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Szerkesztőség és kiadóhi»ata:.
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. szám
Hirdetés dija előre fizetendő.

2. FeDjQzési célokat síulgáló i f**jezóaóoijk évéro megállapított hieFranciaország
é s a magyar
nemzet.
atiletitások (bőr. selyem, szOvel lapé. adóalap 15 százaléíaV.
Az a haziui jduuos, aki a kert-,
ft párisi világlapok ujabban törni, felvilágosítani H nagyha lak. márvány, faborkolaiok slb.)
. .3. Melepvizszolgáltiló bereude- veimén) I igénybe akarja venni, leg
napról-napra, jobban fg^lalkoz- talmakat arról, hogy miiy nagy
. zésekj kivéve, ha azokat a központi alább 8 nappal a munkálatok meg
ak az európai bőkévgj^egíön
veszélyt rejt m a g á b a n a szov
fűtőberendezéssel egyidejűleg
léte kezdése előtt köteles az- ataiakitás
tetüen- ntegá I la pit jáltT/tiogy aiijióta jetlel való barátkozás, merj a sítették.
' V - - pontos tervrajzai és költségvetést a
'
4 . KOitöldön olőallitolt tárgyak város elöljáioaagahoz 2 példáuyban
i Paris környéRi békeszerződé- nagyhatalmaknak az volrrá a leg
"benyújtani. Ugyanakkor kell bejelen
sek elvették a népek:önrendel főbb kötelessége,, hogy Oroszor- nak es gyártmányoknak költségei:
5. Az ndvaron, kertben, -vagy
kezési jogát, azóta állott elő szágot alkotinányozó gyűlés ösz- általában nem magán épületen vég tenie a kedvezmény i.anti igényét is.
A bejelentés bélyegmmtes.
Középeurópában. a
gazdasági Süehívására és a szabadságjogok zett munkálatok költségei.
- •
A rendeletben biztosított ked
válság. Bár -elég későn jönnek visszaadására kényszerítse, inert
6. Knllöldi vállalkozónak kiadott vezményeket csak abban az esetben
munkálatok
költségei.
lehet eluyern . ha az iparosmnnkákat
j i - a m é r t é k a d ó francia körök a minden nemzetnek konzervatív,
- A rendelet azonban megálla ' helybeli iparossal végezteti a tulajdplevédésekre, teljes tárgyilagosság- fejlődő reformpolitikára ran szükpilla <zt-a-legkuebb—09szeg>t, anoe- ni.s. Uásott lakó iparosnak csak akkor "
galmegállapilhatjnk, hogy miután' sége, mert ha ez megvan, akkor lyet az átalakítási költségeknek el
lehet a munkalatokat kiadni, ha hely
.óniiuk is fe?züit a belpolitikái á nemzetek egyeteme nyugodtan kel' érni, ha a tulajdonos kedvez- ben erre alkalmas iparos nincs, vagy
helyzet, a k á r csak a kisantant éiheli a békés fejlődés nyugodt
ha a helybeli iparos, költségvetése
igényelni.'
•korszakái
' ^ ^ + — ^ r JCz- a. legkisebb összeg, az ál- indokolatlanul magas.
^allahiaibaivbizonyára.já.'Togaak
I landó adómentes házaknál köbmé
.A felsonlt jogcímeken adókrdjönni árraj hpgy Középeurópa
•
A francia nemzetnek be terenként 2.50 P.
vezmény azonban nem igényelhető
legnehezebb kérdését, á mi igaz kell látnia, hogy a magyar kér
A családi házaknál a munkája
akkor, ha az utolsó 10 év alatt
ságunknak megfelelőleg rendez dés rendes megoldása nélkül az tok befejezésének évére megállapított ugyanarra az épületr--, ugyanazon
lek. Morf a magyar kérdés je- örvénybe
helyre és munkára a tulajdonos már
került Középeurópa házadóalap 30 százaléka.
Bérházaknát a munkálatok be kapott adókedvezményt.
-tenti—Kezépearőpa. konszo.idá,- békéje,-meg kell tehát vonnia a
ció|át, mert ez a konszolidáció kisantanttól -poiíükai pártfogását,
aolgáfa Középeurópa -igszi bé értésükre kell adni, hogy itt az A z i d é n e l s ő i z b e n v a d á s z a t i
kiállítás is lesz
a
kéjét, amely a mi békt-revíziónk ideje, az igazságos" megbékélésre,
mezőgazdasági kiállítás
keretében.
megválás tása nlán visszaadja a mert akkor boldogulhátnak ők
mostani -utódállamok igazi tekin is' a magyar nemzeten keresztül,
Az Qiazagos Mauyar Gazdasági I ban a vadtenyésztésnek és a vadatélyét. Mert egyedül Rözépeuró- mert á Dunavölgyében a vezérlő Egyesület a folyó évi március 20—25. 1 szstnak . gazdasági vonatkozásai
. is
napjain
tartandó országos mezegaz- megfelelően érvéoyre jussinak. A
píban nálunk v a n törvénytisz nemzet szerepét rm vagytinkTi-^
dasági
kiáliita<<
és
tenyészállatvasár
telet, személy és vagyonbiztonság, valVa betölteni.
trófeák származhatnak bármely évből
keretében
széleskörű
kívánságnak
mi vagyunk keleten az igazi
Francia világlapok küldjétek megfelelően, ezidén vadászati kiállí és bármely területről, de tekintettel
.kultúrának, az igazi naciona el tudósilóitokat ide, Írjátok meg tást rendez. Ezzel kettős célt kíván az országos szempontokra, csak ma
gasabb minősítést elért trófeák be
lizmusnak védbástyái. Nekünk I raza Parisba a magyar igaz szolgálni. Egyfelől a vadászat gazda mutatása kiváoatoa.
sági
jelentőség'cek
kidomboritásával,
kell a szovjet propagandát meg- I ságot. .
A vadászati kiállítás tehát rend
T
— • •-•
a vadállomány, a vadtenyésztés, a kívül gazdag és sokoldalú anyagot
vadóvas, ,a vadászterületek okszerű fog bemutatni. Ennek értékét és szin
kezelése, stb. bemutatásával oktató vonalat már nleva biztosítja az a
Á t a l a k í t á s i
a d ó k e d v e z m é n y e k .
irányító munkát akar -végezni, körölméoy,. hogy a Kormányzó nr
5. A falvaknak a talajnedvesség másfelöl padig a kiállítás által uyoj- őfőméltósága, JőzseT királyi herceg
A pénzugymlnlsr.teí as 1936. ,
elleni, ti-vabbá-fat és-födém hőszige tolt látványosság mellett
mitgyar őfensége és a "magyar vadásztársada
évre igénybevehdtö átalakítási és ta
vadászat propagandájának ügyét k i - lom 'legkiválóbbjai kegyesek voltak
tárázási adókedvezményeket a leg telési munkák végzése. '
6. Az éptlletek alapzatának és vánja szolgálni.. ..-..—-—
utóbb kiadott rendeletéb.-n szabá
LbistositHol, hogy a kiállításon legjobb
a" falaknak megerőtitése.
lyozta.
'.•
A kiállítás százezernyi belföldi trófeákkal és értékes vadászati kol7. Az ntcai vagy udvari hom és sokezernyi külföldi látogatottsága lekciokkai részt fognak' venni. Mint- .
A rendelet szerint az 1936. évi
január 1 után megkezdett átalakítá lokzat, lépcsőház újítása vagy teljes erre .rendkívül kedverő alkalom, ame hogy a földmivelési minisztérium va
sokkal kapcsolatban adókedvezmény-. rendbehozatala. A bádogcsatornák ki lyet főként külföldi vonatkozásban dászati osztálya is a legmelegebben
cserélése, az ajtók ' és sblskok fa feltétlenül célszerű kihasználni, rogy támogatja e kezdeményezést, igy min
