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KEMENESALJA 
•egjelen sulisa vasárnap reggel. 

Hirdetés dljt elére fizefesdő. 

P O L I T I S i l LAP. 

DIN KORÉVE NÁNDOR. 

Szerkesztőség éa aMMttatal: 
Diokgreve Nándor könyvnyomdái* Czelldömölköa, 
id« intéz»odők a szellemi réart illett) közlemények 

hirdetések éa mindennemű pénzilletékek. 
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A Magyar társadalomhoz I 
A iport u agéaa vitáié, 
A mi ipertunk • megyeriig*. 

A Magyar 01 ympiai Bizottság megkí
sérli, hogy a magyar társadalom áldozat
készségébűi lehetőre tegye a magyar -port 
. . p . . . . n l á n . . i . aj aj Htí élj ' 

rendezendő Olympiászon 

Bodapesten a cserkeszek álul rendezett ju
biláris díszelőadás alkalmával látni, mikor a 
városi színház (volt Nerop ra) iObejárata elé 
vonult több ezer cserkész a azok sorfala 
között vonult be a kormányzó Ű lOméltósága 
a színházba, továbbá a főhercegek, két lő-
cserkészOnk gróf Teleki Pál és gróf Kimen

et wiins | sjjajassaei r s . n i T ág . »nu,i nptabilitáaok. 
Míg a degeoerált városi publikum ts-

i idő dacára télikabátban fagyoskodott, 
havában Parisban 
való részvételét. 

Minden igaz magyar ember politikai, J addig a testben és lélekben az életerős, egész-
társadalmi és felekezeti tekintet oélkfll — tégss és vidám oerrkéezek már azt hiszem 
kell hogy atérezze azt, hogy szomorú ma- ; valamennyiünk álul ismert festői, de amellett 
gunkrahagyoilsagunkban makkor- -mzeti ér- | s z e rfDtOtt praktikus cserkész dresszben jelen

tek meg. Dgy álltak előttünk, mint a régi dek, hogy Csonksmagyarország sportifjosága 
a többi szerencsésebb nemzetek versenyében 
méltóképen képviselve legyén, tsnoságot téve 
létezésünkről, élni akarásunkról és tudásunkról. 

Az állam a maga háromszázmilfiós ado
mányával megtett mindent, amit a mai pénz
ügyi helyzetben megtehetett. Azonban ez az 
Összeg csak egy kis. részét képezi ama két
milliárd magyar koronanyi Összegnek, amire 
versenyzőink kiküldetésére okvetlen szük
ség van. 

A Magyar Olympiai Bizottság a hátra
levő összeget hazafias "érzéssel 
társadalomtól kéri. Ebből a célból Badapes 
teo a m. kir. Operaházban és a Városi Szin-
házban művészi és sportelőadásokat render, ' 
hogy szok jövedelméből lehetOve tegyék a , 
szOkségsa Összeg megteremtését Arra kéri ' 
tehát a magyar társadalom minden egyet , 
tagját, hogy nemes áldozatkészségük teljes 
erejével tegyek lehetővé, hogy ezen nemet 
ét nemzeti életünkre métere kiható célt 
elérjük. 

AZ t célra szánt szive* adományokat 
lapunk kiadóhivatala is készséggel közvetíti, 
illetve illetéket helyre juttatja. 

ML 
' • rövid bárom betűvel ki van fejezve 

a cserkészet egész mibenléte. Ha valaki agy 
ismeri a cserkészetet mint én, igazat ad 
nekem, bogy azt rövidebb ét találóbb szóval 
nem lehetne jellemezni, mint ltlOgy én vá* 
lasztottsm meg cikkemnek címét, maly név 
egyesili magában a cserkészet lényegét t 
vonzó erejét. 

Már a régi rómaiak azt tartottak, hogy 
ép testben Iskozhstik ép lélek. Mi ke-

ítények est s mondást is alkalmazzak, ha 
nem is szószennt mint Ok, de mégis vsn 
valami igazság benne. Mi a cserkészetre ezt 
s mondást azzal a változtatással fogadjuk 
el: az az igazi cserkész, ski testben és lélek
ben is erős. Az köztudomású dolog, bogy 
nincs egyetlen egy társadalmi intézményünk 

! római legionáriusok, de * fink nagyobbak, 
; többek voltak ásóknál — meri magyarok 
' voltak — s mosolygó arcok dacára Ok tud-
| jak, bogy a hasa számit reájuk, szok a fel-
| sdatok, melyeket őnekik kell megoldani,- nem 
I lesz könnyű feladat, de ők nem félnek tőle, 
| mert őnekik mint a cikkem elején is • kilej-

tettem, egy testi mint szellemi erejük még 
I van hozzá s hazafiságot is kétségen felül áll. 

No de lépjünk be a városi színház 
. óriási nagy • épületébe, hogy s t l i -zdőadást 

magyar , melyet a cserkészek rendeznek, szemtanúja 
lehessünk. Dgy a színház óriási nagy halljá
ban, mint magábsa a színházban a közönség 
torai között tarkítva itt is, ott i t látónk dél
ceg cserkészeket, egyik rész segédkezik s 
rend fenntartására, a másik rész a nézőpob-
likumot elkalauzol a helyére, dt a nézőkö
zönség kOZOtt is látunk belőlük elég nagy 
számmal. •-> 

A nézőtér (ahol a publikum van) csak
hamar elsötétül t Hermáim Győző cserkész-
parancsnok híres cserkész favósteoekera reá-
zeudit t Himnuszra. Azt hiszem, az óriási 
nagy közönség közül nem akadt egy sem, 
kinek szemében könnyek no csillogtak volna 
akkor. A Himnusz mindig hatolt reánk, de 
különösen a mostani szomorú időkben a ha
tást még fokozta, hogy a cserkészek szolgál
tatták a zeeét t ami a 10,* annak minden 
passzusát igazán át i t érezték 

Azután következett dr. Sik Sándor volt 
országot cserkész elnökünk magas szárnya
lású beszéde, melyben kifejtett* a hallgató 
közönség elölt, hogy mi is az a cserkészet 
és mi s programúinak. Oly zugó tapsviharral 
fogadluk s gyönyörű beszédet, hogy olyan 
tapsvihar csak kiváltságos nagy művészek
nek jnl osztályrészül. • ' 

