

-

De s z é p ' Valóságos népdal,
mintha ismeretlen szerző adta
volna át a szellőnek s ugy ter
jedt volna országszerte! Mcst
megértem, miért-szerelte a vazsrcegyei Szelestey Lászlót, Keme
nesalja költőjét annyira Vöröemarthy, Petőfi, Lisznyay, Berecz,
Deák és miért szereli ma . is •
Vísvármegyei Muzeumok Bará
tainak Egyesülete mozgalmán
keresztül minden vasmegyei és
taian minden magyar ezt a j e l '
lemes éa gazdag szellemmel el
látott magyart: alsó-szelestei Sze
lestey Lászlót.
az. Csorba libor.
A Dr. OETKER .céget az egész
országban ismerik, mert a receptek,
melyeket a cég léoyképes receptkönyveiben forgalomba hoz,a legolcsóbbak
és legjobbak. A Dr. OETKER ettg
sem pénzt, sem fáradságot nem kiméi
és már októberben' receptkooyvénet
IV. kiadását a haziasszonvot rendel
kezésére bocsátja. Kérje ű u ia ezt a
IV. kiadása fényképes ncepiköi.yvet,
mely az el-ő, második *» harmadik
kiadásától teljesen eltérő recepteket
tartalmaz. Ingyen e.- benneni ve küldi:
Dr. OETKER A. Budapest VIII. Cooti
otca 35.
>Uj Magyar Elet. címmel ha
zafias ver-igryűjtemécy sorozat mdul
meg, amelynek eéíja ogyiész* az ide
genben élő magyarság gyermekeiben
a hazafias szallem ébrentartása, masréMt, hogy a oemesea g o n d o l K o z ó
8at*al ma«\ar in kat ugy itthon, mint
Amerikában bemutassa. A nylljteményben indulni óhajtok bővebb fel
vifágosifásért fordrjljaoak az amerika
.Bndcepnrt. és a .BuBanh Híradó,
magyarországi levelezőjéhez: Bankéi
András az vAlfStdi Faték« b mun
katársához, Gvfimrfl, Kákoczi n. 48.

Kitüntetéshez,
(sz. C- tűt TibrrnakJ Irts: T a k á t s
.Hozzatok dalt emlékül a hajdan
Lorab-s virágjai gazdag lajirul;
7engjetek meg a jövőt, ha majdan
E kopár fold újra felvirul:
Dalotokra könnyebben' derül fénv,
Hamarabb kihalt a holt berek:
A jelennek buját édesítvén:
— — —, csak énekeljetek

Családvédelem a Máv-nál, küzdelem az egyke ellen

Károly.

tőművész — klkiértéke ele teszem
ama harmadikat, de. ugy érzem, hogy
a kö'.e
. n •„ megjelenő : .Lőcsei
diák* és . f Igárist i-«-b..l nemcsak
iró *s műrész szólal meg, hanem az
irásműrészétévef párosult nevelői lé
lek osztja szét szivének és nemes
érzelrnetu-S" virágait.
N.-m tévesztett célt a Gárdonyi
Géza Ir"d ilini Társaság, amikór sz.
Csorba Tibor iró. festőművész, tanárt
tagjai közé választotta, mert hiszen
Gárdonyi Géza
egyik leghíresebb
mnnkaiábóf: >Az én falum«-ból is,
nemcsak mim iró tündöklik és emel
kedik mérhetetlen magasságba, hanem
mint neve ő is, a gyermeki lelkek
kápráztató aranyának meglátoja és
megesillogtatója.
Itt érzem a lelki roko isagot es
közösséget a Gárdonyi Géza Irodalmi
Tirsaság.és sz Csorba Tibor között.
Tudom tehát, hogy sz. Csorba
Tibor iró, festőművész tanárban azt
a munkatársat kapta a Gárdonyi
Géza Irodalmi Társaság, aki ieuióil
nevelői eszményévet fogja járni azt
az utat, amelyet Gárdonyi egyszerű,
de sziliekben és érzelmekben' gazdag
tauitoi lelke megjelölt.

Tompa Mihály.
Énekeljetek, peuges-etek a lan
tot, sercegjen a toll, élesszétek a leméuytüzeket, adjatok vigaszt és önt
setek bitet a fáradt leltekbe. —
Rajtatok áll : élni, vagy halni. Raszá
tok lel a tásult közönyt éa harsogjá
tok az >uj időknek, uj daltival.
tudunk, akarunk I — Fel fellobbanó
tüzek, ti vagytok • sze&ény agyonkio
tolt hazám vartánallcr:iial őrködje
lek I Jelezzétek a vihart, súgjatok
Össze titkosan, ha veszély közeleg,
legyetek szunnyadó zsarátnokok; le
gyetek, ha kell: lobogó vioWüiek,
lelkek a lelkekben, vihar a viharban,
fergeteg a fergeteg ellen es nyugalom
a veszélyben. Lássatok ti és érezze
tek, simogassatok; ostorózzátok, ver
jétek és tndjatok : mindent, mindent I
— Küldöttjei a >H italomnak*, hor
dozói a nanyobb léiekne*. kipattanói
az isteni szikrákoák, álljatok mint
sz. Csorba Tibornak.
gátak a -U y-.le, lejtője i es hitetek
kel legyelek alapjai a fajuló erköl- (A Gárdonyi Társaságba való beválaszISP
osököi vis-zaiiemesitő törvényeknek. sának megpecsételésire küldöm szereteltei.)
Legyetek posvánjhalászok, zuhanás A lelkemet küldöm Hozzád
fenntar-tí.44-- a :«»•• y.-.i lelkek kézfogói. Hogy koszö'ilsön T é g e d , . . .
Legyetek kertészek a nemzet kertje
Mid'ni Múzsád : lágy mezekkel '
ben és irtsatok a titkosan rágó fér Bábért lepett neked I . ' .
geket. Kifinomodott
lelketekkel le
gyetek a jóiziesben melyen gyöke Örömöt visz a köszöntés,
r e d z ő : dal, tánc, zene és minden, Hisz örül a lelkem,
Hogy Benn-*d egy. slélek-émberts
minden ami ezép és nemes.
Egy >barátot• leltem..,'
Fel-fellobbanó tüzek : ha él,
bennetek él, ha pusztul benneUk pusz Tudi.ro, hogy nem vágytál fényre,
tul á j i e m z e t I
S me.'i-, amit kaptál,
Szebben ragyog, szebben lánylik _
Köszöntöm itt' tisztelettel az. Csillagnál és n pnal M l
Csorba Tibor író, festőművész, tanár
Munk-.d szerint érté::eltek
urat ffla.t!. méltán megérdemelt ki
S mit iratod rejtett,
tüntetése alkalmából, amidőn, a :Gár
donyi Gésa irodalmi Társaság tagjai Megtaláltak a sorok k ó r t :
köze választotta. Önkénytelenül kitörtL-| >Az embert, a lelket 1«
Örömmel akarok hangot adni leg
őszintébb gratulációmban, nemcsak
mint a tKemene»alja» nágyrsbeciűlt Igy latom én, iniul gyarió_ ény
Ihletett lelkedet...
munkatársának és művészének, hanem
S köszÖnteTék szeretettel:
leglőképpen mint nevelőnek, pedagó
— Nyújtsd félém kezeidét I — '
nsoak.— Tan' különösen hangzik,

