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KEMENESALJA 
Megjelenik minden vasárnap reggé! 

.• Előfizetési díj egész évre 5 P, fé lévre 
2.50 P, negyed évre I.3J P 

1» O H T I K A I L A f». 
Felelős szerkesztő és kiadó: Dl N K O R E V E N A N D O R 

Szer.... . = és kiadóhivatal: 
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. szám 

• Hirdetés dija előre, fizetendő. 

Kómsn t i t á n . 
Ausztria férfias bátoraág^ai 

.•dia tudtára a világnak, .hogy 
bevezeti az általános hadkötele
zettséget, min'-en bizonnyal Mus
solini és a hatalmas olasz biro
dalom ad tn meg az eret Ausztria 
népének, hogy ezen cselekedelét 
végrehajtsa, lehet, hogy csak órák 
kérdése, hogy i magyar korrn'iny 
is megteszi* ezen bejelentését, 
mert ez csak nemzeti öntudata 
nak ertielésél vonhatja maga uián 
s akkor Franciaország is tálja, 
hogy a dunai kérdést csak a 
m:igyar bé erevizió megoldásá
val oldhatja "meg véglegesen. S 
küííjitböző tervek Anglia és Fran
ciaország hozzájárulásával ké
szültek, jelentőségnélkiilíek lesz-

*.zág helyreállítása nagyon fon- i 
tos, hogy égy ujabb világégés I 
be íre kivetkezhessen"; í 

A Duce 10 év aíatt Olasz- j 
ország helyreállítása ulán meg-j 
szervezte haditervét ésjriépitette J 
hadállásait az igazságtalan béke- I 
szerződések ellen. "Az ő végcélja 
bizonyára nen. lehet más, mint 
az—igazi világbéke megvalósítása-^ 
után leszámolása a kemmuniz- | 
mussal, valamint Oroszország ! 
helyreállítása. Ez a másik nemes 
cél az emberiség jövendője szem- I 
pontjából a legfontosabb szocrá- i 
lis érdek, meri csak ezután lehet \ 
szó A technika, a kulidra és az } 
irodalom nemes és.nyugodt irá- i 
nyu fejlődéséről. .A "tómai szer-.l 

ríek addig; aimr^jst velünk l e ^ ^ e í ^ k i . n é l y i t é s e "a három \ 
nem tárgyallak,. Mi ezeréves 

megvalósítását is szolgáljak. I zeli igazságainkért, ö-a kiválása^. 
irt az utolsó óra, Gömbös | tott férfiú, legyen az ő nagy 

a Vezér, a nagy államférfiú csak,'| szerepe a nemzet felépítése, a 
a kedvező percét várja, hogy I felépítéssel pedig Na^ymágyáror-
meginditsa a harcok harcát oeiíi-( szág eljövetele. - j , .-• -»., . 
. - • I " r"'"' ' ' 

Á jó ivóvíz kérdése és egyebek. 

kultúrállam vagyunk, tehát csak 
akkor élhetünk-, . ha az egész 
magyar állam égy állsmi.egység
ben .élheti politikai ésjja.-'.dasági 
életét. . ' -

A kisantant ügyes és .-zem-
füles államférfiai a legnagyobb 
titokban mindent"; elkövetnek, 
hogy bennünket továbbra, is 
igazságos -jogainktól elüssenek. 
Az ő szempontjukból érthető js 
ez,T mert ha a mai jogainktól 
továbbra.is elütnek, akkor a 
kisantant továbbra is domináló 
hatalom marad Középeurópában. 

. De balrau—hihetjük-, hogy ez a 
tervük nem fog. sikerülni; .'mert 
ugy. Németország, valamint Ang 
lia is minden eszközzel megaka
dályozzák'" ezirányu külpolitikai 
tevékenységüket. 

Németország nem enged 
követeléseiből, Anglia közvetlen 
tárgyalásokat óhajt megkezdeni 
Németországgal. Franciaország 
áliásfoglalás^jjem tiszta és pedig 
azért nem, mert beípolitikailag 
is nsgyon el ván foglalva. Mus-
SOIÍBÍ nyugodtan megy a maga 
Utján, de mintán az Abesszin 
harrléren dnnlfi gyfizplmpl ara-

érdekelt ország szorosabb gazda- ' 
.sági és politikai együttműködését 

szolgáján. Mind a három ország
nak nagy szüksége van erre, 
mert ez az ipar és kereskedelem* j 

; felélénkülését vonja maga urán, 
nekünk pedig a mezőgazdaság ; 
szempontjából nyújthat óriási : 
előnyöket, a terményárak, Vi la- j 

, mint az állatárak emelkedése 
'enyhítheti nehéz pénzügyi hely-
, zetünket. . •>.. 
I ; . ! 
'" Ezért fél hát a kisantant,"; 
j mert jól tudja, hi gy á külföldi j 
' piacok megnyitása őket ezirány-

han is erősen legyöngilheli, de 

A Magyarhoni Földtan!i Társulat 
több éve dolgozik már azzai az el
tökélt szándékkal, hegy. országszerte 
alaposan mégvTzsgáljá-az ország ivó
vizén éa ahol a víz szennyesnek, az 
emberi szervezetre kárognák bizonyul, 
mindent- elkövetnék, hogy azi megva
lósítsák. Ahol lehet, ahol keli,-árhrmi 
segítséget is kijárnak. Csonka hazánk
ba!', mar igen sok község köszönheti 
igen jó ivóvizét a társulat áldásos 
munkájának." . -

Mi celldömölkiek s általában 
Kemenesalja községeinek nagyobb 
része nem recdelkeztk megfelelő ivó 
vízzel, ivóvizünk- szennyezett, finom 
hcmokot^-tartalmaz, nem is forrásvíz, 
hanem közönséges talajvíz, amely 
alattunk levő vastag iszaprétegből 
kerül elő Geológusok megállapítottak, 
hogy.ezen a vidéken valaha tenger 
volt, arra mutat az altalajban ma is 
sörön előforduló kagylóhéj. Mint ilyen 
területen szokott 'teríti, zz altalaj 
vizei nem is lehetnek tökéletesek, 
ivásra egészségesek. 

.Ez előtt hét.évvel mar meg,is 
próbálkoztunk- á piacon egy artézi 
kut fúrásává', belefúrtunk ebbe. a 
kútba közel 18.000 pengőt, hogy mi 
lelt a fúrás Vege, sajnosán tudjuk. 
És ez a (urast nen-szert nem sike
rült, mert nem lett volna a megtart 
850 métee melységben megfelelő, t í -
vi ü forrás, hanem azért, mert ; • m 
halgattak a jo szórarés olyan helyen 
furlak,—aho' senki sem—vart vizet,-
másrészt a községnek-nem volt meg
felelő- szakembere, a vállalkozó' em
beréi mellett". Mirdannyiáu tudjuk 
hogy Szabó" Karoly gőzmalomtulaj
donos már 50 méter mélységbeli 
mégkapta a legbővebb forrásvizet, 
m'ely erősen feladja* magát, a vasút
nál van két roéiyfuratu kut, egyik 
sem melyebb 150 méternél és kitin. ó 
vizet adnak korlátlan mennyiségben. 

