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Megjelenik minden vasárnap reggel 
Előfizetési dij egész évre 5 P. fél. évre 

230 P,'negyed évre 1.30 P 

• F O L I T h U I L A P . 
Felelős szerkesztő es kiadó: Dl N K Ö R E V E N Á N D O R 

Szerkesztőség es kiadóhivatal:. 
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. szám 

Hirdetés dija előre fizetendő. 

Németország és a iöcarnoi Szerződés: 
Hittler b i r o d a l m i - , v e z é r é s 

kincs.far a szovjett é s francia 
meg oem l á m a d á s j e g y e z m é n y , 
ratifikálása u t án fér f ia^re íszánt• " 

. sággal felmondta a locarnoi szer
ződési. A s ze rződés felmo-odásá-

külpot i t ika l . helyzet változása 
folytán' a kisantaut létjogosult
sága , valamint össze tar tó ereje 
m á r m e g s z ű n t . 

A franciák még mindig nem 
látják bf, hogy az idők váltó

val a Rajnaövbe bevonultak e. [ 'zása folytán á győző és legyö-
uériiet csapatok, a lakosság ujjon- j zöti közötti nagy külembség 
gó lelkesedéssel fogadta őket , a i megszűnt és ha sokáig késnek, 
francia kormány pedig idegessé- 'külpolitikáink irányvonalának 
gében, mindjárt retorzióka. em- ! megváltoztatásával, akkor tényleg 
legelett a francia vi'áglapok-j-beküv'étkezik—az-—a sajea4atos 
hisábjai.n. ; eset, hogy a világbéke nem jön 

A , - Hittler. kijelentése : szerint j léire*, hanem egy'.ujabb borzai--
mindea körülmények között Né- í rrias világháború, ameiy lángb* 
nnetország az igazi béke megva
lósítását tartja szem eKStí. Ezen 
cselekedetével csak felségjogait 

fogia borí tani az egész világot. 
f ranc iaország képviselővá

lasz tások előtt áll, tehát* nagyon 
kívánja gyakorolni a r a jo jv idék | jól t e n n é , ha ősz in tén megegyezni 
felett s e l l en rendszabá lyok ez 'k Németországga l , mint ahogy azt 
a francia ha tá rv idék n a g y a r á n y ú 
erődítési mozgalmaira. A francia 
kormány minden igyekezetével 
azon van, hogy a n é m e t e k elleni 
szankciókat l ép te s senek éle tbe, 
azonban ugy az angol, -mint az 

—olasz fcormíny nagy óvatossággal 
jár el ezen k é n y e s ü g y b e n és. 
közvetlen tá rgyalások so rán akar
ja a két á l l á spon to t ö s szeegyez -

Laval és kormánya akarta. Né
metország csak a saját védelmé
ről a k a r ! gondoskodni a Rajna-
v dék megszállásával, nem pedig 
a nagyhatalmak ellen akart 
akciót kezdeni, tiszta és világos 
Németország cselekedete, még
sem' akarják neki megadni v 
lehetőséget,, bogy nagybatalmi 
pozícióját a régi hagyományai 

telni. A nemzetek igazságos áiiíes^j hoz hiven betölthesse, 
pontjuk medett minden bizony- A német birodalom nagy 
nyal kitartanak, hiába sürgeti l hatalom, tehát joga van megfe-
Tituiesku román belügyminiszter, I lelő hadsereget tartania akkor, 
a kisantant a fürge rulazó ügy- amikor Franciaország lázasan 
Döke a retorziót , mer t beszédé
ből kilátszik, hogy a kisantant 

fegyverkezik, közben^ pedig a 
leszerelési konferenciákon köve

iéiérdeket akarja szolgálni min- teli a nemzetek-általános lesze-
denképén,.ezért hízeleg a fran-j reléséf, - . • ' 
ciikdrmánynak, mert látja, bogy ) 'A népszövetség, londoni ülé-
njabb fegyverbarátsági szerződé- ' séo lógnak dönteni 'arról, tugy 
sekét már kötni nem tud.' A j a szovjett-orosz francia egyez

mény összeegyeztethető-e a lo
carnoi szerződéssel és hogy olasz 
és angol csapatok - álioinásozzá-
B » K ideiglenesen Franciaország
ban, ez a hágai döntő birós.ág 
ítélete alapján lenne végrehajtva. 
Ha figyelemmel kisérjük a világ 
lapok tudósításait, abból megál-
iapithatjukT-Jiogy ugy Németor
szágot, miot a locarnoi: szerző
dést aláíró hatalmakat a higgadt
ság s az óvatosság jellemzi. De 
nem állapitható meg teljes tár
gyilagossággal, bogy miért foly
nak a titkos diplomáciai tárgya
lások Külön, amikor a népszö
vetség Londonban ülésezik és 
az ö-hatásköre, hogy döntsön a 
német kérdésben.. 

Amíg ezek Londonban foly
nak, Gömbös Gyula miniszterei
n k é i Kánya külügyminiszter 
áz osztrák államférfiakkal együtt 
Mussolinival találkoznak Rómá
ban, amely tanácskozásokon bi
zonyára szőnyegre kerülnek - a 
német események. Nemzetünk
nek egyetemes érdeke nem lebet 
más, mint az, hogy a németek 
c3"iekedete ntáa. amelyhez még 
hozzá kell számítani az olaszok-
nak-az abesszin háború sikeres 
befejezését is, hogy mi is monü-
juk ki nemzetünk felfegyverke
zését, mert mi vagyunk hivatva 
a Dunamedencében a vezetősze
rep betöltésére, nem pedig a 
.kisantant, elszakított területeink
hez és véreinkhez minden kö
rülmények között ragaszkodunk, 
mert az igazi világbékét ügylát
szik csak-az olaszok, németek, 
-és mi maroknyi magyarok akar
jak, mert ba mi megerősödünk 

I a revízió megvalósításával, aíkbT' 
I megláthatják a nagyhatalmak,. 
| bogy a világbéke igazán'megva

lósul, mert a magyar kérdés 
fogja megszüntetni a nemzetközi 
feszültséget és megjavítja a nem
zetek egymás közti viszonyát is. 

Eden angol külügyminiszter 
nagy államférfiul tekintélyével 
minden .bizonnyal sikeresen fog 
hatni az igazságos megegyezés 
érdekében, mert Angliának is 
érdeke ugy a Németországgal, 
mint Olaszországgal való |óvi
szony megvalósítása és fenntar
tása, Í ' 

Németország minden bizony
nyal egyirányú, illetve azonos 
külpolitikát fog folytatni, mert a 
történt események után könnyen 
bekövetkezhetik egy olasz-német, 
meg nem támadási egyezmény 
megvalósulása is -A francia kül
politika még ugy látszik mindig 
nem ismerte fel a szovjetlel való 
barátkozás káros befolyását és 
hátrányát, mert a legelső alka
lommal .kommunista propaganda 
lesz a válasz a francia barátságra, 
lebát a francia-szovjet! meg nem 
támadási egyezmény meg: nem 
kötése megmentette volna a vi
lágot az esetleges ujabb rázkód-
tatásoktól. 

Nem tudjuk még, hogy mi 
történik, a német nép egysége 
megmutatkozott Hittler nagy be
szédében s minden bizonyára 
érvényt is tud szerezni élbatá-
rozásának, nekünk—is csak az 
alkalmat kell várnunk, bogy 
dönthessünk jövőnkről,' nekünk 
is egységeséknek kell lennünk, 
mert ugy érezzük, hogy a törté
nelmi órák már közelednek. 

Az élet mostohája. 
Bakonyalji kis város.S a város 

szivében egyezerü kis ház. Ablakában 
piros ciklámenek, pompás, muskátlik 
illsloznak;' 

Künn az egyhangú élet zajlik, 
ma «ü önösen forgalmas atoákon. 

Beim a fehér függöny mögött 
félhomályban néma csend: a városka 
legjobb uiákja-fekszTk 
mét lehányva. '•„ 

Ma nem hallgatja az ébredő 
tavasz ezer meséjét, ma a zárkózott, 
ábraudo3 természetű Kálmán' különö 
»«u harlgatag. -

"A" konyha .ajtajában az orvos, 
távozik. . 

Ne aggódjék kedves Szenthéné, 
' fia tol van . minden veszélyen, a 
golyó szerenebésen elkerülte a neme
sebb ízervelet. Dó ne hagyja magara, 
tal komoly a fig. 

Az am lelkem, doktor nr. de 
n ( 1 m lehetek mellette mindig, szegény 
Ozv 
•ejyettem eenki a'dolgom, Nemesnél 

^'yasizimy vagyok, nem végzi el 

Sárikát -a kézimunkával, eldiskurál, 
meg felolvas neki. régi játszótársak! 

— Akkor jól van. t Hát csak a 
diétát szigorúan betartani. Isten meg
áldja Szenthéné —. s már sietett is 
el .a doktor. ' 

A kis ksknkos óra tizet'ütött... 
az ajtó lassan megnyijt... barna fej 
tágra nyitott sötét szem kukucskált 
be óvatosao, azután egy formás fehér 

l a j d — ^ m t a k — i » - megjelenik 
Végül szépen fejlelt hajadon pompás 
alakja bóntakezik ki á homályból. 
Lábujjhegyen, aggódó arccal lépeget 
az ágy leié. Kálmán .kinyitja szemét, 
arcát halvány p.ir önti el, szeme ned
vesen felragyog." 

—'Csakhogy itt vagy már, na
gyon vartalak. ' 

. _ Rossiul vagy talán ?-
— Nem! Ha téged látlak jól 

érzem magam, de örökkévalóság,- míg 
távol vagy... Sietetnék mindig beteg 
lenni, ha ezzel ideláncothatnám- ma -
gamhoz az én jó tündéremet, '-p-

— .Ne.beszéij igy. mert elme-
gvék... durcáskodik Sárika. , 

1-tnd-

nad megtenni? Ugy-e Te isszeretsi? 
— keresi esdve a leány tekintetét . 

— Áldom Istenem, hogy.az'a: 
ostoba gélyó, mit az én kedves paj
tásaim-valamilyen vadnak szántak, 
engem falált.; 

— Kri önben nem akadtu.ik 
volna ennyire egymásra . . . 

