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Szerkesztőség áá kiadóhivatal:
Celldömölk. Kossuth Lajos-utcs te. szám
letés dija eiore

As Iskolákban miniszteri rendelet folytán megtartani szokott

is, átkot szór az ilyen gaz ná \ éa fák védelméről; erősen dor
ciókra. Ami történik a parkokban, gáló szavakkal ítéli el a pusz
ligetekben: egyenesen szülőt és tításban kedvét találó lelketlen
iskolát szégyenítö botrány, a gyermeket. Alkalmi költeménye
kulturérzék teljes hiánya. Hogy ket szavalnak egyesek és han
milyen tépázása folyik a bokrok gulatos dalokat énekel aa ünneplő
nak, különösen a félreeső lige gyermeksereg. Mbgyon kedve*
tekben, arról csak a legmélyebb keretek között folyik le az ün
megbotránkozás hangján lehet nepély, de aztán ezzel egy évre
beszélni. Utaljak-e itt a celldö be is van feiezve a célkitűzés
mölki Félix-liget pusztítására?!... aktusa. A madarak és fák pusz
Az oly nagy áldozatokkal létesí títása pedig tovább folyik.
tett ligeteket, sétatere ;et elsősor
Nagyon természetes, hogy
ban kell, hogy maga a közönség a növények ét madarak megvé
vegye pártfogásába. Az iskola e dése tekintetében a hatóság tehet
téren megteszi a magáét, de a legtöbbet. Tanácsos volna, ha
vele együtt természetesen a szülői a rendőrhatóság szigorú utasí
háznak is osztoznia kell e fel tást adna a rendőr-szemeknek
adat betöltésében.
arra vonatkozólag, bogy amenynyiben valakit, akár fiatalkorát,
Azután ott vannak az állat akár felnőttet tetten érnek, állít
kínzók és pusztítók: a fészek- sák elő, hogy ellenük megindít
rablók és tojásrablók, akik ugyan sák a legszigorúbb eljárást. Csak
csak minden emberi érzéből így lehetséges a rombolókat' el
kivetkőzve, Tarombólják ^ i » H ^ riasztani perverz kedvteléseiktől.
fészkeket és törik össze a tojá Csak igy lehetséges, hogy a nagy
sokat, vagy semmisítenek meg költséggel éa fáradsággal ültetett
egy-egy hasznos madárélelet. fák, bokrok épségben maradja
Avagy ott vannak
azok a nak és bennünket-gyönyörköd
más szívtelenek, akik tőrrel, eny
tessenek.
Benedek Vince.
ves vesszővel fogdossák Össze
pénzre váltás céljából, a kis
Közgyűlés a Katb. Körben. A
gyanútlan szárnyasokat. Mind celldömölki Katholikus Kör 1936. évi
ezekből az tűnik ki, hogy amit május hó 31 én délután 4 órakor
a gyermek a madarak és fák tartja, a Katholikus Has nagy termé
védelméről a »Madarak és Fák ben évi rendes közgyűlését. A gyűlés
papján* hall az iskolai év egy tárgysorozata: 1. Elnöki megnyitó. 2.
Főtitkári jelentés. 3. Pénztári jelentés.
ünnepélyes órájában, vagy a 4. Számadás 1986. évről. 5. Költség
szokásos kirándulás alkalmával, vetés 1936.--évre. 6. -Részleges tiszt
-— az édes-kevés arra, hogy a újítás. 7. Az alapszabályok 6. §-auak
madarak éa fák pusztítását meg módosítása. 8. Esetlegéé indítványok.
akadályozzuk. Szivei megiodiió Az alapszabályuk 10. §-* éttelmében
a közgyűlésen csak azok az indítvá
beszédet mond a tanító bácsi nyok tárgyalhatók, amelyek a köz
vagy a tanító néni a madarak gyűlés előtt legalább 5 nappal a Kör

Előfizetési dij egész évre 5 P, fél. évre
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en most 30 esztendeje tettel nagyobb szabása ünnep
k, hogy Magyarország iGreat séggel üljék meg, hogy ezáltal
oldraan* je: Apponyi Albert gr jf, maradandó értékűvé tegyék az
akkori közoktatásügyi miniszter, évfordulót. Az illető miniszter
az 6 nemes elgondolása folytán is hangsúlyozta
körlevelében,
rendeletet adott ki, bogy az hogy az iskolák továbbra is hat
iskola buzdítsa, figyelmeztesse, hatósan működjenek közre a
növendékeit a madarak és fák növény és állatvilág védelmére.
kímélésére, azoknak védelmére. És ennek ellenére mit tapasz
Vagyis: elrendelte, bogy. áz isko t a l u n k ? ! . . .
lák évenként májas vagy június
Rámatatok arra a vanda
bávában vMadarak és Fák nap lizmusra, amelyet parkjainkban,
: jáTí tartsanak. Ez az elgondolás ligeteinkben látni kény felen a
a néhai nagy államférfiú nemes sétáló természetbarát. A közön
érzésére és fenkölt gondolkodá ség gyönyörűséggel szemléli kü
sára s egyben a növény és állat lönösen most, a virágnyitó és
világ.iránt táplált szereletére vall, lom bne velő nőnapokban a vi
akinek mint növény és állatba-, rággal és lombbal ékes parkokat,
rátnak, bizonnyal meg volt az ligeteket. De lépten-nyomon fel
oka, hogy eme rendeletét kiadja. háborodva látja, hogy akadnak
Kétségtelen, bogy öt is bosszan durva lelkit virágtolvajok, akik
totta az a kíméletlenség, amely- könyörtelenül letördelik a virág
iyel egyes durva lelkek a növé díszes ágakat, virágokkal együtt.
nyeket pusztítják és az állatokat Vannak, akik meg kedvtelésből
kínozzák. Ismételtén ia meggyő szaggatják a virágokat, tördelik
ződhetett arról, hogy a mi ma az ágakat és skalpolják a fákat.
gyar népünkből — sajnos — Immár atele van a város akác
hiányzik a finomabb érzék ahhoz, favirággal « is. De mintha minden
hogy a növényeket és állatokat akác a vandál lelkűek nek virá
értékük szerint kellőképen meg gozna! A múltból tapasztaljak,
becsülni la ok. .'.
bogy a fürtökkel megrakott ága
A rendelet kiadásának ne- kat könyörtelenül tördelik csupa
gyedszázadoa évfordulóján, 1931- ősi vad ösztönből, a kárlevésben
ben, az egyik miniszter-utódja j gyönyört találó sthederek. Lát
pedig - körlevelet bocsátott ki az i szólag a virágjáért
elemi, továbbképző és gazdasági j
De hiszen alig letörték él
iskolák igazgatóihoz, hogy a 25 is dobják a fürtös ágakat. Ezek
éves évfordulót a nemzeti és nek-látásán a jobb érzés felzú
pedagógiai értékekre vak) te kin dul é s aa etbika tanitáaa ellenére

elnökénél írásban beadattak.

m
CelldöipölktőlaZulufoldig
Entemoni, 1935. július. Délafrika.

