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Biztosítás és öngyilkosság.

feltételt ajánlottak a biztositások
kötésére. Mert ez nem jeleni mást, mint
Abban a pillanatban, amint meg
egyenes felhívást az öngyilkosság elkö
jelent a nyilvánosság előli, bogy rende
vetésére. Különösen akkor, amikor a
let készül az öngyilkosságok megaka
nagy gazdasági krach atán rengeteg a
dályozása ellen, amelynek leglényegesebb
tönkrement txisztencia ée egyre szapo
tétele, hogy be kell csukni azt az újság
rodik azoknak a száma, akik elvesztvén
írót, aki meg meri irni az öngyilkosság
vagyonukat, szívesen Italaiba mennének,
okit és körülményeit, abban a pillanat
ha tudnák, hogy hátramaradottjukat
ban ez a rendelet .megbukott és a leg
ezáltal segíthetik. Az öngyilkosság ese
teljesebb mértékben népszerűtlenné vált.
tére vonatkozó biztosítás est nagyban
Hogy es mennyire igy van, azt bizo
elősegíti. Épen azért üldözni kell est a
nyítja a belügyminiszter kijelentése is.
módszert és lehetőiét meg kell vonni
amely szerint ennek a Tomcsányi-féle
azonnal ax engedélyt azoktól a társasá
rendeletnek a sajtóra vonatkozó részeit
goktól, akik ilyen záradékkal ellátott
módosítás alá veszik. & belügyminisz
kötvényeket (erjesztenek.
ternek ugyanis az volt a véleménye,
A biztosítók agy is hatalmas üzlete
hogy ebben a kérdésben az újságírót
nem büntetni kell, hanem inkább kérni ket csinálnak Magyarországon és már
kell őt, bogy legyen munkásságával a rengeteg exisztenciát keserűségbe' éa
rendelet végrehajtásának segítségére. így romlásba döntöttek azáltal, hogy nem
helyes é s nem ugy, ahogy a. rendelet tudták betartani a kötvényben biztosí
készítője a pillanat hevességében elkép- tott feltételiket. Most semmi szükség
sines arra, hogy tisztán üzleti érdekből
1 növelhessék ' az Öngyilkosok am úgyis
Ezzel a kérdéssel kapcsolatban folyton növekvő létszámát. Annak a
azonban okvetlenül (el kell hívnunk a
rendeletnek (ebét, amely most az Ön
rendelet tervező figyelmét arra, hogy
gyilkosságok meggátlására készül, elsővaa valami, ami igenis tudatosan elő
segíti az' Öngyilkosság terjedését. Ez a kessági záradékát kell megszüntetnie,
valami pedig az a rendelet, amely mó mert es a legveszedelmesebb terjesztője
dot ad a biztosító társaságoknak, bogy az intelligens ember mai éleiében- ter
öngyilkosság esetére is köthessenek biz peszkedő öngyilkossági járványnak.
tosítást. Ezzel az Öngyilkossági záradék
kal, mely sajnos, törvényesen meg van
Celldömölk küldő
engedve a társaságoknak,- a biztosítók
nagy üzleteket csinálnak, mert hiszen
hercegprímásnál.
az»elkeseredett és tönkrement emberhez
A mait vasárnap népes küldöttség a ta
ha beállít a biztosítási ügynök egy ilyen "T
rolt Esztergomba, bogy üdvözölje és hódola
Öngyilkossági záradékkal ellátott köt tát nyilvánítsa Serédi Juszlinián hercegprí
vénnyel, a szerencsétlen áldozat szinte másnak. Az országos fzinepiée Icesendssülttvel
két kézzel kap az alkalmon, -amellyel s ceüdömiíklek aprilii 88 ét választották ss
segíthet hátramaradott családja anyagi üdvözlés nappal. Baen a napon ünnepelte
helyzetén azzal, bogy eldobja saját í agyanis az esztergomi főegyhazmigye ée s
' Bazilika főszentjéoek Szent Adalbertnek 00életét. Ezt nem lett volna szabad meg nepét. A küldöttség as eaztercomi vasútállo
engedni, sót ellenkezően, minden erővel másról azonnal a Bazilikába indult. Alig fog
üldözni kel leit volna azokat, akik ilyen laltak helyet * azentélvb»n részekre l.nptar-

sen uralkodó Szentségéé atyánknak magas
elhatározását, mellyel Eminenciádat Magyaroruág első lőpaui székébe fllteite éa az egész
katolikw eaegyareág legfőbb lelkipásztorává
rendelte. Hogy kifejezésre jártassak nagy
örömünket, nem elégedtünk meg >-"dTlatnak
nak egyszerűen csak távirati utón való nyil
vánításává, hanem elhatároztuk, hogy mihelyt
a külső ünneplések elmúlnak és § 3 5 5 1
nak módjában lesz néhány perci nekünk is'
szentelni, személyesen is felkeressük a Magyar
Sionon, hogy mélységes hódolatuukat igy i .
kifejezésre juttassuk, bogy sseaaUU szembe
láthassuk legfőbb lelki vezérünket és atyai
szavalt hallhsmilk, hogy köszöntsük Eminen
ciádat ée főpapi működésére Isten linseg.es
áldását kérjük.
.
Köszönteni jötlünk Eminenciádat .Keme
nesaljáról, Kemenesaljának a szivébőt, hol
Eminenciád is működőit az Or szőllőjében ás
lelkeket mentett, ahonnan egykori elöljárójá
nak, tanárának és osztálytársának buzgó jssá,
szállnak naponként az egek Urához maga
személyének jólétéért és fáradozásainak aike*
réen. ahová Emjneheiadnak a lelke is í

