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vesirnip reggel. 

Hlrdetéi dija előre flietende. 

P O L I T I K A I L A P . 

• I «f él 

DINKOREVT NÁNDOR 
Diokgrevc Nándor könyvnyomdája CeMdömOlkön, 
ide intess nttflk a uellemi sasai iie*3 >nalsii>éii|S> 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

iem ssabad elfelé]teatak I 
A magyar történelem, a magyar 

tragédia legszomorúbb éa legszégyen
teljesebb fejezete lesz mindig annak, 
t hivalstósart csak 350000-ben kimo-
tátott magyar léleknek vándorutja, me
lyet esek a szerencsétlen véreink 1918-
ban kezdtek meg a megazállott terüle
tekről a csonka hazába. 

I s a szám azonban csak a hiva
talos statisztika megállapítását A való
ságban ez a szám sajnos sokkal nagyobb. 

És egy igazi szomorú népvándor
lás rolt ez a »oépmozgalom«. Hiszen 
az önálló keresők száma ezekből csak 
98000 lélek, vagyis a hivatalosan ki
mutatott ösaaes repatriáltakoak 28 szá
zaléka, mig 252000 lélek családtag. Ezt 
a kis statisztikát vitagálja meg Seton 
Walson egyetemi tanár ur, aki a világ 
sajtójában, mint a bires • Scotns Via tor « 
annyit irt a magyar elnyomásról és a 
nemzetiségeinknek üldöztetéséről. A ma
gyar uralom ilyenre évszázadokra visz-
szamenőleg soba sem volt képes I 

Ebben a hivatalos szomorú sta
tisztikában az oláh megszállott terüle
tek vezetnek, ahonnan 208000 lélek 
menekült éa repatriált Csonkamagyár-
orszagba, vagyis az összeseknek circa 
60 százaléka. A Felvidékről 106000, a 
Délvidékről 36000, mig áz Ausztriához 
csatolt területekről csak 1200 költözött 
Csonkamagyarországba és kérte itt ma
gyar állampolgárságát, .' 

A repatriáltak között legtöbb a 
közszolgálati alkalmazott, családtagokkal 
együtt 164000 lélek, vagyis az össze
seknek 47 százaléka. Utánna jönne az 
ipari és kereskedelmi alkalmazottak 
96000 lélekkel. Ez 27 százalék. A föld
birtokosok és gazdálkodóknak a száma 
családtagokkal együtt 39000 lélek, a 
menektlltek 11 százaléka. 

Az önálló keresők és az eltartot
taknak statisztikájában van »egy adat., 
amelyet különös figyelmébe vagyunk 
bátrak ajánlani Scotas Viator .apostol, 
urnák s ez az, hogy az eltartottak kö
zött 87000 > tanuló, szerepel. Több mint 
kétszer annyi, mint amennyit a trianoni 
békediktátum Csonkamagyarország had
seregére kegyesen engedélyezett. Ezeket 
a gyerekeket az iskola padjaiból küldték 
a humánus megszálló hatalmak a wag-
gónokba. 

De ez az adat a mi reménységünk 
jt. Ezek a >tanulók, nem. fogják elle

nekik szüleikkel együtt kellett azokban 
a teherkocsikban annak idején megten
niük. De a* magyar apák és magyar 
anyák is rajta leásnék, hogy gyerme
keik emlékezete e tekintetben el. ne 
mosódjék. Ezekre értette a költő a ma
gyar anyákhoz intéjcett azt a felszólí
tását, hogy ha majd azok a horpadt kür
tök magazósalnak, akkor annak az ott
honából kiűzött magyar gyermeknek: 

N. ro-doljou több. apjára, urjan. 

• zvulOl.tw, lomi fTiUóWn, U H gyalHsUI 

ejteni azt a hosszú, kínos utat, melyet 

Egy délután a ceUdömölni 
ciflánytanyán. 

. A arait bál egyik délutánján munka
társunk kirándult DOmOfkre, az ottani cigány-
taujara, tanalmányosandó néhai Kolompár 
Anti leszármazottjainak a mostani szűkös 
viszonyok közli életmódjai. Bizony torosa 
egy kicsit a mostani cigány élet, mert a 
megszokott sátor helyett szobákban kell lak
nunk, ez pedig nem egészséges mondta Ko
lompár Miklós. De hozzá tette azt is, hogy 
szert nem halnak a rajkók, ds még csak a 
torkok sem fáj dacára, hogy egyszál rongyos 
ingben kint a rettenetes hideg szélben tat-
kosnak. A mostani általános lerongyolódott 
gazdasági élet őket csak annyiban érinti, hogy 
sátorponyvát nem tódnak venni az eltépődott 
helyeit. Két szekerük és négy lovuk van, bár 
mikor Miklóstól csupa tréfából munkatársunk 
kérte « lólovelet, azt mondta, hogy Simooyi-
ban van a rokonánál Nem tudjuk, jól emlé-
kezüük-e, de van valamilyen rendelet, mely 
megtiltja a cigányok lóUrtását Lehet, bogy 
SS már nincs érvényben. Visszatérve a mos
tani rettenetes, küzdelmes gazdasági bajokra 
és a megélhetés nehézségeire mondhatjuk, 
hogy a cigánytanyán ebből semmit Sem is
mernek. Sorba járva as összes (öt) cigány
fészket, mindenütt jókedv, zsibaj, ének hal
latszott, mely csak akkor hagyott félbe, mikor 
munkatársnők megjelent as ajtóban papiirat 
SS ceruzával a kezében, bogy összeírja a 
család számát. Célunk essal as volt, bogy 
községünk népével tudsssuk, bogy valóban 
hány leszármazottja él köztünk a néhai Anti 
.járási, cigánvnak és hány parazita munka
kerülőt kell CelldOmOIk népének naponként 
etetni, anélkül, hogy bármily csekély produk
tív munkát is kapna a község ellenszolgálta
tásként Megpróbáljak tehát összeállítani Anti 
cigány családjának jelenlegi lét.-zamat: 

Kolompár László elesett a harctéren, 
neje Is meghalt, gyermekei: Anna 22 éves, 
Lajos 20 éves, Anti 18 éves, Annának van 
egy törvénytelen gyermeke 4 éves. 

