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FtMei n«Uut( éa kaséi : 

DINKOREVE NÁNDOR. 

Szerkesztései ét kiadóhivatal: 
Diokarev- Nándor köoy. nyumdaja Celldömölkön, 
ide intéz, aduk a szellemi réart illető köslemeuyek 

hirdetések es mindennemű peniilieiekek 

Szeptember felé. 
A magyar nyár még forró tüzével 

perzseli a zöldelö mezőt és szikkasztja 
a tárna barázdákat, de mégis gyorsan 
KözeledQnk a szeptember felé. A magyar 
nyár alkonya közeleg s mi elbúcsúzunk 
tőle újra egy bosszú esztendőre. Nem 
volt hozzánk kegyetlen, dízdag áldásait 
nem vonta meg tőlünk egészen, de régi 
szeszélyes természetéről sem mondott 
le mindezideig. Mindkét markát tárta 
felünk, mosolygó arccal csalogatva ben
nünket, ígérgetve sokat a piros szemű 
áldott életből, de mire érte nyúlhattunk 
volna, szétengedett ojjai között sok 
kinss bullott el a semmiségbe. Az ígéret 
egy része elveszett a teljesülésig. Sze
szélyes arcával sokszor rémitett ben
nünket. Hol a véget nem érő esőzések 
ijesztő rémét,küldte a határra, hol az 
ég kirobbanó tüzével fenyegetett, ben
n ü n k e t , vagy a nap égető foiróságát 
ontotta szakadal Un alá az epedő me-

. zőkre. A magyar nyár szeszélyes volt, 
mint az ezeréves magyar sors. 

Az ezeréves magyar sors is sze
szélyes volt mindig. Egyszer a dicsőség 
forrd tüze izzott a magyar határokon 
belül pirosra festve a nemzet fiainak 
arcát, hogy büszkén és boldogan tekint
senek a reménységek közel táborába a 
könnyelmű vágyaikban ne ismerjenek 
batárokat, máskor a könnyek záporával 
áztatta hossza időkig a magyar mezőt 
és duzzasztotta nagyra a békésen bal
lagó patakot. Se a dicsőségben, se a 
gyászban nem volt batár s a magyar 
nyár, a magyar sora átformáló hatása 
nem maradt nyom nélkül a magyar 
lélekre. 

Mi se akarnok batárt ismerni. Ha 
a dicsőség forró napja sütött ránk, a 
légvárak ködös homályába kalandoztunk 
el, ha a szenvedések zápora zúdult 
ránk, kétségbeesésünkben nem Utáltunk 
vigasztalást s a gödörből, hova estünk, 
nem mertünk, nem tudtunk kiemel
kedni. Tehetetlenül, mozdulatlan karok
kal feküdtünk és panaszainkkal ostro
moltak a haragos eget. -'• -

• A magyar nyár szeszélyes s most, 
amikor nemsokára elbúcsúzunk tőle, 
hogy meg kelljen elégednünk az ősz 
kevésbbé égető derűjével, magánkba 
szállva rájövünk, hogy nem szabad 
elkalandoznánk bizonyos határon tol 
se jobbra, se balra. Az ég nem feled
kezett meg rólunk se azelőtt, se ezután 
n»rn fog megfeledkezni. Meg kell be-

csfllnünk azt. amink van s takarékos
kodnunk kell a panasszal is, az elbiza-

• kod olt sággai is. Most megyünk a szep-
; tember felé, vezető uton, vegyük ma-
, gunkhoz ezt a megnyugtató tanulságot, 
j Dr. Rtmpori EUk. 

I Közalkalmazottak bitelügyé-
lek jelenlegi állása. 

j A soka vajodó közalkalmazottak Jutat-
ügyét UDolmáoyozaiidó, mult vasárnap és 
hétfóo Pesten voltam éa a kOvelketókel si-
kerOll a népjóléti minisztériumban megtudnom* 

Tudvaievö. hogy a népjóléti miniszter 
or a közalkalmazottak hitelügyét a szivén 
viseli és részérő: mindent elköret, b.,*y a 
kóicsOnt megadja.. Ezt különben a múltban 
nála járt celldömölki küldöttségnek is kije
lentette. Annál nehezebb a péozogyminiszter 
ur álláspontját legyőzni, aki a hitel biztosí
tékának nem fogadja él a házat, babem ezen
kívül még ingatlan biztosítékot is követel a 
közalkalmazottaktól ea törlesztésnek keveseti 
a lakbér lekötésit a fizetés 10—20 százaié'. 
k á t A kfllosóo ir.riesztí-» körüli kívánalom 
azonban nem okoz nagyobb gondot a bizott
ságnak, m e r i a megoldást itt megtaláljuk, 
annál nehezebb a kivaat inzatlao bitiosiiék 
megoldása, mert tudvalevő, hogy a kOtalkal-
mazoltaknsk csak kis része rendelkezik olyau 
menoyiaévü ingatlannal, mely aa igenyelt hi
telre .mint biztosíték megfelelne. 

Ilyenformán a nagytömeg elesne a köl
csön lehetőségétől. Dgy iefurmalódtaas, hogy 
remény van arra, miszerint" á peuzügyminisz
ter ur magváltoztatja eddigi elfoglalt m-rev 
álláspontját, mert i-hetetleino'k is tartana;:., 
hogy a népjóléti miniszter ur határozott ig* 
rete a pusztában kiáltó szó lenne, lehetetlen 
nek tartjuk, hogy a pénzügyminiszter ur ne 
tudná értékelői a közalkalmazottakat,, kik 
anoyi sok szenvedésen keresztül i * megőriz
ték hazaBaaeágakat éa akik egyébként ia a 
kezében vannak, hogy nekik azt a csekély 
kölcsönt, melyet visszafizetnek, tehát nem vesz 
el, ne engedélyezné. A kOic-Onh >z annál 
inkább ragaszkodunk és kérjük, meri a mi
niszteri ígéretre mar sokan adósságokat csi
náltak azáltal, hogy az építést megkezdték és 
házaik most le ig kész állapotban várják a 
kölc-önt, mely ba nem lenné, borzasztó és 
elgondolhatatlan helyzetbe hozná a közalkal
mazottak jóravaló munkás seregét. 

