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Meg jelen minden vasárnap reggel. 

- Hirdetés dl]* előre fizetendő. 

POLITIKAI LAP. 
F.lelós —i—*a (t kiadó: 

DINKOREVE NÁNDOR. 

Szerkesi töse g és kiadó hivatal: 
Diokgreva Nándor kftnyrnyonidaja Celldömölköu, 
id> intéujdon a szellemi, rtart iUatfi" közlemények 

hirdetések és mindennemű pen: illetékek. 

Jókai. 
t öbb mint 10 esztendő óta ver 

bennünket szeges ostorral a kegyetlen 
jelen s reménytelen 'szemeink ijedten 
menekülnek a vigasztalás balzsaméért 
a múltba. S a jnuil kárpótol bennün
ket. Épen ezekben a- szórnom időkben 
alig múlik el év, hogy szemeink elölt 
fel ne támadna valaki a nagyok közül, 
akiket a miénknek mondhatunk. Ezer

hetetlen. Könyvek, amelyeken mulattunk 
'.mint gyermekek, amelyekért lelkesed-
j tünk mint ifjak, gyönyörűséggel forgat-

tank férfikorunkban és mosolygunk, ha 
j majd ösz fejjel, remegő kézzel lapozzuk 
i őket. Könyvek, amelyek lefestenek ne-
! künk pompás színekben tájakat, ame-
i lyeket most nem mondhatunk magon-
j kénák, elénk hoznak nagy alakokat, 

akik példáink lehetnek, megeleveníte
nek eseményeket, amelyek messze esnek 

kilencszáztizenhétben a háború zaja | tölOnk e jö barátaiokká teszik Kárpáty 
miatt csendesen ünnepeltük meg Arany 
Jánosnak születési centenpáriumát és 
ezelőtt két esztendővel nemcsak é 
csonka haza, bsoem -sajnle—az egész 
világ ünnepelte a szabadságharc költő
jét. Petőfi Sándort, 1823. január 1-én 
született. Ugyanaz az 1923. év ünne
pelte Madách Imrének, Az ember tra
gédiája halhatatlan költőjének száz éves 
születési évfordulóját is. S most febr. 
18-án újra örömtüzek '--gyúlnak ki a 

Zoltánt, Berend Ivánt.GarsmvöIayi Ádá 
j root s Titnár Mihályt, az aranyembert. 

Könyvek, amelyek eljutottak minden 

i amelyeken nem homályosult el soháT 
i az aranyos név, amelyeknek a lapjai 
i nem szinlelem-dhetnek el soha,. mert 
•megvédi a lélek, amely a soraikban él. 

I Kincsek maradnak mindig, magyar kin-
i esek maradnak örökké. 

Jókai. Mór. Ez a név bizonyítja, 
magyar Komárom nagy fiának, a nagy n o g y Komárom magyaróvárba hiába 
mesemondó Jókai Mórnak emlékére- | van most elzárva előlünk. Magyar költő 
lére, kivel szintén 100 évvel ezelőtt . s^letett olt nem cseh, hogy-lehetné 
ajándékozott meg bennünket a Gond- j 
viselés. 

Jókai Mór! A szemünk elé ..vará
zsolódik egy' szelid szemű, aranyos 
szívű ember képe s egy könyvtáré, ame
lyét ez a csodás tehetség egy példátlanul 
hosszú és páratlanul ritka termékeny
ségi., áldott irói. pályán át alkotott. 
Megjelenik* a> szemünk előtt egy _ifjUj 
aki ótt van a iitárciuM ifjak élén, ami
kor a nemzetnek jogokat kell kivívni; 
aztán látjuk az irót, aki a szomorúság, 
a kino? elnyomatás napjaiban _bol nyíl
tan, hol hurkoltán dicsőíti a multat, 
vígasztallá a csiiggedőket, bátorítja a 
reménykedőket, hirdeti a feltámadást, 
vagy arünyuS humorával, csodás mesé
iével felszárítja a könnyet és szemün
ket elvonja a szomorú jelentől, a két
ségbeeséstől. S látjuk az írót, aki a 
siker diadalszekerén áttöri a kis ország 
határait és elmegy-id*gen népek közé; 
hogy hirl, megbecsülést szerezzen nem
csak magának, hanem annak, a ma
roknyi nemzetnek is, melynek fiául 
sziiletell, dicsőséget annak a magyar 
nyelvnek, mely ismeretlen vala min
denfelé. Csodálatos fej, amelyből nem 
fogy ki a mese, csodálatos képzelő erő, 
amely előtt nincs ismeretlen fold, szokás 
és emberek, "amely előtt nem járhatlan 
a tudomány birodalma sem. Csodálatos 
munkabíró kéz, amely nem .' fárad és 
nem pihen, lehetetlent nem ismer, 
amelynek _a munka pihenér és játék. 
Csodálatos szív, amelyből kifogyhatatlan 

- a szeretet és amely minden—sort- be
aranyoz ezzel az égi adománnyal. 

- Láttuk, kezeinkkel megsimogatjuk 
a könyvtárt, amelynek minden kötete 
az 5 aranyos névét_hirdeti. .Elolvasni 
is sok, megírni pedig szinte elképzel ; 

! A búzatermés nemzetközi f aa to s sá t - i . 
Irta: Borsát IstváB, 

a Magyar i ' • • • • • • . m i elnöke, a Magyar 
!; . N. m.-eti Bank alelnöke. 

Az emberiség legfontosabb kultúr
növénye a bnza, mely évezredek tőr-

: ténetében rendkívül fontos szerepet 
játszik a nemzeteknek ételében. A régi 
Hellas bámult kultúrája a mai Dé.'orosz-
országnak búzája nélkül lehetetlen lett 
volna, mert a görögök csak ezen az 
uton tudták magnkat kellően élelmezni. 
Róma, főleg amióta sikerült a világ
uralmát megalapítani, a külföldi olcsó 
bur.áia nélkül nem tudta, volna hódí
tásait végrehajtani, mert hiszen nem 
tudta volna élelmezni a világ minden 
táján hadakozó Jégióit. De később ez 
segitette elő a nagy birodalom bukását 
is, mert belföldi termelése tönkrement, 
proletiF népessége felszaporodott, ami 
a folytonos' belső lázongásokat, idézte 
fel. A későbbi századokban főleg a 
>Hanza<, aTném.et kereskedő -városok 
szövetségének szerepe nagyon érdekes, 
mert ez a szövetség hatalmát és nagy 
politikai befolyá-ál annak köszönhette, 
hogy az európai északi államok búza
szükségleté! ő látta-el * ennek folytán 
ő tartotta kelében" áz'Északi és Keleti 
tenger egész kereskedelmét. Hollandia 
letűnt nagysága, fénye és- világtörté
nelmi jelentősége szintén a gabonake
reskedelmen alapúit. A hanyatlás akkor 

kezdődött, amikor ennek szálait mások 
ragadták ki kezéből. 

