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M a g y a r o r s z á g mély g y á s z a .
Nemzetünket mély. tragíkumábanTsmPt súlyos csapa- érte,
elvesztette nagy fiát, vitéz jákfai
Qöuibös Gyula ni. kir. minisz
térelnököt, a Vezért, aki négy
éves kormányzása alatt nemze
tünknek ugy a kül. mint a bel
földön nagy tekintélyt biztosított
és elismerést vivott ki.
Gömbös Gyula a népből
nótt ki, m ásat elsősorban ; a
katonaságnál érvényesítetté,amely
ért ép_ugy rajongott, mint ha.zájáért, yégig küzdötte a világ
háborút, a politikai pályára a
forradalom után lépett s a sze
gedi kormány ban mint államtit
kár szerepelt. Horthy Miklós be
vonulása utan mint egys«rü
képviselő mézelte meg államfér
fiúi munkásságát, majd a Bethlen
kormányban mint hadügyi állam
titkár és titóbb mint miniszter
szerepelt,
tárcáját a Károlyi
kormányban is megtartotta, majd
kormánya jutása után a minisz
terelnökség mellett is viselte ezen
nagy szaktudást igénylő, fárad
ságos hivatalát
Gömbös Gyula hazafias lel
kével, mint arra hivatott állam
férfiú, négy éven át politikai
ellenfelei- pergőtüzében lépésrőllépésre valósította meg azokat a
mély hatású reformokat, amelyek
az eljövendő Nagymagyarország
fundamentumát, 'fogják képezni.
Gömbös Gyula nemcsak a par
lamentben, nemcsak a miniszté
riumban, nemcsak a pártkörben,
hanem a népgyűléseken is teljes
erővei és izzó hazafiasságával
' szolgálta a nemzet egyetemes
érdekeit. Nem volt még példa
arra, hogy egy államférfiú nagy
elfoglaltsága közepette mindenütt
megjelent, hogy a nép helyzetét
személyeden megismerje és or
vosolja. •
Gömbös Gyula nem volt
diktátor, hanem a nemzet köze
péből kinőtt vezér, aki a nemzeti
szempontok figyelembe vételével
hozta össze az igazi nemzeti"
egységet. Gömbös Gyula állam
férfiúi nagyságát, ma amikor
elköltözött közülünk egy- jobb
ha/ába, a nemzet egyetemének
mély. fajd aknára -mi sem bizo
nyítja jobban, mint az, hogy
Münchenben a hatalmas harma
dik német birodalom mint egy
uralkodót, mint egy hadvezért bú
csúztatta el Hittler kancellárral
az*élén.
Az olasz barátság kimélyi-

tése ós a német barátságos vi | falak között s . kis pajtásaival
szony megteremtése mind az ö játszott mindig katonásdit, han
hervadhatatlan érdemeit képezik goztatva előttük, i.ogy katona
A halála mutatta meg azt,, hogy les/., mert erre a pályára készült
milyen hatalmas ós nagy állam kisded gyermek korában s az is
férfim vesztett á világbéke, mert lett belőle, a nemzet nagy kato
gyá^z íja őt minden nemzeti ál
nája, akit s-.-jnos, a kérlelhetetlen
lám. akinek elmúlása nemzetünk halál térfikora delén ragadott el
nagy veszte.sége. •
tőlünk, amikor legtöbbet tehetett
Tragikus velet'en, hogy min- volna á haza és a nemzet érde
-.- ' .
den n:if*y emberünket akkor ve kében. •
*• . •'
*
szítjük el, árukor legnagyobb
szükség volna rájuk. Gömbös
- A z egész nemzet meghatot
Gyula is akkor hagy itt bennün tan búcsúztatta el az elhunyt
ket, bus magyarokat, amikor jákfai Gömbös Gyulát, mint a
legtöbbet tudott volna tenni az ő köteíességteljesi'és -igazi minta
hatalmas és súlyos egyénisége képét.
az eljövendő uj kornak küszöbén
• Egy közéleti férfiú tevékeny
a revízióért. Mélységes fajdal ségének mérlege csuk halála után
munk és szomorúságunkban a állítható tel s csak akkor rajzol
magyarok Istenéhez fordulunk, ható meg igazi képe is, mint
hogy adjon nekünk egy második ahogy ekkor látható annak a
Gombos Gyulát, aki az elárvult szerepkörnek A merlege is, melyet
vezéri .székben vihesse előbbre s munkásságával valóban betöltött.
nemzet igazságos ügyét, a végső
Szomorú magyar gyász, hogy
győzelemig.
mi most már égy tragikus halál
Gömbös Gyula meghalt s következtében abba a helyzetbe
már az anyaföldbeír pihen, nyu jutottunk, hogy ezt a mérleget
gossza -rők álmát, álmodozva a valóban fel is állithatjuk s Göm
tűígyar jövendőről, elkísérte uto'só bös Gyula Szerepéről, munkássá
útjára az egész magyr r nemzet, gától egészen hü képet rajzol
elzarándokolt ravatalához aki csak hatunk.
tehette, ur és szegény egyaránt,
Ha igaz az, hogy az igazi
mégsdva a véjzsó tisztességet el politikust jobban meg lehet is
hunyt nagy fiának, aki elesett a merni ellenfelei véleményéből,
nemes munka mezején, mért ha mint híveinek talán elfogult, soki nem dolgozott volna annyit, akkor szor túlméretezett dicséreteiből,
ma is közöttünk lenne és készít I ha az_ ellenfelek véleményét nézhetné szociális tói vényjavaslatait { zük, meg kell állapitanunk, hogy
' Gömbös Gyula gyors ívelésű
szeretett jiemzete érdjkében
Gömbös Gyula az uj Ma pályája és nem mindennapi egyé
gyarország egyik
legnagyobb nisége legfeljebb csak elvi ellen
államférfia volt, amint ezt a vi feleket támasztott. De soha nem
lágsajtó hatalmas orgánumai is szerzett neki, magának ellenséget
A tragikus halál megszólal
megállapítják, de szép hangon
búcsúztatja a kisantant sajtója is -tatja csaknem minden párt vezető
térfiait, jobboldaltól kezdve a
a nemes politikai ellenfelet.
Eltávozott, nincsen, de em szocialista képviselőkig. Nincsen
léke mindörökké élni fog a nem egyetlen vélemény, amely el ne
zet történelmében és a nép között, ismerné Gömbös Gyula politiká
nemes például szolgálva az eljö jának jóhiszeműségét, nyíltságát
vendő politikusoknak, hogy meny és becsületességet.
De még jobban kidomboro
nyit kell dolgozni é s fáradni
azoknak,, akik kormányon vannak, dik Gömbös Gyula négy évi kor
mert a jó és nemes, nagytudásu mányzásának reális eredménye,
állaraférfiunak igazi megszemé ha azt a hatást nézzük, melyet
tragikus halála a külföldön kellyesítője volt Gömbös Gyula. <•
A hideg zord időben váro tett. Nemcsak amaz országokban,
sunkban gyászlobogókat leget a amelyeknek szövetségeit éppen
szól, igazi ráély gyászt mutat az ó utazásai, barátkozásai. és
városunk képe is, mert kis diák tanácskozásai erősítettek szinte
korában itt töltötte vakációját a elszakíthatatlan barátsággá, hanem
nagy államférfiú, itt lakó roko azokban is, amelyekben még
nainál, akik mindig szeretettel nem tompult le az elfogultság és
várták a kis Gyulát, mert akkor a harag irántunk, az úgynevezett
mindig víg kacagás volt a komor „ellenséges kisantant" országoks
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barf-ir—^olyan hangon emlé
keznek meg a gyászesetről, amely
ből a tisztelet és a részvét igazi
emberi hangja csendül:
Különösen a délszlávok mél
tányolják Gömbös Gyula műkö
désének jelentőségét a nemzetközi
béke és a gazdasági kapcsolatok
vágányain.
Mindezek csak arra kötelez
nek bennünket, mindannyiunkat,
hogy az tl hunyt nagy magyar,
államférfi emlékének ugyanolyan
mértékben áldozzunk, miként az
osztrákok áldoztak Dolfuss kan
cellár tragikus halála után a
kancellár emlékének, kimondván,
hogy ennek ugy tesznek eleget,
hogy mindenben az ó program in
ját és eszméit fogják szolgálni s
annak megvalósításával
teszik
örökre halhatatlanná nevét. Ne
künk sem lehet más állásfogla
lásunk a jelen helyzetbe!-.
Orvosilag bebkunyitott tény,
hogy a Gömbös Gyula élele nem
lobbant, volna ki ily fiatalon, ha
— .mint Darányi Kálmán mon
dotta — nem erezte volna magát
mindig a magyar ügyek katoná
jának, akinek még nehéz kórral
viaskodva is a helyén kellett
maradnia, hogy hazájának utolsó
lehelletéig szolgálatot tehessen.
S ha Gömböd Gyula az
életét áldozta fel azért, hogy
hazáját szolgálhassa — most
nekünk hálából az ó tragikus
emlékezetével szemben áldozatul
kell hoznunk a széthúzást, a pártoskódást, az egyenetlenkedést a
testvéri viszálykodást.
Meg kell értenünk, hogy
csak akkor lábolhatjuk át azt a
nagy csapást, amit a sorsunk
Gömbös Gyula korai halálával
reánk mért: ha most egy aka
rattal, egyetértéssel odaadunk az
utódja mellé s magunk is segí
tünk a nehézségek legyőzésében
s a szebb jövendő megteremté
sében.
Ha vesztettűnk. ha sokat
vesztettünk is a Gömbös Gyula
életének korai ellobbanásával, de
a csapást is a nemzet javára
tudjuk fordítani, ha sirja figyel
meztető emlékezetté yálikv hogy
mivel tartozunk hazánknak, dol
gozó népünknek.

