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Celldömölk,

Megjelen minden vasárnap reggel.

POLITIKAI

Előfizetési ..t: .n-gyedevre-20.000 K, féievre/4D.0C0
K, egész érre 80.000 H

Hlráetéa Ma elete fizeteiáo.
A C e l l d ö m ö l k i inarOS OtthOll

vwiuuaivuu I U M V O viiuuu.
Kulturház építését határozták el'a
celldömölki iparosok. Régi vágyuk ez
már, d- szép és- m-mes törekvésük'
mind haszontalan, inert egymagukban
gyen.ék, segítség pedig sajnos, nem
igen mutatkozik, sót minden oldalról :
a kö-.ö.iiy és. a nemtörődömség jelelt)
látjuk megnyilvánulni.
Pedig erre a Kultúrházra olyan '
szükség van, mint az éiö testeknek az
éltet adó ozondus friss levegőre.
' ' Az ország minden városában és
nagyobb falujában már régen vannak
iparos otthonok, sőt iparos kaszinók is,
hol zz iparosok esténként összejjjnnek
- értekezni, megvitatni a követendőket: i
Természetesen erre is nevelni kell az
iparosokat, mert ináról holnapra nem
lehet a kultúrában és baladásban elma
radt iparosokat átformálni intelligens és
haladó, iparosokká. Épén ezért kell épí
teni egy iparos kultúrházat, hogy azután
ebben a nailékban jövő iparos nemze
déket neveibi lehessen, hogy azokból
igazi jó és igazi intelligens, -hazafias
iparos nemzedék vál|ék.
a
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Szerkesztőség es kiadóin v i t a l :
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Dinkgreve Nándor aooy vn/otuüaja ' Celldömölkön;
ide iinez..niió< a szellemi reszt illető közlemények
" ~ hirdetew-k es rr/mdi-iine-nO petaffien ki k
;

e l e

8 ahhoz, hogy ebbő! a célnak meg- "náció fóiylAii indullak neki nagy lelteiknek
.„a,..,,.. állítsanak.
„ „ ! , . „ _ , . "'«r
és harcaiknak,
harcaiknak, hanem
hanem inkognitóban
inkogoitóbau oda
oda iérfér
felelő épületet
Karolja ti
fel es
a . polgárokhoz,, kö-vitez. khez, aipavárosunk és vidéke közönsége ezen kőztek
rancsnokokhoz és azok véleményét, tanácsai
hazafias, érzésű iparosokat és jöjjön kat-kikérdezve, közvetlen panaszaikat, meg
segilségükre adományaival, hogy kitűzött hallgatva, azokból a jót. a hasznosat :•• • zürve
céljukat megvalósíthassák. Adományokat jutottak győzelmi iá biber.nhoz es uagy hiraz építendő Otthonra elfogad és nyug I I . vükhöz. Bflszk-. e bizakodott, kérkedő ve
leltek nagyok, hitesek. Kérem
táz az ipartestület elnöksége, valamint | zérek sohasem
z üzletvezető urat. járjon ö isanagy-;
1

tzerktüi;lÓ£égurik...._

jtriiezézek utjain, unjon szoba - a perifériákon

Eddig, mint nagyobb adományokat I
megemlithet|ök. hogy Szabó Károly gőz-,
maloniluiajdonos 6300 tetőcaerépprl,
melynek értéke 6—7 millió l orona,
Lázár Ferenc a sághegyi B*z» II bánya
igazgatója 6 waggon sághegyi falkővel
5 millió'korona értékben járult az épitkez'shez. kiknek kedves adományaik
ért az ipartestület jegyzőkönyvi köszö
netet szavazott.
Fenti .adományok szolgáljanak buz
dításul és találjanak minél több követőre.

ne csak %•/

.,.. .: főnök
u

: ..." v. zen-kkel.

hanem hallgassa meg a pályaőr,
váltóőr éa
fékező, a mozdonyvezető, a-/0tó. a munkás
szavat, c.Ttiaszai es tanán.-at' i», akkor majd
tisztán látja a helyzetet, de ha- az információ
mindig ö.ak egyoldalú lesz, akkor sohasem
lesz az igazság -— is»r«ng.«
Azulan állért i Temetkezési EgyesOlet
25 éves dicső múltjának rOvid ismertetésén.
Az egyesOletiiek öt elnöke volt idnig." Ki-ó
volt Merkli.'Ede, aki az egylet megalakítója,
volt és 1900. Július elejétől 1908, október
14-ig. jólormau halála napjáig elnöke maradt,
ütánna Szalay elnöksége következett,uevétréz
luződik a vasutas zászló felszentelései*. 1920
lel.ru.ír 20 ig' voit elnöke ,.z egyesületnek'.
Őtel Asbót jelenlegi nyugalmazni! mozdony
vezető kö.elte 1912. lebruar 20 lg, Ihász
Antal jelen eg uyue. foki csimester voli azután
az elnök, aki 1914. április 10 ig vezette
szorgalmasan az - egylet ügyeit. Ezt követte
Gandalovits János, aki 19-19. jűnius 11-ig
volt az egylet élen és vezette nagy töreke
dessel jó nton az egyeket. Öt követte Kúti a
mai elnök, aki megelégedéssel dolgozik. Az
ő nevéhez fűződik a kii.'in b.'leg-rgélyzö cso
port megszervezése. Ennek a l.ü ön csoport
nak az a rendeltetése, hogy a tag vagy csa
ládtagok elhalálozása esetén azokat eltemetteti
és a felmerült összes temetkezési kölisegekét
kifizeti. Azután a család megkapja a rendes
temetkezési segélyt is az egylettől. I'yen hu
mánus ez az intézmény, ez a vasún Temetkezési Egyesület. Bizony . sok- sok családnak
szárította fel könnyeit a: a tudat; hogy a
szerenc-étt-nség idején mindjárt ott a . se
gítség is.
A diszközgvOlés ütan a vasutasok el
vonultak a vasul. Utlhon helyisége elé, hol
már akkor felsorakozva talállak a helybeli
egyleteket é- t e s t ű étiket, tűzoltókat és cser
készekéi. A va-uia-ok felsorakorása utan a
gyönyörű menet megindu.t a róm. kath.
templom felé.

A Celldömölki Vasutasok Temetkezési
Segélyegyletenek 25 éves jnbilenma.

