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Megjeleni* minden vasárnap reggel 
Fióti?erési dij eeéaz évre 5 P,^él. tm 
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P O L I T I K A I L A P. 
Felelős szerkesz tő és kiadó: Dl N K O I 

Szerkesztőség és ki adóhivatal: 
Celldou-OHi. kossmji Lajos-utca 14. izém 

Hirdetés dija előre fizetendő. 

H o l a p a r a n c s u r á i o m ? 
Akár tat 6lléÍ>KékÍ népgyű

lési szónoklatokat halljuk; akár 
az ellenzéki sajtó cikkeit olvas
sak, lépten nyomon találkozunk 
azzal az állítással, hogy szük
séges art egész ellenzéket egy
ségbe Mnoöriteni, "mert közös 
fronton kell harcolni a kormány 
parancsuralmi törekvéseivel szem
ben. Gátat kell vetni — mond 
jak — a kormány hatalmi ter
jeszkedésének, mert ez diktato-

* rára vezet. Egy fronton van 
tehát minden politikusnak ~ a 
helye, aki meg-akarjá védelmezni 
az ősi alkotmányt. Azt nem 
tagadják, mert józanul nem is 
tagadhatják, 'hogy a kormány 
rendeletei és törvényjavaslatai a 
közérdekei szolgálják, hogy csak 
á nép széles rétegéiről intézmé
nyese • gondoskodnak és igy a 
nemzetei erősilik. Mivel azt. nban 
e/.t nem tagadhatják, makacsul 
ragaszkodnak saját külön szél-
maiombarcukhoz. Nagy garral 
hirdetik, hogy harcolnak .a pa-
rahcsaralom ellen, Harcolnak a 
diktátora ellen és »védik az 
alkotmányt*. Azt az alkotmányt, 
amelyet a kornál jobban, senki 
sem tiszte! és amelyet — hála 
Istennek — Magyarországon sem
miféle olyan tényező nem veszé
lyeztet, amelyjwkjhatalrni eszkö
zök vannak a kezében. 

amikor a zárszámadásokat és a 
legfőbb számszék . jelentéseit a 
törvénynek megfelelően szabály
szerű és olyan időben terieszti 
á törvényooSaa élé, hogy ennek 
módjában legyen ellenőrzési jo
gát gyakorolni és ne következ
hessek be késedelem miatt a 
felelősségre vonás gyakorlati le
hetősége. 

Vagy nézzük meg a tör
vényhozás munkáját, h..; a kor-' 
mány annyira foglalkoztatja a 
parlamentet, bogy például a hit
bizományi törvényjavaslat bizott
sági tárgyalása alkalmával épen 
az ellenzék részéről hangzottak 
el' panaszok a munka tempója 
ellen. És bizony komoly is az a 
munka, amelyet ezek a bizott
ságok végeznek, mert a kormány 
nem él kivételes hatalmával és 
rendeletek helyett törvényekkel 
kormányoz minden olyan terü
leten, ahol a közérdekű szem
pontok ezt megengedik; I m r 
például a bitbizományi javaslat 
tárgyalásánál ÍB mennyire érvé
nyesült a parlamentáris és alkot
mányos törvényhozási elv, amikor 
az igazságügyi miniszter a bizott
sági és plenáris tárgyaláson több 
mint negyven módosítást foga
dott el. Példa erre a moet tár 
gyalt telepítési |avaslaí is. Ennek 
tervezett intézkedéseit előbb an-

Tímig p^dig az ellenzéki I kelek, n vitatta meg a lu^dmtve-
közös összefogásnak ezt a 
szükségességét hirdetik, az ai 
kot mány os élet a legnyugodtabb 
mederben folyik tovább az or
szágban. A kormány, amelynek 
pedig még az előző kormányok 
idejéből felhatalmazás van a ke
zében, bogy rendeletilég intéz
kedjék, ezzel a felhatalmazással 

'• csak a legritkább és igen sürgős 
esetekben él, mint például a gaz
daadósságok rendezésénél. De 
ilyen esetben ia szinte féltő 
gonddal ügyel arra, hogy a ren
delettervezetet érdekelt társadal
mi érdekképviseletekkel aprólé
kosan megvitassa, sőt a törvény
hozásnak a legszélesebb alapon 
nyújt mó^of és alkalmai arra, 
hogy a rendeleteket megbírálja. 

Egyebekben pedig azt lát
hatjuk, bogy a parlamentarizmus 
elvét és szellemét épen a kor-
»ány magatartása biztosítja leg-
eisősorbsn az országban. A 
Gömbös-kormány volt az, amely 
hatályosabbá tette a törvényho
zás számára a pénzügyi szabá
lyos ellenőrzést. Ez i ftÓMftf 

- változtatta meĝ  a rég? rendszert, 

lésügyi rniniszler'az érdekeltsé-
! gekkel, azután a bizottságban 
j fogadott el minden közérdekű 
' módosító javaslatot, majd a plé-
] numhan és végül a [elsőházban, 
j Hasonlóképen járt el áz iparügyi 
' miniszter az ipari novella tár-
' gyalása alkalmival és általában 

minden törvényjavaslat, amit a 
kormány eddig a törvényhozás 
elé terjesztett, pontosan és gon
dosan átment minden alkotmá
nyos retortin, mielőtt a törvény
tárba került volna. V 

Hol van tehát itt >parancs
uralom., hol van a >diktatara< 
törekvéanek akár a leghalványabb 
nyomai 

Azt feltük erre az ellenzéki 
egység bnzgó kovácaolói, bogy 
gazdasági téren terjeszkedik félel
metesen a kormányhatalom és 
megfojtja az egyéni független-
Béget. • -

. Hit ez a legnagyobb fari-
zeue vád, amit a kormány ellen 
emeltek! Csak a vak és rossz
hiszemű Állíthatja azt, hogy a 

hatalmit, saját o m p i p o t e p q i i i t 

k i v i o j a biztosítani. A mai viszo
nyok közi, amikor a demokrácia 
ideális hazájának hirdetett és 
gazdag Franciaország is kényte
len a rendeletek egész sorozati
val belenyúlni a gazdasági éleibe 
és mir csak a kötött devizarend
szer következtében is kor iá tozá-
eokat tenni, csak a- h ipoLr i l ik 
vethetik a kis Magyarország 
kormányának szemére, bogy a 
gazdasági életbe valú kényszerű 
belenyúlással igen nebéz köte
lességét teljesíteni. 

' Egyszerűen nevetséges ma, 

az autarcluák korában és az 
egész világon rendszerré vált 
kötöttség idején ilyen vádakat 
hangoztatni. Akkor volna hibás, 
sőt bűnös a magyar kormány, 
ha a gazdasági élettel nem tö
rődnék és nem igyekeznék a mai 
megbontott gazdasági rendben 
legalibb annyi rendszert bele
vinni, amennyi a tömegek min
dennapi kenyerét biztosítja, 

T Ezt teszi a kormány ét 
kötelessége, bogy ezt tegye is, 
mert a népi érdekek szolgálata 
meg is követeli ezt tőle. 

