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Megjelen ininien vasárnap reggel. 
Elörjzetfsi ar: negyedem 80.000 K, félem 40.000 

K. egész érre 80.000 K 
Hlrdetéi álla elére ttseteadé. 

P O L I T I K A I l i r . 

r*W6s n t M r t f l é» kiadó: 
D1NKQREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőség es kiadóhivatal: 
Diokgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön, 
ide" intézbodök * szellemi részt illető közlemények 

hirdetések es mindennemű pénzilletékek 

A kőszegi ház. 
Régi boldog NagymagyarorsZagon, ami

kor meg a Kárpátok ózuodos. fenyőillaial 
messze elhordta a szél a .magyar TI r.g. 
mind :t négy tája ( e l é , amikor a pacsirta 
éneke- is c- tk nekünk srot esnem a pemnk-
nak. H iú ikor még nem vr , i demarkactn, ami
kor tízszer akkora érti • 'len du.-.m, bősége
sen, c sak a magyarnak ringott a tengernyi 
buza ii ••.-!.: >- zölrtie; akkor néktek is köoy-
nyebb volt az ejet szomorú o'ij'a é s terhe: 
elárvult nemzetem legarvabbjat 

Tereink, rasulas kicsi testvéreink! 
Könnyes a i c u . szomorú szivű árvák. 
Ti, akik a nemzet jövő generációjának 

sokat nelkbioző éleíharcosai. -
Ti, akik elvesztettetek mind azt, amit 

. csak elveszteni lehet, amit nem pútól . még 
a mi veletek érző. szivünk örökké kisérő 
szeretete sem. .. 

Tiértetek és tinéktek áldoztuk •• napot! 
Tiértetek': Mert ti miénk vagytok, mind 
nyajonké. '*-'*-, 

Egy-egy a -ivar halál által lerombolt 
fészek s.>padt arcú á!dozalai, _ árva hazam 
jövő generációjának gyászba borított mostoha 
gyermekei. 

Az é l e t harc iiian e-tek el ők, akikert 
most az estéli harangszora imára kulcsoló
dik a Ti kezetek. Az é l e t súlyos harca volt 
az: va«otaj harc! Küzdelem a jobb jövőért! 

Hosszú, nehéz harcot vívtak ők — ép 
ugy, mint sok más százezrek. És az élet 
küzdelmének jutaimául a rideg halál adta 
meg a béke olajágát. Néktek árvaságot, a 
szevedésl. , 

Azok, akikért a t i azivetek reszketett, 
azok már békében — örök békében vannak. 

Ott már nincs küzdelem, nincsen harc 
De nem ugy van idelent. A béke an 

gyala nem jött el ide. Sem az ők, sem a mi 
küzdelmünk nem hozta meg azt. 

Az egyének összességének harca végre 
a nemzet Karcává lett és e harcban a nem
zet maga is elárvult, elvérzett, tönkrement 

Tönkrementsük mi is, akik a köz szol
gálatában nyűttűk el életünk legszebb peri
ódusát. Mi, akik itt maradtunk az élet po
rondján, tovább folytatjuk a harcot Tiértetek 

.is. Küzdünk tovább, mert nem tudni, mivé 
lesz a holnap. 

Mi lesz. És háuoyal szaporodik talán 
már ho.nap annak a kőszegi háznak a szőlői 
szereletet elvesztett szomorú szívü lakéja. 

Hány elhagyott sírral több domborodik 
majd ott künn, ahova nemcsak a "ti, de a 
mi sóhajunk is elszáll. Hány lerombolt fészek
kel szaporodik majd a hivatását híven és buz
gón teljesítő nagy vasutas társadalom. 

Ez a nap, tinéktek áldozik majd és ] 
azoknak, akik sorainkból régeo kidőltek. | 

Az a miliő, amely a ti életeteket körOl- : 
veszi — és melybe mi s tiértetek való mos- ! 
tani áldozatot csonka hazánk egész területen 
megindítottuk es belehelyeztük — messze 
eltávolodik. t — ' "• 

De annak a társadalmi életünk egyik 
le nem nyírható csökevénye a szülőanyja, 
amely az á dozatkészség szomorú aktusánál 

sem feledkezik meg arról, hogy az ember 
egoista. Énje Önmagát ne szórakoztassa. 

- Társadalmi életünk eme betegségére, 
soha.em • fogunk találni szérumot. Ezt az 
apáinktól tOrök0lt emberi könnyüségünket ne 
rójatok fel nekünk. 

Mire leáldoz az égető j.'iniusi nap, mire 
megkondul az estéli harangszó, ide hallszik 
esdő imátok: •Alid még Uram, aki az árvá
kat gyámolítja'. 

És ha néha feledünk is— most mégis 
legördül a könny a poharunkba. 

• Sós lesz tőle a nektár és e könnyben 
benne lesz mindnyájunk élrtsója. 

Ahol a köiiuvei kell felszárítani, mind
nyájan ott legyüirk. 

A Lehel cserkészek • Nagytáborban-. 
30 án a délutaui személyvonattal uta

zott a helybeli L e h e l cserkészcsapat 28 cser
késze két lisztjének vezetésével a szombat
helyi jubileumi cserkész Nagylaborba. A. dél
előtt folyama i tisztelgett a Csapat védnökénél 
Jándi Bernardin apai kormány lőlanacsosnal. 