A buza jelenlegi kellemetlen és 
meglepő áremelkedésinek oka a mult 
évi rossz termés mellett a jövő termést 
illető rossz kilátások: Remélni lehet 
azonban, hogy aratásig ezek a kiírá
sok mégis csak meg fognak javulni és 
akkor bizonyos árcsökkenésre számít
hatunk. Az a kérdés, vájjon ez az ár-
csőkkenés nagymérvű és állandó lesz-e? 
Ebben a te ki öleiben utalnom kell arra, 
hogy a: mostani helyzet sok -mulasztás
nak és elhibázott rendszabálynak ered
ménye. Azt lehet' mondani és ebben a 
tekintetben jóformán—az—egész—világ 
bűnös, — itjey sehol sem volt meg-
feieir- gabötiapolitika. Nálunk különben 
nem fordítottak kellő figyelmet a ter
melés emelésére ugy, hogy mig az ipar
cikkeknél 1840 tói 1895-ig a termelés 
emelkedése körülbelül 300 szásalék, a 
búzánál mindössze 140, a husnál'pedig 
csak 60 százalék. 

A, .helyzet ma az, hogy Oroszor
szág,' mely 1909-ben több mint 7 mi'lió 
tonnát exponált, a iegutúbbi hivatalos az bát az övék. Ez a név is bizonyítja, 

hirdeti, hogy ez a nemzet sorsának | becslés szerint közel 300 ezer tonna 
mostohasága ellenére is alkotott nagyot, 
gyönyörül, nem élt hiában itt a Kár
pátok tövében, joga van bozzá, hogy 
óJjon Vzuián is s nem lehet eltörölni a 
nemzetek sorából. Dr. Bemport Elek. 

vetőmagot kénytelen importálni.Románia 
mint exportáló állam nem jöhet figye
lembe. Argentínának termése az idén 
rosszabb volt mint tavaly. Anglia belső 
termelése _.i szükségletnek alig egyötö
dét fedezi. Franciaország még mindig 
igen tetemes bevitelre szorul. Az egyet
len tartomány, melynek feilödése e tekin
tetben hároulatos, Kanada; abol 1900-
ban 2 és fél millió acre volt búzával . 

"bevetve, mig 1921-ben 22 2 millió acre, 
vagyis a busz év előttinek majdnem 
tízszerese. Hogy ennek a fejlődésnek 
igazi amerikai mértékéről fogalmunk 
legyen,'meg kell állapítanunk, hogy a 
22*2 millió acre 13 5 millió kat. hold
nak felel meg, vagyis körülbelül egész 
Csonkamagyarország területének. 

Kana.la búzatermésének fokozása, 
szemben a többi búzatermő államok e 
tekintetben! - visszamaradásának, nem 
képes a világ búzaszükségletét fedezni 
s-ilyen körülmények között a búza
piacoknak bővet-b ellátása egyelőre" 
alaposan nem igen remélhető. *• "~ 

A gazdák nemcsak nálunk, de 
világszerte panaszkodnak, bogy rá|Uk 
nézve a hitelkérdés kielégítően meg
oldva nincs. Sok helyen súlyosak az 
adók és a nagybirtokok, . amelyeken a 
felesleges búzát termelték, megszűnnek. 
Ahhoz, hogy a gazda olcsón termel
hessen, olcsó iparcikkekre, gépekre és 
műtrágyára van szüksége, ezek pedig 
nem állnak rendelkezésére. Nálunk, 
amint^Smítb, a Népszövetség főmegbi-
zottja rámutatott, az iparcikkek elég 
megokolatlanul drágábbak, mint Nyu
gaton". A~nagybirtok nemcsak többet 
de jobbat is termel. Most ebben a te' 
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kintetben is hanyatlás állott be. Ha 
. nem tudjuk megadni mezőgazdaságunk

nak azokat a fellételeket, amelyektől a 
termelés fokozása függ, lehetetlen, hogy 
élelmezés tekintetében a mainál sokkal 
jobb viszonyokba kerüljünk, inkább 
ellenkező lehetőség fenyeget. 

Hl a tuberkulosií: elleni védskesés 
legfontosabb r é s sé f 

Irta: Szentlörinczi Liebermann doktor, egye-
temi raodeá tanár Budapesten. -

Csonkaoiagyarorszacou évente állag 24 
ezer ember bal meg tuberkulosisban. Az azt 
jelenti, hogy évente átlag kb. tízszer annyi, 
azaz 240 ezer szenved ezen betegségben, 
mert feltehető, hogy eltekintve aránylag rit
kábban előlordulo esetektől, ezen lássa lefo
lyása betegség tiz érig tart, mig bekövetke
zik a halál. Viszonyítva Csonkamagyarország-
nnk kerekszámban nyolcmillió lakosságához, 
azt mondhatjuk tehát, hogy most nálunk 
minden 33 ik ember szenved tuberkulosisban. 

Ez azonban asm azt jelenti, hogy ennyi 
volt a tuberkufosisban okozójával, a tuber-
kulosis bacillnssal fertőzött ember. Ezeknek 
száma nemcsak nagyobb, hanem egyenesen 
kimondhatják, hogy az embereknek legalább 
90 százaléka valamikor, többnyire már gyer 
mekkorában és talán többszőr is fertőzve 
lett a tubérkulosis csirájával. De a fertőzés 

c 
akkor válik beteggé, ba a belejutott csirákat 

Kss l i é 
i feladata a meg-

sodszor, hogy a tubérkulosis kifejlődését mindaz 
elősegíti, ami as étvágyak és emésztő szarvak 
működését rontja s hogy viszont mindaz, 
ami an étvágyat és ./emésztést fokozza, hatal
mas védelem a toberknlosis ellen. 