Különben is naluDk a helyzet az, bogy 
az állam köteles az alkalmazottainak lakás
ról gondoskodni, mert hiszeu épen a végett 
van nálonk a nasy lakáshiány, mert az állam
vasút fejlődése folytan mindig több és több 
embert halmozott fel, de lakásról sohasem 
gondoskodóit, most meg mar nem képes az 
évtizedek folyamán elhanyagolt epileat pó
tolni és alkalmazottainak emberhez illő laká
sokat biztosítani. Azért kötelessége az állam
nak most támogatni a közalkalmazottak ház
építési mozgalmat, mert igy lehetővé lesz 
téve az alkalmazottak emberileg való elhe
lyezkedése, ami jelenleg sajnos nincs meg, 
•a r t tömegesen laknak az általános ieénye-

ket ki nem elégítő nedves, piszkos lakásoknak " 
csúfolt odúkban. 

Or. Homoonay Tivadar nemzetgyűlési 
képviselő ügyünket lelkaro.ta és reményünk 
lehet arra, hogy nem hagyja el igazunkat és 
igy a kö.c-iönt ie biztosítva látom. 

Egyébként a teljes döntés 10—16 nap 
múlva várható. Ctoknyay ííutf. 

I r f r M i r a l i i k i 
Az ember a százados harcok közepette 

I lassan-lassan, de legyőzi, maga alá készteti 
l a természetei. Ellopja, kifürkészi a titkait, 

megtanul a szelek szárnyán repülni, a föld 
i mélyében tarai, vájkálni, az óceánok eddig 

mérhetetlen fenekeiről térképet készíteni. 
Igájába hajtja a napiéojt, a aötétaeget, 

j a ködöt, ércet vtj a lóidból, de összeállítja 
, ezt az ércet a levegő atomjaiból is. 
j Az ész kezd tökéletes 'enni I Az emberi 
• test? Az nem I Mindnyájan betegek >agyunk! 
) A merészen felfele ívelő kultúránk mellett a 
j leiünk ellesned, lazul, elkorcso-odik. A kü-
| lOebOiő, ujabb és ujabb betegségek százai itt 
! settenkednek körülöltünk, bogy az észt-takaró 
, vékony hosazóvetel kikezdjék e ha ezzel vég-
i zelt, megölje azt is. 
i Meg uozdull a világ minden nemzete, 
j hogy az módoknak ép testet és ép lelket 
i hagyjoo örökségül, vagyis bogy az ésszel 
I együtt a test-t ia fejlessze. • 
. Éa mi magyarokt Lassan cammogunk 
I a többiek után, mert nekünk ami aj, ar mind 
| idegen és szflkeéetelen. Nálunk törvénnyel, 
I azt mondhatnám bottal kell beleojtani a népbe 
i mindazt, ami pedig csak hasznos es fenntartó 

a szamara. 
| De mégis, mintha mar ebr-dneuk ?. 
' Mintha már magmozdulna a jó magyar föld, 
. megmozdult .a falu, meg a város, hogy azt 
; amit egeez nap a kultúra leront rajtunk, mun-
! ka ne utan pár óra alatt visszaszerezzük, szak-
. szerü-ii bevall mód, a sport utján. 

Szombathely, Győr es Székesfehérvar 
; után bátran mondhatjuk mi celljek, hogy 

sporttal mi foglalkozunk legrégebben (1909— -
10). csaknem az egész Dunántúlon. 

Igaz, hogy a habom végéig alig egy 
i tucat ember csak, aki a saját erejéből es 

költségébői áldozott a sport oltárára, minden 
- részvét és támogatás nelküi a közöosegrészé-
| röl. Csakugyan szükség von t, hat ••- kellett, 
i hogy két egyesület legyen Cel!b»n, hogy ezek, 
' a városunk erősen szaporodó 'fiatalságai és 

a közönséget a sport érdekébe sorompóba 
! állítsák. Es részben sikerült is. 
i Van is a football mérkőzéseknek szép 
I fzámu, sajnos legnagyobb részt ingyen kö-
; zöusége. Mivel azooban mindenhez csak péns 
i és megint pénz kell, igy a sporthoz is, befizető' 
' közönség meg nincsen, a footballra nagy kol-
' dalások árán némileg igen, de a költségesebb, 
I viszont sokkal lestedzőbb athletíkára és svéd-

tornára már nem telik. 
Pedig könnyen nyélbe lehetne kötni a 

\ dolgot azzal, hogy a .város vezetősége haj
tana már egyszer végre az 1923. év t avaszán / 
kiadott és végrehajtásra kötelező kormány
rendeletet . és adná már egyszer, át azt. a 
területet, ámít már erre a célra ngy is kije-
lölt a sportegyesületi: k részére. 
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Dinkgreve könyvkeresketléseben Celldömölkön. 
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Amíg ez raat; a im történik, a városunk 
sportja fejődésére nem ssasnithaiunk' vem 
egyesületi fuziok, sem maa azanntasok erau 
sem. Sót ez az oka-annak. h-. v '.-ni -r-rliunk 
az utóbbi időben ée -áx»l mar ueuíc-at va 
roaok, hanem átég falak is lilénk helyezkednek. 

Nem kérünk léhát inas- a: ráróniuk 

bura dohos. A gazda persze védekezik, bog; i 
Irjai e- i l láim bozajái igy meggyanusitják, 
de mivel szüksége van a pénzre, a végén 
rááll a hátrányos üzletre és 1 0 százalékot 
elv.-. it a gyeuge iniuó-ites iniatL Kap azlau 
100 mázsa búzáért 36,500.000 koronát pari
tás mellett épen nz millióval kevesebbet. 

Minden 

vezetSsegetdl, mint egy kit jou.duiu.ot s hogy i Kell e ehhez megjegyzéseket fOznOnk? 
a kijelölt, helyet a Japán kert mögött adja át 
a sportegyesületeknek, engedje at vele-as 
egész ligetet, hogy az egy modern sportte
leppé legyen átalakítható. 

