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Hirdetés dija elére fizeteadó. 

A kormányzó Rómában 
Az uj olasz világbirodalom 

fejedelmi pompával1 várta Ma-
. gyarország kormányzóját es bit-

vesét. A fogadtatái ia megmo-
tattá, hogy a baráti Olaszország 
a baráti kapcsol.-tok mélyebbre 
fűzésén ktvöl még (ontosabb 
politikai kapcsoatokal is akar 
létesíteni a szegény kiesi magyar 
nemzettel. 

Verőfényes nap tekintett le 
a fontos találkozó napján,' az 

.degesz Olaszország hivatalosan s 
kitörő lelkesedéssel ünnepelte a 
kormányzói párban az egész 
magyar nemzetet. A hatalmas 
szárazföldi és tengeri díszszemle, 
valamint a pápai fogadtatás 
mindazt bizonyítják, bogy nem
zetünk már ninCH elhagyatva és 
bogy a nemzetek történelmében 

"•'-a közel jövőben döntő jelentő
ségű szerepet szán nemzetünk
nek a hatalmas fascista Olasz
ország. 

A sok szomorúság és csa
lódás után reménykedő öröm-
tözek gyúlnak ki mieden magyar 
ember portáján, bisz ez a fo
gadtatás már nem a kicsi, ha
nem a jévö nagy Magyarország
nak- azól, amely rrős' bevehe
tetlen bástyája lett immár a 
bolsevista veszedelemnek. 

A római látogatás, valamint 
Mussolini és a magyar államfér 
fiak tanácakozása bizonyéra vál
tozást hoz a külpolitikában, a 
jövendő politika' tengelye a vi
lágbéke' érdekében más nem 
lehet, mint a magyar békerevi
zió. Ez!, alátámasztja a szovjett-

nek spanyolországi előretörése, 
amelyet minden bizonyára le 
kell verni, hógy a világ erkölcsi 
jogrendje és a vallás tisztelete 
helyreállítható legyen. A kisan
tant a római lálogatáa jelentősé
gét igyekszik minden?, módon 
kisebbíteni, retorziókkal fenye
getőzik, amely reiorziökboz a 
szovjettel való kapcsolata miau 
egyáltalán nincs joga Egyedül 
a jugoszláv királyság vall előkelő 
és tartózkodó álláspontot, amely 
bizonyáia Olaszországhoz való 
viszonyának megjavítását célozza. 

A római hatalmas fogadta
tás leientőségét örömünkben nem 
is. tudjuk eléggé megérteni és 
méltatni, de a icöllőldi világla
pok egyszerű éa tárgyilagos hir 
adásai alapján azt megállapíthat
juk, bogy ez a bensőséges fogad 1 
tatás és meleg ünneplés a ke-, 
resztény ujjáélledő magyar ki 
rályaág államfőjének és az egye 
temes magyar nemzetnek szói. j 

- Darányi miniszterelnök a 
kedvező atmoszférában bizonyára 
megkötötte a kedvező gazdasági 
konvenciókat, valamint biztatást 
kapott egyenjogú fegyverkezésre 
is. Ennek a feffegyverkezésnek 
létjogosultsága meg van, mert a 
megszállolt felvidéken a szovjet 
katonai repülőtereket létesített, 
hogy megkezdje a harcot Közép
európa kapitalista országaival 
szemben. 

A római látogatás eredmé
nyeiről nem szivárgott ki semmi, 
de egy észrevehető eredménye 
máris van, hogy a nagyhatalmak 

napok óta állandóan foglalkoznak 
Magyarország helyzetével s ezt 
a helyzetet ügyesen kell kihasz
nálnia a külföldi magyar diplo
máciának. A római találkozás 
elölt csak reménykedett nemze
tünk a szebb éa boldogabb jö
vendő iránt, ma már reménye 
sürgető követeléssé lépett elő, 
mert ha » Duna medencéjében 
az ezeréves Magyarországot hely
reállítják, ugy ez minden veszélyt 
elhárít egész Európától éa siet
teti a bolsevizmussal való végső 
leszámolást. 

A római fogadtatáson cson
ka országunk egész népe ünne
pelt lélekben, mert jól esett, 
bogy a magyar államfőt és hit
vesét olyan fogadtatárban része
sítették, amelyre még nem volt 

példa Olaszország történetében. 
Ezen fogádtatáattói azt lehet 
megállapítani, hogy Olaszország 
elfogadta Magyarországot egyen
rangú szövetségesének, ezen 
egyenrangusitie fejedelmi pom
pával azért történt, bogy lássa 
a világ ítélőszéke, hogy a ma
gyar kérdés elintézése nélkül 
nincs megnyugvás és világbéke, 
amelyre pedig eoba. nagyobb 
szükség iirn volt, mint a jelen
legi zavaros külpolitikai hely
zetben. . V ." 

Buzgó imával kísértük el 
lélekben a kormányzót római 
útjára és buzgó imával várjuk 
őt vissza hazánkba, hogy hozza 
meg számunkra karácsonyra m 
legdrágább ajándékot, a magyar 
békereviziót! 

Bencésrend jub iBeuma. 
A Szent Benedek-rend ez 

1938-ban tervbe vett jubileumi 
ünnepségek alkalmával nagy ju
bileumi ünnepségre készül. . 

Kelemen Krizoaztora. pan
nonhalmi főapát a 900 évea 
évforduló alkalmával méltó em
léket kíván állítani az első nagy 
királynak, aki a Benedek-rendet 
az orazigba behozta éa letelepí
tette, részére monostort és temp
lomot épített. A főapát már ré
gebben megbízást adott Zászlós 
István szobrászművésznek, a bu
dapesti Beneét-reál rajztanárinak, 
a pannonhalmi főmonoslrrtemp
loma északi bajója felett levő 
Úgynevezett • Gyilok - folyosón« 
felállítandó 6 oltár megtervezé
sére. A tervek már készen ii 

I vannak, aaokat a főapát elnők-
j lésével egy műbíráló bizottság 

kivitelre már el is fogadott. Azok 
most Rómában .a szentszék előtt 
vannak jóváhagyás végett. 

A fi nj oltár fényezett ha
raszti mészkőből készül i annak 
foglalatába történelmi eseménye
ket megörökítő 6 bronz dóm-

j boranúvet helyeznek el, oltár
képek helyett. 

Országai zásaléreedelet. A 
belügyminiszter legközelebb kiadandó 
rendeletében országoaao fogja szabá
lyom! a zászlók hasznalati jogát 
Tehát március 16 áo, as Allsmfő iz8-
letéi ee névnapján éa Szent (alván 
király napján a nemzeti lobogó, juo. 
i éa a trianoni évforduló napján ás 
októbír 6 >n a gyásziobngók kitörése 
lesz kote'eió. 

A Kemenesaljái vadásza
tok hajdan. 

Irta: S m i d é l i u e z Béla . 
Mikor már a mező betakarodott 

• az első fagyok ko?pogasra kemé
nyítették a talajt, mepkuzdődtek az 
ag'arászatok (a parforce vadaszatok) 
a Kemeoesaljáu. Vagyis kutyával 
fogatni a vadat éa azt vágtató pari
pán követni mindaddig, mig azt a 
katyák elfogják. Dgy Szent Hubertus 
napja körül szoktak esek kazdídoi. 

