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Meg jelen minden vasárnap regnél. 
Előfizetni ár: negyedévre 20.000 K, félévre 40.000 

K, egész évre 80.000 K. 
Hirástés álja éltre flzataasst. 

P O L I T I K A I LAP. 
. r»iei2> mítmatá *• kiadó • 
DINKOREVE NÁNDOR. 

S z e r k e s z t ő s é , ei k i a d ó h i v a t a l : -
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CelldOmO kön, 
ide intézendök a szellemi részt illető közlemeoTek 

hirdetések és mitideiinemtl nenzill.-l. kek. . 

1 
. Alkotó munkára. 

Itta: Tomory Jenő, ». oemzeigyOlési képv. 
Gróf Be l l i i én lsivan miniszterelnök 

genfi útjáról haza érkezett és pusztán 
inar a megjelenése is megnyugvást 
hozott a józan közvélemény által kiala
kult közhangulatra A minden . izében 
fölzavart politikai mező. mint a tengeren 
a viharvert dagály, lassan visszaszáll 
•medrébe. Lecsillapodik és ismét meg
kezdődik az alkotó munka, amelynek 
kisugárzó fényében1 minden igaz, becsü
letes hiizuii Mit k erez hetik, ha a nemzet 

"sorsát szivén viseli. — — • 
A miniszterelnök genfi sikereinek 

jóltevó hatása bizonyára politikai: ellen
feleit is tartózkodóvá, figyelő állasba 
helyezi és ha nem is kényszeríti végleg 
megadásra AZ ellene hadakozókat, de 
mindenesetre higgadt, várakozó állás
pontra helyezi. 

Az elmúlt hetekben a politikai at
moszféra meg "tele volt gyújtó és rob
banó anyaggal. A fölkorbácsolt szilaj-
indulatok é s vad s z e n v e d é l y e k az emberi 
lélek minden idegszálát, alkotó agyának 
termo erejét, fantáziáját, lüktető lelké
nek szépségét is elborította Szinte osüg-
gedve figyeltük az esémét-yeket hogy 
lesz-e megállás a lejtón ? Felülkerekedik-e 
az emberek lelkében a jobbik érzés? 
Vájjon a nemzet gyönyörű vetéséi (még 
irtózatos csonkaságában isi szétdnihatják-e 
a szerencsétlen sorsüldözött, megtépett, 
a nagyvilágban kiközösítve egyedülálló 
tékozló fiai e hazának? 

Minden nemzetnek balszerencséjében 
születtek nagy léniái, lángelméi, akik 
rátudták vezetni a nemzetet arra az útra, 
•hol élméjnket egy|gondolai ragyogta be, 
hogy egy az egész nemzetért és az egész 
nemzet egyért. 

Ha a nemzet szellemi napszámosai 
rálépnek még idejeben a r r a az útra. 
amely az élni akaró nemzetek boldogu
l á sa és nagyBága felé vezet, akkor mi 
is elmondhatjuk a nagy költővel, hofjy 
„Nein azért virradt, mert a kakas ku
korékolt, hanem azért kukorékolt a kakas, 
mert megvirradt :* 

Minthogy az áldást osztó e s ő utau 
megtermékenyül, a föld teremtőerővel, 
terinékenyüljón meg a mi le lkünk, szi
vünk, agyunk nemes eszmékkel, r a g y o g ó 

. gondolatokkal 8 agyunk minden kirob
b a n ó szikrája világítsa be a nemzet 
lelnét. amelyet Trianonnak sö té t fátyla 
takar. 

Minden gondolatunkkal és érzésünk
tel ^TfmteffiiftlWánidhatatlannl iprlál | 
junk a Nemzetek Szövetségéhez, hogy 
a lelkünkből kirobbanó fényességgel 
gyújtsunk világosságot abba a sötétbe, 
ahol egy élni akaró nemzetet temettekjsl. 

' Ha egyesüli munkaerővel, fennkölt 
gondolkozással minden pártoskodást fél
retéve szállunk síkra nemzetünk érdeké
ben; szent meggyőződéssel hjszem, hogy 
Trianon gyászfátyólát 'rövidesén ketté 
tépjek, á i erős akarat az egyetlen erő, 
ami halott nemzeteket képes sirjokból 
feltámasztani. De ehhez' az emberek 
magábaszállása, rendületlen »k-»mb.rejf 
fegyelmezett politikái érettségének tüze 
és felemelkedett önkritikája szükséges. 

A hitben megedzetl acélos karban 
az erő, a lélekben a reménység a -szi
vekben a megértés, ez sugározza be 
minden magyarnak a lelkét. 

A kisiparosok tüntetése. 
: ' ' Ina: Min Elemér ár. 
Amíg az ipari Céhremlszer dívott 

Magyarországon, addig a legnagyobb 
tiszteletben, megbecsülésben és elisme
résben részesültek a kisiparosok. A régi 

Jüéhek még a tizennyolcadik század vé
gén is virairpompajában működlek 8 a 
tekintélynek olyan nagy fokán állottak, 
hogy a Céhek elnökei sokszor irányító 
szerepet játszottak a társadalomban. Le
romlott közgazdasági viszonyaink a vi
lágháború után pedig egészen elakarja 
temetni ezt a rendkívül érdemes és szor
galmas munkásait a nemzetnek. Pedig 
az az ország, ahol a kisiparosok tönkre
mennek, elszegényednek, lassan, észre
vétlenül elvérzik és minden életereból 
elfolyik ja lüktető *rő és csődbe jut. 