,*.

hogy a

ketióseu

áldott — iró, fes

lan—dor.

A rendeletben lefektetett elvek
Az "gyke veszedelme ellen min
den téren fel kell venni s küzdelmei, nek a gyakori uüan törtnnú alkalmamert az egyke nemzeti veszedelemmé 1 zasa az összes szolgalali lőnökökuek
».-al vallói. Az egyke veszedelme nemcsak szolgaian, hanem hazafias
annyira elharapódzót', hogy a magyar } kötelessége is. iltasiljuk az Ossz'es
királyi kormánynak, rnmt leim igásabb üzleivezetöságeket, hogy az alájuk
tartozó • összes szolgalati főnöksége
fórumnak ke.i a dologgal (oglalko ni
ket a rendé et 1 — 7 . pontj ban fog
á roeilétt. hogy hazafias intézményeink
az egyke ellen nem szűnn-k meg laltak betartása tekinielében hathatosap ellenőri'Zék.
állandóan küzdeni
A kereskedelmi miniszter, hi
Tekintettel arra, hogy a sze
valkozva a mitiisztertaanos határoza
mélyzet létszámai főként az usztalytára, rendeletet intézett a rusgj. kir. mércOkséiru-l -vau. e.őaebb hullám
államvasutak igazgatóságához, mely zásnak aláverve s hogí itt a személy
ben -zosz-Ti'i' az alábbiakat rendeli el: zet kiválasztásánál a palyainesiernek
1. A Sznlgáia'i ésllletménysza
is fontos sverepe jui, aa- ttzlelvezeiő
balyzat 10 §-anak (6) pontjában ségek firdi's.tuak fokozott gondot
fotlalt az a rendelkezés, amely szerint: arrár'hogy a miniszteri rendelet 1—7.
• Oj felvételeknél egyenlő minösités pontjában telsorolt rendelkezéseket az
mellet: az alkalmazott gyermekeit osztályfőiiökségak, illetőleg az alájuk
mindenkor előnyben kell részesíteni.
tartozó fia y i r u e - n - r e k . valamint a
— a legszigorúbban betartandó.
többi szolgalati főnökségek is —
2. Rendszere iiéseknél, előlépte amennyijén az hatáskörükbe vág —
téseknél, vagy kinevezéseknél egyenlő szigorúan betartsak.
feltételek melleit a családos alkalma
(Az- 1931. I I I . t.-o. alapján el
zottak előnyben részcitendór.
sőbbségi igénnyel i iró igazolvanyos
3. A Szolgalali tis Illetmény-sza
altisztek, vitézek, frontharcosok és ha
bályzat 23. §-anak (5) pontjában dirokkantak alkalmazásánál egyeulö
foglalt az a rendelkezés, amely szerint
feltételek fenulorgasa esetén az al
. .'A szolgálati, ! i - y és beosztás meg
kalmazottak gyermekeit', fiatal háza
^állapításánál, ugysziolén az áthelye sokat és C s a l a d j u k a t szintén előnyben
zésnél » szolgalat érdeke irányadó. kell része«i;eni)
Emellett az alkalmazót! érdekeire,
Egynerrelreiidiiijűk, hogy ameny
különösen gyermekei iskoláztatásának
nyiben a munkás vasutas szülök gyer
megkönnyítésére ís a lehetőség szerint
meke volna, ugy a munkás atyjának
méltányos tekintettel keM lenniv —
a névéi, -zolgáiaíi minőséget éa utolsó
a legszigorúbban bitartmdő.
beozla-i helyét a munkások anya
-I A - szolgálati beositásoál a
könyvi, illetve nyi'v.intartási lapján
családos ajsalmar.ottskat
előnyben j
a családi állapot jegyzet rovatában
kell részesíteni.. Ugyanígy kell eljárni |
fel kell jegyezni.
a családos alkalmazottakkal szemben j
Ezen feljegyzések, valamint a
a nyári szabadságok beosztásánál is. I
5. Természetbeni lakások kiuta személyi-okrrranyok "aapjan a hely
színen
elleuörizni kell es magunk is.
lásánál a többgyermekes családok
indokolt igényé a löbbí alkalmazottal ellenőrizni fogjuk, hogy az alkalma
megelőzően el-ő sorban veendő figye znttak gyermekei, a fiatal házasok és
családosok . miniszteri rendeletnek
lembe.
A segélyezésekr n szolgáló megfelelően minden téren előnyben
ülu-»k-e ?
—
hitelek Mhasznátá-nirr *
Felhívjuk az üzletvezetőségek
ládu alka n izot'ak támogatására kü
1 figyelmét arra, bogy a laktanyák
lönös figyelem fordilaadó.
és veudégjzobák takarítását, az állo
7. A szolgálatból való elbocsátá-nál a sokgyermekes alkalmazott másí ruhatárak kezeléséi, továbbá a
anyagi viszonyaira a lehetőség ererint pályaudvari különféle árnsitó helyeket
figyelemmel kell lenni és elsősorban (a palyandvari vendéglők kivételével),
nőtlen, vagy nős, de gyermektelen valamint a borbély és fodrásrűsleteket
a jövőben kizárólag sokgyermekes
alkalmazottat kell elboosátani.
alkalmazottak hozzátartozóinak.
A minis, lerí rendeletet az ál
-vagylamvasutak igazgató-aga kiadta az az elhunyt alkalmazottak sulyo.s hely
összes szolgálati főnökségeknek vég
zetbe jutott k e r e s e t - é s vagyonuílrehajtás vésett és a következőket küli hatrair. irad ntarnak juttassak, iderendelte e l :
"
töleg adjak bérbe.