Juliu-- hó 5-én szép verőfényes,'. napsü
téses idő köszöiiiött reánk. Az utcán ünne
pélyes a hangulat, inert C-Hdömölk lakossá
gának 75—80 százaléka ma Onnep'i nagy
szerűen működő Temetkezési Egyesületének
Ebben a kultúrházban ma|d lesznek, 25 eves fennállását. A vajoi mintha megállt
különösen az ifjú iparosokat i'lető, az volna, olyan csend borul az állomá-ra, csen
ipart és az általános inteiligeqciát kép des, hangtalan olt mii dm. Nyolc órakor
viselő oktató előadásolt, lesz olvasókör kezd gyülekezni a rasutassag az állomás előtt.
Varjak szereiéit üzletvezetőjüket dr Hirsch
és játékterem, hol az ifja iparos nem mav.
üzletvezetőt, aki igémet tett arra, hogy
zedék megtalália a szórakozást, lesz az ünnepélyre személyesen eljön. Mintegy
beépített színpad a műkedvelő iparos 350—400 egyenruha- es polgári ruha-- vas
ság szániára, lesz táncterem stb. Meg utas állt a perronon, szép sorban merően és
találja az elhelyezkedést ebben x ktri-- var Robog a ^*omhe' etyi ittigsjziDal, megés a szeretve vart üzletvezető tényleg
tárházban minden egyesület, szövetség átl
megérkezik. Óriási öröm. éljen tör ki ti keh
süt., mert a színpad, a táncterem min ekből, a katonazenekar rázendít éa ilyi
denkinek rendelkezésére fog állani és örömtől áihatva ali mindenki, mintha le.-zemegoldást nyer egy csapásra a mai gezték volna őket.
lehetetlen helyzet, mert ma nincs Cell
A zenekar elhallgat', előlép Kuty Józief,
dömölkön egyetlen olyan megfelelő te az egye.- ül»-t elnöke, aki néhány "meleg *. ó
val
köszönti
a kedves vendégei. Az üzletve
rem, bol egy jó mulatságot, vagy mű
zető meg néhány vasutast luntet ki a meg
kedvelőt leadni lehetne.
szólításával, azután a vasutassuggal együtt a
Azért érdeke minden celli és kör Griff száilo nagytermébe vonulnak a prograrom
szerinti vasúti díszközgyűlésre. A diszkOzgyfl
nyékbeli kulturembernek, bogy Celldö lést Kuti elnök megnyitja és felkéri C<oknyay
mölkön legyen egy olyan kultúrház, hol József alelnököt, ismertesse az egylet 25 éves
a tudást fejleszteni, elhanyagolt vidéki fennállásinak' rövid történetét.
kultúránkat előbbre vinni lehessen.
- Csoknyay József alelnök először az
Egyetlen kérést intézünk Celldömölk és Szletvczetó urat köszöntötte tel rövid beszéd
környékének kuitnrnépéhez, támogassák kíséretében. ».\ régi ellenségverő nagy ural
mint volt , a nagy római triumvirek j
ezt a nemes, törekvést,' támogassák, kodók,
közt Július cézár, Atilla, a hun vezér, Leoni- '
mert nagy szükségünk van arra, hogy das a hős görög hadvezér, Árpád apánk,!
ebben a házban hirdessük msjd a mi Honyady és fia az igazságos Mátyás király,
szent^eszménket, ami nem lehet más. Napóleon és sok más híres nrálkodók és
vezérek azért leltek nagyok és hiresek, azért
'egyéb: mindent a hazáért.
nyertek győztes háborúkat, mert népszerető
A celldömölki iparosok adományai közvetlen emberek voltak. Nagy dolgok vég
kat leadták már az építendő Otthonra, rehajtása előtt nem csupán a hadvezérekkel
de a begyült összeg méiT mindig nem tanácskoztak és nem csupán egyoldalú inforh

1

A menet, élén a jövő rcinénfei, a kis
Csirke.-.'liük mentek, utánuk a tűzoltók, ezeket
követlék a többi egyesületek és végül Celldömölk vasutasai lépkedtek a katonabauda
indulója mellett keményen mintegy 600 an
négyes sorokban. GyönyörOség volt nézni ezt
az impozáns felvonulást. Sokan, bámultak
ften a tömegen, mert nem gondolták, hogy
Celldömölknek ennyi érdemes vasutasa van.
A. templomban a szentbeszédet -Jándi
Bernardin apát őméltósága tartotta és gyö
nyörfl beszédben méltatta az egylet és annak
vezetőinek humánus és emberszerető ered
ményes munkáját. A szentmisét szintén az
apát ur őméltósága celebrálta: papi' segéd
lettel. A szentmise alatt a katonazenekar
egyházi énekeket játszott, gyönyörű melo-

hornyolt cserép, géptégla és cementárngyára.
Mindennemű épületfa, építőanyagok és szén
raktára Celldömök. Eladási iroda Erísébetucca (Telefon 12 számi. Gyártelep Sági ueca (Telefon 34 szám).

W I T T M A N N ANDOR

összes, gyártmányaimat és anyagaimat leszáliitoft áron árusítom. Újonnan berendezett hydraliktis prés emen többszínű és
-mintájú cementlapokat gyártok. Eelsőgallai meszet és Má*. cementet állandóan raktáron tartok legolcsóbb áron. Csép.' - . .•*. ••'
' " léshez valódi porosz szenet és tatai "•'szenet eredeti bánya áron szállítok. • ' .'. ~^~ 'i
Készítek mindenféle beton és niükő munkát.'.'rardőszóbá btfrendezéBt,' Beton kerítéseket.
J*M\.
r

KEMENESALJA

2. oldal.