Az elvetett és gabonatermő me
zőkön azonban csak akkor, ha már 
jó erős lagy volt. De ez alól kivételi 
képez a Cser, ami szórványosan 
-galagonya és kökéuybokrokkal, itt-ott 
magas aszott füvei és egyéb kórófé-
lékkel ellepett síkság és abban az 
idíbsn, ezelőtt 50—80 évvel még 

\—ls*alií.-volt^Ezen~sbban—az időben 
sem tartózkodott más, miot nyul, 
róka, túzok és itt-ott egy egy fogoly 
esapal; továbbá a sásoi sekély vizű 
a>ri tavak környékén-a-bibic sereg. 
Ek .a síkság elkezdódötr az nslffyaáz-
"onyfai állomásnál, vagyis a sitkei 

érdénél és egész Várkesző köziégig, 
a az a Marcal és Rába folyó három
szögéi* húzódott Nyugatról Keletre, 
amit Északról a Rába folyó, Délről 
a naiyaimonyi, tokoroai, kemenesmi-
hályfai, kameoessOmjéni, vOuöski él 
kemeuesmagssi szőlőhegyek, -ha
tárolták. Tehát volt terep a jutáshoz 
a megszakadásig. Igaz, hogy azok a 
bosazu lábu agarak bírták a futást, 
de mikor azok az őzgida nagyságú 
vörös nyulak, neki iramodtak, bizony 
dolgot adott a kutyáknak, amíg el 
tudták esipni. Néhány ilyen óriási 
nagyaágu vörös eseri nyulat magam 
ia lőttem, amik néha 7 kg súllyal 
íi bírtak. 

Ezt a nemes, minden ideget és 
izmot, de főleg a bátorságot és acá-
loa keménységet megkívánó öli var 
dáizatot ma mar alig ismerik. Ez 
ma már a múlté, ezt osak a köny
vekből ismeri a mostani fiatalabb I 
nemzedék. Hisz még a 80-as években | 
is alig leheléit magyar -éri kúriát ' 
agarak nélkOl elképzelni, mert egy 
igazi vérbeli magyar un vadász, a.j 
nyulat mindig kutyákkal fogatta. De 1 
nem áni .átértr hogy a vadat eladja, 

hanem a saját azűkaégletére, a saját 
konyhája réazére, ba pedig fölöslegéé 
esett, azt meg az ismerősöknek kül
dötte azét, Az akkori vadászat nem 
tümeggyilkosság volt, hanem p a s s i ó 
ból és szenvedélyből ftzöit nemes 
•pori, amit az öiOk hoztak magukkal 
Ázsiából, az utódok pedig tovább 
folytatták. A turáni síkságokon az 
afgánok, a kirgizek és periaák még 
jelenleg is igy vadászoak, tói a oári 
Oroszbirodalembao az oroszok is 
ugyanígy vzdáiztak. Az akkori sza
bad kozákság ily módon szerzett 
ízletes pecsenyét magának a oagy: 

orosz síkságokon, ahol asonban nem
csak nyulat,hanem antilopokat, pusztai 
özeket és farkarokat is fogattak az 
agarakkal. 

A mi agaraink, vagyis a magyar 
ajarak. még legtObbnyire az Ázsiából 
bebozottaknak az ivadékai, de vanaak 
AoglIáMi hozottak is. 

Az agarak megbecsülhetetlen 
vadászebek .mert minden fuló vadai 
hajlanak, B ha lehet el is fogják, de 
ha - a vadász időben ott muci. akkor 
azt hamar 'széjjel ia tépik éa azt 
fölfalják. Vannak rövid szőrű és 

lioii2n szőri agarak. A hosszuizőrüek 
az orosz, illetve a psrzsa agarak. 
Easket az oroszok Perzsiából vitték 
Oroszországba, aztán elkeresatelták 
oron agárnak. Esek között zok a 
fekete-fehér, barna-fehér éa sarga-
fenér-tarka eziuB, de vannak egyszi-
noek ia. Nagy aárga, ezek a legna
gyobbak, de vannak magyar agarak 
ia, amik haaonló nagyságnak ezekhez, 
de ezek mind rOvidizőrBek. Színeze
tük ezeknek majdnem mindig egy-
zzinü, osak elvélve, ha látni tarka 
magyaragarat. Raodszerint a világ-e 
egérazürkétől a lőtál feketéig ée a 
halvány, zsemlye színtől a létét réka-
vöröáig fordulnak elő, de kávébarna 
agár nagyon ritka. 

Eu gyerekkoromban igen sok-
szinti agarat láttam, de kává vagy 
csokoládébirnát soha sím; A kams-
nesmihályfai Vidos kastélyok udvarán 
roll alkalmam ezeket vtgigizemlél-
getni, amik bizeny volt rá eset, hógy 
a falnak szoritottak a' ha segítség 
nem jOn — bizony alighanem levet
kőzte tnek— vagy esetleg még szo
morúbban végződött volna sorsom 
mert ezek a vad és : h ím mind^j 
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Beszámoló 
• Szegedi sat-vénv gyermekek iogyep lej »»»••,;.« 1032/33, 1033/34, 

. 1034/35 és 1936/36 évi működéséről. 
S-eged ézaOaJ kir. v i r . i - | 0 

elemi i-kulajabao. 24 ovodajabaa és 
napközi otthonában, a á • mtvi-telepi 
Leránts űuhüODan, .is Alateueti 
Otthonban, toTSoua a Stefánia S:o-
vetség 5 védöintézetében az 5 téli 
hónapon at (november — maremsi 
naponként mintegy 3000 szegény 
gyermek jntott ingyen tej-reggelihez, 
kinyerhet, illetve zsemlyéhez. 

A négy takolai « v alatt kiuta
lásra korait ingyen: 1,122.445 adat, 
vegyis 224480 liter tej, 20,273 kg. 
kenyér, 92.485 drb. szemlye. 

Akcióm kiadásainak fedezésére 
a Táros hatósága, a sok gyermek-
sserető ember 68.70255 pengőt bo-
taájtott rendelkezésemre. Ezenkívül a 
rarom eziohás és a mozik 2 literes 
jegypotiékai,. nyilvános utcai una-
gyfljtéfek, tikettek as szamolócédoiák 
eladást, per.-.- ygyü.-t se-, hi»ata ok. 

a kenyér 4s ' : :n . • mennyisege. is 
Szúkeeg lenne most egyrészt iov.it bi 
fejlődés, másrészt a tanyai - iskolák 
roudszeles Oekapc„...«s«ri ia. Ezért a 
jelen iskolai évboo a uagyobb telje-
sitőképjsség e lérése, az egész ügynek 
egy kézbe '. tartása és átlagosabbá 
válása érdekében az 1032 évben 
megindított akcióinál Szeged „zabád 
kir. Tárás '"" hatóságának, i l étre a 
népjóléti ügyosztályait adom at azeu 
reményben, bogy a megkezdett atoo 
haladva nagyobb és tökéletesebb 
munkát produkálva még nagyobb 
haszonra válik a legnagyobb nemzeti 
vagyon-^ >a magyar gyermek* — 
egészségére és jólétére.. Az Ogyoek 
továbbra is apostola, harcos katonája 
maradok. 

aivst, •uiiuűu ..égy évi munkám 
eredményérdi beszámolok, há'ával és 
köszönettel viőrom a város hztóiá-eadasr uerse TíTOIt'aeK, n reta.ot. —-~-—-• — — - . . . 