Elismerés Frontharcos Főcsoportunknak.
Ismeretes, hogy az idei október
hatodika féoyes kereteit — többek
közöli az az impozáns (elvonulás is
adta, amelyen a Frontharcosok Orsz.
Szövetségének vidéki főcsoportjai is
résztvettek s sorakozójukkal emelték
as ünnepély fényét.

- E heyeu adunk hírt arról, hogy
a helyi főcsoport a szokásos havi
I bajtársi összejöveteléi
tekintettel
I a halottak napjára — nem novem
ber 2-áo, hanem 9, én este tartja- a
I Korona éttermébm, amely alkalomI mai dr. Szomraky Zoitán igazgatóVárosunk tevékeny főcsoportja I főorvos tart élőadást »A voít osztrák
is OK -obb küldöttséggel vett részt magyar haditengerészet szerepe a
csen a eorakozón. A küldöttséget vilagháborubáuc cimen.
vitás Ht • elendy Bela e.nök és vitéz
Kitünteteti jánosházal tűzoltók.
Fek... Lajos társelnök vezette, á
küldöttség a budapesti Hősök emlé A m. kir belOgymiiHzter az önkéokére egy az egész Kemenesalját szim tes tűzoltosgyesOJet köteiekébso a
bolizáló arvalányhájaa koszorút h e  jánosházai önkéní.es tűzoltó egye,a
lyezett. A ezalagou ez a felirat volt let tagjai közű! diszéremmel a köolvasható: .Bajtársak az eleeett baj vetkesőket tűntette k i : Mészáros -Mi-*
társaknak, kegyelet - jeléül a celldö bály alparancsunk. Dobson János.Lendmölki főcsoport.' Az ünnepségen meg vai József szakaszparancsnokok, Szabó
jelent 184 különféle vidéki alakulat Antal osztályparanosuok, Orai András
közül kiemelkedett a oeHies. tömör, As Horváth Gy. szakaszveaetók, Kozma
fegyelmezett, ünnepélyéé "küldöttsége. Ferenc raj vezető, Hermaua Gyula
Az Orsságoe Frontharcos Szövetség tflrzskűrtös-, Farkas József pénztárnok,'
ezért külön is kifejezte elismerését a Balogh György éa Kovács Fereno
eelldömOlkieknek, mert ők országoa rendfenntartók.
viszonylatban is figyelemreméltó taA takarékos ölet megkainubuonysagot tettek a frontharcos
déséhez esak sallárá elhatáro-1
essme ápolása érdekében.
t

lás és erős akarat kalL —

H Í R E K.
. A

takarékosságot

propagálni és ezzel embertársainknak
jót akarni csak- mély embei baráti
szeretettől vezérejve lehet. A legna
gyobb jótétemények egyikét gyakorolja
ezzel a kir. postatakarékpénztár, ami
kor -lapunk hasábjain keresztül is
felhívja ar olvasót, az emberek figyel
mét a takarékosságból áradó jólétre.
Néhány jelmondatban benne van a
biztatás és légióképpen megtalálhatja
'minden ember azt a szeretetet, amelyIjel, voltaképen neki akar jót teremleni?' alkalmat nyújtani a takarékosság
propagandája. A mai nehéz gazdasági
helyzet tokai osépelt, unalomig han
goztatott tényén csak ugy segíthetünk,
ha még ma életcélul tűzzük ki a kö
zölt jelmondatok valamelyikét. Az
eredmény > a beone levó öröm nem
marad el I
Ki a fillért félrele-zi,
Zsebe pengővel lesz teli.
S ki pengőit félve költi,
ö r e g korát vígan tölti.
Alispánunk ünneplése. A vár- ,
megyei kitfyfllésea nyújtotta át dr. I
OsUTy Lajos főispán hosszabb beaiéd i

kíséretében Horváth Kálmán dr. alis
pánnak a I I . oszt. érdemkeresztet,
amellyel a kormányzó őfőméltósága
kormányzásának 15 éves jubileuma
alkalmából tűntette ki, ezzel ÍJ elis
merve azt a nagy munkásságot, ame
lyet a vármegye alispánja s nehéz
történeti időkben kifejtett. Az alispán
meghatott szavakban köszönte meg a
nem várt me'eg ünneplést.
Hiva' IvizBjalat. Geriits Elek
dr. főszolgabíró Antal József szám
vevőségi főtanácsos
közbenjöttével
hétfőn a uemeskereszturi
körjegyző
ségnél hivatalvizsgálátot tartott.
Az alsósági róm. kath. egyház
község meguagyobliiti.lt és renovált
templomát vasárnap szentelte fel dr
Kiss Lajos pápai' káplán, alsósági
esperes-plébános nagy papi segédlettel.
Az ünnepségen a szomszédos közsé
gekből is sokan vettek réizU Kiss
Márton szombathelyi hitoktató mon
dotta a szentbeszédet. Közreműködött
az alsósági róm. kath. egyesületének
kara is Bruszik Lajos karnagy veze
tésével.
." •

A takaréktsság u as ut,
amely a jóléthez és boldogság
hoz vesét.
- .