Afrikából
hozott, V Posta w r t e s a t i í W g t U ^
ívben Köv.esi József földink küldött
inúpkra. atafo útjáról útleírásokat.
J8 l t #
f ?»szs * é M r ?
való szíves megemlékezést és Őröm
mel adónk bejvet kérésének, hogy
oWásómÉn2k is Órőmet é s ' % z e t e t
szerezzünk a " nagyon gondosan és
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Elmoltott m á r 46 éve annik,
amikor a celldömölki i t t . iskola falai
között, melyek' a mai napig változat
lanul várják visszs, ezóta már dere
sedő fejjel, • ' világban
szerte-stét
bolyongó, még éleiben"levő nebulóit,
begy. néha a gyermeki emlékezet
teteimUen ódon, szürke tálai köxé.
b e k között a (alak köz at kaltHttam nagy áhítattal és figyelemmel
szegény steteocsétlentU elhunyt tani-

taiftat,Stern Ignácot, valamintkésőbb,
azóta szintén elhunyt tanítómat, Ke

mény Józsefet. Emiékezetük
még eltörpítő exotikua növényzetével, szí . t e t t é k volna. A hegység lába még
bizonyara él sokak lelkében, szülő nes utcai forgalmával, piacával és j ködbe barkóivá, alatta még a tzunyvárosomban. — Tőlük hallottam elő kibírhatatlan hőségéül, amely as nyadó város, koloniális épületeivel,
ször Afrikáról, Vad emberevőkről, egyenlítőig napról napra fokozódik, pálmáival, de sónál jobban fonóiig
Kanibálókról és sok egyéb exotiko- az elviselhetetlenségig, az equator már az élet a kikötőben. Szioea em
máról ennek a soha el nem érhető körüli repülő hatakait és a bukdácsoló berek tömege várja.a bajén érkezők
földrésznek, melyet későbben külön deltaeket? — Erről talán egy más tömegét. Zotuk, Bazutok, Shaogaook,
böző útleírásokból is, ha nem is a alkalommal. — Most csak a Zulu- Malájok, Hinduk ée fehérek. Körül
valóságboa híven, de mégis megis földOn szerzett "rövid impresszióimat belül 600 méternyi magasságban már
ráesnek az afrikai tropikus nap ellő
merhettem. De - sóba sem mertem szeretném leírni.
elképzelni, hpgy válásaikor, onnan a
utazásom tengeri végállomása sugarai a tábla hegység ormára és
Sághegy aljából a sors utaimat ide Cape-Town, Fokváros. 10.000 kilo vöröses róssasziore festik. Aki valaha irányitja és tzemiől-szembe láthas méternyi éa 18 napi tengeri utazás est a képet lattá az soha el nem
sam, amit a gyermeki fantázia annak után arra ébredek reggel, bogy a felejti. Jobbra a tábla hegységtől egy
idején mint agy elérhetetlen álmot ható motorjai la yannak állítva. A kissé kisebb hegység, aá orossláu fej.
yésett as emlékezetembe.
csendesség riasztott fel, mert az A nevét onnan veszi, mert a hegy
Kissé nehéz lenne agy. rövid otOkős motowúgas 18 nap után ugy csncaa a távolból pontosan egy lektO
tárca formájában utam minden moz belé idegződik as emberbe, hegy a oroszlán mását ábrázolja: As orosz
zanatát, mintán már harmadszor va csend megzavarja at álmot. Gyorsan tan lej folytatása a tizenkét spoatogyok ebben as országbsn, összezsu leJoltősködök éa megyek tel a fedél- loknak nevezett hegy láncolat, amely
gorítani. — Hogy miként indul el a sette. — Az- első pillanat elképzel lehúzódik Gsmna Bsy-ig, innen pedig
hajó Qenuából ? Egy kikötő mozgal- hetetlenül megkapó. A »Duilio« — a jóreménység fokáig Cape Point-ig.
maa képét, a nagy hajó hogyan igy hivják a hajóntál, — már lehor Baloldalról látszanak a StellenbuBChi
hagyja el a partot? Az első állomást gonyzott a kikötőben. Szemben velem begyek. Stalleobueoh Délafrika egyel
Varasaiét, azután a Gibraltárt, atik- a tábla hegység, körülbelül 1000 mé leméinek városa. Az egyetemeken
tas etoditményeívei? Ót nappal kár ter magas és sast ötszáz méter ste Afrikánkon nyelven leess tanítva. í z
sőbb a megérkezést Bakáiba; 8aene- les, meredek lalezerü szikla tömb, a régi Holland (Bot) nyelv. Aa angol
' t hogy ka rneatataégea keaek épi- egyjtvew (zzaUattownbsn ran. Atongális fővárosába, minden képzeletet

KEMENESALJA

2. oldal.

Vármegyénk hódolata a kormánynak.
Hétfőm volt a
vármegye
tavaszi közgyűlése, amely köz
gyűlésnek egyik maradandó em
léke volt dr. Ostffy Lajos illuszt
ris főispánunk nagyszabású elnöki
megnyitója.
Ha figyelemmel olvassak, a
tartalmas politikusnak, a/ előreUtó államférfiakak és a kiváló
diplomatának hatalmas egyéni
ségét s mély hazafiúi jellemét
ismerjük meg ebben a beszédé
iben, mert az a tömör beszámoló
igazolja a hazafiul, - hogy örül
annak, hogy az elmúlt és befe
jezett események Gömbös Gyula
külpolitikai és belpolitikai vonal
vezetését teljesen igazolják.
Az olasz-abesszin háború
gyom befejezése megszilárdította
az olaaz éa magyar nemzet ba-.
rátságát, ezzel bizonyára az olasz
magyar szövetség is megerősödött,
amely a magyar nemzet nemzet
közi súlyát is emelni fogja, az
osztrák-lengyel barátság kimélyitése, a Dunamedence kérdésének
a magyar nép jelentőségének
elismerését vonja maga után,
valamint a német, svsjci, lengyel
.kereskedelmi szerződések a gaz
dasági helyzet javulásit igénk.
Ezeket domborította ki főispánunk
hatalmas elnöki megnyitójában,
továbbá kiemelte
beszédében
Kozma Miklós belügyminiszter
nek vármegyei kőrútját, közölte
azokat az eredményeket, ame-

lyakiet a kiváló államférfiú nem
csak megígért, hanem már rész
ben teljesített is (ezek között
szerepel közkórbázunk, a .tüdő
gondozó intézet egyesítése" és
annak további nagyaránya fej
lesztése).

