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Megjelen minden vasárnap reggel. 
Előfizetési ár: negyedévre 2 M « i K, félévre 40.000 

. K, egész évre 80.000 K " 
Hfrtirtéa dtta gjjw Histeidő. — 

P O L I T I K A I 1AF. 
y.Wfc iwebMiia b; kiaéé: 

DINKOREVE NÁNDOR. 

S z e r k e i z t ő i e g k i a d ó h i v a t a l : 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdáin Celldömo köo, 
idé intézkedek a szellemi reszt illető közlemények 

hirdetések »» mindennemű pémillel.ki k.. 

Péter és Pál napján, aratás idején 
Ina: Tomory Jenő, a -PetőO Társaság tasja, 

volt nein'~igyn,e..i képviselő. 
Az aranykalászba szökkent acélos 

buza sűrű. tomott rendekbe dűl a ve
rejtékezi ember arató kaszájának min
den villanására Péter és Pál nspja 
nevezetes dátum a magyar gazda ka
lendáriumban, Ekkor kezdődik meg or-

Sokszor a halottas szobák ijesztő 
csendessége veszi körül a tisztelt Házat, 
(csak néha egy kis in ú vihar ver nagyobb 
hullámokat) Kiszállott a lélek, • tett
vágy, az ambíció, a sok milliárdos, 
fényes palotából.' 

Mig- hajdan, a megboldogult béke 
idejében, az obstrukcio néven ismert 
nagy, nemzeti küzdelem folyt édes anya
nyelvünk jogáért, mig dacolt a nemzeti 

Egy rkis képet nézek néha. 
Eej kis képet nézek néha.' 
Ilikor leszáll az alkonyat. 
Melyei kis szobám ili-zéul 

szágszerte az aratás napja. Az Istennek 
. W«'«1»*4«. ™«y Hfenge termését csak j éílenáliás az elnyomó bécsi hatalommal 

skkor vesszük észre^amikor a gyönyört, . M e mben s mig semmi érdekbe vágó 
aranysárga búzatáblákban megvillan a i munkát régezni nem lehetett, addig ele-
fényes kasza pengéje. 

Tüzelő, forró napsugárban verejté
kezve dolgozik napestig a mezőn a szor
galmas raunkáanép. Terhes, nehéz mun
káját sokszor még éjfélig is kitolja, csak

voltak a képviselőház vének, érdekesek 
ülései. ' > 

Hiába —turáni faj vagyutiK I Sze
retjük a harcokat, aa ingó bársonyszék 

megkeress? eToteretótsTmagánaV és kivétel nélkül lázas-
és sz egész emberiség fogyasztásához | 8 , n , ^ f ü * < htaJ d » ™ b kormány-
megkívántató egy egész évre vsló min- I « « » « ; • » < • * • meg a rendea alkotmá-

" nyos elet fennakadása. Akkor nyakig dennapit, az Isten áldotta kenyeret. 
Az országban sok helyen az Isten 

szabad ege alatt csöndesen, vidám no-
tázás nélkül folyik s munka. Gondter
hes barázdák szántják a földniives nép 
izzadó, verejtékező, forró homlokát, mert 
nem sikerült az idei termés. 

i benne voltunk a politikában, mig most 
! érdeklődésünk megcsappant, figyelő el-
I mánk kifáradt és tompa közönnyel szem-
' leijük a közélet siralmas lengódését. 

De nemcsak a tisztelt képviselő 
j urak, hanem az ország kulömbözó ré-

Haaztalanul, hiábaküzdótt, faradottl ! " ' i n » polgárok is teljesen jólsktak 
Hiába dolgozta meg az áldott anyatöldet • 
a legjobb tudass, fáradhatatlan szorgalma 
éj megfeszített ereje szerint, elmaradt a ! 
reménylett isteni bőáldás és alig ereszt , 
valami szemet a csenevész búzakalász. 

Sok helyen az Országban üres, I 
sovány szálmát csépinek a tanyákon, ' 
aminél üresebbet csak honboldogitó po- j 
litikusaink tudnak nagy passzióval űzni . 
a képviselőházban — még most. a 
munka nagy napjaiban is, amikor két- I 

- szeresen -rőt van azornlva ez a szeren- 1 

esetlen ország, hogy minden magyar e r ö b e n van az ősszefogöngalTeríré%a" 
elme termelő erejét, tehetségének min- : B e m z e t őt ismeri el vezéréül, 
den szikráját a hazáért áldozza föl. 

Kietlen, sivár a parlament, annyira 

ugy a politikával, mint egyes képviselő 
urakkal s a passzív rezisztencia állás-
pontjára helyezkedtek 

A zűrzavaros partviszonyok komoly 
tévedésbe ejtették még a gondolkodó 
elemeket is s s legmegállapodottabb 
elvű' polgár sem tudja, milyen zászlót 
kövessen, kit ismerjen el vezérül ? 

Mióta Bethlen István gróf minisz
terelnök genfi ntjávsl sikereket ért el, 
szóts megerősödött az emberek lelkében 
si_8^ondj)lst,_hogy csak az egységes 

szürke, színtelen, mintha az utolsó csepp 
vérét is kieresztette volna az erekből 
Ha keressük az általános tespedés és 
tehetetlenség okát; mélyen lesújtó es 
elszomorító s valósággal megdöbbentő 
eredményre jutunk. 

Munkája és fontos nemzelbevágó 
dolga talán sohasem volt a magyar kép
viselőháznak, mint amennyi elintézetlen 
és halaszthatatlan vitális ügy reá vára
kozik; De ugy látszik, hogy a magyar 
törvényhozó uraknak sehogy sem. aka-
ródzik dolgozni; hihetetlen Patö Pál 
módjára veszik az ország dolgát 

A nemzet dolgos, munkás életéhői 
vehetnének példát a politika tétlen Instá-
s még ha nem is biztat a munka ered. 
menye valami nagyszabású sikerrel
akkor is legalább munkára való hajlani 
dóságot lásson az ország, tinitől is 

Tehát munkára föl! A zöldasztal 
mellett levők kéljenek nemes versenyre 
az aranysárga búzatáblákon uzorgosko^ 
dókkal. Ne csak a haza lásson el ben
nünket mindennel, hanem egyszer már 
ó is lásson fiaitól egy kis ellenszolgál
tatást. A-nemzet vetésében teljen gyö
nyörűsége minden magyarnak, mert 
csak igy lesz mindnyájukon Isten áldása. 

