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Hirdetés uija elórc fizetendő. 

Darányi első politikai ténykedései. 
Darányi Kálmán miniszter

elnök sikeres parlamenti bemu
tatkozása után a legnagyobb 
politikai megfontoltsággal meg
fontoltsággal mogkezdelfe azokat 
a tanácskozásokat, amelynek 
alapján agy bel, mint külpoliti
kájának jövendő irányait akarja 
megalapozni Elismerésre méltó, 
bogy az összes politikai pártok 
vezetőivel már tanácskozott, ezzel 
párhuzamosan a külföldi diplo
matákkal letárgyalta a küszöbön 
levő és "elintézésre váró nem-
zelkízi kérdéseket. 

Darányi a munka és a tet
tek etrbere, igazi nagy állam
férfiú, alaposan meggondolja 
azokat-az intézkedésekei, ame
lyeket a nemzet és á kormány 
érdekeivel összeegyeztetve akar 

.megoldani. Az államtitkári kine
vezéseket is elhalasztotta azért, 
hogy minél több ideje legyen 
megválasztani a párt kiváló tag
jaiból, azon munkásokat, akik a 
bevált miniszterek mellett mű
ködhessenek mint bevált mun
katársak. 

Darányi méltó utódja áz 
elhunyt Gömbös'Gyulának, reg
geltől estig dolgozik, bogy meg
oldja az országmentő nagy fél 
adatokat. Államférfiúi éleslátás, 
széles látókör és nagy politikai 
felkészültség. jellemzik—nemes 
egyéniségét. Bizonyára erős kéz
zel és szilárd elhatározással fogja 
megvalójitam azokat á késs ?zo-
ciáii-törvény¡avasl.il kat,am ivek 
a kereskedelem, ipar és a me

zőgazdasági helyzet megjavítását 
célozzák. 

Már a nagyhatalmak is el
ismerik, hogy az egész világon 
a csonkaországban van meg a 
jogrend, a törvénytisztelet,^ 
személy és vagyonbiztonság. Most 
van itt az idő, hogy a spanyol 
vörös uralom leveretése után 
kormányunk teljes erővel szor
galmazza az egész nemzet névé-
ben e békereviziót, mert egy 
hatalmas és erős Nagymagyaror-
szág legalkalmasabb arra, hogy 
a kommunizmus teljesen letör
hető legyen mindenütt. 

Darányi meg fogja valósí
tani a titkos választójogot, a 
kormányzói jogkör kiterjesztését 
és utánna az egyéb fontos tör
vényjavaslatokat, amelyek meg
valósítása után minden bizonyára 
teljesen meg fog szűnni a kor
mányzópárt és az ellenzék kö
zötti feszültség. 

KUtpolifikai téren minden 
bizonnyal mélyíteni fogja az 
olasz, német és osztrák barátsá
got, • erre vali Schmidt, osztrák 
külügyi államtitkár látogatása, 
amelyen -elkészítették a novem
ber 10-iki béCsi hármas találkozó 
hatalmas anyagát. 

Darányi Rómába megy, hogy 
Mussolininak bemutatkozzék mint 
miniszterelnök, amely találkozás 

j prágai tanácskozásait Benes cseh 
) köztársasági elnök és a cseb 

államférfiakkal, mert nem tudni, 
bogy igaz-e a világlapok azon 
híradásai, hogy a cseheket a 
szovjettel kötött katonai konven
ció felmondására akarják kény
szeríteni. 

A magyar diplomácia nehéz 
feladatok előtt áll, a miniszter 
elnöknek élénk tevékenységre 
kell ráb>rni őket, bogy a ked
vező alkalom (elkinálkozásával 
nemzetünk- kerüljön ki a diplo
máciai harcokból győztesen. 

' Darányi miniszterelnök iránt 

a nemzet nagy bizalommal van , 
mert őt m á r az egész magyar 
nemzet sz elhalt Vezé r ' u t á n 
nagy tettekre hivatott v e z é r é n e k 
t ek in t i . Da rány i t u d a t á b a n ennek, 
minden b i z o n y á r a meg is teák 
mindent a nemzet jövendő je 

| é r d e k é b e n , m i pedig segí tségére 
i s i e t ü n k é s r e n d e l k e z é s é r e bocsá t -
r juk magunkat minden percben, 
j ba a h á z a é r d é k e éa a Vezér 

ezt parancsolja. -
_ , " I t t az idő , nem habozha
tunk, hanem az. egész v i l á g ' 
Í té lőszéke előtt nyil tan éa han
gosan követel jük nemzeti igaz
s á g u n k megva lós í t á sá t . -'• 

Református templomszentelés. 
A .Celldömölk és vidéke* re

formálna fiikegyház november 8-án 
tartja oi t e m p l o m - ; f e l s z e n t e l é s é t . 
A ref. hívek eddig az ev. iskolában, 
régebben az ev. templomban tartották 
istentiszteleteiket báronként egyazer. 

Az nj t•'•np'om felszentelését 
Hedgyasesay Vince duDántali ref. 
pdspok fogja segézni, Jakab Aron 
esperes, Oié Sándor es Végh János 
lelkipásztorok szolgálatával. 

A püspök november 8 áo 8.28 
perekor érkezik a celldömölki állo
másra, ahol a járás hevében dr. 
6frlits Elek főszolgabíró, az egyház
község nevében O'é Sándor lelkipász
tor mond iidvözlö szavakat A pálya
udvarról a püspök a városházára 
vonni, ahol fogadja a község, a fele
kezetek és társadalmi egyesületek 
kiküldötteit. 

-*>l«lntt >0 nrtknr hálaadó hn-
nagy kibátáss-i lehet külpoliti
kánk további alakulására és fej-

1 íődésére. ;, 
! - A kormánynak figyelemmel 
I Kell kisérnie Károly román király 

eauisteutisztelet az Árpád utcai ev. 
iakolábao, ahonnan a gyülekezet ex 
uj templomba -oiiul. A X C ss. 1. 
versének eléneklése után a templom 
megnyitása következik. 

A" templomban. 1. Fennálló 

ének: 7. dics. 1. v. Im bejöttünk nagy 
Örömökéi. Kéének: LXXXIV. te. 1—2. 
veree. - — : 

2. Bibliát olvas és imádkozik 
Jakab Aron esperes. 

3; K 0 . é n e k : 7 : dios.,6. verse 
Prédikálhasd szent igédet. 

4. Igét hirdet, templomszentelő 
imádságot .és áldást mond ifedgya-
eásay Vince püspök. " = = 

fi. Ének: fc. diós. 8—4. sérse. 
Aldd meg Isten a te népedét. 

6. A templomépítés törtenetet 
elmondja Olé Sándor lelkipásztor. 

7. HimnOiZ. 
8. Úrvacsora. Szertartási beszé

det mond Végh Jinos adorjánházai 
lelkipásztor. Orvaesora osztás áléit 
éeekli a gyülekezet a ÍC5. diaséretet. 

9. Záróének: 810. dics. 
Délután ) órakur közebéd leaz 

.a >QrilT<-nagy termében, melyre je len t 
kezni. lehet Filep Józaer íTl 
naponta 2—4-ig, november 6 ig be
zárólag a lelkészi hivatalban', a ref. 
templomnál, -agy Darcczy István ref. 
egyházi gondnoknál (Baross-u. 85. et.) 
A kOzabéd ára személyeokiot 1.80 P. 

Cupido nyilai. 
Élt egyszer Simiában egy na

gyon szép leány, gy -szegény, de 
becsül,tee kerületi bíró leánya. Jó 
leány volt; de arról az egyről nem 
iehetet, hogy érezte hatalmát s élt 
is vele.óAnyja, hflen minden jó anya 
kötelességéhez, tele volt aggodalom 
mai Irnnyaaak jövője miatt. 