28. szám.

diával. A rom. kath. I. tgéoyegylel .énekkara
az idővel csalódott arcokat is, mert nem
egyházi énekeket adott eld ramek íelkészültmindig terem babért a pálya ! Bizony sok
aéggel. elese utan a vasutasok és a Kísérő
tüskére kell rálépni, sok gáncsot keli alug- Minden kezdet nehéz mondogatni szoktak,
egyesületek elvoouiása utan a katonazenekar
rani, hogy a célhoz közeledhessen és elérje Akik a helyzetet igazán fellogták.
a Hollósy-térou térzenét adott, u igy kö.-.Ot iég
azt a helyzetet, amikor —"ha nem "isTBég- Ha egyszer megiodBl.-Bem^-keh-ntoir^itiiaAní jelenlétében.
pihenve — de kissé megelégedve szemlélhesse A e-Ökönyös ló is elmegy mar magálul. *
• Délután 4 órai kezdettel térzene volt
munkaia e r e d m é n y é t
A rádióval is vaeyunk olyan formán,
az állomás előtt 5 oraig. ö l óra után kez
Mikor ismét bátranézek: szomorúan Ha az első megvan, több is jöu akkor maa.
dődött a Gnffkenb-n a nyári mulatság.
látom, hogy annyi szenvedés és balsorson • Mint a Mtett padok, a példa ugy ragad,
Ez a mulatság páratlan ügyeiért mel |
átro-nt küzdelmes férfikor utan csak a remény | Te is veszel, mire észrev«n'iéd magad
volt megrendezve. Bar rengeteg vendég verő
sovány emlőin kénytelen táplálkozni az, aki Addig u iszol otthon szük családi köröd,
dött Össze mindenféle raogu népekből, de a
szivét, lelkét, minden tudását belevitte híva-, ' Míg magadat érte szinte összetöröd.
~
rendezőség oly ügyesen, oly szépen sorakoz
tásába,- a aisiph'isi munkában felőrOite idegeit, Lám még' Cellnek sincs meg első rádiója
tatta a vendegeket, hogy jnindenki megtalálta
tönkretette egészséget és nem mondhatja, S baliom, már mások is kedvet kaptak róla.
a maga társasagai és kedve szerint mulat
hog) bevégeztetett, mert újból kell kezdeni a A: szerkesztő ur* is azon töri fejét,
hatott reggelig. A mulatsavon megjelent az '
küzdelmes életei. Nem pihenhet ma áz öreg Hogy minden gondjának igy veszi elejét.
apát 'ur Őméltósága. Szögyény-Marich Fe
sem, mert kipróbált eszére, ' megedzett szi Ha lesz egy rádió odafenn a falán,
reocné grofuő, a va-uta^sag re. t főnöke és a
vére, gyakorlati tudására szüksége van a Tüstént segítve lesz valamennyi baján.
temetkezési egylet diszelböke D aveczky Ár
tapasztalatlan ifjú generációnak, akiknek ezek
Hogyha nem telik meg szombatra a lapja
pád és főhadnagy ha t-. ti jelenlegi állomásaz ősz fejek világító fákyái, követeudő pél
főnök és hivatatnoki kar es még sokan a
Legfrisebb híreit direkt légből kapja.
'
dái a küzdelmes jövő életükben és aranká
helybeli intelligencia köréből. Táncolni lehetett
| Olyan friss híreket szállít a magyarnak,
jukban.
-V
bőven, nem is pihenhetett a fiatalság, mert
, Szinte pereg rólak a hajnali harmat. '
Az öregek képviselik a küzdelmes mul 1 Nagy terven vajúdik a Mozi is hallom,
ha a katonazenekar elhagyta, rákezdett a '
tat, az ifjak a reményteljes jövőt, mi a férfi , El vagyok ámulva magam is, bevallom,
cigány és viszont.
kor delén, a közepén állunk a sivár jelenben, t Mert a bevételből telik most már bőven,
'Szünetek közben a Kath. Legényegylet
bogy míg egyfelől a mull dicsőségéi és bal i Haladni kíván hát ő is az idővel.
e- a C. S. E. dalárdái adtak vlő remek ének- ;
sorsát feledni ne engedjük, máslelöl a szebb I;Rádióra gondol — megis~lesz a nyáron —
számokat e- gazdagították ajnulatságerkölcsi
jövőt kereső ifjúságul fékezzük, nehogy vakon 1 S azt hiszem az eszme fényesen beválik
sikereit. A mulató közönség teljes számmal
rohanjon csalóka képek és ábrándok után. Mar a jövő ősszel á Mozi ugy nyit.meg.
együtt maradi mindaddig, inig a katonazene
fgy van er; jól, ez a természet örök rendje, Eredeti zenét kapnak majd a filmek.
kar hajnali fél háromkor elvonult. Azután jó'
amely bizonytalan ugrásokai nem ismer,
hangulatban kezdett oszladozni a jókedvű
Ha például a kép sivatagban játszik
hanem csak biztos fejlődési folyamatot
társaság. Aki ebben a mulatságban részt vett,
Es a sűrűben egy nagy oroszlán látszik,
Amint itt nézlek bennetek kedves kar ; Nem játszanak hozzá egy Beethowen kólát,
egyhamar nem fogja elfelejteni ezt a kellemes
napot, mert ehhez hasonló régen nem volt társaim, ahol képviselve van a most végzett j Se uem a >Csapukát< se másfélé nótát,
és talán soka nem is lesz Celldömölkön.
.; ifjotól a 30—40 éves szolgálati múlttal ren I Hanem a rádió szörnyű hullámhosszán
delkező korig a jegyző társadalom, csak az Be bőg Afrikából egy nőstény, oroszlán,
juthat az eszembe, hngy itt az örök élet Vagy ha miniszterről szól tán a történet,
állaudo folyamatat — tanu-zemeit latom, Ki lelkes szavával vezeti a népet,
mert az elmúlok helyébe készen állanak a Feláll, beszélni kezd, se hossza, sé végerfejlődő iljak - csak a nevek, arcok, korsza
június hó 27 .-ti és 28 an a megállapított
S a teremben zeng Vazsonyi beszéde.
kok -változnak, de az emberiség, az erényei
műsor.szer.tit a 'egimpoz.in-sbb Keretek kö
Szóval igy elesik a zenészek gondja,
vel és hibáival, halhatatlan, v
'-;.•"
zött folytatódott le. Ez alkalommal még az
; A rádió szépen s ügyesen megoldja'.
Azért
mo.-t
hozzatok
foFdu'ok
kedves
elcsatolt, területekről i- sok jegyző jelent
Ha egy kis lányka lesz a darab hőse,
ifjú barátaim, hoc; bec-óljéiek meg az öre 'Akit cserben hagyott tán az ismerőse
meg. A celldömölki j á r á s jegyzői karából
megjelentek: Petmvics József és neje, Bayer geket, tegyetek azoknak Önzethtti támaszai, S leül pityeregve, -hoi'y levelet irjon.
segitö társai, meri hi'z azok értetek küz Megszólal Zerkovitz: Bözsike ne sírjon —
Géza é s neje, Kato-i Jenő es neje, Bir.. Ist
ván 'és-- o -je. Andalíts Lajos, Szabó I-tvao^ döttek. Nektek készitetlik elő a pályát, ö ilyenformán lesz — ha elkészül a nyáron,
Tóth Lajos körjegyzők. Lendvay Gyula. Benkő belőlük sarjadtatok, hogy folytathassátok azt
Addig türelemmel, reménykedve várom,
Gyula, Bíró Kalman, Horváth József, Berkes a mut kát, amelyei ők mar leéltek és elérjé 1
••'.
.
Zsák.

