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CelUVö-nölk. Kossuth Lajos-utca 14. szám . 
Hirdetés dija elirejizetendö. 

Olasz győzelem s s á változó küipolitika. 
Musso'ini nagy államférfiúi 

-elgondolása és gyí rs. ; cselekvő 
""képessége .megszilárdította az 
olasz: nemzet oagy hátaim i pozí
cióját. Az , egész. Olaszország 
örömmámorban iw.ik és únnepli 
az Abesszin háború győzelmes 
befejezését.. A fassiszta nagyta
nács a közeli órákban az olasz 
királyt ' Abesszínia császáriává 
kiáltja ki, á király azonnal- ki
nevezi Badoglfo tábornagyot 
Abesszijnia ajkirályává. Mussolini 
kijelentései szerint Olaszország 
nérrt tflr semmiféle beavatkozást j 
az Abesszin kérdés rendezésében, 
ami azt jelenti, bogy a Népszö
vetség teljesen elvesztette jel 
tiWgéi és Európa külpolitikája 
döritc változatok, előtt Ali JtUü- | 
„jde-.* , ht-gy a nagyhatalmak ve- j 

célja nem lebe.t„más, mint Ma-' 
g y á i ü r - z á g teljes helyreállítása 
után a" szov|et uralmának tel|es 
megdöntése, nem mondja ezt 
világosan-; de ^minden politikai 
beszédében lehet erre következ
tetni. Nagy öajjgy erre az or
szágban a balodali népfront meg
erősödése, amely Franciaország 
jelentőségét .a külpolitikában erő
sen csökkenteni fogja, 

Franciaország agylátszik rö
videsen ojrá választani fog, mert 
a jobboldal kormányzása esetén 
több megérté*! tudott fenntartani 
a" világbéke; megóvása érdekében. 
A jelek azt mutatják, hogy Eu-

Olpolitikája nagy változás 
sok előtt áll, a nagyhatalmak 
érdeke, hogy bölcs belátást tanu-
jitsanak a változott viszonyokkal 

allo hely 20 fillér, 
i - A műsor a következő: Déiutau 
t 2 érakor á polgári fiúiskola torna 

osarookaban s egyik lanteru. lien. bi-
i ráirthizottsag elfltt. előadásra kerdl: 
i ! 1. ülőactő csoport:^ roíneshő-

gyész: Lamtérf: Magyar dal.Szavalja 
! Szabii Krzsi. K^meneskapulria: Üzeiiet 
| Parisba. Szavalja Karán János. Ke-

mene-miualyfa: Kata- Kaliran: Ma
gyar éjszakák. Szavalja Sebestyen 
Gyula. Kemeoesszeotm-ftor,: A haza 
mindenek előtt. Színdarab. Móra. Az 

f ttr.t. az a tavasz. Szavalat Magyar-
gencs; Pásztor József: Fekete toborzó. 
Irredenta színmű: 1 lelr. Mersevat: 
MonológéíszavalatrSzBrgényrCigairy 
Panna egy humora* jelenete. Tokorcs: 
PÓkajóé:J5zsívalja\Caótár Ida. Vönöck: 
Magyar lanv. Monológ. Előadja Nagy 
Lídia. .-. 

... 11. Ének csoport. Kemeneshő 
gyász : Ev. I l j . Férfikar : Magyar nó-
ták Kemenesmagasi : Férfi énekkar 
(30 fő) Daiegyveiég (8 magyar nóta). 
KemenéskapoinH'; Éö*kkar : 4 nota. 
Magvargencs: Férfikar : 2 nótája.; 
Petö~fi^Tihi,lrii-;• Élet-, -vágy halál. 

tnűvelesr Lamtitatnn is szerepel, 
amé.y bemutató uían történik az 
egyes csoportokban dijat s elismerést 
nyert t&zsegefc jutalmainak kiosztása, 
valamint a Vand irdimak a lestöbb 
pontszámot elért küzseg részére, való 
átadása. . 

Délélőit 9 órától délután 6 
óráig a Sportpálya epületében a ;Le 
vente otthonban a IV. Csoport, ül. 
háziipari kiállttá*. Csóuge : Szövő-
tanfolyam kiállítass. Egyhazashetié: 
VarrótaBtolyam kiállítása és kukorica-
haneso, kosárak. Kemenesmihályla ; 
Háziipari tanfolyamok anyaga. Keme-
ae—rimjé.u : Sajátkészítésű botok, ha-, 
gedo s fehérnémOk, diszuemok. Mer
sevat : 3 drb. népművészeti tárgy. 
Nagysimouyi : Házi azőHenet. Ne-
meskeresztur : Női kézimunkalt.Férfi-
ruhák. OstSjasaZo.iyfa: Játéktárgyak 
(gőz.ep, szélmalom, stb.) Tokorcs : 
Női munkák. Vönöck : Faragást k. E 
csoport ezintén reezt^esz-^»-verseny-— 
ben s egész ' nap megtekinthető a 1 
kiállítása, aboT a kiállitott aruk ela
dásra is .terülotk nagyrésibeo. 

belépőjegy : A polgári isk'.iaban 
tartandó bemutatókra, a sportpályái 
détutaní főelőadásra s a Háziipari 
kiaHitasrt együttesen 20 filler szer 
mélyenként, amely á helyis-gek bé-
jaratánál vehető és minden előadási 
hely látogatására jogosít. 

Szeri .pl.ik a Községi Elöljáróság 
igazolványaival ellátva, éjinek lelmu-
tatásávaldiJRientesen léphetnek De az 
előadások helveire. 

zető államférfiai belássa < az ujabb 
államalakulatok, illetve békeszer
ződések helytelenségét. 

- . Hiltter szi téti megy a maga 
ulján, se ját maga jól bevált po
litikájával irányítja a harmadik 
birodalom jövő politikáját, elteii-. 
sulyozással a. szovjet terjeszke
dési politikai módszereivel szem 
ben. 

Gömbös miniszterelnök élénk 
tevéaenységet fejt ki külpolitikai 
téren, külképviseleteink utján, 
mert bizonyára Mussolini lesz az, 

=akt-az-Abesszin Itáború befeje-
zése után a legnagyobb i-réllyel 
fogja' szorgalmazni a magyar 
békereviziói, hogy a magyarság 
történelmi • Íratását méltóképen 
érvényesíthesse a Dana völgyé
ben. A magyar nemzetnek ebben 
a munkában nagy szüksége lesz 
Németország és Lengyelország 
hathatós támogatásira, mert a 
feltámadás napja csak ezután 
következhet be. 

Mussolini külpolitikai vég-

szemben, nemzetünk szempont-
| jából fontos, hógy á revízió ér 
i dekébeii megértést tanúsítsanak, 
r mert ezzel saját maguk hélyze-
j tét is ugy be politikai, mint kül-
I politikai téren megszilárdíthatják. 
' A kisantant mir csak nevé-
| ben él, egyedül a Magyarország 
l tói való félelem tartja őket össze, 
| nem' tudjuk őket mrgérténi, hogy 
| a gazdasági megegyezés hangoz

tatásával politika: téren önszán
tukból terület i engedményekre 

j még mindig nemhájiandókvyiídig^ 
í ezzel csak saját állami létüke' 

ludnik némileg megerősíteni; A 
szovjet-francia meg nem táma
dási szerződés meg fogja mutatni 
nemsokára külpolitikái orientáció
juknak helytelenségét. ,- . . . .'.'.'. 

A magyar nemzetnek most 
egységre van szüksége,- a pár-' 
lóknak felül kell emelkednie a 
pártszempontok felett, a nemzet 
egyetemes érdekeinek szem előtt 
tartása' mellett, mert nemsokára 
üt az Óra és diadalmaskodni fog 
a magyar igazság:. 

