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Megjelen minden vasárnap reggel. 
Előfizetési ár: negyedévre 20.000 K, félévre 40.000 

K, egész évre 80.000 K. 
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FUslt. imkeeilri él kátéé: 
D 1 N K 0 R E V E N Á N D O R . 

Sierkesztöség es kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön, 
ide intéz..ndök a szellemi részt ikető közlemények 

Hirdetés dija •Ura fizetendő. 

' P O L I I I I t f I I P . 

FUslt. imkeeilri él kátéé: 
D 1 N K 0 R E V E N Á N D O R . hirdetések é s mindennemű pénzilletékek. 

R e n d é s n y u g a l o m ke\\ a z o r s z á g n é p é n e k . 
Ciütörtökön, Űrnapján Csonkamagyarország népének minden 

rétege gytllt össze Budapesten és több mitit kétszázezer ember vonult 
el H Ttl iy Miklós őfőméltósága, Mágyarorszait kormányzójának szine 
előli, huny tanújelét adja olömeitú.-aga iránti hódoló tiszteletének 
és 0* nka hazauk mazi szeretetének. 0 yan neptömeget még nem 
láto.t Budapest, mint amilyen tömeg volt ez atün elő menet,mely
ben á vidék oiyah tömegben volt képviselve, melyre senki nem 
számítolt és épen ebből láthatják, akiKet illet, hogy a vidék meg
mozdult. Megmozdult még pedig aaérl, mert nem hajlandó á ne
hezen megteremtett nyugalmat egy söpredék társaság állal újra 
in- .:. avar: •- :. V. ..- ( n. ma ez kell az országnak és nem-képvi
selőházi botrány, . na poli'ikai bonyodalom. 

A szocialista part napról-napra rohamekat intéz a 'elfordu-
I isért amiből latszik, hogy -végkép--hüvtette álan^_is_njjjiian_iör 
az ideiglenes alkotmányosság lerombolására és a lorradalom visz-
szahozatalará. A lorradalom mai szellemi vezérei ugy gondolja., 
elérkezett az ideje ismét annak, hogy a nehezen helyreállított po! 
gart jogrendet é-> a nagy küzdelemmel megteremtett gazdasági 
konszolidációt összetörjek. Mos': ismét ugyancsak azok a jelenne 
gek mutatkoznak a nemzetgyűlésen, sajtójukban és az általuk dró
ton ringatott híres szakszervezetekben, mint amelyekkel mar sike
rült egyszer az országot romba dönteni. Latjuk napról napra azo
kat a kibíró provokációkat, amelyekkel a szociáldemokraták lel 
akarjak izgatni a tömegeket, meg akarják semmisíteni az ország 
és lelkek békéjét és a társadalom nyugalmat felzavarva, újra elkö
vetkezzék az az idő, amikor a romok lelett ismét végigpusztithas 
,-anak, rabolhassák az országot. Miután sajtótermékeiket érdemes 
hazafi nem veszi a kezébe, a nemzetgyűlést használják fel és az 
immunitás védelme alá bújva indítják meg a polgári jogrend elleni 
támadásaikat A nemzetgyfiléseo most már esetről-esetre ismétlik 
meg azokat a bo t r ányoka t , amelyekkel meg akar ják fertőzni az 

egész közvéleményt, miután sajtójukkal eddig nem sikrrDIt aat 
elérni. A Népszava lázitó és az állami tekintélyeket sértő cikkei
vel valóságban utazik az elkobzásra és lapbeii tara, azt remélve, 
hogy a kormánynak végre elfogy a tOrelme és egy erélyes intéz-
kedassel betiltja lapjukat és a betiltással fellehet izgatni ismét a 
munkástomegekei. Esetleg sikertl egy nagy sztrájkot provokáloiok 
és ezzel azután meglehet bolygatni a polgári rendet, meglehet fé
lemlíteni a nolgarj társadalmat és a/utaii ha minden sikerült, egy 

i flgyes fondorlattal esetleg m-g lehet kaparintani a halaimat 
L — Ez a cél nyilvánvaló és !• tagadni nem lehet, de a keresztény 

p •' • >r. társadalom résen lesz és ezzel a társadalmi btkebontásssl 
-re oiben, ezekkel a vakmerő -államellenes merényletekkel szemben 

L meg van és meg lesz az ereje, hogyha kell egyszersroindenkorra 
I e,.<-ópri a forradalomnak minden bűnös kísérletét. Jegyezzék meg 
í^és-vegyék- tudomásul ezek a zavarosba' halászó szocialista orak és 
|segi!ö.társaik, hogy itt többé forradalom nem lesz. És aki annak 
I még csak a kísérletébe is belefog, azt az állam ereje és a polgári 

társadalom egysége kíméletlenül meg fórja semmisíteni, elsöpörni. 
Itt többé nem c-iuálnak szovjettel, itt többé nem kérünk a szoci
ális jólétből. A keresztény magyar munkásságnak pedig meg kell 
gondolnia, nem-e végzetes kárát vallhatja e, ha forradalmositáa 
uiján követi azokat az üresfejű Rothensteio Mórokat, akik minden 
felelősség nélkol a munkásság tömegeit a legveszedelmesebb ország-
routó katasztrólába akarjak belevinni. 

Az urnapi [elvonulás megmutatta a polgári Uraadatom erejét, 
megmutatták a vidékiek tízezrei, bogy 'nem Budapest szocialistái 
lógnak ebben az országban uralkodni, hanem igenis a történelmi 
Magyarország igazi hazafias polgárai Az urnapi felvonulásból erőt 
menthet a kormány, mert a százezernyi lelkes tömeg impozáns 
lel vonulásával a kormány helyes és eréiyes politikája mellett tett 
helyeslő tanúságot, Cs. J. 

Gazdasági kibontakozás. 
Irta: Tomory Jenő, a Petőfi társaság tagja, 

volt nemzetgyűlési képviselő. 
Svájcból, a. szabadság földjéről — Genf 

bőt egy parányi fénysugár derengett felénk, 
a rabnemzetek e legelbagyatottabb országára 
Ugy látszik, hogy Bethlen. István gróf mi
niszterelnököt az apostolok és próféták láng 
nyelve, a szent tüz ihlette meg, hogy Genf
ben s Népszövetség pénzügyi bizottságának a 
arivét felénk, a szenvedő csonka ország felé 
tudta hajlítani 

Ez a reménységteljes, kedvező hír, bogy 
s Népszövetség pénzügyi bizottsága hozzájá
rult Bethlen István gróf előterjesztéséhez, 
amely lehetővé teszi Magyarország gazdasági 
kibontakozásai, mindenesetre sikert jelent, ha 
nem is oly nagymérvű sikert, mintahogy 
megérdemelné a gazdaságilag lezüllött, sze
gény ország. 

Áz engedélyezett 30 millió arany ko
ronát, a külföldi kölcsön eddig igénybe nem 
vehetett részét tisztán állami beruházási 
célokra fordíthatjuk. Ezzel megindulhat az 
Ország kereskedelmi és gazdasági kibontako
zása, amellyel egy szebb perspektívát,. gaz
dasági megerősödésünk kezdetének alapját 
tiidjok lerakni. 

Ez a 420 milliárd is .sokat jelent az 
ország gazdasági életében, mert ebből fog 
főleg felépülni a mar romokban heverő ország 
és ami a legfontosabb, ebből az ősszegből 
fog telni a mezőgazdasági hilel is. 