[ A iiszlelgés a rendház főbejárata elölt volt, 
ahol a rend tágjain kívül megjelent az áll. 
polgári fiúiskola lantéátfilele és ifjúsága, to
vábbá a szülök, hozzátartozók éa érdeklődők 
na y tömege. Fébert Lajos csapatparanctouk 
üdvözlő beszéde ut&n-a csapat védnöke szólott 
a cserkészekhez buzdító, lelkesítő (ennen 
szárnyaló beszéddel, majd a zászlót is meg' 
tekintve, aldasst adu s csapatra. Kemeuesi 
József rnjvezető' vezetésével elénekelte a 
c-apat indulóját, melyet Mórocz Emílián per
jel zenésített s adományozott a csapatnak. A 
csarkészindolót a hivatalos cserkészioduló kö
vette, majd diszmeuetben elvonult a csapat. 
A zárda előtt s polgári leányiskola tanártes
tületé és növendékei sorfala kőzött élénk 
éljenzéstől kísérve kipirultán vonult el disz-
menetben a szépen felvirágozott csapat 

Diját azután Kemeuesi József igazgató 
lakása félé vette, hogy lerója háláját az in
tézet igazgatójával, szemben, aki nemcsak 
élénk érdeklődéssel és szeretettel kíséri a 
csapat minden munkáját, hanem — kél cser
készt is adott a csapatnak. -

Dőmölkre érve. Nagy Sándor ev. lel
késznél a cserkészcsapat tisztelgő bemutatko
zással jelent meg, Nagy Sándor ev. lelkész 
biztstó, munkára serkentő szavai után meg
indult a csapat, hogy Szőgyény-Marich Fe
rencné grófnőhöz vonuljon. 

Nagy érdeklődéstől kisérve mutatta be 
Kemenesi. József igazgató társaságában a 
csapat parancsnoka Szembratovics János ta
nárt, a csapat uj tisztjét és az újoncokat a 
védnöknőnek. Mig egy kis pihenőt tartott a 
csapat, az' intézet igazgatója AS a csapat 
tisztjei a grófnő szíves vendéglátását élvez- j 
ték. Majd védnőknő s magas hozzátartozói j 
előtt megkezdődött az ünnepély. 

Fébert csapatparaocsnnk üdvözülte a i 
védnöknőt hódoló cserkésztiszleleltel, meg- ! 
köszönve a , csapat részére adományozott ' 
lobogót s kérve, tartsa meg a csapatot tovább , 
ia kitüntető, kegyeiben. A csapatzászló meg
tekintése után a cserkészinduló, majd Polgár 
Zoltán cserkész-őrvezető hatásos szavalata, 

Kemeuesi József és Imre solóénekei követ* 
keitek. Az-ünnepély. induVival lett befejezve. 
Vednek nő a csapat részére 2 doboz Koest'in-t 
és S doboz cuki-rk.it ajándékozott, mit a 
csapat a szombathelyi táborban jóízűen fo
gyasztott el, sőt jutott a sátor látogatására 
érkező vendégek és ismerőik kínálására is. 

A délutadi vonathoz nagyszámú hozzá
tartozó kíséretében vonult a csapat Itt már 
mozgalmas élet kezdődött Más városok csa
pataival együtt érkeztünk Szombathelyre gróf 
KI ne: Hé'derváry föcserkésszcl egyidejűleg A 
tábor a GyOugyös parton, a sporttelep mellett 
elterülő hatalmas réten volt. Itt nyert elhe-
lyezé-t 36 nagy 30 személyes i. .i sátor
ban a Dananlni minden irányából érkezett 
mintegy 1000 cserkész. Az rlső éjjel a "tá
borban szokatlan vott. Kevés fiú aludt csak 
egy órát is. Valahogy miudeoki a Nagylabor 
csodálatos varazsu 'égkörébeo felvillanyozó
dott. A reggeli fél 6 órakor felharsanó éb
resztő kürtjeire kiugráltak a pokrócok alól 
— a már felöltözött c-erké-zek. Nem tudták 
bevárni az ébresztőt. Délelőtt hálaadó isteu-
n-ztclet volt a kiohulikus cserkészek részére 
a székesegyházban, a protestánsok részére 
pedig templomaikban. Aztán a Hó-ók teme
tőjébe vonult 1000 cserkész, hogy meghajtsa 
lobogóját, imát rebegjen a Hősök sirhantján. 

Déli 1 órakor fogadzlomtétel volt. Csa
patunk i 2 újonca tett a főcserkész és igen 
nagyszámú előkelő vendégsereg előtt foga
dalmat a liliomos zászlóra. 

Délután nagyon mozgalmas volt s tábor. 
Sürü tömegekben jött s lakosság a tábor 
megtekintésére és a nserkészdélután prog
ram mjának élvezésére. Az első szám Induló 
— a celli Leheleké volt. A 28 cserkész éne
két hatalmas tapsvihar követte. Aztán felvo
nult a műsor programmjalban minden, árai 
nemes és szép 

Ette tábortűz. A Lehellek itt is kitettek 
msgukért. Kemeuesi Józael és Polgár Zoltán 
kötötték le jó ideig 1000 cserkészlestvérük 
figyelmét Aztán takarodó. Bevonulás s sá
torba. S csudálatos — üt perc slstt néma 
lett a tábor. Csak az őrség végezte szolgála
tai. A reggeli ébresztő -fúrásakor nehezeu 
nyiltak fel a nagy gyermekszemek s mond
ták: már reggel van ? Tábori mise után ki 
vonult s tábor Nárai és Olad községek kö
zött elterülő erdős telepre, ahol harcszerű 
játék volt déli 1 óráig Katonazene ütemei 
mellett menték acélosan a fáradt gyerekek. 
Délután tisztivizsga és táborozás. Csapatok 
buceuzása. Indulás. Notásan, tapasztalatokkal, 
tanulságokkal megrakodva tért vissza Cellbe 
a csapat, ho.y emlékei közé sorozza a két 
éa fél nap miodeo gyön\örü=égét. Még egyet 
Ennivaló annyi volt — hogy sok is volt. Ezt 
a jógyomru cserkészek mondták. 

Urasági kastély 
4 szobával és mellékhelyiségekkel, szép 
udvarral és kerttel, azonnal bérbeadó 
és elfoglalható. 

Bővebb felvilágosítást ad BárdOSSy 
Zoltán földbirtokos Alsómesteri. 

