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Hirdetés dija elére liseteadé. 
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K.I.1A, uerfcecrtA éi- kiadó: 

DINKQREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőség é t kiadóhivatal: > 
DmkgreveJSaouor looy>nyotndija Cetldotnököu. 
ide intéz.n«t... a »zel!«:mi reszt illeti koz'emények -

hirdetések es mindenneniu penrilieteki k. 

Magyar Golgota. 
Irta: Tóth Lajos György. : 

Háromszor rúgtak belémI Egyszer, 
amikor a bocskorrai átléplek a magyar 

gyar maradt I A kard hegye helyett a 
markolatát nyom'a a kezembe. Én a 
kardot odébb toltam és a székely iva
dékot magamhoz szorítottam. Az én 
könnyem pedig rácsurgott az ö fekete 

I 
) ott süvít 
! volna 

határt, amikor a meg régi képviselőház 1 fejére. Márkus, Hadmfalva, Boldogasz-
karzatán mint álmodozó mágyarjöttem 
arra a tudatra,-hogy egy oláh betörés 
hazáin számára csak »epizód« Ma 
szörnyű valóság. 

Másodszor, amikor az oláh a bocs-
koráva! végig gázolta a saját portámat, 
amit apám szorgos keze egy -emberöl
tőn át magának-megtakarítóit. Lecsor
dult a könnyem, ökölbe szorulj a kezem 
— de már késő volt. 

Vártam, vártam mikor jö el a fel
támadás órája. És nem |ött el. De eljött j 
egy szégyenletes invázió, amely a magyar 
nemzet ezerévés történeti 'apját be-
fekrtitelte. 

Befeketítette Márkus János törté
nelme, aki a bu'tovinai hét faluból jött 
el az oláhokkal, hogy elmon'dia nekem, 
a Bukovinába szakadt székely — hogy 
a:: >oláh azt álmodni sem merte volna, 
bogy ide valaha, a Dunántúlra beteszi 
a lábát.< A Márkust, kinek nevét soha
sem felejtem el —--titkon megöleltem, 
mert csángómai-yar volt és mert amit 
éreztem, abban még |obbap megerősí
tett. A magyar nektár sügalatára rábo
rult az asztalra. Arra, amelyre nem 
sokkal elölte a dunavecsei ellenforra
dalom két vezére is rápihent. Én néztem 
.6t és ktUalUni^ magyar múltban. És 
megtaláltam a magyar génius annr kap
csai, amely engem és szivem ezzel a 
csángószékellyel eggyé forrasztott. 

Titkon én ís sírtam! Titkon biztat 

a 

szony. Istensegitsl És ő és mi könnye
inket morzsoltál, sokáig. 

Azfta sok viz elfolyt a magyar 
Dunán. Márkus elment Bukovinába, haza | ban 
gyermekeihez, családjához. Mi hatan I 
elszéledtünk. Engem ide dobott &*sorsom 
é. azóta innen figyelem a Márkusok, 
a székelyek harcát. A sok nehéz harcot. 
Méiy, rokoni kapocs fűz az e.Uzakadt 
földhöz, de a sóvárgás á mi ügyünkön 
bem segít. 

És most harmadszor szorították 
markukba a szivemet. Egyik napilap 
vezéroldalán olvasom, hogy Aradon az 
oláh harmadszor gázolt bele a magyar 
történelembe. Bedeszkázták a magyar 
történelmet és most a történelem sza
badságszobrát ledöntötték. Ledöntették 
a magyar Golgota imádságos szobrát 
és valami pipogya oláh vezér képével 
cserélik azt föl. , i 

Vesztettem volna el mindent 1 De 
ezt a vérembe beoltott ideálomat hagy
ták volna meg a magyarnak. Ledön
tötték a i . tvyar történelem egy pilléréi, 
amelyen élt a mi reményiink! 

Pipogya nép volnánk, ha ezt elfe
lednénk. Ha cserben hagynánk az 1849-
ben véresen aláhullott magyar szabad
ságharc emlékét. 

Nem, ezt nem feledfflk soha! 
Az elvesztett és életét áldozott 1H 

emléke és vére most szállt "vissza a 
nemzetre. Felvágták a sebet újra a ina-

a magyar szél. Ha aludtunk 
is, felrázott ez u.ra minket. 

D intsétek le a magyar, évezredes 
kultúráját. Tapossátok sárba a magyar 
génitíst, ,i fi bü: bocskoraitokkál, de 
szörnyű lesz a leszámolás. Ez.-ievv írja 
a magyar a történelmet. VoiTmar invázió, 
de még ily szégyenletes soha! Csak 
rúgjatok a bocskorral, hogy annál job-

felébredjünk! 
Petőfi lelke a segesvári csatából a 

Dunántúlra is eljár és ,r.i erőt, nagy, 
borzasztó erőt merítünk belőle. 

- A Golgota áll és marad ! Szivünk, 
sóhajunk oda jár el estelente. Márkus, 
csángó mggyarónr ne feledj. A kardot 
nem- hiába nyomtad a kezünkbe: Még 
borús, sötét a magyar éiszaka — de a 
magyar nem felejt. Nem, nem, soha! 

Iskolai értesltOk. 
A polgári fiúiskola értesítője 

tam, ne fájjon neked Márkus a magyar I gyar testén, a Kárpátoktól az Adriáig, 
jövendő, visszajövünk mi és eljő a 
magyar kikelet! Márkus sóhajtott, nem 
tudom, a Bukovinában maradt gyerme
kéé volt-e sóhajtása, vagy a dunántúli 
nektár idézete volt-e ez. De tudom, hogy 
Márkns az enyém maradt. Mert az én 
seismozgraf érzékű szivem azt sngta 
nekem, bogy Márkns még ma is magyar. 