Azt hiszem akad még egypár ember 
OH ben, aki a fáradságot ium fogja kimelni 
és módot fog keresni rá, hogy a sporttelep 
felépüljön a a kertből ne " szuoyogtermő mo
csár, hanem egy jól gondozott virágos kert 
legyen, anélkül, hogy a varos , vezetőnek 
fáradságába, a városnak p -.1,.- pénzébe kerülne. 

Persze, ehtiez egy kis megértés es jó
akarat is kellene, ami nálunk nagyon- is hi-
ányzil. K & . 

Kik rontják a buza árát ? 
Amikor itt aliuok a legsúlyosabb hely

zetben ^és termésfeleslegeink ertekesiteséru 
még mindtg nincs bizlos alapunk, szinte meg 
kell döbbennünk arra »tapasztalatra, hogyan 
rontják le a magyar buza arat mesterségesen, 
hamis hirek terjesztéseivel.Mi-ur mindenkinek, 
aki a búzab • közvetve, vagy közvetlenül él, 
tehát úgyszólván az eges.-*, országnak a magyar 
buza jó kUlfodi erlékesitese a létérdeke, 
akkor olyan híreket terjesztenek bny.n' 
oldalról, mintha az egész magyar búzatermés 
az esőzések miatt hirtelen a legrosszabb mi 
nőségOvé sfilyedt volna le. 

Nap nap utan jelennek meg pénzügyi es 
gazdasági szaklapokban olyan tendenciózus 
hirek, melyek azt hangoztatják, hogy az eső 
rontott a minőségen, az aru nyirkos lett éa 
a gabona Csírázásnak indult. Kik irányítják 
ezt a valóságos irtóháborút a magyar buza 
jó hírneve és érd -me szerint való értékelése 
ellen? Azok a tőzsdei egzisztenciák, melyek 
az értékpapír tőzsde Ozlellelensége folytan 
elárasztják a gabonatőzsdéi, ahol ma ötször-
hatszor annyian kereskednek, mint békében 
Nsgymagyatonuag tőzsdéjén. Ezeknek kell as 
5—10 -a.uraiékor kierőszakolt haszon, hogy 
a legkisebb forgalomból is a legnagyobb nye
reséget vághassak zsebre. Ezeknek rósz.dohos, 
nyirkos, gy-ngu minőségű minden magyar 
buza. etek érük nagyszerOrn az OrOkős kifo
gásokat, nem törődvén azzal, hogy a néhány 
kocsirakomány leminősítése révén szerzett 
milliók bezsebelését az egész magyar lm,a 
termés megszenvedi. A budapesti lOzede né. 

. hány lelkiismeretien alkuszának mozgalma 
alapjai már B'c- i i visszhangozlatja, hogy 
»jó volt uem Hsi»tni a ma?yar búzának 
Ausztriába ..alo potya beseialasat, hiszen az 
egész magyar buza inhiÖJése egyre gyengéb-
nek b - o ; . - i . mint azt- a tőz-den előforduló 
szönteen panaszok bizonyítják*. 

Igy aztán természetes, hogy nem fog 
sikerű.': ti rni".-IÍMÓsle,.ink ' rletn-itv-e. De 
hat miért n-m s/edi raucbi es Tniert nem 
veri ki a tőzsdetanács a !'*,!•• p.-itot-j.iból 
azokal, akik előbb le akarjak verni a magyar 
buza jo hírnevét, hogy azután olcsón felvá-
sarojha&sák • utanu t drágán eladhas-ak. 
Szabad •- eltűrni, hogy az ország főtermesét 
ilyen vakmerően megkontrominálják Immár 
két hét óta megindult a budapesti tőzsdén a 
gabonakampany, amelyet azonban a magyar 
gabonakereskedelem derék többsége a legjobb 
igyekezetlel sem tud előteremleni. Gabonát 
egyszerű és természetééi uton alig lehet pénzre 
váltani. A nagybankok még húzódnak, a mal
mok sem nagy vevők, csak a ki-tőkés gabo
nások egynémelyike arat már busásan. -

Az a gazda, aki Budapestre jOn, hogy 
búzáját az itteni tőzsdén értékeeiue. legtöbb 
esetben üzlet ntán szims'oló kis gabóna-saká-
lok kezeibe jut. akik élveszik tőle a mintáját 
és hozzak is rá gyorsan a Vevőt A vevőből 
árad a jóindulat. c«ak azt sajnálja, hogy a 

Nme • okunk eltitkolni, bogy a viszáasá-
, gok lehetővé i-teiehez jeleiitékenyeu hozzá

járul a gHzdákőzonsée egy részének a naivi-
: tásig menő tájékozatlansága. A magyar gaz-

daközonséi; a rendkivoü Kilelek rVwreeséeét 
felülmúló evi veszteséget szenved, mert az 

I értékesítéssel kapcsolatos ismeretekben larat-
lan és a kiigazodó élelmességnek bősége* 
hasztialási l»hetőség-ket kinál. Hiába termel
jük meg n hu-át. ha azt okosan es ügyesen 
eladd nem tudjuk, hanem könnyelműen át
engedjük a hasznol az örökösén prédára 
varo buza-SKáiok éhes tömegének. >* 

H i K K K. ^ 

gazdának nélkülözhetetlen 1 
A nOvényoea legfontosabb a 
nitrogén, !•• -zükségesebn a 
nitrogént pótolni. Atoférm 
a termésietes nitrogén 
vetémagtráaya, a -tabonat,. 
növényt dúsan, . gészséaesen 
I. j l - - : l l , jelellUkeliyen uöveli 
a termésre zamnt. Egy kai. 
boldra 100 ezrr K. A ter
méshozam a hef -att-tett Osz-
szeget megsokszorozza. Az 
ország minden részéből elis
merő levelek, őszi vetésre: 
buza. rozs, árpa, n pc •. őszi 

. bükkönyre megrendelések.l felvesz ós dijla 
lan ismertetőt küld a Magyarországi Azoform 
Részvénytársaság vasvárroegyei vezérk.pvi-e-
let: Laszc/ik Gyula in. kir. állategészségügyi . 
főfelügyelő. Szombathely. Széli K iin.in u. §5. 
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Szent István napját hagyományos 
fénnyH ünnepelte meg az idén is a 
nemz.t. A fővárosban a háború óta 
most veji részt nagyobb számban a 
vidék népe is a Mátyás templomból 
való körmeneten. Celldömölkön ünnepi 
nagy mise tartatott, az ájtatos ni vek 

m. Ilett. 
Szabadságon. Dr. Havassy Béla kir. 

járásbírósága elnök'hetfőo megkezdette hat 
heti szabad-agat, mely idő alatt dr. Berta 
Benő kir. jarabiro helyettesül. 