A legszebb

FÉNYKÉPEKET
legolcsóbban
Mesterházy Gyulánál
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A u u g y a r oép s.irsa szaka
datlan k^zpeiep^: tetü'eU épsé;
géért, « | | t o | Í á i 0 '
jogaiért.
Egy évezredes oiult beazél effő|
tragikus példáival, gyászos ese
ményeivel. Mint setéi lobogók
árnyai K í s é r t e n e k
bennünket:
Mohi, Mohács és Világos bánat
tal és keserű emlékekkel tele
napjai. S V magyar nép annyi
vihar és aze/n védés, közt is ratj'ivta a maga »Hazát« és »Nem
zőét* merjtó harcát. Megvívta,
azt a keserű, harcot is. melynek
»T-tia^oa« Ijett gyászos emlékezetii határjelzője.

egyéb, érdekeket, meri küiauuen
elsöpör bennügfcet a szaaqyes
árada|. E l a keletről jövő förge
teg, Amely, a már úgyis boasió
erkölcsök k.ijejfjett sebhelyeiben,
miol rákfene telepszik meg s a
végpusztulásig
kioozza
áldo
zatát.
Gyülekezzünk h^t az* ősj
• Turul* madár szárnyai alá s
készüljünk a harcra, melyet Kár
páti Piroska hirdet:
>Etőttünkszállazős»Turul«
madár,
Nem ia lesz gát, nem lesz
akadály.*
— Gyülekezzünk egy táLelkünkben mély fájdalom
mal, szemünkben megtört köny- borba s lobogtassuk meg a lelki
nyekkel, de egyben Istenbe ve tüzet, melyet már csak faji mateti mélységes bittel és remény gyarságunk fanatizmusa, és ke
nyel bomlik
sokszor szi
resztény erkölcsi alapokon álló
vünkből
gondolkozásunk és hitünk mély
>Megfogyva bár, de törve nem, sége tart még ébren. — Igen!
össze kell fognunk közös céljink
Él nemzet e hazán.'.
— . Most sajnos -megtörve érdekében. egy idegen >invázió«
is. — Emberöltőkön keresztül' ellen, mely hazánkat, népünket,
állt e nemzet fegyverben, - hogy keresztény erkölcseinket olyan
igazát és. ősi jussát, megvédje. 8 : átkoaan fojtogatja s készíti az
" \~~ Ú . l l . l
1W
f nt • I - . . •ll-DaSn&k
a boldogtalan napok, soh's.em utat az aljasságában megcsömör
hoztak: békét, nyugalmat. Már- lött bolsevizmus terjedésére. —
már beteljesültek a nagy költő Félelmetesek á birek "is, bát mi
lehet a függönyök mögött? Oly'
-szavai:
. ;
» S a, ajrt, hol nemzet süllyed el, sötéten veti erre árnyékát a 2000
fekete pont, amely a szovjet
Népek veszik korúi,*
— amikor egy utolsó erőfeszítés, j Oroszország hadgyakorlatai alatt
egy emberfeletti munka, félti- j szállt alá himbálózva, feszülő
masztotla, a nagy halottat éa ejtőernyőkön. Es a tankok, ágyuk
megmentette a nagy nemzetet, • meg a jó ég tudja csak hogy
a zordon enyészet vasmarkai j mi nem, amit ejtőernyőkkel kül
közül.
denek alá, az ellenség hátaÉs hisszük-e, hogy elült, a | mögé.
népeket ietipró, nemzeteket megNem a hiedelmet és télel
semmisítő harc ? Nemi Az ördögi met akarom erősíteni:* aem!
technika hátborzongató vívmá- Csak harcosa szeretnék lenni
nyai félelmetes rettegéssel töltik annak a megmozdulásnak,amely
ei egész lényünket és a vésze fajiságát, nemzetét és az egész
sen zuhogó veszedelem előszelei, keresztény világot ál -lelve veri
mint fekete kísérletek nyűgözik vissza, az emberi jóérzésből és
-Je^és- óriatik^raeg- lel keioket.
erkölcseiből kivetkőzött veszedel
Egy táborba hát! félrejéve i met: a bolsevizmus! összefo
minden: egyéni, párt, osztály é s gásra hát! kart-karba öltve, básá é
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lyázzuk gl magunkat magyarsá
gunk
es
keresztény
hitünk
védőpajzsával, hogy minden más
fitíiü kardcs.pas-ii hal.is nélkül,
tehetetlenül hu::j'-.()ak le rólunk.
— Mint érős láúcszemes, fog
junk össze, de vigyázzunk, hogy
a lánc erőjét meg ne gyöogitlie-sék betolakodóit, vagy vélet
lenül becsúszott hamis szemek,
— a keresztény erkölcsi alapot
és jó magyarságot nélkülöző
elemek — mert hiába, lesz az
összefogás, az erősnek hitt lánc
ropogva szétszakad.
Egy táborban hát a helye
minden igaz magyarnak s me
neküljön, aki nem tud, vagy
nem akar ebben az összefogás
! bau résztvenni, mert a hatalmas"
|
—