Tarka számokkal szerepeltek a cserké-
sztk. volt színielőadás, szavalat, kuplészerO 
éneklés, vetített képes előadás, melyben be 
lett mutatva képekben ugy á külföldi, mint 
a magyar cserkészet egyet fontotabb mozza-

sem. ami a test kultuszát annyira párhuzamba j nata. (A mi I I I cserkészkerfllelOnkbőI is sze-
tudná vonni a srelltmiek kultuszával ét kul- repelt néhány kép.) Bt lett 'mutatva a tábo-
turájával. mint a cserkészet Vagyis ezzel ! rozásnak egyes intim részlete, ami nagyon 
ezt akarom mondani, hogy a cserkészet nem- j tetszett a közönségnek, melyben örömmel 
csak arra törekszik, hogy jellemes, szellemes j konstatáltak valamennyien, hogy mégis szép 
és minden tekintetben intelligens férfiakat • és poétikus dolog cserkésznek lenni. Az elő.-
n evei jen a hazának, hanem testben is erősek,"' adás a fúvószenekar Rákóczi indulója akkord
edzettek és egészségesek legyenek. • jai mellett véget ért 

Lélekemelő látvány volt a mull hó 27-én Mindezekből a példákból láthatjuk. hn«y 

a cserkeszek tanújelét adták annak, hogy 
mint cikkem elején kifejtettem, nemcsak testi 
erőben, hanem szellemiekben It lOIOtts álla
nék a velük egykorú lakkal és ifjakkal ét 
gyönyörű perspektíva nyílik meg előttünk; 
egy bizakodó, hogy még nincs veszve a ma
gyar ifjúság és vele Magyarország, mégis el 
kell alóbb vagy utóbb következni nagy Ma-
gyaiutaaágnsk aa eset a l e l él ifjak létfl-
akká nőnek. Táborunk száma pedig 
Itten napról-napra szaporodik ét qaalitatotabb 
fog lenni . 

Mi czelliek olyant produkálni, mint a 
pestiek nem tudunk, de ha esetleg rendezünk 
valamiféle cserkészünnepélyt, vigy előadást, 
honorálja a nagyközönség munkánkat azzal, 
hogy nézze meg, bogy a mi szegény kit csa
patunk is mire képet. Mi i t tagjai vagyunk 
a nagy internacionális cserkész mozgalomnak, 
melyre nemcsak mi cserkészek, hanem a 
cserkészek szülei i t büszkék lehetnek. Tehát 
a cserkészmozgalmat pártolni és istápolni 
agy e közönségnek mint e városnak szintén 
erkölcsi kötelessége, bogy az még .vidéki vá
rosokban is, mint s fővárosban terebélyes 
fává nőjjőn, amely azntán boVgv.-i II meg
hozza az egészséget gyümölcsöt. 

ctengtri Hdctky Egon 
járási cserkész főtitkár. 

L e l k e m g y á s z a . 

Rám borult e **fe sötétség, 
Éjjssk Vélem a aappek; 
A* ó*i nap sébsai nem ég, 
Bennem minden már meghalt. . ' 

Hogu miért 4HM f s á e z l s Wksrn, 
N« ktrsas* atnki sem; 
Elég ha azi magam tudom, 
t s az Isten oda ftaa. 

Ptrvsja Rjttwhlta DIBjNÁRlK AbADAR. 

H Í R E K . 
Űrnapja. Az Oltári szentség 

ntk nyilvános ünnepét csütörtökön tartja a 
kath. egyház. Az ünnepélyét istentisztelet d. 
a 10 órákor kezdődik az apátsági templom
ban, amely alkalommal az apáti miaét Jándi 
Bsrnsrdin apát tartja teljét segédlettel. A 
szentmise vegén megindul s körmenet a fel
állított négy oltárhoz, amelyek közül az első 
» templöar éti iki oldtlán, e második a Kál
vária kápolnában, a harmadik az apátsági 
székház bejaratanai, a negyedik a Szenthá
romság szobornál lest elhelyezve. A körme
neten a hivatalok, egyesületek ét iskolák 
testületileg vesznsk rétzt s következő sor
rendben: legelöl s kereszt után jönnek az 
elemi fiúiskola tanulói, utánnuk a polgári 
fiúiskola, elemi .leány és polgári leányiskola, 
Mária Kongregáció, Szoc. Misszió Tártalat 

J-Legéoyegylet, Vasutasok egylete, ipartestület, 
apácák, papság, majd a papság mögött az 
Oltáriszsntaéget vivő apát a baldachin alatt, 
azután a hatóságok, s kath. hitközség kép-

Kisárólag elsőrendű 
minőségben a 

l e g e l ő n y ö s e b b 
• árakon 

S T E R N J Ó Z S E F R . T . 
Budapest, Calvin-tér 1. Alapittatot! 1860. évben. 

Női és férő ruhaszövetek. Női, férfi és gyermek-fehériiemüek. Vasion és nmóárak. 

Kizárólag elsőrendű 
minőségben a 

l e g e l ő n y ö s e b b 
árakon. 
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Megérkeztek a legújabb UberU, grenadia, 
baltit, aoai uijfk TtaL kartoa és festő 
uJdiMágaiJik, nfári mosó férfi rnhavász-
aak, tlor, mpslis és selyem harisnyák nagy 

ket a legolcsóbb árban 

szám. 

W e i l e r T e s t v é r e k 
diyatirn fliletében kapja meg. 

CzeLldömblk. Járásbirósági épület. 

- I I . o. fiak, 17-én délelőtt 
f—VL a leányok, délalán 

18-in délelőtt 

TiselőtestOieta és s hivő aép. A plébánia 
hivatal ezúton felkéri a körmeneten részt
vevő hivő k'izöoséeet, hogy a megfelelő ren
det a körmenetnél betartsa és kOlső visel' 
kedésével is illő tiszteletet tacu.-itsuo áz 
Oltári szentséggel szemben. Oruap nyolcada 
alatt naponként reggel negyed 8 órakor 
énekes szentséges mise lesz az apátsági tem
plomban, jövő vasárnap pedig, a körmenet 
ugyanilyen sorrendn-m megismétlődik. 

