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Megjelenik minden vasárnap reggel
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magyar

ajtaja és azon. a délutáni lovasnak
mesél a Cser.
ala.- ja jelent meg és égő szemekkel
i S z i é " a m n l a i ó legényeket. Mögötte
I. A Patkó.
a csárdás szép leápya, a tüzes szemű,
Irla: S m i d é j i u a z B é l a .
piros ajkú, rózsás arca és fekete
(Folytalás.)
hajú »Rózsi«, aki után minden legény
Vigán voltak az ivóban, duhaj légó
í*k mtűnUMk ée kitöm itam aigéay megbomlott, de sajnos, hiába, mert
annak érintése, vagy rosjz szóvaj.
húzta nekik a vígat is, meg a busa! ilíetlenűl történő megszólítása, a ha* Folyt a bot, már az asztalok ro-grawg meg vwiiak rak-va üvegekkel, tállal egyet jelentett az illető résiíre.
d' a csárdás "még egyra hordta a jó "Azért a legények csak mint valami
"ági és somlói bort. Volt itt kékhasn földöntúli lényt tisztelték, mert az már
le "yolt foglalva valaki részére, es
bankó annyi, mint a szemét, mert
pedig már agy is mellette volt
jh*8 a cigányprímás vonójába is {Q
Amikor a legények megpillan
wtitiios bankó volt behúzva, pedig az
>kkor igen nagy pénz volt Az asztal tották az ajtóban adélutáni tovasuuizéteken fokosok ós pisztolyok hever kat, »Ácsi More. kiáltássá) elhallgat
ek, a szoba két sarkába padig dup tattak a zenéi is » Adjon Jaten vezér*
lacsövű puskák voltak letámasztva. szóval felugráltak éa lekezellek vele.
ámulatok közöli derék szép szál Lovasunk viszonozta a köszöntést ós
'e&iayak is valtak, de vajt 'közöttük •Fogadj látaó l«génye#« saoval felelt.
néliauy kegyetlen nézésű, m*r»ona Aztán egy léséére lenMarlntí kis
»'»k.w. Volt itt fólrehozódva, néhány asztal mellé leölt, a puskéját levette
?*!*J. alig pelybedző bajusza juhasz- a villáról és maga mailé, az nestat
J
is, akik tisztes távolságból cak a tálfelőirsarkáboí {^másította,
hogy késnél legyen, ba kají
***im a mu^tozofrat.
A^ziBrRózsi aztán sietve ment
Javában folyt a t á n c , amikor
" " I l i t a csárda ivójának u d v a r i i g ki és a w ^ a g m» hart tatt a I * - "
, a r
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nemzet.

VIII- Eduárd angol király
trónralépésével uj korszak kez
dődölt nunr.csak Anglia, hanem
egész Eurtpa történetében. VIII.
Eduárd fenkölt és szeretetre
méltó egyénisége bizony ira meg
szólaltatja a kisantant lelkiisme
relét, mert előtte immítr nem
titok az *z ádáz politikai játék,
amelyet-a, trianoni békekötés
" óta folytatnak nemzetünk ellen.
Pesszimisták vagyunk, sok- csa
VIII. Eduárd, az atigol kilódás ért bennünket, tudjak jól, Tály édesanyja révén rokonság
-hogy két^ettenlétes • - világnézet ban van—a—magyar nemzettel,
mérkőzik egymással, l»gy a maga az ő hatalmas és népszerűsége
egyeduralmát Európában
biz mint már fentebb megírtuk, jó
tékony hálással lehet az egész
tosítsa.
VIII. Eduárd jói érezte ma Európa békéjére.
git hazjink fővárosában, bizo
Gömbös Gyula kormánya és
nyára magyarországi pihenőideje általa az egész magyar nemzet
"TSirTélbasználtá" az alkalmat, "mély részvétének adott kifejezést,
hogy a magyar nemzet erős po hogy részvétét nyilvánította Ang
litikai viszonyairól tájékozódást lia uj királyának édesatyja el
szerezzen. Az uj angol- király hunyta alkalmából, hogy ezen
népszerű az "egész "világon, az ő részvétet az angol" udvarban
hatalmas egyénis'ége hivatva-'van mennyire értékelték, példa rá,
Európa uj korszakát megalkotni hogy Magyarország külügyminisz
a nemzetek kibékülése szellemé terét V I I I . Eduárd angol király
ben. Hisz ha tanulmányozzuk a majdnem egy óra hosszat fogadta
világlapokat ' és a külpolitikát, magánkihallgatáson. Ez a kínál
akkor észre vehetjük, hogy az gatás megtiszteltetés a magyar
uj király trónra lépése követkéz-, nemzet számára, mert bizonyára
lében a kisantantállamok rivízió nyílott altalom, hogy nemzetünk
alá vették eddigi külpolitikaiakat. sérelmei is szóba húzassanak.
- Ezzel aem akarjuk azt mondani, , A fiatal uralkodó széles látókö
hogy a mi szempontunknak meg? ' rénél fogva bizonyára tisztán
látja azokat a diplomáciai téve
felelő külpolitikát togoak íotydéseket, amelyek egész Európa
tatni. csak azt akarjuk hangsu- l y o z u i , Uugy t ö b b e n e m m d n á t befeéjét hosszít ldflfé tőnkre Bt
velünk fölényes h a n g ú külpoli ték. De nehéz és súlyos helyze
foglár
tikai cikkekben t á m a d á s t intézni, iénéi^togva igyekezni
meri a magyar nemzet tekin igazságot megkeresni s mi ma-
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Felelős szerkesztônês kiadó: D 1 N K Ö R E V E

i
télye eddig is megmutatta, hogy j
most már nemcsak tudomást !
vesznek létezésünkről, hanem j
már tárgyalnak is velünk s e |
tárgyalások sikere már nincs si
messze, mert mi képviseljük
egyedül középeurópában az igazi
törvénytisztéletet és konszolidá
ciót, amely annál hatalmasabb,
és eroa.bb lehet, ha. a" mi régi
határainkat vissza kapjuk.
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gyarok akarjuk neki a legszebb
jelzőt adni uralkodása első nap
jaiban: »VIII. Eduárd az "igazságosc.
A magyar nemzet felfigyel
azokra a diplomáciai tárgyalá
sókra, amelyek a közeli napok
ban Parisban fognak lefolyni,
szigorúan szem előtt tartva sem
Községi

február 2. 5. s i á m

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. szám
Hirdetés dija előre fizetendő.
legességünket. Várva várjuk az
időt és alkalmai, hogy a világ
politikában hatalmas pártfogót
találjunk s nem titkoljuk, hogy
VIII. Eduárd angol királyban
reménykedünk, aki meg fog
bennünket hallgatni, bizonyára,
segíteni
fog
nehéz
küzdel
münkben.

képviselőtestületi

közgyűlés.