KEMENESALJA
• Templomépítés. A celldömölki Éksaeríinek legértékesebb
darabja
,„(.' Ijnkagyház az elmúlt vasárnap Sába királynője arany nyaklánca,
Jíl'otán 4 órakor Öle* Sándor lelkész amelynek értékét szinte meg sem
elnöklet! alatt közgyűlést tartott, lehet becsülni. Ezt a nyakláncot ezer
amely a elhatározták a templuinépi- év óta mindeu caszarné viseli egy
azonnali -megkezdését', hogy a szer, a koronázás alkalmával. templom még ez évbeu tető alá keA kemesaljai ev. egyházmegye
rülhessen. A templom a^aagyközaég
lelkész es tanítóegyesület,, csütörtökön
.itta! ingyen adolt tüdőbeteg gondozó , délelőtt fél 9 órai kezdettel városunk- ',
inieze: helyére kerül, amelynek épi- I ban az oj e v . i s i . J a t a n t e r m é b e n iléMiel Kotz István ce Idömölki épi- Molitorisz János esperes es Gaal
tőme-tert bíztak meg.
• "
Sándor ig.-tauitó elnöklete alatt kö
Rács Reich Imre. iparművész zös ertekezletet tarC A közös érte
műenuében" járt nemrégiben csen kezletet megelőzőleg a lauitóegyesület
jen Haczky Egon a a z olt ltUottak a lelkészegyeiület részvétele inehelt
álapján
ir.egállspitotta, hogy Ráca külön értekezletet tart. amelyen az I
Retcli Imre igazán kiérdemelte az előadók Nagy Miklós, zalseger zegi
annak idején neki megszavazott köz lelkész és Ludván Sándor celldömölki '
ig. tanító Itsznek. A közös értekezlet .
ségi segelyiV
: Arckepleleplezés. A ceUdömölki imával kezdődik, imádkozik Szabó
István kem nesmaga.-i leikész, MolílOtőhaz főnöke, Daniul Géza műszaki
torí-z Ja.!;o- esperes .Milyennek sze
tanácsos november 30 árat nyuga
retném gyülekezetemnek tanítóját,
lomba vonni, tisztelői és volt alantasai I címmel tart előadást, Gaál Sándor
arckepét a Mozdonyvezetői Kör szá- : mesteri ig-taniio. a tanitóegyesölet I
maca megfestették, amelynek-telepié- I elnöke pedig .Milyennek szeretném !•
rése rövidesen ünnepélyes keretek gyülekezetem lelkészét* címen tartja
lözött megtörténik, dscára annak, meg előadá-at Utána az előadásokról
hogy az illus. tris főtisztviselő szerény vita lesz. Gősi Ferenc kemenesmi-ségénél fogva elakar hárítani magától hátyfai ig.-tanító imádkozik, végezetül ;
meiden ünneplést, ragaszkodásuk je- , Belak Jauc.-, gérceí lelkész orvacsorát
leül emlékezetessé akarják tenni szá- . oszt.
_ ^
:
mára távizá.á', mert nevezeüJiosszp j
szolgalati idejű alatt nagyon szivén I
Sokat szerezni csak keTI ír te alkalmazottai sorsat. . . - ' '
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A máv. fl v] szeptember
hó 3«) h terjedő személy és
áruforgalma a következő volt:
46.896432 utast --a. itott igy
2.750.000 több, nn.it a mult év
szeptember 30-ig Az uta-oknak
94 százaléka a humadik ko
csiosztályban uta•:• :t Kiy utasra
kb. 1 pengő bevéi.d e ett Az
áruforgalomban 10.488 000 ton
nát mozdítottak 367 szerelékkel
többet, mint a niu t ev e szakaban.í Bevétel 89 967000 P.
Kgy tonnára 868 pengő szállí
tási díj- esett.' Az emelkedéssel
ezembeuTmégís ÜSD00i>jjoanjA,»
csökkenés mnlatko.ik a naiv
nak, ami abból ered, hogy az
utasok aránylag rövidebb o u t
tettek, az áruszállításnál pedu
a drágább díjtételű arukban volt
kevesebb a forgalom.- — '.
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Szabadságon. Bácsi Sándor ev. {
lelkész egy heti szabadságra Győrbe
lávozouT
- '
' '.,'"
esküvők. Albert László volt
ceitdöinöTki, jelenleg szombathelyi l
mav tiszt ma vasárnap déiutao 6
órakor vezeti oltárhoz a celldömölki
apátsági templomban Koczor Bidi
•rleánytl —, Perjés Ferenc celldö
mölki mav.segédmozdonyvezető szer
dán deiulao" tartotta esküvőjét a sár-'
vári kath. templomban Tischoer Gyula
oy. mav. segédtiszt leányával,Ilonával.
;

A celldömölki Kath. Kör rövid
idő alatt 110 uj taggal szaporodott,
í — Áthelyezés.- A mávrszombathelyi uzletvezelősége Hargitay Imre máv.
tisztet Celldömölk állomásról Szom
bathely állomásra helyezte at. A képzelt
é szimpatikus tisztviselő távozása
vesztesége ugy a vasútnak, mint a
sportegyletnek, amelynek egyik lelkes
alapító tagja volt..->
Kirendelés. A máv. szombathe
lyi uzietvezi'iosege Maron Rezsó máv.
sejed Tírzdonyvezetőt a szombathelyi
fűtőháztól a celldömölki fűtőházhoz
kisegítő szolgálatra rendelte ki.
•*"' A vármegye kisgyülése a héten
tartott ülésében" özv. Bók kon Gyuláné
volt celldömölki hajdú özvegyének
rneg-savazott 10 pengő segélyéi jóvá
hagyta A celldömölki helypénzszedési
jog tárgyában hozott határozatot a
kisgyűlés feloldotta a ujabb határo
zathozatalra utasította
Celldömölk
képviselőtestületéi.
Mesteri község
-te.iyoszapáá'lat beszerzésére 500 P-ős
hitelt vehet fel. Somogyi Lajos cell
dömölki községi hajdú részére 40 P
szülési segélyt szaráztak meg. Jánosbaza nagyközség módosított bor éa
hr- togyasztasi adóról szóló szabály
ra tetetet jóváhagytak. Celldömölk
nagyközség kiadta a telekkönyvi tör
lési engedélyt .az 0KB házhelyre
Bőrőcz István és nejének,- valamint
Horváth Gyula és nejének. A kisgyű
lés hozzájárult az ostffy asszony fai
körjegyzői lak tatarozásához. Bókkon
Gyula községi hajdn özvegyének 80
peugő temetkezési segélyt szavazUk
meg. Marsevát község határozatát a
Mer.evát — kemenesszsntpéteri útra
kiicállitott fedanyag szállítási költsé
geinek fedezéséről szóló határozatát
megsemmisítette. ' '
3
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Mennyi az abesszin c s á s z á r
vagyona. Hailé SzelasaziS abesaam
császár személyi vagyonát francia
körökben 160 millió frankra becaülik.