Eljegyzés. Sipkorits Kamiim elihaly-
' házáról eljegyezte Szabi Lénárd izsakfai 
• földbirtokos. 

Névmagyarosítás. Winderlich József 
csákányi szü -tésü, celldömölki szanósegednek 

' a 1 . . . i i i ini . i .-:--r megengedte, hogy családi 
nevet Fenyvesre változtathassa. 

A kántortanítók javadalmazása Z i -
1 lavármegye közigazgatási bizottsága, Cs.-ty 

G*za murakereszlurj apát indítványára lelir 
- a korina i . h hogy -a kántori javadalmazást 
i válassza el a tanítói javadalmazástól. 

Köszönet. A Hangya Fogy. Szövetkezet 
múlt évi Ozleti nyereségéből a Mária Kon
gregációnak 150 ezer koronát adományozott 
A szives adományért köszönetét^lyilvanitja a 
Kongregáció elnöksége. ^ 

A sárvari kárnál épi'i nézése "elkészült, 
most már csak a belső felszerelés- hiányzik 

Kaidon agy patika felállítása érdekében 
mozgalmai indítottuk. 

Halálozás Czingraber Lajosné sárvári 
lakó ho— - • s.-nvde- utnn mull vasárnap 
elhunyt Sárváron. 

Gyermekgyilkos özvegy. A műit sza
munkban küzótvut, iiogy ózv. Puskás Istvanué. 
o s l f f y á s - r o e y fai birtokosod Bud vpesten s z ü l t 
CseCsemöJel me .. ieS es a kis holttestet haza 
hozta O'uV.Vs z.o'iyfara -i ott elásta. A bün-
P'-r / r-p ói még B: ranyai Samnel béres 
ostffyasszonyfai lakos, It'horcsik Jolán szü
lésznő és P ip Gyu ál Náda y Jntiaiina bu
dapesti lakosok. Mindannyiukat bekísérték a 
járásbírósághoz, ahol a vizsgálóbíró részlete
sen kihallgatta s szembesítette őket, majd 
Baranyai Sámuel kivételével a három nőt 
vasárnap éjjel beszallittalta a budapesti kir.' 
ügyészség lo 'hazába. Mindhárom bűnös meg
rögzött s igyekszik mindegyik a büntetéstől 
szabadulni, azért'nem mondják meg az iga
zat, de a vizsgálati fogságban majd megtör
nek s őszinte vallomást fognak lenni s még
kapják méltó büntetésüket. 

Csódön kívüli kényszeregyezseget 
kötött kedden hitelezőivel Lilienthal Fülöp 
helybeli kereskedő a szombathelyi kir. tör
vényszéknél. A hitelezők követelésük 40 szá
zalékát kapják. ' . 

kiékel 

1 korházi kápolna javára rendeleti 
műsoros estély. Múlt pénteken és szom-
bi.on 1 4 — B t i toiyl le a kórházi kápolna 
.felszerelésére rendezett műkedvelői előadási 
Azonban sajnos nem hagyltMjtik- aszve-nélkül, 
hogy ne tudas-uk annak eredményét. Ugyanis 
az anyagi sikert értve, inert a kózoii-ég any-
nyira nem vélte tekiui-ib- a nemes ct.t,—a.i 
hogy- az első előadás uapj.in maid Í0 sze
mélynek játszottak a kedve- szereplók, igaz 
hogy a l'-gnagynbb odaadással és örömmel, 
habar a kuli-szák mögött valamennyi köny-
nyes szem-skei lesie az ajtó nyilasat, hogy 
vájjon lounek-e ? Nem a magák kiiüuni vá
gyasáért volt ez, hanem a nemes cél érdeke 
fogja el valamennyi sz ivét Hogy is ne fájha
tott volna mindannyiunknak es akkor.amikor 
mar S éve áll a kápolna elhagvatoitan a 
most, bogy a nemes lelkek ezen elhatározásra 
szánták erejüket és a legnagyobb bizaluinmal 
készüllek, hogy csak segíthessék valamikép a 
kápolna felszereléset, mert azt hitték, hogy 
majd lógjak a nemesééit tekinteni, de bizony 
ez a remény csalódás lett, mert a látszólagos 
vallásosság e napra nem létezett Mert mikor 
arról vau szó, iiory felebaraiomoo vagy ke
resztény testvéremen segíthetek, akkor legin
kább azok hátrálnak meg, akik mindig a 
legvallasonabbaak ismertették magukat Bizo
nyára ha 24 ora- dínomdánom mi lett volna 
azo. akkor majd lett volna tnmultu.. -De egy 
vallásos darab? Ha mar a darab s-m is, a 
C"l érdekelte volna a k/oxön.-éget, mert senki 
s-mMBdhe'ja, hogy melyik percben lesx szük
sége a kórházra és ezzel a kápolnára iá. A 
betegnek fontos a testi, de a lelki ápolás iá, 
mert hit -Uül ninc* remény és enélkül nem 
einetuns. Sorra tudjuk venni a kedves jeleu-
levők .-zamat, de számon Indjuk tartani a 
íiiaiy:útiakat is. Nem bírtam megállni, hugy 
fel ne hozzam e szomorú dolgot, de mind
azoknak, kik az előadáson megjelentek, lelül-
6zetésrkei beküldtek, barmikép segítségünkre 
voltak, hálás köszönetet mondunk. Ezen se
gítségeket a jó kedves nővérek a jó I - ' . nhez 
szóló imákban köszönik m-g. Halas, i.azau 
-lismerö köszönettel tartozunk Tasner József 
urnik. ki' a vilagiia., a szinpoi reinl."és-e s 
egyszóval mindenben fáradhatatlan jósagával 
és munkájával segítségünkre volt, úgyszintén 
kedves lelesége is Déry Manci, Mészáros Já
nos, ifj. Reich Imre, Balint István uraknak 
és a vasutas egyletnek u nagy köszönetei 
mondunk jóságukért A kedves szereplőknek 
együtt mondunk köszönetet, mert méltó elis
merés illeti őket a vallásos, a víg darabba, 
a táncba, szavalatokba, énekbe és a nagyon 
hatalmas prológ leadásába. Annál is inkább 
a legnagyobb elismerés illeti őket, mivel a 
kulisszák raögOtt mindannyian könnyeztek a 
közönség kevés megjelenése miatt, a szinpa-

