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Szerkesztőség es kiadóhivatal:
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. szára
Hirdetés dija elére fizetendő;
-

tot varázsolt lelkeiokbe, mely önkény
telenül hajtja fejeinket elismerésre.
Az a harmonikus szép vonalvezetés,
; fez a sok-sok lendület és igazán mű
vészileg kreáit színkeverés, oly nyo
matékos kifejezője a hétköznapi élet: bfrt^Tx«gasata-kiemélka^ atist4afva4g, tíienségig kifinomodott n meszelnek,
i mely örök ériekké, emberi Önzésből
! és hiúságból soha el nem vitatható
j nagysággá emeli alkotóikat
•
i
Ott volt: a •PáiZlor leány*
I tiszta, szép magyar levegője, a »VasI vár, hajnal* misztikusan fellobbanó
1 csodás újszerűsége, a »Kertem egyik
I részl,eté«-nek csendes nyugodtsága, a
j »Sielők« hatalmas átütőereje, az
I »Arckép* elevensége, a •Mihalylai
I szüret* vonzú. melegsége, a »Női
portrait* élethű megjelenítése, a
• Furulyázó pásztor* elmélázó han
gulata. S a kézimunkák gondos finom
sága, mely mind-mind tükrei egy-egy
gazdag, a reális életen messze felül
emelkedő művészi léleknek.
-—•—'Köszönet a »Kem-m»saljai Művészek*-cek azért a szép s.inhaláaért, mellyel lelkűnket nazdagitották s
köszönet sz. Csorba Tibor iró, festő
művész, tanár oroak, azért u nemes,
kezdeményező munkáért, mellyel a
•Kemenesaljái Műrészek* et egy tá
borba hozta Össze s ezzel megint
teltört egy derabot a »Magyar ugari
ból. Köszönet azért az apostoli mun
kájáért, mellyel az áldott •Anyaföld*
értékeiből, messze célokat tűzve ki,
fűzött Oeare egy gyönyörű művészi
csokrot, hogy lelkeinket gazdagabbá,
emelkedettebbé tegye. -