— A mezőgazdasági hitelt rég várják már 

a gazdik, hiszen minden reménységök ebben 
volt Dus kalászt hullámzó földjeiknek csak 
abkor lesz meg s gazdag aratása, ba a gaz 
datársadalom beruházásokra is Ind áldozni, 
mert minden, a bőaratas is attól függ, hogy 
aa áldásos vetést mikép gondozzak. 

A világháború megtanított bennünket 
arra. bogy a Ibidnek (amelyet eddig nem 
becsültünk ngy, abogy kellett volna) csak a 
földnek van ereje. 

A föld adja at életet a nemlétnek. A 
fűid at egyetlen potiiiv értik, amiig soha
sem pusztulhat el, ka szorgos ét gondot 
kezek ápolják. . 

Épen ezért nem a legnagyobb értéke 
még annak a kis összegnek is, amelyet gróf 
Bethlen haza hozott az ország számára, mert 
a mezőgazdasági hitel nj életre kelti e drága 
hazai főidnek szerető munkás mOvelőit 

A munkára vágyó tettvágy föibuzdula-
sát örömmel fogja látni az ország. S nagy a 
remény minden magyar ember szivében, hogy 
ngy a'fizikai, mint a szellemi műhelyekben 
is fokozott erővel indul meg a testet edző, a 
lelket nemesítő munka, amint az a természet I 
rendje is. a pihentető ünnepnapok utas. J 

Némuljon el a politikai torzsolkodáj. A 
pártgyttlOlség. A kegyetlen társadalmi kűzde- , 
lem. Mindnyájunk figyelmét, agyat lelkét, 1 

lOktetó szivét a legégetőbb, a legfontosabb 
kérdés kOsse le, bogy: munkát, kenyerei, tisz
tességes megélhetést adjunk mindenjlolgozni 
akaró polgárnak. 

És kérjOk az Isten áldását, hogy az 
arany kalászban szökkenő acélos buza bő 

áldásban, sűrű rendekben dőljön az arató 
kasza minden villanására. Mert es adja meg 
ss emberiségnek az életei és a kultúrál 

Celldömölkön a kőiiegi i raki t 
Jifira reiieiett ••latiig. 
Amikor belefogok azon szerény vállal

kozásba, hogy a nagy vasutas társadalom egy 
kultúregyesülete tagjai és a többi közremű
ködő helybeli személyek szereplését és fára
dozásával összehozott a vasutas árvák javára 
rendezett napot e hírlapban méltassam — 
ismét eszembe jut és szemem előtt áll a 
kőszegi báz és annak minden árva lakúja. 
Eszünkbe jut és öröm tölti el a szivünk 
minden izét, hogy mégis van idő, amikor 
megismerjek as idézet szavát és mindnyá
junkért összefogunk. Mert június hó '7-én 
Celldömölkön a vasutas árvák javára rende
zett napot a teljes siker koronázta. 

Bárdosi Gynla állomáalőnOk és a többi 
szolgálati főnökségek rendezésével, meleg 
támogatásával és fáradozásával megtartatott 
ez a nap, ismét eggyel szaporította a nagy 
vasutas társadalom nemes törekvésének soro
zatos történetét Ide. kell írnom, hogy a vas
utas árvák javára ez az országosan is meg
rendezett akció Keleti Dénes rlnOk-igazgató 
kezdeményezésére törlenL Öméltóságaban ezen 
nemes kezdeményezésnek és a nemes ügy 
iránti állandó szeretetteljes érdeklődésért és 
buzdításért, valamint az összes szolgálati fő
nökségeknek, szereplőknek, közreműködőknek 
és mindazoknak, akik megjelenésükkel é 
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hornyolt cserép, géptégla é t cementárngyára. 
épületfa, építőanyagok is szén 

raktára Celldömök. Eladási Iroda Erxsébet-neca (Telefoa 12 számi. Gyártelep Sági-neca (Telefon 34 szám). 
Összes gyártmányaimat éa anyagaimat leszállított áron árusítom. Újonnan berendezett hydralikus prés emen többszínű és 
mintájú trementlapokat gyártok. Felsögallai meszet és Mák cementet állandóan raktáron .tartok legolcsóbb áron. Csép

léshez valódi porosz szem I ' és tatai szenet eredeti bánya áron szállítok. 
T Kelitek mindenfele belon és műkő munkál, fiiMőszoba berendezést, beton kerítéseket. \-
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adományaikkal, arkolcsileg mist aa}agilag 
hozajjliájslak • szent ügy sikeréhez, legoa-
gTQjW W " , SSeretet éa bála az árvák 

, ? : a déli órakb.u mosgal . 
A pályaudvaron a vendéglátók egész 

serege várta türelmetlenül bndapeeti nyugati 
pályaudvari *Dj Élet- egyesület tagjaiLVégre 
berobogott a vonat és elsőnek ugrott le 
Vidor József s szövetség tehetséges titkára 
és karnagya. Egy pillanat és a 46 tagból álló 
dalárda köréje csoportosul és felharsan az 
advözló ének. Utána Bárdoei Gynla állomás 
ffloók meleg szsvakkal, szeretettel üdvözölte 
a dalárda tagjait és. ajejflk_érkezett hölgye 
vendégeket. 

Az üdvözlő szavakra Németh István, a 
dalszövetség alelnöke keresetlen szavakban 
köszönte meg a szives fogadtatást, úgymond: 
örömmel és azért jöttünk ide, hogy a vas
utas társadalmat a perifériákon az ország 
szivével kuliurteren is eggyé forrasszuk. A 
kölcsönös üdvözlések után a budapesti ösz-
szes érkezetteket családi körökben megven
dégeltek. 

As esti műsor megnyitásán u. vasutas-
ság teljes számban megjelent. Közben egy
másután érkeztek a város előkelőségei - giof 
Cziráky György, Szögyéu)-Marieh Fereüeué 
grófnő, Mön.cz Emilián perjel, dr. P.itnits 
Ferenc kormanyfőunacsos, dr. Horvá'h Ká 
roly plébános, a zárdai Néverek e9 a. varos 
intelligenciáját* I sok számosan. 

A műsort a-budapesti »U; É'ét« dalár-. 
dája nyitotta meg.a »Hi!-zekegy« clonellésé-
vel tüut ki, hogy Vidor karnagy tehetségé es 
a "dalárda tagjai buzgalma és törekvése a 
legjobbat szolgáltatta es elismerési erdemei. 

Az »D| Élet< -dalárdát, közben közben 
(elváltotta a helyben Kath. Ligíuyegyle i da
lárdája Uhlar Gyula főtanitó vezetésével. Kö 
szőhetünk a d a . r d a vezetőjének és minden 
tagjának, hogy (ily nagy Áeszséngéí és . szívvel 
járultak hozza ••"zétf nap sikereihez. • Isruerek 
egy szép országot* -és több irredenta ének
számukkal méltó szerény társaikká léitek a 
másik gárda dalos testvéreinek. 

