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Megjelenik minden vasárnap reggel
Flóflzetési dij egész évre 5 P, fél. évre
2.50 P, negyed évre 1.30 P

Aicisantant
Tituhsku román külügy
miniszter ismét kirohanást in
tézel! a román parlamentben a
magyar nemzet ellen, num Őri
jük meg őt, az eddigi óvatos
diplomatát, bogy akkor, amikor
a nemzetközi helyzet és a világ
béke olyan bizonytalan, akkor
a helyzetet elakarja mérgesíteni.
• .Pedig ha megfontolás tárgyává
tenné, ho. y a nagyhatalmak
mennyire megelégelték már a
„kisaotantnak ellenünk való akna
munkáját, akkor külpolitikájuk
nak uj irányt kellene szabnia,
meri hiszen a külpolitikai irány
elv az lenne, hogy velünk a
tárgyalásokat meg kellene kezdenük.
Benes cseh külügyminiszter
már óvatosabb, ő egyelőre a
saját köztársasági elnökségét ké
szíti elő s nem tesz politikai
nyilatkozatokat. A szerbek is
várják az alkalmas pillanatot,
bogy a meginduló kereskedelmi
tárgyalások során a politikai
kérdésekről is tárgyaljanak, ve
lünk. Titalesku ezekkel ellen
tétben a haragost matatja, ugylátszik jól tudja, bogy már oem
sokáig tart az általa indított
rágalomhadjárat, mert az ezer
éves Mágyarorazágot a nagyha
talmai: is óhajtják helyreállítani,
tud-üában lévén aonak a nagy
emöcsi erőnek, amelyet hazánk
a Duna medencéjében képvisel.
Ennek jelentős bizonyitéka-^ hogy
a minap az angol alsó házban
angol barátaink benyújtották a
békeszerződések módosítását szol
gáló indítványt. '.
A munka folyik. Gömbös
Gyula, a Vezér céltudatos és
meggondolt politikája nemsokára
meghozza azt az eredményt,
amelyet a nemzet el is vár,
hogy a revízió gondolata győze
delmeskedni fog. Hl az ideje,
hogy az olasz-abesszin kérdés
eldöntégo .tttán a mi sorsunk is
a nemzetek ítélőszéke elé kerül
jön újból és meghozza számunkra
» feltámadást! Meri minekünk
nem a terjeszkedésre, hanem
régi hatalmi pozíciónk vissza
szerzésére van szükségünk, mert
a Világbékét csak a magyar kér
dés sürgős és igazságos meg
oldása szilárdíthatja meg..
A kisantant
Itffciisftferete
megmozdult éa
étd'^aÉÉkz6tt
próbálja meg a
pozícióját ujabb
latokkal időig-óráig erősíteni. Ez
az Ő diplomáciai sülusuk, amit
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S z e r k e s z t ő s é g é s kiadóhivatal: i
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. szim
Hirdetés dija előre fizetendő.

A Kemenesaljái föüvészkolónia kiállításához.

a mi külképviseleteink teljes
Valahányszor történelmi ko
erővel igyekeznek meghiúsítani. rok • fordulóinál a fiatalságon
A munka szép, nemzeti és fér keresztül egy új világszemlélet
fias, amefy- a legszebb babért tör utat az érvényesülés felé, a
hozhatja meg a mi fejlődő és I tudomány, a szépirodalom berfiatal magyar: diplomáciánknak. ; keiben két egymástól messze
j___A^iejnzj^egjfea^mes elgon i eső tábor kezd kialakulni. Öre
dolása nem lehet más, mint gek és fiatalok, maradiak és
i ujabb ezer évre a fundamentu- haladók, akadémikusok és njitók
i mát lerakni a magyar hazának, néznek egymással farkasszemet
i Konzervatív fejlődő politikát kell vagy keresik a magák elszige
megvalósítani, nem szabad ki teltségükben boldogulásukat, de
felejteni belőle, hogy minden ugy, hogy az ellentábor életéről,
várhaíó eshetőségre készen^kell törekvéseiről, eredményeiről hal
• lennünk, mert csak akkor lesz lani sem akarnak. Ez a két
[magyar erkölcsi eredmény, amely pártra szakadás meg vau a
' sokat szenvedett házlnknak az képzőművészetben is, de vala
eszményi boldogulását meghozza. hogy a művész-telkek találko
Gömbös miniszterelnök be zása mindenkor' könnyebben
szédei világosan kimondják ezt, ment, hamarább találtak egy
ezt matatja, hogy tábora napról másra egészen más művészeti
napra erősebb lesz, mert ez a bitvallást való művészek, mint
tábor.._a.,.nemzet minden rétegé a szeremi élet többi ágazatának
művelői.
ből adódik-össze. Helyes és bri-Művész lelkek" egymásra
tató jelenség az, mert tárgyila
gosság, hazafias érzés é. munka i találásának bizonysága ez az
kedv képezik ennek az erkölcsi ' anyag, a külömböző végzettségű
értéknek jogalapját, már pedig és felfogása alkotóművészeknek
ha ez megvan, akkor reményünk i ez a kemenesaljai együttese.
véve
mindegyik
is lehet, bogy a jobb jövendő ! önmagában
! külön, önálló lény, kisebb va«,y
meg is valósul.
Titalesku és a többi kis | nagyobb egyéniség, egymástól
antant hatalmasság érzik tehát ; teljesen távoleső világ küldötte
a lelkiismeret szavát, ezért mes és hírnöke, de valamennyien
terkednek, hogy ezt a gigászi egyben egyek : alkoló tevékeny
munkát, ameddig bírják, elgán kedésükbeV rokonok. E nagy
csolhassák.—De üt már az óra rokoni találkozásra azért gyüj-

- A Kemenesaljái Művészek
első csoportkiállitásának ünne
pélyes megnyitása ma d. e. fél
12-kor lesz a városháza tanács
termében. Az ünnepi megnyílót
Dr. Szoraraky Zoltán igazgatófőorvos mondja. Lapunk olvasóit
és a város közönségét ez uton
is meghívjak a kiállítási anyag
megtekintésére és az ünnepélyes
megnyitóra. A kiállítók közt van
Bárdossy. Zoltán, se. Csorba
Tibor, Dinkgrevc Nándor, Dömölki István, HAczky Egon,

tötterrr össze Kemenesalja Mű
vészeit, a ma élőket, a közöttünk
alkotókat, hegy ebben a talál
kozásban alkalma legyen gyö