— Csak par évet kell még vár
nod, akkor kész tanító leszek. Ugy-e 
rpaggaray ki i tündérem * 

A lányka pirulva bólogat fejével. 
. — Valahol a város végén ilyen 
kis kertes házban fogunk lakói — 
sultogla lázasan a fia. 

— Azért tovább fogok tanulni 
és téged is tsnitani foglak. V 

Én. nem szeretek tanulni — 
biggyeszti száját a kis tündér. 

— Öh, mert Te oem tudod 
Édes, hogy a tudástól szárnyaink 
nőnek és mily fenséges repülni'. . . 
repülni! Berepülni a nagy mindensé
get, behatolni minden titkába, misté-
numaba — folytatja égőJjszemekke'. 

, — Eddig csak á tanulás érde
kelt, pap akartam lenni, de mióta 
rfd_goadoiokr legoadtam róla. "_ 

: — Miért akartai pap. lenni ? 
— Miért? Mert a természet 

ezer csodája mélységes ihlettel tölti 
el a Bzivernet az Alkotó iránt I . 

— i Te is ilyen élő csoda vagy,-
megtejthetetlen csoda — az ó al
kotása. 

— Csoda vagyok? Kacagott 
Sárika. .-• 

—. Az vagy királynőmI Tün-
dérkirálvné, aki az én sz< moru éle
tembe boldogságot varázsolt. 

" ' ." — Ne beszélj olyan sokat. Még 
megárt. Iokabb én beszélek, vágy 
olvasom á >Sorsók» at — s közben 
gyöngéden igazgatja Kálmán párnáját 

i megsimogatja a fin fejét. 
— Óh, ezek a kis kezek I — 

leheli ra csókját, bár örökké az éh 
párnámat igazgatnák s az én hajam 
simogatnák. • _ ;•-

: • •— Tudod — suttogja tovább 
— azon a Bzerencsés vadavzaUin 
melyen megsebesOltem, e őször volt 
fevyyer a kezemben, a vedass laz. 
engem is elragadott, repülő pintyőkére 
lőttem. De mikor ott feküdt előttem 
a halott kis madár, mofcacékat szo- ' 



4v alchu 

pji^wia>..ai.kj|ff—.<»k«*i»r ta|f>aT.vtó--niTk--j 
számár* Boteoszrtil János papjainak 
vezetető alatt. Uazi kápolna, éjjelre, 
nappalra sróló komoly lelBgyelet, 
közegészségügyi *e tanaimat yi elleo-
őrze* ás leejteszamonkérés, családias 
ellátás, háziorvos, medencefOrdö, sport, 
bőséges szabadtéri játék és tisztessé
ges szórakozási alkalom. Évi tar tás-1 
•íii »20 turnus", -\, tíz reazletbít; fizet- , 
hetö. -^Kérjen tájékoztatót: Szalézi 
intézel igazgati saga, Szombathely, 
Szaléai-tér, telelőn 444. Tekintettel 
arra, hogy a középiskolában az elad 

KTIPrr>-^SAtTfA 

^ pnOTP^taT 
CVSK.—Ferencvárosi Tatntas SK 

5.« (Í.-0) 
Barátságos V«z*tö; Horváth. 

Szép győzelmet aratott a vas
utas a (Óvárosi vendége.apat felett. 
Nem vplt nehéz györui, egy percig 
sem' volt kétséges a vaaTnrs~íyt5zeterny 
de halfsorunkoak kitonó munkát kel
lett végezni a gyors támadásokkal 
operáló pestiekkel szemben. 

• • - ,;- . ' l i . Axjíi, 

éfkezé»»-éav4ndulásis CakMdömoIk a l l o m j u i - 6 1 — 
Érv/ényeawJ935. október 6-tól. 

oiztalyosok előjegyzése mar megkez 
dődűtt, :a-ao->. a jelentkeztet mi 
nel előbb megejteni és a szüktéges 
okmányokat (születési anyakönyvi ki
vonat, utolsó iskolai bizonyitváoy, 
ojraoltasi bizonyitvauy) beküldeni. 

Konyvtarmegnyltas. A Vasutas 
Kör könyvtára sok uj könyvvel gya-
rspodotL Könyvtarórák minden héten 
keddea és szombaton este 7—8 óra 
között lesznek pontosan megtartva. 
Kívánatos volna, ha a tagok minél 
nagyobb mértékben vennék igénybe 

A Pesti Tőzsde uj számában 
Wulff Olaf, baró Orbán Gáspár, dr. 
Kreez Karoly, Uüller Antal, Hegyi 
Imre, a tőzsde vezetni és mások 
nyilatkoznak az aktuális témákról. 
Rendkívül érdekes érték és gabona
piaci információk, textil, -biztositasi, 
vegyészeti, vas es gépipari, vidéki 
hitelélet rovatok egészítik kí a kitű
nően sikerült uj szamot. 

Tudja-e? í dilténa betegség 
az ellenit.ree felfedezése előtt 45 
százalékban halálos volt. . 

Július Cézár nagy kémia gyűjtő 
volt. " - -

Több államban a szőlő megpör
költ és megőrölt magvat pótkávénak 
használjak. 

A citrom levelet az orvosok 
mar 1745-ben alkalmazták skorbut 
ellen. 

A főtt és sült alma jobb ízű, 
ha zárt edénybe fizzuk, vagy sütjük. 

Amerikában bárom egymást 
követő évben május 20-an pusztított 
a (orgósrtl. 

Észtországban a halálraítélteket 
ujabban méreggel végzik ki. Ha a 
méreg nem öii meg három perc múlva, 
a hóhér felakasztja. 

A Szombathelyi Takarékpénz
tár r. t Fiékja 

(ezelőtt Kemenesaljái Takptár) 
gróf Tisza István-utca 10 

(volt Ságl-ntea), 
Ingatlanakra előnyös feltéte

lek mellett 

folyósít kölcsönöket 
é l vállal mindennemű bank-. 

Szerű megbízásokat. a 
Betéteket kedveid kamatozás

ra elfogad. 

A pápai 

kád- és gőzfürdő 
Csaky-utca 14. . ./• 

Nyitva naponta reggel 7-től este 6-ig. 
Fürdőorak: vasárnap, kedden délután 
és csütörtökön egész nap nők részére, 

á töfcbi napokon férfiak részére. 
A kádfürdő nők és férfiak részére 

barmikor igénybe vehető. 
Szívbetegnek és vérszegénynek szén

savas fürdő! 
Meleg ós hidógviz gyógykiiral 

Manikűr! Tyukszernvágás I 

Hirdetéseket felveszünk. 

A gólokat O v á t h 1, Takati 8, 
Budai és Venesz szerezték. 

Jók voltak: Bognár, Joób -i az 
egész halfsor, i lelve Darola, Tobi és 
Ferenczí., 

Horváth Jól bíráskodott. 

Mai műsor : 
CVSE—SzFC. 

Bajnoki. Szombathely Bíró: Fertői. 
Az elsőségért folyó nagy küz

delem két harcosa méri össze erejét 
a szombathelyi homokon. 

Remek küzdelemre van kilatáa 
a kitűnő Sz. F. C. csatársor és a 
nagyszerűen védekező celii halfsor 
között 

. Kisérjük e! minél többen ked
venceinket, hogy az idegen környe
zetben bíztatóan har-ogjon a haj-rá 
Vasutas!. 

Jótlatnnk a vasutas utóbbi sze
replése és a papírforma átapjáu 1 
gólos oelii győzelem, de a döotetlen-
nel sem kell szégyenkezni. • 

C. Levente SE—Vasutas I I . 
Fél 4 óra. 

Idehaza a járási levente baj
noktágra, készülő leventéink mérkőz
nek a vasutas H-vel. 

Jó edzőmérkőzés a levente baj
nokság előtt a kitűnő leventéknek. A 
vasutas ntánpótlásnak pedig szintén 
nagyszerű edzőmérkőzés. 

A levente felállítása a következő: 
Hegedűs, Varga, Tánczos, Pados, Hor 
váth, Tóth, Horváth, LadonyiL, Varga, 
Pajor, Ládonyi IL Tartalék Gócza. 

(H. Z.) 

személy 
motor 

"szemcly 
motor 

-személy 

motor 
személy 
motor 

teher szem. 
szemelv 

gyors 
vegyes 
motor 
gyors 

személy 

Érk. H o n n a n ? 

Bp—Keleti—Győr, 
Sopron ' : 

Szomhatliely 
Veszprém kp. 
Győr 
Zalaegerszeg 

Szombathely 
Székesfehérvár 
Bp.—Keleti-
Zalaegersze] 

-Gvör 

411 
6M 
6.55 
7- 26 
8- 23 
8.27 

II 41 
11.42 
11.49 
13-20 
14.18 ; supro 
I-Í--6 ' Pápa'(vas. nem) 
14.-8 Szomhathelv ' 
16.02 Redics - . 
17.17 Székesfehérvár " 
17-22 ; Bp.-Keiet i -Qyör; 
17 58 ^Szentgotthárd . 
19.00 :'Sopron 
20.03 • Szombathely 
.0,29 : Bp.-Keleti—Györ 

21.51 1 Zalaegerszeg' 
21.58 . Bp.-Székesfehérvárj 
2340 | Szentgotthárd 

Ina. l o v a ? 

vegyes 
szemelv-

motor p. 
teher szem.' 

személy 
motor 

személy 

4 20 
4.1] 
5 10 
5- 21 
621 
6- 38 

J7.00 
s-3o~ 
e.33 
8.36 
9-10 

Sopron 
Szentgo.^-i-d 
Székesfehérvár 
Rédics 
Szombathely 
Pápa ivas. nem) 
Zalaegerszeg : 

Szőmoathely 
Györ—Budapest K. 
Veszprém külső 
Sopron 

-személy—7-11.50 —Györ—Budapest K. 
motor 

személy 
motor 

személy. 

rnotor 
gyors 
motor 

személy 
motor 

—gyors 
személy-

11.51 
11 55 
13.00 
14.33 
14.36 
14.43 
17.28 
-8.00 
18.06 
18.10 
18.19. 
110.3! 
20.33 
22 02 
23.54 

Rédics 
Szentgotthárd 
Eszterháza (vásár) 
Tapolca 
Györ—Budapest K. 