vesz másodrendű sütőport és vanilliocukrot, mikor a világhirö

Dr.OETKER gyártmányt
minden (flszerflzletben megkaphatja.
Negyedik kiadású fényképes re
ceptkönyvet Ingyen és bérment
ve Jtüld:
Dr. UETKER A: Budapeit, VIII.
Conti utca 25.

vesen tudnak, takarékoskodni j
Uj fdtöházfónök. A mav.- igaz
azonban mindenkinek módii- |
gatósága
Dániel Géza fütöházfönök
ban áll.
.
- nyugalomba vonulásává a celldömölki
1

1

szám

A 393. sz. Ostffy Mihály
cserkész csapat mult vasárnap
fejezte bs nagysikerű regőn kör
útját a bobai elemi iskola nagy
termében. Cserkészeink, akik
végigjárták a - környező közsé
4 geket, I- gnagyobb sikerüket Boban aratták. Az összes uelli csa
patok karöltve nagyobbazabásn
hadijátékot rendezi.ek vssarnap
délután a Saghegyen.

Vilmos Alsóság 130, ötödik Mura
Sándor Alsóság 128, hatodik Hocbliekker János Kö-zeg' 126, hetedik
Fereoczi Imre Csögle"l25, nyolcadik
Perlaki Imre Nagygeoos 125, kilence| dikTömböly Zngmond Répcelak 124,
és tizedik Schirhuber Lajos Kőszeg
124 ponttal. A verseny utan La„zló
Lajos dr. -szolgabíró
gyönyörűen
felépített beszédében
üdvözölte a
győztes csapatokat é s az egy. ui he
lyezetteket, akiknek a SKép és értéI. kes dijakat a verseny kiváló ret.dezőjéuek,özakalyDezsőev. ig.-tanilooak
neje osztotta ki. A vArseny utan az
alsósági egyesület vendégül lattá a
versenyzőket.