Rács Imre, ifi. Szloboda Ferenc
és Vimmer Lajos. A kiállítás
csak bárom napig marad nyilva.'
Megtekintése díjtalan.

s akkor nem lesz visszatérés,
mert a magyar nemzet térdre
kényszeríti őket és visszasülyeszt;
oda, ahol azelőtt voltak, ott van
a helyük, s akkor már nem
játszhatnak többé vezető szere
pet a nemzetek történetében.

nyörködni
mindenkinek, aki
megbecsüli a lélek
munkáját,
aki hallgatni l u : egy darab
földnek a művész lelkén átszűrt
üzenetére.
Egyéniségbeo, alkotásokban,
világszemléletekben,
művészi
hitvallásban, mindenben külőmbözők á kiállítók, de egyben
nem : a jó szándékokban, melyiyel képeiket, műveiket alkották
vagy készttették. Ezt a jószándékot, ezt a testvéri találkozást
illó megértéssel és szerető fi
gyelemmel kell fogadnia min
denkinek:
. Valahogy mégiscsak kulturmissziót tölt be ez a nem egé
szen érdektelen kiállítási anyag
a én hiszem, hogy a kultúra
kaltarviszbr.ngra fog találni,
se. Csorba Tibor.

,—
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Megáldották Szent Kerény vértanú püspök
templomát

Mit adjunk karácsonyra 7 Nagy
gond, komoly fejtörés, ami minden
karácsonykor elölről kezdődik. Idén
azonban szerencséra, baj nélkOl úsz
hatjuk meg ezt a nehéz problémát.
Nikotezék helyettOnk ís gondolkoztak
és olyan karácsonyi ajándékot kínai
nak, amit mindenki boldogan fogad
majd. Mert akad-e klvánálöliátítratáTrdék, miot a jó dohányféle, különösen
ha nikotinmentesített Á jó oígaretta
és a jó szivar kétségtelenül magán
hordja a karácsonyi ajándék legjel
legzetesebb
tulajdonságait. Érték,
amelyre mindenki vágyódik ; csinos,
formás iiazi karácsonyfa disz ; ün
nepi hangulatot áraszt Csak egy tu
lajdonság hiányzik belőle : nem tart
örökké. Aki kapja, boldogan elszívja.
Mit adjunk tehát karácsonyra 7 Nikötéx-el, sót: a cigaretták cigarettá
ját, a Nikotex- Darllngot.
JárásunK
állategészségügye.
ISirélmult hónapban, az állategész
ségügy kielégítő volt, egyedül sertés
pestis lépett fel Kemenessömjénben.

Szombathely
legszegényebb | megfelelő befogadó képességű plé
munkásnegyedébea vau Don Bosco bániai templom építésére.
fiainak a dr. Vasa Józsel által alspi
Egyik kiváló munkatársunknak
tott rendháza, illetőleg fiúnevelő ott üdvös gondolata támadt. Kettői temp
honé, melyet 1929 Őszén vettek át. lomot kell épiteni, az alsóban a régi
Gróf Mikes János szombathelyi me katakwtnbák mintájára kriptákat kell
gyéspüspök 1930 január 1-én felda épiteni, hogy, ezek megváltási árából
rabolta a nagy szombathelyi plébániát az élők temploma is megépülhessen.
s ennek -egy részét, mintegy 7100 Ezen az. .alapon indult el a nsgy
lelket, szent Kerény püspöknek — munka. Szerencsén) Önkéntes adako
Pannónia első vértanújának égi párt zók is támadtak. Igy 1932. tavaszán
fogása alatt a naléxiakra bízta. Szent megindnlt as építkezés és azóta se
Kerény a régi Sisoía (Sziszek) pu> rényen folyt a munka. A templom
pöke éppen Szombathelyen az egy elérte a 39 méter bosszúságot Most
kori Sabáriában szenvedett Krisztus ideiglenes homlokzatot kapott s igy
ért vértsnu bajáit. A Gyöngyös pa használatba vehető lett, kb. 2000
takba folytották, malomkövet kötve a ember befogadó képességgel. Ha a
nyakára. A szalésiak szombathelyi szükséges összeg rendelkezésre áll
temploma tehát a magyar földünk sz építkezést folytatni lehet, sőt folyelső/vértanújának ezidőizennt egyet látni is kell, hogy a kitűzött termi
len temploma. Gról Mikes János püs nusra, 1938 ra Szent István király
pök kívánságára • a szalézi Társaság jubileumára teljes egészében készen
egyetemes rendfőnökének parancsára legyen a szép bazilika stílusú temp- a szombathelyi- szálénak még 1930- lom a maga 62t méteres hosszúsági
bán megkezdték á propagandát egy ban, kOIOnoálló oruyaival, összeköt
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Németországban most nagy si
kere van egy köovvn*k. mely okos
' tanácsokat ad férj lek és feleségnek,
j miképen viee kedienek a hazáeéletben.
i A sokféle jótapácS közt van egy,
amely érdekelhet minden női: Tégy
Celldömölk, Főtér.
nrmdig sittes, dr rinet levesebb
pénzbőn ~? gazdasa i valsag idején
Haiisoya, kesztyű, finom kötöttáru, reritikülök, ! kétszeresen becses áz ilyen tanács.
r f í e m is hinnők. mciinyrMle áHálma
habselyem fehérnemű, rövidáruk.
i van a loditttszemlak- csökkentesére.
Sportruhát köthet maginak, d szesebb
Wimpassii g hócipőkl Játékárnk nagy választékban. | ruhákat,
lebérneulöt, k. lengyet hímez
Nesze meg, mit nynjtnnk, biztos, hogy nálnnk het, gyönayö , művirágot maga esi
I ualhav teritötei, szőnyegeket kézivásárol I
: munkával ^rslőaillithal.
Miudezt pedig ugy, hogy figyeli
Saját gyártmányú kötött á r u !
I mindazt, ami njat, korszerűt százféle
sugalmaz egy jó képes folyóOlvassa kibocsátott árjegyzékünket. Ha nem ji ábrán
irat — amilyen például a pompás
Tündéiujjak.
I
.
kapta, ugy kérje.
.'
.
Kz. is olyan egyszeregy, melyet