Alszik a föld: mélyen al jóság, az igazság, a szeretet: a
Boldi.g megelégedéssel és jóleső
s z i k . . . A végtelerj^fehérség, ko törhetetlen hit varázsa.
é r z e t e i gondolok vissza az elmúlt
moly, szent nyUR^lmnálTlerül,
'Most, . . . . most talao min- hét három első napjára, amikor al
terpeszkedik. Muzsikál, duruzsol denkiben él a hit s testei ölt kalmam volt betekinteni a •Keme
a s z é l : csak ugy, mint kétezer az »Igec. — Hagyjuk is élni.' nesaljái Műrészek* uemss Ízléssel
megrendezett kiállításán
keresztül
éve. A setét, komor éjszakák Had érezze mindenki a meleg
egynéhány — eddig még kevéssé is
jégvirágokat rajzolnak a-(hideg séget, melyet az isteni Megváltó' mert, de bál Isten meglevő —igazi
ablakokra. Fagyosan., dideregve boz közéok, had mosolyogjon hamisítatlan »Magyar Hajtás* érze
rójjuk az Utat: szivünkben va mindenki a >Szeretet< szemébe. lemvilágába szit pompával és hatalmas
lami különös melegséggel. —
Forrjon eggyé örökre min alkotóérövei tele lelkébe.
• Mulatta ez, bogy mennyi érté
Igen, az »Istenvárás !«
den sziv, mely kiegyenlíti a ket rajteget az áldott >Anyaföld«.
Elcsendesül a gondterhes, tgjét. é s bőség, a - nélkülözés, Mutatta, hogy mily temérdek kincs
lázas élet s mindenkit átbat egy szenvedés és szűkölködés fájó és csábító fényű arany csillog a ma
b ü n n é l k ü l i hitben élő fenséges jajszavábzn kitörő nyomorúságot: gyar fridbso. — Kifogyhatatlan kinosestára ez az •Ősi föld*: az uj
tiszta érzelem. -— Balzsamos boldog megelégedésre.
I erőnek, a szépnek, jónak és a nemesillatot lehel az örökzöld fenyő s
Szeot karácsonyi Fogj körül ' nek. Termi virágait es a beceűletnek,
a kicsi gyertyácskák
babonás bennünket kegyelmeiddel s mi -ritkaságait a szívjóságnak ée tökéle
varázsfényével ráuk szakad: ka ként a tiszta, szűz hó be-beta- tes alapjait a művészetnek.
Jóleső érzés ez és megnyugtató,
karja a Föld szennyéi, takard
rácsony.
______
. Enyelegve terjeng a fenyő be ugy te is lelkünk minden mert hi-z a »Maryar Sors* ma úgyis
oly nehéz. Igen, jóleső és megnyug
illat s a karácsonyos
szobák igaztalan megmozdulását: bűnét. tató a fal-fellobógó
'Zsarátnokok*
meghitt melegségében a szeretet !
Is len fa! Áraszd bitedet, fé melegénél elmélázni s boldog remény
és béke tüze járja át szivünket, nyedet, törjön meg benned az kedésre! a jövőbe nézni. Felvidulok
lelkünket. Némán, meghatódva emberi büszkeség, gőg, hatalom és uj erők kapnak lábra bennem,
amikor felzajlanak a »Reméiiytflzek«,
állunk meg az »Istenfa« élőit s vágy és minten bűnös gondolat:
melyek életet adnak, hitet és. bizalmat
önkénytelenül tör fel ajkainkról s csak Te élj és uralkodj mind öntenak csüggedt leikeinkbe. V — —
örökké!
a bethlehetni siózat:
Ob, mennyi nemes érzelem,
mennyi bit és remény szorult az
>Dicsőség Mennyben az Istennek!
elmúlt három napon egy szürke te
-Békesség földön az embernek!*
Éjféli mise.
rem élettelen négy fala köze. AmnltFelcsendül újra ma, ezer- Fenséges fény, derű, csillogása templom, bámult a ezem, a csodás, szép színkilencszázbarmincötödször az an Künn a szürke éjfél, hallgatva delel.
pompán. Minden vonal egy szívdob
•
banás volt, minden színfolt egy. da
gyali ének és végig szántja fá Leborulva sok nép buzgó áhítattal,
•*.«
rabka az isteni szikrából, az áldott
sult lelkeinket. — Gyökerezni Ének-zsolozsmát, vagy szerilrást legel.
.. >Reménytűzek«l ti vagytok elHarangbugás-zugás, kényes, szép csengetés, művé-zi- lélekbíl.
próbál a hit, a mennyei inte
árvult hazánk sz-nte't fáklyái,a setét
A páp ünnepi díszt öltött magára.
A
választékosan
gazdag
anyag
lemben. ; . . .
Mindenki itt szorong fájón és meghatva,
annyi gyönyörű, soka el nem muló • Magyar éjiszaka* virrasztói: virraszÉrezzük az Isten közelségét A gpjg a Megvallat várja mára.
élményt, annyi leheletfinom hanucla- szatok! Ti vagytok, a lelkekben: a
hit, az erő és a jövendő I
- .
a szent karácsony bűvös misz Felbúg az orgona s templomos aranyfény
»Reménytűzek« lobogjál.-. j
tériumában. — Itt vari megint. Ragyog fel: mélabús, hivő arcokon.
Sz. Csorba Tibor uj könyve: Az utolsó lőcsei diák.
Lejött az emléktzés lépcsőjén a Imádják azt most, kit tegnap s holnap megint
Oldoznék
keserű
kenyérharcokon.
Műfaját kissé bajos volna meg • diák volt s lélekben máig is az maföldre. Minő varázshatalom és
Hozsanna, dicsőség, imádás ma Neked,
határozni ennek a műnek. Nem regény, j radt Igazi hőse nem e diák, hanem
mily nagy erő. Mégis . . . m é g i s Kit vakitvrővez-égt glóriát
uem riport, nem napló. A háromoak a Szepesség. Nem egy diák történet*
el kell ismernünk, hisz' mind Békesség nekünk a földön emberek,
valami sajátságos keveréke. Legköze ez, hanem egy darab magyar löldé.
nyájunk szivében megszólal most Közénk jött megint, újra az.Isten Fial
lebb tarán ez a szó lér a lényegéhez: A mű hangjára, jellegére is rávilá
Mtreevát, 1935. dec. 17-én.
emlékezés. Egy érzékeny, csupa sziv, gító kifejezéssel igazában azt a címet
a titkos, rejtett gondolat a fel
csupa lélek művészember meleg, h á  kellene föléje írni: Szeretlek, Szepes
lakdts
Károly.
éled bánnunk az istenszikra: a
lás visszapillantása szülőföldjére. Ugy ségi Mert ez az egész főként és ininérzi,- mindent a szülőföldnek köszön pdeuek előtt: szerelmi vallomás. Egy
het. Annak szépsége, gyermekségét boldogtalan panasza kedveae sírjánál.
körülölelő melegsége, tájaiból és la
Alighogy megismerte sz iró a
kóiból felé sugárzó lelke nevelte kedvest, egészen kisgyermek fővel,
(A Kemenesaljái Művészek uiiuUiáhoi.
azzá, ami ott határozódott el egész kisdiák szívvel, már el is veszítette.
élete sorsa, ott van otthon s mert A visszaemlékezések a világháború
Irta : T a k á t s K á r o l y .
csak otthon lelhetné fel maradéktala végső ssineivel, az összeomlással, a
a
btBtis't""
megcsonkított
»Tsal«;— - Igen élni akarunk I Élni, mert
nul lelke békéjét éa nyugalmát, ceilehhez jogunk van I Hiába szorították tel. Hangozzék bár százszor éa ezer lapithatatlan nosztalgiával : sóvárog Felvidék eliTzátilásSval—kezdődnek.
nyákunkra az átkoi, fojtogató hurkot, szer felettünk a halálos ítélet, mi oda ssontelen vissza. Sóvárog, d» Igy lesz a szerelmi vallomásból
hiába kötöttek gúzsba, vertek bék ssentelt fájdalmunkban is élniakarás- hiába. Az a világ, mely bölcsőjét akarva-akaratianni félig-meddig re
gény. Olyan esztendők eseményeiről
lyóba bennünket, mi tűrjük a kint és sal felelünk. Igen, élni akarnnk I
ringstla, nincs többé. Elsfllyedt Ma
Nem véres szájjal, nem hetyke gyar iskolai térképeken megkeresheti, számol be, smelyekben a magyar
sz t-n védést: bízón, reménykedve.
sorsot a legnagyobb regényíró, az
: Tizenöt éve már, • hogy reánk legén)kedvel tiltakozunk, hanem a de menetrendben neve sem szerepel Elet formálta. Rettegés az orosz be
szakadt a setét gyász. Tizenöt éve, lélekben és a szívben mélyen gyöke-' többé. Útlevéllel, vendégként eljuthat töréstől, csapatszállító éa sebesülthozó
hogy a szentelt vércseppek aláhullot- redző hitlel. Hiszünk és visszautasí a földnek arra a pontjára, ahol szo
.vonatok, a határon belopakodó cseh
tak a gyilkos késekről, melyekkel oly tunk minden rágalmat, — amely erö- letett, de ha .eljutott, keserűen kell járőrök, az uralmat átverő cseh h i 
gazul, oly lelketlenül marcangolták telennek, érteknélkülinek nevez ben tapasztalnia, hogy nem oda írt,ahova vatal közegek, kiutasítás, menekülés,
nünket, — mert igen ia mi tudunk: készült Vonat nem visz ods. Egy
széjjel ezeréves szép hazánkat.
vaggoulakás: íme a mű első felének
Fájnak, sajognak a sebek a mi vapnak soha el nem muló értékeink. valami röpítheti csak. et odáig: az | főbb tartalmi mozzanatai. E résznek
Nem, a mi fajtáok még nem
lázas kínok közt fetrengünk. Törünk
:
_ • • .-»•-" élére alcímű! ez kívánkoznék; A busau
némán, megadással: lelkűnkben egy élte le magát, még nem érett meg a emlékezés.
Igy született ec a inű. Hazavá vagy Az elválás. A második réaz meg'
mélységes isteni hittel. Tűrünk, de végpasztclásra. Az a nemzet, amely
annyi szépet ós njat tud (elmutatni, i gyásból. Címe csak sunyiban talál, mrly élesen elhatárolódik az elsőtől'
i i í m nyugszunk addig, amig az elsza
nemcsak időben, de az előadás hang?
kított részek együtt nem lélagzenek mint a miénk, az a jövőbe nézhet hogy as, aki irja, valamikor lőcsei
r
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53.

tUMENOSAÍjA
Dókában a temetés délután 4
órakor »oU, az egé.z vidék -aprajanagyja elkísérte utolsó utján az el
hunyt nemeaszívO földesurat. Tompa
ilihaiy kissomljói leikész a sírnál
imádkozott, azutáu 6.0«. nyugalomra
helyezték a dukai t hb mint 300
éves családi sirbolibku.
Halálát kél leánya, valamiut
vejéi hiripí éajyácskói Böszörményi
László miniszteri tanácsos, almást
Kovachich János ny. őrnagy, dukai
földbirtokos, az Ostfly, Ajkay, Weöreös.
Niczky grófi, valamint Gálba Vince
főszolgabíró és kiterjedt előkelő ro
konsága gyászolják.

Olcsón szépet divatosat, jót]:

Kosztolitznál v e h e t i "
Celldömölk, FWér.
Harisnya, kesztyű, finom Ikötöttáru, reritikűlök,
— habselyem fehórnemö, rövidáruk.
Wimpassi ng hócipők! Játékáruk nagy választékban.
Nézze meg, mit nyújtunk, biztos, hogy nálunk
vásárol!

azjm.

segédlelkész. Utána Drvaosbraosztás,
végzi Bácsi Sándor lelkese. Délután
3 órakor »z oj iskolában lyturgikus
gyermek istentis/.telei, tartja: Kitdi
Lajos segédlelkész.
Rsf. Istentisztelet. Deo. 25-én
Karácsony napján délelőtt 10 órakor
az Árpád uloai ág. h. év. elemi is
kola fűtött termében prédikál és
urvacsorat oszt Fazekas Mihály reff
püspöki titkár. 26-án Karáctony má
sodnapján ugyan ezen iskola termé
ben prédikál Balogh Imre legátus.