t» részesíthetők:
1. Az állandó adómentes épüle a kat részeinek kicserélése, világító ud a magyar vadászati tehetségek iránt den bizonnyal clyan anyagot lógnak
tetek, amennyiben adóköteles épületté varoknak teljes rendbehozatala.
a külföld figyelmet minél nagyobb bemutatni, amely méltóképen fogja
8. Elavult födémeknek kicse mértékben felkeltsük. Ennek ugy ide reprezentálni
a magyar vadászat
•lakittatnak'ál.
LjL
genforgalmi, mint gazdasági szempont ügyét ós azt a pozíciót, amelyet ha
2. A használható épületek, ha | rélése. Z—=r
/ 9. Fedélszélnek és fedélbéjazat- ból rendkívül nagy jelentősége van. zánk vadászati szempontból Európa- '
lényeges költséggel a mai kor köver
lelméDyeinek megfelelően alekittat- nek kicserélése.
A kiállítás vadászati csoportja ban elfoglal.
' 10. Elavult padlóknak, ajtóknak u magyar vadászati viszonyok, lehe
oak ái.
• A vadászati kiállítás a mező
tőségek és eredmények különféle vo gazdasági kiállítás' területén levő egyik
3. Az olyan adók telès bérbe- ééi ablakoknak kicserélése.
11. Végül a hatóságilag elrsn- natkozásait felölelő általános bemu- nagy kiállítási csarnokban nyer elheadott épületek, amelyek a mai kor
k^egfelslősiratakitH-deJt; vitamint i r utbiztonságot-szot I lato ~leaz7 amelyen tehát nemcsak ka-, j lyezésl, amely stílszerű -homlokzati
t •wftîietrnf
gáló építkezések
' -lönbözö vadászati trófeák (agancsok, kiképzéssel és belső berendezéssel
tatnak át
Ezekhez az adókedvezményekre vadkanagyarak, kitömött állatok stb.) méltó keretet biztosit ennek a kiállí
Az. egyébként adóköteles épüle|akoél adókedvezmény a következő jogalapot szolgáltató átalakítási mun hanem a vadovás és vadtenyésztés tási csoportnak. A részvételi bejelen
«alakitasi munkálatoknál nyerhető: kálatokhoz .tatarozási költségek, cí és vadtenyésztés körébe vágó, az tés határideje február 20. A rendezőtájékoztató
"i
1. Gáz, villany, vagy vízvezeték mén hozzá lehet számítani as egy egyei vadfajtákat bemuíató Ezemlél- bizottság a szükséges
ük osatoroáoak sz épületbe való idejűleg végzett festési, mázolási, tetö anyag, különböző régi éa oj nyomtatványokat és bejelentőlapokat
vadászati
esxközök,
fény
képek
és
fest
az
érdeklődőknek
kívánatra
szívesen
-wssetése, vagy-ezek bármelyikének padlóburkolat és homlokzat javítási,
gáz, villaoy, vízvezeték . és bádogos mények, statisztikák, löjegyzékek. és bocsátja rendelkezésre.
" • « • e , .vagy. iat»Ítáa».'-';"~:~ .
általában minden, a vadászattal kap
munkákat.
_
. ,
i LL ' " y a n lakásokba, ameA kiállítás baromficsoportja szokat
Nem nyújtanak adókedvezményt csolatos anyag kiállítható.
'I"M1 fürdőszoba, cselédszoba hi
Külön csoportban fog szerepelni lanul gazdagnak Ígérkezik. A tyúkfé
— ezeknek . létesítése Vagy I ások az átalakítási munkálatok, í m e
a
vadászati
ipar,
amely
csoport
a
lék
osztályaiban a külföldi eredetű
22*J» — esetleg megfelelő e n k ö - / lyek a rendes polgári igényt mégha
fajták mellett nagyszámban lesznek
ladják és a rendesnél drágább fény fegyver, lőszer, a vadászati felszere
««kel való felsserelése.
lési és sportipar különböző ágait képviselve a magyar parlagiak, ame
3. Központi fűtőberendezés épi- űző kivitelű munkálatok.
öleli -fel. . .,
. '
'
lyeknek nemesítése utóbbi iddbeu
^Adókedveimény
szempontjából
»gy átalakiUsa, :
.'.'...; A rendezőbizottságanlöuös súlyt hatalmas léptekkel halad előre..'A
tehát
nem
vehetők
figyelembe:
*• Látásoknak üzlethelyiségekké
vét árra, hogy dsak a legértékesebb külföldi lajtak közül.a vörös ihode
i_ A villseyvezeféJt költségei, ha trófeák,' illetve ' tr.ofeagyüjtemények island fajta less legtöbb példánnyal
•H irodává való átalakítása, üa""•'liségek- ösuevoaésa vagy. fal- a vezetékeket a falakon kívül he körűinek bemitatasra, emellett azon- képviselve, amely nagy testsúlya m'el
osztása. ',--."
lyezték el. •
.
\ •
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szolgalatában 40 éve dolgozik egy- vezetők ''otthona helyíségébelrtétfőn darabokra tépte, az oda. siető vasúti
• a a k á e o á as tegyrlkeubae Feevad
hneteiiir a M u ^ . t i : i u i VUBUÍO tóoa
huzamban, thélim a 40 élben iéiuf
mán njájj betegség miatt sem. töjlött fcalől'a pelldlmttlki ÍOlöhaz személy Qyula .-.arvari kereskedőt ismerték
munkau kívül hre z«bti időt. Koczor zet.- Bar a : yugaíoinbt vonuló fő- fel. A t öngyilkossal híre hamar elteriedt Sárváron, mely részvétet kel
József ölten ipiro-, voit. aki tisztán tisztvijeető elzárkózott miudan ünnep
leitől:, 86 éves la-jaka-agat akként tett Kgétf Sárváron uagy tiszteletoek
a mesterségének, a munkának é t U
örvendelt, szorgal-na", törekvő koreileg §f odaad > hűségnek élt.. Az «1- eru«kelt" a személyzet, hogy uaegfes
tette araképét a kör számára, amely- fcedóoek ismertek uemciak Sarvaroa
toiiett 40 é t i szaftvtimss e< iára u»
hsa munkásság i alatt feljebbvalói ál . Óé* ieleple/ésél lathasználta a sze hanem városuukbau is j é flzleti hír
tal soha még csak dorgálást sem ' mélyzet nyugalomba vonuló szeretett neve volt. Ötlete a russz viszonyok
kapuit, Koszor Józsel mintakép; volt , M o o W s b u c » a z t a u , « a . Kollai Ist folytan leromlóit, 4 » árért öt g y .
a becsttletességuek, a hűségnek és jó- ] ván máv. főmozdonyvezatö, a kör mekét kiváló gonddal neveltette. Az
zas ^tatfaiomnkX.—Pályafemnawási 1 ehii>ke i^oodottt-ziaityhatasn meg y i l á . nt6toi_időbgoa FO'Op féle hosárogyijr^
monka a vasútnál az etyik legfooto- \ bee^édet, majd jfany jWfJőts a s i f o i U , tisztviselője, volt, miutáo üzletét fel
sabb munka, Koczor József, mint a Caányi László a mozdony vezetői kar, adta. Mé-; az előző nap ;s, mikor az
celldömölki osztály-mérnökség ácsmes Kámáu István a kocsivizsgálók, Sárvári irodából távozott jókedvűen élcelő
tere, ebben a minőségben a legké Sándor a fiókműhely iparosai, Molnár dött, masoap reggel megdöbbenve
nyesebb pályafenntartási szakmunká Józsel a fűtők, Bakó Lajos az óra értesültek szörnyű tragédiájáról.
kat végezte. Aki ismeri ezeket a bérei munkások és Vajda Sándor ny.
A Pesti Tőzsde aj számában
kényes és pontos pályafenntartási főmozdooyvezeió a nyugdíjasok ne az értéktőzsde vezetői nyilatkozoak a
vében
mondottak
szép
búcsúbeszédet
munkákat, az tudja csak megítélni,
nagy részvény- és zötvényhosszrél