Kosztoiitznál v e h e t 1

loggiáival. A továbbépítés nem rá Dgyanosak ez alkalommal - olvasta alkalmaz a gyakorlatban.
fel Horváth Ferenc színes, élvezetes
verje a resztéraplombál) a* isten lisi
és jól
összegekéit
tanulmányait,
teletek folyását
Sorsközösség.
Abesszínia címet,. Törekvő ifjúsá
A retztemplomot decembur 8
Szép
kis gyopár rozsa,
gunknak
ez
a
komoly
önművelő
an, Pzsp'ohlo.-i xWautatis Óouepéu
szerénység jelképe :
grö* Mikes János prj.pns megbízásá munkája több figyelmet éa tiszteletet
a virágok között ból Waiin<-r JóZsef apa'.kaoonok, az érdemelne egyesek részéről. Az ifjú
lelkemnek kedvence:
oj nri-p).i n • ytarló ., dolia meg, ság naiy tisztelettel van ez öregeb
maid iopspi -zentmi-et celebrált. bek értékei iránt s ioi.au ha nem is
Képed híven őrzöm
Evangéliumkor Autal J.iuos szaléci várja el, de a dolog termeszeiéből
önként következik,* hogy erre joggal
az emlékkönyvemben
tartományfőnök mondott ezentbeszé
számot
is
tarthat,
különösen
akkor,
• elnézlek ott gyakran,
del. A siomba'.heiyi SI iv. Báládat
amikor
minden
oldalról
vsak
a
meg
egyszerű mezedben.
aranyérmei
darárffaja' énekelt-- a
rremérturtés berar. ajtaival találkozik.'
Missa de Aug-.ist.
*
Mikor rádtekiolek, —
Jel>n voit a városi tanács dr.
elmélazas közbeu
Djváry Ede polgármester vezetésű
Ha szépei akar olvasni és meg
szomorú emlékek
alatt, a szombathelyi egyházközség a. arja ismerni a menekült magjar
ébrednek 'el bennem.
Ho'ldOvár.yi 1-tvtn urtfök "ecetesével, testvérei sioru.rrn életét, vegye meg
dr. Síüe l-tv.i a szombathelyi játái ss. Csorba Tibor iró-tanarnák most
Sorsom osztályosát
föszol'gabiraja. A uzalézi plébánia, ta
uiegjel-nt éa gyinyörűen illusztrált
ismerem fel benned,
nacs, az ápitóbizottsag, .-> t»slver könyvét: Az ulo'so Lőcsei fiiak ot.
azért olyan kedves
plébániák, a hitbuzgalma egyesületek Lapunk kijivve-.. . íjábau is meg re
előttem a képed.
képvisel f i . az alapító jótevők é , nagy resheti. — A könyv bővebb i-ir. rte
sokaság. '"'
y~
lésére még rátérünk .
*
Délután dr. Palkó János kano
Te szerény kis virág,
nok, egyházmegyei tan (el ágy elő vitte Mii hoz az uj esztendő?
havasok szülötte,
át gyer a- körmeuetbeo az Oltári
.lent a sík mezőkön
Pár
hét
múlva
itt
az
1936
ív,
Saentiég. t a szüksegtemplomból az
rokon nélkül állsz te.
uj templomba. Az örökmécses meg amely elé jogos reménység vei néz
az
emberiség.
Az
uj
esztendő
JIÖg y ú j t á s a - ! dr. Székely Lasz u püs
Lásd I Éo is itt vagyok
pöki tanácsos teológiai tanár mon kőév leaz - ki tudja még mi jut
itt e fCIdi létben;
vagy
rosszat.jelent
Az
uj
kaiundari
dott rendkívül tartalmas és szívhez
egyedül bolyoigok,
böngéizgedte a következő
szóló beszedet. Te Deuói és ünnepé ómban
nincs senki köiűlam.
lyéé áld is rekesztette be a szép érdekess. bb ünnepi dátumokat ta
láljuk :
Onnep'egeket
Egy vigasztalóm volt.
.Az ujev uapju szerdára csíz a a
~\ szombathelyi szálén intézet az is eltávozott,
igazgatósága ezúton is kéri minden rákövetkező hát duplán pirosbstüs
Mban-bajbah így h á t :
jó kstholmus testvér áldozatos hoz nap, mert- vasárnap után hétfő Vizaoreom árván hagyott.
zájárulását es szívesen szolgai felvi kereizt. ünnepe. A januári időjáráit
lágosítással á kriptakápolnaban való kellemesek mondja a százesztendős
•Lelkem a lelkeddel
temetkezés
módozataira—vonatko időjós. Február osipós hideggel kez
egy atyafi-gyermek,
dődik és sok ceepadékkai jön. — A
zólag.
te
fönn a magasban :
farsang nem lesz hosszú, a hamvazó
én itt.lenn merengik.
szerda lebruár 28 án lese.
*
Mrekvő Hiúságunk csütörtöki
Március 15-ike, nemzeti ünnep
vasárnapra esik. Gyümölcsoltó boldog- —
össse] övet alt.
uszony napja 36-én szerdán leiz. Az
Mér több ízben hírt. adtunk időjárást váltoaöan komolynak mondja 7
arról a munkáról, amely az ifjasag a jóslat.
lelkében megindult. Állástalan, ma
Virág vasárnapja április 5-en, a
gukra marsdottsagukban egyedül as húsvét 18 és ÍS-án leaz.
ooaművsreeóen, a világnézetük kiala
Május 21-éro étik Aldosóeeflkításának munkálkodásában látnak törtSk, 31-én pünkösd első és június
námi vigasztalót. Akik vállalták ezt a 1 én az ünnep második napja. —
munkál, akik oem kíváncsiságból Janim 11-án, csütörtökön űrnapja, s
ősapán és nem ssalmalangból, hanem hóban még két piroibetűa egymásra
lelki szükségszerűségből
tartanak következő ünnep 28-án vasárnap As
öeeae, azok oeötörlök délutánonkint hétfőu 30 én Péter Pál napja. — A
tál ál kosnak se megbeszélik mindazt, tavaszi időt általában igen esapadéami érdeklődéi körükbe esett Igy- koara jósolják.
egy ilyen összejövetel soha sem to
.Augusztusban Szent litván ün
nik tova nyomtalanul. A sok apró- nepe esütörtokra esik, saeptember h ó
cseprő dolgok mellett mindén alka 8-án kedden Kiiboldogaaaiony napja
lommal van valami aj, ami énekes. less. November elseje vasárnap, ha
Legutóbbi összejövetelük alkalmával lottak napja hétfő. — -A Karácsony
as. Csorba Tibor tanár tsmsrtetto három napig Ing tartani,' mart de
veink Németh Lászlót, koránk legna cember zo-én pénteken van as első,
gyobb kritikusát, akinek Tana oimfl 36-én szombaton van a másodnspji
folyóiratából, valamint .Kmber éa s a rákövelkexö vasátnap, 87-ik*
•serep. o. nagyszerű munkájából Iz aiintéo pihenőt jelent,
mir ték meg eorjek B kasainSk egész'
Aa 1937. év első napja pénteki
agybereodizéeét, lelki struktúráját. nappal log kesdödni.