Székesfehérvár-Kel. 
Szentgotthárd 
Sopron 
Györ—Budapest K. 
Székesfehérvár 
Rédics 
Zalaegerszeg 
Szombathely • 
Szombathely 
Győr—Buca^est K. 

Apolló Hangos Mozgó 
Felelős vezető: Wlttmann Andor. 

Március 14 szombat; 15 vasárnap : 

Királyné huszárja 
Főszereplők: Berky Lili , Peery Piri, 
Vaszary Piri, Pethes Sándor, Gozon 
Gyula, Komlós Vilmos és Toronyi I . 

Vidám kiegészítő és Híradó. 
Előadások kezdete: szombaton este 
pontosan (él 9 -órakor. Vasárnap 
délután 2, 4, .6 és este fél 9 órakor. 

Március 18 szerda,. 19 vasárnap : 
•1_ Filléres előadások. 

Ketten egy jeggyel. 
Közkívánatra másodszor. 

Gaal Franciska világsikerű operettje: 

P É T E R 
Szerepelnek még: Hant Richter, Ráday 

- Imre és Hans Jaray. 
Nagyszerű kiegészítő és Híradó. 

Előadasck kezdete : szerdán este 
pontosan léi ,9 órakor, c.-Ütörtökön 
pontosan 6 és este léi 9 órakor. 
Helyárak: Ünnepnap, szombat és ra-

ÍJ: Tamlasszék 100, i aholy 80, 
fenntartott hely 60, I . hely 40, I I , 
hely 30 és gyermekjegy 20 fillér-
Szerdán, ctüU'rlökön: Ketten egy 
jeggyel Ta--.!iass-ék 120, páholy 100. 
ftnotartott hely 70. I . hely 50. I I . 

hely 30, gyermekjegy 20 fillér." 

A celldömölki kir. jbír , mint telek-
köuyvi. hatóság 

808/1936. tk. szám. 
Hirdetmény: 

Cséby Gyula magyarpencsi la
kos Tischler Károlynak a magyargen-
csi 770. es 901. sz. tkvi b-t(tekben 
A I . 1—9 es f 1. sorszám. 2682/11, 
2684, 2685, 2686. 26S3/1, 2683/2, 
2683/3, 2683/4 es £675/70. helyrajzi 
szamok a,att feivett ingatlan^illetősé
geinek vételara fejeben 615Ő pengőt I 
felajánlott, — a telekkönyvi halósag 
a 14.C00/1933.. M. E.. sz. reudelet 18. | 
§. 2. bekezdése értelmében felhívja i 
az érdeklődőket, hogy a vételi ajan- j 
lat 10%, ' t . kitevő bánatpénz bírói 

Téléibe helyezése mellett legkésőbb az 1 

1936. március 23. napjára ki tűzöt t ' 
tárgyalás előUi nap délelőtt 9 órájáig j 
bárki tehet a megajánlott vételarat j 
legalább egy szazainkkal meghaladó > 
vételi ajánlatot és az idézett rendelet j 
19, § a szerint a telekkönyví;hatöság 
a vevőnek azt fogja nyilvánítani, aki 
e:-.en § ban foglallakuak-megfelelt. | 

Cel.dömölk, 19116. február 27-én j 
Dr. Dombay sk. kir. jbiró. j 

A kiadmány biteléü : Géfiu sk. tkv. 1 

Eladó i n g a t l a n o k ! 

Legalább szabadalma di-
gattyanélküli gyümölcsfa

permetező készülék 
Nincs, ben: e - bo>. túrni,, sem 
b-mdutHtttyu. Nem remiik, nem 
kopik, szerszám DéikQI szabad 
kézzel szetszecihatő. Használható 
bármilyen edényből, vagy hati-
puttonybol. utóbbi "setbeu egy 
ro«sz permetezőgép, tartálya is 
a.kalmas. Kérjen dutalan leírást. 

. Gyártja-*: 

T a k á c s K á r o l y 
nyűg. Jdav. elöljáró Bud^pe^t VI 

ker. Kerekes n. 28. 
Talelon: 906—79. -

Tompa Mihály-ntcaban egy szobás 
250 • -ö les .ker t te l , Koplik Apat ur 
utcában üzletház kettöazobas lakás
sal, ugyanitt kettőszobás 3U0 •.-öles 
telken, ugyanitt 2 X 1 szobás, Schwö-
per Ervin-utcát au kettő szobás, Sági 
utcában (újtelep) k- Itő-zcbas részlet
törlesztésre, ez ,- bérbe is kiadó 
azonnal. Gazdahazak 2—4000• öles 
kerttel, eeyik hat hold földdel. Árpad-
utcában 2X> szobás, Horváth Elek-
utcabanipanishaz l X ^ i ^ X t szobás 
nagy kerttel. P i a c ú két üzletes, két
szobás üzletház. Rakocziutcabau 3 X 1 
szobás bérház, piacual 4 szobás csa-" 
ládiha.. Gyika (éle 1—5 szobás csá-
ladiház, Saci utca 4. szamu kettő-
szobás haz azonnal bérbeadók, be
költözhetek. Hunyady-utcaban (volt 
Győr uto) 3X2Q0 • :<Nes házhelyek 
eladrk. 

"Ha venni, vagy eladni akar, 
tessék irodámat teljes bizalommal 
felkeresni. » ' 

Csoknyay Jézsef 
ingátúfi irodája 

' £ • C-Udömöiy Arpád-u. 16 

í r ó g é p apir* 
í r ó g é p s z a l a g 

Dlnkgreve papirkereskedésben 

Celldömölkön a Kossoth 
Lajos utcában levő >Magyar Ki
rálya szállód:-, épületében az 

I Annus nolgylodrasz szalon 

üzlethelyisége 
i május l-re bérbeadó. 

Bővebb értesítés nyerhető a 
I háztulajdonosnál. 

Várkeszö községben 
l • jóforgalmn 

! koFCsmaüzlet-ház 
j a bentit levő bolttal és mészár-
I székkel azonnal örök áron eladó, 
j Bővebb felvilágosítás a tu-
i lájdonosnál Kiss Lajos korcsmá-

rosnál nyerhető Várkeszőo. 

Két szobás lakás 
a hozzá való mellékhe
lyiségekkel április l-re 
kiadó. Bővebb értesítés 
nyerhető özv. Jnray An-
talnénál Celldömölk, 

Vásár-tér. 
My«t*c<rTX-ifcgTeii Béi r l t nUaavnQn trendezett "VonvvEjamdájíhan; -^Iklöruölk, 
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Nemetország és a jocarnoi szerződés. 
Hittler birodalmi vezér és 

kancellár a szovjett és francia 
meg nem támadási egyezroéuy 
ratifikálása után férfias elszánt
sággal felmondta a locarooi-szer
ződést, A szerződés felmondásá
val a Rajhaövbe bevonultak •••'a 
német csapatok, a lakos-ág ujjon-

jó_lelkesedéSBel fogadta őket, a 
francia- korimáhy"pedig ideggisí 
gében-mindjárt retorziókat em
legetett a francia vi'áglapok 

."hasábjain. .• T- • 
Hittler kijelentése szerint 

mindeB_köiÜJ"méuyek között Né
metország az igazi béke megva
lósítását tartja szem eiott.-Ezen 
cselekedetével csak felségjogait 

" kivánj'a gyakorolni a rajnavidék 
felett s ellérxrendszabályok ez'k 
a-francia határvidék nagyarányú 

-erődítési mozgalmaira. A francia 
kormány minden igyekezetével 
azon van, hogy-a németek elletii 
szankciókat léptessenek életbe, 
azonban ugy az angol, mint az 
olasz törni iny nagy óvatossággal 
jár el. ezen kényes ügybé; , ; .és 
közvetlen tárgyalások során akar
ja a két álláspontot összeegyez
tetni. A nemzetek igazságos állás 
pontjuk /mellett mindén bizoBy^ 
nyal kitartanak, hiába sürgeti 
Tituleeku román belügyminiszter, 
a kisantant a fürge utazéMigy-
nöke a retorziót, mert, beszédé- • 
bő! kilátszik, hogy a kisantant | 

külpolitikai helyzet változása 
folylin a kisantant létjogosult-
saga, valamint összetartó ereje 
már megszűnt. 

A franciák még mindig nem 
látják be, hogy az idők. válto
zása folytán, a győző és legyő
zött közötti nagy külömbség 
megszűnt és ha sokáig késnek, 
ku^TJlttikáruk— 
megváltoztatásával, altkor tényleg 
bekövetkezik az a sajnálatos 
eset, hogy a világbéke nem jön 
létre,' hanem egy ujabb borzal
mas világháború, amely lángba 
fogja borítani az egész világot. 

... Franciaország képviselővá
lasztások előtt áll, tehát nagyon 
jól tenné, ha őszintén mégegyezne 
Németországgal, mint ahogy azt 
Laval és kormánya akarta. Né-
metor«ág_csak a saját védelmé
ről akart gondoskodni a Rájna-
v défc megszállásával, nem pedig 
a '., nagyhatalmak ellen akart 
akciót kezdeni, tiszta és világos 
Németország cselekedete, még
sem akarják neki megadni a 
lehetőséget, hogy nagyhatalmi 
pozícióját a régi hagyományai 
hoz híven betölthesse. 

A, német birodalom nagy 
hatalom, tehát joga van megfe
lelő hadseregét tartania akkor, 
amikor Franciaország lázasan 
fegyverkezik, közben pedig a 
leszerelési konferenciákon köve-

ménv összeegyeztethető-e a lo- i *^evizió megvalósításával, akkor 
J-carnoi szerződéssel és hogy olasz4« ")«?«l»thatj4tc a nagyhatalmak, 

és angol csapalok állomásozza- | «Ö8T & világbéke igazán megva 
pák ideiglenesén Franciaország
ban, ez a hágai döntő bíróság 
ítélete alapján lenne végrehajtva. 
Ha figyelemmel kisérjük a világ 
-lapok tudósításait, abból megal

apíthatjuk; hogy ugy Németor
szágot, mint a locarnoi szerző
dést aláíró hatalmakata higgadt-

atojság jellemzi. De érdekében, mert Angliária 

létérdekét akarja szolgálni min-
. denképen, ezért hízeleg a fran- j 

cia kormánynak, mert látja, hogy j 
ujabb fegyverbarátsági szerződé-4 
sefcetmár kötni . nem tud. A t 

teli a nemzetek általános lesze
relését. 