Kolompár Józsel nfie, ennek gyermekei: 
Gizella 24 éves. Győri 20 éves, Károly 18 
éves, Imre 13 éves, Jóska 10 éves, Dániel 
8 éves, Ida 5 éves, Giza férjezett Kolompár 
Józseffel Nagysimooyiból, egy gyermekük van 
János 1 éves. 

Kolompár Miklós nős, gyermekeik: Aranka 
21 éves, Anna 20 éves, Gizella 19 éves, 
Mariska 13 éves, Etelka 9. éves, Miklós 4 

éves, Irén 2 éves, Gizella férjezett Kolompár 
Sándorral Nagysimonyibol, gyermekük Juliska 
4 hetes. ' 

Kolompár Pepi nős, hábornt viselt gyer
mekeik: Károly 10 éves, Teri 7 éves.Marisks 
2 éves. . 

Kolompár Tini Özvegy, férje meghalt, 
gyermekei: Anna 19 éves, Mihály l é éves, 
Pista l t éves, Ilonka 11 éves, Sándor 9 éves, 
Mihály 6 éves, Sándor 4 éves, Mar.kaöéves, 
es egy nevelt gyermek. 

Ahogy láttat, elég kiadós SS . Kolom
pár família és ha tekintetbe vesszők, hugy 
est a 44-es számot egy cigány pár aránylag 
elég rövididő alatt produkálta, akkor ha egy 
kis számítást kasait Sok, látni lógjak, hogy 60 
év marra hasonló uiiiitsllki melleit 1000 
cigánya lesz Celldömölknek. Gondolkodóba 
esik az ember, mikor á tiszta képét látja 
annak, hogy mik ép lehetséges az, hogy 44 
haszontalan parazita népet kall eltartani egy 
ilyen kis községnek és hogy ezt napról-napra 
törnie kell azoknak, akiket ezek a dologtalan 
népek zsarolnak, Ha intéző köreink elolvas
sak ezt a hatalmas névsort, talán mégis goo-
dóinak valamit és a tavaszi munka beáltával 
munkakényszert fognak slksltsinl velük 
szemben és nem tünk, hogy naplopással tölt
sék az időt életerős ástál emberek és nők. 

Vsa s cigánytanyán a mostani kanász
házban egy másik társaság is, akrk szintén 
koldulásból, dologtalanságból tartják fenn 
•tagokat, az egyik sralóki illetőségű, egy kis 
Ideig volt celldömölki kanász. Ez bitorolja a 
mostani kanászházat, "Wil'T 1 a kapass 
tud beköltözni as ölet megillető helyére. 

Heve Nagy János 50 éves DÓS, gyer
mekei: Mária 17 eves, Sándor 16 éves, Róza 
14 éves, Anna 12 éves, Pista 10 éves, Jósks 
8 éves, Rozika 6 éves. 

Tehát 9 személlyel van képviselve az a 
család is, mely szintén tisztán koldulásból él. 
Ez a család a község elöljáróságának nem
törődömségéből maradt a nyakunkon, holott 
ezt azonnal, a szolgálati viszony megszűnése 
után illetőségi helyére kellett volos toloneolni, 
ami annál is könnyebb lett volna, mert hi
szen a szobában egyetlen egy almon kivűl 
egyéb nincs. 

A kanászházban lakik még Németh Já
nos (eiodi) is kilenced szagával és valami 
Csapa Gyula nevű egyén harmad magával. 
Ezek idevalók ás csak a szűkség szorította 
őket ide és szerintük mihelyt lehet, mindjárt 
elhagyják est a szükséglakást. 

így rest • celldömölki ciganytanya él 
a pásztorház kornyéke. 

Zárszámadás. 
A Kemenesaljái Takarékpénztár 

március 29-én délelőtt 11 órakor áz 
intézet székházában tartja 35-ik rendes 
évi közgyűlését, amelyen as igazgátó
ság a következő jelentését terjeszti elő: 

Tisztelt közgyűlés ! ~~'• ' . 
Intézetünk 35-ik üzletévéről szóló 

jelentésű ti ket, eredményes mérlegszám-
Iánk kapcsán van szerencsénk a követ
kezőkben előterjeszteni. » 

A- molt év március hó 27-én meg-

Ha mjDAPÉSTI^É jön, most olcsón vásárolhat HÚSVÉTRA 
_ J L _ 4ha;Jg_ -a~-rr£l •*-"*» ••rflrilaztfwtatet 

"-, w M A * * M*§ JM,. .^ f m f é r f l . és wermeklehériemtteket 
ttar Kizárólag elsőrendű minőségben. ~at» 

S T E R N 
Budapest, IV. Kálvin-tér 1. szám. 
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tartott évi rendes közgyűlésünk határo
zata értelmében alaptőkénket 85.000 
darab 1000 korona névértékű részvény 
kibocsátásával 50,000.000 K-ra emeltük 
fel a Pénzintézeti Központ hozzájáru
lásával. 

Ezen tőkeemelésből kifolyólag alap
szabályaink 4. f-a módosíttatott. 

Az elmúlt évben á Pénzintézeti 
Központ revíziót teljesített intézetünknél ; költetni 
é* S Upasztaltak felett • megelégedését}; Végfll bejelentjök 

Takarékpéiiiiárnát ~*r ^ P é n z i n t é z e t i | 
Központnál egyenkint as 1000 korona 
névértékű részvények után 1000 ko
ronával, a 200 korona névértékű tört
részvények után pedig 200 koronával 
való beváltását elrendelni szíveskedjék. 

Mintán az nj részvények még nem 
készültek el, az osztalék kifizetések a 
jegyzéskor adott piros részvéhy-elismer-
vény bemutatása ellenében fog eszkö-

nyilvánitolla. " . ' 
Az év elején mutatkozó pénzbősé

get a rossü gabona és bortermés, az 
alacsony állalárak, a sokféle adó és 
kényszerkölcsön következtetvén a pénz
hiány váltotta fel, miből kifolyólag ügy 
a gazdaközönség, mkit az iparos, és 
kereskedő társadalom körében a hitel-
keresés szokatlan módon ^ megibdnlt. 