Egymás utan következtek ezután a mü 

ének etán Teleky Lajos hivatalnok Ouesu.tslta 
el azt • kedves társaságot, amely nekünk a 
többi itten, szereplőinkkel olt kellemes éf 
az árvák javára oly felejthetetlen napot 

• •• • - • lóik lajot György. 
FelülBzettek: Gróf Cziráky György t 

millió ISO ezer K, Tóth Lajos máv. biv. egy 
irodalmi dolgozata jövedelmét 8 3 7 aser K, 
SzOgyény-Marich Ferencoé grófnő 140 ezer 
K, dr. Pletnite Ferenc, Bárdoei Gynla, Lantos 
János, dr. Holéczy Zoltán, Schutz Gyula, 
Wittmann Andor, WeiSz Izidor, Hérecz La
jos, Sághegyi Bazaltbánya, Makk József, Ertl 
János 100 ezer K, Zárda Nővérek -79 ezer 
K, Dániel Géza, Schlesinger. Zsigmond 70000 

1 K,, Várna Frigye, 8 0 ezer, Szita György 66 
ter, dr. Horváth Károly, Pa'ffy Lőrinc, Nyn 

lasz Istvánné, Honig Sámuel, Weis>. Z-agmond, 
Lengyel Antal. Márnu- Flórián, D'nkgreve 
Naudor, Huchlhauíei, Ede, dr. Ness»<mao.i 
Gynhi; -Kuyaes £ r n ő . Kreiner Pal. Teleky 
Lajos, Vnlkay János, Szíjártó Kálmán, Do
mokos Ignác, Horler János," Józsa Gábor. 
Péczik Ferenc. Pelke Gyn'a, Lóránlh Gyu a, 
Adorján D .z tö , Scheidl Joz-ef 50 ezer, ö z v . . 
Z-iginondné, Patyi Jóná-, Molnár Józsel II . 
40 ezer, Gocza Sáod'or.Sirközy József, Gécsek 
Péter, Szabrt Mihály II.. BárossTmr 7 Kreiner 
Mária. fVzv. V.ir \ , . •. M i . . u János, Szily 
Mihály. Császár .Istvin, Mikulka Sándor 30 
ezerpNémetb Imre, Saari Ferenc. Kiss Sasy 
dcr, Kövest István, H»rzfe!d M r, Ihász An
tal, Kuli József. Joó Peréi c, Németh S . •! 'r, 
Farkas János, Bognár Lasz.o, Csuha Líjos, 
N. N., Németh László 25 —25 ezer korona: 
A. J , B-nkő Karoly, Morocz F.miiianv Nagy 
Dénes. Bornemissza Károly, -id. Bérkés Já
nos. Nagy Gergely, Néi.'.-!h l-tvan 1.. Uégor 
József, Schniidi Pál. ö/v. L s z ó Mzseftie,őzv, 
B u i i d c . Jű.-aefué, Ri.lb Mur, Perraai G j . T J y . a 
MOller Béla, Sütő MikV>s."öivr -v.: c - - Ki.i 
m a m i é . Sárvári István, Ho'p-r: Mih.;: Mol
nár Jn.-s.-t, B'idorko; István, Tajábér Lajos, 
Sz'ily K iroiy, C'izm.-e -a Lajos, Virc . J * . 
Szabó Sándor, Birka* Gyula 30 ezer K, BH 
rabá-JK^lyr-Döbrörituy Józ-ef, Vy-.d! :•. La 
jos, Re ' í i Janos . . K- .,. -... Sándor. Va.-zily 
J i rns , Mit/ger János, Somogyi Gájtxir. 15000 

znr többi számi i, a helybeli és a badfcp>iti K.-Niigy bajos 14 »'.ez,—Kuvaca-Sand 'r, Ki>-

kesztek, Bánréti Sándor gaadaságj főt«á-
esős akadémiai igazgató, dr. Grau Ottó a 
Tejkisérleti Állomás vezetője, Rend Tmaojár 
főallatorvos, Németh Jaad föfdmives Ukolai 
Igazgató és as állattenyésztési szakosztály 
tagjai majdnem teljes számban 

- Az értekezleten gróf KbueB-Héderráry 
Károly a Kamera elnöke és Ormaudy János 
a Kamara igazgatója ismertették a Kamara 
állattenyésztési javaslatát. Az összes megje
lentek, elsősorban azonban az Országos Mező
gazdasági Kamara igazgatója Koós Mihály 
államtitkár és Konkoly Tbege Sándor az 
OMGE titkára fejesték ki elismerésüket «, 
köszönetüket a Kamarának ngy maguk, mint 
se általnk képviselt testületek részéről azon 

mütedve.ők sorából, a budape.sU szereplők 
között a m mién helyréiben felkészülten allA 
Bédy 3 n l , ' - i konleríos Otfluőer szórakoz
tatta a riaia-atósáeóC Amíg a konrVrára a 
helyzetet leste. addig Koiier Bözsike igen 
Ogyeseo (elhasználta az alkalmat — Cellben 
l j i j . i t k e r e t ű t . T . i . aA. í ir : e t keresek* cimtl 
isixhdógoi u:j4« s i i s í i o üyia eiC. Akadt .'gy 
kavresz e m b e r , aki jelentkezett. 

A helybeli szereplők közül is valamcny-
nyíen igen rátermetten és tudással liik"stfll-
ten íltták meg a helyüket, Petrovies Irénke, 
Pá'ffr Gizu-'ta. S-a'zy Marinka ének és ma-
gánszamaik Ken kedvesen sikerültek. A'.talá-
bán az összes szerep'ők a közönség egjobb 
megélieedé.-ét váltottak ki. >Az éji látogatás* 
eimü, Gyulai Pál szer<esztésében megjelent 
költeményt nagy hatással szavalta Szőkít 
Teréz, a költemény kiegészítő réazeben -az 
Élő kép-k-et"PalBy iuska adta a Gyarmati 
gyermekekkel. 

Szív:? köszönettel felemlítenünk 
még azon tényt, hogy az e ü j Élei . dalegye- , 
sóletnek Ö l i b e n való megjelenése Hervay 
Károly mav. altisztnek az érdeme. Az ó sze
mélyes barátsága és fáradozásának /eredmé
nye a-, hogy Gyuricza Józsefet, a dalszöv^t-
seg egyik igen agilis tagját' mezoyerte, hogy 
az ügy sikere erdekében ide lelaradtak. 

Továbbá Te' ky Lajos hivatalnok, Gyar
mati Tihamér, Csizmazia Lajos, akik a mü- | 
sor Ogyés 0-=zeállilásán és a mulatság ren
dezése körül törtéit (áradoaásaikért elisme 

vac- Lasrio 12 ez"r , -PeJö fmre. N'meth 
Károly. Kovács Dániel. M-.rs^vsítrv. Jnzsei, 
H' .rvál í i . íz. . , -! L. ifj. BiT«r« János, Ns*y 
PaL Ffllöp Józssf , -Jt , N , Pósa Károly. Nagy 
Sándor. Hala-'Z József, L^tli-tiyi Lajos, Nag.y 
AhtaüVSchöntag Mártod. Rrjc'i Imre, Sinjon' 
Károly. Hnrva'h Be a. Vajai Károly. -Weie/. 
J.,z.e.'. B'z . i iTTil in s, To .uer Diniéi, Bt:keti 
Gyüígy, Te.gc i u Ltvan, Mogor Imr-. Takals 
Ferenc Németh V-ndel 10'ezer." "PiSö .Ká
roly. Fra ' ic: J-zs,*l. Osvéid- Jiózset, Jenéi 
János, Sze'est y SktotU-Múller Jacei . Kálfiáti 
L i v i n , Bogács Józi-f Frank Sándor, Fned 
Igt'Ae. Iliá- Bi .d- i i . 3/ab.. Mihá.;, Knédli 
L-jos , Kiz- n« János Módos N. 5 eeez N N. 
4. ezer, N. N 20CKI koronát. A vasulasárvák 
nevében a í-'lülfizetóknek a nemes szén téltől 
áthall t1 adományaiért hálás köszönetét é s . 