— Kiemelte továbbá a főispán
azt is, bogy ezen.teljesített jogos
kívánságok után megérdemli a
kormány
és
belügyminiszter,
hogy a vármegye nemesen érző
közönsége, pirtkülömbaég nélkül
Advözöljé a Vezért és kormányát
sikeres külpolitikai vonalvezeté
séért, amelyet a törvényhatósági
bizottság egyhangOrlelkesedéeael,
egy hang ellenében meg is tett.
Ostffy Lajos dr. főispin
második főispánsága is nyugodt
és tiszta légkört és politikai
irányítást teremtett a vármegye
életében. Az ő bölcs tapintata,
nagy politikai képzettsége a vár
megye pártjai fölé emelte őt, az
6 súlyos politikai egyénisége
bittositotta a nemzeti egység
pártja hatalmas szervezetének
kiépítését. Ebből a hatalmas ki
épülésből hazafias szívből kivin
jak neki, bogy az országos
politika irányításában is szerepet
kaphasson ez a kiváló államférfiú,
aki már a boldog békeidőkben
is, mint az ellenzék képviselője,
tekintélyt és elismerést vívott ki
Tisza kormányával szemben is.

Népművelési nap Celldömölkön.
Amint molt azámaakban meg
irtok, * legnagyobb siker jegyében
zajlott le a járási ntpmflrelfidéei
bizottság által rendezett népművelési
nap. SZID te bámulatos,
. 0 . , hogy
liOJt I umeny
inujnyire szíren viaelik aa fala
(aln jegyzői,
jegyzői,
lelkészei és tanítói a faln kultnrajanak terjesztését
lindegyik község
todásának legjavit mutatta be az
•gybegyOlt és hatalmas közönségnek,
általános dicséretben és elismerésben

kell részesíteni a trianoni ifjúságot,
amely a kultúra batalmaa fegyverei
vel akarja megvívni nemzetnek nagy
barnát, a. magyar feltámadást. A
versenyre 19 község adta be neve
. zését. a reedezóbiaottság aszerint
osztotta
be a benevező községeket,
I
I amilyen aaámokkal szerepelni kiránt
| a veieeayben. Aa előadó eeoporiba
(Monolog, jelenet, színdarab és sza

valat) Kemeaeehögyéea, Kemeneakápolna, Kemeueamibalyla, Kemeneaban alig ocsúdik fel az ember a nagy azentmárton, Magyargeoea, Mersevát,
es gyönyöré benyomások alól, maris Tokorcs éa VOnöek, az énekeeoportba:
meejelenn«k az Angol Eaigrationa I Kemeoeahógyéez, Kemenesmagaai, KeOfieer hivatalnokai, akik,átvizsgáljak m»nistápolni ée Magyargeuee,a helyi
az útleveleit az másoknak és kellő sajátságok csoportjába: Kisköesk,
garancia ellenében megadják az uta Kiaaomlyó, Magyargenos, Tokores ee
sok Mamára a partra szállási enge Vönöok kOsségek szereplői kerültek.
délyt Dunna kezdődik a kiszállás
Délután 2 órakor a polgári fiués a nagy vámtermek ben a vám iekola tornatermében ée a róaa. kath.
vizsgálat, mely olyan egysxerten éa fiúiskola egyik tantermében nagy
minden zaklatás nélkül történik, hogy érdeklődéi kosepette egy-egy bíráló
mi bűizke Européerek példát vehet bizottság előtt a benevezett csoportok
nénk róluk. Rövid kis autó nt után szereplői mutatták be számaikat Az
bent vágyónk a városban.
előadó csoportban első lett atagyarSok hetet töltöttem a gyönyörű genca, második Maráéval, harmadik
kornyékkel rendelkező Cape Tow-ban. Szergény, negyedik Kisköesk, ötödik
Port-Klizabet-be vitt" az utam. azután Kemeoeemihályfa, hatodik Vonöek,
Eaet Londonba, Graammstownba, Jo hetedik Kemeneaaaeutmárton, nyolca
hn nn*fN"g « és Dorbánba. Utóbbi a dik Kameneihőgyéez.
legtroppikusabb része Délafrikátu k,
Az éoekosoporlbaa első Hagyatmeglepően tiszta ée gyönyörű város, genee, második jteameneenugaai, har
alm*"" direkt összeköttetés van In madik -Kemeneekápolna, negyedik Kediával és Ausztráliával, különböző meneshőgyéez.
hajójáratokkal. Innen vezet a legkö
' A helyi aajáuágok eaoportjában
zelebbi, lehetőleg járható nt a Znla- első átagyargenes, máaodik Vöuöok,
földre. Körülbelül 900 mértlöldüyire harmadik Kisiomlyó, negyedik Kis
fekszik innen a Znluland fővárosa, köesk.
. '
Eshowia. Egy éjszakai pihenés után
Nagyisabáau ée magas nivójn
Esbowieből Intemoniba vésetett utam, házi ipari kiállítási rendeseit a népaaity még 30 mértföldnyi ut, mely a mflvejéai bizottság a raisennyel egyZnluland belsejébe vezet. Ide még idelüleg a Lovon te-otihonhaa, amely
sem iireságnl, asm vasat
már délelőll 0 órakor megnyili és
folyt kov.)
egées nap *
h