Az Ipartestületek Országos Szövet
sége már régen sürgeti a kormányt 
hogy még idejében nyújtson segélyt a 

Lkisiparosoknak. mett ott állanak már, 
' hogy Vóröstnarthy Szózatával együtt 

kiáltják majd, hogy ajpjjón inkább egy 
szebb halát, semhogy éhen pusztuljunk 

l e l " . Itt tehát a kormánynak sürgősen 
I.tenni kell. ha azt nem . akarja, hógy 
! ezek a derék, szorgalmas fiai a házának 
[talpra álljanak és megkezdjék a terme-
i lés 'munkáját -

Az Ipartestületek Országos Szövet
éévé felismerve a tennivalók sürgőssé
gét és az. egész országban olyan de
monstrációkat rendezett-hogy ennek a 
demonstrációnak okvetlen nagy • vissz

hangja lesz az egész országban. Ezze 
eléri azt a célt- beigazolja egyrészt a 
kisiparosok élkese>é(iéS(n~másreBzi-pedig 
fölakafja rázni a társadalom közönyét a 
tétlenség letargiájából -ét figyelmeztetni 
szándékozik a kormányt azokra az égető 
közgazdasági problémákra, amelyeket 
halaszthatatlanul és sürgősen meg kell 
oldani. 

"A közel jövőben legsürgősebb fel
adata legyen a kormánynak, a közmun
kák megindítása minden vonalon, mert 
ezzel a tényével nemcsak a nemzeti va
gyon gyarapodását szolgálja és emeli, 
hanem egy úttal biztosítja az iparosok 
társadalmának .a mindennapTmegélheté
sét, anyagi megerősödését és az. ezzel 
járó függetlenségét, amely minden egye* 
polgárnak a meggazdagodás felé vezető 
utat megnyitja. Régi akszióma, hogy 
csak az a nemzet tud boldogan élni, 
amely nemzetnek minél. több boldog és 
gazdag polgára vau. A magas közter
heket is csak azok a polgárok tudják 
könnyebben elviselni, akiknek alkalmat 
adnak arra, hogy el is viselhessék. 

Nincs szándékunkba kétségbe vonni 
a kisiparosok tüntetésének ily nagymérvű 
megnyilatkozását Még kevésbbé akarjak 
lekicsinyelni hangos és jogos vélemé
nyüknek országos súlyát, erejét és ki
robbanó . hatását, mert hiszen megva
gyunk győződve arról, hogy azok a 
panaszok, amelyek az ó tüntetésükön 
elhangzottak, igen nagy részben jogosul
tak, mert az államháztartás struktúrájá
ban és annak összeállításában, valamint 
nyugvópontra való helyezése körül a 
munkaalkotása hevében nagyon sok olyan 
hibák történtek, amelyek közgazdasági 
életünkre káros befolyással voltak. Köz
gazdasági szempontból való fölemelkedé
sünket hátráltatták és ezzel a kisiparnak 
rendkívül nagy anyagi kárt okoztak. . 

Mindezeket leszögezve és előre bo-
csájtva kijelentjük, hogy a tüntetéseknek 
nem vagyaink barátai, mert a közgazda
sági problémákat tüntetésekkel megol
dani nem lehet. A kisiparosok fordítsák 
minden erejüket az alkotó és termelő 
munkára, mert csak az a nemzet boldog, 
amelynek fiat önzetlenül hordják a tég
lát a nemzet boldogulásának és nagysá
gának fölépítéséhez. 

Négy lakás- Celldömölkön, or-
ból á l l ó , i a * ' szágut mentén el
adó. A vevő esetleg szántóföldet is 
vehet a házzal. Cim a kiadóhivatalban. 

WITTMANN A Í Í D O R }$^íS^imW^m: 
raktára Celldömok. Eladási iroda Erzsébet-ncca (Telefon 12 szám), fjyártelep Sági ucca (Telefon 34 isim). 

összes gyártmányaimat és'anyagaimat i-sz.mili.il erőn árusítom. Újonnan berendezett hydraliku.s-prés emen löbbszinii és 
mintájú 'ementlapokat gyártok. Felsőgallai meszet és Mák cementet állandóan raktáron tartok legolcsóbb áron. Csép-

• léshez valótfi porosz; ízenet és tálai szenet eredeti bánya áron szállítok. '• 
' K e i t e k mindenféle beton és niiikfl munkát, £ürdős*éba berendezést, beton kerítéseket. . " 
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K e t t e n . 
Hlol masak ézegen íólrUn, 
Ügy menjünk az életcu régig, 
VáodorulgatTa hegyen-völgyön. 

Nyitott szemekkel, kéz a kézbe, 
lieDjaok a hosa-.a otoo, 
Jövő menőkre rá se nézve. 

A á.-raajuk ((Hűnket sérti, 
Ajkunkon vig kacaj ha csordul, _ 
Közülük is meg egy se érti. 

Szomjas lélekkel szépre vágyva, 
Min: idegenben két utas, 
Úgy induljunk mi a világba. 

Elbámulunk a messzeségen, • 
Virágot nézőnk lenn a fűben, 
Rózsaszín felhőt fenn az égen. 

Rét utas, mindig ismeretlen, 
Megyünk boldogan majd az uton, 
Az emberek között mi ketten. 

Dr. Bemport Elek. 

H 1 R E K. 
Karoly király és Zita királyáé arc

képének leleplezése. Szombathelyen kedden 
délelőtt a törvényhatósági bizottság rendkí
vüli közgyűlése keretében leplezte le Vasvar-
megye közönsége tragikus véget ért királyunk, 
Károly király és (elesége, Zita Királynő arc
képét a varmegyeház nagy termében.ízntan az 
ünnepség után a püspök várban Károly király 
1081. évi itt tartózkodásának emlékét megörö
kítő emléktábla leleplezése következett Mar 
9 ó n előtt az ünneplők sokasaga érkezett a 
vármegyeházára, varmegyénk előkelőségei 
majdnem mind diszmagyarban. Fél tiz órakor 
ért a menet a székesegyházba, -ahol. gróf 
Mikes J. megyéspüspök fényes asszisztenciá
val ünnepélyes nagymisét' pouiifikált. Szent
mise utan az anuepség résztvevői visszavo
nultak a vármegyeházára a leleplezési ünne
pélyre, amely a magyar Hiszekegy eléneklésé-
vel kezdődött Dr. Taranyi Ferenc főispán 
diszmagyaiban a' közgyűlési megnyitotta, el
határoztak, hogy az ünnepi közgyűlésből hó
doló táviratot küldenek Lrqueiüóba Zita ki
rálynőnek es II. Ottó kiralyfiuak; Majd dr. 
Bezerédj István ny. főispán és gróf Mikes 
János megyéspüspök megható beszédei kö
vetkeztek. A Himnusz eléneklésével ért véget 
a magasztos ' ünnepély. Innen az ünneplő 
közön-eg a megyés püspök vezetése mellett 
atvo-.u • a püspökvárba, a püspök állal emelt 
emléktábla leleplezésére. ! : 

