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Megjelenik minde.i vasárnap rei 
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Szerkesztőség es kiadóhivatal: i 
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca' 14. szám 
=—--Htrderés dija elére lizetendó. = —; 

fflosolygá v i l á g . 
Mosolygó v i l á g l ó , Muvolna 

ez más: mint̂  a tavasz pazar 
színeiben pompázó .természet,; 
most Flóra hónapjában. Bármerre 
hordozzuk tekintetünkéi, az egész 
teremtettség mosolyog, .mint egy 
örömmámorban uszó felajzott 
Jelkü bájos "menyasszony Kedvre 
derül most minden élő lény, a 
a lelkes teremtmények közül az 
is, aki sebet hord szivében. Azért 
énekli a költő: . 
j ".Josolygó világ I . . . te. májusi természet,, 
Van-e, kl nem tudna gyönyörködni benned?. 
Csodaszép vagy diszes mezedbe ölfözve, • 
Ujjongva magasztal a földnek gyenneke!' 

• Az" ember szive szinte repes az 
örömtől, mikor a tavaszi íermé-; 

szet ponTpáját látja. '-"•.' 
' A ragyogó" napfény - rácsó

kólja csókjai a fesledező friss 
bimbókra é s egy-kettőre virággal 
illatozik a világ. Mindenünnen 
vaíami üdeség árad és átjárja a 
a tüdőt, a lelket. A levegőben 
van valami részegítő --v.irázslát. 
Minden, minden bájtól é s kel
temtől ragyog. A bimbóval, v i 
rággal tele rózsabokor olyan 
szép.a kertben, miíit szívben a 
szeretet. A rózsák hónapjában, 
amikor himnuszok zengenek a 
természet oltárainál, :— amikor 
ábrándokat sző a fiatal leány: 
akkor szép minden, akkor szép 
az étet is. Füszerillatu nrájusi 

szal. V-Flórának*, a virágo1 Islen 
"nőjének ünnepet szenteltek,' az 
úgynevezett »Flóriákat«-.- A ter
mészet megújhodása idején, mint 
természetbarát, eme serokban 
áldozni óhajtok én is a virágok 
Istennőjének: Flórának. Áldozni 
azzal, hogy beszéljek az uj disz-
beóitözött természet keheméiről, 
vérpezsdítő erejéről, ki-dvel de
rítő és egészséget javító balzsamos 
levegőjéről. Soha egész eszten
dőben nincs, a mezőnek, erdő
nek az a mosolygása, :.z a lélek-
deritő üdesége, mint ilyenkor: 
április végén és május elején. 
Csodálatos ez a tavasz, egyszerre 
csak minden él. ami eddig ha
lolt voll; áhortegnap meg kopár 
ágak hajoltak ősszé, ina üde, 
sárgászöld levélkék bontakoznak 
ki a -fesledező rügyekből. Még 
az utparlokón rs kiverődifc az uj 
fü, remenyszint ölt az eddigJto.-" 
párságol mutatott határ. És 
vájjon mitől ölt reményszint a 
határ, mitől lombosodnak ki a 
bokrok és fák, mitől bokrétá-
sodnak ki a meggy-fák és cse
resznyefák? . . . Attól az örök és 
belső törvénytő', -mely minden
nél hatalmasabb erő bennük és 
amelynek pára csszavára hall-
galniok keH. A zöldelő- fü, a 
iotrbös fa, az illatos virág, — 
mind-mind megtanítanak, hogy 

magasságból irányítja. 
A természet megújhodása a 

szabadságot és életkedvet jelenti 
a hosszú tél áital meggyötört, 
búva-i, bajjal, gonddal küzdő 
ernburnek, aki ilyenkor- hasonla
tos ahhoz az elkínzott rabhoz, 
aki a börlön sötét falai közül 
támolyogva rohan ki a napfényre. 
A hosszú, hideg tél után mind
annyian ti'relmellenül vártuk a 
tavaszt,— türelmetlenül—Ül fáfc-
lombosodását, a virági k nyilasit 
és a madarak, zenekarit. A téli 
fsgyös földön . lárva sokszor 
eszünkbe jutott, bogy vissza 
tudta-e adni a föld azt, ami 
m .:'ében szunnyadóit; vissza 
tudja-e adni. a sok lehullott 
levelet, virágot, szint, illatot, amely 
a természet háztartásában van 
elraktározva. A - természet Ura 
mint minden esztendőben, most 
is megmutatta végtelen hatalmát, 
• megmutatta neked ember, hogy 
szereti. A szép kikelet újra fel
ruházta lombbal s virággal a 
halmot, a völgyet. Mint a költő 
mondja: »ujra virdt a föld áb-
ri..atja«. 

Eljöttél újra gyönyörű má
jus. Valami sejtelmes várakozás 
teszi örökkön széppé ezt a hó
napot, amelyben a 'gondokkal 

küzdő halandó réméi és várja 
az színtelen életének is tava
szias megújhodását Mert a tavasz 
optimizmussal tölti el a lelkeket. 
Légy üdvözölve te szép, reményt-_ 

: keltő hónap a föld gyarló gyer
mekétől. Ntent kereső, Istenben 
bízó bittel megy elibéd a törpe 

i ember. 
Süt a májusi nap és elszórja 

i áldott sugarait az imádott ma-
j gyar földön, hogy egy szebb,' 
; boldogabb jövendőt ígérjen. Sze-
1 ressük hát ezt a gyönyörű, bok-
i rétás magyar földet, — szeresssük ' 
' Istennek ezt a rejtélyesen gazdag 
. és titokzatosan szép világol, amely 
• mindig áhítattal és gyönyörrel 
j tölti el lelkünket, akkor is, »ha 

lombja sar|ad«, akkor is, >ha 
} lombja balW. 

i - Tek-ntsűnk fel az égre és _ 
! kérjük a Mindenható áldását a 
h magyar—földre, annak minden 
: termékére, mert Isten áldása 

nélkül bárminő kitartó munka 
sein hozhat reánk szebb jövőt. 

|

„0h Isten szép szabad világa, — 
Igazsággal, fénnyel megáldva 
Kútfejeid mily kiesek I 
Hol égő homlokom kihűlhet. 
Szivemre száll vigasz s (idalet: 

I Én kebledre sietek I* 

I Benedek Vince. 

estéken, .amikor az—égboltján a természel Ura felé irányítsa i 

A község elöljáróságának kérelme a 
nagyközönséghez. 

megjelenik a nyájas hold, kö
rülötte pedig feltűnnek a csillár 
gok milliói, idegnyugasztaíó bé-
kes-ég üli meg ,a hallgató tájat; 
szintetbeleolvad az -ember ebbe 

, a csodálatos nyugalomba. Derűssé 
szépül á lelkekben az egész 

föld gyarló gyermekének tekín-
t'tét s kell, hogy a hála himnu
szát zengje annak, aki az élet 
csodáját adja nekünk lavaszról-
tav-szra s aki ezzet csodalevő 
kegyelméről győzi mes a kétkedő 
halandót. Igenis, végtelen böl-

küzdelmes világ. Olyan jó igy j csességü tervek örökszabályai 
beleolvadni ebbe a némaságba. 
Porszemnél kevesebbnek lenni. 
Belesimulni Isten karjaiba önfe
ledten és boldogan, megszaba i 
dúlni mindentől, ami földi. j 

A tavaszi yirágfakadással j 
-felzengő madárdallal együtt fakad j 
az emberi hit is egy virágos, i 
madárdalos szép magyar tavasz- | 
bah!. . . Vajha az 1914. óta., 
tartó mélységes magyar gyá
szunkra vigasztalást hozna ez az • 
nítavasz: és" IJJ "érőr'önTene'a", 
már már hitéi vesztő csüggedő ! 

-lelkekbe I . . . . ; • " >.,.::; 
Szóval itt a színekben tob

zódó tavasz. Zsongitj^Jehellete 
.bele csókolja aranyos napsugár 
képében minden élő lénybe a 
rügyfakasztó megújhodás misz 

--ténnmit. A régi rómaiak, ahQgf.liiiiuiti/.U oap.dás rendjéU-oojaan. 
á mühológía tanítja,, igy tayasz-

érvényesiilnek a növények pará
nyi magvában, a duzzadó rügy 
kifejlődésében és a virágbimbók 
nyílásában. Élit, sugárszomj, 
gyümölcshozási törekvés kény
szere dul végig a tavaszba len
dülő természetben. Vala . i édes, 
olvadó ábránd vesz erőt az érző 
ember lelkén, mikor beleheli a 
fesledező élet illatát. Ez a bódító 
virágillattal telített levegő hirdeti 
a tavasz mámorát, megrészegítő 
pompáját. A* természet bubája 
tündéri ábrándban, ringatja az 
álmodozót. Ebben. a ragyogó 
napsütéses varázslatban még'a 
napi gondokkal küzdő legszegé
nyebb emberi lény is nagyokat 
szippant az üde, balzsamos le
vegőből. Hála érte annak, aki a 

felülről, az azurszinben'pompáeó 

Celldömölk községnek- saj
nos nincsen egyéb szórakozó 
helye,- -niiut a kis Göttmann-liget. 
Azl viszont az egész község pol-

' gársága tudja, hogy ez a kis 
liget a közelmúltban nem része 
sült olyan védelemben, áTrogy 
azt megillette volna. Azért a liget 
jóformán teiiesen tönkre ment, 
a polgárság szórakozásul nem 
használhatta. A ligetben felbur-
jánzott szertelen rendetlenség kö

vetkeztében ott minden pusztu
lásnak indult: padokat összetör
ték, más berendezési tárgyakat, 
kerítéseket megrongálták, növény
zetet kitépték, vagy letiporták, 
fákat kitördelték, vagy megron
gálták, a ligetet végig bepíszkol-
ták, hasznos madarainkat kipusz
tították.- Egyszóval ott kő-kövörr 
nem maradt. Üj?"' 

Mikor nagyközségünk uj 
elöljárósága a" nagyközség veze
tését átvette, egyik sarkalatos 
munkájának tudta á Göttmann-
ligetnek teljes rendezését. De 
hogy ézt tehesse, arra nagyobb 
péjjzájdozatokal kellett .bozni. 

Most^aWkör a-Jinltmann- t. 

ligetet,, nagyobb pénzáldozattal 
rendbehoztuk, megnagyobbítottuk 
azt visszaadjuk . községünk pol
gárságának, azon tiszteletteljes 
kérelmünket intézzük a ligetet 
látogató, a szépet, a természetet, 
a rendet szerető józan polgárság
hoz, a ligetet vegye pártfogásába, 
légyen segítségünkre annak meg-
védelmezésében. A rombolókkal 
szemben ne legyen elnéző, azo
kat jelentse be a liget őrénél,, 
gondnokánál, az elöljáróságnál, 
hogy azokat példisan megbün
tetve, elrettentő példát adjanak 
másoknak. ~~ 

Nagyközségünk elöljárósá
gának a Göttmann-ligettel mesz-
szebbmenő tervei vannak. A 
ligetet még bővíteni, szépíteni 
akarja, azt-óháj'tja, hogy a szó
rakozni akaró polgárság a liget
ben jól̂  érezze magát. 1 ' 

A lígelben gyermekjátszóte
ret létesilétlünk, azt a (ehetőség 
szerint .felszereljük- játékeszkö
zökkel is. 

A ligetben, addig, mig a 
teljes rend .helyre áll, szigorúbb 
szabályokat lépteTünk éielbe, azö~ 
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i ^ t t i < tábláit jeterth 
- r—• zá ró rá t rendel tünk -el, iii«rl Jaav--

bi/.onyosSabTfTrfibgjy~ott a r o n j - ; 
bolások, bepíszk'oláaok sok eset- ; 

. beo nem nappal, hanem éjiel ! 
t ö r t é n t e t . A ligetbe ezu tán csak 
két kapun lehet bejutni és onnan 
távozn i . Egyelőre zá rva marad 
h é t k ö z n a p o k o n a .sport-pálya 
kapája is, mert a gyakorlat azt 

Tak^i.i-Kajo'in.i.. i?, ..ivei karában 
h»tt*k at emberek. It>tip»írjak, tönkre ' Póriad ínyben elhányt • , " 
tettek minden növényzetet. ~ | ' ~ Ügyvédi hlr. Novak Ji3n^rii7"gTH 

Megirluk, hogy a -igeiben a . ] k j r . járafbiró. celldömölki .ügyvéd 
mai naptól kezdve záróra lesz, ami i-4gyvédui*-dájal maius 1 tői 
világostól alkonyatig tart, arctan f Holíósy t>r i . szártTaT 
zárva lesz.. r 

mutatja, hogy órröl az oldalról 
fenyegeti a legnagyobb veszély 
a ligetet. A ligeti rend é r d e k é 
ben nem szabad I t ligetben ke
rékpá r r a l megjelenni, még csak 
vezetni sem .szabad azt a liget 
te rü le tén , nem szabad talicskát 

- to lni a ligeten keresz tü l , nem 
szabad lőfegyverrel belépni , ma
darakat bármi lyen fo rmában pusz
t í tani , növényhez" n y ú l n i , az 
u takról l e l é p n v ~ o t t i á rmázn i , 
kár iyázni ,c igányok(o láhc igányok) 
koldusuk, csavargók nem lép
hetnek be. (iyermekkocsikat sza
bad bevinni, azokkal az utakon 
sé tá ln i . 