— 21. aaam._--

A kiállításon Csócge, Egyhazaihetye, munkájáért. Utána a jutalomdijak
Kemenaimrhslyfa,
Kemenessömjén., kiosztása következett.
Külön elismerésiéi kell adóznunk
Mersevat, Nagyairnonyi, Tokorcev és
Vötiöct községek csoportjai szerepel j dr. Laatló Lajos szolgabíró azakavatek. A kiállítás áuyaga -nagyon szép tott éa köréltekiutő nagy munkájáért,
éa változatos volt. az elrendezése is amelynek köszönhető a miotárendezéa
külöo dicséretet érdemel. Voltak szebb és a felejthetetlen szép Bnnepélv.
nél • zebo lefaragások, játékok, kézi
munkák, ssóvO és varrotanfolyamon
H
I
R E
K .
készített azőtieaek, fehérneműét, férfi
ea ofli ruhek, amelyek oly gyönyörűen
Voltak elkészítve, hogy a legkényesebb Pünkösdi istentiszteletek.
lakásoknak ia díszére ráttnának, nrél
tao megérdemlik a dicséretet. Láthatd A rom. kath. plébánia templomban.
volt továbbá egy kis gőzgép, jirnely _
ssiotén feltűnést keltett és készítőjét
. Pünkösd vasárnap és hétfőn
mindenki megdicsérte. A biralo bi azonos a szokásos vasárnapi istent
zottság döntése alapján első lett Ne- tiszteletekkel. Pünkösd vasárnap d.
meakeresztur,. máaodik Vönöok, har e. 10 órakor Jándi Bernardia kormadik Nagyairnonyi, negyedik Keme- mányfőtanáesos, dömölkí apat szent
nesmihalyfa, ötödik Ostffyaiazouyfa, beszédet mond, utánra főpapi szent
hatodik Tokorcs. Az egész népműre
misét pontifikál nagy papi segédlettel,
léai nap Osizeillett pontozása alapján amelyen a Vegyeskar ifblár Gyula
1-efl Magyargenos 00, 2-ik Vöröck karnagy vezetésével latin misét énekel.
43, 3-ik tokoros 25, 4-ik KeÁi ev. templombai.
menesmihaly fa 21,5-ik Nemeskereeztnr
20, 6-ik Kemeaeseaagasi, 19 ponttal.
Pünkösd első ünnepén délelőtt
A oaoportbajnokok egy-egy értékéé 10 órakor prédikál Váozy Dezső s.
serleggel, míg a többi helyezettek lelkész. Délelőtt 11 órakor ürvacsorai
egy-egy szoborral és plakettel lettek istentisztelet prédikál Bácsi Sándor*
kitűntetve. A járáa gyönyörű vándor, lelkész, utánna Dr vacsorát oszt Hubert
diját agy aerlégat Magyargenos nyerte. István s. lelkésszel. Délután 3 órakor
Aabótb magyargencsi ev. kántortanító: lytorgikus gyermekistentiszteleten az
a népművelés érdekében kilejtett nagy Igét Hubert István s. lelkész hirdeti.
ée eredményes munkájáért megér Pünkösd második ünnepén délelőtt
demli a legnagyobb elismerést.
fél -10 órai kezdettel Bácsi Sándor
Fél 6 órakor kezdődött meg a lelkész tartja 80 koufiVmandus gyer
Sportpályán a szép népünnepélyt mekkel a konfirmáció ünnepélyt és a
sajnos azonban a csepergő eső sokat gyermekek Urvacsorat vesznek. D. a.
visszatartott az azon való részvételtől, 4 órakor ifjúsági istentiszteletet tart
de még igy 11 600 —700 ra tehető a Váozy Dezső s. lelkész, Hubert Ietváa
közönség szama, amely mindvégig s. lelkész e napon Zalaegerszegen
nagy érdeklődéssel kisérte az igazan hirdeti az Igét
~ szép ünnepély lefolyásai. A helybeli Le
~
Névnap. Jándi Bernardin korventezene Magyar Hiszekegye "után dr, mányfőtanáosoa, dOmOlki apátot .szer
Gerilla-Elek főszolgabíró gyönyörű dai névnapja alkalmával sokan ka
megnyitó beszédébea emlékezett.meg resték fel ázerencsekivánataikkal. A
a népművelődéi nagy jelentőségéről, különböző kath. egyesületek, iskolák,
majd további kitartó- munkára buz •közhivatalok küldöttségileg jelentek
dította a kOaaégi népművelődén •bi meg a rendházban, hogy jókiváaataizottságokat Ezután a bíráló bizottság kat tolmácsolhassák a köztiizteletbea
döntése alapján az egyes csoportok és közszeretetben álló főpapnak.
három első helyezettje mutatta be
Papi jubileum. Piri István oy. aaamait. Első vo t a Kemeaesmagaai
ev. dalárda, éoekazámai dicsérelet pápóci plébános a közel jövőben tártja
érdemelnek, utanua a magyargencsi aranymiBéjét, 40 évig lelkéizkedett.
csoport mutatta be toborzó táncait,
Búcsújárás. Tegnap, szombaton
amelyek .nagyon jól aikerflltek, majd délután a móri búcsúsok nagy proHorváth Ágota Meraevath adott elő oessiója érkezeti ide. . egy monológot óriási sikerrel. Nagy
Hősi istentiszteletek. Ma dél
meglepetést keltett a aaergényi cso előtt 1(J órakor az ev. templomban
port cigány-jelenete, amint az kocsi hősök emlékére istentisztelet lesz,
val a helyszínen megjelent, minden prédikál Váozy Dezső s. lelkész. Ezt
egyei tagja kitűnő előadó-művész, megelőzőleg 8 órakor ifjúsági isten
sikerük óriási volt. A vOOÖoki csoport tisztelet lesz.
Balázs-köszöntőt adott elő, a kukucsIchtys tásnr Izsákfán. A du
kiek magyar táasot A műsor egyik
legjobb pontja volt Sttle Sándor m i - nántúli protestáns csérkészcsapatok
gyargeaoai fiatalember gjönyörfl ma pünkösd ünnepeiben Izaákfáa két
gyar nótái harmónium kiaérettel, napos táborozást tartanak, melyre
;

kitűnő énekknltaraja ée biztos fellépéee
külön-külön megétdemli a legnagyobb
dicséretet Utáaaa a kieeomlyóiak
aaerapeltek nagy OH egyesen regői
bemutatókkal, végfii a jánosházaiak
Gyűngyoa bokrétája igazán megfelelt
minden várákosainak, a esép táncospárok gyönyörű jeieaeteikkel, nívóé
táncaikkal megfeleltek minden vára
kozásnak, látásik rajtuk, .hogy igazi
műrészek, rátermettek arra, hogy
mindenütt bemutassak nagy tudásu
kat. A batalmaa közönség már megjelenéedkkor sajoa taps viharral kö
szöntötte fiket, ami nem etfint meg
az egées produkciójuk alatt, aájnoe
aa eső nagyban siettette őket bemu

már eddig is szép számmal jelent
keztek vidéki oserkószek. J é mánkat!
NévDanep. Jándi Bernardin kor
mány főtanácsos, dömölki npát őmél-

tóságat névflnnepe alkalmából a
helybeli zárda növendékei kedden
délután meleg ünneplésben réiseiitették ée tiszteletére színdarabot ad
tak elő.
__;
BlCSU Vélétkfia. Csütörtökön
volt Vönöckön a hagyományosL *vi
boceu, amely ismét a régi hírnevének
megfelelő keretek kOzött zajlott le.
lekolavlzegálat. A celldömölki
ev. iskolában Lukács István kemeaeehőgyéezi ev. lelkén ée Gősy Fe
kemenesmihályfai ev. tanító
tatójuk gyors tempóban való befeje nne
zésére. Poller Irssébet tanítónőnek hétfőn délelőtt iakolavízigálatot tar
mindenki gratulált, valóban méltó tottak, úgyszintén kedden ^-délután a
volt is arra, mert a valóban művészi mesteri ev. iikolában.
láncok be tani t á n sok idejébe ée fá
Kirándulás. A helybeli polgári
radságába került. As igazán művesei leányiskola növendékei tanárnőikkel
ünnepélyt dr. Gerilla Klek főszolga a moll vasárnap - reggel a ' fürdő vo
bíró zárta be, besiodoben eliemeréeét nattal Keszthelyre rándultak ki, majd
fejeste ki a - kosoméinak a népmű- tovább folytattak útjukat Székesfe
veléa érdekébea kifejtett, eredményéé hérvárra. Onnét a hétfő esti vonatul
tértek viasza városunkba.

3 adU!.
Hőtök napja. A celldömölki
idei hőtök napja emlékűnSepét a
vasntasság rendest meg, at ünnepély
ma Vasárnap délután 5 órakor kez
dődik a polgári faiskola előtti hőai
emlékműnél. Az emlékbeszédet Halasz
Gyala mar. (őiotéző, állomáslőnök
mondja, Dómján G á b o r . m a r . altisz
két szavalattal, a letűnte zenekar és
rasutas dalárda több zene, illatra
énekszámokkal működik közre.
,

Közzégegyeiitóz. A m*gy. kir.
községeket egyesítette, az .uj község
nevét ideiglenesén KOcsk névben álla
pította meg.

