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Szerkesztőség é s kiadóhivatal:

Healelenik minden vasárnap reggel
'

Celldömölk, 19S7.

Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. szara
Hirdetés dija előre fizetendő.

d i f egész erre 5 P, fél évre
P, negyed évre 13) P.

T r i a n o n árnyképe a betlehemi csillag fénykörében.
Amerre a kerek földön keresztények élnek, minden üli káráy i hangulat araija a lelkeket. Ebben a hangulatban élünk mi,
magyar keresztények ia, akik betek -óta felajzott lélekkel készül
tünk a szent estére, hogy kicsinyek és nagyok, repeső örömmel
álljuk körül a feldíszített és kivilágított karácsonyfát, mint az örök
Szeretet megszületésének szimbólumai. Ünnepi érzés rezegteti meg
lelkeket, nemcsak a hivők; hanem a közönyösök lelkét is, mikor
csaladok meghitt
körében a betlehemi
jászol teleti egykor
kigynlt fényes csil
lag vetíti fényét a
karácsonyfát körül
állók átszellemült wtj_
cára.
A hétköznapok
meg'jzokollsága után
szívünk
feldobban
arra a gondolatra:
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a sivár, kilátáslalan káoszban érkeztünk el szent karácsony ünne
péhez. Sajnos, itthon sem látni azt a testvéri szeretetet, megér
tést éa összefogó erőt, amely szükséges volna az erőkifejtésre,
arra tehát, bogy ellenségeinkkel megbirkózhassunk. Ma sem azt
keressük, ami összeforraszt, hanem azt, ami elválaszt bennünket.
Átok verte meg a magyartI Pedig, ha a belső sorainka' nem az
egység ereje tömöríti szilárddá, azé sem lehet arról, bogy a ki
vivőiről jövő; fénye- '
gető ' veszedelmek
nek hatékonyan el
lent tudjunk állni.
Csak, ha sorainkban'
egységre és békére
törekszünk, (adjak
elérni azt, bogy az
aggodalmak felhőitől
borongó szomorú je
len derűsre változ
zék.

Az imént- azt
mondottam: ma ia
csak azt keressük,
ami elválaszt ben
nünket. . Mennyivel
üdvösebb volna, ha
sem világnézeti, aem
felekezeti, sem párt,
vagy
osztályazempon: különbséget
nem okozna közöt
tünk ! A magyarok
Istene mentsen meg
bennünket, bogy az
oldott kéve sorsán
jussankt Habzó düh
vel fenyegelödző el
lenségeinkkel szem
ben a mi honfiúi
kötelességünk^ az,
hogy legyünk erősek
itthon, hogy erősek
lehessünk
megvé
delmezni szent ha
zánkat s ezzel együtt
szent ideáljainkat

karacsony

ünnepe, a Szeretet
megszületésének em
léknapja. Ám, nem
a megelégedésnek és
megbékélésnek bol
dog karácsony ün
nepe, baoem az ag
gódó várakozásé, a
sejtő rémé lyktdésé.
A sivárság és kilá
tástalanság e szütke
hétköznapjaiban
epedve szomjazzuk
az ünnep megnyug
tató Áhítatát és csen
des öröméi. És mi
nél fásultabbak, csüggedobbek -vagyunk,
annál inkább vágya
kozunk az ünnep
napok lélekerősítö
hangulata után. A
- mai nmber sajnos,
nagyon eltávolodott
a karácsony eszme• Aki szemedet
körétöi, nem- érzi a
mindig nyitva tar
"tőle elválaszthatni
tod*,, engedj, óh né
lati felelősséget s Így
pek Atyja az örök
sok esetben tévesen:
szeretet
ünnepén,
a köz, a világ, az
— engedj "úgy ma
gunknak, mint nem
igazság kárára, a ka
zetünk neknek jobb,
rácsony megtagadá
biztatóbb jövőt re
sára veszi azt igény
mélnünk. Óh, mert
be. Példáért ne men
jelenünk sivár, najünk messzire. Itt
DINKGREVE NÁNDOR LINÓLEUM METSZETE
g
keveset Ígér,
varinak a legutóbbi
BETLEHEMI IASZOL
évtizedek'; itt van a mi világrészünk, Európa. Mily virágzó, boldog, | - utunk még ma is a Golgota kereaztiáró útja. Vedd atyai párt
zavartalanul fejlődő országai voltak valamikor! — Hová lelt ez a fogásodba elárvult gyermekeidet s eg,mással még árvaságunkban
világ ? I — A legédesebb érzéssel eltöltő s/ent ideáljainkat megcsú is torzsalkodó h o n f i ú i n k a t . Hisz e nép eléggé >megbűnhődte már
folva s a s emberi érzést kigúnyoló módon, sírba taposva látjuk. a multat s jövendölt. Feledtessen el velünk a te isteni leheleted
Ezért nem lehet oly meleg a mi ünneplésünk, mint a hajdani jó minden mást, csak a testvéri, csak a hazaszeretetet ne.
Méltán tölthet el bennünket a keserűség, ha látják, bogy a
időkben, ezért látunk mi a betlehemi csillag körűt nehéz ködöt,
sötét árnyékot. Ádáz ellenségeinknek nem elég a mi megcson- jóknak, ártatlanoknak is az isteni gondviselés kegyeima helyett,
kfttatásonk, most is állandóan gyaláznak bennünket s. gyalázatuk emberek ellenszenve és gyölölete jut osztályrészül. Kétség éa ag
mocsarának minden Tarát a káröröm dühével szórják reánk Ebben godalom borítja jövők láthatárát, de a kétségek'szorongások között
T o r j
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Miért omladozik a magyargencsi ev. iskola?
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j miniszter még lk>27-ben 66.000
! pengő segélyt a olt a magyar-
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evangé.ikus gyülekezet-

' nek, hogy a b b ó l

egy

L

modern,

I megfelelő nagyságú üskolát épít
sen tanltólakással és liaranglo
ronoyal együtt. Az "Iskola a
• kivánt épületekkel rövidesen él
is k é s z ü l V úi?yhogy valóságos

dísze lelt a községnek.

és az előirt anyagot mindenütt
felhasználta, amiről a felügyele
tet végző mérnökök által aláírt
munkanaplók tanúskodnak. Az
iskolát az építkezés befejezése
után hiány és panasz nélkül
át vélték, tőle s így véleménye
szerint ő semmiért felelősségre
nem vonható.

A kiirt

versenytárgyalási .
hirdetmény
alapján az iskola'' építését T í m á r
István s á r v á r i építési vállalkozó

Gyóni-est

Celldömölkön.

A celldömölki ev. ifjásági egyesülét a mult vasárnap kitOnöeo kike
j végezte a szombathelyi, állam- rült Gyóni eetat - rendezett a saját
székháza nagytermében. Az est kOlo] építészeti
hivatal m é r n ö k e i n e k tios érdekessége-és egyben a sikere
]- ellenőrzése és felügyelete mellett. is az viilt, hogy Gyoni Géza egykori
Celldömölk, Piac-tér 9 .
Azóta teit, mult az idő, de logúlytársa, Lúdvári Sándor igazgató
. m é g s e m oly túlságos m é r t é k b e n , tanító nugyhatást keitO emlékbeszé
dében megrázó erővel ecsete te a
mint ami'yen gyorsan " k ü l ö n ö s J-uagy. köl'.ő életét, krllicr munkáságát
j elváltozások-, repedések és'széT-- és tragikus elhunytát. Ugyanis Ludván'
is engedd hinnünk és remélnünk, ünnep azt a várva várt- boldog kezeti hibák mutatkoztak az alig Sándor, mim 83-as hadapródőrmester
hogy ismét eljönnek azok az időt, amikor az emberek testvéri tízéves épületeken, amelyek mint rOvidtsen á háború kitörése után
idők, araikor az indulat és gyű ölelkezésben élnek egymással.
kiderült, csak szemre voltak mu orosz fogaágba esett és a kraszoolölet fölött úrrá lesz a józanság.
Ünnepeljünk magyar test tatósak, így különösed meggyűlt jarszki fogolytáborba kerüli, mégpediii
a 7-es barakba, amelyikben Gyóni
• Karácsonyra ébredtünk. As véreim csen leset), magunkba . a baja a .gyülekezetnek az iskola Géza is lakott.
örök Szeretet ünnepének ibita szálló, lelkiismeretünkkel számötórj tetőzetével, amely annyira át
Ludván Sándor 1915. október
tába elmélyülve,' vértezzük fel ünnepléssel ée' hangoztassuk fel eresztette a vizet, hogy a tan í0 tói 1917. marcins 25-ig lakott
magunkat hittel és bizalommal, ajzott lélekkel: »Dicsőség a ma
termek é s lakások mennyezetei egy fedél alatt Gyóni Gézával, vagyis
hogy a gyűlölet indulata nem gas*^b«TB^eoiiek.-a1o1d^^
TÉeázTak TsTgy az idén az egész -addig, amíg a nagy költő tályos
sodorhatja el a szeretet örök késség éa i s . emberekhez jó
tetőt többszáz pengős költséggel tegeo kórházba num krrOlt. így vele
élte át a hadifogság minden borzal
igéit. Vajba meghozni ez a azent akarat.*
(bkv)
újra kellett javítani.
mait és szenvedéseit, közelről látta,
.
A. falakon is nagy r e p e d é  és figyelte a költő lelkének-testének
sek mutatkoztak, a vakolat pedig tragikus összeomlását s lebilincselő
az egész épület nagy részén, előadásban mindezeket a közönséggel
élethűen érzé teltette.
A celldömölki iparoa éa ke elöljáróság a pórdőmölki major egyszerűen minden érintés nél
Ludván Sándor 14 tiszttársával
kül,
mint
a
száraz
homok
lepe
reskedő társadalomnak régi óhaja . összes épületeit, a mellette levő
egy ölt részt vett Gyóni Géza teme
ós vágya, bogy: a nagyközség 40 katasztrális hold nagyságú reg, ujjal vagy kemény tárgyal tésén is, ahol a költő egyik legszebb
legalább is egy ziazlóaj katona földdel, amely a kaazárnya épü a legkisebb nyomásra át lehet versét, a Rab magyarok imáját éne
sághoz inthasson, mert enélkül leteinek és kisgyakorlőtérnek ter fúrni, mintha csak nem is tel kelték el lúcsáztatónl a sírhant felett
a község tovább fejlődni nem jesen megfelelne. Felajánlott az tek volna a habarcsba egyálta A verset akkor Magda Elek hoovódfőbaduagy zenésítette -meg s most
-tnd éa a nagyszámú iparosság elöljáróság asenkivül 150000 lán meszet.
emlékezés ntán Ludván Sándor éekntis esak vegetál, tengődik, de darab téglát és a szükséges ho
tázta és b -tanÍK-tta a kitűnő haogá
Mivel pedig ezek az észlelt Bognár Istvánnal, aki' olyau megrázó
boldogulni nem képes. A 4—500 mokot, egy bővizű kutat, nem
hibák
egyre
veszedelmesebb
mér
érzéssel énekelte el, hogy a közönség
főnyi katonaság, amely nem visz, különben kilátásba helyezeti kü
csak hoz, óriási előnyt jelentene lönböző adókedvezményekel és tékben jelentkeztek, végül ia a soraiban kevés szem maradt szárason.
magyargencsi gyülekezet t ö b b
Ludván Sándor szerdán este
a község gazdasági —életében. enged menyeket is.
'.—y
szakértő meghallgatása után fel NagysimoDyiban tartott mint legille
Népesek lennének a vendéglők,
Mindezekkel felszerelve or
jelentést tett Tímár István ellen, tékesebb, Gyóui Gézáról előadást/
—forgalmasak a hentes és péküz
szággyűlési képviselőnk tárgya azzal a gyanúperrel élve, mintba szintén teltház és nagy siker mellett.
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Lesz-e katonaság Celldömölkön ?

letek, kerülne bőven pénz a
mozinak, trafikoknak és a vidék
gazdáinak is, mert marhára,
^ttésre^burgonyira bővebben
lenne fogyasztó és ami fő, a
kincstár: ló fizető.

A celldömölki kaazárnya
építésének Ogye körülbelül hat
hétlel ezelőtt nyert újabb aktua
litást. Ugyanis híre szivárgott
.annak, bogy a bonvédelmi kor
mány Celldömölk, Sümeg vagy
Tapolca községek egyikében egy
zászlóalj katonaságot szándéko
zik elhelyezni. Természetesen a
bír hallatára Celldömölk elöljá
rósága nem maradt rest, hanem'
ezentmártani Radó Lajos ország
gyűlési képviselőnkön keresztül
lépéseket tett i honvédelmi mi
nisztérium illetékes faktorainál,
a zászlóalj katonaság mngszert é g e t t . , , . .