A rádió.

A szombathelyi közigazgatási tanfo
lyam 25 éret jnblleama

Jáoos adóügyi jegyzők. Részt vet: az unnapeíyen Posfay Gusztáv főszolgabíró is.

Az ünnepélyt követő diszebéden számos
felköszöntö hangzott Ii Az elsőt dr. Taninyi
Ferenc főispán a főrnéltósagu nagybányai
vitéz Horthy Miklós kormányzóra mondta,
amelyet egész ebéd alatt egyik a masikat
követte s legutolján Andalíts Lajos egyhazashetyei köriegyzö zárta be a feltöslCntők
s o r o z a t á t Ezt sikerült megkapni s miután
járásunkheli, jeg'ész terjedelmében közöljük:"
• Melyen tisztelt vendégeink, kedves öreg
és ilju kartársaim ! Vasvármegye községi éa
körjegyzők egvesttlete a maTmagasztos ünne
pélyen a házigazdái szerepet tölti be. atnetynek neveben mint az egye-ólet aijegyzóje a
legnagyobb megilletődéssel illók fel szóiasra,
hogy megköszönjem a messze varmegyékből
is ide zarándokolt kartársainknak a szires
részvételt, ü g y érzem magam, hogy- mámo
ros vagyok, de nem a bortol, hanem az itt
miuden oldalról' megnyilatkozott megbecsü
léstől és köztünk lakozó kartarsi é s baráti
szeretettől, amely boldog öröm m tmorábao
ringatja el borongó képzeletem. Mert itt látom
arany ifjúságom: Ti bennetek kedves „ifjú
kartársaim s itt látom mélabús öreg korom:
Ti bennetek j ó öreg bajtársaim. Abban a

középkorban "vagyok, mikor azt mondhatom",
hogy van mire előrelátnom s vau mire viszsz api Hántanom. Mikor előre nézek: szemeim
előtt látom a fölfejlődő Hjusagot, akik áz uj
korszellemben nevelkedve hivatva vannak az
általunk kiharcolt, jobb helyzetben kitaposott
örvényen előbbre vinni a falu sorsát s föl
építeni az azokon nyugvó boldog — integer
Magyarországot
Mikor visszapillantok: könny beborult
tszemmel látom, az elmúlt sorsdöntő küzdel
mekbe agyonhajszolt, kiláradt, nyugalomra
érdemes- barázdás homlokokat, becsületes
munkában megőszült fejeket, akiknek szemeiből mégis a bizakodó reménység sugározza
felénk a hifet és teszik vonzóvá, a komoly
tekintetet
.'
Mikor újból előre nézek: örömmel Játom
a tettre kész ifjskban, mily buzgó ambícióval,
duzzadó erővel serked a munka, de látom

tek azt. amit ök már el uem érhetnek. Hiszen
ti mar kesz^ örököt kaptok: felépített jegyzői
hazakat, felszerelt hivatalokat é s ami a fő:
Isten, király.és hazaszeretetben, törvény és
lekioté'y'.iszteleiben megnevelt, becsületesen
gondolkozó Jalusi népeket.
-'-,

HÍREK.

Tartsatok meg az fstén tízparancsolatá
nak 4 ik törvényét .Tiszteljed atyádat es
anyadat.it ^vy hteirvn r'etll lehess áJOidOcsu,
mert ez áll arra is, hogy tiszteljed tanító
mestereidet, principálisaidat, hogy majdan te
is-az jehess és hasonló megbecsülésben é s
•ízeretethen részesülhess Az a gyatrtoek, aki
nevelőapját nem tiszteli, milyen példát ad

saját

gyermekeinek ? Aki azt akarja

hogy

megb' osUitessek é- tiszteletben
larlassék,
annak az utanna jövőknek jó példával kell
szolgálnia. Kz lebegjen szemeitek előtt s igy
képeztlt'k akkor egy békés harmóniában é!Ő
I nagy családot, amely összefogva olyan erőt
, jelent, amely előtt meghajol a közvélemény
é s meghallgatja szavat a fölső fórum is.
A szebb jövőbe vetett hitte! köszöntöm
j egyfelől a jegyzők uestorait, másfelöl a jegyzők juniorjait: az Isten adjon erőt és kitárt tást'a kitűzött jo.-zandeku célok elérésére és
a kötelességüké|/képező«feladatok férfias lelJ jesitésére.

j
;
j
!

Hétfőn délután a redőnyök zörgése
erősen belerágott az uccuk csendjeoe és
ugyanakkor a műhelyekre is halálos csend
borult, hogy két órára megálljon az ország
nak ez. az. igazi szívverése, illetve hogy - a
szív BgyelmezTesse az agyat arrav hogy—esek—
együtt tudunk boldogan élni, vagy csúfosan
meghalni. Hétfőn délután 4 órakor a celldö
mölki iparosok tartottak gyűlést a városhá
zin, hatarozatnkban kérték a kormányt, hogy
az adókat enyhítse, az adóknak kivetését a
mainál igaz-agosuÍjban ósrarányosabban r.'lapitsa meg, hogy az iparosság képviselői necsak
reszt vehessenek az adókivetési munkálatok
ban, tianem ezek észrevételei, javaslatai meg
is hallgattassanak é s figyelembe vétessenek.
A forgalmiadénak pedig követeli az olyan
reformját, hogy minden cikk, termék, ter
mény csak egyszer, az anyaggá történt fel
dolgozása helyén adóztassék meg Kéri az
iparosság a kormányt, hog; a mai bonyolult
adózasr rendszer helyett a lehelő legsürgő
sebben egy könnyen áttekinthető és olcsón
adminisztrálható adózási rendszert léptessen
életbe, hogy az iparosság tisztában lehessen
azzal, hogy az állammal szemben milyen
kötelezettségei vannak é s hogy az adminisz
tráció olcsóbbá tételével a közterhek is csök
kenthetők légyenek. — A kereskedők szintén
4 órakor jöttek össze az Uj káréházban levő