m U - é o ' , e r e g y . " l e t . k , aereskodelmi ! í*o.k, a. iskolák é . óvoda 
. . . . . . . . . . - , . . í . t i t - . t r t • p i e e i a sok önfí es iparvállalatok. isk< Iák, színház 

znoz'elöadasai stb. 
vételeket Az akció . 
Népbank Szövetkezet kezelte; sr 
Bénzkezelést a város hatósága lelül-
vizégálts és részemre a felmentvényt 
irasban adta meg: Örömmel as meg
nyugvással szegezem, le, hogy a 4 év 

lelkes 
tauteatűleteieek, a sok önfeláldozó 

zolgáltattak bT j muozatareoak ois-^ogítőaek. Ciak a 
pénzét a Szegedi nagylelkű adományok, az odaadó 

nemet munka, a nagy cél érdekébeni 
összefogás, a tok jó gondolat ét ta
nács eredményezte, hogy eok szegedi 
sápadt aroooska lett píros, sok szent 
ragyogott fel a tejreggeii logyaszta-

. . , láttak' • acitirari] ember-bimbot. — a _ volL Minden pénz a nagyon is 
teásioruló szegény magyar gyerme
kek erősitisere es laplaiasara fordii-
t s tc i t . : - " 

Sikerull tehát Szeged varoéshas 
is a: i«ko ai ingyen tej-tizorai a, vét 

_ájtaléoo^sa tenni és uemcaak az 
elemi iskolákat, hanem óvodásokat^ 
sőt a eseo semők ngy részéi is hozzá
juttatni as annyira szükséges m i n 
dennapi téjrejgelihez A négy év alatt 
határozott lejlődésről számolhatok be, 
mert sz eiyes években kiotztoit tej 
aaeonyiiég* 43.751, 52.775. Ö1.8Ö7 
és 66.000 liter volt. Spigy növekedett 

lettek a szegedi ember-bimbók,—a 
magyar jövő reménységei. A jövőre 
is az eddigihez hasonló nemesielkn-
séget és a jó Isten a Ja-.u kéí .m a 
>S'.egedi szegény gyermekek ingyen 
tej-akchjja< mu.ika.sae.-,. a- és muu-
kalársaira. Mindent a gyermekekért I 

Sz-ged, 1936. e>,tó6ér..l.. 
A .Si-inci: 'egení gyermekek 

iogyen tej « vezetője 
Stanyi István .-k. 

kir. íóvegyéaz, . 
a szegedi m. kir. mezögazd 

' vegykiserléti. és paprikakisérl. 
* . állomás vezetője. 

Megvédtem egy a s s z o n y t . 
Bóka János nj vigjatéta a Bei városi Sziülia/bau. 

— FőArosi tudósítónktól. — "~ 
r a i s 
•bb | i 

Araoyos, ,!•-•; ; Játék, mely 
aslopaUi t ...leesel legrokuusz^oves 
eszközeivel ragadlttia el a közönséget. 
A MEGVERTEM EGY ASSZONYT 
ötletes és könnyed, mint a legjobb 
francia rit:jatét,. kedves, k • , , i ,u, 
fordulatos -.ilenillhstatlsnul mutattató. 

Bory D é te r a darab hőse az 
ism-rt b"lvarn«i -öiövö boxjaban 
egy vitáit i to házaspár melle keröl. 
Soha eietebec nem lattá őket, de 
mikor.a félj szokatlanul durva módon 

gyiítoloi szerető bestiák, a »c >ki«, 
vagy »nem messz« s z ó n nem igso 
rsagaitak, banem ciak akkor ugrot
tak et, amikor lói végig húztak raj
tok a szíjkorbáccsal. 

Az oro.-itag.ir náluuk csak mini 
luxoteb szerepel, itt aztal nem igen 
vadázznak. A magyar agaraknak rend
szerint: Cinke, Vércse, Fecske ét 
Szeliő nevekel szoktak.adni._Az akkori 
un vadas M Z oly ,ea tartották az 
agaraikul, anult 'í családtagok lettek 
volna és egy-egy jól radatzó agárért 
bizony nagy pénzeket fizettek abban 
az időben. 

A Kemenesalja Isghireaebb lo-
TasTadataa *. nemrég elhunyt id. 
Vidos József Kemenesmihályfáa, uéhai 
Vidos Benő Marsén ét ,á mindig Tig-, 
kedélyB "r a~ magjai1 fajnak, a magyar | lugnéptteraob 
urna. igézi ősi típusa, a uéhai Vidos 
Kai u.1.1, a celldömölki járás föszol-
gabiraja voltát s ba jól emlékstem, 
az akkori kumeöeiáljai Agarastegy 
létnek id. Vidos József volt az.smöte. 

-{Folyt, köv.j 

sértegeti a I SÍ . ,. Bory Péter él-
veétti türelmét ^ az »>^-.:ay redel-
raére kel. A férj gorombán vitiiza"-' 
utatitja a beavatkozást, mire Péter 
arcul Bt: A botrány betekerfll s It 
pózba s ac egész vuag még Péter 
csaladja is, meg van rola győződre, 
hogy Pétert luitm szálak lözik az 
asszonyhoz. »Parbn. majd valópör 
kassait szálai fonódnak Péter nytks 
köré, míg végfll kénytelen feleeégöl 
veuni az iBtnere'.len asszonyt Eleinte 
csak. láttzalházasságról van szo, de 
mar a targyn-.. s beszélgetések mö
gött is ott hazudik meg a romanti
kus . - i . ' . 

Kitűnő szemmel ismerté fel a 
színház Bókay János, a kiváló iro 
remek vigj tékának értékeit és nagy
szert) gárdájának legjelesebb miivé 
ezeit állította a siker szolgálatába. 
Lazar Maria elragadó játékával, szép-
ségével és sugárzó tedvesiégtvei 
tétjei illutióját keltette a bódító 
atszouyuák. Szenzációs toalettjei ex
tázisba hoztak - a hölgykOzönséget. 
Mellétté, bár kisebb szerepben, Mtzey 
Marta volt tökéletel. A darab szella-
meséégei ennek a kiváló ttiuésinőaek 
ajkán még ha. i -ottbbak. még gyuj-
tóbbak lettel- Bory Péter tterepét 
Pagei Antal, a íőrarosnat : .ó z • : 

l»rfi'«.tárja jalH/ntls 
meleg szívvel, rengeteg humorral. 

\ a nézítér. Boray Lajos egy élethűen 
sbráz'ilt ugyved azerepébeu remekelt. 
Orgánuma, larmaszeteséége Hegedűs 
Gyulára emlékezte*. .Baróthy József 
játszotta a feltékeay férjet tökéletes 
mtvészeltel.- Fenyő Emil pompásan 
rajzo'ts meg a kardcsCrtetőj rokoo 
tzenves katonatiéit Szóraját. Bastby 
Lajos férfias, megnyerő fiatal amorótó. 
Z. 11 Inar László egy vívómester 
karrikalurájaval keltett óriási derült
séget. Nemeik Rounola, az ojooaaa 
felfedezett nsiva, hamvas lidesegével 
első dijat nyerne bakfi.Terseuyen. 
Zala Karola finom, rokonszenves 
nagymama. Beöthy Lydia mndeo 
mozdulata ragyogó mi...licenc a. 

A hibáttaonl pergő, friss rende
zői tempó éa az egész előadásból 
kisugárzó előkelő művészi izlés 
Hermán Richárd érdeme. Gara Zoltán 
díszletei a darabhoz méltóén gyö
nyörűek. 

A közönség egv nagy sziobazí 
siker és égy kolves, üdítő, vidám 
élmény emlék.vei gazdagodva ha..yja 
el a színhazat. 

Ö S Í I tragédia a lyomortaLyáu... 
A nap fagyos mosollyal bucsozik... 
S a földre fojtó köd borul... 
Rejtekhelyéből surran a kuvik... 
S á zárbao a kujes csikordul... 

• Valaki meghal — mondjak odabent. 
•I t t huhog a halál inadar !« 
S míg találgatják, kí mégy_el előbb, 
Az óra csendben nyolcra jár'... 