V

J
Az elöljáróság e képviselőn
kön keresztül 100.000 -pengő i
értékét ajánlott fel természetben I
a kaasirnyaépltés céljaira, bogy I
ezzel is alátámassza a szándéka |
komolyságát, Így "felajánlotta az I

lásokat folytatott az, illetékes
körökkel a magival Rőder Vil
mos honvédelmi miniszterrel is,
akT komoly Ígéretet tett arra
nézve, hogy Celldömölk ajánla
tát tárgyalás alapjául elfogadja,
ba az ögy aktuálissá válik.-"--.
Minden valószínűség szerint
az aktualitás rövidesen bekövet
kezik, mégpedig n hadsereg léiszámának emelésével kapcso
latban.
-

Tímár a tervektől éa az előírás
tói eltérően nem használta volna
fel, a
kivánt minőségű éa
mennyiségű anyagot. A törvény
szék é s az áliamépíté./.eti hiva
tal természetesen a panasz meg
hallgatása után elrendelte az
iakola felülvizsgálását s e célból
bírósági szakértőket küldött ki a
helyszínre.

A. szakértő bizottság Hsvasy
Béla dr. celldömölki járásblróSport-bál. A celldömölki Vasutas aigi elnök vezetésével a mait
Sport Egyesület folyó hó 31 éD este pénteken járt Magyargencsen,
9 órai kérdettél rendezi nagyszabású' ahol alapos vizsgálat alá vette a
szilveszteri táocestjét, melyre a meg
hívók már szétkOldettek. A zenét a valóban szomorú állapotban levő
szokott cigányzenén kivHI még egy iskolát éa annak építési anyagát.
bél tagból álló szombathelyi amatőr A bírósági szakértők, Kopfenjazz zenekar is szolgálja. Elmarad sleiner Manó és Andráskay-Mülhatatlan less az újévi malac kisorso
lása é e más kellemes meglepelesek. ler Ede szombathelyi mérnökök
Kéri a Vigalmi Bizottság, hogy az 15 napon belül írásban terjesz
asztalok foglalását, — ki erre igényt tik élő észrevételeiket s így a
tart,— 1. hó 31-én déli 18 óráig a bíróságnak csak azután lesz
Máv. kezeld—irodában bejelenteni asódja a roppant érdekes ügy
szíveskedjék.
sorsa felett dönteni.
Névmasyarnsltéa. Sinkovieh Fe
Timár István építési vállal
reno, a oelldOmOlki járás gazdasági
kozó arra hivatkozik, hogy az
felügyelője) a belOgymioiszter enged*
építkezést ai állaraépítészeti hi
lyével Simonfalvyra változtatta
ládi nevét.
vatal ellenőrzése mellett végezte

A jánosházai szegények
karácsonya.—
A szeretet Onnepének meleg
szívű követei Jánoshazáo is sok
szegény család körébe varázsoltak
boldogságot és megelégedést
Az Oltáregylet tagjai vasárnap
este a kis ssivgárdiaták közreműkö
désével, kedvee Ünnepség keretében
tartották aseg szokásos' adományki
osztásukat. Szentmise mistériomot és
Péterke o. 8 felvonásos karácsonyi
színdarabot adták «10 tökéletes ala
kítással. Ezt követte a kiosztás. 30
pár cipőt, IS öltözet leány felső és
alsóruhát, 9 OltOzet fiú felső és alsó
ruhát a mintegy 40 szeretetcsomagot
osztottak szét ss Oltáregylet tagjai,
az Ogybúsgó Mészáros Anna tanítónő
vezetésével.
••
A Kat, HOegylet 30 q búzát
öröltett lisztté, valamint 300 kg szelönát — összesen 800 P értékben —
oszt ki az arra rászoruló szegény
sorsiak kOzOtt.
- HKisebb keretekben, de azért s
szeretet melegét lógják érezni közöI a kis menhely! gyermekek is,
akiknek Poller Kraeébsl telepfőnOknő
aa idén ia állít karáoaonyfát jószíví
ejnberek hozzájárulásával.
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Könyvismertetés
J testvérem és az én népem nyújtja
Dr. Kohár Flóris. O. S B.: Szűz felém a*ezétt Nem az a köte
Mária-éleié címmel égy l l ö ' l a p o s lességed, hogy gőgös alamizsnát
könyvet adott ki 84 mélynyomása csaaztass bele, hanem hogy
képpel. Kevó : magyar kóoyvben je szorítsd meg szeretettel és me
len ik meg a tartalom OS a külső legséggel ée ne csak karácsony
kiállítás oly Összhangban, mint Kühár
hanem ne
Fióris >S ű- Márta életé«-ben A bit kor szorítsd meg,
titkaiban b i toln beleélés, az Imma- engedd el a kezét ée kéz a kéz
culata szépségéi, a karacsonyej bol ben vállaljak itt szegények ée
dogságát, a hét tőrrel átjárt SZÍT gazdagok, tisztviselők éa utca
müztikus szenvedését, a megdicsőülés seprők, kubikosok- és miniszte
raryt.gását leltáré, középkori legendák
színeiben pompázó elbeszélés teszik rek a magyar sors minden ke
vonzó?á KObároak ezt az írását. A resztjét, mert erre tanít bennün
remekben készült műmellékletek a ket a Krisztus keresztje!
trecento és qaatroceato olaaa mű
Imádkozz, hogy ilyen ma
vészeinek, Giotto-nak, Fra Angeliconak, Mantegsia oak bájos alkotásaival gyar karácsony születhessek Mes
simáinak az életrajz fejezeteihez. siásunk születésének szent éjsza
Áhítat és tudomány, elmélkedés és káján!
i
leikkuároyalás olvad Össze a ' kis •~" —
Bácsi
Sándor
munka soraiban, mely a magyar oép
fiaj 11 Tiatiszleletének egészen modeeo
kiiejezése. — A Palladis vállalat
Igan tiszteit olvasóinknak,
méltó- köntöst adott e szépségekelrejtegelfl kfnyvoek.
barátainknak s munkatársaink

». «fci
:

Az eltávozott Filepp József helyére
ksréesonyi
Medgyasszay Vince pápai ref. pOspOt kéTesarrre^fvéBfy pályázatát laywok ka-*
a keceli napokban nevezi ki az ói ráosooyi szamában is hozzuk. Akik
segedlelkészt.
a Délyaratón még részt akarnak venni,
Hlvatslvlisgálatok. Dr. Horváth azok a megfejtési I ssofvényt ktteftve
Kálmáo aiispáo, dr. Tuboly Lajos folyó évi december h é S8 á s déli 18
vármegyei aljegyző
közbenjöttével óráig vagy a Regős aYrstéid tMeléa mali csütörtökön délelőtt tartotta ben, vagy lapunk azerkesz tőségé twn
meg a szokásos évvégi vizsgalatot r adja*, k . A jutavumSarv "részesülőt
celldömölki főszolgabírói hivatalban. nevest lapjak ejésisxásnassaa kOtOssd
— Ugyancsak htvatalvizsgálat volt ' « j u k .
osOtOrtökOo az alsósági körjegyzőség
' ! Táaem
nél is Aotat István vármegyei szám alaosági (mk. lőzoltú egye
vevőségi főtanácsos vezetésével
nap, kanojooyasásDapjaa ezsse
szerelése javasa iáueersertalaa«<ei r«o
Korhazbizottsági gyűlésfÁ oell
dec a Somi igy fléto vsadiglérieo. A
dömölki közkérhaz bizottsága OfB
törtökön délután Horváth Kálmán dr. mo.auag iráot é«y ktaljtSSA sarok
vidéaest. mnm} aa ésdeklődéa.
aiispáo elnöklete mel lett gyűlést Ur
Kereskedők DgyaluiaiH. Az Sa
tott, amely tobb kisebb Ogy letárgya
lása etán a bet ügy m* taszter ahal S* leli hirdetések koriáiostattrói azeiO
gedéryezett kcrhaai msagílő orvosi 1888. évi XVIX te. 9. | a ataskak a .
állás betöltésére' aa eddigi orvosgya- soproni kereskedelmi és ifjartmara
koruokot, Hattyár islviu dr. t jelölte a maga területén minders évbe* leg
feljebb két ízben 16—Í5 napnáfnem
egyhangúlag.
.....
hosszabb időt állatItolL meg, hogy a
Előléptetét. A pannoofcalmi (5apárrKoperoiorky Fereoc izsakfaifű | kereskedők " éa iparosok aa idejét
[ vagy.divatját mult, raktáron maradi
intézőt jószágfelOgjelősá léptette elő.
vagy kiselejtezett áraikat—alkalmi
A
aisátfr
gazdasági
I
f
r
r
W
n
a
r
h
sszú.
nak kellemes s boldog karácso
idő óta működik a főapátság izsáklai | kiárusítás hirdetésével kiáru-lthaosak.
nyi ünnepeket kívánunk
gazda-ágában. A z ö nevér^z íúarj** , Celldömölkre és Janoshazara ezt a
I kiárositási időszakot 1938 január
Szerkesztőség. a birtok szakszerű megjavítás* -és s ; 17 tői—24-ig állapította meg a ka
gazdj-ag modern moslékban. vs*A>
.
Karácsonyi istetrtiszteletek az
lejleazlés>-.Ki lemen Krizosz'om főapát I mars.
Magyar Karácsony
TestvérháliOTÚ a Mróság s l o l t
méltányolva kiváló ' tisztviselő ének
apátsági
templomban:
Kiss József és Kiss János rokorcsi
tele van szomorúsággal. Kará
nagy tudását és szorgalmát, a kara
Pesteké* éjjel 12 órakor se
csonyfáinkat, amit magyar kezek
csonyi Onnepek alkalmával léptette ! íöldmívesek egyOU laktak Orregy
édesanyjokkat éa í é W s e » geeiMkiidgédletes szentmisét tart Horváth Ká
plántállak, drága pénzen kell roly dr. esperes- plébános, karácsonyi elő oagy érdem.irek elismeréséként. tak, de • két
A
kinevezéshez—magunk
részéről
ia
megvennünk a . románoktól és népénekekkel és vegyeskari betétekkel.
sz'ikedeft egymá
gratniáiunk.
csehektől, lit benn a nyomor
I é * kakoricafoszlás köübea h> össze/
Karáeaeny napján, szombaton
Jégbordáé. Az- Összes hentes, ; kaptat. A flaíatabb, Jánoe leHfepott
hangzik és túlharsogja a kará délelőtt 10 órakoi szentbeszédet
mond: Horváth Károly dr. esperes- mészáros, vendéglős, továbbá élelmi a konyhában egy rudat éa mnat égf
csonyi ének szárnyalását.
szerek,
va amint édestej gyűjtésével fejbevágla bátyját, hogy elöntőtt» *
plébános, utána pedig Jandt Bemard in
És olyan keservesen tudnak dömölki apát szentmisét pootilikal a loglalkozókat •leihívja a község elől 1 vér éa ösareoeetc Aanibes' taeaához
jarcsága, hogy se 1088. évi jegsz&k- lést, ő meg egy fejszét kapart 1*1 ée
odaáttani a szeretet karácsony Vegyeskar közreműködésével.
séglttttkot csakis a következő helyeken azzal uégyszez vsgU lejbe Bessét.
Karácsony másnapján, vasár
fája alá, hogy éleink láogtalan
bizto ilhaljak: 1. Gróf Szögyény M.
gyertyáját Krisztus szeretetének nap délelőtt 10 órakor szentbeszédet Ferencoé"tulajdonát képező s á Onca Ezek aa ütések í r e a h s n oiyao aAiyev
sak voltak, hogy Ki-s Jáuoat csak
mond: Sághegyi Medárd OSB tanár,
fényében tűzre lobbantsák.
majd asgédletes nagy misét tart á r . patakon léteeéVett helyen., I. A> nagy- h'itaaA U s b á a i kezelés nláa. ietstlsU
A didergők szeretet helyett Horváth Károly esperes-plébános ... község tulajdonát képező Varjú Gyula megiuenteni as életnek. Se etetési last
kegyelemkoncol, pár kiló szenet,
December 27-éo, Szent 4anos által bérelt jéggyárban. 3. A Marcal gyalta az agyét a saombalssil|l tosFolyói. Mást helyen jeget beszerezni
a ruhátlanok meleg Síelés helyett napján reggel negyed 8 órakor szent és fel használni büntetés terhe mellett véuyszék, amely Kiss Jussaiét s t á t v
dékos emberölés bOutette <
türelmetlenül levetelt, nyűtt hol mise borszeoteléssel.
tilos. A j é r beraklározésára szolgáló ts hleléoségre. Kis* Józsel i
December 31-ia, Szilveszter
mit öltenek magukra. Jótékony
helyiségek gnndueati megtsztílandók - lemre hivaUozotl. Végei i » a
napján este 6 órakur az évvégi hála
ságunk van, tele van veink az adó litáaián elmarad a szokás** éa a lováobiaémast is állandóan tisz erfe fe'indnlásben eikeveketl baotsU
újságerdö, kön.yurületünk pislog, szentbeszéd. — Helyette s magyar tán tartandok. Jeget csak tisztán tar- kiaéautt*. miatt aa- eayhíiő kOsfMmétott jérműo szabad szállítani. 0<<y
de jótékonyságunkat éa irgal- pOspOkí kar közös pásztorlevele less egyén, ki undort keltő betegségem nyek rsgjelembevétele szel kelt 8 hó
napi fegyházra Ítélte, amelyei. 8 eei
lelolvasva
éa
a
Szent
láván
év
lesz
masságuokat inkák* a rideg
szenved, oem végezheti a mssMlásk í - ! próbaidőre (eHOggeszlett. Aa ítélet
ünnepéIjeten megnyitva; '
Tanítól Hraadelss. l e ürese
társadalmi kötelesség lűti és
jogerős.
dós ben levő rretrveskocsi ev. tanítói
hiányzik belőle Krisztus szerete
Lábát tdrta t kazaf. hozmán
Az ev. templomban karácsony állásra az egyházi főhatóság r i . Méd
téhek! lélekmentő lobogása.
napián délelőtt 10 órakor prédikál Aladár ueffsimuOyj lakos, eafcvelcs Bálint 04 éves cettdOmOIzi Már. al
tisztre szerdán rádőh • kazaf, egy
Ezért nem tudjuk magunk- Bácsi Sándor ev. lelkész, 11 órakor táDÍtót rendelte ki heTyettesöi
hogy a jobb altólabsrárcsontja eltö
hoz ölelni a szegénységet. Ezért úrvacsora osztás. Délután 3 órakor
rölt
Beszállították a . coHdflmöltr A helybeli iparteetülst elnök
néz még hllálkodánában is ri gyermekiatentisstelet.
^Orftaakav
•
—;—
ségev ezúton értesíti városunk iparos
Karácsony másnapján délelőtt
degen a kunybók lakója a pa
társadalmvsl, hogy karácsony napján,
Betsrok
Jártat
a
kaayarf
állo
10 órakor prédikál Lakatos György szombatou délelőtt az apátsági temp
máson. Hétfőn virradóéit a GySEV
lotákra.
'
;
segédlelkész.
lomban tartandó ünnepélyes nagy mi vonalon levő kenyéri vasútállomás
Testvérem! Karácsony van.
sén
testületileg
vess
részt
Gyülekezés'
személyzete ésirsvette, begy éjszaka
A ref. templomban karácsony
Áldjon meg as Isten érette, ha
4
első napján délelőtt l ű órakor pré délelőtt fél 10 órákor az iparos folyamán a lőnöki irodábao, b e t ö r ő i
jószlvvel melegebbé tetted egy- dikál és. orvaosorét oszt Fazekas székházban.
jártak. Álkulccsal lelovitoUák az. aj
Szllvesiter-sst. A celldömölki tókat, behatoltak az Irodába éa elkezd
egy éhes magyar testvéred ka Mihály püspöki titkár.' — Karácsony
mozdony veselók koca ax ojihnnhin t é l a péuzlarszekrényt feszegetni. A
rácsonyát. De- ne feledd el, hogy másnapján délelőtt 10 ötaror piédtzártkörű szilveszteréstét rendez, a szerszámaik azonban nagyon prfmilf
a karácsonyi szeretet többre kö kál Somogyi N. a papai n i convic- melyen s tagokat és a vendégeiket vtstfebetlek és mivel az tilotzmaevCIjáró
tns.
sseniora.
telez, mint
jótékonyságra...
szívesén látja, a vezetőség.
as emeletéé lakik, erősen zOrvjeet
Az elmúlt srairyvssámap. A
Karácsonyest Alsótáaoa. Az ssm mertek s igy kényt elének volta*
szeretetre kötelez! & a szeretet
mult vasárnap volt a karácsonyi alsó-ági ev. elemi iskolai. M ó l ó i ka zsákmány nélkül tovább állani. K
a legnagyobb felelősség ezen a
szent ünnepeket megelőző úgynevezett rácsony másnapján karáo onyi gyer
cteodőrség erélye ss)o keresi a le tré
világon. A szeretet sorsköiöeség aranyvasárnap, amely napon az Őr meks;fadarabokat adnak elő. Az elő
seiét.
vállalása azzal, akit szeretünk. letek este 6 óráig nyitva tarthattak. adások délatáo 3 ée este- 8 érakor
KévezetváavéJedésf Jegek meg—
Érezned kell, hogy három millió Azoobao sajoos, vároaonkJban az üz kezdődőek.
hoeszabbrtása. A kereskedelmi rm
letekben
semminemű
forgalom
sem
Lelkésrértekerlst
A
kemenes
magyar ínségének minden fáj
nisater a követelvámézedésv jnge*
volt, így hogy a. sok gonddal,
dalma és sikoltása lelkeden vagy bajjal küzködé kereskedőink s nagy aljai ev. egyházmegye lelkészei hétlCo 184». deeember 81 lg iinjBiisaeaaPf
délelőtt értekezletet tartottak Celldö tolta Kemeoesaljáu; OBtffyassTOoy*»,
mint felelősség, vagy mint ítélet részvétlenség miatt jóval 1? óta előtt mölkön Molitoritz János esperes el
Jáoosházs, Bobay rremeebetesatér-,
üzleteiket már le is záratták.
viharaik keresetni.
cóklete mellett. Aa értekezlet -at áj. Kenyéri- és Vönöck köaeégekoek
Táaemulateég Ksmoaeteiaga Lelkészbúcsúzás. Filepp Józsel, egyházi zsinati törvényt és az aktuá
Re azt monti, hogy embe
Us agyeket tárgyalta le. .
ajakam A kemenesmagaei ömVérXÓWr
rek rongyoskodnak, ne azt pana a celldömölki ref. Bókegybáz segéd
Új ipafigazoiványok. Rémeire deosmbsr 81 é o szilveszteri téccnaoleilészé szerdán este tartott isten
szold másnak, hogy nagy a tö
Borb. la celldömölki lakos vegyeske
lataagot rendez a kulitirház nagyrét
tisztelet keretében búcsúzott el hívei
megnyomor, hanem azt mond tol s pénteken reggel utazott el s reskedésre, Németh Ferenc rábakecs
mébeo a könyvtár* javára. A mais*s»|át lelkednek, hogy az én somogymegyei Kisdsrtstera, hogy ott kéili lakos terménykereakedéere, Fintzs ség. MvedbOfee: ezentmártoni Redfr
Ferenc oelidömökí lakos pattig hér.
iotcrsrággyáUisi képviMlőés-koitaf
testvérem ét a* én népem nyög új állását elfoglalja. A búcsúpredi
Vidos Dániel kormánylötsnáosia
a szegénység rabigájában. Az én káció ntán présbiteri gyűlés volt. — autó vállalattá vallott iparengedélyt.
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! Miért omladozik a magyargencsi ev. iskola?
ö t v e a év é t a fogalommá