Az első kudarc után bizony 
meggondoltuk, hogy kire bizzúk ma
gunkat, kire bízzuk a pénzünket. És 
nehezeo megyünk bele egy ujabb 
artézi kut fúrásába, meggondoljuk 
azt is, hogy kivel állunk szóba) ha 
épeo mégis elhatározzuk magunkat 
egy ujabb kútfúrásra 

lehetett volna, mnokaiá dicseri uem 
is kell oda- komeular. Ha az elöljá
róság ebben az iramban megy tovább 
is, akkor dicséret illeti majd lépten-
nyomon. iut rt mi.Lkaja nyomán 
polgárság megelégedése nyilvánul meg. 
El vau veszve az az elöljáróság, min
den községi vezetőség, amely nem a 
nép érdekét tartja mindenekfölött 
szem élőit, amelyiket az egoizmos *" 
az önzés vezet. • 

Éppen mert az eiöijarOsBgbar— 
bizalmunkat helyeztük, bízunk abban, 
hogy a-községnek ezeket a récén va
júdó kérdéseit is' megoldja. Ezt annál -
könnyebben leheli meg, merjL_!i«yjrészt__ 
erős és biztos, segédkezet kap mun- -
kajához "a polgárságtól, másrészt a 
magyarhoni földtani társulattól, aki
nek ezen a téren megvannak érté- ' 
kés tapasztalatai, azután megvannak 
az utjai is, melyeken haladva, a biz
tos i-iker uem maradhat el. 

Azt ajánljak községünk mai és*'' 
demes elöiiaióságának, azonnal lép- " 
jen érintkezésbe a lenti larsulallal, 
kezdje meg a targyaláeokat. Ha azu
tán majd a tá.jg*alas«k megindultak, 
felvetődhetik áz á r í g t n óhajtottkér-v 
dés ís, melyet mi mar több ízbea 
tárgya t-Hik évtizedek „óta, hogy a 
Sághegy völgyeiben olajat, földgázt 
keressünk. Mert. hogy jó helyen ta- . 
pogatunk. abban biztosak vagyunk. 
Erre a fenti körülményre már most 
felhívjuk a lenn lár-ulat i:b. figyel
met, is . . 

•jól van ez így; tudják'meg, hogy 
lelni akarunk, élni akarásunkról 
! sernnii képen sem ónondunk le. 
| ; • Németország élénk figyelem"-
: mel kiséri Olaszország ktilpoli-
j tikai tevékenységét "s ha eljön 
i az idő, nem zárkózik ei az elől, 
j hogy Olaszországgal karöltve 
j segítse a kisnemzeteket - igazsá-
i gos kűzdelineikben. Németország 
! már teljesen ura külpolitikai 
'helyzetének is, egy 60 milliós 
. öntudatos nemzet, amely nem 

fél senkitől sem, nem a háborút 
készíti elő, hanem az igazságos 

Hogyan gazdálkodik 
Ausztria^ 

. Erről, a . szegénynek" dekla
rált Ausztriának .-okka! jobb' a 
gazdasági ;helyzete, mint a mienk. 
Bankjegy forgalma 872 millió 
silling. Közmunkákra 215 milliót 
költött, a tartományok 100 millió, 
Bécs város 100 millió siMinget, 
összesén tehát 4-15 millió sulin-
get;kapott az ipar és keresett a 
munkásság. ' - „' 

Ezzel szemben a mi bank-
lott, . gyors ütemben viszi előre 
a középeuíópsi kérdések megol
dását, minden bizonyára Magyar
országot is bátorítani fogja, hogy 
teljes .erővel követelje a maga 
jogait a- porta r völgyében. Ha 
figyelemroei • kisérjük a nagy .vi
láglapok teljes tárgyilagos és el
fogulatlan híradásait, akker-egész 
pontosan megállapíthatjuk, "ogy 
a nagyhatalmak nem idegenked-

TSek attól, hogy az úgynevezett" 
legyőzöttek régi jogaikba vissza 
ne helyeztessenek. . Tudatában 

-Vannak annak, -hogy Magyaror-

békéért küzd. Hittler poliükfja | 
megmulatta, hogy küzdelme td- \ 
datös és' célra vezető volt. Fra :- \ 
ciaországgal nem háborút, banem i 
igazságos békét akar megvalósi- [ 
tani, de bem hagyja magát, ' 
hanen felépiti hatalmas, hadse
regét,- hogy halárait megvédel
mezhesse. Mi sem tehetünk mást, 
Hariem megvalósítjuk hadáere- I 
günk feíépitését, azután pedig a í 
békftreyiziót, még pedig békési 
utón. Kiköveteljük; mert erre j 
szükségünk van élni akarásunk j 
miatt, mert azáltal a vilát;béke-| 

Az bizonyos, hogy joivóvizre 
okvetlen fzükségünk van a közegész
ség megvédése szempontjából. És a 
jó, egészséges ivóviz kérdését előbb-
utóbb mégis csak meg kell oldani, 
még akkor ia, ha. erre-a cé l ráamor-
tizációs. kölcsönt venne is fela-község. 
cs ezt egyidejűleg lehetne meeoldani 
a közvágóhíd és a cincai strandfürdő 
megépítésével. És ezeket az aktuális 
problémákat nem lehet, félretenni, 
azokra ráülni, hanem ezeknek az ak
táknak mindig az-okvetlen elíntézen 
dök között, szem előtt kell lenni, 
még_Qtt_LsJegel.sősorban. 

Községünk mostam elöljárósága 
alig félévi működése alatt többet te t 
a kör.üiiynek,. mirrr "art tőlük várni 

jegyforgalmnnk 360—400 millió 
pengő körül -. mozog. Kevesebb, 
mint "amennyit Ausztria -' csak 
közmunkákra- kifizetett a múlt 
gazdasági évben'. - -

A magyar költségvetés ugyani 
csak követni fogja Ausztria pél
dáját, ha qem is olyan mérték
ben. A kormány jelentékenyen 
emelle-a költségvetés beruházási,' 
dologi kiadásait, ezáltal több pénz 
kerti I forga lomtó,- ja vajnak . a 
munkáltatási lehetőségek, több 
pénz m: az iparnak, a kereake-
deleTrtnek és 'munkásoknak. ~~ 
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7XFgiii§zovfts.eg 
üdvözölte Wlg-kler kereskede

lemügyi minisztert. 
S ~ A Fala Gazdaszörstsée március 

hű 31-éo, kedden délfiláo Ma,.-r 
János ny. miniszter elnöklete nieliett 
választmaovi ülést tartóit. 

Az üléseo,. részt tettek: Ivády 
Béla ny..miniszter, Kaán Karol} és 
Sehandl Károly ny. államtitkárok, 

- Csizmadia András, Farkasfalvi Farkas 
Krúdy Fotoné 

országgyűlési képviselők, Széchenyi 
Károly, gróf f0ldbrrtoko3, Tumcsányi 
Qyala miniszteri tanácsos, Motschen-
bacher Emil az OMUE igazgatója, 
Dúsing Miksa_az_ OM'IK -vezérigaz-
gatója, Láng József a Gazdák Bizto 
sitó Szövetkezetének vezérigazgatója, 
Wünscher "Frigyes a Hangya igazga
tója és sokan mások. A Faluszövetsóg 
részéről Íe~ö!z.yes István dr. igazgató 
•s Szekeres László h. igazgstó jelen
tek meg. 