Tegnap délelőtt tartott képvi első polgárai közé emelte az elöljáró
selőtestületi közgyűlést Hokholu lat- ságot, ezt a nagy bizalmat, ezt a
vili nj községbiráok nyitotta meg. kitüntetést-meg is keli érdemelni.
kit- .-oyito beszédében kitéri a községi Semmi. kétségünk abban, hogy ez
élet Eötényezőiro és igen helyes roeg- bekövetkezik.
világitá. ba helyezte azokat a gazda
Csokiiyai J 'z- 1 képviselőtestü
s á g i lei.etőségeket, melyekkel a község leti tag üdvözölte röviden a községa jövőben számíthat. Hokhold látván bírót és az . elöljárókat, azután 36
községbiró első bemutatkozáséból az pontban ismertette azokat a bajokat,
látszik, hogy ö mindenképen küzség- .hibákat, melyeket a unit elöljáróság
birrtnak való. öiazeu regi tagja a köz- uem valósított meg.
' s-gi - képviselőtestületnek, aktive is
. Az nj vágóhíd kiépítése.
működön a község dolgaiban mint
A községi jéggyár azonnali reoaY
több bigottságoah működő tagja, igy behuzása.
alkalma nyitott arra, hogy ja községi
Közegészségi szempontból a
közügyeket alaposan megismerje. Hogy cincai gzabadíürdő létesítése a leg
ez igy is van, az meglátszott a mai egyszerűbb formák között, lehetőleg
határozott fellépésében. Azután Nagy közadakozásból.
Imre községi elöljáró szolalt fel, aki
A gyászos emlékű ügeti strandszakszerűen lel épített és határozott .eszme azonnali likvidálása.
{ormában adta meg az eiöijárózág.
Rendezni kell a Temesvár-utcát,
programmját. Az ö fellépésébfiV vala meg kell nyitni a Bisitzky-ntcat, ren
mint az elmondott programmbol azt dezni kell a ligetet azonnal, pótolni
lehet megállapítani, hogy az uj elöl kell a kiölt díszfákat '
járóság alaposan kiveszi részét az
A gróf Tisza István-oica végén
elkövetkezendő nagy munkákból, mely levő kikopott, kövezetei azonnal ki
ből nem léfz hiány. Mert ennek az kell cserélni, mert a házakat bepiazelöljáróságnak igen sok hibát kell koljak sáros időben az autók.
kiküszöbölni, igen sok bajt kell orvo
Az újtelepi részen azonnal k i
solni, az tagadbataÜau. Nem. kételke keil javítani a lehetetlen rossz utakat,
dünk abban, hogy az e l ó l j i r o i á g a ingyen salakkal.
. •
'
'
beígért mopkat teljesíti is az adott ] ~~A. vasúthoz vezető kövezett
körűiméi.yekkez kepe.it, mert hiszen vámniakal legsürgősebben rendbe kell
csupa Salai, tettre kész, az erőtől, a hozatni, mert áll«tkiniuL^-»mi «tt
munkákészsegtől duzzadó fiatal erő- történik.
vel aíluuk szemben", akiktől az ouBe" kell szüntetni azonnal a
*rtlenr köztzmnkar^H^fcr várható. A járda nélküli uteák lakosainak a járda
nagyközség polgársága a nagyközség fenntartási költségekkel való HflJilJ"

vasunk elé, aztán maga is helyet
foglalt kedves vendége mellett.
Alig hoey lovsának helyet fog
lalt, a c gauy razemluelte, hogy:
Puszta csárda két oldalán ajtó,
Azon ugratott be hej a Patkó.
Csaplárosnéval igy kezdi meg a szót,.
Látott-e már egy lovon hét patkót I
Ha nem látott, jöjjön ki most láthat,
TJégyet visel e gyönyörű "állat,
' ~
Az ötödik magám vagyok nem d é ? - ^ Kettö meg a csizmámra van verve I
Erre aztán minden torok ezt
énekelte éa már nem.is ének, hanem
valósagi.s őrületes vad üvöltés lett
belőle a a legények torkuk szakad
tából ordították, hogy .Vivát Patkó
Sándor.. Mert a délutáni lovasunk,
aki mellé a leány
eült, valóban
Patfe.0 Sándor volt, Vasroegvének az
akkori időben rettegett rablóvezére,
akinek Vas, Zala ée Sopronmegye
vadonjai adtak búvóhelyet, de leg
jobban szerette a Ceert, vagyis az
ezen húzódó sitkei éa Farkaserdőt,
mert i t t volt legbiztosabb búvóhelye.
A csárdában mulató emberek
majdnem mind áé ¡8 emberei voltak,

néhány juhász kivételével.
Bátran mulattak, mert minden( t t fegyveres őrszemek álluk, még a
Rába hídon is, hogy semmiféle meg
lepetés ne érje a betyárokat. De hát
kinek a pandúrja merte volna betenni
; lését a csárdába, mikor az tele
vélt betyárokkal, olyan emberekkel,
akiknél a i emberélet nem számított
semmit.
'
A környékbeli
fatvak népei
istenitették, mert szegény embert
soha nem bántottak, hanem csak a
nagyurakat rabolták és zsarolták k i ,
ahol tudtak, hogy jnt is, marad is,
de niraEoltak a kereskedőket is. A
vásárosokat, féleg gazdag soproni és
becsi marhakoreskedoket, akik a kis- •elli nagyvásárokra szoktak lejönni,
rendszerint a boeszii * n n uton szok
ták kirabolni.
-,
-.
«
. A csikósok, gulyások ée kanásxak miod kénytelenek volt-k velSk -'
tartani, martba másfelé hajlottak, vagy
árulkodtak, akkor aa etetőkkel játszot
tak, igy aztán a pandúrok hiába is
_
rwlilúítak Oaatt^
. :•..-.
A kenucasaljai ménesekből l o p . . *