ée módunk adódik a köooyhallatásra, hogy ha
élni akarnánk a fegyverrel,soha ki nem fogy
nánk az erőinkben áe gyöngéinkhez társai
A kéasy.
Kétélű fegyver és nagyon nehéz bánni kapott könnyeinkből. _ ^ '
. De óvatosak vagyunk es szerencsérrnem
vele.. Aki nem használja elég óvatosan, annak
kezében elveszti élét, berozsdásodik, eltompul használjuk fegyvereinket mindannyiszor, ahány
és haszontalanná válik. Pedig a termeszét szor kedvűnk volna hozzá. Pedig a sokféle
azért edolt könnyet a nőnek, hogy éljen vele. könnyel eorszor igen szép eredményeket érünk
Ogy e, mi nem tvhelűnk róla, bogy mi kőny- el. Már aszerint, hogy kinek milyenek az igé
uy'en sírunk ? Sírunk, ha elérzékenyültünk, ha nyei és ki mit akar elérni az embereknél. Az
szépet látunk, ha szerelünk, ha haragszunk, illető, akioek a könny szól i — különösen, ba
ha megsértődünk, hajók vagyunk, ha rossz még SaUl és lapaastalatlaa, — valószínűleg
a lelkiismeretünk, ba besülünk, ha őrülünk, nagyon megsajnálja a airó n ő t Lshet, hogy
aa kellemetlen helyzetbe U r ö fink, ha lelünk, a könnyek kiváltják belőle a leggyöngédebb
ha megijedünk, ha sarokbaszorítanak, ha nincs érzéseket s hs kőből való szive volna, azt is
—
más mentségünk, ha n.in tndunk okosabbat megpuhítaná. D e . . .
Ds az is megieliet, hogy dühbegnrul,
tenni, ha kívánságainkét megtagadják, ha
kudarcot varunk, ha megbántottak, ha jót megharagszik, goromba lesz, káromkodik, puha
tették velünk, ba le kell mondanunk, ha bol szivére is kőkemény kéreg rakodik és elfut,
dogok vagyunk, ha szerencsétlenség sújt, ha mintha kergetnék és lékiosleyli, megveti a nőt
ha ébren vagyunk, ba álmoduuk, ha a lőnö- könnyeivel együtt ée férígőggel mondja: Ilikor
künk nincs megelégedve, ha a szomazédiiőnk- a nőnek ninm.más igszsága, akkor jönnek a
nek szebb ruhája van,' ha hatást akarunk könnyak I . . . .
Ili, akiknek a könny olyan-nemes egygyakorolni ralakirei.. szóval annyi alkalmunk

szerűséggel és könnyű szerrel áll rendelke
zésre, hogy olykor egy egyszerűen bővített
mondat keretein beiül sirni és nevetni tndunk,
el nem tudjak képzelni, bogy a férfiak általá
ban miért éreznek olyan leküzdhetetlen ellena női könnyek iráni t Mert határozottan ellen
szenvei éreznek-£e sohasem veszik komolyan.
Türelmesebb lennészeli féri egykedvű nyu
galommal régig várja, mint a nyáti 'záport,
A türelmetlenebb termesz* 10 azonban kijön a
sodrából ée egyéni temperamentumához ké
pest ad kifejezést felbOczűlt égének.
Rosszidöbsu, rosszal alkalmazóit köuynyek már sok életet rontottak meg. Azért kell
olyan csínján bánni vele, mint a méreggel
azért kisadagolasban orvosság, de nagyobb
mennyiségben 01. Igaz, hogy a könny ott ven
a torkunkon és a szemünk mélyén, de — ha
csak lehet — jobb lenyelni, mint szabad fo
lyást engedni nek:. Később mindenki rájön
erre magától ír. "A tünfl fiatalsággal e női
könnyek is apadnak . . . Már. félünk tőlük
mert hosszantartó,kellemetlen nyomokat hagy
nak a szemen és í z aieoti . . . N t m airok *

Asszonyoknak.

J

|
I
!
'

nepéiyes ssciUmiec, melyet maga a
hercegprimáe celebrált teljes iiirllSlIsaJiraL
Tüneményes látvány volt a ragyogó arany
hímzésű és drágakövekkel kirakott egyházi
ruhában lelvouuló főpap és kísérete.
A i i i a l r a l n után Vukov jezsuita páter
gyönyörű prédikációt mondott, melyet a her
cegprímás ia végighallgalolt A szónokkal
szemben elhelyezett prímást szószékben alt
teljes bíbornoki díszben. A szentbeszéd befe
jeztével s körülbelül 200 ra tebető növendék
papok sorfala közt áldást osztva vonal kísé
retével a főkapuhoz, ahoanan rezidenciájába
hallatott állandó barangzngas közölt.
A eelldömőlkitk küldöttsége azután a
primási palotába iodolL A rezidencia első
emeleti fogadótermébe félkörben helyezked
tek el. Néhány pere alatt mosolygós arccal
jelent meg a küldöttség előtt Serédi Jusztinián
hercegprímás titkára kiaéretében. Dr. Horváth
Károly plébános, a küldöttség vezetője
szavakkal köszöntötte. Az üdvözlő
ezt sikerült föl jegy ezni: .... . . , Főmagasságn és Főtisztelendő Bíboros
Hercegprímás Drt.
- •'
:

l«t.
j^^^^^^^t^^^W^
Örömmel és mtgnyogvassal fogadta dicsősége
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Pletnits I
Buzaizentelée. Szardáo reggel aa apát mölki
los, ifi. B-.rkss János, Mógor József, sági templomban fél 7 órakor megtartott nagy- belűgya
néha visszaszáll sx emlékezés szárnyán nem
esik k i ártó dobogó szivekhez, hanem átokhoz Molnár János, Horváth József, Pspp Mihály, mise ntán a hivek körmenetben kivonultak
szerzett i
a kihűlt telemekhet, melyek a eelli temető- id.' Vajai Sándor, id. Nsgy István.
temető melletti búzaföldre, hogy busgó imád: mel tűn
A bemutatás után a hercegprímás a Sággal leesdjék az Isten bőséges áldását az adása fel,,!
kápolna csendes kriptájában Tinák a teltá• a d á s t ás • boldog viszontlátást. Serédi küldöttség vezetőjébe te ekarolve, megmutatta idei termésre.
•.-; i-.. "í.' Ceiidon
Marcsii és Gulyás'Elek sírját — todom — termeit. Megindult a teljesen közvetlen tár
—
Májusi sjtitntssnnk április hó 80-án testület i
nem felejti el Erninenciád marás ranltóságá- salgás. Elmondta ö.minenciája, hogy most
manna i
ban sem, ez az a kapocs, amely E'oinencia- rárja az olaszokat is, akik hajón fognak ár- hétfőn este 7 órakor kezdődnek At ezentúl hol áz űn
dat Celldömölkkel mindig Össze fogja fizni kezni. A küldöttség tagfái, miután beteltek a naponként ugyanazon időben megtartatnak.
Enek m
... As kiszállásra készteti, valahányszor arrafelé nagy műértőket képviselő szalonok megszem Vasárnapokon a rendes időben, d. o. 3 órakor.
Gusztáv
lélésével, ismét félkörben elhelyezkedve, eljenvisz az útja.
letétére. 1 ,
Ezért bátorkodtunk mi oalliek külön is zések kőzött búcsúztak Őemraenciájátol.
Bernardia
Ezután nyilvánvaló, bogy kitűnő- hangu
eljönni a primási székvárosba hódoló tiszte
lűzrendészsijj
ltünket kifejezni Emioeaciád elótt és azon latban telt el az ebéd.
adja a kiig
hó reményünknek adni kifejezést, hogy nem
Ebéd után megtekintették a Bazilika
Ezen Onaral
sokára C'lldömölköa is köszönthetjük magas nevezetességeit
' "*
vezelőségef|
személyéi. A celldOmOlkiek apraja, nagyja,
A kriptát ahol a hercegprímások és a
meghívja ét 4
vallás — nem —'• éa rangkülönbség nélkül káptalan tagjai elosszák örök' álmukat; a
S U
' megjelenésre •
3 5 Z 0 R W
Tárra várja Eaunenoiádst
kincstárt, ahol felbecsülhetetlen erléktt és tör
i
Azi
azon hű imával zárom szavaimat:Áldja téneti múlttal bitó kincsek tannak össze
is-hálás
mag as isten mind a két keiével, juttassa gyűjtve; Szent István király szobáját, ahol
Károly
. Emiaenciádoak kegyelmeidnek bőségét, kísérje született stb. Mindenhol a legalaposabb ma
bogy
siker a magfar egyház és haza érsekében gyarázatot, hallották szakavatott kísérő ajkáról.
prímás nr I
kifejtendő minden fáradozását a legyen ered
Míg a küldöttség a Bazilika történeti
; fogadtatt
ménye lankadallan éa fáradságot nem ismerő nevezetességeiben gyönyörködött, azalatt meg
j rétesével
. M t i H i f i M k a jelszóként választott: >Jus- érkeztek az olasz küldöttek is a heroegprielőször erósebb a fogkónél,' melyet
i amelyek
titia et Pax«, sz .igazságosság é t Béke*.
mási palotához. A primási palota előtt nagy
lazít és eltávolít a megtámadott
! mértékbea I
,-. A küldöttség lelkes éljenzése után öéffii- tömegben gyűltek Össze az érdeklődők és ti
focjzománcról
i égy fele
nénciája szokatlanul 5 meghatódva mondott lelkesen fogadták az olaszokat A katona
köszönetet:
zenekar az olasz himnusszal üdvözölte as
Bin
Flórián-körmenet JOvő vasárnap, május !
Igen szerencsésen választották meg a idegeneket, akik sttrü fasásla ksremelgetéssel 6 án tartja Celldömölk fogadalmi ünnepet • üresedett búéij
viszonozták
a
leikos
magyar
üdvözlést.
.
.=dán
töHOUék
I
mai napot, amikor az esztergomi főegyház
Szent Flórián tiszteletére: Délelőtt 10 órakor
Kedélyes hangulat rövidítette meg'a Onnepélyes szentmise, uláhna szentségi kor ; tolták Zál
megye fővédőazentjének Szent Adalbertnek
i bizalmat i
ünnepét Oli s részesére lehetlek a Magvar hosszú utat hazafelé és feledtette a nap fá mehet,
-r -\*
ügyeit szivei
Sión örömének. A celldOmOlkiek küldöttségét radalmait.
Byászmisa Május hó 3 án, csütörtökön
azért is szívesen látom, mert hias magam is
Szerkesztőnk Győrött csatlakozott a haza reggel 8 órakor az apátsági templomban gyász • jobb tudása i
• Msjf
működtem r - hs rövid ideig is — CelldO- térő küldöttséghez s azon melegeben informá mise lesz a proletár diktátora idején kivég-i
hnnStánuiii
I természetes i
molkfle. s igy ismerem a celldOmOlkiek bos- lódott az ut élményeiről.
-j-kiOt
való
-^zTHsMTlkrWőlnk'osztatlsu-tetszo^- * ^^ »^*^
- góságát, az anyaszentegyházhoz raló rsgasz-~
I könnyű é t i
kosasál. Os meg átért i t örülök a eeTldOmOI- sével találkozunk, mikor köszönetet mondunk
t mos szaka
kieknek, meri igen szerencsésen választották azon lelkes férfiaknak, akik költséget, fárad
Ferenc
meg a asóooknkat is — mondotta Őemi- Ságot nem sajnálva, tanajelét adták annak az I
szenvedőknek,
nenciaja — a főtisztelendő plébános ur sze eleven, pezsgő szellemnek, mely Celldömölk
nagyon
jót tas u
mélyében, mert ő áll hozzám a legközelebb. közéletét jellemzi. Köszönetet kell mondani a
legmelegebb!
A régi-régi barátság, mely. öt hozzam fűzi, küldöttségnek, mert elvitte az igaz, elő hitből j
rákban, dróté,kényszerít arra, hogy bevalljam, hogy az önök sarjadzott és táplált hódolatot a Magyar Sióéra.
HATA'SU
Qnaepéty i
ezen megnyilvánuló szeretetét is -bensősége
beli állami |
sebbnek, melegebbnek értem, mert at 0 ve
reszt
C-.
c
zérletével jöttek hozzám. Ezen szavak után
' délután 4 i
Oeminenciájaszemmel láthatólag elérzékenyült.
nepélyt i
Eresz alatt fésikel a fecske.