. don azonban ezt már cseppet sem mutatták, 
sőt inkább itt már a tehetséges, mély érzésű 
játékukkal a kedves megjelent közönséget 
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szórakoztatták. Köszönettel tartozónk még a 
tarosunkban ujaraloN.-ozitiáz(uhaz laK|.iuak 
Ju-ovtc: László urnák, ki a szereplők alakl-
tnsaibin o.otyhm sapitelt, a c : l l i zárd i t i . / t ; . 

I :,,.>.....•.•.,•„ a ruhák c, k. tkk.« sikócsöii-
I zesében é< vi H.0I a kedves rendezőnek a kér-
I jtik, hogy fclejt-* «l i . M :„||a a t maitat 
I annyira a bánatnak a kevés jövedelem miall, 

mert reméljük, lioj;y a közeljövőben n-fh így 
fog lenni. 

Saghegy Baztltbinya telepen. A héten 
megszemléltük a Bazaltbanya epu.ó telepét, 
amely igazan meglepett bennünk. A hegy 1 

alátl, a banyavasnt mellett levő gróf Erdőd y 
fele óriási .uradalmi táblán épült a hatalmas 
telep, egyenlőre 50 házzal. A hazak miud 
egyformák,, s^ép szabályos telken, mintegy ' 
300 négyszögöl terülten Egy szoba, konyha 
es éléskamrával, valamint modern ooseuel a 
házban. Mint kivehető az ucca és ut elhelye
zésebői. a házak előtt kert les/. Egy haz két • 
egyforma laka-sal van berendezve. Mt.uk az 
épüleiek szép szárazak, csinosak, stílszerűek, 
teljesen köböl vaunak építve. Két ősszefor-
ditott háznak a kert raesgycu van közös i 
i.utja. A saghegyi kővel rakott utak és járjak, 
apró zúzalékkal vvaun ik vastagon, terítve a . 

'igy szilárd és pormentes lesz;.az uccáa' sze- ' 
lesek s a víz levezetésére árkok szolgainak. 
Igazán elvezet az épülő telepen lenni a el- , 
képzeljok, hogy egy év múlva, mikor már I 
fak es virágok, színes -növények pompáznak a i 
hazak között, mennyire élvezetes Ion lenni 1 

ott a napi terhes munkától kilaradt munka*- "I 
embernek. Ez a telep 100. munkásnak ad 
biztos otthont s a társulat költséget nem 
kiméivé-ép azért létesítette a számukra, hogy j 
csak akkor tud az ember igazán jól dol- ' 
gozni, ha a munka után otthont talál maga- • 
nak. ahol kipihenheti munkájának farada inat. ! 
Dgy látjuk a hazak elhelyezésebői, hogy var j 
l.inn tér is lesz rajta, talán a sportosok ré-
szere, amely azután a második momentuma 
a munkaadó figyelmének, hogy szórakozást 
is nyújtson munkásainak. Igen egészséges, jó 
emberies gondolkodás, amely intézmény nagy 
kamattal meg lógja teremni gyümölcseit Mar 
több intézményéből megismertük a bánya 
igazgatóságot, hogy minden szépet, jot és 
gyakorlati előállítást produkál, ugy a telepen 
is ez az eszme érvényesül. A telek elég 
e g y e n l e t e s terjedésű, kevés kivétellel, azonban 
a termeszei állal alkotott egyes kis dimbes-
dombos h-lyei sem tUr meg, hanem az egész j 
telepei egy vízszintes sikra emeli. Ilikor mar • 
ide ertünk a tanulmány utunkon, eszünkbe 
jqtott a mi uj .telepünk a város szelén, amely . 
fekvésénél egyik legszebb re ze városunknak 
s itt az Isten teremtette módon meghagytak 
a dombot, a lapot, a görbét Egy magantn- I 
tézmény ée a város elöljárósága all most j 
egymással szemben estetikailag. A mult szám-
bau jo volt az a megjegyzés, hogy a nem- i 
törődömseg vert tanyai az elöljáróság iniu-
den munkájíban. A város néhány buzgó jó
akarója az elég szép kis Celldömölkből na- , 
gyon szép Celldömölköt lormilt * rare-t iT"n 
nagyon szép Celldömölköt le.jtsvo cir.i .tjak, 
elcsufitják. Igaz Mikor ez a munka, meglát
hatja beune magát .mindenki, aki azl a.oem-
törődömseget, hozzá nem érni munkával al
kotta - jobban megelrjjegeiik az utódok. — 
de o. in kOazOueuel — mini azt, aki szeppe 
letle városkánkat Munkálkodjanak tehát csak { 
tovább a varos rontásán s gyarapítsák az 
emlékeket az utókornak! MinekOnk mindez 
igen jó, do ha szépet akarunk lalni, kimegyünk 
a Bányatelepre felejteni. 