'*• • - - • ^
2. oida.
•mi. Adóba beszamitaadok az eddigi
jogtalan beszedett Összegek.
Lik íidala,—ketí—a«^ n J*gí .és
tossz határozatot, hogy V kültelkek
lakóit eltiltja az apró baromfiakuak
as nteára való kiengedésétől. •
•
aszfaltos utakon képződő
kis lyukakat azoaual meg kell ~qsínáltatni egy betacitutt munkással,
akkor oem lesz nagyobb költség benemffcell Kanossal potolai. •
A gróf Széchenyi Istváa-utca
(elfordult Járdáját, a vasúti utca le
hetetlen járdáját rendbe kell búzni.
Az öreg temető környékét azon
nal rendbe kell hozatni. Az idegen
forgalom központjába esik, azért igy
nem maradhat.
A Szentbáromság-teret azonnal
readbe kell hozatni, esős időben váaá:>k napján nem lehet ott járni.
Foglalkozni kell egy mindent
igényeket kielégítő halottravatalozó,
építésével.
Az evek óta szünetelő utca
fásításokat azonnal meg kell kezdeni
és addig meg nem álini, míg egyet
len fatálán utca lesz. Mindenhova
odaillő gyümölcsfákat kell Hitetni.
Mindenhol ezt csináljak.
A lőbb utakat a bekövetkezendő
nyáron okvetlen portalanítani kell.
Erre segélyt is lehet kérni.
A hc!ypénzszed65t okvetlen és
alaposan meg kell reformálni. Sokeser peogövel lehet azt emelni. Erre
vonatkozó alaposan kidolgozott javas
latot nyújtottam be a mull evi feb
ruárban,
h— Okvetlen és azonnal szabályozni
kell a koldus kérdést. Lehetetlen,
törhetetlen, hogy alkuidusok, vándor
legények, sági cigányok minden kita
lált címeken állandóan zsarolják a
polgárságot. Nvilvántartandok az ide
bek öltözöttek, mert a legtöbb községi
koldus ezekből telik ki. A helyi ci
gányok invázióját is meg kell szán
tatni.
Nem. engedhető meg és tovább
nem tűrhető, hogy a községi költség
vetésben felvett pénzek 'más célokra
haszua tassa ak el, mint amire azok
rendelve racsai. A képviselőtestület
a jí'vőben ezt a legszigorúbban bí
rálja eL
" M e g kell szűnni a. lónak hely.
zetnek, hogy a képviselőtestület által
elhatározott dolgokat több esetben
végre nem hajtottak. A jövőben ezt
ellenőrizni kell.
A közvilágítási bizottsága mult
évben megvizsgálta a hibákat, de
asóta_sem tOrtcnt :caaii annak el
intézésére.
Revízió alá kell venni a községi
t i k a lovakat, azaz egyszerűen a
csikósoktól világos nappal elhajtották.
Ez a szegény csikós mit tehetett,
egyszerűen jelentette az urinak,hogy
elvitték a betyárok. Az ara pedig
erre azt mondta, hegy jól van, de
soha sem kerestette a csikókat, mert
agy is tudta, hogy ea hiába való
krölkOdés lenn*. Ez igy volt ajuhoknal és disznókkal iz és az uraság
m i s szolt, mert tudta, hogyha for
szírozza a dolgot, esetleg még na
gyobb baj származhatik belőle.
A betyároknak kijárt a kenyér,
sza' '--a.-hus, kolbász és bor porció
minden uradalomban s ezt az ispán
ur már agy számolta el, mint ren
desen kijáró illetményt s az uraság
ezt szó nélkül tudomásai vette.
Már j mi után 1 óra lehetett,
mikor Patkó Sándor leintette a zenét
és * . irdabau többé egy hang sem
lett- A csárdás Összeszámított min
dent é azt szó nélkül kiftntték a
b«
>k. A juhászok már éjfél élőit
elhagyták a csárdát és hazatértek,
igy aztán a rablók egyedül maradtak
a csárdában. Patkó ekkor fölállt a
^elyéről, magára vette a saép zsinó
3
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Pénzügyi bizottság tagjai lettek: ták, hauetn. tönkre hagyták meuni,
.alkalmazottak létszámát.
most aztán ínén nagy költségekkel
. Minden k.5z.nu_k.it. ipari, ke- dr. Bisitzky András, Csoiinyay József,
lehet csak rsndbehozni. Varjú Gyuia
r -ken •mii szállításokat okvetlen a -Holpert Mihály, Üüttv'élyes István,
oljan ecerzödest tioál, hogy , jég.
.
kózség-n belől .ké>l~eMni>zw-. "ATÍiült- P«ar József
Gazdasági bizottság tagjai léitek: gyárat rendbehozatja, a szerződés
községi gazdálkodásnak nagy" hibái
bankgaranciát
vitéz Horváth Gyula, Hubert Sámuel, biztosítására pedig
voltak e téren!
adna
Piaci illemhelyek Nátlítását tObb Nagy Imre.SimoofTy István, id Schatz
Közaéjd közvilágítást a mult évesetben elhatározták évek óta, uvg Gyula.
.
'. ben egy bizottság megvizsgálta, mert
m-i sincsenek megcsinálva.
A vármegye jóváhagyta a köz az ellen több panasz merült (el \
—.-A fogyasztási adók keze'ése in- ségi altisztek és munkások karácsonyi
bizottság je'iejtesét auették a v i l "gatag alapon/ áh; . A~k0zségneZ7 ez segélyét.
Erdő Gyula Községi Írnok beteg i laaytélep a uajpókbaii adta le tTkOlt'."
I egyik.és legnagyobb bevétele.
j segvetésvaicely olyan magas, hogy
•A -képviselőtestületi közgyülése- szabadságét kapott.
Tüzoitó díjhátralékot aképfise- azt elfogadni nem lehet, ezzel szem
kei szombatról valamely más napra
ben a község megszűnteti a kOzvikell áthelyezni, főleg délután kell lőiestülot törölte.
Postaküldemények átvételére a iagitási átalányt és a közvilágítási
azokat tartani.
áram I. mérésére árammérő órákat
- ~ Revízió alá kell venni a községi képviselőtestület a községbirót, a köz
állítat be. Ez az intézkedés határo
kisemberek keresetét, mért 40 pen ségi jegyzőt és RBB"' Pai péuztérnozottan igen h-lyes, mert lehetetlen i- s
gőből nagy családn ember nem tud kot bízta meg.
Ismertette az elöljáróság a tü -keli tartani, hogy arammérés esetén
megélni.
a közsagi közvilágítás havi 704.80,
A községi gazdálkodásban a dőbeteg gondozó inalt'évi jelentését,
évi 8457.60 pengőt kelljen fizetni.
legnagyobb takarékosságnak é s aJsg- amit a képviselőtestület tudomásul
Az
árammérő urak (elszerelése után
oagyobb körültekiot-lsnek kell követ vett. Érzel kapcsolatban bejelentette
nem lesz meghatározott világítási
kezni. Elég, ha megyei pótadót kell az elöljáróság, hogy a tüdőbe! >g gon
dozót a "kórház kertjében építteti fa^ o pt.tr, hanem a nagyközség a ren
a polgárságnak fizetni.
dőrökkel, ellenőrizteti a (elgyajtás és
A tárgyaláa alatt levő MABI mely célra a vármegye 4000-pengő
laoltás szükséget és azt is hogy mi
kölcsönt, ha az elég-kedvező, fel kell segélyt utalt ki. Az elöljáróság kéri
*or hol Kell vilagitaui. Határozottan
-venni, ebből fel kell építeni az uj a képviselőtestületet, hogy 1000 pen
gőt azavarztm rces az építkezés cél sarus " a közs gre nézve ho drilágos
vágóhidat, utakat, járdákat kell lé
jaira A képviselőtestület ugy döntött, én.-.aka vilagitaui. Ha célszerűen osz
tesiteoi.
szuk be a világítást, ha azt lelkiis
A községi elöljáróságnak min hogy az épitasi ügyet a vármegyével
meretesen ellenőrizzük, határozottan
den igyekezete oda irányuljon, hogy meg. kell tárgyalói és tiszta ni kell
sokezret fogónk megtakarítani.
a községben munkaalkalom legyen. azt a ktrdést hoGy a tüdőbeteg gon
Dr. Pintér József vezetőjegyző
Ezen ugy lehet a legjobban segíteni, dozót ki fogja fenntartani
Velekei Mihaty községi köztisz (. évi május elsején történő nyugdija
há ipartelepeket, gyárat igyekszünk
ide telepíteni. E térén nem szabad 4_lasági. hivatal" vezetőjevei kötött ujabb j zasig" ismételt három havi szabadsa
got Kért és kapott.
sajnálni az áldozatokat sem. Propa szerződést a képviselőtestület jóvá
Bejelentett? az elöljáróság dr.
gandát kell Kezdeni. Esetleg erre a hagyta.
Pintér
József volt vez>töjegyző ho
célra propaganda bizottságot kell vá *-.- . Banyó Józsefrté szegény asszonyt,
mokügyet
is. Ugyanis a háza épité-akinek nincsen 'megélh.tése, a képvi
lasztani.
• •-'
*
Egyébként a közgyűlés alábbi selötestűlet köztartásba vette, havi 5 séhez 166.20 penfö ára homekot és
kavicsot szállíttatott el. melyet akkor
pengőt kap. *
ügyekét targyalta le:
Kemeuessöszjén község átírt nem fizetett be. Vajai Sándor hír
- - Szekeres Pál elhunyt vinlisjogu
képviselőtestületi tag helyére dr. Do- Celldömölk község képviselőtestületé.:,, lapíró feljeje ítésére .fegyelmi vizsgá
hez, hogy az úgynevezett kaposztas- lat,, ioduu dr. Pintér Jjz»ef ellen. A
mOlki Lászlót hívta be.
T Bizottságokat alakították meg, kerti utügyét egyesült erővel törvény fegyelmi tárgyaláson dr. Pintér Jó
hatósági nitá nyilvánítsak és az ilyen zsef védelmét elfogadta az alispán
illetve választottak meg:
Epitési bizottságba: Csoknyay utakat megillető fenntartásban része és őt felmentette, mivel a községgel
József, Hudetz Gyula, Kot: István sítsék. Minthogy ez mindkét község elszámo asi viszonyban vo t ós a ho
közérdeke, a képviselőtestület. elfo mok ügyei, időközben rendezte, ille
Sándor Zsigmond, Oti Mihály.
tőleg a homok árát befizette. Vitéz
Kórházi bizottsági tagságáról gadta a kezdeményezést és azt tá
Fekete Lajos volt kOzségbiró ebben
lemoodott Kirobner Etek helyett dr. mogatja.
Községi sertéspásztor helyeit az ügyben ugy vallott, hogy a ho
Bisitzky Andrást választották meg.
mok elszállításáról neki tudomása
Számvizsgáló bispttság tagjai annak fiát választották meg.
lettek: Csoknyay József, Kemenesí
Maro.falvi István községi rendőr volt ahhoz hozzájárult.
Az alispáni átirat 1983. évet
Tibor, Paár József.
80 pengő fizetési előleget kért és
emleget, holott dr. Pintér Józsel volt
Népjóléti bizottság tagjai lettek: kapott
vezetőjegyző
a házát 1932. évben
Jándi Beruardin, dr. Horváth Károly,
Községi alkalmazottak kórházi
Bécái Sándor, Grünberger Ábrahám, kazalodét illetőleg a képviselőtestület építette, vitéz Fekete Lajost pedig
nzségi alkalma- j 1833. januárjában választottak közy András dr., Halász • Qy
igy döi
Hervai Károly, Miskólczy Béla; Sán zottakat saját maga kezelteti, mert ségbiróvi, így a kérdéses időben nem
dor Zsigmond, Reicher István..
ez felel meg a nagyközség érdekeioek. is ő volt a kOzségbiró.Csoknyay Jó
Jogügyi bizottság tagjai lettek:
Helypénzszedés ügyében a kö zsel képviselőtestületi tag ezt lefektetni
kívánta a képviselőtestületi kOzgyüdr. Baráth Lajos, dr. Doczy Kálmán, vetkezőképpen határoztak : vissza ál
NOTák^Jsoő,--<lrr'Tompa--&u)d«, dr. litják a régi állapotokat, mert az ujab- j lés jegyzőkönyvében.
Wellisch Iván.
ban bevezetett forma nem leiéi meg
Ozv. Somogyi Ferenoné volt
á nagyközség gazdasági érdekeinek utcaseprő Özvegye részére 5 pengő
ezután áz állomás előtt a gról Tisza havi segélyt állapított meg a képvi
ros dolmányát és puskáját a jobb
István utcában, és a temetői uton selőtestület. .
vállára akasztva, megadta a jelt as
szedik a he'ypénzeket.
A községi mezőőr szerződése
indulásra :
Sertésapaállat vételét határoz lejárt, mivel a község gazdái a me
A betyárok Patkó köré gyüle
kezve, figyelve hallgatták a vezér pa ták el, 100 P kamatmentes kölcsönt zőőr szolgálata ellen kifogást emeltek,
gy a képviselőtestület helyette Er
rancsait és utasításait és senki egyet kap a község erre a célra
Hajdúi állás betöltésénél ugy délyi János volt kOzségi pásztort
len ellenvetést vagy kifogást nem
telt A lovakat a csárdában hagyták, határoztak, hogy mivel a belügymi szerződtette erra az á l l á s r a
mert nem messze volt onnan az a niszter a husvizsgálatot állatorvosok
kezébe helyezi, igy a vágóhídi hnsközség, ahova menni akartak.
fi
I f i
fi
E .
:
-Mert egy nagyon gazdag keres vizsgáló felkerül a községházára. Az
elöljáróság
illetőleg a képviselőtestü
kedő kirablására akartak menni, ahul
Szent Bataza napja lesz holnap
a beérkezett információk szerint sok let később határoz afölött, hogy a hétfőn, amikor reggel V 8 órakor az
pénz van, tehát azért gyülekeztek i t t községházáról melyik alkalmazott ke apátsági templomban szentmisét tar
mert innen '"tervezik a rablás végre rüljön az őrszemélyzet létszámába tanak és Balázs-áldásban részesítik s
Ezekszeriot uj felvétel nem történik.
hajtását
Jéggyár ügyében két ajánlat is híreket. ;"-~
Patkó kiadta a parancsot hogy érkezett be. Az egyikei Varja hely
( Körvadászat Bárdossy Zoltán
a kiszemelt áldozat házát kertalul beli vadkereskedő, a másikat Dátáo mesteri vadas'területén kedden volt
kell megközelíteni, de ugy, hogy as a mostani'bérlő tette. Mivel a község a körvadászat. A vadászaton 14-en
utca felöli bejáratot • jobbról-bálról szempontjából Varja Gyula ajánlata
vettek részt. A rossz időjárás miatt
levő szomszédok udvarait és kertalját i i7bb azért . « 3 ^ 1 . Í T ,
iI .I őrszemek
őrszemek tartják
tartiák m
e W l l v . . hogy
h n . . ! E*L&Í
» »8T <>zség vele fog osak 74 nyol került terítékre.
megszállva,
tárgyalni De nem veti el a Sátánnal
- ' , Áthelyezés. A mav. szombat
semmiféle meglepetés ne érhesse őket.
való megegyezésnek -lehetőségét sem. helyi üzlet vezetősége Csermák Lajos
A községet különböző oldalról ksll
megközelíteni, de csak kertaljának, Miskolci Béla képviselőtestületi tag, máv. tisztet a celldömölki szertártól
hogy az éjjeli őrök éssre ne vegyék gépészmérnök, szakszerűen világította a szombathelyi szertárhoz h
.
pótlására Munkácsi Pál máv.
ő k e t . a z t á n párosával* lassan-lassan <n*« a jéggyár leromlott, elhanyagolt át,
állapotát megállapította e téren a j szertárjelöltet helyezték a szombat
elasálliogóstak. .
fű" .í !L, Í
J e g y á r a t a j helyi szertártól a celldömölki szer(Vég* köv.)
felépítésétől lógva soha nem javitottarhoz.
1
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Szolgálat alóli falmentes. A
,
" y Lm premier és
0. kir. pénzügyminiszter Szeutirmay \
Hstvany kritika az uj Szinhazl
András m. *hr. állampénztári tisztet
, fcletben. Az olvasóközönség bi
déildrc' a c»Hi ?zo!ga!at alól felmenzonyára külön csemegének fogja
tette. Nevezett már Moooro-i aj szoltekintem, hogy mit ír Hatvaoy
beosztását
el
is
foglalta.
A
k
i
gálati
u ' i színházi levelében a Kilenc
váló es szimpatikus tisztviselő t á v o
ágú, koronáról, amelynek szer
gását őszintén sajnáljuk.
zője ő és Hunyady Sándor.
Kitüntetett egyetemi t a n á r . A Egyéb érdekességek a Sziháii
tormái} *ó dr. Payr Sándor soproni Elet uj számábaí : Zzolt Béla
oy. egyetemi tanárnak, az egyetemi interjúja Márkus Lászlóval, az
Qtt.it t- és a tudományos irodalom Operaház igazgatóiával, akinek
oivel.se terén szerzett érdemeiért darabja a Nemzeti Színház so
ron következő újdonsága lesz.
ellsra.ró=ét fejezte ki.
Egyed Zoltán cikke MurátiLiHazatérés orosz fogságból. liröl Statisztika irók, színésznők
Huszonnégy évi. orosz - fogság után és színeszek szenvedélyeiről. Ho
érkezett vissza Sopronba dr. .Gergely gyan pihen Rökk Marika Bu
Lajos oelidömölki ügyvéd, lapunk volt dapesten
Hevesi Sandcr rzeinain munkatársa, aki még 1915- nekritikája. Színházi bankett
beu Psemysl elestekor kerti L orosz egy pesti cukrászdában. Az ol
fogságba. Fogsága küzdelmekkel és vasók Írásai. Az idei Baumgarszenvedésekkor telt-el," mig végre si ten dijat nyert irók antológiája.
kerű ; neki az orosz pokolból meg Pataky Károly képes sportúj
szabadulni. Nővére, néhai Németh ságja, Guthy Böske diratrovata
Mirkusné-hosszú éveken át minden
áldozatot meghozott arra, hogy sze I az Atelier bál képes beszámoretett fivérét hazahozathassa, de lójával. Bus Fekete regény, nasajnos nem érhette meg, hogy vele >
,"
Y °" '
z boai főidőn' találkozhassak, A mai slager, 32 oldalas gyermekújság,
Rádióvilághiradó
es
kézimonkair
rideg óuző világban igazán szép pél
dája volt a testvéri szeretetnek, ami egészítik ki a Színházi Élet uj.
ként az elhunyt nővér a legnagyobb számát, "amelynek ára 60 fillér.
esődben igyekezett mindent elkövetni Előfizetési díj negyed évre 6.50
pengő. Kiadóhivatal : Budapest ,
a fogságban sínylődő fivére hazaboH , t v i