Kivonult az oláh a bocskorával és 
Márkus magyaros csizmájától dübörgött 
a magyar föld. Elbúcsúztam tőle. Búcsú
zónál megölelt. Meghűlt bennem a vér, 
naert már egyszer egy román tűzmester 
lopott frommer golyójától megmenekül
tem És.most Márkns, a Tegilbeli sza- I a tizenháromnak lelke és ott maradt 
kaszvezető húzta ki rám a kardját. Azt 1 Hunyadiak, Bocakaiak, Bethlenek, Bá-

És e seb nem gyógyul be sohg! 
Ez volt a harmadik és utolsó stá

ció a magyar Golgotán, amikor belém 
gázoltak mra. Tovább nem n,együnk és 
ezt nem feledjük soha 1 

Ökröt fogtak rá, hogy helyéről el
vontassák. Az ércet ellehet lopni, bele
het gyurm. De vigyék el a helyét ha 
tudják. Ott maradt a helye. Olt maradt 
a segesvári csata emléke és ott maradt 
a báni hídfő. Ott maradt a nemzet 
örök géniuszának, Petőfinek nyugvóhe
lye. Ott maradt minden, amit a magyar 
vére busásan megáztatott. Ott . maradt 

hittem, Márkusban tévedtem és hogy a 
kardja hegyét a szivemnek szorítja. Én 
álltam, mert nem volt senkim és más 
választásom nem volt. De Martna ma-

• j 

toriak és még hányak kultúrája. De ott 
maradt a Golgota 1 A magyarok Golgo
tája. Oda száll el a mi sóhajunk, , lel-
küok, szivünk. Kincses Kolozsvár felett 

A celldömölki m. kir. állami polgári 
fiúiskola XXL evi értesítőjét az 1.24— 
25 évről kózzét.lto Kemenesi J.vsef igazgató. 
Az iskolába összesen 176 tanuló iratkozott 
be mult iskolai át elején, ehhez járult még 
a 49 magántanuló, akik a z é v folyamán vizs
gálatot tettek. Az I . osztályba beiratkozott 
76, a Il-ikba 36, a IU ikba 36, a IV-ikbe 29, 
évközben kimaradt 4 tauilo. Az iskolához a 
vallás és közoktatásügyi minlszier Szembra-
tnvics János gazdasági tanárt Bicskéről he
lyezte at, a tanári karban, a hittan tanítása 
körfii történt változás áthelyezések folytán. 
Az igazgatói jelenlés szerint a tanulók maga
viselete általában júnak mondható, szorgalom 
és előmenetel tekintetében a mullhoz viszo
nyítva határozóit |avu!as tapaszta ható. Az 
iskolai élet irányítására nagyon Jö hatassál 
voltak a tanári kar értekezletei, • kirándulá
sok, az iskolai ünnepélyek. GyászOonepélyt 
rendeztek a Hősök sírjánál, megünnepelték a 
Hősök emlékezetét, március 15 ét, madarak 
és fák napját. Műsoros estély keretében Jókai 
ünnepélyt rendeztek. Megtartottak az évvegi 
ének és tornaüunepélyt. Három napos tanul
mányi kiránduláson vett részt az iskola 149 
növendéke tanáraik kíséretében, melynek 
iránya volt: Győr, Pannonhalma, Balatonal
mádi, Tapolca. A tanulók előmenetelei: álta
lános jeles 5, jő 84, elégséges 98. osztályis
métlésre utasittatik 18. A IV. osztályt elvég
zett tanulók közül 6 tanítóképzőbe, 6 keres
kedelmi iskolába, 1 ipari szakiskolába irat
kozott be, 13 ipari és 1 a kereskedelmi pá
lyára lép — Az uj iskola berendezése is már 
a befejezéshez közeledik éa lehetséges, hogy 
a szeptember 1-én megnyíló tanévbea a 
hazafias tanári kar egy modem, kényelmes 
épületben fejtheti ki hasznos működését és 
teljesítheti nemzetnevelő hivatását s magyar 
kultúra felvirágozásárs. 

A polgári leányiskola értesítője. 
Az Isteni Szeretet Leányai vezetése alatt 

álló celldömölki rom. kath. polgári leányiskola 
értesítőjét kiadta aa 1922. évtől az 1985 

TANKÖNYVEK az 1925—26. tanévre az összes iskolák 
részére. már - most e l ő jegyezhet ők 

Dinkgreve könyvkereskedésében Celldömölkön, 



2. oldal. K E M E N E S A L J A 39. Sjám, 

évig Stanits Fulgent igazgató. A tanári kar
ban az elmúlt iskola' érben a köveikező 
változások lörténtek: A t^rrtouianylflnöknö 
intérkedésére Hanri Jülia Budapestre, Kele
men Medárda zárdafőnöknő Budapestre, Wag
ner Caveria Becsbe. -Horváth Martina Zircre 
kerOlt: helyükbe jöttek; Sik Valentin Frtber-
ceglakról, Zsebedits Immaculata zárdafőnöknő 
Budape*trö', S'tancek Vilma Marcaliból. Sze-
lenyi Lujza Berzeueérfll és Horváth Agosta 
Győrszintirauról. Az intézetet Jakab József 
miniszteri szakfelügyelő igazgató mindeu év
ben meglát' íratta. Stanics Fulgent igazgató 
pedig minden hóban elvégezte előirt látogá-