T U H Í ¥ ~ s 7 a I s ^ 
kath. elemi iasolakbsn, a vizsgák a következő 
napokon lartatuak meg: június 15 en délután 
4 ónkor M óvodások vizsgája Június 16 án 
délelőtt fi—IQ ónkor aj I—IX. o. leányok, 
10—12 ónkor a III—IV. o. leikuypk, détatán 

kor ss I -

meg az érvég. vizsgák. Június 39 én Te Deum, 
amelyen minden tanuló kötelet megjelenni. — 
« ?»ao | Jjjwt wkolá^aB a* áraájf* vizsgák 
janiua hó 22 éq délután fognak megtartatni, 
melyre az érdeklődőket sziveseo meghívja az 
iskola vezetősége. Az 1924/25 ik tané»re a 
beiratasok június 23 és 24 napján fognak 
megtartatni as Árpad utcai iskolában délelőtt 
8—12 ig. A pótbeintások szeptember hó 
2 án lesznek. 

Köszönet. A helybeli Hangya Fogyasz
tási Szövetkezet a kath. elemi iskolának 100 
azez, az óvodának 100 ezer, a Szoc Misszió 
Taronlatnak 80 ezer, Kath. Legényegyletnek 
80 ezer, Mária Kongregációnak 30 ezer, Ha
rangalapra 20 ezer koronát adományozott. 
Ezen szivei adományokért hálás köszönetet 
mood lenti intézetek elnöksége. 

á kői t isztr iss lök elosztóhely vezető
sége ertPsiti az igényjogosult tisztviselő es 
nyugdíjasokat, hogy a június havi cukor és 
aü járandóságaikat folyó hó 16 és 17-én 
okvetlen váltsak ki, mert folyó hó 18-an 
kezdődik a kedvez-néűyes szövetek kiosztása, 
akkor pedig élelmiszer senkinek kiadva bem 
lesz. Az első osztályú szövetek kiosztása a 
következő sorrendben történik: folyó hó 18 án 
az A—F jelO 3 méteres, 20 án A—F jeJO 3 
és A—F j.-lű 3-20 méteres, 21-én pedig sz 
A—N jviii 4 méteres női szövet utalványok 
váltatnak be, a megjelölt. sorrend szigorúan 
betartandó. A I I . osztaiyu szövetek kiosztása 
az nlana következő hétre marad. 

Megvágta a a jaká t , balkezén elvágta 
az erekel elkeseredésében szombaton ej jel 
öngyilkossági szándékból Lőrincz Sándor 54 
éves nyugalmazott vasutas. Még azon éjjel 
maga jelentkezett a kórháznál felvételre.aba! 
azonnal gondos ápolás alá vetlek, igy állapota 
már a javulás utján van. 

l ázhe lyek kiosztása. Csütörtökön osz-
- tottak ki az igényjogosultaknak e Dömölki-

utcában levő apátsági birtokból igénybe vett 
területet. Az Országos Földbirtokrendező Bi-

_,zottság caéroOkazakértd kiküldöttje eszközölte, 
a kiosztást sorshúzással. Ezzel befejezést 
nyert az eljárás s mindenki megkezdheti a 
házépítést. 

Tanitóválaiztás. Mult vasárnap a ke-
menesmagasi-1 ev. gyOlekezet osztálytanítót 
választott Kasatner és Komjáthy oki. tanítók 
jelöltettek és a választás során Kasztnert 
választották mag tanítónak. 

Ksjz és M r i a W k a kiálütáz. A ozell-
dömölki állami polgári fiuiskulában, ebben aa 
iskolai évben is kiállítást rendeznek. A tanulók 
ez évi rajzai és kézimunka tárgyai kjatfllnak, 
bemutatásra. Az egyes osztályokban külön
böző fa, papír, agyag és háncs munkákat 
láthat az érdeklődő. A kiállításnak célja egy
részt az, bogy beszámoljon az intézet ezirá-

nyu munkásságáról, másrészt pedig, hogy a 
szegénysorán és ügyesebb tanulókat a jövő 
év felyam.iu rair. és kézimunka eszközökkel 
segélyezzük. A tisztelt szülőket és érdeklődő
ket a kiállításra ezúton hivja meg az intézet. 
A kiállítás június 28-től 24-ig tart Nyitva 
d. a. 8 - 1 2 ig és d. u. 3—6 ig. (Vasárnap 
csak délelőtt) Belépődíj 2000 K. A kiállítás 
második napjától kezdve a kiállított tárgya
kat elárusítják és azok azonnal el is vihetők. 

Sport-• l g i r t I i n l M " - " " k i T n " k v * n sport 
egyesület football csapata ma vasárnap dél
után fái 6 órakor a pápsi Kinizsi Sportegy
let csapatával barátságos mérkőzést tart 
CzelldömölkOn a Vasár-téri pályán. _ 

Feldtnlves iiotók gyerateksl csak 8 
hónapon at járnak ezután lakotaba. A kul
tuszminiszter « napokban kiadott rendeleté
ben utasította s tanlelOgyelőségeket hogy 
ahol a tanalók többségé (öldmivee szülők 
gyarmek*, ott aa iskolai évet májusban kall 
befejezni és október elsején kell megnyitni. 
A tanítási idd az ilyen iskojákhsn nyole 
hónap Issz. 

Taaáij. As ingyenes elemi népoktatás 
megszűnik a jövő tanévben, csupán a szegé
nyeket mentik fel a tandijkOtelezettaég alól. 
A tandijat as iskolaszékek, illetve iskolagond-
nokságok állapítják meg, öaazege 4 aranyko
ronánál kevesebb, 16 aranykoronánál több 
nem lehet Beintási díj 60 aranyfillér less. 
de es alól nem lehet senkit sem felmenteni. 