Mayer János elnök rOvid össze
foglalást ed.itt a falvak mai sürgős 
problémáiról, ruajd Krúdy— í e r e c c -
aJeiuök és Teölgyes István dr. igaz
gató jelentést tettek a Szővelsé^mrHU 
folyó munkásságáról. . 

Ezután Sehandl Károly dr. is
mertette az 192d-a* földreform sorsa 
fÖídnöz jutottak súlyos helyzetét, a 
reform mai si«ar penz.ögji kepét, 
továbbá a laloti kit lakás építési köi-
csiöoök visszatérítésének a nehézsé
geit és a választmány tagjainak egy
öntetű helyeslése közben azt hang
súlyozta, hogy mindkét kérdés meg
oldását igen nagyjelentőségű szem
pontok sürgeti-, ínég pedig olyan 
módon, hogy ,'.' egyrészt a Krüger 
kötvéuyek amerikai tulajdonosaival 
ujo.ag kötendő inegál|ápí±íasa utan 
a kiosztott földek vételárát méltá
nyosan le kell szállítani, arci termé
szetesen a törlesztő részletek leszál
lítását vponá maga -után, 'másrészről 
pedig % FAKSZ kölosönök 20 éves 
törlesztő idejét 25—30. ' évre kell 
kitolni és a szövetkezetet abba a 
a helyzetbe kelt.búzni, hogy minden
képen helyes és áldásos működését 
tovább lulytathassa. -

A választmány elhatározta,-hogy 
felterjesztéssel lordul a kormányhoz 
ebben' az irányban. 

- Kantán Wün.cher Frigyes, a 
Hangya vezérigazgatója, a választmány 
tagjainak igen nagy érdeklődése mai
lett, részletesen ismertette a Hangya 
nagy jelentőségű értékesítő tevékeny
ségét, amelyet a tojás,- baromfi, toll,-
mév, hasiipar. termény, ffyümölcs "éa 
zöldség, végül az allaterteke-itö szö 
vetkezetek részben már folytatnak, 
részben pedig a közel jövőben meg
kezdenek. Czutan rámutatott azoknak 
a támadásoknak a rugóira, amelyek 
a Hangya szövetkezetet minduntalan 
érik és arra kérte a .Szövetséget, 
fíogy támogassa országos szeivezeté-
vel a szövetkezet értékesítési mun
kásságát. —•.. 

Többek felszólalása után Uayer 
János elnök javaslatára a választmány 

H Í R E K . 
Nagyheti istentiszteletek 
sorrendje az apátsági temp 

' lombú. 
Viriovaaáriiap. 

- Reggel 6 és 7 órakor csen
des szentmise és a hivek gyón
tatása. . ' — = i — 

8 órakor szertartások, ka-
resztvizsz«ntelé9. azután nagy
mise. 

Eatr 6 órakór fellámadási 
körmenet. 

> Az evangélikus templombaa. 
I - Az evangélikus templomban 

nagynéten a következő Isten-
^Uszteletek lesznek. Virágvasárnap 

anás mise. 
10 örakor barkaszenteíés, 

utána nagyise Passió éneklé
sével. 

1_- Délután 3 órakor oltáregy-
leti imaóra, nagyböjti szentbe-
széddel. " r 

Este 7 örakor lelkigyakor
latos szentbeszéd az összes hivek 
részére a templomban. Tartja: 
Kollár Gedeon, pannonhalmi fő
iskolai tanár. Szentbeszéd után 
rövid ájtatosság. 

Nagynétfő. 
. R e g g e l 6 órától 8 óráig 
szentmisék és gyóntatás. 

Délután 3 órakor konferen
cia-beszéd kizárólag leányok ré
szére.-' '; . — - :. 

Ulána leányok gyóntatása. 
Este 7 arakor lelkigyakor

latos szentbeszéd az összes hi
vek részére a templomban-, Utána 
rövid ájtatosság. " V •' 

Nagy kedd. 
Reggel 6 órától 8 óráig 

szentmisék és gyóntatás. 
Délután 3 órakorkonferencia 

beszéd kizárólag nőtlen fiatal 
emberek részére, utána ugyan
ezek gyóntatása, 

Este' 7 örakor lelkigyakor
latos szentbeszéd az összes bivek 
részére a templomban, utána 
rövid ájtatosság. ' 

Nagy szerda-
Reggel 6 órától 8 óráig 

szentmisék és gyóntatás.----- •-
Délután 3 Órakor knnferen-

rf.jp. 10 órakor prédikál: R á c s ] 

•ibaiarozia, hogy i.'líraiban uűvozli 
-Wiukter István kereskedelemügyi mi
nisztert abból az alkalomból, bogy 
erélyesen visszautasította a képvise
lőházban a szövetkezetek ellen inté
seit alaptalan támadásukat. 

Végül'Szekeres László df. ja
vaslata slapjafl a VálaszttDáoy boz-
aájárnlt ahhoz, hogy f ilkéri az ille
tékes .tényezőkéi a . kisüsiöo főzött 

'illetékének az 50 százalékos 
csökkentésére. 

tör vény az,; egyke elleh..-A..i 
béiügy. uiazter nyila :.oz..ta bzeriut • 
az egyt iCOkkentése végett • 
ké»z"euek, n,-ly. a csahltaianokat' 
r r . i a d ű i u t j a a nagjcsa.aüjak javára. 

cia-beszéd kizáróiag asozouyok 
részére, u t á n a ugyanezek, gyón
tatása. 

Este 7 órakor lelkigyakor
latos szfSíbészéTd az ös^zeg'hivek 
részére a templomban, u t ána 
rövid ájtatosság. 

Nagycsítörtök. _. 
Reggel 6 órától 8 óráig 

gyón ta t á s és szükség szerint 
áldoz! Uás. 

8 órakor ünnepélyes nagy
mise' és közös szentáldozás. Nagy
mise után az OitAriszeniség átvi-

+e4t!—a Saent Anna—oltdrhog, 
majd az Oltárok diszöktől .meg
fosztatnak."' 

Nagypéntek. 
Reggel '8 órakor ünnepé lyes 

szer ta r tások csonkamiséyel. Az ^ 
Oltár iszentség kitétele a Bzent- ' 
sírra Azután szentbeszód. 

Délután 3 órakor imaóra, j 
alatta á Jeremiás próféta siral-
inai.,Este 6 órakor Szentség-
betétei. . „ J _ , _ _ _ ] 

Nagysíembafc-i [ 
— Reggel 6 órakor -Szentség-

kitétel a'-szentairra. '. -r". 