Volt Simlábao ez időben egy 
. _ kumiazárius, aki minden volt, mindazt 

viselhette s mindazt megtehette, amit 
emlitetlem. Mint egy ember egyszerű 
volt, de csúnya, — kettőn kivül a 
a legcsünjább férfi egész Ázsiában. 
'Arca valósággal arra váló volt, hogy 
álmodjunk róla a aztán megpróbál-' 
jok. pipánk re}érn kifaraeni. Saggott 
volt a neve, Barr-Saggott, — Bárr-
Ssggotl Aatönios s utána hat Brai-' 
jelzfl DMu^ormányta t i szempontból 
az lüdiai korthsoy legkiválóbb vifli 
köz* lertozcit. T.Arvjdaltni ézUmponi 
hoi Eriiben Kedv^-k-dö eotiltáhiiz 

— '^"jyhJi - i i t i . . 

Aki'-- hisfcviu -wtáwr tieyvávEeT 
^ i i i l i h i o : / ti-eaezorv leié fordult, 

. ti mghtéofjé asszooy"OröajkO;ioyekkel 

fogadta a gondviselés e jutalmát öreg 
napjaira. 

A legtöbb komiaazárina zsngori: 
de Barr Saggott kivétel volt. Királyi 
lakomákat adott, eílátta magát jó 
lovakkal, táncmulatságokat rendezett, 
válósággal hátalom s z á r b a ment á t 
országban s ehhez képest Viselke
dett is. 

Ne. felejtaük , el, - bogy mindaz, 
amiről írok, a britt Indiának csaknem 
történelem előtti korszakába esett, 
teáznék, akik még emlékeznek árra 
az idfire, mikor » lavrn tennie thKjg 
a jövő méhében pihent e mi vala-
insunyien •crcquettet játszottunk. De 
még előbb volt olyan idő is — akar 
hiszitek, akar uém ̂ ^ i n í k o r " m é g a 
croquétlet sem találták fel s az ijáiát, 
melyet 1884 ben Angliában fflteleve-
taTtették, duhéngött ép oly mértékben, 
mint mn " town-tenni-. 

Beighton kisan-uüy p ..,..-a. 
IU,lőtt a ,6U J.iriUiyi ft^átt'Vf^jf*"' 3 

>a lesiohb höliíu.iüéz volt Simlábin.. 
fi férfiak »Tara-Devi Dianaiatuk* 

Tiev.'ítfcK. -
' Barv Séegmt-mmden figyelmet 

n.'.ki szrníiálü, ai«.i 8-i.ightoune asz-

szony szivét, mint már emlitém büsz
keségiéi töltött.- el. Beioghton Kitty 
sokkal nyugodtabban fogadta a dolgot. 
Tetszett ngyao neki, hogy a komiaz-
szárins, n.-ve után egy csomó cim-
belBvel, fit tüntette ki s hogy a többi 
lány majd megpukkadt az irajyaégtöl; 
de azt a tényt sem lehetett eltagadni, 
hoyy Barr-Saggott tüneményesen 
csúnya volt; s minél jobban szépít
gette magát, annál írot-.-kebb lett. 
Nem ok nélkül száradt rajta a »lan-
8ur« név, ami szürke majmol jelent. 
Kitty Ugy vélte, hogy kellemes ogtan, 
ha a komissaárius ott hever a lábai 
előtt, de mégis csak többet ér meg
szokni elfile és kilovagolni áztat a 
gonosz Cubounal aki az imballai 
dragonyos ezredben szolgált, — azzal 
a .fiatal legénnyel, akinek csinos arca, 
de nem sok kilátással biztató jövője 
voll. Kittv a Mikiénél ióbban ked-
voíte Cobbont. S Cubboo egy pereg 

ti,: di.i. hu/ . 'I l i i ' .-zerelmes 
\.ttybe; ...ert Cubbon tisattességes 

áaliil legény volt. i y u t á n gyakran 
iníitQrte.... Inmv K i - y B'rr-ááKvi'tt 
.ie.l. íáz ••Íjé.* odvarlá<a elől~át i l . . . 

Cubboo aisa-iágab^ -uaet.ekii t amiért 

anyja mindannyiszor jól megdorgálta: 
»De, mama — szólt ilyenkor Kitty 
—* mikor Saggott ur olyan — olyan 
rettenetesen csuoya 1« 

• Kedvesem* —.hangzott min
dig a keoettéljes válasz — .senki 
sem lebet másforma, mint amilyen
nek a mindenható gondviselés terem
tette. S emellett tudod, hogy előkelőbb 
leszel saját anyádnál. Érre gondolj 
és legy okos.? . *, 

Kitty ilyenkor félrebiggyesztette 
etájacskájat s nem a legnagyobb 
tisztelettel kezdte emlegetni az előke
lőséget, a komísszáríusbkat a a ba-
aatságot, Beinghtóo ur 'csak a feje-
bohját vakargatta,^ mert nem .volt 
barátja a lelki izgalmaknak. / 

A .siison veké leié, 'Baffi&gaott 
mikor elérkezettnek gondolta áz időt,' 
Oly tervvel állt etö, amely becsületére 
vált adminis'lraliv kepe^égéluek ' 
V.Taei.yl rw.J.-z tt a LÓ.iiMók f £ í l " 
inára s eity reinek ytémni tó:, kar-
p-.-10^t Ittzött ki. dijbl. A föltételeket 
oly rícyesen n.iüntu .."ssz- bory i C : n 
det.ki tod'.a, bogy z karpórHc.lleiogh-

t ró tony i i ak " r ta j ' t " aiaodék, 
• <av.yuoK eL-jdaodvai" cgyuit j a r 
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U j j a a l a k u l t a celldömölki i p a r t e s 
tület temetkezési egyesülete. 

A celldömölki ipartestület 
kábelében már a békeidőben 
működött temetkezési segélyegy
let, amely hossza időn it áldá
sos tevékenységet fejtett ki, az 
idők folyamán a tagok elbalálo-

. zása folytán létszáma lényegesen 
leapadt, időkőzben az 
biztosító akarta átvenni az egye 
sülét meglevő vagyonát és sok 
iparossal kötött temetkezési se
gély biztosítást. Azonban az ipar
testület tekintélyes része, a régi 
ipartestületi temetkezési segély
egylet ujjá szervezését határozta 
el, az alapszabályokat felterjesz
tette a belügyminiszterhez jóvá
hagyás végett, amely jóváhagyva 
már le-is érkezett s a jövő va
sárnapra már alakuló közgyűlést 
hív egybe, amelyen kifejtik az 
egyesület prcgrammiát, megkez
dik az ipartestület tagjainak be
szervezését a temetkezési segély
egyletbe. , * -• 

'"' -JL temetkezési segélyegylet 
egy szociális intézmény, amelybe 
erkölcsi kötelességé belépni min
den iparosnak, tagja lehet az 
iparos felesége, valamint 6 éven 
felüli gyermekei Hatvan évnél 
idősebb tagok nroi v.:hetők már 
fel. Évi tagdíj 1 pengő, halílo-
zási esetenkint minden tag 1 
pengőt köteles fizetni. 

Elsőrendű fontos érdeke a 
belépő tagoak, hogy hátramára-
dottairól gondoskodjon, mert a 
boldog békeidőben és a régi ér-

- demes iparos társadalom is teljes ' 
erővel eme nemes eszme szol- j 
gálatába szegődött. Most, amikor ¡ 
rosszak a viszonyok, még 

Hivszük, hogy az iparos társa
dalom készséggel belép a tagok 
sorába és belépésével hatalmas 
szervezetté fogja kiépíteni eme 
neme intézményt 

Tagok csak , a celldömölki 
ipartestület hatósága alá tartozó 

egyik i magyar állampolgár iparosok le
hetnek. . . 