J á r á s i n é p m ű v e l é s i n a p . 
A celldömölki járási népműve- . 

léai bizottság a jövő vasárnap nagy
szabású ünnepély keretében .számol 
be az, vgyes, községek népművelődé-
sének fejlődéséről. . . . i i 
. , Nágvszabasn knlturmunka folyt 
2 falvakban, több helyütt láttuk,hogv 
a Jalvak íjsajy^yn^kflltp.roáupkáia, 
igazan méltó, hogy a .városok közön
ségének ia bemuttassák. Igazán a 
legszebb , számokkal szerepelnek a 
községek, RZ ünnepély iránt mári> 
óagy- érdeklődés nyilvánult meg s x 
rendező bizottság László Lajos dr. 
szolgabíró vezetése 
P'tmauejiciábau van • nuodeu rtuuéoy 
aug van arra, bugy a nagyszabású 
ünnepély a nagyon Ogyes irányítás 

mellett ugy erkölcsileg, mint anyagi
lag nagyon jól fog sikerülni. 

A műsoron fog szerepelni az 
eddig kiváló sikert elért Jánoshazai 
36 tagú gyóngyOsi bokréta Poller 
Erzsébet tanítónő vezetése mellett, 
amely produkció ~ nagyben srnetrrr 
fogja az ünnepély nivóját, mert a-
közel jövőben több városban is lóg
nak szerepelni, A produkció-gyönyörű 
művészi teljesítmény.' mindenütt a 
legnagyobb elragadtatással nyilatkoz
nak róla. •— ' 

,. Belépődíj: a háaiipazi kiállítás, 
éa polgárt iskolai előadásokra sze
mély jegy 20 fi.iér, diákjegy 10 fillér. 
A sportpályái főbemutaUira, lenntar-
tott hely 80 Illér, tribün 50 fillér. 

szólóének. 
111. Helyi sajátságok csoportja. 

Ki;köcsK : 2 par magyar tánca. Kis-
soiuiyo; Regiiiés. Magyargencs : To 
boizo (8 iany táocbemutaioja) Tó-
korcs : Regóscsoport. Vönöck : Balázs 
köszöntő. . 

Az 1—III. csoportban a bíráló 
bizottság dö:lt^se alapján az első két, 
illetve három he yezet; délután tél 5 
órákor a. Sportpályán tartandó Nép-

A k e t t ő s t e r m e l é s . 
A föld gazdaságosabbK.haszna-- j kénsavas káti) hászaálajavji.* 

lasa számos esetben indokotttá—teszi kívánalmat 
Ezt 

a köztes és kettős termelést. A köz-
tes es kettős termeié-, aiat: értjük 
két, esetleg három gazdasági fövény
nek együttes termelését, például a 
bab vagy tök, . vagy mind a kettő 
termesztését kukorica -ű/fi'i. A ket 
tős termelésnél pedig egy gazdasági 
évben ugyanazon területen egymás 
után két gazdasági növényt termesz
tünk, pl. a rozs utau mohari, pohán
kái, őszi keverék után caalamádét, 
stb. Főleg a kerti termelésben alta
lános ugy a köztes, mint a kettős 
termelés (néha hármas), mig a me
zőgazdasági termelésben ennek ma 
még alárendelt, jelentősége van. Ezt 
meg is érthetjük, ha vizsgálat tár
gyává tesszük a kettCs, termelés elő-: 
feltétereit, de ennek megismerése után 
egyúttal megállapíthatjuk azt is. hogy 
indokolt és gazdaságos a kettős ter
melés felkarolása mindenütt ott. ahol 
a talaj éa termelési viszonyok ezt 
lehetővé teszik. Ilyen, körülmények 
kőzött tehát törekednünk kell a kettős 
termelés előfeltételeit tőlünk telhetőén 
biztositanL^ - , - . ' ' • , • 

A kettős termelés előfeltételei. 
- A kettős termelés [eltétlenül 

megkívánja a talaj jó érőállapotát. 
A nagy évenkénti rendszeres, lehető
leg erős iatállótrágjázas mellett be 
kell állítani a forgóba a nitrogén-
gyűjtő pillangós takarmányokat, esin-
kivöl a foszfor és többnyire még • 
zali.pótlasároi is még külön gondos 
kódonok kell iaaaténégea IrargyaJéléki 
(szuperfoszfát, 40 szazaiékos kalisó, 

rülmény, hogy haluafyobb igényekkel 
iepünk fel a tal.ijial szembeo, mar 
pedig a kettős termeléssel feltétlenül 
növekszik a talaj tapaoyagkészlctéoek 
fokozott igéLybevfttele, nagyon termé
szetesen több növényi tápanyag víss-
arapótlása valík szükségessé. Ha «rr» 
nem vagyunk figyelemmel akkor 
nemcsak a . lásodtermeny sikere, b i 
zonytalanabb, hanem a Ifltermenyeké 
is, a talaj elégtelen tapereje folytan. 
Azok á kedvezőtlen tapasztalatok, 
miket sokan szereztek a kettős tei 
melésnél, főként onnan erednek, hogy 
legtöbbször nem vették figyelembe a 
föld termő erejét, hanem csak a ha
szonra spekuláltak. Már pedig mint 
ahogy a haszonállatot, épen ugy a 
földet sem lehet becsapui, végered
ményében tehst számolnunk . kell 
azzal, hogy a. fokozottabb termelés 
fokozottabb tápanyag*iaszapótláat tesz 
szükségessé. A bőséges istaiiotragya-
zást adjuk a kapások .alá, a mester
séges trágsaféléket pedig a kalászo
sok alá. 

A—talajerő fukosátsácak—es—xuh*-" 
trágyázásnak gyakorlati módszereit 
behatóan ismerteti az Országos Me
zőgazdasági Kamara által osszeáiii 
totl és most megjelent 8. számú 
kiadmány, mely a talajerőlenntartas 
eszközeit, a - műtrágyák helyes alkal
mazását, az eddigi kutatások és leg
újabb ismeretek figyelembevételével 
részletesen- sa sssksseiüeo tárgyalja. 
B»6zerezhetö ' nemesek ! ke uWztgoe 
hanem a kerületi mezőgazdasági ka-
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HSarsznál is (Győr, Kaposvár, Kecs 
kémét, Debrecen, Miskolc), ara 1:50 P 

A kettős termele-nié' fokozottabb 
figyelemmel kell lennek a takare.us. 
vízgazdálkodásra is. Mig a tápanyag 
víaazapötlás lehetőségei jóformán kor
látlanul állanak re-jdalkezésünkri-, 
ezzel szemben a vízgazdálkodás te 

.kintelében kötve vagyunk a csapad -.k 
viszonyokhoz, mert ar öntözés a me 
zőgazdasagi termelésben nem all 
micdanöTT módunkban él ae~3 is 
mindig gazdaságos. Arra kell tehát 
törekeduQnk, bogy megfelelő talajmi 
velesse1 (őszi inelyazautas, gyakori 
talajporhaoyilás) a lalajoedvestéglar-
talmat inegiírizzuit. De ezenkívül a 
takarékos vízgazdálkodási .segíti elő 
a tápanyagokkal való bőséges ellátás 
ia A növények ugyanis, mint tudjuk, 
az ásványi tápláló anyagokat gyökéi, 
reik utján oldva veszik fel, mely csak 
kellő mennyiségű nedvesség jelenlé
tében történhetik meg kellő mér
tékben. ; 

A kettős termeles módjai. 
A kettős termelés a gyakorlat

ban nagyon sokféleképen Dzhető. 
Irányadóul a talajviszonyok mellett 
a gazdaság szükséglete szolgai. Qlyan 
gazdaságban, ahol nagyarányú áz ál
lattenyésztés, másodterméoyOl rend
szerint rövid terményidejö takarmány-
féléket vetnek. Jo erőbeti levő tata I 
jókon ' sikerrel lehet termeszteni \ 
nemcsak a szaiastakanuanyt, hanem 
a rövidebb tenyészidejű kaki ricat is. 
Alkalmas fajta a lóvaszpatonai k- rai 
fehér tengeri, mely május végén, 
jnnius elején vetve" őszig meg b'zto-
san beérik. Gveng»bb talajviszonyok 
közölt masodtermenykent magtér-

emliletn, hogy a szárazságot rendkívül 
jói Dirja. Jobban olrja, mint 
ricac-s.amad-. mert a mult évben is 
például a kukoricavei keverten történt 
szoaani fuvétéeekben a kukorica ki
száradt, ugyanakkor a szudáni Ifi 
vigan nő ; tovább. A szudáni la uzon-
bau ujgyoo ulajzsaroló. "* - _ 