Cigányok fertőtlenítése. Nagy i h t ö h á z (őuökévé Miskolczy György
volt a sírás rivas pénteken t'elelótt m a v . mirnököt nevezte k i , . aki' a
a Fáraók ivadékainál, rettenetes dolog szombathelyi fűtőháztól kerül a cell
történt velük, a hatóság elrendelte j dömölki m a v . fűtőház elére. Adorján
fertőtlenit >-tuet, bajba jutottak sze- • D . ' ma.-, főmérnököt a celldömölki
gények, mert most már őket is kí ; fűtőháztól a szombathelyi fűtőházhoz
forgatják békében eredeti rnivoltjuk- j h e l y e z i ) at a z ide helyezett fűtőházfőnök
helyén:.
ból.
••
j
Névmagyarosítás. KizmusJáno9 |
A celldömö kl országzászló fel
nyug. mav. altiszt családi nevét Kot- ] állítására a celldömölki vasutas sporttai-ra
változtatta hélügyminisíteri | égyr-ület az akciót
megindította,
engedéllyel.
amelynek közeljövőben!
felállítása
Kivirágzott az orgona. Városunk -maris szép eredményekkel kecsegtet.
több kertjében a kedvező időjárás
A celldömölki vasutas sport
következteben újra virágba borultak egylet nagy választmánya Halász Gyula
A < Magyar Akarat<ujabb sikers.
az orgoualák.
m a v főintéző, állomáslőnök elnöklete. I. ATurui bajtársi egjesülete'z szöv. sége
Mszögazdaságl .bizottsági gyű alalt gyűlést tartott, amelyen a kü
állal rendezett .Egészség hetét* szom
lés. Csütörtökön délelőtt a járási lömböző szakosztályok vezetőit vá
bat d. e. 10 órakor nyitotta meg
mezőgazdasági bízottság koltai Vidos lasztották meg. A tenoísz szakosztály vitéz jákfai Gömbös Gyula m. kir.
Dániel elnöklete mellett a városháza vezetője Sándor Zsigmond osztály- miniszterelnök ur. A megnyitó ünnep
tanácstermében ülést tartott, amelyen raérnők, előadói László Lajos dr. szol- ség Szakai y Dezső alsósági ev. i<aza bizottsági tagok nagy számban vet
gabiro - —Kalla; Ernő máv. tiszt. gatotaniló-.Magyar-Akarat- a haza-tek részt. ,Sinkovits Ferenc tartotta A korcsolyaszak<eaztály vezetője Ador fias szavalókórusaval kezdődött, me
meg előadását, mikep lehetne a takar- ján Dszső mav.. főmérnök, intézője lyet a Turul bajtársi egyesületek szö
manyinségeu ségiteSi címmel. Utána Agardy László jogha Igato. A céllövő vetsége adott elő precíz betanulásban.
folyó ügyeket tárgyal ak.
-:akosztaly vezetőja Csermák Lajos — (Szakily Dezső föntebb említett
szavalokórusa és többi kórusai, ver
Előadás, Dr. Weltner Antal máv. ti9zt, intézője Koczor Lajos
sei, dalai és a szavalókóriis betanítá
postatitkár csütörtökön este lét 9 tnav. segédtiszt. A folball szakosztály
sahoz irt Vezérkönyve megszerezhető
órakor a városháza tanaon érmében vazetöje Hargitay Imre mav. tiszt, szerkesztőségünkben is.)
ismeretterjesztő előadást tart a cell-. sportiotező Nagy István máv. segéd
tiömölki keieakedök rendezésében a tiszt tréner Sík Jenő állampénztárt
Képviselőtestületi közgyűlés.
távíróról, a távbeszélőről és a rádió díjnok. Az atlétikai szakosztály veze- | Tegnap délelőtt tartott képtiselőteetOtője Nagj István mav. segédtiszt, J i , ,
„ alábbi határozatok horól. A kereskedők egyesülete ezen
előadásra ezúton is meghívja az érdek intézője RatTel Miklós.
zattak :
lődőket.
Lövsrssny Alsóságon. Az alsó
Asbólh Gyula elhalálozásával
A Magyar Vöröskereszt Egylet sági polgári lövészegyesület a mult kapcsolatosan Vejekey Mihály póttagot
celldömölki fiókjának elnöksége fel vasárnap délelőtt jól sikerült lóver hivta be a képviselőtestület.
Horváth Károly géplakatosnak
kér: sz egyleti tagokat, hogy a hát senyt rendezett Alsóságon. A verse
ralékos" tagdijakat és pedig 1933., nyen a jarast La-ilo Lajos dr. szol megengedték, hogy a községtől meg
1934. 6s 1986. évről évenként 50 gabíró, m g á testnevelési felügyelő vásárolt földterület diját 15 pengővel
törleszthesse havonként
fillér., összesen tehát egy pengő 60 séget Deák János képviselte. A ver
Meizner Gyula hentes mesternek
fillért hivatalos nyugta ellenében a senyre a vármegye területéről sokán
pénzbeszedőnek megfizetni szívesked neveztek bs, ebből megállapítható ugyanérre havi 30 pengő fizetési en
volt,
hogi
az-alsósági
lOvészegyeifllet
gedélyt adtak.
jenek. Hogy pedig egyletünk a haza
Járdalenntartasi költségek vissza
fias feladatat.hathatósabban teljesít mindem megtett a verseny nívója ér
dekében.
Az
6-ös
csapat
versenyben
térítésénél ngy határozta k, bogy- amely
hesse, tiszteiénél felkérjük mindazokat,
első
lett
az
alsósági
csapat
628
pont
utcákban
tényleg javítottak, ott as
akik még nem tagjai egyletünknek-,
izok ex iránti megkeresésünket szí tal, második Répoelak 586,. harmadik eredetileg megállapított költségek felét
vesen logadni és az egyletünkbe be Kőszeg 579, negyedik Magyargencs kell megfizetni.
tépni szíveskedjenek. Az elnökség 664, ötödik Karaon 548, hatodik KeVendéglősöknek megengedték,
menesminályfa 507, hetedik Adorján- hogy 6 kilogram szopós malac levá
megbízásából Széosi pénztáros.
hasa '407. ponttal, versenyen kívül gása után, 100 liter borfagyasztás
A vönöcki frontharcos osoport indult még Csögle község esapata s után, a fogyasztási adó felét fizetik.
megalakulását a vármegye alispánja 6 9 f pontot ért el. Az egyéni verse
Református fiókegyhaz házhelynyen első lett Gáspár Mihály Magyar- kiegészítést kapott
tudomásai vette.
Ipái-beszüntetés. Péntek Feréno genos 133, második Gaos Miklós
Tüdőbeteg gondozót egyelőre
Répoelak 132, harmadik Berényési
celldömölki szabómester iparát b»- Béla Alsóság 131, negyedik Remport ideiglenesen a .Hungária* épületbe
teszik, később végleges helye a kőtszttntette.
-
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oldal.

sima és gyökeres alanyvesszők, hazai és oihelló
gyökeresek. Lugasgyüjtemények fiyiimiiln.sfák íagolcsóbb, megbizható beszerzési forrása, államilag
- ellenőrzött telepünk:

Kanadai nyárfák, J

S p o r t .

Szőlőoltványok,

Bsjnokí.

CVSE—Kinizsi.
Biro: Czeczely.

8 évesek, kaphatók darabon.
kónt 30 ílllérert,
• a kara Lajosáénál Kttlsővat.