vált

bútoraink

| é i á | a , ssé> kivitele és elcsósája.
Vására'Jao

tekét

Ön is

nálunk!

.

Hálók, ebédlők, kombinált b e 
rendezések

és

mindennemű

k á r p i t o s - á r ú k nagy v á l a s z t é k b a n .
Kedveié I s e t é s l feltételek I

KOPSTEIM

BÚTORCSARNOK

Celldömölk, Piac-tér 9 .

j leengedd hinnünk és remélnünk,
hogy ismét eljönnek azok az
idők, araikor az indulat iés gyű
lölet fölött urri lesz a józanság.
Karácsonyra ébredtünk. Az
ör.ik Szeretet ünnepének áhíta
tába elmélyülve, vértezzük fel
...magánkat hittel és- bizalommal,
bogy a gyűlölet indulata nem
sodorhatja el a szeretet örök
igéit. Vajba meghozná ez a szent

üftnep azt a várva várt boldog
időt, amikor az emberek-testvéri
ölelkezésben: élnek egymással.
Ünnepeljünk magyar test
véreim csen lesen, magánkba
átálló, lelkiismeretüakkel számoló
ünnepléssel és hangoztassak fel
ajzott lélekkel: »Dicsőség a ma
gasságban Istennek, a földön békésség és áz emberekhez jó
akarata
Qtko)

A vallás és közoktatásügyi és az előirt anyagot mindenütt
miniszter még lei27-b'en 66.000 felhasználta, amiről a felügyele
pengő segélyt a ott a magyar- tet végző mérnökök által aláírt
geocsi eyangé.ikus gyülekezet munkanaplók tanúskodnak. Az
nek, hogy abból egy'modern, iskolát az építkezés befejezése
megfelelő nagyságú_ iskolát épít után hiány- és panasz nélkül
sen taiiltólakással^ásj harsogta átvették tőle 8 Így véleménye
ronnyal együtt
Áz iskola a szerint ő semmiért felelősségre
kivánt épületekkel rövidesen el "nem vonható.
. ,_..-'
is készült, -úiryhogy valóságos
dísze lett a községnek. A kiírt
Gyóni-est
Celldömölkön.
versenytárgyalási
hirdetmény,
alapján az iskola épitésél Tin.ár
A celldömölki év. ifjúsági egye
István -sárvári építési vállalkozó sület .a esett vasárnap aitünőeo .-ike
végezte a szombathelyi állam rolt Gyöoi estet' rendezett a saját
székhaza nagytermében. Az est külö
építészeti hivatal mérnökéinek nös érdekessége és egyben a sikere
ellenőrzése és felügyelete mellett. is az volt, hogy Gyóni Géza egykori
v Azóta teit, mült az idő, de logelytarsa, Ludvan Sándor igazgató
mégsem oly túlságos mértékben^ tan::o nagy hálást • keitö eralékbeszéd.-buu megrázó erővel ecsete te a
mint ami'yej] gyorsan különös nagy köl:fl életéi, költői munkásságát
elváltozások, repedések,, és szert és tragikus, elhunytát, Dgyaois Ludván
kezeli hibák mutatkoztak az alig Sándor, mmt 83-as hadapródőrmester
tízéves épületekén, amelyek mint rövtdtseo a háború kitörése otán
Orosz fogaágba esett és a kraszookiderjilt, csak szemre vollakmu
jarszki fogolytáborba kerOlt, mégpedig
tatósaí. Igy különösen meggyűlt a 7-as barakba, amelyikben Gyóni
a baja a gyülekezelnek az iskola Géza is lakolt.
..
tetőzetével, amely annyira át
Ludván Sáodor 191b. október
eresztette a vizet, bogy a tan íOtől 1917. március 25-ig lakott
termek és lakások mennyezetei egy ledéi alatt Gyóoi Gézával, vagyis
jbeáztak s^igy az idén az^egész addig, amíg a^oegy költő túhrojijjetetőt többszáz pengős költséggel tegeo kórházba o»m„ krrOlt. Így vele'
élte at a hadifogság mindén borzal
újra kellett javítani,
mait és szenvedéseit, közelről látta

és ügyelte s költő lelkéoek-téstének
tragikus összeomlását s lebilincselő
előadásban mindezeket s közönséggel
élethűen érzékeltette. "
elöljáróság a pórdömölki major
Ludván Sándor 14 tiszttársával
összes épületeit, a mellette levő
egy ült részt vett Gyóni Géza teme40 katasztrális hold nagyságú
tésén is, ahol a költő egyik legszebb
versét, a Rab magyarok imáját éne
földdel, amely a kaszárnya épü
kelték
el túcsiztatóul a sirhant felett.
leteinek és kisgyakorlótérnek tel
A verset akkor Magda Elek honvédjesen megfelelne. Felajánlott az
főhadnagy zenésítette meg s most
elöljáróság ezenkívül 150.000
emlékezés otán Ludván Sándor lekot
darab téglát és a szükséges ho
tázta és b tanította a kitűnő '- hangé
Mivel pedig ezek az észlelt Bognár Istvánnal, aki olyau megrázó
mokot, egy bővizű kutat, nem
hibák
egyre-veszedelmesebb
mér
érzéssel; énekelte el, hogy a közöoség
különben kilátásba helyezett kü
lönböző adókedvezményeket és tékben jelentkeztek, végül is a soraiban kevés szem maradt szárszón,
magyargencsi. gyülekezet többLudván Sándor szerdán este
engedményekel is.
szakértő meghallgatása ulán fel | Nagysimonyiban tartott mint legille
Mindezekkel felszerelve or
jelentést tett Timár István ellen, tékesebb, Gyóni Gézáról előadást
szággyűlési képviselőnk tárgya azzal a gyanúperrel élve,- mintha szintén teltház és nagy siker mellett.

A falakon is nagy repedé
sek mutatkoztak, a vakolat pedig
az egész épület nagy részén,
egyszerűen minden érintés nél
kül, mint a száraz homok lepe
reg, ujjal vagy. kemény tárgyal
a legkisebb nyomásra át lehet
fúrni, mintha csak nem-is tet
tek volna a habarcsba egyálta
lán meszet.

Lesz-e katonaság Celldömölkön?