A keltő- termelésnek egyik elö-
uyös lunnaja az is, amikor a korán 
lekerülő burgonya közé takarmány 
tököt tettünk: A tökfészkeket már * 
burgonyavetés idején elkéssitjük és 
eivetjük a fészkekbe a tökmagot is. 
A korai burgonya különösen ha e.ő 
csiraztatott, juoiue hónapbau mar 
kiszedésre is kerül.' amikor a tök 
épen kezd futni és ssüksege van arra 
a helyre, ahof addig a burgonya volt. 
Ilyen módón ugyanazon évben a 
burgooya után kaphatunk még .egy 
jókarmáoy tök termést 

Augusztus vegén, exeptemner 
elején jó erőbe levő földbe még vet
hetünk febérmustart, melynek nagy 
előnye as, hogy vele a.zöldtnkarmá-
oyozas idejét meghosazsbbitjnk, mért 
a fehérmustár-még s kisebb fagyokat . 
is bírja, agy bogy vele a hó leeséséig 
takarmányozhatuok." Széoaoak nem ' 
szarni.haló, beztombolyoráara sem 
alkalmas, csak annyit kell belőle i 
vetni, amennyit -ölden feltakariná-
Ufozlialun . j 

.>mint_ezekbői láthatjok, » kef -
tős termesztésnek többféle módja" ) 
tehetsege*, de minden esetben - tnui-
hatatlauur ezükséges, hogy a 
erőben legyen. Szükséges továbbá 
talajnedvességgel való takarékos gaz 
dalkodas. . • -

A masodttrméuy velőmagjaró. 

Váratva L isz! dobr.c.-tó Mi 
a tai 

be a itio> galomhoz, majd Titai F A-
TCLCJ á—Hangva nőzpo-jii t.íkarj, tar
tolt előadási a követkéznek, értéke 
aiió tev : - - . Naiv "San tor, 
az 01JTK. o-zialyvezei'. - - p ' d , ; a 
tejueit szövetkezeti aton va .) érféfc*-
siieset ajauotta a gazdák Bgyelrnéb-. 
Sebestyén J-iiő a inálész, (tai 1 • n 
gazdasági iskola kitűnő ig.i'zgaiója, 
árrá 9 Vlüszas-tgra 'Uiita.oit i-t |nn.i 
az a nugy I - rosszíi trágyázott .1 fl dVk 
erejt-t meg jobban 'csÓAItéuTik .azzal, 
hogy élelmes' vytllalkozok : i .trágyát 
kiszállítják a cseh'szhiv'ak liataton 
tálra. Ez ellen—"3ilrgós védelmet ker. 

Meg néhány felszcra-as ha -g-zott 
el, majd a nagysikerű keröleti f j f l 
lés véget ért. A Gyűlésen egyébkent 
megalakit.,ttak egy helyi bizottságot, 
amely a felvetett verdes-*': megváló 
.sitasat fogja szorgalmazni. 

Vitéz Marton Béla 
sajtó mján elkövetett 12 rend 
béli rágalmazás és beciületsér-
tés miatt bttitidi feljelentést 

tett az Esti Kurír ellen. 
Bíróság fog ítélkezni apetdát-
. l a i sajtóhadjárat ügyében. 

Azoknak a poiít:-ii; élii iá 
madásoKtiak a sorozata- u t án , 

talaj jó j amelyeket az Esti Kurir "vitéz 
Mar..1:, Béla é s munkája ellen 
n ő n a p o k o n kerésztr i i folytatott. 
Marfon Béta jogi képviselői az 

évről és a lemondott főgon'dnok, Mé 

megválasztása. 
Alhelyezés. A rn. kir. p ,sta e, 

táv.rda^ uazgatoság. Kanizsa Gyula 
m. kir.' postavouai felvigyázó helyet
test Papáról Cel dömökre, Romlaki 
Istvafi m. 'ur. .p-mtáviiuai fel.igy.azói 
Celldömölkről Tatára hrlrezt- at. 

Esküvő. Gindly.lJauos »".meues-
szetitiuarlpnj--»yan^—ev. tanító es neje 

4 

csalóról l'ótli l.ns leaiyít Neliikét 
kedden délben negyed 1 órakor fogja 
oltárhoz Vezetni a celldömölki ev, 
templomban BiUk.-i Béla ni. kir. 
posta'óliszt. Az.-esketésl arueny&sx 
szouy ugor*.. Bödeqs Karoly =uri 
L-lkéíz lógja végezni. 

Halálra sújtotta a villám. Az 
elmúlt szombaton Karakó község le
lett heve- jrihar vonult végig délután 
fél 3 óra lajban~ Németh Istvánná 
Mária nevü t ó évér teanyat kiküldtet 
hogy a kerté, alati levő kis libái, 
terelje be a vihar elől' a kislány 
alig hogy kiért a kert áfa, erős vi l
lámcsapás és menydörges következett, 
amely a kisleányt halaira -'sújtotta. 
Mire rátalállak, meg volt halva, á 
szsrencsetieu,család iraat nagy rész
vét nyilvánult meg.• 

Vonóckón és Mersevát kozse-' 
geo vasárnap .délután nagy -ihar 
»on_lt végi?, :z esö/és a 30mil l i 
métert elert-1 

Egy ianito a bíróság előtt-Vida 
Béla 33 év#a dukai ev. tanító, ne ». 
továbbá özv. Szabó Istvánué és Rú
zsa Clekj vaiámitit ii-*j--dukai lakosok 
al.tak a fetten, a szombathelyi kir. 
törvényszék e-őtt- folytatólagosáé n-

'köveieii iikkaszUV eoie-Jn -as min-
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mesziesre kakoncat vetni ueoi lehet, 
hanem legfeljebb osalamadé-termesz
tésére. 

A rövid tenyészidejű takarmany-
félék között mar régóta ez«repel a 
köles és" a mohar. Ezt .ehet vetni 
nemcsak ősti keverék utan, hanem 
még rozstarlóba is. A szudáni (ü 
vethető őszi keverék után is, mert 
egyébkent is ennek vetési ideje május 
hónap. Jó időjárás mellett két kaszá
lást is ad. meg keli még ruta azt is 

idejében gondoskodunk, fclöre latő 
gazda uem akkor néz vetőmag mar. 
amikor mar vetni kell, hanem jielőre. 
még a tél folyamao, vagy kora tavasz-
ezal, hogy amikor a vetésre eljön az 
alkalmas időpont, sokszor, egy varat 
an. de kiadós eső alán, kéznél légyen 

a szükséges vetőmag. Inkább, több 
légyn és tc*t>bíó é legyen, hogy.igy 
miudeu eshetőségre."lel legyöttk ke 
szülve. . ' .• ' . . ' " . Tóth Lajos . . . 

mezőgazd. kamarai titka 

A F a « u - G a z d a s z ö v e t s é g , 
a közeliDUitban széleskörű propagsü- I 
dámunkat i-z -.: az export I 

•MezSgazdaaagfl 'BizJstsag sinöké,- >ié 
öestyén Jeuö. a Teli Gazdasági Iskola 

képes mezőgazdasági lei ménen meg- - igazgatója,—Tatár Andor dr. köiaegi 
houositasa érdekében. Szegeden, öyő-
rött és Székesfehérvárott mar folyik e 
rendszeres munka abban az iranyuan, 
hogy a gazdatársadalom minél szé 
lesebb - tömegei kövessék áz uj ter
melési irányokat; most pedig a Szö
vetség az ország északkeleti osücské-
jének gazdaközöuaégét kívánja meg 
nyerni a csatlakozásiul, továbbá 
erőteljes mozgalm.il tudit arra, hogy 
e két országhatár közé szorított, a 
fővárostól legtávolabb eső » epee 
ezért rendkívül kedvezőtlen értékesí
tési viszonyok között vergődő or
szágrész helyzetén eredményesen ja
vítson. 