. Tiz éves találkozó. A helybeli
m. kir. polgári fiúiskola 1925—26.
tanévbeON végzett növendékei Pünkösd
vasárnapján tartják 10 éves találko
zásokat a polgári fiúiskolában. - Háziasszonyok!Jlegjelenta dr.
OETKER gyar 193«révrelső kTa^ásn
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kifogás' It vonatokat a - celldömölki
lűtőház mozdonyaival továbbítottak
vqloa. — A kérdéses »Uj vasúti menetreud<—közleményünk tévesen be
állított információ- etapján íródott es
eszel »aiol.aH tiiin.it azzal a magyar
vasutUgynek és államháztartás pénz
ügyi érdekeinek ártani, annál inkább,
mert lapunk mindenkor ezen szem
pontokat tartotta szem előtt. A cikk
megírásánál nagyon természetszerűleg
Celldömölk nagyközség érdekeinek
izeiéit benaOnket. Sajnálkozásnnkat fejerzük ki a félreértés
miatt, amit ez a kézremény az ille
tékes fölöttes hatóságoknak okozott.

A Marcal vizének öntözési cé
lokra valé hasznosítása. A Marcal-

.

Bérmálásra
imakönyvek
u g y válasítóiban kaphatók
Blikgreva köiyrkerosk.
.. Jaraal Isvsnta lóverseny. Aa
elmnlt. vasárnap tartotta a celldömölki járáa testnevelési felügyelősége
a levente lőtéren Balyovaaky OdOn
alezredes vezetése - mellett a járási
levente lőversenyt. A mindvégig ér
dekes verseny meglepetéssel ia szol
gált, mert a . bajnokságot a celldö
mölki csapat szerezte meg, sz alsó
sági pedig lekerült a második helyre.
A verseny eredménye a következő:
ötös csapatversenyben: 1. Celldömölk
970, 2, Alsóság 934 és 3. Jáoosbáas
917 ponttal. Egyéni versenyben: 1.
Collognáth Dezső Celldömölk 227, 2.
Verrasstó József Kemeneshögyész 2id,
3. Görög József Nemeskocs 214, 4.
Rutkay Béla Celldömölk 813, 5. Kéri
Dezső Alaóaég 811, 6. Csuka Sándor
Vönöck 209, 7. Németh Ferenc Já
nosháza 807 és a Iván Ferenc Al
sóság 806 ponttel. Az oktatók ver
senyében: 1. Havasi Dénes Kiskocsk
864, 2. Arrsi Sándor Kerneneeazentmárton 280 és a Vajda Dávid Nagy
aimonyi 219 ponttal. Balyorszky
OdOn alezredes asép beszéd kísér elé
ben á verseny végeztével á győztes
csapatok es egyének között kiosztotta
aa érmeket és . az értékéé
dijakat
-

szám.

Gyorsíró, verseny. Sopronban

májas 10 én id. Fiota István celldö
mölki szabómester DezaO nevO fia,
aki a papai ref. főgimnázium VIII-:k
osztályos tanulója, a dunántúli gyors
író bajnokságon és a dunántúli diák
gyorsíró bajnokságon első dijat nyert.
Lugkovet ivott. Görög József 8
évea aleosági gyermek egy Őrizetlen
pillanatban az asztalon lélejtett lúgkövet megitta, ami a belső részét
össze égette. Azonnal beszállítottak a
köz kórházba, állapota életveszélyes.
Megszűnt az iagatlaa átruhá
zási Illeték Celldömölkön. A belOgyminiszter határozata alapján megazOnt CelldOmOlkOn az ingatlan át
ruházási illeték, mert a
község
lakosaága úgyis 25 százalékos községi
pótadót fizet. Ez is elég nagy teher
az adózó polgárokuak
. '
Iparigazolványt nyertek. Koczor
Dániel celldömölki lazos műszaki
cikkek kereskedésére, Oav. Földes
Pálné csongeí lakos itatmáréai engedélyt nyertek.

völgyi Vizitársulat választmánya a
legutóbb tartott' választmányi gyűlé
sén -elhatározta, hogy addig is mig a
Marcal medence bővítése után egy
általános öntözési gazdálkodási rendfényképes recsptkönyve, melyet kí ezer a Marcal árterekben létesülhet,
vánságra bárkinek ingyen és bér szükségesnek tartja kisebb duzzasztók
mentve küld: Dr. OETKER A. táp megépítésével legalább lokálisan a
szerművek Budapest VIII. Conti-u. rendelkezésre álló Öntöző vizet hasz
Az ottffyai8zonyfai gazdakör
25. Sütőpor és vanilliucukor ára most nosítani. . Az ártéri földbirtokunkat megalakítását a belügyminiszter j ó 
levelenkinl 12 fillér. . • .. feIhívjak, hogy saját költeégükön i!yen váhagyta.
kis duzzasztók beépítésével öntöző
Sopron város törvényhatósági műveket léteaiUenek. Az erre vonat
A melegabb időszak beálltával
bizottsága a mait héteo tartott köz kozó körlevelek a napokban mennek a hatóság elrendelte, bogy a hazak
gyűlésen Háynau ás Jellasich soproni ki az ártéri birtokosokhoz és július kornyéke tisztán tartassák, az ellene
diszpolgarsagát törölte.
hó l - i g kell bejelenteni szándékukat vétőket szigorúan megbüntetik.
a társulat igazgatóságánál CelldO
Az 1936. évi vagyon és „jöve
Értesítés. A D . é. táncoló kö mOlkOn.
delemadó kivetési lajstrom a város
z ö n s é g s z í v e s t u d o m á s á r a hozzuk,
Kettőé állások megszüntetése. házán 15 napig közszemlére van
hivatalos
hogy a Griff-szálló t á n c t e r m é b e n Szombathely varos képviselőtestülete- | kitéve, az érdekeltek ott
levő t á n c t a n f o l y a m u n k a t e hó uek az állástalanok elhelyezésével ! órák alatt betekinthetik.
foglalkozó biaottsága indítványt foga
A laaosházai Atlétikai Klub
31-én
össztánccal
befejezzük, dott el, hogy had töltsék be először
az 1936. évi rendes közgyűlését folyó
melyre az é r d e k l ő d ő k e t e z ú t o n azokat az állásokat, amelyeket a Ká évi május hó 81 no délután 2 órakor
tisztelettel m e g h í v j a k . Kertész rolyi-féle létsrámcsOkkentéakor meg
tartja a Magdits-léle vendéglő klub
é s K e r t é s i i é o k i . t á n c t a n á r o k . szüntettek. Egyúttal ez a bizottság helyiségében as alábbi tárgysorozattal,
javaslatot tesz a képviselőtestületnek, melyre a klub tagjait éa a iport iránt
hogy írjon fel a' .törvényhatósághoz,
A Vaaütaa Kér .rendes nyári hogy az sürgesse a kormánynál a érdeklődőket tisztelettel meghívja az
elnökség. Tárgysorozat. 1. Elnöki
táncmalátaágát a KOr helyiségében a kettőé állások megszűntetését. A megnyitó. 2. Évi jelentéé a klnb mű
házastársat
bocsássák
el
nyugdíjigé
július hó 5-en tartja.
ködéséről. 3. Pénztári jelentéé. 4. A
- Búcsújárás. Az elmúlt szom nyének megtartása mellett, de nyug számvizsgáló bizottaág jelentése. 5.
diját
szüneteltessék
mindaddig,
amíg
Az éri költségvetés tárgyalása. 6.
baton a szanyiak, Áldozó csütörtökre
pedig a székesfehérváriak népea cso a féleségnek rendes -megélhetése van Tisztújítás. 7/ Esetleges indítványok.
férje
fizetéséből.
Ezen
nagyon
üdvös
portja érkezett városunkba.
Bányász mulatság. Az alsáaági
javaslat keresztülvitele oagyoo lontos
ÁldczócsOtőrtökOn
Elhunyt fömozdoayvezetö.Sehe- lenne, mert igy országszerte sok bányamunkások
bella Ferene nyng. máv. fOmozdony- diplomás és érettségizett állástalan tartottak Alsóságon a Vadáazy-féle
vendéglő helyiségeiben táncmulatsá
vezető, aki Celldömölkről került fiatalembert lehetne elhelyezni..