A celldömölki iparos és ke
reskedő társadalomnak régi óhaja
ée vágya, hogy: a nagyközség
legalább is egy zászlóaj katona
sághoz jathasson, mert enélkül
a község tovább fejlődni nem
tod éa a nagyszámú iparosság
i> i:sak vegetál, tengődik, de
boldogulni nem képes. A •*—500
főnyi katonaság, amely nem visz,
csak hoz, óriási előnyt jelentene
a község gazdasági életében.
Népesek lennének a vendéglők,
forgalmasak a hentes és péküz
letek, kerülne bőven pénz a lásokat folytatott az illetékes
mozinak, trafikoknak és a vidék körökkel s magával Röder Vil Timár a tervektől' és az előírás
gazdáinak is, 'mert marhára, mos honvédelmi miniszterrel is, tói eltérően nem használta volna
a
kívánt minőségű és
sertésre, burgonyára bővebben aki komoly Ígéretet' tett árra fel
mennyiségű anyagot A törvény
lenne fogyasztó és ami fő, a nézve, hogy Celldömölk ajáhla
szék és az áílamépíté.r.etí hiva
kincstár: ló fizető.
tát tárgyalás alapjául elfogadja,
tal természetesén a panasz meg
A celldömölki kaszárnya ba az flgy aktaálissá válik
hallgatása után elrendelte az
építésének Ogye körülbelül hat
Minden M
swrrntj ~
^ feiülvfz7g«á^rs^'*célbóí
héttel ezelőtt nyert újabb aktua az aktualitás rövidesen bekövet
bírósági szakértőket küldött ki a
litást. Ugyanis híre - szivárgott kezik, mégpedig a hadsereg lét helyszínre.
\
annak, hogy a honvédelmi kor számának emelésévet kapcso
A szakértő bizottság Havasy
latban.
mány Celldömölk, Sümeg vagy
Béla dr. celldömölki járásbíróTapolca községek egyikében egy
Sport-bál. A celldömölki Vasutas sági elnök, vezetésével a mait
zászlóalj katonaságot szándéko Sport Kgyesoiet folyó hó 31 én este pénteken járt Magyargencsen,
zik elhelyezni. Természetesen a 9 órai kezdettel rendezi nagyaubású
l alapos vizsgálat alávette a
hír hallatára Celldömölk elöljá
rósága nem maradt rest, hanem
szentmárteni Radó Lajos ország szokott oigányzenén kívöi még egy iskolát és annak építési anyagát,
gyűlési képviselőnkön keresztül bét tagból allé szombathelyi amátór A bírósági szakértők, Kopténjazz zenekar te szolgálja. Elmarad- steiner Manó és Andráskay-Müllépéseket tett a. honvédelmi mi
hatatlan lesz „ újévi malac- kisorso
, ,
szombathelyi mérnökök
nisztérium illetékes faktorainál, láss és más kellemes meglepetések. - .
*.
, .
a zászlóalj katonaság megszer Kéri a Vigalmi Bjzottaág, hogy az
írásban ter|eszzése végett.
asstalok logialáaát, — ki erre igényt
° " észrevételeiket s Igy a
tart — I. hó 31-én déli 13 óráig a bíróságnak csak azután lesz
Ax elöljáróság a képviselőn Máv. kezelő irodában bejelenteni módja a roppant érdekes ügy
kön keresztül 100.000' pengő szíveskedjék.
sorsa felett dönteai.
értéket ajánlott fel természetben I
ce!8o«^^
T i m l r Wván építési vállal. kaazárnyaéplté. céljaira, bogy I l ^ ^ ^ ^ u T ^ . j koxó arra,, hivatkozik, hogy az
ezzel ia alátámassza a szándéka I i v e i Simonfsivy ra változtatta saa- I építkezést as államépítészeti hikomolyságát Igy felajánlotta az | ládi nevét *
- ~
vatal ellenőrzése mellett végezte
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A jánosházai szegények
karácsonya.
A szeletet ünnepének meleg
szívű követei Jánoshazán is sok
szegény család körébe varázsoltak
boldogságot és megelégedést
As Oltáregylet tagjai vasárosp
esté a kis szivgárdisták. közreműkö
désével, kedves' Ünnepség keretében
tartották meg szokásos adominykiosztésukat. Sztntmise miiTériumot és
Péterke o. 8 felvonásos 'karácsonyi
színdarabot adták elő tökéletes ala
kítással. Ezt követte a kiosztás. 30
pár cipőt, 19 öltözet leány felső és
alsóruhát, 9 öltözet fiú lelső és alsó
ruhát s mintegy 40 szeretetcsomagot
osztottak szét aa Oltáregylet tágjai,
ss Ogybúzgó Mészáros Anna tanítónő
vezetésével.
A Kat Kőegylet 30 q bűzét
öröltett lisztté, valamint 300 kg sza
lonét — összesen 800 P értékben —
oezt ki az arra rászoruló szegény
sorsiak kosott
. ' - '—
Kisebb keretekben, de azért a
szeretat melegét fogják érezni közö
sen a kis menhelyi gyermekek is,
akiknek Poller Ensébet telepfőnöknő
aa idén is állit karáesooytát jószívű,
emberek hozzájárulásával.
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KEMENESALJA

Könyvismertetés
Dr. Knhár Flóris 0. S. R : Szűr
Mária éHele címmel egy 116 lapos
könyvet adott t t 34 mélynyomása
képpel. Kévéi magyar könyvben je
lenik meg-e tsriaiom és a külső
kiállítás oly összhangban, mini Kühár
_frtrít »S ű ' Mária életé«-beo A bit
inkáiban b l . l o l o beleélés, az Immaculala szépségét, a karacsoüyej bol
dogságát, a hét térrel átjárt SZÍT
misztikus szfiivi-d.set, a megdicsőülés
rarytgását feUáró, középkori legendák
színeiben pompázó elbeszélés teszik
vonzóvá Küharnak ezt az írását. A
remekbea késteit artaellékletek a
trecebto es qaalrocento olasz mű
vészemet, Giotto-nak, Fra Angelico• nak, Maoteguá oak bájos alkotásaival
simulnak * az életrajz
fejezeteihez.
Áhítat ée tudomány, elmélkedés és
le'kisiámyalás olvad Össze a kis
munka soraiban, mely a magyar oép
"ősi M riutiMZte'elének egészen modern
kifejezése. — A Palladis vállalat
méltó. köntöst adott e szépségeket
rejtegető kfnyvnek.
.. -••
1
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tele van szomorúsággal. Kará
csonyfáinkat, amit magyar kezek
plántáltak, drága pénzen kell
v

a

románoktól

és

csehektől. Itt benn a nyomor
hangzik és túlharsogja a kará
csonyi ének szárnyalását.
És olyan keservesen tudnak
odaátlani a

szeretet karácsony

fája alá, hogy éleink lángtalao
gyertyáiát Krisztus szeretetének
fényében

tűzre lobkantsák.

' A didergők szeretet helyett
kegyolemkoncot, pár kiló szenet,
a ruhátlanok meleg ölelés helyett

türelmetlenül levetett, nyftt hol
mit öltenek magukra. Jótékony
ságunk van, tele vau velük az
újságerdő, kőnyörütetflnk pislog,
de jótékonyságunkat éa irgaimasságuokat

inkáim

a.

rideg

társadalmi kötelesség lűli és
hiányzik belőle Krisztus szerete
tének lélekmentő lobogása.
_\
Ezért neon tudiuk magunkhói ölelni a szegénységet. Ezért
Qézmég"hllálkodátában is ri
degen a kunyhók lakója a pa
lotákra.
u.S
.. .
Testvérem! Karácsony van.
Áldjon meg az Isten . érette, ha
jószlvve! melegebbé tetted egyegy éhes magyar testvéred ka
rácsonyát. De ne feledd el, hogy

a karácsonyi szeretet többre kö
telez, mint
jótékonyságra...
szeretetre

kötelez!

És a szeretet

a legnagyobb felelősség ezen a
világon. A szeretet aorsköaosség
vállalása azzal, akit szeretünk.
Érezned kell, hogy bárom millió
magyar Ínségének minden fáj
dalma és sikoltása lelkeden vagy
mint felelósség, vagy miot Ítélet
viharzik keresztül.
Ne azt mond, bogy embe- ,
rek rongyoskodoak, ne azt pana
szold másnak, bogy nagy a tö
megnyomor, hanem azt mond
uját lelkednek, bogy az én
testvérem é s at

én népem

nyög

• szegénység rabigájában. Az én

Az eteévozoM Fiiepp József helyére
Medgyassza} Vioee pápai ref. püspök
a közeli napokban nevezi ki az új
eegécHettésst.
Hlvatalvlwgálatuk. Dr. Horváth
Kálmán alispán, dr. Tnboly Lajos
vármegyei aljegyző
közbenjöitérel
a mult csütörtökön délelőtt tartotta
meg a szokásos évvégi vizsgalatot r
celldömölki fOszotgabírói hivatalban
— Dgyaoosak hrratarvingalat voli
Csütörtökön az alsósági körjegyzőség
nél is Antal István vármegyei szám
vevőségi főtanácsos vezetésével

ttiéttuuyi
k ereaetfejfvéuy pályazatát fseuok ka
rácsonyt számatMo i * hozzut. Akik
a pel járaton még részt átírtak verni,
azok * megfejtééi. aceffényt kttettve
folyó éri december hó «8 én déli l g
teáig vagy • Regős drratéid Ozrefében, vagy' lapunk azerketztétégéat*
adj** k-. A jutatisatleo részesülők
nevest lepaak sujévt • a u s a a i kOaotet