Kaiácsonyfa ünnepélyek.

Az evangélikus Nőegylet vasár
nap, 22-én délután 3 órakor az Ifj. '
Otthonban tartja^-kiirácsónyfa ünne
=^===^Saját^yártJiiánytt^
I Karácsony éjjelén szállj földre: Szereteti-j pélyét, melyen dr. Porkoláb Jánosné
kiosztja a karácsonyi segélyeket. —
Fogd meg bátpritón a kérő kezeket I
Ünnepi beszédet tart' Bácsi Sándor
Némítsd el a sóhajt, a panasz jajszavát,
j Szenteld meg békével ez áldott éjszakát I J lelkész, énekel: az elemi iskolások—
vegyeskara Ludván Sándor vezetésé
Karácsony éjjelén — miként egykor régen, ! vel. Az ünnepélyre az érdeklődőkét
Ctillagragyogásos, mosolygó kék égen — ezúton is szeretet'el meghívja a Nő- '
jabau ia, ezzel az alcimmel volna irredenta. E g y e n e s e n a szívhez szol. | Angyalok éneke szálljon, mint az illat
egylet -elnöksége.
összefoglalt:ato: A visiootlitaa. A Nincsenek benne vérforraló erősza • S az emberszivekben ébredjen almai I
Az Urleányok Mária kongre
koskodások,
oiocun
benne
politikai
j tárgy természetéből következik, bogy
I Karácsony éjjelén, ajtó és szív zára
- I gációja él Obláta Egylet ma délután
as első részben több s regényes vagy gazdasági beállítás, as elszakí I Nyíljon meg a kérők esdeklő szavára,
4 órakor tartja a Kath. Ház nagy
elem és a cselekmény, a másodikban tó;! ierű'etek uj gazdáinak jóformán | Hogy otthonra leljen az elhagy..tt árva,
termében a szegények karácsonyfa
a leíró éa naptószetu ro6zek uralkodók. osak az árnyéka suhan át a sötéten, Hogy szeretet hulljon a közöny havára I
ünnepségét. Ax ünnepi beszédet dr.
A két különállónak is tekinthető a színen, a fájdalom beszél ebből a
HorráthKároly
perjel plébános mondja
részt az tartja össze, hogy mind a műből, halkan, mélyen s az jut benne Karácsony éjjelén: legyen való álmunk,
kettő voltaképen agy emberi lejeknek kifejezésre döbbenetes erővel, bogy Szűnjön meg szomorú, bus magyar rab az iskolás gyermekek pedig karácsonyi
ságunk ! énekeket adnak elő.
képe. Az egész .mű lírai s igy bár az elszakított részekhez a menekül
Frontharcosok karácsonyfa ün
mennyire is a Szeps-iSég s tárgya, teket ma, 16 esztendő multan is Hogy az igaz |Béke' angyal szárnyon szálljon
minden az iró lelkében tükröződik, olyan szálak fűzik, melyek eltéphe- S őrömének zengjen Nagy-Magyarországon! nepélye. Ma vasárnap délután fél 6
órakor lesz a varosháza tanácster
Bertalan Sándor.
minden csak azéit fontos, mert az tetleoek: a szülőföld szeretete, a szü
mében melyre ngy a frontharcoso
iró éleiével van kapcsolatban, min lőföldért rajongás bensőséges szálai,
E
tekintetben
e
mű
egyedülálló
a
kat, mint családtagjait, valamint az
den ugy ragyog, i tizei, ahogyan az
msgs
iie
nébeu.
érdeklődőket
is
zivesen
látja a
iró lelke, a. iró érzéséi ragyogtatják,
vexelősép.
.
•
tükrözik. Végső iéoyegébeu ez az
L. Ujváry Lajos, tanár.
emberi
sors ma Magyarországon
' Karácsonyi Istentiszteletei.
Máv. Vasutas Kör foryó hó
ezrek é l ezrek .sorsa. Engem meg
i
- Az apátsági templomban hétfőn 24-én délután 3. órakor tartja évi
óvott a Gondviselés attól, hogy slveszokásos vasutas írvak és özvegyek
" (Ez a kritika még a kézirat el I reggel az utolsó hajnali mise, keddea részére rendezendő karácsonyi segély
azítsem a szülőföldeméi, de teljes
mértékben at tudom érezni azt a olvasása utan készüli. Azóta a mű ' éjféli szentmise, melyet dr. Honvath kiosztását. 85 rászoruló részére 11
átnézés
következtében Karoly perjil p^eban-is mond, mise csomag, 30 gyermek részére a cell
fájdalmai - a hizavágyásoak azt a többszörös
megszépítő hatalmat, raelj művész még többet nyert értékében. A szerző alatt az egyhaü vegyeskar karácsonyi dömölki oszlályméruökség vonalára
emben ilv-n szerelmi vallomásra maga véste linóleum metszetekkel betei.-k. t énekel,
25 csomag, 55 sz- mely részére pedig
A zárdában László Dániel polg.
késztet. Ebbői a szempontból a. mű gazdagon illusztrálta könyvét, mely
a celldöj lölki mav. Vasutas Körben
:
leányiskolái
igazgali,
a
.
kórházban
nemcsak » szepességieknek, hanem i nek c.ínos kiállítása a Kemenesalja
lesz kiosztva 413 peugő értékben
{
pedig
Horváth
István
kórházi
lelkész
minden meneko t érzéseit tolmácsolja ' nyomdai műia'ézetet dio-ón.) Kapható
cipő, alsó és felső ruhanemű.
!
t.-rlja
az
"éjfé'i
misét..
s tulajdonképp-n a * leghathatósabb lapunk koiiyvesboltjabaor
A i ingva karácsonyi adoma
K.tr-isv.juy e so napján ri ege! 6 t
j és 7 órakor- sze.nmn.ok, 8 i rakor j nyal. A Celldömö'. f - Vidéke Hangya
, orgoms n i , r.nid szeolbesiéddel,.{ íogy. es ért. szí etkezet Imyö hó
i. délelőtt 10 órakor'főpapi uagy mise, j 17-én megtartott igazgatósági siyülése
j poi.tibka.ja J indi JJ rn.irdin kormány- f a Frontharcos Sz(H- helyi csopvrtjí,
lőlanáosos, dömölki i.pai, mise alatt B May. _Vasu.tasok K'ire. a rk. Qpjaja
Egyesület, a rk. Lejenye-gy. - i , a rk.—
Péate'ít virradóra ae-..d ímo.ki birtokáról beköltözőit - városunkba, egyházi vegyes.or iaJFi m/sét ad elő