Y i r T ^ ^ T V S " A " r V T T V r Á " \ T F l O T ? • ° ™ T » H C S E R É P ' fléptégla * • cementárugyira. 
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raktára Celldömök. Eladási iroda Erzsébet-ncca (Telefon 12 Síim). Gyártelep Sági ncca (Telefon 34 szám). 
összes gyártmányaimat és anyagaimat leszállított áron árusítom. Újonnan berendezett hydraiikus prés emen többszint) és 
mintájú cementlapokat gyártok. Felsőgallái meszet és Mák cementet állandóan raktáron tartok legolcsóbb áron. Csép

léshez valódi porosz szenet és tatai szenet eredeti bánya áron sxállitok. 
Készítek-mindenléle beton és mflkő munkát, fürdőszoba berendezést, beton kerítéseket, 
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Hj megrende-
volt meg ismó-

nya meg is 
látszott áz ünnepélyen. Dicséretére legyen 
mondva a Kath. Legényegyletnek, amely ngy 
ahogy felkészült, mert náluk nélkül bizony 
igen szomorúan folyt Tolna le az ünnepély. 

Pálfi Lőrinc bencés, tanár gyönyörű be
széde a könnyekig hatotta meg a közönséget 
és mondhatjuk, hogy az- a beszéd h-lyre 
hozta.azokat a hibákat, melyek a készüiet-
Ienségből, illetőleg az egyetértés hibájából 
származtak. 

Itt közöljük Pálfi Lőrinc bencés tanár
nak a hősök emlékünnepén tarlóit beszédé
nek rövid kivonatát: 

llájns végére az ég kiontotta minden 
áldását és a ÍOId kibontotta minden szépsé
gét. Megrakta az életfaját tarka Csodákkal. A 
világnak minden népe OrOl és élvez. Az élet 
iája alatt, csak két népet, szólit a sora a 
halál birodalmába: a németet és a magyart 
Mi szegény magyarok nem szakitbatnok az 
élet fájáról, mi sir fölött állunk. De vagyunk 
jót és' gonoszt tudók. Szentebb és édesebb 
ez a mi fájdalmunk, mint más népek öröme. 
Sir lölött állunk, de tudja meg az egész vi
lág, hogy a tinták fölette-mi állunk, mi 
vagyunk, hőseinknek sirja fölött. Ez a mi 
hatalmas erőnk. 

De beszélhetek én hősökről ? Vesztett 
világháború után kifosztott nép. megcsonkí
tott ország bus magyária. vannak nekem 
diadalmas hőseim? Igen! Van sok élő és 
igen sok meghalt hősöm. Azt mondhatnád 
ugyan es sokan fel is vetik a kérdést: fitigyau 
lehetnek hősök,' akiket ugy kényszeritettek a 
Jjalalba? Hogyan lehetne-, hősök, akik ott
hagyták a Irontot, akik itthon saját véreik 
ellen fordították a fegyvert ? Csak jól vigyázz 
a szavaidra! 

MI.I iia a zs'bedből jönnének. Talán 
aidozatot kívántak töiyd azok, akik mindent 
feláldoztak. Kein szenteltek • őket ugy haj
szoltak a halálba? De hisz megtagadhatták 
volna a: eug-.delmes.-egei, oí'h agynatták 
volna a frontot Ds nem tették, hanem tud
tak áldozni Meg tudtak halni. Ezek a mi 
hőseink. "• 

És mi aa élet nagy májusában nem 
tcdonk adni, aldorni semmit Te az okosko
dásoddal csak azokat segíted, csak azoknak 
a szekerét tolod, akik gyáván megszöktek a 
halál elüt es itthon saját, védtelen véreik 
ellen, tudtak _csak haszuami a fegyvert Ne 
irtózzunk az áldozatkészségtől, habar az élet
fájáról mi nem szakíthatunk szépségeket, 
gyönyörűségeket, tarka csodákat. 

A történelem tanúsága szerint csak 
azok á népek fejlődtek virágzó nemzetekké, 
amelyek a balsors idején is megtudták be
csülni saját vérük hullását; amelyeknek csa
tavesztéseik után is maradt diadalmas hála-
érzésűk hőseik iránt. A mi magyar törté
nelműnk tele van vesztett csatákkal. És hő
sökkel. .Régi hőseinknél közelebb állnak hoz
zánk a mi Világháborúnknak hősei. Ezek' a 
holtaknak még életes kapcsolatuk van szi-
vünkkel.Az élet nagy ünnepén nem téphetünk 
az életfajáról szépségeket, gyönyörűségeket, 
tarka csodákat: lépjünk hát a szivünkből, 
szivünknek a szépségét, csodás babérjait te
messük hőseink sírjába. 

Űrnapja Csütörtökön van a r. kath. 
egyház egyik legszebb ünnepe: Űrnapja. Dél
előtt 10 órakor Jándi Bernardin apát ponti
fikalis nagymisét celebrál, nagymise után a 
bivek serege kOrmenetileg kiséri az Oltári-
szentséget a megszokott helyeken felállított 
sátrakhoz. A körmeneten résztvevők a kö
vetkezőleg csoportosulnak: legelöl a kereszt 
otán halad az elemi fiúiskola, az állami pol
gári fiúiskola, áz elemi leányiskola, a poig. 
leányiskola, a Mária Kongregáció, a kath. nők 
egylete (Misszió Társulat), Sportegyletek, Kath. 
Legényegylet, férfi apostolok, tűzoltó egylet, 
ipartestület, vasutasok egylete, apácák, papság, 
a baldachin alatt az Oltáriszentséget vívó" 
főpap, két oldalt lámpavivók és diszörség, 

a 
á 

nyebb és olcsóbb kezelését, illetve ok 
befuvarozását teszi lehetővé és hozzájárni az 

i árak olcsóbbodásához iá. — A villanytelep 
számadása körűi Csokoyay József képviselő
testületi tag ' indítványa körűi 'egy kis vihar 