Ennek a két nagyjelentőségű 
problémának jegyében folyt le a 
Fztu^-Gizdaszövetsag kerületi gyű
lése Matéizalkan. A gyűlésen, amely 
a-vármegyeház kösgyülési termében 
zajlott le igen nagy érdeklődés mel
lett, a Falu—Gazdaszövetség képvi-
aeletében résztveit Krúdy Ferenc or
szággyűlési, képviselő alelnök, Teöi-

és Major Emil, a Vasárnap szerkesz
tője. A gazdatársadalom vezetői kö
zül otr"Voltak : Ujfalutay Lajos m. 
kir. gszd. főtanácsos, Horváth Utvao 
m. kir. gazd. főtanácsot, Madarassy 
Geza. a Vármegyei Gazdatagi Egye
sület alelnöke, Péohy Msuó felsőházi 
tag, Kendé György baró es Boér 
Ágoston földbirtokosok, Paái Désső 
gazdasági felügyelő, Kölossy Béla. a 

ffwli K u n r •. lieu "sdjló—utján ¿1-. 
követeti tizeinkéi réadbel i rágal 
ma;:is és becsüietsértr-s vétsége 
mialt' t i ő n v á d f feljelentési nyuj 
tottak-be. ; — • 

Egy asszony s z e a é b e a r . . . 
— Sánd ir Jenőnek mag/ar szeretettel. ̂ ~ 
Eg>- asszony szemében, htiti vagyok és atok, 
Nyíló píros rózsák, úgy-e- ti tudjátok. 
Hej, miért is-átkoz, mit vckflem-néki. 
Szegény legény búbánatát mcjz senki se érti. 
Mért szüléttél lányka, ha tiltanak tőlem. 
Vágyén mert születtem Kolduson,szegényen. 
Fénnyel. jiszdag6agga! halmoznak el téged, 
Én meg csak egy árva szivet adhatok 

tenéked. 
főjegyző és még sokan másuk. Kép
viseltették magákat a gazdatarsadalmi 
intézineuyek es pedig: a Hatwya ré
széről migjeient í a u y Fui.oc tttzar, 
az OKH részéről Tóth Bálint, a int 
léssálkai. hi'els-oveikezet elnöke, a 
Gazdák Biztosító Szövetkezete részé
ről Barak László, z OMTK résééről 
Nagy Sándor osztályvezető, a Tiszan-
tun Mezőgazdasági Kamara részéről 
Varga László ..titkár, a Gyümölcster
melők Országot Egyesülete részéről 
pedig l*ógany József dr. főtitkár. 

A eyü!é«t U)talnsev Lajos.elnnk 
nyitotls meg, majd Krúdy Ferenc 
országgyűlési képviselő ismertette a 
Szövetség kerületi gyűléseinek célját, 
amely egyrészt a gazdaközönséguek 
polgári öntudatra való nevelését 
szolgaija, másreszt az uj termeléspo
litikai irányok követésére hirja lel a 
figyelmei. Végül nyomatékosan hang
súlyozta annak a szükségességet, hogy 
a gazdatársadalom teljes tájékotódast 
nyerjen a gazdasági .kérdetek össze. 

Stalay Károly 

tette miatt. Ar tlgye?z.."g vadirata 
szennt_1934. szaplembsrliV én Uukan 
meghalt özv. dukai fakach Antalué, 
aki inge és ingailau vagyuna: adukai 
ev. egyhazsílzs-igri- : : i Halála 
előtt való uapnii vegmad',kezelt ' s 
mikor az egyházközség ervenyesiteoi 
akarta a végrend".et rendelkezéseit, 
mgnságo-bój .aiigtl találtuk valamit 
Tak aentr.' "iák asab. A - vadirat azt is 
elmondja, hogy Vida Béla tanító volt 
az eiuunji nria szctiy -bizalmasa s" 
mint ilyen az asazony halá at követő 
órákban mar tömegesén adta el a 
gardasagi . esiközökel,. gabonát es-
egyeb hu mii u. A többi vldiottak" 
pedig czatbördtak az atszonj lakas-
beveudexlMét ée cgJ--i>—megta alható 
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B lügymlniszter Cslldünijlkón. 
Kozma "Mikios belügyminiszter, holnap 
hetfóu este Ö urakor ér^uznt Sarvar-
ró, autou marosunkba sa v&ro-házan 
fogadják Dooépéyeteu. I I ; meg
tekinti a kúzkorhazat, a Stefániát és. 
a tüdőgondozó intézetét. 

Református istsatísztelsb Ma 
vasárnap délelőtt 10 órakor az Arpad-
ulcai uj ev. itkolabao református 
ittrntisztelet letz, amelyen prédital 
Oláh Sándor papai lelkész. Ctánna 
közgyűlés lesz az alapkő ietétélL 
Ouuepaég előkéasitése végett. - -

Elhunyt fiatal leány. Szávsi 
(Sstak) Vilmos mav. főkocsimetter 25 
éves Teruske nevű leánya kedden 
elhunyt. Temetéae bsüti'rtököo délután 
volt nagy részvét mellett. 

'i'beo, meri csak "igy védheti" 
meg érdekeit.. ". 

A nagy tetszéssel fogadott elő
adás után Korponay Qynla a Gyü-
mölcslermeiők Országos Egyesületé
nek igazgatója arra hivta (el a figyel
met, hogy Statmár-megye télialma 
termelésre kiválóan alkaimaa és szak-" 
szerű gyümölosfaapolással egy kat. 
holdról 2—3000 pengő értékű gyü
mölcsöt lehetne értékesíteni. Eautáa 

r1TmI5óTtaToTi~Celfdömőlkön. 
A himlőoltások holnap delotan 2 
órákor kezdődnek a vároeházao, ked
den déiutau újból folytatódnak. At 
oltási szemle pedig- a jövő héten 
ugyanazon oapokoo és urakban tar
tant meg. g 

- Ev. egyházi közgyűlés. Az ev. 
egyház Celldömölkön ma délelőtt 11 
órakor kősgyOléat tart, amelynek 
tárgya . a.leikéss jelentése az 1S3Ö. 

ingóságukat. Vida Béla laoito tagadta 
a sikkasztást, amit eivttt, az elhunyt 
asszony- előzetes engedélyével vitte 
ei, mert vegrendoietiicg örökóiie íele-
ségévei"együtt sz elvitt ingotagakat, 
valamint ingatlanokat i»,'az a'tzony 
is igyekszel*, ezt Igazolui- vallomása 
ban. A bíróság 30 tanul idézett be 
az érdekes bűnügy fótárgyalásara. 

Első aucsusok. Tegnap, szom
baton délután megkezdődött a ta
vaszi nOCSUJárávElsőkóut a szanyíak 
processiója érkezett varosnukba. A 
többi vatarnapoton mar nagyoDb 
aarandok-csapatok érkeznek. 

K helybeli polgári fiúiskola 
sportünnepélyéi. Atlétika. A hely- . 
ball polgári fiúiskola sportköre ttgoap 
(szombaton) deiután tario'ta szokásos 
évi atlétikai versenyét. A verseny hű 
képét adta a polgári iskolában folyó 
at leutalásnak. A versenyszámuk S 
követketök voltak: magas-, távol- és 
rúdugrás , .4X l Ö0 m. es 4X50 m-et 

-stafstar lti0-a*-«# - t » 60 m es tikfa-
tát, diszkoszvetés, gerelyvetés ét 
súlylökés. Futball mérkütés. A hely
beli polgári fiúiskola foibaii asspata 
folyó hó 16-an ' (szombaton) 'délután 
3 órai ketdettel a köztégi sposípá
lyán, á pápai poigárí Suitkoja futball 
csapatával barátságot mérkőtést tart. 
Biró: Klein Márton, a CVSE edtője. 
Helyarak: 20 filléi ülőhely, 10 bller 
állóhely. A bevételt az issoln tport ' 
köre sportérmek besserséeére óhajtja 
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~ (orditóní. A sportbarátotaTV'i i td- t^r 
[rd~iíet aaiportkör yz-ret-ttel varjz. 
lornaünnepély. A polgári fiuibkula 
tanévvégi tornaünnepélyét folyó hó 

'áll (vasárnap) délután 4~óraikez-
tlettel tartja as iskola udvarán. A m. 
tisztelt szülőket ea . érdeklődőket az 
iekula igazgatósága szívesen latja. 
Belepődij 10 és 20 fillér. 