Ha azt kérdszzOk, mit és mennyit 
együnk, hogy a táplálkozást kielégítőnek 
iiMMklInssuk. a válasz átlagosságban csak as 
lehet: azt és annyit, amit jó étvággyal el 
tudunk fogyasztani. 

Ba azt kérdezzük, mi lehet az, ami az 
étvágyat és igy a táplálkozást és vi 
rontja, a sokféléből csak agyat 
dolgot szedhetünk ki. Ilyen volna 
ami tapasztalat szerint gyomorrontást okos, 
különösen s szeszeaz Italokkal, elsősorban a 
pálinkafélékkel való visszaélés: ilyen volna a 
mértéktelen dohányzás, moly szintén elnyomja 
az éhség érzetét Ilyen a rossz, fülledt leve
gőben való tartózkodás és a testi mozgás 
(testgyakorlás) hiánya. A megfelelően tágak 
(nem túlzsúfolt) jól szellőztethető lakások 
nagy jelentősége már ezekből is kitűnik. 

Ezúttal a toberknlosis elleni védekezés
nek egy nézetem szerint s társadalom részé
ről nem eléggé méltányolt nagyjelentőségű 
kérdésére kívánom s figyelmet felhívni. -Na-
gyon természetes, hogy e mellett megtartja 
fontosságát minden, ami kOIOn sem a gumó
kor csiráival való első, vagy ismétalt fertőzés 
elkerülése szükséges. 

Végezetni még egyet kívánok kiemelni, 
t. i . azt, hogy a közöltekben csak a még 
gűmőkórban nem szenvedő, egészséges embe
rek védelméről van szó, nem pedig a már | 
megbetegedettek gyógyításáról, ami inas, meg 
pedig egyénileg változó feladat. De annyit 
mondhatunk, hogy a szorosan vett orvosi 
kezelés is nagyrészt a lent vázolt nyomon 
halad, sőt épen az orvosi kezeles tapaszta
latai voltak azok, amelyek a táplálkozás fon
tosságát kimagasló mindennél nagyobb jelen
tőségét előtérbe állították. 

fi I R E K . 

Nagy Gábor t 
Hogyan Írjak rólad, hogyan mondjam 

el, hogy a könyveid mellől önként megtértél 
pihenni a sági temetőbe, oda, ahol mar há
rom kedves halottam, soha nem feledhető 
drága barátom aluszik? Három testvér, akj 
onnét indu't el, ahonnét valamikor én, de 
már visszatart k haza aludni. Most te is oda 
költöztél melléjük negyediknek, ók velem 
indultak az életnek, te ntánnunk jöttél szelí
den, jó kedvvel, hisz sohasem láttalak bu-

| sülni. Csak a mosolygó arcodra emlékezem. 
Hát hogyan higgyem el most, hogy a szemed 
le van zárva és nyugodtan aluszol ? Hogy 
higgyem el, hogy jöhetett pillanat, amikor 
elsötétedett előtted a világ és te elfordultál 
tőle ? Hogy higgyem el, hogy le. tudtál mon
dani mindenről, ami előtted kedves volt, a 
sági házról, a földről, mely oevalt és azokról, 
akik szerettek. Hogy higgyem el, hogy jöhe
tett nap, amikor fiatal szived nehéznek látta 
az életet es te nagynak láttál valamit, ami 
csak semmiség ? Villámcsapást vártál egy 
kis szelíd, tovaszálló felhőből. Hogyan kép
zeljem el, hogy Is tudtál mondani az életről, 
ami drága a gyengének érezted magadat a 
sorssal mámban, amellyel mindannyiunknak 
meg kall verekednünk. S hogy vigasztaljam 
majd mag én azokat, akik sirattak és siratnak. 

Fiatal voltál, játszottál az élettel, meg-

drágát lelked megtör 
alatt S most békésen 

értéket, a nagyot, a 
an B» 

Farsangi naptár. 
Február la. Törekvés láncmulatsága. 
Február 15. Az alsósági Iparosok "Temetke

zési Egylete táncmulatsága. 
Február 21. Ev. Ifj. egylet táncmulatsága. 
Február 22. A nagysimonyi Torna Club szini-

előadása és táncmulatsága. 

K e r é k p á r 
szabadonfutó, keveset használ! állapot
ban olcsón e ladó. Cím a kiadóban. 

pihensz a sági teme-
sirodat meglá

togatni, ba árra járok. Meg foglak siratni, 
-niint ahogy megsirattalak, mikor ezeket s 
sorokat leirum rólad. Mosolygó utódom, ha
zatért vándor, Nagy Gábor, álmodj szépeket 
ott, ahova elkívántostál Dr.RJS. 

szagJSIjI lét Vármegyénk törvényha-
tósága tavaszi közgyűlését holnap délelőtt Ml 
10 órai kezdettel tartja meg a vármegyeház 
nagytermében. 

M l Appoayl Albert a nemrég vett 
középiszkázi birtokai eladta Böhm Mihály 
budapesti lakosnak. A vidék lakosaaga kéri a 
hatóságot, hogy á szép birtokot elővásárlás 
címén tartsa mag és- parcellázza ki a környék 
kisgazdái között ' 