Veszprémbe nyugdíjba, e bó 7-én
Almádiban hosszas betegség után
elhunyt. Temetése 10-éu volt nagy
zvét mellett; Az elbuuyl 'főmozdonyvezető halála városunkban ia
nagy részvétet keltett, mert a cell
dömölki váautaaságnak egyik közked
velt egyénisége volt
A Máv. Űzletvezetöeóg május
IC - iki lapunkban »Dj vasúti menet
rend* cím alatt megjelent közlemé
nyünkre kifogás tárgyává teszi az't a
kitételt, mintha a mozdonyfordulók
megállapításánál a fütőbazak verseny
zése a egyes telepállomások személy
seti éa várospolitikai érdekei lettek
volna irányadók Úgyszintén e forduló
változásokat is ezek a- szempontok
tették volna asükségeasé. A leirat
szerint a gazdaságos éa ésszerű von
tatás megkívánja, bogy ngyazon moz
dony minél nagyobb távolságot fusson
< be • meddő, üres menetek elkerfllteesenek. Káért történt, hogy a Szom
bathelyi mozdony Budapestig viszi a
gyorsvonatot ég Győrig a tehervona
tot. Ezek azerínt téves aa a beállítás,
hogy a vonatok trakciójánál a lütőfaásak versengése, bafolyáat gyakorol
hat, meri egyrészről s fordulók meg
állapítása tiaatán aa igazgatóság és
az usletvezetoség hatáskörébe tarto
zik, másrészről pedig a mozdonyfor
dulókat kizárólag aa a kérdés dönti
st, hogyan lehet a vonatforgalmat a
leggazdaságosabban lebonyoliUni.Kzen
kOzöllekből termeazetaaerOen követi
kezik, hogy a gaulfllégftt üzemvitel
aeempontját épen az esetben nem
szolgálta volna a Máv., ha a sikkben

21.

gukat a bánya 25 éves fennállása
alkalmából, amelynek tiszta jövedel
mét a most megalakult bánya sport-

A mulatság ugy anyagilag, mint er
kölcsileg fényeaen sikerült, nemcsak
az alsóságiak, hanem meaaze vidék
ről is nagy számban vettek részt a
mulatságon, amely a kora reggeli
órákban a legjobb hangulatban ért
véget. Felülfizetlek:Lázár Jenő 20 P,
Réhberger Arnold, Vas Gyuls, HammermOller Nándor, Singer Béla 5 P,
Weiss Arnold. Bonyevácx Sándor 3
P, Pollák Samu, Smidegh Simon 2 P,
Vidor László, Béliem Imre, Waldbauser Béla, Foltányi Ferenc 1.50 P,
Gál Károly. Sehonteg Béla, Gerlits
Károly, Molnár József, Faragó Györgyi
Major József, Marton Vince, Klamka'
Hermanné, Günsberger Ignáons, So
mogyi Imre, Nagy Sándor, • Táboroai
Sándor 1 P, Maár Vilmos, Pexiter
Lajos, Biró Kálmán, Szakáiy Dezső,
Pesti Péter, Lóránth Gyula, Tóth Jó
zsef felv. 60 fillér, Goldetein Sándor
Pethő Juliska 80 fillér, mely ssives
adományokért ezúton mond hálás
köszönetet a rendezőség
Megkezdődtek a Jelaatkazéaek
az első lelkigyakorlatai Mirlazelll
zaráadokláara. trdekea ojitést ve
zetett be az Aetio Catholiea Oraaágoi elnöklége, amikor elhatározta,
hogy július 13-től 17-ig ssévtől kez
dődői eg minden évben megrendezi
lelkigyakorlatoe hajózarándoklázát Maríazellbe. Aa első zarándoklást, amely
július 13-én Budapesttől a MEFTER
Seenl testiért hajójával iádul, P. Da-
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dódy Zadravecz István dr. oy. tábori
püspök Vezeti, lejkivezetöje pedig
Csapik Gyula dr. prelátus kanonok
lesz. A aarándpkok az utat Budapest
től Bécsig bajon teázik meg. A hajó
lelkigyakorlatoe házzá alakil «a a
vezető főpásztor, valamint a lelkivezető beszédeit hangszórókkal közve
títik' a hajó minden részébe. Július
14-én kedden reggel a zarándokok,
amikor a hajón tartózkodnak, Szent
Antal tiszteletéré szentelik, majd
ugyanaznap délben a hajó beint a
bécsi kikötőbe, ahol autókarok vár
jak a zarándokokat ée Lieeingen, Mődtingen, Heinfelden, Lillienfelden. Tflrnitzea éa Aonabergen kereaztOl este
érkeznek Máriazellbe, ahol ünnepé
lyesen fogadják őket és megtörténik
az ünnepi bevonulás egyháai körme
netben a máriazelli nagy templomba.
Közös egyházi ünnepségeken veasnek
részt Máriazeilben a zarándokok, majd
az egyik napon közös azeatáldozáshoz járóinak. Július. 17-én reggel
indulnak autűkarokon Máríazellből éa
St Pollenen, Pottenbrnnnou, Purkersdorfan keresztül érkeznek Bécsbe,
ahol szsksaerO vezetés mellett meg
tekintik a város " minden nevezetes
ségét Az antókar körséta befejezése
után kihajtanak a hajóállomásra, hol
felninek a—hajóra—és—ugyanaznap
éjfélkor Budapestre érkeznek. Hogy
az Aetio Catholiea Országos elnök
sége mindenkinek lehetővé . tegye a
részvételt, ennek diját eizzállásoláeesJ,
autókarral, hajójeggyel egyQtt csekély
38 pengőben állapította meg. Aki
teljes ellátást akar Máriasellben, aa
69 pengőt fizet Akik Badapesttől
Bécsig éa onnan Máriazeliig éa vissza
autókarral akarják megtenni az utat,
azok számára teljes ellátással együtt
108 pengőben állapította meg a ren
dezőség az ntat Még csak egy hete,
hogy közreadta as Aetio Catholiea
Országos elnöksége as eleő értesítést
arról, bogy M ár ízzel Ibe megrendezi as
első lelkigyakorlatoe hajózarándokláat,
máris, tömeges érdeklődéi és~ jelent
kezés történt a rendezőség központi
irodájában (Budapest IV. Ferenoiektere 7). Igy elsősorban a vallássá)
társulatok részéről: Jézus Ssive Szö
vetség, különböző Mánakongregáoiók,
Credo egyeetUetek egésa cecportokal
jelentenek be av hajóaaráudokláeoo
való részvételre.
Ev. Ifj. ksnfarsacla Nagyslataylbaa. A ksmeaesaljai ev. egyhásmegya vezetősége ma vasárnap Nagyaimonyiban ifjúsági konferencia: rendest
aa Oeazee ifjúsági egyesületek bevo
násával. A konferencia előtt áhítatáé
tart a templomban Kiss Gyula vonOoki lelkén, utáana koitál Vidoej
egyházmegyei felügyelő éa
üdvözlik a ren-