* tatait. A valla-o-sag mellett a hazaszeretetet 
ianagy gonddal ápolták. 1033 ban P-t-ti Sán
dor Qnnepélyt tartotlak, október 12-én meg
emlékeztek Amerika lelfedezé-éről, juuins 
4-én Magyar Jövó ünnepélyt, 1924. február 
7-én Madách Imre ünnepélyt.- 1925. február 
18 án Jókai Mor ünnepélyt tartottak. A város 
közös ünnepélyén 1926. március 15-én meg
jelentek a növrndékek és Boda EMa IV. o. 
tanai'- szavalt, május utolsó vasárnapján a 
Hősök ünnepén Nagy Erzsébet IV. o. tanuló 
szava!:. Színielőadást rendeztek 1923. nov. 
9 én, 1925. febroar 4 én. 1923—24. tanévben 
6 mozielóadason, 1924—25. tanévben 7 mozi- j 
előadáson, 1 képkiállitáson és 1 rádinhang | 
versenyen vettek részt a tanulók. A szertar 
erősen gyarapodott. Szülői értekezletet az ] 
1923—24. tanévben 3-at, az 1924—25 tan- I 
érben szinten 3 at tartottak, az értekezlete- j 
ket a szQlők Buzgón látogatták és nagy ér- j 
deklödést tanúsítottak. Az egészségi állapot 
az utolsó három tanévben kielégítő, járvány I 
nem volt. A növendékek tanárnőik vezetése 
mellett többször kirándulást rendeztek, meg
tekintettek több gyárat és iparüzemet, m e l 
lyel ismereteiket gyatapitoiták. Az 1922—-23. 
tanévben beiratkozott 133. jeles usztátyzatot-
kapott 23. jót 62 elégségeset 27. Az 1923--
24 tanévben beiratkozott ,168. jeles osztály-
tatot kapott SS. jól 63, ég •> : 33 ez 1924-
25. tanévben beiratkozott 188, jeles ósziály-
zatorkepr.it 33, jót 84, elégségese-. 49 ;Ma-
ganUnu o volt a .három évfolyamba':- 61 

Jnlinsban kiadják az állami biteleket. 
MsBkát kap a kisipar. 

A magyar kereskedelem és ipar fölluQ-
ditese és az aiiami .alkalmazottak fe.segítése 
erdekében a genfi tauacskoza- folytán, ren
delkezésre állo összegből 82 uii.lio aMuyio-
rouát.firdí.hat sz állam küionbe-ő b.-.-iiha-. 
zásokra es az állami s alkalmazottak lakás-
épilkezésinek előmozditasar t ott, ahol arra 
szük.--- van es. t :t alln , i . alliiii. lutri se.-
Wtseg.-: idejében kérlek. Az iúVp:. . n -•-
mbzduit állami alkalmazottak között ar -lé-x 
ország ' tű • lén első volt a ceíldömólkiek 
me.:,. .u i Ezt rrugd dr. Vess József népjó
léti mioiszter ur őuagyméllos :ga jelentette 
ki a múltkor nála jart celli vasalások es 
állami alkalmazottak küldöttségének es epen 
ennek az idejeben való mozgalomnak le-z 
köszönhető, ha a kilátásba helyezett Intelből 
a ceiiiek megkapják az általuk kért és jól 
megérdemelt hitele 

Az állami hitel kiadása a celldömölki 
sokat szenvedett közalkalmazottakra nézve 
megváltás iesz. Először megszűnnék a lakas-
mizénal. folytan előállt rettenetes szenvedé
sek a közalkalmazottak körében. Másodszor 
feleleveníti iparunkat, kereskedelmünket, egy 
csapásra megszünteti a rettenetes munkanél
küliséget és igy kenyeret ad a dolgozni akaró . 
éhes munkasnépekuek es munkanélküli ipa
rosságunknak. 

Az á.iami hitelek kiadasaU a közmun
kák megindítását nem tudta kormány végre
hajtani, mert a nemzetgyűlés hozzájárulása 
és a nemzetközi szocialista és demokrata 
honatyák magatartása miatt késedelmet szen
vedett. Most. hogy ez az akadály is elhárult, 
a kormány a legsürgősebben kívánja meg

tenni azokat az intézkedéseket, amelyek foly
tán nagyarányú munkaalkalmak megteremtése 
várható. 

A celldnmölki közalkalmazottak . hitel -
ügyének miuden mozzanatát figyelemmel kí
sértük, azt annyira napirenden tartottuk es 
minden lehetőt elkövettünk lapunk hasábjain, 
bogy az mindig felszínen maradjon. Intézke
dés történt az iránt is, hogy lapunk eljusson 
a legfelsőbb körökig, hogy figyelmüket Állan
dóan a hitel szükségessé.ere tereljük és jó 
akaratukat a közalkalmazottak részére meg
nyerjük. 

PTTRITK. 
Megerősítés. A m. kir. vallás és köz

oktatásügyi miniszter dr. Gayer Gyula kir. 
törvényszéki bírónak »a növényföldrajz kO,-
löoOs tekintettel Magyarország növényföldraJT 
zára« ci nü tárgykörből egyetemi magánta
nárrá történt képesítését jóváhagyólag tudó-
másul vette és nevezettet ezen minőségben 
megerősítette. 

Elnyert pályadíj A Budapesü Férfi 
Dalegylet által hirdetett népdaiegyveleg pá 
lyázatra beérkezett 29 pályamű közül a bí
rálóbizottság Kirchuer Elek zeneszerzőnek 
Ni'.taza- jeligéjű szerzeményéén a harmadik 
dijat ítélte oda. A zsenialis zeneszerző* már 
több babért aratott a zeneköiteszet terén, 
azért örömmel üdvözöljük ezen ujabb kitün 
tetése alkalmából. Nyugalmas napjait éli kö
rünkben és még mindig fáradhatatlan buz
galmat fejt. ki ugy a zenetanitásban. mint a 
zeneszerzésben'. 