'"^áaemstastáa. A é t M a m * •
alsáaági t a t . tűzoltó egy estté* i n t i
uap, kano^ooyariasiriapjaa este a- fel
szerelése javát
Korhazblr ottaági gyű lés. A cell
dec a Soraoftyi-léle
dőmölki közkerház bizottsága csfl
törtökön délután Horváth Kálmán dr. niaastaég iráni á t f bel|B*a
. Imádkozz, hogy ilyen ma
vidéke, nagy «s éedeklödés.
alispán eloOUete ovi lest gvtléii tar
gyar karácsony szöletheasék Mes tolt, amely több kisebb agy leUrgyaKwMksdók Sgyajjotébe. As Bt
siásunk születésének asent éjsza lása otan • beJOgyniráesZer alul ea
leli hirdetések. koriáiosa»»roi saéió
gedéryezett krrhasi afetgitő orvosi 1S8S. évi XVU. ta. fi. | a startol, a k
káján!
állás betöltésére aa eddigi orvosgya- soprooi kereskedalmi ée t|rsrkstttrs
' •>
Bácsi
Sándor
koraokot, Haltyar István dr. t jelöl le a maga területén minttaik évb*e> leg
ev. lelkész.
egyhangúlag.
feljebb két íxberr 16—15 napnál D B I B
hosszabb időt allajitolt meg, hogy a
Előléptetés.
A
paoneoaalmi
fcIgen tisztelt olvasóinknak,
kereskedők^ éa iparosok az idejét apát Kóperoicrky Ferenc izsakfai fő
barátainknak a munkatársaink iutézőt jószá&felűgfelőté léptette elő. vagy divatját mult, raktáron maradt
vagy kiselejtezett áruikat alkalmi
nak kellemes 8 bajdog karácso A aieat* gtttfcaaejl lésasittk* h sszA kiárusítás hirdetésével kiáruíitbassák.
idő óla működik a főapátság izsákfai
nyi UMaaekat kívánunk
gazda-ágában. Aa ö nevétKa Ifeőxfc* Celldömölkre és Jaooshazara ezt a
Szerkesztőség. a birtok, szakszerű megjavítása és a kiáru-liasi időszakot 1938 január
gazdd-ag snoáueu aréttékbaa v*fc> 17-től—24-ig állapította meg a ka
Éj— •
I I | — . . . »
lejleszlése.Kt lemen KrizAsz'om főapát mart.
Karácsonyi istenuaneicieK az
Testvérlrátorú t bfrétág *(Btt
méltányolta kiváló tisztviselő ének
nagy tudását és szorgalmát, a kará Kiss József és Kiss János .tokomat
apátsági templomban:
földmívesek
együtt lakiak ÖTvegy
csonyi ünnepek alkalmával léptette
Pestek** éjjel 12 őrskor se
édesaáyjtaáat é t Mt«se» giáatkodgédletes szentmisét tart Horváth Ká elő nsgy érdemi-icek elismeréseként.
tak, de * t é t testvér éftanrfoan v*roly dr. esperes- plébános, karácsonyi A kinevezéshez magunk részéről is
gratulálunk:
•z:kedett egymással gtsplsttbeu S í 
népénekekkel és vegyeskari betétekkel.
é t kotoncafoszlss közbes t> 9-sze
Karsseeny napján, ssombatoo
Jégbordás. Az Összes hentes, kapfat. A fiatért bel, Jénoa féflrepott
délelőtt 10 órakor
szentbeszédet mészáros, vendég -ói. továbbá élelmi
a konyhában egy rudat és aszts* égy
mond: Horváth Károly dr. esperes
szerek, va amint édestej gyűjtésével féjbvvágla bátyját, bogy elöntötte- a
plitéoos, utána pedig Jándi Bernardiii foglalkozókat felhívja a község elől
vér é s OsipensaaV Amitite attaahoz
dömölki apát sssbtmisét pontifikai a jartsága, hogy az 1988. évi jegszttktéti, ó meg egg fejszéi kapott Ul t t
Vegyeskar közreműködésével.
ségltlükel csakis a következő helyeken azzal B*ayeeee vágta lejbe Isisét.
Karáe***y máinipjÉs.
vasár biato ítualják: 1. Gróf Szögyéi.y M.
Ezak. az Qtásek íreniisn atyán- tályt>
nap délelőtt 10 órakor szentbeszédet Ferencné tulajdonát képező s a Ooca
eak vatták, hogy K i s János* csat.
mond: Sághegyi Medárd OSB tanár, patakon latsaikon Ix-lyea, í. A nagy
hosszú U s t á s f keséiét ttát> tetnteU
majd segédleten nagymisét fart ár. község lulajdenác képező Varjú Gyula
megmenteni at étetnek. 9reséán tat
Horváth Károly esperes plébános
által bérelt jéggyárban. 8. A Marcal gyaita. az Bgfet a s»ombalb*l|l töe
Decemser 27-át, Sseat János folyói. Maa helyen jeget beszerezni
véuyszék, amely Kist Jtktettet szán
napján reggel negyed 8 órakor szent és felhasználni büntetés terhe mellett
dékos emberölés büntette rímét von
mise borszenteléesel. • ' ' tilos. A jég beraktarozásara szolgáló
ta ielaleeeftgr*. K i t t Józset 1
' December 31-és, Ssttveszter helyiségek goaastttf megt sztiiandók
lemre küvaUoxott. Vétfll i»a
napján este 6 órakor az évvégi hala és a lovábbiaáasat is állandóan ti-zerét le'indnlásbeo ettőveter.
adó litániáo elmarad a ssokásv* tan lartandok. Jeget csak tisztán tar
k'istslsit. miatt aa- ea yhítő
szentbeszéd. — Helyette a magyar tott járműn ázatod szállítani. Öky
nyék ásjyelembevétele —eltelt 8 hó
püspöki kar közös pásztorjevele less egyén, ki undort keltő betegségbe*
napi (egyházra Ítélte, amelyei g ás*
felolvasva és s SZOTI I s v w év lesz f szenved, oem véasehrli a-SSttiiiiiH
próbaidőre (eKüggesiteU. A» itélel
Onnepéljesen oegnyitv*.
Tanítói birsadelis. as. ürese
jogerős.
dósban levő nemeskoasi ev. tanítói,
Láttat tárta t kazaf. Kozmáa
Az ev. templomban karáosony állásra a t egyházi főhatóság r g Méd
napján délelőtt 10 órakor prédikál Aladár utajsimonyi lakos, aalevelts Bálint 64 évet celldömölki Mar. al
tisztre
szerdán rádőlt a ktzaf, égy
Bácsi Sándor ev. lelkész, 11 óraker tanítót rendelte ki ReryettesOé.
hogy t jobb altólabsrárcsoDtis eltö
ar vacsora oaztas. Délutau 3 órakor
rött
Beszállították a ceHdBmörír
A helybeli ipartestület elnök
gy érmek istenlisateleu >•'•.>'
Karácsony másuapfáo délelőtt sége ezúton értesiti városunk iparos
Betörők jártsk z ktoytri áHo10 órakor prédikál Lakatos György társadalmai, bogy karácsony napján,
szombaton délelőtt az apátsági temp máson. Hétíón virradói* a OySEV
segédlelkész.
"
lomban tartandó ünnepélyes nagymi vonalon levő kenyéri r vasutáUomás
A ref. templomban karácsony sén testületileg vess részt/Gyülekezés személyzete ésrravelie, bogy éjszaia
első napján délelőtt t ű ő r i k o r pré délelőtt (él 10 órakor az iparos folyamán a főnöki' irodában betörők
jártak. Álkulccsal leloyítoUát az aj.
dikál és urvacsorát oszt Fakekas székházban.
Szllvesiter-est. A celldömölki lókat, behatoltak az irodába éa elkezd
Mihály püspöki tükar. — Karácsony
tét t péoztárszekréoyt festegetni. A
másnapján -délelőtt tfl" óTSTOr prédtkál Somogyi N. * pápai ref. ennvic- zártkörű, szilveszter-estét rendez, • szerszámaik azonban, nagyoo primiif
melyén s tagokat é t • vendégeiket veát>btttea ée t r i M az átfctttsmtol járó
tca aeeniora. .
szívesen látja a veretett]?.
at emeleten lakik, evét**) zörtPew
Az elmúlt arairyva*ámap. A
Karictetyast I h o t á a t a . Az sím avertet s igy' kéoyteieBefc volta*
mult vasárnap volt a karácsonji -alsósági ev. elemi iskola tanulói ka zsákmány oéikűl tovább állani. K
szent ünnepeket megelőző úgynevezett rácsony másnapján karao orryi gyer
ctpndflrség eréiy#sé>Q ter/wi % M t N ^
aranyvasárnap, amely napon sz l >
mekszíndarabokat adtak etet Aa elő
s e m -•
letek est* 6 éráig nyitva tarthattak. adások délatáa 3 é s este 6 érakor
K4V^a^^VsÍttWa!OÍéS4' Jttfdar' iTlí^**
Azonban sajnos, városunkban az üz kezdődnek.
hssaisatftált. A kereskedelmi tt*
letekben semminemű forgalom sem
Lelkészértekezlet. A ketaenes
nisiter a köveeelvamwedési jngeW
volt, ágy hogy
a sok gonddaj, aljai ev. egyházmegye lelkészei hétfőn
1*42. deeembar 1» ig lllttkiiisaaltTf
bajjal kűzkódé kereskedőink . s nagy délelőtt értekezletet tartottak Celldö
totta Kemenesaljái): Osttryassronyáf,
részvétlenség miatt jóval T2 óra előtt mölkön Molitoriiz János, esperes el
Jinotrltzt, Boba,
Nemeskeresttúr,
üzleteiket már le is zárstták.
•
cóklele mellett. Aa. ezteketiet sz ój, Keoyeri és Vöoöek köaeégeknefc
Tátomulsttág K*we**t*tt*Jt
Lelkészbúcsúrás. Fiiepp József, egyházi zsinati torvényt é s az aktua
I i * ügyeket tárgyalta le.
tibaa. A kemeneemagasi önképzőlrör
a celldömölki ref. fiókegyház segéd
Új ipariaatttváayok. Németh december 81 é o szilveszteri Unemulelkésze szerdán este tartott isten
Borb. la celldömölki lakos vegyeskH- lattágot rendez • kuliürhás nagyrév '
tisztelet keretében búcsúzott el hívei
mábeo a könyvUra javéra. A muteftol s pénieken reggel utazott el a reskedésre, Németh Ferenc rábakecs
somogymegyei KiBdobszara, hogy ott kéili lakos terménykereskedésre, Finta. sta MvttJoOte: ezentmártooi Redfr
Ferenc ci-lidörcö ki lakos pedig bér Lajos (.rsrággyfllési képviselő és koftsi
új állását elfoglalja. A, búcsúpredí
Vidos Dániel kormaiiylőtanácsea
'
káció után presbiteri gyűlés volt. — autó vállalati a vallott iparengedélyt.
1

Magyar Karácsony

megvennünk

testvérein és ar. én népem nynjtja
felém a kezét! Nem az a kOte
lesseged, hogy gőgös alamizsnát
caatstaas bele,
hanem hogy
szorítsd meg szeretettel .éa me
legseggel és ne csak karácsony
kor szorítsd meg,
hanem ne
engedd el a kesét éa kéz a k é z
ben vállaljuk itt szegények és
gazdagok, tisztviselők é e utca
seprők, kubikusok é s miniszte
rek a magyar tors minden ke
resztjét, mert erre tanít b e n n ü n 
ket a Krisztus* keresztje!

:

rat és ö r i utána mentek a h
udvarára is, ahol azonban már Né
meth rokonai és ismerősei is bele
avatkoztak a verekedésbe, sőt Németh
István öccse, Németh József fejszét
ragadott és azzal hátulról Agy vágta'
gerincen Ambrus Gyulát, bogy össze
esett. A helyszínre kisiető csendőrség
vetett végei a véres verekedésnek s
miután sz Ogy .minden részletét k i 
nyomozta, Ambrus Gyulát és Németh
Istvánt ; énteken délben ál kisérte a
pápai haditörvényszék fogházába, a
többi civil" résztvevő ellen pedig meg .
tette a feljelentést.
. "
'

műsoros Mt Kn
A keraenesmagasi
iskola T. éa V I osztályú
Boros Kálmán kántortanító
vezetésével karácsony másnapján ette
négy darab egyfelvonásos karácsonyi
salnjátékot adnak elö a Néphát nagy •
A nagyslmtnyl tejed jegyzői
álláara eddig két pályázat érkezett
be a lőszolgabirói hivatalboz. Egyik
Mogyoróssy Síiodor eddigi segédjegySó helyettesé, á másik pedig Varga
Józsel, a pápóci körjegyzői hivatalhoz
beosztott okleveles jegyzőé.
SzstvtsUtatl t á r o n . Á m. kir.
belügy miniszter december hó 81-ik
napján mindennemű nyilvános étkező,
szórakozó helyiség nyit rátartását, továbbá az emiitett helyeken szokásos
szórakoztató zenélést reggel 0 óráig
engedélyezte -'•
Fehér karácsony. A karácsony
szent ünnepére a sok locspocaos idő
után Isiire lordnlt as időjárás. A
havaria \f megindult a tegnapi napon
és teherre vonta be ' a természetet,
hogy ezzel is karácsonyi hangulatot
teremtsen á szívekben.
Vsssti hir. Kászooyi
Lajos
mistaki főtanácsos, a szombathelyi
üzletigazgatóság vontatási osztályának
főnöke csütörtökön délután hivatalos
ügyekben a oelldömölki fűtőháznál
tartózkodott.
. Gazdabái Ostffy asszonyfás. Az
ostffyaaszoaylai gazdakör 1038. jan,
2-án gazdabált rendes Németh Ven
del vendéglős összes helyiségeiben. Á
bál iránt agy a községben, mint a
vidéken nagy érdeklődés nyilvánult

-

A kemenesmagasi leventék bú
csúztata. a. A kemenesmagasi levente
egyesül t kilépő tagjait a mnlt vasár;
nap búoiúztvt* >'! » Népház nagy
termében. Szabó I=tván ev. lelkész,
az egyssüet eioöke gyönyörűen fel
épített neszedben tana elö sz életbe
kilépő ifjúság kötelességét a haza ós
az egyház iraut Utána dr. Somogyi
Ernő segédjegyző á politikai község
nevében Vett búcsút a távozóktól.
Végűi Gerencsér Sándor fóoktato lel
kas szavak kíséretében osztotta ki az
emléklapokat a leventéknek. OgyanOaak ünnepélyes keretekben lett át
7

R E G Ö S divatházának
CeUdömölk, karácsonyi rejtvény
pályázatán, ha kedvez a sze
mesé,

jutalomban

részesülhet.

Pályázhat mindenki, az alanti szelvény beküldése
mellett
Megfejtési és beköldést határidő 1937. december
28-án déli 12 óra.
|A megfejtések leadhatók Regös divatárú üzletében
és a Kemenesalja című helyi lap S7ctkesztő;égében.
|A jutalmazott megfejtők óéveit fenti lap újévi szá
mában, valamint kirakataimban fogom közzé
. tenni .
Gsütörtökön este 7
órakor Takács Sándor celldömölki • íNyereméuy tárgyak: -Divat sál, női pulóver, férfi
sapkák, női swajzi sapkák, női és lérfi hansgépkereskedő, nemkülönben Kiss San- j
" nyák, zoknik, nyakkendők, zsebkendők, 35 tárgy.
dor vendéglős családját súlyos csapás
érte. Édesapja, illetve apósa. Takács :
Jósaef bognármester hosszú beteget- * - r —
T 6
4 N
a*
kedés Után 86 éves korában csendé- j
sen elhunyt. .A megboldogult teme- i
10
9
8
téee ma, szentkarácsony napján dél- |
után fél 4 órakor lesz a temetői
kápolnából. A köztiszteletben ét sze- I
t
13
11
retetben álló Takács Józsefet, aki
több mint 10 évet töltött el Celido- '
mölköo szerettei körében, 6 gyerme |
14
16
műk
is
ke, IS unokája, köztük Takács Károly !
mereevati tanító, két dédunokája és
19
kiterjedt rokonsága gyászolja. 17

SS

88
88 88
88 88
88 88:
7"
88
•

Hcayaa aietazak a gyümölcs- ,
fákat? Erről ír a Növényvédelem éa
Kertészet legújabb s z á m a Gkkeket '
közöl még a szőlő alacsony kordon- -<
24
műveléséről, a'nyulrágás elleni véda
kezesről, a gyűmölcsla koron alaki
'tásának a befejezéséről, a diófa «jt--1 "28
taxáról, házilag készíthető porozógépről, stb. A dúsan illusztrált, színes
31
gyümölesképeket is közlő két szak
lapból a .Növényvédelem. - kiadóhi
vatala (Budapest V„ V é c s e y n . 4 . )
dljulanal küld e lapra való hivatko
zással egy alkalommal mutatvány
számot.