hogy mit ér vasúti pályafenntartási Végűi az ünnepelt meghatott szsvak- cikket írtak a lapba: Fellner Alfréd!
kal
köszönte
meg
a
nem
várt
meleg
szempontból egy ilyen minden tekio
Csiba Győző stb. Rendkívül érdekes
tétben megbízható szakember. Mert Onnrplest, gyönyörű beszédében kie osztalékhirei, kitüoó textil, biztosítási,
a vagyon és életbiztonság szempont melte, .hogy mindig szem előtt tar- vas- és gépipari iolormaciók, vidéki
jából legfontosabb a pályafenntartási tolta ' az intézet szociális érdekeit a hitelélet rovat egészítik ki a Pesti
szolgálat. Itt elkövetett legkisebb, csak minden erejével azon volt, hogy Tőzsde legújabb számát.
milliméterekre menő eltérés is ren összhangba hozhassa a vasul és sze
Frontharcos bál. A celldömölki
mélyzet nehéz munkáját és tevékeny
geteg kárt, élet é« vagyon elposztn
lását okozhatja. Koczor József 40 év ségét Nehéz szívvel válik meg a frontharcos főcsoport ezévi bálja
báli
szezon
egyik kiemelkedő esemé
óta teszi ezt a fontos szolgálatot és derék és kötelességtudó személyzettől
nye vblt A művésziesen feldíszített
még soha nem okozott egy fillérnyi és nagyon kéri "Okét hogy támogat
-kár^senMlz^4nté*etnek, sem átköt sak utódát, Miskolr»hBei*-fütőház- teremben a figyelmes és agilis-rennek. Hőst amikor a kormányzó rir főnököt aki az uj generációnak egyik dezőgárda minden vendég szórakoz
gondoskodott. Elsőrendű
tehetséges, értékes, tagja, mert mél- tatásáról
ölőméltósága ilj. Koczor József ács
msgérdeTnrr -ő—^kr—eddigi—és- zeoe -és—-ragyogd' toalettek—méltáo
E tanulságosnak ígérkaső -kíáhV mestert a magyar bronz
tá = , c 10portban a jelen;kezesi határ kitüntette.—mi is csatlakozuak azok előbbi mfiködéstterűlefén is mindent Idltünóst keltettek, varosonk előkelő-—
idő t-bruar 85.
közé, akik a kitüntetettnek gratulál elkövetett személyzete érdekében Bár ségei majdnem teljes' számban meg
Ltsznek bronz és fehér puly- nak és a jól megérdemelt kitüntetés ezen ünnepség teljes csendben lett jelentek, a legjobb hangulat uralko
megrendezve, mégis zsúfolásig meg dott kivilágos kivirradtig. A bál ugy
' kék is.
'.'-'.>-' -" hez hosszú és nyugodt életet kíván
töltötték a kör helyiségeit egykori erkölcsileg mint anyagilag sikerült.
nak.
Felültizettek: szántra-rtoni Radó LaKormányzói kitiintetss. A cell beosztottjai, a nyugdíjasok és tény
jo.-, dr. Bisitzky András, Lázár Jenő
H
I B I K .
dömölki osztálymérnökség létszámába legesek. V szép társaság a késő osti
10 P, vitéz Hertelendy Béla Magyartartozó Fűzik Imre pályafenntartási órákig a legjobb liaogulatban. maradt gencs.6 P, dr. Havasy Bila, dr.
együtt.
6rosz József püspök, apostol
•lőmnnkás egy végzetessé válható bal
Hetthéssy Elek, dr. Doczy Kálmán,
adminisztrátor tegosp délben utazót
eiet elhárítása alkalmával élete koc
Kaiturelőadáa. A Vasutas Kör
Kemenesmihályfa,
keresztül Szombathelyre varosunkon, kázlttásáva! tanúsított példaadó ma J'eraöksBgo értesili a tényleges és nyug Mionich Oszkár
ünnepélyes fogadtatás nem volt tisz gatartása elismeréséül a magyar bronz díjas vasutasokat és az érdeklődő Barcza Zoltán Uagyargencs. Haláss
Gyula, Dely László, Bunyevácz Sán
teletére megjelentek s pályaudvaron éremmel lett kitüntetve.
közönséget, hogy folyó hó 17-én este dor, dr. Gábori Ernő, Biringer Árpad,
Jáiidi Bernardio kormányfŐtansciü9,
fél 7 órai kezdettel a Vasotas Kör Marton Pál, Scblesinger Gyula Alsó
A
máv.
elnökigazgato
Celldó
dCirötki apát és dr. Horváth Károly
nagytermében tartja 3-ik ku".ureiőperiel-piebloos, akitkel az apostoli mölk&a. Serin Ottó államtitkár, 1 adását, melyen 1. Peredy Nándor ság 5 P, dr. Holéczy Zoltáo, dr.
adminisztrátor a vonat tartózkodása máv elnokigazgatója csütörtökön dél lőtiszt (Olaszországi emlékeim* vetí László Lajos 4 P, dr. Dombay Alajos,
után különvonaton Szombathelyről
Sándor Zsigmond, Ozv. Gayer Gynlaué,
alatt barátságosan elbeszélgetett
tettképes előadást" tart, 2. Horváth
városunkba érke-.e't és az állomás
- Díszpolgárunk gyásza. Városunk főoöki irodában 70 vasutas paoaszát Fereno Abesszioiáról tart felolvasást. Etelaky Lajos, Hátai István, Szagán
Jáoos, Máv: Temetkezési Egylet, ifj.
illusztris diszpolgáiát, gróf Takáok- | hallgatta meg.
Vendégek szívesen láttatnak, belépő Schütz Liyula, Skvir Józsel, Bakonyi
Tolvay József országgyűlési képviselőt f
díj nincs.
Vatvármegys alispánja a had
József, Joó Ferenc, Rechberger Ar
snryi,s csapás érte. Hirtelen elhunyt
Nyolcávea nagymama, mint v i  nold, Vasa Gyula, Nagy Géza, Bar
felesége Szlovápi Beöthy C'ansse 48 viselt vasutasok országos szövetsége
lágcsoda. Ez a címe annak a rend dossy Zoltán, Dezső Lajos, dr. Berta
éves korában. Temetése ma vasárnap celldömölki fiókja alapszabályait jó
kívül érdekes cikknek, amely Tolnai Benő, Korponay Ede, Hokbold István
di'utan le z a róm. kath. egyház ráhagyta. — Áthelyezés. A máv. sznmbat- Világlapja ai számában jelent meg. -3 P, dr. Horváth Károly,
szertartásai szerint Budapesten;:—:—
balyi özletvezetősége Papp Sándor A legkiválóbb magyar írók novellái Dániel, Bácsi Sándor, dr. Móricz Dé
Kiss Lajos dr. kanonok távo selidőmölki mozdonyvezetőt saját ké mellett számtslao érdekesebbnél ér nes, dr. Soheiber Zsigmond, Jáaosházása. Alsóság nagyközség lakossága relmére a celldömölki fűtőháztól a dekesebb cikket, oágyszsrű (olytatá- aai Főcsoport, vitéz Galgóozy Kálmán
este 7 órakor nagy tömeg soproni fűtőházhoz helyezte
regényt számos órdekesAs- hasa- { j á ( ,
jd.NnnkövitsDénes Vönöok.
ben gyűlt össze a plébánia lak tér
Az alsót ági gyógyszertár fel- nos rovatot és közel száz képei Jandi Bsrnardin, dr Kováos Imre
ségén, hogy I ünnepélyesen
Jjocsnt
.talál az olvasó a oepszerü képeslspvegyen a • Szentszék által kanonokká aililásat a vármegye kisgyűlés* nem bao. Tolnai Vilápladja egy szama Jánasháza; HntMrt Sámuel, Mískolczy
Béla, B -rger Kálmán, Paár József,
kinereaett dr. Kiss Lajos pápai káp javasolja.
80 fillér.
Lóranth Gyula, J'oth Lajos Kum«nsIparbiszüntetét. Dömötör Fe
lán, esperes-plébánostól. A kath. Le
Uj Jazz a Domokosnál. Szen
gényegylet dalárdája .Bruszik Lajos renc jánosházai lakos kőműves ipa de fi László ismert karmester és zon nagasi, Herzfeld Testvérek, Weisz
Zsigmond, Smger Béla, dr. Dömölki
igazgató-karnagy Vezetésével először ráról lemondott