Amikor a Göttmann-l igetet 
k í s z é p i t v e , m e g n a g y o b b í t v a a 

' nagyközönség r é szé r* -a m a i ns-
pon hivatalosan is á tadjuk, kér
jük, bogy azt sze re te tükbe fo
gadni szíveskedjenek. 

A községi elöljáróság. 

S c ta a Göttmann-ligetben 
S^érkesztóségttnk megtekintette 

az njrá rendezett Göttmaup ligetet 
A legnagyobb meglepetéssel áiiapi-. 
tottus meg, hogy- a liget nem az, i 
ami voÍL Mintha csak "kicserélték 
volna. Ellüut a ügetnek a regi. képe, 

„mindenütt példás riödet, , a legna- ' 
gyobb tisrzlasagui tataijuk m-g a 
legeldugottabb sarkok is ki vannak 
tisztogatva, az öji«es utas kis.iraujlva,.. 
gereblyézve A stranddal kapcsolato | 
san kipusztított ligetrészre alig tehet ! 
ráismerni, sokkal jobban, sZebben I 
vau mo.-t befasitva, rendezve, mint ! "áttanulmányozása 

t á p u n k s a j t ó p e r e . 
Lapunk mnH évi július ho '7-éii 

megjelent, 29 szamában Ooknyay 

kezdve 
lietyézie at. 

mulatság. Az 
máius 

• József munkatársunk cikket—m—rx 
strand kut és a felelőssége címmel. 
Á cikkben szóvá tetté a standnuual 
Összefüggő kérdéseket, (elsorakoztatta 
az elkövetett hibákat, kimutatta, hogy 
a községnek—mekkora" "veszteséget 
okozott az akkori vezetőség az által, 
hogy elhamarkodtak az egye- doi 

Lévés7egyleti 
i alsósági Polgári. .Lóv; 
| 10 én este 7 ór n kezdettel a Vadaszy 

féle .eudéglőben laiio-nuiatsAgut rer. 
í dek; Főrendezőt; Reinport "Vilmos es 

Jóóa Béla. rendezők >z •gyesülfit 

— _ . t e n a l n J i j i l ya* . , RiuUast. 
operett slágere. Á Városi S-ínhaz 
hátaim!" nézőterét; eanRytetH zsalu,'. 
lasig raegtöllö közönség gyönyörkö
dik S/ilagvi László és- Dtireeífcó. Kéla 
op*rettujdonsá"gab'air1f- •Párm'Si ibo
lya* bau melynek el-ő eliadasán a 
kormányzó ur őfőméltósága és Bu
dapest tarsada:manak szína ja,va_ia. 
megjelent és gyönyörködött a sztu-a 
• páratlanul r-g'yüTo-".kiállítású, Csoda
szép /eoejü operettben, melynek elő
adásáról * kormányzó-- ui őfőméltó
sága a legiiiigyibb dic-erettel emlé
kezett meg .Földi -Aurél- igazgató 
elő't. A va*a_r tar'araar.i Budapestre 
érkező vidéki közönség mar évek óta 
megszokta, hogy. a Városi Színház. 
».á>ár-u.jdiin»3S!a mindenkor vezet a 
a bűdape-ti'-/.íflha:ii prcflnkclók é'en. 
Remek darab, fB bem^^zo znue, pom
pás kiállítás, raityoio szereposztás, «* 

legkiválóbb magyar primadonna 
Honthy HanűT5vat"a~ főszerepben, aki-

.nek alakítása párját ritkító művészi 
teljesítménye*- Az öshijrnöaa; Szikláy 
Sz-réna. Budapest legújabb szubrett 
tehetsege a fiatal László Lola, az el-
leoalhatatl.au horcoro Latabar Árpád, 
a délceg K«rt sz Gábor, a kiváló Dé
nes Györitr, a mulatságos Gaal.'San-
dnr, éa Honi Sándor komikuma, va 
J.'.mjot a többi szereplő s a ragyogó 
sz.-pse^ü táncosnők e- táncosok biz
tosítjuk azi a páratlan sikert, amety-

Jyél a_ .Parm o .b-ilya* os'öuként a 
Városi Színházban szi::ri kerül. A 
Városi Sziuhaz igazgatósága és la
punk kő'ött raognlapodis létesült, 
m-)lyo-.k alapján oj-á.u..Kban rneiie 
kelt sselvnoy aiaaw'T -i V.irosi Szín
ház pénzt 'ra 'apunk szelvényének 
fclmo'ata-a ••oenéi-ii 25 százalékkal 
olcsóbb jegyet juttat olvasóinknak a 
vasár- eges/, tartama a.att. Me* ta-
gyuns ruia győződve, houy oagyoo 
jó szolgalatol teszünk olvadóinknak, 
amikor I. Ii!v,uk figyelműket a Városi 
Színház »Parmai ibolyá«címü operett-

tagtai, ciganyyajo.i Hé't'edüs Lá.-/io 
segédjezyzö. Beepődíj 50 illér A 
mulatság maris nagyon jól-sikétrultnek 
Ígérkezik. — A zispiriti Polgári Lö-
vészegyesület arajui .10 én félszer*-" 
lése javara műkedvelői előadassál 
egybekötött- táncüün atsanot rendez. 
Előadásra kerül: »Cseperké kalap« 3 
férvönasos néps.:: ittű. Kezríete este-
7 órakor. 

Névmagyarosítás. Mauzz .Ilona j 
kemeneshőg.észi oki. k-iuiortauitouő | 
Miklós-ra változtatta családi nevet { 
belügyminiszteri engedéllyel 

Berzsenyi emlékünnepély. Ber- • 
iesa;ja koszorús 
l-$ü u evfordu-

zspnyi Dániel Ken 
költőiének szüle: • 
lója alkalmából y>: 
venni iuelt* rési. 
Az iskolankivüli i. 
sag r- cdezé-el-en 
pélyt tart. Az üui -pely 

kert-. 

rehajtáaát—Uyeo -ettta. 
markodott volt maga a straodkut 
építésének az elrendelése, a sokat 
vitatott uj ligetnek nem időszerű 
szétdúlása azért, mert a strand épi-
téséhez a pénz nem volta MAHl-nal 
véglegesen megszavazva. Megírta, 
hogy a község amúgy is lerongyolt 
gazdasági helyzetét még jobban gyen
gítették, végül azt irta, hogy ezért a 
péozpocsékolásért valakinek telelni 
kell. Csoknyay József cikkéuek egész 
tartam- teljesen tárgyilagos volt és 
csupau az elöljáróságot óhajtotta le 
lelősze lenni, személyekéi t i - :i is i 
t-mieíeivlL~ rr-.: — .. Ti 

A cikket dr. Pintér József ak-.i zs nyi Dániel nsyemsegei 
kori köítégi vezetőjegyző kifogásolta, i ködéset, hazafiis íiraj 
sz akkuri elöljaró«ag»ele terjesztene, ! denkeppeu a kenő 
azt kérte, hogy az elöljáróság -egye 
meg cikkíró ellen a büuvadi felje
lentést. © 

Az elöljáróság nem tette ma 
I gaévá dr Pintér kiváüsatát, azért 
i hogy valabbgyan bos.zul álljon, saját 
) maga tette meg a feljelentest Csoknyay 
I Józtef ellen. 

A szombathelyi kir. törvényszék 
; 1935. november ho 5-én tárgyalta az 

ügyet, mikori.' teljes mértékben ho:-
• z-járo'r eikkiró azon kívánságához, 

hogy n cikkbeu foglalt éuyek valódi 
sagat bizonyithassa. 

A vizsgalat lefolytatásával a 
i celldömölki kir. járásbíróságot bízta 
! meg a »ir. törvéiiyszék-

\ terjedelmes tanúvallomások 
utan a kir. tor

sunk is ki akarja 
t' az üottrplesbői. 
Vmüv-i. 

In. 7 
- i bízó 

:i u: 
n:e;l t i 

1-

: ta;in Ber 
.öltői nifl 
,ért miu 

ékben log 
tla.i köoö 
•te. Varo 
az_ iinue-

- termében 
a követ-

, liiek i a 
lar'Gy. 2. 

régen volt.. Izaz, hogy sokba is ke 
rttlt a- községnek az a meggondolat
lan, pusztulás és most az ujrava|ó 
létesités. Tovább meu.«,..d.i.éaLuagy-
rendezetleű pocsolya, helyen egy ki
válóan szép ligetréazt találnuk, tele 
ültetve diszfakzal, ügyeién elrendezett 
utakkal. Fásításuk: történtek az egész 
liget' területén, uj utakat vágtak, 
njra rendezt k áz elhanyagolt részeket. 

Ujabb meglepetés az uj ligeti 
padok, melyek igen szenek, igen al
kalmasak a pihenésre, másrészt olyan 
masszív padok, amelyeket nem lehet 
elpusztítani. A festénük a város szí
nét vizeli, igy fettették be a régi pa-. 
dókat is. 

Szintén uj és igen üdvös dolog 
az újonnan létesített gyermskjátszó 
tér. Erre eddig soha nem gondolt 
nálunk senki, meglátszik, hogy az uj 
elöljáróságban levő uraknak helyén 
van a szivük. Erre csak igazán me
leg tzivü emberek gondolhattak. A 
kis gyermekéknek lesz itt homok-
strand, hinta stb. De ezen a helyen 
már szabad a füvön ís játszani! 

Tovább meuve olvassuk a szi
gorú rensszabályokat hirdető tábla 
k»t^ melyeket csak helyeselni tudunk. 
Az nem is kétséges, bogy azokkal az 
elrugaszkodott állapotokkal szemben, 
melyek itt voltak. eddig, csak a leg
szigorúbb rendszabályok hasznainak. 

Újítást látunk a ligetet elzáró 
kerítésekben, uj kapukban. A régi 
kerítéseket elpusztították, helyettük 
ujakat nem építettek, es is hozzájá
rult a liget rombolásához. A szélrózsa 

vényszék április ho 29 re tűzte ki az 
ügy tárgyalását. 

A tőrvenysz megzisérelt" "a 
békéé megoldást, d* mivel e-z" nem 
sikerűit, felkérte a kir ügyészt, hogy 
nyilatko zon, miszerint vállalja e a 
vad képviseletét továbi.r.. ís, temn 
tettel arra, hogy dr. Pintér József 
már nem közalkalmazott. > 

Hosszabb szüne 
törvényszék kihirdette 
miszerint a kir. ügyészség nyilatkoza
tának beérkezése után fog ujatibí 
tárgyalásra határnapot kitűzni. 

ti 1 K E K. 
Májusi ájtatasságok az apát

sági templomban csütörtökön estt 7 
órakor kezdődtek és május hó 31 ig 
naponként tartatnak este 7 órakor, 
vasár és ünnepnapon pedig délután 
3 órakor lógják az ajtatosságokat 
megtartani. Minden csütörtökön az 
ajtatosságokat szentbeszéd előzi mag. 
Most csütörtökön a szentbeszédet dr. 
Hórrá.h Karoly perjel-plébános tar
totta. 

Kinevezés. Budai László máv. 
-Zegédliiztjalöllet' a uiav. igazgatósága" 
tehervonat vezetővé nevezte ki. 

Esküvő. Bagarns Sándor teli-, 
dümölki szabómester tegnap délután 
5 órakor vezette oltár elé a celldö
mölki ev. templomban Vadócz István 
és neje leányát Irmát. 