' keletkezett, melynek folytatasaként egy bi
zottság kiküldését határozták el éa ezen bi
zottság jelentésének beérkezte után dönt a 
képviselőtestület a számadások sorsa lelett 

ott a i 
Kiss 
Itéí t 

_ J* 
Nem" ' 
taod 
Csajb 
Himnusz eléneklésével é 
sikere érdekében fáradoztak ital tét 

•a l t lwa i A kisköeski Hangya szövet
kezet üzletvezetőjének Csáky Gyulának fele
sége, szül. Zsebeházy Anna 49 éves korában 
vesevérzésben elhunyt. ' 

Hősök emlékünnepe Tokorcson. To-
A Hősök szobrának felállítását-most mársj korc* község lakossága mnlt vasárnap mélto-

véglegesen mégszavazta á képviselőtestület és 
azt azonnal megrendeli. A szobor előrelát
hatólag 1925. evi október hó6 á n lesz lelep
lezve. — Ezenkivflt megbízást kapott az 
elöljáróság arra, hogy az uccarendezések során 
behelyezett kerítések mentén a járdákat be 
tonlapokkal beburkolja és a dömölki uton 
szükséges betoncsöveket be zerezze. — Meg
bízást adott a képviselőtestület arra is, hogy 
a járásbíróság előtti elhanyagolt "park körűi 
betonkerités létesüljön. •- _ — . 

Áthelyezés. Keinrnesi Tibor állampénz
tári tisztet a pénzügyminiszter Körmondről a 
celldömölki magyar királyi állampénztárhoz 
helyezte á t • • . 

25 eves a í a v . alkalmazottak cell
dömölki temetkezési segelyegylete. Jnvő 
hónip 5 *n nagy ü n n e p e t ü lnek a celldömölki 
vasutasok. Temetkezési egyletük 25 éves 
jubileumát tartják, illetőleg azt a dolog ko
molyságához és érdeméhez képest méltókép 
akarják megünnepelni. Az előkészületek már 
folynak. A vezetőség tárgyalásba van a ka
tonai zenekarral és egy vasúti énekkarral, 
amelyek az ünnepélyen szerepelnének. A 
temetkezési egylet vezetősége mar kinyomatta 
az előleges értesítéseket es azokat' a varos 
minden részében k'iragasztat'a, mely szerint 
felhivja a vasutasok összességének figyelmét 
erre a» ünnepélyre és kéri, hogy azon és a* 
azt koveiő kerti mulatságon kötelességszerűen 
minden varutas' részt vegyen. Mi, akik öröm
mel látjuk a vasutasok ezen egyieteuek gyö
nyörű és humánus jocselekedeteil, melyeket 
latijaival szemben köve!, azért nekünk, kik 
távol almna ezen egylettől az a nézetűnk, 
hogy ezen ünnepet igenis méltóképen kell 
mégünnepelni és ezen az ünnepségen minden 
szolgálatmentes vasutasnak meg keli jelenni, 
hogy i z ütu-p sikerét, fényét a tömeges 
megjeleeé'űkkél széppé, impozánssá kell ten
niük. A programm kidolgozása most folyik, 
amely annak idején közzé lesz téve. 

Reí. istentisztelet. A ciidömölki ref 
fiokgyűlekezet jövő vasárnap délelőtt 10 óráé
kor az ev. templomban istentiszteletét tart, 
amelyen- a prédikációt Végh János adorján
hazai leikész tartja. 

A celldömölki m. Ur . állampénztár
hoz a ni. kir. pénzügyminisztérium a buda
pesti központi adóíelűgyelőségtől dr. Kováts 
József pénzügyi segédtilkárt helyezte át e ye
nesadó előadónak, aki működését e hó 2 án 
már meg is kezdte. 

Adomány a Hősök emlékére. Az Ev. 
Ifjúsági Egyesület folyó hó 1 en tartott mu
latságából 306 ezer koronát adományozott a 
Hősök emlékére. A Kemenesalja .21 számá
ban leközölt adakozások közretételénél egy 
kis hiba csúszott be. amennyiben az ev. ifjú
sági egyesület nem 759 ezer koronával.hanem 
1239000" koronával járult a gyűjtéshez és igy 
az egyesületek között ők kerülnek az első 
helyre. > 

Hősök emlékünnepe Vásárosmiskén. 
Vásárosmiske lakossága Pünkösd vasárnapján 
tartotta a Hősök emlékünnepét, az űnnepsé-

képeu róna le kegyeletét a hő-Ok emlékére 
: rendezett űniu pólyán. Az ünnepség énekkel 

kezdődött, mely utau a község agilis tanítója, 
i Szabó J-íuő nidgassz.-irnya.lasu beszédet inta-' 

zett a megjelentekhez, majd étek és a hősi 
sírok megkoszorúzása következett, ez idő 
alatt megkondult a harang érces hangja, 
hogy figyelmeztesse azokat, akiknek szivébeo 
nem ég elogge a bouszerelet lángja, hogy 
azok is észrevegyék az ünnep' jelentőségét 
Rákosi Jenő körjegyző méltatta keresetlen 
szavakkal a hősi halottak emlékünnepét és a 
Himnusz- eléneklésével a szép ünnepély be
fejeződött 

Békéscsaba nem Izzik Békéscsaba 
város képviselőtestülete olyan határozatot 
hozott, hogy a korcsmarosoknak, vendéglő
söknek, kavéháztulajdooo oknak, bodegasok-
nak minden héten szombattól hétfőig eltiltja 
a szeszes ital kiszolgálását Ebben az időben 
pálinkát, bort, sört nem szabad áruiul á 
határozatot a vend glősök megfelebbezlek, 
mint ifjak — lehetetlen és törvénytelen, 
hogy Békéscsaba közönsége egy héten két 
napis ne igyék. 

Kertmegnyitás. A Domokos-szálloda 
kert helységének a mai napra hirdetett meg
nyitása i mai -napon lacuudo vasutasok 
mulatsága miatt elmarad, a kertraegoyitás 
csütörtökön, Drnapján tartatik meg. 