A VOQB augusztus 2 án országos vas
utas gyűlést rendez, tne.y alkalommal felró 
nuí a kormányzó elé. ~. . 

Csöngén Hutter Zsigmond halálával 
megüresedett lelkészi állásra a gyülekezet eisó 
heljen-e-Uagassy Sándor szombathelyi . ev. 
segeiie;Ve-/t, m isotiii; Ji-lven Hoflujanu Ernő 
dombóvári admi. i-ztrátort jelölte. 

-Csődön kívüli keaysier »oyeííég 
szombith -léi kir. törveuvWes KosztolUz Manó 
ostffyassr.onylai. iakv-s^kjéreuuer.e a csődön 
kivtili kei.vszerei_yezség] eljárást megindította. 
VagyonlelOgyeloai Nóvák Jenő celldömölki 
ügyvéd-! renden*' ki. Az egyezségi tárgya
lásra augusztus ho 11 napjának délelőtt 9 
orajai tuzte ka. 

Közgyűlés. A Polgári Oivaiyi es Dal
kör 1925. uzttta 19-eu deiuiau -i órakor a 
Szóló vendéglőben .ártja tisztújító küzgyQlé-
sél. Felkéretueí az Olvasókör tagjai, hogy á 
kótgyOle-en-megjeleiini szívcstti-dienek. 

Megbüntetett sághegyi munkás. I I 
irtu<. hogy Grebenar Lajos május hó 1U én 
a Va-ar terén, a sportmérkőzés alkalmával a 
cseodórs •• figye:raeztctése dacara nem tért 
ki a megjelöli helyre, sül a c-endörjárör 
egyik tagját megsértette, miért is fetjeleulet-
ték a szombathely: kir. törvényszéknél, ahol 
hétfőn tárgyaltak az ügyet. Grebenart a tör
vényszék hatóság elleni erőszak miatt 1 havi 
fogházra ítélte, aki fellebbezett az ítélet ellen 
a győri kir. Ítélőtáblához. 

A vetésidé alkalmából felhívjuk olva
sóink figyelmét a nemesített vetőmagvak hasz
nálatának fontosságára. Minden gazda, aki 
termését mennyiségileg és minőségileg fokozni 
akarja, nemesített vetőmagot vessen. A leg
ismertebb és legjobban bevált -nemesített 
vetőmagvak a Székacs-féle buza és ősziárpa, 
valamint a Fleischmann féle rozs, melyeket 
kizárólag a Vetőmagnemesitő és értékesítő rt. 
(Budapest V. Mérleg ncca 3) hoz forgalomba. 
A vállalat érdeklődőknek szívesen ad közelebbi 
felvilágosítást. 

Lngkövet ezután csak zárt edényben, 
halálfejes jelzéssel ellátva lesz szabad forga
lomba hozni és 14 éven alnliaknak még igy 
sem szabad Ingkövet kiszolgáltatni. 

Kir. kögjegyzöi hivatalos napok Ja. 
noaházán. A celldömölki kir. közjegyző j j . 
nosházán ezután minden hónap első es har
madik szerdáján a Korona-szálloda kii.ön 
he'yiséaében hivatalos napot tart, mikor isa 
felek JJ közjegyzői ügyekben felkereshetik. 

Az iparosok és kereskedők építendő 
Otthona javara' a helybeli kereskedők augusz
tus 2 án nagyszabású népünnepélyt rendeznek 
táncmulatsággal. Az előkészületek *már javá-
bau folynak és az, élőjelekből ítélve, a nagy 
érdeklődés folytán 'valóban élvezetes népünne
pélyt rendeznek kereskedőink, hogy euuek -
jövedelmével is hozzájáruljanak az OtthoB 
mielőbbi felépítéséhez. 

Operahang verseny. A budapesti m. 
sir. Operaház néhány tagja, mint mult szá
munkban már megírtuk, vendégszerepelt Da
lnok kedden este. Az előadást oly nagy ér
deklődés előzte meg, amelyre példa mosta
nában nem > o,t. ' Minden művész háromszor 
szerepelt, műsoruk "Isőrendü é-' változatos, 
lat=zott a rendezésen, hogy az minden tekin
tetben az igazi művészet interpretálásai szol
gáló Démes célt szolgálja. Iga tan csudálatos, 
hogy városunk közönsége az egyszer kimoz
dult magányából és nem engedte, hogy vá
rosunk közönyösségéről vigyenek hírt a fővá
rosba. Tegnap este közkívánatra uj műsorral 
kedveskedtek a művészen. 

Illetmények papirkoronában. A köz
alkalmazottak illetményeit, meyeket eddig 
aráuyknrouában számoltak ei és utaltak ki, 
július 1 tői kezdve papirkoronában számoljak 
e: 17 ezerszeres szorzószám mellett. 

Kiállítás Cegléden. A Faluszövetség a 
Slelania-.'öretséggel. a ceglédi Gazdasági 
Egyesülettel. Ipartestülettel, az iskolákkal, 
Cegléd város é- körüyékének társadalmi in
tézményeivel és egyesületeivel Cegléden folyó' 
eí-i auguseAus .30 ló! szeptember 6 ig bezáne-
lap 100-ik jub,leütni, gazdasági, ipari, kultu-
ralis és egészségügyi kiállítást rebdez. E'ki
állításon it'hstjtrk Cegléd varos és környe--
kenek kuitugali. es ipari alkotásait, gazdasági 
terményeit, művészi 'produktumait és türte-
nVinji emlékeit Horthy Miklós kormányzó, a 

• kiállítás fővédnöke jelenlétében nyílik meg a 
I kiállítás a-igt-zlus 30 an, ugyanakkor tör'éoik 
j meg a készülő kultúrpalota ünnepélyes alap-
| kö t lételu és a i i .-..- sportpálya felavatása. 
I Olvasóink figyelmet ieihivjuk e nagyszabású 
I kiállításra e« aki ízen., résztveani chajtaoa, 
I forduljon a kiállítás tilkárához. Várady Jó-
: zsef gaadasávi tanárhoz. 

