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Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. azám 
Hirdetés dija előre iizetendö. 

R ó m a i t a n á c s k o z á s o k , 
-Egész vitái feszült év ek-

lődéssel tubin! Róma felé, ahu! 
a magyar kormány fejé, GöTiíbös 
miniszterelnök, Kánya Kálmán 
külügyminiszter, vajamint Schu 

" schnigg osztrák szövetségi kan-
"celláír és az osztrák külügymi

niszter folytatlak löbb mini egy 
bele fontos íg bebajó tanácsko
zásokat. 

Tény az, hogy a világpoíi 
likának két nagy problémája 
vari, az egyik az, a locarnoi 
szerződés felbomlása folytán elő
állott új JmLyzet, ill-tve -Német- -i 
ország magatartása. A másik 
Olaszország feilépése az abesszin , 
viszály iészbepí sikeres likvidé- : 

~ tás* ulitt a nemzetközi politiká
ban. Tény" az; hogy Németország 
igazát már az agész angol köz- ! 
vélemény magáévá tette, éa kény- : 

- szeriti a hivatalos an^ol íormáoy- i 
kötökét arra, hogy ezen állás- 1 

pontot feltéllenül magukévá le- ; 

gyék. Mussolini bizonyára az j 
' ! 934-ben megkötött római egyez-

• -enyl kívánta széle--bb alapokra : 
fektetni, a ku turális és gazda- j 
s-gi egyezmények kiszélesítésé- j 
vei, politikai megállapodásokkal 
kívánja honorálni Mussolini Ma
gyarország és Ausztria nyilt éa 
egyenek eljárásit a szankciók 

; felvetésekor követett magatartá-
aiikíirL . ' 

M r meglátszott, hogy mily 
'impozáns módon, szinte Tejedel
meknek kijáró tiszteletid fogadta 

- áz olasz nemzet Musaolinivai az 
élén a magyar éa osztrák kór* 
mányférfiak érkezését. Ebből lehet 
következtetni arra, hogy Musso 
lini nagy jelentőséget tulajdoni

ja i t _e_megbeszéléseknek, hiszen 
még Gömbös miniszterelnök és 

' kísérete Rómában időzik, azidő 
alatt még folynak beható és 
fontos tanácakozáaok, bár a hi
vatalos Judósitások a tanácsko
zások befejezését jelzik, mégia 
azt véljük, bogy azok titokban 
folynak, mert Muasolihi bizo
nyára rövid időn belül vélemé
nyünk szerint fel fogja vetni a 
Duoamedence politikai problé
máinak végleges rendezéaét. 

Minden bizonyára a külpo
litikai helyzet alakulása fogja 
megszabni majd a magyar kér-

- déa további kialakulását, á leg
égetőbb kérdés az, bogy a három 

- barátságos viazonyban élő állam 
a barátsági szerződés, folytán 

- sztjntes'se meg minél előbb a 
vámaorompókáTt. liirrl ezáltal 

zetünk is lérfyeges javulást fog 
mutatni. Piacot fog találni élő 
állat, baiomfi, tojás, gabona stb. 
feleslegünk, az áraf emelkedésé
vel ped-rg a. mezőgazdaság fog 
szintén jelentősebb fellendülési 

„mutatni, már pedig mintán ag
rár áilam vagyunk, a mezőgaz
daság fellendülése az ipar, ke 
resk-odelem helyzetén ie-segíteni 
f.0g.: Tehát; a mindennapi élet 
problémái elsőrendűen fontosak 
nemzetünk létfenntartása szem
pontjából, meri ha már megérő 
södlünk kissé, akkor léphetün 
további követelésekkel a nemze
tek szövetsége elé. . 

Bizonyán Gömbös Gyula 
miniszterelaök tudomására hozta 
az olas'/í kormány fejének, hogy 
a német kérdés, továbbá az 
olasz-abesszin háború győzelmes 
befejezése után a kedvező pil
lanatban be fog következni, a 
magyar nemzet egyenjogosultaági 
problémájának felvetése és a: 
nemzet felfegyverkezése jogos 
voltának bejelentése. 

. A római tanácskozások gya
korlati eredménye minden bizo
nyára rövid időn belül fog mu
tatkozni, máris észre vehető, 
hogy angliai barátaink, köztük 
lord Rotbermere ismét sikrá 
szállnak a mi érdekeinkért, na
gyon jól tudva, bogy a magyar 

időkben, a kedvező jdőpontban 
fel fogja vetni a magyar kérdést, 
a magyar kérdéssel egyidejűleg 
a Dunaiiiedéncf politikai elren
dezését ia, amely bizonyára a 
magyar nemzet jogos ks Igazsá
gos érdekeinek mindenben meg 
fog felelni. Mert a franciák sokat 
foglalkoznak a Dunamedet ce 
kérdésének elrendezésével, de a 
nyirvairosBágra jutott javaslataik
ból hiányzik a legfontosabb, a 
magyar békerevizió problémájá
nak előtérbe való helyezése A 
francia kormánynak most sok 
irányban ki-ll kifejttni politikai 
tevékenységét, sőt a belpolitiká
ban is nagyon el van foglalva, 
mert képviselőválasztások •_ előtt 
áll, nagyon fontos volna, ha a 
francia kormány egyik tagja bi-
vaialos minőségben Budapestre 
is ellátogatna, ahol pontos és 
lelkiismeretes fel világosítást, nyer
hetne a középeurópai ~ kül és 

belpolitikai he lyze t rő l . ' 

A magyar nemzet luiaa-
pontja nem lehet m á s , min t 
e g y é r t e l m ű e n és egy e m b e r k é n t 
f e l s u r a k o z n i G ö m b ö s G y u l a mel lé , 
mert róma i lá toga tása megmu
tatta azt, hogy a magyar nemzet 
je lentőségél nemcsak elismeri 
egyik n a g y h a l a i é u l , hanem ér té 
keli is azt s a ke l lő pillaaatban 
elő is fog lépni a magyar ü g y 
r e n d e z é s é v e l , mi padig t u d o m á 
sára hozzuk a világ közvé lemé
n y é n e k , bogy lé tkérdésünk a 
békerev iz ió s ebből nem enge
d ü n k , csak régi eze réves |og*in-; 
kat akarjak gyakorolni . 

. ő r ü l ü n k - Mussolini éa az 
olasz nemzet in.po, ans szerete
t ének a meg vágyónk győződve 
a r ró l , bogy a n e h é z időkben agy 
lesz m i me l l e t t ünk , min t ahogy 
m i voltunk mellette a s z a n k c i ó k 
a l k a l m a z á s á n á l . 

T á j é k o z t a t á s 
a gazdatartozásokra irányadó teherhatárok helyesbítése 

IrAiti eljárásról. 7 . ~: 

kérdés igazságos megoldása nél 
kül a világbéke meg nem való
sítható. 

A római tanácskozásokra 
minden bizonnyal felfigyel a kis
antant is, amelynek megbízottja 
Hodzsa cseh miniszterelnök, na
gyon elhallgatta bécsi tárgyalá
sainak aikettelenaégét, nem hyi-
latkozik ujabban, csajt roloT 
megfigyelő kiséri éber figyelem
mel, bizotffára aggodalommal a 
bomladozóban levő kisantant 
külpolitikai tevékenységének ösz-
azezsugorodását. 

Ha alaposan megfigyeljük 
az elmúlt napok külpolitikai te
vékenységeit, egy rövidke tudó
sítás ötlik szemünkbe, hogy a 
szerbek a csehek' helyett a né
metekkel építtetik fal legújabb 
lőszergyárukat. Ebből arra lehet 
következtetni, hogy a kisantant-
nak már ceak a neve van meg, 
mindegyik á l lam saját utjain 
kivan baladni, ezzel lemondván 
képzelt nagyhatalmi álláspont-
járél. 