Gömbös végrendelete.

átek, banem intelem számotokra,
— Ób kérem, mondd tovább,
.1936. október ti-:-.-, volt. Esett iio-'y a gyönyörű testamentumodat
mielőbb valóra válthassuk I
a havas eső, fujt az fezaki szél.
Este volt, a szobámba sötét volt.
— Fiam! egyelőre többet nem
Elgondolkoztam a haza múltja, mondhatok, mert szivetek és telketek
jelene és jövője felett.
nem képes mindent egyszerre 1. In
Egyszer csak kopogta<ást hallok gadni. Ha azonban igazán az én
az ajtómon.
intencióm szerint akartok tenni és
Meglepődve szólok : — Szabadi cselekedni, akkor halálom pillanatától
— — Ki jöhet hozzám ily rossz időben? ép ugy melleuetek fogok állani és
Kitárul az ajtó és belép egy dolgozok Veletek, mintha most ia has
misztikus fényben levő alak.
es vérből való volnék, mint mikor a
— Ne félj fiam! én vagyok I
legnagyobb küzdelmeket vivtam a haza
Megszeppenve, de bátorságot érdekében.. Isten Veled fiam, mert
még ma este sok helyen kell közöl
mutatva felelem:
— Vezérem), parancsolj velem! nöm írásban le nem lektetett rég
— Fiam! politikai szereplésem rendeletem I •
Gömbös glóriás alakja mind
kezdetétől lógva velem \ éreztél, a
jelen pillanatig. Bekövetkezett halálom inkább halványult, mig végre eltűnt
órájától — halálodig pedig én leszek szemeim elői.
Mikor a fenséges, látomás után
Veled' . Közbe, mig ezeket mondja, a felocsúdtam, gondolkoztam, hogy ez
szellem glóriás alakja mindinkább való volt-e, avagy álom. — Végered
kibontakozik és magam előtt látom ményében mindegy, az Ö leneéges
intenciója szerint kell tennönk és
Gömbös Gyula nemes alakját.
Reszkető hangon kérdem: — eselskednünk, akkor ha bármily nagy
veszteség is reánk nézve az O elköl
Vezérem, mit cselekedjek ?
— Az utat megmutattam, ame tözése as élők sorából, az 0 martir
lyen túladnotok kell. Most már csak halála meghozza szamunkra a biztos
Tőletek függ, bogy lesz-e feltámadás, föltamadast.
vagy örök halál borul reátok.'Ea nem
oaeiifleri Hábzky Egon.
i

Ha megvívjuk előbb önma
gunk harcát, készülhetünk egy
uj, aa egész keresztény világot
megmentő összecsapásra, amely
gyökerestül aiirihelta az egész
emberiséget veszélyeztető bolse
vizmus!
Legyen Magyarország is ön
magában élő ország, mini N é
metország vagy OlaszotaTág
Köszöntöm itt a »Turul
Szövetség* magasztos megmoz
dulását, amely nemes célkitűzé
seivel egy boldogabb jövő képét
festi leikeinkbe.
Mersevát, 193t>. okt. 7.
£•< •

Takáts

Károly.

K o z m a Miákíiós
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erő alatt üaszeroppao, megsem
misül minden miig elem.