betéteikül. Délután •>• 3 Maria Kongregáció, as év. Nóegyiet,
kOzkuiliazban rövid szenvedés uiau a etlől kezdve minden idejét.és tehet- karácsonyi
az ev. elemi iskola, a* Tüdőbeteggooraji Kemenesaljának egyik kiváló ségét a Celldömölki Hitelszövetkezet órakor Szentséges litánia.
Karácsony másodnapján reggel dozó, a S t e f á n i a Egyesület karácsony
fejlesztésére fordította és abbén a
oszlopa, dukai Takách Ferenc Ci. és
fája javára 10—10 pengős árut, a
kir. kamarás 74 éves korában eíhnnyt. minőségében is igen nagy tevékeny 6 és 7 órakor csendes mis^k, 8 óra
hei-beli ref. fiókogyház templomépiDukai Takách Ferenc Halat ko séget fejteit k L Mag s kora ellenéra kor orgonás miss, nrgyuiisét mond
tése javára 20 pengős pénzadományt
rától kezdve vezetöszerepet játszott is elénk szerepet játszott városunk dr. Horváth Károly perjet-plébános.
szavazóit* meg, összesen 110 pengő
a vármegyei és az országos politikai tarsadal mi éleiében s mindenütt részt Mise alatt népének és as egyházi ve
ériékben.
életben, de élénk részt veit ae evan-^l vett és minden jótékonysága intéz gyeskar karácsonyi betéteket ad elő.
Ddutau 3 órakor Szentséges litánia.
gélikus egyházi életben'ia, ahol több ményt támogatott.
gyülekezetnek, később a kemeneaaljai
Következő napon Szent János
Az elmúlt hét csütörtök estéjén
Előfizetőinknek, olvasóink
egyházmegyének volt felügyelője, de sgyszélhűdés érte, amellyel azonnal evangélista napján reggel negyed' H
nak, munkatársainknak, la
réast vett sz egyházkerület és az beszállították a celldömölki kórházba, órakor plébániai mise, otánoa boregyetemes egyház munkásságában is. azonban az. orvosok minden igy eke -' szenteléi.
punk
minden jóbarátjának \
Az országos politikában előbb a sza sete hi ha való volt. nem tudták meg.
Az- ev, templomban K a r á c s o n ; ' Istentől megáldott boldog ka
badelvű párt, majd a munkapárt meg menteni az életnek. Vele a dukai ünnepeiben" a következő Isten tiszte
rácsonyi ünnepeket kívánunk.
alakulása után, mint gróf Tisza István Takáehok vasi nemzetségének evan letek lesznek
bizalmasa, a vármegyei munkapárt gélikus ágának as utolsó fért tagja
Állomás vizsgálat. - A máv.
Karácsony előéltjén, kedden este 6 .
•gyík oszlopa lett. A koalioió bukása szállt s sirbsj
; "
órákor fsten-tisztelet a templomban ; izombathelyi—üzletvezetőség kikül
után a következő választásokon a
Holttestét a kórházból a Fsreoc Prédikál Váozy Dezső segédlelkész, döttei .az elmúlt hétfőn Celldömölk
celldömölki választókerület jelöltjeként József-utcai lakására szállították, ott
énekel az Ifjúsági Egylet vegyeskara. állomáson állomás vizsgálatot tar
emlegették, azonban Oitffy és Maróthy- ravatalozták fel s pénteken délelölt
Karácsony 1. ünnepén szerdán, d. e. tottak.
vsl szemben nem lépett fel, a kép- 10 órakor as egész Kemenesalja uri
két rendes Isten-tisztelet. Az első
Korvadáazat Mult kedden gróf
víeelöjelöitséget elhárította magától. társadalmának, valamint városunk és
kezdődik fél 9 órakor. Prédikál: Káldi Ciráky Jósssf Kenyéri birtokán kör
Munkásságát továbbra is egyházának a vidék nagy részvétele mellett bú
Lajos segédlelkész.'Az Isten-tisstelet vadászatot tartottak, 336 drb. nyul,
és a vármegyének szentelte. Nyiltia
csúztatták el. A búcsúbeszédet Moii végződik fél 10 őrskor s utána 10 30 drb. fogoly kertit terítékre —
giert, jószivéért és izzó magyarságá torisz Jáiio» ev. esperes mondotta.
óráig urvhosorát ősit Váozy Dezső Szabó Károly celldömölki gőzmalomért az egész vidéken nagyra becsül
Bácsi Sándor celldömölki, ev. lelkész legódlelkész. A 8. Istentisztelet kss- tulajdonos alsósági vadásíterületén
ték s tanácsát minden fontos dologban imádkozott! a a celldömölki svang.
dődik d. e. 10 órakor. Prédikál; Bácsi szerdán volt as évi körvadászat, 270
kikérték. Dukai Takactv Ferenc ama ifjúsági egyesület vegyeskars pedig
Sándor lelkész. Énekel az Ifjúsági darab nyul és 80. darab fogoly ke
utolsó nemes urak egyike vblt, akik gyászdalokat énekelt. A búcsúzta
Kgyeiűlet.. .vegyeikara.. Istentisztelet rtit téritekre. A korvadászaton 16 aa
minden eszközt mégragadtak, bogy a tón Duka község nagyobb küldöttség
után urraosorát oszt Káldi Lajoi se vették részt.
hass, as egyház iránti kötelességük gel képviseltette. magát. A búcsúzta
gédlelkész. Délután 3 órakor Isten
nek -tekintélyűkkel és vsgyonukksl tás után a holttestet a. gyászkocaira >
- A pipa a karácsonyi fsgyvertisztelet írás magyarázattal, tartja:
minét jobban megfeleljanak.
tették és elszállították Dókára, As ' Váczy Dezső segédlelkész. Karácsony szűnet ügyében kedvezményező lá
Jóságos hitvess elhunyta után | utolsó otrs az előkelőségek kocsikon
péit tett, hogy karácsonykor a had- :
! i _ ünnepén d. e. 10 órakor rendes
hagyta a gazdálkodást és dukai
autókon'kisérték sl as elhunytat. I.tentiazleleL Prédikál : Váozy Dezső viselők fegyverszünetet tartásnak Keletafnkában.