Mussolini széles látókörével 
tisztán látja a helyzetet, 

A védett birtokoknak a 
10.000. 1935. M.E számú ren
deletben szabályozott teherren-
dézése szempt ntjából különöa 
jelentőség* vau a birtok katasz
teri tiszta jövedelmének. A tar
tozásoknak a negyvenszeres 
sorozatou felüli részét • fogják 
ugyanis állami könyvadósság
vállalással rendezni, a 10 hold
nál kisebb védett birtokoknál 
pedig a negyvenszeres szorzaton 
belül eső terheket fogják 50 év 
alatt törlesztendő tartozássá át
alakítani (konvertálni). De »ha
sonló fontos jelentősége van a 
negyvenszeres szorzatban meg
határozott teberbatárnak a vé
dettséggel járó fizetések szem
pontjából is, mert a védettségi 
korlátozások alá eső tartozások
nak a negyvenszeres szorzaton 
felüli része után' a védett gaz-

§ aban foglalt rendelkezések, v a amo -
ez 1800. 193«. I . M.szam alatt köz
zétett részletes szabályozás leheiőv* 
teszik az emliUlt teberhatárnak he
lyesbítését, k belyeabitéare irányuló 
eljárátban tnlajdonképen arról dön
tenek, metuyivel több vagy kevesebb 
terhét bir el a v«dett ibiiiók — 
szemben .sasai, amelyft akknr k . l l . i , 
viselnie, ha n lebe'rreiidézéei kedvez
ményeket és a védettségi fizetéseket 
a birtok tényloges kat. t. jcvedelmé--
opk alapot vitelével izamitanák' k i . 
Ihhez képeit az eljárátban, ha az 
sikerre vezet, azt fogják tehát kimon
dani, hogy a teherviseléséé avédett-
aégí fizetétek azempontjábnl nem a 
téujiegea kai. t. jövedelmet kell ala
pul venni, hanem annál pl. 30 szá
za lékka l tObbe t vagy kevesebbet 
azért, mert igazság szerint ez as 
utóbbi kulcs felel meg a birtok tény
leges értékének, és toherbiróképea-
ségéoek. 

Fontos - tudni, hogy az ilyen 
döntéssel áronban nem változik meg 
a birtok-tulajdonképeni kat. t. jöve
delme, hanem az caupau~ca»uibileg,~~ 
kizárólag a gazdatartozásokra vonat
kozó rendelkezésekben va'ú alkalma
zás szeznpootjáböt módozat a he
lyesbítés eredményét adózási célokra 
nem is azabad í« haszna';.;. 
2. Maly esetben eredménytelen az 

•- a l járáa?-
Az eljárást eredményteíenOI 

fejezik be akkor, ha a helyesbítés 
nem eredményezne legalább 20 .szá
zalékos félemelést, illetőleg legelébb 
l b •százalékot leszalhtást. Ha tehát a , 
téoyle'ges helyzet olyan, bogy. az éi-
dekelt félnek nincs kilátása arra, hogy 
az eljárásban legalább "ilyen mérvO 
eljárást állapítsanak még, akkor köll-
s?gkimé és— okából eaiát érdeliében 

Uókörével I 
t, minden I 
étkezendő I 

daadóa általában nem köieles 
fizetést teljesíteni. 

Ezekbén a kérdésekben a 
legfontosabb tudnivalók- a kö
vetkezők: . I 
I . Mi a iaherhatár helyesbítésén ! 

Irányuló eljárás? 
Vannak . esetek, amelyikben a 

kat. t. jövedelem időközi változások j 
folytán már nem fejezi ki híven az 
ingatlan rendes gazdálkodással elér-
hető jövedelmezőségét a igy nem \ 
lenne helyes, ha mindig mereven | 
kellene ragaszkodni a kataszteri .tiszta ! 
jOvedelerrhez. Ezért a gazdatartozá-
sok rendezése tárgyában kibocsátott 

keteskedelmt-és .gazdasági hely- bizont iyaL az e lköve tkezendő I 10.000. 1936. M. I randáiét 8—11/ ne terjesszen elő kérelmét. . 
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" 3. Hol e» .neddig kell beaunl a 
aervaayt ? ' 

A teherhatar InI ye <b r- irá
nyuló in fv .u j i az ilt»tájNB ün yi lia, 
tosaguai legkésőbb 1930. évi május 
hó 30 napjáig kall leadni. 

4 . Mii kall tud:,l * kérvény hlault-
táaiJiak éa beadásának formasá-
.ji .... jMi ra t J 

A kérvényt több érdekelt kOzö-
sen is »lő'«t;»«ztheti.' Ht a kérvényt 
nem ügyvéddel adatják be, azt a 
kérelmező köteles aláírói, tagj kéz
jegyével ellátni éa az alairasl (két. 
jegy hitelességét) kei tanúsai, vagy a 
községi elöljáróséggsl keli a kérvé
nyen igazolni. A kérrényt legegysze
rűbb azon a oyomtatvaoyflrlapon 
kitölteni, amellyel > pénzOgymioisz-
terium a helyi bizottaagokat ellátta 
éa amelyet a helyi bizottságok ingye
nesen bocsátanak az érdekeitek reu 
delkezéséi e. 

Egyébként a kérvényben elfl 
kelt adni, hogy a kérelmezd milyen 
mertekU heiyesbitést kér és egyutul 
éld kell adni mindazukat az adatokat 
is, amelyek alapján a kérelem telje
sítését iodokoltnak tartja. A kérvény
hez csatom seil mindazokat a bizo
nyítékokat, amelyekkel a kérelmeié 
állításait igazolni kívánja. 

5. Msly eletekben' lehat kérni a 
határ leszál l í tását? 

Leszállítási csak akkor lehet 
kerui, l.a a védett l» rtok kai. tiszt* 
jövedelmének holdankiuti átlaga 14 
koronát, jelzálogos terhe podig akat. 
tiszta jOved? lem harmincszorosát meg
haladja. Ez olyan általános azabály, 
•mely alól kivételt nem lehet enge
délyezni. 

S. MUor terjaszthst sió az adói a 
felemelés Iráni Indiiott síjét asóan 

vlezantkerelmet ? 
At adós mindenkor a védett 

birtokhoz tartozó valamennyi -ingat
lanra (tkvi jdszágtestre) nézve ter
jesztheti csak élő a helyesbítési ké
relmet, a hitelező azoaban előter
jesztheti s kérelmet akár a védett 
birtokhoz tartoió valamennyi ingat
lanra nézve, vsgy akár osak azokra, 
amelyekre követelése van bekebelezve. 
Knuek az a magyarázata, hogy a 
hitelező többnyire nem tekinthető 
érdekeltnek azon ingatlanok (jószág
testek) tekintetében, amelyekre.köve-
telese bekebelezve nincsen. Ha azonban 

A teh-rl iatv helyesbítésére i r t -
nynló.siaJpalyszerdenfcialtitoU es lei-
szerelt kérvényt ilys), e.eliten is a 
helyi birptlsázria! kell beiiysjíaui,.de 
abban egyaltal azokat az adatokat és 
iMiooj.tékokal i s , (el kell sorolni, 
amelyek süépjan a kivétel engedélye
itekének indokoltságát a péniügyrni-
nitsteriurn elbirírflriatj s. 
8. Mi az eljaraa akkor, ha 
birtok Jelzálogos tsrhel a kat. t 
jévsdslem kétszázszoros szons tá -