u
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lalala érdekében. Dr. Gergely Lajos
veressük békebeli aranyifjuságának
egyik közkedvelt és szeretetreméltó
egyapiségé volt, ügyvédi ténykedésben
páratlan és szorgalmas volt, sokat
Ml ingyeu a bajbajutottak és a mógis jogsegélyre szorulók érdekében,
araellett lapunk
szerkesztőségének
egyik .oszlopa volt, sok vezércikket,
tudományos és közérdekű problémá
kat fejtegetett gondosan' megizerkészlett írásaiban, de szépirodalmi
müvei is messze vidéken nagy feltű
nést és elismerést váltottak k i . Min
den bizonyára fel lógja használni as
alkalmat, hogy lapnak hasábjain is
mét fel fogja keresni a. »Kemenesljac
kedves olvasótáborát. A fiatal és,
bohéjj kor utaz a sokyt tapasztalt s
kiforrott egyéniség írásai is minden
bizonyára meg fogják bódítani olva
sóink szivét. Magunk részéről is me
legen üdvözöljük öt hazatérése al
kalmából; őszinte szívből kívánjuk
bog) sokat szenvedett leik* a honiIdoa megnyugvást találjon es sike-
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Minden előfizetőiének 90X 60 cm nagyságé i
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*
, A befalazott lányok; titka,
° n Külvárosának egyik hái b a n . négy .fiatal leány beiala'
holttestére bükkautak\r~A
1 boltesteket megnézte egy Peler*
'. ham nevü öreg tanár és öt
perc múlva, megtudta, hogy ki
a tettes. Ez az öreg tauar akitói Conan Doyle, Scherlok Hol
mes alakját mintázza, most
halt meg. Erről közöl reodkivül
érdekes cikket Tolnai Világlapja
uj száma. Gyönyörű képek,
nagyszerű cikkek, novellák, foly
tatásos regény, film, rádió, rejt
vényrovat teszik gazdaggá a
nagyszerű képeslap' aj számát,
melynek ára 20 fillér.
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K E L I M S Z Ö N Y E G E T
AD AJÁNDÉKBA A T Ü N D É R U J J A K .
A Lakatos Artúr mOvéez-tanár tervel szerint
készült szőnyeghez a pompáé festécQ valódi
gyapjúfonalat a HAZAI .FÉSOSFONÓ ée
SZÖVŐGYÁR különös gonddal gyártotta.
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Előfizetni