goraművész három tagú zenekarával
a r Darumadár ólnak indul« cimü
A celldömölki járatban avar* minden este hangversenyét a Domokos László, Mesterbázy Józ.-el, Wittmaon
népdalt énekelte el, majd az ablakban megyei hatósági munkaközvetítő je szálló éttermében nagy sikerrel. Szen Andor, Józea Gábor, Zoltáo Miklós
megjelenő dr. Kiss Lajos plébánostól lentése sserint január 31 én 488 de! ismert és beérkezett művész, Szombathely, Szabó Lajos, Foltányi
a politikai község és képviselőtestület egyén volt' monka nélkül, ebből 393 nagy tudása és technikája méltán Fer«nc Alsóság, Glstt István, Weiler
Sindor 2 P, Brener Simon, özvegy
revében Bíró Kálmán főjegyző búcsú férfi 64 nő, 29 gyermek.
dicséretat érdemel. Jaokioa, a sazo- Póczií Fereooné 1.60 P,dr. Odránszky
zott, az iskolás gyerekek nevében
Iparigazolványt nyertek. Re fooos művésznő is . méltó partnere Sandámé, Kflrsohner Samu, Záhfiresky
Bako. Sáador tanuló, a Kath. Legény- ményi István celldömölki lakos ven Szendeuoek, ugy a legújabb slágerok,
Sándor, Braodl Sándor Tóth Dénes,
'igylet Beavéátea Kampós József titkár, déglői. Iván Lajos pápóoi lakót kovács
a tüzoitóegylet nevében Pető Lajos iparra. Vörös József celldömölki lakos valamint a régi klaaszikue opsrsitec vitéz Káldy János, Roaeothal 1 estvé
rek, Csorna János, Arany István,
alpgraflosoot mondottak még búcsú rövid és bazáráru kereskedésre nyer méltán gyönyörködtetik a hallgatót
A barasdik tagja a zenekarnak Ma Szeosy János, Lessínger Ottó, Sioger
beszédeket, . amelyre végűi dr. Kiss tek iparigazolváoyt
ró
aku
az
orosz
táncos
és
énekesnő,
Mihály, "Róth Dszső, Nóvák Jenő,
Lajos kanonok mondott a nem várt
Etkuvö. Varjú Gyula celldö akinek már 10 éves korában el kel Tóth István. Lajiay Tivada', Molnár
kedves Onuepeltetésevt goi.doiau kban
mölki
vadkereskedő
kedden
délután
lett
menekülni
ádesatyjával
hazájából,
I Mihály, Ludván Sándor, dr. Welli-cn
hatalmas beszedet. V-gül
• 4 órakor tartja Celldömölkön az ev. aki á Waugtl hadseregben százados Iván, Fehér István, dr. Török Gyula,
* *' ? í *
H' t l
'
templomom taklJvöjót U s t l ó Ilut- volt Elvesztette atűleít, agy fivére él Nagy József, Révész Lajos, dr. Blettler
oímű dallal vett boasut a távozó és
i|
^
^™
™
Budapesten, aki szintén, egy zenekar István, Balogh Lajos, Szerdahelyi
szeretett leikipasztottoj,-aki másnap.
*
.. Hnl
^ _ • . rt
ban játszik, ragyogó tanoai éj mű Jenő, Szabó Gizella, Spitaer Jenő,
utazott el oj'átonjtahelyére, Szom- u
vészi énekével napról-napra nagy Szévai (Satakki Vilmua 1 P, Lalira
bathelvre
István fOldj.uk, Hubert Sámoel ven sikert arat.
Milán, ki. N , Németh József, Kotz
déglős &t s mait hétoo tette 1« a
ff). Koczor József máv. a d  - -opraui m. kir. Erzsébet tudományöngyilkos ktrsekado. Pénteken Istvéo, Fischer Ernő Somján, Pásztori
ni etter kitüntetése. A kitüntetésre egyetem theuiogui fakultásán t á r ó léggel Sarvarott a vágóhíd közelében Gyula, Braodl Imre, Klapper Jenő,
valóban rászolgált ácsmestert ért a szigorlatát nagy sikerrel.
levő vasúti töltésnél a Celldömölk- Ruxbanm Béla 60 fillér, mely taíiss
legfelsőbb elismerés. Koazgr József a
Dániel 6éza futóházfőnök bu- ( felé tartó vonat elé vetette magái adományokért ezúton mond hálát
Tjelldömölki máv, osztály mérnökség csuztatasa. A oelidömölki mozdony- egy férfi. A vonat a szerencsétlent köitönetet a vezetőtég.
lett • iaazai tojás ujinfsMfi i . kíwoAaa u » i t i i E íijLiüúl kivaiu Uayé><
állatok lesznek a kia Ina.,
de a
többi fajtalf, t plímiiáut. fehér éj
sárga orpiitg4jj«ok, wytodotte k. súg*
aezek, b a ra»>v elétek, valamint a di-«
t ak(ajtak. közt** a b»-ímok «4
«n«l> törpétfuk'tjtak
i f pumpae
egyedekkai leszayaff kégwelv*. A
ludak osztályaiban az emdeniek mel
lett aagjaJaV teata awneiitatt itidMet
fogónk -látni, amelyek kiváló évi
toj»»h«tsmmal ít bírnak. A tsosat
ctaziaiyabau a husterajö pekingi ét
toja-termeié khaki eambell kaoaa
laea eagf szambán képviselve a ne
mesitelt és parlagi magyar kaotak
mellett A galambteoyéstlők szintén
erősen készülődnek a kiállításra, mert
rájóltek, hngy et a legjobb alkalom
a gazdaköznneég meghódítására. A
bázinyulleoyéeztésnek kát nagy ese
ménye van: egyik, hogy lehetőség
nyilt a nyúlhús értékesítésének a
megoldásán, amennyiben kiviteli cé
lokra állami'au és rendszeres n ke
resnek tiasnyulakat, tekintet nélkül a
lajtára, ezenkivBI mód kinálkozik a
gyapjotermeló angóra oynl elterjeszté
sére is. A házinyulak utján sokolyan
takarmány értékesíthető, amely kü
l'nbt-n veszendőbe menne ás a te
nyésztés felkarolása a oynl prém,
bór és szőrmeiparnak vetné meg az
alapját.
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Betéréa. Csütörtökre virradó
Bóta László, celldömölki (ü. . . - r i T f U t d - i tztete.be betörtek. A
bttHré ttz trrlethefyisésbn az udvar:
bzjl\rásj HJ'.O (jlfeszitése után hatolt
bt. Az eddigi nyomozás adatai sze
rűi'- e.mk üf-/p>nri karoséit, mert
, a kézi peaztárt uyitotta ki, de
j j . 'ii csak p i r ' p i ü g ö aprópénzt tala't.'Nehauy üveg rumot is magához'
A ' nyomozás, során a te<ttest
eakljij m»-; elfogni nem si<ert)'t.
A Dunántúli SporJLUjaig-éJud-(iiitű szama február 24-én je.-uik
ineg. Minden hétlói szama elsőnek
ezanioi be kimer tó lerjud -leinbeo, a
nyugati keru 11 óaazaá első ós ma=odik osztályú bajnoki mbtözeseiről,
továbbá kOzli a pronmérkőzésekreredmé.ayeit, a bajnoki tabellát és a kü
lönféle
aktuális sporteseményeket.
Minden, tőzsdében kapható.
Tolvaj cigányok. CsOtörtOkOo
délután FrRdinaon Salamon celldö
mölki üveg és edényksreskedő üzlete
elöl ismerétlen tettesek egy boroz
demijoot és egy nagy la.-.ekat ellop
tak. A tolvajokat egyik községi ren
dőr hamarosan megtalálta és a csen
dőrségnek átadta Kolompár György
és Kolosapar József cigányok voltak
á t i-t lesen rs éppen akkor csípte el
éket a rendőr, amikor a lopott hol
mikat értékesiteni akarták.
; A celldömölki kereskedők egyeaülete Sándor Pál országyfllési képviselö, az Országos Magyar Kereske
delmi Egyesület alapító elofke elhuuyla elkalmából részvéttáviratpt
iotézett az egyesület elnökségéhez és
ez- e'hunyt özvegyéhez. Legközelebbi
közgyűlésén pedig gyászünnepélyt tart'
amelyen megemlékeznek az elhányt
kiváló magyar kereskedelmi férfiú
köréleti munkásságáról.