Az oléjmeoáes vég.őt lobbanik 
S már pihen is a kis család... 
Hogy reggel áj kiu'okra ébredienj • 
Ha-az lalen uem tesz csodát ! . . 

Az ember raunkauéltttl kél hete 
•fe-peoztr-o, mikor- »'-lattak-?-
»D-.i c-ak kenyér Tolna a gyereknek'!? 
Olyan éhes, olyan fáradt ! . ...« 

Midöu a hajnal sugara beosz, -
A viskó törött ablakán, 
Ott bein egy astt.uuyt lat, amii t becéz 
Egy la as avaTneket k a r j á u l . . . 

.. :*'.' ' •• 

Az emuer elment még szürkületkor, 
Hogy Isgyeu fiának k a o y é r . . . 
Hisz' aincs bzja tan? Csak ca;;yon éhes, 
Istenem mily epedve k é r i . . 

* 
S míg az apa hit a kenyér után, 
A gyermek c.endbeu elpihen . . . 
Többé oem éhes sehogy ntnes többo, 
Talán nem erzi senki sem ! ? 1 

B$i talán Sándor. 

H í R E K . 

Aáveot A mai nappal kezdődik 
az uj egyházj ér és a Krisztust varó 
sejtelmes, lélekemelő időtlaka. Fel 
hangzik a régi próféták imája: •Har
matozzatok éci magasok, Téged Tár 
epedve t halandók lelke'.< Jöjjelédes 
OdvOtilöak I — örömmel készülnek 
a Krisztust Táró lelkek Karácsonyra 
e nagy buzgalommal vesznek részt a 
hajnali miiéken Az apátsági temp 
lomban a roraték — vasárnap éa 
ünnepnapok kivételével- •— holnap 
reggel 6 óiékor kezdődnek is 23-ig 

[ tartanak. 

Az uj zalamegyei főispán ster-
| dai beiktatásán részt vett dr. OsijTy 
r Lajos főispán -éa tzentmá'rtoni Ridó 

Lajos országgyülééi képviselőnk is. 
Adventi eléadáeok az evang. 

templomban. Adventban minden ked- I 
j den ; . n m este 6 órakor a I 
; lem, ombao adventi Istea-tiszttletet 
' tartanak a gyülekezet lelkészei. 

Talán mé» sohasem voit ilyen hálás 
szerepe. Természeteién óriási sikert 
aratott. S mily egjszerű eszközön .1 
Egy-egy gesztusa, Vállrándítása,tetővé 
mozdulata utan feiéziíszeut ürömébsa 

Adventi vallásos. Ma, vasárnap 
este 6 órakor ez Evang. Ifjúsági 
Otthoo (ütött termében valláaoé ün
nepélyen tart előadat! Filep Jónef 
ref. s. [elkész. Kél szavalattal szere
péi Nagy Kató és Koltai Sándor és 

I I El . Ifj. Egyesület V'gseskir'a ád 
elő ket bueke^araot Ludvasi Ssndor 
karnagy resetésével. At oOertorium 
a hagy terem kifejtésének költ.égéire 
szolgai. A következő vallásos est dac. 
13 áo lese ugyanebben sz-idöbau s 
ez alkalommal Berzsenyi Diniéi val
lásos költészetéről tart előadást Ja-

I ooety Gábor gyfii. f-lügyelö. 
A Psttl Tőzsde uj számában 

dr Mikrcz Karoly, dr. Klein Istvao, 
'Havas Jeoő ( N s i v . o r . i es mások 

nyilatkózn-k. Az amerikai nagy 
konjunktúráról, az uj városrendezési 
törvény nagyjelentőségű intézkedései 
rőt, as aru és ertettözsdei helyzet
re-, a kötvényekről síb fontos mfor-
maciók és riportok számolnak be. 

Pénztárnok választás. Az OKH 
[ celldömölki fiókja esűt0ri0kO-< dél-
: utan 2 órakor igazgatósági ülést 
! tartott Dezső Lajos eioöklele alatt, 

amelyen az üresedésben levő pénz-
tárnoki állasra egyhangelag v téz 
Horváth István celldömölki, lakost 
választotta meg. 

Hslálozas. Nagy Utvánoé szül. 
Malek Erzsebei, Nagy István zaiaist-
váudi ev. 1 . . n e j e 52 éves korá
ban Z.:«:- :van-:lon hosszat nzenvedés 
utau- kedddu elhunyt. Temetése ciü-
törtökOn délután 2 órakor voit Zala-
'istvandoo oagy részvét mellett. Moli-
lorisz János esperes mondott bucsuz-
"tHtot, a kemenesaljai papnék egye
sülete pedig koszorút helyezett rava
talára. -Férje >3-Werjedi rokons 
gytszoja. Az~ elhunyt Nagy Sáodoi 
oyug. celldömÖTki ev. lelkész fiának 
huvsse volt. '~.' •-' . 

Athéis aíés. . A szombathelyi 
„ruav, b^i..ive*etC'>ég . *.' a:.. F'ersbo 
mav, -égeuiisztjTV.'i'. (öidiuket Zaia-
IO.TÓ allomasrc! Vinar állomásra he
lyezte at. . --' .-

Baleset. Molnár inira 42 eres 
celldömölki lakos, a Szegalt és Spit-
zsr cég . n'kalmazouját Répcécsafor-
dou szalinápréselés közben baleset 
ért". Munka közb- n a lovak megijed
tek, ennrk követieztében Molnár a 
uaim ,pre-eiő karjai közé. került, 
amely a bal lába: összezúzta. 

KuHurelőádas. A Kath. Kör 
reedezs&cbeu ma Vüsátaiap* d llotao 5 
órakor a Katb. Haz nágytermébeu 

Jtulturdéiutan lesz. amelyen Miskolccy 
Béla flllöhazfőoök >A világnézetek 
harca és Spanyolország*, továbbá sz. 
Csorba Tibor >Utilapa*ztalatok« t i -
mes tartanát előadásokat. A azüns * 
lekben a ssaloiizenokar zeneszámokat, 
ad elő. . . . 

Mikulás-est. A celldomölti Uh 
Caiino Mikulás est,éu, jövő siombaton 
este a Koruuábau levő daezee- heiyi-
éé.eiben tagjai részére nagyszabású 
kedélyes-zártkörű Mikulás-estet ren
dez, amely estély iránt nagy érdek
lődéi nyitváuuit meg és az előjeléi 
szerint a legnagyobb siker jegyeben 
fog lezajlani. A Caiinó vezetősége a 
vidék előkelőségeit szívesen látja, 
valamint a Catinó tagjai által hozan
dó vendégeket is. 

Mézlopát. Még a mult pénteken 
virradóra Kiss Gyula vönöcki ev. 
lelkész udvariia ismeretlen tettesek 
behatoltak,' onnan három kaptárból 
ellopták a mézet, egy kaptárt . cJu 
elvittek a méhekkel együtt — 0gyan-~ 
csak ezen alkalommal LátzIO Jádos 
vönöcki földbirtokos udvaráról szin
tén elloptak egy kspiar mézet A 
két károsult vesztesége mintegy 9 0 ^ 
100 kg méz. Azonnal a tegerélvesebb 
nyomozás iudúlt meg, de eddig az 
meg eredményre nem vezetett. 