20

25
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26
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Versketét azuronnyal i s fej
szével. Ambrus Gyula szabadságot
boa véd tizedes é t barátja, Őri Károly
gazdalegénj -osOtöttökön délután 5
óra tájban Celldömölkről hazafelé
igyekeztek falujukba, Kemenesmihály
fára. Útközben Dömölköo, a Lászlóvendéglő előtt, összetalálkoztak Né
meth (Gödi) Istváo celldstjaö/ki sza
badságos honvéddel,' akit nWel oem
tisztelgett, Ambrus tizedes felelősségre
vont és mellbeütött Erre fel Németbet
elfutotta a düh, hirtelen leoldozta a
derékszíját és szuronya val ógy vágta
fejbe a tizedest hogy / beszakadt a.
homloka. Látva est Őri Károly, te-,
gítségére sietett Ambrusnak, de Né
meth öt ia íejbesnjlotta. Annyi ereje
azonban még maradt, hogy kicsavarta
Németh kezéből a szorcnyt, mire
Németh futásnak eredt hazafelé. Amb

adva Gulyáa Sándor levenleoktatónak
Ú) eves oktatói jubileuma alkalmával
a testnevelési felügyelőség által adott
oklevél is.
*
Földmunkátok utazási kedvezmonye. A m. kir. íöidmivelésügyi
miniszter legnjsbb rendelete érteimé
in u a kubikos munkások- vállalt mun
kájuk helyére és
onnan állandó
lakóhelyűkre * vissza való otnashoz
az eddig élvezeti 50 százalékos uta
zási kedvezményt* 1938. évi január
Utói csakis abban az esetben kap
hatják meg, ba munkásigazolyányukat
a községi elöljáróság utján vált.

on is
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4. oktal.
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88

33
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Vjzszintes: *
1. HaTgy vásárol, soha nem
-r* csalautozik.
8. Minél több van a leve
gőben, annál egészsége
sebb.
9. Idegen névelő.
10. Főúri cím rövidítése.
11. Épület maradvány.
12. Körlevél megszólítás.
13. A. E.
. 14. Per prneura-rőv.
rosan.
15. Ékezet pótlással kötőszó.
16. Súly helytelen rövidítése.
"18. Jelző- szócska. (Ha ilyen
a termés, nincs hiba)
19. A Sághegyen bányásszák
névelővel.
20. Helyhatározó.
23. KatonáéknálAde az isko
lában is van.'
24. Külföldi város, kastélyá
ról híres.
28. Ezt vesszük. (A kereske. . d ó eladja.)
'
29. Férfi név, birtokos rajnai.
31. Megijed. '
.
~
33. Fézelék.
t"

9 » W

Függőleges:
í ".
12, Odltő ital. .
: 1. Szeszesital.
-16. Szerencsés megfejtőink lógják mondani2. Az ember ereje ebben van.
ajándékot...
•
3. Elszakított városunk.
17. 2.szó: ige ragozva és határozószó
4. Helyhalározó.
21. .Kettő" betűi felcserélve.
_ J - " - -.—
5. Regős, cégnél Igy vásárolhatja meg nagy 23. Egy betű híján nem erre.
választékban karácsonyi ajándéktárgyait.
25. Arcszin egy betű pótlással.
- »
6. Nem holnap.
*
26. .Hunyadí-Utí Torna Osztály".
7. Erkelv közhasználatú idegen szóval,
21. Kettesre érettségizett.
névelővel.
• ' '.
30. Ö. E .
10. a. Férfi és női Ízléses divatdolgok itt
32. Mássalhangzó fonetikusan.
kaphatújki-* . _ "
r

Megfejtésül beküldendő:

^

VitszTl. függ. 10. a. — 17, 5, vizsz. 18, 28 függ. 16.
jelvény.

Rév:

Magfejtés i

-Cin,:-

szám.
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Párizsi nfik^
, Belvárosi Szlnhát áj zenés vígj.
_ Fó.aroai levelezőnktől —
A legkedvesebb fraacs operai
u l párizsi 'idámságs pezseg étben
bubajós zenét játékban, mely
. ( l , sikert aratott aa előkelő Bel
iro<i Színházban. Három dologból
jdúdik ez a siker: a finom, szellemes
potsikaból, a ' mulatságos siöregből
s ragyogó előadásból. Zenijét Ralph
jjéúilzky, a világszerte népszerű komeonista szerzetté. SzCregét Pünkösti
jíiidor dolgozta át franciából és annyi
lemmel, ötlettel s csillogóan derűi
pikantériársl szőtte át, hogy a űézglár sziute egyfolytában végignevelte
át előadást,
. Meséje röviden arról szól, hogy
egy előkelO fiatal asszony elhagyja
désgazdtg árát, palotáját és .millióit
egy szegény," szOkebajuszú szobrász
kurír est t. Milyen, szimpla történet,
ugyebár? Ámde sst az egyszerű
fillzsét mily hosszá sora gazdagítja
a bájos, lordulitos, vidám történetnek!
Minden szónak fajsúlya, zamatja,
"minden dalnak édes melódiája, hu
Stora és osatunója Tan. '
A női főszerep a magyar szín
játszásnak ma már legelső sorába
került Mezey Mária kezébeu van.
Százféle szint játszik meg a kitűnő
műrésrnö, a humortól a szatíráig, á
lirttél a fölényes okosságig. Játékban,
énekben, láoobao valóságot motorja
az «1« venpeisgét fl előadásnak. Ele rssntálie sikere r o l l . .
Rátkay Márton ssáneralakltása
•oupa derű, osnpa szír. A közönség
lelkesen - ünnepelte est á kisujja
begyóig -nagy műrészt. ,
Palóozy László marlöldes lép
tekkel hálsd s közönség szeretetében.
Férfias, egyszerű, igen kellemes je
lenség.
Vidor Feri angyali mamája fe
ledhetetlen.
Nagy erősségei az előadásnak
at ellenállhatatlanul mulatságot Sol
téji Annié, a feltűnően tehetséges,
temperamentumos RaBay Blanka, a
dekuratív Székely Ibolya s a markáns
egyéniségű Gond a György. Kitűnő
epizódfigurák: Fényes- Kató, Qál De
zső, Laozkó József, Berky József,
Kántor Peps, Kálmán Magda, Szemere
" ndory Dávid Józasf.—
_
A vágtatótenspójó, ötletes ren
dezés — Hermán Richárd .moukája
— megvesztegető kecsességgel és a
leglnomtbb stílueérsékkel találja fel
ezt a zenés remekművet. A darab
hat díszletei; bal srtisztikoa cseosebe•ese, Oara Zoltánt illeti érte as elis
marás. A zenekart Fischer Sándor
vezényelte lendülettel és színesen.
Prognózis; a Párizsi nők kosz
- szú hónapokig fogja kitölteni a Bel
Tárósi Színház műsorát.
3 I
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Közgazdaság.

idO all.it a fertőzés ia kisebb arányo
Erzsébet királyné e nléke. Szőllőskat Öltött s fertőzött helyeken. Ugyanis
kertek királynője, egvéb Mathiáss1030-ben a lertözött községekben át
léle kü'Oolegességek, Csabagyöngye,
lagosan 300 darab állat volt beteg,
Chaseelas, valamint különféle bor
1934 b>-u a 11 községben oaak 700
szőlő
darab állat betegedett meg, egy köz
ségre tehát 00 állat megbetegedess
sem j u t o t t . Azóta, tehát három éven
. át véaameutes volt az ország égésé Riparia Pcrtalu és BarlaOdieri alanyon), továbbá I osztályú a\rtmölosfaI területe. Amig Magyarország Így meg
semete éi pedig különféle alma, körte, őszibarack legolcsóbban bstsserasbrtO:
szabadult a vesztül, a nyugin es as
•szaki államok ierS'etén hol itt,' hol F L E I S G H M A N N H E N B I K szőlőgazdaságában,
amott mindig felütötte fejét a ragály.
Klváastrs árjegyzéket küldök.
Ez év tavaszán azonban már majd
nem egéta Európa területi it véltmentesnek volt mondható, amig Ma naponta allataink Btájál, lábait, hopy
rokkóból, Abika északi partvidékéről nem latjuk e a betegség kezdeti jelét,
egy újabb fertőzés hurcol t á t o t t Fran a hólyagosodast. S ba igen, jelentsük
ciaország területére. Azóta es s kW
azonnal a hatóságoknál ós s legkö
tőzés elterjedt Európa égést déli, zelebbi állatorvosnál. Az elrendel
nyugati és északnyugati területén s hatósági iu'.ézkedéajket pedig lelkin
ma mar a magyar határral szomszé méretesen, esőszerint hajtsuk végre.
Kitűnő kiegseritO és H í r a d ó . , .
dos jugoszláv területen terjed tova és Beteg allatot ne hsjlsunk közös lege
fenyegeti a m i állattenyésztésünket is. lőre, kOzOs itatóra, de még saját E l ő a d á s o k kezdete i szerda,,
A ragadós száj- és körömfájás állatainktól is knlönpsok el. Tartiuk délután 6 és' este (él 0 órakor, csü csak behoroolás által juthat sl boa-: szem elfltt, hogy osak- s legnagyobb- tortokon délután 8 és este fél 9 kor.
í zánk a hogy ennek' milyen s térje- fuk » tisitaság gátolhatja meg a ra
31 p é n t e k ,
' dése és mi ellene s legjobb védeke gály tovaterjedését, tehát a beteg
Szilveszter-est.
zés, srrs. legjobb példa az 1933 évi állat alfl egy szál szalma, vagy egy
1938. j a n u á r I szombat,
salamegyei fertőzés elterjedése ét -kii
taktrmányhulledék te kerüljön
annak rövid lefolyása. Zalamegyében el más udvarba, vagy más körségbe.
Újév.
1933: júnins- 26 én egy közeégben És mindenki, ski a beteg állatok Szilveszter éjjal ingyen nyeremény
állapítottak meg hatóságaink a beteg körül munkálatokat - végez, kesét,
- , " . ; 3 r - sorsolás.
"
ség fellépését ée mert S gszdsközöh- ruháját, lábbelijét i munkasstközrit
•
.
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ség bizonyára későn tett bejelentést, gondotao, " Ielkiisméreteiéu tisztiIat
egy hónappal « később as északkeleti le és fertötlsDÍtse.
. egy fekete szerencseirányban haladó orsztgúímentl köz
Á f'ltdmivelósögyi
minisiler
. ajsalao é a 4 db. é r t é k e s
ségek le r tő J ö t t e k voltak. A fertőzött máris ezigorú-rendszabályokit lépte
ttnr<
. . . .
udvarok száma egy hónap alatt 140- tett éleibe, amikor — még hála az •
ról 1101 re emelkedett.
—
Vsdnsy LáSZlÓ nagyszerű magyar
letennék — véizmentei az ország
énekes, zenés vígjátéka
területe. Etsk s rendaáabályok azon
A sürgőién űelbeléptstelt ha
tósági rendszabályok és állalegéss- ban Csákiakkor Itatnék hatásosak, a
ségflgyi intézkedések s késői bejelen veaiély akkor fess elhárítható, ha a
tés folytán nem tudták megakadá veszélyeztelelt területek lakossága a
lyozni a már széthuroolt ragály batóaagok segítségére siet és á t a d o t t
kitörését,' de a további elterjedés utasítások bet i r t á s á v a l ' a rendelkezé
F é s z e r e p l é k i Tőkés Anna,
meggátláséra igenis alkalmasak voltak. Sek legteljesebb megvalóeitásával lelTuray Ida, Komár Júlia, Páger
Ezután osak egy község esstlaközött jeilti ast, a mj veazély esetén a köiös
Antal, Kanos Gyula, dr. Palló
az eddigiekhez es még egy hónappal érdek 11 ország t mindnyájunk érdeke
, Imre, Dray Tivadar és Mály Gerő.
később Zilamegyér* vonátkoaólag a megkövetel.
rsgadós száj ét kOrOmttjás tehát
Eiöáíások kezdete: péntek, Szlllegbiztosabb ellenszere az, ha a gaz
vssztsr est* pontosio 8 és I O
daközönség az állategészségügyi,há
órakor. Szombaton Újév nspján —
tóságok által elrendelt óvóintézkedé
délután 2, 4, 8 és ette léi •
seket a legteljéeebb ménekben t t j á t
órakor.
Felelős véZsto:
érdekükbevalóknak tekintik és azokat
á legteljéeebb mértékben végre ia WITTMANN ANDOR Celldömölk. H e l y á r a k • Oonepnap, szorrjbalon
és vasárnap: Támlásszék 100 páholy
hajtják.
Decembef M5 szombat,
80, fenntartott hely 60, L hely 40,
II. hely 30 és gyermekjegy 20 fillér.
A ragadós ssáj és körömfájás
k a r á c s o n y e l s ő napja.
Szerdán es csütörtökön: Kettea egy
nem okos sok elhullást az állatok
Daoembar
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jeggyel Támlassrék 1Ü0, páholy 100,—:—között. A megbetegedett állománynak
k a r á c s o n y m á s o d i k napja. fenntartott hely 70, L hely 50, Q. hely
alig egy két százaléka ssokott atifo
satui esni a ragálynak. Sokkal inkább
30 és gyermekjegy 20 fillér.
Ünnepi' mflsnrukS?"' s legnegyobb,
káros a ragály abban a vonatkozás
j
sikerű
magyar
film,
Budapesttel
egyvj
ban, amit at igasállatok munkakép
Keveset használt
telensége, a tejelő állatok elapadása, időben.
a vemhes állatok elvetélése, sz álla Nóti Károly legnagyobb sikerű
tok lesovánjodása, elgyengülése jelent
t-^magyar filmje:
A ragadós s z á j és körömfájásban
megbetegedett állatok ogyanis hólya
olcsón eladó.
gos, genyesen kisebbedő szájjal oaak
CÍM a
totiilüvataJtoa.
nagyon kevesst esznek és járni is
síig tudnak, mintán a köröm tövénél
a lattyuköröm alatt, vagy a körmök
Keveset használt
között szintén gennyes kimaródás
seb jelentkezik. A betegség
i ssáj belsejében, a foghusi .
hijjasrészen piros foltok láthatók,
majd bólysgok jelennek meg, ame
Qyula, Barky Lilly é s
asztalosnál
lyek felfakadáa után sebekké alakul
Rózsahegyi K á l m á n .
nak át. Hs s betegség kifejlődik, ami
Celldömölk,gróf S z é e h e n y i István
•Vidám kiegészítő és Híradó.
a fertőzéstől számított 8—10
nap
utca 24. Ugyanott egy fiú
Előadások kezdete : szombaton,
alatt bekövetkezik, a beteg állat bő
nak felvétetik.
Karácsony első napján délután
ven folyó nyálával a ssáj és kOrtw
•ebekből isármazó gennyes váladékkal
2, 4, 8 és este léi 9 órakor.
megtartói mindent, ami a i állat körül
Vasárnap, Ksrácsopy mássapjás
találhatói almot, takarmányt, istálló
d. u. 2, 4, 8 és este léi .S-sor.
berendesésl és ss ilyen állat mellett
89 a z á r d a ,
foglalatcekodó ember rúnájára, láb
bélijére is^áregaiLa kórokosóragály
eladók,
anyag. A beteg állal, h r y a J a b ö
hely árak
elhalad, megfertőzi ss útszéli füvet
k
a
déklvitalhái.
Ketten egy jeggyel
és mindem, amihes lábával ée txájá•8
val hossáér. Rendkívül fontos tehát
as á l l a * * íissmiltént való tusaim Gorkij Maxim nagy szerű regénye.
lést, viiagálata. Kéltük meg
felveszünk.
ÖtonO
megfigyalé