Majd a templomi szónokra hivatkozva—már
ápolása és I
leküzdve az elérzékenyülést, mondotta —
A régi szép népdal kezdő sorai jutnak ;|
a szülőket # 4
milyen nagy kár és baj a magyarság körében, eszünkbe, mikor üdvözöljük az első fecskéket,
mert _ _ _ '
az iskola I
hogy a világnézetek harcában szétforgácsolja amelyek visszatértek télen át elhagyott ott
másodszor
gyengébb
a
fogzomincerejét Ezért vagyunk ilyen kicsinyek, ezért honukba, hogy vidám csicsergésükkel é> ked
ML
nál, melyet ragyogó fehérre csiszol
vágyónk ennyire elnyomottak, ezért darabol ves megjelenésükkel meghozzák . nekünk a
eljegyette I
ták szét hazánkat. Amig egységes világnézet valódi, meleg és derűs napokat nyújtó tavaszt
és természetes szépségében emel.
Elitélt I
nem lesz úrrá a lelkekben, addig arra sem Igen, itt vannak a fecskék újra és at éressek
menés magi
számiihatunk, hogy szegény hazánk la egysé alja nemsokára vidám madárciiosergéstől Jesz
1
tárgyalás
ntán s
Haza emlékünnepély. Tisza István szü
ges és nagy legyen. Mondják meg az otthon- hangos. Ez már a valódi tavasz jele. Nem a
maradottaknak, kicsinyeknek, nagyoknak, hogy hivatalos tavaszé, amely hideget hoz reánk letésének évfordulója alkalmából a Tisza l i t  batbelyi kir.J
nagy szeretettel gondolok reájuk és ipsrkodni és nem a meteorológiai intézet bejelentett ván Emlékbizottság vasárnap este a Hogária ( szerint a 1 '
fogok szsmélyessn is eljutni hozzájuk, hogy tavasza, amely bizonytalan jóslatokban merül I szállóban emléklakomat rendezett amelyen/a : miatt két évi i
ezzel i t bizonyítsam irántuk való szeretetemet. ki és rendszerint nem azt jósolja ami bekö magyar kOzélet előkelőségei mellett a Buda évi hivat!
1 3 hónapot ét I
Az éljenzés se! fogadott beszéd után a vetkezik, hanem a tényleges lavasz jele azé pesten időző olasz vendégek i t - megjelentek. I vádlott bírót i
küldöttség vezetője dr. Horváth Károly plé a tavaszé, amely érlelő erejével, biztató mele Vacsora előtt néhány perccel érkezett meg
Halála*]
bános Sons bemutts Őeminenciájának a kfll- gével és derűjével oj vérkeringést indít meg Horthy Miklós kormányzó, aki barátságosan
dőttség tagjait és pedig a következőkéi: Simon a föld ereiben és bj kedvet hoz áz emberek elbeszélgetett az olasz vendégekkel. A lakónián,' ' mester életéasij
Sándor, dr. Pintér József, Uhlár Gyuis, Németh nek s további küzdelmek és bajok elviselésé kezében a Tisza serleggel Scitovszky. Béla ; Alsóságon
órakor lest J
Károly, Wsndler Lajos, vitet Virág Vencel, hez. Ezt a tavaszt mindig a fecskék hozzák belügyminiszter mondotta at emlékbeázédet • György,
skH
Virág Antal, Klaff. Mihály, Németh Jenő, id. meg nekünk. Azok a szimpatikus és kedves Az emlékünnepélyen városunkból dr. Pletnita
madarak, amelyek nem mulasztanák, el egy Ferenc kormáoyfőtaosesos jelent meg.
j kifogástalan i
alkalommal sem, bogy tavaszonként vissza ne
ars
I s közönség
térjenek at elhagyott fészkeikbe as eresz alá.
mert túlságosan felizgat, elcsúnyít, megviseli
kívül 61
^ 1 1 légén
sl
a szivemet ée aa idsgeimet s sírás. ..esnem
Eresz alatt fészkel a fecske . . . mondja
Gytiéstj
is érdemes . . . Senki sem érdemli meg, hogy a magyar nóta és erre a dalra öröm kél a
: májas 1-én l
szememet, arcomat rontsam érte . . . és Issssn szivekbe, amely örömet a körülöttünk és fö
! pince előtti 1
rájövök, hogy nem is áll j ó t . . . nagyon ksrés löttünk vidámsn keringő fecskék tábora csak
következő r
nőnek állanak jól a könnyek.
fokozni tudja, ügy érezzük, hogy a fecskék
községi
örömevei
visszatér
lassan
s
mi
örömünk
is
Azok, akik szépen tudnak sirni, nagy
szeszfőzde i
és
uj
remény
éled
bennünk
sz
uj
tsvssszsl
3
S
Z
O
R
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HATA'SU
könnyekkel, mozdulatlan mártír arccal, ugy
sem hagyják magukat lebeszélni a könnyek azokhoz a küzdelmekhez, amelyekkel ki kell
mérőgép •
ről, de a többiek, akiknek eltorzul á s arcuk, vívnunk a magyar fold oj életet adó gazdag
Vasúti i
vörösre dagad a szemük a sírástól, bigyjék sl, terméseit
nesmibályfsi i
bogy praktikusabb a könnyekkel takarékos
rávsl a
Nemcsak a falvakban, hanem a városok
hazafslé egyl
kodni és csak a legritkább alkalmakkor élni ban is mindenütt Örömét okoz és vidám han
mert
vasúti átíártlstj
velük. Igy nagyobb tiszteietet és tekintélyt gulatot teremt a károsa, bohókás és vidám
harmadszor bomlástgátló és illatos;
szereznek a köanyek, nem járatják le, nem fecskék visszatérése. Ezek a kis vándorok,
hogy a ZssH*!
unatjik meg, hacsak a legritkább esetben is akik messzi országokból rengeteg utat megtéve
habképződésével, tisztítja és* üde
néhány i
igazán végsaüksegben élnek veink. És még jönnek vissza . hozzánk évről-évre, mintegy
biztos, erre i
frissítő illattal tölti -el a .szájüreget.
egy! Azok, akik minduntalan mindsn szóra szimbolizálják a soha el nem lankadó és noha
róttak a kot
Sírnak, rontják a többi nő hitelét. A férfi ki nem haló magyar erőt és akaratot, amely
Horváthnskj-aM
annyira eltompul a női könnyek iránt, hogy I évről-évre, nehéz küzdelmeink során mindig
Egyházi közgyűlés. A helybeli evang. nem volt iutnj
nem tad többé kOIOmbséget tenni a valódi, | njra visszatér.belénk, hogy növelje a bizal- anyaegyház ma délután 3 órakor - közgyűlést összetűzte,!
komoly könnyek és a jelentéktelen'nyári i á - J mánkat és a győzelembe vetett szilárd hi- tart az Árpád uccai iskolában az uj iskola aki fején sslyaij
k
vonttni
porok kOtOtt Et ellen pedig tiltakozik a női Ltunkat
megépítése ügyében, amelyre az egyháztago
kórházba.
ssoUdaritáa, ha van ilyen.
Pogány EUa.
kat ezúton is meghívja az elnökség
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KEMENESALJA