Kitennem nékem nem szsbed. 
Akkor kerti t egyszer hozzám, 
Mikor olyan szép volt a taj; 
Amikor a boldogságról 
Dalolgatott a kia madár. 

Dl aztán aki nekem adta. 
Messze elment egy alkonyon: 
Magával vitte trjnségoro, 
A yerófényes szép tavaszos. 

H I R E E . 
JéSBS Sa tn kanapét Egyházashetyin 

ia impozáns módon tartották meg június hó 
21-én. Ez alkalommal a környék és messze 
Iáinkból Összesereglett ájtatos hívőknek Varga 
János szombathelyi theologiai tanár tartott 
mélyreható, szívhez szóló szent tanítást. As 
Qiin-.-pi mise nlan hatalmas körmenetben tet
tek h i t v a o a s t s kstholikns hivők Jezos Szent 
Szive iránt érzett szeretetükről. A Jéros Szive 
társasagot még néhai Tóth Sándor plébános 
alakította meg, amelyet Magyar János plé
bános buzgón folytat. 

Harangszentetéi. A némesdSmölki ev. 
gyülekezet kél uj harangját ma délelőtt 1 0 
órakor istentisztelet keretében avatja fel Kapi 
Béla ph pök. Mér s kora reggeli órákban 
kezdetét veszi az Onnepség » harangoknak a 
templom elé szállításával. A püspök a neryed 
9 órai vonattal érkezik, akii koltai Vidos 
Dániel, a gyülekezet felOgyelője fogad éa kísér 
a templomba. 

Első fZMtmlie. Sflle József nagyvá
radi egyházmegyei aldozópap ma mutatja be 
első szentmiséjét Ságon á plébánia temp
lomban. 

Hivatal vizsgálat Nárai Szabó Jenő 
kir. törvényszéki elnök. dr. Györffy Lajos kir. 
törvényszéki jegyzővel csütörtökön reggel a 
helybe** kir. jarashiróaáx_évi lelOnyeleti rizs. 
galatanak megtartása vegeit városuokba ér
kezett és tegnap a vizsgálat befejezése után 
visszautazott székhelyére, Szombathelyre. 

.Vasalások jubileuma. A celldömölki 
Máv. Temetkezési Segélyegylet jövő vasárnap 
délután 5 órai kezdettel a Griff szálloda kert-
helyiségében es termeiben fenoallasanak 25 
eves jubileuma es zaszlojauak 15 éves év- -
fordulója alkalmából jubileumi Onnepélylysl 
egybekötött zártkörű nyári mulatságot ren
dez. A jubileumi Ünnepségeken a soproni m. 
kir. honvédzenekar és egyik helybeli cigány
zenekar fog közreműködni. A mulatságon a 
szünidők alatt a helybeli dalárdák énekelnek. -" 
Belépődíj személyenkint )5000 K és 2000 K 
a Hősök szobrára. Vasutas tagok meghívót 
nem kapnak. A vasutasok kéretnek, hogy 
egyenruhában, a .kitüntetettek kilOotetéseiket 
feltűzve jelénjenek meg. Az ünnepély grog-
rammja: Július 4 én este fél 9 órakor Szö-

W T t m n n T | / r A T k T T I T /% "KTT\f\T> hornyait cserép, géptégla és cemeatárngyira. 
W X JL J . A T A Z A L Ili r i l l l I I V / l l Mindennemű épüTetfa, építőanyagok és szén 

raktára Celldömök. Eladási iroda Erzsébet-ncca (Telefon 12 szám). Gyártelep Ságiucca (Telefon 34-szám). 
ös&es gyártmányaimat és anyagaimat leszállított- áion árusítom. Újonnan berendezel! hydralikus prés emen löbbseinű és 
mintájú cementlapokat gyaflok. Felsögallai meszet és Mák cementet állandóan raktáron tartok legolcsóbb áron. Csép-

s : ', léshez valódi^orosz szenti és tálai szenet eredeti bánya áron szalutok. • v * » ' 
Készítek mindenféle beton és műkő munkát, fürdőszoba berendezést,.beton kerítéseket. 
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gyéuy-Marich Fereocné sz. Gorczey Paula 
grófnőnél mint zász.oanyanal. 9 órakor pedig 
Janói Rarnardin apát, kormaoyütaaacsosuál 
mint aki a inak idején a zászlót leiszentelte. 
a celldömölki Kath. Legényegylet és a Cell- ! 
dömölki Sport Egylet dalárdája szerenádot 
ad 6 én vasárnap délelótt fel 9 érakor di.-s-
közgyülés a Griff-ben. ? órakor ai Arpád-
uocábm a vasúti otthon mellett, és udvarán 
gyülekezés, azután felvonulás a meghívott és I 
meijelei>d mtyediletekkei aa apátsági tomp.•• 
lomba a következő sorrendben: Cserkeszek, 
Katoua zenekar, Vasotassag, TOzoltók, KOz- ; 
ségi elöljáróság. fpartealOIet, Katii. Legény- , 
egylet, Ev. flju-agi Egyesület, I.-.r. Ifjúsági 
Egyesület, C. S. E, Törekvés Sport' Egylet, 
Marra Kongregáció, Misszió Társulat, Ev. Nő
egylet, T. zsebet izi\ Nőegylet. Felvonulás 
iránya: Árpad ucca!ól a RakoczT-ülon, Ne- I 

dftmfWki-otiin. a H ó H ó s e M ^ w ^ ^ - O a m p - . 
lomba. A mise alatt . i helybeli ket dalárda 
és a katona zenekar fog r-aiii»f)<i:ii. Mise 

• Után vissaavtiiuias: Hoimsylér, Kossuth La- , 
jos ucód. Rákóczi utou az Árpád uccii va»uti 
0 thonba A knuuiai zenekar a vasúti Ott
hontól usszavnuui a városháza elé, ahol ter-
zenét ad. Delutau 4 órakor térzene az állomás , 
előtti lére,, délután 6 órakor láncmulatság a j 
Griffbeu, — Akik az ünnepélyre Után téve-
désbdl meghívót nem kaplak és arra igényt 
tartanak, fordutjanak az egyes, vezetőségéhez. ' 