. aál is nsgycBbak ? 

a hiteleső a helyesbítést nem az egéaz 
védett birtokra, hanem csak' egyea 
ingatlanokra nézve kérelmezte, akkor 
az adóé a már megindult eljárás 
során, egész a tárgyalások belejezé-
Léig, kér.olaut turjeázUiot elő ancak 
erdekében, hogy a hitelező kérelme 
nek teljesítése esetében s többi ingat
lanokra nézve viszont leszállítsák a 
teherhatárt *~ . . •' 

A* ilyen viszontkérelem esete
ben az adósnak nem kell a költség
átalányt (lásd a 9. pont alstt) befi
zetni, sőt as ilyen viszontkérelmet 
akkor. is. előterjesztheti, ha a védett 
birtok kai. t. jövedelmének holdan
kiuti átlaga holdánkinti 14 koromnál 
kisebb, illetve ha a bekebelezett ter-
fcsk a ka t t. jövedelem harminosao 

helye az eljárásnak. Ha az--.--.bo, 
védett birtok In íjdonoia kimutatja 
azt, hogy saját-magának és a vele 
közös háztartásban -élő bozzatarto-
soinak a védett birtok jövedelme 
képezi az egyedSÍToegélhetési alap
ját éa hogy ezen felül legfeljebb 
napszámbérből vagy más hasonló 
forrásból vao,Csak jövedelműk, akkor 
es utóobi körOlménynek megfelelő 
igazolásé esetében — de p«rsee cs»k. 
akkor, ha az előirt egyéb előfelttV.e 
iek is leoaíiirógnüi — a helyi bizott
ság, elteudeli as eljárást. 

De kivétel engedélyezésének le
het helye kétszázszórosoo felBíí ter
helés esetében ínég akkor is. ha s 
tnlajdonosnak és a. vele közös-ház 
tartásban élő bossálsrtozóknak nem 
kizárólag mezőgazdasági forrásba 
ered ugyan a jövedelme, de az egyéb 
forrásokból származó jövedelem eU-
eayészöeo csekély. Ezt az e'őfsltételt 
az egyébként eSebályaasrOeb kiáliito'.t 
ée felszerelt kérvényben ug»eucsnk 
ifszolni kell. A kivételt ilyen esetben 
a pénzügyminiszter a löidiniVélésügv, 
miniszterrel egyetértőleg engadéyéz 
heti. 

Itt meg kell emliteoi még ázt 
is, hogy .. kai. t. jüvedclom kétszáz 
szoros szorzatát meghaladó jel ;ál"gos 
terhek esetében főleg magának az 
adósnak állhat érdekében a kat. t. 
jövedelem felfelé való helyesbítése 
Emelés esetében ugyanis akként ala
kulhat a helyzet, hogy a jelzálogos 
terhek már nem fogják meghaladni 
• kétszázszoros szorzatot a igy az 
adós esttleg hozzájuthat a teher ren
dezés kedvezményéhez, noha kétszáz
szoroson felüli terhelés esetében a 
védett birtok általában ki van zárva 
ebből a kedvezményből .-. C; 

9. A költségátalány fizetése. 
A kérvény beadásakor igazolni 

- A helyi bizolleáe s z ü ^ é g ese
tén heiysziui kisz.ii-a»! vagy .-zakér-
tűnek Daeiiha'igatását i r elrendelheti 
Az ily külön eljárásnak a költségét 
aUeiábga—az uitozU..--óléi;eziii éa 
viselni, aki: ek a kérelmére-• az.-trijá-
ras-megíejjdult. 

•""^A helyi bizotriág határozata 
étlen annak kérhéHiéiftől nzaruiUitt 

v t - . i t 15 (nap-alatt, pariasszfcj, lejiet fordiduí 
a kir. u -> áli.oz. A panaszt két 
példányban kell beadni annál a kir. 
adóhivatalnál, anio y mellell a helyi 
bizottság méziidött,.-

II llletékmentessegl szabályok. 
A teherhaiar lielyeabilési eljá

rásban benynjtótt beadványok, jegy
zőkönyvek, birói határozatok és más 
iratok —a meghatalmazás kivételével 

v H*-I K E K. 
Kitüntetés átnyújtása. Vasár

nap délelőtt 10 órakor impozáns 
ü- - • keretén ba.'ül nyújtotta at 
Kintz.'i Ferenc szombathelyi mav. 
üzletigazgató Hilnssv Gyula rcáv. fő-
ui'ézö, celldömölki élioinasfőucknek 
a hoOvéde!mr :s.ulfci a! Jereo kifejtett 
eredményes és buzgó működéséért a 
-crináuyzo ur Őfőméltósága által 
ré-zere adományozod l-mfelsöbb i-lis-
méréséi kifejező okiratot es kiiOnte 

-téstr Ar'Otmepély a-z—niomas f.idi 

illetékmentesek. Ugyancsak illeték 
mentesek azok a bizonyítványok, 
másolatok és kivonatok is, amelyeket 
az eljárásban való felhasználás cél
jából állítanak ki; ez utóbbiak ille
tékmentessége azonban ceak feltéte-

' les, vagy ha a kérdéses okiratokat 
| raa« célra haszca'ják fel, akkor a 

szabályszerű illetéket msri? kell róni. 
12. Hol kapható esstieget további 

i f*ivllá<ositás.? 
Ils vilam 'lyik érdekeltnek to 

vábhi tájékoztatásra volna szüksége, 
1 helyesen teszi,- h» to;g a kérvény 
i beadása- előtt ker felviiágositás^ a 
: helyi bizottságtól*.' 

roa sorozatát el nem érik. 

1. Mikor éa milyen módon Isbst 
kéral a helyssbitésl eljárást 20 kai 
holdon aluli birtok esstés, Illetőleg 
akkor, ha nagyobb ugyan a birtok, 
de annak kat tiszta jövedelme 100 

. koronát meg nem halad? 
Ilyen esetben osak kivételesen, 

, pénzügyminiszteri engedély a apján 
indulhat meg az eljárás; s pénzügy-' 
miniszter padig csak akkor adhat 
engedélyt, h* a kérelmező megfelelően 
igazolja azt, hogy a birtok forgalmi 
értéke és a kat. t. jövedelem negy
venszeres sorozata kőzött feltűnő 
aránytalanság mutatkozik. 

járás költségeire as előirt költség
átalányt befiset'e. A költségátalány 
összege a védett ingatlanok együttes 
kat t. jövedelmének minden egéaz 
koronája után 4 fillér, -de legaláhb 
12 pengő es legfeljebb 200 pengő. 
A költségátalányt >a tsherreodsséai j 
alape-nak 66.482. számú poatatska- 1 
rékpénztári számlájára kell postata- \ 
karékpénztári osekklapon befizetni. 
Ba kérelmét több érdekelt közösen • 
terjeszti elő, az átalány" összegét 
csak egyszeresen kell bsfisetoiök; 
közös kérelem esetében tehát nem 
kell aolön-külön befizetni az átalányt : 

He- az eljárás meginditáss a 
pénzügyminiszter engedélyétől függ, 
aa átalányösszeget nem kell előre 
befizetni, hanem—csak akkoi, ha a , 
pénzügyminiszter az eljárást éngedé-
lyezte. -
10. A helyi bizottságok előtti eljárás. 