öngyilkos főpincér. Reichardt Ferenc-
; hos-zabb idői töltött el mint főpincér köze-
i lünkben, von alkalmazásbau Ságon, innen a 
I Zöldig vendéglőbe került, honuau a Magyar 
j Király szalludiban foglattá é f -á l lasa t és~iT 
! több mint k't évig dolgozott. Most nem volt 
j alkalmazasbin. Szombathelyen lakott és va-
j sarnap déthtán együtt mulatott menyasszo-
! n y a . B a l o g h Gizella állásnélküli kávéházi 
I felírónövéi. A legjobb hangalatban töltötték 
{ az időt éjfélig egy már nagyobb társaságban 
i és ekkor az egyik mulatozó azt ajánlotta, 
I hogy menjenek el kávéhágba es ott fejezzék 
I be a mulatozást. A kávéház megválasztása-
• uál azonban Összeszólalkoztak és nem akar 
1 tak abba a kávéházba menni, ahova a meny-
! asszony mar elindult. Itt a káváház ajtóban 
; a vőlegény kérte menyasszonyai, bogy ne 
I menjen be. de az hajthatatlan maradt és 
. kijelentette, hogy igenis bemegy. Erre a 32 
I eves főpincér elővette revolverét és főbe 
' lőtte magát. Azonnal meghalt. Másnap a 

menyasszonyt a rendőrségen kihallgatták, aki 
| elmondta, hogy az öngyilkosság hogyan tör-
i lénL A j ó m ó d o m fiatalember, tragikus halála 
i isínen.SÜI kóreben Celldömölkön is nagy ine-g-

lepetést kertetL 
Tdz Hagyargencsen. Szefo^n délután 

Magyargencsen a villám lecsapott egy házba, 
azt felgyújtotta és ettől tOzet fogott még 
négy ház. • 

U 1 7 T T P T ÍVÍ" A T M I V T A l V T T ^ i T I T ? hornyolt cserép, géptégla és cementárngyára. 
• . • w x x X fW-i**"-*™ * P • » - r V T i V iiBiennamll épttletfa, építőanyagok és széa raktára Celldbmök. Eladási Iroda Erzsébet noca (Telefon 12 szám), gyártelep Ságl-neca (Teleion 84 szám). 

összes gyártmányaimat és anyagaimat leszállított áron árusítom. Újonnan berendezett hydralikus prés emen többszínű éa 
mintájú cementlapokat gyártok. FeJsógallai meszet és Mák cementet állandóan raktáron tártok-legolcsóbb áron. Csép

léshez valódi porosz szenet és tabu szenet eredeti bánya áron szállítok. 
Készítek mindenféle beton és műkő munkát, fürdőszoba berendezést, beton keritéaekefc^" ' 

http://zatorkepr.it
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Védekezzünk a burgonyavesz ellen. 
Felsödunanluioc suk helyen fellepett a bor 
gouyavész. Könnyen fel !ehe? ismerni. A bor 
gonyavész a burguoya leveliin eleintén sárga, 
éleseu elhatárult foltokat képez, amelyek ké
sőbb megbarnulnak. A szarról elterjed a 
gumóra, amelyek száraz időjárás esetén ösz-
sz-száradnak. nedves időjárásban rothadasuak 
indulnak. *A burgonyavész spóráit a szél köny-
ayen tovább hordja ugy, hngy rövid idő alatt 
egész vidékeket fertőznek meg. A betegség 
továbbterjedését igen könnyen meg lehet 
akadalyozui, ha a burgonyát permetezzük 2 
*zázj*tékos pTosan oldattal vagypedig'porral 
permetezzük. A löbbtermésbőf a védekezési 
kóllségek könnyen megtérólnek. Útbaigazítás
ért forduljanak a gazdák a Felsődunántnli 
Mezőgazdasági Kamara Növényvédelmi Osz
tályához. 

Éretlen gyümölcsöt ne együnk Csőre 
István 12 évc-s merseváti gulyás liu kedden 
több társával lehullott éretlen gyümölcsöt 
szedett es megsütve érett. Csőre ugylatszik 
a kelleténél jobban jóllakott s estére mar 
érős gyomorgörcsökről pauaszkodolt ezolga-
Istadó gazdájának, aki leat készíttetett ré 
szere, ne hiába' volt, mert. másnap szegény 
liu kiszenvedett. A megejtett orvosrendöri 
vizsgalat megállapította, bogy a fin halalat a 
gyomor vagy bel falának atrepedése okozta. 

Aa Idei termel. A földmiveléaűgyi mi
nisztérium közzétett Jelentése szeriül az idő
járás áítaláb in kedvező vtit ugy a kalászok 
szemfejlődésére, mint a kapások, kertiekés 
takarmánynövények fejlődésére. A repce mar 
el van csépelve, az összes termés mintegy 
134 900 mm.. A huza aratásai megkezdték. 
Szemfeilődetsenek. az időjárás kedvezett, az 
össze, termés kb. 16.2S3.000 mm. A rozsot 
aratják és | észben .csépelik is, .szeme sacp, 
de K-a-tszai ablakosa*. Ebbőt várható kb. 
7,153.000 min. Az őszi árpa* csépelik; a 
tavaszi árpa éré-ben. azara alacsony, szem-
fejlődé su inindket-.tn.'. jói .Várható termes 
4,365.000 mm. A zab zászlaját kihai yta, a 
mostani nedves ulőbi n mén sokat javulhat. 
Terméshozam 3.029:000 mm. A tengeri igen 
-/ép. erőteljes, címerét hányja, csCkepződése 
megindult. A burgonya' hujan fejlődik, jól 
kötött. A cukorrépa jó termést ígér. 