lehet

A
T ÍJ f i D É R U J J A
K
T. TÚMDÉnUJiAK,J*.
Betti. Simntta-:6t 3 1*1: ei-G~40.
Magyar Kézimunka Újság előfizetés! dija egy évre P 14.40. Az összeg beérKCIdenmk a
mertetett.
Kezte.után nyomben kiadjuk.az attatolut

Bsrtalan Sándor kemtneims-
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értéJ-.os ajándékot A részletekben eiaHzeioK részére pedig félretesszük ezt

Köveei

hogy gyönyörködhessen az ő aranyhumoru szerzeményeiben, különösen
dibiéretet érdemel Boros és Vidor
humoros_jiráiaiyal,
:
Berzsenyi Dániel szobra. Fo
nyódon Ripka Ferenc ny. polgáraiéi ter javaslatira Berzsenyi Dánielnek
szobrot emelnek
Frontharcos bal. A celldömölki
frontharcos f.Vnoport jövő szombaton
este 8 órai kezdettel tartja meg a
Griff szálloda összes termeiben magyar
Balját. A bál előkészítése már hosszú
hetek -óta tart, az agilis ós gondos
rendezőbizottság mindent elkövet a
bál sikere érdekében s minden remény
meg van arra, bogy a frontharcosok
bálja a báli szezon egyik legjobb
mulatságának ígérkezik. Messze v i 
dékről is tömegesen jelentették be
résztvételüket s nagyon ajánlatos az
asztalok - lefoglalásáról el0re_gondo3j:

mijOn neki egsisteooiáját itthon megalapozoia, mert ebhez, neki joga van,
fjldiok ő, aki megérdemli, hogy itt—
hon is küzdhesaen—hazánk boidogulázáért, amelyre minden igaz magyar
nak joga van, sőt szent kötelessége
is. Itt emiitjük meg, hogy első utjs
Egyhizasrádóora vesetett, ahol roko
nainál élő 90 éves édesanyját latoHtta meg.
| u i - i av. tanítót, lapnak kiváló mun
katáriát a magyarországi
artista
•gyHOlet díszoklevéllel tantette ki
•Düledezett kopott esárdac cimü malyst hallgató nóta-szerzeméDyéért. A
kiváló zeneszerzőt a Nótavilág cimü
zenei újság szintén díszoklevéllel tüntette ki ,(jiak egy hervadt piros
rózsa, cimü magyar hallgató nótájaárt. Örömmel üdvözöljük kiváló föl
einket ezen kitüntetése alkalmából,
: mart a »
kevés és szerény művé\ lelkű egyéniségek közé tartozik,
*kik legnagyobb csendben éa minden
WU>iés nélkül hódolnak é* élnek a
Hűének és irodalomnak, ö a magyar
. nótának igazi apostola, eredeti ói
Típus zenének kultiválója, számos
verse és zenei szerzeménye a fővá •
'i--i«pokbin i i megjelent, ásókban
« leimeijéBb elismerés hangján em'•keznek meg irodalmi és zenei mnn"ssigáról. Lapunk hasábjain is sok
bagyazeia szerzeménye jelent meg s
wrasó köztaesgttakr-, is - d i n á r j a ,
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M,ERT P.1k'<tO-EKl£»eSZ
SfEAf
A.T KÜLDI A POMPÁS (.APOr

kodoi
Kultúráét A celldömölki máv.
Vasutasok köre február sVéo • este
(él 7 ö n k o r tartja a kör nagytermé
ben mtsodik kulturestjét a következő
programmal. 1. Gazdaságos füles, irta
•s felolvassa Sándor Zsigmond mű
szaki tanácsos, osztálymérnök. 2. Mihók József-* ^el (A .vén oigány,
Sy'bill leveti sib.J cigányzene kisórettel. 3 Fintá Sándor igazgató-tanító
előadnaa a vasi népszokásokról. Vendégeket ..zivesenját a vezetőség, be-

ro

- lépődi i uinos.
vasutas bál. Ma vasárnap este
zajlik le a oelidömölki összyasutasság
ezévi rendejLtáncmulatsága s Grin•silloda összes termeiben; A celldö

Paula

k é z i m u n k a

üzletében

Celldömölkön.

mölki vasntasság semmiféle anyagi
áldozattól sem riad vissza, művészi
esen feldíszített terem, elsőrangú zene
várja a mulatni, vágyó fiatalságot A
vidékről sokan jönnek el a vasutasok
közül a mulatságra. Az előjelek sze
rint a mulatság erkölcsi és anyagi
sikere máris biztosítottnak tekinthető.

Az olasz kormány megbízottá,
megjelentek hazánkban' s nagyobb
lóvásáriásokat fognak eszközölni. Leg
utóbb a kapuvári országos vásáron
jelentek meg az exportőrök, akiknek
megjelenése egyszerre erős áremelke
dést jelentett, agy hogy a gazdák
5—6 éves lovakért 800—900 pengőt
A celldömölki frontharcosok kaptak. Bizonyára az olasz kormány
kedden, február hó 4-én este léi 9 a jóminóségü magyar lovat keresni
fogja és azokat innen fogja Olasz
órakor a városháza tanácstermében
tartják szokásos havi összejövetelüket. országba exportálni.
Tűz
Kemenesszentmirtonban.
A vezetőség ezúton kéri fel az Oszsses tagokat, hogy esen Összejövete Vasárnap este kigyaladt Kemeueslen teljes szambán megjelenni szíves szeotmártoo községben alsó Nagy
Gyula lakóháza, azalatt az idő alatt
kedj eoek.
a Tiborts-vendéglő pajtájában táncis
~ Vitorláson
Szombathelyről kola volt s midőn megtudták, hogy
Ausztráliába. Két szombathelyi fiatal tüz ütött ki a faluban, a tanoiskula
ember, névsserint: Hatzl Vilmos és növendékei is tanítónőjükkel, özvegy
Szabó Lajos, Ho váth Pál Király- Somogyinóval a loz oltásához siettek.
utcai kereskedő alkalmazottai elhatá A tüz színhelyénél, mintán a kútkáva
rozták, hogy a Dunáról kiindulva a le volt szedve; ozv. Somogyiué a
Fekete, Földközi és Vörös tengereken, nála levő vödörrel a kútból vizet
valamint az Indiai és Csendesoceáno- akart meríteni, miközben a kútba
kon keresztül, alig 2 és léi méter bele esett, fején szenvedett sérülése
széles, fedett vitorláson
lehajóznak ket A tüzet nehéz mnnka után sike
Ausztráliába, majd Afrika megkerflló- ralt lokalizálni, a nyomozás meginsével a spanyol partok mentén té>íJ rjnjt A kár biztosítás révén megtéríti,
nek vissza Európába. A .vitorlásakat
Elhányt Iparos. Berecz Lajos
kenyéradó gazdájuk készíttette szá
mukra Április hó elején már meg helybeli -asztalos-mester hosszas be
kezdik utazásukat, amelyet 8—4 év tegség a tán 64 éves korában e I hunyt
alatt akarnak
lebonyolítani, üzen Temetése' ma 'vasárnap délután 4
utazás komoly tanulni vágyás es órakor lees a Ferenc József utcai
ismoret szerzés, nem pedig kaland gyászházból.
keresés szempontjából történik, ezért
szívesen fogadnak minden pénz es
természetbeni adományokat a bátor
vállalkozók, hogy expedíciójuk sikere
biztosítva legyen.
r^
-

Vasvármegye alispánja a bel
ügyminiszter engedélye alapján két
közigazgatási gyakornoki állásra k i - •
irta as országos pályázatot, a pálya,
zati kéivéuyiket dr. Ostfly.Lajos (ő -
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4 . a. ...