4. oldái

déaeKet, utaoi fél 10 Órakor felvo
aoloak az öeezee egyesületek a bóéCk
szobrához, ahol beszédét mond Bar•aenyi Janosiia Miklóa celldömölki
ifjúsági elnök. 10 Arakor Molitorisz
Janoa etperet istentiszteletet, atanna
Bácsi Sándor és Erőst Sándor lelké
nek előadást tartanak. Délben köt•béd a Vada.zv-léle vendéglőben,
délntan ifjúsági óra, amelyen Bálák
Janoa géroei és Eröss Sándor buda
pesti leikéssek elfladaat tartanak.

Végül
ai ifjúsági
egyetWdék
dalárdáia
bemutató
hangversenyt
rendesnek,
legjobban szereplő dalárdát értékes
vándordíjjal tüntetik ki.

• Miért igazságtalan a szövet
kezetek állani támogatass?, cimen
aa Országos Magyar Kereskedelmi
Egyesület kiadásában megjelent szak

munka, amelyet dr. Varannai Aurél,
as 0 a K i titkára i r t A nagy tárgyi
lagossággal te Bzakavatottaággal meg
írt munka a sxabadkereekedelem vé
delmét keresi as államilag támogatott
szövetkezetekkel szemben, nem tá
madó, hanem védekező álláspontot
lejt ki a szerző négy iejezetben. A
fejezetek mindegyike érvekkel van
; alátámasztva, amely érvek teljesen t s
igazság érdekében, lettek .felsorakoz
tatva. Korszakalkotó és minden te
kintetben megfelelő munka, a köz
életben nagy érdeklődést váltott ki,
ára 1 pengő, megrendelhető lapunk
szerkesztőségében ia.
Megtzökött román kttonaszökevény. atagyargenos községet jelelte
ki állandó tartózkodási helyOl a ha
tótág Riez János román katonaszökevényntk, azonban Rácr megszökött
Magyargencsről, a hatóság elfogató
parancsot adott ki ellene.
A tzéptég csedtdoktortl. Ez
a cime annak a rendkívül érdeket
illusztrált cikknek, amely Tolnai V i 
láglapja uj szamában jelent meg. A
nagy terjedelmű és gazdag tartalmú
képeslap a' legkiválóbb magyar irók
novelláin kívül számtalan pompái
nikkel, remek folytatásos regényt és
kózel 100'képit közöl. Tolnai Világ
lapja egy száma 20 fillér.
Mlntba leforraltak volta kajtzlnbarackfainkat, at öszibaraoklak
levelei ia összezsugorodnak, at enyhe
tél a rovarkárlevőket ia tlszaporitta. Etek elleni védekezésről, az
mamoly legújabb irtási módjáról, a
gjtJmöieizacakózatrQj stb. sib. képek kel bőven illusztrálva tr i »Magyar
Gyömölos. legújabb zzama, melyből
lapunkra hivatkozással ingyen mutat
ványszámot ktild a kiadóhivatal Bu
dapest, V I . Andrassy-ut 8.

S

B a d t p t t t r i uttzuk Igyelmébe
tjánljnk t Hungária Gőz-, Kádfürdő
éi Vitgyegyintézet (VII. Dohány-utes
44), mint * fSvázoe Itgelrtékb ét a
pályaudvarokhoz legközelebb (ekvő
mrdőiéL Itt teggel 6 órakor nyitnak
ngy, hójy t hajnali vonalokkal Pestre

érkezik'egyineten oda mehetnek, akó)
toriét után a Ugat pihenőben magu
kat klaludvi járh.iosk doigtik utan.
Ont ét kadMrdö á r t 1 P. KiazolgáI t t i díj ottk 10 fillér. "

21. szám

KEMENESALJA

• "