Hsrangnentelés A nemesdömöiki ev. 
gyülekezet a habomban olrekvirüt harangjai 
helyett ujakat készíttetett, amelyeket jövő 

'vasárnap ünnepélyes keretek kötött fognak 
felavatni. Az ünnepély reggel fél 7 órakor 
kezdődik az állomásról a harangok beszállí
tásával. A felvirágozott 6 Ökrös szekérén lesz 
elhelyezve a két harang feldíszítve, az ökröket 
magyar r-ihas apró gyermekek vezetik, a 
kocsi két oldalán pedig magyarruhas lányok 
kisérik. A meuetet lovasbandérium nyitja 
meg, ntánoa tűzoltók és az egyesületek, va
lamint az iskolák növendékei következnek. A 
harangot a templom elé viszik és várják a 
leiavató püspök megérkeztét. A negyed 9 
órai vonattal érkezik a püspök, akit az állo
máson koltai Vidos Dániel, a gyülekezet fel
ügyelője üdvözlő beszéddel fogad, a temp
lomnál pedig a Nőegylet és ifjúsági egylet 
fogadja a püspököt Az ünnepélyes istentisz
telet délelőtt 10 órakor kezdődik, amelyen 
az oltár előtti lelkészi szolgálati.tVarga Gynla 
esperes végzi, az avató beszédet pedig Kapi 
Béla püspök mondja. Az ünnepségre meghí
vattak a helybeli hitfelekezetek, hivatalok, 
egyesületek és testületek. Az ünnepség után 
bankett lesz a Bárány vendéglőben. Az 601 
kilós harangot a celldömölki aayaegyház 
azerezte be közadakozásból, míg a 813 kilós 
kisebb harang a filiak áldozatkészségéből 
kertit ki. Ezzel a^gyülekezetnek rég óhajtott 
vágya t e l j e s ü l t . - _ -»é 

Tanitógydlés, A kemeoeaaljai ág. hitv. 
e»> tanítóegyesület folyó évi jnnins hó 24-én 
délelőtt 9 órakor tartja tavaszi közgyűlését j 
az Árpád-uccai iskolában. 

A Kath. Legényegylet egyik 
buzgó tagjától búcsúzott, aki bosszú évek 
óla h ű s é g e s tagja volt az egyesületnek. Pelhő 
Lajos tartotta mait vasárnap délul.iu e s k ü 
vőjét, a szertartás alatt a Kath. Legényegy
let férfikara Ave Máriai énekelt, Ohlár Gynla 
karnagy pedig az orgonán oa.-zíndu okai ját
szott Este a lakodalmas háznál a Legény-, 
egylet oászdalokat énekelt < 

Vitézzéavatás A kormányzó őfőméltó
sága ma avatja vitézzé nemes Volkay János 
volt ci . és kir. 84rlzy«i«»g»zr^db«lLtajyaié|i^s' 
főhadnagyot, máv. ellenőri, Czi-ildömOtk állo
másfőnök helyettesét Budapesten. -

TaaitigyUéa. A kemeneeafjai r. kath. 
tanítói kör folyó evi június ho, érén tartotta 
tavaszi közgyűléséi u - fly.-s- onyla:.. a r. kath. 
elemi népiskolában, Pspp Litván kemenesmi-
hályfai kántortanító elnöklete mellett. A köz
gyűlésen jelén voltak: Zechinei=ier Viktor 
kummesmihályfai esperes p.ebanos, ker. tan
felügyelő és a kőr tagjai kevés kivétellel, 
továbbá mint vendégek: Gaál Gergely ostffy-
asszouyfai, dr. Kiss Lajos alsósági és Piri 
István papóoi plébánosok, i e c u . még Molito-
risz János ostOyasszonyfai ag. h. ev. leikész, 
Németh Sándor és Rózsa János ostffyasz-
szouy fai ag. h. ev. tanítók és F - - n József 
oslffyásszonyfái körjegyző. A közgyűlés a 
pápai himnu-z eléneklésével vélte kezdetét, 
amelv utan "liiök a megjelent kartársakat és 
vendegeket üdvözölvén, a gyűlést .megnyitja. 
Ezután Zechméister Viktor ker. tanfelügyelő 
tartott a szent évről nagyhatású beszédei. 
Molitorisz János ostffyasszonyfai áft. h. ev. 
lelkész a tahitói hivatás magasztossagaról 
tartott magas szárnyalású beszédet, Fessler 
József ostffyasszonyfai körjegyző pedig a po
litikai község nevében üdvözölte melegen.a 
tagokat. Majd a kör elnöke tartotta meg be
számolóját, amelyben kü'rtnösen a nem- ulla-

higgadt, gondosan összeállított beszámolóban 
leginkább kiemelt- dr. H l : János püspöki 
helynök, egyházmegyei íőtanfelllgyelő az irá
nyú érdemeit, hogy az ő indítványára irt (öl 
Vasvármegye közigazgatási bizottsága az ille
tékes miniszterekhez ezen sérelmek megszün
tetése tárgyában. Ernők felhívta a kör tagjai
nak figyelmét _a vasvármegyei tanitók árva
házára és a most épülő >Kuilura« . kölcsön-
koui vtaru.ikr i, amellyel összefüggésben felol
vasta Dezső Lipót es Korokiiay István kir. 
tanfelügyelőnek - tárgyban a körhöz intézett 
meleghangú levelét. A kör elnöke szeretettel
jes szavakkal búcsúztatta el á nyugalomba 
vonult Simon K-la volt kenyéri-i kartársat, 
majd legvégül Gaal Gergely óstffyasszonyfai 
plébánost üdvözölt- a kör nevében a jokivá-
natoz legőszintébb szaraival, aki április havá
ban ünnepelte plébánosa és oslftyae-zonyfai 
lelkipasztorkodasanak jubileumát. Ezek után 
Kiss József ostiTyas.-zniiy fai taniio,felöl vasasa 
következett »A tauito munkaköre az iskolán 
kivül címmel.. Bruszik Lajos alsósági tanító 
pedig az egyszeregy szemléltetése és begya
korlásáról tartott feltűnően megkapó előadást, 
a saját készítésű szemléltető gép segítségével. 
Érdekes pontja volt a gyűlésnek Boda Béla 
nyűg tanító (elolvasása >Az okszerű husser-
tésteuyésztésről*. Mindhárom előadónak a kór 
jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. Többek 
lelszólalása, javaslata és ezek letárgyalása 
után a gyűlés délután 1 órakor ért véget, 
amelyet a Czeucz-félevendéglőben larsasebéd 
követett, amelyen. tObb pohárköszöntő hang
zott el. 