A M á t r a i t Elét a téli
nltmpiaazon. A pesti lapok kö
zül »;{ egyetlen a Színházi Elet,
amely fotoriporter} küldőit Garmich- Párteniirchenbe, a téli
o.oupiaszra. A Szí hazi Elet uj
szamában mar remük t é o s k ée
c-ak számul b i az olimpiáts
rmaclaa iMtimiiasárét és eeeméu yi röl. A hölgyek aek na«y Öröme
lesz Gatfay l> i •« Parisból
kUiOött «taő d n „ . ndósitáaa,
ajsely téezleteann bzáeeat be
a r c i , hogy Hiilyeu lew az idei
tavasai és oyárí divat. Kanak
áz érdek na azamuak a tolta- ;
melleklete ie bzouzauiö, a leg
nagyobb elagi-r : Broadway Melody, darabmeileklete pedig Szomory Deaeő uj darabja a Bod
nár Lujza. Egyéb érdekességek
as uj' Ssíobáai Kletnéo: Torsa
Jeiní cikke: vPokete reveren
dában* Símmel, Földes im.e
beszámolója a tfeatzets Színház
M£HT P./4'<tO-E*r C9-CS2 £Y£JV uj darabjai I, Hatvány Lin cikke
AJ KÜLOI A POMPÁS LAPOT
as iltetncót. — A- oewyorki
CS EZEA/HllfŰL APJA A*REMEX cirkraosiilazánsk
bemutatója
képekben. Hevesi Sándor, Zsolt
Bela.Szituyai Zollao, lndig üilú,
Lukacs Gynla. cikke, Kapoejaff
SZQNrEGAJANdEKQTJ