Karácsony éjjelén!

Olvassa kiboesátott árjegyzékünket. Ha nem
kapta, ugy kérje.

HÍREK.

dukai Takách Ferenc
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A Celldömölki Hitelszövetkezet Igazgatósága,
felügyelőblzotteága és tisztviselői mélységes

megrendüléssel

ludatják, bogy a szövetkezeinek alakulás óta elnöke

d u k a i TAKÁCH F E R E N C
.

cs. é s k i r . k a m a r á s

életének 74-ik évében rövid szenvedés után folyó hó 18-án
elhunyt.
Nemes lelkének meleg szeretetével vezette szövetke
zetünk ügyeit. Magas kora ellenére fáradtságot nem ismerve
szolgálta szövetkezetünkön keresztül hazáját é s nemzetét,
önzetlen munkájáért haló poraiban áldja meg az Isten.
Földi maradványait folyó bó 20 án kisértük utolsó
útjára, emlékét pedig szivünkbe zárva, kegyelettel őrizzük.

Elhunyt kereskedő. Hétfőn dél
előtt elhuoyt Jáuásházán Geisler Jenő
kereskedő 49 éves korában. Teme
tése ksddeo délután 2 órakor volt
Jaoösházán. nagy részvét mellett
kisérték utolsó útjára, özvegye é s
kit gyermeke, valamint sógora Soblesingsr Endre lakereskedö gyászolják.
Háziasszonyok I Megjelent a Dr,
Oetker gyár ötödik kiadása fényké
pes ünnepi recsptkönyve, melyet
kiránságára bárkinek ingyen éa bér
mentve kOld : Dr Oetker A. Tápszer
művek Budapest, Centi utca 85.
Sfltőpo. es vanillicukor ara most
levesként 12 fillér.

eddigi feltételek mellett.
Strand mai állasáról tett jelen
tést az elöljáróság, amit a képviselő

Képviselőtestületi közgyűlés.
i A péneken tartott képviselőtestületi
I közgyűlésen az alábbi -ügyeket tár|—gyaltak te: Gyepmestterr-álláora hir
detett pályázók közül.Vetekéi Mihály
a legkomolyabb pályázó, azért a gyepme téri teendők ellátását ö kapta
meg. Vetekéi Mihály igen humánus
arakat alapított meg. A község á l u l
kiirt 5 pengős dijak helyett éjjeli
tisztításnál 4 p-n tőért, a nappali tisz
títás iái 3 pengő helyett 2 peugőért
hajlandó elvegezni a munkalatokat.
Egyéb..mamáknál is számottevő en
gedményeket tett.
-Az .o'öipiróság javaslatot tett

kat is szabid írusitani. Az árusítás
azonban kizárólag zart édéuyekbeu
é» csak az üzleti helyiségén-kívül e s ő
logyasztasra töttóohotik;
— ' •

f

hogy a képviselőtestület
járuiiou
húzza több hirdetőnél a hirdetési
dijak eltörléséhez. A képviselőtestület,
mert az illetőknél ngy sem lehet be
hajtani á hirdetési dijakat, azoknak
törlését elrendelte.
Kövezeti vámokat a máv. átalinynzni akarja. E célból tárgyalások
vannak folyamatban.
Református fiókegy ház 226 négy
szögül területet kért és kapott s köz
ségtől 500 pengő átalányösszegben.
Kapísztrán János cserkészcsapat
a helyhatósági illeték elengedését
kérte és megkapta.
apaállat tartási ssersődéat to
vábbi egy évre meghosszabbították.
Honig Sámuel vállalkozó kari,
attast neki fizessék ki kamataival
•81Bit. A kutügyi bizottsághoz tették á t
Baromfi export vásár tartását
illetőleg ugy határoztak," hogy megterdszendők a járás közaégei, hogy
rendelkeznek e megfelelő anyaggal.
Hősök ligetének rózsafákkal
való beültetését Simon Jósséf hely°
Polg. isk. tanár
szorgalmazta.
»oat arra kérte á községet, vegye
további keselésbe, a képviselőtestület
Wyzökönyvi köszönetet mondott Si«tju József tanárnak a kegyeleti mun
kálkodásért, egyben átveszi aa ott
•Wlteutt rózsafákat és díszfákat to
vábbi gondozásba.
S.abó Mihályné-féle hasal a
"Még továbbra is bérbevsszi as
6 h

testület tudomásul vett.

Üzletek zárórája az aranyva
sárnapon. A kereskedelmi miniszter
rendelete értelmében a karácsony
előtti vasárnapra egységesen délután
6 óráig szabad nyitva tartani. Ezen
a vasárnapon azonban az egész or
szág területén az égett szeszes italok
forgalomba hozatalára -b trendezett
uyilt árusítási feletekből — tehát a
fűszer és vegyeskereskedésekböl is
— ' a z o k nyílva tartásának tartama
alatt kivéteiesen é g e t e t t szeszes italo

Jégsport A közeljövőben meg
nyílik az ;i,onnan átalakított é s min deu kényelemmel ellátott moderu
korcsolyapálya Celldömölkön. A cell
dömölki Vasutas Sport Egyesület
minden erejét latba vetve azon volt,
hogy az ö kedves sportpártoló és
sportszerető közönségének minél több
szorafco<asi es minél több sportolási
lehetőséget biztositsou. A Vasuta.
Sport Eeyu-Ulet eddig közel kettőezer
pefflSÓt fektetett b.da a korcsolyapálya
miinkalat.aioa es ezentúl még foko
zottabb méretekben akarja keresztül
art, hogy a oo..dőmölkí sportoló kö
zönség minél jobban szórakozhasson
és sportolhasson. A megaphoonak,
— amelynek zenei akkordjaira vidá
man táncolhatnak és körözhetnek az
Összesimuló párok — felszerelési
munkálatait már hétfőd megkezdik,
Az idei korcsolya' szezonban jégttnnepélyek é s jégbemutatók megrende
zésével akarunk a mi kedves közön
ségünknek kedveskedai. Most midőn
m á r osak pár nap választ el bennün
ket a korosolyassezoa megkezdésétől,
mást nem kéc az Egyesület osak azt,
hogy ugy mint eddig, ugy ezután is,
vagy ha lehet még fokozottabb mértékijan pártolja a celldömölki sport
szerető közönség Egyesületünket, hogy
ások a oélok, amelyeket as Egyesü
let msga elé kitűzött .mind megvaló
sulhassanak. Abban a reménybea
hogy a jég birodalmában egy barát
ságos meleg kis szigetet.tndunk al
kotni, ahol mindenkinek szive, lelke
felmelegszik a sport hatása alatt,
fogjuk megkezdeni as idei korcsolya
évadot A széaoojegyek már most
kaphatok elővételben, — tsrmészessstesen sokkal olcsóbban — a pá
lyaudvari kezelőirodában. A szezonjegyek árai a következők : nem tag
felnőttek részére 0 P, nem tag gyer
mekek részére: 4 P, tag felnőttek
rérsére : 4 P, tag gyermekek részére:
2 P. Gyermekeknek tekintendők, skik

a 15-ik életerőkbe még nem léptek.
Napi jegyek árai a következők : nem
tag felnőttek részére : 40 f, uem tag
gyermekek részére 20 f, tag fel
nőttek r é s z i r e : 20 (., tag gyermekek
részére : 10 I . A melegedő'napon kinti megváltása 10 f. Egész sze
zonra korcsolya megőrzés és gondo
zás 1 P. A srezoojegyeket már most
szerezze be mindenki, mert újév
után már csak drágábban lesznek
beszere.hetők.— A CVSE vezetősége
értesiti a tagjait, hogy a korcsolya
pálya bérletjegyeket és belépőjegye
ket csak az utolsó negyedévi tagdijnyngta ellenébén fogja kiszolgál
tatni. A ki nem váltott tagdíj nyűg
ták az állomási ' kezelő irodában|
válthatók- k i .
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• S Ü T Ő P O R R A L Karácsonyi