Lelkéez-temetés. Pápa városa a pénteki
napon gyászt Oltott, délután 4 órakor az av
templom ee annak kornyéke teljesen megtelt
gyászoló közönséggel. A fekete lepellel bevont
templomban volt felravatalozva Mesterházé
László pápai ev. lelkész holtteste, akit hosszá
szenvedés.alán megváltotta halál. Az orgona
bns hangjai éa a gyászéuek ntán Kapi Béla
dnnántnli ev. püspök magasszárnyalásn beszéd
ben bneaoztatta el a pápaiak szeretett és I
nagyrabeesOlt lelkészét, mely ntán a temetési
menet megindult s =irkertbe. A halottas kocsi
elótt 23 lelkész, élOkon a püspökkel, a kocsi
mellett hűséges presbitcrei és a gyászolok
ezrei kisérték utolsó útjára a java korában
levó, 68 éves lelkészt. Amerre a gyáazmeoet
elhaladt.az őrletek redői lecsukódtak a gyász
jeléül. A temetóben kívánsága szerint dr. Mo
hácsi Lajos marcalgergelyi ev. lelkész szivreható beszédben búcsúzott á nsgy halottól,
amely a gyászoló kOzOnséget könnyekig meg- '
hatotta. A papság nevében Takács esperes, á
pápai ev. tanítói t ö r nevében. Szutter Dániel,
Varga József sárvári, ew-4elkész pedig hívei i
nevében búcsúzott tóié, akiknek a megboldo- '
gólt előzőleg lelkésze volt. Az elhunyt lelkészj saal a ietkészi kar egyik legképzettebb és i
legszimpatikusabb tagja szállt sírba.
A rém. kath. egyházközségi adózok
figyelmébe A rom. kath. Egyházközség ezúton '
ia felhívja minden egyes r ó n . kath. adófizető |
Agyelmét árra, hogy folyó évi majna hó 1—2.1
délelölt 10—12 U es délután 4—6ig egyhíz- ;
községi adót szed a róm. kath. fiúiskolában. '
Egyházközség Elnöksége. j
Vaaati - menetrendváltozás. A m kir i
államvasutak, Duna-Száva Adria vasú: és az j
összes többi vasutak vonalain a »nysri rae- 1
netrend* május 15 én lépnaíeibeT Szeri <tj 1
vaaati menetrendeket, továbbá a Danán, T i szán és Balatonon közlekedő hajók, valamint j
a vidéki autóbuszjáratok menetrendiéit, a j
vasúti ilijszabásokat és k0 öof*ie utaz.; i-iu J- .
vezményeket tartalmazza a ále n - trend Djsag .
most megjelent szama. Kapható minden ujságárusitó helyen és könyvkereskedésben. A
msnetrendujság könyvatakbau is megjelent.
Uj levéste föoktató. leiliier Tivadar halállal kimúlt 29 éves tatai asszonyt. Három
városi segédjegyzö a celldömölki leventék fő- kis árvát hagyott hatra.
U; vasúti megálló. Mihályháza község
oklatárával megbízatott, mivel Varga István
* Kemenesaljái Takarékpénztár pnztárnoka, vssnti megállóhely iet«sitési erdekében tett
lépeseket
és ha a varmegye lórtetiy hatósága
az eddigi íóoktátó városunkból távozott,
,
Giczy József nyug. raáv. fdkocsimester a községnek ezt a határozatát jóváhagyja,
meghalt. Giczy József nyug, máv. főkocsimea- ugy mi sem all útjában, hugy. a vonat Vinár
ter hosszas betegség következtében folyó hó ée Mezőlak vasúti allomás-kÓrOtt fekvő 39.
86 én meghalt. Giczy József Haidekker József számú őrháznál megálljon. A megállóhely
vője volt. Ismert egyen, aki a vasutasok éle létesítésével felmerülő ttszes költségeket Mitében, hosszn éveken kérésztől vezető szere bályháza község magára vailaia.
A HEFHOSZ nyári tanulmányútjai. A
pet töltött be. Pénztárnoka volt több éven
kérésztől a vasuta.-ok Temetkezési Egyesüle MEFHOSZ az elnutlt évektai
tének. Ezt a szerepet nálánál jobban senki kívánságára a Páriái Magyar Diákegyesület
sem tudta betölteni. Jóllehet néhányszor meg Osztályának rendezésében a nyár folyamán
válói próbált ettó) nz állástól, de ismételten tanulmányutakat indít Enrój1 minden orszá
visszahívták oda. Élete uto'só napjáig viselte gába. Azonkívül észak francaorezági lürdőutezt a tisztséget. Temetése pénteken, délután jaival lehetővé teszi bárkinek,hogy napi 8—12
volt nagy részvét mellett. Temetésére kivo- Peogő ellenében gondtálanni nyaralhasson
"*~noitak a vasul
T á s ^ o j t r k ^ ' t M e s ^ ö - t - B - M a e M «• Normandia fürdőiben, A . tcnul
zOuség ie nagy sz itnb.m k i -en e el utolsó ntjára manyutakra vonatkozó prospektus a napokbsn je.ent meg és ezt kívánatra irooánk
(Budapest, IX. Ferenc körút 38. tsz. 2. Telefon
József 465—31) l»gnagyobb készséggel magkü.di. Szóbeli felvilágosítások a hivatalos órák
alatt naponta déiulao 3—6 óra közt
.=
termósietes sgéasa vas ásvány rlg.
:

:

Mohai Á G N E S forrás

Gyógy rsvallati Feltűnő jó hatású emész
tési zavaroknál, a légzési szervek hurutos hintalmainál. Hatásosan gvógyitja a rliacltitis-,
(örvély-, vese- és köszvénybajokat, nagyban
javítja az idegrendszer tevékenységét. Külö
nösen ajánlatos gyermekeknek, akiknél meg
gátolja a túlságos gyomorsav képződést. Megakadályozza a gyomorégést
Kitűnő aeitali é s b o r v i i .
Forgalomba kerUt parafa- és koronadugós pa
lackokban. Patentzáros palackok töltése be
szüntetve. Mindenütt kapható t
Föle rakat : Török József Rt. Ásványvízosztálya Budapest, VI. Kirily-ucca 12, szám.
Családi dráma áldozata. Catfter Ignác
egeraljai lakos felesége született Dngár Irén
mult pénteken déli 12 órakor öngyilkossági
szándékból iugkőoldatot ivott Beszállították a
helybeli közkórházba, ahol azonnal gyomormosást végeztek rajta, ami azonban már nem
segített, mert súlyos sérüléseibe vasárnap haj
nalban belehalt Holttestét szülei Dngár László
és neje hazaszállították Nagysimooyiba, ahova
Celldömölkről is sokan elkísérték a tragikus

SFAC előtt, tehát a mai nap feltétlen sors
döntő á bajnokság kérdésében, mert ha Cári
ban győzni talál, ugy m á r senki meg nem
állítja óljában, noha Kőszeg és SFAC mecs
etei szintén hátra vannak: éle ezeket asm
tudjuk jobbnak a CESE csapatánál. Többsziz
főnyi drukker kísért át a Kinizsit Papáról
külön vonallal, kerékpár éa autóval, tehát
tekintettet a pénztárak sióm torlódás elkerü
lése végett, kéretnek a meccs látogatók, hogy
a jegyeket elővételben ma délelőtt as. együsület helyiségében vásároljak meg. Egyébként
a két csapat összeállítása a következő:
'
„ Berdál .
;y rj-jr
Krausz
Schilling
Reich
Szíta
Kati
Horváth I . Jobb Szálai Horvát II. Horváth III.
Tóth
Tóth Csajtay
;-'
Kovács Kiiáty -Táet-too
1 '••
Kollman Tompek Szeutmihályi hiéger Kecilée
Bajnoki táblázat.
Z.
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Sport. Köncyü ellenfél volt a iVasas«
1
P.
Kinizsi
17 13 1 8 28 6 17 '
a mult vasárnap, bar ugy kezdte, mintha is
8 S. F. A. C
16 11 1 3 43 16 23
gólokkal akarna nyerni, A Z 1 percben kornert
erőszakolt- kit de .ezzel ki is. adott mind.n:
- IS 10 S 8 53 at 13
t a n a B.
magából. A 27 percig wnr u f : y g-n- ieriielle
16 9 3—3-A7 81 81
4 Keszeg
a hálójukat amelyen Horváth I . es I I , vala
18 7 3 6 88 29 17
6 Z. S. K.
mint Szálai osztozkodtak. Ezntán a CESE
' 15 7 8 0 36 81 16
6 S. S. E.
erőét n lefékezett úgyhogy az 1. télidőben ez
15 6 3 6 25 25 15
eredmény már nem változott. A I I . félidőben
7 Sárvár..
erős lendülettel diktálja egyesületünk aa ira
15 7 1 7 80 34 15
8 a Főisk.
mot, de a gol esak nehezen születik meg,
15 3 4 8 18 36 10 ...
9 S. T. K.
mig végre Szíts, s közönség bemondása sze
" 1 5 8 5 10 14 48 9
rint megtörte a jeget Ugyancsak ő lőtte a 10"*, F. C .
17 2 6 10 11 47 9
g—7—8 golt, mig az ntolsó percbea Horváth 11 Sz. Vasas
III. beállítja a végeredményt 9:0. Az elért 12 Z. T. K.
v i a s z a i é p á 11
eredmény ntán a pozíciónk lényegeaen javult
Budapestre utazó olvasiközönaejafnk
a tabellán, mert jobb gólaránnyal Kőszeg elé érdekét szolgáló hasznos felvllágosfpT A
kerültünk.— A mai nap azonban a legfon Budapesti Nemzeti Vásárt megtekinteni szán
tosabb a szombathelyi alosztály idei történel dékozó olvasóink figyelmét arra kívánjak fel
mében. A szezon eddigi legkomolyabb bajnok- hívni jelrn sorainkkal, Hogy jót, ízlésesen ée
jelöltje a pápai Kinizsi leez a CESE ellenfele, olcsón akarnak.öltözködni, akkor nem mudélután /él 6 órakor. A Kinizsi két tiszta I laszlhatják el felkeresni Budapesten az 1850.
ponttal, és gólaránnyal vezet elöltünk és a ' évben alapított világhírű Semier céget (Bécsi1