Hivatalvtisgálat Folyó hó 16 éa 17-én 
Pósíay Gusztáv főszolgabíró is Z.clu-t; Zol
tán járási ^számvevő Tóth Lajos kiseomlyói 
és Bayer Géza alsósági körjegyzők részvéte
iével Egyházashetyén a kieköeski körjegyzői 
hivatalban mindenre kiható bivatalvizagálatof 
tartottak és mindent teljes rendben találták, 
amiért Andalíts Lajos körjegyzőt ugy a fő
szolgabíró, mint a járási számvevő, valamint 
a részvételre felkért kartáraak legnagyobb 
elismerésben részesítették. > 

Vasvármegye törvényhatóságának kül
döttsége a kormányzb elótt. Ma az ország 
Összes törvényhatóságai tűntető felvoonláat 
rendeznek Budapesten a kormányzó előtt, 
hogy a Beniczky-vallomás gyanúsításaival 
szemben törhetetlen bizalmukról biztosítsák. 
Vasvármegye törvényhatósági a tűntető fel-

vonatásban tiztagn küldöttséggel képriselteü 
magát 

. 1 harangok Egyházashetyén. Az egy. 
házasbelyei. r. kath. egyház a háborúban el
rekvirált harangjai helyett két aj harangot 
öntetett. A templom kegyara felsőbaki l f a ( T 

Sándor a nagyobbik harang (302 kgr.) kőit-
aégeit magára vállalta, mig a kisebbik ha
rang (145 kgr.) költségeit az egyházközség 
h í v e i áldozzák. A harangok már elkészültek 
és felszentelésük a közel j ö v ő b e n megtörténik 

Névmagyarosítás Koleda . János cell
dömölki lakos családi nevét belügyminiszteri 
engedéllyel Káldira változtatta. 

Jégverés Folyó ho 17-éu délután 1—2 
óra között Hata lmas jégeső volt Egyházas
hetyén. Előzőleg és utánna zivataros égiháború, 
a villám b-le is vágott egy gazd.sagi épű-

.leibe, de szerencsére nem gyújtott, mégis 
félreértésből tüzet kiáltottak-s alkalma volt 
az ott időző járási főszolgabírónak személye
sen meggyőződni Egyházashetye község, tűz
oltási felkészültségéről és készségéről. A jeg 
— amely között kisebb dió nagyságúak iz 
voltak — egy jókora savban Kisköcsk hatá
rától Jánoshaza leié közvetlen a falu felett 
húzódott s igy esak részleges kart okozott 
KissoralO hegyst .szerencsésen elkerülte. 

Szédelgő tazkárosolt A mult szá
munkban megírtak, hogy Tóth Hajdú Jaeos 
tüzkárbsulluak adta ki magal s-konynrauii-
iiiaiiy: gyűjtött s már a csendőrség letartóz
tatta és átadta á járásbíróság..ak. Csütörtökön 
a megtartott tárgyalás után a bíróság Tóth 
Hajdút 24 napi fogházra és 100 ezer korona 
pénzbírságra Ítélte. Tóth Hajdú h í r h e d i bűnöző, 
aki eddig 21 évet űlt börtönben. 

Tolvaj cigányok. Kolompár Sándor és 
Kolompár Lajos kóbor cigányok lovaik ré
szére elmentek lóhert es széoat lopui szerdán 
este felé dr. Radó Gynla kemenessömjéni 
földbirtokos birtokára, de mivel már több 
éveken is megdézsmáltak a takarmányt, vi
gyáztak rá, igy mikor mar szekerüket 400 
ezer korona értékű takarmánnyal megrakták 
s elindulni akartak, lefogták őket és átadtak 
a c-endörségnek, akik- feljelentették a kir. 
jarasbin aagnak. A dologtalan had nem elég, 
hogy saját részére koldul és lop, de még 
lovat is tárt s annak eltartását más karán 
szerzi még. 

A tetten ért tolvaj. Homola Ferenc 80 
éves kőműves segéd szerdán délután ruha-
vasarlas ürügye alatt bement Tihanyi Béla 
kereskedésébe s mig Tihanyi Béláné, aki 
egyedül volt az üzletbe — egy pillanatra 
kiment a mellékhelyiségbe, addig Homola a 
kabátja a-a rejtett egy öltöny; és távozni 
akart. Tihanyine rászólt, hogy mit visz, mire 
Homola futásnak eredt és Alsóság irányában 
elmenekült, de üldözőbe vették s sikerűit a 
teherpalya rendezőnél elfogni. Homola beis-
merte tettét s a járásbíróság 3~ heti fogház
büntetésre ítélte. A ruha megkerült és igy 
Tihanyinak kára nem lett 

Elfogott betérő Polgár Józsel 24 éves 
rovott multa csavargó beszegődött Molnár 
József kemenesmihályfai gazdához cselédnek. 
Néhány nap múlva, mikor gazdája és házi
népe kimentek a mezőre s Polgárt magára 
hagytak odahaza, egy leszitő vassal befeszí
tette a lakás ajtaját s behatolt a szobába 8 
mindent összeforgatott, azonban pénzt nem 
talált, másra pedig nem lévén szüksége, el
menekült Kedden a csendőrség elfogta és 
átadta a kir. járásbíróságnak. Elkísérték Szom
bathelyre, a kir. ügyészség fogházába. 