A szöszösbükköny magtermesztése. 
A talaj termőérejénet megjaví

tására irányuló munkák torán külö
nösen nagy jelentősége van a homoki 
pillangós takarmánynövényeknek,ame-
lyek velük együtt élő nitrogéngynjtö 
baktériumok közreműködésével' lekö
tik a levegő nitrogénjét és vele á 
talajt gazdagítják. Ez a tápaqyaggaz-
dagodás jelentékeny, mert pl. dr. 
Villaz idevágó adatai szerint az ilyen 
módon gyű,tön éa lekötött nitrogén 
mennyisége sok vizsgálat atlagában 
tgban kifejezve a következő: 

nyuiszapak-oal 83 kg. 
biborherénél 42 kg. 
homoki borsónál 73 kg. 
baltfcimnal (8 év alatt) 824 kg. 
ssöszOebükkönynei 82 kg. 
A jólkezelt istállótrégya ntro-

géntartalma átlagban fél kg ratehető. 
Ebbő1 megállapíthatjuk, hogy ezek a 
pillangósok egyre-másra annyi nitro
génben gazdagítják a tálait, -mi felér 
egy teljes istállótrágyázá-sal Emellett 
jeleotékeuy meii"yteget íetz ki azer-
ves anyagban a lepergett levél és a 
visszamaradt tarló és gyökérmarad
vány, mely elkorhada-aval nOveli a 
talaj hnmnaztartalmát. Ez a szervéé 
anyagmennyiség az alábbi, mázsákban 
kilejezett istallotragya értékének fe
lel meg: 

nynlczapokanál 58.8 p. 
biborherénél 40.1 q, . 
homoki boraónál 52.7 q, 
baltacímnél (3 éven át) 289 q, 
azOszosbqkköovnél 63.4 q. 
Esek a számadatok meggyőzően 

igazolják a pillangós takarmányok 
jelentőségét a talaj termelőerejének 
megjavítása szempontjából. Nem sza
bad azonban si.rc elöl téveszteni 
azt, bogy teljéé értékű talajgazdago-
digt ilyen módon csak akkor érünk 
el, ha gondoskodunk a foszfor és 
kálipótlásáról is, amit leggazdaságo
sabban foszfor, illetve kalitartalma 
műtrágyákkal adhatunk a talajnak. 
Ezek itt mindenek előtt fontosak, de 
a legtöbb pillangósnál és épen a 
bükkönynél kis, k«t. holdanként 2 0 -
40 kg. adagokkal való nitrogén mű
trágyázás péti sóval általában ugyan
csak nagyon ajánlható és szép ered
ményekkel szokott járni. Ha elmnlaaz-
tottnnk legalább foszfort és kálit 
adnia pillangósok alá, feltétlenül 
adjak » tápanyagokat még a pillan
gón követő őszi kalászosnak. 

- A gyenge homoktalajoknak kü
lönösen értékes tsktrpáoyaQjrápy/t * 

szOazoabükköny. Korán tavasszal, ap" 
ritie végén, májns elején már kaszál
hatjuk. A gyenge- homoktalajoknak, 
mondhatni biztos termésű takarmány
növénye. Épen ezért terjed a ter
mesztése, magja azonban iiieglehaiö-
sen drága, mert nehéz a siöszösbok-
könyből- magot fogni. Indokolt tehát, 
hogy a gazdák megismerjék azokat 
áa eljárásokat, melyekkel a szösiös-
búkkönymag -termesztése jobban . i -
kérü lher" ' ~\ ~ . 

Á azoazösbOkköny a levél hó
naljából fejleszti fónos virágzatát Aa 
egyes virágok meglehetős tömötten 
állanak, aránylag kevés napfény éa 
levegő éri, tnlságosan ellnomoltak, 
gyenge kocsanyuak, hamar lepereglek. 
Ebből kifolyólag szabáivul tekinseSk 
azt, hogy magnak a szosiOabűkkOay 
ritkább részei hagyjuk meg, ahol a 
virágokat több napfény éa levegő éri, 
igy azok edzettebbek. Ha már a ve-
lé.n'-i figyelemmel vagyunk a tnag-

aágra véljük éa a keverékbe keveeebb 
bakkönyt - veszünk fel. Tapasztalatok 
azerint elég tűrhetően köt a ezOezos-
bükkőny magot akkor iá, ha a rozs 
közé esik fi—10 kg. szöpiönhűkkönyt 
keverünk, mely eaelben a ka.aazoa a 
főterméoy. A bükkönyből nagyobb 
magterménr* nem számíthatnak, de 
az a kevés rendszerint sikerülni" szo
kott. Ritkább állásban a bükköny a 
roáara jól felkapaszkodik, a virágokat 
eléggé éri a napfény, levegő, ami a -
megkötést elősegíti. 

A dosao fejlett sröazösbűkköny 
ritkán kot jól magot, épen ezért a 
magtermeeztesre ajánlatos eljárás ilyen 
esetben az ie, hogy még a virágzás 
előtt, vagy a virágzás kezdetén le ía -
esáljiik takarmánynak 10—15 cm-ea 
tarló meghagyásával és a earjadsaat 
hagyjuk meg magtarmetztésre. Jobb 
erőben levő talajon a siOszOnybük-
köny jól sarjadzik és mivel a sarju-
nOvés már ritkább álláau, a virágot 
a napfény és levegő jobban éti, rend
szerint jól sikerül'a stöszosbOkköny-
nek ilyen módon való magi ermesite#at. 

U v á n a l u e ^ l l i t l i z o s b o ^ ^ 
ilyen módon" termeszteni, Beirt a - " 

előre van éa a kora tavaszi időjáréi 

ideiére var ha tó ssarezabbés meleiabb 
idfljáiáa, amikor a ro'vazoY közvetítő 
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munkája i i atűlfclií ' . tH; . 
r A ezöitosbükkony magja .reve-' 

netleiinl érik. Az aist hüvely".; .iierrs. 
már érettek, ugyanakkor a középsők 
még aOldeeek, feljebb padig gyakran 
még Tirig ia látfiatú. A ma.büikOnyt 
általában olyan időben arassuk, amikot 
a legtejlett hüvelyekben e mag már 
érett, A roxa reodixerint a maggal 
együtt érik. de aa aratáaual - na a 
roze érésére, hanem e azOsaosbflkkOny : 
mag érésére legyOnk figyelemmel. A 
roza érésére csak akkor kell figyelem
mel lenni, ha áa a főtér mén y ea a 
bQkköoymzg csak mellékhaezonvéteit 

"Az aratás miodég a kora reg 
geli urakban történjek. A Szöszös-
MkkOny magja á -hüvelyből könnyen 
kipereg, ezért a behordaaaal óvatoaao 
járjunk el. Aratás pián eélazerfl lesz 
a kissé megszáradt bükkönyt reggel 
harmattal kia patrencékbe rákra to
vább azárilani éa az egészet pohy- i 
Táaszekécen behordani A pergéa meg-
gátlasára a ezOszOabÜkkOnyt néhol 
kerékbe kötik éa kepékbe rakják. 

A osépléanél ügyelni kell- arra, 
hogy a gép a magot ne tőrje. Ha 
ezt látjuk, hogy töri, akkor a cséplő 
dob verőléceit leszereljBk ée f a l é c e k - • 
kel helyettesítjük, Néhol a do.b-koiar 
felső részét kiszerelik ' ée helyébe 
deszkát raknak. A tOré„ megakadá
lyozására sokszor elégségét sa is ha 
a dob fordulatszámát csökkentjük. A 
nagy 0 0 egyenetlen érésű szöszOsbBk-
ké-iynél a zöld hüvelyek egy réneből 
a mag nem oeépelhető - zi, de erre 
nem ia kell tekintettel lennénk. 