belügyminiszter péntek délelőtt nyitotta meg s t o r a i Szövetség
Magyar Nép Hete kiállítását.
|
A budapesti városligeti I p i r - gyar nép milliókat pusztító hét erlen. csarnokban pénteken délelőtt 10 ora- i-eget, a kéi főbetegaégel Rámotst
• kor nyitotta meg Kozma Mikló' be
arrj a megdöbbentő tényre, hogy a
Iflgymioíszter a Turul
Szövetség tífusz, a tüdő-vész, a szívbaj, a rak, a
I Magyar Nép Hete kiállítását. A raeg- csecsemőhalandóság, áz egyke nem
I nyitó ü.in.-p iigeu a im-.g.ar közeleli utolsó sorban a gazdasági es szooia-.
i elet. számos - előkelőség* megjelent, lis helyzet szomorú következmény*:
I akiket dr. Végváry József orsz. gyUI. Rámutat arra,, hogy mig az ipari
l'Xépvise'ó Turnl Szövetség fővezére. munkás ha beteg, korházakban, üdü
| és dr. Dérczy Ferenc, _ Torc' Szövet? lőhelyeken api .Itathatja magát, addig
j ség országos vezerot .fogadták;
a magyar-paraszttal, a magyar falu,
J .; -Korma Mikló: béiügymitászíer tanya nojiévcl s"::ki sem törődik. i Johan ü.. i államtitkár, társaságéban
0e nemcsak a megdöbbentő te I pontosan 10 urakor érkéz tt, akit dr. nyékre mutat ra a kiállítás, hanem a
I Vegvary József üdvözölt emeikeüell megoldás .ehetőségeire i a Megmutatja
| hanga beszédében.-Kozma Miklós azt az utat, amely jelvisz a boldog
I belügyminiszter nagy örömének adott egészséges Nagymagyarország felé. Ez
kifejezést, hogy ez a kiállítás ncra- a kiállítás nem a mai szomorú hely
I csak a problémákat, haoem azok zeten valő siránkozás, hanem élő,
megoldáai lehetőségét is tárgyalja.
hatalmas figyelmeztető útmutató és
— Örömmel üdvözlöm elso- tanító a magyar népmilliók.számára
sorbar szírt, ro-rt minden baj és
Ez a kiállítás, amelyet több
hiány mellett is. a legfbo'.os-;bo igaz mint kéuzer munkás épített éjjel
ságot dokumentálja ez a kiállítás. nappal és amelynek adatait a Turnl
Azt a legfontosabb és kétségtelen Szövetség 104 vidéki '.agegyesilletébe
igazságot, hogy a magyar* nép pél tömörült harmincezer fiatal,, lelkes
dátlanul nehéz történelmi rault dacára hajtárs gyűjtött össze, olyan páratlan
és nagyon keserves, de javuló jelent. szép, felejthetetlen látványt nyújt
élve .i-i re eb-.-n töretlen, lelkében annyira tanitó éa .szemléltető, hogy
erős, bizakodó, fizikumában és lelki annak-raegtekintesH minden magyar
erejében pedig semmivel sínca bát embernek kötelessége.
rabb inas népsknél sőt.. Ezeket
Ez a kiállítás nemcsak a ma
mondotta Kozma Miklós és a jobb gyar ifjúságnak, hanem az egész or
magyar jövő reményiben megnyitotta szágnak .büszkesége.
a kiállítást.
' . •-A rendezőség, hogy mindenki
A kiáiiitas modern, telje.-en szamara lehetővé, tegye a kiáiiitas
korszerű; Az első ami megkapja a megtekintését, féláru vasúti kedvez
látogatót az az újszerűség, mely sza ményt biz ősit a kiállításra falutazókkított a hagyományos .kiállítási for uák. A kedvezmény október 12 éig
való felutazásra, illetőién 14 ének
mákkal és egyszerűen zöldelő parko
kat, virágágyakat teremto'.t a padlón. huszonnegyedik órájáig való vissza
A színpompás pavillonok között min utazásra érvényes A kedvezményre
denütt száz és szaz színes virággal jogosító igazolvány, mely egyatul a
betllle'.ett virágágyak fogadják az kiállítás díjtalan megtekintésére is
embert, nem is szólva a-belépésről, szolgál, falvakban a községi előljáróamikor egyszerre egy komoly park sagoköp, várótokban pedig az IBUSZ
menetjegyirodaiban kapható:
közepén találja magát a látogató.
Ebben a kertben építette fel a
Turul Szövetség monumentális-nagy
ságú és érdekésségö riport kiállítását.
Ez a kiállítás valami rendkívüli, egé
szen csodalatos a magi- nemében,
egydQlátló az egész világon. A kiál
lítás, végigvezet bennünket az ezer
éves magyar történelmen a annak
minden fontosabb eseményein. Itt
látjuk a számok élő tükrében képben,
rajzban, a magyar népmilliók égető,
sBrgös njegoldásra váró problémáit.
Végigvezet bennünket a kiállítás a
harcos ősmagyartol a mai kultúra
harcosáig, a sátortól as OTI tizenhatemele'es palotájáig, az ökrös sze
kértől a modern, büszke LEL szalonkocsiig.
Külön

terem tárgyalja a ma

OntTilkostolvaj^TödőrT
szergényi lakos
Budapesten
az
Auguszta telepen főbe lőtte magát,
Ezen híradásnak érdekes előzménye
van, ugyanis Fodor József az előtte
való héten a Szentgotthárd mellett
levő Máriafalun egy szegény özvegy
asszonytól 240 pengőt lopott, majd
autón Szentgotthárdról Celldömölkre
jött s a lopott pénzeit a Molnár La
jos-féle ékszerészüzletben ékszereket
vásárolt. Celldömölkről Bndapestre
távozott, ahol elkövette a végzetes
tettét Közben mindenütt körözték
amikor Szergényben a különböző
csendőrőrjáratok találkoztak, az egyik
csendőr aa egyik hétfői újságban fe
dezte, fel a kötözött egyén öogyilkoaaágák
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Qyefmekálmok.