mert akkor büszkén vallhatjuk, ,
hogy az ország talpköve, a tiszta erkölcsű
falu, amelyen mint gránit sziklán bizton
nyugh itik a magyar haza sorsa és ebben a
sorsban —• mint a faln vezetőinek — uekunk
is van részünk. Az Isten' éltesse az összes
megjelent kartársakat.«
A 25 éves jubileumi ünnepély felejthe helyiségükbe, majdnem teljes számban. Weísz
tetlen napja lesz mindazoknak, akik nem Izidor elnök ismertette az OMKE leiratát a
sajnáltak a -fáradságot és áldozatot, hogy forgalmiadó reformálására vonatkozólag, ami
azon megjelentek. Sok megható jelenet .ját hez a gyűlés hozzájárult, táviratban üdvözölte
szódott le, mikor 10—15—20—25 éve egy az OMKE elnökségét és csatlakozását jelen
másról mit sem tudó kartarsak összelalál- tette be.
j koztak és fele.ereoitették a rég mult ifjúkori
Sielhámos fogfájós. Alighogy Tóth
' v i d á m eseményeket. A legszebb babért, az ! Hajdú János a fogház falait elhagyta, máris
| osztatlan, spontán megnyilatkozó szeretetet ennek mintájára egy szédelgő járta végig a
| Jánóssy Gábor árvaszéki elnök, a 26 évvel város iakosságát^-akr arós fogfájást szimu
j .ezelőtt is előadó nyerte el az ő kedves tanit- lálva, foga kihuzatási költségére 20—30 ezer
: ványaitól Kemenesalja dicsőségére, mert ilyen koronákat csalt ki azzal, hogy enyhítsék fáj
jóizü és izzó hszaszeretettől lángoló lelkű dalmát, mert nincs elég pénze, bogy az
igaz magyar — legtöbb itt termett
orvosnak megfizessen. Egyik üzletbe is ezen
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űrüggyel ment be, ahol ki ia segítették 30 verengedelyeket vennék (zignru revízió alá,
ezer koronarai s már el is távozott az üzlet hogy a legyverek csakis teljesen megbízható és
ből, amikor egy az üzletben időzi! úriember a vadásrtOrvéoyek megtartására garantált
felismerte a szédelgőt, aki egy Arával előbb egyének birtokában hagyassanak meg csupán.
egy ~mázik üzletbe hasonló kibeszeddet ziutén ]—~—Karaltba pénték>Tr-détetőtt-ffagy József | |
20 ezer koronát csalt ki. Az úriember utána lakóháza kiuyulladt, az egész falu lakossága
•cent a szédelgőnek és épen a Zsoldos-féle a mezőn dolgozott s mire. a lakók haza
sörödé ajtajánál találta m-g, mikor oda be érkeztekTmár á~teTszomsg éd ház is egeit.
lépni akart. Természetesen loga Tiem fajt j Szerencsére a kornyékből fjamar Jiegjelent
hogy néha mennyire nem praktikusan
másra, csupán az italra, de az úriember fel- 1
| á g , tűzet l o k a l i z a l n ^ í a és igy
szólítására a kicsalt 30 ezer koronát vissza nagyobb baj nem történt. A kár körOlbe'Or vásárol, akkor sok pénzt megspórol
hatna. — Ne hagyja magát félrevezetni ]
adta. Bármennyire is kézzel fonható és az 120 millió koron í.
a ne tartson más
illetékes Wóságok által is tudott dolog, szám
A
sport
pálya
érdekében
végre
meg
kávépótleket
talanszor bebizonyuii tény az, hogy a kellő
épen olyan elő
rendészeti intézkedés városunkból hiányzik, értésre talált a két helybeli Sportegyeseiét,
nyösnek, mint a
az illetékes tényezők azért egyáltalában nem amennyiben pénteken este zöldaszlalhoz ü.t
• Pranck«-ot.
igyekeznek a rend fenntartására és a sokfajta a két egyesület. vezetősége,, ahol'elhatároz
ták,
hogy
közösen,
vállvetve
fognak
akciót
Az igazi olcsóság
bOncselekméoyek meggállasára intézkedéseket
indítani
a.pálya
mielőbbi
megszerzésére.
Azt
épen
abban az
tenni. Nem hajlandók arra, hbgy a rend fenu"utolérhetetlen kitartására őröket állítsanak, sokkal szüksége hisszük, ezen akció az egyesülelek részéről
adóssagban t»isebb volt a fizetett tfizőrség felállítása, mint eredménytelenül nem fog mar végződni, most
- lik, amely a r*«i
a rendőrségé, — ép ez okozza azt, hogy már •csak csupán a, város vezetősége jóaka
ratán
molik,
hogy;
a
terv
minél
előbb
meg
assWeesseeseesssaeeW
bevált >Fraask
a bOnOzők sokasága kihasználja a kedvező
kávépétlék-nas
helyzetet, mert hisz senki sem kapja rajta, valósuljon.
a kávédarálóval mint védjegy
Halálos végű fürdés. Kovács Miklós
mert az amúgy is túlterhelt c-ekeiy számú
specifikus tulajdonsága
a '
csendőrség a város uccáin állandóan portyá- 14 évjji^Szendre József 15 éves és Svantet
Lajos, in évei sághegyi bazaltba arai 'mun
zasi szolgálatot nem teljesíthet.
kások gyermekei vasárnap délután a Witlmaon
Levente alakulás. A celldnmfllki Tö téglagyár területén levő tóba mentek fürödoi.
rekvés S. E. az ifjúság megszervezése érde Kovács Miklós elsőnek ugrott a vízbe, aki ez a'könyv m-mcsnk azért a hangjáért és
kében' elhatán zta, hogy megalakítja a leventéé azonnal elmerült, két. társa pedig segítségére tiszta célzatáén érdemli meg, bogy a köny
szakosztályt, mely hivatva lesz városon-; ment, azonban a viz oly mély volt, bogy vel olvasó magyar a kezébe vegye, hanem
ifjúságát ugy a sport Összes ágaiban, mint társukat nemcsak hogy nem sikerült kimen azért az erő- és értékes költői tehetségért is,
társadalmi es hazafias szellemben nevelni. A teniük, haneni maguk is viz aia merültek. amely benoe megnyilatkozik. Szabó Gábor
szakosztály alakuló gyolése ma délelőtt 11 Ezen utóbbi két fiút Jakab Jenő alsósági csendben termelő maijyar természet, aki nem
órakor lesz Korooa-szálloda kerthelyiségébeo. lakos kimentette a vízből, aki ezek segély- kilincsei munkáival és sem a pajtáskodas
Kéretnek az érdekeltek, minél számosabban ki-..i.i-rra ment a tóhoz, Kovács Miklós pedig reklámját nem ismeri, azért kell kellő nyo
jelenjenek meg.
mar a viz ala mertül. Az esetről értesítették matékkal ü d v ö z ö l n i , amikor szerényen, halkan
A vasalások jubileumi ünnepélyén fe- a helybeli csendőrséget, akik a helyszínére i-t.-.-zi az asztalra verses könyvét. Közönsé
lülfizeltek névsorát lapunk jövő szamában : sütlek és Fekte* Jeuó csendőr a vízből ki günk .megszokta a jelenlékielenségek larnias
Hozzak. • . .
emelte Kovács Miklóst, aki mar arra halolt megjelenését, ideje vuh)a in ar egyszer a csen Iparkamarai jubileum. Augusztus 20-an volt. A hat I eak k-llene szigorú intézke desen é r k e z ő eriékeket is észrevenni. Szabó
Sopronban a z Iparkamara - 75 éves fennállá dést tenni, hogy ebben a vészedé.mes tóban Gábor könyve értékes munka és a magyar
sának jubileumavar kapc-otatbao iparkialli- a fürdőzés meggátolt essék—a raosL már több egyesülések kötelességet teljesítenek, ha tamogátjaE
~<
"
szerencset'enség ne történhessen.
ta»l rendez.-A kiállításra 50 százalékos ked
vezmeuyer, j e g g y e l .lehet utazni, ezefl
az
Jnlloi elsejével a lélszátncsokkenies
Búvész-estely. A rri. kir. Operaház
Ipartestület- elnöksége kéri a résztvenni szan- taejai t'.- domötk..:i a Gril szálloda kerlher folytan 20 ezer közalkalmazott kezűit B
d e k o z o k a t , hogy a nála lelfektelétt ivet annál
lyiségében, kedvezőtlen idő esetén a nagyte listára. Az elbocsátottak leginkább a keres