lépvUelötéitfilsti gyltléa Tegnap dél
előtt volt a községi képviselőtestület as évi 
első rendkívüli közgyűlése, melyen a követ
kező tárgyak voltak napirenden: Az 1924. 
évi zárszámadásról j alant át, melyből kitűnt, 
hogy a gazdálkodás jó volt, amennyiben 167 
millió korona készpénze van a községnek. 
Ezt a pénzt a városháza épület földszintes 
részének emeletre való építésére használja 
fel a képviselőtestület Arról a részről van 
szó, amely a Pápai-uonára. illetve a Hollósi-
térra néz. — Dj igazsagügy i palota fog épülni 
Celldömölkön az apátság területének azon a 
részén, melyet a földbírtokraodező bíróság 
nem vett igénybe és amely a Nagy Déoes-
féle házzal szemben van. Az építkezést még ' 
ebben az évben meg akarják kezdeni, azért i 
kéri a miniszter a községet, szerezze meg s i 
szükséges telket és bocsássa sürgősen a mi- ! 
niszterium részére. — Tuberkulózis és gyér-
mekszanatorium részére a képviselőtestület 
100 arany koronái szavazott meg. — Nagy ' 
Lajos, Nagy Sándor, jelenleg vidéken lakók ' 
kértek illetőséget Ezeket a képviselőtestület ' 
kérelmükkel elutasítja. — Községi szülésznő 
fizetését 24 arany koronában állapítja meg I 
—' Schvarcz Jakab letelepedési kérelmét el- ' 
utasítja. — Községi alkalmazottak fizetésük ' 
újbóli megállapítását kérik. A képviselőtestü
let ehhez hozzájárult A Baross-ucca vizének 
levezetését kérték az érdekeltek. A képvise
lőtestület a vizlevezetés Iránt intézkedik. A 
hely pénzek arany koronában lettek megálla
pítva. Adóügyi jegyző munkakörének megál
lapítását is elintézte a képviselőtestület — 
A faluszővetségbe való belépés elhatároztatott 
— Városgazda előterjesztésére a város rok
kant lovainak kicserélése határoztátott e l — 
Községi alkalmazottak vasúti igazolványának 
megváltása elfogadtatott — A bevándorolt 
kóbor, cigányok és sz elharapódzott koldulás 
megfékezésére erélyes lépések tétettek. — 

Az uccsi élőfák megvédendők. Nem szabad 
senkinek az uccai fákat Onakaratulag meg
nyírni, sem kivégzi, még akkor sem, ba azo
kat a házigazda maga ültette volna is — A 
pénzügyi bizottság kiegészíttetett hat tagra, 
új tagok lettek Berkes János, Németh Károly, 
dr. Bisitzky András. Május és október havi 
országos vásárok, tekintettel,' hogy azok zsidó 
finnepekre esnének, a testület agy határozott, 
hogy azokat a következő hétfőn tartják mag. 
— A 157 millió, korona maradvány" élénk 
bizonyítéka a község jól gazdálkodásának, a ' 
jól gazdálkodás folytán községünk pénztára— 
gyarapszik, melyből azután a község szépül. 

Hitközségi gyűlés. Dr. Horváth Károly : 

plébános elnöklete alatt mult vasárnap a hely- ! 
beli róm. kath. hitközség gyűlést tartott, me- j 
Iven mar magjelentek as újonnan választott 
képviselőtestületi tagok is. Elnök vázolta a • : 
képviselőtestület jövendőbeli programmját, 
mely szerint elsősorban az iskolaügyet kell J 
rendezni." A jelenlegi iskolaépületek az elemi . I 
iskolánál kévésnek • bizonyulnak, jobb a hely- ; 
zet a leányiskolánál, mert itt uj tantermek 
emeltettek, de itt meg azoknak felszerelése 
okoz gondot Végül szükségesnek tartja a hit- ••• I 
élet fejlesztését, melyre programmot fog ki
dolgozni. Isten áldását kérte a képviselőtes
tület munkásságára, összetartásra buzdította 
őket, majd a szabályzat szerinti választások 
ejtettek meg. Megválasztották világi elnökké 
egyhangúlag dr. Havaasy Béla járásbirósági 
elnököt, jegyzővé Virág József tanítót, pénz
tárcán Kuaiits Ferencet, s számvizsgáló bi
zottság tagjaivá Sohnéidler Ferenc, 
József és Kuthy József, a felszámolási bizott
ság tagjaivá Simon Sándor, SchOtz Gyula, 
Barkas János és űsiráky János, helyettes 

igazoló bizottságba Jándi Bsrnardin 
kormányfőtanácsos, dr. Plalnits Ferenc kor-
mánylőtanácsos és- Frédi János, az egyház
községi tanács rendes tagjaivá padig Kema-
nesi József, dr. Pletnits Ferenc, Bossnaabja 
Jenő, Veber Vencel és Kuthy József, -pótta
gokul Pernetzky Sándor és SchOtz Gyula va-
Úsztattak meg. Karla Sándor főgimnáziumi ' 
tanár közvetítése folytán az iskolaszék a ko
máromi főgimnáziumtól 34darabszemléltető 
képet kapott az elemi iskolák részére, mely
ért köszönetet szavazott 

Korházi gyalts. Kórházbizottságunk 
•zárdán tartotta ntolsó gyűlését, mivel kór- ' 
házunkat a vármegye kezelésébe veszi á t Dr. 
Pletnita Fereno elnök a bizottság elé terjesz
tette, hogy a népjóléti minisztérium jóvá
hagyta a kórháznak a vármegye általi átvé
telét, melyet a bizottság elfogadott. Jóváhagy
ták a költségvetést, a napi ápolási díjra 2 
arany koronát számítva. Majd dr. Szumrák 
Zoltán igazgató-főorvos beszámolt s kórház 
mult évi működéséről. A kórházban ápolt 
betegek száma: 1912, évben 260, 1913-ban 
291, 1924 ben 441. Ápolási napok azáma: 
1922 ben 6070, 1923-ban 6418, 1924-ben 
10890 Ami a fejlődést illeti, az 1924. évi 
betegforgalom az 1922. évinek majdnem a 
duplájára emelkedett Kórházba felvett bete
geken végzett műtétek azáma az 1924. évben 
113. Sérv műtét volt 28, vakbél 13, egyéb 
hasmetszés 7, daganat kiirtás 11, csontműtét 
5, feltárás 28, koponyalékelés 2, amputatio 
1, borda csonkolás 2, mandula kimelszés 2, 
érlekötés 1, mellrák 1. egyéb műtét 14. Vé
gűi a bizottság Kirchner Elek mérnöknek a 
mult évi tatarozás, munkálatok körül kifejtett 
önzetlen működéséért jegyzőkönyvi köszöne
tet szavazott. • ' . 