' • Igyekeztünk hitelképes ügyfeleink 
igényeinek egész éven i t megfelelni, 
melyet nagyban elősegített belétállomá
nyunk emelkedése, valamint a rendel
kezésünkre álló visszleezámitolási hi-

• tiszteit koz-

Szerencse a 
K á v é s c s é s z é b e n . 

> Intézetünk fejlődését élénken bizo
nyítja, hogy a takarékbetét állomány nnk 
összzege az elmúlt évivel szemben 
345.69i.095 koronával, folyószámla be
tétállományunk 478,773.629 koronával, 
váltótárcánk állománya 1845,648.850 
koronával,, folyó-zárnia kihelyezésünk 
420,976.90* koronával, vnszleszámito-
lási válióáJlományunk pedig 696,605.904 
koronával emelkedett. 

A jótékonyság terén a lefolyt évben 
is megtettük kötelességünket, ameny-
nyiben nagyobb összeget jnttattunk a há
ború rokkantjainak és különféle társa
dalmi intézményeknek. 

Az elért tiszta nyereség felosztására 
nézve a felügyelő-bizottsággal egyelértö-
leg a következő indítványt terjesztjük 
a t. közgyűlés eléf. w _ 

Az 1924. évi tiszta nyereség K 
112,274.008 88. Az 192S. évi nyereség 
álhozat 374.671 21 K levonása után 
fennmaradó 111,899.337-67 K 
számítva fordíttassak: 1. 10% 
alap gyarapítására 11,189.933 77 K, 

gyűlésnek, hogy a felügyelő-bizottság 
megbízatása lejárt, miért is kérjük, hogy 
az alapszabályok 61. § a értelmében 5 
felügyelő-bizottsági -tagnak 3 évre vá^ 
lasztáe utján leendő betöltősét elrendelni 
S ugy az igazgatóság, mint a felügyelő
bizottság és a tisztviselőknek a felment-
vényt megadni méltóztassék. . 

Celldömölk, 1925. március 7-én. 
Aa igazgatóság. 

Bámnlatosan olcsó 
Í z l e t e s é s k i a d ó s . 

Uraáz iak álrétala. Hétfőn délután 
Szombathelyről Celldömölkre érkezett ^ 
bizottság, hogy kórházunkat a vármegye ke
zelésébe átvegye. A bizottság a kórházat 
megtekintette és dr. Horváth Kálmán alispán, 
dr. Karóthy László ny. főiapán, Boda János 
dr. kanonok, Pető Ernő dr. közkórházi igaz
gató-főorvos, dr. Hanler Pál menyei tiszti 
főorvos, dr. Szűcs Istvái tb. megyei főjegyző, 
dr. Hetthéssy Elek jarásorvos éSPösfay Gusz
táv főszolgabíró közreműködésével Jáudy 
Bernardin dömfllki apát, dr. Pletnits .Ferenc 
kormányfőtaoácsos és dr. Szumrák Zoltán 
igazgató-főorvos kórházbizottságt tagoktól a 
kórházat a megye kezelésebe és tulajdonába 
átvette. 

Kathreiner 
Kneipp Maláta Kávé 

locsoló parfümök, tojás
festékek, alkalmas ajándéktárgyak és 
áz összes francia iHatszerkülönlegessé-

!gek Celldömölkön t S n i t György 
i iraflérlAbM JmntotéL . 

! H l R E K. 

í ••—•— , 
A vasmegyei szentévi zarándokok 

hétfőn indulnak Rómába, IIikes János gróf •' 
i megyéspüspök vezetése mellett. Ma délelőtt 9 
• órakor Mikes János gróf a szombathelyi szé-
I k ősegyházban ünnepélyes istentiszteletet tart 
[• Vem . Sancteval. A megyéspüspök felkérte 

papjait, hogy; a mai napi ' istentiszteléten 
imádkozzanak a zarándoklat szerencsés ki
meneteleért és bőséges kegyelméért. 

Elhányt lelkész. Dr. Seregély Pál hely
beli orvos édesapja. Seregély Dávid nyugal
mazott városszalonaki ev. lelkész 70 éves 
korában Szepetneken elhunyt 

Kitüntetés. Kapi Béla ev. püspök Koczór 
Marton alsósági ev. főtanitót az egyház és 
népoktatás torén kifejtett működéséért igazgatói ciminel tüntette ki. 

•aratna 15. CtlIdömOIk közönsége mult 
vasárnap délután Virághalmy Ferenc 48-as 
százados és író sirhalmánál a temetőben rótta 
le hazafias ünnepét, a mult számunkban kö-

I I I zölt programra szerint Az ünnepségnek az 
^ ncv I'idő is kedvezett, mert oly, na'tyszámuünneplő 

tartalék- i M^yaai ha—i—m.. • ^ „ m , , ^ ——»— 

2. 10% az igazgatóság jutalékára K 
11,189.933-77, S. 4% a felügyelő-
bizottság jutalékára 4,476.973 72 K, 
4i 4 százalék a tisztviselők jutalékára 
4,475.973-61, 6. 50.000 darab részvény 
osztalékául á 1000 K 60,000.000— 
K, 6. A nyugdíj alsp gyarapítására K 
17,940.000 —, 7. Adományokra K 
2,000.000—, 8 A tartalékalap külön 
gyarapítására 6,715.54311, 9. A jövő 
évre vitessék át 5,286.651 —, A fel
osztott évi nyereség 112,274 008-88 K. 

közönség- jelent meg a temetőben, amilyen 
nagy számot ily ünnepélyen már rég nem 
láttunk. A szép ünnepély minden egyes száma 
felejthetetlen emlék lesz városunk kulturális 
életében. 