Havasy Béla segédjegyző hatalmasan niszterelnök temetésén. Bároziházi
lolépilett beszédében üdvözölte a Harczy István miniszterelnökségi ál
lelkivezért, amely beszed nagv ha
lamtitkár, a mioiszterelnök temetése,
tá-t vallott ki. Utáona Fotb Kalman nek rendezője meghívta a temetésre É V T I Z E D E K
főjegyző a politikai község és az ev. az összes törvényhatóságokat Vas Ó T A BEVÁLT
gyűlekeze. nevében mondott üdvözlő var megye türven;hatósága dr. Horvátti
beszédet. A leventék óévében Baratli Kalman alispán vezetéeével ot tagu VILÁÖ1DSFBJ
ü-ik a hó, jaj de esik I Déiies tanító, a tűzoltók nevében kötöttséggel képviseltette n agat a
Majd a Világ beleveszik I
VÉDJEGYŰ
Fehér pelyhek, angyalszárnyak, Győrffy Kalman parancsnok, végűi a temetésen. A küldöttség tagjai voltak
rom. kath. iljuság neveben Németh az alispánon kivQl dr. Takács Ernő
' Fakombukon fehér .HL vak.
La-jos, udvOzoit- h Azután bevonullak tb. lőjegyző, dr. Ujvary Ede polgár
Már a háztető is fehér,
a lemplomb.i, ahol dr. Horváth Ka mester es 2 bizottsági tag.
Még az ablakoa is betér.
roly esp-res plébános lUStaltaciOja
Szotjorszenteles és Mária ün
utan Lantos Istvaé meglanotta első nepély H caodömölki r. kath. Buiskoia
Sok-»«,k pihe hutl az égből,
tzenlbeszídét és .programúiul adott udvarán. Ma délután avatják lel az
Szürke, ólmos messze légből.
í:Í7eioek további
működéserői. A elemi fiúiskola udvarán foialutolt Mária
Szép fehér hó, mennyi üröm,
szeubeszed utau szentmise követke szobrot nagy ünnepségek közepette.
Égből hulló aogyaikpröm.
zeit a celldömölki Vegyeskar közre
S mennyi gyermek boldog álma, működésével. Mise után a tempiom Az ünnepély sorrendje a következő;
Reggel 8 óra 36 perckor fogadja a
Elveszeit a fehér tájba.
elölt a hivők Hermaun Flor.s izsakfai Celldömölki Urleányok Mária Kongre
plébános,
volt
ideiglenes
lelkivezető
Csizma nélkül oem mehet ki,
gációja a Zalaegerszegi Maria Kong
jüknek -'megköszöntek a 7 éven ál regációt. 10 órakor az apaisági temp
Pihét fogni, labda t e t e i .
FÉLE
mindi,:
szeretetteljes
odaadással
vég
Csak as ablakon át nézik, <
lomban nagymise, tartja dr. Horváth
Mint buli a no,... mint fehérlik. zett lelki gondozását s emlékül egy Karoly e-peres, pevjel plébános. D. u.
művészies kmtelü gobelin Mária ké 3 órakor - segédletéé szentbeszéd és S Ü T Ő P O R E S . / j Ó
-Sok kis gyermek imádkozik,
pet nyújtottak at ueki. Egy órakor 80 könyörgés, tartja dr. Horváth Károly
IL
Fehér hóba kívánkozik.
terítékes díszebéd volt az uj lelki esperes, perjel plébános, utanna kör- VAHILUNCÜKOR
Kü'dtói havat jó Istenem,
pásztor liszteletére. Az első pohárkö menetes felvonulás az elemi fiúiskola
Küldjél csizmát is hat nekem. I szöntőt dr. Horváth Károly isperes- udvarara, ahol a felállított szobornál
piebaaos mondotta, amelyben felkö avató beszédet mond Jándi Bernardio első lelkészévé. Balázs Béla meghatott
Hadd futkuzzak én is vágyva,
szöntötte az uj lelkipásztort, jelenlevő kormány főtanácsos, dömölki
a p á t , szavakban köszönte meg a beléje
A szép fehér havas tájba'.
szüleit és testvéreit, szentmártooi Szohorszeotelés ulán hodolo ünne ; helyezett bizalmat és fogadalmat lett,
Mersevát,lS38. október 7 étr.
Radó Lajos országgyűlési képviselőt. pély a Szűzanya előtt a polgári fiú hogy ezután is oagy hűséggel fogja
Nem feledkezett meg egyben a Boba- iskola tornatermében. Műsor: 1. Nos szolgálni egyházát és gyülekezetét A
lakdts Karolj.
kocsi egyházközség felállításának kez cum prale Pia, énekli a Vegyeskar. közgyűlés ezután október 25 re tűzte
deményezőjéről és annak megvalósí 2. '.'rezes üdvözli a vendégeket. 3
ki as újonnan megvaltsztott lelkész
H 1 R j K.
tójáról, vílaraint a lélekemelő ünnep Lourdesi Oltár, irta Rosti Kálmán, beiktatását. A lelkészválasztó kOzgytség megreodezőjéről, özv. dr. Horn előadjs Tarr Mária. 4. Kolozsi K. lés koltai Vidos Dániel • gyhazmegyei
Október 6. Az aradi vértanuk Lajosoé uyug. postamesternőről, aki
A'lojzia: Beszélő rózsák, színdarab 1 felügyelő és Molitorisz János esperes
halhatatlan emiékenek á'dozotl varo ugy a temploöi epiiésenél, mint a
félvonásban. Előadják az e.emi fiúis zárószavaival élt véget. - « —
sunkban is a halas utókor kedden, templon. berendezésénél es ezen ün
kola tanulói, ö . ' Szalonzenekar né
Háziasszonyok 1 Nem kerül
megemlékezvén a 48-as idők legendás neplésnél soz aoyegí áldozatot hozott,
hány darabot ad elő. Ünnepi beszéd, pénzbe, mégis a legjobb tésztarecephőseiről, akik életűket áldozlak a egyben halas kó.-zőuetét fejezte ki
mondja dr. Galambos Miklós püspöki teket m gkapja, ha még ma kéri a
magyar haza jövendőjéért. A róm. ugy a maga, mini az enyhazközség
titkár. 7. Avu Maria, énekli a Vegyes Dr. Ostker-féle világhírű fényképéé
kat temptombau reggel 8 órakor dr. részéről, Szeotmarlooi Rado Lajos
kar 8. Szűz Maria Isten Anyja, irta
Horváth
Károly
esperes-plébános országgyűlési képviselő
köszönetet Rosti Kálmán, előadja a Mária Kong receptkönyvet, melyet bárkinek ingyen
megküld a gyár: Dr. Oetker A. Bu
gyászmisét tartolt, melyen a hatosa-" mondott a felköszoutöért és az újonnan
regáció alsó szakasza. 9. Kongrega- dapest, VIII. Conti-u. '¿6.
gok, az iskolás gyermekek és nagy felállított egyházközség virágzására
nista induló.
kOzOuség vett részt. Az ev. templom kérte az Isten áldását Ifj. dr. Havasy
Hangya fióknyitás Kemeaesmiban reggel 8 órakor a gyászisteotisz- Béla segédjegyzö Hermaun Flória
hályfan. A Celldömölk és Vidéke
' leletet Váczy D.-zső tartotta. Az izsakfai p előmosnak, hogy 7 éven
Hangya, fogy. és ért. szövetkezet által
istentiszteletek után áz iskolákban keresztül az egyházközség híveinek
alapított kemenesmihályfai fióküzlet
a.tanítók méltaták a nap jelentősé
hétfőn, folyó hó 12-én nyílik meg. A
lelki gor.dozásat oly ragy szeretettet
gét. Az áll. polg. fiúiskola tornater éa odaadással vezette. Hermám Flóris
megnyitó ünnepély, tagértekezlétte
mében tartott bazi ünnepélyen Simon meghatottan moudott köszönetei a
kapcsolatban ma, vasárnap délután
Igen sok ember okosan, terv
- József tanár mondott gondolatokban hivek ragaszkodásáért, örömének adott
fél
3 órakor less a kemenesmihályfai
szerűen és gazdaságosan éli le
gazdag betzédet, méltatván a 48 ás kifejezési, hogy régi vagyuk a mai
ev. iskolában, ahová az érdeklődőket
sz eletét. Tanuljunk ezektől!
idők vértanúi teteit.
ezúton ie meghívja a Hangya igazga
napon ily impozáns Ünnepség kereté
Aki rendeseit akar élni, az
tósága. A celldömölki fő'üzletei dr.
Grösz József püspök legutóbbi ben valósult meg és a Mindenható
vigyázzon a s o r s á r a i KERESSE
Porkoláb János alelnök, Nagy Imre
pasztorleveleben megrázó szavakkal bőséges áldását kérte az uj lelkész
A SZERENCSÉT ES ERŐSÍTSE
feiűgy. biz, elnök, Szórády Dénes if,'