Reméljük, hogy ezen felhí
vás teljes sikerrel jár és minél 
előbb megkezdheti működését 
az Ipartestületi segélyegylet 

Valami Manyiik az életemből. 
i Valami hiányzik az életemből, 
i Valami, amit -keresői oem szabad: 
I Oak élni, gondterhelten, , • 
; Mindent leiedre: 
1 Míg az életfonal végfii el.-ztkrd. 

I Valami hiányzik az életemből, 
I Valami, amit tudni nem szabad; 
i Sivár, űapsogartalan, ''*• 

Kihűlt igy az élet; 
Am, azért valahogy esak elszalad. 

Valami hiányzik életemből, ~ 
Valami, amit esak vágyni szabid; 
t u mélységes titokkéot, 
őrizni kell hiveu: 
Amig » szív utolsó húrja is megszakad. 

~ - ~ Marséval, tfl36. október 22. 
Tahit* Kától j . 

felREK.' 

lindenszentek 
estéjén, szomorú őszi időben, fe
ketébe öltözött embersokaság 
lepi el a temetőket, hogy kegye
lettel emlékezzék meg elhányt 
szeretteiről, hozzátartozóiról. A 
virággal feldíszített néma sírokon 
kigynlnak a kegyeleti gyertyák, 

gyobb belátással kell e nemes j meghatott látvány a buzgó imába | 
eszmét felkarolni és a tagok ; vegyült embersereg, mert az ŐB- j 
sorába belépni az iparosságnak. 1 kereszténység nemes szokását 

u uja -meg évről-évre H hálás 
kegyelet. ezen nemes cselekedet 
által s ha járjak a. temetőket, 
szomorú szívvel látjuk, hugy 
mennyi kedves ismerős, rokon, 
jóbarát hagyott itt bennünket. 

Nehéz helyzetünkben igyek
szünk minél szebbé tenni erre 
a szent napra a drága sírokat, 
mert ez a szent kötelesség tartia 
fenn a kapcsolatokat továbbra 
is felejthetetlen drá.a halotti
jukkal. 

A halottak ünnepe mellett 
nem mehet el közömbösen az 
igazi hivő keresztény lélek, mert 
ez egy olyan ünnep, amely el
mélkedést és megállást parancsol 
minden hivő emberi szívben. 
Fájdalmas nekünk bátramara
dottaknak, hogy nem tudjuk 
eléggé megadni azt a tiszteletet, 
amelyet azereloőnk, mert rossz 
időket élünk, de súlyos gond
jaink közepette igyekszünk vi
rággal feldíszíteni és a kegyelet 
gyertyáit felgyújtani a néma ked
ves sírokon. 

. Még az időjárás is ellenünk 
van, mert nem nyíltak ki a ked
ves virágok, csak nagy áld óztatok 
áráo tudjuk kevés virággal fel
díszíteni elhunyt kedveseink örök 
oyugvóbelyét. . . .... -.. 

Emlékezzünk, meg Minden
szentek ünnepén mindenkiről, 
akiket ismertünk, mert mind
nyájai egyek vagyunk és ézt a 
jó szándékot az Egek Ura jó 
néven veszi tőlünk. 

Sok üres, csupasz sirhalom 
látszik a virágos sírok között, 
agylátszik már azoknak senkije 
sincsen, mert hozzátartozóik is 
elszakadva szeretteik sírjától., 
messze idegenben alusszák síri 
örök álmukatr" 

Halottak ünnepén emlékez
zünk uie;; hősi halottsinkról, ak k 
a hazáért estek el, tegyünk örök 

Barr-Saggott komiaszárius keze és 
szíve. A foltételek a következők 
voltak: 36 ISvés 60 yardra, a simlai 
»ijkedvelö társasag< szabályai szerint 

*-| fogadalmát, hogy sírjaikat nem l 
feledjük ei,_ lelkiismeretesen gon
dozni fogjuk, elmegyünk alánnak 
a harcok mezejére, hogy meg
mentsük szent hazánkat s ha 

mosolyt Balra p Hantolt, eaaknem 
észrevehetetlenül intett. Cubbouoak s 
folytatta a lövést 

Szeretném, ha le tudnám írni 
A Jitttzött déiutau egész Sírnia | azt . jelenetet, amelymo,. kOvetke- | g g ^ ^ ^ 
.olt Anuanda.ba, begy jelen Rendtivau es mindenkép varat- v i sszaérünk , .újból fel fog|Uk 

1 lao jelenet volt. Kotty kisasszony gyújtani a nemes hantokon a 
csodálatos határozottsággal feizitetio kegyelet gyertyái t , 
meg íjai ugy, hogy mindenki láthatta j Mindenszentek 
mit csinál. Kitűnő lövő vult s 46 

4-i s/.aiii, 
« . . . — " rr-

I t t j á r t a z ő s z . 
Itt j á r ' az Ttsz a kert alatt . ' . . „ 
N., omabah Bar .a lomb maradt... 
Pirosra vait a zöld levél 
S vidáman hordja szét a szél... 
Amott a kerlbeu száz v i r ág" ' 
Mosolygva ontja illata. ! 
Oe jő az éj s Cíak^_»roz-daloit« 
A sok virág, mert megfagyó a ! 
Az illát', S ' iu es tarkaság 
Elmúlnak mind. S az éjszakák 
Fehér lepeit terítenek 
S az ember meg .-e érti meg, . 
Hogy iiiat. szín tfs. lark^.sag: - ' 
— Elmúlnak, min: .z if;u-as ! é=r 

Bertalan Sándor.' 
aaaaaaaHSHaaaaawaaaHaeaeaHaHBezeseanBBiaa 

Mindenszentek napján este 6 
órakor az apátsági templomban ha
lotti ájtatosság segédlettel, széni be
szédet mond dr. Horváth Károly 
perjel, esperes plébános. 

• Halottak napján, hétfőn reggel 
fél 7 urak- T-.ÍH régi temető kápolná
jában, 7. í rékor . az oj temető kápol
nájában c-eod-s szentmise; 8 órakor 
az apátsági templombati segrdletes 
rekviem az ö-szes megholtakért. 

Sisot Imre napján, c-otortoköa 
réggel 3 órakor ünnepélyes nagymiaé 
az apátsági tempómban, tart 
Horváth Karoly perjel, e„pere;> pleba 
nos, amelyen a róm. kath. iskolák 
tanulói is részt vésznek. -

Ostffy Lajos dr. főispánt az 
ev. országos napon az országos 
tisztikar alelnökei köze beválasztottak. 
-—jp Lelkészúeiktetás, Az Önállósult 
alsósági uj ev. gyOlek.ez.et az_ elmúlt 
vasárnap lélekemelő szép ünnepség 
keretepen iktaiia be hivatalába első 
lelkipásztorát, llaiazs Béla:.-A beik
tatást az istentisztelet Hereiében Mo 
litorih/ j snös esperes végezte, a zsú
folásig megtelt templomban ott volt 
Ostfly Lajos dr. főispán, szeotmarlooi 
Radó Lajos országgyűlési képviselőnk, 
dr. Ht ttheisy Jenő sárraii tb. főszol
gabíró, maeodfelügvelő, . valamint a 
környék lelkészei és tanítói teljés 
számban. Az istentiszteletet követő 
díszközgyűlésen Oaffy Lajos dr. fő
ispán, felfigyelő az egyházközség, Bácsi 
Sándor lelkész a celldőmö ki, Mester-
házy Sándor lelkész a kemenesmi
hályfai, Bojsza János iiitoktato lelkész 
a szombathelyi gyö!ekezet.<Sjaal Sau-
dor mesteii-i igazgató tanító a ke 
meuesaljai ev. tanítóegyesület, végül 
Szakái; Dezaő igazgató taoitó a hely-

kiloragolt 
legyen Paris élemnek rcegforditottjan 
Kitty egy Ott lovagolt az fju Gibbon
nal a l-.önoyü volt ..szreveor i , hogy 
a fiatal legény nagyon nyugtalan. 
Bizonnyal ártatlan volt mindabban, 
ami következett Kitty halvány és 
ideges volt s hosszú pillantásokat 
vetett a karpereere. Btrr-Saggott 
mesésen volt OltOzve, még idegesebb 
volt, mit Kitty • még rettenetesebb, 
mint. bármikor. 