liMZdKpóu • és uttürő lépesért, melvet . a Ka
mara sz "Til'attenyésztési java=lat előterjeszté
sével tv'tlíí A'. erte«.z.'et . azntaii délelölt 10 
órától rövid megszikitas«al este 6 óráig tár
gyalta minden részletében a Kamara i a v i -
latnt, a m e l y r n á r áz előzetesen is meghívot
taknak és illetékeseknek rae.gkUldetett.As 
értekezjet ezen tárgyalások kapcsán Szamos 
nagyjelentőségű kérdést világított meg és 
lehetővé tette a Kamara részére, hogy a 
legjobb szakvélemények megfontolása mellett 
(o-sjorj A uagv- .munkápj , .mriyet a tervezet 
tyaknrlati keresztfl!vi:e!« (OR a Kamzrára 
.róni és mely nemcsak a Kamara kerületé
nek, de-az ország kÁrgazdaMgáoak előrelát
hatólag lien nagyjel íntöségö hasznára . -z. 

Május 24 én H gyön K-reskedelmi és 
Iparkaniara tanácskozó termében Urtotta-a 
Kiinara V-ik kozarlllésér. mclyiu a tanács
kozási termét teljese., megtöltő, igen nagy 
-rimlrjiíi^-aegjelrjit kamarai tagokon kiiüldr. 
Darányi Kálinány (Öi.-pan. dr Koocz Jenő 
aiispan. ur. Németh Karoiy . nemzetgyüési 
k é p i i - é M , Mesteriméi Ivan gaztt MOgyeloaé 

- w - g - i - i i i u . i s e:i^keYi,.i)g .jiient meg es balS 
gjat-ts résig az ugyaócsak ns^yjelensogü tár-
gyakst nipirendjére tűzött köztyülést. 

Gr. f Khueo- Hed rvary Kaio y a Kamara 
e l n ö k e e i i ö J U megnyitója u ia , . luelybeú a 
tártyak fontosságára-birta fel .i közgyűlést, 
Somogyi Ferenc osztályvesető rövidre fogott 
működési jelentést olvasott fel a Kamarának 
az u t o l 9 ó közgyűlés 5 0 lofyiátott tevekeuy-
.-, A kózgyüies nagy figyelemmel hall-
eei'- v w » e yeteatéet > a kstaara einökaé 
gttnek, igazgató.-agaoak *s .tisztviselőinek ki
fejezett köszönef.yilvauitása után vette azt 
tndomasal. 

Ezntan Onmandy "János kamarai igaz
gató • i is v. fogadta el a közgyűlés, mely 
az 1924.-évi katasztrofálisan rpssZ teroiéssel 
• epe .•>»•. - a a a mezőgazdaságot terhelő adó
alap redukcióját kérelmezne a p ...-lí.yx.uiíz-
teriumiól. Urmandy János kamarai-igazgató 
ezután a Kamaraiak it Frlsődnoaotoi állat
tenyésztésének (ejieszU-sere. vonatkozó nagy 
zonoapeiójn leevHze'ét i erjesztette a közgyű-

é,i«merés.o ínjezj ki a helybeli összvasutasság. 1 

-A Feisc'üunaiitnii Mezőgazdasági Ka
mara közgyűlése és állattenyésztési 

szakosztályának értekezlete. 
Maios 23 an tartotta a Kamara állal- • 

tenyésztési szakosztálya az ország lezismer- t 
tebb szakembereinek bevonásával értekezletét 
azon javaslat tárgyában, melyei a Kamara • 
Felsőduoantui allailenyeszte-e iejlesztese er- -
dekéb-n dolgozott ki. A szakosztály ölesén a 
(OidmivetésOgyi miniszter képvisetetébt-n Tol- 1 

ajay Pal gazdasági íőunacsos , az.áilat'tenyész- > 
lési főosztály részéről és dr. Lorber József ; 

rést érdemelnek. Az előzetes propavandShóz 1 miniszteri titkár a lótenyésztési osztály re- j és sikerhez Reich Imre és Srnedák Ferenc 
ügyes é9 találó festett plakátai,' az örökké 
vidám Teleky Lajos hü és jól sikerül' szö
vegezéseivel nagy mértékben hozzájárultak. 

A mulatság a legvidámabb hangulatban 
folyt le. Éjiélkor az »Uj ÉleU dalárdája Bár-
dosi Gyula állomásfőnök tiszteletére azerená-
dot adott, amit meleg szavakban köszönt meg 
és köszönetét fejezte ki a" dalszövetaég meg
jelenéséért A mulatságon a közönség reggé1 

lig kitartott, a budapesti dalárda és kísérete 
tagjait a közönség meleg búcsúzkodás köz
ben kisérte a vonathoz, ahol a felharsanó 

szérői jel.entek meg Koos Mihály államtitkár 
az Állatorvosi Főiskola r. tanára, 'Konkoly 
Thege Sándor gazdasági tanácsos az OMGE 
titkára, az országos'magyar ^gazdasági egye
sület dr "Darányi Kálmán főispán, dr. Kuncz 
Jenő alispán, dr. Némelhy Ödön főjegyző, 
Paulik Miklós másodfőjegyző a közigazgatást 
képviselték. A gazdasági felügyelőség részéről 
Mesterovics Iván,' Molnár Imre és Kövy 
Józssf-. gazdasági főfelügyelők jelentek meg. ' 
Megjelent továbbá LOherer Béla az Országos ' 
Magyar TejszOvetkezeti Központ igazgatója, . 
dr. Éber Ernő az Állattenyésztők Lapja szer-

lé? elé. s annak több pontján, valamint az 
előző : -pi allatteuyészteai szakosztályi gyűlés 
tárgyalásait ismertette röviden: Több figye-
1 -in; •>]-.-:11• hozzászóláson kivüi gról Khueo 
Héderváry Károly elnök külOn is hangsúlyozta 
a javaslat nauy foDtossitgat. melyet a köz
gyűlés egyhangúlag ellogadutt. 

, A Kamara zároszanuadásainak és jövő 
évi költségvetésének tárgyalása utan, miután 
ezeknek elíogadása, illetve a lelmentvény 
megadása ugyancsak egyhangúlag megtörtent,-
Aimássy és Lits Ferenc indítványait targyalta 
a közgyűlés. Az indítványok a kamarai tagok 
adóinak a vihlizmos szempontjából az ipar
kamarai tagokéhoz hasonló beszámítása, a 
tűzreodészeti szabályrendelet módosítása, illet
ve taragómühelyek felállítására vonatkoztak. 
A két első indítványt a közgyűlés elfogadta 
s az igazgatóságot érdemleges intézkedéssk 
tételére szólította fel.MBt utóbbi indítványt a 
közgyűlés az elnök javaslatára az igazgató-
választmány elé utalta. 