emlékezik meg a spanyolországi kat- ^l)ttkOQ>sé^e -és-az egynázkősség-fejBIZALMÁTrREMENYáÉGÉTI—
tag és Ihász Antal ügyvezető, a köz
bQlikUsak üldözéséről,. ezzel kapcso lődésére. végül Török László mondott
Ezért
váa
a-legtöbb
ember
pontot pedig Hala-z János körzetvelatban elrendeli, bogy minden szent- köszönetet a megjelenteknek; hogy
nek sorsjegye és soz ezer em
zetö fogja képviselni.
bensőséges ünnepély tényét
m isében imádkozni ' kell a súlyos ezen
ber lett igy gazdag, boldog.
helyzet megjavulásáért és az októberi emelték. Az ebéd végeztével délután
Balesetek. Szombaton délután
Természetesen sorsjegy nélkül
ajtatossagok
alkalmával a
litánia az egyházi vegyeskar özv. dr. Horn
Perna József egeraljai 45 éves me
— nem érhető el nyeremény !
utan az Oltáriszentség előtt 3 Miatyán Lajosáé rjy. postamesternőnek lakásán
zőőr egy zsák búzát akart felvinni a
kot és ÜdvOzlégyet kelt mondani a szerenád o adott. A megjelentek egy
padlásra, de a küszöbön megbotlott,
Október 17-én kezdődik az
spanyolországi üldözöttekért és a gyönyörű szép ünnepség emlékévei
elesett, jobb lába térdben eltörött.—
uj nagyszerűé:: megjavított ír.
szeutbeszédben is meg kell emlé távoztak otthonukba.
Kovács László 66 éves alsósági nap
kir. Osztálysorsjaiék.
kezni a spanyolok megpróbáltatásá
számos hétfőn délelőtt szenet taliesA szerencse •itja
ismét
Az étet térvényei legyőzhetet
nak szomorú napjairól és vértanúiról
k ázott a Bazaltbánya pincéjébe, de
nyitva áll mindenki számára
lenek! Az emberek élni akarnak, még
a vékony padló a súlyos talicska alatt
NE V Á R J O N a reodeléssel,
Plébános beiktatás. Mult vasár pedig jól és reményteljesen. Hinni,
eltörött, Korács a pincébe zuhant,
hanem rendeljen még ma, f i 
nap iktatták be nagy ünnepség köze bizui szeretnek a jobb és boldogabb
Súlyos zuzödasokut szenvedett. Mind
pette az újonnan szervezett Boba- jövőben, de annak is elébe kell menni,
zetni van ideje legkésőbb a
kettőt a közkórbázban ápolják:
Nemeskocs róm. kath. egyházközség a szerencsét is keresni kell, sült ga
húzás előtt.
Elopott kerékpár. A dömölki
első plebioosát, Lantos Istvánt, volt lamb nem repül senkinek a szájába.
Klein családi ház istállójából pénteki*
oladi kápláut. Az uj lelkipásztor dr Most ismét itt az alkalom, október
virradóra
az ott szállást kspott fi aHorváth Károly esperes-plébános és •17-én kezdődik az uj megjavított
. LeUeszyálasztas Alsóságon. talember eloptts Klein Béla ott levő
az átadó Hermaun Flória izsákfai usztálysorsjáték, melyen ismét óriási
plébános társaságában autón pontban összegek nyerhetők. Miért ne nyer Lélekemelő Ünnepélye volt at önálló hazznált kerékpárját. A nyomozás
háromnegyed 10 órakor "érkezett a hetne Ön i s ? . . . . . . Sorsjegy nélkül sult alsósági ev. gyülekezetnek. As lolyamatban van.
Áthelyezés. A máv. uzletvezetemploni előtti utou felállított disz nincs főnyeremény, tebát vegyen, elmúlt vasárnap délelőtt az istentisz
kapu elé, ahol a róm. kath. egyház vagy rendeljen MÉG MA egy sorsje telet után tartotta lelkészválasztó tősége dr. Aodavári Ferenc máv. fő
közgyűlését
az
alsósági
ev.
gyülekezet
tisztet
Hajmáskér állomásról Celldö
község, az ev. gyülekezet küldöttsége, gyet bármelyik főarusitóuái.
koltai Vidos Dániel egyházmegyei mölk állomásra helyeste á t
lefenlek, tűzoltók, iskolás gyermekek
Főispánunk Budapesten. Ostfly
tanítóik vezetésével, az oj plébános Lajos dr. főispán csütörtökön Buda felügyel" és MolitOrisz János esperes
A celldömölki ev. Nőegylet ma
szülei, hozzátartozói, tisztelői és ba pestre utazott és szombatoo részt elnöklete alatt. A gyűlésen megjelent délután fél 4 őrekor az ifjúsági szék
a
gyülekezet
felügyelője
Ostfly
Lajos
rátai, számos előkelőség, Boba es vett az elhunyt miniszterelnök te
dr. főispán is, aki gyönyörű beszéd ház nagytermében számadó közgyű
Nsmeskocs bivei, á celldömölki róm. j metésén.
ben, meleg szavakkal üdvözölte a lést tart
kath. vegyeskar Uhlár Gyula karnagy
Szünnap az Iskolákban. A kul betegségéből lelépűlt koltai Vidus
Öngyilkosság. Ifj.Gulyás- János
tűzetésével várták az uj lelkipásztort.
értelmében Dániel egyházmegyei felügyelőt és oztffyasszoyfai
kisgazda folyó hé
Az érkező lelkipásztort az iskolás ! tuszminiszter rendelete
szombaton az Összes iskolákban az Isten áldását kérte további munkál 8 ikara virradóra pajtájában felakasz
gyermekek nevében Török Mancika I
elhunyt miniszterelnök emlékére szü kodására. Ezután a közgyűlés egyhan totta magát A vizsgalat során meggyönyörű hosszú beszédben üdvözölte j
gúlag Balázs Bélát, eddigi helyettes ! állapitált nyert bogy—tettét búsko
neteltek a tanítások.
és virágcsokrot nyújtott át neki. A |
lelkészt választotta meg a gyülekezet morság* miatt követte el.
Vármegyénk
küldöttsége
a
mi
'óm. kath. egyházközség nevében ifj.
Nincsen még tel, kor* ősz tea,
S a 'tájim már fehér hó van. •
Mezítlábas gyermekserei!,
. Sir odabent a könnye p-r-g.
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Iskola és levente zászló avatás Szergényben. Lapnak mnlt szamaban már megírtak, hogy. a azergényi ev. gyülekezet 8500 peógfi ál
lamsegéllyel két uj elemi iskolát épí
tett. Az uj iskola felavatása, valamint
Viocze Lajos tanító által a levente
egyesületnek ajándékozott gyönyöré
aelyemzaszlót vasárnap délelőtt az
istentisztelet keretében dr. Mohácsy
Lajos marcalgarpelyi ev. lelkész avatta
fel gyönyörű beszéd keretében. A
magas nívójú beszéd mély hatást
váltott ki az ünnepély résztvevőiben,
utánna délelőtt 11 órakor a község
haza előtti téren nagyszabású ünne
pély következett, amelyen megjelent
majdnem az egész község lakossága,
továbbá a kemenesmagasi, magyar
gencsi, Jtemenesbőgyészi tüziltók és
leventék disszakaszai zászlók alatt,
de resztvettek' a környék vezető egyé
niségei, köztük szentmártoni Radó,
L-íjos orsz. gyül. képviselő is. A ma
gyar Hiszekegy eléneklése után Né
meth Lajos ig. tanító nagyszabású
megnyitó beszédében üdvözölte a
vendégeket és elismeréssel adózott
azoknak, akik az iskola telepítésére
anyagi és erkölcsi támogatást nyuj. toltak. Igy különösen O.-ttly Lajos dr.
főispánnak és szentmártoni Radó La
jos orsz. gyül. képviselőnek, akik az
állami segély megszerzésében közre
működtek. Kovács Imre tanító, Ber
talan Sándor: Levente hitvallás cimü
véréét szavalta.el nagy ha.ással.majd
szentmártoni Radó Lajos orsz. gyül.
képviselő gondolátokban gazdag ün
nepi beszédiben • kiemelte az iskola
és a levente intézmény fontosságát,
mint a jövendő Nagy magy arors/.ag
első talpkövei. Az ünnepély a zaszlószegek bev erese, a Himnusz eléoeklésével ért véget Délben az iskolában
50 teritékes díszebéd Volt, majd este
a kultúrház nagytermében jól sikerült
táncmulatság fejezte be az üopepségek sorozatát, amelynek tiszta jöve
delme á helybeli hősök szobra javá
ra lesz fordítva.