Beiugktoüné asszony leereszke-
dőleg mosolygott, amiut ép egy ha
talmas komisszárjené anyjához' illik 
és as Íjazás megkezdődött Mindnyá
jan félkörben állva nézték az egymást 
követő hölgyeket A komisszárok ur 
ssiat fslséges kezével ajzottafel Kitty 
iját. Kitty előrelépett odapillantott a 
karperecre e első nyílvesszője hajszál
nyi pontossággal belecsapott az — 
• arany« kellő :ö-epébe, kilencet 
számítva. 

A balról alio Cubbos olyan lett, 
raiut a kréta. Barr-Saggott pedig nem 
tudva ellenállani az ördög kísértésé 
etek. elmosolyodott Csakhogy há 
Barr-Saggott mosolygott, meg szoktak 
vadulni a lovak. Kitty lattá ezt a 

s 
fontos iját bájos biztossággal kezelte. 
Négy nyílvesszőt egymás nlán pon
tosan a céllap alá a farudba furt bele. 

Oly szerencsésen mOködOtt, hogy 
egy pisszeoiru, szeplős, törpe lány 
diadalittas rikoltása törte meg; • ALkor 
hát én nyertemi* 

Beightonné asszony minden tőle 
telhetőt megtett, hugy uralkodjék 
magán; de azért airva fakadt a világ 
szemeláttára. Minden erőfeszítése 
mellett is gyenge volt ekkora csa
pással szemben. Kotty kárörvendő 
rántással eresstetle meg íját a viss-
szátért helyére. Barr Saggott pedig 
Örvendő arcot igyekezett vágni, mi
alatt a karperecet a piazeorru lány 
duiva vörös csuklójára illesztette. 
Esetlen jelenet volt nagyon esetlen. 
Mindenki iparkodott «1 a tömeggel. 
Kittyt anyja irgalmára bízva. 

De ekkor odalépett Cubbon s 
—.-a többit már sem érdemes k i 
nyomatni. 

Bmdyard Kipling. 

ünnepén 
szálljon magába minden közöm
bös és elfásult lélek,' menjen a 
temetőbe, rója le kegyeletét: A 
temetők áhítatos néma csendjé
ben ünnepi hangalatban mond
jon imát minden eltávozott ma
gyar testvérért, meg fogja látni, 
hogy onnan visszatérve, jelekben 
megnemesedve, másként Tudja 
viselni az élet nehézségeit és az 
Isten áldása munkáján érezhető 
lesz. 

Nyugodjatok kedves halot
taink örök síri álmotokban, mi 
mindig ott leszünk a temetőbea 
és sírotokat feldíszítve, felgyújtjuk 
netitek a kegyelet gyertyáit és ve
letek várjuk az örök feltámadást. 

Hirdessen a 
Xemenesal jában 

beli tantesteiét nevében Üdvözölte sz 
uj lelkipásztort aki minden egyes 
üdvözlésre kuiön-kulön meghatottan 
és gyönyörO szavakban válaszolt 
Utánua.60 teritékes bankett volt a 
Somogy i-léle vendéglőben. 

Elhunyt földbirtokos. Vasárnap 
délután 4 órakor hosszas szenvedés 
utau elhunyt NagysimonyibanZonior 
Lajos ottani földbirtokos 63 éves 
korában. Az elhunytat nemcsak közsé
gében, hanem messze vidéken is na
gyon szerették, jótékonykodásáról volt 
nevezetes, mindenkin segített s sze
gényeken és a bajbajutottakon. Te
metése kedden délután 3 órakor 
ment végbe^nagy részvét mellett 
Özvegye, 6 gyermeke, kiterjedt és 
előkelő rokonsága, kOztfik dr. Znngor 
János celldömölki ügyeód testvérbáty
ját gyászolja az elhunytban. ' 

Esküvök. Manu Ede.volt oeli-
j dömölki villanytelep ttzemvezetőjs, 
. jelenleg a székesfővárosi villamosmfl-
i vek föUsztvhielőjének fia, Mann Ede 
j Gyula hazaságot kötött - Bodeolosz 
. Mária Irma orleánnyal. — Simon 
j Árpád szombathelyi malomfőellenőr 
l keddeo tartja esküvőjét Tapolcán 
| Milkovits Mancika orleánnyal. 

Vasnti áthelyezések. Szalont i 
- János és Hegedűi István máv. laka

tosokat a szombathelyi máv. fűtőház
tól a celldömölki íű'óhashoz vissza, 

--helyeztek. _ _ _ 
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A magyarhoni ev. lelkeszagye-
tület mult heti közgyűlésén az ev. 
par>i öltözet kérdésénél Kapi Béla 
püspök javasolta, huny kapjanak hi 
vatalos Bon-pi ruhát a lelkészek a 
ti.ni, svéd és dáu ev. lelkészek ruhá
jához*-hasonlóan: 

Reformációi előadássorozatok. 
Ha vasiruap délelőtt 10 orakcr a 
templottfban jsleatiszteiet. 'keretében 
Biblia vasárnap ünnepe lesz, iget 
hirdet Bácsi Saudor lelkérz, ugyan
csak e napún délután 3 órákor »z ev. 
teme'.'iuen halottak krgveletére 
gyászistentisztelet lesz, beszel Bac-i 
Sao.'.r lelkész.. Hétfőtől kezdve 8 ig 
miudeu este 6 órakor a terqplombao 
sorozatos vallásos előadások lesznek 
a reformáció lényegerűi. Hétfőn: Em
beri alkotás, vagy Isten müve? Váczl 
Dezső s. lelkész. Kedden: Szekta, 
vagy egyház? Bácsi Sándor Ulkésa, 
Szerdán: Újítás, vagy visszatérés? 
Vaczi Dezső s. lelkész. Csütörtökön: 
Szabadság, vagy a bit szabadsága? 
Bácsi Sándor lelkész. Pénteken; Fel
világosodás, .agy Odvkérdé.-? Váezi 
Dez-ő s. lelkész. Szombatén: Német 
mozgalom,,vagy világszhkseglet? Ba 
esi Satidcr lu|kesz. Vasárnap: Lezárt 
történet, vagy örök foiyaiaat? Bácsi 
Sándor lelkész , -

Gyászűnnepély az ostffyasz 
szonyfai fogolytábor temetőben. A 
celldömölki jaras hazafias közönsége 
az ostffyasszonyfai hadifogoly teme
tőben hétfőn délután 3 órakor kegye
leti emlékünnepélyt rendez. Műsor: 
Hiszekegy, éuekli a oagyéimónyi ev. 
dalkör, megnyitó beszedet mond dr. 
Gerlits—Elek . főszolgabíró, alkalmi 
odajat szava JH Tompa Kalma. ny. 
ezii igazgató, ünnepi beszedet mend 
Mcd Aladár cagysimooyi ev. lelkész, 
alkalmi számot énekel a oagysimo 
nyi dalkör. A környékbeli leventék, 
tűzoltók, frontharcosok es egyesflle 
tek megkoszórnzzák a hősi emlék
müvet, a Himnusz zárja be - az ün
nepélyt. :. 

• Vizsgálat Gerlits Elek dr. fő
szolgabíró pénteken Antal József 
számvevőségi főtanácsos közbenjötté
vel a jánoshazai és celldömölki ipar
testületen vizsgalatot tartott 

Stefánia egyesület gyűjtőket 
állit ma vasárnap délután á temetők 
kapujába, az egyházi e'nökség ada
kozásra hivja fel a hívek figyelmét. 

zá«. Vii.cze l.ajos szer-
géoyi ev. tauitó eljegyezte Németh 
Irént. 