Kénysieregyeisegi eljárás. Bóta László 
helybeli kereskedő kérelmére a szombathelyi 
kir. törvényszék elrendelte a csOdönkivflli 
kényszeregyezségi eljárást Vagyonfelügyelőül 
Weisz Izidor, helybeli kereskedő kirendeltetett 

A lagysünonyi Hangya bollkezelője, 
Szakály Miklós mult pénteken 9-es flobert-
jével Öngyilkossági szándékból mellbe lőtte 
magát A golyó tüdejét fúrta keresztül, Be
száll itoltak a helybeli kórházba, ahol m á r a . 
javulás utján van. 

Vakok tea estélye. A Vakokat Gyá
molító Dunántúli Egyesület választmánya a 
vakok szombathelyi intézete javára 1926. 
évi február hó 15-én este 6 órai kezdettel 
Szombathelyen a Kovács-szálloda összes ter
meiben tánccal egybekötött tea-estélyt rendez. 
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Vasutas MMti bál. Dacára aaoakjiogy 
"egyik molateag a másikat éri városunkban s 
mindegyik kitűnően sikerült, mégis a farsang 
egyik kiemelkedő pontja a vasúti tiszti bál 
volt, mely tegnap este zajlott le a vasúti 

' vendéglő éttermeiben. Pazarul feldíszített 
terem, az elagáns toilettek s a kitűnő rendezd 
bizottság nagyon emelték a bál sikerét A 
társaság a késő hajnali órákig a legjobb han-
gnlatlwB n ,*padt-WI>tt. •_ ' 

KÓSSSast. Az ÍVílrjosági Egyesület 
--könyvtara részére- Stettka Mihály 13 kötet, 

Fébert Lajos 2 kötet könyvet adományozott.. 
Köszönet érte. — ; — ; — —— 

Veszedelmes iadőntés. Horváth Sán
dor 30 éves alsósági lakos a Sándor-major
bán lát döntött ki. A kidöntött fa jobb lábára 
esett és azt eltörte. Horvát hot azonnal ápo
lás alá vették a helybeli korházban. - -

A DolOTal nábob leánya Már a mult 
számunkbati.'jeleztttk, hogy az' Er. Ifjúsági 
Egyesület folyó hó 21-én szombaton fét 8 
órai kezdettel adja elfl A dolóvai nábob leánya 
cimü színmüvet, amely darab már hosszú 
idd óta állandó müsordarabja a Nemzeti 
Színháznak. A darab iránt óriási érdeklődés 
van.. Az előadás a jelzett időben pontosan 
kezdődik, tekintettet a táncmulatságra, mely 
s szezon egyik legjobb mulatságának Ígérke
zik. A meghívók már azótküldettek, a jegyek 
árasitása pedig csütörtökön kezdődik. Hús
hagyó kedden este a darab masndssoe kerül 
azinre. mely alkalommal 8 órakor tssdonzk 

l ^ á a t n f l j j s s t t s f a l s é t* . Hétfőn vá
lasztotta meg a beledi ev. gyülekezet a le
mondás folytán megüresedett lelkészi állásra 
nj lelkészét, Puskás Jenő szombathelyi ev 
pQspDki UÜÚH.-"".''~"1 • 

Elveuett vltsla. Kemeneai-József áll. 
polgári fiúiskolái igazgató 8 éves, fehér-barna, 
kurürozott vadászkutyája ksdd óta nem tért 
haza gazdájához. Kéretik, aki esetleg tudna 
róla, szíveskedjék a tulajdonosnak, vagy la
punk szerkesztőségének megmondani, A kutya 
• Lord« névre hallgat 

TutaTVUSlOK zust Vuuissa s városi 
kélvUslótSStfllstbes. A szanálással kapcso
latban az állam a kereseti adót a községek
nek engedte á t A tisztviselők fizetésük után 
jelentős összeget fizetnek kereseti adó óimén, 
így a VI. fizetési osztályba sorozottak oca 
évi 2 millió K-t. Az összeg nagysága hisszük 
alapul fog szolgálni arra, hogy városunkban 
is ezen magasabb fizetésű tisztviselők virilis 
alapon bejutnak a város képviselőtestületébe. 
A környéki városokban már a virilisek név
jegyzéke elkészült, amelyben az emiitett tiszt
viselők is felvétetek. 

Fuvarosok karteUja. Vasárnap a fu
varosok a városházán összejöttek a megálla
podtak a Miskéről szállítandó kő fuvarozási 
arára. Ezen határozat szerint egy 01 kő fu
vardija 76 kiló rozs. Lapunk hirdetési rova-

> tában hónapokon keresztül hirdettek fuvaro
zást s a legutóbbi számunkban már a kő 
fuvarozását 48 kiló rozsért ajánlották. Amikor 
pénzünk javul a minden árunál olcsóbbodás 
mutatkozik, akkor fuvarosaink 48 kilóról 76 
kilóra mennek fel. A most építkezők majd
nem mind közalkalmazottak, akik nagy nél
külözés árán kivannak családi otthont alapí
tani maguknak s az építkezés tömegben fo
lyik, ami természetes armérséklrét kívánna s 
ép az ellenkezője történik. Jól van, csak 
tartsak a kartellt, abból meg fognak ölni. 

Eldobta Hatsl élétátT-NagT GanőrT 
alsósági fiu a soproni lycenm tanulója volt, 
tanárai, tanulótársai egyaránt szerették a 
szorgalmáé és jól tanuló diákot Az utóbbi 
időbea megismerkedett egy Pápa-vidéki kis
leánnyal,' aki iránt szerelemre lobbant akis 
diák szive és mivel fiatalságánál fogva meg 
nem nősülhetett, hát önkezével "kioltotta az 
•letét Holtteste vasárnap délelőtt érkezett 
Celldömölkre és innen kocsin vitték Alsó
ságra a szülői házhoz. A szerelmes Sut mult 
vasárnap temették el, temetésén megjelentek 
az intézet tanárai, tanulótársai éa a község 
nagyszámú' IakosságaJtoporsóját elhalmozván 
virágokkal Nyugodjék békében. ^ -=== 

A Kath. Legényegylet farsangi tánc
mulatságán felülfizetett még Giczy József 20 
ezer koronát - : ' 

Sport-gyfilés. Február bó 22-én tartja 
a Törekvés Sport Egylet évi rendes közgyű
lését a Korona szállodában délután 4 órakor,-
amelyre a tagokat ezúton meghívja az egye
sület elnöksége. 