német mébéattudói nyomdokain jár, izgalmasan érdeket riportot hoz a
gyakorlati részében saját tapasztala- Színházi Elet ma mígjelent uj száma
tainak felhasználásával a modern a legismertebb pesti kritikus Hatvány
méhétzkedet irányelveit
ismerteti. Lili bárónő ét divatkritikus Gntby
Vázolja t méh természetrajzát, meg- Böske tollából. A riportokat, termé
ismertet a méhek életével, azok be- szetesen érdekes felvételek egész sors
tegiégeivil és ellenségéivel, vázolja tsrkitja. Egyéb érdekességek a Szín
az utóbbiak leküzdési módjait, réez- házi Élet aj számiban: Nagy Endre
Jelesen foglalkozik hazánk méhlege- { rendkivOl érdekes beszélgeUit folytat
tőjével, leirje.f, főbb kaptártipnmikat j A néma levente 50 ik előadásé ala méhekkel való bánást az év j kaiméból Hel tai Jenővel. Magyar
folyamán. A munkát a legfontosabb ] Erzsi bemutatja kis leányának Boda
méhész9TÍ~ke- j pestet Rökk Mari egy
egí bet] pesti
1 rálelek
hatóságiuj rendeletek,
beosztása a • némi mete tartózkodása. Képes riport pesti szí
orológiai ismeretek nyújtása teszi nészek és színésznők ping-pong mér
teljessé. A csinos kiállítása köny
kőzéséről. Beszámoló Ht rezeg Ferenc
vecske kapható a MÉH A Magyar becsi premierjéről. Szenzációs film
Méhészek LapjánálfBudapest V. Arany rovat Irodalmi rovat. Darabmelleklet
János-utca 1. szám)-és minden na
• Mideonek oka van» a Belvárosi szín
gyobb könyvkereskedésben, á r t 2 P: ház idei nagy sikere. Szenzációs
Játosházán , j t a f l k ó r O s t f f y a * s - 4 ^ « l ^
szuny Ián tífusz, városunkban pedig 32 oldalas gyermekújság, késimunkaiv
vörheny ét skarlát megbetegedés for és érdekes egyéb riport, novella egé
dult elő szórványosan. A hatóság szíti ki a Színházi Élet uj számát
megtette a szükséges óvintézkedéseket. amelynek ára 60 fillér. Előfizetésidij
negyed évre 6.50 pengő. Kiadóhivatal
Orzzágunk m a r c i n hsvl nép- Budapest VU. Erzsébet körot 7.' ...
forgtlma. Mtgyarortzagon . márcins
havában 4089 házasságot kötöttek,.]
1323-mal kevetebbet, mini a mull
S p o r t .
év marciutiban. A t 1000 lélekre
tzámitott házaeságkötéei arány • hó
CVSE—CLSE 7.-0 (5:0).
napban 6.4. A t élvitiflleiétik stáma
16.072 volt, tehát e bonipbtn is Barátságot.
Vezette: Klein.
kevesebb 802-ve!, mint aa elmnlt
A három tartalékkal felálló vasévnek ugyanebben a hónapjában. utas könnyű győzelmet sratott a
Ezer lélekre atamitvt ts élviszOle- helyenként egész jól játszó leventék
tesi arány 21.2. Meghalt e hónapban ellen..
_ •
11,088 ember, 2254-el kevesebb mint
a tavalyi év azonos hónapjában. A Celli polgári—Pápai polgári 6:0.(4:0).
halálozási arány 15.8 ezer leiekre Barátságos.
Vezette: Heimier.
számítva. A meghaltak között 2172
A hazai pályán játszó celli fiuk
volt a eseoseoaóhalott, 385-tel keve
sebb, mint aa előző év harmadik megérdemelten nyerték a mérkőzést,
hónapjában. A 100 élveizQletéire kissé túlzott gólaránnyal. A játékosok
számított ctecaemőhilálozáii arány között lehetett látni egypár egésr j o
• hónapban 13.5.A halálozásnál mu futbalistát a-jövő ígéretei közül.
tatkozó csökkenés oroszlánrésze a 7
Levente bajnokság.
éven (elüli elhaltakra esik, mig t 7
évin alóli elhiltak isáma ottk jelen Oitffvaaszouyfa—Kabakecskéil 3:2 2:1
téktelenül apadt. A természetet aztMai m ú t o r :
porodái • hónapban 4089 telket ir
Csönge—Celldömölk.
hát javára, 1452-vel többet, mint
Kemene-magasi—Papoc.
amennyi az 1086.' év márciusában
volt A szaporodási arány szír lélekre"
Járati lóverseny. , ttámitva 6.4. A fertőző betegségek
közül kiemeljük at. influenzát, amely A celldömölki jaras levente egyesü
betegségben a mult évi március hó letei vasárnap tartottak ezen lóver
862 halottjával szemben ezidén csak senyüket a celldömölki "lőtéren. Nagy
meglepetés á celli csapat győzelme,
64-en haltak meg.
az 5—6 éve veretlen aJsóeágiak teleit,
Kfilflltj arak e e t z t n é t é t e k I ami első aorban Szabó Jenő íőoktató
szabályozása. A belOgyminítttír m ott érdeme, ki szakértelmevej, miut agi
bocsátotta kl azt a körrendeletét, litásával azon van. hogy a Isvente
amily a kalloldi gyártmányú eikkek ügyet előbbre vigye. A íiuk is mind
beszerzési engedélyéré vonatkozik. A. tudások legjayat u jujtouak.
múltban "gyakran fordult élő, hogy a
A verseny eredméuyél lapunk
hatójágak külföldi gyártmányú áru
más helyén közöljük.
oikk beszerzése, löt Özembe helye
zető utan kérték meg a belflgyminitttiriumtól I beittrtéai engedélyi,
tehát befejezett lény élé állították'a
miuutteriumot A körrendelet szerint
a jövőre nézve ez a mód megtzünlk,
mert ezentúl előre ktjl megkérni t
beiierzéai engedélyt t külföldi cik
kekre vonatkozóan, mért utólsgot ját,
délai
vásárolhat
jóváhtgyas még akkor tem történik
a beUjgyminUztvium réttéröl, g, ,
hatótág ennél körilknté>eo anyagi
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jm'átoit Dilik;

Takács
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nyug. Máv. elöljáró Budapest VI,
ker. Kerekes >l. 28.
Telefon: 906—79.

Apolló Hangos Mozgó
Felelős vezető: Wittmann Andor.'
Májút 2 3 szombat, 24 vasárnap :
Jókai Mór nagyszerű regénye filmen.
Johnon Slrause világhírű operettze
néjével :

A

cigánybáró.

Főszereplők: Adolf Wehlbrüok ét
Hansi Knotek.
Nagyszerű kiegészítő ét Híradó.
Előadások kezdete : szombaton pon
tosan este fél 9 órákor.' Vasárnap
délután 4, 6 és este fél 9 órakor".
Májút 27 szerda, 28 c s ü t ö r t ö k :
Filléres helyarak.
Ketten egy jeggyel.
Gosztav Fröhlicb és Lida Baarora
főszereplésével:

BARCAROLA.
Egy modem Don Juan utolsó sze
relmi kalandja.
Zene: Hoffmanu meséi* motívumainak
:
felhasználásával.—
Szenzációs kiegészítő és Hirsdó.
Előadások kerdete: szerdán este léi 0
órakor, csütörtökön délután 6 es
este fél 0 órakor.
Helyirak: Onnepnap, szombatét va
sárnap: Tamlasazék 100, páholy 80,
fenntartott hely 60, I . hely 40, I I .
hely SO él gyermekjegy 20 fillér.
Szirdán, csütörtök ön: Ketten- égy
jeggyel Támlása-ék 120, páholy 100,
fanntartott hely 70, I . hely 60, fi.
'hely 80, gyermekjegy 20 fillér.' '

Stíaenyi-atcá
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dtóhéjban. oimO mr

gyümölcsfa

Nincs benne bőr, gumi, sem
lémdugattyu. Nem romlik, nem
kopik, szerszám nélkül szabad
kézzel szétszedhető. Használható
bármilyen idényből, vagy hátiputtonyból, utóbbi esetben egy
rossz permetezőgép tartálya is
almás. Kérjen dijt
• .
Gyártja

;

Órás és éksierésinél,
mint gytfqrlatban rűvjd
érthető
ja el¿ Sie
kben általánosa
ujával " e t f r V *

gattynnélküli

a n a t t ï
Széchenyi I
23. als
aioanal kiadó.

nfupSHt berendezett könyvnyomdájában, Cclldömoik.

B

S

3 0 0 0
1

kötetes WicsűujAüoyvMr.am' * W « f
eelényi utca 1. szám alatti l%k.4so.fS» njegny i toltam,. Ravi 1 ?• köjesflftdijért hetenk«.nt kwwm'
sserplhtt
941 » »sgyar., mint, g yiLagiro4«lQ»
ciasawus q ) o d > mflveiJ^L
»tsnet»
méri%

• niiimuiii.uii.i
yj«lliinrrti«.»"