I

Személyi hlr. Csorba G á s p á r
m. kir. (.énzu. i-szr^ió az elmúlt
pénteken és -szombaton
hivatalos
Bgyekbén varosunkban lártózkodotf
" Hivatal vizsgáiét. ' U r . Geriits
Elek fŐTszrHgTifcTró pénteken a nemeakareszlu.í sz.imbálon pedig a papoci
. körjegyzői hivatalban tartott hivatal
f vizsgálatot;
——•!
Adventi
Istentiszteletek az
• i
' evangélikus templomban. Az evan
( gé ikus temp lomfcaa adnutben miu! den- keddeu és pénteken d. u. 5 óra| kor Istentiszteletét tártának a helybeli
| lelkészek, minden csütörtökön, este 6
I orakur pedig vendég lelkészek tárta
nak előadást az a; iskolában tartott
vallásos estén. Ezen a heten Garam
I Z átaii bobai le kés* tanott ilyen
I vallásos esten' előadást az igazi ad-, í
j venti l.'lek-rői, a jflyfi het. csütörtöko
1 "f$n" pedig Balázs Hé a alsósági lel .
N
kész fog előadást tartani. Szavalnak:
Németh Aranka és Vajda' Margit,
1 énekel az Ifj. Egyesület
vegyeskara.
i Az oflenoiium a Nőegylet karácsonyi
NI
. i adományát szolgálja,
i ~
Evangélikua leikész értekezlet
Celldömölkön. A k-menesaltai evau' gélikus lelkész-egyesület dec. 19 én,
I csütörtökön d. e. 9 órakor az Ev.
Ifj. Otthonban ertekezletet tart, me
lyen előadást taitanak : Szabó István
Keiu-ne-iua-asi. Garam Zoltán bobai
és Kovács István csöngei lelkészek, Hí
i—— Kinevezés a szombathelyi kir. . i f i
: törvényszék elnöke a helybeli kir
0
; járásbíróságról Szakács. László kine
N
! vezeseve! mjgürésedelt irodagyakor0
coki aliasra Telefay Miklós helybeli
lakosi uevezle ki.
»0

E
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F.

Az alsósági av. templom fel
avatása. Az alsósági ev. gyülekezet
72 évvel, ezelőtt építette fel templo
mát, amely templomot a bnzgó hívek
4000 pengős költséggel újjáépítettek.
Az összeget gyűjtés ntjao teremtették
elő, "ebben nagy része volt a Nőegyletuek. is, amely minden alkalmat
megragadott, hogy a gyfijés a leszebb
eredménnyel fejeződjék be. Az Bnne
pélyes felavatás ma vasárnap délelőtt
lesz. Az. aratást Molitorisz János es
peres végzi. Az ünnepély sorrendjét
az alábbiakban közöljük. Délelőtt 10
órakor 1. Közének. 486. (1—3). 2.
Oltári szolgálat. 3. KOzéoek.486. (1—4)
4 Karének. Előadja a kisköoski ev.
ifjúsági egyesület. 5. Igehirdetés.Ima.
Igét'hirdet Molitorisz -János esperes.
6. Karének. Előadja az alsósági ev.
nsági egye
8. Közének. 266. (1—4); Délután 3
órakor liturgikus gyermekistentiiztelet Közének. 389. (1—3). igét hirdet