Jókai emlékünnepély. A helybeli álL 
polgári fiúiskola Berzsenyi Dániel Önképző
köre folyó hó 18 áo d. e. 9 órakor az isko
lában a nagy mesemondó századik születés
napján emlékünnepélyt., rendez, melyre az 
érdeklődőket, szívesen meghívja. Műsor: 1. ; 
Prológus.' Irta:Havas István. Szavalja Horváth . 
F. IV. o. 2. Ünnepi .beszéd. Tartja Pálffy j 
-börrne hittanár. 3. Énekszám. Előadja az j 
ifjúsági .énekkar. 4. •Mondj mesét Jókai*. ' 
Irta Wlassics\Gyula. Szavalja Szakos. A. IV, | 
o. 5. Énekszám. Énekli az ifjúsági énekkar. 
6. Nem, nem, soha. Szavalja Agárdy L III. o. 
7. Hiszekegy. Énekli az énekkar. 

Házasság. Tory Imre, Tory György 
volt helybeli vendéglős fia holnap délelőtt 
fél 12 órakor'tartja esküvőjét az óbudai r. 
kath. templomban W'eltlinger Juliska urle-
ánnyal. 

Jókai ünnspélyek. Február 18-án dél
előtt az Összes iskolák Jókai ünnepélyeket 
tartanak, a nagy regényíró születésének szá
zadik évfordulója alkalmából. 

Tóth László, 
rablógyilkosságot 

Szövetkezét között vízhasználat tekintetében 
megegyezés jön létre annál inkább- is,, m: vei 
•zen az első megbeszélésen már feltél. lek. 
merniük fel, amelyek alkalmasak mindkét 
M kielégítésére es veget vetnek annak á 
harcnak, amely égy év óta a két érdekeltség 
között folyik. A közgazdaságra előnyös In ne 
á hercegség ée a Szövetkezet, megegyezése 
már csak azért is, mivel ellenkező esetben 
mind a két -fél harca folytán továbbra is 
elveszne az a nagy érték a nemzet 

Kislfldöu 
követett el, bűnügyében a Kurta 
itarack, A nagy bánost fiatal ttot* 

• kötél általi haláltól 
' . M l ' .."T^— figyelembe 

Tóthot élet 

mentette 
a Kúria 

vette az enyhítő körülményeket és 
életfogytiglani fegyházra büntette. 

m 

Mélyen lesxállitott 

f a r s a n g i á r a k ! 
Liliom, Schroll, Hermann Pollák vász

nak és sehiflonok t 

Abeles prims garantált színtartó kanak 
és zefirek 1 '• Js 

Goldberger és Ederün festők és kartonok 
CosÉis-soai delinek és fejkendők 
Schronk angol férfi szövetek 
Svájci grenadinok 
Regenhardt damast áruk »• 
Coverco kosztüm és kabát kelmék 
Csíkos és kockás divatalj újdonságok 
Férfi ingek és gallérok • 
Crep de schine trico és japán selymek 
Picbler kalapok. 

Tetra g y é n e k fehérnemüek 
kizárólag legolcsóbban 

W E I L E R T - 2 2 Í I É £ £ Í 
divatáriiházában kaphatók 1 

Köszönet. Az Alsóságon létesülendő 
'• Övod.» javara Celldömölkön rendezett színi

előadás alkalmából a szinpadot a vasutasok 
műkedvelői gardája díjazás nélkül bocsátotta 

j rendelkezésünkre, melyért ezúton hálás kö-
• szünetet mondunk: Rom. kath. ifj. egyesület 
I A Rábaszabályozó Társulat a kia-

rábatoroki megrongálódott mügét helyreállt 

amit a Rába vizi ereje jelent.A Szflvetkeret 
és a hitbizoinány megegyezésének útját a 
hivatalos forumok is egyengetik, kttlöoöteó 
nagyban elősegítette a két fél közeledését 
Rohrioger műegyetemi tanár, aki ' azon van, 
hogy olyan megegyezés köttessék, amely az 
érdekellentéteket végleg elsimítja. Az értekez 
let azzal végződött, hogy ismételten akkor 
tárgyalnak, ha a mügét építése a Összes fel- k 
részéről eklatáns less. 

Vaintasok bálja As-' öaazvasatasság 
bálja mult szombaton zajlott le. A régi ha
gyományoknak teljesen megfelelő stílben, a 
rendezőség az agilis Gyarmati Tihamérral az 
élén mindent elkövetett, hogy egy felejthetet
len, forró estét szerezzen a mulatói vágyó 

Szinte a boldog békeidők édes 
eszünkbe, mikor s tatámba bo

lyét a vasutasok ismert műkedvelői gárdája 

tásauak céljából Győrbe értekezletet hívott' 
össze. Az értekezleten a Rábaszabályozó 
Társulat elnöke és igazgató-főmérnöke, Roh
rioger Sándor műegyetemi tanár, elismert 
vízépítési szaktekintély, Benedek .és Károlyi 
miniszteri osztálytanácsosok, az illetékes kul
túrmérnöki hivatalok, főnökei, Szolnoky De-, 
zső kormányfőtanácsos, a hercegi uradalom 
főméroOke, továbbá Frigyes főherceg meg
bízottja, valamint a szili Vizierőt Hasznosító 
Szövetkezet igazgatója és a kiarábai malom-, 
érdekeltség képviselői jelentek meg. Az érte
kezleten az egyes érdekcsoportok között erős 
harc volt és elvi megállapodás csak Szolnoky 
kormányfőtanácsos és Szelestey igazgató kő-

! zött történt, illetve.a vélemények kicserélése 
, reményt nyújt arra, hogy a herceg Eszter-

házy hitbizomány és a Vizierőt Hasznositó 

rendszett a Temetkezési Egylet javára, színre 
| hozta .A kintornás osalád*-ot A darabról 

csak annyit, hogy kitűnően adták egy tói- egy ig 
a szereplők, kiket más vsrosaa* "MMóséga 
előtt felesleges ismertetnünk, melyért a dicsé
ret ismét Gyarmati Tihamér MalniUM illeti. 