Várallyay Pál meghalt Megdöbben
tően hatott tegnap reggel a hír, hogy Vár
allyay Pál, aki családjáért, gyermekeiért 
rajongott, aki az egészségtől duzzadott, akit 
jó kedélye miatt mindenütt kedveltek, tegnap 
reggelre meghalt. Pénteken még Csöglén és 
Ade-rjánházán járt. honnan egészen jól haza
érkezve megvacsorázott, majd családjával 
elbeszélgetett, mígnem aludni tért Éjjel hogy 
szólították és nem kaptak feleletet rája, cso
dálkoztak, hogy milyen mélyen alszik, meg-

Ezen indí tványunk elfogadása esetén j nézték és megdöbbe"nye_látták, hogy meghalt 
Alvás közben szívszélhűdés érte. Eletének 
65 ik, boldog házasságánalt 32 ik évében 
kertelt megválnia az élettől. Felesége, fia és' 
leánya, valamint előkelő rokonság gyászolja. 
Ma délután 5 órakor temetik. 

HotM- emlék leleplezése, Komeneshő-
gyéaz róm. káth, lakossága a mult vásárnap 
ünnepélyes keretek között leplezte le a temp-

domásul venni és intézeti r é s z v é n y e i n k * ? 8 1 1 6 ' 6 ' 1 , e l a J m o l t n ö s i emlékét Az emlék-
3 6 - i k s z í m u osztalékszervényeinek 1 9 2 ö 7 r ? . E r ö s s L f 3 * 1 ? kántortanitójnondotjí 

•A katonaság, valamint Kemeneshőgyész. la
kossága az emlékművet koszorúkkal halmoz-
tákeL - . • 

tartalékalapunk 16,905.476 korona 88 
fillér hozzáadásával 60.0.00.000 koro
nában, nyugdíjalapunk pedig 17,940.000 
korona hozzáadásával 20,000.000 ko

dban fos szerepelni. . 
Mindezek után tisztelettel kérjük 

a t. közgyűlést, hogy jelentésünket tu
domásul 

évi április hó 1-SÜ napjától kezdve 
pénztárunknál, valamint f Szombathelyi 

Építési akció Ural A helybeli kép
viselőtestülethez- több kispénzű állami alkal
mazott kérvényt adott be abból a Célból, mi
szerint tömésházat is építhessenek az újtelepen. 
A képviselőtestület behatóan foglalkozott ezzel 
a kérdéssel és tekintette) a mai nehéz épí
tési viszonyokra ugy határozott, hogy mig a 
mai súlyos viszonyok fennállanak, megengedi 
a tömésházak építését azzal a kikötéssel, hogy 
az alapot a padlózat színén a földbe 70 80 
cm., a föld felett 60—70 cm. — sziláid 
anyagból kell építeni. Ez lehet kő. tégla és 
beton. Ezt az alapul rendes szigetelő 
rányiemezzel kell ellátni, azután jöbel csak 
a tömésfal. A felmenő fal sarkait és az ab
laktokokat téglával kell megerősíteni. Ezzel a 
módozattal igen szépen és olcsón lehet egész
séges és biztos alapon álló hasakat építeni. 
Az előíráshoz tartsa magát mindenki, mert 
ellenkező esetben büntetés jár. 

Sándor aap. Az ev. ifjúsági egyesület 
kedden este Nagy Sándor ev. lelkészt név
ünnepélye alkalmából szerenáddal köszöntötte 

Hévnap. A helybeli állami polgári fia
iskola közszeretetben álló igazgatója Keme-
nesi József, csütörtökön tartotta névnapját, 
mely alkalommal az intézet növendékei ta
náraik vezetése mellett szerenáddal, üdvözöl
ték és egy értékes emléktárgyat nyújtottak 
át kedves igazgatójnknak. Barátai és tisztelői 
nagy számban keresték fel és halmozlak el 
jókiránataikkal. Este lakásán vacsora kereté
ben a megjelentek sok felköszöntőben ellet
ték az igazi jóbarátet és kedves modora házi
gazdát Osvam Sándor és Vintze József polg. 
isk. tanárok névnapjukat szintén vig keretek 
között ünnepelték meg, akiket a- tanulóifjúsá
gon kívül barátaik és ismerőseik jökivánata-
ikkal halmoztak el. 

Korai dicséret A Kemenesalja ^ szá 
mában köszönetet mondtunk a pápai polgár
mesteri hivatalnak azért a humánus intézke
désért, mely szerint a celldömölki építkezé
sekhez Pápa állomáson feladásra kerülő 
építési anyagok után 50 százalékos kövezet
vám kedvezményt' nyújtott Most kaptuk az 
ujabb értesítést, hogy a polgármesteri hivatal 
ezt a kedvezményt visszavonta és újra a 
teljes 100 százalékos vámot számítja fel, 
vagyis waggononként 187 ezer koronát Korai 
volt tehát a dicséret Ezzel szemben — ugy 
tudjuk — hogy a borsosgyőri téglagyár elha
tározta azt hogy a celldömölki vevőit meg
kímélve, Mezőiakon rakja waggonba a löte 
vásárolt léglát és igy j r építők vaggonón-
ként cca 280—300 ezer korona megtakarítást 
érnek el azzal szemben, hogy elsőrangú mész 
és salétrom mentes téglát kapnak. 

Hirtelen elhunyt fin. Mórocz Gyula. 
Tokorcs község érdemes birájáoak egyetlen 
fia Gyula 14 éves korában hirtelen elhunyt 
Bélcsavarodást kapott és mire orvosi kezelés 
álá jutott, már nem lehetett' rajta segíteni. 
Tegnap temették a községi lakosság nagy 
részvétnyilvánitása mellett. , - -

Magyarország legkövérebb embere 
meghalt. Gról Cziraky György nemzetgyű
lési képviselő közismert Richárd nevű autó
vezetője a mult héten nátha lázba esett és 
rövid két- napi betegeskedés Után meghalt A 
hirtelen halálnak oka természetellenes kövér
sége volt Testsúlya 181 kilogrammot nyomott 
Holttestét hozzátartozói Bécsbe szállították. 

http://345.69i.095
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Cslldomolii Kath. Lagénysgylet 1925. 
március 25 én d. u. 6 órakor a tárházban 
torisoros felolvasást rendet. A felolvasást 
Jáodl Bernsrdin apát tirtja. Balépő dij nincs. 
Mindenkit asiTsaen. tát s Rendezőség. 