kalács

-10 dkg vajat habosra keverünk,
adunk hozzá egy tojást (s 2 kanál
Dunántúl asztal-tennis bajnok
sága. A Tapolcai Ifjak Atlétikai! cukrot, tovább keverjük, majd
Klubja Karácsony ünnepeiben tártjai újra egy tojást és 2 kanál cukrot,
mellyel szintén habosra k e v e r j ü k .
Tapolcán Dunántúl asztal-tennis baj
nokeágit, amelyre községünkből Gréczíj Ekkor - Vi kg. lisztet 1 csomag Or.
Oetksr-fele „Backin" sütőporral
l'er -i.c, a celldömölki -Ev. Ifj. Egye
keverve,
osomag Dr. Oetker
süléi játékosa is leutazik. A Vesz
preinhen kitűnően szerepeit 8 nzota| féle vanlllin cukrot, V i citrom
reszelt héját és annyi tejot adunk
is tréningben lévő játékos szerepie
sélől komoly^sikert-remélhetünk, sj hozzá, amennyi szükséges. Ha a~
megfelelő diszpozíció esetéu nem lenne kalácsot finomabban szeretnők, ugy
mazsolát, mandulát, finomra vágott
meglepetés, ha az egyéni bajnokságot
cítronátot vagy arancinit is adunk
megszerezné.
hozzá. Jó meleg sütőben arany
A Celldömölki Vasutas Sport) sárgára sütjük
Egyesület a vasúti étterem osszee'
helyiségeiben rendezi meg december
melleosége támadt, mivel a vonalra
31 éu este 8 órai kezdettel hagyó
mányos Szilveszter
estjét, bucsnt pénze oem volt, gyalogosan indult
mondva az Ö s hozsonnát hirdetve hasa Alsóságra. Nagysimouyiba. érve,
a várva-várt boldogabb Ujeszteudőnek. bement Kontios József házába, ott
Kellemes -elhelyezésről s szellős tánc- (elhasználva a házbeliek távollétét,
helyiségről goodo.-kodás történt, —• tálalt is az egyik szekrényen egy
miért is helyek biztosítására a jelent pénztárcát a azt 18 peogő tártain.akezéseké december 30 délig,"va val elemedé, de nem juthatott meszlamint érdeklődéseket s felvilágosítá s-.ire, mert útközben -találkozott egy
Kcnticsék
azalatt
sokat az állomásépület kezelőirodája cseodőrjarőrrel,
intézi. A szilveszteri mulatságon, a észrevették a lopást és azonnal je
szokásos szerencse malacon kívüli még lenlétiek az oda érkezett csendőrök
nagy mennyiségű komoly és hasznos nek, akik visszafordultak kerékpárjai
sőt nélkülözhetetlen háztartási cikkek kon Alsóságra s éppen abban a pil
el Szentgyflr-yit,
is kisorsoltatuak a belépőjegyekre lanatban fogták
minden külflu ráfizetés nélkül. A k i  amint szülei házához é r t Rö-töu
sorsolás az éjféli szünetben a közön vitték vissza Szombathelyre, ah il 6
ség és a vezetőségből megválasztott hónapi fogházra Ítélték. Szűcs Fi reno
bizottsgg előtt fog tartatni, az ered- addig m m köretett el semmit, míg
meny pedig az egyesület saját rádió társa ki nem szabadolt,, majd autiak
ján fo, kihirdettetni. Aki kollemes, kiszabadulása után áttették' működé- '
Szilveszter estét akar, az nem ma sük terét Egeralja és Adorji háza
községekbe, ahol éjjel a padlásokat
rad el
_
fosztogatták, ahonnét scnkal é^ kol
húsok
kiderültek,
Bági
Jáég. bászt lopkodtak""éT^ainíért pár bélre
1932. évben egy éjszaka kifosztották
a veszprémi ügyészség fogházába' ke
özv. Maltusné celldömölki trafikját. A
rültek. Nemrég .szabsdaltak ki onnan
körültekintő nyomozás dacára sem
s vásárnap Celldömölkön újból meg
sikerült a tetteseket kézre keríteni.
kezdték • tevékenységüket, amelyre
Vasárnap; éjjeL^Szentgyörgyi. Gyula
végre ráfizettek. A csendőrség széles- '
és Szűcs Fereuo alsósági lakosok be
körű nyomozása végre sikerrel járt
másztak Róth Izidor celldömölki ke
és a teljes bBnlajstromukat Összeállí
reskedő udvarára és onnan két libát
tották a betörőknek s már be is
elloptak.'A tetteseket sikerült rögtön
szállítottak őket a szombathelyi rigyéss
kézre keríteni, beismerték azt, hogy
ség fogházába.
1932 évben ők törtek be özv. Mat
tomé trafikjába, majd as alsósági
Veszélyes baleset. Gróczi Lajos
Hangya szövetkezetbe, Leasinget Ottó a minap varosunkban a lakásán as
jakereskedő irodájába, Goldschmied udvarban fát akart aprítani s néra
Béla üzletébe, Horváth Pál izsákfai vette észre, hogy ahol 0 lát vágott
trafikjába és megkísérelték a betörést egy kötél volt kifessitve. Amint a •
Géfin Józsel celldömölki trafikjába is, fejszét ütésre emelté, as a kifeszített
de a járókelők megakadályozták JSket kötélbe ütközött s oly szerencsétlenül
e t tervük nem sikerült. A kél betörő vágódott vissza, hogy élével Gréczi
megnevezte tettestársait is - Fekete fejét keresztül hasította. Azonnal a
Imre, «yürü Gábor és Kies József celldömölki közkórházbá szállítottak,
alsósági lakosok személy ében. A nyo ahol gyors beavatkozással sikerűit ői
' 'i '
mozás során az is kiderült, bogy megmenteni az életnek.
ezek már 6—6 hónapot is töltöttek
Iparbeszüntetés. Fehér- János
a -szombathelyi kir. ügyészség foghá celldömölki lakos ácsi párát, Özvegy
zában, mert
Alsóságon, Nemes- Góozán Imréné jánosházai. lakos oikocaban és Iuáklán nagy előszeretet pésziparát szüntette be.
.
tel keresték lel az őrizetlenül hagyott
Vasvár megys főispánja a keólakat, lőként kOvér kacsákat és l i 
meneamihályfai inségmonkákra. 500
bákat emeltek el. A nyomozás folya
pengő segélyt utalt ki. <: •
mán egyre több bűn került naplónjre
Élővad befogási engedély. Or.
s kiderült as is, hogy Breaér Samu
fakereakedőüól is padlókat és geren Spissioh László vOnOoki földbirtokos
dákat loptak Szentgyörgyi és Szűcs, élővsd befogására engedélyt nyert
emiatt kerültek a szombathelyi ügyész
Iparlgazolvinyt nyert Farksa
ség fogházába, ahonnan kiszabadulva Gábor celldömölki lakos divatáru
Szentgyörgyi Gyuláoak ismét kellé- kereskedésre.

*.