is inkább sürgősen írjak alá, mert IU.IUS remben keddeii este 8 órakor raüvatíz-estelyt kedelem, az igazsa.Ogyi minisztérium ca á
20-ig be kell jelenteni az Iparkamarához, tartanak.- Közreműködnek az estélyen: Raskó posta kötelékebe tartoztak.
hogy mennyi kedvezményes jegyre van itt Baba a hi. kir. .operaház prima-ballerioaja,
A Kecskeméten működő egyetemes
az Ipartestületnek szüksége..
Kertész Pus a m. kir. operaház művésznője. református jogakadémián a tanév első lele
Közgyűlés. A Polgári Olvasó és Dal Jászay András a m. kir. operaház lyrai bari- , szeptember l - m kezdődik, a beiratások srepL
t a - . i ív.rni.-taij Árpad a in. kir. opera- I 27-ig eszközöltetnek. Ezentúl a joghallgatók
kör 1925. tubus 19-éu délután 2 órakor
Szőlő vendéglőben tartja tisztújító közg^űjé- haz bassistaja. Ney.Hugó a m kir. operaház f ö l v é t e l e a megállapított létszám keretéu belül
sét Felkéretnek az Olvasókör tagjai, hogy a hösienorja, Berlott K. István a m. kir. opera- 'csak a K é s e d e t e m komoly okauak kellő indoközgyülésen megjelenni szíveskedjenek. .
' haz hő-baritonja. ,Az énekszámokat Bertóti i kólasa alapján történhetik és pedig .október
aTai.li.'áar
kt.aeiheai V.iiáin.ii R. István kitéri. Helyarak: támasszák 40, { 14 ig. Az akadémiai előadások szeptember
Kngliaás
n t á a j kérkázbaa.
^
^
„„.
1 28-án kezdődnek. Mindennemű megkeresésre
délután
a íerrieuesaómjenl
legényekVasárnap
a leu
dégöben kugliztak és mulatt A , közben egy Jegyek előjegyezhetek napunk szerkesztősé- t a dékáni hivatal ad felvilágosítást.
I
üveg boron összeseó'a koztak és a vita hevé- gében.
Jon a Nótás kapitány. A C. S. E szi.Keletről jöttem.* Szabó Gábor volt
hen az egyik mutatozó Zámbó Karoly 26
nielőadasát augusztus 9 ere tervzi, amikor
eves legényt •jsaj boros üvevgel ugy fejbe .1 Imolái s e g e d i e u é s z , JetellléL* budapesti labort i szinre hozzak a Nótás kapitány operettet,
-vágta, hogy az koponyareoedesl es acvraz- lelkész ismét eity ui versexnötettei lépett a melynek tanulását a szereplók mar régebben
" kiHlast szenvedett. Súlyos bajával azonnal közönség ele. , Lapuukban is megjelent löbb megkezdték, előadásai azonban a színészek
cikke, verse, mely alapos ludasat és mély
beszállították a kórházba.
költészetét jellemezte. Most adta ki - feoti közbejötte mialt elhalasztani voltak kényte
Mérkőzés. A Törekvés S. E. ma dél címmel legújabb gyűjteményét, mely igazi lenek. A próbákat most ismét megkezdik a
után 5 orai kezdettel a szombathelyi Mar. gyöngy a legújabb, korunk magyarságát jel . régi szereposztásban, mely — amint érte-0Haladás I. csapatával barátságos mérkőzést tart lemző költészet terén. Miulau városuok és lünk— a legszerencsésebb és ugy az ének
számok, mint a prózai szerepek előadása a
Júliusi nyúlpecsenye. Amikor a uem- járásunk közönsége még ma is naey szere legnagyobb sikerre; k>c epM. -E'Orc látható^
zetgyülés az eddig érvényben levő vadászati tettel emlékezik vis-za az ő kedves egyéui- hogy felejthetetlen estében lesz része azoknak,
határidő kitolására vonatkozó törvényjavas ségére és működésére, bizonyara felkarolja j akik az előadás: megoézik. A darabot Viutze
latot tárgyalta, addig Celldömölkön a Japán ezen legújabb müvét, mely szerkesztőségünk I tanár rendezi fáradhatatlanul; a zenei rész
kert hala mögötti mezőségen egy merész ben megkapható. Müvét a Szózat budapesti ' betanításai pedig ifj. Kirchner Elek válla.ta,
puskával rendelkező egyén vadászott és egy napilap a következőkben ismertette: Nemes I a kisérelei is ö látja el. A szereplök közül
nyulat ejtett, amit magával vitt. Az eset ugy magyar zenges, hazajavesztett fájdalom, ke I megemlítjük Horváth Dénesnét, Boda Lászlót,
történt, hogy diak-fiuk sétálgattak a Japán mény hit önmagában, de hit a nemzet jö«ö- Komi Mancikát, Koczor Dameit, Déry Gézát
kért hala mögött levő taguton, akik puska- jébeo is. és az igazságos IstenbenY ez a lelki ' stb. A tiszta jövedelmei - értesülésünk szerint
dörreuésr* jettek figyelmesek. A puskalövés tartalma ennek a verses kötetnek, amit most harmónium beszerzésére fordítják.
irauyaba tekintettek és látták, hogy egy nyúl adott ki Szabó Gábor, akinek/ neve nem
Megkerüli pince-feltörik Még aa 1923
száguld feléjük, két iába el volt lőve, mire a ismeretlen a hazafias költészet művelői közöl L
közelükbe ért, a oyul elesett-és - paraját ki Sajómenü^szülőföldjének megszállása hazafias ; évben mégszomjaztak Nagy Kálmán alsósági
lehelte. A fiuk a nyulat felvették és vizsgál bánatának egyéni' szint ad, azért amikor az lakosnak sághegyi b o r á r a és hogy. a b o r h o z
gatták, mire az előttük ismeretlen puskás idők jobbrafordulásat várja, északfelé tekint hozzájussanak, feltörték a pincét és elvittek
hozzájuk ment és elvette tőlük a nyulat azzal, és reménye látja, hogyan lépik meg pjra a onnan egy 59 és egy 9 literes hotdó bort.
hogy ez a nyul az övé, ezt-ö lőtte. Valójá Kárpátok havat a magyar katonák., Lobogó A tetteseknek eddig nem bírtak nyomára
ban felháborító és párját ritkító merészség keserűségét, forró vágyát raeslerkélettenOI, akadni, de e hó 4 éu Tóth és Tuba c.-endórkell ahhoz, hogy tiltott vadászati időben, de éretten és hatásosan abba a szabad for üszlhelyettesek erélyes nyomozása folytán
teljesen a varos mellett, fényes nappal vala mába önti. mely különösen Végvári óta lett megkerültek a tettesek Szűcs Ferenc, Szentkinek bátoraága legyen vadászni a szigorú általános a hazafias keserűség kifejezésére. györgyi Gyula és Ferenc alsósági lakosok
tilalom ellenére. Szerény véleményünk szerint Szabó Gábor sz óda lávafolyását fiatal és személyében, akik bűnüket bevallották. Fel
hivatásos és nri vadász részére nem kell meggyőződéses'; lélekből önti. Mindenestül jelentették őket a kir. ügyészséghez.
vadászidő kitolási törvényt alkotni, a barbár, magyar, a mienk, a mi fájdalmaink énekeit
Nemeikociban, Izsakfan, Köcskön, Egyvadorzó részére pedig hiába alkotják azt, hozza ez a könyv. Már ezért a nemes vo házasheiyén pénteken .délután jégeső esett,
hanem a hasonló- esetek elkerülése szempont násért is kedves, hiszen évtizedekig ostro- de szerencsére, valami nagyobb károkat
a fülünket az aljasság költészete. De
jából általános óhaj volna az, hogy á fegynem okozott.
'
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Agyoncsapta a tillám Pénteken dél
után Izsáki* községben is átvonult a vihar
es aho .y dörögni kezdett. Szabó Mihalyné
46 eve, izsákfai lakos sietett a kertje régebe,
ahol a kévék szétszórva hevertek, hogy azo
kat Os-zeszedje. Amint egy keve volt a vallan,
a villáin lesújtott ás arcának bal felén végig
szaladt, a szorgalmas asszony nyomban
meghalt.