A népszövetség londoni ülé
sén fognak dönteni árról, hegy 
a szovjett-orosz francia egyez

nem állapitható- meg teljes tár
gyilagossággal, hogy miért foly
nak, a titkos diplomáciai tárgya
lások -Külön, amikor a népszö
vetség Londonban ülésezik és 
az ő hatásköre, hogy döntsön a 
német kérdésben. 

I " - Amig ezek Londonban foly
nak, Gömbös Gyula miniszterel
nök és Kánya külügyminiszter 

! az osztrák áltamférfiakkat-együtt 
i "Mussolinival találkoznak Rómá-
j ban, amely tanácskozásokon bi-
izonyára szőnyegre kerülnek a 

német események.. Nemzetünk-
- nek egyetemes érdeke nem lehet 

más, mint az, hogy a németek 
űj^le-kedete iiláti, amelyhez még 
hozzá kell számítani az olaszok
nak az abesszin háború sikeres 
befejezését is, hogy mi is mond
juk- ki nemzetünk felfegyverke
zését, mert mi vagyunk hivatva 
a Dunamedencében a vezetöszé-
rep betöltésére, nem pedig a 
kisantant, elszakított területeink
be z-és^íétiás^^z^maáenjtö^ 

lósul, mert. a magyar kérdés 
fogja megszüntetni a nemzetközi 
feszültségéi és megjavítja a nem
zetek egymás közti viszonyéi is. 

Edefl angol külügyminiszter 
nagy államférfiúi tekintélyével 
minden bizonnyal sikeresen fog 
hatni az igazságos megegyezés 

rülmények Között ragaszkodunk, 
rnert az igazi világbékét ugylát-
szik csak az olaszok, németek 
és mi maroknyi magyarok akar
juk, mert ha mi megerősödünk 

érdeke ugy a Németországgal, 
mint Olaszországgal való jóyi-
szony megvalósítása és fenntar
tása. 

Németország minden bizony
nyal egyirányú',' illetve azonos 
külpolitikát fog folytatni, mert" á 
történt események után könnyen. 
bekövetkezhetik egy. olasz-német 
meg nem támadási egyezmény 
megvalósulása is. A francia kül
politika még ugy látszik mindig 
nem isínerte fel a szovjettel, való 
barátkozás káros befolyását és 
hátrányát, mert a legelső alka
lommal kommunista propaganda 
lesz á válasz a francia barátságra, 
tehát a francia-szovjelt meg nem 
támadási egyezmény meg nem 
kötése^ megmentette volna, a vi
lágot az esetleges -ujabb rázkőd- -
tatásoktól. . 

Nem tudjak még, hogy mi 
történik, a német" nép egysége 
megmutatkozott Hittler nagy be
szédében s minden bizonyára 
érvényt is tud 'szerezni elhatá
rozásán ak. nekünk" "is csak az 
alkalmat kell várnunk, hogy 
dönthessünk óvónkról,- nekünk 
is egységeseknek ktll lennünk,' 
mert ugy érezzük, hogy a törté
nelmi órák már közelednek. 

Az élet mostohája. 
Bakooyaljí kis város.S a város 

... sziveban egyszerű kis ház. Ablakában 
.piros ciklámenek, pompás muskátlik 
illaloznak." 

Künn az egyhangú elet zajlik, 
ma Különösen forgalmas utqákoo. 

Benn a fehér/függöny mögött 
félhomályban néma csend: a városka 

" legjobb diákja fekszik sápadtan, sze
mét lehunyva. 

Ma nem hallgatja az ébredő 
tavasz « e r meséjét, ma a zárkózott, 
ábrándos természetű Kálmán kOlönö 
sen hallgatag. 

A konyha ajtajában az orvos 
távozik. . . . .. 

Ne aggódjék kedves Szeolhéné, 
a fiu túl van minden veszélyen, a 
golyó szerencsésen elkerülte a neme-
•eblj Mérveket. De ne hagyja magára, 
tol komoly a fiu. .' ' - - -.".. 

Az ám lelkem, doktor nr de 
- nem lehetek níellette mindig, szegény 

P"e<jyasszony.vagyok, nem végzi el. 
?elyettear senki a dolgom. Nemesnél 

Sárikát a kézimunkával, -erdisknrál, 
meg felolvas neki, régi játszótarsakl 

— Akkor jól van I Hát csak a 
diétát Bzigoruan betartani, latén meg
áldja Szeothéné — s már sietett is 
el a doktor. 

A kis kaknkos óra tize! UtOtt... 
az ajtó lassan megnyílt... barna fej 

"tágra nyitott sötét szem kukucskált 
be óvatosao, azután egy formás fehér 
kéz, majd a másik is megjelenik. 
Végül szépen fejlett hajadon pompás 
alakja bontakozik ki a homályból. 
Lábujjhegyen, aggódó arccal lépeget 
az ágy leié. Kálmán kinyitja szemét, 
arcát halvány" pir önti el, szeme ned
vesen felragyog. 

— Csakhogy itt vagy már, na
gyon vartalak. , 

— Rosszul vagy talán? 
— Nem I Ha téged látlak jól 

érzem magam, de örökkévalóság, mig 
távol vágy... Szeretnék mindig beteg 
lenni, ha ezzel idéláncolhatnám ma 
gamhoz az én jó tündéremet. : 

— Ne beszélj igy. mert elme-
gyek:., durcáskodik Sárika.., 
• — Nem! Ogyé-azt nem tad-

na-.I megtenni ? Dgy-e Te is szeretBz? 
— keresi esdve a leány tekintetét 

— Áldom Istenem, hógy az az 
ostoba golyó, mit az én kedves paj
tásaim valamilyen vadnak szántak, 
engem talált. 

—• Különben nem akadtunk 
volna ennyire egymásra . . . 

— Csak par évet kell még vár
nod, akkor kész^áüiló leszek. Dgy-e 
megvársz kis tündérem?— ——-
.... A lányka pirulva bólogat fejével. 

— Valahol 'a város végén ilyen 
kis kertes házban fogunk lakni —• 
suttogta'lázaiau a fia.. 

— Azért tovább fogók tanulni 
és téged is tanítani lóglak. 

— Én nem szeretek tanulni — 
biggyeszti száját a kis tündér. 

— Öh, mert Te nem tadod 
Kde*, hogy a tudástél szárnyaink 
nőnek és mily fenséges r e p ü l n i . . . 
repülni 1 Berepülni a nagy mindensé
get, behatolni minden titkába, misté-
riomaba -— folytatja égó szemekké1. 

: — Eddig csak a tanulás érde
kelt, pap akartani lenni, -de mióta 
rádjondoíok, lérEondtam .-róla. \ 

— Miért akartál pap lenni? 
— Miért? Mert a természet 

ezer csodája mely-eves ihlettel tölti 
el a szivemet az Alkotó iram ! 

— Te is ilyen élő osoda vagy, 
megfejthetetlen csoda — az O al
kotása. 

— Csoda vagyok ? Kacagott 
Sárika. 

— Az vagy királynőm I Tün
dérkirálynő, aki az én szúrnom éle-— 
tembe boldogságot varázsolt.-

. — Ne beszélj olyansokat. Még' 
megárt. Inkább én beszélek, vagy 

.olvasom a .Sorsok, at — s közben 
gyöngéden igazgatja Kálmán párnáját 
s megsimogatja a fin fejét. . ' 

— Óh, ezek a. kis kezekl — 
leheli ra csókját, bár örökké-az én 
párnámat igazgatnák s az én hajam 
simogatnák. 

'•—Tudod — suttogja tovább 
— azon a szerencsés vada -.:.-;>• :-. 
melyen megsebesültem, - e'Őször volt 
fegyver a kezemben, , a v'adasi láz 
ngem is elragadnit, repülő pintyőkére 

lőttem.. De mikor olt feküdt előttem 
a halott kis madár, 'mabácskát szo-
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Összeomlott a Marton Béla ellen indított 
tendenciózus támadás. 

A képviselőház összeférhe
tetlenségi itélő bizottsága mait 
héten döntött vitéz Marton Béla 
összeférhetetlenségi ügyében. 

Az előadó Ismertette vitéz 
Marton Béla összeférhetetlenségi 

a b izo t t ság^megá l l ap í to t t a , hogy 
a dános í uradalmi tejgazdaság
nak . t e j ü z e m e a tejszáll í tási , 
•mint legolcsóbb ajánlattevő 
nyerte «1. Megállapítot ta t ovábbá , 
bogy a tejszál l i tásra a m^-b izás t 
mindig szabályszerűen meghtr-

\-detettverspnijt,árgyahJnfín nyer* 

pedig az olimpiai lovasok díjlovaglást 
íoguak bemutatni. Re»zi vesz a lovas-
mulatványokorr s m. kir. Bercsényi 
tüzérosztály kopőfafkája is, mig a 
Magyar Gazdák Országos Lo : asegye 
sOlete tandem ' haitasat és egyéb 
lovasjátékot fog' bemutatni, f ra. Kir. 
államrendőrség li-va-osztalya régi 
magyar "jelmezekben- fogja, változatos 
összeallitasu karua-zeljet előlovagolni, 
amely, mint műiden évben, ugy most 
is nagy érdeklődére tarthat számot. 
A lnV(isUWAm«rt. t .y levita karil--Té"je 

lamint a zárás utáni napon is log 
menni ez a járat, ezeken a napokon 
azonban Cíak a reggeli Ss az esti 
órákban.-

ó .Bndape-sti Helyiérdekű Vásn-_ 
tak vonatain a kiállítási, napokon 50 
százalékos kedvezménnyel leh'/t utazni. 
E kedvezmény igénybevételére a Bu-
dsp'stre utazásba! rendes meuetje-
nyet kell váltani, amelyet a kiállítás 
területén a' igazolványokat lebéjyegzO 
helyiségben fel kéli mutatni. Itt t 
lalr-j iiók igazolványt kapnak é.-, ezzel 

agyét, rámutatott arra, hogy a 
bizottság a bejelentett összefér
hetetlenségre vonatkozó tényál
lást minden vonatkozásban ki
vizsgálta és ennek alapján a kö
vetkezőket állapította meg: 

Vitéz Marton Béla gazda
sága kisebb városi tejellátó é s 
tejtermékeket gyártó üzemi ipara 
részére 1931. évi január 7-én 
— tehát képviselősége előtt — 
szerezte meg az iparengedélyt. 