Három neves magyar iro illusztrált 
regényei, kel magyar es egy ktl.föidi elbe
szélést, ilann iMdilet Tüzek ciinü .szitidarab-
,inak teljes s'zöve.vt közli a S/inhazi Eket uj 
,-zama. A raacyar író* nyilatkoznék g.-.-/uő 
itarabjauró:. Hevesi Sándor. Szép Ernő. Por 
zsott Kaiman es Hajó Sándor cikkei. Lakas-
rejtveny; az ui társasjáték. Érdemes mozi, 
társaság, nyarat*-, divat, ipon e a aum-rovat. 
Két kottáméi'"ékiet Evy szam ara 8000 K, 
negyedévi e'őfizejés 80 ezer K.- Kiadóhivatal 
Budapest, Erzsébet, körút 29. 

A celldümalki Mav. Temetkezési Se
gélyegylet 25 eves lenuallasa-ak jubileumi 
mulatságán fetüiüzeliek: Jaudt Bernardin 300 
ezer K. dr. Kovács Kaiman 200 ezer, Lazar 
Ferenc, Mittelmaun N.. Simon Sándor. László 
Mihály, Klein Izidor, Weisz Izidor, Mozdony
vezetők Otthona, Piiczik Fereuc, dr. Hetlbéssy 
Elek, Missio Társulat. Lengyel Antal, Sch'e-
-inger Zsigmond, Dántel Géza, Baross Imre, 
Schütz Gyula, Kutlii József 100 ezer. Bárdosa 
Gyula, Csoknyay Jozs 'f 70 ezer, dr-Szekeres 
Pál, Szijjártó Kálmán 60 ezer, dr. Holéczy 
Zoltán, dr. Bisitzky András, dr. Horváth Ká
roly, dr. Schalzberger Ernő, Diokgreve Nán
dor, vitéz Volkay Janós, Petke Gyula, Ador
ján Dezső, Honig Sámuel. Uti Mihály, Hor
váth Sándor, Marton Izidor, Simon József, 
Gerencsér Mihály,. Szagán János, Re'isinger 
Izidor, Buza István, Barabás. Károly, Pálfly 
József, Teleki Lajos, Mária Kongregáció, Herz-
feld Mór, Schöntag Márton, Tollner Dániel, 
Gtázer, Hermán, Scheidl József, Weiler Test
vérek, Huchthaueen Ede, Weisz Zsigmond, 
Ipartestület, Csorna János, Józsa Gábor, Zá-
bbrszky Sándor, Vincze József cipész, Törek
vés Sport Egylet, Marton'Pál 50 ezer, Fördős 
Imre, id. Holpert Mihály, Molnár József II. 
40 ezer, Pálfly Lőrinc, Fülöp József 35 ezer, 
Vajay Károly 33 ezer, Fülöp János, Mikulka 
Sándor, Boros Ferenc Jutás, Galambos Béla, 
Horváth Laj os,- Kirchoer Elek 30 ezer, Land-
herr György 28 ezer, Kiss István 27 ezer, 
Móritz József 26 ezer, Gersey Kálmán, Vörös 
Ferenc, Vajda Sándor, Nagy Dénes ir. kei, 

Wittmaun Andor, Löwensohn Leo. Réhberger 
N..-Berkes JánrnrrSzatay' József Veszprém, 
Novak Fereuc, Gaver Gyuláné. Asbóth Gyula, 
Mórocz Emílián, Döbrenley József, Szakáll 
Gyórgv, Fodor Lapis 25 ezer, Kovács Lajos, 
Ihász Lajos; nagy Pá'. Szarka Imre, Sztakk-
Vilmos, Bagnar Pal. M-lzser J.aoos. Keszey 
József, tfj. Nagy fswae. -Ihász Antal, Tóth 
tiszih. Sütő Mikin.., Fó'öp Lajos, Székely Já- I 
nos- C'.iraky János. Birkás Gyu'a, Halász , 
JóZsef. Horváth János I I , ifj. Saary Fereuc, I 
Ozv. Varga Mihalyné. Horváth József I . 20 ezer, 
id. Mógor Jósáéi 19 ezer K. (Folyt, köv.) ! 

Borotválkozok! 
Ha könnyen és jól akar borotválkozni, 
'igy köszórOllessy borotváját,ollóját, ké
sét, hajvago gépét, G I le 11e • pengéjét 
LANCSARICS VENDEL müköszörüsnél 
SZOMBATHELY, Breoner J ucca 1. 
Olcsóbb adat bárhol I á n i z s a következők : 
1 teirotraköszörfl'és csak 12 ezer K 
1 hajvajtógép . 15 ezer K-lól 

1 ollo • » 5 ezer K t̂ól 
1 töt. tte penge, 1000 K-tól 
Azonkívül nagy választék a iegnnomahb acél. 
árukban, illatszere- ben, borotválkozóesik ölök
ben, fésű- kefe- és siappaaárukban. Rendkl-

- . . is i olcio árkea: 
Siabó olló . K é l i . a letnoomtbb Solinpeni, 

nyiruniiiy: 
B-M g-ea lu-ea 11-es IS-SS 

70.000 too.ooo :so.ouo lóo.ooo zsu.ooo a 
1 1. rendű bajvágótép 0-ás és e-as 70 szer K 
1 » ' Soiinseni borotva tokban 8o ezer K. 