Adakozások a Hősök szobrára. BencLajos asztalos újból 30 ezer K, Schmidt Pál
mozdonyvezető 50 ezer K, Horváth Sándor
kerté.,/ 35 ezer K, Sümegi József ny. főkalauz
10(1 ezer K, eláv. Temetkezési Segélyegylet
990 ezer K, Mójger Istváu 50 ezer K, Szalay
X.zsef kemene.salj.il Takarékpénztári peozlaru. 50 ezer koronái. ~~- • t

Egy háromfelvonasos színdarabot,

V é d j ü k g yü mö I c s ö s e i riket,
szőlőinket, kertjeinket
a Farbenlabriken vorm. Friedr, Bujer. & Co. teverkuzeni
"-.»'. V

'

*

kipróbált szereivel

-

Kapható: .Hangya. Fogy. Sáflv. összes fiókjaiban,-a Kanyar Mezőgazdák Országos Szö
vetségében é s a szakmába vágó ö s s z e s kereskedésekben.

Két darab jókarban levő

Értesítem a gazdaközönséget, hogy elsflrenda

poroszsziléziai szeneim

daráló eladó.
Az egyik 33 calíost tranzniissziós, fekvökövos, futókerékkel. A másik. 18 oallos
fekvőköves, járgányhoz, is alka'rhas!
Azonnal szállítható. .
Megtel-inIhető Banzsér JÖSseLgazdiLkariónál Alsóságon.
-

Ponyvák és zsákokból

Zsoldos magántanfolyam l

állandóan nagy raktár olcsó árak mellett

a Világáruhazban BBChsbanm Bélánál Budapest VII.. Dohány-ucca 84. szám

Borotválkozók!
Ha könnyén é s jói akar borotválkozni,
ugy ko-<zöi ü ie-se borotváját,ollóját, ke •
sét. hajvágó gépet, G i Ie t te-pengéjét

LANCSARICS VENDEL mükószörüsnól
Breoner J-ncca 1.

Olcsóbb mint bárhol I ' Áraim a következek:
1 le.rotvaköszOrfj es csak 12 ezer K

»

15 ezer K-tói

1 oltó
»
1 Gilelte-penge.