Helyettesítés. A reformáció 
emlékünnepén és ma vasárnap a kis-
somlyoi ev. gyülekezetben Vaczí De
zső s. lelkész Tompa Mihály lelkészt 
helyettesíti, szombaton este pedig az 
egyházashetyei vallásos estén tartott 
beszédet. 

Az ev. Ifj . egyesület intenzivebb 
téli munkája megkezdődött, hétlőn, 
szerdán és pénteken délutáo 2 tői 6-
i ( magyar népies, oöi kézimunka 
tanfolyam vau leányok, részére. A 
leáuyokuak minden heten kedden 
este fel 7 órakor, a fiuknak minden 
ctütOrtOkOo este 8 órakor bibliaórát 
tartanak a lelkészek. Ének órák ideje 
kedden és csütörtökön este 7 órától 
9 óráig. 

Szándékos emberölés bűntet
tének kísérlete miatt a nyáron Mes
terházi Jenő 42 éves és Kolssi Sán-
dor 33 éves nasysimonyi földmive-
•eket Hegyi Sándor fejbeverése miatt 
felelősségre vonta a szombathelyi kir. 
törvényszék. Miután Hegyi ugy vallott, 
hogy először Kutasit mondta, hogy ő 
volt a tettes, majd később Mesterházi. 
Mesterházit másfél évi bOrtOore ítélte 
a törvényesek, míg Kutasit (elmen
tette. A gyön tábla leiebbezés foly
tán tárgyalta as ügyet és bizonyíték 
hiánya miatt Mesterházit felmentette. 

\ 

A királyi főügyész megnyugodott az 
Ítéletben, igy jogerőssé valt. 

Frontharcos tagértekezlet. Nov. 
3-án, kedden este 8 órakor általános 
lagértekezlet jesz a községhaza ta
nácstermében. Fontos, bogy feledje
nek meg az értekezlete''! a bajtársak 
minél nagyobb számban annál is in
kább, mert a frontharcosokra vonat
kozó, a bajtársakat egyén&nkeut e-intö 
előnyök odaitélesérő1, illetve annak 
megszavazaaaról es átadásáról leaz 
intézkedés 

Hősi halottak emlékünnepe. A 
hehbélt .Levente Egyesület ina vasár
nap délután lel 4 órakor a temetőben 
a hősi halottak sírjánál gyaszünne-
pélyt tart és a sírokat megkoszorúzza. 
A Levente zenekar Hiszekegy el ját 
szása utan dr. László Lajos szolgabíró 
egyesületi eluök ünnepi beszedet 
mond, »A honvéd sirja« című verset 
szavalja Tarrósy István levente, amely 
után megkoszorúzzak a höoi sírokat 
Végezetül a Himnuszt játsza a Leveote 
zenekar. Ezen ünnepélyre a.hatósá
gok, egyesületek és a kOzOoség meg
hívatnak. 

Iparigazolvanyt nyert Schvartz 
Gyula szergéuyi lakos szatócs keres
kedésre. 

Frontharcosok kegyelete. " A 
helybeli Főcsoport ElnOksége kéri a 
bajtársakat, bogy nov. l é n , vásárnap 
este fél 6 órakor, hiiottak napjának 
eiőestjén, elhalt bajtársainknak áldoz
va, a Hősök emlékmüvét koszorúzzuk 
meg éi. az emlékműnél meggyújtjuk 
a -kegyeleti mécsest. Gyülekezés a 
Koronában .-.egyed 6 órakor. — 

Képviselőtestületi ülés. Penie^-
ken delu an 3 órakor tartotta varo
sunk képviselőtestülete közgyűlését 
Hokh j ld Istváu közsegbiro elnöklete 
alatt, akinek javaslatára Gömbös 
Gyula miniszterelnök emléket jegyző
könyvbea örökítették meg és egy 
percig tartó néma felállással adóztak 
a nagy államférfiú emlékének, majd 
áttértek a tárgysorozatra. Klein Izidor 
elhalálozása folytán Kosztolitz Adol
fot hívlak be a képviselőtestületbe. 
Járdafenntartási járulék megszűntetése 
tárgyában hozott kisgyülési veghatá-
ruzatot tudomásul vették. Református 
fiókegyhaz köszönetét tudomásul vet
ték. Erdő Gyula katonai szolgálatra 
behívott községi dijook szabadságo
lását tudomásul vették. Kálmán (Fe 
kete) József illetőségét Celldömölk 

nagyközség nem ismerte el, leiebbe 
zés folytán a belügy miniszter hata 
rozatával Celldömölk nagyközség kö
telékébe utalta be, ennek folytan az 
elöljáróság javasolja az i'letőség 
megadását, amelyet egyhangúlag el 
fogadott a közgyűlés. Az 1937. évi 
vásári napok megállapítása tárgyában 
az elöljáróság javaslatát elfogadtak. 
Özv. Nagy Lajosné lakás iránti ké
relmét 17 szavazattal 5 elleo elfo
gadták. Károlyi József segélyfeleme 
lés iránti kérelmét elutasították. Pol
gári iskolai szántó terület Örök hasz
nálati jogának a magyar kir. kincstár 
javára való telekkönyvi bekebelezését 
elfogadták azzal, hogy a szóban forgó 
terület csak mezőgazdasági gyakorla
tokra használható. Vidékről behúzott 
hnaok otán fizetendő vágóhíd basz 
nálati dijak megállapítása tárgyában 
az elöljáróság azt javasolta, hogy 
minden behozott kg. hus után 4 fillér 
vágóhíd használati dijat kell fizetni s 
a husvízsgálatokoak a vágóhídon 
reggel 9—10 óra között kell meg
történni. Halász Gyula állomásfőnök 
testületi tag, dr. Pletnits Ferenc, Fü-
löp JrUsety—Simonffy István és ^tlr. 
Bisitzky András szólaltak fel, ' majd 
hosszas vita után az elöljáróság ja
vaslatával szembeo 18 szavazattal 5 
ellen dr. Bisiczky András azon indít
ványát fogadták el, hogy a kérdést 
vegyék le napirendről és kűlOo-külöu 
tárgyalják le a kérdé.t a vasutassag-

1 gal és az iparossággal, azután tár-
! gyalják le az elöljáróság javaslatát 
{ Népház tetőszigetelési munkalalainak 
j belyrealtitasa tárgyában a jogügyi 
> bizottság javasolja, hogy 3 nap alatt 
' hivja fel a vállalkozókat, hogy 8 ua-
' pon belül kezdje meg a helyreállítási 
- munkálatokat, ameonyiüeu ez nem 
-törteink meg, ugy az elöljáróság ve-

I geztesse el a mánkat maga es tegye 
a peri á vállkozo ellen folyamatba, 

j Sándor Zsigmund felvilágosító lelszó-
- lalasa utau a záros határidő lörlése-
j vei fogadtak el az elöljáróság javas

latát. Hilelalruházas 1936. évre c ímen, 
miután a tulkiadasok ledezii a meg
takarításokat, az elöljáróság javaslatai 
elfogadtak. Az 193r}. évi pótköltség
vetést pótadó nélkül elfogadták. 
Tárgysorozaton kivtil Dezső Lajos 
adóügyi jegyző Hitelszövetkezeti tiszt
sége tárgyában hozott kisgyülési há 
tározatot tudomásul vették. Lajtai 
Tivadar újonnan megválasztott yeze-
tőjenyző füzetese tárgyában kiadott 
főszolgabírói határozatot tudomásul 
vették. 