A 6yór — Sqpren — abeofurtl 
vasút május 15-én hatályba lepő nj 
nyári liiéuetuui" 
az 20 filteres árban a pályaudvaron 
rair táphaló. • " 

Szerkesztői üzenet, h. V. Győr. 
Tc- édesből történt, hogy május 3-iki 
szamunkból csak a rendes példányt 
küHdöttük, jelen azamnnkhoz mellé
keltük az elmaradt példányokat. Egyot-
tai vagyunk bátrak újból kérni, hogy 
lapunkat továbbra is szeretetébe fo
gadni szíveskedjek". Gyönyörű cikkeit 
olvaaóiuk nagy élvezettel olvassak. 
Üdv. — Sz. K. Pápa. Kellemes írá
sait mar reg na nélkülözzük, azivea 
küldeményét varjuk. — K.J. Scom-
bathely. Verseit megkaptuk, azonban 
sajnos, mi azt nem haaznáihatjuk. 

, Flórián körmenet. 11a vasárnap 
tartják a község fii'gadalrpr körmene
tét, Szent Flórián tiszteletére: A 
szentmise 10 órakor kezdődik, uanna 
szentséges körmenet, amelyen az 
iskolák növendékei é- az egyesö etek 
is za»z44í4k—í*tatt részt vesznek; 

' Berzsenyi emlékünnepélyt tar
tott esttörtökön délután a városháza 
tanaostermébeu a község elöljárósága. 
A nagy költő halálának 160-ik év
fordulója alkalmából. A műsorszámok 
mind a legjobbak voltak, sz. Csorba 
T i o r tanár gyönyörű J ^ i é d é b e a 

ellopták Piánk József jaooshazai 
| hentes terekparjál ish Mar ez a nyo 

rnozas is eredménytelennek látszott, 
amikor agy burgenlandi község csen-
ii"r . . ' , győri rendőkapitsnysagoo 
keresztül faljelentést tett Kovarik" 
Lipoi 27 eves jáuoshazai péksegéd 
eben azért,.hogy egy ottani pékmes-
teitőt ellopott egy kerékpárt es azzal 
átszökött magyar területre. Az újból 
uegindilott nyomozás most már köny-

Ev. lelkészkonfarencia Készs-
gsa. A heten volt D.—Karji—püspök 
elnötlete.. alatt lelkésakonfereneia, 
amelyen á temenesaljai ev. egyház
megye lelkészei is részt vet'.sk Molí-
torisz János esperes vezetésével, 

Hslyreiaazitaa. Budai László 
máv. aegédlisztjelollol uem tehervo
nat vezetőnek, hanem segédusztuet 
nevez-.ék k i . T 

A meleeetib időszak beálltával 

méltó módon emlékezett meg Ber-
ísenyi hatalmas töttészeterőt Ismer
tette -lirajal, sözbeu : pedig a nagy 
keltő legazébTTvérseit adták elő nagy 
művészettel. Mind az előadás mind a 

házai kerékpárokat mind Kovarik 
lopta él s a Plauk JózseftőJ ellopott 
kerékpáron szökött ki Ausztriába, úti" 
egy pékmesternek 40 sillingért eladta, 
majd pár nap múlva visszalopta 
töla, azon szökött vissza Magyaror
szágba. A két tanítótól ellopi tt ke
rékpárokat padig a Jánosházával 
szomszédos községekben éitékesiletie, 
amelyre több tanú is vau. Jáno-.ha-
zan oly ügyesen bujkál, hogy a 
csendőrség uem akadt ra ézidaig, 
sőt • keddre virradóra betört—Szabó 
Pál bognár mohairébe a onnan kű 
lömböző szerszámokat ellopott 700 
pengő értekben, ellenben . ittfelejlétt 
egy áruló nyomói, egy alumínium 
poharat, amelyet áz edosanyjatól 
vitt el. Kovarik ezidetg még faltaiét* 
hato nem volt, valószínű, hogy a 
környéken bujkál, letartóztatása min
den pillanatban várható. -

Hadiözvegyek es haiürokkan-
takat a nercéé-prímás rendéie'e ér 
telm.éb.iu a kath. egyház jövőben 1 in-
gyén temeti ál, ha áz illetők isa-
zoljak, hogy szegéuysorsüak.-

Az egyszobás kunynas lakáso
kat a most kiadott kormányrendelet 
mentesíti a iiazado aloi, há-az pia-

-46k-ta+ajdonusut, haszóiibcHújnt vagy—} 
kőzsegűlyböl, ..illetve ' rokk-inteilatási 
dijból én.ok. A mentesség kiterjed a 
hazadopotlékra is es visszamenőleg 
1936. január f-évei lép hatályba. 

sza. álatok az egybegyűlt közCnség 
körében, nagy tetazéat váltottak ki. 

Baleset a mozdonyon. Tegnap 
reggel a celldömölki fűtőháznál majd
nem végzetessé válhat''' baleset. tör : 

tént. Ugyanra Györkös István celldö 
- rriöTki íütö a mozdonyon -fezialatos-

kodotl, véletienül a gep mozdonyve
zetője H toiattyut működésbe hozta, 
minek következtében a tplattyn a 
foto' • ablejet - iiia.ia. orata. Agyorsan 
előhívott palyaoryos részesítette első 
aegel;ben. amely "után -lakasara'szal-
litottak, a'lapota nem életveszélyes. 

Cserebogár-szüret Mesteriben. 
Mesteriben az ev. iskolában Gaál 
Sándor igazgató vezérlete alatt a 
"yarmekek irtó hadjáratot kazdtek a 
cserebogarak ellen. Két hat lelorgaaa 
alatt háromszázötvenezer csereboga
rat pusztítottak el az istolasgyerme-
tet, ami kilóját 1330 cserebogánál 
számítva majdnem 3 mázsát nyom. 
Ha sotaji így iátnáuat hozza a gyü
mölcsfák védelme érdekében á csere
bogarak irtásához, akkor ezek a kia 
pusztítok nemsokára csak a régi jó 
magyar nótában maradnának fenn as 
utókor emlékezetére. 

Baletetsk. Kovács Ferenc. 20 
évea alsóságibányamunkást munka 
közben baleset érte, társaival vaaru-
dat vitt, a vasrúd lábára eaett, minek 
következtében 'lábának középeaon'tja 
eltörött, — Dezső István 42 évea 
alsósági földmiveat a tehén fellökte, 
bordatörést és belső zúzódások at 

Budapes t i Nemzetközi 
Arumintavásárra 

azólo 50-.. százalékos - kedvezményes 
i—' • utazásra jogosító \ .'. .: 

vasárigazol .ányok, 
nyeiyet a vasár haro.mszoíTTátogata--

"" . .vara j * jOrirsiíariak,.,. .„. ... 
topMt szwkasgtőiégében 2 P 

a fertőző, betegséget terjedésének 
meggatlása végett a töz-égi elöljáró
ság felhívja a latosaagot, hogy a ha
zuk környéket a legmesszebbmenőén 
tisztán tartsak, különösen az arcyék-
székek, szemet éa tragyagödrök, vala
mint az eméaztőgödrök rendben tar-
tandók, illetve ahol keit tiüritendők. 
A kutlöldek rendbehozandók,-környé
kük MtOrtendő. Kütüoösen felhivat
nak a vendéglőt, korcsmák, kávéhá
zat tulajdonosai, valamint az isko-, 
1ák éa hivatalok vezetőaége, hogy az 
arnyékszéketat naponta mészvizzal 
feltöltessék és kornyékét karbollal 
behintesaék. Az ellsoőrzírrixsgálatok 
juuius hó l é t ő l kezdőleg fognak meg
tartatni és hiány, vágy mulasztás 
esetén az illetőt fel lesznek jelentve. 

Kulturelnadás. Csütörtökön eate 
a Mozdonyvezntők Köre nagytermé
ben Miskolczy Béla celldömölki fütő-
hazlőnöt folytatta sorozatos tultur-
éíőádasait: A vasutak motorizaiásának 
gazdasági kihatásai az Árpad tipuau 
sinautobnazok, az Egyiptomuak szál
lított légjavitóa Ganz motorkocsik éa 
a vasúti köZlecedés fejlődésének jövő 
irányai cinjén.- A tanulságos és élve
zetés előadást nagyszámú közönség 
hallgatta vé>ig. 

80 fillérért vásirolhatólr.. 