AFUS-ALI

sima vessző és gyökeres oltvány

Éjjeli

menedékhely.

Hotel Kikelet

Apolló Hangos Mozgó

télikabát

k

A ragadót száj- é t

körömfájás.

Kz a fertőző állati
magyar gaidakozönség előtt nem is
meretlen. A földmivelésflgyi minisz
térium által kiadott állategészségügyi
évkönyv 1880. óta pontosan bessá
• mola fertőzőbetegségek elterjedéséről
* megállapíthatjuk, hogy a . ragadós
" • i - ét körömfájáe ragálya évrőlévre megjelent Magyarország területén
* a gizdakOsönségonk ss évek során
több kevesebb károsodás árán ismer
kedttt meg asSal. Allategéasségügyi
MbiágaJnJLoéltmUtos manaAJáns*
küezönheto, hogy * s T ~ f i s t ö s ^ á l i S t t
"tegiég a legutóbbi tit év lolysmán
• w d szűkebb térre ssorolt, majd
fertőzése nálunk teljesen megisarflnt.
* fertőzés 1080 ban 138, 1938-ben
1*», 1933-ban 97 és IttSé ben össi l l k ö s s é g r s terjedt. Dgyauesen

6. oldal.

VIKI

tereplöte^-r'

hálószoba bútor

eladó Majsz Lajos

Egy « s

b útor ok

r
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í KEMENESALJA

6. oldal.

Bizalommal
vásároljon

szörrneánit

Szilassy György
uücs-mesternél

Celldömölk,

Szentháromság-tér,
vaskereskedés

Singer
mellett:

Teleloohlvó: 47.

Karácsonyra

fényképeket
legolcsóbban Mesterháry Gyulánál Celldömölk,
r. k. templom mellett.
Arany éremmel

kitüntetve.

Raeiiia.kÖOTéBy.csu. Isclüai
littleü fajdalmait g y é f y i t t a a u
Budapesten a

HUNGÁRIA

FÜRDŐ

törkölyfürdolében
VH - Dohány o. 44.—OrvestfclOgyelet
Olcsó paosál árak. Ellátás és szobák
ról gondoskodónk az épöJetbeaJevő
Coninenlál Szállóban': l
Ismertetőt köldönk.

KaráCSOnVTa

Ingatlan adásvétel
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E Q Y E N
ILLAMOS

Celldömölkön
illdOmölkön 1—5 szobás, kertes
kertes
"
•
iládihátak.
.
. j . _ T?
ik, bérházak,
bérházak, villaházak
villaházak
J Ó Z S E F
műszerésznél
üzletházak, 1000—2000 öles tertlet- ! cikkeket N A G Y
tel gardahasak, vendéglők és egyéb I
Celldömölk, Kossuth Lajos-utca.
bázasingatlanok.
Rádió!
Gramofon I
Kerékpár!
1600—4000 négyszögöles ság- Csillár!
hegyi szőlőbirtokok, azok teljes béren-1
Vonatok
é
r
k
e
z
é
s
e
é
e
i
n
d
u
l
é
e
a
Celld&moik
állomáson
dezésével, meglevő borokkal és t f r - j
.. É r v é n y e s 1037. o k t ó b e r 3-tól.
méesel, olcsó éa kellemes-lefizetéssel, J
azonnali birtokbavétellel.
Ind.
I Érk.
Honnart?
Hová T
Érk.
Kisebb nagjobb
löldbirtokok
T 2 Ö Sopren
teherrel, védetten, kedvező lefizetés
vegyes
7%
4.29. I Szombathely
409 Bp -Keleti Győr
személy
sel, terméssel, vagy anélknl eladok,
személy
534
5.02 Szombathely
5,W f Szétesfebérvár
bérelhetők.
818
6.46
726
513 /Zalaegerszeg
Vevőim részére keresek családi
632 Sopron
motor
'Keszthely
7.48^,
7'20 Veszprém kp.
motor
5.22 Budapest—Keleti
házakat, bér házakát, Ozlet házakat, k i 
1050
8.03 Szombathely
gyorsmotor
6.10 Szombathely
sebb-nagyobb birtokot, bérletet, '•—
személy
7.16.
személy
a-20 Győr
Jteher személyi 6-29 Pápa (vas. nem) 722
Csoknyay J ó z s e f
"esztbely
8.25 Zalaegerszeg TapJ
926
634
\ — T fötdm. min. által eng, ing. é r t
személy
828 Szentgotthárd
9.01 irodája Celldömölk
11-37 Szombathely-Sztg. gyorsmotor 8.04 Székf. Bp-Keleti 11.12
829
Bp.—Keleti
Győr
.
gyors
11.40
, Árpád n. 16. szám. - 927
Szombathely
személy
833 Budapest—keleti 1220'
11.42 SzékeslehérvárDélil
. személy
836 Székesfehérvár
1317 Zalaegerszeg Tapj
motor
1320 14.10 Sopron
8.42 Sopron
motor
1033
motor
Pápá (vas., nem)
Kölcsönkönyvtár
11.45 Szombathely
teher szem. 14.20
1232
gyors
14-22 Szombathely
személy
1146
1724
Budapest-Kel
személy
Celldömölkön . " W
1533 Bp-Keleti Győr
13.4»
1536 Zalaegersz. fap.
1130
motor
1336
kötetes kölcaönköoyvtáramat a Wes
17.08 Bp. Kelefr Győr ,
J5.32
selényi ntea 1. szám alatti lakáso
1238
motor
17.09 SzékesfehérvárKelJ
kesfehérvár Bp. 2120^
-szeréély
1Í27
mon megojilottom. Havi 1 P kölcsön17.44 Szombathely
gyors
Budapest-Keleti 20.17
18.45
Sopron
\
•?
1428
dljért hetenként háromszor cserélhet
16.1»
vegyes-^
1935 Szombathely
1436 (Zalaegerszeg ! 1630
motor
agy a magyar, mint a világirodalom
Bp—Keleti
Gyűr,
16.69
személy
19.: 5"
classicns modern műveiből. .
16.02 Szombathely
19.07
gyors motor 2139 Bp.—Keleti—Bobai személy
17.11 Sopron
motor
Zalaegerszeg
KeszJ
18.16
személy 22.10 Sjékesf—Bp. Kel
; Kemény Klári.
17.14 Szombathely
személy
.'1.10
motor
22.18 Szentgotthárd
17.47 Budapest-Keleti
gyors• személy
2343
1735 Székf. B p - D é l i
személy
22.4:20.0« i.
1834 /Tapolca
t Zalaegerszeg
20.24
ízléses, olcsó nyomtatványok
20Dt- Szombathely
személy
J2U»
21.18 Zalaegerszeg
2..03
motor
223
DINKGREVE NÁNDOR gyorsmotor 21.41 Szombathely
2323
Schunda 10-es eladó.
2221
személy
5150
könyvnyomdájában
készülnek
2337 Bp.—Keleti m
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Szalon-cimbalom

Cím a kiadóhivatalban.

Névjegyek,
eljegyzési és lakodalmi meghívok
Könyvek, folyóiratok^.
Falragaszok
a p ó k .
Mindenfele hivatali és kereskedelmi
nyomtatványok Ízlésesen, gyorsan és
9

Celldömölk,
NYOMATOTT DINKGREVE

NÁNDOR

V1LLANYEKORE B E R E N D E Z E T T KÖNYVNYOMDÁJÁBAN,

I -

CELLDÖMÖLK
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POLITIKAI

1938.

ri

Irta: lan

"~Az emberi szív örök tulaj
donsága, hogy a kívánságokban
sohsem fokari Ma, az újév haj
nalán millió ea millió ajakról
hangzik el a jókiviosíg rövid,
de patinás igéje: Boldog írével!
. B o l d o g és boldogtalan, gazdag és szegény uton útfélen
ezzel köszönti egymást. Elmondja
a koszöntést, mert így szokták,
mért ez nem kerül pénzbe, sem
megerőltetésbe I Igaz, vaunak itt
üzletemberek, akik a jókiv^nságért' pénzt, vagy egyébb ado-.
mányi várnak! ók kivannak bot
dogságof másnak-, de csak azért,
bogy saját magoknak bizto. itsák
i boldogságot, ók az újév élel
mes vámszedői I De még így is
jobban jövünk ki; mintha ingyen
kívánnának valami rosszat nekünk! Igen; mert a babonás
Ember sokat ad arra, hogy áz
uj évet mivel kezdil 'Boldogság
kívánság csak boldogságot hozhat.