Aa Országos Gaidakamara legutóbbi 
igazgató tanácsülése igen fontos agrár kérdé
sekkel foglalkozott A kózmunkaváltság kér
désében folytatott tárgyalások eredményéről 
való beszámolás, a mezőgazdasági hitel, az 
1925. évi jövedelem és vagyonadó kérdésé
ben való állásfoglalás, a kishaszonbérletekről 
szóló kormányrendelet, a folyamatban l evő 
vám és kereskedelmi tárgyalásokról szóló 
jelentés, a korlátolt felelősségű társaságokról 
készülő törvényjavaslat képviselték, a napi
rend tárgyát, mely kérdések megvitatásában 
a Felsődunái, tuli Kerületi Kamara is kivette 
részét. Résztvett a mi kerületűnkből az ülé
sen gróf Khuen Héderváry Károly elnök,-
Horváth H. Sándor kisgazda-alelnök, dr. Jármy 
István és dr. Neubergor Fárenc képviselő. 



ékének megálLtpitáta. 

S. oldal. 
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As O.F. 
éi földek értékének megállapítása. KÖZ 
eegOsklWD kiosztott házhelyek éa lOaiekért 
fjaeteudő veKeferat éa eteknek bérleteit a 
birtokreudező bizottság által kirendelt .sárvári 
fcir. jarasbiro a gazdasági szakértét •meghat. 
Kttáoa «t«o mesaitapuoua. A megállapítás 
ellen az érdekeltek fellebbeznek ég ennek 
megbeszélése végett ma délelőtt fél 12 órakor 
á Gritt^szaliodában ertekezletet tartanak. Az 
ítéletet itt kOzóljOk: 

1. A Szú.-. .Mariáról nevezett celldömölki 
Bencés apátság tulajdonát képezila a cel.do 
mOlki 1019/a es 1945/1. hrsz. alatt felvett ahol jó minőségű g y ó g y f ü v e k e t a legjobb 
és házhelyek céljára kiosztott ingatlanok vé
telárát arany, koronában pégyzetolenként a 
következőkben állapítja -meg: a) a vázlatraj
zon kék vonattal határolt részek vételára 6 
K, b a vörös vonallal határolt rész vételára 
7 K.'ci /.Old vonallal határolt részek vételára 
6 K. d) barna vonallal határolt részek -vétel
ára 3 K. sárga vonallal határolt részek Vé
telára 9 K. 

2. Ugyanezen ingatlanoknak évi haszon
bérét a vételár 4 százalékában állapítja .neg. 

3. A ncmesdömOlki 132. számú tjkvben 

árban értékesíthet. 
Leesett a cseresznye fáról. Az első 

(tyfimSIcs, az edes piros cseresznye minden 
évben megköveteli áldozatát. Redőcs Karolin ' 
16 éves gercei leány is héttőn kedvet kapott, 
a cseresznye szedésre, felmászott a Iára, azon
ban arról oly szerencsétlenül esett le, hogy 
balkeze eltörött. Beszállítottak a celldömölki 
kórházba. * 

A szergenyi Önképzőkör kultúrház 
avatnun-epely én utólag feiulfizettek Vas Gyula 

r. alatt'felvett s Dauuoh - e i a U * é l ^ ! ^ ' \ ^ n ^ ^ ^ ' - ° ? a * 
tvsi i . A r . v r u . V . i T T I > ö l h o M a t l 0 D Budapest, dr. Szekere* Pál földigények kielégítése céljából igénybevett és 

kiosztott ingatlan évi haszonbérét 1000 négy
szögölenként $00 kg. búzában állapítja meg. 

4 Ugyanezen ingatlanok vételarat az 
év i haszonb-'-r h u s z o n ö t s z ö r ö s összegében álla
pit ja meg.. ' ' . ' " - . ' 

5. Ugyanezen ingatlanra vonatkozólag 
dr. Rédey Istvánnak, mint Deutsch Gyula 
volt bérlője beruházásait 1000 négyszögölen
ként 200 kg. búzában állapítja meg. 

6. A kiscelli 101, 128,. és 453 számú 
tjkvben felvett a Ozv. Német Márkusnétól 
földigények kielégítése céljából igénybevett éa 
kiosztott ingatlan évi haszonbérét 1000 négy
szögölenként 250 kg. búzában állapítja meg. 

7. Ugyanezen .ingatlannak a vételárát 
a.: évi In s z n n b é r huszonötszörös összegében 
állapítja meg. 

8. Az ugyanezen telekkönyvekben felvett 
s dr. Salzberger Krnöuétői és a Heim'ler kis-
koruaktói, házhelyek céljára igénybevett a 
egyelőre lOldigények.kielégítése céljából ki
osztott ingatlan éri haszonbérét 1000 négy 

KttmtWrSAUA 

rágja. A 
oyok é< gyermekek, öregek, rokkantak is 
vésethetik, kát ezáltal tCntyű snavaka megélt 
szép keresethez juthatnak. A begyejtésnek 
sok szanálja és tudnivalója van.Legfontosabb, 
h o í 7 * gyűjtők tudomásul bírjanak arról, 
tiogy milyen fenk -gyOjtése gazdaságosabb. 
E célból ajánljuk mindazoknak, kik ezen 
könnyU. szép es hasznot hozó munkával fog
lalkozni öhajtanak, hogy forduljanak levélben 
a .Hydroflóra, részvénytársasághoz, Budapest 
IV. Váci-ucca 20, hol minden érdeklődő gyOj-
tési utasításokat éa felvilágosítást nyerhet és 

Celldömölk 50—60 ezer, Kovács Dénes Alsó
ság, Dinkgreve Nándor Celldömölk 25—26 
ezer koronát • 

lasjTll M|di a Magyarság. kiadóhiva
tala juhns 1 ig a lapot mindazoknak, kik 
már most előfizetnek. A negyedévre előfize
tők teljesen díjtalanul megkapjak a gyönyörű 
mélynyomással készölt képeB melléklet eddig 
megjelent.összes számait Ha még nem is
merné a lapot, kérjen mutatványszámot A 
Magyarság előfizetési ára egy hónapra 40000 
K,'negyedévre 120 ezer K. Kiadóhivatal: Bu
dapest VII. Miksa ucca 8. 