A pontatlan kísértet. Ez a cí
tatvány megérk. zé ekor a nyomtat
ványon lévő rovntók helyes kiállítása me annak a reudkivüt érdekes mu
utáu adhatják csa* Ba az iga.'- aranya latsagos cikknek, amely Tolnai Vila«ikat. A családi pótlékban nem ré lapia uj számában jelent meg. A
szesülő gyermekesre" szóló nyilatko legkiválóbb magyar írós novellám
zat az állomás ke.elf
irodájauan kívül számos pompás níkk> t, riportot
ej küzel száz r iu«k képel talál az
kapható. A barna é* szürke igazol
váiiynk kiállításához nj fényképek olvasó- a népszerű képeslapban. A
szerzendők be, tc;ly.k kemény kar i agy terjedelmű es gazdag tartalmú
tonlapra ragasztandók és személyen- Tornai Világlapja egy szama 20 fillér.
kint 50.fillér fizetendő bianco csekk
Gaál -Franci búcsúlevele é s
lapon a királyi póata utján i szom Murát) ü l i náplOja. Gaal Franciska
bathelyi fizlelyezoiőség 12090 számú elutazott Hollywoodba ée meghatóan
csekkszámlájára.
szép érdekes illusztrált levélben bú
Klein család gyásza. Hosszas csúzik el a Színházi Elet uj számá
szenvedés utan hétfőn déioian Buda,- ban a közönségtol. A pesti színházak
pésten a Pajor szauátcriumban ö7 legnagyobb sikere irtost a Virágzó
éves* korában elhuny: Klem Izidor, a aszony cimü színdarab, melyben
celldömölki Klein ceg neszt ra, aki Murati Lilinek- van nagy sikere. A
nek egész élete es tevékenysége a budapesti naprlapnk hasábokon ke
tisztességes és becstletes munkát resztül foglalkoztak ezzel az alakítás
jellemzi. A Klein Testvérek körülbelül sal. — A Színházi Elet -isest közli
40 évvel ezelőtt kerültek varosunkba, Murati Liü Taplójának azt a részét,
ahol szorgalmas es kitartó munkával mely az első próbáktól a premierig
az ország, illetve a mjnarchia legelső terjed. Egy modern regeuy minden
kereskedelmi vállalatává rőtté* ki izgaima elevenedik meg a naplóban.
Egyéb érdekes-égek a Színházi Elet
magukat Klein Izidor nemes egysze
rüségével és jó szivével vagyonuk uj szamában: Móricz Zsigmond s z ü 
gyarapodásával sbk szegéry embernek reti cikke, Hatvány Lili beszámolója
adott kenyeret és készséggel segített a Mflvé-z Szinliaz megnyitásáról," a
a szegényeken és bajba jutojtalton, uocaresti magyar—romao- mérkőzés
aki hozza fordult, nem távozott üre t-'ny -ép-kb -n. Zsolt Béla riportja
sen, de jellemző az. elhunyt nemes Pager Antalokról, Szirmai Imre »Ne
egyéniségére az is, hogy városunk és maimoijuk Vorooo8ot< címmel i r t
a messze vidék jótékony egyleteit is cikket. Nagy Endre írodajmi rovata,
divattudósitasai, az
minden alkalommal felkereste, nem Gulhy Böske
feledte el azt, hogy nagyon szegény Amerikai kaland cimü szenzációs nj
regény.
Darabmelléklet:
a Nemzeti
emberből lett gazdag emberre és
kötelességének- tartotta a jótékonyko Színház nagysikerű darabja a Sáto
ros király- Sz-iizaciós kóttaslágér, 64
dást, maga pedig továbbra is szeré
uyen élt csaladjával együtt. A háború oldalas íadtovilaghirado, 32 oldalai
utáni nehéz időkben súlyos razkód- gyermeklap és kézimnnkaiv egéEziti
tatasokoo ment keresztül, ugy családi ki a 280 oldalas Színházi Elet uj
élete, mint üzletmenete. Nagy vagyona szamát, melynek ara 60 fillér. Előfi
zetési dij negyed évre 6.50 pengő.
elveszett a rossz üzletmenetek kő
vetkeztébeo, szerető lelkű nejét elra Kiadóhivatal: -Budapest VII. Erzsébet
gadta tőle a halál, sok bánata köze körút 7.
pette njbój megnősült amasodik neje
oldalán talált enyhülést és vigasztalást.
Holttestét csaladja haza
hozatta;
szerdán délelőtt 10 órakor óriás, Felelés v e r e t é : Wittmann Andor
részvét mellett kisértek utolsó, utjara
w.lldatriolk.
Az egész országban gyászolja
nemes emberbará ot tisztelői és
a Turul Gömbös Gyula halálát. A
rokonsága a celldömölki orth. izr.
Október IÜ szombat, II vásárnap
Turul Szövetség patrónusának, Göm
temetőbe. Nagy beteg özvegye, egyet JJrigitle He.m és Hans Albers szen
bös Gyulának halalát országszerte
len fia, menye és kis unokája, vala
zációs filmje:
kegyeletes gyászünnepségekkel gyá
mint kiterjedt rokon-a-a gyászolja A
szolja. A SzOvetseg budapesti kerüle
gyaszb-bor.lt családhoz .-ok részvét
te általános riadóval készült fel a
távirat és levél érkezett, közöl ük
gyászszertartáson
való részvételre.
van Oslffy Lajes dr. főispáné és sok
Nagyszerű kiegészítő és"Hiradó.
énteken délelőtt" dr. Végvary József
fővezér, orsz. gyül. képv. és dr. Dér- más előkelőségé, akik ho=szu idő alatt Erőadások—«^ete:~«ombaton-czy Ferenc országos vezér helyezték az elhunyttal élénk' üzleti OsszákOlte-. fél 9 órakor, vasárnap délután 4, 6
'
és este fél 9 órakor.
el Gömbös Gyula ravatalán a Tnrul tésben a'lottak. Emlékét kegyelettel
Október 14 szerda, 15 c s ü t ö r t ö k :
Szövetség hatalmas babérkoszorúját, őrizzük. :
Fi.léres helyárak.
szombaton pedig a budapesti kerület
Behavazott szüret.
Kedden
Ketten egy jeggyel.
diszzászló-alja díszegyenruhában a reggel kezdődött a Saghegyen a
polgári' ruhás alakulatok pedig az mezteri és kápolnai oldalon a hiva Fantasztikus történet csak 16 éven
felülieknek.
ünnepélyes díszjelvényeikkel felsze talos szűrei, amely a zord időjzrás
relve vettek réazt a temetési szer dacára is folyt, de s-.erdan reggelre
tartáson, a vidéki kerületek képvise a uagy hóesés a további szüretelést
lőível a Torul fővezérségéoek vezeté megakasztotta. Itt említjük mrg, hogy
se mellett
Kemenessömjéoben csütörtökön, pén
(A morkcláb). Kiegészítő: Hihetetlen
teken Kemenesmagasibao, szombaton
Arcképes Igazolványok érvé pedig Nagysimonyiban kezdődött a
furcsaságok és Hiradó.
nyesítése. Az állomáslőnökség ezúton hivatalos szüret.
Előadások kezdete: szerdán este fél
6 értesiti az Összes ténylegeseket,
9 órakor, csütörtökön délután 6 és
Szüreti mulatságok Az elmúlt
^uyugdijasokat és oyugbéreseket, hogy
este fél 9 órakor.
a zöld és piros arcképes igazolvá vasárnap Nagysimonyiban a Vadasz y Helyárak: Ünnepnap, szombaton és
nyaik érvényesítése, a tényleges mun féle vendéglőben volt nagysikerű szü vasárnap: Támlásszék. 100, páholy
kasok barna és ezek családjaiknak, reti mulatság. Ma vasárnap délután 80. fenntartott hely 60, "I. hely 40,
továbbá a nyugbéresfk szürke iga pedie uagy felvonulással az alsósági IL hely 30 és gye.raekjegy 20 fillér.
zolványaiknak a kicserélése f. évi Bazaltbanyai Sportegylet rendez szü Szerdán és csütörtökön: Ketten egy
okjóberhó 15 tői veszi kezdetét, miért reti mulatságot a Göoye-féle vendéglő jeggyel Támlasszék 120, páholy 100,
is legkésőbb október hó 26 ig- az összes helyiségeiben. A szüreti mu fenntartott hely 70, I . hely 50, I I .
állomási kezelő irodában ieadsndók latság az előjelek szerint jól sikerült
hely 30 és gyermekjegy 20 fillér.
Ugyanekkor a B. B. L tagsági igazol nek ígérkezik és ha az időjárás jó
ványok is leadandók, melyhez a lesz, városunkból is sokan fogják fel
nyugdíjasok as utolsó fizetési csekk keresni a régi jó hirii GOnye-féle JSölffönkönyvtár
szelvényt is csatolják, melyen a pon vendéglőt. Belépődíj személyenkinl 40
"
tos lakáscím feltüntetendő. Továbbá fillér, családjegy 3 személyre 80 üli. C e l l d ö m ö l k ö n
azon 16 évnél idősebb gyermekeikről
Iparigazolványt nyert Készei kötetsz kölcsönykönyvláramat a Wes
kik valamely iskolát látogatnak, isko
Imre egyhazaskeszői lakos vendéglős selényi utca 1. szám alatti lakaso
lalátogatási bizonyítványt is csatolja
mon megnyitottam. Havi 1 P kölcsöoiparra.
r
,.
nak. A nyugdijasok és nyugbőresek
dijért hetenként háromszor cserélhet
az igazgatóság által kiadandó nyom
Kemény
Kiéri.