t i
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r»«m Zoltán bobai lelkész. Este 6
£ 5 . r . L é é n e k . 27(L
2.
Ima 3 Einleísorok.irtaós (elolvasssa
sTakálv Dezső. 4. Előadás. Tátija
''».«« Mik ói zalaegerszegi lelkész'. 5.
Vn-árnap délelőtt, vers. irtaLampérth
G szavalja" Bamport ftlM.fi,
Erős
, ¿ » 0 ) 1 Utánunk. SMvatóte^itóiMj)
előadja a gyülekezet szavalókórusa.
7 ¿ 2 igáz istentisztelet, vers, irta
Sámlid "Károly, szavalja Pethő F. 8.
£ a , J , s . .9. Közének. 290. ( 1 - 6 . )
A Karácsonyi postaforgalom
.wja'riala*! i-bonyolitasa céljából a
¡0,0 vasárnapért áz összes kincstári
és po-tamé=leri hivata'ok délelőtt 8
tgijjj, n uráig köznapi i#lv*r6 in
pénzű i szolgalatot tartaiialc-rs^egy-:
általános kéebesitist. is várégeznek.
a_~
' Mataska Szilveszter a biatorbasjyi reim halálos ítéletét a kúria
pétiteken hozott ítéletével helyben
hagyd.
Imokvalasztás Jánoshazán. A
A j á D o s h á z a i községi Írnoki állásra
egyhangúlag Serényi Károly nyug.
hajóskapitányt választották meg.
Vad befogási engedélyek. A m.
kir föld aiveiésügyi miniszter felsőbüki Nagy Sándor örököseinek egybáia-hetyei, koltai Vidos József föld
birtokos kemenesmihálylai, dr. Srom
raky Zoitán igazgató-főorvosuak oelldömölki és Szilbeszieiter Jozef bu
dapesti lakosnak szergényi vadászte
rületére élő vad belógására adott en
gedélyt.
A kelédi b e t é r i kihallgatása.
Halt vamunkban megírtuk, hogy
Szent-Iv íny Egon kelédi nagybirtokos
kastélya fosztogatójának egyikét si
került Puttnokou letartóztatúi. A be
törőt Puttuokon lévő menyasszonya
jelentette (el, akivel összetűzött. A
feljelentés folytán csendőrkézre került
ai összes
ellopott ruha, amelyet
menyasszonya a csendőrségnek át is
szolgáltatót. Szakács Lajost a napok
ban kisérték át Pnttuokról Jáuosházári, onnan ki Keledre. A volt urasigi iuas töredelmesen beismerte
tattit, vallomásában azt mondotta,
hogy három nagy bőröndben szálii
totta ei a lopott holmit. A nyomozás
tovább folyik, mert erős a gyanú,
bogy Szakácsnak bűntársai is vannak.
Egyelőre a jánosházai csendőrség
őrizete alatt van,
'~

N

Háziasszonyok I Magjelent a Dr.
Ostksr gyár ötödik kiadású fénykét s r ünnepi rsceptkőnyve, melyet
kívánságára bárkinek ingyen és bér
mentve küld: Dr. Oetker A 4 * p szerműrek Budapest, VIII., Conti ntca
25- Sütőpor éa vanillincnkor ára most
Isuleuként 12 fillér.
Budapestre utazók figyelmébe
siáaljuk a Hungária Gőz-, Kádfürdő*• "gyógyiotézet (VII. Dohány-utea
**)• mini a főváros legolcsóbb éa a
Hlyaudvarokhoz legközelebb fekvő
•ólaiét. l u reggel 6 órakor jtyitaajt
»11, hogy a hajnali vonatokkal Pestre
•rktzOk egyenesen oda mehetnek, ahol
"huta után a tágas pihenőben mago
kat kialudva járhatnak dolgaik után.
« « éa.kádfurda ára 1 P. Kiszolgá
lási i i j ^ a a k ^ o i H é e .
v

A nem fizető QFB. juttatottak
•gwi-sofánakki mozdítását rendelte
>.kÖrigazgatási bizottsága gazda
1

KEMENESALtA

sági albizottsága szerdán délelőtt
< tartott ülésében. 22 községben renI delt el kimozditást az albizottság
j V»u olyan k r ség, ahol esik e g y - t i j mozdítást fogauatositanak, de oem
ritka az olyan sem, ahol a kimozditaudók szama eléri, sőt meghaladja
8 30 ai js.
~"~
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TAPASZTALATBÓLTUDJA
AZ OKOS HÁZIASSZONY

;

HOGY

Magyar gyárimáiuj-

#rfr tpaáiaa- *?4t*af
információkat közöl a lap,
amelynek textil, ! i lositási,
vegyészeti, vas- és gépipari,
vidéki hitelé ét rovata is friss
és aktuális.

— A celldömölki járásban a
munkanélküli mezdgazdaaaai munká
sok száma 207 férfi, 33 nő és-17
gyermek, összesen 267 agyén.
Esküvő.
Sonnenvald
József
szentgotthárdi kereskedő és Spitter
Terike kedden délután 1 órakor tarI toltak Celldömölkön eskürőjüket.
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Elhunyt sv. lelkész. E hunyt
Budapesten Gáncs Aladár ev. lelkész,
vallastanar sU éves korában. Temetéae pinteken délután léi 3 órakor
volt a Kerepesi ut melletti halottasházából. Az elnunyt lelkész fiatalabb
korában hosszabb időt töltött nagybátyj .nál, néhai Böjtös János koínenesmagasi i lelkésznél. Nagynénje özv.
Böjtös Jánosné hitvese és három kis
gyermeke gyászolják.

A LEGJOBB S Ü T E M É 
NYEKET K É S Z Í T H E T I
\

Kisgyülesihatározatok. Magyargeucs éa Kemeneshőgyész községek
nek a szülésznő OTI járulékának
viselési határozatát azzal a módosí
tással fogadta el a kisgyűlés, hogy
csak a betegségi biztosítási járulék
felét bánthatják át a szülésznőre, a
baleset "biztosítási járulékot a köz
ségnek kell viselnie teljes összegben.
Magyargenss községnek a mázsalási

|
Elhunyt ev. tanító. Böjtös Pál
I nyug. zsebeházi ev. tanító Szergényi ben hosszas betegség után elhunyt.
I
Kemenésmihályfán a közel jö! vőben szövi- . tanfolyam ííyilik meg;

A Pesti Tőzsde uj azádr. Ko aZoltáo,
Freyberger Béla, dr. Szende
Péter Pál, Újlaki Muhar Pál
és mások nyilatkozna*. Az
aru- és árféktözsdei helyzet
ről, az uj e x p o r i e h t t ö c é g e k -

A

A kataszteri tiszta jövedelem
leszállítása érdekében sopronmegyei
knldörtség jarT a pénzügyminiszternél,
aki a küldöttség ké.ésére elutasító
választ idolt

l 3

tárásunk mult havi közegész
ségügye. Járásunk területén az el
múlt hónapban bárányhimlö elő for
dult Szergényben, vörheny VOnöok,
Kemeneshőgyész, Kememenesmágasi
éj Szergényben, kanyaró Vönöck,
Alsóeag. Mesteri és Kemeuesmagasibau, roncsoló toroklob Nagysimonyi,
Kemeoessömjén es Vönöckön, nyílt
tfrarőkor Celldömölkön,
hasihagyoáz Mesteri, Alsóság és Dukan,
gyermekágyi H Z egy esetben Keayetinen. .