Sopronvármegyében a nyár vegén ren
dezendő szarvasmarha díjazással kapcsolatos 
szarvasmarha kiállítást KOvy József varme-

• t t a t á t f 
•zen napra beétkezett cirkusz el aetu vonjp 
• publikumul a et t tht tat l •gMtSakM a cir
kuszi mutatványok iránt nagyobb az érdek
lődés, mint a kultúrát is fejlesrtő' sziniele-
adátok krá at Szombaton három grácia H ' i n 
a legjobb előadásban. Színészetük a legújabb 
darabúkat hozzák színre oly tökéletes «I6 
adásban, hogy a legmesszebb menő párlío-
gast megérd-melnék. A jövő hét műsora: 
Vasárnap Három grácia (másodszor), hétfőn 
Árvácska (félhelyárakkal), kedden Májusi mu
zsika (Farkas Imre uj operettje), szerdán 
Szerelem vására (amerikai dráma), csütoriö-
kí'm Dolly (a Városi Színház újdonsága), pén-
yéken Ki babája vagyok é n ? (csak felnőttek
nek), szombaton és vasárnap Marica gróluő. 

Raji- és kézimunka kiállítás. A 
beli polgári fiúiskola az évek óta nagy ér
deklődéssel kísért rajz- é t kézimunka kiállí
tást a tanulók egész évi munkája bemutatá
sául ez évben is megrendezi. A kiáltttott' 
rajzok ét tárgyak osztályonként vannak ren
dezve és ugy részleteiben, mint a maga egé
szében hO képet nyújtanak arról at eredmé
nyes munkáról, amelyet a tanulók • kiválóan 
gyakorlati tárgyakból elértek. A kiállítás szom-
baton, vasárnap és hétfőn megtekinthető, a 
kiárusítás pedig vasárnap kezdődik olcsó ára
kon. Az így befolyt összeget az ; igazgtióság- < 
kézimunka anyag (színes és lüzőpapír, karton, 

] könyvkötő r ánoa , háaai itb.) betvenétéra 
fordítja. 

Sport Ma délután 5 órai ktzdettel. a 
Törekvés (ol-boy) footbaU-otapata a helyben 
mOködő színtársulat férfi tagjaival barátságot 
mérkőzést tart a sportpályán. Tekintve, hogy 
a jövedelem 50 azáxaléka a színtársulatot 
illeti, ezúton i t kéri a szíves megjelenést. 

Száj és körömfájás állati betegség 
járásunkban terjedőben van, amennyiben a 
mult hét folyamán Magyargaooteo, Izsák fan 
ét Nemeskocson lépett tel. Ezen községeken 

gyei gazdasági főfelügyelő és dr. bangái ' keresztút hántott körmű allatokkal és -zaUs 
Szabó Barna, a Felsődonántuli Mezőgazdasági 
Kamara szakelőadója Csornán, Kapuvaron, 
Sopronbau és Csepregen, a járási mezőgaz
dasági bizottságok gyűlésein tárgyalták meg 
Az ailatkiállilás augusztus végén, illetőleg 

szögöienkint 260 kg. buzabau állapítja meg. szeptember elején fng járásonként megtör-
9. Ugyanezen ingatlannak vételárat az < tenni, a dijakra vonatkozólag megjegyezbet-

évi httzoúbér huszonötszörös összegében álla- |0«, hogy a Felsődunántuli Mezőgazdasági 
pitja meg . ] Kamara Sopronvármegye részére 4 milli > K 

10 Ugyanezen ingatlannak egy részére ' értékú dnat ajánlott fel, azokivBI társadalmi 
Marton Izidor a megváltási eljárás' tart r ma I utón és Gévay Wolf Lajos Soproovármegye 
alatt telekkönyvön kirOli tulajdont szerezvén. I alispánja révén löbb értékes díj lett kiosztva. 

8 —(1 p ni' szerinti évi haszonbér és vételár 
a megvett rész után neki lesz fizetendő. 

11. Marton Izidor hirtnkrésze után Dezső 
Lajos volt bérlő beruházásai! 1000 négyszög-
olenkiut 120 kg. búzában állapítja meg. 

A vaiutat aapoa femifizettek még: 
_ Gyömörey György 500 ezer, Balázs János 80 

ezer, Cziráky Jtinoi 20 ezer toróná:. 
A Hólök szobrára az Evang. Nőegylet 

223.550 koronát adományozott 
Adomány a kórháznak. Dr. Bisiczky 

András gyógyszerész egy millió koronát adóit 
t kórház céljaira, mely szivet' adományért 
köázönettt mond a kórház rezetősége. 

Megbokrosodott tlné. Kálovics Imre 
14 éves alsósági fiu egy tinót őrzött a réten 
miközben a unó elszaladt, a fiu megfogta és 
megkötözte, de meg hogy nagyobb biztonság
ban legyen, hát a kötőfék végét a maga ke
iére, kötötte. De alig legelészett t tinó egy 
kicsit, ismét megbokrosodott és a fiút, mivtl 
a kötő a kezére volt kötve és azt eloldani 
nem tudta, hát árkon-bokrou vonszolta ma
gával. A fiu fején súlyos tolódásokat szen
vedett, beszállították a celldömölki kórházba. 

Mezőkön, parlagokon, árkok mentén, 
erdők sűrűjében nagyszámban vadon termő 
igénytelen növényről, gazról tokán nem tud-

' jak, hogy a legfőbb jót: az egészséget szol
gálják. E füvek gyökereiben, szaraikban, le
veleikben, gyümölcseikben az élő szervezetre 
hasznos anyagot tartalmazván, a gyógyászat
nak fontot tényezőt Országunk gyógynövé
nyekben rendkívül gazdag. Majdnem minden 
vidéken felleljük a beléodek,' maszlag, csalán, 
papsajt, pemetefüvet, fehér Ormot, mártilapul, 
•tifűvet, nton-utféltn nyílik a bán , pipacs, 
búzavirág, ökörfarkkóró, papsajt szerény vi-

Az előzetes megbeszélések, folyamácyakép 
járásonként állattenyésztési bizottságokat állí
tanak össze, melyeknek többek közt felada
tává lett téve a kiállítat részleteinek további 
megtárgyalása és előkészítése. 