Sándor lelkész. Este '6 órakor 
előadást tart: Mesterházy Sándor 
kmihályfai lelkész. Hétfőn este 6 
órakor Hubert István s. leik. kezdi 
meg annak a nagyheti témaso
rozatnak első előadását: Mi ne
ked a kereszt? Az első előadás 
eiraé: Botránkozás, mint Péter
nek? Kedden este 6 órakor Bácsi 
Sándor lelkész beszél: Büntetés, 
mint a latornak ? címen. Szerdán 
este- 6 órakor Váczy Dezső s. 
telkész beszél: Kényszerű- tvyüg, 
mint Cirenei Simonnas ? cimen. 
Csütörtökön este: Bácsi Sándor 
lelkész beszél: Bolondság, mint 
azoknak, akik elvesznek? címen. 
Utána a celldömölki hivek szá
mára gyónás, Úrvacsora oszt s. 
Pénteken délelőtt 'J órakor ifjú
sági .blen-tiszteleten , prédikál: 
Hubert István a. lelkész. 10 
örakor prédikál: Bácsi Sándor 
lelkész, utána gyónás, Úrvacsora 
oszlás, gyónási beszédet tartja: 
Váczy Dezső s. lelsész. Este 6 
órakor prédikál Váczy Dezső a 
Mi neked a kereszt? sorozat 
folytatásaképén: Erő ? címen. 
Szombaton este 6 órakor Hubert 
István beszél a témasorozát be-
-fejezéséképen azon a cimen: 
Napi kötelesség ? 

\ ME KÍSÉRLETEZZEN ~ 
. ' HANEM S U T É S N É I _ 

HASZNÁLJA 
Á BEVÁLT, 

D r f l f e f f i é r f . 

j Károly király gyászmise, A , 
, ceilii'iniöiki apátsági templombaa 1 

t ezerdán reggel 8 'órakor volt Károly , 
király lelki üdvéért á gyászmise. A ' 

I gy*szmi>et dr. Horváth Karoly pof- ! 
XjtLplebsnos végezte, a misén az is'. 
I kolas pyerinekekeo kívül a hívők is 
. nagy szambán vettek részt \ • 

Vallásos est az ev. templom-. ! 
| ban. Virágvasarnapou "este-6.órakor 
•|; az ev. templomban töj'i vallásos ün- % 
| nepélyen előadást - tar t : Mesterházy,_ 
) Sándor keiiienesmíhalyfattelkéstfSta- . 
! válnak : Síeiiír^y--- ,MTkTÖS- *s Szabó ' 
I Irrria,.énekei az Ifj. E yesület - ve|yes-
I kara Ludvau Sándor karnagy vézéte- • 

sével. 
Sirius jóslata. Sirius időjós áp- ( 

rílísra a következő időjárást mondja 
be: Áprilisban tö tb napon szép me- ' 
leg időjárás ígérkezik. Még csak moit ' 
jön az ijazi tavasz, amikor 15, 20, * 
26 fok Celsius meleg lesz. Több he
lyen zivataros eső várható. Nagyon 
sok eső nem ígérkezik, mert április 
száraz jellegüctk mondható. Egy par 
hűvös, szeles, esős nap közbe jön, de 
ez c.-ak átmeneti, „újra szép, meleg 

i időjárás várható. Több héty»ri ésfl és ' 
l- zivatar' a következő napokban var-" . 
i ha tó : 6, 11, 14, 20 és. 24-.n. 
!- Lelkigyakorlatot tartott a káth. i 
1 Legényegylet szertta esti. kezdettel* 
' mely utan" .ma vasárnap reggel' közös 

szentáldözáson vett i-eszi. A lelkigya-
j korlat vezetője László' -Dániel hely. 

belí, zárdai jjölg. isk. igazgató Tölt. i 
Kirenueies.; A ru. kir, igazság 

ügyminiszter Nóvák Jtitrő ügyvédet S T -

hélyíelrkir. jarasbírós'i; mellé ügyész-
; sési" mbgbizottol. rendelte ki, április , 
\ I r ik i hatállyal:. •• - ; 4 

; Elhunyt földoirtokoa. Hucht-'. 
bausen Frigyes clldömölkí földbír- -.'; 
tokoo -pititeken,este 11 órakor56éves I 

| korában elhunyt: Az elhunyt földbír- \ 
tokos a legrégibb célii családok egyi
kéből származott. Fiatalkorában Izsák
fán, Ken eneshőgyészen ós több he- | 
lyen bérelt birtokon gazdálkodott, 
szorgalmas, törekvő egyéniség volt„ 
majd fcéiőbb beköltözött Celldö
mölkre, ahol a mai napig élt. Teme
tése ma vasárnap délután fél 5 órakor 
lesz a gróf "Tisza Istvan-utcai gyasz-
házbél. Özvegye, sógornői és kiterjedt ' 
előkelő rokonsága gyászolja. 

Cssrkészhirek. A 393. sz. 0=tffy ( 

hirdetett zászlóavatás! ünnepélyt a 
zászlóanya, dr. Oslff, Lajosné őmél
tóságának akadályoztatása miatt, hús
vét vasárnapjára halasztotta, amit 
ezutco is tudomására hoz az ifjúsági 

; munka iránt érdeklődőknek. Az ün
nepély tehát d. e. 11 órakor lesz az 
Er. Ifj. Otthon feldíszített termében, | 
melyre mindenkit szeretettel meghív 
a csapat parancsnoksága.' 

Kinevezések. A Máv. igazgaté-
sága április 1-iki hatállyal Kőműves 
József, Száotó Zoltán és Pataki György 
segédtiszt-jelölteket segédtisztekké ne- | 
vezle ki. . ~'~ 

. Uj szólötelepek létesítése. A 
| földmiveléeügyi miniszter engedélye I 
| nélkül uz 1929. evi AVUL törvényólki 
értelmében ezentúl csak miniszteri 
engedéllyel szabad lOOOnégyszögölcél 
nagyobb területen szőlőtelepet létesí
teni. A tilalom . megszegése kihágást 
képez, amely nemcsak pénzbüntetés-
Bel jar, -hanem követi a meg nem 
engedett telep kiirtása is. ; ' -

A háborús emlékérmek kiosz
tása. A honvédelmi miniszter s Ka
roly csapatkeresztre és a sebesülési 
éremre való igéoyjogoanítság meg
szerzésének batáridejét június hó 
30-ig meghosszabbította. Az érdekel
tek kérelmükéi a meghosszabbított 
határidő lejárta előtt, annál is inkább-
terjesszék elő, mert ezeoLlhafáridő 
meghosszabbítva ne in lesz. 

Módosított rendsiet A vasár
napi .munkaszünet tárgyában a mult 
évben kiadott rendeletét legújabban 
ugy módosították, bogy a kenyér; 
péksütemény, gyümölcs, tej és tejter
mék reggel 7 órától délelőtt 10 óráig 
ámí tha tó . A kenyeret és péksüte
ményt azonban s sütSiparos, vagy 
ennék alkalmazottja déli. 12 óráig 
házhoz szállíthatja. — • 

http://rf.jp


Esküvő. Dr. Blettler István cell
dömölki gyakorló orvos és Lichtschein 
E-zter házasságot kötöttek. (Minden 
kűlöa értesítés helyett.) 

r - -— - TfjutbválasziáS; ^nerrjaskocsi 
ev. leányközsóg a mùliT hétfőn tar
totta "teg megsemmisítés fo'ylan az 
uj tauitovalasztsst. A vaiasztasoo 
Molnár Dezső kis-koeski • helyettea 
tauitó 93, Király József-eddigi volt 

•tanító 81 :-zayazatot kapott, igy tehát 
.12 szótöbbséggel Molnár Dezsőt vá
lasztották meg. 