A helyesbítési kérelmeket a helyi : 
bizottság ülésében tárgyalja és a tár
gyalásra a védett birtok tulajdonosát, 
az esetleges haszonélvezőt, az ismert 
hitelezőkét és a. többi ismert érde
kelteket is megidézi. As idézést posta 
utján kézbesitik: az a körülmény, 
bogy sz idézést esetleg nea lehetett 
kézbesíteni.vagy hogy valamelyik ér
dekelt a tárgyaláson meg nem jelent, 
nem akadálya as érdemleges tárgya
lás megtartásának '• és a határozat
hozatalnak. ' 

ê 
Lényegesen 

m e g javította k 
a z osztalysorsjátékst 

f.-ik-k?' trbb es nacyobc nyeremény 
lesz ugy, tn-gy a nyerési esélyek 

Is errelksdtek. 

Az etethető lee.nagy-.ibbnyeremény: 
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az öuzes föárusitóksál kaphatók. 

: Amerika ördögei. Páratlanul 
érdekes riportsorozatot indít uj szá
mában Tolnai Világlapja, az ameri
kai .alvilágról, amelynek -ördögei kör 
sOtt nemcsak gépfegyveres banditák, 
kenem milliomosok is vannak. A 
népszerű képsslsp s legkiválóbb ma
gyar írók novelláin kivül számtalan 
pompás cikket, sok értékes rovatot' 
és közel ssás képet közöl. Tolnai 
Világlapja egy száma *20 fillér.' 

szitett várótermébyi zajott le, Kintzig 
Ferenc üzletigazgató és kísérete — 
Gereben Albert főfelüg.elő, osztály
főnök, Szals? Géza m. kir. honvéd 
alezredes, Torkos- Antal felügyelő, 
Prágai István felügyelő és dr. Pálfly 
Miklós titkár — külön tinautóval 
érkeztek Celldömölkre és a zaufolásig 
megtelt váróterembe, mentek. Az ün
nepség fényét különösen kiemelte, 
hogy olt volt Jándi Beroardin dö-
mölki apát, Bulyovszky Ödön m. kir. 
honvéd alezredes, dr. Gerlits Elek 
lőszoiisabirc:, 'de., lla. '.s; Béla jaraa-
birósagi e'nük, . Simon Sáudor tör-
vénybird, Wiramer Lajoa ny. jószág-
korma ly'zó, kaszinói elnök, dr. Dftczy 
Kálmán kir. közjegyző vezetésével 
Celldömölk hivatalnokainak összessé
ge-és a tarsszólgala'.i hivatalok-fő-

•-.'uökei es a vasutassá;; mindeh rélege. 
- Kintzig Fereno üzletigazgató emelke

dett szólásra, anrkor felcsendült a 
szomszéd terembea Dhlar Gyula kar
nagy vezetésével a róm. katb. egyházi 
v8g;̂ >skar ünnepi éneke — kik.ugyan-.. 

; csak eljöttek, hogy Celldömölk aze-
~ retett álTomásfőnökének lerójják lisz-

: rslé'ükét. Az-ének elhangzása uláa 
Kintzig Ferenc üzletigazgató ttdvö 

' zölle a megjelenteket s igaz Crömé-
i nek adott kifejezést látva, hogy a 

•I v.asutassággai a város mennyire együtt 
' érez. amikor is azt kifejezi azzal, 
!- Hogy- tt. vá'UtgjjMg eme ünnepén a 
| /áros inindea testületé, hivatala, pol

gára nagy szánban jelent meg/majd 
mélyrehaló szavakban üdvözölte Ha-

• lász Gynlit — hangoztatva, hogy a 
mindig kötelességét tudó .és a bon-

i védelemnek nagy szolgálatot tett 
tisztviselőt ért oly megérdemelt és 

. méitc .kitüntetés, melyre nemcsak 
Halász Gyula, hanem az egész vas 

; utasság büszke lehet, majd feltűzte 
! Halász Gyula mellére a zöld szalagon 
' lógó sSignnm Laudi' 
• as elismerést kifejező kormányzói 
! kéziratot Zngó éljenzés kísérte sza-
I valt, mely után Halász Gyula :—a 
• kitüntetett — emelkedett szólásra. 
- Meshatott aiavskbau mondott kOszö-
- netet Kintzig Ferenc üzletigazgatónak 

, elhangzott üdvözléséért, hangoztatta, 
I hogy mindenkor a munka, n köteles -
: ség embere volt, igyekezett szolgála-
I tát mindig legjobb tudása szerint 

ellátói, köszönetét fejezte ki szolgá-
; lati felsőbbségének, hogy Hajmáskér 
j állomás vezetésével való mégbisatá-

sávat oly bizalmi állásba helyeztetett 
amikor is módja oyilt arra, hogy 

i igyekezete, tudása szerint hazáját 
méltóan szolgálhatta. Nem feledkezett 
meg azonban arról sem--— és itt 
tűnik ki puritán jelleme — nogy ko-

, szOnetét ne fejezte volna ki hajmás-
kén volt tisztviselő társainak, kik 
szerinte támogatásukkal részt vettek 
abban, bogy eredményes munkát 

! fejthetett ki. Szavalcak elhangzása 
után ismét felosendült a Vegyeskar 

, éneke, melynek hangjai mellett az 
I Onnepaég befejeződött 

Áthelyezés. A m. kir' csendőr-
kerületi parancsnokság Tuba Ferenc 

j m. kir. osendőrtiszthslyettest, a cell
dömölki csendőrség parancsnokát, 
május 1 ével Sárvárra helyezte át, A 
szimpatikus és kiváló őrsparancsnok 
távozását őszintén sajnáljuk. Helyébe 
Sátvárról Pintér Sándor m. kir--
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oseodőrtíszlhelyettes • körül C-Í'do-
rnOUre. 

Vallásos üonepélysk az evang. 
templomban. Aprilis.2 a«,ciötonö«Oii 
este az sr. templomban vailá»os-est 
lesz, melyet; előadást tart Bácsi Sác-
dor lelkész: Hittlerizmaa és evangé
lium oimen. Szavainak: Csorba Elvira 
és üacsotay irma, éoekel az Ifjúsági 
Egyesület Vegyeskara Ludváu karuagy 
vezetésével. írásmagyarázatot -tart 
Hubert István s. lelkész. 

Cserkészzászló avatás . A 393. 
jz._Os!.ffy_J!ith^^ 

rjlis 5-én délelőtt 10 órakor az ev. 
templomban avatja fel zászlaját. Az 
tstealisztelolen Ittzés Mihály győri ifj. 
lelkész, csérkészparaucsuok hirdeti 
Isten igéjét. Istentisztelet után, (11 
órakor) az Ifj.*Otthon udvarán tör
tem* a zászlószögek ünnepélyes bs 
szögezése és alkalmi mondások, majd 
a csapat az uj zászló alatt a hó'sCk 
szobrahoz vonul és azt megkoszo
rúzza. Részletes műsort a jövő szá
munkban fogunk kOzOloi. 