Az A.látni gépjaromüvezető-
képzo (aoffnr) tanfjlyam a-m. kir. 
Ta-chiicitigiai «s Auyag.iZs.uaio Inté
zetben (Badapiat.VIII.. József kft. 6.) 
jiinius 2 an esté fel 7 órakor nyílik j 
mi'.'. B ' ra- és a lr Iveiéihez szüksó-

. ges űrlapok kiadása naponta de előtt 

. 10—12 ora Között az izazgatoasgi 
irodában. - -. -

A szombathsiyi dalos-versenyre 
I a 4 ik ezűetérmea vagyeekari cso-
' portba benevezett a celldömölki Róm. 
j Kath. Vegyeskar, a 6-ik bróczérmea 
i férfikari csoportba pedig a celldő-
I mölki Máv. Dalkör, mindkettő kar 
• nagya ühlár Gyula. A próbák már a 

. i "Calldnmslki frontharcns gyű
lés. A celldömölki frontharcos főcso
port a inu,t szombaton ésle a rároa-
bazs tanáestermében vitéz Hertélendy 
Béla. ny. huszárezredéé és Paar Jo-
zaaf vézetőtíazt,bantigazgató elnöklete 
alatt közgyüleat tartott, amelyen 
tiltakoztak a franciak legújabb béke
terve ellen, elhatározták, hogy üdvöz
lik lord Rotbermerst, Herczeg Feren
cet a revízió érdekében kifejlett 
munkásságukért. A közgyűlésen vá
rosául színe-java' megjelent, viiéz 
Hertélendy emöki m'gnyitójaban i s 
mertette a frauciak gyalázatos béke
tervét, az" ő gyönyörű beazédére ba-
taroatak el eg y hantul a g aa két kiváló 
egyéniség ndvózlését. Ezuiau Kaldua 

azenvedetL Mindkettőt beszállítottat 
-a celldömölki közkórbázba 

Vakmerő kerekpartolvaj. Já-
noabázan napok óta több kerékpár 
tolvajlás történt, ismeretlen tettea 
Ugyanié ellopta Varga Lajos es Far 
kaa Imre jánoabásai tanítók kerék
párját, A kei károsult feljelentésére 

. a legazéleaebb körű nyomozás indult 
mag, de a nyomozás eredményre 

-nem vezetett, síi napokkal ezelőtt 

dalnsversenyre serényen folynak. 

Celldömölk nagyközség diva
tain* Órái. Celldömölk'nagyközaégnéi 
a hivatalos órák hétköznapokon reggel 
8-tól délután. 14 óráig tártatnak, felek 
'12 óra. után nem logadtatnak. 

Óvoda Nagyaimonyiban. Végb 
Marianna oki. tanítónő Nagyaimonyi 
közeégben óvodát létesített, eddig 26 
gyermeket írattak be az óvodába. Az 
óvoda nagyon fontos, mert a azűlők 
s esorgee mesei munkáikat moat 
nyugódtao végeahetik, a gyermekek 
pedig azépen fejlődnek, biztos helyen 
vannak, meg-tan könnyítve számukra 
as iskolába L járaa ée a-Unntáa. 

(atváu szombathelyi allamrendőraégi 
hivatali tiszt tartott hszafiaasagtól 
telitett előadást az 1915." évi teli 
kárpáti harcokról, amelvezat a , k ö 
zönség nagy tetazéssel fogadott, sme-
lyért ' az eluOk mondott köszönetet, 
majd a Himuuaz elenetléséval a 
közgyűlés véget ért, 

Egészségügyi rendelet. Kozma 
Miklós belügyminiszter a közel jövő 
ben egészaégvédelmi rendeletei készül 
kiadni. A rendelet a vendéglők, szín
házak, atrandok. fürdók, huavagók, 
borbély műhelyek, cnaraszok éa piac
terek egéazaégügyét fogja rendezői 
igen szigorú intézkedéaekkel. 

A janosházi m. kir. áll. polg. 
fiúiskola és a veié közös igazgatás 
alatt álló polgári leányiskola a -tö-
vetkeaő 1936—37. tanévre az I - I I . 
osztályba jelentkező tanulók előjegy
zését megkezdte. Az 1937—38. tan
évben a I I I . éa az 1938—3.9. tanév; 
ben pedig a IV. osztály is megnyílik. 
Felvételi dij az L osztályba 6-pengő 
10 fillér, á többi oaatalyokban 5 pengő 
40 fillér. Az évi-tandíjat október 5-től 
kezdve 8 hónapon at 1-től 5 pengőig 
terjedő részietekben kell fizetni, a 
tanulók tannlnlányi előmenetelé éa a 
szülők anyagi helysete alapján meg
állapított kedvesménylokozat szerint. 
A tanulók teljes ellátást kaphatnak 
havi 38 pengőtől 40 pengőig, a most 
érvényben levő megállapoaáaok sze
rint. Az oaatályfőnök- tanárok havonta 

nwii-iítugsttjak. 
tanulókat, hogy elhelyezésük .egész
ségi, erkölcsi él tunuananyr szem-
pontból kilogáatálan-e ? Az I iskola 
igazgatósága azóbeli es iraabeli ér
deklődésre készségesen ad_ bővebb 
falvilagositáat I 

- Kath. tanitojyüléa iánosházáa. 
A a-ombathelyi agyhazmigyei róm. 
kath. tanitóegyesűiei ja in.-nazai ea-
peresi kOre május 12- . tartja Ja-
nosbazau tavaasi rendes -0 .yüléeéi, 

7 ameiyet 9 órakor szeutmise e lörmeg;— 
I A gyüléaen Magyar Janus esperes. 
' >Krisztus éa a lalu< c m - . . Szabó 
j József taldi e- H :• :. ' Isi van 
| boaszuperesztegi tanítók pedig a pe-
i dagógiai kerdéaekrói tarumat alőa-
í dáaokat. A gyüles ir tai tarsaeebed 
l leaz a Barath-féle v ad.- őben. 
• ; Az írásmód szaoalyozása Hu

mán Báliul dr. közoktatásügyi mi-
nisster rendeletet bocaajtutt t i nem
régen a Luttor félére nevezeti zsinór-
iráa érdekében. A főváTtsi iskoiatban 
a jövő tanévtől kezdve a gyermekeket 
már a zainórirásra tanítják. Az uj 
irás elaajatitasará egészen nj lü'eteket 
és tömböket haszuzluai. A fócaroe 
egyik iakolájában mar az idén meg
kezdték az uj iras tanításit,, inciyről 
az a vélemény alakult ki , noky a 

j gyermekek egészségi, úe i ezugyesség i 
{szempontjából ia" annak ajatitasa 
I előnyösébb a régi Írásmódnál. "- , 

Megyei vasam .. A Seres tedé -
| lemügyi miniszteriumusn >i.»r e i té -
j azült a vásártartási rehceiet megvál-
j toztatasanak torva; s r á m o : érdekkép-
j viselet kerté ugyanis i kirakodó 
I vásárok swamának csöki'i-ntesétj a 
! gazdák viszont ragaszkodó"t a»eddigi 

szokáshoz. A minisztérium u>iy akarja 
áthidalói a t é l ai .aspwiot, : hogy-
m'egbagyja a kiraki dó vásárokat, de 
megazünteti azok országos jellegét éa 
megyeívé teszi. Az lí; rendelettervezet 
ezerint a kereskedők -es iparosok 
vásárok es bnosut' iTkairnáváí "nem. 
árnaithatnak csak •• < iteayejük te
rületen 

Súlyos szerencsétlenség. Varga 
Károly 59 évea nagysőeski löldmives 
szerdán" revgel cse!r-d;-i»el együtt 
hozzáfogott régi pajtaianak lebontá 
sahoz, bontás hözbeií az egyu meg-
tazitotl 3^öiéter magas tűiueslal nagy 
robajjal ledőlt s iua-Ja ala temette 
az alatta dolgozó .Varga . Károlyt 
Cselédjei segitsCiíéfe. . e lmentették a 
romok alól, e töröl; a jobb jelgjj és 
bal alsó lábszarcsou;;a, valamint a 

I jobb karja, továbbá lejen is súlyos 
zuzodasokat szénved i 

i mentők beszállították 
: kűzki rlnzb ••-.'.••.• 

A kihívott 
celldömölki 
aiapolbanjj 

A piros papucs rejtélye. Ez a 
eime annak a rendkívül erdetes cikk
nek, amely Toiusi Világlapja uj szá
mában jelent meg. A legkiválóbb 
magyar írók novellái mellett azámta 
u n pompás cikket, remek folyiatásos 
regényt és közel azaz képet talál az 
olvasó a nagy terjedelmű és gazdag 
tar talmúképeslapban. Tolnái Világ
lapja egy szarna 20 fillér. 