Elütötte a kerékpár. Tóth Lajos 53 
éves napszamos, nagysimonyi lakos tesütörtö •• 
kön reggel a járásbírósághoz akart menni és 
amint a járásbirósági épüíet előtt a kocsiút j 
aszfaltjau áthaladóban volt, Makk József tég- . 
lágyán munkás Sag felöl kerékpáron erőé 
hajtásban a városba jőve, az uton áthaladó ' 
Tóth Lajost elütötte. Az esés következtében 
Tóth Laj-» 8 napig tartó te-tisértéet szűnve-
dett. A.csendőri nyomozás során Makk József 
azzal védekezett, hogy oldalt tekingetett és 
azért ütötte el az előtte tialadó Tóth Lajost. 
A feljelentést megtették i kir. járásbíróságon. 
Most mar e-ég-gyaknri lesz városu>ikban,bngy 
a i-tánuldó kerékpárok,, lovasuk, autók egyre-
másra embertársaik testi épségét veszélyez
tetve, őrüiten hajtanak'a forgalmas nccakon, 
különösen pedig mikor a korzózok a Kossuth 
Lajos uccut an legnagyobb számban sétálnak. 
Igen avakran megesik, hogy a jármüvek lám
pával sincsenek ellátva és a közönségei csen
getéssel, vau; tülkölesael nem figyelmeztetik 
kitér.'-re. h, .:, iu egyenesen a tömegbe hajta
nak. Fe.hívjuk a hatóság figyelmét, hogy a -
szabályrendeletben előirt óvintézkedés meg
tartására az ezen szabaiynkeí be nem tartó
kat közegeik utján megrendszabályozzák. •} 

A polgári leányiskolában a beiratv 
sok jumt:, 30 an .. július l é n tartatnak. A 
j n i i u n . ok augusztus 31-én lesznek. 
Aki javii-o vizsgalatot akar tenni, bizonyítvá
nyát aagaszlos 15 ig adja be az intézet igaz
gatóságához, halandó efmula..ztasa eseten 
osztályt ismételnek á tanulók. 

Bgyházazhetyéa a már jelzett haran- t 

gok június 29-én lesznek nagy ünnepség kö
zött dr. Tóth József kanonok, pápai praelátus , 
által felszentelve. Igy beteljesedik az ájtatos ' 
hivők óhajtása, hogy ismét három harang j 
zúgása hirdesse az Isten dicsőségét s készen j 
legyen arra. hogy ezeréves magyar hazánk 
dicső feltámadását hirdesse zengő szavai szár- > 
ny an majdan az Dr előtt I ' I 

Levente-verseny. Pósfay Gusztáv jár t -
sunk főbírája Cant ezredessel és a hivatalhoz ' 
beosztott Szentiványi százados testnevelővel 
kedden szemlét, tartott Nagysimonyiban és 
Kemenesmagasiban a leventék között és ezen* 
két egyesületet küldték ki járásunkból s ma . 
Szombathelyen megtartandó levente versenyre. , 

Beiratások a helybeli polgári finis-
kólában. A helybeli tanulók felvétele június 
tO-áo és július hó 1-én, a vidékieké julins | 
2-án történik. Akik jávitóvizsgálatot tesznek, 
azok szeptember l*én iratkozhatnak be. A 
beiratások naponként délelőtt 8—12 óráig 

tartatást A beiratásnál minden tanuló szőlő
jének vagy szülő helyettesének kíséretében 
tartozik megjelenni. A »Veni Sancte« szep
tember 2 an leaz. A tanítás szeptember 8 an 
kezdődik. A javitó-és tantervkülönbözeti vizs
galatok .augusztus 81-én délelőtt 8 órakor 
tartatnak 'meg. Akik javilóvizsgálstot tesznek, 
azok bizonyilvanynk.it augusztus 15-ig az 
igazgatónál adják be. Aki ezen határidőt 
elmulasztja, az osztályt ismétel. A magán-
tgoatok javilóvizsgálaia augusztus 30 an d.f. 
8 órakor lesz' megtartva. A javítóvizsgáiét 
dijmentea^JV beiratásnál fizetendő dijak: tan
díj 340.000 K, (közalkalmazott vagy hadi-
lokkant, gyermekének 17000ÖK), mellékdíjak 
1 - IL o. 158,500 Kv IU.-IV - o.- 197.000 K, 
(közalkalmazott stb. gyermekeinek I—IL o. 
113000 K, III—IV o. 151.600 K). A fegyelmi 
és rendtartási .szabályok a szünidőben is ér
vényben maradnak. A szabályokat be nem 
tarló tanulóktól az igazgatT a fölvéTélt Is 
meutagadhalja. — ^ — — ^ — - — ' — - t — • 

Nemzetkétl Donavasár Pozsonyban 
a folyó evbén angos/iás 23-tól szeptember 
2- ig tarlatik mej:. A rendezőség "a magyar 
agrarkö. öknek figyelmét különösen a Duna 
vásár árpa éa vetőmag kiállítására hívja fel. 
A mult években is nagy érdeklőd- s mutat
kozott a_kfállitás ezen- rfsze iránt, ahol eset
leg alkalma nyitna magyar árpának "is piacot 
szerezni. A csehszlovák "közlekedésügyi rniq_y-~' 
niszter a kiállítóit tárgyakra 50 százalékos 
tarifakedvezményt, a kiállításon résztvevők 
részére pedig 33 százalékos meoetjeryked-
vezmenyt engedélyezett 