" Egyházi hangverseny; A cell
dömölki Kath. Kör nagy-nkeru egy
házi zenei hangversenyt readezett a 
p ebania templomban az apátsági 
templom orgona alapjának javara. 
A délután 6 órakor kezdődő hang
versenyt » VégyesÊar nyitotta'meg 
Beethoven Isten dicsősége cimli mö-
vével. A Vegyeskar ezen mű előadá
sával ismét szaporította sikereinek 
szamát, majd Jándi Bernardin kor-
mauyfölanáosos, dömölki apat beve
zető beszéde után a szombathelyi i 
Má : Haladás dalárda Jurányi. János 
karnagy" vezetésével a kanrodalom \ 
leg=zebb alkotásait mutatta be. A ; 
dalárda szereplése nagy halast váltott. 
ki, inindenki e"-ezte, hiigy a dalasda 
szereplése l egpompásabb e.méüy voit 
szamara. Havas Imre dr. ügyvéd nagy 
művészettel jat-zotta el pordonkáo 
Schubert litáriraja; és. Ave Mariáját 
A haugyerSBoy után ram; ionos-sze 
r'ehr.dot adóit a aiáv. Hal.-.dás Jatidi ,: 

Bernardin apátnak, amelyet óriási' 
.émbértfímejr hallgatott' végig.. Este 8 
órakor 150 tetitekes társáivacsora 
volt a Giiffbeo, amelyen sokan meg 
jelentek a város vezetősége köztii. Az . 
eiső' felköszöntőt Jandi Bernardin 
mondotta a Máv. Haladásra, gyönyörű 
szavakban köszönte meg annak rész-
vételét a hangversenyen és *IUme- > 
réssel adózott annak művészi telje-0 
siiményéröi. Utanna Szabó Karoly a 
Kath". Kör alelnöke a Kör vezetősége ' 
nevébe:: mondott a dalárdának kö- I 
szöcetet. A (elköszöntökre a .Máv. i 
Haladás h»vében Szarvas István, egy-
leti-.tag válaszolt. A dalárda a késő 
esti vonattal utazott vis-za Szóm . 
bathelyré. • - ' 

Itt M idő! ÜlttiSBB! 
Első rangú gyümölcsfát, díszfát, 

• rtiszr.serjél, bokorrozsá t , örök-

A VAZÁZfLÓ PEDI& AI -

P-lfao-EKt• £G£SZ £VESf 
AT KÜLDI A POMPÁS LAPOT 
ES EZ£/V*iH?L ADJA A*VL£MEH 

SZQJWEGAJÁMDEKQTf 

Minden előfizetőjének 00X00 cm h-igysege 

- RiALM&^Uäi VESÉT 
AD AJÁNDcrvSA A 

A Lakass Artúr művész 

Ü N D É H U J J A K . 

:-tce.ír lerve' szerint 
kcsrüít rzcnnrí-jr.. .• .-—me.*s festésű valódi 
9t)aWùto-r.!s- a H/V.ÄS :- * : F :KV ««V 
SZÖVC--3VAR külöriaJ oondaal euértetaa." 

Kiaa Feri kontra Aljechín. 
A Színházi É ; ma megjelent 
uj szamában Z-:"t Béla erde-
kes riport-1 ír arról a sakk
partiról, amely••: A.; ohm, * vi
lághírű sak-ra Bt« • vívott Kiss 
Ferencoel. Ernőd Tamás az uj 
megfiata'itott Ul.O'nriröl ir, Hat
vány ü l i a het miizíujdonsagai-
ról referál, Egyed Zoltán a j u 
biláló Rutl Sándort ünnepli 
Hevesi Sándor koncert és rádió 
kritikát ad, R ihoticzy Elemér 
életregényéről -pedig aSndrödy -
Béla irt meglütóai. szép cikkét 
Egyéb érdekességek az* uj szam
bán : Aki egy fogpíszkatóral in
dult el Hollywoodba, ahova 
most harminc..:, -t.c bőrönddel 
érkezett. Hermann Lipót cikke 
Murát! Liliről, a mai modern 
leány típusáról. A pesti fiatal 
színésznők turista egyeaülete. 
Patay Károly sportlapja. Guthy 
Böske Divat-rovata. Külön cse
megéje a Színházi Elét uj szá
mának az Irodalmi rovat vezető 
cikke, amalybei'i Nagy Endre 
leírja egy napját Molnár Fe
renccel. Darabm-Hékíei a Nem
zeti Színház legújabb sikere a 
Kristóf Maricu. szenzáció., kot
tasláger, ¡64 oldalas Rádióvilág-
hiradó, 32 oldalas Gyermekúj
ság és kézimunka iy egészíti 
ki a Színházi Elet 286 oldalas 
nj számat, mel>oekara 60 fillér.. 
Etöüz-lési dij negyedévre 6.50 
pengő; Kiadóhivatal VII. Erzsé
bet körút 7. ';' -

rOtizi?:.::.: A . ..tJ J < i A K 
•: Hutam*ák be ncíe 

KBtd: mttwk • m Ht c t * ti «rrrtJéat 
Ñévr 

For'sztkomátr -,., 

a*> 

eO'J 
kerté 

r.r ... z-.-üriK : Ujsag előfizetési orje 
éy.-« l - í . 'U. Az összeg,béér-

üí-ja :r,¿r>jr.t)in kiadjuk ez c^.iciat 
=ÍS 8 ártaákot.. A részi stek'aen elc-
* -. • •* • ^ 'periig íalretesszük • aat 

Világító divathölgyek. Pá
rizs utcain megjelentet az első 

• világító - dívalhölgyek, "akiknek • 
ruháin foszlorral bevont gombok 
vanr+ak. A Párisi Divat, a leg
népszerűbb magyar divatlap uj 
szama minden divatujdonságról 
beszámol. Közel -száz remek 
toalett és kézimunka eredeti 
feltűnést keltő rajzát közli, vala
mint számtalan ha-znos taná
csot tartalmaz, ára 60 fillér. 

Előfizetni lehet KÖveei Paula kézimunka üzletében CelldSmö.kSn. 

zöldeserjét, fenyőt, fatónövényt j 
stb.. szállít, az állandó állami 
ellenőrzés, alatt álló UighváTY i 
László Faiskola r. t. Cegléd.: 
Budapest iroda IV. Veres Pálné 
utca 8. félemelet II. tel.888-31, j 
Képes árjegyzék ingyen. 

tövédnöke dr. Kiss Lajos kanunok, 
társelnöke dr. Gerlits Elek főszolga
bíró, ügyvezető elnöke Sthlesioger 
Gyuláné, alelnökök Lazar Jenő banya
igazgató, Schlesinger Gyula nagybérlő, 
Iványi - Dezső—r. k.—adminisztrátor. 