A- stösiöebükkönyt a rozstól 
már csépiéikor »lrálaaethatjuk a csép 
Ifigép osztályozójaval. Az elválasz
tásra kflIOn gépek la vannak, legol
csóbb! ehhez aa ugynevkzett oaigatriőr, 
amely a gömbölyű aaemd szOezOa-
bükkOayt a rozstól. nagyon szétvá
lasztja. Általában igyekezzflpk tiszta 4 
ée keversdéamentes magot nyerni, 
mert a piacon csak az ilyen magot 

H I K - M , 
A belügy miniszter városunkban 

Hétfőn délután 5 óra tálban 
már hatalmas ünneplő néptömeg 
hullámzott városunk utcáin, da
cára csak 6 órára jelezték Kozma 
Miklós belügyminiszteréé kísérete 
crKezeserr 

A miniszlerérkezése a ha
talmas programm miatt nagy 
késést szenvedeti, Jtsak három
negyed 8 óra tájban érK^zett 
városunk határába, Tosorc^ köz
ségnél dr. Gerlits Elek főszolga
bíró üdvözölte a minisztert, maid 
bevonulta:; , városunkba. Első, 
útjuk a tűzoltó laktanyához 7éa 
a Sporttelephez vezetett, ahol a 
város nevében Hokhold István 
városbíró, majd dr. Havasy Béla 
járásbíróság! elnök üdvözölték, 
innen a Japán-kerten keresztül 
a Stefánia Szövetség épületéi 
kereste fel a miniszter, ahol dr. 
Holéczy Zoltán orvos és .dr. Ha
vasy fiéláné üdvözölték és Holéczy. 

[Zsuzsika 

1 zctből kivezetve, vigyen a szebb, bői
ig g\ v.l) jövendő felé. 

-(——Keraeztjaro napolt—A kereszt-
. járó napok holnap hétfőn kezdődnek, 
. kedden és szerdán folytati'doák. Hél-
i főn reggel léi 7 órakor indul a kOr-
' menet a nagytemplomból a. régi 

temetőbe, keddxn az uj temetőbe, 
I szerdán a Kálváriához, kedvezőtlen 

ide «setén az egész, szertartás a 

lehet jól értékesíteni. 
- A magtarban a szöszöebükkönyt 
vékony rétegben teritjOk el és több
ször attapatoljuk. kQIOnOstn az eset
ben, ha csépiéikor a mag nem volt 
eléggé száraz. A azükeégletOnköu fe
löli magot legkésőbb augusztus hó 
vége g erteke'itjük, mert a szOszOa-
bQkköuyt rendszerint augusztus hó 
napban legjobban Szelik. 

——— . Tóth Lajos 
Mezőgazd. Kam. titkár. 

M á j u s a - n e r t b e n . 

V. Ellykének. 
Almodnak a sia kerti lak, 
álmuk hólehér gyOmö.ss- virág, 
tudod szivem, mi a szerelem ? 
csak nézz körül a zétatereken. 

Tavasz van és a kis pad oly fehér, 
a vén faágba forrni kezd a vér , ' 
a egy reggelen virágba áll a tér, 
a- bóezin szirom omoiva fOldig ér. 

S egy szűzi holdas estben eaékot ád 
a kerti padnak a léha kia faág, 
tőlünk tanulj szivem aarrxtni majd, 
a május tanít, csak néki azót fogadj. 

. . Paz . . . vigyázz amott a kert ölén 
egy lányka 01, kezében halk regény, 
álmodik, olvas, hogy élni szép, 
eredj zzivem csókold meg a szivét. 

- • Szalay Károly. * 

Cipész segédek 
áiiandó munkára felvé
tetnek Horváth Kálmán 
Jcipöüxemében Sárvár. 

oyojtött át "nek> egy 
hatalmas csokrot, amelyet a mi
niszter kedves -szavakkal köszönt 
meg. Ulánna a tüdőbeteg gon
dozó helyiségét tekintette mag a 
miniszter, ahol dr. Maráczy Jenő 
kórházi belgyógyász főorvos ka-
lauzolta a minisztert és kíséretét, 
atánna a közkórházai vizsgálta 
meg, amelyről a legnagyobb el
ismeréssel" nyilatkozott és beszé
dében kijelentette, hogy a vidék 
egyik legjobban felszerelt - kórhá
zának tartja a celldömölki köz
kórházat. Itt Jándi Bernardin 
korinányfőtanácsos, dörnölki apát 
üdvözölte a minisztert. Oatffy 
Lajos dr. főispán külön elisme
rését fejezte ki Maráczy Jenő 
főorvosnak a helgyógyáazati osz
tály nivós felszereléséért. A mii 

. niazter kíséretében volt még 
I szentmártoni Radó Lajos ország-

gyűlési képviselő és még közéle-, 
ti nk számos kiválósága. 

Innét a miniszter a Korona
szállóban levő Uri Casino helyi
ségébe, ment kíséretével, ahol a 
NEP vidéki szervezeteinek élén 
dr. Hetthéssy Elek járásorvos 
üdvözölte a minisztert. 

A caainói fogadtatás után 
a miniszter azután Ints pusztára 
ment, ahol Gyömörey György 
ny. főiapán látta vacsorán. 

Á mlnisztarelzök azabadsígon. 
Vitéz jákfai Gömbös Gyula miniszter
elnöknek a kormányáé megrendült 
egészségi állapotára való tekintettel 
6 heti szabadságot engedélyezett, 
amely szabarjsag egy részét Balaton
füreden tö.ti a -miniszterelnök, he
lyettese a miniszterelnökség álén 
Darányi Kálmán földmivelásOgyi mi
niszter, a honvédelmi minisztériumban 
pedig Kozma Miklós belügyminiszter 
helyettesíti. Szírből kívánjak, hogy a 
Vezér idegfeszítő munkája utáu tel
jesen kipihenve, megerősödve vehesse 
át s kormány vezétézét a folytathaeaa 
aat a nagy alkotó munkát, ami as 
elkövetkezendő történelmi időkben 
rea vár. álért nagy idők eloaatélyén 
állunk a é, a Vezér hivatott arra, 
hogy bennünk a ayomoruaágoe helj-

Bermalás Celld-moUon. Gr-"-./. 
József Bzombalholyi felszenteli püspök, 
apostukjdmiuisztrator juoi.es 19.én 
részesíti Olldömölk község kath. 
híveit a bérmálás szentségében.Jézus 
szive ünnepen. Jelentkezni lehet május 
-15 tői június 10-ig a plébánia hiva
talnál vasárnap délután 4—5 óráig, 
bétkö.'oapokoo delelőn 10—12 óráig. 
Bővebb felvilágosítast a templomban 
kifüggesztett hirdetmény nyojt. ( 

Személyi hír. BacsrS.mdor -ev. 
lelkész szerdán, maiűá 18-an Buda 
pesten tartózkodott, ahol az Evaug. 
Lelkész Egyesület ez évi egész napos 
konferenciáján vett részt. 

A héten a fehérmegyei Isztemér 
közeégből volt egy 58 tagból alló 
zarandokcsapat. - ~. 

A győri nöl kongregációk egy 
:uagy csoportja érkezett tegnap autó-
buszon rarosobkbarA -mórrbucFUeot-
szombatou délután érkeznek meg a 
calli kegytemplomhoz. 

Papi kórana. A'-_ keinenesaljai 
rom. katb. egyházmegye leikészkedő 
papsága az elmúlt hétfőn tartotta 
tavaszi papi koronáját O-tllyasszony-
fan Gaat Gergely esperes-hfilyettes 
einöklete matt. A papi koronán résztv 
vett Jaudi Bernardin kormacyíőtana-
csos, dőmölki apat miut vendég, va
lamint az egyházmegye lelkészkedö 
papsága. »A zsinati törvénykönyv 
egyes- tételeinek fejtegetése*—címen 
Kovács Sándor pápóci adminisztrátor, 
• Miként aliitlassék be sz ifjúság at 
Actio Catholikaba* onueo padig Her
máim Flórian izsakfai plébános tar
tott előadást. Megállapodott abban a 
papi korona, hogy az Aéljo' Catholica 
esp-n»i kerület beszámolóját Celldö
mölkön tartjak június hó 4-én a 
Katb, Házban déislölt 11 órakor, 
Ugyancsak elhatároztatott, bogy juoiua 
19-en, a bérmálassal kapcsolatban. 
Szivgáidista finurpclyt rendeznek. 