Derbijtangolatliozia lázba vá"losűuk sportkedvelő köz»use.g*t' a
mun vasaruap. Az eredmeoyt tippelők
fekete vasárnapja volt a műit vasár
Kezdőknek, haladóknak
napi, ugyanis ez a >iialunk« szokat
Badacsonyvidéki Szőlötelep Kezeiösége
lan eredményen a. tipp-lök sorra•j
Tapolca, k Balaton mellett.
' C
elbuktak. A -tippek ugyan 60:40 szá
zalékos aranyban 1 gólos ceili győ
részletesen foglalkozik az angol olasz zelem mellett szóllak és hogy ez mérsékelt áron adok. Jelent
házban lerí.
nem történt rrjTfr^az a celli csatáro
. .
Napközi iittlioa egyelőre nem viszállyal s a missziók súlyos hely
kezéseket e lap kiadóhlvata
zstével az.>frikái háború miatl. T7eV kon és nem másodsorban a kitűnő
lesz felállítva.
j
lába kérek.
Jéggyárat a község ojra óhajtja számol a Piohaszka mozga om uj papai védelmen múlott. A mérkőzés
építeni ott. ahol majd az aj vágóhíd etappejairól, részletet kőzöl a Szoci 90 percig izgalomba tudni hozói a
nézőt.
Kitűnő
védelmek
harca
volt
A celldömölki kir. járásbíróság.
felépfil. Erre a terv egy uagyrbb HABI ális Front programmjaból. KÖZÍ-HCTTáth Józsel cikke egy kényes-és-ne ez a mérkőzés. 6C0 néző volt kíván
kólosOo felvétele.
P k . 2228/1935. szám.
csi
erre
a
reruekiramu
mérkőzésre
Rel. őókegjbaz templom építé héz, de loatos luunzaterilietre világit
Hirdetmény.
:
séhez homokot díjmentesen enged át rá, Reméuyi József amerikai jegyze és aki kint volt, az nem csalódott.-A
A háborúban e l t ű n t e k holtnak
a község, osak a kitermelést kell meg teiben aktuális teugerentuii kérdések celli csapatból Bognár, Jcob. Egervari
kel foglalkozik, F.rőss Ailr.-.i (Róma) külön diOséretet érdemelnek egyéni nyilvánítása ügyében a celldömölki
fizetni.
kir. járásbíróság,
dr. Schafi-r
Fekál komposzt trágya ara új Európa tragédiájáról ir mélyhatáiu teljesítményűkért.
A papaiak közül Tolh, Orbán, Emil celldömölki ügyvéd állal képvi
cikket Bárczy István ny. igazságügy-,
ból 1 pengd métermázsánként.
miniszter, v. főpolgármester Assisr Tarr és Szalmassy érdemelnek di selt — özv. Paü Jozsefne. sz Tóth"
Kotilla Vlmcs soproni lakos
Lídia kemesmagasi lakos részéről a
cséretei.
nyugdíjas, itt akar lete e p e d n i . 00 P Szent Fe-enc és a császár címmel
Czeozely meccsve^etése minta 28.000/1919. 1. M. számú rendelet
lefizetése ellenében magkapta a lete - kőzöl változatos és érdekes tanai
mányi. Gróf Esterházy Lujza az i n - szerű volt, szívesen latnaük máskor is. alapiau e űterjesztett kérelem folytan
lepedésL
az állítólag eltűnt Pali Antal volt
Üzv. Dénes Ernöné beterjesztett tellektuelnö hivatásáról ír, H. Boros
kemenesmagasi lakos holtnakoyilva
költségjegyzéke szerint 334 pengő Vilma a Szent Gvermekről, Rónay
nitasa tárgyában az eljárást megin
kórházi költség megtérítését kérL I l i  György Reményit Sándorról, ifj. Dal
meny János Palesztiua aktualitásáról. Tompa Mihály-uic.in--.il egyszobás260 dította.
vel jogos, megkapja.
Az eltűnt neve: Páli Antal
Horváth Viooéné 20 pengős Kiss Intvan. Hajós László a vidéki, • Oles telken, Koptik Apát-ntcabao
kettő szobás 300 • - ö l e s Üzletes hai s z ü i e t e s i helyé : Kemenesmagasi, szü
u j á t nem éme.ik fel, Ko eda Horváth — Héyéy László a.budapesti pro. Sáodorné eddigi ö pengós segélyét 10 háazkás mozgalomról ir. Kiss cikkek: kerttel, Rákóczi utcában 3 X 1 szibás leteti é v e : 1891. január 31., szülei
pengőre emellek, Somogyi Férencué Dimitrov, Moszkva aj csillaga, Rosen- házmester lakássá', ugyanitt 27. szamu . nek neve ; céh. Pali József, Tóth Lidia
kettőszobád kerttel, Vásár'éruél Í X ^ . kemenesn.agasi lakosok, az eltlmt
segély iránti kér. Iraél, Lencz Józselné berg A íred uj könyvéről, a leanyif
3 X 1 szobás ház nauy kerttel, vasiitoi. nőtlen v.-lt. foglalkozása földmives,
azabadtüzelfl iránti, Berzsenyi Ferenc jusági mozgalomról -tb. Egy-b érde
aegély iránti kérelmét elutasították. kes kis cikkek, viUgsz-m e r.iv.it, lul 4 szobás, fürdőszobás ketVs haz, utolsó lakóhelye: Kemenesniaga.-i;
könyvrovat stb wg-szitik ki a lapot, Schwőder Ervin utca 35. sz. kertes ingó i és K-meuesmagasi községben
Rosta Fereuc földbérlet leszál
melyet több illusztráció díszít. Min kettőszobás, Kinizsi-utcában gazdaház iugallau"vagyona van; bevouu ásanaK
litasi kérelmét nem teljesítették.
Hitelalruhizas tOrtént pótkölt denütt kapható I Kiadóhivatal: VIII., 2000 d - ö l kérttel. Gazdahazuk 2600- időpontja : 1916 január hó, az a
ségvetés keretében, melyből kitűnik, Szentkirályi utca 28. Ara : 40 U-i-r. 4000 • öíeskerteakel újtelepen,Sagi- csapattest, melyhez az ismert ada
hogy a strand kut 2243 pengőbe Matatvanyszámot küld a kiadóhivatal. utoa 4. szám kertes, adómentes, azen- tok szerint eredetileg beosztntolt : 18.
nal beköltözhető 2 szobás 3600 P hi nv. gy. e. Sopron,— katouái iei:dkárolt.
tör e-zte re. Arp i i utcában saruk 2 X 1 fotbzata: honvéd, — utolsó tábori
. Bariba Albert vasnti tisztvise
szobás 2600 pengő, Ugyanitt 2 szobás, postaszama 50, — az a hadie emeny,
lőre kivetett 40 peogő megfizetését
kertes, Horváth E'ek ulca 7. szamu amely közben nyoma veszett és az
felfüggesztettek addig, inig hajmaskéri