Változás az ügyvédi kamara 
névjegyzékében. A szombathelyi ügy
védi kamara . az ügyvédsk' névjegy
zékébe bejegyezte dr. Gergely Lajoi 
celldömölki ügyvédet, dr. Zongor Ja
nói ügyvédet pedig törölte \ uév-
jegyzókből. 
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Kdrvadstzat frttseéasaknal. Dr. 
j i i lT* Lajus töitpan at almull kedden 
oatffyasstonyfai vadászterületén kot-
Ttda tza lo l Itrtoit, ameiyen résztvet-
tek: dr. Orszagh László, Ddry Idikiúa, 
koltai Vidos József, Rupprscht Imre 
es Antal, Szirmay Krnatt Géza, Mayer 
Qnary Tibor dr., Beterédj Dénes ta 
nej-, Fricke Valér As neje, llester 
báty Ö :öu és ezentmarlooi Radó 
K 'lm..11. A vadászaton 268 nynl é* 
40 fogoly került teritékre A vadászat 
befejeztével a főispán vadászebedet 
adott, zmely ez alkalommal estelije 
uőtte », magát, amelyeo a megjelen
tet melegen Snnepeltek a háziasz 
szonyt, Üatffy Lajoené Vidos Katalint 
névnapja alkalmából. 

Kitűntetett tűzoltók. A belügy
miniszter a kemeneamagaai-i tüzol-
tóság kötelekében Horváth Lajos pa
rancsnoknak, Jánossi Józsel pénztá
rosnak, Bareza Sándor alparanoanok-
uak a tncnttás és mentés terén 25 
éves érdemes mBkOdés elismerésére 
aitpitott ditzérmei adományozta. 

" A uelldomolki ev. I f j . agyasű-
lét prograrrimja. A celldömölki ev. 
ifjúsági esysBtet december 0 an este 
vidám, műsoros Mikulás estét rendez, 
1937. január 7-éa a Grill Bzallobau 
pedie hagyományos ifjúsági bálját 
tartja meg, mélynek ez alkalommal 
az lesz * szenzációja, hogy a leányok 
komolyan foglalkoznak azzal a gon
dolattal, hogy egyenruhában, még 
p-vlis :üajyar egyenruhában jelennek 
meg a balon. 

Színház Celldömölkön. Kőszegi 
Géza,városunk kórszeretetnek Orvi ndő 
*... . - • •-!•.!.'>•a körmendi és szant-
gof.haidi' eiaeres eziciévadjat lufe-
j ív - m~> g - r "-itett, i i j á t ui'iv -ue-
karral -bnq. társulatával róvfdes-n 
megkezdi nálunk működését a Korona 
átalakított színháztermében. A tarán 
Itt etuttal teljes létszámmal jön éa 
igy meg vau a remény arra, bogy 
ugy anyagilag mim 'művészileg a 
legjobb eredményeket erik el. Kör
mendi ée ezombathelyi laptársaink az 
őszinte elragadtatás hangján irnak 
ngy. a prózai, mint az optretteiőadá 
tokról.„A műsorból a kOvetkezó da
rabokat emeljük k i : Prózai művek: 
Néma levente^Or katona, Légy jó 
míndha'álig, Eretttégi, Úrilány, Há-
tassag, Méltóságos atszuny, Maofcó 

. ttb, Operettek: C-árdas, Cnvargólany, 
Mise a Grand Hote ben, Parmai 1O0 
lya. Egy bolond 100-at csmal, Hu-
izárazerelem, Ártatlan a feleségem 
itb A báiletgyűjtéat a t á r sa in nj 
fótitkara KOrthy Kálmán rövidesen 
•i-gkezdi. Kedvezményes bérletek & 
Koronában i t jegyezhetők. Kiadó 

szobák oimett kerjün la
punk szerkesztőségénéi bejelenteni, 
hogy mire a társulat megérkezik, 
elhelyezkedésűk fennakadást ne szen
vedjen. Kőszegi Gáza eddigi műkö
dése teljét garausia arra nézve, bogy 
a közönség gondos és egybevágó elő 
adatokban részesüljön. Kösztgi Géza 
az idei stiuiéradra teljesen újraszer
vezte társulatát a hogy a táraulat 
elsőrendű tagokból ali, arra elegendő 
példa, IKI y első állomathelyűkröl, 
Csepelről a kötöntég alig akarta el
engedni a társulatot, mert estéről-
estére zsúfolt házak előtt kerültek 
előadásra a legjobb újdonságok és a 
fövaro-i színházak régi értéket- raii-
sordarabjai. A társulat magérdemii a 
legmesszebb menő pártolást, mert 
vasmegyei állomáshelyeiről jött hirek 
szerint is működésűkkel teljestn meg 
voltak elégedve s magunk részérOl i t 
felkérjük városunk műpártoló-közön
ségét, hogy a megjelenő tzinházi fo

stuk megváltásául láuio-
gassák, hogy a sziniszozon menete 
zavartalanul bfertosilbatú lágyon. 

Korvadászat. A helybeli apát
ság a bokodi vadászterületén oaűiör-
tökOn tartotta ssokásos évi körvadá-

t tatat Terítékre került t03 darab 
nyúl ét 41 darab fácán. A vadásza
ton Gosztonyi Nándor rendi kor
mányzó, házigazdán kivtil 14-en 
vettek rétit , köt tűk > farosunkból 
László Lajos dr. szolgabíró Bn'yovszky 
üJön alezredes, Bartba Albert mav. 
főintéző éa Mosterhazy József malem-
ftisztviselO. — Tegnap, szombaton 
Szabó Karoly 'nelybeii mtlomtulaj- I 
d .nos tartotta az alsósági vadászte
rületén körvadáazstát. -

Eljjgyzés. Kerekes Imre Cell
dömölk, Stefani Máris Molvéna (Olasz
ország) jegye-ek. 

Halálss mulatozás. Az elmalt 
szerdán Janothazán a uagy barálko-
zásnat ét mulatozásnál tragikus ki
menetele lett éiy janosházai vendég
lőben. Otyaeis Jsoosbaaan e Vásártér . 
mellett levő Németh Vendel féle ven- I 
déglőbtn dolgnk végeztével Kercza 
István 25 évet hosszupereszttgi ter-
l^skereskedö btratjaval Hmznyák 
Vendel 40 évei janosházai sertéske-
reskidével betértek borozni, a jó 
bangilatban a borozgatás—liosstora 
nyalt, majt. a délutáni órákban még 
kuglizni is kezdtek. A nagy szórako
zás közepette mar eléggé ittatok 
lettek, aminek természetes következ
ményt az lett, bogy összeszólalkoztak. 
Az ötezsszólalknzés csakhamar tett
legességbe fajúit, Kercza Istvau kézzel 
megütötte barátját, Huszuyak haragra 
gerjsdt, előrántotta zsibkétét, hátul

r ó l társának jobb valtába szúrta. A 
szarát nemesebb részeket érhetett, 
ugvlátsrik a tüdőt is atiarhatta. inon 
mire az orvat a helyszínére érkezett, 
pár perci alatt Kercz 1 István elvérzett 
;-, a b-lyaziuen médiait. Huszuyak I 

-Vendelt'a csendőrség-letartóztatta, - j 

.». Cs Idoiio.kí Iparíettulet Ts-
mstkszésl Egyssülsts az almait v»-
tá rn tp tartolta az ipartestület szék
házában, alakuló közzy ülését Nagy 
Pál elnöklete alatt. E-böt jelenlétté, 
hogy az alapárába yok mar jóváha
gyattak, ast felolvastak, - maid meg

tar tot ták a Ijsstajitásl benői lett Nagy 
Pal, alelnök Dinkgrivs Nándor, jegyző 
Garray Rezső, pénttárps Weodier 
Lajot, elltojr Osoli István. Váltsz-
tottak még 12--tagú választmányt és 
6. póttagok Majd elnök lelhiváit inté
zett, a mégjelsoieshe 1, hogy minél 
többen lépjenek be. Inert csak igy 
tudja.az egyesült, folytatni áldásos 
működését, mint a múltban n telje
sítette. A btiépia at ipartestületnél a 
hivatalos orák altit eszközölhető a 
jegyzőnél. Belépődíj nincs, tagsági 
dij évenként 1 ptngö, elhalálozás 

-j-eteléa minden lag.úl 1 pengő a be-, 
fizetés,, tininói a hátramaradott se
gélyezve leet 

Ültessen gyümölcsfái! 
Jntányos áron beszerezhetők betegség-

mentes fajta azonos gynmölcsíacsemeték, 
bokorrózsák, díszcserjék stb. 