A beszerzett; iratok szerin t 
vitéz Marton Bébi gazdasági 
ttserne-ugyáücsak képviselősége 
előtt már kötött tejszil lilásra 
vonatkozó szerződést az állam
mal, amikor tehát képviselői 
befolyását sem a szerződés el
nyerése, sem az egységárak 
tekintetében nem' érvényesít
hette. 

A jelenleg érvényben levő 
szerződésre vonatkozó iratokból 

', te el, továbbá, hogy a szállítandó 
tej értéke a törvónyben megál
lapított határértéket nem éri el. i 

Ezután az előadó farkasfalvi 
Farkas Géza külön véleményét 
ismertette, amelyet követőleg az 
itélőbizottság döntést hozott. . 

Az előadottak alapján az 
itélőbizottság kimondta, hogy 
vité* Marton Béla nem össze
férhetetlen. 

~7\—tejösszeférhetetlenségi itélő- ; 
"bizottság, !..inl illttékes fórum, 
ezzel az Ítéletével egyúttal választ 
adott azokra a vitéz Marton Béla 
ellen indított tendenciózus láma 
dásokrá is, amelyek a sajtó egy 
részében, láttak napvilágot és 
amelyeknek politikai céltata 
már eleve kétségtelenül megál
lapítható volt. 

eseményszamba m-'nő látványosság 
ie:z, inig az Ünilőver••my Egyésn'él 

A kormányzó nyitotta meg a mezogazd. kiállítást, j 
A biiipestl mezőgazdasági Kiállítás i s a lovassportisemeiyek ' 

programmja. - Közlekedési tájékeztaté. 

..... Március 20-án nyíltak meg az 
ez évi. kiállítás kapni a látogatók 
előtt, e napon zajlottak le a bírála
tok és díjazások es másnap, március 
21-r-n, szombaton délelőtt nyitotta 
meg vitéz nagybányai Horthy Miklós 
kormányzó a kormány tagjainak, a 
diplomácia, társadalmi és gazdasági 
testfiietek nagyszámú képviselőinek 
jelenlétében, ünnepélyes keretek kö
zött a kiállítást. A kormányzót Da
rányi Kálmán löldmivelesügyi minisz
ter, S n r w i n h Lásilo gróf, s í uMGE 
elnöke, Jeszenszky Pál udvari tanácsos, 
a rendezőbizutlság elnöke és Konkoly 
Thege Sándor dr., a rendezőbizottság 
lőtitkara fogadta. "-

—. ' . ' A kiállítás március 20—25 nap

jain, tehát 6 napon át lesz nyitva, 
reggel 8 tol este 7 ig. "• 

A rendezőbizottság a minden 
Ayben örvendetesen tapasztalható ál
talános érdeklődésre- való tekintettel 
ez évben is megrendezi a kiállítással 
kapcsolatosan a lókiállitással szerve
sen összetartozó kűtö-jféle lorasese- i 
menye-.et. A lovasmutatványokon ki J 
vOl a kutyakedvelők igen nagy tabo- ! 
rának többször, kifejezésre juttatott 
kívánságára pedig a nagyszabású 
kutyakiáliitáassl kapcsolatosan, kü
lönféle kutyabétnotatökat ia rendes. 
Lovasrhérkőzösek. lesznek március hó 
21-éu, 22-4n, 23-an, 24-én és 25 én 
délután a legjobb urlovasok és urlo-
vasnők részvételével, két alkalommal 

versenybeojutatót fog rendezni. Nagy 
számban f..gnsk felvonulni az ötöl, 
négyes es keltesfogatok,. amelyek 
részére szépségverseny, dijhajtási és 
skadályhajtási verseny lesz, mig egyes 
napok délutánján az Osszés fogatok 
elöhajta-ra kerülnek. - Feivocoloak a 
lovasmutstváoyok keretében a dijat 
nyert igás. s haszhea fogatok is. A 
Nemzeti Lovarda Egylet a mindenkor 
nagy érdeklődéssel kisért »Jeo de 
Barre< t fogja bemutatói a legismer
tebb hölgylovasok részvételével. 

A diiazott lovakat és szarvas-
marhákat-az "4)nnépéiy<w-Jnegny4tás: 

kor, valamint március 2 2 é a e s 2 5 - é n 
délelőtt 11 órakor fogjak elővezetni, 
a díjazott iovak»t a lovasmutatványok 
alatt is •erővezetík*. 

Különös érdeklődésre 'arthat 
számot a kulyabemutaló, amelynek' 
egyik érdekessége a pásztorkutyákkal 
bemutatott nyájterelő verseny les/. 
E en kívül rendőrkutya bemutatót, 
zotorék és patkányfogó- versenyek, 
valamint vadászkutya bemutatók fog
ják a közönséget szórakoztatnisegyes 
napokon a díjazott kutyák is előve
zetésre fcerulaek, a kutyabemiitató 
céljaira 'külön elkerített es a kutya-
istálló mögött -levő, erre alkalmas 
helyen. A kutyabemutatók március 
21 en délutáo, március 22 én délelőtt 
és délután, valamint 23-án-és 24 én 
délután lesznek 3 órai kezdettel. 

A kiállítás kőónyen elérhető 
lesz a közvetlen autóbusz- éa villa
mosjáratokkal, amelyek a 'kiállítás 
kapnjáig fognak közlekedni. Az »M« 
jelzésű autóbusz március 20-tól 25-1g 
bezáróan az Apponyi-térről a kiállí
tás főbejáratáig reggel tél 8 órától 
közlekedik és az útvonal több pont
ján, á Kossuth Lajos utca és a Sem-
melweís-ntca sarkán, a Nemzeti Szín 

valamint az ideutazásra váltott mé 
neijeg.yel aznap dijinentes-n - lehet 

háznál és a Baross téren is megáll 
A Rnkui-kórhanrtl indolő és a Nép-
szinhaz-utcá'n menő 29. számú villa
moskocsi a telep kapujáig log közle
kedni márcins 18—26. napjain, tehát 
a kiáll tást megelőző két napon, va-

vísszautazni. Az igazolványt vissza-
utazás előtt a HÉV budape sti végál
lomásán le kell bélyegeztetni. 

A vasúton 50 szazaiékos ked
vezményes utazásra jogosító igazol
ványokat lehet vásárolni lapunk szer 
kesztősegeben. 

A kiállítási iroda epületében 
interurbán telefonbeszélgetésre és táv-
iratforgalomra berendezett postaki-
rendeltség működik, ezenkívül a te-, 
lepen még több telefonállomás is 
van. . 

Tavaszi H(ép. -
| Tavasznak c ;ókja érzik a t á j o n . . . 
; Lepkeraj táncol ezer v i r á g o n . . . 

Sziklaliérc onnan híre sincs hónak, 
Szerelmes sasok: friss rőzsét hordnak 

Mélyen a völgyben s -az ősi tíil.yben, 
Ős erő lüktet. A néma rögben 
Száz. élet fogan. Mindenütt éled 
-A hol! természet s oly szép az. élet. 

Lombtalan ágon duzzad a b i m b ó . . . 
Párját kiaitja a sárga rigó . . . 
— A buzatenger: zöld selyemkendő, 
Égi biztatás, biztos jövendő I •'.'•-

A faluvégen, zöld pázsit szélen, 
Sárga libácskák legelnek s z é p e n . . . 
Amott egy kéme- y vendéget logad. 
Golyapár kering iölötte sokat. -

Zümmogv.. szálldos a kis méhecske, 
Vigan Sósaikéi' a" lösti. fecskéi. . . 
Aranyos palást ragyog a' tájon, 
Az élet n:a még egy színes alom. 

A gyerme; sT»g ujjong, viháncol, 
Reggeltől estig örömmel táncol. 
S ha a/ est leszáli, a .tó .víg népe 
Altatót brekeg a csendességbe . . . 

Tavasznak csókja érzik a tájon. . . 

Szivem is ujai, n vágyam é l e d . . . 
»Kö zöu'.lek téged, gyönyörű élet 1« 

Bertalan Sándor. 

Hirdetéseket felveszünk. 

rongatotl á szájában, csaknem sírva 
(akadtam. Hát nem kegyetlenség meg
fosztani egy fészket s talán egy sereg 
madárgyereket gondozójától, egy ma
dárkát a párjától, — meglogadtam, 
nem használom többé fegyverem — 
neked mondom, de barátaimnak rös 
tettem — kineveltek volna. Éppen 
haza akartam osonni, mikor a go
lyó éri. 

Ha maid nekünk is lesz 

víz muzsikája, mind, mindjobban 
összefonták csábító varázsukkal a két 
szerelmes sziv szövevényes szálait. 

Mire aztán a fák arannyal szór
ták be az avart, Kálmánt az iskola, 
a kötelesség, a varos azóllitotta. Sze
relmes szivek fájó búcsúval szakadtak 
el egymástól, de a különösen érzé
keny lelkű Kálmán ott sz uj környe
zetben bánkódott : ugy érezte, ilyen 
boldog többé •ohaeem l e i 

—Mindenségem, édss, szép sze
relmem, ugye magvársz, esdeklett 
a fiu-. 

Mire az ilju újból hazament, a 
hó szikrázva porzott as uton, \ nap 
aranyos fényét hidegen, fagyosan 
szórta, még az ég is belesápadt. A 
Szilveszter estet Sárikáékuál töltötte, 
ahol a vastag, vöröiképü gazdatiszt 
már mindennapos volt. 

———A leány néma megadással tűrte 
sorsát, csak mikor as ifja elbúcsú
zott, as egyedüllét egy pillanatát fel
használva borult sírva nyakába. Pe
dig nem ís tudták, hogy . ez volt. 
utolsó találkozásuk.' 