A kamarai közgyűlés ezután jegyző
könyvi köszönetét fejezte ki az Iparkamara 
vezetőségének előzékenységéért, hogy céljaira 
tanácskozótermét rendelkezésre bocsájtotta s 
a napirend lelárgyaltatrán, gróf Kbuen Héder
váry Károly elnök zárószavával a közgyűlés' 
bezárta. Az igen .nagy számban megjeleLt 
tagok legélénkebb figyelemmel kisérték a 
fontos tárgyakat s különösen kisgazda tagok 
részéről nagy számban hangzottak ef értékés 
hozzászólások. ' 
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H I R E K. 
JéSU sseaai--*s Szivének ututepén, 

folyó hó 26 Én reggel lei 8 órakot üuuepé-
| | M istentisztelet UtUtik » opálaagi temp
lomban, utána pedig a Szivgárdisták Onuepé-
IrM lelTétele következik. Este 7 órakor szent
sége* litánia. 

HivltalvitigálaL Pu fiy Gusztáv fő
szolgabíró pénteken a celldömölkvidéki kör
jegyzői hivatalban hivatalvtzsgálatnt tartott, 
ahol mindent a Isgpáldássbb rendben talált. 

A |áráal jegyséegyesalet értekezleté
nek megtartását július 4 ere halasztotta el. 
amely alkalommal Pósfay főszolgabíró tiszti 
értekezletet tart : 

Körjegyzőt hivatalok TizigáUta. Já
rásunk lószolgabirkja a héten tart. hivatal -
viz-galat»t az egyháza-helyei, magyá'rgeocsi 
és egyhiraskeszói körjegyzői hivatalokban. 

Kitüntetett alsósági plébános. XI. Pjus 
papa gróf Mikes Janó* nwgyéspű.pOk előter-
j.•-•lésen dr- Kis* Lajos ii ós •el plébánost 
pápai káplánná uevezte ki. A kitüntetés osz
tat in örömet keltett, mert a kitüntetés igazi 
éidem, apostoH papi lelkűiéi, áldozatkészség 
és nagy ludas elismerése. Ál-ósagoi zárdát 
alapit*, amelynek költségére egész évi jöve-
ejeimét fordította . -mo. i t mindentől meg
fosztotta. A zárdába a kaloesai iskolanétieket 
telepíti' be. A— járdaépítés ih*g üa -«n. .'. . 
ződútt, mar is az 'a.dozalkesz..égU p.p uj 
templom építési terv.u készíti eiö. Az okmány 
átadása és az uj méltóságba va ó beiktatás 
szerdán délelőtt roit a pO:pökvár hazikápolr 
OSJ iban -—•— 

Ünnepélyei Merseváton. A - a 
. izép bataOae üiinepeiyékböi. amelyeket a rua-

:et kegyelete, a viie.gh-burubiu hÖ*i 
It. vrtézíriok 4MU.fi.eOek udo.otl. 

Hátsavát község.lelkes közönsei- is'kivette 
• rest*L Május 81-én a képviselőtestület, 
Horvatn Fereuc u.u.o synaáaNséeet ** iakil 
i . i - gyermekek, i in,, ic. . J i ....- ;, •.• ..c-
kal az - Itit- Pln ,T trlzoltótesralet, valamint az 
egész köaeéé apraja nagyja kivonult a teme
tőbe, annak a négy i ,o ifjúnak sirjá-
no-. ...g a' harcterén .szeczutt •. • . •-'; .t.ei 
'•*»« !"n . itt*alusszák örök almaikat. Pálfly 

xlTlván vezetésevet az ifjo-á* elén, keit. a 
Szózatot, ineiy ulán kelta: Vidos Dinml-nagy-
birtokos mondott az összes jelenlevőket köoy-
nyekre (akasztó magas -i..ru......tu. hősök 
emlékét dicsőítő hazafias beszédet Végűi ez 

!ji]-:ig ajkán. felCs"t.dül a "Mi szék egy, majd 
az.egész nöiülirég .elénekelte a Himuuvzt, 
mire a iétet.emH'ő ünnepély vegeiért. JdSius 
7-én. 11 "U e s ma 14 so pedig az. évzáró 
vizsgák alks'jmabot a közsiii iskola növen
dékei példás betanulással előadtuk a Luda. 
Matyi színművet, melynek szereplői ..-•••, Ok 

-—untá-n, valamint mindea zavar nélküli ügyes 

naponkint járnak emberek, akik kslőnboző 
címeken kérnek segélyt éa könyöradományo
kat gyűjtenek. A közönségnek nem is jut 
eszébe az igazolványt kérni, még ha esetleg 
ilyennel rendelkeznek is, hamis la lehet, de 
mindenesetre nagy zaklatásoknak van a kö
zönség kitéve. A városban állandó őrség nem 
lévén, e sok szédelgő ép borral menekíti, mig 
egy rajta veszít t Tóth Hajdú János sorsára 
j a t Ebből is láthatjuk, hogy szükséges volna 

i a városi rendőrség felállítása. 
Vizsgák a kall. merd iskolában. .1.1 

' nius 16-án reggel 8 órakor az I—II fin, 
10—12-ig a fj—ITI fin, t7-én reggel" 8 óra
kor IV Hu, dé'otán S érakor II—Hl leány, 
18 an reggel lel. 9 órakor V—VI fia, délután 
3 inakor IV lián;, SO i 
V—VI. leányoTtalyok vizsgái tartatnak meg. 

Berta Gábor karakói, Kolada János 
mölki, Nóvák Ignác szentmiklőtfai. Vébrr 
Vencel celldömölki lakosokat. 

A pelgárl nőiskola tanulói • hó 8, 
• és 10 en tanáraik vezetésével tanulmányi 
kiránduláson voltak. 8-án reggel indulták 
Győrbe, ahol megtekintették a várna törté
nelmi emléken, nevezetesebb epületeit, a Szent 
Benedek-rend .főgimnáziumának gazdag ter-
méaaetrajtl szertárat ét múzeumát Délután 
Pannonhalmára utaztak, ahol a hármas hal
mon a kolostort, a milleoiunri emléket és a 
Boldogasszony kápolnát nézték meg. Por 
Szilveszter, Kuhar Klórt* dr. a a rend több 
tágja l e k ö t e l e z ő figyelemmel kalauzoltat a 
kirándulókat ée- l.uadhatatlan bctgtlommal 

gget- 8 órakor —iameztelték, magyarázták a kolostor át teiap-
lom múltját, nrgjértékű műkincseit .s (•:.-.-?-

Ezekre a vizsgákra a képviselő- 1 reléiét; Pannonhalmiról 9-én reggel Indultak 
te-tflletet és az érdeklődő szülőket szívesen ) tovább'a aaép Cuha-völgyöti kgresiMI Ba-

; meghirja a hitközség elnöksége. A Te Deum , l itonalmádiba. Itt egy napol töltöttek. G. . 
június 21-et: reggel 8 órakor tartatik meg, j nyörködtek a Baiatooban. az újonnan tpölt 
Az óvodások vizsgája tegntp d-'-'utan " volt, J step strandban, a kikötőben a fOrödtek: A 
nagyon szép eredménnyel. A kis apróságok | ptrkban Rákóczi, Kossuth, Petőfi szobra inti 
szebbnél •'-••l.li v-r-ikél; -t mondtak és r-jye- { kit ünnepélyt rögtönöztek, ette pedig larnpi-
sebbnél űgyes-bb gyermekjátékokat mutattak ' ooot felvonulást rendeztek. 10-én a Btlatoo 
be. A jövő iskolai évre a berrausok jenius ' partján utaztak végig s a tapolcai t.vaa-
22, 23 és 24 én délelőtt 8—12 óráig tartat
nak meg. . 