- ~

Si-premiar a Színházi
Életben. Az első h'ó'á budai
hegyekben valóságos sí dressz
ruhr.revüt varázsolt. Guthy
Böske számol be erről a
havas divatrevürői és poutown ni'' irja, milyennek
kell lenni a modern és légdivatosabb-i toalettnek. Nagy
Endre Fedak Sárit nézte meg
egy. próbán és léirja, hogyan
i alakul ki egy alakítás és egy
' e l ő a d á s Fedak irányításával.
| Hatv ny Lili a hét színházi
i eseményeitói referál Érdekes
! képes r.ipoit számol bé arról,
j hogyan döntötte el a közön-

A celldömölki vasutas
sport-egylet az idea is meg
rendezi a mult évben meg
rendezett szilveszteri tánc
mulatságát a vasúti vendéglő
éttermeiben. A vasutas sport
egylet szilveszteri táOCmOlatsága a legeJitebb mulat
ságok kö.é log tartozni, a
hatalmas raodezőuárda már
munkálatait
megkezdte, a
nagy érdeklődés már meg
van s máris sokon jelentették
be a vidékről ís részvételűket

dijakról búzott határozatai elfogadta
Celldömölk nagyközségnek a vendég
lősök részére megszavazott fogyasz
tási adókedvezményekről szóló 'hatá
rozatát szintén elfogadta. Kemenes
hőgyész és Magyargeocs községeknek
a községi bába
javadalmazásának
rendezéséről alkotott határozatát azzal
a módosítással fogadták el, hogy lak
bért nem állapithat meg a képviselő-

I
i
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ság a Bökk Marika film fő
próbáján : kik kapják meg
az ezer pengős sztárverseny
dijait.
Hevesi Sándor áz
Operaház Ripp Vao Winkle
reprizéröl és—a—hét—zenei
eseményeiről számol be. Ren
geteg cikk, érdekes képek és
háromfel vonásos színdarab,
kottamelléklet, Bus Fekete
László regénye, a Korda pá
lyázat jelentkezői, érdekes
Divat-rovat van még aSzínházi Élet uj számában. 64
oldalas Rádióvilaghiradó, 32
oldalas gyermekújság és kézi
munkai v egészíti ki a Szín
házi Elet uj számát, amely
felsorolja mindazokat a meg
lepetéseket, amiket a^einházi filét jövő héten meg
jelenő hatalmas és diazéa
KARÁCSONYI ALBUMA hoz.
Minden előfizető, aki előfize
tését félévre megújítja 12.50
pengővel, 1.50 pengő kezelési
költség ellenében megkapja
a Színházi Élet oj 1936 éri
ajándékát, egy loox 100 cm.
méretű fekete tüll kézimunka
diszteritőt, szinea filc rátét
tel, ezüstszürke szegéllyel,
gyapjnfonal befűzéssel a leg
modernebb
összeállításban,
teljesen késsen. Kiadóhivatal:
Budapest, VII. Erzsébetkörut.
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A VARATELO

PEDIG

AI

¿¡EfiT PÍh'W-éKT
£&£SZ
AT
KÜLDI
A POMPÁS
ES £Z£MIVŰL
ADJA
A

EyEN
LAPOT
HZ.EMEK

SZONYEGÁJANd^KOTf
Minden előfizetőjének 00X60 cm.

KELIMSZÖNYESET
AD AJÁNDÉKBA ATÜNDÉRUJ J A K . .
A Laka 1 os Artur müvósz-tanár tervel swrin»
készült szőnyeghez a pompás lettésü valódi
gyapjúfonalat > HAZAI FÉSŰS FONÓ ém
SZÖVŐGYÁR különös gonddal gyártotta. '
T.

TOMDÉRUJJAK

• Bpwt Snntlto-hU 3. Twt: 01-8-40.
Molqna* S* fM*»m /, dl/talanut a uőnyget.

Kűtdenk m utal r i n y ttá m o t 4t /tfufe/M /«-

/VárFoglaOctaSt:
Clm:

.......

EJÖÍHetnl lehet Követi Pula

A TÜNDÉRUJJAK
.'

Magynr Kózimunka. Újság etöKzetést dt}a
e'aí évre - P M.40. Á2 összeg beér
kezte után nyomban kiadjuk az abszoíét
órtéhes ajándékot. A részletekben et*. lizetők részére pedig félretesszük azt

Minden komoly kézl,munkaüzJet
i e l v e s z e l ő 11 z.e t ó s e.k e L
káiimaBJu

flzletébtn CelldömölkSn
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A Kemenesaljái Művészek csoportkiállitása
a városház nagytermében.