Mlaiszterkézi bizottságnak ra 
rosunk jövő évr"kBitsagvetése tárgya-
bűn lapunk mult saámibaD hozott-1 

közleményt a hiteles jegyzőkönyvek 
alapján ujbúl a következőkben noz-
zuk le: Az alkalmazottak ruha járan
dóságát 120 pengőt magásnak találta, 
azt. 90 pengőre azallitótla le. Ezt 
azzal indokolták, bogy a budapeali 
rendőrök és állami alkalmazottak csak 1 

évi 60 pengőt kapnak. A községi 
alkalmazottak ezentúl csak rnhát éa i 

j nem ruhapéotl kapnak. Az alkalma- ' 
i zottak betegség eseten' hat hónapig i 
• tartó állandó fizetést kapnának. Az | 

ÜTI ba való bejtlentéaüket tanácsos- . 
1 uai tartják, mely esetben az OTI 
. dijaknak telet az alkalmazottak fize- j 
, tik, illetményeikből levonásba kell ' 
i hozni. Az uj községi állatorvos fize-
| tését beállilutták a költségvetésbe, 
' mivel az még uem vult felvéve. A 
! községi dobosnál 1937. évre felvett 
' 200 pengőt 100 pengőre csökkentették. 
• A kocsis és utcaseprők igen alacsony 
j díjazását az elöljáróság a jövő évre 
i 10 pengővel javítani akarta, ezt tO-
1 röltékl A tüzoltósaOvetség éri 24 

pangőa tagdíját évi 90 pengőre emel-
! lék. Hnsvizsgaló évi 960 pengős dija-
j zását törölték. Ez egyébként is meg-
' azűnt volna, mert hiszen állatorvos 
! lett a vizsgáló. A vágóhídi dijakat az 
i elöljáróság figyelmébe ajánlották. 
; Testnevelésnél a községi horzajaru-
i lást 11 százalékkal felemelték, ea 
j 533 pengőt teáz ki. Kifogásolták, a 
; külön női tanonciskola (euntartását, 
; valószínű ezt beszüntetik, mivel a 
i létszámot kevésnek tartják. Villanyvi-
1 tágításnál ktlogásolták a sok égőt, 
i sokalták nekünk az éjjeli fényt, végül 
! is meghagyták a mo=tani lámpákat, de 
i ajakat semmi eeetre sem szabad felsze

relni. A második kOzségi lógat be
szerzését ia törölték, nem lesz tehát 
máaodik fogatank. A községi állator
vosok vásári külön díjazását negyed
résszel leszállitotiák, 360 pengőt lehet 
igy megtakarítani. A kertá3zlakás 
átépítésénél felveti 10.000 pengős 
előirányzatot 5000 pengőre szállítot
ták le. 

Baleset Janeceko Mihály 22 
éves bádogoe, aki jelenleg Magyar-
genosen .akik, KOregy községben a 
templom tetejéről leeeett a a bal 
kulescsontját eltörte. Beszállítottak a 
celldömölki köz kórházba. 

Bulla Elma háaasaágának tör
ténete a Színházi Életben. A Szín
házi Életnek mondta el Bulla Elma 
házasságának hiteles történetéi. Ho 
gyan ismerkedett meg aa arával, 
hogyan ment hozzá három hónappal 
ezelőtt, hogyan tartották titokban 
mind a mai uapig as eekOrOt. As 
Intim Pista rovatban van. mindez 
megírva és a lap közli először Bulla 

Elma ée férje együttes fényképét Más 
étdekeaségek a Színházi Elet uj szá
mában: Gaál Granciska Inrcsa fo
gyókúrája a tengeren, Halvány Lil i 
beszámolója a Nemzeti Színház es 
TerézkOruti Színház ujdousagairól. 
Bajor Gizi cikke a jubilaus műcaar 
nok »A nő a mfivészutbeue cimO 
tárlatáról. Farkas Imre kritikája, a 
Kamara Színház újdonságáról. Föl
des JoUu a .Halászó macska uccaja. 
szerzője megírta, mik tör untok vele, 
amióta világhírűvé lett. Szép Ernő 
bocaujd a Margitszigeti fedett sétány
tól. Erdős Reuée n ne la. Hevesi 
Sándor cikk, érdekes diratrovat Da
rabmelleklet: Vassary Jaus vígjátéka ' 
HÖLGYEK ES URAK. Szenzációs 
kottaaláger, 64 oldalas radiomllsur, 32 
oldalaa gyermekújság, kétimaokaiv 
egészíti ki a Színházi Elet uj -zamat, 
melynek ára 60 '.fillér. Köfizetesi dij 
negyed ívre 6.50 pengő. Kiadóhivatal; 
Budapest VI . Erzsébet körút 7. 

A Pesti Tőzsde uj számában 
dr. Reményi-Schroller ú jon , dr- La 
motte Karoly, Miklós Tibor es írások 
nyilatkoznak. A 'Pannónia Báránybőr
gyár izgalmas peréről, a brüsszeli, 
párisi, bécsi tőzadéről, a budapesti 
részvény és gabonapiacról stb. rend
kívül érdekes tudósítások, számol -
nak be. 

Elszánt öngyilkos. Lapnak mult 
számában már kOzÓitük, hogy Tóth 
Autal celldömölki téglagyári munkás 
36 éves felesége 2 ízben luminállal 
megmérgezte magát, de családtagjai 
idejében észrevették és beszállították 
azonnal a kűzkórkázba, ahol gyomor
mosással . sikerült megmenteni az 
életnek. Tóthné vasárnap hagyta -él-a— 
közkórhazat, ahonnan minden búcsú
zás nélkül távozott, héttőn délben 
ebéd ntan, amikor férje a téglagyár
ban volt elfoglalva, a konyha aaea-
tergerendájára felakasztotta magá t 
Mire hozzátartozói észre vették, már 
nem volt benne élet. A nyomozás 
áorán megállapítást nyert, hogy Tóth
né még fél évvel ezelőtt a budapesti 
Szent János kórházban volt alkal
mazva mint ápolónő, ahol véletlenül 
egy beteget leforrázott s as belehalt 
sérüléseibe, e i ügyben most lett volna 
a tárgyalás, amelynek kimenetelétől 
félt a szerencsétlen asszony, ezért 
kOvette el végzetes tettéi. A szeren-
esetlen asszony családja irant_najgy 
részvét nyilvánult .meg, férje és ké t 
gyermeke gyászolja. 

- i 

Elhunyt tanult. Súlyos csapás / 
érte a mait szombaton Eostyán Ke 
rene oyng. máv. segédtisztet ée nejét, 
István nevű keresk. iekolai'lanuló fiuk 
az elmnlt szombaton t u l y s vakbél 
motelen ment keresztül a szombat
helyi k. zkórházbaó és aboa belehalt 
Az elhunyt az I . kereekedelmíbe járt 
és egyike volt a legjobb tanulóknak, 
iskolatársai és tanárai nagyon szeret
ték és becsülték. Holttestét hasa 
szállítottak Celldömölkre és héttőn 
délntán 4 órakor az ev. temetőben 
nagy részvét mellett helyezték örök" , 
nyugalomra. A gyáassaerlartáa otán -
egyik tanára mondott megható bo-
oiuztatót. Szülni ée testvérei gyá
szoljak. 

Menetrendváltozás. A asokáses 
őszi—téli menetrendváltozás már > 
életbelépett, igy tehát a vonatok már 
>téli« menetrend szerint közlekednek 
ugy az Allamv.aantak, mint a G y ő r -
soproni és más magánvasotak vona
lain. Ezeket as nj menetrendeket 
tartalmazza a. napokban megjelent 
közismert ZÖLD MENETREND, amely 
ea alkalommal ia igen célszerű alak- -
baa, fehér papiroien szépen, köny-
nyen olvasható nagy számokkal 
nyomva, olcsó 60 filléres áron került 
forgalomba. Könyvkereskedésekben éa 
trafikokban kapható. — Aa egypea-
gőe VASDTI ÚTMUTATÓ néhány 
nap mnlva ugyancsak forgalomba 
kerül. 