Megalakult az alsósági Stefá
nia fiók. A Stefánia alsósági fiókin
tézete mult szerdán délután tartotta 
alakuló közgyűlését • a kötséahaza 
tanácstermében. Az érdekelt községek 
intelligenciája teljes számban ménje-
lent a közgyűlésen-,. dr. Gerlits Elek 
üdvöziő és meguyitó- beszéde után 

Balázs Béla ev. lelkész, Ügyvezető 
igazgató Bíró Kálmán körjegyző, tit
kár Hegedűs László segédjegyző, 
ellnaőrök Bére? Lőrinc intéző és Vas 
Gyula bányavezető, pénztáros Foltá-
nyi József intéző és számvizsgáló 
bizottsági elnök :Koperuiczky Ferenc 
főintéző. Ezenkívül a közgyűlés va % 

lasztott minden község részére külön-
külön egy igazgatósági bizottságot, 
amelynek hivatalból tagjai a jegyzők 
és községbirók. A gyűlés Snhlosinger 
Gynlane zárószavaival ért véget. 

Az idei tavaszon maris nagy 
cserebogár járásra van kilátás, a föld 
felső rétegén a kártevők jelentkeznek 
ís, csak arra várnak, hogy a fak 
lombjai fejlődjenek. 

I sáraap tartják -meg. 
Háziasszonyok! MegjeienT a 

Dr. Oetker gyar 1936. éri első k i 
adású fényképes recaptkönyvs, me
lyet kívánságra bárkinek ingyen ás 
bormofjtvo küld: Dr. Oetker A. t áp-
szermüvek Budapest VIII. Cohtí a. 
25. S'it-l:.- r és vaoilliocukor ára most 
levelenkíut 12 filiar. 

Irrsdsnta-szindarah sióadás az 
Ev. I f j . Otthonban. .393. sz. Ostffy 
Mihály cserkészcsapat zászlóavatásá
nak emlékezetére húsvét mindkét 
ünnepén, este pontosan 8 órai kez
dettel szinrehozza a legmegrázóbb a 
abszolút művészi becsű irredenta 
drámát, Födes Imrének : Tüzek az 
éjszakában c. 3 felvonásos darabjáL 
A 'zereplőkrt-rJlácsL Sándor lelkész 
tanította be, hetekeu keresztül min
dennapi probarais mindenegyes sze
replő olyan alakítást fog nyújtani, 
amely sokáig .-'hlékezetébe marad 
azoknak, akik nemcsak a,sikamlós-

1,560.000 pengővel javitétták 
meg a nyeiési -összeget az uj 36. m. 
kir. osztályeorsjátékuak. D.;yauis cse
kély 20 . pengővel cmeiték a sóisje-
gyek árát, mért egész sor jegy ára 
az eddigi 120 pengóverVzűmben 14Ó 
pengő lett az 5 osztályra s az eme
lésből származó 1,560.000 pengőt 
teljes egészében beletették a játék
tervbe. Szerencséé esetben most 
700.000 pengő nyerhető és pedig 
400.000 pengő jutalom, 300.000 P 
főnyeremény, azután 100 000 pengő, 
60.000 P, 55.00Q P„ 50 000 p ugő, 
45.000 P, 35.000 P, 25000 pengő. 
Különösen jelentős a 21 darab20.000 
P, 32 darab 10.000 pengő, 24 darab 
5000 pengő, 21 darab 4000 pengő 
stb. stb. nyeremények. Óriási is a 
kereslet az egész országban az április 
17-én kezdődő sorsjáték iránt. A 
csekély Összeggel emelt, sorsjegyek 
ára oaztályonkint: >/i 28, »/• í*> Vs 
7, V, 3.60 pengő az Összes főárnai-
Wknal. 

Iparlgazólványt nyertek. Nagy 
Gyula egybazaskeszöi lakos szatócs, 
Földes Béláné csőogei lakus szatócs, 
Zsoldos István celldömölki lakos' órás 
e- Samu Dénes horga tai Hakos cipész-
ipirra ny»rtek iparigazolványt^ 

fővédőnö ismerte'te a fiók megala
kulásának célját, aU a fontos szociá
lis jótékonyságot, amelyet a Stefánia 
országszerte betölt, majd az alapsza
bályok ismertetése után a közgyűlés 
megválasztotta a tisztikart. A fiók 
disztlnöke lett-gróf Erdódy Sándorné, 

Az egeraljai ifjúság Húsvét 
hétfőn Dénes Antal vendéglőjében a 
polgári oélJövészr-ti egyesület javára 
műkedvelői előadással eg btíkölött 
tanomul itságot rendez. Színre kerül 
»Fslu rossza. 4iépszinmű. Rossz idő 
esetén a mulatságot a következő va 

bohózatok, hanem a magyar fajdal 
mat véresen feltáró művek iránt is 
érdeklődnek. 

. Ipari munkaberek megállapí
tása. Az iparügyi minisztériumi tervbe 
•vette a légkisebb kőműves, és ács 
loaiikábérek országos megaiiapitását. 

H ú s v é t i c s c r k ü i l á d é - n y u l a k é s t o j á s o k 

ó r i á s i v á l a s z t é k o n l e g o l c s ó b b á r a k o n s z e r e l h e t i k b e 

Szabó Lajos fűszer és csemegekereskedésében Kossuth L u. II. 
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Balesetek. Bíró Sándor 46 éves, 
Vövös Kálmán ostflyasazouyfan gaz,-
dasagaban ailo cseled este a lovakkal 
vontatta haza a mezőről a hengert, 
ekőzbou a lovak Valamitől megijed
tek, Bíró a ráma és a henger közé 
került, minek következtében kezeit 
összetörte. — Hetjei Géza 58 éves 
piocer, •! lakos kerék
párjáról leesett, súlyos arezuzodaso-
kat szenvedett. Mindkettőt a celldö
mölki közzorhazbao ápoljak. 

— A varázsvessző. A kincakutttó 
varázsvesszőről rendkívüli érdekes 
cikket irt Tolnai Világlapjának Beke 
Manó egyetemi tanár, a világhírű 
tudós. Ezenkívül számtalan remek 
cikket, pompás novellát és közel 100 
képet talál az olvasó a uéjwíero 
képeslapbar. Tolnai Világlapja egy 
szama 20 flliér. 