A legújabb divathóbort: Mú
mia szemöldök. A párisi divathölgyek 
bronzzal teatik be a szemöldöküket 
ée az n j divathoborlol "mumía sae-— 

möldöknek uevezték el. A párisi nők 
különben az idén remet toalettekben 
járnak. Ezekről a csodaszép rohakról 
pompás eredeti rajzokat közöl a Pá
riái Divat, amely a lrgnépsze,übib 
magyar divatlap. így szam ara 
60 fillér. .,'•• ' ' — — ' . - - ' • ' / 

Egy szobás lakás, 
szükség esetén egy ki
sebb lakással egyfltt 
Széchenyi n. 23. alatt 

azonnal Kiadó. 



4. olds! 
Közgyűlés. A helybeli Kath. 

Legényegylet de utan fél 4-kor tartja 
saját székhazának nagytermében éri 
rendes köi yülését, amelyre az egye-
sfllet védnökeit, disztagjait rendes ée 
pártolólagjáit ezúton is meghívja a 
vezetőség, 

• Uj vasúti mesetrend májas 
15 ea lep hatályba, amely ColldO-
inólkre mint telepallomásra ojabb 

IVEMEN ".SALJA t9 . sttárr' 

ben helyeznek*l máihuva. Szombat
hely pedig annyi vonatot kapna, hogy 

nagyaránya szeméi yzetszsporitas 
válloa szükségessé. Ogylatszík, hogy 
nem a takareko-ság. hanem s 10:0-
házak egjmásközötti versengése az 
oka ennek, mert ezeu váltoiáiok 
szerintünk még az ószig sem tarthat
nak, mert csak ráfizetett, nem pedig 
a takarékosság ce'ja szolgaijak. A 
hivatalos magyarázat sz, ho«y 40 

es Fülöp Ifllt-ik. 
Perlinger rein: .izarű biro volt. 

meglepetést bozolt. Még a lorgslmi I ¿ i , ™ , ; , , , , ^ sVomh.thelybez, igy 
itta-n • u m á T T A I mjtoterlia Minim 1 . , _ utazó személyzet megtartja eddigi 
fordaít, sőt eggyel többet, » Győr-fele 
lodalo 181 l-es számú és as ide "reg
gel érkező 1322-ee személyvonatot, 
elldobeo bajok vannak a lütőháznal, 
amelynak leépítését akarják előidézni, 
mert a szombathelyi lötőhaz akarja 
a gyí"rivel együtt még jobban továb
bítani a Szombathely—Győr, valamint 
Celldömölk—Székesfehérvár kOzOtt 

- közlekedő személy, illetve tehervona
tok;, t. A reggel 6 úra 23 perckor 
Szombathely felé induló 1833 sz. ta-
unlóvooatot elveszik, a türdővonatnak 
este itt maradt gépje fogja további-

. tani, a ,30 ev óla Celldömölkről in
duló 181 l-es szsmu székesfehérvari 
azemélyvooatot elveslik és Szombat
helyről 17 óra 35 perckor induló 
1313-as számú személyvonat helyett 
indítják, amelyuek CelldOmOlkről 
1318 szam a.att motoros vonat lenne 
a folytatása Győrbe, amely nem fe
lel meg, mert est majdnem azaz 
százalékig kihajztlt személyvonat, ha
sonlóképen sérelmes lesz a lútőhazra 
a Celldömölkről Székesfehérvár fele 
este 6 Óra 10 perckor 1821 szám 
alatt induló motorvonat, (amely leg
többször géppel közlekedett, mert 
elé; utasa voit) valamint ennek más- | 
nap délben ide érkező ellenvonata, 
mert helyette szombathelyi géppel 
1801—1802 szám alatt Szentgott
hárd—Székesfehérvár között gyors
vonat fog közlekedni, amely gyorsvo
nat dacára a rövidített útnak, amint 
a múltban, ugy a jelenben sem-fogja 
magát kiűzetni. Gazdasági szempont
ból helyette a régi saám alatt ren
des személyvonat lett volna helyes 
Celldömölk—Budapest Déli pályaud
var között celldömölki géppel. As uj 
gyorsvonattal egyidejűleg CelldOmó.k 
Győr kOzött 1311, illetve 1312 szám 
alatt motoros vonatot akarnak köz 
lekedtetui, daoara annak, hogy ez a 
jáávuak legjobban kihasznált sze
mélyvonata, csak azért, hogy a cell-
dö.aölki fűtőház esek továbbításától 
elessen. De hírek vannak arról is, 
hogy Győrből mozdony hozza a vo 
natot és este fordnl vissza. Mmdösz-
sce a régi reggel 5 órakor Celldö
mölkről Győr felé induló és délután 
4 nr .kor érkező 1827—1314 szideig 
Papától Győrig közlekedő szemétyvo-
catpárt, továbbá CelldOmOlkről déibén 
11 óra 52 perekor Zalaegerszegre 
induló éa reggel Celldömölkre fél 9 
órakor érkező motorvonatpár helyett 
kapnak agypár személyvonatot, de 
ezt n csak azért, mert Zalaegerszeg 
Kanizsa felé tobb szsmélyvcoatpárt 
kapott. Ojstk* sérelem is ígérkezik a 
fűtőháznak, as eddig Szombathely-
Győr között közlekedő .1359—1858 
ssámo késelő teher vonat 00 km se
bességű gyorsteher vonat less ismét, 
amely élő és gyorsárat továbbit csak 
a bevezetik ismét a Szombathely—' 
Csildomdk között közlekedő 1801— 
1362 szama- teberronstokst, smolye-

akar mindenáron továbbitaai, holott 
mielőtt beszüntetlek, a celldömölki 
fűtőház továbbította .ak*v sőt, szó 
vett a gyereteher torábfcrtaaanók ja. 
Ezefc az :not a I celldömölki,föXOhaz. 
erswa trtpitt»tnéc, mert.risst nagy 
rtakáo lenne egy-két rendkívüli vonata 
s. magtör'.éahetik az is, hogy Jt—s) 
par személyast-t a le juagyoah osead-

nsgjrészt .i-epithető, ez nem all, 
mert a boldog békeidőben is a vasút 
előrelátó vezetősége ugy vesutgazda-
sági, mint stratégiai szempont col 
Celldömölköt fejlesztette. Felhívjuk 
városunk vezetőségét ezen leépítési 
jelenségekre, szükséges volua küldött
ségileg a varmegye főispánjánál ezen 
sérelmet előadni, továbbá-az állomás 
és fütőhazfőnökségefc befol yásókkal 
és tekintélyükkel tiltakozzanak ezen 
végzetessé válható" leépítés ellen. 

Bajor Gizi emlékkönyve a 
Színházi Életben. Ilájus hetedikén 
volt Bajor Gizinek, u Nemzeti Szín
ház nsgy művésznőjének nevenapja 
és ebből az alkalomból a Színházi 
Elet emlékkönyvbe íratott magyar 
írókkal, színészekkel, képzőművészek
kel ée a kedves írásokat közli a 
Színházi Elet uj száma. Knn-», *r uj 
számnak egyéb érdekességei : Csak 
boldog' asszony akarok lenni, irta : 
Biller Irén. Rózsahegyi László cikke 
Rózsahegyi Kálmánról az apáról és 
a nagyapáról. Hatvány Lili kritikája 
az Aodrassy uti Színház ujdousagá-
rói. Tóth Alad- r képes beszámolója 
a Műcsarnok jubiláris tárlatáról. He-
veay Sándor érdekes cikke a N i -
zsioszkről ée leányáról. Riporterről, 
hogy miért rekedt be Heige Roeva 
enge Budapesten. Farkss Imre cikke 
egy vidéki-Cigányprímás operettjének 
bemutatójáról. Csoda a Vigszinháx 
kulisszái mögOtt. G. mbaszögi Ella 
ée Gárdonyi Lajos mint turisták. Az 
ir—magyar futballmeccs képekben. 
Tizenhat oldalas irodalmi rovat, 
Gothy Böske divataik <ei, Ádám rovat, 
Bus Fekete László regénye. Darab
mellékletként e héten a Színházi Élet 
a ezezon legnagyobb sikerű egyfelvo
násosait adja. Szenzációs kottaal >gsr, 
32 oldalas gyermeklap, 64 oldalas 
radiövilaghiradó, kézi nunkaiv es még 
rengetsg sc-z kép, érdekes cikk og'é 
szí 
amelynek ara 00 íi >•-.-. Előfizetési 
díj aegysd évre 6.50 pengő. Kiadó
hivatal : Budapest, VII. Erzsébet 
köret 7. 