alakítás volt. Elek Piri, Eotstrandt böző csoportjainak. Megem ékeztünk S P O R T .
Regina ezerepébou megmutatta, hogy már arról, hogy az idei tnvaszí o r 
Választmányi
gyűlés. A CVSE
más szerepkőibeli js művészi tökély- szágos mezőgazdasági ""kiállítás, U>választmánya január 30 án esle 8
lyel tod érvényesülni, Alviog Heléna -nyészállalcsoppttjaiba Igen n igyszámu
szerepében, Miklóssy Ju'i-ka ssélss bejelentés érkezeit a jannar 15 i ha órakor gyűlést tartoti.A választmány
skálájú művésznőnek mutatkozott be, táridőig. A számszerű adatokat leg tudomisnl vette Sik Jenő edző. lé.
alakítása a leuszebb elismerést ér közelebb ismertetjük. A kiállítás többi mondását, ki hivatali elfoglaltságárademli. Kéezegi Géza, llaudeis lelkész csoportjaiban csak február 15-óa jár hivatkozva mondott le tisztségéről. A
szerepében tudásának legjobbját adta, le a bejeleutés határideje, de mar gyűlés Klein Mártont kérte fel az
imponáló egyéniség volt nehéz prózai eddig is olyan bőséges- és sokoldalú edzői teendők elvégzésére.
Dj
szakosztályvezetők lettek:
szerepében. Igazan érdemes siiurafl J anyagot jelentettek be a kiállításra;
Szichaz. S ombatuo este táblái j veket és drámákat is színre hozó I ami teljesen meg fogja iölteui a ren- Futball Peradi Nándor főtiszt. Atlétika
ház előtt a •FUro* ember a bob u n •' mert ecekpek a msgasnivíju darabok :| delkezésre álló helyet és teljes képet Bártfay Miklós mérnök. Céllövészet
cimű zeuos ugialék került sziure. [ nsk is megvan városunkba a műértő I fog nyújtani a h a z ü mezőgazdaság
Dátán Sándor lőtiszt.
_._
Zeleoay József eluökigazgatú szere ; ée hálás kOfOnjége. Maga a darab | termelő eszközeiről, a termések és az
pében ismét szaporította színpad si
A
z
1935—36.
övi
butballstsgördülékeny éa egyberágó volt. Pen- :i értékesítési törekvéseknek eiedményaikereinek szamát Elek Piri, Vera sze
i íreken a »Pillangó főhadnagy* került j! ről. Szerepelni fognak a kiállításon a zon tavaszi sorsolása. A NyLASz
rep sbon elsArangoan bajos jelenség
színre. A kiváló együttes minden J különböző mezőgazdasági érdekű tea j intézőbizottsága a mult héten tartott
V O I L Erdei Rózsi, Mónika szerepében
• egyes tagját egyformán illeti a dicsé- ;! tűletek és intézmények, a mezőgaz ! gyűlésén megejtette a tavaszi sorso
gyönyörű énekével mégjobban belopta ! ret. Tihanyi Márthat még külön meg- .I daság különböző üzemei ts a kap lást. A CVSE mérkőzéséit alant ko• a g á t a kűzöaaég szírébe. le'gánsan
Kőszegi i " dicsérnünk, mert kapott végre [ csolatos termelési ágak, valamint az sóljflk:
Géza, dr. Mester Miklósa el •
Március 1. Keszthely—CVSE
- ' egy egyéniségére szabott bájos sze- • értékesítés szctvei, bemutatva műkö
és előkelően hatott, mert as igazgató repet. Szombaton este a »Montmar- désűk módszerét és eredményeit.
»
8. CVSE—Sárvár.
szerepeibe teljesen f beleélte magát, trei ibolia* került színre. Vasárnap Jsmét olt lesznek nagyhírű kísérlet15. SzFC—CVSE.
komoly és értékes tagja as ifjabb filléres helyárakkai »Éu és a kis- Ügyi intézményeink, azonkívül a föid.
29. CVSE—P. Vasutas
szioészgenerációnik. Zilaby Pál, mint öosém«, vasarnsp este »Mootmartrei mivelésügyi minisztérium gazdasági
Április 6. ZTE II.—CVSE.
János nagyon ügyesen megfelelt ezea ibolya*. Hétfőn »Moscly országáé. szakoktatási intézményei ez évben is
»
19. CVSE—MZSE.
szerepének, méltán megérdemli a Kedden az »Abbé». Szerdán •Do résztvesznék a kiállításon demostráMájus 10. Sz.Vas. n . - C V S E .
legszebb elismerést. Miklóssy Juliska rozsmai szélmalom*. Csütörtökön Zi- ciós anyagukkal. Ugyancsak szerepelni
.-. _ .»
17; CVSE—SzSE I I .
és Tihanyi Márta kisebb bzerepeikben lahy Pál jotalomjátéka »Meseantó». fog az Országos Mezőgazdasági Ka-,
A sorsolásból kimaradt a CVSEszintén hozzájárultak a dartb sike
Kinizsi
mérkőzés,
melynek valóan
mára,
valamint
a
fölkeres:edeimi
Péuteken • Szibyl*. . - " •
- réhez. Vasárnap délután filléres hely
Hivatal külön külön pavílloi.ban nagy- terminusa május 3. A helyes termi
A celldömölki választókerület
irakkal »Aki mer, áz nyer* került nek van a legtöbb választója, amely
érdekű kiállításával.. - Feltűnés: log nust közöljük olvasóinkkal. (H. Z.)
színre bemutató szereposztásban •-ttjhez 39 kö tség tartozik; Celldömölk ! kelted i az^ idén i s^a zOJdme.'.ókiállitáB'
l i s ház előu. Y4s.traap «aa .tiLuom
nagyközség, két közzelébeii 1132, l^rszerfleirmegkapó'rendezésével:Ezs- I
ember a hóbai*, ment.zsulolt ház
Mozgó
illetve 1489 választó van. Alsóságot) ken az okiaió jellegű csoporlqkon A p o l l ó H a n g o s
előtt. Hétfőn este a » Viktorja* V Q Í
~f 1595 választó vau. Legkevesebo-íiel- kívül gazdag . anyag lesz kiállítva a
Felelős vézetii: Wittmann Andor.
műsoron. Erdei Kizsa a címszerep
sóma-tenbau van, ahol 101 a vá baromi, erdészeti, facsemete, borá
ben fejedelmi alakítást nyújtott, gyö
F e b r u á r i szombat, 2 vasárnap.szati, szőlészeti, háziipari és iparmű
lasztók száma.
oyörii éneke nigybau emotte a darab
A Pesti Tőzsde uj szamában vészeti, halászati, méhészet, dohány- A szezon legjobb magyar vígjátéka:
sikerét, szinte nem találni jelzőt,
mezőgazdasági, ipari és élelmiszer
hogy méltóképpen megdicsérjük ezt db Reményi S-hneler Lajos dr. llutsipari, valamint a mezőgazdasági gép
a kiváló művésznői, mert színpadi heubachei Emil, Gergely Tódor, dr.
es eszközkiallitási csoportokban.' Újí A
c s ú n y a
l á n y .
technikájának
és rátermettségének Miklós László, London és mások nyi
tásként első ízben vadászati "kiállítás
minden egyes részletét külön külön latkoznak. Az értéktőzsdei helyzetről,
s lesz ez évben a mezőgazdasági Főszereplők: Murati lili,^J«vor Paí,
kellene megdicsérni. Kőszegi Géza, a nosztrifikálásról, az ingatlao és tenaijy seregszemléjén, amelyen bemu Kabos Gynla, Gombaszögi Ella, Gózon"
Koliay huszárfőhadnagy szerepében lekhosszi ól, az árupiacokról, : nélkű
tatják szép zsákmányukat Ez évben Gynla, Pethea Sar.dor. Ratkai Márton.
méitó partnere volt Erdei Rózsának. lözhetetleo és aktuális információkat
is megreodezik a enyészáilatkiállitis
Kitűnő kiegészítő és Híradó.
Zeleoay József, Jánosi cigánya és közi; .a lap, amelynek textil, bizto
kiegészítéseként a díjazott lovak és
Előadások kezdete : szombaton este
Elek Piri, Riqette szobalánya nagyon sítási, vegyészeti, vas- és gépipari
szarvasmarhák e!" ezetéset, valamint
vidéki
hitelélet
rovata
is
érdekes.
kellemesen hatottak, gyönyörű lán
pontosan fél 9 órakor. Vasárnap
A Győri Lloyd Kereskedelmi a nagysikerű lovásmérkőzéseket, kfl- délután 2,4 és este 6 és fél 9 órakor
caik és drága humoruk nagyban
iömbüző
látványos
lovasmutatványok
emelték a kiváló operett sikeréL l Testülst álarcos és jelmezes bálja
bemutatását és fogatok elöhajtását.
Február 5 szerda, 6 csütörtök.
Igazán el sem tudnók képzelni előa- ! Győr városának egyik legrégibb és
A lovasmntatványo: során nagy ér
Filléres helyárak.
_
dást ezen kedves művészpár fellépése i legtekintélyesebb társadalmi egyesü
deklődés
szamnliatuas " a tervezett
- Keltén egy jeggyel.
nélkül. Végre Tibaayi Martba! is lát leté a G/őii Lloyd Általános Keree, népies lovasjátékok, ezek között a
'A
kedelmi
Testület,
mely
a
város
gaz
Gustav Fröhlich kitűnő filmje:
tuk nagyobb ámrephen,
csikós, és -betyárjelenetek. A kiállítás
éneke, lagy haugja jellemzik ezen dasági, társadalmi és kulturális élet kereteihez kapcsolva minden hazai
ben
kiemelkedően
jelentós
szerepet
kitűnő mivéaznőL Kopary Géza, Miki
kutyafajtát felölelő kutyabemutató,
gróf szerepében szintén jól megállta tölt be. Hagyományos szokás Győrött, renüörkutyaverseny, pulikkal nyájF a r s a n g i
l o v a g .
helyét. Kitűnő beazédmodor, művészi a farsang ideje alatt az u. n, .Lloyd