Köszönet. Az ipartestület elnöksége kft, 
szl tietét nyilvánítja mindazon iparosoknak, 
akik _a_ mult hétfőn megtartott Kövérek-
Soványak football vérsenyén-resztvettek és 
ezen mérkőzés jövedelmét az Iparos Otthon 
javára juttattak. Egyben köszönetet mosd a 
kél helybeli Sportegyesületnek, akik a játéko
sokat .elszereléshez juttatták. 

Jegyzógydles. A celldömölki ' járás 
jegyzöeiiyesülete június 20-áO délelőtt Sora-— 
kor a városhaza tanácstermében közgyűlést 
tart, melven a községi tisztviselők fizetés 
előlege és a községi háztartás tárgyában in
tézkednek. 

Sakkor. Felhívatnak azon urak, akik a 
szerkesztőségünkben kitett ivet aláirtak és 
mindazok, akik sakkozni óhajtanak. Űrnapján 
este s órakor a Korona-szálloda emeleti 8 aa 
számú kistermében megjelenni szíveskedjenek 
a további megbeszélések végett. A megbe
szélések irtán próbamérkőzések tartatnak. 

Közgyűlés. Az evang. ifjúsági egyesü
let ma délután 3 órakor a régi iskola helyi
ségében közgyűlést tart, melyre az egyesület 
minden tagját meghívja. 

Tekeverseny. A Korona szálloda kert-
heiyiségében kitűnő, gondozotl tekepálya áll 
a nagyközönség rendelkezésére. Naponként 
délután 4 órától. A szép kerthelyiségben min
den vasárnap délután a hideg ételeken kívül 
pilseni ősforrás kiváló minőségű söre lesi 
felszolgálva, este friss vacsora, elsőrendű 
borok és cigányzene. 

Tizenötéves' a Pünkösd királynőié. 
A pünkösdi választásról és a koronázásról 
izgalmas riport és gyönyörű kép jelent meg 
a Színházi Élet uj számában, melynek rend-

gen rész Ivett Kernen eskápol n a, Alsó és Felső- • ki vül gazdag tartalmából kiemeljük Krúdy 
mestert községek lakossága, köztük Hertelendy 
alezredes és más illusztris vendégek. Az ün
nepély a holtak csendes birodalmában, egy 
virágokkal koszorúzott hősi sírnál folyt le a 
következő műsorral: Hiszekegy, énekelte a 
gyermekkar. Ünnepi beszédet tartott Kalte-
necker Károly vosárosmiskei plébános. Árva 

Gyula, Hajó Sándor cikkeit, Tersánszky Józsi 
Jenő illusztrált novelláját, két teljes vicclapot, 
valamint szenzációs riportok egész seregét 
Kottamelléklet a Régi jó Bndapesl egyik 
slágere, mig a Névtelen hajó teljes szövege 
mint darabmelléklet és az érdekesebbnél ér
dekesebb rovatok teszik változatossá Incze 

Jóska levele a harctérről, szavalta Bősze Jó- i Sándor népszerű hetilapját, melynek ára 8000 
zsef. Ezer esztendeje annak, énekelték a -korona, negyedévi előfizetés 80 ezer korona, 
tanulók. Üzenet, szavalta Horváth Gizella. Mi Kiadóhivatal Budapest, ErzsSbet-körut 29. 
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Sovány football mérkőzésén. Szép és nemes 
•élért való küzdelem az^mít 1 bslynsit rtMX 
rosaink maguk élé, tűrtek. Sok idd keltett 
ahhoz, míg régre belátták, hogy ennyi ten
gernyi baj megvívása bot, a létért való küz
delemben nem elég ar, ha akár a i iparos
ságnak minden egyes tagja is, de külön-külön 
harcol a szomorú (a kilátástalan, semmi jó
val nem biztató jövő szebbé, jobba tétele 
érdekében. Nincs sok értelme, még kevesebb 
kilátása a sikerre annak, ha az ip..ro.-:ar.-a-
dalomnak minden tagja kUiób-kulöu jat^za 
le a maga kis harcát a jobb letért való küz
delemben, mert barmilyeu derek*ember le
gyen is, bármily kitartó, nem tudhatja, nem 
láthatja azt az állomást előre, amelynek el
érését céljául . tűzte ki és igy idő előtt farad
tan dől ki a csatasorból, a többi jobbsorsra 
érdemes társaival együtt Mi is lehetne hat 
itt a tennivaló más. mint az összetartás. Hisz 
a cél, amelyért mindegyikünk küzd, egy éa 
ugyanaz, miért nem foghatnánk ö s s z e , miért 
ne sikerülne száz összetartó embernek az, 
amit másik száz ember, de külön-külön nem 
tudott kivivői. Vegyünk csak példát a lüzta 
vesszőről. Cgysbár milyen könnyen eltudunk 
abból törni egy szálat, sőt százat is, de csak 
egyenként; azonban ha százat összefouunk, 
tessék azt megpróbálni. Rá kell jönnünk arra 
a régi természeti törvényre, hogy összetar
tásban van az erő. Fel hát iparoslarsaim, 
tnbnruzzatok tovább híveiteket, gyűjtsetek 
katonákat és építsétek meg körülbástyázott 
varatokat, az uj .Iparosolthont., amelyben 
együtt tömörülve sokkal könnyebben véde
kezhettek és harcolhattok azért a közös 
célért; biztos' jövőt, szebb jövőt, jobb jövőt 
az iparosságnak. — A Kövér—Soványak mér
kőzésé ugy anyagilag, mint erkölcsileg a leg
szebb sikerrel járt. A mérkőzés teljes leírására 
helyszűke miatt sajnos nem kaptam engedélyt, 
de még sem mulaszthatom él, hogy egy»» 
játékoséi előtt meg ue hajtsam az elismerés 