St r i é képsilapskat küldöttek több 
holybeti urinőoek, amely lapoknak küldője 
hamarosan nyílt titokká is lett. Amint as 
egyik erdekeit bennünket értezHett, nem kö
zönséges, hanem iskolákat végzett és jó család 
leányai követték el ezeket a hozzájuk nem 
illfl csínyeket. A levelezőlapok torz, ijesztő . 
alakokat ábrázolnak, amelyek vagy ve.-ket- : 
recuun, vagy pedig gúzsba kOtve vannak. . 
Érthető dolog, hogy ez a csiuy nem a nyer- | 
mekek agyából kertül ki, hanem mindenesetre 
felnőtt is működhetett közre. Mindezektfll • 
eltekintve nagybn szomorú tapasztalatok ezek ' 
a jelen kor serdOIO gyermekeinek lelki vilá- i 
gara. mert azokat nem gúnyolódásra, hanem * 
az idősek és Dök iránti tiszteletadásra kellem 
tanítani. A megsértett urinők lelkülete ezeké
nél sokkal nemesebb, mert a birósághoz for
dulni épp azért nem akartak/mivel a tettesek 
előéletének tisztaságát akartak megóvni. 

Megérkeztek 

W E I L E B ^ 
divatárnházába 

A TAVASZI 
di v atuj donságok. 

Férfi gyapjú-kalapok 120000 K. 
Férfi Ingek, két gallérral 110000 K. 
Kérjük raktárunknak minden 
Tételkény szer n é l k ü l faié 
megtekintését. Olcsó á rak! 

Előzékeny kiszolgálás I 

A Hősök aiobrára adakoztak : Zá-
borszky Sándor, dr. Holéczy Zoltán, Özvegy 
Gayer Gyuláné, nzv. Horváth Jánosné 200 
ezer K, Celldömölki Sport Egylet 256 ezer 
K és búzában 720 ezer, összesen 976 ezer 
K, Vincze József 150 ezer K, Vidos Dániel, 
Gálba Vince, Spitzer Adolf, özv. Tarr Fe-
rencné, Csorna János, Horváth Béla, Kovács 
Elemér, Bárdosi Gyula, Hajas János, Keme-
nesi József, Makranozy József, Rtffel Mihály, 
Pósfay Gusztáv, dr. Dóczy Kálmán, dr. Salz-
berger Ernő. Reich István, Marfimj^JSajrpa^ 
Imre 100 ezer^ K, Berecz Lajos 80 ezer K, 
N. N, Schneidler Ferenc, Leitner Imre, dr. 
Tompa Sándor 50 ezer K, Joo Ferenc s. jző, 
Joó Ferenc birtokos, Mesterházy Kálmán, 
Vellner Gyula fogász, Németh Sándor, p. ör, 
Törekvés Sport Egylet 25 ezer K, Molnár 
Béla 15000 korona Celldömölki főszolgabírói 
mvatal 193 ezer korona. '•• 

Tenyészbikavásár Szombathelyen. A 
Vasmegyei Gazdasági EgyesOlet Szombathely 
város állat vásárterén április hó 6-án(bélfön) 
délelőtt tenyészbika vásárt rendez. A vásárra 
csak oly bikák kerülnek felhajtásra, amelye
ket a vármegye kiválóan fejlett szarvasmarha 
anyagából nagy számban bejelentelt 1'/, és 
l l / i éves kora bikák közüt a Gazdasági Egye
sület bizottsága a tenyészbika vásárra felhajt-
hatónak s egyben köztenyésztésre alkalmas
nak ram'i-n. A vásárra bejelentett bikakJtöz-, 
ségenkénti vizsgalata most van folyamatban. 
Előreláthatólag összesen mintegy 85^90 drb. 
bikával 'vesznek részt Vasmegye nagy és 
kistenyésztói a bikavásáron. Községek, köz
birtokosok és magánosok tenyészbika szük
ségletüket igen célszerűen szerezhetik be a 
vásáron. A^ Gazdasági Egyesület részletes 
katalógust bocsát az érdeklődők rendelkezésére, 
mely az össrjes' felhajtott tenyészbikákra és 
azok vételárára tájékoztatást nyújt. 

Jókai ünnepély Vaiárosmlskén. A 
vásárosmiskei ev. ifjúsági egyesület mult va
sárnap, március 15-ike emlékére hazafias 
ünnepélyt rendezett, egybekapcsolva Jókai 
ünnepéllyel. Az Ünnepélyt az 501 ik egyházi 
ének eléneklésével kezdtették meg, amely után 
Ima a hazáért, elmondotta Szabó Antal. 

Szittya vitézek, énekelte a gyermekkar, majd 
as ünnepi beszédet Csajbók Lidike tartotta, 
aki hazafiságtól áthatott beszédében méltatta 
s nagy nap jelentőségét, megemlékezvén a 
nagy msteznonaö Jókairól, a márciusi ifjúról, 
akit s gondviselés 100 év előtt adott nem
zetünknek. A magyar szó, szavalta BőrOcz 
Jolánka, Jöjj el végre valahára, szavalta Bö-
röcz Pista. Ne csüggedj el kicsiny sereg, 
énekelték Kiss Jenő és Dubai Kan. Március 
15. ammet felolvasást tartott Szabó Antal, 
mely után Csatadal, szavalta Bulla Dénes, A 
magyarok Istene, szavalta Kovács János. A 
szép és kedves ünnepély végeztével, a még
jelent közönség együttesen énekelte: Isten 
áldd meg a magyart. As ünnepély lefolyása 
mán, melyen valláskülömbség nélkül jelent 
meg Vasárosmiske község lakossága, egy a 
jobb jövőbe vetett hittel, könnyező -zeniekkel 
távoztak el. 

Adománygyűjtő cigány. Kolompár La
jos celldömölki cigány a Szombathely körüli 
falvakban tttzkárosulták részére adományokat 
gyűjtött. A csendőröknek ' ez tudomására 
jutott és Kolompár Lajost Igazolásra szólí
tották fel. aki sem a gyűjtési engedélyét, sem 
s tfizkárosultaktól megbízó levetet felmutatni 
nem tudott, igy lyilvánvaló volt, hogy a gyűj
tött összegot a maga céljaira használta fel. 
Előállították a szobathelyj főszolgabiróságon, 
ahol a fenti cselekményéért egy havi elzá
rásra ítélték. 