S e r e g é l n é l a 
faiskolájában 

u. p. Pápa Borsosgyör 

Ár és fajtajegyzéket dijtalannl kfild. 
Állami felülvizsgálat. Faiskola szöv. tagja. 

| is fölmerült, ugy hogy »' sajtóper 
I valóságos gprdinsi csomóvá fejlődött. 
{-A-~ktr— törvényszék megtartott t á r 

gyalásán Vajai Sándor hírlapírónak a 
vadpontokra. vonatko..ó bizonyitasi 
kérelmének helyt adott, meil abban 
Közérdeket latolt. A (etsorakozlatott 
lanuk a vad majdnem minden egyes 
pooljal teljes egezébin megcáfoltak 

azok ellen a tényezők elten, akik ezt 
az állapotot' létrehozták, kártérítési 
igényei a község - érvéuyestttiesse. 
Most mar tétovázásra és gondolko
zásra idő muci, Ond-un '<!k általános 
közvéleménye elvárja, hogy a meg
valósítást a tett kövesse. . 

A Katii. Legényegylet hagyo
mányos Katalio-btlját az el moll ra-

és Vajainak-közénlekbö! irt cinkéinek j sárnap eate tartotta szókháténak 
adtak igazat. A kir. törvényszék nem j nagytermében. A bál a regi hagyo-
latta beigazoltnak dr.. Pintér József j manyok jegyébea zajiolt |e, a szép 
sérelrrére elkövetett rágalmazást, '. éa válogatott társaság a korai hajnali 
amely szerint Vajai azzal gyanúsí
totta n i i r a sorok között cikKebea 
dr. Pintér íózsel ve.zetö(egyzőt, hogy 
n-m dolgoíik uzy hivatalabau, mint 
áz kOtelesség-i lenne, hanem mások 

órákban oszlón ezét. F-ü'..fiz-ttek : 
szeotmártoni Radó Lajos 5 P, dr, 
Horváth Káró y, Bakonyi József 4 P, 
Rozsas Jenő, Máv. Teni. Kg'-let 3 P. 
id." Schütz Gyula, Németh Ratfael, 

dolgoznak helyett". Vitéz Fekete Lajos J Németh Sándor, Ihász Antal, Berkes 
sérelmére peJig a vadnak azon pont
jában mondotta .ki' bűnösnek Vajatt, 
mely szennl ha-nis taiiazassai va 
dolta még Feketét a homokszailitas 
ügyében. A kir. törvényszék az Ítélet 
mdoíola-ában a tanuv.ilomas-.kbol 
m gallapitotta, hogy CelldömöU va
gyonkezelése ueoi történi olyan 
gorózus mud.in, minői a 
kezelése megkövetel, pld.'á strandnnt 
építésének kiadása es a kut átvétele 
sem siabilysze'rúan történt, a 
ma is használhatatlan, a levente 
állasok összeomlottak, a strand ked 
véén egy kész parkot romboltak 
ezét, majd uj parkot letesitetteL', á 
villamos üzem bérbeadása sem lát
szik gazdaságosnak -a község részére, 
hasonlotépen a major és ' biriokvetel 
aem. Amint a fentebbi ítélet igazolja, 

i községünk gazdálkodása nagyon beteg 

Jenő, Mískolczi Béla, Geller József, 
Dhlar Gyula, Molnár Mihály, Dink-
preve Nándor 2 P, Horváth István, 
dr. Hattyáii József, özv. Bozzay Z-ig-
mondne, Nagy József, Mi kovics Jó 
zsef, Szaléy István, Kebzei József, 
Györny Mihály, Nagy József, N. N. , 
Klaff! Gyula, Varga János. özv. Klaffl 

közvagyon j Gyuláné, Nmsth Jenő 1 P, Hoivátb 
Fereuc 50 lil.er. mely szíves adomá
nyokért ezúton mond hálás köszöne-

kut I tet az elnökség. 
'Ö ' - Képviselőtestületi gyűlés. P é t 

ieken délután-S-órakor--megtartott 
képviselőtestületi közgyűlést Hokhold 
István biró nyitotta meg. Lajtai 
Tivadar vezetíjegyző ismertette az 
ügyeket. 

— Napirend eiötü felszólalást kert 
és kapotl Szabó Karoly képviiilőtes-
tületi tag, aki a napokban lezajlott 

Itelst a sajtóperben.. A szom- !. yolt es a lelsorolt intézkedések tetemes törvényszéki itél-»tokk>il megbélyegzőit, 
' károkat okoztak a krtzségnek. Lapunk L a lémult rezsim állal'folytatott gaz-oathelyt kir. törvényszék hétfőn és 

kedden tárgyalta a n j j y pór: vert 
síjiópert, amelynek vadlottjakéntVajai 
Sándor helybeli hírlapíró állott. A kir. 
törvényszék 11 vádpont atol Vajai 
Sáodort a lefolytatott valódiság bizo 
nyitási eljárás után felmentette, rnic 
egy vádpontban bűnösséget megálla
pította s ezért 100 pengő pénzbün
tetésre Ítélte, valamint az -eljárási 
költségek kisebbik részében elma
rasztalta. A-Grandiul építésével kap
csolatban támadta sorozatos összetü 
zés az elö.jaroság é? a sajtó között, 
a.nelyoek folyamán nem csupán ak
tuális ügyek .szerepeilek. hanem*dr. 
Pintér József volt vezelőjeg ző meg
választásáig vis8zaDyuló ügyek ¡3 fel-

I színre kerültek, files bírálat tárgyává 
I tette a-Cdirdömölki Hírlap az apál-
i'sági major és földek megvásárlását, 
I a tribün építései, a- artézi kut fura 

hasábjain nem egytzer intéstűnk roha-
I mot ezek iileu az intézkedések ejleu, 
1 különösen pedi, a villany átadása 
] miatt az illetékesek ellen, de ez miad 
1 csupán falra ootsó hányás volt a 
[.most, 10 év után kénytelen.kelletlen 1 
• be kel' tatnia mindenkinek, hogy az i | e t i 
i okos, jázan tanács megszívlelése meg- ' 
! menthette volna községünket az évi 
í cot 9000 pengős vil i^i t iki ráfizetést • 

költségtől. Da ¡1 polgárságnak oem 
osupau ez a kára. hanem a magas 
feezültsesi áram bevezetésével tete
mes költséget- okoztak a vezeték, 
motorok stb. a k a t r é z e k átszerelésé
vel és átcserélésével Most itt van 
előttünk az elfogulatlan magyar bí
róság itélo's is ez. a mostani elöljá
róságot parancsolőlag kötelezi ezek
nek az- elhibázott halaroz.átökuak s 
abból fo yó szerződéseknek é? épitke-

sat, a .villanytelep—bérbeadásai és--zésekirek—mielőbbi—readnehozasára 
mert nem állhat helyt tovább, hoay 
a polgárság ezeket a nagy terheket 
önhibáján kivül továbbra is aiacste-
len anyagi helyzetében nyögje. A tör
vény megadja, a -lohetőslBgét, hogy 

több olyan közérdekű dolgot, ami 
fölött mar miodeuki napirendre tért. 
A polémiát komoly saj'óper követte, 
amely per.hossza ideig húzódott. A. 
per folyamán több más momentum 

dálkodást tette szóvá. Indítványt 
terjesztett elő arra nézve, hogy a 
községi képviselőtestület mondja ki a 
volt községi vezetőkre az erkölcsi és 
anyagi felelősség-t. 