Nótás kapitány. A Celldömölki Sport , 
Egylet István király napján hozta szinre má
sodszor a Nótás kapitányt Ezen előadásával 
a Sportegylet városunkban az elsők közé | 
emelkedett s elmondhatni róla, hogy müked- i 
velő gárdája olyan együttes, mely még sok 
szép, kellemes estérszerezhat a hálás publi
kumnak, ba továbbra is szorgalmasan dolgo- J 
zik. Szinto nehéz, hogy hol kezdj ük, mert | 
mindenrőt csak az elismerés legszebb jelzőit 
kell használnunk. Láttuk mi a színészüktől is 
a darabot, biznuy nem a legjobb előadásban, 
láttok tőlük s csodálkozunk, mert mindenj 
kellék, a jó szereplőkön kivül nagyon emelte 
a kedves poetikns darab sikerét A fényesen 1 

kivilágított rivalda, a gyönyörOen megépített 
színpad, a szép kosztOmök nagyon jó hatást 

vallottak ki a mi kénves közönségünk köré
ből.. Majd félcse'iidJil az' élforeddn zene, síri 
cteud mellett kezdődik a darab. De menjünk 
l o v i l b . e . r i O k s . t r . a d-r.k szeri pókét, a 
cims.erip:eii*B,alj LJCI vérbeli sz.iuWber 
méltó clflaiCist nyújtott, a.grófkisasszony sze
repében Horváth Un.-ne barm-ljik tidéki 
prím id'in.i 1..1I f.:.vehetne a vrrsepjiCyÖnyOrO 
éneke nagyon kellemesen hatóit, kiiOnő ja-
i-ka efe . netté ki a szép-n interpretált "da-

_Jokni. A', öreg H-ic-c jrer pebla Dery Géza 
-sok n-veto jjeicet szerzel.. Koczor Dániel 
•huszárjáról csak azt mondli.njvk, hotiy leg
utóbbi rzenplése ma u.y j.uei..ibau. mint 
énekében nagy haladást 1 rt el. méltó part
nerit, vott a kaiitnrirslany szerepében Kuli 
Manci. ".»i ui'yláiszik mindenfele szem |ilőrben 
otthoiios.in mozoe. őrmester Ragyás K c-or 
Lijos szintén egyik oszlopa volt a jo elfl 
ailasnak. Sárvári I-lvau rtrrdese valóban 
k.ibim lalakitas vnli. Hódi gróf szerepében Tolh 
I-iván kivétele- leheisegéröi telt tanubizony-
aagot, mert u. yl .'.szik, hot-y Ogyesen lud bár
mely szerepkörben mozogni. Tóth Mariska 
II bi rrofneia jul egészítette, ki adervke, yüt-
ti -t. D- nem sz-ibad merfel.-dkeznOnk :i ki-
•. n.i epiziai szereplőkről sem, kik nagyban 
emelték .1 Ho.'.li sikerét. M 1 to -.átkoznunk 
kel] a legfontosabb szercpiövrl, a rendezővel, 
Vintze Jozset tanárral, aki művészi lelke 
finomságával s hia-szu évek tapasztalataival 
elvégezte a legnagyobb munkát a rendezést, 
tne a legszebb babért . . i./.-'.'.a a szamára, 
m i . mindenütt a legnagyobb eii.mere-jsel 
adóznak kivi-teles tehetsegéén, de m-mcsak a 
rendezés, hanem a díszletek tervezése, elké
szítése az ő nemes művészetét dicséri. Méltó 
partnere voll K.-elmer Elek. varosunk uri 
társasagának era» .zimpalikus fiául tagja, 
aki eni Itradsagot, sem időt nem kímélve 
tanította be a zenei részi, 1 n . I >.- teljes dia
dalt aratolt s ke i szép est maradandó emlé
k é t hagyta örökségül városunk műpártoló kö-
zöuségenek. 

M e g é r k e z t e k 
az őszi női és gyermekkabát újdonságok, 
öltönyök ée ragián férli szövet i k, 
Gráci Pichler kalapok, 
Sima és divat kazánok, 
Kabát v.-lourok é s kosztüm kelmék, 
Liliom és Regenhart vásznakban állan

dóan nagy raktárt tartunk. 
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Testverek 

Anto fuvarom. Hellenr Sat.dor hely-
li ' i mű., 'ki . • eti.eresk'Hlö egy hal izemé ' 
i j i ./"niiiiiern lura ( - | » D C . I I szerzett be, hogy 
varosunk és vii'ék" krfzötisége sürgős uiazj- , 
SJIII tű'" 'vnie;li.>;i. A viteldíjak a Iv.niér- j 
sekeltebb.n vannak megszámttra és az uta
sok az utazásuk tartamára bulo-i iva vannak. 
Ennek előnyét nem kell bő.ebbetl fejteget-
•tutik, elég az , ha az utas az autuba helyet 
foglal é- ha esetleg bármilyen balesel érné 
is, az aulo vállalat figyelmessége folytan bal
eset esetére biztosítva van, amely uagy meg. 
mu vassal tör.hi 11 el áz utasokat Az ilyen 
vállalat, amelynek figyelme az utasok életbiz
tonságára is. kiterjed, igazan megérdemli a 
pártolást Az autó telefonhívásra is megjelenik, 
telefonszáma 18. 

A győri gazdakamara Értesítőjében 
olvassuk, hogy a muzőgazdasápi érdekképvi- ' 
Beletekről szóló 1920. évi XVIII. ta- teljes 
szövege és ennek végrehajtási utasítási ren
deletei külön fűzeiben jelentek meg és 8000 
koronáért kaphatók. A kiadvány közli a mr- . 
zőgaidasági bizottságok működési tervezetét, 
az összes elnOkOk névjegyzékét, a győri ker. 
gazdakamara 24 osztályról szóló részletes" 
tájékoztatót, a mezőgazdasági bizottsági tagok 
választásara jogosultak Összeírásáról, a köz
ségi, járási, városi és vármegyei mezőgazda
sági bizottságok megválasztásáról szóló vég

rehajtási rendeleteket, amelyek most azért 
aktuálisak, mert a 3 év l e t e l t é v e l most less 
a bizottságok tiszlikaránnk restaurálása. A 
•Tájékoztatót fűzet a gazdasági kamarák 
törvényét is lekozIL 

. Hangya gyűlés A va^aroaméskaf Han
gya fiey-a-ztasi szóvetkezel mait vasárnap 
tartólla közgyűlését A tarok a szövetkezet 
elnökévé Gyönörey GyArgy fötdbirtukost vá
lasztottak meg. 