1 íjat De I101 is keznjem csak,-hisz any-
nyian^ voltak a jók. Vegyük csak sorrendre. 
A soványak, és egyberPa mezőnj egyik leg-
krmaaaslóbb alakja a soványéi Varga Pistikaja 
volt, aki szédületes gyors futásaival a jobb
szélen nem egyszer hozta extázisba a — 
spórthölgyeket. Igen ngyes és megértő pert 
nere volt Szarka Karoly ur a centerhatf 
posztjain Kapcsai, pardon kapcsolásai bizto-
sak, passzai precízek, csak sgy kicsit lassan 
mozog még a mezőnyben, a neki szokatlan 
helyen. Ugyanez' áll Nagy Jenő úrra is, aki 
a fentebb említett két úrral együtt.leginkább 
karcsú alakjával és könnyed mozgásával vonta 
magára a sporthölgyek figyelmét -A többi 
soványak általában annyit nyújtottak, ameny-
nyit tölök vártunk. Mindenki lejátszotta ren
des formáját. A Kövérek csoportjában leg
jobban tetszett a' kapus DT játéka. Labda 
hordozása, azaz labdafogasa majdnem ege
szén biztos, elvetései pedig izé, izé, majdnem 
Platkóra emlékeztetnek, osak egy kis tréning, 
egy kis Csiszolás még és máris a nyomába 
léphet A becfc párnak a helyezkedése és fel-' 
szabadító rúgásai majdnem helyesek és ará
nyosak voltak, akár csak ők maguk. A hali-
sor megfelelt A csatáisorban Németh Ottó 
és Csuka István brillírozott fáradhatatlanul. 
(E sorok irója is ott volt, önmagáról miért 
nem szól, nem áruinam el, ha megdicsérné 
(szabályos) játékát) A bíróról megemlékezve 
csak annyit, hogy csapnivalóan rossz volt 
Ugy látszik még nem vezetett KOvér—Sovány 
mérkőzést Egyébként ugy hallottuk, hogy a 
Soványak a 3:1 arányban elvesztett meccset 
megóvják azon a címen, hogy a Kövérek a 
Soványak kapasál megvesztegették, hogy min
den.gól elOtf nasaljőn el. Ha ez igaznak bi
zonyai, agy a meccset augusztusban njra 

1 ^ a v t g t l l ^ a n t ó . ^Már többször szóvá ' 
tettük, hogy Sárosunk főbb utcain a fogatol 
arnsnon-^tatva-izágnldának tova és igss 
hagy szerencse, hogy ebből eddig még ko
molyabb veszedelem nem történt Pünkösd 
másnapján is egy ántó a zarándokok közé 
futott ét ha nincsenek, akik a soffort leint- , 
sék, hát nem tudhatni, hogy sz micsoda i 
veszedelmet, elgárolásokat okolhatott volna. ' 

TY - r 

Megérkeztek 

a bécsi njdonságok 

W E I L E R T e s t v é r e k 

divatáruházába, 
| melyeket az alább felsorolt jutányos I 

árban árusítunk: 
j Francia eponge ujdooság ir.tr.. 

46—70 ezer K-ig. 
Creppek minden divat színben 32—35 

' Mosó voálok s . s »• 18—26 
' Divatos mintás grenadin . 20000 
1 Férfi ingek angol zefirböl 200 ezer K. 

Püplin selyeminget rende
lésre készítünk ,. 240 ezer K. 

k vatntasok műsoros tarcmalatságn-
kat ma este tartják a Griff kertbélyiségében, 
a kőszegi árvaház javara. E célra az ország 
más városaiban már rendezett mulatságon nagy 
Összeget juttattak az árvaiiaznak, bizonyára 
a celldömölki va-utasok mulatsága, sem fog 
ennek mögötte maradni. Akik a mulal-ágra 
talán tévédéiből nem kaptak volna meghívót, 
tekint .ék magákat nn->.hr. attaknak. 

és augusztus közarién kell 
S v x ^ n W l a P ^ c s f l E . 
rtargooyálolter. í Wtbst 
•eges, azonkívül s permetezel 
1 lassúbb, mint a porozást'.' ütr 
kívánatra a Felsödunantuli' Me 
Kamara NOvényvédelr 

1 I I I . - " • 1 ' 1 

Taratt meietwrai. ' ?** f 
1926. évi június hó 5-től. 

Szombathely felől Czelldömoikre érkezik 
gyorsvonat 8'.15 indul 886 

»•'.•'. 1736 
személvvonat 0-10 

> 435 
14Í2 

11-46 
626 
445 

14 35 
5 30 Ctell-Pápá" között közt teher-kTémély 

Győr lelől Czelldömoikre érkezik 
gyorsvonat , 1110 indul 11 ••_>(> 

személyvonat 
20-J5 

527 
826 

1540 
453 

1535 
856 

Székesfehérvárról Czelldömoikre érkezik sze-

20-17 » 
4-28 > 
813 > 

» - 15-25 • • 
Czelldömölkről Székesfehérvárra indul 

Cell—Juta- (vasárnap kivételével) 

mélyvonat 
• tr 

Cell—Jutás (vasárnap k i v é t e l é v e l ) 
Czelldömölkről Zalaegerszegre indul 

14Ü6 
19-44 
750 
515 

17-53 
Cell—Okk— Tapolca-felé 840 
Zalaegerszegről Czeildömölkre érkezik vegyes-
vonst •; - 8-16 

» 2000 
Tapolca—Okk-felől 1620 

A legjobb permetezészer a gyümölcs
fák Lli.óiböz'i beie^seg'-i ellen a.Solbár, me
lyet at égést világon használnak. Beszezhető: 
A' MagyarL Növénymentő R. T.-nal Budapest 
VII. Döhiny-ucca 20. Krausz Moskovits Egye
sűit Ipartelepek Rt Bodapest Vili Örömvöigy-

1 ucca 8. és az Összes uövényvédekező szerek 
eladásával foglalkozó kereskedésekben. 