Felülfizettek: gróf Cziráky György 1 
millió K, Szőgyóny-Marioh F«rancné grófnő 
200 ezer, dr. Kovács Kálmán, ár. Bkaiesky 
András 115 ezer, Prédl János, Dickeoscheid 
Jakab. Lengyel Antal, Horler János, Zlehovszky. 
Dezső, Glazer Hermán, Reiaw JánosJsűzneghy 
Károly, gróf Eltz Károly, Vajat Károly 100 
ezer, Makk József 80 ezer, Volkay János, 
Teleky Lajos 75 ezer, Ertl János 00 ezer, 
Petrovics N., Póczik Ferenc, Tóth Mihály, 
Dezső Lajos, dr. Nesselmann Gyula, Hncht-
hausen Ede, Dániai Géza, Kirchner Elek, 
Jándi Bernardin, SchönUg Márton, dr. Holéczy 
Zoltán, Herzfeld Mór, Rogács József, Pálffy 
József, Kiss Sándor. Vajay Sándor. Fülöp 
József, Józsa Gábor, Nagy Antal, Horváth 
József, Weiler Testvérek, Bárdossy Gynla, 
Kiss László Szombathely, Dhlár Gynla, ifj. 
Reich Imre, Mészáros János, Rosta* Ferenc 
50 ezer, .Szagán Katuska, Berkes János,Csuha 
Lajos 40 ezer, Csoknyay József, DobrOntey 
József, Mögor József 35 ezer, Berecz Lajosné 
34 ezer, Molnár József, Ihász Lajos, Simon 
Sándorné, Kuthy József 33 ezer, id Györkös 
István, Vincze József, Szalay Mariska, Petro
vics Irén, Kath. Legényegylet Aagnsztyo N. 
Devecser, Simon Károly, Bsrkes János, Ma
rosi József, Farkas Ignác Merse, SzsbóGyuta, 
Klaffl Mihály, Meteger János, N. N. 30 ezer, 
Hoipert József, Kövesi István, Gsál Lajos, 
Székely János. Móntz István, Szabó Mihály 
I., Szigetváry Ferenc, Balogh Lászlóné, Far
kas Lajos, dr. Horváth Karoly, Mesterhizy 
Imre 25 ezer, id. Nagy István, Farkas Jenó, 
Vörös József, Sárváry István, Frank József, 
Kovács István, Szakái György, Jankovits Imre, 
Véber Vencel, Mesternazy József, Mórocz 
Emilián, Vintze József ÍO ezer, Ipsu- Mihály, 

Hdnics Jápos, Kovács Ernő, Palánki János. 
Kemenesszentmárton 17 ezer, Kovács Gyu-
láné 15500, Adorján Dezső, Kerék János, N. 
N. 15 ezer, özv. Szabó Sándorné 14 ezer, 
Szita György, Kiss Ferenc. Varga István, 
Zsigmond Pál, Németh Sándor 13500, Sípos 
Gergely, Molnár József 12 ezer, Horváth Sán
dor, Stummer Ignác, Kovács Sándor, Mészá
ros Gábor, Kovács S. József. Ládonyi Lajos, 
Jogovits Imre, Keresztessy Aodrásné, Bor
nemissza Károly, Mátyás József 10 ezer, 
Szili Mihály 9500, Németh József, Gerss Já
nos, Cseh József 9 szer, Gaál Gábor, ifjú 
Fábián Dezső, ifj. Ihász Antal, Oersey Kálmán 
8500, Marschovszky József, Gersey Sándor, 
Patyi Jónás, Bende N., Nagy József, .Nagy 
Lajos 7 szer, özv. Németh Sásauelné, Bezák 
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Szabó-üzlet megnyitás. 
Tisztelettel hozom Celldömölk 

éa vidéke n. é. közönségé b. tudo
mására, hogy Celldömölkön a So-

rompö-ncca 7. számú házban 

szabó műhelyt nyitottam. 
Készítek a legdivatosabb" sza

básban férfi és női öltönyöket, ka
bátokat, telöltOket, sport-ruhákat, 
libériát. -

Papi és egyenruha-szabásban 
mint specialista, e ruhákat a leg
nagyobb megelégedésre készítem. 
Javításokat és vasalást elfogadok. 

A nagyérdemű közönség szí
ves pártfogását kérve, tisztelettel 

Farkas István 
uri, nöi és egyenruha-szabó. 

Dr. Csillag J. szanatoriruna 
Györ, Árpád ut 20. s z á m . Telefon 884. 
Magán gyógyintézet, sebészeti, női éa 
belgyógyászati betegek részére. Teljese,, 
modern kórtermekkel 1 éa 2 ágyas 
szobák. Testegyenészéti osztály (Zander), 
Gyógytorna Hölészelés. Ambuláns bejáró 
betegek részére is. Szabad orvosválasztás.. 
Közalkalmazottaknak 50°/ 0 kedezmény! 

É g y k ö r f ü r é s z 
azonnal olcsón eladó. Cím a kiadóban. 

Zsoldos magántaníolyam 
Budapest VII. Dohán y-ucca 84. Telefon-

J. 124—47. 
E lőkész í t p o l g á r i k ö z é p i s k o l a i magán, 
v i z s g á l a t o k r a , é r e t t s é g i r e v idéken ls. 