,.-•«.1

' ; . Névmagyarosítás. Reiaínger
litván ' celldömölki cipész, családi,
nevét
belügyminiszteri engedéllyel
Rajnai-ra változtatta.
Ipartestületi közgyűlés. A cell
dömölki ipartestület ma vasárnap
délelőtt 10' órakor tartja az ipartei•.01 -t székházában évi rendes közgyű
lését. A tárgysorozaton szerepel két
alelnöki állás betöltése stb.
Gazda-gyüles. Ma vasárnap dél
elölt 11 órakor a korona-vendéglőben
gazdagyulés leaz, amelyen előadást
tartanak sokorópatkai Szabó látván
volt miniszter, Nagy Sándor volt fa .
luszövetségi titkár és. M í l l e G é z a
győri Felsődunántuli kamarái titkár.
A rendezőség ezúton is meghívja az
érdeklődőket.
Teaestély.. A celldömölki va
sutasság f. hó 23-án — farsang va
sárnapján — este 8 órai kezdettel a
Vasutas Kör helyiségében kabsré elő
adással egybekötött aártkőrO tánca*télyt rendet, melyre a vaaatasságot
és azok barátait saeretettel meghívja
a rendezőség.
Az éjjeli szállásadás szabá
lyozása. A belügyminiszter legújabb
rendelete értelmében éjjeli szállása
dással csak azok foglalkozhatnak,
akik "erre a rendőrhatóságoktól engedélyt nyernek. A rendelkezés ellen
vétők Ital pengőig lerjfllfketó hfote
téuel sújtatnak.
Járásunk közegészségügye. Az
elmúlt hó folyamán járásunkban a
k vetkező betegségek fordultak e l ő ;
bárányhim|ő Jáoosházáo, kanyaró Kemeuesmagasi, KemeoeshŐgyész, Cell
dömölk, vörheny; Nagysimonyi. Celldöraölk, roncsoló toroklob Alsóság,
•Szergóny. , '

7, rvtnrj. *
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- Mária bái« beszámoló a, Baoskay
Mai.dadivatc.kke, , Boa Fekete
Látató regénye, novellák, versek
ée rengeteg sók erdekéé Sáp, 0 4
M Ű V É S Z I E S
H A J Z U
oldalas Radióvilágbiradó, 38 ol
dalas .gyermekújság ée kézi*
K E L I M S Z Ő N Y E G E T
- AD AJÁNDÉKBA A T Ü ND ÉRL'J J A K. munkaiv van még a Színházi
Elei 268 oldalas uj Háméban,
A Laka.os Artúr müvész-tanér tervei szerint
amelynek ara 60 fillér. Kló ize- .
készült szőnyeghez a pompás testésű valódi
tési díj negyed évre 6.40 pengő.
gyapjúfonalat' a HAZA! FtíSÜSFONÓ ee
Kiadóhivatal: Budapest Vll. Er
SZÖVŐGYÁR -.cunó. -».193a. gyértolta.
zsébet k ő - ut 7.
," Minden előfizetőiének BOXO0 cm neouségn

T.

tOndérujjak

Magva- .-.. zi.-nunx: Uiság előfizetési dija
eoj ev-d
1454% Az összeg beérkeüe'ui.. i . i uomoan kiadjuk az abszolút
ért*.* »> vjnJc*:*. A részletekben elé-.
Izeróri rjíztre pacin félretesszük art
J

rVéV . . .