Március IS. Tokorcion. Szép és ha
zafias ünnepélyben volt része a tokorcsiak-
nak. A község fiatal, ambiciózus és fáradságot 
nem ismerő tanítója Szabó Jenő, az elemi 
iskola tanulóinak közreműködésével, a gyer
mekkorát élő Levente egyesülettel az iskola 
helyiségében ünnepélyt rendezett Az ének
számukat a tanító tárogató kíséretével adták 
elő és irredenta szinmfl került színre. A ha
zafias, szépen sikerült ünnepély befejezése 
után a körjegyző, Rákosi Jenő szép szavak
ban méltatta a tanító fáradozását és kérte a 
jelenlevő lokorcsiakat, hogy ugy anyagilag, 
mint erkölcsileg támogassak tanítójuk Önzet
len, időt és fáradtságot igénybe vevő mun
káját, hogy. majdan büszkén emlegethessék, 
hogy a szép Nagymagyarország visszaszerzé
sében nekik is volt részük, a tanítót pedig 
arra kérte, hógy lankadatlan kedvvel halad
jon tovább a megkezdett uton és a mai gyö
nyörűen sikerült és mindnyájunknak élveze
tet nyújtó estély azolgáljoo további munkál
kodásának buzdításául. Az ünnepély után a 
tanitóoál barátságos vacsora volt, amelyen 

dorné, Bokor Károly, Vintze Sándorné, N. N., 
Glük Géza, Berecz Lajos, JugovtcM Jrorn, 
Követi Paula, Adorján Dezső, Herzfeld Mór, 
Wéber Viuoe, Schöntag Márton 20 ezer K, 
Vadocz Sándor 19 ezer K, Horváth Sándor 
18 ezer. Sümegi Irma, Kreiner Mariska, 10 
ezer, Dely József, Ssalay Lajos, Farkai Ist
ván, Horváth Elek, Fischer Pál, Németh Sán
dor, Ferenczi Mózes 16 ezer, Gyarmati T i 
hamér, Koezor János, Györkös lstvan.Horvath 
Dénes l é ezer, Pálffy N. 18 erer, Kiss Pál, 

• Tima József 11" ezer. Szabó László,Várallyay 
j Pal, Vintze Józ; ef, Kovács Gál. Rosta Sáo-
| dorné, Kovács Sándorné, Szaloky Károly, Bo-
I gárdy Lajos, Visilye Lajos, Sons Gyula, Kiss 
! Sándor, N. N . Németh Jenő, Vendlet: Lajos, 
| Kulnasy Gábor, Nagy József, Gaal Gyula, 
I Móritz István, Kiss Mihály, Szalóky Zsigmond, 
j ifjn Reich Imre,' dukai Takács Ferenc, Ti los 
l N , Kemény József, Saliér Gyula, Kír.ttzky 
. L a j o s 10 ezer. Sümegi Leo, Bokor 1. jos. 

Kulcsár István 9000, Németh József, Négy" 
Sándor, Varga János, Gtázer Hermáh 8000, 
Gersei Ferencné 7000, Kostor Gyula, Ihász 
Antal, Tulok Sándorné 6000, Szabó Jokab, 
Ruzsás Lajos, Poór Ilus, Sümegi Gyula 5000, 
N. N., N. N. 4 ezer, Horváth Lajos, Németh 
János, Nika József, Kiss Ferenc 3500, N. N , 
Molnár József 8000, Komor Lajos 2500 K. 
Berzsenyi Dezső 3 diszkötésü könyvet. Marton 
Pál 1 kötet könyvei, Záborszky Sándorné 1 
diszpálmát ajándékozott az egyesületnek. 

A sí inésibál rengeteg l é k k é p b e ! 
éa írásban a Színházi Elet uj BzaaJMnani 
Látni valók és olvasni valók tömege nélkü
lözhetetlenné teszi Incze, Sándor kitűnő heti
lapját, melynek tanalmából csak a követke
zőket említjük meg: Szász Zoltán, Lestyán 
Sándor, SchOpRIn Aladár, Faragó Jenő, Ba
rabás Lóránt, Kálmán Jené nikkel Szőke 
Szakáll vicclapja Maaricze Ivain fozlrolt-
shimmy kottája, as Ezttsilakodalom teljes 
vege, mint darabmelléklet. Ezenkivül gazdag 
vidék, mozi, sport, autó, divat, zene, képző
művészet és műkedvelő rovat egesziti ki s 
különösen gazdag számot, melynek ára 8000 
korona, negyedévi előfizetés 80 ezer korona. 
Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet-köret 29. 

Nyilt-tér. 
g rovatban kttilaUekértfchHiigrtD , vállal a Sterk. 

Építtetők ügyeimébe I 
Értesítem s t. épitS közönséget, -hogy s 

borsosgyőri téglagyár képviseletét átvettem 
környékről sokan vettek reszt, ahol a tárogató | H , tralvzetben vagyok, miszerint 
mellett vígan és kellemesen telt el az idő. j pnm, (áltéglát és ledéhaerepet Mezőlakon 
Bárcsak minden községben volna ilyen önzet
len, vezetője és irányítója a Levente egyesü
letnek, ankor bizony -rövidesen lengene a 
tricolór a Kárpátoktól az Adriáig. 

Felülfizettek még a vasutasok műked
velői előadására: Bardo-i Gyula 60 ezer K, 
Nyulász Istvánná 30 ezer, Záborszky Sándor, 
Németh János, Horák Lajos, Wendler Lajos 
20 ezer. Kovács János, Mátyns József 10000, 
Boda László, Birkás Gyula, N. N. 3500 K. A 
helybeli izr. ifjúság a Máv. Temetkezési Se- I 
gélyegy leinek 100 ezer koronát adományozott, ) 
melyért hálás köszönetet mond az egyesület J 
vezetrWge. 