Részvénytársaság alaknl a magyar 
Enhr vidék kiaknázására. K-nman Gusztáv 
v. b. v t . gróf Snmsich Tihamér, Neményi 
ny. kultuszallaratitkar és dr. Lipmann Frigyes 
kereskedelmi tanácsos > ezelésével. öt ur. 11 i 
ardos átaplőkével részvénytársaság alakul a 
Máira, Cserhát és Bükk hegység banyák mesé
nek khknazasara. A trianoni határok elsza
kították kincses Erdélyt, a Felvidékek érc-
hegységeit és az országunk felduzzadt hatal
mas ipara nyersanyag uelküi maradt. Az 
aiapilokat is valosziuüleg az a leifogás ve
rette vállalkozásuknál, hogy áz ily módon 
nyersanyag depók' nélkül maradt iparunkat 
bellöldi'anyagokkal, ercekkel lássak el, ami 
nemzetgazdasági szempontból örvendetes. Az 
alapitok a budapesti Tudeiuányegyetein kiváló 
szakértői .el éveken k-re-ztül vizsgáltak a 
Mátra, C-erhat és BOkk-hegységet és meg-
állapilotiak, hogy Európa legértékesebb por-
cellauiöldjei. port'and cement márgai. kaifo-
földjei, timiöldjei itt lelhetők fel, azonkívül 
igen gazdag rézércekre akadtak, amelyek 
Magyarország rézérc, .kén, kénsav és réz..i-
lic szükségletét tfíbb évszázadra képesek él-
latin és más efféle, értékes nyersanyagókat A ' 
technológiai vizsgálatokat a budapesti ruauy. 
kir. Földtani Intézet Laboratóriumában e.- a 
világhírű berlini intézetben, a Seger.íabora-
toriumbao az alapos nemet szaktndósok vé- , 
gezték. Az alapitoknak az a tervük, hogy az 
elólordulasi helyen, ahol helyben van a nyers- l 
auyag és a hőenergia a szén, ott dolgozzak 
fel kész ipari produktumnak es ezáltal 30—40 1 

százalékkal fogják árban verni az összestöbbi 
gyárakat és ezáltal maguknak ugy fejlődési '• 
lehetőséget, részvényeknek hatalmas osztalékot 
és állandó emelkedést biztosítani. A rész-
vényaláirási jegyzéket a napokba.-, tették kőz 

Vesiett gyanns kóbor kutya garas, 
dálkodott június 21-én Eiybázashetyén," mit 
agyon nem verték. Több kutyát megmart 
amelyeknek kiirtása, elrendeltetett a ebzarlat 
foganatosíttatott. 

Betörés Külsöváton, Nagy János ny 
államtitkár Budapestről nyári tartózkodásra 
baza érkezett KOlsővátra, azon kellemetleó 
felfedezésre jutott, bogy lakásába beiőrők 

akik mintegy 6 millió komna értéket 
loptak él alsó és felső ruhákban, konyhai 
edényekben, Zsírban és egyéb élnmethetö dol
gokban. Jeienlésre Fischer hzalóki tKzthe-
lyettes csakhamar kézre kerítette a tolvajokat 
Kustyáo István és Nagy Sándor celldömölki 
bádogos segédek személyében, akik 1 hónapig 
ott dolgozlak-S ez idő alatt folyton olt te. 
rázdáikodtak a nem lakott kastélyban, ahnrá 
alkuiecsá: jotoit be elsőnek Kustyan, aki a 
főbünös e b" törésben. 

Ingyen küldi a Manyarsag kiadóhiva
tala juitus 1 ig a lapot mindazoknak, kik 
már _most előfizetnek^ .Ajeayedéjirre eiófize. ' 
lós teljesen dtjtaiaiiui m-'gkapiak a gyönyörű 
mélynyomással készült képes melléklet eddig 
megjelent összes számait. Ha meg m m-̂ js'.' 
merné.e lapVit, kérjen mutatvanyszániotTi. 
Magyarság előfizetési ara egy hónapra 40000 
K, negyedévre 120^zer" K. Kiadóhivatal: Ba> 
danest VII. Miksa ucci 8. s 

A trafikok vasárnap la nyitva lehet-
A kereskedelmi miniszter legújabb reo* 

delete szerint a doháuyiőzsdék vasárnap és 
ünnepnapokon délután 3 óráig, nyitva tart
halnak kizárólag dobánynemek árusítása cél
jából. A va-uti pályaudvarok dohánytőzsdéi 
ünnep és vasárnap estig árusíthatnak. 

üj peres rendelkezések.. Július i-tői 
az egy millió koronáig' való-~követelések a 
községi bíráskodás alá tartoznak. A járásbiró> 
ságuál indítóit per egy mililón álul nem fel
lebbezhető, 10 millión alul csak törvényszé-
kileg, 25 millión felül a táblaié. Feleme.lik a 
lefoglalható lisztviselöi fizetés összeget is. A 
napszamhót le nem íogíaihato összeg 60000 
korona. A gazdasági muukaviszonyból eredő -
perek egy millión alul a közigazgatósági ha
tósághoz, azonfelül a kir. 'bírósághoz tartoz
nak. A munkaügyi bírósági íteletekben 2 millió 
koronán alul fellebbezésnek nincs helye. 

A namieti hadsereg tisztjel uj disz-
liaakot kaptak. Elkészült a nemzeti hadse
reg lisztjei részere a lábon diszaisak es az 
öv. A sisak XV1L századbeli ősi magyar típusa 
könnyű huszár sisak, az öv pedig„annek a 
kornak tiszti diszövrnek mintájára készült 
A tisztek legelső alkalommal a . kormányzó 
születése napján megtartott szemlén vonaliak 
t i az uj tábori díszben; 

A növényvédelem inninsi szama érde
kes cikkinei közöl a peronoszpóra iáppan-
gási JdejérS', a koloradóbogar magyarországi 
mé.je enéserői, a tyűmötcifak levéltetvérő'. a 
burgonyavészről, az alma és körte varrás' 
betegségéről, a köszméte amerikai liazthar-
malaról, a rézregyűleteknek az Oszögsporákrs 
való hatásáról, stb. Az ízléses kiállítása, (el
tűnőén olcsó, dúsan illusztrált szaklapból a 
kiadóhivatal (Budapest. Rákóczi-ut 51, IV, 5) 
kívánatra készséggel küld mutatványszámot 
Előfizetési ára egy évre 48 ezer K. 