_ Tűz Pecölben. Sceul István napján 
midőn a falu lakossága a templomben misét 
hallgatott, a tuz lángba boritolta Tóth Sándor 
pecöh gazda pajtáját A toz átcsapott a szom
szédos házakra, pajtákra é B . fél óra alatt 8 
ház, 6 pajta, 10 kazal lett a toz martaléka. 
Az elterjedt hírek szerint a tűzet gyufával 
játszó gyermekek okozták. A tűzoltók meg
teszitett munkájának köszönhető, hogy a nagy 
szárazságban az egéaz falat el nem pusztí
totta a tűz . 

Táncmulatság. A Törekvés Sportegylet 
szeptember hú ö-au este 8 órai kezdettel 
táncmulatságot rendez a Korona-szálloda Oaz-
azes termetben. A vezetőség és a nagyszámú 
rendezőség azon fáradozik, hogy a mulatság 
erkölcsileg teljes sikert érien el s hogy a 
résztvevők csakugyan jól érezzék magukat. 
Lesz női szépségverseuy, lérfi csúnya-agi ver
seny, világposta, szerpentin és konfetti csata, 
azonkívül 50 darab ériékes tárgy lesz ingyen 
tombola utján kisorsolva. A vezetösér ezúton 
is felhivja a tagok figyelmét, hocy r'-szOkre 
kOlíin merhtvú kikuidva nem le.z, . zivesked-
jenek tt hat anélkül is teljes szarni rn meg
jelenni. 

Postagalamb tenyésztés. A postaga-. 
lambok mini ismeretes, a világháborúban, kü
lönösen a németek V.-rduu körüli li.ocaiban 
miul hírvivők teljes sikerrel bevájuk, mert 
olt, .-. 11 • > 1 már sem a tábori telefon, sem as 
ember nem volt képes a hirvjves rnibéi föl
adatat elvevezm, ut* ezek az igényt.h-n kis 
madarak ezen a téren teljes sikereket ertek 
el. HadvezelöségOukel késztette ez azután 
arra, hogy most, amikor felismertük a posta
galambok értékét, vele intenziven is foglal
kozzunk. Dn i o n n á . 1 a postagalamb nemcsak 
a hadi, hanem a közélet : zamára is hasznos 
hírvivő eszköz, ezért a hadvezelősé^únk cl-
h o.ir. •: 1, l'.ory azon egyéneknek, akik a pos
tagalamb énekét felismerték es a* faradságot 
ami nagyon kevé , nem sajnálják érte, telje
sen díjtalanul 4—4 darabot bocsájt r.-ndol-
kezésttkre tenyésztés végett. Aki tehát posta
galambra igényt lart, forduljon czirányu ké
résével a III. híradó század parancsnokságá
hoz, lovassági laktanya, Szombathely. 

He higyjen a nagyhangn reklámhirde
téseknek, hanem ha jó és szép cement és 
műkőárut akar beszerezni, forduljon bizalom
mal Fellner Lajos cementáru éa mOkögy.ará
hoz Oslfíyasszonyfán, ahol kizárólag rábai 
mosott kavicsból készült árut a legolcsóbban 
szerezhet be u. m, Kut és MdcsOvek minden 
méretben, kntkávák, etető és itató válok, a 
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legkényesebb igényeknek megfelelő hjdralikus 
présen előállitott s i a a és sUaUloU mozaik 
éf nStasalllfek minden szinvaitozatban, 
műkőairkövek, sirkerilések minden stioben éa 
nagyságban, mOkO és cement virágváza', hó 
és láogfogúval ellátóit PHI a rendszert) és hor
nyolt tetOeserép, kerítés oszlopok, diszkerité-
•sk, hidas betondeszkák, valamint a cement 
éa mökőiparba vágé Összes cikkek. Nagyobb 
rendelést kívánatra házhoz szállítok. Kedvező 
fizetési feltételek. Kérjen árajánlatot. 

Adakstaaok a lóiők eaüákszthrára. 
Helybeli .Mozdonyvezető Otthon 100 ezer K, 
Asbóth Gyula oy. Mmozdunyvezetö 25 ezer, 
Horváth József vasutas 25 szer, Celldömölki 
Sport Egylat 200 ezer K. 

LéTénte M l i M l i i i i fíigyiimonyi-
kaa. A nagysimooyi-i Levente Egylet folyó 
bó 30-án vasárnap a kOzségi osgyvendéglO 
nagytermében szilire hozza az Igloi diákok 
cimd kedves diáktOrténeteL Ugyanaznap dei
stán, pedig a sportpályán Levente sportver
seny lesz a kounyd athletika minden ágában. 
A rendezfl-ég mindent elkövet a n. é. közOo-
ség szórakoztatása erdekében. 

Falusi életat kedvelő intelligens, 
róm. kath. urileány '' megismerkedne 
30—40 év körüli vendéglőssel, vagy 
jómódú gazdálkodóval Levelet a kiadóba 
kér »Gazdálkodni tudokc jeligére. 

A a r a a á a t a i i Allatteayéiités fejlesz
téséről írva a Kflzwlek basábiain Konkoly 
Tbsge Sándor és Dóhrmann Henrik ismertétik 
a földmivslésflgyi minisztériumnak és Felső-
dunántúli Mezőgazdasági Kamarának idevo
natkozó nagyszabású intézkedéseit Az.Állat
tenyésztők Lapjában, dr. Éber szintén érdeme 
szeriot méltatja az akciót. A >Magyar Sző-
vetkezés« pedig beszámol arról, hogy a pénz- I 
fityminiszter 600 ezer arany koronát ad rz 1 

Országos Tejszövetkezeti Központ részére, I 
melyből elsőül a győri gazdakamara által 
megszervezett Papa vidéki Tejszövetkezeti Köz
pont és Állattenyésztési EgyeaOlet Issz fel
állítva szeptember 1 én. Egyelőre a pápai 
járás 22 községének bekapcsolásáról van itt 
szó. mire nézvs a szervezési munkalatokat a 
gyön ksmsráoak két embere végzi most a I 
közigazgatási hatósággal és a gazdasági fel- | 
Ugyelóséggel karöltve. 

318 242. 243. sz. 1925 végrb. 