6 9 9 9 6 * 9 6 6 9 9 6 6 * \ S z ő l ő o l t v á n y g £ ^ w * j -
Használt vagy nj gyalu- U i o t sima mm, kapható a Buatu-

padot megvételre keresek. " ^ j S S t t i S T S Ű * " 

Zeatsassallai Egy alig használt 

VIIIIOJ 6 ezer, A-boih Grata, N. 1.4 ezer, 
Néni -th Pál, álodoa Jozsel, Knozor Lajos, 
K'. ffer Ferenc. N. .V. Szarka Ferenc. Ne
met;, Imre, Vintze Lájoa, Schilling Ferenc 
350(1. N. N. 8 ezer, N. N. 8WO, Kanka Ra
bén, Pintér János, Várkiuiyi József, Tnna 
Joz- I, Szarka Jánoa, Tóth József 2000 K, 
R b i Anta'ne UHHI K Trte y szíves edomá-
uynkart ezúton mond hálás köszönetet az . 
esve: Ölet vezetőség*. ' • j 

Sport 8yülés A Celldömölki Sport-.!' 
egylet lebrnar hó 15 en délután 4 órakor ' 
tarja rendes évi közgyűlését a Galambos..] 
veri^gfflben, mélyre a tagok ezennel meg- ; 
hi a-.nak. * I 

szerb lap a Vajdaság vissza- j 
Cziezvarics lapja azt a hirl közli, : 

hím- ha Szerbiában az-ellenzék győz, ugy a í 
VaidáságotBadicí viaszaadj a MaaTarországnak i 

Háziestély. Tegnap este C. S. E. házi-
estsiyt tartott, melynek műsorán apróbb ka- • 
bár* szám k szerepeltek. Fellépett még a 
kvartett is, melynek müsorcn ugy klasszikus, í 
mini alkalmi darabok szerepeltek. Termésre* 
tf&en oem hiányozhatott a tánc sem. mely -
jóki Ívre hangolta a k i - társaságot, akik a 
.hajnali órákig egy&lt maradtak. ... 1 

A nagy amerikai revűt ismerteti ttO 
szebbnél szebb képben és S. •p Ermi. íva-z 
Zn'tan és Kalman J-uő c:kkeibeii. Incze San- . 
dor hetilapjának. a Színházi Életnek legújabb 
sza ia. Ezenkívül az Idege i es a Juliaszlegény, 
sz- ."iy jubászlegeny premierjeiről tatai az 
ole sO érdekes kepéket és cikkeket, melyben 
Szí okay Kálmán irt novellái. Érdeke- cikkek, 
taru'lmas zene, vidék, spuri. anto. divatrovat i 
élénkíti a lapot. A morirovalban Váró Andor . 
in szenzációs cikket, ezenkívül folytatódik a 
K- er apáca c.mü gyOnyflrOeu illusztrált 
ragéov. Kottamelléklet és a Szegény legény, 
sz"zóny juhás2legény teljes" szövege e'.észiti 
ki a Sxiubázi Elet uj arámat* meiynei ára 
80uO korona, negy-dévi. előfizetés 80 ezer 
korona. Kiadóhivatal Budapest Erzsébet k 29. 

Törekvés táncestélye Mr este 8 érái 
kezdettel- tartja a Törekvés farsangi mulatsá
gát Sárkflzy Gábor zenekara kOzremükode-a 
mellett a Koronában, mely előreláthatólag 
jól fog sikerülni. • ,. . 

Romániában az iskolaigazgatók is 
l i k k a i l t t f ' r R uh Jáoos brádi mmoaziumi 
igazgató furfangos csalást és sikkasztást kő 
vetett el az állam kárára. Évekig Olyan 
tanulók nevét vette fel az elszámolásos, akik 
sóba az intézet növendék) i aem'voltak. Ang-. 
•helescu közoktatásügyi miniszter valószínűleg 
•.uhelvezéssel- oldja ine. i sikkasztó .igaz
gató Ügyét. 

s z m o k i n g ö l t ö n y 
kibizás miatt eladó. Cím a kiadóban. 

' Keveset használt, uj rendszerű 

S a n i t a s s z o b a g ő z f ü r d ő 

)Ulinyo8 áron eladó. — Megtekinthető 

Két szoba, előszoba, konyha, kai 

Jegy nélküli atasok. A Hév. újból 
intézkedett a jegy nélkü i'lelszalló utasokról. 
E szerint az az tttas, aki nem Ind érvényes 
menetjegyet felmutatni, tartozik az attala 
megtett útvonalra, ba pedig a felszaila állo
más azontúl be nem igazolódik, a vonat 
által meglett ugesz útvonalra eső menetdíj 
kétszeresét, de legaiabb hat aranykoronát 
megfizetni Ezt az Összeget kell fizetni akkor 
is, ha a von ,t még meg sem iudnlt. Aki a I 
kalauznak, vagy vonatvezetőmk lelszolitás [ 
nélkül jelenti, hogy menetjegyet nem valuta- I P , n C e ' k e l . ^ 1 8 , 4 { » • • * * M g l kooy-
tott. » rendes menetdíjhoz csak egy arauy-'j ., hakerttel- MrOv.- —_—, 
korona pétilietéket tartozik fizetni, azonban ' " • J v l " e , Á na» 
semmi esetre seia több-st a menetdíj kel- i c l 2 V C / X l t ^ i 2 
szeresépéi. - ~ ' ,\ •-- • . 

Lábát térte Kretter Vendel 14 eves ° '«ón eladó Vétel esetén a házba 
orkuii bányamunkás munrikózbeo Ubát lOr teJ " O ^ 1 • ^ « * o z n l lehet. Qm a ktadó-
A hejjbelikóiházba szállították: ._*• hivaUlban megtudható 

¥ H a a k a r cementárat: knt- és 
.nMcsövet, kntkávát, 1 

m o z a i k é s j á r d a l a p o t , 
• eteti, itató válynt, tetőcserepet és a cement 

és mfiköiparba vágó munkát jél és olcsón besze-

E & S i f r F e l l n e r L a j o s t ó l 
I) Ost l fyassxonyfán Kizárólag r á b a i mosott k a v i c s b ó l k é s z ü l t á r o k . 

Kedvezd f ize tés i fe l t é te lek . 

Aki a tavasszai 

h ^ z a t é p í t t e t n i ; ó h a j t . 
már most keresse fel Celldömölkön Kossuth-u. 
R l a 0 ! ^ I S T V Á N k ö m ü»es- iparost , - aki a kivánt időre 
D 1 * - • , - ' l w 1 » A H a legszakszerűbben készít t#rveket, 
költségvetéseket, elvállalja'házak teljes felépítését akár adott, akár 
pedig az.építtető által beszerzett anyagból. — Amennyiben a ház 
felépítésével megíRatik, úgy a. tervezésért és költségvetésért nem 
számit lel sem'injt. Kiválóan tartós és szép munkát végüz"-cTlcsón 

Bn nmet; nr»arrrv» rWMlair t g -s»«« eáitTV«rraniHia!iw. t>!lzm«ffir. 