Igazságügyi segédhivatali tisztviselői 
vizsga. CsOtörtökön a győri kir. Ítélőtáblán 
a helybeli kir. járásbíróságnál alkalmazott 
Kovács Juliska díjnok. Nagy János és Deli 
Árpád betétszerkesztési másoló dijnokok,mind 
a hárman, kiválóképen Kovács Juliska és 
Deli Árpad fényes sikerrel lettek le a vizsgát. 

Fogászati műterem WeHoer Gyula 
veszprémi logáss junms 15-én megérkezel! 
Czelldömölkre és itt jalius elejéig fogászati 
munkálatokat végez. A fogbajbáu szenvedők 
minél előbb jelentkezzenek, meri július és 
augusztus hóban nem tartózkodik Czetidö-
ruölkön. 

Sport-muUUag. A Törekvés Sportegy
let hétfőn tartotta táncmulatságát a Laizló-
féle kerthelyiségben, amely ugy anyagilag, 
mint erkölcsileg szépen sikerült. A tekézők 
is hódolhattak sport szenvedélyüknek, mert 
nemcsak hogy edzették magukat • tekézésben, 
hanem' a három legjobb dobó még értékes 
ajándékot is kapott. A tombolatárgyak ezen 
a mulatságon kijátszva nem lettek- hanem a 
jövő vasárnaptól kezdve a László-féle ven
déglő kerthelyiségében délután 2 órai kexdets-+-m eg ! ebe60lt volna, 
tel tekeversenyen fogja kijátszani, egy-egy ' 
versenynapon 5—6 értékes tárgy kerOl ki
osztásra. A táncmulatság alkalmával telülfi-
zettek: N. N. 300 ezer K, László Mihály 100 
ezer K. N. N. 50 ezer K, (Jersey Kálmán, 
Kolozsi Sándor, Kovács Lajos 25 ezer K, 
Saáry Ferenc. Mara István., Tihanyi Béla] 
Svendor János 20 ezer K. Goldstein Mórné' 
16 ezer K. Móritz Béla, Jenéi Imre 15 ezer 
K, Varga István, Nagy József, Németh László, 
Gutentag Imre, Szíja Kálmán 12 ezer K. dr. 
Horváth Károly, Adorján Dezső, Kutasi Ferenc, 
Gyürü Vince, Viricze József, Nagy Zsigmond] 
Hokhold István, Kiss Ferenc,Horsoviczky Ka
rol j , íyjthn JflMal B J U U I Sjudor, Resta Ist
ván, Orv. Zsoldos Antal né, Vince Lajos, Gré-
gely Miklós, dr. Szalay József, Mészáros Ist
ván, Holpetl József, Beiainger Izidor, özvegy 
Balogh Lászlóné, Kulcsár István, Dinkgreve 
Nándor, Fehér János, Móritz Károly 10 eset 
K, Tóth Ferenc t ezer K, Módos József 8 
ezer K, Ktas Mihály, Ceoknyay József 7 ezer 
K Farkas Iiuan, Pethő Lajos 6 ezer K, 
Nagy Lajos, üti Mihály, FOlöp Jánoi, Saárfi 

József, Nagy Elek, Holpert József, Ozv. T i Q C 4 

tamasqé, Molnár Jazjef, Szarka Károly | 
ezer K, Benkő Zoltán, Somogyi Gábor, N. N., 
Klimlts Lajosné, Fodor Lajos 4 ezer K, Ozv. 
Bogács Józsefoé, N. N. 3 ezer K. Szeiler Jené, 
Nagy Károly, Baracskai Sándor, Nagy Lajos, 
Holpert Mihály, Lakatos József, Bali Ferenc, 
Fabiau DJZSŐ, Horváth József, Vathi Imre, 
Vajai Sándor. Kiss Ferenc, Csepeli Lajos, 
Klafl Gyula, Németh Sándor, Cziraki János, 
Nagy Gergely, Németh Ferenc, Lőrincz István 

"2-
mint szoknak, akik tomboiatárgyakat ado
mányozni sziveeek - voltak, ezúton is hálás 
köszönetet mond az egyesület vezetősége. 

MOailsr áa ta l telekkönyvi betétszer-
keastő telekkönyvvezető meghall. A m. kir. 
járásbíróság épületére pénteken kitOzték , 
lekete gyiszlobogót tmely figyelmeztető vett, 
kogy s kar. jártrtaféséaaah gyásza vs*. Mag-
kait egyik tagja élete dalén, 46 éves korában, 
28 éves lisáaástUa hivatalos mUödés kök
ben, aki láradkatatlan, köteleaségtudó tiszt
viselő és önzetlen kartárs, önfeláldozó jóbarit 
volt, ép ezért nemcsak kar tanai és szorosan 
sz igazságszolgáltatáahoz tartozók, hansm a 
jogkoreső közönség is igen megszerette, ked
velte, mart mindenkinek, aki csak hozzá 
fordalt és módjában állott, szívesen állt ren
delkezésére és ügyét előzékenyen állatta. 
Családjában is mint gondos férj és igazi j é 
családapa volt 14 évi boldog házassági ideje 
alatt 4 gyermeke született akik közül 3 szép 
gyermeke a mait években gyors egymásután
ban 15nap alatt meghalt. Nagy megpróbáltatá
son ment keresztül, de mindig Joób türelemmel 
viselte ezen megpróbáltatás nehéz arját ami 
most 5 hónap előtt beállt súlyos megbetege
désének idején keresztül is kisérte. Tegnap 
delatán volt temetése a közkorház halottas 
házából, a rokonság, nagyszáma gyászoló kö
zönség részvételével. A kir.járásbíróság tagjai 
testületileg vettek részt temetésén, ravatalára 
koszorút helyeztek s haláláról külön gyász
jelentést adtak ki. Nyugodjék békében. 

A vlkar meg némított egy embert, á 
múltkori nagy viharral egyidejűen Győrött is 
vihar lombolt amely elől mindenki fedél alá 
igyekezett. Slezák András munkás a győri 
székesegyház főkapujába húzódott meg, de 
alig egy két percnyi oltidőzés után becsapott 
a villám a székesegyház déli oldalán a tem
plom elektromos vezetékébe, amelyet erősen 
megrongált A villám hirtelen pályafutását a 
bejáratnál szorongó munkás lábai előtt Je
lezte be. A villámcsapás- hatása alatt Slezák 
megnémult, anélkOl azonban, hogy egyébként 

Ének és torna-ünnepely. A helybeli 
állami polgári fiúiskola növendékei ma dél
után 4 órakor a Félix ligetben ének éa toroa-
Onnepélyt tartanak. Belépődíj 2000 K. 