Halálozás. Sü-neghy István voll 
vásárosmiikei tv . tanító tejé szüL 

sre jutni a hal ima 
éa hazatia- köité.-zi 
löljárósága . rendezi 

j pélyt," a varo-hasa- tanac 
; délután 6 órakor. A mü-or 
j kenő : 1. Magyar'HisZéW'v 
i 11.iV, Daiarda, > rnagy tJti 
I Baraba- Terus s-aval Tóth Árpad. 
| Takats Gyula, Fint.i Sái.d ,r és Hoz

mán Józsefnek Berzsenyivel kapcso
latos költeményeiből. 3.~í »Fohász< 

! c hazafias dait énekli a MAV da 
j Járda. 4. sz Cso-b.. Tibor jiior meg-
I emlékezi* Ber/- nvi Da.i.elról. A 
; vers.bfleteket Füzesi István adja elő. 
' 5. Z ne zánim ad e .ő— b.:'éje..ésül — 
: dr. B ros .László (hegedű),' Kemény 
: Kiára (zongora)' es 'Katoíta Laszlo 
I (cselló). A uivo- műsor méltán meg-
! érdemli, hogy miu-ii többen résztve-
1 gye :ek. az Üunepsegeti, mert az m :n-
, d»'n tekintetbeii .egy mű^es;i mara-
; danddiemlék le.z a^:Ztvev-6-köi3ii-
• seg szamara. 

A Celldömölk es Vidske Han-
i gya Fogy.' Szövetkezet igazgátósága 
j felhívja a lótartassal foglalkozó gaz-

Z, 1 ^ a k figyelmét arra, hogj az Alatér-
utaa a kir, I lékesitö Hangya Szövetkezet a' közéj-
batarjzzamv.! jövőbm katouaiovákat fog vasarolni. 

Je 
Imr 

ujdons 
elkerül OEI' 

' •ntjük, : 
>M 

nem teij 
nek _a kö 
e.őada a 
publikum 
meaő dii : 
megj i< it 
Vzt a !aiin 

-. ame 
n : hi 

ről (elreertesek 
igsulyozottan !:í-

iogy -owii azonos Kaimáo 
itmartret i.bolyac-javal, ha-
•n er deli ujdonsug, mely 
emu. baiv vo l t a bemutató" 
i Va o-i Szriházbao. a 
és a s.ijti. iegme--zebb-
ret' melletti Lapunkban 

szelvényt .<6rjUk kivágni 
; es ei.u.k ellenébe;: '25 

t>zazaté'ö-Ji...uics!i-íiha;i va'tha'iákl ni"g • 
olvasóiik j.g'.ük-t a ' Vároil Színház 
péiizur.atiai a._p.e.idJt> HI..sikerű »Par 
mai too.va* hoz 

Amelyik gazdának vau 3—10 év kö
zötti erre a célra alkalmas, egészsé
ges lova, azt aCeildCmölk es Vidéke 
Hangya Fogy. Szövetkezetnél azonnal 
jelentse be. 

Tüz Kemenesmagasiban. Ke-
menetmagasiban szerdán éjfél utan 
ugy fél 3 órakor- kigynlládt Marton 
Sándor örököseinek zrupptetőt báza, 

j amely a vele szomszédos Fejes Pál 
földmives sertésóljaival együtt leégett 
A tűzoltóság azonnal a helyszínen 
termett s a könnyen végzetessé váll
ható tüzet csakhamar elfojtotta, sze
rencsére, bogy teljét szélcsend volt. 
A nyomozás megindult, a kár nagy 
része biztosítás révén megtérül. 

Elhunyt kisfiú. Szakái László: 
. T9JLJs^»nesmjigaai-l, , g,., igazgató., 
tanító, —ak i nyugdíjas éveit Pápán 
tölti,— 7 evet László fiacskája hétfőn 

. pár napi kínos szenvedés utan elhunyt 
A bánatos szülök iránt általános a 
részvét *- < ' -

Iparbezzüntetesek.. Szálai Pál 
csöngei lakot vegyeakereskedését,Po-
litzer Jeoő celldömölki lakot rőífli-
kereskedétét szűntette br. 

V Á R O S I S Z Í N H Á Z 
VIII . Tisza Kalmtu-tér. 

E szelvény felmutatása ellenében 
-25°/, engedménnyel veheti meg 
jegyet a budapesti, tartózkodása 

alatt a 

PÁRMAI IBOLYA 
Szilágyi László és Dolecsko Béla 
szenzációs című uj operettjéhez. 

Főszereplők: 

HONTHY HANNA, 
F. Sziklay Szerén, László Lola, 
Zala Karola, Latabar Árpad, Dene't" 
György, Kertész Gábor, Gaáí Sán

dor, Horti Sándor stb. stb. 
Ragyogó kiállítás Pompás zenei 

Budapest operett szenzációját 
A s a i s o n s l a g e r e ! 

előfizető áláiráta. 
L a p c í m e : 

„KEMENESALJA" 

http://leoalhatatl.au
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Ipariaazolyányt" nyertek, I K Ö V Í 

Joz-ef .ke-nenesszentpéterí lakos ci 
pérz. SzedeniC5-Imre-~a1sosagTTák.5e 

_- mészáros és heute3 iparra nyertek I 
. -parigaíorvarryt. 

Iparjog szüneteltetés. Steiuer 
Lázár ós Frai celldömölki ..bor, sör 
és pálinka "agykereskedését egy érig 
szünetelteti. . . 

Sertéspestisaüépelt fel Kéme-
— nesmagasibao. 

VorhenyineghetBgarlB«oif ' p r ^ i -

cot a celldömölki fülőbaztol a papáig 
fűtőházhoz helyezte at az Ozletveza-
töséeppedig sajno-, az egyre emelkedő 
forgaloj) miatt iti i - nagy srüks»g 
volna rajok. P.nzs l,tvan máv. altisz
téi' Cealedröl Celldömölkre helyez
ték at. - . 

Tags:ámlálás sz Ori-uan. A 
belügy miniszter jóváhagyásával az 
OT1 tagszámlalast rendeli el mind 
azokra a biztosítottakra vonatkozólag, 

. tébeo - up"r n^- ,ízáttodzkbsöw a das • után a1 csati íru it i i . .ál "LwnüVínba--
pensiokban. vendétiókben éa kávéba- megy a társaság. Itt a tartózkodás 7 
zakban a borravaló renaszer meg 
szűnik és helyette"Tü~ezThelyettesilő 
szazaiékos, rendszer lesz bevesetve. 
A rendelet szeríní a kiszolíáTási dij a 
vendé; .-ír. i fizetett s/amin végössze
gének 16 százaléka, ha pvsdig a vég
összeg az 1 pengőt meg nem haladja. 
10 fillérnél több nem lehet. A ren
delet mi gszejtése kihágást ki pez, az 
uj rendPügrpjKlig. a megjelenéstől 

nap s Loaduooa kivót-O-Elord^V 
aor, Re-a Áylesbury, Cireucester, 
stb. megtekintése vau tervbe véve. A 
tanulmanyi ui jeliege kifejezetten 
mezőgazdasági ir.ttenyesztéa, 
növény termesztés t u-u .any...-.ásat s 
ezek kimagasló intézm-niy. mek meg
tekintését célozza. A részletes uti-
programm ennek megfeieőeo leaz 
Összeállítva. A kiránduláson nemcsak 

Uk elő Celldömölkön 
Elhunyt tanuló. Balogh Imre, j 

Balogh Veadel" celldö-nölkí máv. se- | 
gédtiszt fia, a papai bencés főgimns í 
zium.16 éves tanmója pénteken el - I 
hunyt. Temetése ma vasárnap délután" • 

_hazból. A irélyen sújtott család iránt—| 
nagy részvet nyilvánult meg. 

Hdsi halottak emlékünnepé. 
Májas 2-án, szombaton este 9 ora 
40 perékor az összes harangoz meg
szólaltak a Világháborúban hősi ha
lált halt magyar vitézek emiékére. 

Uj mozdonyvezető - tanoncok. 
A l«viz«gázott' mozdnny^v.elft-tjnnn. 
cok helyébe a mull heten ujabb négy 
mozdony vezető-tanonc . érkezett a 
celldömölki fűtőházhoz és pedig Hor
váth József. Bognár Jenő és Kiss 
Lajos a szombathelyi fűtőháztól, Kö-

Jiatmi Ferenc pedig a zalaegerszegi 
fütóháztél. - -• ' 

Közgyűlés, A helybeli - Kath. 
Legényegylet f. „évi májas hó 10 ik 
napján, "délután fél 4 órakor tartja 
saját székhazának nagytermében évj 
rendes zöz,!yü.eset, amelyre az ''gya 

. sülét védnökei', disztaijjait rendes éa 
pártolótagjait ezúton is msghivja a 
vezetőség; •' 

Budapestre utazók figyelmébe 
ajánljak a Hungária Gőz-, Kádfürdő 
é» Vizgyógyintézet (VÍL Dobány-utca 
44), mint a főváros legolcsóbb i - a 
pályaudvarokhoz legközelebb fekvő 
fürdőjét. Itt reggél 5 órakor nyitnak 
ugy, hogy a hajnali vonatokkal Pestre 
érkezők egyéuestu óda mehetnek, ahol 
fürdés után a tágas pihenőben magu
kat kialudva járhatnak dolgaik ütan. 
Gőz ős kádfürdő ara 1 P. Kiszolgá
lást dij csak 10 f i - , r. 

• A sas karmaiban. Ez a címe 
annak a rendkívül -érdekes cikknek, 

- amely Tolnai Világlapja uj száma-
ban jeleu áueg. A legkiválóbb ma 

akii 1936. április 29 en alkalmazás
ban állanak, mez kell állapítani: L 
hoi van az állandó lakhelyük, ahol a 
családjiKkal együtt élnek, 2. hej vau 
a tartózkodási helyük, ahol munkás 
vállalás végett családjuktól távol ide
iglenesen lakuak. A tanszamlalasl az 

T5TI az egészségügyi szolgaiamul yes-. 
megszervezestr-^-vogett— tozérüeküől-
Tendelte-ei.-7A tagszaraialaat az inté
zet tisz'viseiőt .végzik! IA munkahelyes 
ken lehetőleg a munkavállalók sze
mélyes meghallgatása -alapján írják-
öasze az .adatokít. egyidejűleg meg
állapítják azt is. hogy a munkaválla
lóknak t.k az igényjogosult család
tagjaidéi e,ség,.J.6- éven: aluli gyerme.. 
kek, testvér es unoka) 60 életévet 
betöltött' szülök 6s_uagv.szU.os, felieve, 
hogy ezek a csa ládi tok önálló ke
resettel. nem rendelkeznek és a mun
kavállaló gondoskodik az eltartásuk
ról. A .rendelet világosan -kimondja, 
hogy ngy a .nnnkaadók, min_a mun-_ 
kavallalók a munka elvégzését saját -
erdekükben könnyítsék nteg s a szük
séges adatokat eiőre tartsák készen. 
A rendelet az adntnk p.xii'.os b.-szol-
gáitatas-áTa—köteten i-a—uiunkaadosal. 

B u d a p e s t i Nemzetközi 
Arumintavásárra 

szóló 50 százaiékos kedvezményes 
utazásra jogositó 

vásárigazolványok, 
melyek a vasár háromszori látogatá

sára is .-jógoaitaoak, • 
lapunk szerkesztőségében 2 P 

80 fülei ért vásárolhatók. 

Vasmegyei kémenyaeprtf kerü
letek arányosítása. A ieresked-o'mi 
miniszteri ek 1935. évben ráadott 
rendelete vlŐir'a, hegy a kémények 

--Haiti gyar írók nov 
érdekes cikket, pompás folytatásos j 
regényt ós közel száz nagyszerű ké
pet taial az olvasó a népszerű ké 
peslapban. A jiagy terjedelmű és 
gazdag tárlatain ' Tolnai Világlapja 
egy száma 20 fillér. 

Uj Hangya üzletvezető. Az 
ostSyasszonyfai Hangya "szövetkezet 
igazgatósága Papp István celldömölki 
füszerkereskedőt választotta meg üz
letvezetőjévé. Az uj üzletvezető május 
1-én elfoglalta állását. 

Lelkészértekezlet. A kemeuee-
aljai ev. egyházmegye lelkészei az 
elmúlt csütörtökön Celldömölkön az 
aaperes elnöklete alatt lelkéasérte-
kealetet tartottak, amelyen folyügye-
ket tárgyaltak le. 