Hasórlégepalkatrészek állandóan 
raktáron! " 

Vidéki 'tieereudeiet.1 ir/ohttal l - l j e s l l e m . 
Tlsitelett-1 Peatss kiszolgálás! 

LANCSARICS VENDEL, á ctg 20 éviül lenn. 

* ' V . ; 

Az összes 

IE3 

praktikus házi
asszonyoknak 

a valódi 
F r a n c k-hoz 
való hajlandó
sága a 1 ba leli 
magyarázatát, 

_ hogy a valódi 
>Franck< a 

kávédarilóval mint védjegy a 
legjobb, legízletesebb és a 
legtartalmasabb kávtpótlék! 

A világ legjobb cipőkrémje I 

GUTH VILMOS 
fa é l dijimü esztergályos özemé 

SZOMBATHELY Kossuth Lajos-u 19. 
Készáru üzlet tjperint-ucca 7. szám. 
<S Készít és raktáron tart mindeu e szak

mába vágó munkákat, t-t,:.' pl. Villamos 
alln larapat 2 ml', mag&ssagban selyem 
ernyővel, valamint "asztalra esf -éjjeli 
szekrényre lampat, facsillárokat, virág, 
könyv és szobor állványt, szalon asz
tali, fOggöny, kotta, tojás és gyertyatartót, 
zongoraszéket alló és fali fogast, konyha 
falárgyakat, kuglibabal ós golyót, liguum 
sanktum fából, bordóc-apot. fadobozt 
.sa-etta1. szijkorungol fabóf, gyermek-
secsit, Turul labdaverő fái, Ping Pong 
(asztali ie:,',is-).cyüíu hinta, tiii.U 
gyermekjáték fából celuloidból.széküiések 
stb. stb.. Az Országos Iparegyesülettől 

ezüst éremmel kitüntetve. 

Értesítem a gazdaközönséget, hogy elsőrendű 

poroszsziléziai szeneim 
megérkeztek, azt üzletemben árusítom a lehető 
legminimálisabb áron. Gazdáknak 30 napos 
hitelt nyújtok kamatmentesen Tűzifa kicsiben 
és- nagyban, cement, cementáruk és az összes 
építőanyagok raktáron. Csoknyay József, 

tűzifa és építőanyag ker. 
Celldömölk, Arpád-ucca 7. szám. 

21K243. szám 1925. végrh. . 

Árverési hirdetmény 
Alulírott kiküldött bír. végrehajtó ezen

nel közhírré teszi, hogy a celldömölki kir.' 
járásbíróságnak 783/1925/2. és a c-lldömölki 
kir. járásbíróságnak 1925. éri 1181/1925/2. 
számú végzése folytán dr. Koiais Kálmán 
celldömölki lakos ágy véd által kép.tselt Hor
váth Testvérek celldömölki terménykereskedő 
cég és a Kemenesaljái Takarékpénztár r. t. 
celldömölki cég végrehajtatok részére Celldó 
mölk községben 1925.évi június hó 15 én 
és június hó 27 én foganetoaitott kielégítési 
végrehajtás alkalmával 3,49J.6O0 é s 5,960000 
K tőkekövetelés es jár, erejéig elrendelt ki
e l é g í t é s i v é g r e h a j t á s folytan alperestói lelofj-
lall é s 16,420.000 koronára becsült ingósá
gokra a c e l l d ö m ö l k i ktr. járásbíróság 1925. 
évi PK 1181 es 1273 szamu végzésével az 
á r v e r é s e t r e n d e l t e t v é n , annak a korábbi vagy 
teltt foglaltatok k ö v e t e l é s e ' erejéig is, anieuy-
nyibcu azok . t ö r v é n y e s zálogjogot nyert-k 
volna, alperes laltáaan, Celldömölk községben 
l e e n d ő megtartására határidőü 1929. evi 
angnszius ho 3 ik napján délelőtt 9 órája 
kitüzelik, amitor a 1"- <. lefoglalt 4 dtrab 
ló é s 2' vastengelyfl igas lószekérböi alto 
i n g ó s á g o k a legtöbbet ígérőnek készpénzfize
tés mellen, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak ada ln i . 

Felhivatnak mindazok, kik a: elarvere 
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
vnealolA.él ir̂ eeel,-,-ö |égitésbeZ jPgl'l tSV 
tának. hogy amennyiben részükre » f" 'a^i 
korábban eszközöltetett volna és ez i-~Veg 
rehajtasi jegyzőkönyvből k i nem I l i ink, elsőbb
ségi bejelentéseiket az árverés megkt zdéséig 
alulirt .kiküldöttnél írásban vagy p dig szóval 
bejelente'ui el ne mulasszák. 

A törvényes határidő a hirdet uéuynek a 
biróság tábláján törtem üreggé, z'éset köfvtő 
naptól számíttatik. 

XCelldömötk, 1925 július 16 án. 
Záborsiky. kir. bír. vegr. hajló 

Zsoldos magántaníoiyam 
Budapest VII. Dohány-ucca 81. szám. 

Telefon: J. 124—47. 
Az ország • legrégibb és legismertebb 

előkészitö intézete 
A legjobb sikerrel készít elö középis
kolai 'magánvizsgákra, érettségire vidé
kieket is. Részletfizetési kedvezmény, 

teljes anyagi felelősség-. 

Két darab jókarban levő 

daráló ela dó. 
Az egyik 35 callos, tranzmissziós, fekvő-
köves, futókerékkel. A másik 18 callos, 
fekvököves, járgányhoz .is alkalmán. 