Hogyan léket védekezni a szilva és 
csei••- 'v -[.'„.a uiiepő zöld es fekete le/e tet-

< vek énen ? A levéltetvek elién általában igen 
bevált a Thanol permetezószer, melyből 100 

1 liter vizre 1 kilogrammot kell használni és 
; ezzel a lak lombozatát erős sugár-permetező 
, géppel alulról .alaposan meglocsolni. A per-
I metezést célszerű 2—3 nap muivs megismé-
I telni. Ha a levéltetvek mar nagy mértékben 
{ elszaporodtak, akkor 2 százalékos oldatot 
| használunk. A túlságosan-'* összezsugorodott 
1 levéltetü fiatal hajtásokat lenyessük ét sl-
; égetjük, mert etek belsejébe a permellével 
i ngy sem tudunk behatolni es további fertő

zés fészkének tekinthetők. Elkerüljük sz ily 
nagymérvű levéltetü káros fellépését, ha már 
kora tavasszal kezdjük meg ellene a véde
kezést 

Hogyan védekenúnk a burgonyavész 
T Magyarországon a burgonyavész tavaly 

kűlönösrn Felsődunantnlon, pl. Musonmegyé-
ben lett nagy károkat és kívánatos, hogy a 
betegség ellen rendszeresebben történjen a 
védekezés. A burgonyavész okozója hasonló 
gombabetegség, mint a 'szőlő perónospurája, 
ezért a védekezés is azonos, vagyis a bur
gonyaföldeket permetezni, vagy'porozni kell. 
A Nővénykórtaoi Intézet kísérletei alapján e 
célra igen jól bevált permetezőszerkénl a 2 
százalékos- Perosan - lé. poroza-.ra a Burgot-
por A burgooyatáblákat első ízben június 
közepén, továbbá július elején, jnlins végén 

WALTÉR magántanfolyam 
Bodapest, V n i . Rákóczí-ut 61. szám. 
Előkészít középiskolai összevont magánvizs
gákra, érettségire, vidékieket is. Tisztviselők

nek nagy kedveznéoy. 

KERESKEDŐKNEK 
szájjal és gázzal felfújható amerikai 

léggömbök - i S g ^ s r s 
napi elszámolásra vidékre- lg szállít 
gyári áron. Az ország legelsó beszer
zési forrása: T H E R A P I A Bu.iap.-i, 
Nagymező-occa 14. Telefon: 102—43 
Fellrásos reklámballonokat azonnal 
aiáilttaak. Vidéki képviselők kerestetnek 

E S C u ^ P 1 ^ s z e n < * 
príma minőségben már most megren
delhetők Csoknyay Jói ief tü^fa é* 
szénkereskedőnél Celldömölk, Árpád-a 8 

Földbérlet. 
Celldömölkön, közvetlen a város mellett 
szántólöld, kisebb vagy nagyobb lett -
lekben bérelhető. Cím a kiadóban. 

Czelldöroölkön, a Sági-uccában 
több lakással, 
nagy udvar

ral és kerttel, üzlethelyiségnek kiválóan 
alkalmas, azonnal eladó. Címe' meg-

mondja a kiadóhivatal. 

Nemesrákkal befáaitoti 

h á z t i eI y telek 
plknltóTéa miatt mtopr ik l plcsón elwdó 

Cím a kiadóban. 

egy ház 

Kemenesaljái Takarékpénztár Részvénytársaság Czelldömölk. 
SAgl-glea W. a»áp 
Teleion : 7. fiám. I Foglalkozik mindennemű bankszerű üzletekkel. Tőzsdei megbízásokat legelőnyösebben 

teljesít. Elfogad félmilliótól felfelé- betéteket heti koszttamatra és kölcsönöket nynjt 
váltókra és egyéb értéktárgyakra. 
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4. oidai. 
23. azam. 

Borotválkozók! 
Ba könnyen éa jól akar boro tvá iko in i , 
ngy köszöröltesse borotváját , ollóját, ké
sét', hajvágó gépét, G i le t l e -pengéjét 
LANCSARICS VENDEL mflkösiörüanél 
SZOMBATHELY, Breoner J-ucca 1. 
Olezóbb Blnt barkói I Áraün a köve tks i ík : 
1 Iwrotvakoezorulés csak 12 ezer K 
1 h á j v s g ó g é r r : w : ' - ^-Ifí ezer K- tó t 
1 olló » 5 ezer BT-tól 

1 Gilette-penge. 1000 K-tól 
I? Azonkívül nagy válasítek a legfinomabb acél-

inikbaá, illatszereiben, borotválkozó eszközök
ben, tahi- kefe- és nappanárukban. BtDakir 

vül olcsó árban: 
Saabé olló » g < s i « a legfinomabb Solinzeni 

gyártmány. 
br— S-es 10-es 11-ea, i*-u 

70.0OÓ 100.000 liO.000 200.000 280.000 K 
1 1. rendű hajvágógép 0-as éa 3 as 70 szer K. 

1 V Sotingeni bontva tokban 80 este K: 
Eu3ÖrIőgépalkatrésxek állandóan 

, raktáron! 
•Tidéki megrendelést azonnal teljesítem. 

Tisztolettel - Rontos kiszolgálási 
IANCSAB1CS VENDEL. A cég 20 éve áll fenn. 

Árverés. 
A feloszlás alatt álló Nemes és 

Pórmagisi tejszövetkezet . V L 

szövetkezeti házát 
a boszá tartozó belterülettel' együtt 
1925. évi június hó 21-én délután S 
órakor a községházánál nyilvános ár
verés utján eladja. 

Venni szándékozók bővebb felvilá
gosítást nyerhetnek a tejszövetkezet 
igazgatóságánál. 

Kémene9magasi, 1925. június 4. 
Az Igazgatóság. 