Csokoyay József képviselőtestű-
tag, ugyancsak felszólalt ebben 

az ügyben és mindenben támogatta 
Szabó Károly mindenre kiterjedő 
alaposan megindokolt javaslatát. A 
képvisalőtestület ogyhi-ngnlag hozzá
járult az indítványhoz. Dr Bisitzky 
.András képviselőtestületi tag'magja-'" 
gyezte, hogy csak jogerőre emelkedett 
ítéletek után lehet megtenni a fele
lősségre Tokás iránti előterjesztést. 

. A képviselőtestület egyhangúlag 
hozzájárnlréa elfogadta Szabó Károly 

} '• >'•• Uü."i tag indítványát éa 
lépéseket megteszi. 

A tanonciskola igazgatójának 
títitel ' idij emelését, a második kocsis 
felfogadását, községi dobos alkalma
zását, második, autóvezető felvétele.t, 
•Jioa , • havidijának 10 pengővet 
való em'lését a törvényhatóság kis-., 
gyűlése j ó v á h a g y t a . — - , 
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A községi altisztek és állandó 
munkások karácsonyi telsegélyezéaére 
egyenként 20 pengői, gyermekekként 
2—2 pengőt szárszóit meg a képvi
selőtestület. 

. .*" özf. VárallyzyPálcé segélyiránti 
beadott kérelmére a képviselőtestület 
hun 10 pengő segélyt szrvazi.tt meg 
arra az időre, mig nevezett a mai 
szorult anyagi kőről menyek között él. 
Ugyanis Váraljay Pálné néhai férje a 
községnél hoszabb ideig anyakönyv
vezető volt, ezen a cimen kapta a 
segélyt 

Koezor Dániel villamossági 
műszaki kereskedő, községi OzletbérlŐ 
azt kérte, hogy engedtessek meg neki 
a községháza ndvarán létesítendő 
motorbodé részére 14 négyzetméter 
területnek elfoglalása. A képviselőtes
tület hozzájárult évi 14 pengő dij 
fizetése mellett 12 évi használat 
után a bodé a község birtokába 
megy. 

Bánhalmai ut kiépítése régi 
óhaja volt a Veszprém megye terü
letén fekvő néhány olyan községnek, 
akik egyébként á celldömölki piacok
ra gravitálnak. Az ot közben kié
püli, de az olyan állapotban van, hogy 
azon csak akkor lehet közlekedni, ha 
száraz az idő. Mont az ntat olyan 
állapotba akarják hozni, hogy az 
minden időben használható legyén, sőt 
vármegyei közntta akarják kiépíteni 
éa ebben az esetben a vármegye 
gondozná. Bizonyos hozzájárulást 
kérnek a községektől, bogy az ot 
kiépíthető legyeo. Tekioteltel arra, 
hogy az ut kiépítéséhez községöokoek 
nagy érdeke fűződik, a képviselőtes- I 
thlet nem zárkózik a l bizonyos aIdo j 
zatoktól. Ebben az elgondolásban j 
utasítást kapott a közeégi elöljáróság. 

Megkeresés érkezett a nagyköz
séghez aziránt, hogy a löldmivelésügyi 
minisztérium Celldömölkön, teli gaz
dasási iskolát építene, ha a nagy köz 

•neairjs/RSALjA 4 8 . s z á m 

séf megadná az alábbi hozzájárulást: 
160.000 drb falitégla, az iskola In
tése, világítása, terület átengedése, 
bomol átengedése, végül 4—5000 
négyzelöl terület művelés céljaira. 

A községi képviselőtestületben 
egy kis vita indult meg,- végül ngy 
határoztak, bogy megadják a kert 
anyagot megadjak a (ütést, világiást, 
mert az intézet felállításával 70—80 
hallgató, néhány tanerő |0n közsé
günkbe, másrészt is forgalmat hoz 
magával, mire a községünknek nagy 
szüksége van. 

Lajtái Tivadar vezetőjegyző 
réaaére megszavazta a képviselőtes
tület a járlatlevelek bevételeinek felét, 
amit egyébként az előző vezetőjegy
zők kivétel nélkül és állandóan él 
veztek. A képviselőtestület ezt annál 

kább is megtette, mert jelenleg 
egyeteu fillér pótlékot nem kap a 
vezetöjegytő, eem a beosztott tisztvi
selők, ami pedig kitesz 3—4000 
pengőt. 

Fütöszolgai állás. A helybeli 
áll. polg. nőiskola igazgatósága a 
vallás éa közoktatásügyi miniszter ur 
rendeletére az iskolánál 1936. dac. 
1.-től 1937. ápr. lö.-éig terjedő idő
re kisegítő lűtőazolgát alkalmazhat 
Az állásra csak férfiak jelentkez
hetnek. Előnyben részesülnek a had
viseltek vagyakik katonai szolgálatot 
teljeeitettek. Az érdeklődők, igazoló 
írásaikkal jelentkezzenek oov. 30 ia 
(hétfőn) délelőtt 10 órakor a polg. 
fiuiakola- igazgatóságánál, ahol a to
vábbi felvilágosítások megtudhatók. 

Az ötmillióé kanadai titok. A 
kanadai »gótya-derby« -ról rendkívül 
érdekes képekkel illusztrált cikket 

Tolnai Wágtepj: 

tslan pompás oikket, riportot nagy
szerű folytatásos regényt és közel 
száz remek képet talál az olvasó a 
aépezerh képeslapban. Tolnai Világ
lapja egy aaama 20 fillér 

A Színházi Élet fotóriportere 
Hollywood»an. Sznuzaciös képanyagot 
küldött a Színházi Elet e hali sza
mának Hollywoodból Paál Sándor,, a 
lap fotóriportere. Meglátogatta a világ-
leghíresebb sztárjait otthonukban t-s 
a Sziobási Életben megelevenedik a 
hollywoodi filmcei'legok privát családi 
élete gyönyörű képekben. Egyéb ér
dekeseégek az uj számban: Móricz 
Zsigmond cikke a löldváaárló s«iné?z r~ 
nőről, Halvauy Lili mozilevele. Cs-tho 
Kálmán elmondja, hogyan fedezett 
lel egy nj színésznőt A pesti jég 
primadonnái Irodalmi rovat. A mo-
zirészben Honyady Sándor cikke a 
magyar filmről, ö t oldalas vicclap, 
Guthy Böske d!vatrnvata, Perczal j 
Juliska •Otthon « rovata. Négylelto- • 
náaoa darabmelléklet: DISRAELI. ! 
Szenzációs kottaslágsr, kézimonkaiv, 
31 oldalas gyermeklap, 64 oldaláé 
rádióvilsghiradó, rengeteg érdekes 
kép és olvasnivaló egészíti ki - a j 
Színházi Elet 280 oldalas uj számot I 
melynek á r a 60 fillér Előfizetési dij { 
negyed évre 650 pengő. Kiadóhivatal: 
Bpaat, VII. , Erzsébet k i t 7. 