érdeklődés nyilvánult m»v, bizóbyara 
azért is, hogy a mulatság a regi hirea 
Vada,zy-lé|e vendéglőben lesz meg
tartva, dr~7ff5Trő íi-'n purffjgásfáj mert̂  
mindenkor az izsakfai bocsa a Va-
dászy féle veedéglőcen a vidék legjobb 
mulatságainak egyike volt 

Ifj. konferencia. A kemenesal-
jai evana. egyházmegye 1936 május 
24 en Nagysimonytbsn az egyháxme 
gye ifjúsága: részére ifj. kooferenciát 

J A szénbathstöi zsinati v i z t | á -
laton Hargitay Ferenc kemenesmi-
balyfai rom. katb. kap., n, miután 
minden vizsgát jó sikerrel- letett, 
Onallú lelkipásatorkodáira jogosító 
bizouyitvauyt nyert -

Vaaváxmsgya törvényhatósági 
bizottsága holnap hétfőn tartja meg 
rendes évnegyedi közgyűlését 

Esküvők. Géesek Péter celldö
mölki mar. segédtiszt tegnap délután 
ö órákor tartotta az apátsági temp
lomban esküvőjét Pálfiy Iluskával.— 
Molnár József volt celldömölki, jelen
leg budapesti m, kir. pénzügyi- íővi-
gyázó ma vasárnap délután 6 órakor 
tartja esküvőjét aa apátsági temp
lomban Takács Maucikával. 

Áthelyezés. A azombatbalyi 
máv. Ozletvezetőség Molnár Józaef 
már. előlütőt a celldömölki fűtőház
tól a pápaihoz helyezte at. 

Névmagyarosítás. Boaaonyik 
Margit éa Mária, két oaöngei férjes 
asszony leánykori családi nevOket 
belOgyminíaateri engedéllyel Borgói-ra 
változtattak. Érdekes, hogy ezidejg 
ana példa nem volt, hogy férjea 
aseionyok változtatták meg leánykori 
caaládnevOkeU ' • -

Bucao Izsákfáa. Ma vasárnap 
délután leaz megtartva Izsákfán a 
légi, boldog idők hagyományoz bu-
oanja. A tanomulatlagot ez alkalom
mal a tOzoltóegylét rendezi. A mu
latság iránt városunkban n nagy 

"rendez á kovetzező'^ürrammal: De." 
9 órakor megnyitó ahitatot tar! '-óitai 
Vido" Dan,el egyházmegyei feiüg;, elö 
és Mód Aladár helyi iulké/iz. Fél lo 

: órakor kivonulás a liőai rtznlékmühöz, 
ahol beszedet mond Berzsenyi-Jáno
sit* Miklóa ifjúsági elnök. 10 órakor 
istentisztelet; tartja Molitoriiz Jáuos 

"esperes; Otanoa Bácsr^Sáüdor cell-
ijömölki lelkész; Az elsodort faln, 
Erőig Sándor budzpesli ifj, lelkész
titkár: Elnémult harangok címen tart 
előadást. Ebéd utáu ifi óra, vezeti 
Eróss Sápdór, majd Bélák János 
nercei lelkész tart előadást: A csoda 
szarváé nyomában címen. Ezután 
énekkari berj-ulató lesz, amelyen az 
ifjúsági egyesületek férfikara vesz 
részt. A nyertes énekkar őrzi egy 
évig a szép;_és értékes serleget, ame
lyet az e.imu't ívben-,a celldömölki 
énekkar nyert el. Zaró ahitatov tart 
Lukács István kemerssshingyeszi tslkést 
A celldömölki ifjúsági egylet a reggeli 
vonattal indul és este érkezik háza. 
Az énekkari versenyen a vegyeskar, 
mist versenyen kívüli epekk 
részt. " .".- • • • _- : 

Az elmúlt vaaáraap, május hó 
10 én összgyülekezeti közgyűlés'volt 
az evang. ifjúsági otthonban, amelyen 
Bácsi Sándor lelkész az 1936-ös év 
lelki mpnkajáról számolt be és a le
mondott gyülekezeti főgondqok Németh 
János helyett Csikor Lajos adótisztat 
választotla meg, Németh Jánost pedig 
örökös tiszteletbeli főgondnoknak va-
láaztotta meg. 

Lugkövst ivott. B-oi Zoltán 2 
éves aisos igi gyermek, miközben édes 
anyja a konyhából kiment, a tűzhely 
szélén levő lugköves poharat magához 
vette és "abból ivott, a snlyoaan sérült 
gyermeket azonnal beszállították a 
celldömölki közkórházba, hol ápolás 
alá- vették, állapota életveszélyei. 

Az aéorjánházai raf. ifjúság 

nagyvendéeló helyiségeiben zártkörű 
táncmulatságot rendez, amely mulat-

! aag tiszta jövedelme a rádió feuntar-
| tási költségeire fordittatik. 

Járási népmévelesi nap. Má 
zajlik le varosunkban a járási nép
művelési bizottsági által rendezendő 
népművelési' bizottaág nap, amelynek 
programmjáról mult asámunkbaa 
részletezen beszámoltunk. Az érdek-
lődéz nemcsak városunkban, hanem. 

. mesaze vidéken nagy mérvben nyil
vánult meg, ennek oka abban talál
ható, hogy a járáai agilia rendezőség 
a vidék kultúrájának legnívósabb szer
veit kívánja a műsoron szerepeltetni, 
amely műsorszámok a kOzség kultú
rájának óriás módon való. fejlődését 
igazolják. A járási rendeső bizottaág. 
értékes dijakat tűzött ki, köztük sze
repel egy azép vándor dij ia, amely 
minden évben a győsteat fogja illetői. 

Varmegyei kisgyűlés. A vár
megye kiagyBléae jóváhagyta; Celldö
mölk nagykösségnek Laakóy Jósseíről 
Reményi Istvánra átruházott vendéglf 
bérletét, Celldömölk rendezte a kős
zeg alkalmazottak betegség éa bal
eset biztosi táai flgyét, Jánosháza nagy
község elkéezitette a polgári iskola 
terveit Pépoe községét kötelezte a 
kisgyűlés a vadáazterélet szabályzásra 
bórbeadásárs, Celldömölk nagykőnél 
által a todógtjévtoaó építésére meg
szavazott 1000 peagő segélyt jövá-
hagyta. - M 

http://juoi.es
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- A kőzté tek ház ta r tás i t a m. 
kir. belügyminiszter l«gu«abbsu kiadott 

- körrei-delete értelmében még az ed-
digiekűtl is - fokozottabb mértékben 
kívánja ellenőrizni. A réndeíet újítás 
az ellenőrzés terén, mert eddig csak 

- azokról a községekről kellett a zár-
- ezamadások egyidejű előterjesztésével 

a miniszterhez jelentéit tenni, ame 
lyek a zá r számadás iéve t . def iut l t r 

zartak. Az epre vonatkozó munkala-
--. tok m á r a vármegyei számvevőségén 

metiez dödlek, , 
A saghegyí Bazaltbánya ötsz-

K- munkátaága a vállalat lennáliásanak 
25 éves jubileuma alkalmából sport 
felszerelésük javar»_Lazar JeLöjgaZ' 