Elhunyt máv. főtiszt. Az elmúlt 
vasárnap délben 1 órakor a celldö
mölki közkórhazban par napos szen
vedés utan elhunyt Pásztbory Gyula 
máv, főtiszt 36 eves korában. Az el
hunyt máv. főtiszt szorgalmas, derék 
es kötelességtudó tisztviselő volt, fe
lettesei tiszteitek; és elismerlek kiváló 
képesseged,alantasai pedig ragaszko
dással es szeretettel vetlek körűi. A 
legszebb időben ragadta el a halai 

' munkaköre ős csaladja köréből, mert 
csa.t hivatásának és családjának élt 
és felelteiéi .nyilatkozata szerint szép 
karrier várt volna' reá. A kálvária 
kápolnájában ravatalozták (el holt
testét, itteni búcsúztatására megjelent 
i . Celldömölki állomás és a Vidék va 
sntassága, valamint városunk közön
sége nagy számban. Jándi Bernardin 
kormány főtanácsos, dömőlki apát vé
gezte áz itteni szertartást, majd a 
rw •tcit.n a gyászoló közönség kikí
sérte a pály-audvarrar ahonnét vona
ton elszállították Sárvárra, ahol a 
sárvári nagytemetőben helyezték óri
ási részvét mailett örök nyugalomra. 
Ravatalát rengeteg koszorú és virág 
borította, ebből látszott, hogy min
denki szerette és tisztelte. A sárvári 
temetésen mégjelent Gereben Albert 
máv. főfelügyelő, az Ozletvezetőség 
forgalmi és kereskedelmi osztályának 
főnöke, Nagy Jenő. ífiaökhélyettes, 
Polgár litván dr. may. tanácsos, 

=• ^^Elb t foy t sskrestyét . Rövid 
szeovedés u;ao elhnnyt Celldömölkön 
Kovács József, a otlldömölki Szent 
Benedrk rendi templo.n volt sekree 
tyése 71 évei korában. Az elhunyt 
sekrestyés 51 éveu át szolgálta uagy 
hűséggé! a Szent Beuedek rendet, 
hosrru" időn at a mindenkori dömölki 
apatok személyes szolgalatában állott, 
ezen kényes és köiOltezintO beosztá
sát nagy hűséggel és lelkiismerettel 
lattá el, csak az utóbbi években bíz
ták ra, öreg korára való tekintettel 
a helybeli , plébánia sekrestyéiének 
gondozását, amely szolgálatában is 
kiváltotta elöljáróinak legszebb elis
merését; Par évvrl ezelőtt vonult 
nyugalomba, mivel betegeskedni kez
dett, de miuden nap elment a temp
lomba, bármilyen idő volt is, hogy 
köszönetet mondjon az Kgek Urának 
hozzá való jóságáért. Temetése pén
teken délután 3 Órakor ment végbe 
a temető kápolnájából nagy részvét 
melleit özvegye, testvérei, valamint 
kiterjedi rokonsága gyászolja. 

Büntetéslaszállitás. Tima Gír-
gely/házát Kiasomlyón a múlt ér 
okicbjjrebau íelgyujtullá Szekér László, 
ottani lakos, akit --. szombathelyi kir.l 
törvényszék kot os lAI évi fegyházra 
ítélt. Fnieoberes folytán a győri tábla 
másfél évi börtönre szállította lé a 
büntetést. 'Az ítélet jogerős. — 

Vasúti hir. A celldömölki fűtő
háznál levő mozdonyvezeiő tanonco
kat a mozdonyról váló szolgalatról 
levonták, a jövő .hónap elején foj^ák 
őket levizsgáztatni Budapesten, már 
éppen itt ÍZ", ideje, mert az egyre 
emelkedő teherforgalom következté
ben a mozdonyvezetői karban nagy 
hiányok vaunak. 

Celldömölkön kanyaró, Merae-
váton difteritisz betegség fordult elő. 

Szerencsétlenség kerékpározás 
közben. Fisoher nna ustffyasszonyfai 
leány kerékpározás közben egy mély
ségbe zuhant az elmúlt vasárnap este. 
Azonnal beszállították a sárvári köz
kórházba, műtétet bajtoltak végre 
rajta, felgyógyulásához hosszabb idő 
szükséges. 

Építési engedélyt nyertek. 3»-
beslyéu József kemenessömjéni lako9, 
ifj Györffy József bobai ós Németh 
Zsiginoudue janoshazai iakoioklakó-
ház építésére- nyertük: engedélyi. 

• larhato utak a magyar rögön, 
címmel dr. Píokovits József, az al-

foaysr 

mai mutatkozik bs az újjászervezett 
daiardi a következő énekszámokkal: 
Jelige. Tihanyi eooho, Fohász. Vázé 
nyel fjhlar Gyula karnagy. Vendégek 
szívesen láttatnak, behpödij uinos. 

Frontharcos temetés. Talabor 
Józsei vönOcki elkaparó 51 éves ko
rában, elhunyt Az eihu1 yt utkaparó 
hősiesen- küzdött a világháborúban, 
Kiss Gyula ev. lelkész gyönyörű be
szédben búcsúztatta a hazájáért hi-
veg^zplgáló frontharcost. Gyönyörűen 
felépített beszédébén emlékezett meg 
aunait kiváló erényeiről, majd Barath 
Ferenc, a vönöcki frontharcos cso
port elnöke búcsúzott • az elhunyt 
bajtáratói, a nagyhatású beszéd ma 

'gával ragadta az egész gyászoló kö
zönséget, látszott rajta, hogy igazán 
szívből és szeretetből beszélt s mély 
fajdalommal búcsúzott a megfáradt 
és távozó bajtárstól. Özvegye, két 
gyermeke és 80 éves édesanyja gyá
szolják. A temetésen a celldömölki 
frontharcos főcsoport is képviseltette 
magát. 

A máv. igazgatósága a húsvéti 
ünuepek alkalmával a/várható élén
kebb utasforgalom lebonyolítására az 
összes gyors éa személyvonatok sze
relvényeit k'bőviti és. a szükséghez 
képest külön vonatokat is beállít a 
forgalomba. 
' - • " A belügyminiszter rendelete 
a frontharcosok-megbecsülése és t á 
mogatására. Az; O'sX Fróuiharoos. 
Szövetség E'nöksegec •>'.-. előterjeszté
sére, a Belügyminiszter körrendeletet 
intézett valamennyi törvényhatóság 
első tisztviselőjén keresztül az összes 
közigazgatási hatóságokhoz, amelyben 
felhívja a hatóságok ügyeiméi, .hogy 
a világháborúban résztveti fronthar
cosok egyedüli hivatalosáén is elismert 
társadalmi érdekképviselete az Orszá
gos Frontharcos Szövetség és igy a 
frontharcosok nevében és érdekében 
hatóságok előtt eljárni csak a Front
harcos SzOvetség, illetve annak helyi 
szervezetei jogosultak. A körrendelet 
további részében a belügyminiszter 
utasítja az alispánokat, a polgármes
tereket és az alájuk rendolt összes 
közigazgatási hatóságokat, hogy az 
Országos Frontharcos Szövetséget és 
annak helyi szervezeteit működésűk
ben minden tekintetben támogassák. 
A frontharcosok a belügyminiszter 
körrendeletét őszinte örömmel fogad
ták és külön megelégedést váltott ki 
toraik között a belügyminiszteri kör-

elnyerés: módjáró' ' Az iioda teljesen 
díjtalanul elkészíti a sz'dtséges bead
ványokat, sőt a t . i i irőz.ishuz egész
ben, vagy részben szük-ézes kölcsön
pénz megszerzését is jut iiékmeotesen 
közvetíti. A rendelettel '• kapcsolatú* 
minden utánjárást, goidoi, bajt le
vesznek az építtet. b i t ilajdooosok 
vállárul a celldömii.i . p töiparosok.. 
Figyelmébe ajánljuk ii celldömölki 
példát az ország s - eauak,— 
mert ma már Ueni elé i-udő az iro
dában tétlenül várul a belévedO, épit 
tetőt, hanem -bttn ke.il, IIKI'-W, >nl»n-' 
san ki kell szolgálni, kedvében kell 
járui, rábeszélni, ra-g.iyu'latoí. A oel-
dömölki iparosságnak pedig Bzivből 
kívánjuk, hogy k liyezése mi
nél nagyobb sikerrel járjon és ebben 
az esztendőben Végrti Tegyen mit ap-. 
ritani tejbe.— Hig egyrészt jóleaőleg 
állapítjuk meg, hogy mértékadó he
lyen ilyen elismerőleg n'yi átkoznak a 
cellí epitöiparos9a>H-ot--és annak, be-
osflletes erőfeszítéséről, uem mulaszt
hatjuk el, hogy a celldömölki h iziu- . 
lajdónosok figyelmét saját erdekük
ben is (elhívjuk a fo.yó évboa lejáró 
átalakítási ajiókedve ituenyek/e. a , _ 