4. oldal 

Az emberi m á g n s s rej té lye A 
mágneses emberről rendkívül érdekei 
cikket közöl tolnai Világlapja aj 
• láma, amely nagy terjedelemben él 
gazdag . .ártalommal jelent meg. A 
legkiválóbb magyar írók novelláin 
kivfll számtalan pompás riportot, 
cikket és közel száz képet talál az 
olvasó a hépszerő képeslap aj számé
ban. Tolnai Világlapja egy asáma 20 
fillér. 

Névváltoztatás: Wsisz Arnold' 
celldömölki lakos, bsialtbáoyai tiszt
viselő, családi bevét belügyminiszteri 
eagrdélf alapján Verebesre változ
tatta áL 

Baleset Szűcs József 47 éves 
kemeoessömjéni gardasági cseléd az 
otpa haladt kocsijával s egy másik 
kocsival összeütközött, minek követ
kezteben a icivak közé esett, jobb 

Í
ába bokában eltörött és a teje be
ásódott. Beszállították a celldömölki 
lözkórházba. 

Öngyi lkos vendég lős . Vasárnap 
virradóra Vajda Ferenc 49 éves 
nagyköcskl vendégtőa^jiajalison lei
akasztott' magát. Hozzatarti.zoí már 
csak holtan talállak, rá. V J J ^ Ferenc 
solyos anyagi gondokkal küzdött, 
mindent elkövetett,; hogy helyzeten 
ssgitssn. szorgalmas, törekvő ember 
volt, búskomorságba esett, ezért kö
vethette el vegze:-s lettét. Tragédiája 
inéit részvétet keltett, mert mindenki-
tisztelte és szer -:te, özvegye, fia és 
kiterjedi rokonsága gyászolják. 

Betörés. Szombaton éjjel isme
retlen tetes a Domokos-féle vendég
lőben lellesziteil e-ty fiiókot és abból 
17 pengő értékO dohánymimét lopott 
él. Ugyanazon éjjel Tolok Sándor 
nyng. máv intő. gazdálkodó lakásá
ról «gjpar csizma és harisnya tant 
el. A csendőri nyomozás a két eset 
között azonnal ö> ste függést keresett 
és megkezdte a legszélesebb körO 
nyomozást, amely hamarosan ered
ményre is vezetett. Nagysimonyiban 
n csendőrség vallatóra fogta faluk 
Ferenc 18 éves, a börtönből most 
szabadult fiatat legényt, akit mikor a 
csendőrök bementek hozza, agyban 
Tekve ia ájtak és rögtön vallatóra 
lógták. Tdlok kóooknl tagadott, de 
az agyban véletlenül felismerték az 
ellopott haiisoyal, mire Tolok tőre 
dolmenen vallani kezdett, elmondotta 

Í fillérért bocsátja az iparosság ren
delkezésére. A könyv kisdása egyben 
azt a célt is szolgálja,hogy áz egész 
országban egységes, legyen az ipartik-

| tatás és az iparknrdés. 
6azdasá' | l csslsdek stb. jutsl-

I mázasa. A löldrr.iveíési míniszter.ren-
delete értelmében azok a gazdásági 
oselédek, gazdasági s földmunkások, 
akik huzamosabb időt töltöttek egy 
helyen szolgá'atbe.n, munkájukat T>e-
osöleltel és szorgalommal hittak el, 
az 1937.; évben is pénzbeli jutalom 
ban és elismerő oklevélben részesül
jenek s ezáltal ti.rsaik is b-csfiletes 

1 és tisztességes munkára, serkentesse 
I oek, össseiráa rendeltetett el s a 

községi elöljárósásoknak a kitOute-
tésre javaslatba hozaodnknak nov. 
15-ig a. főszolgabírói hivatalhoz a 
következő adatokat kell 

2» p O S* t . 

hogy aznap szsbadalt a.szombathelyi 
fögoazból, n:j--i egyenesen Celldömölkre 
vezetett, abol először Tulok Sándornál 
tőr t be, majd inoét meot a Bomokos-
téle vendéglőbe, abol a csizmát el
hagyta s ott hajtotta végre a betörést. 
Letartóztattak s a további eljárás 
azonnal megindult ellene. Tulok Fe
rencet csütörtökön mar a tör rényszék 
elé állították a miután 5 rendbeli 
betörést beismert és azzal védekezett, 
hogy te-.te: ehsag es a hideg miatt 
követte el, edy évi börtönbüntetésre 

- ítélték. Az Ítélet jogerőé. 

Ipari szakkönyviár. Horaan Bá
lint dr. vallás éa kOzoktstásOgti mi
niszter 'most. kírdott rendelőiével az 
iparügyi miniszterrel karöltve "Ipari 
Szakkönyvtáré 'feYeslteaét'^rena'elia. el 
a segéd, és mestervizsgalatrá koa'zQ'bk 
részére. Ebben egyes ipari' szakmák 
snyágtáni, technológiai ismeretanyagát 
gyűjtik egybe éa adjak ki. A béízer-
sendö könyvek az iskola tulajdonát 
képezik, de azok a tanoncok részére 
Vkrll^söntizteídk.' A nm(szterlurn egy, 
minden szakmától legfeljebb 98 ol 
dalra kiterjedő kéziratot kér, armly-
Xféa az illető fbar'tecHínofőgiai'isriíer 
icié-et "dolgozzák lel, mindén kéiíl^s-
ben, a lecssOkségéiebb tudni valókra 
asoriikozva. A könyvet á kultu-zmi 
otrztériuip "saját liőHségéu rívdliitáija 
k i és kémény kötésben, az előállítási 
költségekre való -tekiutet riélkOl ŐÖ 

1. a javaslatba- hozandó neve, 2. 
lakhelye, 3. családi állapota, 4 élei-
kora, 5. vagyoni viszonyai, 6. milyen 
minőségben szolgál, 7. mely időpont
tól szolgál, 8. - szolgalata-,.u neve, 9. 
milyen volt a kommün alatti maga
tartása. Ezeu adatok . helyhalo-agi 
bizonyitvaunyal ígazoiandók. 

Hadikólcsön sogslyek ujabb 
szabályozása. A belügymiuiszterium-
bán megkezdték a hadikölcsöo köt-
véhy tulajdonosok idei segélyeinek 
kiutalását. Tervbe vették, Bog/ n--in-
cssk az 1000 koronán f-.Oa, hanem 
az azon aluli névértékű kötvényeket 
is megvallják, hogy ezzel akiseirbe-
rek érdekeit előmozdítsak. 

A Daloskerület uj beosztása. 
A Magyar Dalosegyesületek Országos 
Szövetsége a mult heten Budapestén 
tartott tanácsülésén elhatározta, hogy 
a kerületi székhelyek ezotau a vár 
megyei székhelyek lesznek, a kerületi 
elnöki tisztséget pedig a? alispáook 
töltik be. A kerületek uj alakulása 
már a közel jövőben megtörténik. 

; Középiskolák szabályozása. 
Homau Bálint kultuszrhiu'szter ujabb 
rendeletet adott ki, amely -itroeneii 
Intézkedéseket tart-.ir.az. hogy áz 
igyfajn középiskolákra való áttérés 
majd zavarokat ne okozzon. Elemi is 
tólakban korengeHéiy nem adható, 
középiskolákban is csak a jövő tan 

CVSE—Sz. Vasutas I I I . 5:3 (4:1) 
Kajooki. Vezette: Rosenberger I I . 

Ideális futballidőbeo játszották 
n c apatu- es a uaerkíize»t megérde
melten nyerte a oeili csapat. 

A vasutas az utóbbi mert őzé 
seio súlyos csapatösszeáliitási gon
dokkal küzd. Hiany/ik a halisor kitnnö 
irányítója Egervári. Nagyon nasy hi
ány a kitűnő csalardirigens Péntek 
tavosása is. A Körmend elleni mér
kőzésen megsérült Budait is kényte
len nélkülözni egyesülete. Igy került 
például Bognár a jtbbszélre vasárnap. 
Kár a kapus posztra élért sikereket 
lerontani egy szelsőcsalár poszton 

b8JelenteniT~ , r a" i gyengébb szerepléssel. A gólokat 
Szombathelyi I . (3X Fülöp, Vágvölgyi, 
illetve Szabó, Gereocsér és Németh 
lőtték. 