—gató és Sobletíagcr Gyula nagybérlő 
ditzelnökiége. valamint a vállalat 

20. szám. 
t 

.tisztikara é s . ; tnűszaki - vezetősége 
fővédnöksége mellett ÁldotOcstitörtö-
kőn délután 4 órai kéTdéTteTaz also-
sági yadászy-féle ..vendéglőben zárt-
körü táncmulatságot rendez, amely 
mulatság iránt mar nemcsak Alsósá
gon, hanem-a messze vidékről is nagy 
érdeklődés nyilvánult meg Belépőjegy 

Zl agy személyre 50 Bilér, ctaiádjrgy 
.. 1 pengő. • . j '•' • - . -

Elrontotta a vasúti váltót. 
Szvatt Ferenc 20 esztendős, állítólag 
kaposvári illetőségű péksegéd kéttar-

• eljutott a soproni vasút mentén levő 
kavicsbányára, Szvatt at akarta val
tán' a váltó", a . kavicsbánya felé ?e--
ze.tő sinre r ile ez sehogy sem akart-
sikernlaí, mire '-SzVáft-erőszakkal - for
dította át a váltót, minek következ
tében a jelző tárcsa elferdült és a 
siuek is megrongálódtak. Hétfőn 
vonta feleiősségre közveszéhes ron-' 
galas miatt a törvényszék, 6 hónapi 
börtönre ítélte. Szvatt az ítélet ellen 
iéTebbezett, de feléboezett a; királyi 
ügvéaz ts snlyosbitasért 

uaggjüiea plakátjának megtervezésére 
pályázató hirdet a következő feltété-
lekzol: 1 Tárgya: A katolikus nagy
gyűlés v -iponti -gondolata: Krisztus 
és a" V- . i i . .2y Nagysága; 1 iv, mely 
méret ben körülbelül. 16 milliméter 
fehé> szegélyt kéli hagyni. 3. A pia 
kaUervezei barom, sziuben zésziteudő 

i, színes papír alkalmazása számí
tásba veendő. 4.- A piazattervezetet I 

.oly. festést" technikával kell elkéezi-
leni, hogy az- titogranai tovoc'vagy 
ofszetoyomassaj hatom szín igénybe-
-zételével legyen sokszorosítható. 5. 
A pályaművet egy iv nagyságú pa 

i pirra, vagy kartonra- rajzolva, a ter?" 
vető művész teljes nevevei éa poutos 
lakcímével ellátva 1936.- jüofus. hó 
12-én déii 12 óráig az Actio Gáthó-
lica orsz. smokségenek központi iro
dájában (IV. Ferenciét-tere 7. 111. 
lépcső, L"em. 8. at.) kell benyújtani. 
6. A pályaművek beküldésére meg
jelölt batáridő után beérkezett, vagy 
a pályázat feltételéinek meg nem 
felelő határidő "után beérkezett, vagy 
á pályázat teltételeinek meg nem 
felelő-műveket a palyá**tnál figye-4 i r S z á m s d á s 1986. evröl. 5. Költség, 
lembe nem veszik. 7. A pályaművek t vetés 1936. évre. 6 Részleges- tiszt 

jelentőségének egyik kimagasló réssé 
lesz, bogy a napon szemelik fel azt 
a bősi harangot, amelyei a hadifog
ságban elhaltak emlekéueit megörö
kítésére P. Markó Marcsi ferencrendí 

-szerzetei, volt hadifogoly készíttetett. 
Az agilis előkészítő bizottság mindent 
elkövet, hogy az Ouuepséget miuél 
bensőségesebbé tegye. E napon lesz 
Papau a HadirokkanUzOvetaég zöz-. 
gyűlésé, Frontharcosok duusntuii se-
renzemléje. Hadigondozottakat, Freni-
harcoa bajtársakat, vasutas bajtársa
kat és hozzátartozóikat szerételtet 
varja a^lrend'JZöség. Fillérek gyorsvo
natok" bevezetése írSht a rendezőség 
a Mav. igazgatoeagat megkereste. 
Uiodoi.uemO felvilágosítással készség
gel szolgai a rendező bízottság Pápa/ 
Varoshaza. J . - : • 

I . Közgyűlés a Kath. Körben. A 
^CeifdöműTkr-Ksthorrkm-E^ 
L május hú 31 én délután 4 órakor 

tartja a Katholikus'Hat nagytermé-
1 ben évi rendez közgyűlését. A gyÖles 
| tárgysorozata: 1. Elnöki megnyitói 2. 

Főtitkári jelentés. 3. Pénztári jelentés. 

- mint a férfiÍ'IÍ «Z égési 

világon!-««)m idegenk*d» 

rvcV softe valami finom 
nyaUnlsagtál! . . . . Egy 

jó kalács ét (.nom süte

mény mindig eliime»éff* 

tolal naluJE. . . . Küloote 

dicséret jar lehat minden 

jót sikerült és finom iiú 

süteményért a * '"• 

lelttjbirálísát és odaítélését tar o r szá - i ujitas. 7. Az alapszabályok 6. § anak 
gos elnökség végzi. -8. Az elnökség [ módosítása. 8. Esetleges indítványok, 
kitűzött egy 200 pengős első diját, 1 A i alapszabályok 10. §-a értelmében 
egy 1()0 pengős második dijat és egy j » közgyűlésen csak azok az indítva 

góV-bannadik-dijat—9. A dl . uyok tárgyalhatók, amelyek-^-SOa-
gyülés előtt legalább'5 nappal a Kör 

— — Végzetét szerelmek. A szerelmi 
drámákról" rendkívül érdekes cikket 
közöl Tolnai Világlapja uj száma, 
amely uagy terjedelemben és gazdag 
tartalommal jelent mez. A legkiválóbb 
magyar írók'novelláin kívül számta
lan pompás cikket, nagyszerű folyta- ! 
tasos regény i és közei száz képet í 
talál az olvasó a "népszerű képeslap j 
ban. Tolnai Világlapja egy száma 20 I 
fillér. -" . 

Háziasszonyok I Megjelents dr. j 
OETKER gyar I 9 3 t évi első kiadásn 

jazott"pályaművek tulajdoja és sok
szorosítási joga az Actio-ACathnhca 
orsz. elnökségére Száll at. 10. 'A: orsz. 
^elnökség fenntartja a jögót, vagy 
amennyiben a pályaművek között 
eseti.'c nem talál megfelelő müvet, a 
diját nem adia ki . 11. Minden pá
lyázó aláveti magá'.eaz orsz. elnökség 
d--mesének. 121 A bírálóbizottság a 
paiyatn'űvék felett a pályázati batár
idő lejártától számított legkésőbb 2 
héten beiül dönt. 13. A paljázalou 
részt vett, de pályadijat nem nyert 
pályaművekét az orsz. elnökség dön
tésétől számított két héten belül a 
központi iroda helyiségében délelőtt 
9—1 óra között át kell venni, illető 
leg onnan el kell szállítani. E határ 
idő eltelte után az orsz. elnökség a 
pályaművekért felelősséget nem vállal 
A pályaművek- be és elszállításinak 
klltsége a pályázókat terceli. 14. 
Felvilágosításokat a közp. iroda ad a 
fent jeTö't időben.. 15. A plakátba 

elnökénél írásban beadattak, 
j '** Nagyszabású sportnap Győrött. 
. Május 21-én nagyszabású sporlese-
] meny ezinhelye lesz Győr. Ugyanis 
• ekkor tartja az KTO palyaavató On-
1 népségét. A i el a v ata»«al .k a posolatban, 
i a nagysikerűnek ígérkező aportnapra, 
] az ETO az egész napot betöltő k i -
I magasló apurteseményekrOl gondos-
I kodott. Délelőtt a Cziraky-téri nszo-

dában bemutató mérkőzésen szere
pelnek az ETO birkózói, majd a zöld-
fehérek vízipóló csapata' játszik 
barátságos mérkőzést a Műegyetemi 
AFC főiskolás, legénységével. Délután 
pedig folytatódik a műsor a vidék 

i legmodernebb, imponáló méreti sport 
talepen, az ETO pályán. Itt felvonulnak 
az egyesület különböző szakosztályai, 