Balesetek. Kiss János 32 érés
celldömölki lakosnak, Hokhold István
pékmester kocsisának favágás közben
a fejsze nyele visszavágod éa bal
-remet megvágta. — Niczki János
20 éves ostffyasszonyfai lakosnak,
aki liesterhazy Eiek malomlolajdonosnak szolgálatában állott, mellkasát
a ló megrótta. Mindkettőt a -celldö
mölki közkorházbao ápolják.
Községi tisztújítás. Illetékes
helyről szerzett iolormáció szerint a
celldömölki járásban a községi tisztujítások 1936. január első leiében
'esznek megtartva. A választási elnö.01 a járási főszolgabíró már kijelölte.
Belügyminiszteri leirat érkezett
a járási főszolgabirósagra, mely sze
net át kell építeni, illetőleg ki kell
telepíteni a celldömölki ósdi vágóhi
dat és az állatvásárt ugyancsak át
kell helyezni a városon kivül eső te
rületre.
A helybeli közkorházban péotekxn délután 4 órakor volt a kará
csonyfa ünnepély, amelyen megjelen
tek a társadalom vezető egyéniségei,
a kórház vezetősége é s . ápoló sze
mélyzete teljes számban. A megnyitó
beszédet dr. Horváth Károly perjelplebános mondotta. A gyOoyőrfien
felépített beszéd mély halast váltolt
ki a hallgatóság soraiban, majd sza
valatok tették változatossá a kedves
.ünnepélyt. Végül az ajándékok szét
osztása következett, a kórház minden
betege ajándékban részesült.
Rejtélyes noi hulla. A napok
ban Vasárosmiske község határában
egy szalmakazal tövében egy isme
retlen női hullára bukkantak. A nyo
mozás folyik, ezideig még oem sike
rült kilétét megállapítani,, valószínű
az a feltevés, hogy az ntun levő
ismeretien no a szalmakazal tövében
akart aludni és e közben megfagyott.
A celldömölki sv. if]. egyesü
let január 5-én este 8 órakor tartja
a Gnfi szálloda nagytermében tánc
mulatságát. A táncmulatság iránt
máris nagy érdeklődés nyilvánult
meg. Az agilis rendezőbizolUág maris
megkezdte működését s az előjelek
szerint a táncmulatság máris jólsikerűltnek ígérkezik.
A máv. hétvégi jegyeinek ér
vényessége. A máv hétvégi menettéri jegyeinek érvényességét decem
ber 21-én déli 18 órától december
•27-én déli IS óráig terjesztette k t
Ezek szerint a 21-e és a 26-a között
megváltott ilyen jegyekkel december
27-én délig kell aa utazást befejezni.
Szilveszter est a Kath. Házban.
A Kath. Kör a Kath. Legényegylettel
karöltve rendezi meg ez évben szil
veszteri táncmulatságát a Katb. Ház
összes termeiben. A nagyszámú ren
dező gardamiodent elkövet, hogy a
mégjelenő vendégek egy felejthetetlen
est emlékével távozzanak a nagysza
báannak Ígérkező mulatságról. Belé
pődíj személyenként' 1 P, családjegy
i.S Pangfl.
•
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A karácsonyi szünidőt a kul
tuszminiszter minden iskolában dsc.
21-től január hó 6-ig bezárólag rendelte el." A 'tanítás' minden, a kultusz
miniszter hatásköre alá tartozó isko
lában január 7-én kezdődik meg.
A szilveszteri záréra. Szilvesz
ter éjszakájára a nyilvános-étkezdék
éa szórakozó helyek, továbbá a hang
versenyek, előadások és táncmulatsá
gok záróráját reggeli 6 órában álla
pitotla meg a belügyminiszter. A
nyilvános szórakozóhelyeken szokásos
zenéiés kivételével valamennyi mutat
ványos előadáshoz rendőrhatósági en
gedély szükséges.
. Nagysimonyi községben sertés
pestia megbetegedés fordult elő.

szám.