Itt ás i d t i l Ültessen! 
Első rangú gyümölcsfái , díszfát, '-
díszcserjét , bokor rózsá t , ö rök -
zöldcserjét , fenyői , futói iövényt 
stb. száll í t az á l l a n d ó ' -ál lami 
e l l enőrzés alatt álló Dnghváry 
László Faiskola r. t. Cegléd. 
Budapest iroda IV. Veres Pálné 
utca 8. félemelet II. t e l . 883-31. 
Képes árjegyzék ingyen. -

A Magyar Szülök Szövetség* 
országos gyermek fénykép szépségver
senyt rendez é í l l f g s / . t b u gyermeket 
500 pengő készpénzzel jutalmazza. 
— A részvétel teljesun díjtalan. — 
A fényképek április 18 ig küldhetők 
bs a Magyar Szülök Szövetségéhez, 
Budapest; VIII. Vas-utca 3. I . 1. sz. 
alá. Telefon: 302—5 1. Levélbeli ér
deklődésekhez valasrb- lyeg küldendő 

. - A magyar nyelv küzdelmes ' 
sorsa Erdélyben címen uj szám .je
lent meg a M. l ud . Akadémia Nyelv
művelő füzeteinek sorozatában. A-
tudóa szerző, Vásárhelyi Gergely, á -
réndefel«k es a megdöbbentő esetek 
tömegével szemlélteti -azt az ádáz 

lódó erőszakosságot. 
Mándly Sándor főintéző, továbbá az 
flzletvezotőség számos hivatalvezetője, 
valamint/ a vidéki, állomásfőnökök. 
Zászló alatt vonultak ki a szombat
helyi, sárváii és celldömölki vasutasok: 
A sírnál Halász Gyula máv. főintéző, 
celldömölki állomásfőnök mondott 
buuaubeszédet, mély meghatottsággal 
búcsúzott el korán elhunyt kiváló 
munkatársától, akinek elvesztése ugy 
a vasútnak, mint családjának súlyos 
csapás. Özvegye, kisleánykaja, vala
mint kiterjedt rokonsága gyászolják, 

A m. kir. bel ügy miníszterG zichy 
Imréné jelenleg pozsonyi, volt celldö
mölki lakost a—magyar állampolgár
ság kötelékéből elbocsátotta, özvegy 
Páazissnyek Jánósné celldömölki la-

földi. Zöldmező' szövetsége- alelnókif 
terjedelmes munkát adott ki. A 
munka forrásmunkának számit, mert 
oknyomozó mezőgazdasági szakmun
kát ad az agrár társadalomnak, a 
magyar múltból akarja felépíteni as 
sijöveudő szebb agrár jövőt, a szerző 
a legnagyobb "dicséretet érdemli meg, 
mert hosszú tanulmányainak és kül
földi utazásainak eredményes tapasz* 

\ talatát ^ojgaí tJs^feL hatalmás szak
munkájában. - -

Műkedvelői előadás. A karakói 
levente egyesület - a Torkos-féle ven
déglőben húsvét .másnapján előadja 
a Gyim'esi vadvirág oimil népszínmű
vet. Ezt követő tánomuíatság kereté
ben a jáooaházai téli tanfolyam hall 
Balói bemutatják' a tanfolyam záré. 
ünnepélyén nagy sikert aratott ma
gyar táncot, amelyet Poller.Erzsébet 
jánosházai róm. kath. tanítónő taní
tott be, ugy as előadás, mint a ma
gyar táncok iránt mess se vidéken 
nsgy érdeklődés • nyilvánult mag, a 
hírek szerint a magyar táncokat Cell
dömölkön és Szombathelyen is be
fogják mutatni. 

Vasutasok kulturestje. A hely
beli Vasutas Kör f. hó BÚ án hétfőn 
este fél 7 órai kezdettel tartja utolsó 
kultorestjét székháziban. Az 1927-
ben magalakalt vasutas dalárda tör
ténetét kezdettől fogva a mai napig; 

1 előadja Hervay Károly. Ez alkalom

rendelet mel-g indoklása, amely.sze
rint : a/. Országot Frontharcos Szö
vetség és helyi szervezetei eddigi 
hazafias működésükkel, tagjai pedig 
a világháború többesztendős küzdel
meiben elszenvedett nélkülözésükkel 
és önfeláldozó magatartásokkal kiér
demelték, hogy addig is, amíg érde
meik megfelelő törvényes szabályo
zással nyernek elismerést, a ható.vi-

ajb* ^tesérói- ' i i iegk^ 
násmúdbao ' részesüljenek. A Front
harcos Szövetség Elnöksége a bel
ügyminiszteri körrendelet nyomán 
utasította a Szövetség összes helyi 
elnökségeit, hogy a .közigazgatási ha
tó.- ág&kkal haladéktalanul vegyék fel 
az érintkezést a gyakorlati kivitele-
sjés mogbeszélflüs végett. -

amellyel a románság . sz. uralom ala 
került majj i ir kiauhbségt-t jogaiból 
kisemmizni, anyanyelvélői mezföss- -. 
tsni iparkodik. — Hogy a közérdekű 
füzetet mindenki megezaroáhetsé. 
.árát as Akadémia 20 fidérben álla
pította meg. 

Budapestre utazok figyelmébe 
ajánljuk a Hungária Gőz-, Kádfürdő-
_és Vizgyógyintézet (VII . Dohány-utca 
i-t,,, mint a főváros legolcsóbb és a 
pályaudvarokhoz legközelebb fekvő 
fDrdöjét. Itt reggel 5 órákor nyitnak 
ugy, hogy a hajnali vonatokkal Pestre 
érkezők egyenesen oda mehetnek, ahol 
fürdés utan a tágas pihenőben maga—" 
kat kialudva járhatunk dolgaik után. 
Oöz és kádfürdő ara 1 P. Kiszól* 

TOToij *sak 10 fillér. kost pedig felveUe. 
Halálozás. Ózv. Vass Jánosné 

eelldOmölki lakos 06 éves korában 
hosszas betegség ntán elhunyt, szer
dán temették nagy részvét mellett. 
Gyermekei és rokonsági gyászolja. 

Iparbeszüntetés. Szakács Péter 
kamenesbőgyészj lakos koráosiparát 
beszüntette. 

Iparlgazplványt nyertek. Ada
tnék József alsósági lakos géplakatos, 
Tóth Iatvánoé celldömölki lakos női 
ezabó, Perneozky Fereno jánoshásai 
lakos aűtö, Boda László'vönöcki la
kos koresma-ipárra nyertek iparen
gedélyt. . 