- Sikerült szakvizsga. A celldö
mölki lütőházoál levő hat mozdony
vezető tanonc hétlön éa kedden Bu-
dapeaten nagy sikerrel tette -le a 
mozdonyvezetői szakvizsgái. De máz 
a bat közül kettőt el is helyeztek 
innen 

kivfll számtalan. I szama egym. k-.inény>.-pre.-n inaiita-
' kérőietekben 3C00 uéi kevesebb és 

4000 i'i 7 I tö"b norü lehet." Mintán 
Vasvarmegyéb-u a 'muukakerülelek 
jelenlegi beosztása a rendeletnek nem 
feleit meg, nj szabai. rendelet alkotása 
vallt szükségessé. A varmegye alis
pánja a szabályrendelet megalkotása 
elölt szakvéleményt kért a soproni 
k-resk. delmi es iparkamarától, vala
mint a bndapesli kéményseprő szak-
egyesülettől. A szakvéleményét az 
aráeyositás mellett foglaltak aiiasi s 
miután a m.ult evi kéményszamlalas 
adatai szerint 49.000 kémény van 
Vasvar.negyében, így ha megmarad 
a 13 kéményseprő kerület, akkor 
egy-egy kéményseprési ksrületre 3600 
kémény jutna A szakvélemény alap
ján elkészült az alispán előadőjaVSs"-

•zamitott 30 naji múlva lép hatályba. 
Ezen szazaiékos rendszer bevezetésé 
vei egyidejűleg sor kerül a vendéglők 
stb. alkalmazottainak minimális mun
kabérének megállapítására is. 

Az Ostffy Mihály cserkészcsa
pat által C • Időm.".,kem nagy sikerrel 
e.lőadptt .Tüzek az éjszakában* cimü 

"Sziomu legközelebb' Magyargencsen 
kerül bemutatásra. 

A Gyor Scpron-Bbenfurti vasút 
vonalain május hó 15-én uj menet
rend lép éleibe. Ezt az alábbiakban 
közöljük: 

Celldömölkről indul: 
V M M M M 

-4.20 —840 13.04 18.83 «2.00 
Sopronba érkezik; 

7.30 . 10.38 16.10 20.19 23.58 
Sopronból indul: -- ' 

M M V M 
4.45 12.18 16.10 19.44 

Celldömölkre érkezik: 
644 1422 1800 21.48 1 

A CelldomölkröUlS ora 04 perékor ' 
induló vonat a heti-havi es országos 
vasánk napján — rendszerint osü-
törlököo a 21 óra 48 perckor 
érkező és a 22 órakor andulo vonat 
május 31 tői szeptember 13 ig csak 
vasár "és üunepuap közlekedik.'-. '~ 

Szétdarabolta a motoros vo 
nat. Kedden reggel a bobai 1-ső 
számú őrház előtt a Celldömölk felé 
h a l d ó motsroa vonat elé -vetette 

-magát egy. idősebbnek látszO töldmi-
ves. A vonat darabokra tépte a sae-
rerxs.-.i.-in, a vasút és a csendőrség 
kiküldöttei a szerencsétlenül járt em
ber zsebében talált iratokból megál
lapítottak, huny a halaira gázolt em
ber Őri Pál 73 eves .-nyíresi majori 
birtokos. Az eddigi nyomozás adatai 
szerint-az Ongyi.ko-.-ag'esete latszik 
fe aforogui, azonban az ügyészség 
további eljárásra es nyomozásra uta
sította a jauoshazai csendőrőrsöt, 

Egy kis gyermek szerencsét
lensége. WJZ. ••- i\i döinű'ki bérlő j 

kifejezetten földbirtokosm, lö'dberiők, 
gazdalisztek, hao.rn mezőgazdasági 
vooatkozaso tod>.n;."uiy , gyakor-~ 
lati intézmények, szervezetek kikül
döttei is résztvehetnek. Nők szintén. 
Jelentkezések Felsödunantuli Mező
gazdasági Kamara Győr címre inté •_ 
zendök,.ahonnan—-a- pontos felvilágo
sítások azonnal laegadatnak. Kony-
nyitésül a redezöség a résztetfizetós 
rendszerét ia leh-tövé telte. , 

Murgáca Kálmán, .Társadalmi 
Egyesületet Szöreisége% .Nemzeti 
Munka- Érdemkeresztjével' Uirtánt 
kitüntetési únc-pse én h-iOKZoUak ei 
Lányi Árpád ny. ezredes, TKoz társ
elnök ajtáróL ezek a nemesveietO . 
asavak : .Az elismerés anuat a leríja
nak axól, aki a magyar közigazgatás 
tengelyén.-k, a jegyzői karuak egyko* 
kiváló munkatársa, a magyar da l -és 
noiaköiti.szelnek pedig mű.e-zi ihlet
től alhatott, egyik legeriékesebb*bő-
ven termo ea gazdagon alkotó infc 
vésze. A da ibaú .a úemzet lelke é l i 
Ez a lélek egyit —erőforrása a nem-
zetunt, amely nem iamer mesM-ségea 
határukat ea megtalálja utial minden 
atadályon at a nemzet szivébe. Visz-
szatetintve ezeréves muliunt sok di-
o-ősae...;. de még talán több szenve
dést is kiváltó folyamatára, azt lat-— 
juk, hogy mindig dal volt az, amelyen 
át airt és ujjongott a uemzet le te, 
mely sohasem ismert gátat, ember
szabta határokat es zsarnoki elnyo
mást, melyen at mindig Oaszedobban-
tat a magyar leltet a hala himnu
szában vagy a meggyötört lélek 
fájdalmában. Murgacs Kalman I igadd 
ezt a kis- keresztet. ' 

Nemzeti Munka Erdemkareazjét 
mint sr.ereteiünt.és nagyrabecsülésünk 
latbato jelei oly szívesen, mint amily 
örömmel es büszkeséggel ezt neked 
átadjut. Lasd meg ebben a szerény 
keresztben a társadalom háláját és 
megbecsüléséi, de lass benne feltérést 
további v-rtBs^sr-T-rotttassagra- is? Mi- — 

UJ levante-lőtér. Magyargenoaen 
* a napokban kesdik meg az uj levente 

lőtér építését, amely a legmodernebb 
lesz az egész vidéken. Az állam 600 
pengővel járult hozzá as épitkezéebes. 

Vasúti áthelyezések. Pál falvi 
György celldömölki vizsgázott mos- . 
donyrezető tanoncot a celldömölki . 

fűtőháztól a salaegeiaaegi, Abrai Ká- • 

lat a kéméoyaeprési muntakerfiletek 
arányosításáról. Az elmúlt azombston 
értekezlet is volt ebben as ügyben, 
amely értekezleten képviseltették ma
gukat a kéményseprési kerületek a 
janosbázai kivételével, valamint a 
tűzoltószövetség és ipartestületek ki
küldöttei ia. Az értekezleten ismer
tetve lett a .szabályrendelet tervezet, 
mintán ellene észrevételt nem tettek, 
jegyzőkönyvbe foglalták a felszólalá
sokat, hogy azok a lehetőséghez 
képest figyelembe vétessenek a sza
bályrendelet végleges "kidolgozásánál. 

A borravaló eltörlése. A ke
reskedelmi miniszter legújabb rende-

vasarnap délelőtt egylogatos kocsiján 
kihajt-ttott sairhegyt szőlőjébe. A ko
csin ült Antal nevű kis fia' ís, atit 
visszafelé ultözben súlyos szerencsét
lenség ért. Ugyanis a lejfős és egyéb
ként is rossz hegyi uton a kocsi 
feldűlt s igy a bennülök a kocsiból 
kiestek. A tis tiu e--- tözben egy 
nazy bazaltkőre zuhant, m net kö 
vetteztében jobb karja e.türött.és a 
fején is zuzódásokat szenvedett. Azon
nal beszállítottat a celldömölki köz
kórházba, ahol elad segélyben része-
siti- . •; és karját gipszbe tették. 

16 napos angol—francia mező
gazdasági tanulmányát a danántuii 
gazdatamarák éa a Gazdatisztek Or
szágos Egyesüle rendezésében 1936. 
augusztus 21 és szeptember 6 "közütt. 
A háborn óta érzett hiányt pótolnak 
a dunántúli mezőgazdasági kamarák 
azzal, hogy Angliába és Franciaor
szágba mezőgazdasági tanulmányi 
kirándulásit szerveznek az ottani me
zőgazdaság, va amint a vilaghirfl ag
rárius intézméLyek tanulmányozására. 
— Időpont: 1936. augusztus 21 és 
szeptember 6 között. Az iskolák, meg
kezdésére tehát a szülők itthon le
hetnek. A réazvételi dij I II . osztályú 
jéggyei, de I . osztályn szállodai és 
étkezéai ellátás mellett összesen 
496 P. — Útirány Pária, ahonnan 
Reims — Champange ée Normandia 
tanulmányozásával 6 napi tartóako-

dön arra kérem" a jó Istent, adjon 
további munkásságodhoz hosszú éle
tet, erőt éa egészsége;, az a forró 
vágy hatja at lékemet, hogy a sza
bad magyar oemzet~ujjongó dalától, 
istenáldotta lírád legszebb alkotásai
tól suttoüjanat a csikországi fenyve
sek, zugjauak a szőke Tisza habjai 
és a kassai dóm ódon falán, mikor 
éjfélt üt as óra, a fehér galamb 
büszkén ssálljon a lelkekbe és hir
dessen békét, azabadságot, termelő 
munkát' éa boldog feltámadást,' 

- A Pesti Tőzsde uj szamában 
Bársony Oszkár, dr. Róz Jenő, dr. 
Szende Péter Pál, Kemény Tibor ée 
mások írtak cikkeiét. A Phőoizről, a 
dollárbetétek viaaaafizetéséről, a rész
vény- ea gabonatőzsdéről, a tőzsde -
választásokról stb. rendkival érdeksa 
információk számolnak be. 

Olaj lesz a cserebogárból. Mi
vel ezt a kartétony férget nem lehet 
másképpen irtani, mint összeszedni 
ée leforrázni ' vagy agyonverni, régi 
kérdés, mi történjék a döggel, hogyan 
(ordítsa aa ember a saját hasznára. 
A Vasárnapi könyv közli, hogy a 
cserebogárból olajat lehet nyerni (a 
kinaiaknál éppen olajtartalma miatt 
ínyenc csemege). A nyert olajai v i 
lágításra és kenésre lehet (elhasználni. 
Az olajsserzée módja egészen egy
szerű : az ösaaeezedett cserebogarakat 
leforrázáa utan kilyuggatott fazékba 
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kat t 4 b l á k _ . i e j z i i v : - ^ j j g e t b f i j i . 
zá ró rá t r ende l tünk el, inért be
bizonyosodott, hogy ott a rom
bolások, bepisakoiások sok eset
ben nem nappal, banem éjjel 
tö r tén tek . A ligetbe ezután" csak 
két kapun lehet bejutni é s onnan 
távozn i . Egyelőre zá rva marad 
hé tköznapokon -a s p o r t p á l y a 

mindi n ifroyáből ; 

kapuja is, mert a gyakorlat azt 
mutatja, 1 hogy erről az oldalról 
fenyegeti a Jegnagyobt veszély 
a ligetet. A ligeti rend é r d e s é 
ben nem szabad a Jjgetben ke
rékpár ra l megjelenni, még csak 
vezetni sem szabad' azt a liget 
te rü le tén , nem szabad talicskát 
to lni a ligeten keresz tü l ; nem 
szabad lőfegyverrel belépni , ma
d a r a k a t b á r m i l y e n formában pusz
t í tani , n ö v é n y h e z nyú ln i , az 
a l ak ró l lelépni, ott l á rmázni , 
kár tyázni , cigány ok (oláhcigányoK) 
koldusok, csavargók nem lép
hetnek be. Gyermekkocsikat sza-
bad. bevinni, azokká l az utakon 
sé tá ln i . , ... . . . . 

Amikor a Göttmann-l igetet 
kiszépi lve, megnagyobbí tva ' a 
nagyközönség- részé r t : a mai na-
pon hivatalosan is á tadjuk, kér
jük, hogy azt sze re te tükbe fo
gadni sz íveskedjenek. . -

Á községi elöljáróság. 

hrUe(. as emberek, letiportak, lOnkre 
i tettek- minden növényzetet. 
' Megírtuk, hogy » ligetben a 
' inat naptól kezdve—záróra lesz, ami 
I világostól alkonyatig tart, azután 

zárva lesz. 