•"al műsor : ~ 
Szombathelyi Máv II.—CVSE. —-

Bajnoki. Vezető: Fritz. 
Ssomoalheiyen ütközik meg a 

kéi csapat a sokat jei-ntő pontokért. 
A vasutasnak győzelem, esotéti 3 
pontoa előnyt jelentene a bajnokság-
bán Viszuul ha a Z Mivé. kéi mér 
kőzese közül egyiket elveszti, bajnok 
a vasutas. Remény meg vau rá, 
tekintve, hogy mindkét mérkőzés 
idegenbe Pápán (Kinizsi), Szombathe
lyen (SzFC) ellen lesz lejátszva. 

Jósolni a~ vasutas mull heti 
gyatra játéka után nem lehet, de 
történtek mar megiepetsék.. 

CLSE—P.erutz í l - -
Bsratságos. 5 óra. 

Leventéink a pápai Perntz I I . 
gsrii.tor.ij-i latja vendégül. 

Előinérkőzés 3 óra Pesos— 
Hentesek. " , . ' 

Levente bajnokság. "~~7 
Rabakecsked—Tokorcs 9:0 (Oá)). 

As erre a napra kisorsolt többi mér
kőzések a rossz idő miatt elmaradtak. 

Csőrei 
Rábakecskéd 

Mai műsor: 
Pápóc Nagy Imre. 

-Tbkorcs •• Rozman. 

Atlétika. A MOGAAC által ren
dezel! versenyen vasutas atlétáink 
közül Csaba I ; heiye-..? rúdugrásban 
2.80 -u. es Z'irai I I . helye a magas
ugrásban 163'/, cm szép eredmény, 

íontversenybeii 7 csapat közöl 4 ik 
lett az ifja vasutas gárda. 

Ma a feliérvari Arak vorsenyére 
utaznak a vasutae atléták. Tarján \ 
3000 m, CaafcH rud-, Z-trai 600. m. 
síkfutás ca msgasográsra adtak le 
nevezéseiket. Reméltük, itt ia sikerrel 
megállják helyűket. • ** (H Z.) 

Legújabb szabadalma dn-
gattyunelküli gyümölcsfa 

permetezd készülék. 
-Nincs" benne, bőr, górni, sem 

lemdugattyu. Nem romlik, nem 
kopik, szerszám nélkül szabad 
kézzel szétszedhető. Használható 
bármilyen edényből, vagy hati 
pottonybol: utóbbi tétben egy 
rossz permetezőgép tartálya is 
alkalmas. Kérjen diitalau leírást. 

Gyártja^r' 

T a k á c tv K á r a I y 
nyug. Mav. elöljáró B u d a p ot VI. 

•: ker. Keretes u. 28. 
• "T-. lefon: "906—79. 

Köszönetnyilvánitas. 
Mindazon jó rokonok, 

i smerősök , lóbarátok. akik 
felejthetetlen fiánk temeté
sén megjelentek, ravatalára 
koszorút vagy virágot he 
lyeztek, nagy b á n a t u n k b a n 
vigasztaltak, kü lönösen vas
utas ka r t á r sa im és az iskola 
t anár i kara és növendéke i , 
fogadják megtűr t s z ivüak 
há lás köszöneté t . 

Balogh Vendel 
és ' rye rmske l . 

Apolló Hangos Mozgó j 
Fslelcs vezető: Wlttmann Andor. | 
Május 9 szambát, 10 vasárnap : 

Gusztáv Fröhlich legszebb filmje; 
r " 

I I . 

CVSt 
ZSE 
Vasutas 
Kinizsi 
SzFC ' 
Keszthely 
P. Vasutas 
ZTE I I . 
Sárvár 
SzSE I I . 
Parata IL 

Bajnokság állása. 
19 14 
18 13 
18 13 
19 12 
18 11 
19 10 
18 
18 
20 
19 
¿1 

4 39:24 29 
3 54:14 28 
3 51:20 28 
4 71:35 27 
7 53:23 22 
7 41:41 22 

10 19:00 15 
2 10 19:42 14 
1 15 13:24 9 

— 15 8:85 8 
— 18 . 3:10 4 

Pápai Kinizsi—CVSE 7:2 (5:2). 
Bajnoki. Vezette: Perllnjnir. 

Kikapott rangadón a CVSE 
kissé túlzott gólaránnyal.. 

M-gérdeme tűk a veresége:,ha
tározottan jobban játszott a "Kinizsi, 
gólokkal jobb volt a vasutasnál, de 
as eredmény egyes otlli .csapatrészek 
összeroppanásának tudható be. 

A gólokat SzaJmassy (2), far ' 
(2), Bősze (2), Búrján, illetve Péntek 

Szerepelnek még: Lids Barsora. Georg 
Al-xaoder, Lizi Holzachuh és Adele 

Saodroct 
Nagyszerű kiegészítő -s Híradó. 

Előadások kezdete : szombaton poo 
tosao este fél 9 órakor.' Vasárnap 
délután 4, 0 és este fél. 9 órakor. 

Májú 13 szerda, 14 csütörtök : 
- Filléres helyarak. 

Ketten egy jeggyeL 
NsgyszerO film .a világ legnagyobb 

cirkuszáról : 

Barnum Cirkusz 
I »III i ^—f Tt- .* i- ,.. * 

F£szerep.ök: Wallace Berry," Adolphs 
, Menjoc és Virgin:» Bruce. 
Szenzációs kiegészítő és Híradó. ... 

Előadások -kezdete: szerdán ss(e, léi 9 
órskor, csütörtökön este 0és fel 9-kor. 
Helyárak: Ünnepnap, szombat éa va
sárnap: T« ml asszék 100, páholy 80, 
fenntartón heij 60, L hely 40, I I . 
hely 30 éa. gyermekjegy 20 
Seerdáo, caotOrtnköa: Ketten, egy 
jeggyel Tamhsi-ék 120) páholy 100. 
fenntartott hely 70. I . hely 50. I I . 

.hely 30, gyermekjegy 20 fiUér. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon rokonok, jó 

bará tok , i smerősök , Kivált
képpen a Mária kongregá-
ció kis és n*gy»zakaszá , a 
v'aaata's kartársak,- akik sze-
retett l e á n y u n k , illetve test
vé rünk t eme té sén megjelen
tek, r a v a t s l á t a koszorú t , 
vagy virágot helyeztek, rész
vétükkel : f á jda lmunka t eny
hítet ték. ' fogadják b á n a t o s 
sz ivünk bá lás köszöneté t . 

Siával (SitakJ csalái 

l ^ S ^ ^ 3 0 0 0 
kötetes kölcsöuyköny vtáramat a Wes
selényi utca 1. szám alatti lakáso
mon megnyitottam. Havi 1 P kölosön-
dijért hetenként háromszor cserélhet 
ngy. a magyar, mint a világirodalom 
elassicns modern műveiből. 

s t ¿ s a » é « » , J s ^ s ^ - ; 

A pápai ~ TT 
kád-és gőzfürdő 

. . Qiáki-atea, ^ 
f Nyitva naponta reggel 7-től est« 6-ig. 

IV." * Fűrdőorak: vasárnap, kedden délután 
' és csütörtökön egész nap nők'részére, 

a többi napokon férfiak részére. 
A kádfürdő nők és férfiak részére 

bármikor igénybe vehető. _ — 
Szívbetegnek és vérszegénynek szén-
. '„"._„_; savas, fflríőI , a „ ' ..... 
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