Igaz, hogy midőn a megérde
melt - oklevél Kálmán kezében volt, 
lázasan ezer kétségtől gyötörve sietett 
Sárikáikhoz . . . de b i á b a . . . elké
sett . . . a kis madár már kirepült, a 
fészek üres vnlt. Legalább Kálmánnak 
agy rímlett, üres a Nemesek háza, 
a saját, otthona, a kis szülőváros, de 
üres aa egész világ, az egész élet, 
mely annyi szépet ígért neki. 

" . ' : - - •' .»«, ...... 

Tizenöt év telt el. Búcsúzott as 

őszi nap, de itt hagyta ragyogó fé
nyét a fák, as avar aranyos levelein, 
a hátak csillogó ablakain és a vízen.' 

Harminc-harmincöt éves férfi 
tűnődve nézi a nyugodt méltósággal 
hömpölygő patakocskát. Finom vo
násai mélyen szántó érzéseket tük
röznek vissza.' 

S hallgatja a víz locsogó fecse
gését, melyek régen oly sok szépet 
meséltek, ígértek neki. 

A kia kertes ház a víz mellett 
már régen gazdát cserélt. Kálmán 
édesanyja kisebb lakást: örök Iskást 
bérelt, ott nem messze az akáelom-
bos, madárdalos temetőben. 

S tizenöt év után, újra eléje 
jött Sárika — • megrohanták as 
emlékek — s ott belül megint valami 
összetört s ott belül valami megint 
összedűlt: egy bálvány, egy bűbájos 
angyal kép. Valamit elveszített örökre... 
kincset, mely életébe szépséget, gyö
nyörűséget varázsol . . ' . 

• Fájdalom szorította össze ajkát, 
Bírni szerelett volns. 

Tudta, hogy mai nem jon rísssa 
többet soha. — -

Stalay Károly. 

fészkünk . . . Te lessel a kia anya. 
~ éa meg a kis apa éa less -gysrmé-

kűnk is. 
- — K i i lányunk és kék szalagot 

kötünk a hajába — lelkesült ostode-
•eu Sárika • . 
- . — De most mar olvasok, mert 
a néni minden pillanatban bejöhet. 

Igy repültek a napok, 'mióta 
egyhangú életük eddig soha nem sej
tett, csodás szépségekkel telt meg. 

Mikor Kálmán fellábolli együtt 
járták a napos tarka rétet, a hüvöa 
kia ligetet, a buzédss kis vizet, nj 
isinek, lények ragyogták be életűket. 

A virágok édes Illata, a madár-
V. .da l , a bűbájos nyári esték,' taoaOk 

Beatje, a hold mosolygó orcája, éa a 

ügy is volt. A következő nyá< 
alig szentelhetett 

időt kia pajtásának. 
— Mit akarás attól a fiútól, 

korholta a gondot mama Kern te-
hoziad való — hittan még gyerek. 

Itt vannak a háaasulaodó többi 
fiatalemberek, átokkal törődj. A Ra 
zon Bandi pl. kitűnő parti. I Hogy 
mindig vigyorog? Istenem, inkább 
nevessen, mint sírjon. Ami fő, as ap
jának -háza, földje, .marhája van bő
ven és manna még tok-tok. 

Mind többet ér, mind aa-mV 
étüenkórasi. 

Káinián pedig rttiketve lettt 
az alkalmat, hegy Sárikával négy- I 
szemközt beszélhessen 

V 
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H Í R E K. 
Személyi hír. Jándi Boruardiu 

m. kir. kormanyfőlanScsos, dömOlki 
..D-ii péuteksa Pannrmbalniara utazott, 
hpgy a Rend nagy alapítójának, Szent 
B»nedekTreVTiombati uévQonepén — 
a pü-pö&i konferencián résztvei ő Ke
lemen Kcizosztom főapát falkérésére 

: az ünnepélyes szentmisét ponti
fikálja. 

-Szent József, a—tóm.—tauX-
anyaszentegyház védőszénijének ün
nepén, csfflrirtfli ön rogynih-tél 8 óra
kor dr. Horváth Károly perjel plébános 
ünnepi szent misét mondott, amelyen 
a tanuló ifjúság és a hívók oagy 
szambán veitek részt. 

Szent Benedek. A Rend nagy 
alapitójának névUnnepén teguap,szom-
baton délelőtt 9 érakor az apátsági 
templomban dr. Horváth Károly per
jel-plébános fényes papi segédlettel 
ünnepi nagymisét celebrált, melyen 
az iskolák növendékei és a hivat 

T a g y ~ s e r e g » , varr részt; Az ~ egyházi 
vegyeskar Uhlár Gynía karnagy ve
zetésével latin misét adott elő. Dé! 
után 3 órakor Szent Benedek litániát 
tartottak, amelyen az oblátus és ob-
iáták szövetsége fogadalom megújí
tást let t 

Lelki gyakorlat a Bencén 
székházban kedden vette kezdetét és 
csütörtökön, ért veget A lelkigyakor
lat szónoka dr. Czoczor János esz-
tergomíábort szalézi intézet igazga-. 
gatója volt .._...._ 

Lelkészértekezlet. A kemenes-
aijai » ' . egyházmegye lelkészei csü
törtökön, 19-én délelőtt az Iljusági 
egylet helyiségében lelkészértekezletet 
tartották, amelyen az egyházmegye 
agyéit tárgyalták le. 

Március 15-en reggel 8 órakor 
az ev. templomban gy érmek isten tisz
teiét volt, amelyen Baosi Sándor lel
kész prédikált, utánna az If j . Jtgylet 
nagytermében. a gyermekek Hazafias 
ünnepet rendeztek. 

A tavaszi divat a Szín
házi Elet uj szántáhaa. Guthy 
Böske cikkebea és káprázatosan 
szép képekbe.i-vonul fel a pesti 

divatszalonok Icggyönyörobo 
modelljei a S. n házi Élet uj 
szamában. K yik pompás toa-

. Iett~ a másik utau, a tavaszi 
divat minden újdonsága, meg
lepetése, kapr z ' a • . euedik 
meg az oldaiakoi. A színházi 
rész bevezet c.^ket ¡1-rezeg 

szap cikkben emlékezik meg 
Paulay Edéről, akííiek száz éves 
születésnapja: Chíiepeite most a 
Nemzeti Szit ház. A jubileumok 
hete volt az elmük héi, a pesti 
színházakban uem keve.-ebb 
-mint öt jubileumot ünnepeitek. 
Ezekről a jubileumokról Földes 
Imre, Bárdos Arthur, Vaszary 
János, Stella Adorján és Bulla 
Elma irtak cikkeket és a jubi
leumi estéknek miiiden kedves
sége fényképekben van mrgö-
rOküve a_Szuüiazi Életben. Has 
érdékességek az uj számban : 

Hittvany Lili mozikritikáia, 
Hollywooüi-^levtl egy uj ma
gyar karrierről, Hevesi Sándor 
operakritikája, Kun Magda és 
Gyergyai Istva,! káprázatos kar
rierje Londonban, ntolsó intervju 
Patiiuval a párizsi divatdiktá
torral, képek < uy japán sziuházi 
el.^adá,röl, ahol m . yar huszár 
ruhában játszanak a színésznők. 
A sportrovatban a nemei—ma
gyar mérkőlé . fégerdékésebje-
Je^ae t^Támás István és Ignác 
Rózsi novellái, érdekes moz.ro-
vat, Bus Fekete László regénye. 
Oarabm-iléklet: Gerhardt Ha-
uptmanu gyönyörű színdarabja 
ÉS PIPPA. T/vNCOL Szenzáci
ós kottasláger, 32 oidalas Gyer
mekújság, 64 oldalas Rádiómű
sor, kézimaukaiv egészítik ki a 
Színházi Élet 288 oldala< uj 
számát, melynek- ara 60 fillér. 
Előfizetési dij negyed, évre 6.60 
pengő. Kiadóhivatal : Budapest 

Előfizetni lehet Kőveei Paula kézimunka üzletében Celldömölkön. 

AT KÜLDI A POMPÁS (.fiPOT 
es EZENKÍVÜL AÍH/L A*REMEK 

SZO/ffEGAJANdEKűTf 

Minríen előfizetőjének 00X00 cm nafjyséeu 

MÚ «'É£»ZiES RJUZU 
: . KELlMSZÖÍtYEGEf 

AD AJÁNDÉKBA A TÜHDERUJJAK. 
A L^Ka.os Artur,_aiüvész-lariár tervei szerint 
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P 14.43. Az öeszeo beér-
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Brí',*o-s- eiándekot A részletekben etö-
i.-eiöc 'JszCre pedig .félretesszük azt 
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Minden tabtetián 

' termében Szent József ünnepélyt 
""j rendez. Az ünnepély szónoka Jándi 

| Bernardin kormánylőtauacsos, dömölki 
I apát lesz, a Legényegylet tagjai sza

valatokkal, a vegyeskar énekszamok-

1 ^ . Bayer-kereszi nelhai nincs 
B tehát Aspirin-'rsbletta. Saját 

érdekünkben erre ügyeljünk. 

Elhunyt nyufl. tanító. Hosszas 
szenvedés után elbnnyt Budapesten 
73 éves korában Domby Péter dobai 
ny. róm. kt th . kántortanító. Szerdán 
délután kisérték utolsó útjára az nj 
köztemető halottas basából igen nagy 
részvét mellett A* elhunytat özvegye, 
oégy gyermeke, két testvére és 8 
unokája és kiterjedt rokonsága gyá
szolja. Nyugalmas éveit Pápán és 
városunkban töltött*, élénk részt vett 
továbbra is a tanítás nehéz munká
jában, kisegítette beteg és szabadsá
gon- levő kartársait, nálnnk is foly
tatta eme nehéz munkáját, itt még 
a Vegyeskarban is működött nagy 
buzgalommal és mikor a betegség 
erőt vett rajta, családja elvitte Bu
dapestre,' itt fejezte be hosszas szen
vedés utau érdemekben dus életét 

Szent József iiniepély. A cell
dömölki róm. kath. Legényegylet ma 
délután 5 órakor a Kath. Ház hagy-

kal, a. szalonzenekar pedig zeneezá-
i mokkái szerepelnek, a műsoron, 
r v Vallásos est az ev. templom
i b a n . Csütörtökön, 26-án este folyta-
' tódik a vallásos e-tek sorozata -az 
| «v. templomban. Bácsi Sándor Hittler-

ről sróló előadásának második része 
következik, Gerencsér Mária és Koltay 
Sándor szavalnak, az Ifj. Egyesület 
vegyeskara énekel Ludván Sándot 
karnagy vezetésével. 