Soronklvuli előléptetés. CzelldOmOlki 
fűtőháznál: Kovács Károly, Nagy Lajos II. o. 
irodai segédtisztek, Gerencsér Mihaiy,Kalbátach 
István, Koczán László, Schoeidler Ferenc. 
Vajda Sándor L o. vontatási segédtisztek, 
Bezák Vilmos, Henos Ferenc, Mayer Lajos, 
Schilling Henrik, Tóth János 11 o. segédtisz
tek I . o. vontatisi segédtisztekké, Fülöp István, 
Gombkötő István, Gréger Ferono, Móritz Jó
zsef, Papp Sándor, Weltinger Győzd I . o. 
vontatási segédtisztek, Bervay Károly, Nika 
József, Stakk Vilmos L o. műszaki segéd
tisztek, Leier József, Janik Forene I I . o. mű
szaki segédtisztik, Ágoston Sándor,' Nagy 
Károly, Szabó Jézsel L o. vontatási altisztet, 
Ambrus litván, Finta Gábor, Bassk György, 
Koroknál István, Tarr József I I . o. vontatási 
altisztek L o. vontatási altisztekké, Nagy 
József I . o. o. műszaki altiszt CzelldOmOlki 
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Kemenesaljái Takarékpénztár Részvénytársasás Czelldömölk. 
Sácl-nlti 28 i i i a 

falatei: 7 

Foglalkoiik ra iod*nnemü bankiw.ru üzlet tkksl . Tőzsdéi magbiiáaokat legelőnyösebben 
teljesít. Elfogad félmilliótól telteié ba t íUke t heti kosaikamatra és kölcsönöket nyújt 

vait«kra éa sgyéb értékUrgyakra. 

osztálymérnOksétnél: Klaff Mihály, Fodor 
Henrik I . o. irodai segéd: isitek, Nsgy Istvaa 
II. a. irodai ssgsdtlasl as Sablsner Viktor L 
0 . műszaki segédtiszt. Czelldömöiki szertár
os': Vinexs Lajos L o. fizetni Mgédtisst.Hsgyi 
Gyola II . a irodai ssfjédlisvl. Viaoss Saadoz 
II. o. üzemi .segédliszt. Czelldömöiki állomás
nál: Gyarmati Tihamér I I . o. irodai segédtiszt 
1. o. irodai segédtisztté, Szili Mihály L o. 
irodai segédtiszt, Teke J. Béla. Ha)Ji János 
II. o. üzemi segédtiszt, Takács József L o. 
Bzemi segédtiszt, Császár József, Somogyi 
Dénes L o. szarai altiszt, Nits l.ajus, Sebeai 
János, Torma Jóssal I I o. üzemi altisztek L 
o. üzemi slÜSZttkass, TOrOs Ferenc, Németh 
felsős, Kerék János U—" «r«mi . i i . . . i , 

I . o. voustkiséró segédtiszt, 
Kósa Miklós, Ambras József, BoMinger István, 
Bornemisszs Károly, Császár istvaa, Molnár 
József I I , Hagy P á l BáCSS József, Sárközi 
József, Szily Károly, Tóth József IL o. vo
natkísérő segédtisztek, Simaa Károly, Fried 
Ignác, Fülöp Lajos, Halsz* József, Kusztor 
István L 0. vonatkísérő altisztek, Horváth 
János IL, Berta József. BoUingsr János, Budai 
János, CtOnge József, Hun József, Kovács 
László, Németit tstváa a o. vonatkísérő al
tisztek L o. voaatkiaérő sltiat lakké, Barsesksi 
Mihály, Dómján Gábor, Nsgy Sándor, Rszi 
János, Struronisr Ignác IL o. vonstk. altiszt. 

Halálra ítélték a ráhaizsntmlhályi 
tonegoyilkost. Iiatssetsa még ss a borzal
mas tömeggyilkoteág, amelyet Molnár-Tóth 
József ksrsskedősegéd, Ksnozsay Dezső és 
Puskás Albert barátaivá! együtt kötetett el 
Rákosszeotmihályon. Molnár Tóth József meg
gyilkolta Köves Gynlánét, aki előzőleg sz 
apját. Lscshnzann Andrást lőtte agyon, szatén 
Ksnózssyvsl együtt Lscbmann Andrásáét és 
Kövei .Gyulát A bíróság az elmúlt heten 
mondott ítéletet a bOnOsOk felett A lefolyta
tott eljárás ntán Molnár-Tóth Józsefet s 
bíróság kötél altali balálra, Kanozssy Dezsőt 
életfogytiglsni fegyházra és Puskás Albertet 
6 évi börtönre Ítélte el. A három elitéltoek 
a feleségo is rád alatt állott, az asszonyokat 
azonban s bíróság telmentetié. Molnár-Tóth 
nem kért kegyelmet. 

Lopat. E hó elején Tóth István mező
laki gazda padlásáról ismeretlen tettes ello
pott 3 sonkát 1 szál kaibasrt, néhány tabia 
ssslonnát é s - 3 darab csipkefüggönyt 800 
ezer korona értékbea A nem vart ejsrakni 
látogató, midőn a sok jól felpakkolta. távozni 
akart a padlásról, de utat tévesztett és a 
rozoga marhaistálló padlására került amely 
a súlyt nem bírta meg, igy az éjszakai, láto
gató leesett a marhák.közé. A gazda épeo 
az istállókon aludt és a nagy zajra felébredt, 
<t« mindketten annyjra_megijedtek, hogy a 
hívatlan vendégnek sikerüli elménekütni sz 
összeszedett' hulmival együtt A csendőrség 
nyomozás közben mogaiiapitotu, hogy s tet
tes a lopott holmjssj Mersevát községben 
eladta és innen tovább menekült, de hihető, 
hogy hamarosan kézre fog kerülni. 