Árverési hirdetmény 
Aluhr n k lkaidon, bír. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a celldömölki kir. járás
bíróság P 783/2, 1881/2 és ezro járásbíró
ságnak 1925. évi P 1025/2 számú végzése 
következtében dr. Kovats Kálmán és dr. Por
koláb Mihály Ogyréd által képviselt Horváth 
Testvérek, Kemenesaljái Takarékpénztár Rt 
és Farkas József nemeskocsi lakos felperesek 
részére 3,497.600. K, 5,900.000 K és 2,165.000 
K tőkekövetelés és jár. erejéig kielégítést 
végrehajtás utján le és felOlfoglalt és 16 400 600 
koronára becsOlt következő ingóságok, u. m : 
4 darab ló, 2 vastengelyO lószekér nyilvános 
árverésen, alperes lakásán 1925. augasztai 
ho 28 ik napján délelőtt 9 óráján készpénz
fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szQkség 
esetén becsáron alul is el fognak adatai. 

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat ma-ok is le és felOUoglaltattak és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi I X tc 120. g. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik. 

Celldömölk, 1925. augusztus 14. 
Záborszky, kir. bir. végrehajtó. 

Eladó ház. ^l d t o« k ö nv • I 
Ságt-uccában tel

jesen újonnan épült modern ház, (20 
évig adómentes). 4 szobával, előszóba, 
üveges veranda:és s~ szükséges merlek- ' 
helyiségekkel, kedező fizetési feltételek | 
mellett eladó és beköltözhető. A terület j 
470 négyszögöl nagyságú. A ház eset- ' 
leg két részletben is eladó. Cim meg-'! 

tutihaló a kiadóhivatalban. 

KEMENESALJA 34 m 

Autó fuvarozás! 
Hat személyes modern tora gép

kocsimmal bérfuvarozást vállalok. Tele
fonhívásra bérkocsim megjelenik. Inter
urbán telefon 18.) 

Gépkocsim rendelkezésre áll a n. 
é. közönségnek mérsékelt díjazás mell.-ti 
ngy hosszabb, miot rövidebb utakra is. 

A t Itasd közönség as ntasás 
tartama alatt baleset ellen biito 
sitva van. 

Antók részére >Vacuum« töltő ál-
lomáa. Villalatom szíves pártolását kérve, 
vagyok kiváló tisztelettel 

Hellem Sándor 
műszaki és gépkereskedő 

Celldömölk, Korona-szálloda épület. 

Szép, vastag, száraz, egész
séges bükidorong kapható, 

azonnal szállítva, 
bármely mennyiségben waggonrakomá-
nya 8,300.000 koronáért. Viszonteladók, 
nak engedmény. Rendeljen próbáwag-
gom Klrchkaopi Ernő cégnél Ssom 

bathelyen fizetés utólag. 

. - -Hirdetmény. 
Vasvármegye Nagy Sándor celldö

mölki közkórházának földszintes pavi
lonjában elvégzendő 

komi ves 
átalakítási munkálatokra pályázat bír-
dettetik. Bővebb felvilágosítás, valamint 
a költségelőirányzathoz való nyomtatvány 
a kórház gondnoki irodában kapható. 

. Celldömölk, 1925. augusztus 21. 
A kérhás lgasgalégJQ, 

Iparosoknak 
ügyes-bajos dolgaikban tanácsot ad 

AS 

IPAROSOK 
TANÁCSADÓJA, 
mely az ipartörvényt és a veié 

kapcsolatos rende le teke t tartal

mazza röviden és világos Össze

állításban. Megrendelhető a sárvári 

Ipartestületnél. 

Ara 40.000 korona. 

TatarU 
1925. évi június hó 6-től. 

Szombathely felől Czelldömoikre érkezik 
gyorsvonat 8'25 indul 815 

» 1T86 . 17-45 
személyvonat O10 > 026 

. •— 435 . 4-45 
14-22 . 14-35 

C-ell Pápa között kOzl. teher személy 530 
Győr lelől Czelldömoikre érkezik 
gyorsvonat 11-10 indul 11-20 

• 20-17 . 2025 
személyvonat 4-28 » 527 

. N 813 . R-26 
• 16-25 • 1540 

Czelldömölkről Székesfehérvárra .indul 453 
» 1515 

Cell—Jutás (vasárnap kivételével) 8 56 
Székesfehérvártól Czelldömoikre érkezik sze
mélyvonat - 1426 

19-44 
Cell—Jutás (vasárnap kivételével) 750 . 
Czelldömölkről Zalaegerszegre indul 516 

. 1753 
Cell—Okk— Tapolca-felé 8-iű 
Zalaegerszegről Czelldömoikre érkezik vegyes
vonat 815 

Tapolca—Ukk-felől 15 

A Celldömölk és Vidéke 
„ H A N G Y A " 

Fogy. és Ért. Szövetkezet 
egy tanaiét és egy kifutófint 

alkalmazásra keres. 

| Értesítem a gazdiközönséget, hogy eltőreodl 

poroszsziléziai szeneim 
J megérkeztek, azt üzletemben árositom a lehető 
; legminimálisabb áron. Gazdáknak 30 napos 

hitelt uyujtok kamatmentesen Tűzifa kicsibea 
es nagyban, cement, cemeotaruk és az Összes 
ipitőau'yagok raktáron. Ciokayay Jonel, 

tflrifa és építőanyag ker. 
Celldömölk, Árpád-ucca 7. szám. 

Színdarabok 
a legnagyobb választékban kspbatók 
Dinkgreve Nándor papirkereskedésében. 

z o n g o r á i „„.,, O K , . U t . r , vajai 
Jenő zongorahangoló. — Előjegyzések s lap 

kiadóhivatalába kéretnek. 

Csinosan bútorozott s z o b a 
azonnal kiadó. Cim a kiadóhivatalban. 

Hirdetéseket 
jutányos áron felvesz a kiadóhivatal. 

h á z á t javíttatni óhajtj; 
_ u g y keresse ti 

Biczó István SffiSffS^ 
Lajos-nccában és bizza meg házának javításával, 
mert az általa végzett munka után haza 10 évig 
nem szorul javításra. Elvállal minden as építke
zésbe vágé javítást, valamint nj házak építését 
olcsé ár mellett és azokat kifogástalanul végzi 

R 

Njrotnatort üíokgreve Nándor villMjeróre berendezeft könyvnyomdájában, Celldömölk. 