Hegérkeztek 

ti var nt-m 

a bécsi újdonságok 

W E I I E R * ^ 
divatáruházába, 

melyi ':••! az alább f i-oro.l jut.ii.yos 
árban árusítunk •_ 

Francia eponge újdonság ,rtr. :" í ' ' 
45—70 ezer K-ig. 

Creppjk minden divat színben 32 — 35 
Mosó voálol: » • i 18—25 
Divatos mi.-it.'is grenadin 20000 
Ferii ingek a.igol ..< iirb.il 200 ezer K. 
Poplin sHflyemujget rende-

Zittinfk 24C 

barlangot tekintették megJSate 9 órakor gaz
dag tapasztalatokkal gyarapítva érkeztek haza. 

g r i . k s . Szalay Gyula igazgató -zn'tár
sulata kedden este kezdte meg előadásán ak 
sorozat.'.' a Grill nalloda nigyterrhében a 
Nótás kapitány. . n r-ttel. Mmtjárt as 
előadás vonzotta a közöoséfet nagy t n m ' -
gekben a asiohazba ami innak jele volt,-
hogy mar eleve ia bíztak a társult! kiváln-
sa.Mi.v- annak kitűnő prtcir játékában Ebtwi 
nem is csalatkoztak, mert oly élvezeti-s es 
gördülékeny előadást produkáltak, hogy a 
szerda esti Három t kitlány operett, a csö-
törlöki Árvácska operett et t pénteki CV» 
kuljon meg bohózat telt hátat vonzott Rn-
nészeink igyekeznek játékukkal a közönség 
igényeit kielégíteni, azon vannak, lu-v nivós 
előadásban a legújabb darabokat hoztak' 
tzinre. 

Bésék emiekének megörökítése vá
rosunkban, örömmel értesülünk atr az 
Örvendetes eseményről, hogy városunkban a 
hősök szobra rövidesed allht fog. A szobor -
bizotts-rg megrendelte Gacs hires fobrasr-
mSvész kéiakttos remeit művet melyil a 
szobrász néhány hónap t l t t t elkészít e- * 
tervezet szerint folyó évi október hó 6 án 
az aradi tizenhárom kivetettet «éue> nepjáu 
fogunk leleplezni. Örvendetes esemény é« 

i köszönet ,azon hazafias cselekményért a Hősi 

inozdolnt'iikkal az iskotatorme; mi^töliö ko-" 
zönaéget öeztnte tel*zé«nvilvanitiisra' ragadta. 
A szinmu után eoek e-i szavata: követke
zeit atép et nda-ban. Ogy az előadás rende
zése, a tzi ívpek precíz betanilHia Kreiaer 
Maria tanitmŐ érdeme, kinek bazgó fárado
zását, valamint lelkes és odaadó munkálko
dását a résztvett közönség élénken honorálta. 

Évzáró vizsga. A celldömölki ág h 
ev. népiskolában a tanévzáró vizsga íolyó hó 
21-éo délután log megtartatni mind a hat 
osztályban. Az uj, 1925 — 26 tanévre vrlo 
beiratkozások pedig folyó hó 22 és' 23-án 
délelőtt 8—12 önig az Arpád-uceai iskolá
ban történnek. 

Elfogott szédelgő ttlzkáronR. Tóth 
Utjdu János többszörösei bűnu.tett csavargó 
a hét elején házról-háara jart és siránkozva 
panaszolta, hogy tOzkarosult és igy segélyt 
kért A jóhiszemű .közönségnek megesett a 
szive a megtörtnek, látszó siránkozó embe
ren és elhitte neki, hogy tűzkárt szenvedett 
és kisebb-nagyobb összegekkel segélyezte. A 
csendőrség felismerte a rovott -mnttuak lisz-
táján szereplő szédelgőt é t letartóztatta. Ki
kérdezése alkalmával beismerte, hogy téuyleg 
tüzkárosultnak mondotta magát s ezen ürügy 
alatt tégelyt csalt ki s hogy hasonló bűncse
lekmény miatt a szombathelyi kir. ügyészség 

\ fogházából folyó hó- 4 én szabadult ki, ahol 
) 6 havi börtönbüntetést töltött Városunkban 

Vitézek telekbeiktatása. Szombathe
lyen, a vármegye nt-zrlermében ma délelőtt 
UrMaik ra ^ !1 >iíé nek tc'kbeiitatasa 
Onnep"'y s keretek közö.i. 

E lvere t i a vasúti állomáatól a hegyi i tzotx.rhizottsagnak, a község képvl-elötestoie-
ut'g egy szürke gummi köp-ny. Kéretik a ; téliek es mindazoknak, akik eddig a tr.obov 
b e c - ü m e ; t.-'álo. b"gy azt jutalom elle- ! megvalósítása érdekében fáradságot nem Ke
neten szérkrsztősegűnlibe szíveskedjék te- \ mélve"dolgoztak és azoknak, akik u - " i '"z 
adni. '- '. merteti adakoztak.-Btlrnben ezúton is f ker-

TáBCmalttság. A tokuicsi t/Uollóság | J"* azokat; akik leejobben teketik es estkel 
*tj i l jn . i I I I - I-I jiminv IS, en .m^ vasárnap 
a N"tnetli Saudoi íélu vendéglőben szinielő-
adássa! egybetötvi táccmuiatságot rendez. 
Színre i-rf l i •Katicáé és >Ki a legény a 
csárdában-. Ez előadat) kezdete este 8 órakor. 

iln-t. most mar jánUjarutk illő adomán 
szltborbizotti 

kkal 
IfjffH lát 

Ismétli óasietoglalátok a polg fiu-
itkolában. Az ísmeuő összefoglalások 15 én 
délelőtt 8 órakor a . aiiastani vizsgálatukkal | 
kezdődnek. 16— 20-ig délelőtt 8—11 óráig az 1 
egyes tárgyakból lettnek atössseloglaló vizs
gák. 20 au (szombaton) (telelőt! 10 órakor , 
torna es euekvizsga. a Váaar-téren. A Te. 
D utn és a biz-Hiyitvaiiyok kiosztása június , 
29 en lesz. 

Vitézzé avatás 1925. evbea A kor 
mányzó ur őfőméltósága nagyszabású ünnep
ség keretében avatja lel folyó évi június hó 
21-én délelőtt 9 nrai' kezdettel Budipesten a 
Margit ezigi'ieti.a Magyar Alhletikat CubMAC 
sporttelepén ez évben avatandó vitézeket A 
vitézi avatási ünnepélyen caak azoknak t 
folyamodóknak kell oiegjelenmök, akik ezen 
alkalomra névre szóló »Behivójegy«-el kap
tak a Vitézi Rend FőtzekUrtóaágától. A Cell
dömölki jazás t e r ü l e t é r ő l a kormányzó u; 
ölöméttóságt az alábbi ritézjelölteket avatja 
vitézzé: esálordi é t pottyondi Pottyondy La-
jos volt 7. honvédhuszar ezredbeli főhadnagy 
Kemenesazenlmártoo, néhai Nagy Lajos volt 
t hadnagy, Kémeneshőgyéez. Sümegi Sándor 
ostüyatszonylai, Kovács Kálmán celldömölki, 

hetővé. hogy a szobor árához még szükséges 
cet 120 millió befolyjon,• nehogy ez eoiték 
lelallitata ezzel bizonyttltn időre : n-t el-
odáztassek. Nvilvan tartjuk mindazokat, akik 
még nem rótták le vagyonukhoz képest a 
Hősök iránti kötelttilgake). 