játékasztalon, a másodosztálynak ré as átalakítás és egyidejűleg végzett
szére szombaton 28-án d. u. 3 órakor tatarozás költsége együttvéve elérje:
megkezdődik, az. elfő osztályú játé a) állandóan adómentes épületnek
kosok részére pedig -s rrmhiteu este adóköteles epületeiké alakításakor és
modernizálása
7 órakor. A verseny f, mindegyik egyes bérlemények
egyesület a legjob játékosait vonul esetén az átalakított épület, illetve
tatja fel s az egyre fejlődő játékosok bérlemény be ső köbtartalmának köb
között alig ran árnyalati kfliömbség, méternél a 2 pengő 40 fillért; b) bérugy, hogy a verseny mindenképpen -hazaknál az évi bázadélap 16 száizgalmasnak H küzdelmesnek ígérkezik. i zalókat; c) családi házaknál ház-adó
A rendező egyesület a szakértő ér I 30 százalékát. Az adókedvezmény
deklődők számára a fűtőit teremben abból all, hogy az átalakítás és az
ü'őhelyet bocsát rendelkezésre a az egyidejűleg végzett tatarozás igazolt
érdeklődőket ezúton ia szeretettel költségeinek 60 százaléka, műemlékjellegű épületeknél a 90 százaléka az <
meghívja.
átalakított épület házadójából, ennek
Az alsósági av. templom fel
rendkívüli pótlékából és községi pótavatása. Amint megírtuk, az alsósági
' adójából leszámítható. Aki az adó
ev. gyülekezet vasárnap aratta fel
kedvezményre igényt tart. köteles az
újonnan átépített templomát Az ün
átalakítási munkálatok megkezdése
nepélyen résztvett a nagyközség elöl
előtt legalább 8 nappal a pontos
járósága, valamint a szomszéd gyü
méretekkel ellátott kiviteli terveket,
lekezetek lelkészei, tanítói es a hivők
és részletes költségvetést két-két pél
nagy száma. Tíz órakor kezdődött az
dányban városokban a polgármester
avatási ünnepély, Balázs Béla alsó
hez községekben az elöljárósághoz be
sági lelkész oltári szolgalata után
nyújtani és az adókedvezmény meg
Molitorisz János esperes hirdette az
A gyümölcsösök agy vesze igét. Az istentiszteleten az alsósági állapítását kérni. Budapesten az em
iitett tervek és költségvetés egy-egy
delmes uj ellenségéről ir részletesen és kisköcski ifiusági énekkarok mű
a Növényvédelem és Kertészet leg ködtek közre. Délután 2 órakor Ga példánya a kerületi adófelűgyefőséújabb száma. Cikkeket közöl az őszi ram Zoltán bobai lelkrsz az iskoláj gekbez nyújtandó be. A munkálatok
barackos hozamáról, az állandó gyü gyermekek részére liturgikus Isten befejezését 30 napon belül kell az
mölcstermés tényezőiről, a gyümöl teletet tartott, este 6 órakor pedig az emiitett hatóságoknál bejelenteni. Az
és mellékletei,
csös telepítésének legfontosabb szem iskolában műsoros estély volt, ame előzetes bejelentés
pontjairól, a fakéregodu házi készí lyen Nagy Miklós zalaegerszegi lel valamint a befejezés bsjelsulése és
téséről, egy uj szólőbetegségról, az kész és Szakály Dezső igazgató tanító a hozzácsatolt zárszámadás illeték
mentesek.
ujrendszerfl talajforgstaTF5I~a szá
előadásokat tartottak. Pető Ferenc,.
razsagbau való szőlógazdalkodásról, a Bemport Etel verseket
szavaltak,
téli gyUmöícslakarbolineomos perme még íz alsósági szava' "kórus műkö
tezésről stb. A két dusao illusztrált, dött közre.
színes gyümölcsképet is közlő szak
Olcsóbb lesz a villanyáram, de
Felelés vezető: Wittmann Andor.
lapból a Növényvédelem kiadóhiva
nem varosunkban, hi.u m Szombat
tala (Budapest, V., Kossuth Lajos tér
December
21 szombat, 22 vasárnap :
helyen, ábol már ez befejezett tény,'
11., Foldmivelésűgyi Minisztérium)
de sajnos, minálunk még a tárgyalá Világhírű Orczy Emma bárónő re
egy alkalommal e lapra való hivat
sok sem indultak meg, pedig nagyon
génye :
kozással díjtalanul küld mutatvány
üdvös volos, hogy a helyzet rosszab
számot,
bodásárai városunk vezatősége ezen
EgvJöldmives tragédiája. Ked- I szociális tényt megvalósítana, hozzá
Korda Sándor mesterreudezése.
den délelőtt Rábakeoskéden a községi adva még azt is, hogy a közvilágítás
Kitűnő kiegészítő és híradó.
erdőben Horváth Pál 68 éves rába- ezzel az intézkedéssel megjavíttatnék,
kecskédi földmives társaival együtt mert ez nem világítás, hanem ugy Előadások kezdete: szombaton este
fát döntögetett. Munka közben, amint néz k i , mintha mécsesek pislákolná pontosan fél 9 órakor, vasárnap dél
egy nagyobb fa kídöotéaén dolgozóit, nak az utcákon. Az áramdíj kilowat
után 3. ö és este fél 9 órakor.
nem vette észre a fa kidölését, nem tonként Szombathelyen 62 fillér lesz.
December 25 szerda Karácsony
tudott előle elugrani, a fa teljes sú
Százhúsz kartelt oszlattak fal elad napja, 26 csütörtök karácsony
lyával rázuhant és nyomban balálra
Lengyelországban, mert jelenlétükkel
sulytotta Horváthot. A baleset 11 óra
második napja:
megdrágították a közellátási
tájban történt, nyomban hazaszállí
A magyar fi.mgyártás büszkesége:
Átalakítási adókedvezmény. A
tottak lakására s egyúttal értesítették
a csendőrőrsöt, a főszolgabíró hivatalt. pénzügyminiszter adókedvezményt en
gedélyezett
a jövő évben megkezdett
Három gyermeke, köztük egy Buda
pesten lakó csendőrtörzsőrmester fia éa befejezett átalakíts i munkálatot
őszereplőfc-l
gyászoljak. A nyomozás folyamatban 'költsége arányaiban : a) a házadó alá
'écsi Gizi, Vaszari Piri, Erdélyi
nem
e
s
ő
épületnek
házadókOtelea
van, hogy a balesetért kit terhel a
épületté átalakítására; b) egyébként Mici, Dajbukát Ilona, Gózon Gyula
felelősség.
még használható állapotban lévő bér
i
és Pager Antal.
Egészségügyi vizsgálat. Gaál hazak és családi hazak modernizálá
Szenzációs kiegészítő és Híradó.
András dr., a kO egészségügyi intézet sára és c) egyes bérlemények a mai
felügyelője, dr. Hutiray Andor vár kor követelményeinek mégfelélő át Karácsony m neUét napján kivétele
megyei, dr. Hetthésay Elek járás- alakítására. Az átalakítással egyide sen az előadások kezdeté délután
orvos, valamint. dr. Gerlits Elek lo jűleg végzett és a rendeletben felao2, 4 és este 6 és fél 9 órakor.
szolgabiró varosunkban a tüdőbeteg- rolt karbantartási mnnkálatok költ
gondozó intézetnél, a Stefánia Szö ségei az átalakítási költségekhez szá Halyárak: Ünnepnap, szombat és va- vetség fiókjánál egészségi felügyelő mithatók. Adókedvezményben csak az sárnap: Támlásszék 100, páholy 80,
fenntartott hely 60, I . hsly 40, IL,
vizsgálatot tartott
a bázbírtokos részesül, aki az átala hely 80 és gyermekjegy 80 fillér*
. A cseh köztársasái elnökévé kítás és egyidejűleg végzett tatarozás Szerdán, csütörtökön: Ketten égyMassarik utódává Benea Ede dr. költségeit maga viselte a a munkála jeggyel Támlása-ét 120, páholy 100.
eddigi külügyminisztert választották' tokat helyben lakú iparosokkal vó
fsnntartott hely 70, L hely 60, I I .
mag.
geztelte el, kivéve, ha nincs alkalmas
hely .30, gyermekjegy 20 fillér.
Asztall-tennls verseny. A c*il- iparos. As átalakitáanál csak teljeaen
nj, vagy kikerült anyagot szabad fal
dömölki Evangélikus Ifjnaági Egyesé
let rendezésében december 28-án és használni. Ha a padlóburkolat, vagy Kölcsönkönyvtár
onnfl
'29-én á z Ev. Ifj. Otthonban dől el a fedélhéjazat megújításánál felhasznált
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celldömölki tir. Ifjúság, a Katholikus anyagnak több mint a fele az átala
Legény Egylet a Ev. Ifjúsági Egye kításból került ki, a munkát csak kutatás kölcsönykönjvtáramat a Wes-.
sület asztal-tennis játékosai kőzött tatarozásnak lehet minősíteni. Nem selényi utca 1. szám alatti lakáso
az elsőség kérdése, még pedig az részesül adókedvezményben a meg mon megnyitottam. Havi iPkőlcaönegyéni ranglista versenyben, melyben állapított szabál yozási vonalnál kijjebb, dijért hetenként háromszor cserélhet
pontozás alapján eldűl az egyesületi vagy beljebb, vagy az utcaszintnél ogy a magyar, mint a világirodalom
összetett verseny kérdése a egyéoi magaaaabbao, vagy mélyebben íekvő elasaicus modern műveiből.
bajnokság is, ezenkívül a férfi páros épület, végűi az sz épület sem, amely
Kemény Klári.
bajnokság, valamint a vegyes páros az utolsó tíz éven belül azouoa munka
és női egyes bajnokság is. A másod ciman adókedvezményt kapott, kivéve,
osztályú játékosok részéré az egyéoi ha via major idézte elő az ujabb
Hirdessen a
bajnokságot ia megtartja a rendező átalakítás, vagy tatarozás szükségét.
ség. A versenyek előmérkőzéaei két Feltétele aa adókedvezménynek, hogy
tnesaljában
A m. kir. állami kisbéri mén
telep parancsnoksága január 2 iki
kezdettel patkoló-kováes tanfolyamot
rendez, amelyre a jelentkezők közül
járásunkból kettőt vettek fel ék pedig
ifj. Sós József " o.stlfyasszonyfai éa
Rosta Kálmán hobii községi ková
csokat.
Rábatamáii községben egy autó
kerék találtatott, igazolt tulajdonosa
a csornai fősaolgabirói hivatalban
átveheti.
Kemenssmagasi községben ka
nyaró, Kenyériben baráoyhitclő, Kemeuasmagasiban morbili, Celldömöl
kön és KemeneaazeDtmártonban skar
lát, megbetegedések fordultak elő.
Színészet Jánosit ázan. Csütör
tökön este fejezte be Cserebogár,
Sárgacserebogár njdonsig előadásával
Tóváry színtársulat előadásainak so
rozatát Jánosházáo. A kitűnő társu
lat nagy részvétlenség mellett tartotta
előadásait, azért kellett elhagyni ál
lotnáshelyéts Balatonfüredre mentek.

Nyoaatáast Dmkp-we Máaatai vitte»s asflsa berendezett könyvnyomdájában, Cdldötnolk.
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