N y i t v a 15—18 r e g g e l 8 — l - i g , d é i u t á n 2 — 7 - e g .
testület.
Az alsósági gyógyszertár
felállítását sziotéo elutasította a kísgju.es.
Színeszet Jánosházán. Amint
megírtuk, a mait csütörtökön kesdte
meg Tová.-y színigazgató szintársa
Istavat «Aki mer, az nyers cimü
újdonsággal előadásainak sorozatát.
Sajnos a jól szervezett színtársulat
napról-napra Ores házak elolt játszik,
pedig Janosháza jómódú lakossága
igazán megtehetné, hogy ezt a jól
szerrezet: társulatot, támogatásban
részesítené.
• Áthelyezés. A mav. igazgatósága
Hajnal Pál mar. mérnököt a celldö
mölki osztályméroökségtől a békés
csabai osztatymérnokséghez helyezte
át
Szabadságon. Illyés József már.
mérnök, a celldömölki osxtálymérnökségtól azabadsagra ment, == _ i . - - - '
Munkásfel vetélek. E S celldö
mölki IDtóhazhoz Patai János, Nagy
Károly, Horváth Lajos és Móricz
Istvánt kisegíts monkásoknl felvették.
A Nagy Sándor alapította cell
dömölki varmegyei kOzkórház bel
gyógyászati osztályának építési mun
kálatai mar a belejezesbsiz közeled
nek. Modernül berendezett rendelő,
laboratórium, röntgen-szoba, oparácíos terem és a kórtermek modern
felszerelése alkotjak majd az egész
belgyógyászati osztályt, sőt a tervek
szerint tavasszal még ujabb épület
rész fog épölni hozza. Az uj belgyó
gyászati osztály építési költségei kö
rülbelül 25 ezer pengőre rúgnak s a
közhasználatnak január havában fog
nak átadatni.
Irredenta ünnepély a : I f j . Ott
honban. Szeudrey Miklós tanító beta
nítása mellett az ev. iskolásgyerme, kek páratlan hatású irredenta estet
tartottak a mult vasárnap, amelyet
közkívánatra ma' d. u. fél 5 órakor
az Ifj. Otthonban meg fognak isméleim.
—
Báli hiradó. A celldömölki Kv.
Ifjúsági Egyesület hagyományos bálját
1936. január 2 én,' este 8 ór«í kez
dettel tartja meg a Grrfl szállóban,
melyre a rendezési előkészületek már
javában folynak I DoTndTn remény
megvan arra, bogy a hagyományokhoz
méltó nemes szórakozást log nyújtani
tv vendégseregnek.
Egy vendéglős halála. Borosa
János 30 éves kenyéri illetőségű bu
dapesti vendéglős a napokban egy
boros hordót akart a pincébe -le
ereszteni, de a kötél elszakadt és a
leszaladt hordó a vendéglős fejét
Összezúzta, minek következtében az
nyomban meghalt. Holttestét családja
hazaszállít tat ta Kenyéribe, ahol nagy
részvét mellett helyezték örök nyu
galomra. A tragikus aorsn vendéglős
szorgalmas, törekvő ember volt, ha
lála nem csak otthon, de a buda
pesti vendéglős körökben is mély
részvétet keltett. "
Iparlgazolványt nyert Varady
Ferenc mészáros és hentes ipar
gyakorlatára.
Virillsek a bobai körjegyzőség- '
ban. Boba Horváth Sándor ev. lel
kész Varpalota, Móricz Jenő, Tompa
László ny. körjegyző, Szabó Sámuel,
Nagy Dénes, ifj. Fülöp Sámuel. Pot- tagok - Laazló Dénes, GyŐrff, József.
Kemeuespalfa : Krrnnér Elek intéző,
Tuogli András, Tompa* Lajos ev.