I majd a futballmérkózéaekré kerül a 
I sor. Az ETO második csapata e k i 

tűnő Hubertussal játszik serlegmér
kőzést, majd utánna a' profi -üipest 

Iparigazolványt nyert \ w . t.,»i 
szergénytlakos csiznladia- N .y Lajos 
csöngei lakos vegyest>-r.-.<t<• le'-r.• 

.. Járási levette léveraeny Cell-
1 dötlfilkoa. Járási levente :Mvere«riyt 

rendeznek ma délelőtt 8 órai kez-, 
dettel Celldömölkön a Lev^.ite lőterén 
benevezett a versenyre 14 csoport. 

IparbetzüRtttés. Krefner Maria, 
celldömölki lakos i.öi szaboipsrat, 
Papp István ealldömölkiJ^kcs vegyes-
kereskedését szűntette be. , 

Árjegyzékek olctébk szállítása. . 
A kereskedelmi és -iparkamarák a 
kereskedelem éa nyomdaipar óuajai 
az árjegyzékek ölesebb száilitasa é>-
dekében a kereskedelemügyi-miniss-
ternéi már többször toiiuac-öliak. 

Most végre tetjaaült az óhaj, 

beletel verendő -z a^oveg: .Kris/tus I í o m p ^ v 6 m j iuz ik a jónevű 
falu 

fényképes receptkonyve, melyet ki-
vau ágra bárkinek ingyen és bér 
m-iitv* kű.d: Or. OETKER A. tap-
S2-fmüvek Budapest VIII. Conti u. 
25. Süiőpor é.-, v.inillincukor ára most 
j-v.:eukint 12 ffnér. 

Az i d t i katolikus naggyülés 
plakátpályizata. Az Aetio Catboiiea 
ors agos elnöksége, a 27. katolikus 

t0lik:n 
oklób" 

. X X V I I Orsza^o- Ka—KTO-val. A kimagasló iporte 
Nacg.ii.é- Budapesten 
3—4—5—6. 

Hadifogoly hősiharang szente
lése Papán. Pünkösdkor a Hő-Ok 
visaroapjau kegyeiettehes és " benső 
séges Ünnepséggé.; aídtizoak" Papa 
város. vitézei, badirokkantjai,frouthar-
cosai hősi halált halt bajtársaik em
lékének. A nap és az ünnepség 

ízlésesen és olcsón akar öltözködni? 

K e r e s s e f e l b i z a l o m m a l 
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REGÖS ENDRE 
celldömölki divatáruházát. 

Pcntos, szolid kiszolgálás! Olcsó árak!. 
Férfi és női t a v a s z i és nyári 
divatszövetsk, s e l y m e k n a g y 
választékban. Férfi fehérne-
m t t e k állandó raktáré 

mérték után i s ! 

elé az egéaz Dunantu.on rendkívül 
nagy érdeklődés nyilvánul meg. A 
mérkőzésre szóló belépőjegyek,lénye
gesen olcsóbb elővételi árban, májua 
20 an ette 6 óráig a Győri Hírlap 
kiadóhivatalában és Nagy Béla Ziőlt 
Baross uti üzletében kaphatók. 

Az üj vasúti menetrend pén
teken hajnalban lépett hatályba, sajnos 
a lapumban közölt leépítések tényleg 
megtörténtek, a celli fűtőház csak 
egy vonatpárt kapott, a Győr-felé 
induló 1327. számn és ide délután 
visszaérkező 1314-ea számú személy
vonatot, nem kapta meg az újonnan 
bevezetett Szombathely GyÖr kötött 
közlekedő. 1801—1382. számn kezelő 
tehervonatot, amelyet beszüntetése 
előtt, 5—6 évvel ezelőtt a oslli fotó
ház továbbított,, úgyszintén eleteti 
ennek továbbításától s celli vonatki
térő szemtlyzet it. Az uj menetren
det lapunk mai nánaában közöljük. 

Járat i tüzoltóvsrtety Celldö
mölkön. Június 21-én városunkban 
délután fél 3 órai kesdtttel tűzoltó 
verseny leaz, a verseny érdekeinek 
ígérkezik. A nevezéseket jnnios 15-ig 
kell beküldeni' dr. Bisitzky András 
elmére, nevetési díj lü pengő, . 

Elhtlatztott to rn iünt tpé ly . A 
helybeli állami polgári fiuiskolt má
jút 24-re kitűzött tornaünnepélyét 
jnnios 7-én tartja meg délután 4 órai 
kezdettel az iskoli udvarán. Belépő
díj 710 ét 90 Illér. 

mert a posta t belföldi postai forga
lomban •árjegyzék* néven uj nyom-
tatrány fajtát rendszeresített, május 
1-töl ákövetkező díjszabás mellett: 
100 grammig 8 fillér, 250 grammig 
6 fillér, 500 grammig 10 fillér. 1000 
grammig 20 fillér. '•" 

Az Ozletsiabályzati feltételek a 
következők ; 

1-. KÉr-egy küldemény csakis 
at árjegyzéket kibootajtó Ötletére 

totó hirdetéseket,—árjegyzesettr 
kapcsolatot stöveget tartalmazhat. 

2. Minden egyet példányt •Ár
jegyzék" megjelöléssel keli ellátni ét 
azon az árjegyzéket kibocsájtó nevét 
és lakóimét ia fel keil tüntetni. ._. 

8. Egy-egy kOtdemény súlyt aa 
1000 grammot nem haladhatja meg. 

4. E küldemények kizárólag a 
kéézpenssel bérmentesített kózöntégat 
lerélpottti küldemények felvételére 
felhatalmazott postahivataloknál ad
hatok fel, ajánlva kezelés e külde
mények feladatánál ki nem köthető. 

- 6. Egy-egy alkalommal egy pél
dányban kiSJtitett feladati jegysékkel 
legalább 200 darab küldeményt kell 
poétára adni éa asokat a felsdás al
kalmával kész pénzzel kell bérmen
tesíteni. 

6. E küldeményeknek egyebek
ben a nyomtatványokra előirt felté
teleknek meg kell felelniük. 

Az alsósági PLE t á t ómul st ta
gat felülfizettek: Lázár Jenő.Schlé-
sioger Gyola 5 P, Vas Qyola, Rth-
bergér Arnold S P, Foltányi Fereno 
i ö O P, M. M. L60 P, N . N. 1 P, 
Báláit Béla, Vadászy Pál , Csajbók 
István, Bíró Kálmán, Stakály Dezső, 
Nagy István 60 fillér. A felülfiaeté-
sekért esntoo mond háláé köszönetet 
a rendezőség. 
, A képvltt löválatztók száma 
a oelHömölki válatztókerflletben je
lenleg 24.081T ezelőtt pedig 22.399 
volt, tehát a szaporulat 1682 lélek. 
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Járásúik ál.ategétzségügye áp
rilis havabaO átlag tedvező roll, lep
leim megszűnt Kemeneahőgyétzea, 
rühesség tnegtzünt OatByattzonyfán, 
sertéspestis fellépett Kemsaeiruiga-
eibau. ^ 

A celldömölki közkórház beteg-
largalma 70—70-72—90—1676. 