Védjük g yü m ö I c s ö s e i n k e t, 
szőlőinket, kertjeinket 

a Farbenfabriken vorm.• Frfcdr, Bsyer 4 Co. leverküzeni gyárnak az egész vüigoa 
kipróbált szereivel 

S ó i b a t: lisztharmst, moniiíá, ftuicladium', 
_ U S11B : vértéin, 

T e a e 1 a a : HévéllSta ellen, - — • — ; — ~ r — - ~ r > 
Gvártia:ICráttszIlöskovits EgyesOlt Ipartelepek R-T-Budapestéig . Orményvölgy. q cca8. 
Forgalomba hozza • A Magyar Növénvmentő R-T. Budapest, VL Dohány ucca 20. 
Kapható: .Hangya. Fogy. Szöv. összes fiókjaiban, a Magyar Mezőgazdák -Országos Szo-

vetaégapan éa a szakmába vajzé^jsszes kereskedésekben. t . 

Szelvény 
Ezen szelvény felmutatója a napi-
árból 25 százalék engedményt kap 
P l a k a y fényképész mesternél, 

|_^Budapest Rákóczi-ut 74. Fiók: 
B u d á n ^ D I . Zsigmorfd-occa 36. 

A világ legjobb cipőkrémje! 

Kész térti és Un ruhák! 

ANGOL HŰHA ÁRUHÁZ 

Altmann Bernát 
röuzlst P i p a Kassatk Lájes-a. I . 

FiókOzlet Veszprém Bákeezi-ter 1 

Óriási választékban kapható 
a l egkényesebb izlést is 

kielégítő 
Férfi öltönyök 800.000 koronától 

feljebb: 
F.u öltönyök 280.000 K tói feljebb. 
Gummi kabátok 360.000 koronától. 
Fér6 gyapjú szövetek 110.000 ko

ronától feljebb. 
Férfi felöltők, ungol és Burbery 
kelmékből. Női tavaszi kabátok a 
legújabb szabásbán ét' as összes 

e szakmába vágd cikkeket. 

Mérték szerinti uriszabóság 

Megnyitottuk 
Celldömölkön Árpád és Rá-
— kóczi-ucca sarkán 

építési irodánkat. 
Kérjük' az igen tiszteit építte

tők szíves pártfogását. 

Gyökeres és Majnik 
épitő-mesterek. • -' 
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Zsoldos magántanfolyam 

Diskay 

Budapest VII. Dohány-ucca 84. szám. 
Telefon: J. 124-47. 

Az ország legrégibb és legismertebb 
•• '•';'" ' .—előkészítő intézete. 

I A legjobb sikerrel készit elő középis-
I -kolat magápvizsgákra, érettségire vidé

kiekéi is. Részletfizetési kedvezmény, 
teljés snyagi felelősség. 

| Celldömölk belterületén, majd
nem a Piac-tér mellett 

egy házhely 
azonnal olcsón eladd. 

Cím megiudható a kiadóhivatalban. -
' 7 A n a r ' n t * á r h a n so i és -javít" ujcs 
• f e U M g U l d l megelégedésre Vadász 
J e n ő zongorahangoló.— Előjegyzések e lap 

kiadóhivatalába kéretnek. . _ 

Kedvezmény 
lapunk olvasóinak I 

Ha élethű, művészi fényképet akar, 
keresse- fel a 8 évtized óla fen halló és -

országosan előnyösen ismert 
fényképmester 
m ű t e r m é t , 

' Budapest, VII. Rákócziul 74. (ugyan- • 
: ott van a régi Mooa Lisa műterem is.) 
' A legtnérsékeltebbárakért művészi fény-
| képet kap. Budapest Dl. Zsigmond- u. 36. 

GUTH VILMOS 
is és diszmü esztergályos fizetne 

SZOMBATHELY Kossuth Lajos-u. 19. 
Készáru üzlet Óperint-unca 7. síim. 

Készít és raktáron tart minden e szak
mába rágó munkákat, mint pl, Villamos 
álló lámpát 2 mt. magasságban selyem 
ernyővel, valamint asztalra és éjjeli 
szekrényre lámpát, fscsillárokat, virág, 
könyv és szobor állványt, szalon asz
talt, fUggöny, kotta, tojás és gyertyatartót,' 
zongoraszéket, álló és fali fogast, konyha 
fatárgyakat, kuglibabát és golyót, lignum 
sanktum fából, hordócsapot, fadobozt 
(kasetta), szijkorongot fából, gyermek
kocsit, Turul labdaverő fát, Ping Pong 
(asztali tenüisz).gyürü hinta, mindenféle 
gyermekjáték fából celuloidból.székfiiések 
stb. stb. Az Országos Iparegyesülettől 

ezüst éremmel kitüntetve 

Rádió 

acaB9nBBazaaaBBaBBBBzszazsBBZBsaaBazazszsz9B> 
-Négy lakás- Y\67 Celldömölkön, or-
ból á l l ó száRUt mentén el
adó. A vevő esetleg szántóföldet is 
vehet a házzal: Cím a kiadóhivatalban 

alkatrészeket és ké
szülékekel ne. vásá-

aim olcsóságáról ' 
meg nem győződik. Az összes villany- . 
szerelési anyagokat a legolcsóbban szál-
litom. Vidéki vevőknek rádió anyagok- ; 
nál és készülékeknél 10 százalék uta

zási költség megtérítés. ", '^í 
Fürcfctgott Gyula elektrotechnikai 

nagykereskedés Budapest, VII. Dohány-
ucca'68/4'*'Telefon: J. 40—49. . 

a h á z á t ia?iltítai'Nte 
_ _ J _ ugy keresse fél Biezó István Celi" 

pornóikon, a Kossuth Lajos-occában és bizza meg házának javításával, 
mert az általa végzett munka után háza 10 évig 
nem szorul javításra. Elvállal minden az építke
zésbe vágó javítást, valamint uj házak építését 
olcsó ár mellett és azokat kifogástalanul végzi. 

•ezen MbutrrtzjtttttáhBa. 