Feleifis vezető: Wittmann Andor.
2 X 1 szobás iparosnál, ogy
.eltűnésére vonatkozó •. yeb adatok :
i l l e t ő s é g e i igazolja.
" 19=*wnibai es 2 0 T a w n a p - | - í x a 1 X T szí tus kertes haz. Ezeken Luck előtt Zatulo-i község mellett
Fiota János Tolok Sáudőrrk j
Ancíe Ondra knünO zenés vigiatéka: kívül a község minden részében. 1916. juniu- b é n d. e. 9 órakor
engedélyezte eddigi loidbérletét.
Piacon BzJelház. Tíz ho d birtek igen orosz támadás elől menekülés közben
Megyeri János kőz égi -írnok
jó helyen jutányosán, Tessék irodám
eltűnt — a azóta nem adott magá
közig, tanfolyamra mect fizetés nélkül.
uak eladó ingatlanait feladui, valamint ról életjelt.
..'
,
Kidő Gyula községi írnok újból Szerepelnek még Max Scbmelmg éa
véle i szándékát bejelenteni.
A kir. járásbíróság felhív min
elfoglalta hivatalát.' Katonaságtól jött
Haas Richter.
denkit. h i . y abban az esetben, ha az
haza.
Vidám kiegészítő es Híradó a Duce
Csskayay Józsel
eltűnt életbenletérői, tartózkodási heSörödét ugy alakítják át, hogy
szemléjével.
ingatlan irodája
lyéről, halálának vágy eltűnésének
az udvarban magaoyosao álló kisszoElőadások kezdete; szombaton este
Celldömölk, Arpádn. 16.
körűimen eirOi, ngy a holtnakoyilva— b i t a ház lala mellé helyezik.—-^-í- pontosan léi 9 órakor, vasárnap d t l - -,
nitas szempontjából fontos egyéb kfiBudapestre utazok figyelmébe
atán 4, 6 és este fél 9 órakor.
rOlméavekröl. külOnöseo arról lenne
A pápai
ajánljak a Hungária Gőz-, Kádfürdő
Október 23 szerda es 24 csütörtök
tudomása, hogy az eltüut a lenti
éi Vizgyógyintézet [VII. Dobany-utca
időn tul még életben volt, — ezt a
44), mint a ló varos legolcsóbb és a Filléres előadások. Ketten egy jeggyel.
hirdetménynek a bíróságnál t ö r t e i . t
Csaky-utea 14
pályaudvarokhoz legközelebb fekvő Charlie Chaplin nagyszerű zenés v j : fürdőjét. Itt reggel 5 órakor iiyituak
játéka:
Nyitva naponta reggel 7-től e.-te ö-ig. kifüggesztésétől számított hatvan xap "
alatt
a kir. járásbíróságnál (CelldöOgy, bogy a haj na í vonatokkal Pestre
FOrdőórak: vasaruap. kedden délután
mOl., Kossutb Lajos utca) jelentse
érkezők egyenesen oda mohernek, ahol
és cfűiőrtököo egész nap nők részére,
be, mert ba a most megjelölt idő
fürdés után a tágas pihenőben magá
a lobbi napokon férfiak részére
Nagyszerű kiegészítő és Híradó abeszpontig bejelentés uem érkezne, a kir.
kat kialudva járhatnak dolgaik uláu.
A
kádfürdő
nők
és
férfiak
részére
színiai eredeti felvételekkel.
'•
járásbíróság az egyébkent kiderített
Ooz és Kádfürdő ára 1 P. Kiszolgálási
barmikor igénybe vehető.
Előadások kezdete; Szerdán este pontények alapján—fog a holtuaknyilvá
dij osak 10
fillér.'
- '
Szívbetegnek
és
vérszegénynek
szén
toaa.i fél 9 órakor, csütörtökön dél
nitas kérdésében határozni.
Miaden szóért egy aranyat
savai
fürdő
I
j
után 6 és étté fél 9 órakor.
Celldömölk, 1936. szept. 29.
fizetnek a világ leuhiresabb íróinak. Helyá ak: Onoepnap, szombat és va
Mileg se hidegvíz gyóf-ykura I
Dr D mbay Alajos >. k. kir. járásbirö.
A Világirodalom legnagyobb iromak sárnap: Tamlásszék 100, • áholy 80,
Manikűr I
T y i k s z s m - v á g i s 1 A kiadmány hiteléül: Kovács Julianna
yei jelennek meg a .Világhírű
fenntart'tt hol; 60, I . hely 40, I I .
-• iroda s. liszt.
iy«k< ni mű paratauul értékes
hely 3 0 ' é s gy.rmekje'y 20 fillér.
sorozatban. Mindazok, akik iue.-Szerdán, csütörtökön: Ketten egy
reudelik a 10 kötetei sorozatot ha
jeggyel Tá-rlass-ék 120, páholy 100,
vonként 98 fiiiérert, lapnak egy-egy
t^kjufotott, hely 70. I . hely 50. I I .
320- oldaia.- diszás fel bőr kötésű kO.
"hely 30. gyermekjegy 20 fillér.
tetet. Tolu.o Világlapja nj szamában
"..a Világhírű regényekről szóló hirde.
LÉVAI JENŐ szerkesztésében jelenik meg a' megújhodott
V»»beo. m-.greul-.-lűiapi.t kOzO'.
'
Az >Uí Kor- aktív katolikus
Ö U U U
orgánnm október 15 í szanthr most-is
fellQuest-keltő tartalom inat jelent meg kOtv.tes kOiesöaykOoyvtacauvat a Wes
a vezető helyen közli vitéz Makray selényi utca 1 -.11.i al-Ui i.i.a.-oA világ miodeo táláról a legfrissebb., legérdekesebb .cikke
Lajos o.-.,. .mgjül-si lépiiselű és Mé- mon !«•> nyitottam. M a v t l P kölcaöobet, híreket é s k é p e k e t közli.
---v
azaro.- János bedapesu érseki hely iiil-.t' hetenként hároifiszor cserélhet
tartó cikkeit. Az Aradi Zsolt, Balia Dgy a magyar, mint a világirodalom
Olvassa a
K I S
U J S Á G-ot!
"
Borisz és Possouyi l.a-zo szerkesz classicus modern műveiből.
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tésében és kiada-aban megjeleut lap
, Kemény K l á r i .
v
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zongora órákat

Eladó ingatlanok

:

Apolló Hangos Mozgó

a i r t o l
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Knock-out kisasszony

kád-és gőzfürdő

Nagyvárosi fények.

E

Hipdessen

a

Kemenesaljában

Kölcsönkönyvtár Q f i n n
CrjiltföniölköB

K I S

• Nyoaaaiott Klikkévé ,'Néndor viHanyerőre berendezett zfjnyvnyomrttjában, Ccndörnölk.

Írógép, apir
írógépszalag
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