Módosítások a Tagyoaváltságra va 
aatkasélag. L Az 1924. évi IV. tc. (szaná
lási törvény) szerint többek között sz ipar
vállalatok ragyoováltságára vooatkcsólag sz 
1921. évi XVL tc. VT fejezetében foglslt 
reodslkszések is változást szenvedtek a vagyon-
átlag, vagyonérték, nemkülönben a vagyoo-
váltság megállapítása tekintetében. 2. Az 1923 
év végéig befizetett összegeket a szanálási 
törvény szerint kivétendő vagyonváltzágra oly 
módon kell- elszámolni, hogy a befizetett 
Összegeket a befizetés hónapjára megállapí
tandó kales szerint aranyértékr* kell átszá
mítani. 3. Az illetékes pénzügyígszgatóságnál 
azonban 1924, évi joniás hó 15-ig Írásbeli 
kajélintásasl lábat s vagyonváltság megvál
tását kérni a kővetkező módozatok szerint: 
a) Aki a vagyonváluágára 1998. XWH. te. 

Önkéntes befizetést teljesített s vagyonvált-
ságrol szóló 1921. évi XLI. tc, VI. fejezetében 
foglalt hatátozmányok szaruit kivethető va
gyonváltság 100 szoros Összegével. Ebben ss 
esetben is fönnáll azonban a péozűgyigasga-
tósásnsk sa *- joga, hogy s bsfiseleu vagyon
váltság kiszámításának helyességét felilvizs-
gálhassa, b) Aki a vagyooválttágrs Önkéntes 
befizetést nem teljesített az államháztartás 
hiányainak fedezése céljából felveendő belső 
kölcsönről szóló törvény 2 ik szitasia szerint 
a vállalat tulajdonosa, illetve a tulajdonosai 
által a kölcsön-élőleggel együtt befizetendő 
kölcsönösszeg 30 százalékának váltság cimén 
való befizetésével. A 8. pont alatt jelzett 
kérelem alapján tOrténó megváltás esetsssst 
a » pont tensj.thstéssi nem attatzaaaSajBvr 
és a vagyoováltságoak a lOrvsny által megal-
Ispltutt vagyonátlag, vagyonérték é t vagyon
váltság kulCi szerint való kimutstáss mellő
zendő, á azsnálási törvény stetint megálla
pítandó vagyonváltság fizetéséé*, iilgliéssil 
és besaedésére vonatkozólag közelebbi szabá
lyok lesznek megállapítva, de az erre vonat
kozó pénzügy miniszteri rendelet eddig még 
neta kttt koasévéve. . 

DiVSt értét i té . Tisztelettel értesítem 
naayrabecsBU veiőisrsst és a nagyérdemű kö-
zonségst, hogy budapesti ét bécsi nyári di
vattanulmány álamról megérkeztem eléggé 
gzzdag tapasztalattal és magammal hoztam 
varakozásoa MBI, mk.deo Maagat pótló, sz 
idény legelőkelőbb ojdoaságsil. Nevezetesen: 
Burberry és Coverkoat kelméket tiszta gyap
júszöveteket síb. Mai ruhák részére: crepe 
ds chinet maroquiot, tricoeelymet' divatos 
sljszOveteket kartont, dslint és granadln dol
gokat, elsőrendű kelengye sjfiőookat atb, — 
Mindezen cikkeket sikerült olyan kedvező 
áron beszereznem, bogy nsgyranecsűlt vevőim 

; üzletemben ép oly szépet es jót olcsóbban 
. kaphatnak, mint s fővárosban. Szíveskedjenek 
' erről személyesen meggyőződést szerezni 
l Kérve becses látogatásokat kiváló tisztelettel 
; JVeiimani! Jakab rőfös és divatáruháza Pápa, 
• Fő-utca 20. Stein hu.-csarnok helyén. 30. 

VltéSSé avatás. A mai napon Magyar-
1 ország kormányzója ismét vitézzé svat szá-
• mos hőst. Vármegyénkből 38 s vitézzé sva-
| tandók száma. 

Földadó araayksroaa értékhez. A 
pénzügyminiszter rendeletet adott ki, mely 

; üzenni a földadó fizetése aranykorona érték-
; ben július elsején kezdődik. Az adóizelésuél 
' számítandó aranykorona értékviszonyát a 
l pénzügyminiszter csak későbben fogja meg-
! állapítani. Aranyban kell leróni a rendelet 

intézkedése szerint as adóhátralékokat is. 

As Isten kasa. A multvasárasp ismét 
jegy kelleme,* és srép estére nyúltak fel a 
| Griffterem lámpát. A Mav. Temetkezési Se-
I gélyegylet fáradhatatlan és szépen fejlődő 
, műkedvelő gárdája hozta színre Lnkáesynsk 
i Az Isten keze című népszínművét, melynek 
1 szinrehnzatala nagyon szerencsés ötlet volt s 
| rendezőség részéről. Egy népszínmű, mely s 

régi, felejthetetlen jó világra emlékeztetmikor 
I a falu népe még nem volt olyan ingatag és 

rosszra hajló s az Isten neve még a nsgy 
bűnöst is megtérésre kényszeríti. A csalódott 
s Összetört férj megbocsát az 0 sokat szenve
dett hitvesének s s gyermekek boldogsága, 
egymás iránti végtelen szerelőm mindent 
helyre hoz, mindent jóra fordít, mert a jó 
Isten intő szava a lelkek harmóniáját kiegyen
líti. Ez a rövid métája s darabnak. Szép fé
nyesen kivilágított rivalda t minden csinaat 
felszerelt színpad kellemesen lepi meg a né
zőt Hát a szereplők. Egy kis nemeskereskt-
uri leányról kell hagy szórjunk. Marton Ró-
zsikáróL — ki odahaza bt játszotta már 
Zsófi szerepét — szintén nagy sikerrel, oly 