ispánhoz címezve u alispánhoz febr.
28-ig keii beadni.
Kttholikut B i l február 15-én
szombaton este (el 9 érakor a Griffszátloda Összes termeiben. Meghívók
igényelhetők •> asztalok (oglalhaták
•"' minden vasárnap, hétfőn, szerdait éa
pénteken este ú és 8 óra között a
baznagyi b , v u u:>l. (Kátholikus.Ház
emel ti külön beíyiségében.jV
*~ .
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* i nely ne masak I terelíJ vorseuy és va^ájzkuiyábsniu
. tánc és a magas t ü n w r jeJIem*** I
egyéniségét. A tóbbj szereplők is Pa Győzött, de az egész Felsóduoántuloo tató verseny is lesz.
dos Miklós, Feje. Gréte és Miklóssy eseméojszámba megy és a vidéki
Juliska kisebb szerepeikben elsőren városok fiatalsága nagy előszeretettel Celldömölk nagyközségtől. '"•
dűen mogailtak helyüket. Kedden esté jelenik meg ezen a bálon, mivel
180—193§. 8Z4JB, ~
köüivaiiatra harmadszor >En ée a köztudomású, hogy a -LtoyoT estje
kisöcséj). ment zsulolt biz előtt. mindig újszerű, nívós, hatásos és. fe
H i r d e t m é n y .
Ezen előadás volt s le jobb a barom ledhetetlen élmény azok számára,
közüJ. Művészeink jókedvvel játszot akik ott megjelennek. Az idei Lloyd. Közhírré feszi az elöljáró
tak, Szerdán .Csak egyszer élünk* bál méreteiben, látvány, sságban, a iig, hog a község tulajdonát ké
oimü újdonság került színre felház díszletek és színhatások pompájábau, pező .
elölt. Magáról a darabról méltán ha lehet az eddigieket is felülmúlja.
megírhatjuk, hogy nem uie való, mert A győri >Kiosk>, a bál színhelye,
j é g g
á r a t
a mi közönségünk művészi ülése \ érce H niőre egy fővárosi építész
U*l6
évi
saárcina
nó
1-ével négy
cok m á a ü nivóju operettekhez vau , specaJi--la tervei szerint 1*1 jesen át
szokva, nem pedig Budapestről im | alakul és káprázatos tündérkert és évre bérbe adja.Telbivatnak az
portált izlésttlen darabokhoz. Maga csodába* képét fogja mutatni. >Egy érdeklődök, hogy bérleti ajájjjaaz előadás és a szereposztás első- ; éjszaka a föld körül * less a bál jel taikat zárt borilékban folyó évi
repdü volt. Erdei -Rózsa karmesUr | mondata és serre aj éjszakára a fald február hó 10-ig a községbázáa
szerepében nagyon kellemes, bájos j népei leiretéve minden ellenségeske
jelenség volt. Zeluuay József, Kopary . dést Vbé- fogják bizonyítani, hogy el adiák be, ahol « bérleti feltéte
Géza, valamint Elek Piri mindeot el- j lehet tölteni egy éjszakát békében éa lek is megtekinthetők,
követlek a darab siker* érdekében, j vigsagbau a Lloyd Testület bálján.
. Felhívja az elöljáróság a
Pompás táncaik és humorok dicsére- , — .Február 8 án ásta 9 órakor kez bérelni szándékozok
figyelmét
let
érdemel. CsütOrtíiköa " Ibs-p dődik a bál, melyen csak névreszóló
halhatatlan remekműre >Kiséy(atek* - meghívók (»1 mutatása mellett lehet arra, hogy a bérleti feltételeket
cimü drámája került színre, táblás megjelenni. A jelmez nem kötelező, vállalni kell a az azokkal neat
ház előtt. Zilahy Pét, Eugstradt asz- , ds kívánatos. Meghívók igényelhetők számolrj ajánlatokat tárgy talannak
talos szerepében mesteri alakítást a Gyén Lloyd Altalsmos Kereske tekinti az elöljáróság.
nyújtott. Teljesen beleélte magát sze delmi Testületnél, Győr, Czuozor Ger
. Celldömölk, 1986. febr, 1.
gely-utm 32. A belépőjegyek á r a k é t
repébe s látszott rajta, hogy az ib
Köísógl elöljirósáfl.
seni intencióknak teljeseo meg akart pengő.
felelni, ami sikerült is neki. Zeienay
Igen gazdag anyaga leaz az
Jéssel, Alnng Oswaldja is tökéletes Idol mezőgazdasági kláNttás külömHirdetéseket
felveszünk.
T

Nyoowlotr Ö-.akcreve Nándor viflaayeróre berendezett l^nyvnycendáJíBín, CellOönjolk,

Huszonnégy óra története.
Vidám kiegészítő és Híradó.
Előadások kezdete : szerdán este
pontosan lel 9 órakor, osAtörtökön
pontosan 6 és este léi 9 órakor.
Helyárak: Oooepnap, szombat és va
sárnap: Támlásszék 100, páholy 80,
fenntartott hely 60, I . hely 40, II.,
hely 80 és gyermekjegy 20 fillérSzerdán, csütörtökön; Ketten égy
jeggyel Támlaas'ék 130, páholy 100,
fenntartott hely 70. I . hely 60. I I .
Ml 80, gyermekjegy 20 fillér.
H i r d e s s e n

a
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K e m e n e s a l j á b a n
A
k á d - é s

pápai
g ő z f ü r d ő

Csak j-ntca 14.
Nyílva naponta reggel 7-től este 6-ig.
FritaiSórak: r.saroap, kedden délután
éa csütörtökön egész nap nők részére,
a többi napokon férfiak részére. .
A kád/ördő nők és - férfiak réséét*
_ barmikor igénybe* vehető.
Szívbetegnek éa vérszegénynek szén
savas fürdő I
Meleg i s hidegvíz oyosykura!
Manikűr I
Tyiksiam-vigís I