18:
neca 7), ahol páratlan minőségű, eredeti angol,
nemkülönben disztingvált izléaü férfi éa női
szOvetkOIOniegességek állaaak t vásárló kö
zönség landtlktiSiirt, minőségben vierzonyitoltan alacsony áron., A cég maradékosztályán
nagy forgalom folytán, dna választéka halmoxódott fel a fent jelzett szöveteknek, melyek
ből Taté vásáriéi alkalmat nyújt a közönség
nek, hogy jutányos alkalmi árun megismerle
"a már szinte fogalommá váltSemler minőséget.
Klzgyálée. A helybeli Kath. Legényegy
let május 6 no délután 4 önkor tartja éri
rendis közgyOléiét a rom. kath. fiúiskola
tantermében, melyre a tagok, as egyeeSlet
pártoléi és az egyesületi é n e k iránt érdek
lődői ezúton is meghivatnak.

i e t
százalékká
uTttnfa tarnyen farag[léirommeotea
,-a legalkalépületek föemmel kitűn
ik. Sighegyl
dömölk. ;
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Országos mezőgazdasági és gépipari
kiállítás Szombathelyen sngusztus hó 26-tol
SZSgtSSS.tr 9 - l | . Nagyszabású országos me
zőgazdasági és gépipari kiállítás és vásár
ninhelye lesz es é r sugusstus és szeptember
bávában s Vasmegyei Gazdasági EgyesOlet
50 érés jubileuma, as uj iparos székház fel
avatása stb. alkalmából Nyugatmagysrorazág
egyik legszebben fejlődő metropolisa, Szcmbathely. A gazdasági életnek minden ágát
felölelő kiállítás és vásár rendezősége már
- akcióba lépett Tarányi Fererc dr. főispán,
" szentmártoni Radó Lajos felsőházi tag, Hor
váth Kálmán dr. alispán és Djváry Ede dr.