5 ezer K-tól
1000 K-tól

Azonkivii' nary válasitek a l»gfino«rabb acél
arukban, illatszere. ben, borotválkozó csahosok,
beo, fésű- kefe- és aiappanánikban. BsndkJ-

T t l elese árkaa:
Szabó olló »Kézi« a legfinomabb Solingsni
gvártaiány:
e-as
9-es
10-es
ll-es
lZ-et
70.000 100.000 150.000 100.000 : 80.0.0 K
1 I . rendű hajráfógép ű ás es S-ss 70 szer K

1 '

.

Soimgeni borotva tokban 60 ster K.'

Husorlógepalkatreszek állandóan
raktáron I

Telefon: J. 1 2 4 - 4 7 .
C e l l d ö m ö l k . Szentháromság-tér.
Az ország legrégibb és legismerlebb
Itt mindenféle rőfös és lövidáru: a legelőkészítő infézete.
- előnyösebben szerezhető be.
A legjobb sikerrel készít elő középis
kolai magánvizsgákra, érettségire vidé
kiekei is. Részletfizetési kedvezmény,
szegfű, hársfa, pipacs, bodza és ökörfark
teljes anyagi felelősség.
kóróvirágot, beléndek, '-maszlag,- fehér
üröm és kere'kmály valeveiet, anyarozst
és kőrisbogarakat és minden egyéb
gyógynövényt, továbbá mustár, édes
kömény és ánismagot, borkövet a leg Celldömölkön, nionnan épült adómen
magasabb nap'áron vásárol a
tes lakóhá:: 2 szoba, konyha, éléskamra,
HYDROFLORA Rt. íudapest IV Váci
faház, istálló és 350 négyszögöl kiter
ncca 20. Sürgönyeim: ARUNDO Buda jedésű konyhakert, gyümölcsfákkal be
pest. Kérjünk mintázott áruajánlatot. ültetve, kedvező feltételek mellett azon
nal eladó. Ugyanitt kitűnő minőségű 30
kilogramm sertészsír eladó Cim meg—-^^tudható a kiadóhivatalban.
A ház esetleg két részben is eladó.

Gyógynövényeket

Eladó ház.

Polgári íiuiskolai tanulót

Vidéki megrendelési azonnal teljesítem.

I

Tisztelettel

ÖmÚMt

Pontos kiszolgálás!

™

"

I " 1°°

t frtj^-ei4itó^i^

" • lenn.

26 darab nemes gyümölcsfákkal befásitolt 180 négyszögöles
48 órán be
lül lutányos
áron eladó. — Cim n kiadóhivalaibati.

házhely-telek

GUTH

— —

V e a e t a'n : levéiieto eiieD.

Gyártja: Krausz-Moskovits Egyesűit lpart*te-pek-4tX-Budupes:vVIII Örömvölgy-ucca g_
Forgalomba hozza : A Magyar Növénymentő R T. Budspesl, VI. Dohány ncca 20. .

fc

1 hajeágógép

az egész vrilágon

S ' o l b a r : lisaharníat, monilia, fu-icladiuio,
U i l l n : vértetü,

két reeenyt és egy küllo.di 'uovellat közöl a J
Színházi Élet e heti fTO' oldalas albuma. I
porzsolt Kálmán U | rovatot nyitott. »Életem megérkeztek,azt üzletemben arusnom a tehető
iM eny>« uj pá'yázat a közöll.-ée szamara. legminimálisabb áron. Gazdáknak 30 Oapo
Qikkek, riportok, vicclap, krokik. Hollywoodi hitelt nyújtok kamatmentesen" Tűzifa k csibén
és nagyban, cement, cemen .iruk es az összes
és párisi filmriportok, scámtalan firoszenza
dók. Biler Irén cikke a bubifrizuráról.Vidék, építőanyagok raktáron. Csoknyay Jóssei,
tűzifa é s építőanyag kell
nyaralás, táisatáa..sport, autó. divat, szépC»lldömölk, Árpád uec.i 7. szám.
ségapo is rovat, ü.rabmellekl.et: Régi jó Bu
i •laaatii.iMiaisiiaiaaatiiiii m 1 iiiiiaaiiiir™'dát"'-' E?y szám ara "8000 korona, negyed
évi előfizetés 80 ezer korona. Kiadóhivatal
Budap-st Erzsébet kOrut 29.
~-

SZOMBATHELY,

gyárnak.

VILMOS

fa és diszmü esztergályos üzeme

SZOMBATHELY Kossuth La]os-u 19.
Készára üzlet Óperinl-ncca 7. szám
*t Késíit é s raktáron tart minden e ,-zak>• mába vagó munkákat, mint pl. Viliami s
H álló, lámpái 2 ml. magasságban selyem
JQ.ernyőrel, valamint asztalra és éjjeli
szekrényre lámpái, facsillárokat, virág,
könyv é s szírbór állványt, szalon asz
tali, lüggőny, kotta, lojas és gyertyatartót,
zongoraszéket, alló és jali fogast, konyha
f.ila-gyakat, kuglibabát és golyót, lignum
saoltu'm fából, hordócsapot, fadobozt
(kaseita), szljkorongnt fából, gyertnekaoc-il, Turul labdaverö fát, Fing Pong
(asztali tenniszj.gyürű hinta, mindenfele
gy-rmekjáték fából celuloidból,szeköié?ek
l> stb. stb. Az Országos IparegyesOlettől

elfogadok. Cim a kiadóban.
A világ legjobb cipőkrémje I

Celldömölk belterületén, majd
nem a Piac-tér mellett

1

« * ™ „ ™*™"*°} '>'.

Budapest,
VIII. Rákóczi-ut 61. szám.
Előkészít középiskolai összevont maganvizagakra, érettségire,, vidékieket is. Tisztviselők
nek nagy kedvezmény.

egy házhely Színdarabok
azonnal olcsón eladó.
Cim megtudható a kiadóhivatalban.

a legnagyobb választékban kaphatók
Dinkgreve Nándor papir.kereskedésében.

Biczó István

S^fLIl

Lajos-nccában és bízza meg házának javításával,
mert az általa végzett munka után háza 10 évig
nem szorul avitásra. Elvállal minden az épitkezésbe vágó avitást, valamint uj h á z a k - építését
olcsó ár mellett és azokat kifogástalanul végzi.

ezüst éremmel kitüntetve.
Nyomatott Uinkgreve Nándor vilUnyéróre berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk.