MMSÉi Színtársulatunk az elmúlt hé
ten is mindent elkövetett, hogy városunk 
kűiiluségét a legjobban megrendezett és gör
dülékeny előadásokkal szórakoztassa. Sziott 
újdonság, hogy r súgót egyáltalán hallani 
nem lehet, mert a társulat minden egyes 
tagja kivételes szorgalomról és önfegyelme-
zettségről tett tanúságot Szombaton a Sybill 
ment, melyben ismét t három vezető sze
repben a direktorpár, Somogyi René debütált, 
dicséretet érdemet még a fiatal bonviván 
Szentes László, ki napról-napra tgyre jobban 
megállja helyét Vasárnap a Postás Katica 
szinten a legjobb előadás keretében kerüli 
színre, melyben dicséretet érdemel humorá
val Parlagi Béla, akin meglátszik, hogy na
gyobb színháznál működött;Nem is szólva 
külön a főszereplőkről, a direktorpárról és 
Somogyi Renéről, kik már belopták maguktt 
a celli közönség szivébe. Jó volt még Kertész 
Manci. Hétfőn a Nótás kapitány ment félhely
árakkal I már ismert szereposztásban, eléggé 
telt ház mellett Kedden az Erdész leány, 
varosunkban már régen látott békebeli operett 
volt műsoron, melyben Somogyi René mán, 
ki szerepében elsőrangút nyújtott, Erdei Fe
nne érdemel dicséretet, ki a császár figurá
jában kabinet alakítást produkált Jó volt ja 
cigány leány szerepében Hargittay Sári, Par
lagi, ki ismét tok derűs pillanatba hangolta 
t közönséget Szentet László jóazágkonnány-. 
zója, Kertész Manci bárónője, Szalay Gyuszi 
ktpitánya nagyban emelték a' darab alkarét 
Szerdán Stambul róisája,«ŰIOrlököa Antónia, 

takarraanytélékkel korlátozott a forgalom, a 
betegség elhurcolásának veszélye miatt 

Ssép lányok penziója a Szinháii Élet 
uj pályazata. Szenzációs országot pályázat a 
korzó szépeiről. A vidéki színeszek fővárosi 
nagy esélyéről. Nem is olyan nehéz Pesten 
megélni. Mussolini darabot ir. Megrendszabá
lyozzák a tánciskolákat stb. Érdekes és zí-
nes riportok. Kiváló irók írásai. Lakatoa 
László illusztrált novellája. Kottamelléklet 
DarabmeUéklet: Az éjjeli menedékhely teljes 
szövege. Nagy vidék, film, sport auto. divat, 
nyaralás rovat teszi változatossá Ihcze Sándor 
népszerű hetilapját, melynek ára 8000 K, 
negyedévi előfizetés 80 szer korona. Kiadó
hivatal Budapest, Erzsébet körút 29. 

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

~—Telefog: J. 124-47. — 
Az ország legrégibb és legismertebb 

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

teljes anyagi felelősség. 

CeUdömölk belterületén, aujé-
nem a Piae-tér Belláit 

egy házhely 
azonnal olcsón eladó. 

Cim megtndható a kiadóhivatalban, 
Czelldöniölkön. a Sági-occában 

több lakással, 
nagy udvar

ral és kerttel, üzlethelyiségnek kivájóan 
alkalmas, azonnal eladó. Címet meg-

mondja a kjadóhivatsi. 
V n n É T A r Á t hangol « t j*vü tdjes 
A Ü I l g O r d l megelégedésre TatUtZ 
Jené zongorahangoló .— Előjegyzések e lap 

kiadóhivatalába kéretnek. 

egy ház 



*. oldal. 25. szám, 

Köszónetnyüvánitás. 
Mindazoknak, akik felejthe

tetlen férjem, illetve fiam Jakab 
István temetésén megjelenték, ra
vatalára virágot helyeztek, külö
nösen pedig azon nemesszivű úr
nőknek, akik pénzgyüjtéssel segí
tettek ezen nehéz helyzetünkön, 
bogy a végtisztességet illően meg
adhattuk, agy nekik, mint az adako
zóknak bálás köszönetet mondnnk. 
—; — - Jakab csalái. 

Gyógynövényeket 
szegfű, hársfa, pipacs, bodza és ökörfark
kóróvirágot, beléndek, maszlag, fehér 
üröm és kerekmályvalevelet, anyarozst 
és körtsbogarakat és minden, egyéb 
gyógynövényt, továbbá mustár, édes 
kömény és ánismagot, borkövet a leg

magasabb napiáron vásárol a 
HYDROFLORA Rt. 3udapest IV. Váci—| 
occa 20. Sürgönyeim: ARÜNDO Badá-
pest. Kérjünk mintázott áruajánlatot. 

* Űzletmegnyitós. 
Tisztélettel hozom a n. é. közön

ség b. tudomására, bogy a Nemesdö-
mölki-ucca 62. szám alatt (az uj pol

gári Pioiskola mellett) ' . 

víllanyfélszerelési üzletet 
nyitottam. Elvállalok: villanyvilágítás, csengő 

. telrfunberendszési munkákat, azok javítá
sát a leggyorsabb, legnagyobb pontossággal 
es jutányos aron végzem. Kastélyokban, ura
dalmakban és malmokban villamos motorok 
és dinamók szereféséf,"úgyszintén javítását 
szakszerűen teljesítem. 

Raktáron tartom: az összes szerelési 
anyagi kat, villamos egök.t, lámpatesteket, 
álló é s éjjeli szekrény lámpákat, salyemer-
nyőket. Selyemernyőket hozott anyagból is 
készítek. 

Kérem a t. közönséget, hogy megbízá
saival felkeresni kegyeskedjék, biztosítom, 
hogy legfőbb törekvésemet a nekem élőlege
zett bizalom kiérdemlésére fogom fordítani. 