Felálfizetéssk az ev. ifjúsági egyesület | 
1925. évi február hó 21. és 24-éo m i - . t a r - I 
tott előadásán: Vidos Dániel 156 ezer K. | 
Bayer Géza, dr. Kováts Kálmán, dr. Seregély j 
Pál, ifjú Kirchner Elek 100 ezer, Sflmeghy 
Károly 59 ezer. N. N. 66 ezer, dr.' Sebeihez.' 
Zsigraond, dr. Hetthéssy Elek, dr. Salzbercer ' 
Ernő, Mészáros János, Berzsenyi Dezső, Né- : 
meth Edéné, Záborszky Sándorné. Bárdosi 
Gyula, dr.. Holéczy Zoltán. Horler János, Vin- I 
cze József, N. N., Horler Jánosné 50 ezer K. 
Huchthausen Ede 49 ezer, Hubert. Samu, 
Szabó Gyula, Ürlei Marton 40 ezer, Lakatos 
József 39 ezer, Józsa Gábor 35 ezer. Szabó 
István magasi, Szagán János 34, Bognár Jó
zsef, Dti Mihájy, Berbst N., Vajai Károly, ' 
Fehér János, Dinkgreve Nándor 30 ezer K, | 
Baross Imre, Nagy Gergely 26 ezer, Kövesi I 
István, Bogács Józsemé, N. N., Zichert Zoltán, . 
Fábián VsíSS, HeimterIzidor,Németh S á n d o r . . : 
Honig Sámuel, Berkes János, Nóvák Ferenc, 
Marton Pál, dr. Horváth Károly 25 ezer K. 
Bálint István 24 ezer, Lengyel Antal, Sziget-
váry Ferenc, Csoknyai József 23 ezer K, 
Szórády Dénes, Veltuer Béla, Horváth Sáo-

rakatom waggonba és s rendelők megtakarí
tanak waggononként 300000 koronát a többi 
pápai gyárakkal szemben. Téglát 420000 
koronáért waggonha rakva adunk el. Mész, 
cement, cementlapok, mozaiklapok, kutgyürük. 
Tűzifa kicsinyben és nagyban. Tisztelet'el 

Caakayay Jazzel 
' ,'j tüzila és építőanyag ker. 

Faapritás körfűrésszel. 
Celldömölkön és az-egész járásban ipar-

körfűrész - Tállalatom 
végez ölfa-fürészelést, úgyszintén aprítást és 
berakást,a mai nehéz viszonyok m ;ett ez a 
legolcsóbb faapritás. 

Előjegyezhető a fűrészelés T « á t s gép
műhelyében Celldömölk, Sági-ucca 30. Vidé
ken is vállalom a fűrészelést. 

A . pontos és lelkiismeretes munkára 
különös -ii 1 y L helyezek. 

Kérve a u. e. közönség szíves megbízá
sait, kiváló.tisztelettel Csontay Sándor. 

20 métermázsa anA-nn 20 méter-
e l e ő r e n d ü D A t J j U t l mázsa 
l A r v a i * kisebb mennyiségben isazon-
I O Í I Ü J T riai eladó. Cim a liadóban. 

Keveset használt, jókarban leró 

ZONGORA, 
elköltözés miatt azonnal, olcsón eladó. 

Gm a kiadóhivatalban.' '-
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UnghvaryLászlo jHa faj a gyomra 
faiskola rt. Cegléd, 

tavaszi szállításait a jobb idő 
beálltával J s B é t folytatja. 
Szombathelyi telepe: Herény, 

Erzsébet-lér 1. 
Megrendelések sürgős feladását kérik. 

t S e O U a * azonnal k i a d ó : 
Oün a kiadóhivatalban. 

Ü z l e t h e l y i s é g 
Celldömölkön, Rákóczi-ucca 7. szám 
•hitt azonnal kiadó. Bővebbet a tulaj

donos özv. Módos Jőzsefnénál. 

Galgóczy ihagántanfolyam 
Budapest, Mária Terézia-tér 3. Előkészít 
magánvizsgákra, érettségire vidékieket is. 

Egy jokarbnn lévő szabáádhfotó 

kerékpár eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Dr. Csillag J. szanatóriuma 
Oyír, Árpad nt 20. sxam. Taleico 884. 
Magán gyógyintézet, sebészeti, női és 
belgyógyászati betegek részére. Teljesen 
modern körtermekkel 1 és 2 ágyas 
szobák. Testegyenészeti osztály (Zander), 
Gyógytorna Hőlégkezelés. Ambuláns be
járd betegek részére is. Szabad orvosvá
lasztás. Közalkalmazottaknak 60% ked-

. . vezmény. _ 

Németh Ede és ne j e 
n ő i d i v a t s z a l o n j a 

Celldömölkön, Deák-ncca 7. 
Saját szöveteinkből vállalunk ügy 

angol, mint francia kosztümöt, köpenyt, 
blúzt, aljat, pongyolát, lovagló ruhákat. 

Raktáron tartunk menyasszonyi 
ruháknak anyagot és divatos díszeket. 

HiTatktmk arra, hogy aki iá
ink rendeli ruháit, megtakarítja ai 

B t : 

SSáva Sftnddf i t t 
egészségügyi berendezések 

gyára B u d a p e s t , 
I . BÓdifoki-ut 73. Tel. József 115—67. 
Kit, mélyfúrások, Yiiművek, csatorná
zás, szennyvizderitők, fürdők, központi 
rttlharealezéaak terrezése, klTltele. 

Szőlőkaró 
10.000 darab, 180 cm. hosszú, hasított 

akácfából, 

—akácrönk 
3 waggon 8 méter hosszú, 2 0 - 2 5 cm. 
átmérető, 1 waggon 6 méter hosszú, 

. 1 waggon -5- méter .hosszú,, szép egye
nes, oszlopoknak . é s szerszámíanak 
kiválóan alkalmas, jutányos áron eladó. 

Cim a kiadóhivatalban. 

használjon .Ventorin- gyomor 
kara balzsamot (Ton. védve). 

Megszünteti a has és gyomorgOrcsöt, idült 
gyomor és bélbáolalmakat, székrekedést. Fe-
lülmuíhatatlan étvágygerjesztő. — Számtalan 

hála és kOszOnOlrat, 
Egyedali készítő Beró Miklós .Ferenc Jd-

zaef Gyógytár Laboratorluata< 
Budapest VŐ, Bethlen-ncea 14. szám. 
Megreadetéa postai utátrvéttal 28000 K. 