Belépődíj n i n c s I

tanító, Eőry Lajos és Mészáron Jenő. ellenségeinek bosszúja, utolérte. Csodá iró bámulatos fantáziája és meg
Póttagok : Nagy Vendel megbízott és latosképpen azonban nem akad senki győző logikája szinte megdöbbentő
Rosta Lajos Perec. Nemeskocs : Eg- az utasok között, akiben a tizenkét fordulattal tarja- elénk a megoldási,
ressy János, Samu Gergely, Iváq szúrással megölt amerikai részvétet mely mindannyiunkat kiengesztel.
A Pallidisnak ezt a legújabb
József, Horváth Lajos, Bozzay Sá keltene. Az express-vooat elakadt
muel. Póttagok: Baráth La6zló és velük á nagy hófúvásban... Nem Félpeogős regényét Dr.-Fékete Osz
érhetik el a csatlakozást I Ez minden kár fordította.
Baráth István.
nél jobban izgatja valamennyit. Egye
Frontharcosok első szombatja.
dül Poirot -mester szürke agysejtjeit
A Frontharcos helyi Főcsoportnak
indítja lázas tevékenységre a titokza
szombaton volt szokásos bajtársi va
tos bűnügy. A nyilvánvaló nyomok
Felelés vezető: Wittmann Andor.
csorája a restiben. Eten az össze
ellentmondani látszanak egymásnak,
jövetelen i-met ott láttuk városunk
' vagy hamisaknak bizonyulnak. Az . December 14 szombat, 15 vasárnap :
intelligenciájának legjavát. Hangulatos
utasok is mintha pompásan raegren- Lilian ••Harvey világhírű paxarkiailíegyüttlétnek könyvelhetjük el ezt a
tásu filmje :
I dezelt színdarab szereplői lennének :
frontharcos összejövetelt is. Az ett
egyik sem látszik gyanúsnak es mé
előadója sz. Csorba Tibor tanár volt,
gis mindegyik mögül titkok árnyai
aki Gyóni Gézáról, a katonaköltőröl
: integetnek. Poirot mester, Agslhe
Vidám kiegészítő és Hiradó.
tartott megrázó érzelmeket kiváltó
i Christie regényeinek
detektivhőse Előadások kezdete: szombaton este
értékes előadást. A Gyóni költemé
' azonban olyan mesteri fogásokkal pontosan fél 9 órakor, vasárnap dél
nyeket Füaetsi István interpretálta
^szorítja sarokba a döbbenetes dráma
után 3. 5 és este fél 9 órakor.
kitűnően.
I szereplőit, hogy szinte önmagától
Stfllék Iskolája ár. izr. elemi hull le a lepel az ördögi gonoszte December 17 szerda, 18 csütörtök :
ben. Az izr. elemi t tkot a nagy tudású vőről, aki' mint milliomos esik áldo
Filléres előadások.
Ketten egy jegyei.
tanítója Löbl Oszkár értékes előadást zatul a megérdemelt megtorlásnak,
tartott a szülőknek az iskolás gyer
mert tervezője és végrehajtója volt
mek lelkivilágára . A szép számmal j a már-már feledésbe ment gyermekegybegyűlt hallgatóságnak nagy meg { rablásnak, ami aztán sorozatos tra
. (Riói éjszakák.)
nyugvást jelentett Löbl Ostkar mély gédiáknak lett a forrása.
Érdekes Spanyol történet, izgalmas
gondolatokkal teli előadása, melynek
A detektívirodáimnak ez az
- bikaviadallal.
minden szavából kicsendült a modern
egészen eredeti színes, drámai erővel
Nagyszerű 'kiegészítő és Hiradó,
gyermeknevelő igát lelkisége. Az elő
megirt darabja, a Páliad s Pengős Előadások kezdete: szerdán este pon
adáson részt vett sz. Csorba Tibor
Regényeinek sorában, Bálint Lijos tosan fél 9 órakor, csütörtökön dél
tanár it — mint az IKN gondnoka.
fordításában került kiadátra.
után 6 es este fél 9 ó'rako..
Felszólalásában arra kétte a hallgató
Mlss Pinkertcn
Helyárak: Ünnepnap, szombat es va
ságot, hogy támogassák az iskola
Irta: Mary Roberts R.nehart.
sárnap: Támlásszék 100, - atioíy. 80,
mipfkaját és járjanak nagy számmal
Fordította: Dr. Fekae Oszkár.
fenntartat hely 60, I . fi'sly 40, I I ,
el a népművelési előadásokra a szü
A teleion éles csengője első, hely 30 es gyermekjegy 20 -fillérlök iskolájába.
mély almából veri föl Mis; Pioker- Szerdao, csütörtökön: ' Ketten égy
Szüléi értekezlet az áll. polg. tnnt. Még ki sem piheghette az el
jeggyel. Tánlass-ek -120,-páholy 100.
iskolában. Szombaton délután volt az múlt napok idegölő fáradtságát s
áll. polg. iskola tornacsarnokában már ismét a rendőrség szólítja mun fenntartott hely,. 70, t. hely 50, I I .
hely 30, gyermekjegy,20 filiér.
szülői értekezlet, amelyen Relcber kába. Zugó fejje', bosszúsan mond
István igazgató ismertette a szülői igent Patton felügyelőnek, aki ismét j
értekezletek oeljat, felhívta a szülők titokzatos bűnügy színhelyére hívja. |
figyelmét arra, hogy gyermekeik elő- Ápolónői minőségében sok anljos
haladásával is törődjenek, majd né tset kibogozásában volt már nagy C e l l d ö m ö l k ö n
hány aktuális ügyel vitattak meg a segítségére a nyomozó-hatóságnak. WtetesJWlcsönyJtöiajyvtárajM
Wes
szülők és tanárok. A Szülők Iskolája
Néhány perc múlva taxija mar j selényi utca 1. szabi alatti látáso
előadaa sorozatának egyik tételé.
ólt van a Mitohell-ház előtt, amely -| mon megnyitottam. Havi 1 P kölcsönSzabó Józsel tanár dolgozta ki és
m i
r dijért hetenként háromszor cserélhet
ismertette a szülőkkel azon pedagó egészen szokatlan módon, padlástól
ogy a magyar, mint a világirodalom
giai szempontokat, melyek a gyer pincéig fényárban úszik. Ijedt arcú, clasticus modern műveiből.mek fegyelmezéséhez
szükségesek. fiatal leány ugrik hirtelen az antó
Kemény Klári.
Értékes és tömör előadását nagy tet elé. A soffőr dühösen kiállt rá. Misa
feléje.
széssel fogadtak a szép számmal Pinkertou kíváncsian hajlik
Kérdezósködasére azonban nem tud " Kezdökaek, haladéknak
megjelent szülök.
válaszolni: maga sem tudja még,
hogy.a háznak súlyosan szívbajos,
-Pa li ad is decemberi
s ü k e t ' tulajdonosnője, vagy pedig
másvalaki az, aki ápolásra szórni.
újdonságai.
Miss Pinkerton edzett idegzetéi mérsékelt árra adok. Jelent
A behavazott exprest
is megrázza a látvány, ami az első kezéseket e lap kiadóhivata
Irta : Agatha Clirittie.
emeleti szobában eléje tárul. Kinyúj
liba kérek.
Fordította: Bálint Lajos.
tott karral fekszik ott a padlón a
A világ minden nemzetisége könnyelműségéről közismert unoka
A pápai
\
képviselve vsn a sztambul—oalaiti öcs. — öngyilkosság? Vagy talán
k
á
d
é
s
g
ő
z
f
ü
r
dő
expressen, amelynek étkezőkocsijá mégis gyilkosság?... A fiatalember
Csáky-otca 14.
\
ban a tojásdad f±jü, furcsa kis úri nemrég nagy összegre biztosította
ember egyedül üldögél asztalánál.— életét, .— Vájjou uem súlyos anyagi Nyitva-naponta reggel 7-től este 9-ig.
Poirot Hercule úrhoz vau sze goodokkal küzködő öreg nagynénjéuek Fürdőórák: vasárnap, kedden délután
rencsém ? — fordul hozzá Ráteheti, volt-* első sorban érdeke, hogy el és csütörtökön egész nap nők részére,
a többi napokon férfiak részére.
a duagazdag amerikai s a hírneves tegye láb alól ? . . . Az egész ház
detektív kénytelen tudomásul venni, olyan, mintha kísértetek tanyáznának A kádfürdő nők és férfiak részére
bármikor igénybe vehető.
hogy felismerték. Az amerikai csábító benne. S a derék ápolónő Is léptenSzívbetegnek é t Vérszegénynek szénajánlatát azonban, — hogy vállalja nyomon érzi az életét fenyegető ve
... • tavas fürdő I el élete biztonsagának őrizetét — szedőimet. Mintha láthatatlan kezek
Meleg é s hidegvíz gyógykura! ,
határozottan visszautasítja. Húszezer fojtogatnák az öregasszony betegágya
Manikűr 1
Tyuksiem-vágás I
dollár fényes honorárium, Poirot mellett... .
mestert azonban nem csábítja a
Szerelem, féltékenység, kapzsi
péoz,, ha maga az ember ellenszenves ság '• és vérszomjss bosszú, mind
írógéppapír
neki. S ezt nem is titkolja előtte,
forróbb izgalmak és halálos borzal
Néhány óra múlva aegélykiálltáa mak sodorják magukkal az olvasót.
írógépszalag
veri föl az express, utasainak éjjeli I Az események rohanó árjában mind.
nyugalmat. Másnap reggelre padig ! ujabb és ujabb nyomok velődnek
Carbon-papir
halva találják fülkéjében a milliomost. felsaínre és izgatnak bennünket mind
Halt félelme tehát
beigazolódott: izióbb feszültséggel, mig végül at Dlakame paplrkereskedésbe a
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