Az uj vasúti menetrendről. Még 
messze van az uj vasúti menetrend 
hatályba léptelése, de máris több 
olyan változásokról beszéluek, ame
lyek Celldömölknek, mint vontató és 
tetepállomasnak hátrányait szolgálná. 
Befejezett tényként emlegetik, hogy 
a Szombathely felöl ide este 6 óra
kor érkező 1301 es számú gyorsvo
nat Székesfehérváron á t fog közle
kedni, az innen 6 óra 10 kor induló 
1821-es száma motorvonat helyett, 
amennyiben ismét: a valamikor is 
Győr-felé induló 1311-e.- szama sze
mélyvonatát a celliek megkapnak, 
igy ez némi teljesítményt jelent ugy 
a forgalomnak, mint a fűtőháznak, 
ennek ellenvonata a másnap délben 
ideérkező 1312-es számú személyvo
nat lenne, az ide 11 óra 42 perckor 
érkező 1822 e- szamu motorvoaat 
helyett pedig az 1802 es száma 
gyorsvonat fog Szombathely-fole köz
lekedői. Igy tehát a celli forgalmi 
személyzet elvesztene egy pár vona
tot, de állandó Összekötő vrrfatot 
nyerne ugy a fűtőház, mint a forga 
lom Celia^mö'lk'és-Győr között. Szük
séges lesz az ősszel beszüntetett reg- j 
gel 5 órakar Győr-felé induló 1327-es 
személyvonatnak, valamint ide 4 óra 
tájba.! érkező győri 1314 es száma ' 
személyvonatnak Celldömölkig való ; 
közlekedtetése, amelynek beszüntetése • 
egypár mozdonyszémélyzet és egy ; 
forgalmi csapatnak feloszlatását vonta . 
maga után. A gyorsxonatuak Székes- ' 
fehérvár-felé közlekedtetése,megjósol- I 
hatják, nem fizeti ki magét teljesen, ! 
mert utasa csak Veszprém külsőtől | 
lesz Budapest felé, Celiaomölktőt Vesz- I 
prém-külsöig majdnem üresen fut, j 
vasutigazgatas szempontjából h.-.ye-
sebb volna a gyorsvonat helyett Bu- . 
dapeslig egy gyorsított személyvonat-.-i 
pártiak Budapest—déliig való beatli- j 
tasa. Takarékosság szempontjából az ! 
innen regiéi 6 ora 21 perckor Szom-'i 
bathelyre induló 1330 at száma ta- J 
nulö vonat mozdooyszem dyzete is ' 
felhasználható lenue az ide vissza 1 
érkező 11 óra 40 perces 1315 ös 
számú személy vonalhoz' at-jely itt -
keresztül menne Győrig, onnan 17 1 
óra 22 perokor visszaérkezve 1316. 
szám ' alatt tovább menoe S'.ombat- i 
helyig és vissza hozna ide a Celidö-

felé közlekedő 1811 er száma személy
vonat helyett. VaiószuOjkkor a dél
után Székeslehérvarrój érkező 1814 es 
szamu személy rónáiul vennék el a 
ceíldömölkiektől és közlekedtetnék 
Szoqjbathelyíg. E.-.eii iotézk*dí.- uem 
lenne célirányos;-mert ..sokkal jobban 
megfelelne a régi, délután. 4 óra C6. 
perckor induló 1332-esszamu motor
von atnakCelldpmii.krő' Szombathelyre 
való közlekedtetése. A vasutigaziiatas 
szempontjából nagyon megfelelne .egy 
Szombathelyről—r*>ggel—5- órakor—u 

A 

Székely gyorshoz hasonló, de gjors-
motor járatnak Győr—Budapest kö-i j 
zött oly módoni közlekedtetése, hogy., 
a kereskedő világ ejj-I 12 -óra előtt 
Szombathelyre haza is érkezhessek. 
Nagyon szükséges mar most a leher-
árufor^álőm emelkedésével a moz- . 
doay és fűtő személyzetnek szaporl- . 
tása is, mert a tartalékra mozdony- [ 
vezető csak ritkán kerülhet, az elő- 1 

fűtők pedig nagy kilométer . p.-uz 
keresettől esnek el. Szükséges volna 
mez egy második mozdony-felvigyázói 
állás megszervezése ír, mert egj em
bernek ez nagy lekötöttséget jelent, 
betöltésre vár fütőhazi váltókezelői 
állas, illetve három váltókezelővél 
való lebonyolítása a szolgalatnak, 
mért 24 óra sok idő. Tehát indokolt 

j a fűtőház és a torgalom -felépítése, 
nem pedig leépítése. Fi gyeimébe ajaol-

rjnk—varosunk vezetősegéneky nehogy 
j. érzékeny vesztesége, legyen ebből a 
i kőznek. 

S P O r t . 

aki számos egyéni bajnokságot Is 
nyert, a. legtöbb pontot szerezték a 

-magyar nardanak. 
Itt van azután a legkeményebb 

magyar öklü-.fiu. Énekes István, az 
akkor 21 éves népszerű »Csícsa«. 
Aki számos nagy nemzet- fiat mep-
tauitotla tiszteiül a magyar ököl 

erejét, szintén olimpiai babért szerzett. 
Nemcsak a szárazlöldön, de a 

vízben ís hősiesen küzdött a magyar 
kűiönitmény. Vizipólózóink a világ 
legnagyobb nemzetei (japán, amerika 

e- . -y—-mJU 

As oiimpiasz Jelentősege ma
gyar szempontból, 

Los Angelsstól — B -rímig. 
Irta: -Heímlep Z o l t á n . 

I Los Angeles. 
1932. év augusztusában az egész 

müveit világ figyelme a . californlai 
Los Angeles felé- irányult. Ott tartot
ták ugyanis a népek legnemesebb 
békés' versenyét, áz olimpiai játéko
kat. A világ összes nemzete nagy 
tömegű versenyzővel vett részt. Ele
inte ugy látszott, h.ogy a magyarság 
erre az climpiászra nem küidüeü el 
versenyzőit, a súlyos gazdasági hely
zet folytan,»azooban az ország .eikes 
sportközönsége saját filléreiből végre 

es.nemet) legyőzésével megszerezték 
a mar régóta őket illető büszke »vi 
láz legjobbjai* cimet.De álljunk meg 
egy pillanatra, a magyar nők kitűnő 
képviselője Bogatai-Bogen Erna elótt, 
aki a női vivasban i elért harmadik 
helyévei sokat jelentő pontokat szer-. 
zetr. És a többiek, Barauy úszobaj.-. 
nokank, c-llövőciap ttunk stb. Mind-
mind.hősies elszántsággal, m_agysros 
akarattal Küzdöttek s ba most nem 
is disziti keblüket az olimpiai baj
noki érem, ez csak a szerencsétlen 
véletlen éa a balszerencse- nsszejat — l 
szása. Nem az ő akaratukon múlott. 

Ez volta dióhéjbac a megyar 
fiuk Los Angelesi szuiepiéséuek mer
lege, amely végeredményben az összes .j 
nemzetek raotlislajáu a hatodik he
lyet eredményezte. 

Barátaink a nemzetek nagy so
rában újtól látták, "bogy nem-méltat
lanra pazaroljak barátságukat, rossz
akaróiak pedig megtanulták újból 
féloi a magyar kard és magyar ököl 
erejét. 

Versenyzői.;* pedig soha élnem 
halványuló érzésként" emlegetik azon 
perceket,-amikor százezernyi ember
tömeg .előtt, a rrésszé idegenben fen
nen- lengett a magyar zászló es egy-
egy győzelem nyomán áhítatosan tört 
az ég fele »Is'.en áld mega magyart*! 

(Folyt, kör:) 

Legalább szabadalma dn-
gattyanélküli gyümölcsfa

permetező készülék 
Nincs benne, oőr, gumi, sem 
lemdogattyu. Nem romlik, nem 

' kopik, Szerszám nélkül szabad 
kézzel szétszedhető. Használható 
bármilyen edéniböi, v-agy hati-
puttonybúl. utóbbi esetben egy 
rossz permetezőgép tartálya í-
a.kalmas. Kérjen díjtalan leírást. 