Budapestre etazok Igyelmébe 
ajánljak a Hungária Gőz-, Kádfürdő j 
éa Vizgyégyintézel (VII. Dokáay-nlca 
44), mint .e- főváros logolosóbb és a ' 
pályaudvarokhoz legközelebb fekvő I 
fürdőjét. Itt reggel 6 órakor nyitnak i 
agy, hugy a hajnali vonatokkal Pestre 1 

érkezők egyenesen oda mehetnék, ahol j 
fürdés u l in a tágas pihenőben'nagu- j 
kat kialudva járhatóak dolgaik után, 
Gőz ée kádfürdő ára 1 P. 
láai dij csak 10 fillér. 

mSZÖ l ő o l t v á n y ok 
-sima és gyökeres vesszők, 

valamint a hírneves Mathiász 

hybridek és Afus Ali szőlő

fajta, gyümölcsfák meghíz

ható beszerzési forrása : 

" S Z A B Ó G Y U L A 

szőlő és taiskela talapéi Gyöngyös 

Kérjen á-jegyzéket! 

S P O L f t . 

SzFC—CVSE 4:2 (2:2) 
Bajnoki. Vezette: Strocb. 

-Szép eredményt ért el Szom
bathelyen a vasutaa. Kitűnően ját
szott a csapat, különösen a védelmek 
mozogtak elsőrendűen a ha a máao-• 
dik leiidő végéo nem.durvulnak el a 
szombathelyi csatárok, különösen 1 

Boda, ngy a nem várt döntetlen lett 
volna as eredmény. A két vssutas i 
gólt Oaváth lőtte. Ezen a mérkőzésen j 
kűlOnösez jól mozogtak: Szombalhe- •• 
lyi I I . , Joób. Poór,. Egervari,. 

. Storch- kitűnő vezető volt. ' \ 

ZTE -

Apolló Hangos Mozgó 
Felelőé vezet*: Wittmann Ander 

Celldömölk. 

SBSE 2:1 (1.0) 
BejookL Vezette: Fartői. 

Rendkívül kemény tusa után 
csak nagynaheaen győzőit a nagy-

Kuzo.ga- B J n | l 0 e g o r f l t , g j csapat Igáz, hogy 
{ végig támadott táuedásait azonban 
, szétrombolt* a kiváló tnktikával ját-
j sió SBSE- Ét ha elől levő csatarai-
I nak (Pápai—Géczy) kis szerencséje 

van, nagy meglepetés születeti volna. 

t a g u j a b b s z a b a d a l m a 

„N o t l o i p r i c e" 
d u g a t t y u n é l k O l i gyOmölcmfa -

p e r m e U z 5 k é a z O l é k . 
Olcsó, nincs benne bőrözéi, nem 
szárad ki, nem romlik, nem kopik. 
Pillanatok alatt teljesen szétszed
hető. Alkalmas ugy bármilyen edény
ből, mint hátiputtonyból (ócska, 
rossz hátipennetezőhOz is) perme
tezésre, fertőllenitésre, meszelésre 
stb. Legutóbb a pápai kfállitásoa Is 

aranyérmet avart l _ . 
Gyártja és forgalomba hozza: 

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

B u d a p e s t V I . K e r s k e a - u . 2 3 . 

^közsr 
mely nagy 

uj Btáma, 
terjedelemben és gazdag 

November 28 szoauat. 29.vasaraap 
Színpadi és film világsikerű zenes 

vígjáték: 

FEHÉR LŐ 
Föazereplők: Chriati Mardyn, Hermann 

Thimig és Theo Lingen. 
Kitűnő kiegészítő és Hiradö. 

Előadások kezdete: szombaton pon
tosan eate fél 9 órakor, vaaárnap 

4, 6 és eate fél 9 órakor. 
December 2 szerda, 3 csütörtök: 

Filléres helyárak. 
Ketten agy jeggyel. 

Közkívánatra másodszor a legnagyobb 
aikrrű magyar zenés vígjáték: 

Hyppolip a lakáj 
Főszereplők: Cevrtcs Gynla, Kibos 
Gyula, jávor Pál, Gózon Gyola,"Gótb 
Sándor, Erdélyi Mici, Fenyvesi Eva 

és Haraszti Mici. 
, V'd.-.m kiegészítő éa Híradó, 

hlőadáaok kezdete: szerdán eata léi 
9 érakor, ssfltörtököo délután 0 és 

este fél 9 órakor. 
Helyárak: Ünnepnap, szombaton éa 
vasárnap: Támlásizék 100, páholy 
80, fenntartott hely 60, I . hely 40, 
I I . hely 80 és gyermekjegy 20 fillér. 
Szerdán ea eettörtökön; Ketten egy 
jeggyel Tamlaasttlrl30, páholy 100, 
fenntartott heiy 70, L. hely 60, D, 

30 ea gyermekjegy 20 fillér™' 

Mai mliaar. Helyi rangadó! 
CVSE-SBSE. 

Bajnoki. 2 óra. ? ^ t i : . Q * * * . \ fcoMtartOZ« lakássa l 
bérbeadö. 

Vendéglő bérbeadás. 
P á p á * a Fő- téren, a legrégibb 

korcsma-vendéglő 

-hal* 

A szezon utolsó mérkőzésének 
maradt ez a találkozó.. Mindkét csa
pat kitűnő formában van és azép 
küzdelemre van kilátás. Jósolni nem 
gen lehet lekintettal, hogy ez az 
eiaö bajnoki találkozó. A papírforma 
vaautas győzelmet jósol. 1—2 góloa 
vasutaa győzelem a mi tippünk is. A 
mérkőzés fontosságára jellemző Böhm 
szövetségi biró kikűldetéae határbí
róul, őt a J. T. küldte ki Győrből e 
tiastség betöltésére. (II. Z.) 

. A kajnekság álláaa : 

azonnal 

Bővebb felvilágosítás nyer
hető dr. HoffmT Sándor ügyvédi 
irodájában Pápa, Petőfi utca 18. 

1. SsFC 11 11 — — 58:8 22 
3. ZTE 11 9 — 2 41:18 18 
2 Kinizsi 10 8 — 3 60:10 16 
4 CVSE 10 6 — 4 27:17 12 
6 MZSE 10 6 — . 4 13:21 12 
6. KTK 10 5 — b 42:31 10 
7. Tapolca 10 4 1 5 9:23 9 
8. SzSE IL 10 4 — 6 17:28 8 
9, Keszthely 10 2 — ' 8 7:26 4 

10. Sághegy 10 1 5 7 1033 4 
11, P. Vsa. 9 •2 — 7 12:48 4 
12. Vzaulaa ül 9 — - 1 8 9:47 1 

tartalommal jelent meg. A legkiválóLb 
magyar írók novelláin kívül szem- tiirdetésekat felveszünk. 

Kölcsönkönyvtár 3QQQ 
Cel ldömölkön 
kötetes köleaöuykönjvtáramat s Wes
selényi cica 1. azám alatti lakájo
mon megnyitottam. Havi I P kölcsön -

1 díjért hetenként háromszor esertlhet 
ngy a magyar, mint a világircdalrim 
elanaíens modern műveiből. 

! Kemény Klári . 

Használt, jókarban levi 
nagybőgő 

megvételre kerestetik. 
Cím a kiadéhivatalbaa. 
A l egszebb 

F É N Y K É P E K E T 
legolcsóbban 

Mesterház? Gyulánál 
Celldömölk r. 1.1 emu lom mellett 

Arany étammal kitüntetve. 

NYOMTAT-
VÁNYOK 

M E G H Í V O K 
DINKGREVE NÁNDOR 

könyvnyomdája. 

. . . « Í K U ^ fi ilagii ia tc.-tvvcTcndijatbsn, CeU6ao51k> 