Vasutasaink a kormányzó oloit. Az 
űrnap: budapesti felvonulásban részieitl-k a 
celldömölki vasutasok is Birdosi Gyu>a-allu-
másfőnök vezetése meHett mintegy 20 an. 

A celldömölki Ipartestület Űrnapján 
a városháza tanácstermében nagyon laloga-
tnlt gyűlést tartott, amelyen az elnön h. mu
tatta az építendő Iparos es Kereskedő Otthon 
házának tervrajzát és költségvetését Előtdta, 
hogy a híz felépítése mily összegbe kerül é* 
bogy az a pénz, amely e célra az IpartestO-
lei kezében i*o,~ vajmi csekély, tehát az épí
téshez a hiányzó összeget gyűjtés utján lóg
ják megszerezni. Fí kértek a tagokat gyűj
tésre, akik a mai napon iparostársaikat fel
keresik, hogy az Otthon építésére szánt ado
mányaikat lejegyezzek. Az építkezéshez most 
már a közeli napokban hozzáfognak. — A 
körmendi ipartestület zászlószentelési ünnepé
lyén az ipartestület képviselteti magát él a 
zászlószöget beveri 

Megszánt állatbetegség Pósfay Guta-
táv járásunk főainigabirája Alsóságon a 
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vasmarhák között uralkodott száj és, kö
römfájás miatt elrendelt tárlatot pénteken 
feloldotta. Erén feloldással nemcsak Alsóság 
község szarvasmarhái szabadultak fel, hanem 
a celldömölki vásárokról most inai hasított 
körmű állatokat külföldre is szállíthatunk, 
ami vásáraink forgalmát nagyban fogja emelni. 
Vármegyénk állategészségagyi állapota most 
már annyira jó, hogy csak Kemenespálfán 
uralkodik a száj és körömfájás. . ' 

Adakozások a Hóiök szobrára. Csan-
csár József 16 ezer, ftav. Sümegi Jánosné lett 
te vedé.-bői közölve, holott Ozv. Sümegi Sán-
dorpé adakozott 60 ezer koronát, Szabó Gyula 
60 ezer, Drleányok Mária Kongregációja 286. 
ezer -korona. 

alábbi levelet kaptuk. Tek. Szer-
keaztö Drl Ma, mikor a villanyszámlát meg
kaptam, azt olvasván,' észre véltem az alsó 
sarkon a következő feljegyzést »71768. Kner 
Groma«. Laikus'-vagyok a dologban, azért 

• megkérdeztem egy barátomat, aki aztán 
szakszerűen megmagyarázta nekem, hogy az 
a bizonyos felirat azt jelenti, hogy A nyom
tatványt Kner Izidor nyomtatja Gyomán. 
R. jen jártam már as elemi iskolába, azért 
egy re • tankönyvemet elővettem és megtud
tam belőle, hegy Gyoma egy nagyközség Bé-
késvarinegyébeo, 12 ezer lakóesal,2435 házzal 
stb. Uncor ennek tudatában voltam, borzasz
tóan c-událkoztam azon, hogy miért kell a 
villanytelep vezetőségének- Gyomára menni 
nyomtatványt rendelni, mikor van nyomda 
Szombathelyen, Pápán, Veszprémben és ha 
jól tud m, önnek is van kedves Szerkesztő 
ur Elgondolkodtam, vájjon mi idézhette elő 
mégis azt, hogy. a villanytelep vezetősége 
mégis-Gyomára megy nyomtatványt rendelni 
és arra az eredményre jutottam, hogy bizo
nyéi a a villanytelep megkereste a környék 
nyomdait, kérve tőlük árajánlatot és a kör
nyékbeli, valamint az Ön árajánlata bizonyára 
annyival drágább volt, hogy olyan lene meaz-
txiröl, nagy költséggel ide szállított nyomtat
vány még mindig olcsóbb, mint az Ooé itt 
előállitv.i. Hogy ez igy van, annál inkább |is 
feltételezem, mert egyszeri eszemmel ugy 
gondolom fel a dolgot, bogy egy helybeli 
nyomdai, aki elvégre mégis csak itt fizeti le 
nagy keservesen az adóját, itt fizet rengeteg 
áramdíjat, nem volna illő dolog mellőzni. 
Nagy kivan- esiso várom kedves üzenetét 

Y ' Egy kíváncsi. 
Köszönettel vesszük a figyelemre méltó 

értesítést, mert bizony m i ' eddig még soha
sem figyeltük, meg a részünkre havonként 
kézbesített villanyáram-leolvasási árlapot és 
eszünkbe se jutott volna soha még csak
feltételezni is, hogy a városi" villaoyüzem 
vezetősége, kinek részére lapunkban szám
talan esetben közöltünk le díjmentesén Ozleti 
célokat szolgáló közleményeket, de meg azért 
sem, mert a város egyik legnagyobb fogyasz
tója mi vagyunk, hogy a telepen szükségel
tető nyomtatványokat idegén nyomdában 
szerezzék be. A levél érkezése után tényleg 
meggyőződést szereztünk, hogy ezafsjta nyom
tatvány tényleg Gyomán nyomódott, de nincs 
oknnk kételkedni abban, hogy az öeazea szük
séges nyomtatványokat^ is ehelyről szerzik be. 
mivel a későbbi időben semmiféle nyomtat
vány megrendelést nem eszközöltek nálunk. 
Teljesen hidegen hagy különben bennünket 
ez a mellőzés, mert a . közelmúltban hasonló 
tapasz álatok vezettek arra, hogy más cégek 
is szívességeink ellenszolgáltatása fejében 
máshol készíttetik nyomtatvány szükségletei 
ket Mi elsőrendű anyagból, becsületes, jó és 
kifogástalan munkát készítünk, a mi nagy 
üzleti berendezésűnkkel, igy a minket eddig is 
bizalommái felkereső nagyérdemű közönség 
legmesszebb menő bizalmát és elismerését 
bírjuk. 

KulTűrház felavatása Bsergéayben. 
Hagy és fényes ünnepség keretében -avatták 
fel Szergénynen az újonnan készült kultúr
házat Pünkösd hétfőjén. Az ünnepségen meg
jelent Szergény község Iskossága és a kör
nyékbeli lakosok nagy számban. A megnyitó 
beszedet Antal József elnök, mig az ünnepi 
beszédet dr. Mobácsy Lajos ev. lelkész tar
totta, melyet az egybesereglelt ünneplő" kö
zönség hazafias tartalmuknál fogva megfeszi- 1 

t -ti fi. • elemmel hallgatott. Hettliuger Gusz- ' 
tár, az önképzőkör titkára az önképzőkör és 