Gyártja : 

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

k'-r. Kerekes, n. 28. 
Telelőn; 906—79. 

Apulíó ríaugos Mozgó 
FeleiJS vezetni Wittmann Andor. 

Április 4 szombat, 5 vasárnap 
Bus Fekete Lasilo legjobb maj-var 

—- •'.- vígjátéka:— 

lehetővé-tette, hoey mi is me ly rci n meg|e-
lenbessünk. Bízvást .elmondhatjuk, 
hogy az .egész ország aprajá-uagyja 
lázasan várta a híreket a hangszóró 
mellett sokszor a hajnali órákig is a 
tengerentúlról. Az ohznp ai játékok 
tartama alatt, mint egy óriási kapocs 
fűzte össze országunk lakosságai az 
óriási érdeklődés s lázas, izgalommal 
gondoltunk e maroknyi nemzet né
hány esélyes' versenyzőjére, akik oda 
kint messze idegenben összeszorított 
fogakkal küzdöttek a . pálmaágért, a 
hatalmas nemzetek nagy összessé
gébe;:. , i 

i Büszkék lehetünk .fiainkra. Áz 
idegen környezetben sokszor rossz 
akaratú bíráskodás mellett olyan 
nemesen és eredményesen küzdöttek 

.- CVSE—Pápai VSE 3:0 (2:0)- j 
Bajnoki. - -Vezette: Takács. •• 

. Gyenge iramban, gyeilgé ellen
fellel szemben biz os. győzelmet ara- '• 
tott a vasutas. Ha a csatárakeíók I 
méltó befejezést kapnak, az eredmény ' 
nagyobb lehetett volna. j 

A gólokzt Péntek 2 és Süle 
lőtték. 

Jók: Joób, Egervári, Osváth és 
a • legnagyobbat Riiflx nynjtutta. A i 

A magyar filmiiyarta's- remekmüve: 

Címzett ismeretlen 
Főszerepl'k: Agai,' RáSai, Kabpv, Va-
szary, Ooth, Gó'hoe, b'.rsouy, Uaj-

bukát és Erest Hassermam. 
Előadások kezdete-: szombaton este 
pontosan fél 9-~ órakor' Vasárnap 
délután 2, 4, 6 és esté léi 9 órakor. 

Április 8 szerda. 9 csütör tök: 
Filléres helyarak. 

Ketten egy jeggyel. 

nemesen és eredmenyesén küzdöttek, 
ahogy magyarok tudnak dacosan és 

pápaiak közül Sz -k». Scnwarlz és | 
Gyalckai tűntek ki. 

Takács jó meccsvezető volt. | 

j Mai műsor : 
ZTE I I — CVSE. 

1 Bajnoki. Zalaegerrz.'g.' Vez.: Czeczely. i 
Ismét egy nagyon komoly ví- j 

i déki mérkőzés, szokatlan fúvrn és a 
| bajnokjelolt ZSE szurkolói között ' 
I rendkívül heves küzdelem utan győz-
' hetünk csak a legmiuin.áiisabb kü-
! lömbséggei. 

— 

Levente bajnokság. 
; Celldömölk—Öslflyasszoriyfa, 9ÍÓ(6;0). 
• Alsóság—Kemenesmagasi 4:0 (2:0). 
•' " ' Tukurcs—Papt'ic 1:0 (MO). . 

Kármáii Iinre viiagmru - gyönyörű 
operettje: 

A csárdás királynő. 
Főszereplók: Eagerth Marta, Hörbiger 

Pal, Paul K*rap es Ida Wüst. 
Kitűnő kiegészítő és Híradó. 

Előadások, kezdete : szerdán este léi 
9 órakor, Csütörtökön esti; 6 és fél 
— — 9 'irakor. '• • 
Hely ara s: Ünnepnap, szombat es va
sárnap: Támfasszék '100/ : áhoiy 80, 
lenntartott hely 60, I . hely .40, I I . 
hely 30 Cs gyermekjegy 20 fi.ler. 
Szerdán, csütCr.nkön; Ketten egy 
jeggyel Tatálas.-' ék 120, páholy 100, 
feuntartott hely. 70, I . hely 50 I I . 

• hely 30, gyermekjegy-20 fillér. . 

KöScsönkönyvtár o n n í l 
Ceirdömöikön 0 Ü U U 

kötetes kölcs'inysöny vtáramát a Wes
selényi utca 1. szám "alatti lakáso
mon meenyitottam. Havi 1 P. kölcsön-
dijért hetenként liáromszor cserélhet 
ugy a magyar, mint a világirodalom 
classicus modem mtlv-eiDő.l. 

Kemény Klápi. 

Két szobás lakás 
a hozzá való mellékhe
lyiségekkel április 1 re 
kiadó. Bővebb értesítés 
nyerhető özv. Jnray An-
talnénál Celldömölk, 

Vásár-tér. 

mölkre 53 úrá̂  2 perckor erkeió 
1331-es szamu vonatot.' Ez jelentene 
a takarékosság szempontiaból alapi .s 
ean megindokol! munkateljesítményt 
a celldömölki fütőhazi és forgalmi 
személyzetnek, mert több csapatot 
és több mozdonyszemélyzetet lehetne 
kiállítani, amely városunk amogy" is 
töukremeni kereskedelmet és iparát 
némiképen érintené. Viszont egy sé
relmes intézkedésről is beszelnek, 
hogy a Szombathelyről 14 óra L'8 
perckor érkező 1313 as szama sze
mélyvonat szintén Székesfehérvárig 

-közlekedne, a jelenleg; C •ildömölkröj 
14 óra 43 perckor. Székesfehérvár 

diadalmasan.. 
^Nerrr véletlen, hogy fiaink a ví

vásban, tornában.' vizipolóban és ököl
vívásban szerepeltek ' legjobban és 
ezekben a. szamokban-szerezték meg 
az olimpiai babért Kardyífóink a 
döntőben a hatalmas olasz nemzet , 
képviseiöil győzték le. A magyar kard 
éle. nme vet minden eddigi- világver
senyén megvédtek, továbbra is veret
lenül csillog. Mig a legjobb kardvivó"-
baszké címet egy talpig' magyar heb-
.védtiszt Pnler György nyerte el. 

~\ . Tornász* inK is líayesen megáll
tak'helyűket Pelle Istvánnal élükön; 

Rabakecskéd—Csönge 0:0 (0:ÖK 

Mai műsor ; 
(Celldömölk—Pápoc. 

4 óra. - Vezető: Bruszík. 
Előmérkőzés. 

Fél 3 Cipészek—Szabók. 

Tokorcs—Ostflyasszonyfa. 
4 óra. - Vezető: Heimler. 

Alsóság-—Csönge. - -. 
4 óra. , . . Vezető; Vajai I . 

Bábakecskéd—Kemenesmagasí. 
4 óra. Vezető: Rozmanu 

; H. Z 

. Xvomatoif P ',K~n)T 'Nándor vrilarlveré-i* .mreiidezélt kenyvntopnttjáDan;' 'CrlkKmAtk.' 
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