Színház. Szioészeink amint latszik, tá
vozóban vannak, kedden este Huncut a lány 

kézre és az első nap a részvénytőkének több, ] operettel befejezik itteni előadásaikat. Nagy 
mint 50 százalékát lejegyezték. Az érdeklő- 1 reményekkel jöttek hozzánk, hallották, hogy 
dők szívesen kaphatnak részvényjegyzés cél- ] nálunk a színészeket felkarolják, ezért Szalay 
jából részletes felvilágosítást szerkesztősé- ; Gyola olyan társulattal jött, hogy méltán 
günkben is. — "j nagyobb pártolást érdemeltek volna. Szinte 

Talált pénztárca. Mnlt csütörtökön i csudálatos, hogy városunk közönsége az idén 
délelőtt a Kossuth Lajos-uccábao Molnár La- 1-távol marad, sajnálatos jelenség, hegy nap-
jos helybeli órás egy pénztárcát talált 50 ezer ' nap utan bármilyen jó előadást produkáljs-

I nak is -fáradhatatlan színészeink, mégis üres 
j nézőtér fogad bennünket Pedig vplna még 
j itten elég műpártoló, aki a rossz gazdasági 

viszonyok dacara megtehetné, hogy naponta 
1 látogatná a színházat. Legyünk őszinték, még 

a jobb időkben teljesen értéktelen erőkből 

korona tartalommal Igazolt tulajdonosa át
veheti a pénztárcát az órásOzletben. 

Felülfizetett meg a sZergényi Önkép
zőkör javára Zlehorszky Dezső 50 ezar K-t. 

A Hősök szobrára- özv. Szakács Jó-
zsefné 200- ezer koronát adományozott 

Kemenesaljái Takarékpénztár Részvénytársaság Czelldömölk. 
Sá|lVnl0a » • Mám I Foglaékozik mindennemű bankszerű üzleiekkel. Tóasdei megbáat^lsat legeWoyoeiefcbeíi 

Telefon: 7. szám teljesít. "KölczÜDöket nyújt vallókra ^ egyéb érté*sérgyakta. 
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álló társulat játszott napról-napra telt házak 
előtt, most pedig egy jól legyelmezell, min
den tekintetben a legkényesebb igényeket ki
elégítő gárda kénytelen teljesen leégre, két 
és lel bét - ntán odébb állni. Vájjon az em
berszeretet már teljesen kiveszett, belőlünk ? 
Kém akarjuk, hogy más is eme igen nebés 
munkával fenntarthassa és a magyar művé
szetnél a külföld számara ujabb fejlődést , 
mutathasson féT? De bem akarjuk tovább I 
fejtegetni azt a dolgot é* jelenséget, amelyet | 
nem tudunk megejteni, mert hiszen a direk
ció a maga részéről mindent- elkövetett s a 
közönség mibe sem vette. Szombaton és 
vasárnap Három grácia elsőrangú előadásban 
roeut Szalayné, Szalay, Somogyi René ismét 
bebizonyítottak, hogy oszlopai a jó előadás
nak. Parlagi Béla delek üvlőndk ja valóban 
kabinéi alakítás volt. Méltán megérdemli a 
dicsérelet Faragó Trotonija, Szentes Cárló 
gráfja és Hargiltáy Sari Ninettje. Hétfőn az 
Árvácska ment jó előadásban, sajnos üres 
haz előtt. K e d d e n t-iii"'. újdonság, Majnsi 
muzsika került szinre, mely darab, dacára 
Pesten serö-ért .el nagy sikert,- nátunk, mégis 
srinészéink sikert értek el veleje babér Har-
gittay Sárit, illeti, aki szerepebén nagyon bá
jos jelenség volt. Erdei Ferenc Hah., li grófja 
imponáló volt • Szentes László Bodor Péter 
szerepében ismét kimutatta, hogy sokoldalú 
színész. Méltó partnere volt felesége Biró 
Böske', ki ugylálszik sokoldalú színésznőmért 
minden szerepkörben megállja a helyét Hav-
ranekné szerepében Kertész Manci nagy sikert 
ért el. Szerdán Szerelem vására ment, mely
ben Erdei Ferenc, Péray Ferenc és Bíró 
Böske tűntek ki.. Csütörtökön Dolly került 
szinre, melyről csak a legjobbat írhatjuk, 

. égytől-egyig jói megálltak helyüket Pénteken 
a Hárem ment, melyben Biro Böske jól ki
dolgozott figurája, szépen érvényesült, méltó 
partnere volt Parlagi Béla, Szentes László éa 

• Hargittay Sari. kik diadalra vitte* a darabot.' 
Ma Uanca grófnő kerti, szinre, mely. iránt 
nagy az érdeklfldés/H'tfönGyere be rózsám, 
kedden Huncut a lány operettel búcsúzik a 

. társulat hogy szerdán est« J innshnz.an Nótás 
kapitánnyal megkezdje előadásaik. '-

á\ rám., kath hitközségi tanács .fel
hívja a hitközség azon tagjait, akik az 1925-
ik évre hitközségi adóinknak semmifele rész
letét még be nem fizették, hógr - adózási 
kötelezettségüknek kivételesen július 1, 2 es 
3-án délelőtt 8 órától 12 óráig-e róm. kath. 
fiúiskola alsó termében eleget tehetnek es 
tegyenek is eleget aiinái is inkább, mert 
ellenrezó cetben kéoyteien n hilk zseni ta
nács a 3e nem fizetett léhai adórészlniel 
törvényes ütőn i.zonnaí behajtani. 

. Képviselőtestület; ölesen a lHWt*Ws« 
üiyek largycliattak: Hal fizetéses tűzoltó 
felvétele. Lesinger fakereskedö letelepedési 
illeték enyhítés iránti kérvényét a képviselő
testület elvetette azért, mer: annak Klebbe-
zési ideje már régen elmúlt. Egyébként sem 
lett volna a képviselőtestület abban a hely
zetben, hogy a kivetett, illetőleg megszavazott 
telepedési illetéket elengedje, illetőleg eny
hítse, mert a megszavazott díj alku tárgya 
nem iohet Tóth János' vasutas illetőségi kér
vényét a képviselőtestület elfogadta, oeki az 
illetőséget a telepedés -b-fizetése mellett meg
adta, azért'mert neki itt báza van és négy 
év óta adófizető polgár. Egy néhány jelen
téktelen tárgy letárgyalása után a .képviselő
testületi ülést a biró bezárta. 