Lapunk sajtópere. 
- Laprjnk mut évi jolius ho 7 én 

-99:—szamában' • CsoKnyay 
cikket i.t >A 

Î ^ejd_JlTkals_Karo'i'nA. "43, éves. korában 
Póriad nybzn elhunyt. ' Operett 

Ügyvédi hlr. Novak Jenő ^ l A ^ ^ j S S . ^ U 
kir.. jarasbiró, celldömölki ügyvéd • ^ K ^ ^ h . ^ ^ . . . V ^ ^ 

ügyvéd. ír dáyat. május t tói kezd/é 

Ps-mai)S>i olya. Budapett 
lacer . A V irn-i S'inhsj 

esténkent zauío-

Seta aGöttmanp.-ligétben 
Szerkesztőségnek. w - i - v 

az újra ren-ezett GOttmann ligetet, 
A legnagyobb meglepetéssel állapí
tottuk meg, hogy 3 liget nem az, 
ami volt. Mintha csak kicserélték 
Tolna. Eltűnt a ligetnek a regi kepe, 
mindéi itt példás-rendit , a legna
gyobb tisztaságot!, találjuk, meg a 
legeldugottabb sarkok is ki vannak 
tisztogatva, az ysieö's'utak kis iraüolvá, 
gereblyézve A slrauddal .kapcsolato
san kipusztított 'ligetrészre alig'lehet 
ráismerni, sokkal jobban, szebben 
vat: most befasitva, rendezve, mint 
régeu volt. Igaz, bogy sokba is ke 
•rült a községnek áz a meggondolt 
lau—ousztiiás ~ ü 

luegjeleut 
Józsel munkatársunk 
strand kot és a felelőssége címmel. 
A cikkben, szóvá tette a stamUbttal 
összelüggö kérdéseket, felsorakoztatta 
az elkövetett hibákat, kimutatta, hogy 
a községnek mekkora veszteséget 
okozott az akkori vezetőség az által, 
hogy elhamarkodtak az egye- dol
goknak a végrehajtását.' Ilyen elha
markodott volt maga a strandkut 
építésének az elrendelése, a sokat 
vitatott uj ligetnek nem időszerű 
szétdúlása azért, mert a strand épi 
léséhez a pénz nem volt a MABI-nál 
véglegesen .megszavazva. Megírta, 
hogy a község amúgy is lerongyolt 
gazdasági helyzetét még lobban gyen
gítették, végűi azt .irta, hp^y ezért a 
pénzpocsékolásért valakinek felelni 
kell. Csokuyay József cikkének egész 
tartatom teljesén tárgyilagos volt és 
csupau az elöljáróságot óhajtotta le- - j -
lelóssé tennir- személyekéi nem ."is 
emlegetett- , " . .. 

- A cikket dr. Pintér József ak
kori községi vozetőjegyzö kifogasolta, 
az akkori elöljáróság éle terjesztetté, 
azt kérte. hogy.az elöljáróság tegye 
meg cikkíró ellen a büuvudi felje
lentést. . - ' -

gáévá-dr. Pintér, kívánságát, azért 

Hollosy tér 1. szam ala helyezie at, 
I . Lövsszegyleli mulatság. Az 
I. alsóság. Polgári Lövé 'eg< el rbáius: 
| 10 én este 7 érái kezdettej a Vhdászy 
..féle .eudéglőben nuo'outatsagot ren 

dez. PO.endézök: Reuiport Viim.--es 
•Joós Béla,---rendezők az .-jilejüici 
tsgiai, dganjyaj-da Hegedűs Laszlo 
segédjeeyzö. Be ep íd j l . 50 i l . l é r 'A 
mulatság maris nagyon jól sikerültnek 
Ígérkezik. — A uspiriti Polgári Lö-
VészégyesOlet május -10 én filszef"-
lése javára, műkedvelői 'elöada^bal 
egybekötött1, táncmulatságot . rendez, 
Előadásra kerül: »Hsep°rke kslap« 3 
felvonásos népí-g-mü. Kezdete este 
7 órakor. • . ' 

Névmagyarosítás. Mausz ."Ilona 
kemeneshőg.eszi oki. kauiortanitouő 

dik Szilágyi László és IJ ilec .... Béla 
operattuidousagabau a >Pármai ib 0 . 

' lyá« bari melynek első eMadásan s" 
kormányzó ur őfőméltósága és Bu
dapest társadalmának színe java is -

i megjelent es- gyönyörktdött a szio-« 
páratlanul ragyogó— kiállitaso, cseda-
zép ^enojü operettben, loeiynejt 

adasárói a koresányzo ur rfőniéltó-
s'ága a legaagyi ,bb dio-eruttel emls-
kezet:- nyék Földi Aurél igazgató 
elő't. A Wásgjr '.ar-'amara Rudapestre 
érkt z.1 vidéki közönség mar évek óta 
megszokta, hogy. a. Városi Szuiház 
vásár-njdoopága mindenkor- vezet-s 
a budape-ti -zmhazi produkciók éién. 
Remek ilarah, fülbemászó zene, póm. 
pasi''kiállítás, ragyogó -/.e >;.(.-zu>, a 
.. lígkivalobb magyar primadonua 
Honthy Hannával a főszerepben, aki
nek alakítása párját ritkító művészi 

•hy. Az.őshumoru Sziklay 
Szeréna. Budapest legújabb szubretl 

I tehetsege a fiatal Laszlo Lola, az el-
lenaihatatlan hercoru Latabár Árpád 

lÖOjs-evfordu- a déiceg Kar:-sz Gábor, a kiváló De-', 
sunk ia ki akarja j n e s Qyörgv, a muí-iisagUs. Gaai San-

Miklós-ra változtatta családi nevet j t f l | j e 8 i t B ] 

belügyminiszteri engedéllyel 
Berzsenyi emlékünnepély. Ber 

zsenyi Dani-'l ' Kemenesalja koszorú: 
költőiének szüle 

^*ja-3Tfc3tmiiból 
venm mel l 0 r-
Az iskolankivüli 
sag r- cdezé-e':•< 
pélyl tar!. Az Unt epe'iy 
tekbén akarja • if^;-ze-r-
zs'uyi Daniel ewy 
ködeset, hazafias 
denképpeii a tyc 
kilejézégr.: ju-:-si 
nemrs és hazafia 
sunk 
pélyt. 

jarosaiia 
varo-ha; 

az ünneplésből 
praüvelési bizott-
!.. ho 7-é:i -dá.'te-

méltó .keré-
jírlta-lni Ber-

enisegéi kóitöi mű 
hrajaí s '••zért min 
Hó keretekben lúg 
a hal látatlan kői-ö 
s köilé'szete. Varo 

eadezi az ünna-
-tai!ac"-te;mében 

gy valahogyan hosszul álljon,-saját 
délután ti órakor! A műsor 
kezO:-l. Alauyar Hi-zésegy, 

kavet-
'ütekgi .a 

maga tette meg á feljelentést Csuknyay 
i József ellen. 

most oz njravalo 

A szombathelyi kir.törvényszék 
i 1935. novembrr hó 5-én tárgyalta az 

ügyet, mikoris teljes mértékben hoz-
; zájáru't' eikkiró azon • kívánságához, 

iiogy -i cikküeu foglalt lények valódi 
sagat bizotiyithassa. 

.'." A vizsgálat lefolytatásával a 
I celldömöli-i -kir.- járásbíróságot bizTa 
' meg a kir. törvényszék. 
|„ . A terjedelmes ta.eu.vallomasok 
(áttanulmányozása utan a kir. tör-
j vényszok"április no 29 re tirzte ki-az 
i ügy tárgyalását. 
7 ~ A torvénysz'k megzuéreU- a 

rnagy Dh:ar. Gy. 2. ! 
szaval Tóth Arpad;*] 

I 

MAV. Dalárda; 
Barabás Terus 
Takats Gynla, Fiola Sát.d,.r .és R 
mao Józsefnek Berzsenyivel kápcso 
latos költeményeiből. 3. A »FoliásZ« 
c. hazafias dalt énekli a MAV da 
larda. 4. sz-.Csorb.. Tibor lanár mev-

' emlékezik flerz-enyi Dan.elröl. A 
jversbrtéteket Füz-.-! István adja elő. 
' .5. Z ne za-niot ad elő -• t>.íeje-é-n- —1 

; dr. B. ros László (hegedű), Keméliy 
," Kiara (zongora) <-s Kato-a Laszlo 
[•(cselló). A-uii 'o- műsor méltán ineg-
! érdemli, hogy raic-'i tObbeii. résztve-
i gyének az - ttüQepségtm, mert. az ra-n-
| d'o u kintetbeu , gv -műVessi mara-

dor, és Honi Sándor ^komikuma, va-
Inmiut a.tíibbi szereplő '& a, ragyogó 
szépségű' tai.cosn.ik e- tancosi-k biz-" 
tóaitják ázl a p íratlan sikert, amely.-
ivei a .ParrBSt TbolyaT- es'éhként a 

i Városi -Színházban -szinri kerül; A 
f Városi Színház igazgatósága esla-
i punk- kö-öit megállapodás létesüli, 
j nve4;o-.k alapj.sii Uj aduikban meHé-r 
í.kelt szelv-iij- aiapián a Városi Szin-
[ ház pénzt*'ra lapunk sz. Ivényéuak 
i , fel.iiu'ata-a f i i 'iieAieu 25 százalékkal' 
| olcsóbb- iejiyet -juttat olvasóinknak a 
j vasár" egész tartama a.att. Meg. va

gyunk" rola győződve, hogy nagyon-
jó szolgálatot testünk olvasóinknak, 
amikor !- iiiv,ük figyeiműket a. Városi 
Szinház •Parmai"ibolya«cimö operetl-
üjdortsagera, amelyről félreértések" 
elkerülése vóget; hangsulyozoltan ki-
jélentjüí, hugy" ui>iii azonos Kannán 
imre »M •atm'irlrei ibóiya«;javal, fis-
nem teij- n er-d"ti; n;dr)nsag,rmeiy 
nek a kö aldlul.'bárt yolt.a bemulató 
előadása a Va osi- Színházban, a 
publikum és a sajtó iegme-szebb-
nienő di- -érét*, mellett. Lapunküau 
megjelent, szelvényt kérjük kivágni 

-zl aiaun. enuek ellenéber 25 
'olían vntlhaiják meg 

« 

0 

l í létesítés. Tovább meuve, a rég: Dagy 
rendetetlerr pacsólya helyén 'egy" ki
válóan szép ligetrészt talaiouk. tele 
ültetve díszfákkal, ügyesen elrendezett 

, utakkal. Fásítások történtek az egész 
liget területen, uj utakat vágtak, 
újra rendezt-k az elhanyagolt részeket. 

Ujabb meglepetés az uj ligeti 
padok, melyek igen szépek, igen al
kalmasak • - |eh..:'é-re. másreszt olyan 
masszív padok, amelyeket nem lehet 
elpusztítani. A. feetéiük a varos szí
nét viseli, így festették be a régi pa 
dókat is. 

Szintén uj és igen üdvös dolog 
az újonnan létesített gyermekjatszo 
tér. Erre eddig soha nem gondol' 
nálunk senki, meglátszik, hogy az uj 

—etötjáröBágbau IsvO ™ uraknak helyén 
vau a szivük. Erre csak igazán me
leg azivü emberek gondolhattak. A 
kis gyermekeknek lesz itt bomok-
strand, hinta stb. De ezen a helyen 
már szabad a"-(üvön ís játszani. 

Tovább'meure "olvassuk a szi
gorú r .-nsszabái y oka t hirdető, tábla 
kat, melyekei csak helyeselni tudunk. 
Az nem is kétséges, hogy azokkal az 
elrugaszkodott állapotokkal aznmben, 
melyek itt voltak eddig, csak a leg
szigorúbb rendszabályok használnak. 

Djitáat látunk a ligetét elzáró 
kerítésekben, uj kapukban. A régi 
kerítéseket elpusztították, helyettük 
ujakat nem építettek, es is hozzájá
rulta, üget rombolásához. A szélrózsa 

.békés megoldáit, de mivel - ez nvm 
1 sikerült, felkérte a kir ügyészt, hogy 

I nyilatko zoo, miszerint vállalja e a 
j vad képviseletét továbbra is, tekín 
I tettel arra, hogy dr. Pintér József 
i már nem közalkalmazott, 
i. -Hosszabb szünet ' utan a kir, 
I törvényszék kihirdette a határozatot, 

miszerint a kir. ügyészség nyilatkoza
tának beérkezése után fog ujatibi 
tárgyalásra határnapot kitűzni. 