" Azonnal szállítható. 
Megtekinthető Hanzsér József gazdál

kodónál Alsóságon. 

tó 
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V a r r ó n ő ' i a l a l megbízható, állást ! 
' keres varrodában felső j 

tuba Készítésre, állandó munkára, lebe- . 
-főleg teljes ellátással. Cim a kiadóban. : 

5 hold szántóföldet 
vennék a celldömölki határban Huéht- | 
bausen Frigyes Celldömölk, Sági-o. 13. ' 

Eladó ház, j ^ ^ j j 
jesen. uionnan épült modern báz (20 
évig- adómentes) 4 szobával, előszoba, | 
Üveges veranda és a szükséges mellék-

Védjük g y ü mö I c s ö s e i nket, 
az egész 

f _ 

vilagon 
szólóinkét, kertjeinket 

a Farbenfabriken vorro. Friedr, Bayer & Co. leverkuzeni gyárnak 
^kipróbált szereivel 

S o l b a r : lisztharmat, monilia, íu- icadium, 
! - .. . r - . r S - s t j . n : vértetü, 
- :J: • Ven é t a a : levéltetü ellen. " ; w 
Gyártja: Krausz-Moskovils Egyesűit Ipartelepek R T Budapest. VIII ÖrSmvölgy-ucca 8. 
Forgalomba hozta: A Magyar Növénymentő R T. Budapest, VI, l) .hany ura, 20. 
Kapható: .Hangya. Fogy. Szöv. összes fiókjainál., a Magyar Jfezógazdak Országos Szö 

. vétségében e., a szakmába vágó összes Kereskedésekben. _ 

WALTÉR magántanfolyam 
helyiségekkel, kedvező fizetési feltételek I Budapest, VIII. Rákóczi-ut 51. szám. 
mellett eladó és beköltözhető. A területTf.ElökészU középiskolai összevont maganvizs-

i'nkra. ere: is* t i re, udek lek c : is. Tisztviselflk-470 négyszögöl nagyságú. Az ház esetleg 
két részletben is elsdó. C'm a kiadóban. 

fl2*/925. 
Hirdetmény, 

Magyargencs község határában az 
u. n. Üpmajor körül elterülő mintegy 
420 kat. hold erdő és 320 kat. hold 

szántó területén gyakorolható 
j • a körjegyzői iro-

vadaszati jog dában joiyó é?i 
augusztus hó 2 án d u 2 órakor meg
tartandó nyilvános " árverésen 1931. 
július 31-ig terjedő időtartamra a leg
többet ígérőnek bérbe fog adatni: 

Magyargencs,. 1925. július 3. 
Tompa Károly jar}. Nagy János biró. 

H E T I K É T 
SZÁZALÉKKAL 
KAMATOZTATJA 
B U D A P E S T , 
Rákóczi-tér 14. 

pek nagy kedvezmény. 

Polgári fiúiskolái tanulót 

teljes e l látásra 
elfogadok. Cim a kiadóban. 

Eladó ház/ 
Celldömölkön, újonnan épült adómen
tes lakóház 2.SOTbikonyh^éléskimri, 
faház, istálló és 350 négyszögöl kiter
jedésű konyhakert, gyümölcsfákkal be
ültetve, kedvező feltételek mellettazóii-
nal eladó. Ugyanitt kilünő minőségű 30 
kilogramm sertészsír eladó Cim meg. 

tudható a kiadóhivatalban. 

Pénzét 

H a h á z á t n javíttatni ónajtj 
_ n g y keresse fel 

Biczó István ESStVSSSi 
Lajos-nccában és bizza meg házának javításával, 
mert az általa végzett munka után háza 10 évig 
nem szórni javításra. Elvállal minden az építke
zésbe vágó javítást, valamint nj házak építését 

\n olcsó ár mellett és azokat. kifogástalanul végzi. N 

)Mv|uk a t. őpitőközönség szives fig/elmét Döbrentey és 
Bock cementárugyárára Kemenesmagasiban. 

Elsőrendű kivitelben a legolcsóbb napáTön gyártunk- szürke, vörös és fekete hornyolt, hófogós 
tetöcserepet, kutgyürüt 80 és 100 cm. belméretü csatornacsövet, belon ku!kávát. Elető és itafóváiyukat 
minden méretben. Hydralikus ütőn előállitott cement lapokat 60 féle színben, sima és recés mintával. 

Különös figyelmükbe ajánljuk legújabb rendst-erü üreges építőköveinket, melyek az egész világon 
jónak bizonyultak. Nincs szükség többé a drága téglára, az egyszer felépített házat, istállót, pajtát sem 
elkészítéskor, sem később nem kell bevakolni s nem-kell tatarozni évente. . . . 

Építsen üreges építőköveinkkel és megtakarít -rengeteg meszet, homokot, kőműves munkát Fala
ink vékonyabbak és mégis erősebbek, mint bármely más anyagból, tömés, tégla, vagy kőből készült fal. 

Bármily épületre díjmentesen adunk költségvetést. 
Vasbeton kerítéseink a telepünkön megtekinthetők, melyeket különféle 

ízléses kivitelben, különböző magasságban készen szállítjuk és felállítjuk. 
A leggazdaságosabb és legjobb sertésólat és korlátot készítünk 5 mm. 

vasbeton lemezből, melyre nincs többé fenntartási költség. 

Ne mulassza el saját érdekében telepünket, vagy Celldö
mölkön Ierakatunkat Lang Kálmán géprakt. megtekinteni. 

Nyomatott Dinkgreve Nándor \illanjcrórc berendezett köny\-nyomdájábarJ, Celldömölk. 