Foglalkozás
Ont. .......
Előfizetni

••hat

H v a a i

részvételüket, asztalokról kívánatos
előre gondoskodói. A tiszta jövndelem
a azégénysorsu gyermekek tejakciója
javára fordítunk.
TQz Csöngőn. Kedden éjjel
12—1 ó t a kö»öt4^Giöogéivkigynladt
Horváth Mihály szérűskertjében egy
szalmakazal. A falu lelkiismeretéé
tűzoltósága önfeláldozó munkájának
volt köszönhető, hogy az erős szél
ellenére a„ tűzet sikerölt lokalizálni.
Az a gyanú merőit fel, hogy a tüzet
gyújtogatás okozta, nagyon könnyen
megtörténhetett volna, hogy a faln
nagyrésze a tűznek áldozatul eshetett
volna. A nyomozás folyamatban van.
Járásunk állategészségügye.
Járásnak állategészségügye az elmúlt
hónapban eléggé kedvező volt. Ser
tésüszög fellépett Alsóságon, veszett
ség fellépett és megszűnt Ostflyaszazonyfán, rOhősség fellépett Ostffyaaszonyfán, sertéspestis Jánosbázán,
megszűnt Kemenessömiénbeo.

Caendornap. A világháborúban
hősi halált hall és szolgálatuk telje
Bitese közben áldozatni eaett csend
őrök emlékezetére pénteken oeeodörnapot tartottak. Az emléknapot reg
gel 8 órakor szentmise vésette be
az apátsági templomban, a misét dr.
Horváth Károly perjel-plébános ce
lebrálta nagy papi segédlettel.
Jég. A héten beköszöntött a
Jegyző bál. A celldömölki Járási tél, a jéghordások megkezdődtek.Már
aat
hittak,
hogy eme fontos közszökjegyzőegyeeOJet jövő szombaton este
fél 9 órai kezdettel tartja évi rendes ségleti oikket nélkülöznünk kell, de
táncmulatságát a Griff-srálloda összes már a szorgalmas mészáros, hentes
belgMá^faákm A jegyzobál szintén jól - mesterek vendéglősök éa sörkereskesikerttJJjaak Ígérkezik, mert a vidéki | dők jégvermeiket már majdnem mind
•'őkelőségek is sokan jetentették be ' teljesen megtöltötték. Figyelmeztetjük

Paulák k é z i m u n k a

a közönséget,
engedély kell,
rúan ellenőrzi
fontos, bogy a
kához fog, a
jön, hogy mi
Jui

0rtii|98

atatftada-

HálUtim

•télé

féláru ntazási

• p t

üzletében

hogy a jéghordáshoz
mert a hatóság szigo
a jég minőségét, tehát
közönség mielőtt mun
jegyzöségoél érdeklőd
a követendő eljárás.

sagi

ét

Az Állami uépjaromilve
zetőképző (soflnr) tanfolyam a
m. kír. Technológiai és Anyag
vizsgáló IuUzatben (Budapest,
VIII., József körül Ő.j március
9 én este fél 7 őrskor nyílik
meg. Beírás és a lalrételkes
szükséges Orlapok naponta d. e.
10—13 ó r a között az igazgató
sági irodában.

Vásárra
igaiolvá

• • a r t t w r t f a t j i i t i v t t M zTay-

Uaték.
Műkadvslfll előadás. Az alsó
sági Levente Sport Egylet jOvő va
sárnap este a Vadaszy-lóle vendéglő
nagytermében táncmulatsággal egy
bekötött műkedvelői előadást rendez.
Színre kerül; »A Magyar Igazság*
irredenta izinmO. Az előadás iránt
mesaze vidékről ia nagy érdeklődés
nyilvánult meg
8porL A Celldömölki Vasutas
Sport Egylet ma délután lel 4 órakor
a Sportpályán edző mérkőzést tan.
Mérkőzik az L éa B. csapat. Belépő
díj 20 éa 10 ittér,
Véleményezatt
aépazlamüvek.
A vallás és közoktatásügyi miniszté
rium vitéz Pölöskei János hírlapíró
Pünkösdi menyasszonyok éa A Pipaoskisasszony cimil háromfel vonásos
népasloafveit felfllbirálU és műked
velői előadásra az ezA>z orazág te
itlatére véleroényezla. A Férjhez megy
a biró lánya cimO népazinmű kedvező
•Ibirálata már ezelőtt egy évvel meg
történt. A nzgysik ert aratott darabok
kaphatók a szerzőnél, (Kispest, Kiapkaatea 14. az.) előadási joggal 5, elő
adási jog nélkül 1.50 pengőért pél

Celldömölkön.