Sándor, József névnapok végre 
meghozták a jobb enyhe időt, a falu 
földmivelő népe ellepte a mezőket, 
megkezdte a mindennapi kenyérért 
való küzdelmet, a névnapok pedig 
mindenütt a régi hagyományoknak 
meelelelőén vig poharazás közepette 

ezennel is szeretettel meghívja az 
egyesület tagjait, pártoló tagjait, disz-
tagjait éa védnökeit, valamint az ér
deklődő közönséget. 

földi csere tá rsa t ta lá lha t , ha el
olvassa a Sz ínházi Élet bélyeg
apróh i rde tés i rovatát . 

. Lsjkiszbeiktatis. D. Kapi Béla 
püspök a győri ev. templombán pén
teken este fél 7 órakor az istentisz
telet keretében avatta fel lelkésszé 
Hubert István foldinket, Hubert Sá
muel vendéglős fiát. Az avatáson a 

' családon kivül megjelent Bácsi Sán
dor oelidömölki lelkész is. 

Kellemes meglepetést szerez és 
általános feltűnést kelt az uj 36. M. 
Kir. Oaztálysorajáték játékterve. Lé
nyegesen emelték a 20.000 pengős 
és 10.000 pengői középnyereménye-

amit nly eokszpr kérték a aUk-

littatta Bobára, ahol szerdán délotá 
helyezték OrOk nyugalom™ nagy rés* 
vét mellett -

zajlottak le. 
Alsóságon az elmúlt vasárnap, 

március 15-én a celldömölki Ifjúsági 
Egyesület vegyeskara az ev. temp
lomban vallásos esiet rendezett, ame
lyen Bácsi Sándor, ev. lelkész tartott 
előadást, Koltay Sándor és Németh 
László szavaltak. Az énekkar pedig 
jól betanított és szépen előadott éne
kekkel tette változatossá a bensőséges 
ünnepi estet, amelyet Váozy Dezső s. 
lelkész fohásza fejezett be. 

Kath. Legényegylet kulturestje. 
Ma délután 6 órakor a Kath. Legény
egylet saját székházának nagytermé
ben kulturest keretében hódol az 
egyesület f3védőszentjének. Szent Jó
zsefnek. Az ünnepségre a vezetőség 

ket, 
emberek. A jutalom ezentúl 400.000 
pengő, a főnyeremény 300.000 pangó, 
tehát Bzerenosés esetben egyetlenegy 
sorajeggyel 700.000 pengő nyerhető. 
Bendkivűl kedvező, hogy az elsS 4 
osztály főnyereményeit majdnem az 
eddigi összeg . duplájára emelték. A 
nyerési esélyek tehát óriási módon 
növekedtek. Előrelátható és érthető,' 
hogy a szabad sorsjegyek gyorsan 
elfognak kelni. As uj érdekes játék
térvet készséggel megküldik minden
kinek a hivatalos fflárusitók. 

Elhányt pénzliyAr. Móritz Gyula 
m. kir. pénzügyi Mvigyázó, Móritz 
Qynla bobai gazdálkodó fia, 32 éves 
korában a celldömölki közkórhazbau 
elhunyt. Holttestét osajadja haiaszal-

Itt a i Idő I Oltessei! 
Elsőrangú gyümölcsfát, díszfát, 
díszcserjét, bokorrózsát, örök-
zöideserjét, fenyőt, futónövényt 
stb. szállít az állandó állami 
ellenőrzés alatt álló DoghTiry 
László Faiskola r. t. Cegléd. 
Budapest iroda IV. Veres Pálné 
utca 8. félemelet II. tel. 883-31. 
Képes árjegyzék ingyen. 

A Honszeretet egyesület Vas
megyében is megalaknlt a választ
mányba beválasztották foldinket Nagy 
Imre oki. gazda, celldömölki földbir
tokost is. 

Duvadak irtásit a földmivelée-
űgyi miniszter koltai Vidos József 
kemenesmibályfai, Berzsenyi Adám 
dr. kemenessömjéni és Katona László 
celldömölki vadászterületeire megen
gedte. . i -

Budapestre utazók figyelmébe 
ajánljuk a Hungária Gőz-, Kádfürdő
éi Vizgyógyintézet (TIL Dohány-utca -
44), mint a főváros legolreobb éa a 
pályaudvarokhoz legközelebb fekvő 
fürdőjét Itt reggel 6 órakor nyitnak 
ngy, hogy a hajnali vonatokkal Pesti* 
érkezők egyenesen oda mehetnek, ahol 

|~filrdés után a tágas pihenőben magá
kat kialudva járhatnak dolgaik után. 

J=Qőz ée-kádfardö' é r a ^ P r ^ ö s z o l g á -
lási dij esik 10 öli ír. ... ' " 
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Nagyszabású futballattrakcló 
GyÖrttl Március -jri én, délül :n nagy
szabású fotballattrakeió színhelye lesz 
Győr. Erre a napra ngyanis sikerült 
i f i e ü i a Ferencváros teljes bajoQÍi 
együttesét. A föTároai proficsapat el 
leofele Győr válogatott csapata. A 
világhírű bajnoki együttes összeállí
tása a következő: Hada, Polgár, 
Koráoyi, Lyka. Móré, Lázár, Táncos, 
Kiss, Sár. si dr, Toldi, Kemény. A 
kimagasló sportesemény elé az egéaz 
Dunántúlon tendkivűl nagy érdekló-

1-2. szára 

dés nyíltanul meg. Számtalan vidéki 
városból különvonattal, autóbuszokkal 
mennek Győrbe a jelentős éseménjo 
labdarngó mérkőzésre. A mérkőzésre 
szóló belépőjegyek, lényegesen olcsóbb 
elővételi árban, március 24-én este 
6 óráig a Győri Hirlap kiadóhivata
lában (Győr, Czucior Gergely-u. 15.) 
kaphatók. 

Egyházi hangverseny. A cell
dömölki Katholikus Kör f. hó 29-én 
az spátaági templomban egyházzenei 
hangversenyt rendez. A hangverseny 
szamokat a kürtőidet járt aranyérmes 
Máv. Haladás Dalkör, a . Celláömölfi 
R. K. Egyházi Vegyeskar. dr. Havasa 
Imre gordonkaművész, Dhlár Gyula 
iak. igazgató szolgáltatják. Délután 4 
órakor a Máv. Haladás Dalkör meg 
koszorozza a Hősök emlékművét. 

Áthelyezés. Tajabér Ferenc 
eelldömölki banktisztvi-íe'őt. igazgátó
sága a szombathelyi Mezőgazdasági 
Takarékpénztárhoz helyezte át. A 
szimpstikcs és kiváló tisztviselő tá
vozását őszintén sajnáljuk. Helyébe 
Fekete József kerti Szombathelyről 
Celldömölkre. — . 

Esküvő. Horváth Lajos celldö-
molki fütőhazi lakatos tegnap délután 
fél 5 órakor tartotta esküvőjét Nagy 
Jolánnal a celldömölki evaug temp
lomban. , 

Tanitoválasztás Nemeskacson. 
A nemeskocsi ev. tauitóvátasztá6t lud-
valevöleg az egyházi felettes hatóság 
megsemmisítette. A választást újból 
március 30 ára tűzték ki, a választá
són újból Király József eddigi tanító 
és Molnár Dezső kisköcski helyettes 
tanító vesznek részt. 

Eljegyzés. Szekulesz Lázár kis
kőrösi terménykereskedő eljegyezte 
Spitzer Oigát, Spitzer Gyula celldö
mölki terménykereskedő és neje Dn-
gár Hermina leányát 

hogy az elrog-szkod itt ligeti állapo 
tokban rendet teremt, a ligetet visz-
szaadja eredeti rendeltetésének. Meg
oldást nyer a liget gyermekjátszóte
rének végleges rendezése is. 

Két gyermeket találtak lanos-
házán. Pore.br. Janoa szombathelyi 
cipészmeater 8 es t l eves fia a na
pokban eltűnt. A csendőrök Jánoshá
zán megtaláltak őket és már haza is 
szállítottak Szombathelyre. 

A Domokos-éttsremben miu-

!

termesztéséről, a gynmölesös köztes 
terményeiről, a fák ko-hadásáról stb. 
A dusau illusztrált szinee művészi 
gyümölcskértét is közlő két szaklap-

( bol a Növényvédelem kiadóhivatala 
(Bud-p-st, Földmívelésügyí Miniszté-

! rium) egy alkalommal e lapra való 
hivatkozással -díjtalanul küld mutat
ványszámot. 
- . Pályázat. Országos irodalmi éa 

zenei pályázatot hirdet 300 díjjal 
2000 pengő értékben a most-mega-

den este Gárdonyi Gizi dobos és i jaknjjj írok éa 7jne8Ztaxzők_Qrszag<« 
énekművésznő vendégszerepel nagy , Szövetsége, hogy a pályázók közül 
sikkerrel a már jól i.mert jazz-zene- | tagokat és munkatársakat szerezzen 

Tüz Kemsaesmihályfán. Szer
dán éjjel 12 óra után kigyulladt Ke-
menesmíhalyfan özv. Kiss Józsefné 
gazdálkodó szalmatetős háza. A ke 
menesmihályfai tűzoltóság azonnal a 
helyszínen termett, mintán csendes 
idő volt, a tüzet sikerült lokalizálni 
és a többi házakat megmenteni. Özv. 
Kiss Józsefné haza és a padláson 
levő takarmány pusztul: el. A kár 
1348 pengő, amely biztositás révén 
megtérül. A tüz okának keletkezése 
addig meg nem állapitható. 