kultúrházának történetét olvasta lel. A fel
avató ünnepséget műsoros előadás- követte, 
amely szintén agy anyagiog mint erkölcsileg 
fényesen sikerűit. Lapunk hasábjain már 
többizbeo jelentek meg cikkek á rzergényi 
kultúrház megvalósításáról, igy annál többet 
és ujabbat ezúttal sem tudunk leközölni erről 
a példára serkentő nemes inté?menyről, mint 
legfeljebb as önképzőkör ssBI- lesétől a kul
túrház megvalósításáig terjedő hosszú idő, 
alatt hányatott és már-mar felboruló és meg
semmisülő, de mégis megvalósult emberi 
energiát jellemző erős akaratból folyó mun
kásságot. A kultúrház története 1898. szept. 
16-án kezdődik. Ekkor alakították az Önkép
zőkört Halász János tanító kezdeményezésére. 
Nagy hévvel látogatták a kör helyiségét, de 
ez a lelkesedés csakhamar lelohadt és már-
már a feloszlás veszélye fenyegetett,. mikor 
Sipkorics Dániel agilitása folytán újra eledelt 
1903 hun. A háború alatt ismét lanyhult az 
érdeklődés, senki sem törődött az önképző
körrel, azonban 1923-ban HeltUnger Gnsztár 
tanít* megválasztásával teljesen uj irányzatot 
vett az intézmény, aki te jes" erejével a kul
túrház megvalósítására törekedett, ami sike
rült is neki. A telket Antal Józ»ef, a kör 
jelenlegi eloöke adományozta díjmentesen, a 
derék áldozatkész lakosság ebből a nemes 
tettből jó példát merítve, a kőbánya tulaj-
douosok követ, a többi lakosság vagyon" vi
szonyaihoz képest auvatokat és pénznldozatol 
hozott Hettllnger Gusztáv tanító megértette 
a lakossággal, hogy mit jelent az, ha egy 
községben az összes egyesületek egy tábor 
bau vannak és ezt csak ugy lehet elérni, ha 
az emberek megértik egymást és anyagiakkal 
is támogatják a célt. Miért is a kultúrház 
megvalósításának oroszlánrésze Hettlingcr 
Gusztáv nevéhez fűződik. Kívánjuk, hogy ez 
á. község lakossága, aki tettekkel mutatta meg 
kulturális emelkedését, időtlen időkig legyen 
ezzel a megértéssel és fejlessze magát mi
nél magasabbra, hogy ezáltal példaképen álljon 
más községek előtt is, abol az egyetértés 
hiányában a kultúra mögött állanak. 

Hol vásároljunk, ha ízlésesen él jól 
akarlak öltözködni Hangzatos és sokst-
igerő reklámok helyett sz Ozleti szolidságáról 
világszerte közismert Seraler J. cég a saison 
előrehaladottsága miatt elhatórozta, bogy 
eredeti angol női és férfi divatkelme külön
legességeiből rendkívül occassiós eladást ren
dez. A kiváló alkalmi vasár iránt ország
szerte óriási érdeklődés nyilvánult meg és 
az elismerten páratlan minőségű, nemkülön
ben disztingvált- ízlésű szövetek — melyek 
felett a kirakat verseny alkalmával a főher
cegi pár legnagyobb elismerését fejezte ki — 
a vilaghirO. Semler J. cég (Budapest, Bécsi-
ucca 7 és Koronaherceg-ucca 9) szám alatti 
üzleteibe állandóan nagy tömegeket vonzanak. 
Felhívjak olvasóink figyelmét e körülményre 
és megjegyezzük, bogy a fiég vidéki vevőit 
soronkivül pontos és figyelmes kiszolgálásban 
részesiti. 

Érdekes sztrájk. Nem mindennapi 
sztrájk állt be folyó ho 10- ón Losoocon. Arról 
van szó. hogy Losoncon a csehek, által meg
állapított tul magas villany világítási aram 
diját a fogyasztok agy törték meg, hogy ki
mondották a villanyvilágítás) sztrájkot Ilyent 
idáig még nem hallottunk, de jó tndni, hogy 
a végtelenbe hajtott tulmagas áramdíj ellen 
hogyan lehet védekezni, az összetartás erejével. 

Hit kel l tndni a legújabb kényszer-
egyetiégi rendeletről Ezen a címen dr. 
Gerő Ernő budapesti ügyvéd szerkesztésében 
népies útmutató jelent meg, mely a csődön-
kivüii kényszeregyezségnek a legújabban meg
jelent 15,700. 1926. száma igazságügyminisz
teri rendeletben foglalt eseteit rendszeresen 
tárgyalja. A könyv 6000 korona beküldése 
ellenében kapható a szerzőnél, dr, Gerő Ernő 
Budapest VII.. Klauzál-tér.7. 

Felülfiiettek a szergényi knlturhár 
avatóünepélyén. Molnár Ferenc 105, Beki 
Sándor gergelyi, Biró István magasi, Csok-
nyay József celldömölki, Erdélyi Bela magasi, 
Finta István alsósági, • Mesterhazy István 
magasi. Szabó Lénárd izsákfai 50—50 ezer, 
Lenánt István budapesti 40 ezer, Hnnty Béla 
hogy észi, id. Kiss Károly gergelyi, Kiss Dénes 
alsósági, Kovács Lajos, Stabó József mihályfai 
25—25 ezer, Szedelyi Károly 2 0 ezer.Kóvacs 

Imre, Somogyi József 10—10 ezer, Matyi, 
Imre alsósági, Piri Jánosné 5—5 ezer koreait. 

Hazánkban i t gyártják már a Bavtr 
& Co leverkurseni gyar kiváló gyümölcsfa-
ápoló készítményét a S o 1 b a r-t. Kapható 
a Magyar Növénymentő Rt-nál Budapest VH. 
Dohány-ucca 20. Krausz-Moskovits Egyesűit 
Ipartelepek Rt Budapest VIII. Örömvoigy.a, 
8. és az összes növény védekező szerek eladá
sával foglalkozó kereskedésekben. 

A világ legjobb cipőkrémje! 
i •. — i — — 

I Árverés. 
j A feloszlás alatt"álló Nemes és 
j Pórmagasi tejszövetkezet 

I szövetkezeti házát 
j a hozzá tartózó belterülettel együtt 

1926. évi június hó 2l-én délután I 
| órakor a községházánál nyilvános ár-
I verés utján eladja. 
[ ' Venni szándékozók bővebb felvilá-
i gositást nyerhetnek a tejszövetkezet 
; igazgatóságánál. , ^ 

Kemeneiroagasi. 1936. június 4. 

Ai laM|atéri|. 

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

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

előkészítő intézete. 
A legjobb sikerrel késeit elö középis
kolai magánvizsgákra, érettségire vidé
kiekéi is. Részletfizetési kedvezmény, 

teljéi anyagi felelősség. 

WALTER magántanfolyam 
Bndapeat, Vil i . Rákóczi-ut 61. szám. 
Előkészít középiskolai Összevont magánvizs
gákra, érettségire, vidékieket is. Tisztviselők

nek nagy kedvezmény. 
4 KERESKEDŐKNEK 
szájjal és gazzal felfújható amerikai 

léggömbök Rffu^fftt 
napi elszámolásra vidékre t i szállít 
gyári áron. Az ország legelső beszer
zési forrása: T H E R A P I A Budapest, 
Nagymező ucca 14. Telefon: 102-43. 
Felirásoi reklámballonokat azonnal 
IzaJlitnnk. Vidéki képviselők kerestetnek 

Celldömölk belterületén, majd
nem a Piac-tér mellett 

egy házhely 
azonnal olcsón eladó. 

Cim megtudható a kiadóhivatalban. 

Czelldörnölkön, a Sági-uccában ' ) 

t > a - \ r Wá!7 m i . t M T ' 

*r£»ty MAcLáU nagy udvar
ral és kerttel, üzlethelyiségnek kiválóan 
alkalmas, azonnal eladó. Címet meg' 
•• mondja a kiadóhivatal. 