Az Ev. Ifjúsági Egyesület műsoros 
táncestéiye pünkösd hétfőn kitűnően sikerűit 
A több apróságokból összeállított műsor a 
közönség tetszését megnyerte és a szereplők 
kedves játékukért zajos tapsban részesüjtek. 
A rendezés nehéz munkáját Tóth Dénes ev. 
tanító . végezte. Felül fiz ettek: Vidos Dániel 
200 ezer' K, dr. Kováts Kálmán, Horler János 
100 ezer, dr, Szekeres Pál. 60 ezer, Honig 
Sámuel. Weiler Testvérek, Hubert Sámuel, 
Reiger M., Krein'er Pál, Weisz Sándor, Laka
tos József, Vajai Károly, dr. Radó Gyula, 
Dinkgreve Nándor 50 ezer, Schlesinger Zsig
mond 56 ezer, Horváth "István 44 ezer, Hol-
pert József-39 ezer, Sümegi Károly 34 ezer, 
Varga István Budapest 25 ezer, - dr. Berta 
Benő 31 .ezer, Józsa Gáborné '40 ezer,Tihanyi 
Béla 30 ezer. Berzsenyi Dezső 28 ezer. Györ
kös Istrán 20 ezer, Hajba Perebe, Marton 
Pál, Adorján Dezső, Csépregi Sándor 250O0, 
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Adler Antal 28 ezer, M. N , ifj. Simon Sán
dor, Németh Sándor 25 eaer K, Wittmann 
Andor 50 ezer, F e h é r János 30 ezer, Kocsi 
Lajn-- 26 .ezer, Szór.-idy Dénes 22 ezer, Bár-
doss Gyula 20 ezer. Nagy János 21 ezer K, 
Zsoldos Aatalné, Rozniaou Sáudor 25 ezer, 
Vinlze józsel tanár 22 ezer. Baglcs Lajos 20 
ezer, dt. Horváth Károly 30 ezer, áfóritz Ká
roly 31 ezer, T a l a b e r Lajos 31 ezer, Ssarka 
János, Zaborszky Sándor. Kisa Gyutfer-.Csok-
nyay József, .Barecz .Lajos asztalos, Meizner , 
Gyula, Szabó Gyula 20 ezer, Horvaih'Sándor 
18 ezer, Töroböly Gyu.i. Bokor Karoly, Hor
váth Sándor 15 ezer, Kuiliy József 16 ezer, 
Kaibáts István 13 ezer. Sleiuer Lajos, 11000, 
Bankó Sándor, N. N , Horváth Elet 12 ezer, 
Németh Oió , Fuhres István, Kiss Pál ll<O0q, 
i f j . Berkes János, N. N., Erőss Sándorne 8000, 
Koczor János 9 ezer, N . ' N 8500. Gérlitz 
Józsefné 7000, Kovács Lajos, Kuvacs Karo- J 
lin, N. X. Kemenesi Sándor 5000. Varga 
József 3000. Nagy Sándor 2000 korona. 

Kamatozó állampapírokká váltják a 
kenyszeriölcsönt. A pénzügyminiszter ren
delet : intézett a pénzügyigazgalóságokboz 
arról, hogy a kénysf.erkölcsöut átváltja kama
tozó állampapírokra. A rendelet azerint első
sorban arok kapják kézhez a kötvényeket, 
akik a kirótt kényszerkölcsöot 1924. novem
ber 20 ig befizették. Ennek az az oka, hogy 
a pénzügyminisztérium csupán az 1924. no
vember 20-ig befizetett' kény-zerkö.c- mök 
elszámolásával készült el. A kiadandó kötvé
nyekéi hatléle cumetben szolgáltatják kí. 
Száz, kettőszáz, négyszáz és nyolcszázezer, 
valamint három és négy millió takarékkoro-
náuak megfolető egyszázhuszonöt .kettőszáz
ötven és ötszázezer, egy öt es tiz millió 
papírkorona címletekben. Az állampénztár a 
kötvényeket vidékén á hatoda .-oknak küldi 
meg és a elöljáróságok "adják ki a feleknek 
a befizetés alknlmaval kapott elismervény 
ellenében. Az elveszett etismervéiiy.ek nyilat
kozattal pótolhatók. Nálunk az allamnénzár 
adj i ki az állampapírokat, amelyek után 5 
százalek kamatot t i ; ; az .állam. Ezek a köt-

i vények rendes- forgalmi papírok .esznek és 
• adás-vélei tárgyául szolgaibatuai. A rendelet 
I szerint a kénysz-.rkölcsOn utáu csak azok 
I K a p ; ; : , 'ellenértékben aiampapirokat, akikuek 
i 1923. évb-n a jövedelem és vaaynadojuk az 

50 ezer koronái megha'adta. Akiknek ezt 
| nem érte ej a jövedelmi, vagy a vagyooadó-
- juk. a befizetett kéhyszetkö'CsöaUket adóba 

tudjak bele. 
Nem lesz jeltelen t t u é i s s i r többé. 

. mert a S . !:. : 'Éiet sírkövet aliit elhunyt 
..nagy roüv.-szeioek. Részletes tudósítás a Szín

házt Élet u j ' szamában, melyben Hgy sereg 
.aktuális, tiport és v iccen kívül premierfelvé

telek löm-ge, a . hei - színházi eseményeiről [ 
ssoht részletes- beszámoló, Karmlny Frigyes ' 
illusztrált novellája, Vadnál l.a-zl vicclapja, i 

- Szenes B • a a• -- --^ a Csirkefogónak i 
' teljés szövege mint darabm.elléklet, - Kurucz ! 
' János dala, mint kottamelléklet található. 

Minden varos elküldi legszebb hölgyét Sió- ' 
' fokra, ahol a Színházi Élet költségén egy hétig i 
; ingyen nyaral' Szenzációs korzószépe pálya- I, 
I zat részletei. Tiz érdekes rovat teszi érdekessé i 
{ Incze Sándor hetilapját, melynek ára 8000 K, I 
• negyedévi előfizetés 80 ezer K. Kiadóhivatal i 
, Budapest. Erzsébet-körút 29. j 

Celldömölk belterületén, majd-
i nem a Piac-ter mellett 

26. szám. 