H 1 K E K , 
Májusi ájtatiisságok az apát

sági t . ; ómban csütör!"kön este 7 
óraitoe kezdődtek és május hó 31 ig 

, naponként.tartatnak este 7 órakor, 
vasár és ünnepnapon pedig délután 
3 órakor fogjak as ajtatosságokát 
megtartani. Minden caOtörtökön a i 
ájtatosaágokat szentbeszéd előzi meg. 
Most csütörtökön a szentbeszédet dr. 
Hurrá ii Karoly perjel-plebaaos tar
totta. 

Kinevezés. Budai László máv. 
' segédtisztjslöltst a már, igazgatósága 
tehervonat vezetővé nevezte ki. 

Esküvő. Bagarus Sándor sell-
d- műlki szabómester tegnap délután 
5 órakor vezette oltár elé a celldö
mölki ev. templomban Vadócz István 
és neje leányát Irmát. 

_Jalálozás. Süneghy István volt 
vasárosmiskei ev. tanító neje azfll. 

dandó emlék lesz a résztvevő közön j 
seg s-aiuara. '- -; ' ' - i—j 

A Csiidömolk eá Vidske Han- ' 
gya Fogy. Szövetkezet igazgatósága 1 
felhívja a lóiartassal fog'alsozó gaz- j 
dák figyelmet arra, hogy az Alatér- ; 
tékesito Hangya Szövetkezet a koz«i j 

.jövőbea katooa.ovak.il fog vásárolni. | 
Amelyik gazdának vau 3—10 év kö- j 
zötti erre a célra alkalmas, egészsé- j 
ges lova, azt aCeild.mölk es Vidéke , 
Hangya Fogy. Szövetkezetnél azonnal 
jelentse be. - . • --. 

Tuz Ke;n en esmay asiban. Ke-
meneamagasiban szerdán éjfél utan 

.ugy fél 3 órakor kigyulladt Marton 
Sándor örököseinek zsuppletős báza, 
amely a vele szomszédos Fejes Pál 
fOldmlves sértésóljáival együtt leégett. 
A tűzoltóság azonnal a helyszínen 
termett s a könnyen végzetessé váll
ható tűzet csakhamar elfojtotta, sze
rencsére, hogy teljes szélcsend volt. 
A nyomozás megindult, a kár nagy 
része biztosítás révén megtérül. 

Elhunyt kisfiú. Szakái László 
] voU""s7é~menésmagási-i ev. igazgató-, 

tanitó, — aki nyugdíjas éveit Pápán 
tölti,— 7 éves László fiacskája hétfőn 
pár napi kinos sssnvedés ni an elhunyt. 
A bánatos szülők iránt . általános a 
réazvéC . 

Iparbsszuntetéáek. Szálai Pál 
I csöngei lakos vegyeskereskedését, Po-

litzer Jenő celldömölki lakos rőfos-
kereskedését szűntette be. 

olvasóink jegy ükét a 
pénztáránál a petdáti 
mai ibóiya* hoz 

^Tárnái Szinhás 
in sikerű .Par-

V Á R O S I S Z Í N H Á Z 
— — V t l I . Tisza Kaimtu-té.r. 
E szelvény felmutatása ellenében 
25°/) engedménnyel veheti meg 
jegyet a budapesti tartózkodása 

, alatt a • 
PÁRMAI IBOLYA 
Szilágyi László és Dolecsko Béla 
szenzációs cimü uj operettjéhez. 

Főszereplők: 

HONTHY HANNA, 
F. Sziklay Szerén, László Lola, 
Zala Karola, Latabár Árpád, Dénes 
György, Kertész Gábor, Gaál Sán

dor, Horli Sándor stb. stb. 
Ragyogó kiállitiB ! Pompás zenei 

Budapest operett szenzációja! 
"A s a i s o n s l a g e r e ! 

előfizető alá Írása. -
L a p t i a t : 

„KENI EN CSALJA" 
' - x ' '' • ' '•• • -
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Iparigazolványt nyertek. Kflri 
Joz;ef kemeoesszentpéteri lakos ci 

- pesz. Szedenics Imre alsósági lakos 
mészáros és heule3 iparra nyertek 
iparigazolványt. . 

Iparjog szünjajeltatés. Steiasr 
Lazar és Fiai cBTiaOnJolki bor, sör 
és piliuka -agy-kereskedését egy évig 
szünetelteti. 

Sertéspestis lépett fel Kemo-
oesmagasibao. 

Vórbeny megbetegedések fordul -
tak eJff Celldömölkön 

Elhunyt tanuló. Balogh Imre, 
Bálpéh'jVesdel celldömölki máv. se-

"-;géd tiszt 6a, a papai bencés főgimna-
zium 16 éves tanmója pénteken el
hunyt. .Temetése ma vasárnap délután 

—-A-orakor tesz a Kölcsey utcai gyasz-

rotf-TOsgzzott mozdony vezető fanon--

cot a celldömölki fűtőháztól a papai 
fűtőházhoz helyezte at az Ozletvéze-

J tőség, pedig sajnos, az egyre emelkedő 
forgalom miatt ui 1- nagy szűkség 
volna rajok. Paizs István máv. altisz
té: Cécledrőr Celldömölkre helyez
ték at. 

Tagerámláláa az OTI-ban. A 
belügy miniszter jóváhagyásával az 
OTI tag-zámlalasl rendelt el mind
azokra » hi7l.,QH,en.lrr alkQzóag, Oj 

nagy részvet nyilvánult meg. 
Hősi halottak emlékünnepe. 

Májú- 2-án, szombatim este 9 ora 
40 perckor .az összes harangok meg
szólaltak á Világháborúban hősi ha
lait halt magyar vitézek emlékére. 

Uj mozdonyvezető - tannncok. 
A levizsgázott mozdonyvezető-tanon
cok helyébe a mull heten ujabb négy 
mozdonyvezető - tanonc érkezett a 
celldömölki fűtőházhoz éa pedig Hor-

eváth - József. Bognár Jenő éa Kiss 
Lajos a' szombathelyt fűtőháztól, Kó-

..bal mi-' Ferenc - pedig a'-zalaegerszegi 

"akik 1936. április 29 én alkalmazas-
ban állanak, még-kall állapítani: 1. 
4iol.van.az állandó lakholyük, ahol a 
csalá'djukkal együtt élnek, 2. hcl vaui 
a tartózkodási helyűk, ahol munka
vállalás végett családinktól távol ide
iglenesen .taknak. A-Ugazamlalást .az 
OTI az egészségügyi szolgalat halyes 

peuaiókban, vendéglőkben és káv 
zakban a borravaló rendszer meg 
szűnik és helyette az ezt helyettesítő 
szazaiékos rendszer -lesz bevezetve. 
A reodelet .szerint a kiszoiaaiási dij a 
vend.-.- által fizetett szarnia végössze
gének 15 százaléka, ha pedig a vég
összeg az 1 pengőt mag.nem haladja. 
10 fillérnél több nem lehet..A ren
delet megszegése kihágást kt pez, az 

rendelet padin a inepjelenéajnl öaazeall 

. fűtőháztól. 
'Közgyűlés , A helybeli "Kath. 

Legényegylet' f. évi május hó 10-ik 
'oápjao, délután fél 4 órakor tartja 
saját* székhazának nagytermében évi 

'rendes KT>^gyüiése.t, amelyre az egye 
sülét védnökéi.', disztágjaít rendes ' é s 

iióta;tja :l azután is maglik 

megszervezése végett közérdekből 
rendelte el. A tagszatnialaat az ,nté: 
zet tiszi'vUeifli végzik. A munkahelye
ken lehetőleg a munkavállalók, sze
mélyes meghallgatása alapján írják. 
Össze az adatokat, egyidejűleg meg
állapítják azt is. hogy a munkaválla
lóknak k.k az igényjogosult család
tagjai (feleség, 16 éven aluli gyerme 
kek, testvér es unoka) 60 életév -t 
betöltött szülök és uagyszü.ős, feltéve, 
hogy ezek a csnladtt-gok önálló ke
resettel nem rendelkeznek és a mun
kavállaló gondoskodik az eltartások-

: ro'. A rendelet"' világosan - kimondja, 
] hogy ugy a munkaadók, min a mun

kavállalók a munka elvégzését saját 
erdekükben könnyítsék roeu s a szük
séges adatokat előre" tartsak készen^ 
A rende|"t--íiz -adstok pontos beszol
gáltatására- kötelezi, a munkaadókat. 

számított 30 nap múlva lép hatályba. 
-Ezen .százalékos rendszer bevezetésé 
vei egyidejűleg <or kerül a veodeglők 
stb. alkáfrhazottainak minimális mun
kabérének megállapítására is. 

Az Ostffy Mihaiy cserkészcsa
pat által C 'lldömölköo nagy sikerrel 
előadott »Tüzek az éjszakában* cimü 

t Londonba' 
oiegy a társaság. Itt a tartóztodás 7 
nap a Londonon kivúi Oxford, Vind-
aor, Reaihng Aylesbury, Cireucester, 
atb. megtekintése vau tervbe véve. A 
tanulmanyi ut jellege kifejezetten 
mezőgazdasági a az a Iztttenyesztéa, ' 
növénytermesztés Innuenaoyozasát a 
ezek kimagasló intézmduy. ioek" meg
tekintését célozza. A -Les uti-
programm ennek tnegf'ei -Vn-fess 

iivá. A tjiraiidn'l'yi.iii iwmceafc. 

parto tja_ 
vezetőség. 

Budapestre utazók figyelmébe 
ajánljuk a Hungária Gőz-, Kádfürdő 

. e» Vuígyógyintézet (VII. Dohány-utca 
44), mint a főváros legolcsóbb és a 
pályaudvarokhoz legközelebb fekvő 
fürdőjét. Itt reggel 6 órakor nyitnak 
ugy, hogy a hajnali vonatokkal Pestre 
érkezők egyenesen !oda mehetnek, ahol 

"fürdés után a tagaS'piheiióben'rnagn-
kat kialudva jár)latnak dolgaik utan. 
Gőz es kádfürdő- ara 1 P. Kiszolga. 
íáai dij csak 10 fi:, r. 

A sas karmaiban. Ez a címe 
annak "a^réndkivüi étdekes cikknek, 
amely Toinái Világlapja uj szániá-
ban jeleit meg. A legkiválóbb ma 

B u d a p e s t i Memzetközi 
Árumírtlawásárra 

szóló 50-szazaiékos kedvezményes 
utazásra jogosító . - . J 

vásárigazolvány ok, 
melyek a vasár háromszori látogatá

sára is ".jogositauak,.. , 
lapunk szerkesztőségében 2 P 

80 füléiért vásárolhatók: 

r Vasmegyei kéményseprő kerii-
• letek aráíiyositáía. A. ti?resfcede)rhi 

[miniszternek 193.5.-. évben 'kiadott 
r reiid'elete,"dTÍ7r*a, hegy a kémények 

gyár .irót^nnv^áin_,-.kisül.'azámjt.a.!ani 
érdekes cikket, pompás folytatásos 
regényt és közel »záz nagyszerű ké
pet taial az olvasó a oupszerü ké 
peslapban. A i agy terjedelmű és 
gazdag' tartalmú Tolnai Világlapja 
egy 'szama 20 fillér. 

Uj Hangya üzletvezető Az 
ostSyasszooyfai Hangya .szövetkezet 
igaigatósága Papp István celldömölki 
füszerkereskedőt választotta meg üz
letvezetőjévé. Az nj üzletvezető május 
1-én elfoglalta állasát. 

Lelkészértekezlet. A kemenee-
aljai ev. egyházmegye lelkészei az 
elmúlt csütörtökön Celldömölkön az 
esperes elnöklete alatt lelkéezérte-
kezletet tartottak, amelyen folyügye-
ket tárgyaltak le."- . •'• 
' Sikeréit szakvizsga. A celldö-

; mölki fűtőháznál levő • hat mozdony
vezető tanonc hétfőn és kedden Bu
dapesten nagy sikerrel tetté le a 
mozdonyvezetői szakviaagát De mát 
a hat közül kettőt el ia helyeztek 

i , innen. • : . .: — . 
Uj leveRte-lőtér. Mágyargenosen 

a napokban kesdik meg az uj levente 
lőtér építését, amely a legmodernebb 
leaz az egész vidéken. Az állam 500 
pengővel járult hozzá as építkezéshez. 