Az eredetileg kiküldőit Karosreli 
helyett Rosenberger I I . jSl vezette * 
mérkőzést 

Körmend^Sagriegy 5:1 (3:1).' 
Bajnoki. Köimeud. Vezette:. Csermely. 

- A körmendiek biztosan győztek 
a lelkes bányaiak ellen. A bánya még 
- em érett egy idegen légkörben tör
ténő erősebb mérkőzésre. 

A vereségh-z hozzájárult Cser
mely gyenge.tr.tccsvez»twse, Mvagyon 
stk dol ót elui-ze-i a vendégcsapat 
terhére. __ 

A bajnokság álláss : = 
.1. SzFC 7 7 - — 29:6 14 
2. ZTE 9 7 — 2 34:17 14 
3 Kinizsi 8 6 — 2 54:9 12 
4 CVSE- 7 5 — 2 23:12 10 
6. MZSE 8 5-.— 3 9:14 10 
6. KTK 8 3 — 5 27:29 6 
7. SzSE II 0 3 — 3 9:18 6 
8. Tapolca 5 3 — 2 4:9 , 0 
9 Saghegy 7 1 1 5 6:26 3 

10. P. Vas. 6 1 — 5 6:23 2 
11. V su tas l l lő — 1 5 6:31 1 
ÍS. Keszthely 7 7 8:10 — 

•ei végzett Apolló Hangos ¡Yiozgó 
elemisták. Köz'épisko akbsn eg 
tályba legfeljebb 50 fiu, vagy 45 le 
ány vehető lel, Kivételss esetben azon- ' 
ban ettől a számtól • liekiutenek. Aki : 
két egymásután következő évben i 
pótvizsgával jutott tovább, az már 
egy tárgyból való bukás esetén is 1 
ismételni tartozik az osztályt. Hason- i 
lóképen az a diak is, aki egy oszlaiy l 
ismétlése során csak pótvizsgával . 
megy át, a következő evbeu egy 
élettelen miatt mar ismételni köteles, ) 
mert pótvinsgát uem tehet. 

Budapestre utazók figyelmébe 
ajánljus a Hungária Gőz , Kádfürdő 
és Vizgyógyintézet (VII . Dohány-utca : 
44), mint a főváros legolcsóbb és a 
pályaudvarokhoz legközelebb fekvő 
fürdőjét. Itt reggel 6 órakor nyitnak 
Ugy, hogy a hajnali vonatokkal Pestre j 
érkezők sgyenesen oda mehetnek, shol | 
fürdés min a tágas pihenőben mázu
kat kialudva járhatnak dolgaik után. 
Gót es kádfürdő.ára 1 P. Kíszoigá- I 
lási di | osák 10 filíér. 

Falelás vozetü; Wittmann 
Csfldömötk 

Andor 

Okt. 31 szómba , sáv. I vasárnap : 
A szezon legtökelete-ebb vi agfi rcje: 

Ö R V É N Y 
Nagyszerű kieg-szito es Hirsdo. 

Előadások kezdete: szombaton este 
fél 9 órákor, va-áruáp délután 4, 6 

és este fél 9 órakor. 
November 4 szerda, 5 csütör tök: 

Filléres helyárak. 
Ketten egy jeggyel. 

Osc'sr Wifdo szindarabja után: 
t 

LoQUJabb -irabadalmu 

„Ki s t l o s p r i c c * 1 

dug£ttyunúlL.aii gyOmölcsfa-
permetezo k e s i ü l é k . 

Olcsó, nincs benne börözés, nem 
szárad-ki, nem romlik, nem kopik. 
Pillanatok alatt teljesen szétszed
hető. Alkalmas ugy bármilyen edény
ből, mint hátiputtonjbóí (ócska, 
rossz hátipermetezőhöz is) perme
tezésre,' fertőtlenítésre, meszelésre 
stb. Legutóbb s pápai ktállitásoa is 

aranyérmet nvert. 
Gyártja és forgalomba hozza : 

T a k á c s K á r o l y 
ny. máv. elOljáró 

Budapest VI . Kerekes-u. 28. 

Vendéglő megnyitás. 
Celldömölkön , , a g y a r 

király" vendéglőmet saját 
kezelésembe vettem, azt moder
nül átalakítva és berendezve 
n o v e m b e r hó 7-én este 
disznótoros vacsorával 

ünnepélyesen megnyitom, melyre 
a nagyérdemű közönséget tisz
teletlel meghívom. 

Kitűnő ba ia Ion vidéki fa jbo 
rok, elsőrendű konyha, olcsó 
menürendszer lesz bevezetve. 
Bankettok, társasvacéorák meg
rendezését készséggel vállalom. 

Kérem a - o. é. közönség 
nagybecsű támogatását 

özv. Horváth Istvánná 
vendégliős. 

Kölcsönkönyvtár o f l f m 

' kötetes kőlcsöuykönyvtáramata W»< -
I -.eiényi utca 1. azám alatti jakaso-
1 mon megnyitottam. Havi 1 P kölcsöu-
: díjért hetenként Jwromszor. cserélhet 
i D ÍV a magyar, mint a világirodalom 

«..visteas m o d a » mdveiből. 
K e m é n y K l á r i . 

"Főszereplök: 'Brigiite Helm, Kari Lud 
wig, Diehl Geórg Aleiund-íT és Sybrtle 
Schmietz. Killlnő kiegészítőéi Híradó, 
t iőídások "kezdete; szerdán este fél 
9 urakor, CaülörlönÖn délotáu 6 és 

. , . este fél'ff órakor: -
Helyárak : Ünnepnap, szombaton és 

.vasárnap: Támlasszék 100, 'páholy 
80, feubiartott hely 80, I . hely 40, 
I I . hely 3P éj gy^tnekjegy 20 fillér. 
Szerdán és estftörlökön: Ketten iegv 
jes^yel Támlasszék 120, páholy 100, 
fenntartott hely 70^ I hely. 50, I I . 

hel- 30 ós gynrinekjegy 20fillér. 

H á r o m s z o b á s 
•agy nagyobb lakást 
keresek. Dr. Lázár Jenő 
járási állatorvos Celldö
mölk, DnlOTits A.-n. 11. 

Eladó ingatlanok 
Celldömölk nagyközség egész 

terOletén 1, 2, 3, 4 szobás részben 
teljes komfortu (saját vízvezeték, für
dőszoba) csaladiházak, villák, kisebb-
nagyobb bérházak, üzletházak, kerttel, 
gyí:trrtílcsövsel, szőilövel, parkkal. Gaz 
daházak minden berendezéssel, gaz
dasági épületekkel. IbOO—4000Q öl 
belsőséggél, mind jutányos árak mei 
lett terhekkel, megkönnyített fizetéssel, 
esetleg iakbérlekötéssel. 

Környéki községekben, közel és 
távoli városokban, Budapesten tetszés 
szerinti családiházak, vili. k 200— 
lOOOrj ölos kertekkel, unhazak par
kokkal, komforttal (vív, villany) üzlet 
házak, bérházak. Megkönyitett fize 
lések. . • •.- N .. " 

Földbirtokok, házhelyek helybe: 
ée vidéken, szőlők. Bérletek. . 

H i ingatlaut venni vagy el
adni akr-r. t-ssék irodámat bizalom-
ma! feík re-;ii • 

Csoknyay Józsei 
-üi railnti.-inidája 

'" CelldootöH. A>pridu..lO. 

>Hümfinén i-r-n.i'r.-fi kőavvavoadijátmi. (j-'ü'Wilfe 
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