A celldömölki épltölparosság 
dicsérete és sz átalakítási adóked
vezmény. Egyik elókelö budapesti 
szaklapból »Vállalkozásba Építkezés* 
vettük a következő sorokat: A cell
dömölki építőiparossági most, hogy a 
tatarozást kedvezményt megbosssab-
bitoltak, országos vonatkozásban is 
figyelemre méltó akciót kezdeménye
sett. A celldOmOfki' építőiparosok el
határozták, hogy - saját költségükön 
álltudó tanácsadó irodát létesítenek 
az ipartestület székházában, ahol a 
hivatalos órák alatt minden háztu
lajdonosnak díjtalanul részletes felvi
lágosítást adnák as adókedvezmények 

— 

! Köszönetityilvánitás. 
Mindazon jó rokonok és 

i smerősök , akik - felejthetet
len é d e s a n y á n k t eme té sén 
megje lenték , r ava ta l á ra ko
szorú t helyeztek, részvétü
ket . nyi lvání to t ták , fogadják 
há l á s k ö s z ö n e t ü n k e t . 

Vasa Fereno 
és testvérei. 

http://ke.il


4. oltis 

- Ebzarlat A celldömölki 
járás főszolgat.irája városunt 
terOlelére csütörtöki hatállyal 
a 30. ti pi ebzárlatot elrendelte. 

Névmagyarosítás. Kach 
József celldömölki villanyszerelő 
tanonc családi n-vet Tarjáu-ra 

. változtatta belügyminiszteri en-
gedéllyel. 

A néma levonta népek
ben. Hosszú evek óta nem ara-

" tott olyan á l ta lánosnagy- st*-
~aTert.da.rab, mint Hettay Jenő 

verses színpadi mö>e A néma 
levente. Erről a gyönyörű da* 
rabról hoz pompás Angelo. * , 
Színpadi felyéleleaet a Színházi 
Élet uj száma Hatvány Lili is
merteti a Heltay darabet.„Más 
érdekességek az uj szaruban -. 
Hunyady Sándor cikke Bulla 
Elmáról, Lauri Volpi lesnlytó 

' nyilatkozata a tenoristákról. 
Gaál Fraociska mint si-bajnoknő 
Erdős Renée ckke az uj Móricz ' 
Zsigmond filmről. Farkas Imre 
bemutatkozik mint ezinházigaz-
gató. Stella Adorján riportja 
Jávor ,Pál ról ; -akt ;a hetedik 
mérnökszerepét játaza. Kálmán 
Jenöva^gethlentéri Színház ú j 
donságáról ir. A tenyészállat-
váaár kutyasztárja!, Szép Ernő 
tavaszi cikke, Kspostfy Mária 
bemutatja a legjobb pesti tán
cosnőket és táncosokat. Pataky 
Károly Sport-rovata, Irodalmi 
rovat, Gnthy Böske divat rovata, 

jaJarkeövy István férfidivat ro- : 
^ a t a az Ádám. Bus * Fekete 

László regénye. Haromfelvooá-
aoa darabmelléklet : MACKÓ, 

. Szenrációs kottasláger, 64 olda
tna Rádiovilághirado, 32 olda
las Gyermeklap és kézimunkaiv 
egészítik ki a Színházi Elet uj 
számát, melynek ára 60 fillér. 
Előfizetési ár uegyed évre 6.50 
pengő. Kisdóhivatal : Budapest, -
VII. , Erzsébet körút 7, 

S p o r t . 
Sz. ü á v . Haladás I.—CVS8"2:1 JXA). 

Barátságos. * T-seiö: Horváth. 
90 percig t: rtó nagy iramban, 

egy tl-es kihagyásával tudta -o.ak 
kétvállra fektetni a vaaula(t""szora-
bathelyi ellenfele. Gyönyörű játék 
volt, csak kár, hogy a csatársor nem 
működött ugy, minta védelem. K."ár
nyén születhetett volna meglepetés 

Apolló Hangos Mozgó 
. Felelős vezető: Wlttmann Andor.. 

Március 28 szombat, 29 vasá rnap : 
Gaál Franciaké világhírű kitűnő filmje: 

k i s m a m a ! 
Szerepelnek még: Ottó Walburg, Ve
rebes Irnö, Husiár Pufi, Bébi Bandi 

a világ íegkiaebb gyermekszlérja. 
Szenzációs kiegészítő és Híradó. 

Előadáaok kezdeté: azombaton eate 
pontosan fél 9 órakor. Vasárnap 
délután 3, 5 és eate léi 9 órakor. 

Aprille. I szsrds, 2 csütörtök : 
Filléres helyárak. 

. ' Ketten egy jeguye.i. 
Felejthetetlen történet a viaezatért 

hősök tragédiájából. 

|fjy ifRyrifirintf— 

Góllövök Kiss, Szabó-," illette 
Osválh, Egervári- egy 11 est kspufá-
nsk rúgott. 

Kitűntek: Sas, Handler, Szabó 
és Kiss, illetve Varga ' és az egész 
védelem, a csatársorból c«ak Osváth 
oynjtott elfogadhatót , 

Horváth jó biro volt. 
Előmérkőzés. -.. . ; 

CV3E If—Alsósági LSE 4:1 (8:1). 
Barátságos.. Vezető; Heimler. 

Gyenge Iramban győzött a cech 
nikásabb csapat a lelkes és helyen
ként egéaz jó futballt játszó ságiak 
felett.— — : — 

Levente bajnokság. 
"Celldömölk—Kemeoesmugaii 10:0. 

Alsoság^-Oslfijasezonyfa 9:0. -
Cíönge—TOkoroa 2:1.- " * 

: Kábakecskéd—Papóc 8:0. 

• Mai műsor: 
Oatffy asszony fa—Celldömölk. 

4 óra. _ . Vezető: B-u/zik. 
Kmagasi-s^A'.sósag. :ő- ' 

4 óra. Vezető: Vajai I 
Pápóc—Tokoros. 

4 óra. "~Vezető: Horváth P. 
Csönge—Rkroskéd. 

4 ór8. . . Vezidő: Nagy I . 

Celldömök negyed 4 óra . 
CVSE—Papai VSE. 

Bajnoki. Vezető: takács . 
Az őssi vereségért akar revan-

aot venni a vasutas. Reméljük siker
rel. Tipp: 3 gólkülömbsegü. celii 
győzelem. 

Húsvétra a budapesti Vasutas 
SE csapatat fogja vendégnl látni a 
CVSE 2 napos éremm'érkőzésre. A 
BVSE a Testvériségnél is sokkal jobb 
egytttlea. (H. Z.) 

Legalább szabadalrau dn-
gattyunélktili gyümölcsfa-

permetező keszúiéá 

Nincs benne bór, gumi, "sem 
femdugaltyu. Nem r.in'ik, nem 
kopik, szerszám nerkül szabad 
kézzel szétszedhető. Használható 
bármilyen edényből, vagy háti -
puttonyból, utóbbi esetben ,.-gy 
rossz permetezőgép 'tartálya 
a.kalmas. Kérjen di|tal»u leírást. 

Gyártja: , 

T a k á c s K a r o l y 
nyog. Máv, elöljáró Budapest VI. 

k-r. Kerekes u. 28. 
JilzJon^ 906—39. :—-

Megnyílt sörödé 

(Lélekknfárok.) Dráma a francia mn 
niciócyársk kuliaszatitkaibó!. 

Érdekéé kiegéazilő és Híradó. 
Előadáack kezdete : szerdán este lel 
9 órakor, csütörtökön eate 6 éa-fél 

9 órakor. •" 
Hslyárak: Ünnepnap, ezombat'és va-
láruep: Támlasazék 100, naholy 80, 
fenntartott helj 60, I . hely 40, I I . 
hely 80 éa. gyermekjeiy 20 fillér, 
Szerdán, csütörtökön:. Ketten . »gy 
jeggyel Támláss'ék 120, páholy 100, 
feontarlott hely 703 I . 'hely 50. I I . 

hely 80, gyermekjegy 20 fillér. 