Járásunk közegészségügye áp 
rilis bavábso jarulatt sautai, a fer-

S p o r i . 

1410 betegséget szama caökkenL Vör-
hsoy előfordult Celldömölk, Ostffy 
aaizony fa, Komeoesssentpeteren, nyílt 
gOmökor Celldömölkén. 

Budapestre utazok figyelmébe 
ajauijnk a Hungária Gőz-, Ktdfűrdő-
4» Virgyógjmtéiet 'VI I . Dohány-utca 
44;, mint a főváros legolcsóbb és a 
pályaudvarokhoz legközelebb fekvő 
fürdőjét. It t reggel 6 órakor nyitnak 
Q I T i hogy a hajnali vonalokkal Pestre 
érkezők egyenesen oda mehetnek, ahol 
fürdet után s tágas pihenőben mago
kat kialudva járhatnak dolgaik után. 
Oői ée kadfördő ara 1 P. Kiszolgá
lási díj eeak 10 Hjlér. 

A Felsödunántuli MezSgazda-
ságl Kamara 1936. májút hú 25-i'n 
hétfőn délelőtt 9 órai kezdettel, Esz-

- tergombao a" Tármegyeháza nagyter
mében XXVII. rendet közgyűlését 
tartja, melyre a Kamara tagjait ezen
nel megbírja és a tárgysorozat fon
tosságára való tekintettel, teljés 
tzamoan való megjelenésüket kéri as 
elnökség. A kamarai közgyűlések 
nyilvánosak s azokon a kamara köz
érdekű munkája iránt érdeklődő 
vendégeket szívesen látnak. A gyűlés 
tárgysorozata: 1. Elnöki bejelentések, 
— megnyitó. Üdvözlések. 2. Foldmi-
veléeügyi minisztérium és a közfel-
Ogyeleti hatóság leirata at 1984. évi 
zárszámadások jóváhagyása tárgyában. 
8. a) A kamara 1986. éri rársztrá
adásainak és a számvizsgáló bizottság 
jegyzökönyvének elSterjesztéte. b) a 
kamara 1936. évi működén jelenté
tek előterjetstése. e) állásfoglalás az 
időszerű mezőgazdasági kívánalmak 
tárgyában. 4. A kamara mnnkatflgyi 
szakosztályának határozatainak elő
terjesztése. 6. A kantára méhészeti 
siakosztai anak megalakítása. 6. Pe
res ügyei bejelentése. 7. Esetleget 
indítványok. 

300 oldalas a Színházi Élet 
H) százsa. Aki nem.járt—Budtpcateo 
a Nemzetközi Vásáron, ha végignézi 
a Szinházi Elet legújabb számát, a 
vasár minden káprázatát, pompáját 
láthatja, mintha osak ott lett volna. 
Kálmán Jenő és Qalhy Böske cikkei 
és nagy sereg pompás kép írják le 
és mutatják be az idei nagysikerű 
vásár minden kiemelkedő érdekessé
gét. A vastag könyvnek beillő Szín

házi Élét egyéb érdekességei: Marái 
Sándor cikke •Ciodák.as irodalom
ban* címmel. Hatvány Lili kritikája 
Holoár Ferenc darabjáról és a Nem
zeti Színház újdonságáról. — Pesti 
Híradó címen tizenkét világhírű kül
földi újságíró irja meg pesti tapasz
talatait. Dénes Oszkár beszámol kül
földi útjáról. Szép Ernő cikke a virág
kiállításról. Helyszíni közvetítés a 
jubiláló ' Vígszínház bankettjéről . a 
Fessek klubban. Hevesi Sándor rádió 
és zene kritikája. A Korda 'pályázat 
döntése. Irodalmi élet.Darabmelléklet 
, Visanabaz Jegojabb - sikere Az 
tltfl tivaszi ntp. Sientációa kottaalá 
ger 64 oldala* radiómellékttl, 32 | 
oldálaf gyermekújság és kézimunkaiv : 
egészíti ki a Ssinaaz.i Slot. 800 olda
las nj saajnlt, amelynek ara 60 
Bjíér. Előfizeléii dij negyedévre 650 
pengő. Kiadóhivatal Budapest VII. 
Krzsébet-kOrot 7 . " 

H i r d e s s e n a 
Kemenesaljában 

Sz. MAV I L — CVSE 2:1 (1:0). 
Bajnoki. Vezette: Fníz. 

Elvesztette a-vasotaé a szom
bathelyi mérkőzést ea vele együtt 
elvesztettük ntolso reményünket is. 

Nem az egész celli csapat okol-
ható a vereségért, mert a védelem 
most i t derekasan, küzdött, .-. ha 1 f= ur 
is megállta helyét, egyedül a csatár
tor 2—3 tagjának lelkén, illetve tehe
tetlenségén' tzárad a szombathelyi 
kudarc 

Bognár parádét védései nem 
egyszer ragadtatták tapsra a bárom
ezret nézősereget. 

Hátvédeink, a fedezetekkel egy ült 
szintén nagy munkát végeztek, azon
ban csatársorunk as utolsó 26 pero 
celli fölényét, amikór a szombathe
lyiek csak ritkán jöttek at z fél vona
lon, kiaknázatlanul hagyták. 

Otváth, ki áz egész csapat leg
gyengébbje volt, két izbeu tiszta hely
zetből nem tudott golt elérni. 

Elvesztettük a-mérkőzést és vele 
együtt a bajnokságot is.. Kezdheti 
csapatunk élőiről a verejtéket mun
kát, amire talán nem is lenn9 szük
ség, hs a esap«,t egy-két tagja ruiuo-" 
lyabban veszi a szombathelyi mérkő-
sés utolsó peresít. 

A gólokét Hangler, Török, illetve 
Ven esz rúgta. 

Pápai Perut* U.—CLSE 2.-0 (1K>). 

Atlétika. A helybeli poleári 
fiúiskola aportköre., muff tzocbaton 
délután 3 órakor tartotta ezévi atlé
tikai versenyét a ligeti sporttelepen 
szép számú közönség előtt. Jobb 
eredmények a követhezők: 1O0 m. 
sikhitas (Il-kor-o, 1U—1?. 0.) 1) Me
gyeri G. 13.14 mp. Diszkotzvetés (II. 
kor-o.) 1. Szász K. 24.48. 4+100 
m es ttaféta (II . ko-o.) 1. IV. osztály 
a) csapata 52.8 ntp. Ma gas ugrat (1. 
kor-o, L I I . o.) 1 Jaoáea L. 140 cm. 
Magasugrás (II. kor-o.) 1. Bacikay J. 
165 om. Távolugrás (L kor-o.) 1. Ka
reth B. 473 cm.Távolugrás (I I . kor-o.) 
1. -Megyeri G. 5 m. Rndugras (I . 
kor-o.) 1. Remport Z. 220 cm. Rúd
ugrás (iL kor-o.) 1 Pozsonyi P. 260 
cm. A tzép eredmények igazoljak 

szakértelmét éa nagy 
(H. Z.) 

KEMENESALJA 

letek a kikiáltási ar 10*/,-.at kész
pénzben, vagy at 1881: LX. ta 42. 
§-abau meghatározott árfolyammal 
számítóit óvadékképes érték papirot-
btn t kiküldöttnél letenni, vagy a 
bánatpénznek előleges bírói letétbe 
helyrzeséről kiállított letéti eliamer-
véoyt » kiküldöttnek átadni ée az 
árverési feltéleleket aláírni (1881 :LX., 
ta 147., 150, 170. §§; 1908. LX. 
tc. 21. §). _ _ ; X -

Az, aki az ingatlanért a kikial-
t.-si arnal magasabb igérelet telt, ha 
többet ígérni s-mmit -a.n akar, kö
teles nyomban .- kikiáltási ár száza
léka szeriül megállapított bánatpénzt 
az általa igért ar ug-vahannM száza
lékáig kiegészíteni (1908: XLI t.-c. 
25. §). . • 

Celldömölk, 1936. íebrnar 25. 
.( Dr. Dombay, sk, kir. jbir. 