ban telettünk. Én már megun
tam a várakozást, ölhetett ke
zekkel nem a karok tovább áll n i
az élet terített iaastala előtt,
ahonnét csak morzsát, szórnak
a dőzsölök. Én már tettekre
vágyom! Es telteket várok tőled
is 1988! Furcsa ugye, hogy így
köszöntre* Nem voltál hozzásvokva ehhez a hanghoz a titkok
végtelenségében?) A titokzatos
álarcot le kell most már vetned
a ha kell, mind a 865 rend
ruhát lelépjük róladVtogy igazi
, lényedet megismerhessük! Mert
álarcos lovag vagy, ki hangzatos
, igékkel, közeledsz felénk amikor
ilt vagy, a valóra váltást mindig
j » Holnap t ra halasztód! Hit ebből
5 irár elég nekünk!
" V
5

|

A magyar nemzet nevében
beszélek hozzád!"ATraak—SH
' zctnek a nevében, amely már
megbűnhődte a multat s jöven, dőli Jöjj közénk) Gátat nem
Szetelnék. íjjy újév hajnalán emelhetünk eléd, mert. időkere
röntgenszemül lenni, aki a szívbe ked akadályt nem ismeri Jöjj,
is belát) Szeretném megnézni, ; de úgy, amint kér ; nemzetünk
vájjon mit érez azaz alázatosan j eidő imája: hozz ránk víg eszhsjlongó «ty«mfi. ,ki kora hai- tendőtl Te magad légy a víg
nalban utamba kerül és »Boldog ijesztendő! Hozd-efvőgre a sok
újéveit kivan!? Szeretném meg ígéret UUu a valóraváláa áldott
vizsgálni a lelkeket, vájjon mi pillanaláll T e tudod legjobban,
lappang otl a- homályban, amit a mini zokog a nép, hisz előtted
száj. ki nem ijnond,, de a SrlT nincs térbeli Távolság. Te y i n
tajogva érez! Az tény, hogy a. deniitt jolt vagy! Téged vesz
jó kívánságok legtöbbször meg-T jkára millió, és milíó gyifTó
szokásból hangzanak ni é s az ! ember. Boldognak neveznek té
őszinteségnek vajmi kévés köz • ! ged, aki szárnyaidén hordod a
van hozzájuk. Dt hát mi csak j békét és a háborúk véres poklát,
emberek vagyunkl Tévedünk, S En arra kérlek magyar véreim
mert bűnben- fogantunk a a ste- j nejébeö^ ne Te légy boldog, —
hisz életed nem terjed túl 365
műnk látása homályos!
• A hosszúra nyat bevezetés nap' kurta határán — hanem
után megpróbálok én is pár ü l " minket boldogíts! Legyen boldog
rözlő szót intézni ahhoz az esz Magyarország s határát ö v e z z e
tendőhöz, amely itt van az a Kárpát büszke bérce. - Szá
ajtónk előtt, amely - kopogtatás munkra ez lesz a legnagyobb
boldogság! Ne légy hit fukar
nélkül is eletünkbe lép!
1938. boldog újesztendő I
v
Kedves újesztendő! Meg
»allom, nem sok jőt látók eljö
A Celldömölki Kat. Legény
vendő titkos napjaidban! Pesszi egylet január 5-én tartja,a Orlff
mista vagyok. Do a mull tapasz Milloda Ossses helyiségeibeaJarsangi
talatai megtanítottak ttrra, bogy "áiicmulatsánát. A mulatság iránt
.* szivárványodat elégni kette- máris nagy érdektOdés nyilvánult-meg
'enség! És megtanultam azt is, es sis előieler szerint * -esotataág-a
legoegyobb siker jegfébeo fog iesaj••ogy s o r e l e m - először csak Jan . A meghívók szétküldése már
tüskét, de nagyon is szúrósat feíyamathao van, ha valaki tévedés
teremj "míg ,.a zöídelő ágon Ml meghívói oem kap, sít jelentse
Józsa festik, az idő elsu- •z egyesület vezetőségénél.
)
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1.1.

NÁNDOR

SzirkMztisig i s kladéhlvataf : ,
CetMoHMk. KoMvtk UiotHrtoa KaatM
Hirdette dtje elén ffaeeeaoo.

A teljesített Ígéret.
Országgyilés elé kerül a nácskozásökat minden fontosabb
választójogi reform. Megvalósul j alapelvről s most, amikor a
a titkos szavazás, megszűnik az ' reform nyilvánosságra
került,
eddigi külömbség városi és vi- j csak részletkérdéaakben merői
dé ki szavazöpolgár között.
i lek fel aggodalmak és kifogások.
. ' Amikor Darányi Kálmán az
E s viszont természetes. Itt
év elején bejelentette, bogy az | van pl. egy nagy kérdés: a v i alkotm'iűfjogi reformok közül a lasztási jogosultság,
kormányzói jogkör'' kiterjesztését gon eddig a lakoséig 37 száza
és a felsőház egyenjogúsítását léka volt szavazó, ami igen
követőleg" 1937. év végéig be általános választói jogosultságot
fogja nyújtani a választójogi re- . jeientett. Nagy nyugati demok
formot ia, ellenzéki oldalon sontt-J ratikus országok messze elma
kételkedésüknek és hitetlenkedé- radnak e szám mögött. Francia
aüknek adtak kifejezést. Kétség ország lakosságának 18.5 szá
kívül: rendkívüli feladatnak lát zalék?, bír szavazati joggal. A
szott három ily nagyjelentőségű bölcs megfontolás tehát ezen a
közjogi reform megoldása. Hiszen téren korlátozásokat követel, de
a múltban egy is alkalmas tehe a kormány javaslatival tervbe-'
tett volna arra, hogy a politikai vett intézkedések nem haladják
helyzetben, a legélesebb harcokat túl azt a mértéket, am: nemzeti
feltétlenül szük
idézze elő, esetleg a javastat szempontból
- *•
visszavonását, vagy a kormány séges.
Mégis, akik
Hasonlóképen - bölcs intéz
Klfnláü í g y é i kedés a vála.zrási agítációbák
ismerték U a r i
kételked
törvényes kéretek közé szorítása.
niségél, píilanálig
;

;

A titkos választójog csák akkor
nem sötétbe ugrás, ha a felelőt
len demagógia
aknamunkáját
lehetetlenné teszik, — vagy leg
Másrészt a bölcs megfontolásoké alábbis minimumra korlátozzák.
Mindezek csak kiragadott
ia —- és épen ezért soha sem
gondolt arra, hogy a javaslatokat szempontok. Választójogi törvényt
K többségi párt erejével, nume- alkotni talán nehezebb;'-' mint;'
rikus fölényével oldja meg. A bármely más törvényjavaslatot.
miniszterelnök elgondolása az Annyi szempont vár megrontó
volt, hogy e reformoknak *, nem
lásra, olyan fontos érdekeket kell
zett közvélemény teljes megayug- I összeegyeztetve
beilleszteni a
vására, áz összes politikai tér mindenek fölölt álló nemzeti ér.-'
oyezők konszenzusával kell létre dekbe, ami nemcsak munkában,
jönni. .így is - történt, mind a de felelősségben is párállani.
kormányzói jogkör kiterjeszté
A kormány jayaalata mind
sére, mind'a felsőház egyen-jo* ezekre, figy etemmel volt — s
gusftását egyhangúlag szavazta mindezek mellett megoldotta a
még az országgyűlés, v
Ugnagyobb kívánságot: a titkos
. Est a módszert követte a I válás riójogot. A magyar alkotminiszterelnök a választójogi re- j máriyos élet korszerű fejlődését
form előkészítésénél is. Mond-| jetenti ez, újévi ajándékul ar.
hatni permanensen folytatott la-4 országnak.
tek abban, hogy ígéretét valóban
be fogja váltani. A miniszterel
nök a k e v é s sző, — dn annál
határozottabban a tellek embere.
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Ete^stlk a m a d a r a k a t .

Most, hogy beköszöntött az minienkí tudja magáról, hogy
igazi szibériai tél, szegény ma- éhesen nem "tud kitartani, nem
daraknak is eljött a legnagyobb pedig a hidegben. A testnek
szenvédési idejük. A fákat be- táplálékra van szükség, anji fűli
lepte h ó , í * zozmsra, épen igy a tostel melegét ad annak, épen
a mezőket is. Ilyenkor nem talil úgy, mint á szobánk kályhája,
semmi enni valót a szegény kis ' melyet lűtenünk kell, misként
madárka, ba a jólelkű ember hideg marad, megfagyunk mel
nem szánakozik rajtok, éhen lelte. Ami a kályhának a .fa
szét) tüzelés, tt a testnek a br,
pusitornfkrel, megfagynak
t

Ingatlan adásvétel

Bizalommal
vásároljon szörmeárút

Szilassy György
utas-mesternél Celldömölk,
Szentháromság-tér,

Singer

vaskereskedés melleit.
Telefon hívó: 47.

.

Karácsonyra

fényképeket
lesterházy Gyulánál

Celldömölk,

r. k. templom mellett. . ~.
Arany éremmel kitüntetve.
Rheuaa.kösiTéay,
iifllett íildalraait

Celldömölkön 1—5 szobás, kertes
osaládiházak, bérházak,
villaházak
üzletházak, 1000—2000 öles terület
tel gazdaházak, vendéglők ée egyéb
házasingatlanok.
1600-4000 négyszögöles ság
hegyi szőlőtirtokok. arok teljes beren
dezésével, meglevő borokkal és ter
méssel, olcsó és kellemes lefizetéssel,
azonnali birtokbavétellel.
Kisebb nagyobb
földbirtokok
teherrel, védetten, kedvező lefizetés
sel, terméssel, vsgy anélkül eladók,
bérelhetők.
.- Tevőim részére keresek esaládi
házakat, bérházakat, üzletházakat, ki
sebb-nagyobb birtokot, bérletet.

Csoknyay J ó z s e f
löldm. min. által eng. ing. ért.
irodája Celldömölk
•
Árpád o. 16. szám. . .
a m i H B B i a » i M i i a _

Kölcsönkönyvtár
Celldömölkön

3QQQ

kötetes kölcsönkönyvtáramat s Wes
setényi utca 1. szám alatti lakáso
mon megnyílottóm. Havi 1 P kölcsöndijért, hetenként háromszor cserélhet
égy a magyar, mint s világirodalom
H classicns modern műveiből.
.

'Badapesteo a

Kemény Klári.

H U N G Á R I A FÜRDŐ
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KEMENESALJA

6. oldal.

törkölirurdíjibon
Vil. Doháoy u. 44. ~ Orvosi felügyel
Olcsó pausál árak. Ellátás és szobák
ról gondoskodunk az épületbea lérfl
: Con'ineutál Szállóban.
,
Ismertetőt küldünk. .

izalon-cimbalom
Schnnda 10-es eladd.
Cím

a kiadóhivatalban.
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Karácsonyra y ILLANÓ

műszer
cikkeket N A G Y J Ó Z 8 E F
Celldömölk, Kossuth Lajos-utca.
Rádiói
Oramotbtil
Karéi
Csillár I
Vonatok é r k e z é s e é s indulása CelldömSIk
Érvényes 1937. o k t ó b e r 3-tól.

HonnanT

Érk.

Ind.
755

Hová T

Sopron
vegves
429
409 Bp.—Keleti Győr
személy
Szombathely
személy
5.06
5:02 Szombathely
Székesfehérvár
6.46
5- 13, /Zalaegerszeg
6J2 Sopron
motor
MCesztKely
522
7-20 Veszprém kp.
motor
6.10 Budapest-Keleti
I
gyorsmotor 803 Szombathely
Szombathely
6-29
»•20
személy
Pápa (vas. nem)
825 gSegerszeg T a p T ^ " " ^ 6.54
(Keszthely
személy
828 Szentgotthárd
(Zalaegerszeg
11-37 Szombathely-Sztg. gyorsmotor 8.04 Székf. Bp-Keleti
829 Szombathely
11.40 Bp.—Keleti Győr
—* gyors
személy
833 Bodapest—Keleti
11.42 SzékesfehérvárDéli)
személy
Zalaegerszeg
Tap.
836 Székesfehérvár
1317
motor •
8.42 Sopron
14.10 Sopron
motor
motor
Pápa
(vas.
nem)
11.45
14.30
teher szem.
Szombathely
gyors
11.46 Budapest-Keleti
14-22 Szombathely
személy
személy
15.53 Bp-Keleti Győr
IIJSO {Tapolca
15.56 Zslaegersz. f ap.
motor
17.08 Bp. Keleti Györ
12.58 Sopron (vásárkor)
motor
17.09 SzékesfehérvárKel.
személy
14.27 Székesfehérvár BpJ
gyors
117.44 Szombathely
14 28 Budapest-Keleti
Sopron
m

- vegyes, +18.45
motor
19.35
személy 19.55
gyors motor! 2139
személy 122.10
motor
! 22.18
személy ! 2343

Szombathely
Bp—Keleti Győr
Bp.-Kele«—Bobd
Zalaegerszeg Kesz.
S^ékesf-Bp. Kel
Szentgotthárd 1

motor

1436

személy
motor
személy
gyors
személy

1602
17.11
17.14
17.47
1755
I 18.04

! ízléses, olcsó nyomtatványok

j DINKGREVE NÁNDOR
I könyvnyomdájában

személy
motor
gyorsmotor
személy

aígerszeg
Szombathely
Sopron
Szombathely
Budapest-Keleti
Széki. B p - D é l i
(Tapolca
iZalaegerszeg
Szombathely
Zalaegerszeg
Szombathely

-Keíetl

készülnek

Báli, eljegyzési és lakodalmi meghívók
Könyvek, folyóiratok,
*
Falragaszok
Röpla
Mindenféle hivatali és kereskedelmi
nyomtatványok Ízlésesen, gyorsan és

ö l e s é n
«ve

nanoor

K0|,

y»»
!elldömölk, Kossuth Lajos-utca
NYOMATOTT DINKGREVE NÁNDOR VIIXANYERÖRE BERENDEZETT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, CELLDÖMÖLK
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