Vasúti áthelyezések. Pátfalvi 
György celldömölki vizsgázott moz
donyvezető tsnonsot a oelldömölki 
(ütőháztól a zalaegerszegi, Abrai-Ka-

^ szama egyes kéményseprési inuuza-
kerü'.étektien 3000 uéi -"kevesebb "és 
4000 né! tö' b oora lehet, üíolan 
Vasvarmegvéb'ii a muukakerüietek 
jelenlegi beusztasa a rendeieluek nem 
feleit még, nj azábaiyrendeletalkutasa 
valit szükségessé. A varmegye alis
pánja a> szaoalyrendelet megalkotása 
előtt szakvéleményt kért a soproni 
k't-esk. deimi 'és ipark-smaratól, vala 
mint a budapesti kéményseprő szak
egyesülettől. A szakvélemények az 
arányosítás me lett foglaltak állast s 
miután a mult évi kéményszamlálás 
adatai ezeriut 49.000 kémény van 
Vasvármegyében, igy ha megmarad 
a 13 kéményseprő kerület, akkor 
egy-egy kéményseprési kerületre 3600 
kémény jutna. A szakvélemény alap
ján elkészült az alispán előadó javas
lat a kéményseprési mnnkakerületek 
arányosításáról. Az elmúlt szombaton 
értekezlet is volt ebb'e'u as ügyben, 
amely értekezleten.képviseltették ma
gukat a kéményseprési kerületek a 
janoaházai kivételével, valamint a 

--tOsottóizOvetaég és~4pwlffltötele*r-ki-
kOldOttei is. Az értekezleten ismer
tetve lett a szabályrendelet tervezet, 
miután ellene észrevételt nem tettek, 
jegyzőkönyvbe,, foglalták a felszólalá
sokat, hogy. "azok a lehetőséghez 
képest figyelembe vétessenek a tza-

, bályrendelet végleges kidolgozásánál. 
! ' A borravaló eltörlése. A ke

reskedelmi miniszter legújabb tende* 

színmű legközelebb Mágyargenosen 
kerül bemutatásra. 

A Györ Seprőn ebenfurti vasnt 
vonalain május ho 15-én uj menet
rend lep életbe. Ezt az alábbiakban 
közöljük: •';• : 

Celldömölkről indul: ; — ~ ~ 
V~" M " M - M M. ' 

4.20 8 40 ' 13.04 18.23 22^00 
' :—- Sopronba érkezik; 

7.30 10.38 16,10 20.19 23.58 
'. Sopronból indui: 

M, M V M 
4.45 12.18 15*10 19.44 

-C*lld*tnölkre érkezik: . .- •-
6.44 1422 18.00 21.48 

A Celldömölkről 13 ora 04 perckor 
induló vonat a heti, havi es országos 
vásárok napján -í-->_recdszenut csfl-
törtökön — a 21 - óra 48 perckor 
érkező és * 22 ósakor induló vonat 
május 31 tőr szeptember 13 ig csak 
vasár es ünnepnap közlekedik. , 

kifejezetten földbirtokos >s, !ö>dbérlők, 
gazdatisztek, hao.m .-o-—z;.-.d«.sagi 
vonatkozású tudomány s ón gyakor
lati intézmények, szervezetek kikOI-
döttei is resztvehetnek. Nők szintén. 
Jelentkezések Felsőducamuli Mező
gazdasági Kamara Györ címre ints 
zendők, ahonnan a pontos felvilago-

Szétdarabolta a motoros vo
nat. Kedden reggel a- - bobai 1-sŐ 
számú őrház előtt a Celldömölk (elé 
hal dó motoros vonat elé- vetette 
magái egy idősebbnek latszó (öldmi-
ves. A vonat darabokra tépte a sze
rencsétlent, a vasút és a csendőrség 
kiküldöttei a szsrenesétleiiűl járt em
ber zsebében talált, iratokból megál
lapítottak, -hogy-a halaira gázolt em
ber Ürí Pal 73 éves riyiresi majori 
birtokosi-Az eddigi nyomozás adatai, 
szerint az OngyiVkos:ag esete latszik 
fe -.ifi..cogoi, aztinban az ügyészség 
további eljárásra es.nyomozasraula-
sitottá a jauoshazai csendörőrsöt. • 

Egy kis gyermek szerencsét
lensége. We l ' n . c-'-'domöHi bérlő 
vásárnap déleiőft uaylogatos kocsiján 
kihajtatott sághegyi szőlőjébe. A ko
csin ült Antal nevü kis fia' is, akit 
visszafelé útközben súlyos szerencsét
lenség ért. Dgyauis a lejtősós egyéb 
ként is rossz hegyi uton a kocsi 
feldűlt s igy. a bennülök a kocsiból 
kiestek. A kis iiu e., - közben egy 
na y bazaltkőre zuhant, m nek kö 
vetkéztébsn jobb karja e tóröti és a 
lején is zuzódásokaf szenvedett. Azon
nal beszállították a celldömölki köz
kórháziba, ahol első segélyben része
sít- , . és karját gipszbe tették. 

16 napos angol—francia mező-
C- jaaagi tanulmányát a dunántúli 
gazdatfatnarák és a Gazdatisztek Or
szágos Egyesüle rendezésében 1936. 
augusztus 21 és szeptember 6 között. 
A háború óta érzett hiányt pótolnak 
a dunántnji mezőgazdasági kamarák 
azzal, hogy Angliába és Franciaor
szágba mezőgazdasági tanulmányi 
kirándulási szerveznek az ottani me
zőgazdaság, valamint a világhírű,a_fc 
rarTuTTdfélmouyélc. tanulmányozására. 
— Időpont: 1936. augusztus 21 éa 
szeptember 6 kőzött. Az iskolák meg
kezdésére tehát" a szOlők itthon le
hetnék. A részvételi dij HL osztályú 
jeggyel, de I . osztályú szállodai és 
étkezési ellátás mellett Összesen 
495 P. — Útirány Paris, ahonnan 
Reimt — Champaoge ée Normandia 
tanulmányozásával 6 napi tartösko-

sitasok azonnal megadatna 
nyitésű! a redezöség a részletfizetés 
rendszerét ie lehetővé taue. 

Murgaca Kálmán, Társadalmi 
Egyesületek Szöveisége >Nemzeti 
Munka Érdemkeresztjével* t/'irtónt 
kitüntetési űnn^pse én hangzottak el 
Lányi Árpád ny. ezredes, TK.iz tara
elnök ajkáról ezek a uemesveietO 
azavak : >Az elismerés annak a i.-rfiu-
tiak szól, aki a magyar közi-azgatáa 

• téhgelyéuek, a jegyzői karnak egykor 
kiváló munkatársi, a makyéi da l -és 
nótakölteszetnék pedig művasai ihlet
től alhatott, egyu legértékesebb bő
ven termő és- gazdagou< alkotó mű
vészé. A dalbán. a nem n-t lelke él I 
Ez a lélek egyik erőforrása a nem
zetnek, amely nem ismer mesterségéé 
határokat es megtalálja ntját c.iudvn 
akadályon át a nemzet szivébe. Vi.-z-
szatekintvé ezeréves multunk sok di
csőséget, de még talán töüb szeuye-. 
dést is kiváltó folyamatára, akt lati
juk, hogy mindig dal volt az, amelyen 
af sírt és uijoogott a uemzet leiké, 
mely sohasem ismeri gatal, ember-
azabta halárukat es zsarnoki elnyo
mást, .melyen at mmdig~OsszedoOban-
tak a magyar lelkek a hala himnu
szában vagy a meggyötört lélek 
fajdiíTiii.iba'i. Murgacs KalmaöT-f jgadd 
.ezt .a kis zereeztet, . —.; — 

Nemzeti Munka trdemksrezzjet, 
mint szeretetünk és nagyrabecsülésünk 
látható jelet oly szívesen, mint amily 
örömmel es büszkeséggel ezt" neked 
átadjuk. Lasd meg ebben a szerény 
keresztbeu a társadalom háláját és 
megbecsüléséi, de láss benne (elkérést 
további estékca munkásságra is, Mi-
dőn arra kérem * j ó Istent, adjon 
további muukassagudho' hosszú éle
tet, erői és egészséget, az a forró 
vágy halja ai le-kernel, hogy a sza
bad magyar - nemzet ujjongó dalatói, 
istenáldotta lírád legezeob alkotásai
tól suttomanak a csikországi (enyve
sek, zugjauak a szőke Tiaza habjai 
és a kessai dóm ódon falán, mikor 
éjfélt Ot az óra, a fehér galamb 
büszkén szálljon a lelkekbe és hir
dessen békét, szabadságot, termelő 
munkát és boldog feltámadást.* 

A Pesti Tőzsde uj szamában 
Bársony Oszkár, dr. Roz Jenő, dr. 
Szende Péter Pál, Keméoy Tibor ée 
mások irtak cikkeket. A Phónizről, a 
dollárbetétek visszafizetéséről, a rész
vény-' és gabonatőzsdéről, a tőzsde
választásokról stb. rendkivll érdekes 
információk számolnak be. 

Olaj less a cserebogárból. Mi
vel ezt a kártékony férget nem lehet 
másképpen irtani, mint összeszedni 
és ...leforrázni vagy agyonverni, régi 
kérdés, mi történjék á döggel, hogyan 
fordítsa-as ember a saját" hasznára. 
A Vasárnapi könyv közli, hogy a 
cserebogárból Olajat lehet nyerni (a 
kínaiaknál éppen" olajtartalma miatt 
ínyenc csemege). A nyert olajét vi
lágításra ée kenésre lehet (elhasználni."" 
Az olajazsrzéa módja egészen egy
szerű : az összeszedett cserebogarakat 
leforráaás után kilyuggatott fazékba 
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kéli lenni (víz nélkül): « t a^fazíkat 
leborítva meleg b«lyea (pl/napoo) 
másik edényre kell helyezői s abba 
6—6 óra múlva lefolyik a cserebo
gáról aj. , • 

: Élelmiszer üzletekkel izemben 
uj. eljárás. A belügyminiszter a kö
zeli jövőben rendeletet szándékozik 
kiadói az élelmiszerüzletek egészség-

. Qgyi kívánalmairól. E szerint-az űz-
* let padozata csupasz told néaTTetrerr" 

Gondoskodni kell a helyisegek. írjeg-
felelő tisztogatásáról, szellőztetéséről, 

• légyirtásáról. A vev.'kaz arukat nem 
("gdoshaijak, nem kóstolhatják. Az 
élelmiszereket tiszta - kendővel kell 
letakarni.Az üzletbentilos a dohány
zás. A kiszojgiló szemé'yzet tiszta-
Ságéról a tulajdoooa köteles gondos-

.kodiii, a kiszolgálók lehér köpenyt 
tartoznak viselni. 

Az ÚRILÁNY a Szinházi Élet 
darafamelleklete. Zilahy Lajos nagy
sikerű ; vígjátékát az Unlanyt eddig 
százötvenszer játszották a Belvárosi 
Színházban. A Színházi Életnek si
került megszerezni a darab közlési 
jogát es e heti uj szambán adja da
rabmellékletként. Az uj Szinházi 

~ ~ Eleiben » vezércikket Móricz Zsig-
mond irta a május elseje jelentősé-

I géről. Hatvány Lili a Nemzeti Szin-
biz _oagysikero A R0N18ŰK KIN
CSÉT ismerteti. Egyed Z i'á-.i a pesti 

" tavaszról irt es a c í k k v t Nizsinszky 
Kira és Uarchievocs Igor hazasságá-
nak fényképe díszítik. Hunyady Sán
dor levelet irt a pesti fiatal színész
nőkhöz. Más érdekességei- az .nj 
számban: A pesti rajkók szerenádot 
adtak Szigeti József fe eségének és 
leányának. Hevesy Sái 
lója az operaház újdonságáról, Zsolt 
Béla cikke egy érdekes matinéról. 
Csoda a hegyek között és csodák a 
jubiláló Vígszínházban. Szitoyai Zol
tán riportja a pagy hamiskartyapör 
lővadlottjaról, aki regényt ir. Csacsi
fogat verseny Budapesten. S/őke Sza 
kall és Ottó Waliburg grasztologiája. 
A futballderbi képekben. Irodalmi 
Elet. Bus Fekete László regénye, 64' 
oldalas Radióvilághiradó,... 32 oldalas 
gyermekújság, kézimunka és szenzá
ciós kotta=lager egészilik ki a Szín
házi Elet 283 oldalas uj szamát, 
amelyuek ára 60 fillér. Előfizetési 
dij negyed évre1 6.50 peugő. Kiadó
hivatal : Budapest, - V I I I . . Erzsébet 

óráig a pályaudvar kezelőirodáján an 
elfogadtatnak i Oda vissza 1.20 P.) 