[ Celldömölk és j
oeéigét; -hogy
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Glázer Hermán 2 P, Horváth József, Horváth Ciiperkegomba terjesztéséről, s cserép házi
Sándor 150 P, Saáry József, N . N., Srendor készítéséről, a köszméte lisztharmatáról stb.
János, Kövesi Paola, Vinczo Józant, Beakö A dúsan illusztrált szaklapokból a Növényvé
Zoltán, Benkő Károly, Talabér Károly, Sümegi delem kiadóhivatala (Budapest V. FöldmiveGyula. Móricz KAroly+JRÍsinger Árpad, Vajai léiögyi miniszterism) e Isprs való hivatko
megmozdulás után megáliapithaló, hogy s Sándor, Nagy Jenő, Barát Józsefi P, Kiss zással díjtalanul küld mutatványszámot
Sándor, Szeiter Jenő, Kiss Pálné, Móricz Béla
Az-OJaág a legjobb magyar vicclap legkiállítás a leg(ényesebb«u Jog sikerülni.
60 fillér, Csorna Feréíio, ;N. N., N. N , Kuszlor ujabb száma rendkívül Ötletes. A Bölcs Rtbi,
A kiállítók jelentkezeti határidejét ez István, N. N., N. ht., N.
mely szíves sdo- kritika a Hókusz pnkntzróJ, n viccpályázat t
ott
* J $ ? !L*° *"*£í * . " i " ' '
manyokért köszöni et mond az elnökség,
tömérdek vicc mulattatják a közönséget. As
a kiállítás pedig augusztus 28 án fog meg- ,
'
.
Ötletet címlapot Gáspár Antal rajzolta. Munyílni és szeptember 9 ig tart A kiállítás
"Ikor és mivel permetezzünk a gys- ta'vanyszámot ingyen kltld a kiadóhival
llnnépélyes raegayitásaK mfgjeleník Bethlen j atélcsésbss 7 í r r e a kérdésre felel a .Növény-^ VL ó ucca 18.
István gróf miniszterelnök, továbbá a kormány 'Védelemé és .Kertészet* most megjelent legGabona fatrlaka patzttt. Hivatalos je>
számos tagja. A minden tekintetben fényes- ujabb száma. Cikkeket közöl a oilrogénmtlnsk ígérkező kiállítás Szombathely legszebb j trágyák konyhakerti hasznalatáról, speronosz- ientés szerint sz ország több vidékén, kfilöreszébe, jóformán a város központján, a Zri- ; P°ra ésés szőlőorbánc
szőlőorbánc •lleni
"lleni Védekezésről, - seo pedig Heves, Szolnok és Pestvármegyék
oyi oecai középületekben és azokat környező tulipánról, az alma moly irtásáról, a tavaszi ben st őszi vetésikben gabonafutrinka pusztít,
tágas térségen nyer elhelyezést A kiállítók fagyok elleni védekezésről, "a trágyalével való melynek kártevése több helyen eléri á vetés
— - . - • ' •:
közölt a gyáripar, a mezőgazdaság, a kézmű OntOséaről, a azőó heiyes metszetéről, a 30—40 százalékát is.
vesipar, aa iparművészet, szóval gazdasági
etetőnk minden ága képviselve lesz. A kiállí
tás rendezőségéhez marta számosan jelentet
ték ne magmát, as azon való részvételre.
Országos jelentőségű esemény lesz tehát a
szombathelyi mtzőgazdaaági és ipari kiállítás
és az ezzel kapcsolatos vásár, amely iránt
nemcsak *t ortzág területén, hanem n szom
m o t o r k e r é k p á r o k
szédos államokban is, különösen Burgerla idban ét Ausztriában szokatlanul nagy érdek
sztiziclós
olcsó r t k l i m á r a , páratlajt fizetési
keiyezméuyal,
lődés nyilvánul meg. A kiállítat rendezősége
•» éti tan kedvezményes utazásra jogosító jegye
P E T R Á K O V I T S Testvéreknél BUDAPEST,
ket bocsát a kiállítat látogatóinak rendelke- aélirt, A kiállítók részéra pedig megaterti a
- . - W. liráiyi Pál-vwct 8. aiáztC
kiállítás anyagának félára vasúti szállítását
A kiállítás rendezősége központi irodát léte
sített és már minden olyto előkészületet meg
tett, amelyek foltétteo biztosítékai annak,hogy
Hyüt-tér.
a tsximbtthtlyl orszégoe mezőgtzdttagi és
ipari kiállítás ét at ezzel kapcsolatos vásár t rovauma kSalattekért felelhséget n e i vállal a Saerk
Köszönetnyilvánítás.
—a—legfényesebb keretek közt l»g lezajlani.
Ugyanakkor avatják fél a szombathelyi ipa.
Mindazon j ő rokonok, ismerősök,
A Kemenesalja vasárnapi számában
rútok székházat, valamint aa uj szombathelyi
tkik felejthetetlen férjein, illetve edesgazdasági szakiskolát is, Országos Kougresz- Patyi Jónás bádogos-mester nyilatkoza
styánk temetésén megjelentek, ravata
szusok szintié'ye lesz a kiállítás idejében tot tett rólam, bogy mint vője a mai
lára koszorút helyeztek, mérhetetlen
Szombathely, ugy hogy az érdeklődők egész nehéz helyzetet felfogni nem tudom és
bánatunkban részvétükkel felkerestek,
tömege fogja felkeresni Nyugalmtgytrország bogy olyan kívánságaim voltak, amit
különösen pedig a Vasutasok ét ss Ob
székvárosai, Szombathelyi, ahol a kiállítás
láluaok egyewdlelei, akik testületileg vet
hatalmas anyaga élénk tanúbizonyságot fog képtelen megfizetni. Ezen nyilatkozatot
tek részt a végtisztességen, fogadják bá
ssolgáltatni lejlett gazdasági életünk minden én megcáfolom, mivel én mint segéd
natos szivünk hálál köszönetét.
ágazatáról.
dolgoztam és így az üzletvezetésbe
Özv. Giczy Józitfné éa gyermikel.
egyáltalán bele avatva nem is voltam
Felülfiztttek az Ev. Ifjúsági EgyesOlet és mint családos ember 16 pengó heti
április 14 éa 16 én tarlóit műkedvelői elő fizetéssel családomat eltartani képtelen
adásán:-- Bardossy Zoltán 80 P, dr. Seregély
Hirdetmény.
Pál 10 P. Szabó Károly 16 P, koltsi Vidos vagyok, csekély fizetésjavitást kértem,
Celldömölk
nagyközség elöljárósága
nem
számítva
arra,
bogy
sértő
szavai
Dániel 14 P, Varga Juliska, dr. Bísitzky And
rásné, Berzsenyit. Miklós, dr. Holéezy Zoltán, val Tőjét és egyetlen leányát 48 órán nevében közhírré teszem, bogy a nagy
Nagy Sándor ev. lejkész, Berzsenyi Dezső, belül kiutasítsa.
község földbirtokrendezési agyében el-.
vitel Fekete Lajos 10 P, Viotts Jóttef,Weiler
rendelt póttárgyalást dr. Riedl járaabiró
Ezek
után,
hogy
megélhetésemet
Testvérek 8 P, Ábrahám István 0 P, Berta
Benőni, dr. Szumrák Zoltán, dr. Pintér József, biztosítsam, Celldömölkön-. mint önálló ur május hó első napján délelőtt nyolc
László Mihály, ifj. Reicb Imre, Zábnrszky iparos fogok tovább működni, külföldön órakor fogja folytatni. Ezen tárgyalásra
Sándor, Makk József 6 P, Szórády Dénes, szerzett tapasztalataim folytán a bádo az összes érdekelteket ezennel megidé
dr. Buutxay András, dr. Nstselmsnn Gyula,
zem szzal a figyelmeztetéssel, hogy
Fébert Lajo>, Német Márkniné, Knttsi Gábor gos iparban előforduló mindenféle mun
8 P, Ntgy Pál, id. R-ich Imre, Papp Sándor kát a legnagyobb megelégedésre fogok amennyiben- a tárgyaláson, meg nem
jelennének, a járásbiró ur a tárgyalást
8 P, Varga' Szinte, Csoknyay József, O e r elvégezni.
. . .
Lajos, Nagy Aridra-, Meizner Gyula, dr. Hor
Szíves pártfogást kérve, tisztelettel távollétükben is le fogja folytatni.
váth Károly, Hajas János, Hajnal Sámuel,
Weber Fareio, bádogos.
D r . P i n t é r J ó z s e f , főjegyző.
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