Tanti 
1925. évi június hó 5-tól. _ 

Szombathely felől Czelldömölkre érVezjk 
gyorsvonat 8 25 indul 8 Í 5 

y _'. .."" t7'3o ' » 1745 
személyvonat .. > . • t r lO • .<r26 

*.— - 4'85 » 4'46 
4 . < - : - : 1 4 - » . 14V35 
Czell Papa között kö-l.'íeher s.-emély 5 30 
Győr felől Czelldömölkre érkezik 
gyorsvonat 11 10 indul 11-20 

- » SO-17 » 20-25 
személyvonat ' •* -4"28 » BrtS7 

8 IS ' • 8-26 
. J»- " ^ .. . -15.25 » 1640 

Czelldömölkről Székesfehérvárra indul 4 53 
• 1535 

Cell—Jutás (vasárnap kivételével) 8'55 
Székesfehérvárról Czelldömölkre érkezik sz» 
mélyvonat 14-26 

19 44 
Cell—Jutás (vasárnap kivélelév'el) 7 50 
Czelldömölkről Zalaegerszegre indul 515 

. ' _ 17-53 
Cell-rrOSk— Tapolca-felé flFeXT 
Zalaegerszegről Czelldömölkn érkezik wigves 
vonat- » ' . - - . - 8 15 

•.« 2000 
Tapolca —Ukk-felól 1520 

Értesítés. 
Tisztelettel hozom Celldömölk és 

vidéke nagyérdemű közönségének b. 
tudomására, hogy a legfelsőbb helyen 
engedélyezett >Dua« biztosító társa
sig fott.yiikse.get a eseUiaaslsi Ja 
rás területén átvettem. 

Kérem a Duna biztosító társaság 
ügyfeleit és akik uj - biztosításokat .-sz-
közölni óhajtanak, hogy bizalmukkal 
forduljanak a Dana biztosító, társaság 
főügynökségéhez -Otelldömölkön, ahol 
az összes biztosítási ágakban a legked; 

vezőbb biztosítás köthető. . _ 
A nagyérdemű közönség szíves 

támogatását kérve, kiváló tisztelettel 
Rozgonyi Jóssal 

WALTÉR magántaníolyam 
Budapest, VII I . Rákóczi-ut 51 . szám. 
Előkészít középiskolai összevont maganvizs-
gakra. érettségire, vidékieket is. Tisztrineiők-

nak nagy kedvezmény. 

Szelvény 1362 
Ezen szelvény felmatatójá a napi-
árból 25 százalék engedményt • ap 
D l s k a y fényképész mesternél, 
Budapest Rákóczi-ot 74. ftók: 
B u d á n . I I I . Zsigmond-occa 36. 

Kedvezmény 
lapuik olvasóinak! 

egy házhely Diskay 
azonnal olcsón eladó. 

Cim megiudható a kiadóhivatalban. 

Zsoldos magántanfolyam 
Budapest VI I . Dohány-ucca 84. szám. 

Tdefon: J. 124,-47. 
I Az ország legrégibb és legismertebb 

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

..teljes anyagi felelősség. 

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

országosan előnyösen ismert 
f$nyképm«ster 
m ű t e r m é t , 

Budapest, -Vfl. Rákóczi-ut 74. (ugyan
ott van a régi Mona Lisa műterem is.) 
A legmérálkeltebb árakért művészi fény
képet kap. Budapest Hl. Zsigmond u. 36J 

Színdarabok 
i.áC legnagyobb választékban kaphatók 
1 Dinkgreve Nándor papirkereskedésében. 

A U I I g U r a i megelégedésre Vadász 
Jenő zongorahangoló. — Előjegyzések 

kiadóhivatalába kéretnék. 
e lap 
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I I I . sz. 1925. végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

év iJX tc. 1ŐSL §-a értelmében ezennel köz-
hirre leszi, hogj a celldömölki kir. jórasbiró-
sánoak 1985. évi PK. 408/925/2. sz. végzése 
következtében dr.. Pogány Imre devecseri 
(•**> ügyvéd által képviselt Horváth Boldi
zsár kettai lakos felperes javára Kissomlyó 
közte, ben 48 métermázsa buza éa járulékai 
erejeie 1025. évi március hó 11 én foganalo-
siioit kielégítési végrehajtás utjan~"le és feltil-
loglalt és 42,300.000 koronára becsült Követ
kező ingóságok, u. m. egy szivogazmotoros 
cséplőgép összes felszeretéseivel, egy daráló 
• egy egyéb ingókból alperest illető egyhar
mad rósz nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a celldömölki kir. já-
ra-bir. ság 1025. évi PK. 408/1925/4. számú 
végzése folyiáo eddig összesen 3,772.650 K 
bíróilag már megállapitott költség erejéig 
Kissomlyó községben Tolnai István házánál 
leendő megtartására 1935. éri jalias 3 á l 
délelőtt 9 érája határidőül kilttzetlk és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssé; hivatnak meg, hogy a* érintett ingó
ságok az 1881.-évi LX. te. 107. és 108. 8 sí 
értelmében készpénzfizetés mellett a legtöb
bet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatai. 

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felni foglaltatták a azokra 
kielégít esi jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1SS1. évi LX. tc. 120. t-a értelmében 
ekek /arára is elrendeltetik. 

Celldömölk, 1025. június 11. napján, 
láborszky Sándor, kir. bír. végrehajtó 

üj asztalos üzlet. 
Temetkezési vállalat. 
Tisztelettel hozom Celldömölk és vidéke 

n. é. közönsége b. tudomására, hogy Celldö
mölkön a volt Sas-vendéglő épületében, a 
Fábiáu-féle kovácsműhely mellett . 

asztalos üzletet 
rendeztem be. Elvállalok épület és buiormun-
kákat a legmodernebb kivitelben, olcsó áron. 

Temetkezési vállalat ómat 
nagy választékú érc és fakoporsókkal, szem-
fedői, koszorúk és mindennemű temetkezési 
cikkekkel szereltem fel. Díszes ravatalozást 
állítok. Vállaiatom szíves pártfogását kérve 
kiváló tisztelettel , 

Kálmán Sándor, asztalos. 
Tanoncot felveszek. 

Két darab jókarban levő 

daráló eladó. 
Az egyik SS callos, tranzmissziós, fekvő-
köves, futókerékkel. A másik 18 callos, 
fekvőköves, járgányhoz is alkalmas. 

Azonnal szállítható. 
Megte inthető Hanzsér József gazdái-

- kodónál Alsóságon. 