dányonként.
Minden nyomtatványra szabad
Otazavaa üzenetet irm. A poétaozleU
izabályzat szerint a nyomtatványként
feladott képosleveleafllapókra, nyomtatvanyiiéviegyekre, tovahba karácso
nyi és njévi Üdvözlő kártyákra leg
feljebb 5 szóból -vagy- & szokásos
kezdőbetSbŐl álló szerencsékivanatot,
üdvözlést, köszönetet, részvélnyüslkozatot vagy más udvariassági kifejezée szabad írni A kereskvdelmi mi
niszter az üzletszabályzatnak ezt a
rendelkezését most a belföldi forga
lomban nyomtatványként
paetára
adott, kézírással vagy gépírássá] elő
állított névjegyekre, továbbá a húsvéti
éa pünkösdi (kivözlö kártyáira la
kiterjesztette. '
A máv. Tamatkazéal Egyéellet
gyülésa. A celldömölki Máv. Temet,
kezesi Segélyegylet f. hő 18-án, ma
délután 4 órai kezdettel tartja rendez
évi kOaginlését, melyre esutuu ta
meghívja a tagokat az elnökség éa
kéri, hogy a tagok minél nagyobb
arámban jelenjenek meg. Akik más
el foglaltságuk végett személysseu meg
jelenni aeaa tudnának, t é r i aa elnök
ség, bogy meghatalmazásukkal kép
visel tsiaék magukat. Msghalalmasaiok
a Vasutas Kor kezetőjéuél éa Megyeri
Jáooa ilnöknél kaphatók.
A magyar telepítés. A tolepitési törvény életbeiéptetéee után éven
ként 8000 hat. holdat fognak telepí
tés céljaira igénybe venni. A telepí
tés 21.000 uj birtokost éa 12.000
bérlőt fog földhöz juttatni, átlag IS
kat. holdas parcellákon.
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Juliskái. A jövő hét műsora : szom
baton és vasárnap este >B'csi tavasz*,
vasárnap délután »Katz bácsi*, hét
K I S
Ú J S Á G
főn este Erdei Rózsa jutalomjátékául
Szinhaz. Szombat este másod és Patay József felléptevei •Cirkuszszor a »Penny« került színre a pre hercegnő*, kedden »Van-e babája*,
mier szereposztásban, a második szerdán Tihanyi Márta és Kopári
hatalmas kötet, gyönyörű címlappal, rengeteg érdekes
előadás jobbat és tökéletesebbet nyuj- Géza jutalomjatékául .Legkisebbik
; olvasmánnyal és képpel. Az öt pengő értékű évkönyvet
tutt. Vasárnap délután a »Dorozsmai Horváth lány*, csütörtökön Pados
ajándékképen kapja meg a eti*. Ú j s á g minden előfi
. szélmalom* kerüli színre Kőszegi Rezső karnagy jutalomjatékául »Nyi- .
zetője és olvasója.
Gézané felléptével. Ezen előadásról is lott ablak*, pénteken >Zng a szel a
< legjobbat lehet mondani. Vasárnap havasokon*, szombaton Kőszegi Gép t é k e s
k
ö
t
e
t
e
t
—
este a »Fehér Tó* roTt műsoron zané felléptével .Szépségkirálynő*,
jegyeztesse e l ő a l a p t e r j e s z t ő n é l .
ugyancsak Kőszegi Gézané felléptével. vasárnap délután Kőszegi Gézané fel
Jozeün fogadúsné szerepében Kőszegi léptével (Gyöngyélet a huszárélet*
Gézané isméi szaporította sikereinek másodszor, este utolsó előadásul
st-ámát, gyöoyörü éneke ós tökéletes •Mágnás Miska* kerül színre Zelenay
alakítása külön külön is dicséretet József jutalomjátékául, fellép még hiánya. Igaz, hogy ugyanezen az idő
érdemel, izig-iérig művésznő, alakí Kőszegi Gézáné is.
alatt as ezar élőre 'számított halálo
tásai mindig a tökéleteset nyújtották.
Telepítési törvény értelmében zási arányszám Magyarországon 21.4
Kőszegi Géza lőpincérje nagyoo i m 
ról 14.7-re esett, ami 6.7 ezrelék
ponáló jelenség volt, ugy éneke, mint 30.000 holdat vagyonváltság, 36.000 javulást jelent, ami szintén legnsgyobb
táncai tomboló sikert hoztak számára. holdat adóhátralék címén fognak át volt egész Európában. Az 1891—900
Zilahy Pál Gieseke gyárosa minden venni és parcellázni.
évek átlagában 40.6 ezrelék volt
BuzefaleslegQnk 2 millió m é  hazánkban a azóletési arányszám a
tekintetben kifogástalan alakítás volt,
Olaszország fél, még a világháborút közvetlenül meg
látszik rajta, hogy ez a kiváló művész termázsa, ebből
ismét felülmúlta önmagát. Erdei Rózsa Ausztria pedig 1.5 millió métermá előző 1908-1913. években ia 36.7
zsát
vesz
át.
Ottilia szerepében művészi tökéllyel
ezreléket telt ki. Azóta a helyzet
Legújabb szibadalan d i játszott, nehéz volna elmondani róla,
Budapestre utazok figyelmébe rosszabbodott és ma m á r a születési
gattyunélkttli gyümölcsfa
hogy alakításának
melyik részét ajánljuk a Hungária Gőz-, Kádfürdő- arányszám majdnem fele az 1900-as
permetezi késiül ék
emeljük ki, ~ mert ugy éneke, mint és Vizgyogyintézet ( V I I . Dohány-utoa érek születési arányának, Ez a jelen
táncai megérdemlik, hogy külön külön 44), mint a főváros legolcsóbb 4e a ség mindenütt tapasztalható egész
Nincs benne bőr, gumi, sem
a legszebb jókkal illessük nemes mű pályaudvarokhoz legközelebb fekvő Európában Magyarországnál kedve
lémdogattyu. Nem romlik, nem
vészetét. Zelenay József pompás'mó fürdőjét Itt reggel 5 órakor nyitnak zőtlenebb helyzetben van Európa
kopik, szerszám nélkül szabad
kái bombasikert jelentettek számára, ugy, hogy a hajnali vonatokkal Pestre 1egtöbb~örafágar A "tegkiaebb a azttlekézzel azétszedhelő. Használható
látszik rajta, hogy minden jellegzetes érkezők egyenesen oda mehetnek, ahol téaek száma Svédországban: 13.2'
bármilyen edényből, vagy hátifigurában eredetit tud nyújtani és az fürdés után a tágaa pihenőben magu azután Ausztria következik J4 3 arány
puttonyból, utóbbi esetben egy
eredetiség pedig felfelé ívelő pályáján kat kialudva járhatnak dolgaik után. számmal, a harmadik helyen Német
rossz permetezőgép tartálya is
egyik döntő érvei közé tartozik. Ko
Gőz és kádfürdő ára 1 P. Kiszolgá ország 14.7, Nagybritannia 14.9-el,
alkalmas. Kérjen díjtalan leírást.
pári Géza dr. Hiozellmaon tanárja lási dij csak 10 fillér.
Franciaországban a születési arány
Gyártja:
ismét meg (síelt a várakozásnak-, Klá
szám
16.3,
tehát
valamivel
nagyobb,
Tudnivalók a Falu Magyar Gaida
rika leánya Elek Piri volt, aki kelle
mint
Németországé;
Magyarországon
T
a
k
á
c
s
K á r o l y
mes táncaival nagy sikert aratott. és Föltfmives Szövetség 1986'. éti 22.0. ntánunk rögtön Olaszország
nyug. Máv. elöljáró Budapea VI
Elek Piri sokoldalú művésznő, minden bel és külföldi gazdaifjuiági csereak következik, 30-on felül van a szüle
ker. Kerekes >i. 28.
előadásnak egyik kiváló erőssége. ciójáról. A Szövetség ez évben is tési arany Romániában éa va óazionTelefon: 906—79.
Hétfőn a »Budapest Wien* ment, magrendezi a bel és külföldi gazda- leg 30-on felül van Oroszországban
Elek Piri jutalomjatéka volt. Hogy a ifjusági csereakciókat. A magyar gaz- u, ahol a terméazetea sza porul ás,
darabot jól választotta k i , teljesen daifjak a tavasztól őszig terjedő idő mindig a legnagyobb volt" "gesz Eor
Apolló Hangos Mozgó
egyéniségéhez mért díszes szerepet alatt mintegy, hat hónapot töltenek répában.
kapott, amikor a színpadra lépett, beosztási helyükön, abol mint család
Felelős vezető: Wittmaan Andor.
tagok
részt
vesznek
az
összes
előfor
A
Balaton
Írói
i
s
kóltoi..
Ide
dörgő taps, virág és ajándék fogadta.
Virággal es ajándékkal lepték meg duló gazdasági munkákban éa ezen genforgalmi és irodalomtörténeti szem Február 15 szombat, 16 vasárnap :
pontból is érdekes és eléggé meg nem
művészetének tisztelői. De egyformán idő alatt díjtalan ellátásban részesül
Rendkívüli filléres előadások.
meg kell dicsérnünk a darab többi nek. Dgy a bel mint a külföldi cse becsülhető munkára vállalkozott Sági
Ketten egy jéggyei.
reakcióra
csak
olyan
17
éveanél
Ernő
Miklós,
fővárosi
író,
a
Magyar
szereplőit is, mert a gondos és egy
Közkívánatra másodszor Rákosi Vik
berágó előadás méltán mutatja azt, időaebb ifjak vétetnek fel, akiknek Tengernek ez a régi rajongója, sze
tor nagyszerű regénye filmen.
hogy a társulat valóban művészi ta szülei Önálló gazdasággal bírnak és relmese. Elhatározta, hogy összegyűjti
gokból all. Kedden este másodszor egy magyar vagy külföldi oaereifju a Balatonra vonatkozó összes költe
E
N I
N I
Y
került a Budapesl-Wien színre, a oaaládtagként való befogadását vállal ményeket és apróbb írásokat: tárcá
darabnak határozott sikere volt, ma. ják. A bejelentések a szülők részéről kat éa »Balatoni ringó habok* címen,
Zenés
magyar
hnszarvigjátéir.
*
történnek,
de
a
jelentkezőt
ajánlania
művéazi irodalmi köntösben rrár ez
sodszor is táblás bázat vonzott. Szer
Főszereplők: Agai Irén, GombaazOgi
dán a Kuruzsló került voloa ssiure, kell a- szülök lakhelyén levő Falu- ér tavaszán, saját költségén kiadja. Ella, Erdélyi Mioi, Zala Karola, Jávor
de mivel kevesen voltak, az előadás szövetségnek, gazdasági egyeiületnek, Az értékes műben nemcsak a régi Pál, Rajnay Gábor, Págsr Antal, Kaelmaradt, pedig igazan kár, mert vagy gazdakörnek, továbbá a Hangya neves, befutott költők és irck írásait,
bos Gyula, Gózón Gyula.
Földes Imre színműre méltán meg vagy Hitelszövetkezet vezetőségének, hanem a még kezdő,. fiatal költők éa
Ezenkívül: V. György Angol király
érdemelte volna a pártfogást, de meg ezenkívül a községi elöljáróságnak is. írók olyan balatoni költeményeit és
temetéséről káprázatos filmielrételek.
B. Polgár Béla is, aki nagy ábrázoló A belföldi csereakció részvételi dija apróbb írásait is közli, amelyek még
Szenzációé kiegészítő és Hitsdó.
művész, de sajnos, a közönség rész (útiköltség nélkül) 8 pengő. A belföldi nyomtatásra várnak, tehát könyvalak
ban még aebol sem jelentek meg.— Előadáaok kezdete: szombaton eete
vétlensége miatt ez ő művészetében csereakcióra felvett ifjak kedvezmé
nem gyönyörködhettünk. Csütörtökön nyes vasúti jéggyei utaznak bepsztáai A azerkesatő kéri ennélfogva, hogy
pontosan fél 9 órakor. Vasárnap
liiklóssy Juliskának jutalomjátékául helyükre. A külföldi csereakció rész kizárólag a Balatonra vonatkozó írá délután 2, 4, 6 és eate fél 9 órakor
vételi
díja
100
pengő,
mely
ösazag
saikat sürgősen aziveskedjenek címére
•Gyöngy élet a huszárélet* cimü
Február 19 szerda, 20 c s ü t ö r t ö k :
operett került színre. Miklóasy Juliska két részletben és pedig a felvételkor eljuttatni: Sági Ernő Miklós,Fiumei
90
pengő
éa
az
őszi
hazautazáskor
nt 6. sz. alá. — A közleményt saját
Filléres előadáaok.'
ez a mindig jókedvű színésznő igazán
Ketten egy jeggyel.
remekelt, a színpadra léptekor dörgő 100 pengő fizetendő be. Ebben a két kezűleg és a papírnak csak az egyik
összegben
bennfoglaltatik
as
oda
és
oldalára
kell
írni,
mivel
a
kéziratokat
taps és ajándékok fogadták. Játéka
Joaephine Baker a világhírű néger
tökéletes, az előadásból még ki kell visszautazás, valamint az őszi haza a mű megjelenése után bsköttetik és
mű/észnö elaő nagyszerű filmje:
térés
alkalmával
rendezendő
tanul
megőrzés
céljából
a
keszthelyi
Bala
emelnünk Erdei Rózsát, Zilahy Pált,
manyi
kirándulás
költségei
teljes
el
tooi
Mnzenmban
helyezik
elr
Kőszegi Gézit, Elek—Pirit, Zelenay
Józsefet és Tihanyi Martát, akiket h« látással együtt Bővebb felvilágoaitáat
^ Z H I
Z
ü
külön külön jellemezni akarunk, csak az érdeklődőknek a Falu Magyar
A
pápai
Vidám kiegészítő és Híradó.
azt írhatjuk, hogy napról-napra jobbak Gazda éa Földmives Szövetségi,Buda
Előadások kezdete : szerdán este
és szeretettebbek lesznek a közönség pest V. Báthory u. 24) nyújt
k á d - é s
g ő z f ü r d ő
pontosan léi 9 órakor, oaOtOrtökön
•IClt, mert tudásnk éa művészetük
Magyarország
népeaedóse.
Móát
pontosan 6 és este fél 9 órakor.
Ccáky-otea 14.
nemcsak hogy megvan, hanem esz
ményi módon fejlődést is mutatnak. adta ki az Orazágoa Közegészség! Nyitva naponta reggel 7-től este 6-ig. Halyárak: Ünnepnap, izomba! «s v'aintézet
az
1920—32.
évek
közti
né
FOrdöórák: vasárnap, kedden délután aárnap: Támláaazék 100, páholy 80,
Pénteken zóna helyarakkal >Tul a
nagy Krivauon* került sriure, az elő*- pesedési statisztikáját, mely szerint a és oeOtOrtOkön egész nap nők részére, fenntartott hely 60, I . hely 40, II.,
születések
száma
mint
mindenütt
hely 80 és gyermekjegy 80 fillér*.
adásnak nagy sikere volt. Zilahy Pál
a többi napokon férfiak részére.
Elek Piri, Zelenay József, Kőszegi Európában, nálunk ia eaökkenő irányt A kádfürdő nők éa férfiak részére Szerdán, caOtOrtökOo: Ketten egy
mutat
1922
ben
30
8
volt
az
ezer
jeggyel Támláss-ék 120, páholy 100;
Géza, Erdei Rozsa,- Tihanyi Marta,
bármikor igénybe vehető.
fenntartott hely 70, I . hely 60, I I .
és Kopárí Géza voltak az erősségei lélekre azámitotlélreazOletéaek száma,
Szívbetegnek és vérszegénynek szén
1933
ban
már
22.
A
8.8
ezreléket
hely 80, gyermekjegy 20 fillér.
a régi jó operettnek, de meg kell
savas fürdői
dicsérnünk Püspöki Ivort is, valamint kitevő azlletési hiány nagyobb, mint
Meleg i s hidegvíz gyogykural
valamiot kis szerepében Miklóssy Európa bármelyik máa államának ea
alatt az i d ő alatt beállott azületési
felveszünk.
Manikűr!
Tyikazem-vágáe I H i r d e t é s e k e t
A magyar buza ára magyarosztrák hatarparitaaban 21—82 outrak sillmÍ. Pengőben 16 80—17.60
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.Nyomatott Dmkf-révt Nándor villanyerő-t berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk.