Teljes tisztelettel 
KoczoT Dániel 
villanyszereid. 

Borotválkozók! 
Ha könnyen és jól akar borotválkozni , 
ngy kOszördllesse borotváját , ollóját, kée_ 
set, ha jvágó gépét, G i le 11 e-pengéjét 
L ANCS ARICS VENDEL •nkAltörflsaél 
SZOMBATHELY, Brenner J-ncca I . 
OlsaéM adat sarkal I Áraim a ksvetkesik: 
1 borotvaköszörü 'és csak 12 ezer K 
1 h í j v á g ó g é p 15 ezer K tói 

1 nllo . 5 erer K tói 
1 Gilette-pengev . 1000 K-tól 
Azonkívül aaiy válaaiték a legfinomabb acél
árukban, Uiatmretbeo, borotválkozó esikóiok-
ben, féau- kefe- és siappaaánikban. Rendki-

vtt olssé á r k a i : 
Sccbó olló >Kéii< st legfloomibb Solingeni 

'—;' ; / gytrtminy: 
fj-ee "S^c 10-ei 11-co 12-es 

70.000 100.000 160.000 ZÖÖ.000 Z8U.0OO K 
1 I . randa hajvigógép 0-ái és 3 a 70 ezer K. 
1 » - SoIingeni borotva tokban 80 sasi X . 

Hnsörlógépalkatrészek állandóan 
raktáron I 

Vidéki megrendelés t azonnal teljesítem. 
Tiszteleti"! Peatoa kiszolgálás! 

LUCaáBIQS VESD EL. A cég 20 éve áll lenn. 

Védj ü k g yü m öl e s ő s e i n k e t , 
szőlőinket, kertjeinket 

a Farbenlabriken vorm. Friédr, Báyer & Co. leverküzeni gyárnak aa égisz világos 
- i l kipróbált szereivel _ /. 

S o l b a t : lisztharmat, mooilia, fus-icladlum, -• ; - - - -
U l t i n : vértem, 
V a n e t a a: levéltem eiieq. «~ 

Gyártja: Kransz-Moskovits EgyesOlt Ipartelepek R-T Budapest. VIH Örömvfllgyucca 8._ 
Forgalomba aézza: A Magyar Növéoymentő R-T. rmdapesty.VI. Diihány-ucea-20r~ 
Kapható: .Hangya. Fogy. Ször. összes fiókjaiban,.a Magyar Mezőgazdák Országos SzO-

.'• vétségében és s szakmába vágó összes kereskedésekben. — 

Az állami polg. fiúiskolában ma és holnap 
rajz- és kézimunka j jpj tás . 

Kész lérfi és fia ruhák I 

ANGOL RUHA ÁRUHÁZ 

Altmann Bernát 
FöJzlet P á p ó Kossuth Lajos-a. 9. 
FlókSzlet'VeSZprém Híkóczl tér 1 

Óriási választékban kapható 
a l egkényesebb illést la 

\ ^ kielégítő 
Férfi ö lön; Ok 800.000 to'ronalól 

fe.jebb.. 
Fiu öltönyök 280.000 K tói feljebb. 
Gummi kabátok 380.000 koronatol. 
Férfi gyapjú szövetek 110000 ko-

rónától feljebb. 
Férfi felöltők, angol és Burbery 
kelmékből. Női tavaszi kabátok a 
legújabb.szabásban és az összes 
. e szakmába Tágé cikkeket. 

•érték szerinti uriszabóság ! 

GUTH VILMOS 
fa és diszmü esztergályos üzeme 

SZOMBATHELY Kossuth Lajos-u 19. 
Készáru üzlet Óperint-ncca 7. szám. 
f) Készít es raktáron tart minden u szak

mába vágó munkákat, mini pl .Villanni 
álló lámpát 2 ml. mag&ssaghau stlyem 
ernyővel, valamint asztalra és éjjeli 

A világ legjobb cipőkrémje! 

WALTER magántanfolyam 
Budapest, VIII. Rákóczi-ut 51. szám. 
Előkészít középiskolai összevont magánvjzs-
gákra, érettségire, vidékieket is: Tisztviselők

nek nagy kedvezmény. 

szekrényre lámpát, facsillárokat, virág, 
könyv és szobor állványt, szalon asz
talt, függöny, kotta, tojás és gyertyatartót, 
zongoraszéket, álló és faii fogast, konyha 
fatárgyakat, knglibabát es golyót, lignom 
9anktnm fábói, hordócsapot, fadobozt 
(kaseita). szijkorongot fából, gyermek
kocsit, Turul labdaverö fát, Ping Pong 
(asztali tennisz).gyurO hinta, mindénféle 
gyermekjáték fából celulnidból̂ zékfl esek 
stb. stb. Az Országos IparegyesBleliől 

ezüst éremmel kitűntetve. 

Szelvény 1362 
Esen szelvény felmutatója a napi-
árból 25 százalék engedményt kap 
D i s k a y fényképész mesteriéi, 
Budapest Rákóczi-ut 74. Fiók: 
B u d á n , n i . Zsigmond-ucca 36. 

Kedvezmény 
l apuk olvasóinak! 

ma élethű, művészi fényképet akar, 
keresse fel a 3 évtized óta fennálló, és 

országosan előnyösen ismeri 
fényképmester 
r n ü l e r m é l , 

Budapest, VII. Rákóczi-ut 74. (ugyani 
ott van a régi Mona Lisa műterem is.) 
A legmérsékeltebb árakért művészi fény
képet kap. Budapest III . Zsigmond u. 36. 

Diskay 

h á z á, t i a T i l t a t n i 

.ngy keresse fel 

K 

Biczó István H"*íy fc"?1 S£ 
— - _domolkon , a Kossuth 
Lajos-uccában és bízza meg házának javításával, 
mert az általa végzett munka ntán háza 10 évig 
nem szórni avitásra. Elvállal minden az építke
zésbe vágó javítást, valamint nj házak építését 
olcsó ár mellett és azokat kifogástalanul végzi. 

GaUsVMUk. 