Asztalos műhely áthelyezés! 
Van szerencsém értesíteni Celldömölk 

és vidéke n. é. közöniégét, hon aíltalOS 
műhelyemet a Pápai oeoa 13. szám alól a 
Papai-ncca 14. azam alá (Dr. Brunoer-féle 
báz) helyeztem át. 

Elvállalom minden a szakmába vágó 
munkának a legpontosabb elkészítését. j 

Készítek kiválasztott minta után min- | 
dennemO bntort u. m. hálószobákat,ebédlőket, 
oriazobákat, konyhákat és mindennemű tpO- , 
lét munkát, valamint facsillárokat a mai kor 
ízlésének megfelelően, a lehetó legolcsóbb 
árban. Ugyanitt égy tanonc felvételik. 

A n. é. közönség pártlogását kérve, 
maradok teljes tisztelettel • 

WeiM Deiső 
botor és épület asztalos. 

Gazdaságom lejárt, 
megmaradt egy vaaeke taligával, 1 kétlevetB 
vasborona, í kaszáló gép 2 kaszával jó álla
potban, 1 féderes kocsi, könnyű egy lovas, 1 
egyes szerszám szíj és istrángokkal, 5 szekér 
zabszalma, 1 szekér széna olcsó áron a Iráz-
nal minden nap eladó Boffaaan Sánióraál 
Celldömölk, a Breoer fakereskedés mellett 

Zsoldos magántanfolyam 
Budapest VII. Dohány-ucca 84. szám. 

Telefon: J. 124—47. 
Az ország legrégibb és legismertebb 

előkészítő intézete. 
A legjobb sikerrel készít elő középis
kolai magánvizsgákra, érettségire vidé
kiekei is. Részletfizetési kedvezmény, , 

teljes anyagi felelősség. J 

Buza és rozs-törek, 
buza, rozs és zab-szalma 
azonnal olcsón eladó. Cim a kiadóban. 

WALTER magántanfolyam 
Budapest, VIII. Rikóczi-ut 61. szám. 
Elókészit középiskolai Összevont magánvizs
gákra, érettségire, vidékieket ia Tisztviselők

nek nagy kedvezmény. 

Húsvétra £25, 
és gyermek-kalapok 

már megérkeztek és nagy választékban, 
a legújabb divat szerint, olcsó áron 

Kreiner Mária 
kaphatók CelIdömöIko n,Kossuth-ucca 1. 

Borotválkozik I 
Ha könnyen és jól akar borotválkozni, 
itgy közzörOltesse borotváját,ollóját,ké
sét, hajvágó gépét, G i letté-pengéjét 
LAICSABICS VKHÖBX •akfaeeriAaéz 
SZOMBATHELY, Breooer J-oeca | 
Olcsóbb nlat bárholl Árane a zov.tt.z5ki 
1 borotvaköszörülés csak 12 ezer K 
1 hajvágógép » 15 ezer K-tol 

1 oltó >. 5 ezer K-iól 
1 Gi lette-penge. 600 K-tól 
Aznnkivil nagy vátazzték a legfinomabb acíl-
árukban, lltajroravbi, aorotrálkeaé Baják 
ben, téaü- kefe- ét nappaairuk' 

v t l olcsó á r k a i : 
SSaeo olló »K é i i« a legflnonubb 

gyártmány: 
í m . »ee 10-— 11-ai |>«a 

-70.000 100.00? MOXOS aoaooo íaaoooc 
1 I . rendű bajvigogép (Vés is a-as 70 a a K. 
1 • Solingeni borotva tokban 80 ezer K. 

Htisír lóg épalkatréazek állandóan 
raktáronl 

Vidéki megrendelés t azonnal teljesítem. 

LIK CSABI C8 a etj zo év. áu i 

Idősebb, egyszerű özvegy nő,igen 
ízletesen főzni tudó, ajánlkozik 2 -3 
magányos ur háztartásinak együttes 
vezetésére, avagy .fiatat párhoz, ahol a 
báz úrnőjének is hivatala van. Esetleg 
gyermekek mellé. — Fizetési igényei 
elég szerények. 

Megkereséseket »özvegy tanitóné 
cim alatt a kiadóhivatal továbbit, vagy 
ott bővebb felvtlágéitás ia nyerhető. 

K e r é k p á r 
szabadonfutó, keveset használt állapot

ban 2,000.000 K ért aladó. 
> Óm a kiadóban. 

Cipész-üzlet áthelyezés. 
Tisztelettel borom Celldömölk és 

vidéke n. é. közönsége b. tudomására, 
hogy évek óta Celldömölkön, a Mersei-
ucca 6. számú házban fennállott 

cipész üzletemet 
az Árpád-ucca 13. számú saját há
zamba helyeztem át. . 

Mérték után készítek kiváló minő
ségű anyagból a legdivatosabb szabás
ban női férfi és gyermekcipőket, vala
mint csizmákat. 

Javításokat elfogadok és azokat a 
leggyorsabban elkészítem. 

Ménekéit i raki 
Amint eddig, ugy ezután is azon 

leszek, hogy nagyrabecsfllt megrende
lőimet a legpontosabban, teljes megelé
gedésükre szolgáljam ki. 

Szíves pártfogást kérve, 
kiváló tisztelettel 

Nyoszoli Kálmán 
- cipész-mester. 

Aki a tavasszal 2 1 házat építtetni óhajt. 
már most keresse fel Celldömölkön Kossuth-u. 

^BlTZÓ ISTVÁN l 1 0 ^ ! 6 * " ! ? ? ! 0 8 ^ * k i * kívánt Wöre 
a legszakszerűbben készlTTervékét, 

költségvetéseket, elvállalja házak teljes felépítését akár adott, akir 
pedig az építtető által beszerzett anyagból.,'— Amennyiben a ház 
felépítésével megbizatik, ugy a tervezésért és költségvetésért nem 
számit fel semmit. Kiválóan tartós és szép munkái végez olcsón. 

http://zov.tt.z5ki