. Gyümfilesészettani előadás. F. 
h o ^ n - é ü este -7 órakor Gellért Nán
dor máv. műszaki főtanácsos a va
sutasok Otthonában értékes előadást 
tartott a gyűmölcsészetről. Az értékes 
es máeéé sziutujualu—előadást—rgHtr 

. nagyimmá közönség Jjfl"(; '"- „frfSgig 
Községi fásítások. A kör.eégi 

elöljáróság megkezdte a község ut
cainak és tereinek belásitasát. Erre a 
célra több mint 300 drb. külömböző 
lombfát rendelt. Az elöliaróaagnak az 
a cílja, hogy az összes utcákat, te
reket befásitsa. — Itt emht ük meg, 
hogy a moll évben kipusztított ujli-
getrészt most újból rendezik,, fenyő
fákat, lombfákat vegyesen ültetnek 
bele, valamint egyéb disznövényzeti 
telepítenek és virágokat ültetnek. A 
ligetet másutt isTasitjak es rendezik. 1 
A- elöljáróságnak eltökélt szándéka, 

kar élén A fővárosban is jól ismert 
énekművésznő művészetével nagy si
kert arat napról-napra a Domokos-
étteremben is. Az emlékezetes művé
szi esték nagyban élénkítik a Domo
kos vendéglő forgalmát. Műsorán a 
régi klasszikusok és a legojabb slá
gerok szerepelnek, énekműrészete és 
zenei ludasa megérdemli a legszebb 
elismerést. Külföldi művészi körútjá
ról érkezeit várostokba. Must pedig 
olaszországi turnéra hívják. 

Siefániaszövetíég fiokj'a Alsó
ságon. Gariits. E.l.ek_dr. löszolgábiró 
közbenjárására a Stefánia anya és 
csecsemővédő szövetség elhatározta, 
hogy Alsóságon is fiókot létesít. Al
sóság nagyközség gondoskodik a ré 
dőoőintézet helyiségérői, valamint 
annak lüteséről és vilagitásár.o.1,. a 
szövetség közpotjá pedig műszerekkel 
szereli lel. A helység butorz.atanak 
költségeit Schleisiuger Gjcla neje 
vállalta, akit a szövetség megbízott 
az elnöki tisztség viselésével- is. Az 
intézet ideiglenes. orvosa Szaloutai. 
Miksa dr. lesz, mig a vezető védőnői 
teendők ellátására Kósa Karola vé
dőnőt rendelték ki. Az uj védőintézet 
működési körzetébe lzsakfa, Keme-
neskapolna, Mesteri, Nemeskocs és 
Buba községek tartoznak, a védőnő 
pedig hetenkínt egyszer tartozik a 
községeket meglátogatni. A fiók léte
sítése pedig Gerlits Elek dr. főszol
gabíró érdeme. 

Marhalevélforgalom. 1935-ben 
a celldömölki járásoan. Járásunkban 
as elmúlt évben a marhalevélforga
lom a következő volt : 

10 f «0 f 100 

szépirodalmi lápjának. Pályázni lehet 
verssel, novellával magyar nótával, 
bármely zeneszámmal stb. Részletea 
pályázati értesítőt e lap megjelené
sétől számított két héten "belül kész
séggel küld valaszbélyeg elleoében az 
• Irodalom és Zenei Pályázat Bíráló
bizottsága. Kiepest I I . Hungária nt 
12. I . 6. sz. 

5 p o r t . 

Kmríhalyfai körj. 
Alsósági körj. 
Janoshaza nsgyk 
Kmagasl 
Kissomlyói körj. 
Oasszooyfai körj. 
Mgencsi körj. 
Vönöcki körj. 
Pápoci körj. , 
Jhazvidéki körj. 
Bobai körj. 
Ehetve] körj. 
Celld. nagyk. 
Ekeszöi törj. 
Nsimooyi körj. 

Összforgalom 19,998 80 
Az 'életsugarak csodája. Ez a 

címe aunak a rendkívül érdekes ké
pekkel illusztrált cikknek, amely Tol
nai Világlapja Uj számában jeleut 
meg. A legkiválóbb magyar írók no-

1223 1459 429 
953 1185 490 
652 1565 488 

5* 
744 983 366 

2861 949 507 
1113 1917 561 
1014 1271 471 
1721 1012 695 
969 1613 357 
735 1617 685 

1014 623 147 
853 495 
884 572 
908 283 
pengő. 

1245 
734 

2484 

teliaiu kívül számtalan éidekesebbuui 

CVSE—SzPC 3:1 (1:1). 
Bajnoki. Vezető: Fertői. 

Diadalmas, sokat jelentő győ
zelmet szerzett a vasutas. 

Saját-otthonában gyűrte maga 
alá a verhetetlennek hitt szombathe
lyieket, id i l l hetj jóslatunk pedig erre 
a'mérkőzésre 100 százalékos telitalá
lat volt, amennyiben megjósoltuk az 
1 gól külömbségü cehi győzelmet. 

C-ak így tovább és skk"r bi
zakodva nézhetünk a következő baj
noki mérkőzések-elé;— ——'•—r-i 

A gólokat Budai, Osváth, illetve 
Borbély lőtte. • 

CVSE IL—CLSE 5:0 (2:0) 
Barátságos. Vezető: Heimler. 

Nívótlan, gyenge iramú mérkő
zés. Győzött az összeszokottabb vas
utas I I . 

Jók: Csányi. Szombathelyi éa 
Péntek, itielve Varga, Pajor, Tóth és 
Horváth. 

Mai műsor : 
Levente bajnokság. 

A mai nappál megindulják a 
levente bajnoki küzdelmek is. 

Az első napon a következőcsa-

Legnjabb szabadalma dn-
gattyunelkiili gyümölcsfa-

permetező készülék 
Nincs benne bőr, gumi, sem 
lemdugattyu. Nem romlik, ném 
kopik, szerszám nélkül szabad 
kézzel szétszedhető. Használható 
bármilyen edényből, vagy. hali
puttonyból, utóbbi vsetben egy 
rossz permetezőgép tartálya is ' 
alkalmas. Kérjen díjtalan leírást. 

• j - - - Gyártja: 

T a k á c s K á r o l y 
nyug. Mav. elöljáró Budapest VI 

ker. Kerekes u. 28. 
Telefon: 906—79. . .— 

patok kerülnek szembe egymástal. 
Celldömölk—Kemenesmagasi. 

Fél 4 óra. ' Vezető: Klein. 
Alsóság—Ostffyaaszonyfa. 

4 óra. : : • Vezető; Heimler. 
Tokorcs—Csönge. ' 

4 óra. Vezető: Vajai I . 
Rábakecskéd—Pápoc. 

4 óra. Vezető: Rozman. 

Itt említjük meg, bogy az ápr. 
12-re kisorsolt Kemenesmagasi—To
korcs mérkőzést az egyesületek ké
relmére oiájus 17-re halasztotta az 
intézőbizottság. 

Celldömölki levente csanat Osz-

Apolló Hangos Mozgó 
Felelős vezető: Wittmann Andor. 

Március 21 "szombat, 22 vasárnap 
Eígerlh Marta káprázatos gyönyörű" 

filmje : 

C a s t a D i v a 
A legszebb szerelmi regény. 

Azonkívül Hacsek és Sajó magyar 
• vígjátéka : £gő nadrág. 

Előadások kezdete : -szombaton este 
pontosan g fél 9 órakor. Vasárnap 
délutálTSf^, 6 és este léi 9 órakor. 
Március 24 szerda, 25 csütörtök 

Csak 15 éven felülieknek. 
Toorjaosky világhírű rendező nagy

szerű filmje : 

Fekete szempár 
(Balajka.) Főszereplők : Harry Baur 
- és Simoné Simon.. 

Vidám kiegészítő és Hiradó. 
Előadást k kezdete : kedden este 
pontosan fél 9 órakor, szerdán d. o. 
pontosan 3, 5 és este fél 9 órakor. 
Helyárak: Ünnepnap, szombat és va
sárnap: Tamlasszék 100, páholy 80, 
fenntartott hely 60, I . hely 40, IL, 
hely 30 és gyermekjegy 20 fillér-
Szerdán, csütörtökön: Ketten egy 
jeggyel Tár.:lassrék. 120, páholy 100, 
fenntartott hely 70. I . hely 50. I I . 

hely 30. gyermekjegy 20 fillér. 

Várkeszö községben 
jóforgalmu 

korcsmaüzlet-ház 
a benne levő bolttal és mészár 
székkel azonnal Örök trott eladó. 

remek folytatásos regényt es közel 
100 nagyszerű képet talál az olvasó 

, szeállítáea a következő: Hegedűs, Hor-
f " ? j r ? ? j ; 4 taUi ii, # á u u u a fej-Pados, Varga S., 

Ládooyi T. Gócra, Nagy K , 
népszerű képeslapban. Tolnai Vi

láglapja egy száma 20 fillér. 
A csersbogárpajoregy uj ered

ményes irtásáról ír a Növényvéde
lem és Kertészet - legújabb szama. 
Cikke&et kőzöl még az almarcoly el
leni védekezésről, a direkttermő sző
lők átoltáiarol, a gyümölcsfák met
szésének kérdéséről, az ültetésre al 
kelmas diclacsemetékről, a gytimölca-
fák permetezésének az ellenőrzéséről, 
az alma törper- és-"bokoriakon való 

Tóth, 
Pajor, Ládooyi I I . 

Pénztárosok: Füzesi, Békéli, 
Domjan, Takács. -— Jegyellenőrök: 
Sómlay, Kolognat Dezső. — Rende
zők: "Horváth E., Gyarmati, Németh 
József, Sümegi, Dómján J., Erdő, Csaba, 
Körmendi. ' 

A vasutas a mai napon pihen, 
hogy a következő héten erős tréning
gel" készüljön a papai vasutas elleni 
mérkőzésre. • - ' . . (H. Z.) 

Bővebb felvilágosítás a tu
lajdonosnál Kiss Lajos korcsmá-
rosnál nyerhető VárkeszŐD. > 

ICdl^Snkömv^ 3 0 0 0 
Celldömölkön 
köteteskölcíönykönyvtáramat a Wes
selényi utca 1. szám alatti in-.a.-o-
moo megnyitottam. Havi 1 P köljisön-
dijért hetenként háromszor cserélhet 
ngy a magyar, mint a világirodalom 

modp.rn mőveiböL — 1 

Kemény Klár i . 

• \ — 
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