; elsőrendű előadást produkált, mely vérbeli 

Teruska nagyon kellemesen hatott Az eszelés 
Szekeresné szerepében Giczy Mariska alakítása 
elsőrendű volt Petroviss Irénke mint Liliom 
Klári ugy játékában, miat énekében hűen 
adta vissza a falasi kikapós menyecskét. Tarr 
Rózsika TOvisnéje sok nevető percet szerzett 
s publ.kumnak, kiből elsőrendű komika vál
nék, Tarr BOzsike, Koppányi BOzsike, Klimics 
Mariska. Marton Rózsika éé Ágoston Mariska 
a kis si-.ererxikbén Ogyesen raosoglak. Gondos 
Mihály a férj szerepében Koppányi László 
ügyesen oldotta zteg a sasaveelO térj nehéz 
szerepét Szekeres Pista szerepében Gaál 
La os szép énekével és játékával jól hatott 
Nttasth István Szekeres Danija kabineti 
alakítás volt Be neta maradt mövötte a vén 
ravasz Darázs I S S M p á t i t Békeffy György, 
árszintén uésHipl t ű t 1 stSadst ig j iua 

Kávást, (Javaid, Csöng*, Baraeskay, 
Tóth, Horváth, Jégsv és 8zsbó sgy tői egyig 
jól megállották a helyűket scerepeikbea. A 
kisleány Gysnnsti Koroélis, bájos jelenség 
volt De sem szabad SMgfelsdkeznűnk srról, 
Hé ÉÉ oresssásMsar volt GytJttaasI Tlb t tHi 
tét, krt sgysnis nagyon ki kell isnktatk, 
hogy oly tflaélsesa éá e t j ^ á f t i lataft l 
psodnkán, mstyttt a lemlgtstyetéssstta eWfJtt 
bokrétát ayajtjU át aafct Mf fé*t * f t é t tp 

as emlékével távoztunk az eiótááa-
Ma ismét Mosdjak a színdarabot és aá ró! 

után a kerthelyiségben táncmolat-

? I 

szerint 1922. december 31-ig tett sslvböl, Jnliska leány 

atOadás 
ság 

• Vizzzktaj- a cime annak aá af iro
dalmi, művészeti és társadalmi hetilapnak, 
amely e hó elején Zalaegerszegen Honn 
Gyula iró szerkesztésében jelent meg. A lap 
célja a dunantoli irodalmi élet fellendítése, 
addig még ismeretlen tehetségek szóhoz jut
tatása által. A tartalmas. 14 oldalas lap ára 
példányonként 2000 korona. 

Felttlfisstték a vatntasok műkedvelői 
előadásán: Sűméghy Károly 30 ezer K, Bár
dosai Gyula 26 ezer K, Csoknyay Józ.-ef 15 
ezer K, Zsámboky Lajos, Tóth Sáodor, Vár
ai yay István, Jandy Bernardin, Szalay Géza, 
Szabó Sándor, Princzes Gábor, Csuha Lajos 
10 egér K, Kerttztessy. Mariska, Teogetioa 
István, Tóth József, Ba garas István 5 ezer K, 
őry János, Cseh József 2 ezer K, Kerekes 
József, Hampél László 1 sser K, mélyekért 
köszönetek mond a vezetőség. 

Oaljósiy tanintézet Budapesten Mária 
Terézia-tér 8. tolja* anyagi garanciával készít 
•ló tBBsánvissaskre, érettségire. Tanulmányi 
vésető Toborffy Zoltán dr. fóreáltekolai tsoár 
egyetemi magántanár. Telefon József 95—86 

Dj rovattal bővült a Síinházi Élet. 
Erdős Rtoé, s kiváló írónő vezeti az aj 
rovatot, amelyben váraszói minden olyan 
lelki problémára, amelyet az olvasók terjesz
tenek eléje. A korzó szépa pályázatra az 
egész országból tömegesen jönnek s pályá
zatok; amelyek Magyarország Összest 
nyát és asszonyait állítják sorompóba a 
kitűzött dijakért Közli azookirOl a Színházi 
Élet uj szama a budapesti szioiiskolák ÓZZ-
szea növendékeinek képeit rengeteg irodalmi 
és művészeti aktualitást iptímitást és képet, 
gazdag film, divat sport autó és egyéb rova
tok. Valamint a Szegény Joosthán teljes 
szövegét Egy szám ára 6000 K, nsgyedévi 
előfizetés 60 ezer korona Kiadóhivatal BuJ i -
pest I roé to* korot 89, 

HázhelytTilajdonosoknak 
azonnal és jutányosán szalutok, esetleg 

h i t e l b e n i s 
beton kutcsöveket, k a t k i v á k a t , 

| ton kerítésoszlopokat, cementlapokat, 
hornyolt cement és agyag fedélcserepet 
f i b m^f^m miok Bjrfaj ie lTfdc 
bekerítését illető anyagok mikénti é s 
ju t ányosabb beszerxésére. 

Ciokayiy Jógget 
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a fizet nem veszi be, a fagy. 
nak ellentáll, nem szükséges 
lesározni, pontosan záródik, 
erős tetőszerkezetet nem Igéayai, 
kitűnő minőséiben olcsó ár mellett 

szállítja: 

D Ö B B E N T E Y és B 0 C K cementárugyára Kemenesmagasibai 
Telep és bánya: Kemenesmagasl és ViSnScsk községek koi6tt I O T Ő 0>H heffben. lUtlnő keeslnt 

1358 EX. t. k. 1924. 
H i r d e t m é n y . 

" Jáaosháza községnek telekkvi betétei . 
az 1886. 29., ax 1889. 38. és az 1891. 16. • a legalaposabb tájékozódást szerelheti 
teikk értelmében elkészíttetvén éa a nyilvi-
ooasignak átadatván, ez azzal a felarólitassál 
tétetik kOzsé: 

1. hogy mindazok, kik as 1888. 29. tc 
~ " 16. és 17. E l alapján — tdséma 18 afcaáfc 
• - as 1889. 38. teikk 5. és 6. § aibao éa as 

1891. 16. teikk 15. J. s) pontjában foglalt 
fciiaéasjtssait is — valamim az 1889. 3a 
teikk 7. § a é> ss 1891. 16. teikk 15. §.. b) 