Apolló Hangos Mozgó

A HÁNY

Az emberfarkas
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Hirdetésekat felveszünk.

lajiaaáaxatt afevnytzadájiban,

Q-IUüwUr.

lí'lsaá-.-SMí.

Köszönetnyiivánitás. \
Felejthetetlen férjem^
édesapám, nagyapám, test
vérem, ndjtybátyuuK, uuokatestvétünk, sógorunk,

Klein Izidornak
elhunyta alkalmából mind
azoknak, akik nagy fájdaliiittnkat mély részvétükkel
enyhitetv próbálták éa a '
temetésen' megjelentek, ez
úton mond mély köszö
netet a
.
Klein-cs: iád.
1

A kézimunka tanfolyam
ra jelentkezők ma va
sárnap délelőtt 11 óra
korjelenjenek meg az
Ev. Ifj. Otthon nagyter
mében.
sz, Csorba Elvira
k c z í m n i u a ianitenó.
318/1936. sz.
Versenytárgyalási iiirdetaiény.
A celldömölki közkórház
1937. évben szállítandó h ú s á r u k
és k e n y é r á r a k szállítására ver
senytárgyalási hirdet.
Az ajánlatok oly a'apon
nyújtandók be, hogy a minden
kori napi úrból hány százalék
engedményt hajlandó adni a
szállító a kórháznak.
Á nyugtabélyeg illeték a
szállítót térbeli
Az ajánlatok beadásának
határideje 1936. ukt. 20..
Dr. Szomraky Zoltán
ig. Tőorvos.
108.331. szabadalom.
Többszörösen kitüntetve.
Alapitya 1842.

TAKARÉK

-

CSERÉPKÁLYHA
légfütésü
elrendezéssel,
ónási teljesítménnyel, meg
lepően gazdaságos. Ozsonnakávé, tea stb. melegitésre, sót sütésre is beál
lítható.
A mai kor vívmányai
Áldás a mai szűkös időben.
Ízléses kiállítása folytán a
legszebb lakosztályok disze
, Fával és hazai szénnel fűthető.
Régi kályhák átalakíthatók I
Állandó készlet gömbölyű vagy szeg
letes . kályhákból. Tetszés szerinti
színben. Rendkívül olcsó árak I
Számtalan önkéntelenül megnyilvá
nuló elismerés tanúskodik a jósá
gáról I

KREIZER JÓZSEF
Pápa,

Széchenyi-utca

19. szám.

Hirdessen a
Kemenesaljában