Eladó ház. 
Celldömölkön, a Sági-uccában teljesen 
ujontan épüit modern ház~if20 évig 
adómentes) 4 szobával, előszoba, üve
ges veranda és a szükséges mellékhe
lyiségekkel, kedvezd fizetési feltételek 
mellett eladó és beköltözhető. A terület 
4 7 0 négyszögöl nagyságú. Cim megtud- . 

ható a kiadóhivatalban. • j 

cséplési szenek 
piriuía minőségben már most megren-
uMheiök Csoknyay - József tűzifa és 
"szénkereskedőnél Celldömölk, Árpád-u 8 

Védjük g y ü m ö l c s ö s e i n k e t , 
szőlőinket, kertjeinket , 

a Farbenfabrften varm. Friedr, Bayer 4 Co. leverkuzeni gyárnak ai* egész világoi 
t kipróbált szereivel 

' * 3 olbar: lisztharmat, mooilia, fusicladiom, 
ü s t i n : vérteta, - T . ' 
V 01 0 1 1 1 : levél|etn ellen. 

Gyártja: Kraosz-Moskovits EgyesOlt fpartelepek R-T Budapest VIII Örömvölgy-ucca 8. 
Forgalomba keni: A Magyar Növénymentő R-T. Budapest, VL Dohány-ucca 20. 
Kapható: • Hangya* Fogy. Szöv. összes fiókjaiban, a Magyar Mezőgazdák Országos Szö-

. vétségében és a szakmába vágó összes kereskedésekben. 

GUTH VILMOS 
la él diszmn esztergályos üzeme 

SZOMBATHELY Kossuth La]os-n 19. 
Készáru üzlet Óperint-ucea ?. szám. 

Készít és raktáron tart minden e szak
mába vágó munkákat, mint pl. Villamos 
álló lámpát 2. mt. magasságban selyem 
ernyővel, valamint asztalra és éjjeir 
szekrényre lámpát, faesillárokat, virág, 
könyv és szobor állványt, szalon asz
talt, függöny, kotta, tojás és gyertyalartnt, 
zongoraszéket, álló és fali fogast, konyha 
fatárgyakal, kuglibabat és golyót, lignum 
.sanktnm fából, hordócsapot, fadobozt 
(kasetta), szijkorougot fából, gyermek
kocsit,-Tnrol labdaverő fát, Ping Pong 
(asztali tenniszXgyOrü hinta, mindenféle 
gyermekjáték fából celuloidból •azékO'ések 
stb. stb. Az Országos IparegyesBlettől 

ezüst éremmel kitüntetve. 

Borotválkozók! 
Ha könnyen és jól akar borotválkozni, 
ngy kö-. örOit-sse borotváját ,ol lóját , ké 
sét, hajvago gépét, G 1 l e11e-pengéjé t 
LANCSAKICS VENDEL mfikdizörüsBél 
SZOMBATHELY, Brenner J ucca 1. 
Olssobh mint bárhol I Araim i következők : 
1 borotvaköszöra'és csak 12 ezer K 
1 hajvngóevp V - 15 ezer K tf l 
1 ollo » . 5 ezer K 'ól 

1 Giletle-penge.- . . 1000 K tót 
Aionkivu' aaty választék a 1-gS.nomabb acél
árukban, illatszere'ben, borotválkozó csztrzok^ 
ben, féiu- kefa- éa aiappanánikban. Rendkí

vül élesé árban: 
Szabó olló . K é z i . a legnnom.bb Solingeni 

gyártmány: 
ft.ai á-ei IQ-se 11-ei Ig-eS 

70.000 '.OO.OoO tbO.OOO ZO0.0O0 280.000 K 
1 i . readu ha/vifa>gíp ö-áe ét im 70 eáer K 
1 . Soltng«ní borotva tokban 80 ezer K. 

HnsodöQ epalkatr eszek állandó an 
raktáron I 

Vidéki '-•eareiide.est azonnrl ieljesitem. 
Tiszteiéit. 1 Festés kiszolgálási 

LANCSAKICS VETíDEL. A Bég 20 éve áll lenn. 

Űzletmegnyitás. 
Tisztelettel hozom a n. é. közön, 

ség 4>. tudomására, hogy a Memesdö. 
mölki-ucca 62. szám alatt (az uj pol

gári fiúiskola mellett) 

villanyfelszerelési üzletet 
nyitottam. Elvállalok: villanyvilágítás, csengő 
és lelefonbererjdezési munkákat, azok járta
sát a leggyorsabb, legnagyobb pontossággal 
és jutányos áron végzem. Kastélyokban, ura
dalmakban és malmokban villanni- motoruk 
és dinamók szerelését, úgyszintén javításit 
szakszerűen teljesítem. 

- Raktáron tartora: as összes szerelés, 
anyagokai, villamos égőket, lámpatesteket, 
álló* és éjjeli, szekrény lámpákat, selyeraer-
nyőket. Selyemernyők el hozott anyagból' is 
készítek. .' 

Kérem a t. közönséget, hogy megbízá
saival felkeresni kegyeskedjék, biztosítóé), 
'hogy legfőbb törekvésemet a nekem előtéte
zett bizalom kiérdemlésére fogom fordítani. 

Teljes tisztelettel 
Kooior Dinlel 

• villanyszerelő. 

A világ legjobb cipőkrémje I 

G y ó g y n ö v é n y e k e t 
szegfii, hársfa, pipaeŝ bodza és ökörfark
kóróvirágot, b- .'nd-ri, maszlag, fehér 
üröm és kerekmályvalevelet, anyarozst 
és kőrisbogarskat és minden egyéb 
gyógynövényt, továbbá muslár, édes 
kömény és ánisinagot, borkövet a leg

magasabb napiáron vásárol a 
HTDROFLORA Rt. 3udapest IV. Váci-
ucca 20. Sürgönyeim: ARUNBO Buda

pest. Kérjünk mintázott áruajánlatot. 

h á z á t javíttatni óhajtja, 
ngy keresse fel 

Biczó István t * ; ? ^ » r ^ 
Lajos-uccában és bízza meg házának javításával, 
mert az általa végzett munka ntán háza 10 évig 
nem szórni javításra. Elvállal minden az építke
zésbe vágó javiíást, valamint uj házak építését 

y olcsó ár mellett és azokat kifogástalanul végzi 
iét J m 

I fj'i»> v f l — . , : 7 eemH K i r w m r u i á t i u , 