A kiadmány hiteleül: Géfin, tkveze'f 

20. szám 

vezetőjének 
agilitását. 

Apollói Hangos Mozgó 
Felelős vezstfi: Wittmann Andor. 
Május 16 szambát, 17 vasárnap: 

Wílly. Forst nagyszerű mesteri reu-
•-. ';. dezése: . 

Pola Nepri világhírű művésznő lösze-
" replésével: 

M A Z U R K A 
A szezon legnagyobb sikere. 
Kitűnő kiegészítő és Híradó. 

Előadások kezdete : szombaton poo-
i/san »ste fél 9 órakor. Vasárnap 
délután 4, 6 és ette lel 9 órakor. 

Május 20 Sztrda, 21 csütörtök : 
. Monumentális zenés -. ilagfilm: 

• • • rr 

Legújabb sxabadalmu dn-
gattyunélküli gyümölcsla 

permetező készü ék 
.Njncs bente bőr, gumi, sem 
lemdugattyu. Nem romlik, nem 
kopik, szerszám nélkül szabad 
kézzel szétszedhető. Használható 
bármilyen edénjböl, vagy háti-

.puttonyból, .utóbbi esetben egy 
rossz permetezőgép tartálya is 
aikalmas. Kérjen díjtalan leírást. 

Gyártja: 

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

ker. Kerekes 11. 28. 
. Telefon: 906—79. 

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

azonnal kiadó. 

Főszereplők: Willy" Forst, Hörbiger 
-Pál és Sima Oszkár. 

Pompás kiegaszitö és Híradó. 
Klőadátok kezdete: szerdán este léi 9 
órakor, osűtOrtOkOn délután 4, 6 ét 

este fél 9 órakrr. 

Széchenyi-utca 42.szám 
alatt egy három szobás 
ház angnsztns l-re kiadó 
j(ffic^könyvtar 3 g g Q 
Cel ldömölkön w v w w 

kötetes köicsönyköny vtáramat a Wes
selényi ntca 1. sz im alatti laKaso-
mon megnyitottam. Havi. 1 P kölcsön-
dijért hetente., háromszor cserélhet 

; ogy a magyar, mint a világirodalom 
! elassicus modern műveiből.-—' 

Kemény Klári . 

V o n a t o k érkezése és indulása Celldömölk, ál lomásról 
Érvényes 1936 . május 1 5 - t S I . 

Érk. H o n n a n ? 

A celldömölki kir. jbir. mint telek
könyvi hatóság. 

806/1936. t t . szám. 
Árverési Mrdetméiy-kivonat. 

Vidos Dáoielné Berzsenyi Dóra 
végrebajlátónak, végrehajtást szen
vedő ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság végrehaj
tási árverést 128 P tokakOy.eleiés éa 
járuléka behajtása végett a celldö
mölki kir. járásbíróság területén levő 
Celldömölk községben fekvő s a cell
dömölki 343. az. tkvi betétben Szalay 
Karoly (aói Torok Viktoriával) nevén 
allô A I . 1—2. tor 489, 490. hrsz, 
alatti házas belsőségre 1800 P, az 
A I I . 1—2. sor 1308, 1809 hrsz. 
Sártói szántóra 450 P, — az A III . 
1—2 sor, 1345, 1346. hrsz. rôt és 
szántóra a megyeren 2016 P kikiál
tási árban elrendelte. 

Az arvsrétt 1936. évi jaaiiis 3 
napjás d. e. 9 órákor a telekkönyvi 
hatóság hivatalos helyiségében Koa-
saib Ltjot ntsa 6. sz. 3. sjto fogiák 
iss gtaztani. J i 

A t árverés alá kerülő házas 
ingatlan a kikiáltási ár felénél, a 
többi kélhtrmadanal alacsonyabb 
áron nem adható «j. 

Az arrerelni aitndékorók köte-

személy 
motor 

személy 
motor 

személy 
motor 

személy 

gyors 
személy 
motor 

vegyes 
- motor -" 
személy 

gyors, 
személy 
motor 

személy 

-410 
5.02 

¡ 6.44 
6.55 
7- 26 
8- 23 
8.26 
828 

11.24 
11-32 
1137 
1315 
13.20 
14.(7 
14-22 
14.. 8 
15.50 
15.58 
16.02 
18.13 
18.00 
18.19 
19.11 
20.35 
21.48 
2131 
21.53 
21.58 
23-41 

Bp.— Keleti 
Szombathely 
Sopron 
Szombathely 
Veszprém kp. 
Győr 
Zalaegerszeg 
Szentgotthárd 
Ttpolct VI.27.1X18. 
Budapest—Déli 
Szombathely 
Zalaegerszeg (I) 
Gytr ~ 
Pápa (vas. nem) 
Soprpn 
Szombathely 
Győr 
Szombathely 
Zajaegerszeg 
Székesfehérvár 
Sopron 
Szentgotthárd 
8jj.-Kelea-t}ySr 
Szombathely 
Sopron (2) 
Keszthely-Zalaag. 
Győr 
Bp-Keleti-Szék. 
Szentgotthárd 

vegyes 
személy 

veß-es 
személy 

motor 

0 0 » 
személy 
motor 

személy 

motor 
személy 

ejort 
motor 

személy 
motor 

»zeniely. 
személy 

Hová? 
420 
4J0 
506 
518 
5.22 
6-38 
6.21 

¡3 
e33 
836 
8.40 

11.38 
11.43 
11.40 
13.04 
13^5 
1432 
Í4.43 
16.06 
16.05 
18.23 
18.20 
18.25 
18.22 
1834 
19.13 
19.16 
21.59 
22.00 
22.02 
2155 

Sopron 
SzeQtgo.thá-d 
Székesfehérvár 
Zalaegerszeg 
Qyőr 
Pápa (vts. att») 
Szombathely 
Ketzthely—Ztlttg. 
Szombálhely 
Győr—Bp,—Keleti 
Székesfehérvár 

Ibiid 
yör 

Zalaegerszeg 
Sopron (3) • 
Szombathely 
Tapolca 
Székesf-BR.-Ktl. 
öyor—Budapest K. 
Szombathely 
Sopron 
Szombathely 
Bp.—Déli—Szék. 
Győr 
Zalaegertzeg 
Székesfehérvár 
Szentgotthárd 
Zalaegertzeg 
Sopron (4) • 

G^r-^Scapest K. 

sort 21.46 Győr csak V. 30, VI. 6+1S— 
-27, V«. 4 - 1 1 - 1 8 - Ï 6 ét VIH. 1-8 

ét 14-én közlekedik, 
i V. 15-Vl. 2ft4s ét Ht 9-tai közltkelik 

V. 31-tol IX. 13-ig vatsr ét ünnepnap közlekedik 
i Csak celli vásárok alkalmával 
i V. 31-től IX. 13-ig vasar ét tluepaap kUzlekedik 

Gvort 21.51 Szombathely, eta* V. 30, K 
6-13-20-27,-VU. 4, 11-18, 25, VB. 

.Nyomatott D-lnkirreve Nándor vültoyerórt ocrajdxztu kon) voyopjíajábM, CcJJdAmñUi. 
r^Fnocvtsnu' 