.pontja alapján sszkOSOit bejegyzések érvény
telenjeiét kimutathatják, e végből törlési ke
resetüket, azok pedig, akik valamely teher
tétel átvitelének az 1880. 29. teikk 22. § a, 
illstvs ss 1889. 38 teikk 15. § a alapján vató 
mellőzését megtámadni kívánják, e végből 
keresetüket hat bóoap alatt, vagyis 1824. 
desember 15-ig bszárólag stelekkönyvi hato
saihoz nyújtsak be, márt áz ezeu meg nem 
hosszabbítható záros határidő eltelte után 

, indított törlési kereset annak a harmadik 
személynek, aki időközben ny ilváoköoyvi jogot 
szerzett, hátrányára otm szolgálhat: : 

2. hogy mindazok, akik az 1885. 29. 
tc. 16. és 18. S-ainak eseteiben — ideértve 
az atóbbi §-nak az 1889. 38. te. 5. és 6. 
§-aiban logialt kiegészítéseiben is — a tény
leges birtokos tulajdonjogának bejegyzése 
elleniben ellentmondással el ni ki vaunak, írás
beli ellentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 
1924. december M-ig bezárólag a telekkönyvi 
hatosághoz nyújtsak be, mert ezen meg nem 
hosszabbítható záros határidő letelte ntán 
ellentmondások többé figyelembe vétetni 
asm fog; 

3. hogy mindazok, akik az 1. és 2. 
pontban körülírt eseteken kívül a betétek 
tartalma által előbb nyert nyilvánkOnyvi jo-
gaikat bármily irányban sértve vélik, — ide 
értve azokat is, akik a tulajdonjog arányának 
az 1889. 38. tc. 16. § a alapján történt be
jegyzését sérelmesnek találják,, e tekintetben 
felszólalásukat tartalmazó kérvényeket a te
lekkönyvi hatosághoz hat bóoap alatt, vagyis 
1924. aecsafetr 15 ig bezárólag nyqjtsák be, 
mert ezen meg nem hosszabbítható záros 
batáridő eltelte után s betétek tartalmát csak 
a törvény rendes utján és csak az időközben 
nyilvánkOnyvi jogokat szerzett harmadik sze
mélyek jogainak sérelme oélkol támadhat-
ják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, 
akik a betétek szerkesztésére kiküldött bi
zottságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy 
amennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű 
másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket pót
lólag benyújtanak, az eredetieket a telekkvi 
hatóságnál átvehetik. 

A CzelldömOIki kir. járásbíróság mint 
tkvi hatóság 1924. május 31. 

Dr. Havassy, kir. jbir elnOk. 

Építkezők figyelmébe 1 
Legjobb éles bomok építkezéshez 

agy nagyban mint kicsinyben, esetleg 
bázboz szállítva is olcsón kapható. Meg
rendelhető lapunk kiadóhivatalában. 

T a n u l ó l e á n y o k 
felvétetnek dr. 

varrodájában. 

É v i 150000 k o r o n á é r t | Vizsgalapok 
szepirási, 

. dictandó 
Tonaliással kaphatók Dlnk-
gme Mandor papiriereak. 

meg as ország é s a külföld minden 
pénzügyi eseményéről, a tőzsdei hely
zetről, az árupiac viszonyairól, az összes 

• tinpir^eiókról. ha előfizet a 

P e s t i t ő z s d é r e . 
Minden tőzsdei, pénzügyi á s adóügyi 
kérdésben készséggel szolgál részletes 
és díjtalan útbaigazítással előfizetőinek. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, 

VIII. Rökk Szilárd-utca 9: 

Többféle használt bútor eladó. 
Cím a kiadóhivatalban. 

VEdTSZIETI OTiS í í STOS. 

Tavasz elmtlt, itt van a nyári 
Ugy szép -a nő, ha fessen jár, 
Uj ruháját — n a akarja — 
Dr. Balegnné megvarrja. 
Olcsóbban és ssebben nála 
Nem varr senki Czellben máma! 
Azért Csak ő bossá menjen, — 
Nyári ruhát ott rendeljen I 
alakit is olcsó árban, 
Lakik: az Árpád-ntcában! 98 

Jené seagSTakattgalé. klőjegyzeeek e lap 
kiadóhivststábs kéretnek. 

Benzin és 
M ű t r á g y a 

iránt érdeklődók forduljanak bizalommal 

a »H Á N G Y A * 
Fogyasztási Szövetkezethez. 

~, • 
Hagyrabeesült hölgyeim éa nrain, 

• e héten Budapesten 

csak az udvarban X 
"•»"•» 32. szám alatt 
az olcsó maradik vásárban eladásra kerülnek; 
3500 darab tartós pamutvászonmaradék mé
terje 18.640 K, 2400 db. összevert pamot-
vászonlepedő darabja 58.100 K, csodaszép 
120 cm. széles, női kelmik méterje 28.100 K, 
férfi öltönyszövet, (eltűnést keltő ár méterje 
89.400 K, selyemlényü, kitűnő cloth méterje 

35.800 korona, 
ü, • rtmfksxip kneiHtn é j veloorkelmik,. 
színtartó kanarász és zephirek, batisztschil-
fonok, bőrerős anginok, törülközők, delein és 
kékfestőmaradékok, szalmazsák és használt 

zsákok mindén elfogadható áron. 20 

Ne m u l a s s z a el 
kocsiját, konyba éa kerti 

bátorait fényeztetni, dívá

nyát éa madrácait jól megcsináltatni 

VARGA ANTAL 
keetigyártiaál CseUdőmölk, SágM T-

Itt egy divány eladó! 

Figyelem I 
Utazzon Pápára, 
férfi- és fin ruha 
szükségletét 
beszerezni 

Á R B A N , 
szabásban, 
minőségben 

legversenyképesebb. 

É r t e s í t é s . 
Legújabb stilusu mo
dern lakóházak, vil
lák építését, terve
zését, azok kölesig 

való .megépítését, 
esetleg azok anyag 
nélküli megépítését 
is vállalja mérsékelt 

árak' mellett 

Pető Vendel 
oki. "kőniüvés"-mesL 
Czelldömölk, Szent-

mártoni-ntca. 