Tiszteletiéi értesítem Cell
dömölk éB vidéke n. é. közön-
Bégét, hogy Celldömölkön á Kos
suth utcában levő Zsoldos-féle 

s ö r ö d é t 
átvettem és azt a tegnapi napon 
megnyitottam. 

Elbőrendü borokat tarlók 
üzletemben és most a tavasztól 
kezdve naponta állandóan frissen 
"csapolt sörrel szolgálbatok ked-
ves vendégeimnek. 

Kitűnő meleg és bideg éte
lek mindenkor kaphatók. 

Kérem a n, é. közönség 
szíves pártfogását 

kiváló tisztelettel 

Reményi lejtvén 
vendéglős. . 

írógépszalag 
C a r b o n - p a p i r 

Dlnkgreve paplrkereskedesben 

Áz 1898. XXIII. tc. alapján -ala
kult Országos Központi Hitelszö-

| vetkezet kötelékébe tarlozö Cell
dömölki Hitelszövetkezet, _mint 
az Országos Központi Hitelszö-
vntkezet tagja 1936. évi április 
hó 13án'••"d.7 c. 11 órakor a 
szövetkezet helyiségében 

rendes közgyűlést 
tart, melyre a lagok az alapsza
bályok "37. § a értelmében meg-
hivatnak. 

Napirend : 1. Mait évi üz-
leteredményről szóló jelenlés 
tárgyalása. 2 Zárszámadások 
megvizsgálása és a felmeoi.vény. 
'3. Mérleg megállapítása. 4 . Tiszta 
jövedelemről való rendelkezés. 
6. Az igazgatóság. 5 tagjának 
választása. 6. A felögyelőbizott-
ság í tagjának választása. 7. Ne-
"táni indítványok. 1935. január 
l^én a tagok száma 832, üzlet-
részeinek száma pedig 2415 volt, 
az év folyamán belépett 91 tag 
163 üzletrésszel, kitépett 30 tag 
66 üzletrésszel. 1936 január hó 
l-től pedig a közgyűlést meg
előző március hó végéig belépett 
16 tag 17 üzletrésszel, kilépett 
1 tag 9 íízletrésszel, marad 907 
tsg26J.O iiztsUrjasz*lTÁ4el0gy«rő-
bizottság által megvizsgált 1936. 
évi mérleg a szövetkezet helyi
ségéb-, n kiföggesztetett és min
denki állal megtekinthető. 

Celldömölk. 1936. márc. 30. 

— - — : i i Igtwgatáiág.— 

Pk. 258/1936. 

Hirdetmény. 
A háborubi.o "liüntek holtnnk-

nyílvánitása ügyiben a celldömölki 
i kir. járásbíróság özvegy Helyei Sámu-
• -iné srületett Szabó Zuzs ínna dukai 
i lakos részéről á 280C0/1919. I . M. 
! számn rendelet nlapjáu elöterjeaztatl 
1 kérelme folytán az állítólag eltűnt 
! Szabó István voli dűntai lakos holt-
! uaknyilvánitasa tárgyában az eljárást 

J megindította 
! A Az eltűnt . c éve : Szabó" latváú, • 
! születési helye Duka, születési ideje 

1891. április 22, szüleinek nevé: 1. 
Szabó István és Pécz Lídia' dukai 

i lakosok, pollen, az eltűut foglalkozása 
í kisgazda, utolsó lakóhelye Duka, Duka 
I községben ingatlan vagyona van ház 

>/t része, bevonulásának időpontja 
i 1916. január 17., az a csapattest, 

milyhez az ismert adatok szetint 
eredetileg beosztatott: 83 közös gy. 
e. katonai rendfokozata: gyalogos, 
utolsó tábori póstaszamn ismeretien, 
az a hadi es.emeuy, amely" közben 
nyoma .veszett és az eltűnésre vonat-

"koző"egyéb adatok, .1916, oki. 16 an 
83. gy. é. L zlj. 3. századánál 6 : l i -
ciabau Zaiosoe körüli, haruokbao a 
lokovioei erdőben fogságba eseti, 
megbetegedett, Harkov varosba kór
házba került," hol bajtársai szénut 
1918. április 9 én elhalt. Legutóbb 
Harkov varosban levő kórházból 1918. 
február 14-én i n , azóta nem ad. t: 
magáról életjelt. " —y 

A kir. járásbiróaág felhív min-
denkil, hogy abban az esetben", ha az 
eHünt életben létéről, tartózkodási 
heiyéről, halálának, vagy eltünéséuek 
körülményeiről, ugy a holtnak nyil
vánítás szempontjából fontos egyéb 
körülményekről, különösen arról lenne 
tudomása, hogy az eltűnt a fenti 
időn tol még éleiben v. It, —. ezt a 
b.rdetoténynek a birósaguái történt 
kilüggosztésélől. számított hatvsn nap 
alalt a kir, járásbíróságnál (Celldö
mölk, Kossuth Lajos utca) jelentse 
be, mert ha a most meg elolt idő
pontig jelentés" nem érkezik, a kir. 
járásbiróeá • az egyébkSLt Kihirdetett 
tenyek alapján fog "a holtnakTiyilva-
uitas kérdés'ben határozni. T7~T 

Celldömölk, 1936. január 4. ' 
Dr. Dombay sk. kir. jbir. 

A kiadmány hiteléül: Dióssy Jenő sk. 
iroda főtiszt 

Eladó i n g a t l a n o k 
Petőd-utcában 8 szebás, parkos, ker-
u - családihaz, Kinizií utcában I X 1 

szobás. BarosB utcában 2 azobas, 
Koptik apatur utcában két azobás, 
2 X 1 szobás, 2 ezobas üzletház, Rá 
kóczi utcában -4X' ezobáa cérház, 
2 szobás nj ház, Horváth Elek utcá
ban 2 szobás, 2 X 1 ezobáa iparoaház, 
Piacterén kel üzmtes kétlakásos bas, 
üzletházak. Gazdaházak 2000—4000 
• öles telkekkel, Paifly utcában, Hu-
nyady-utcában 3—3000 • ölfs be
kerített telkek, 3X200 • ölee ház-

j helyek. Kisebb nagyobb birtokok, 
; Sághegy en szőlő jutányosán eladók.Bir-. 
i tokok,, bérletek. i. 

Várkeszö községben 
jóforgalmn • 

korcsmaüzlet-ház 
a benne levő boltial és mészár
székkel azonnal örö* áron.eladó. 

Bővebb felvilágosítás a tu
lajdonosnál Kiss Lajos koresmá-
rosnál nyerhető Várkeszőn. 
••^•^•^••••••••••••aaaMaasaaaasaaBBaa 

Hirdetóseket felveszünk. 

Tessék irodámat bizalommal 
j ~ telkemen!.. - . ' " ' , 

Cioknyay Józset 
ingatlan irodája 

C-lldömölk, Arpád-u. 16. . 

Í ^ S S l ^ E 3 0 0 0 
üei ldomolkon 
kötatee kölcsönyköny vtáramat á Wes
selényi utca .1 . szam alaltí lakáso
mon megnyiloltsm. Havi 1 P kölcsön-
dijért hetenként háromszor cserélhet 
• gy a magyar, mint a Világirodalom 
elaaaíeua modern műveiből. 

. Kemény Klári. 
Nyomatott I5;rke«ve„Nln*>r^-|Jbj*y£j;5^3a^e^^|M könyvnyrcidSjíriSn, fCSTaiSÖfe^- -
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