3. Az összeg befizetésekor 
kapott szsmbárcák a vonat indulása 
előtt á pályaudvarén menetjegyre BE. 
átcssréltetnsk, amíköris a részvételi 
Jegy áraként 2 fillér pótlólag lerí- f~í 
zstendó. 

4. Tényleges és nyugdíjas vas 
utasok es hozzátartozóik, a külön 

-vonaton az okét megilletőönköltségi 
jsggyel utazhatnak. Részvételüket 
azonban legkésőbb vasárnap délig 
a kezelóban be kell jelenteni. 

5. A vúnat • Indulása előtt a 
pályaudvaron és a vonaton a CVSE 
színeit feltüntető kék-sárga zászlócs

k á k ás nangtolcserek arusittatnak. 
Megemlítjük még, hogy vasár

nap délelőtt 11—12 ófaközött aktuá
lis megafon sporthiradot közvetítünk. 

; hanglemezekkel. Beszélő: Klein M. 

CVSE—Ajkai uSÓ 3:2 (0:1).. 
I Ajka. Barátságos. Vezette: Neubrunn. 

A tavaszi szezonban otthonában 
I veretlen ajkaiatr,—e:sö veresegllk.it 
I szenvedték el a vasutastól. 

A celliek nagyon szétesöen ját-
; szóltak,; de ez főleg annak tudható 

be, hogy 4 tartalékkal álltak ki. 
A gólokat Péntek 2, Vámos, 

illetve Baranyai és Nóvák lőtték. 

Csiogervölgyi SE— CVSE 11.4:2(1:1). 

Janosházai AC—CLSE 5:1(2:0), 

Mai műsor : 
Papai Kinizsi—CVSE. -

Pápa. Bajnoki. V.ezttő: Ferboger 
A vasutas a három nagy aka

dály közül az első legyőzésével elér
kezett a másodikhoz. __ 

A Kinizsinek mar nincsen bele
szólása a bajnokságba, de ismerve a 
hagyományos Papa—CeiTtalalkozasok 
forró légkörét, most is-nagy küzde
lemre van kilátás. 

Még egy pár szavunk volna a 
különvonat utasaihoz, az idegen kör
nyezetben harsogjon a biztató hajrá 
vasutas és akkor talán sikerül" győ
zelemre vinni a kék srrga színeket! 

Levente bajnokság. 
Csönge—Kemeuesmagasi leibemaradt. 

Alsóság—Rabakeuskéd 6:0 (2:0). 

Legalább szabadalma dn-
gattynnélküli gyümölcsfa-

permeíesö készülék. 
Nincs benne bőr, gumi, sem 
lemdugattyu. Nem rumlik, nem 
kopik, szerszám nélkül szabad1—> 
kézzel szétszedhető. Hasznaiható 
-bármilyen edípyböl, vagy hati-

; puttonyból, utóbbi- esetben egy 
rossz permetezőgép tartálya is 
e.kalmas. Kérjen díjtalan leírást. 

, Gyártja: 

T a k á c s . K á r r ó l y 
nyng. Mav. elöljáró Budapest VI, 

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

Cetfdőmölk nagyközség. ^ — 

H i r d e t m é n y . 
riíárTöbb alkalommal előfordult, 

hogy idegen állambeli polgári, vagy 
katonai repülőgép magyar területre 
leszállott, majd . rövid ittartózkodas 
után—a—polgári—lakosság segítségével 

"ismét felszállott, meg mielőtt az arra 
hivatott Légügyi Hatóság a külföldi 
légi jármű leszállásáról értesült volna. 
A pi.lg.-m lakosság ilyen" magatartásé 

"RruT7r 

3» p o r t . 
Bajnokság állása. 

CVSh 
ZSE 
Vasalás I I . 
Kinizsi 
SzFC .'; 
Keszthely 
P. Vasatas 
ZTE I I . 
Sárvár 
SzSE I I . 
Perutz I I . 

17 13-
16 12 
17 12 
17 10 
17 10 
17 8 

,17 
17 
20 
18 
11 

3 37:17 27 
2 53:12 26 
3 51:26 26 
3 64:33 23 
7 53:23 20 
7 39:40 18 

tO 19,6 r' 13 

15 13:24 9 
3 — 15 
2 — 9 

8:65 
3:16 

Tudnivalók a z induló s p o r t 
különvonatról. 

Celldömölk város sportközöo-
sége ismét fényes .bizonyítékát adta 
sportszeretetének. Ugyanis a/ pápai 
mérkőzésre megszervezett különvo
natra két liap alatt többsiazan ja)'-" 
leiitkezlek-. 

— A CVSE futballszakosztálya tu
datja az ;«labbiakat . 

1. Á" különvonat indul Celldö
mölkről 15 óra 20 -perckor, vissza 
Indul Páp&rol 19 ora 20 perekar. 

2. A külórtvon'tra ;elentk zé-
Sak niég az Hduias. napján deli 12" 

i . Mai müaor; Csönge—Celldömölk 
• Brnszik. Papóc—Alsóság Heimler. Ke 
| menesmagasi—Oitflyasszonyfa Hur" 
-vath, BíhakeciKéd—TmorcsRuzman. 

I Fűszeresek—Textilesek 3:3 (2:2\ 
Szabók—Cipészek" l ; . l (1:1). 

I Vasutas atlétáink Magyaróváron. 
A MOGAAC által rendezendő 

ker. vándordíjak kezdővérsenyre a 
vasutas következő atlétáit kttídi el: 

100 m. Greczi, Hubert. 
8CÖ m. Zsirai. 

' 3000 m. Tárjan. 
"Sulydobás Hubert. 
Oiszkoszdobas Rafiel 

"Magas ugrás Zsirai. 
Távolugrás Hubert. ,--" 

. Hármasugrás Hubert, Gréczí, 
Zsirai. 

Rúdugrás Csaba. 
Az eredményekről jövő heti 

számunkban, beszamuluaje. (H. Z.) 

Kölcsönkönyvtár 3 g g g 
Cel ldömölkön 
kötetes köicsönyköny vtáramat a Wes
selényi utca 1. szám alatti lakaso
mon megnyitottam". Havi I P kölcsön-
dijért hetenként háromszor cserélhet 
ngy, a mégyar, niiut a világirodalom 
elassicus modern műveiből. 

Kemény Xlár i . 

mellett könnyen előfordulhat, hogy a 
meg nem engedett helyen leszálló 
repülőgép illetve külföldi polgári, vagy 
katonai légijarmű az ország terüle
téről tovabD repül, meg mielőtt az 
aira hivatott hatóság által megfelelő 
aljárás alá vonatott volna és meg
állapítható lett volna, hogy tényleg 
kénytelen vol té műszaki okokból 
leszállni a volt-e engedélye magyar-
ország területére repülni. Ennek jö
vőbeli megakadályozása végett fel
hívjuk a lakosság figyelme' a kö
vetkezőkre : 

. 1. Ha valasi (szántóföldön, me
zőn dolgozó) a közelében leszálló re
pülőgépet észlel, erről a leszállás hé 

Apolló Hangos IViozgó 
Felelős vezető: Wittmann Andor. 

Május 2 szombat, 3 vasárnap. 
A magyar 6!n)gyáuás -forooajs. f\ 

Küllődön H elismert legnagyobb ma
gyar biker 

.' Jókai Mór örökbecsű regénye filmen: 

Az uj földesúr. 
Főszereplők: Gsortes Gyula, Jávor 

"f"Pái, Somlai Artúr, Egry Mária, Gor-
• donJSíta, Dray Tivadar, Lázár Mária, 

Malyi Gerő es Rózsahegyi Kálmán. í 
- Kitűnő kiegészítő es Híradó. 

- Előadások kezdete: szombaton dél- \ 
! után pontosan 2, 4 diák, este 6 és 
i f é r 9 órakor. Vasárnap délután 2, 

í> <L*s "Sté fél 9 órakor. 
| Május 6 szerda, 7 csütörtök: 

Filléres előadásuk. 
Ketten egy jeggyel. 

Végig magyarul beszelő érdekes 
:.: Dzsungel ItoTf '. 

M a i a k k a i poko l . 
1 Pompás kiegéazitő^és Hiradór 
' Előadásuk kezdete: szerdán este fél 9 
| órakor, csütörtökön este 6 és fél 9-kor. 

Hslyárak: ünnepnap, szombatéi, va
sárnap: Tamlasszék 100, i áholy 80, 
fenntartott hely. 60, 1. hely 40, I I . 
hely 30 és gyermekjegy 20 Ullér. 

. Szerdán-,- - csütörtökön: Ketteo egy 
•jeggyel Tav.lass-ék 120, páhnly 100," 
fenntartott hely 70. t - hely 50, I I . 

hely 30, gyermekjegy 20 fillér. 

köteles értesíteni a legküzele 
cseudőrörsöt, vagy a községi jegyzőt, 
vagy a főszolgaíurot. 

2. A leszailó repülőgép (Kasai
val .szemb'-n udvarias magatartást 
kell tanúsítani, "azonban mindaddig, 
míg csendőrség vagy államrendőrség 
vagy légügyi hivatal szervei a leszállt 
repülőgéphez ki nem érkeznek s a 
további teeodilkre nézve 'Utasítást 
nem adnak, a repülőgép felszállásat 
elősegíteni nem szabad. Természetes 
azonban, hogy szerencsétlenség ese
tén a ..sérült utasoknak segélyt kell 
nyujtaot s az égő gép oltásánál se
gédkezni kell. 

3. Ha kényszer leszálláskor 
illetve a légi kikötésre kijelölt helyen 
kívüli leszállásról a líősségi elöljáró
ság értesül, erről a legközelebbi csen
dőrőrsöt értesíti. Feihiralik a lakos
ság, hogy aki ily repülőgép felszál
lása- a hatóság megérkezte előtt, 
elősegíti, az ellen á büntető eljárást 
folyamatba teszik.-"'—'.: .... - — - — — 

Végül a légikikötésre kijelölt 
helyen kívül leszálló régijárművek 
utasai, vagj vezetője, amennyiben a 
a magukkal, hozott iratokat, Vagy" 
anyagot meg- akarják semmisíteni 
vagy elégetni, ezt meg kell akadá 
lyosuí. • •. • .-. • '; J 

Celldömölk, 1936. április hó 29 

A celldöuiölki kir^jbir._mini tkvi hat. 
804/1936. tk. szám. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
Szombathelyi TakarékpénztárBt. 

végrehajtatónak Bokor József és neje 
Csízica.dia Karolina végrehajtást szen
vedők ellen inditntt végrehajtási ügyé
ben a. telekkönyvi hatóság végrehaj
tási árverést 399 P tőkekövetelés és 
járuléka behajtaea végett a c l ldö-
mölki kir. járásbíróság területén levő, 
üslfiyasszimyfa közs gben fekvő s az 

jeioiécé.ei az.innal- rMiffiassznuyfai 444. sz. tkvi beletben 
ATL 1—2 se? 197/2. es 199. hrs,z. 
alf.tt lelvett házas belsőségre 1638 P 
74 íi e i kikiáltási árban.elrendelte. 

Az árverési 1936. május 28-an 
délelőtt 9 Órakor Űslffyasszouyfa 

.községházánál lógjak- megtartani'. , . 
Az -árverés ala kerülő ingatlan 

a kikiáltási ar felénél alacsonyabb 
áron nem adható el. 

Az árverelni szándékozók köte
lesek bánatpénzül a kikialta-i ár 10 
% á t készpénzbe, vagy az 1881: LX. 

^ ^ ^ 2 . § aban meghatározott árfo
lyammal számított óvadékképes ér
tek papirosban a kiküldöttnél letenni, 
hogy a bánatpénznek előleges ..birói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti 

- elismervéeyt a- kiküldöttnek átadni 
és az srTBfési fettételeket—aláirni-
(1881: LX. tc. 147., 150., 170. §§; 
1908: LX. tc. 21. §).__ , 

Az, "ski az ingatlanért a kikiát-" 
tási árnál magasabb ígéretet tett^ha 
többet ígérni senki sean-akar, "köteles 
nyomban a kikiáltási. -ar százaléia 
szerint megállapilott bánatpénzt az 

| általa igért ár ugyanannyi százalékáig 
[-kiegészíteni (1908. XLI. tc. 25 §). 

Célldömölí, 1936. február Í 5 , 
Dr. Dombay, sk. kir. jbire 

A kiadmány hiteléül: Gófin, tkvezető. 

elöl járóság. I Hirdetéseket felveszünK 
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