
XXXH. évfolyam. Ára 10 f i l l é r . Celldömölk, 1936. jaiuus 7. - , 23. szám 

KEMENESALJA 
Magjelenik minden vasárnap reggel 

Előfizetési dii egész.évre 5 P, fél. évre 
2^D P, negyed évre 130 p 

P O L L A P . 
Felelős szerkesztő és kiadó: D I N K O R E V E N Á N D O R 

Változások a külpolitikában. 

Szerkesztőseg és kiadóhivatal: 
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. széni 

Franciaország szocialista kor
mánya alig hogy átvette, a kor
mányzást, nagy Kül és belpoli
tikai- nehézségekkel, kell meg--
küzdenie. j'élC, hogy nem lesz 
ura a helyzetnek, meri sz egyre 
terjedő sz t rá jkmozgaiom külföld 
ről lett irányítva, amely Francia 
ország belső rtnd|ét veszélyezteti. 
Nem tudni előre, hogy a francia 
nép tod-e kellő időpontban más 
kormányt alakítani, amely nagy
halalmi tekintélyének fennmara
dását szolgálja. 

- — r — A magyar nemzet szempont
jából nagyon fontos lehet ez a 
változás, mert a nyugalom hely
reállításával talán a francia dip
lomácia is el fogja ismerni a 
magyar békerejizió helyes-égét 
és szükségességét. 

JScbuechniggosztr. kancellárt 
Mussolini a firenzei találkozón 
informálni fogja az olasz-német 
és angol-német tárgyalásokról. 
Valószínű az is, hogy Stharem-

berg herceggel való kibékülés is 
valóra válik, amely az osztrák 
politikai légkör enyhülését és, a 
jelenlegi poliiikai rendszer meg-
-szüárrtolását vonja—maga otán. 
A másik jelentős tény az, hogy 
a szerbek nem egységesek a 
kisantant többi tagjaival, Orosz
országot nem akarják nlismerni, 
de egyek Magyarország r. víziót 
törekvéseivel szemben s a kis
antant államfőinek mái találko
zója fogja megszabni a kissntant 
jövendő külpolitikáját. 

Nagy változások előtt állunk, 
elsőrendűen fontos érdekünk, 
hogy a külpolitikánk vonalveze
tését az előrelátás, higgsdtság és 
nyugodtság ver.érelje, mert csak 
ez hozhatja, meg a békereviziót, 
amelyre erős a hitünk, hogy 
már nincs messze, mert Ma
gyarország jelentősége hozhatja 
meg az jg'azi világbékét, amelyre 
az egész-' Európának nagy Szük
sége van. • -

I i 

Építsünk falvainkban Kultúrházat. 
Minél inkább, terjed faivak

ban is.a civilizáció és a kultúra, 
annál inkább, a községek lakosai 
szükségét érzik egy u. n. Kul
túrháznak, hogy ezen. épületben 
a falusi ne"p testi,. szellemi: és 
lelki kultúrája megfelelő otthonra 
találjon. 

Szerintem ez egy községnek 
kultur fokmérője, hogy van-e 
már Kultúrháza, vagy sem. 

A kedves olvasóm azt fogja 
ezen állításomra válaszolni, hogy 

ez csak részben igaz, de főleg 
az az oka, "fcogy nincs Kultúr
ház falvainkban, mert .nincs reá 
fedezet, illetve az anyagiak hiá
nyoznak hozzá, hogy az meg
épüljön. 

Ez is igaz, de talán sem-

kész is érte anyagi helyzetéhez 
képest megfelelő anyagi áldoza
tokat hozni, akkor az lelkészül, 

I illetve megépül. ~~ ~ 
1 Annyival is inkább, mert 

ba a mostani kormány litja, 
-hogy komoly szándéka van a 
j községnek az előbb emiitett épü-
; letet megépíteni, akkor felülről 
I is megérkezik az anyagi támo

gatás, mert ott fönn is jól tud
ják, hogy egy község előbbre 

' menetelében és művelődésében 
¡ mit jelentene egy Kultúrház. 

Talán sehol sem kedvezőbb 
' a helyzet megépíteni a vázolt 
; módon a Kultúrházat, mint Ke-
. menesalja községeiben, abol a 
¡ lakosság elég jó módú, kniturá-
! lis dolgok iránt nagyon fogékony, 
! azonkívül majdnem minden kfiz-
! 9ég határában van kavics és 
I homokbánya, sőt sok helyen 
¡ még kőfejtő is, abol az épitke-
1 zéshez - nnak egyikfontos anyagát 
! ffiinden pénz ellenszolgáltatás 
j nélkül^ egy kis jóakarattal elő 

lehet teremteni, csak a bánya-
tulajdoni sokat kell megnyerni, 

I hogy a szükséges homokot, ka-, 
i vicsot és követ a Kultúrház 
I megvalósításáért lelkesedő ifjak 
I kitermelhessék. • 
] V (Hisz a bányatulajdonosokat 
; nem éri semmi anyagi veszteség, 
i mert az ugyancsak mindegy, 

hogy az a homok, kavics.vagy 
i kfi bányájában fukszik-e, vagy 

minél sem igazolódik be jobban 
az a mondás: »Egyesülésben 
váll az erői* mint ez esetben. 

Ha egy községnek minden, 
.lakója kotnolyan óhajtja, hogy 
falujában Kultúrház épüljön és 

| ki van bányászva. Marad belőle 
i még elég a boldog tulajdonos 
i számára, melyet azután más al-
j kálómmal megfelelő-árban érté-
j kesithet.) '•" - : 

Az épülethez való többi 

költséget is, egyesűit erővel, he
lyes és kölcsönös megértéssel 
össze lehel hozói. 

-Világos példa erre Keme-
nesmagasi. 

A keraeoesmagasii Kultúr
palota sem nőtt magától, dacá.., 
hogy at idén sok .eső van, hanem 
a községnek mindé egyes lakója, 
annak főjegyzőjétől kezdve tudta 
mi a köteleaséga, hogy a kultur 
palotájuk megépülhessen. 

Az emiitett községben tény
leg a Kultúrház (illetve ezen 
esetben Kultúrpalota) ily közös 
elhatározásból és hazafias áldo
zatkészségből épült, példát mu
tatván a többi kemenesaljai köz
ségeknek, bogy összetartással, 
közös munkával, hogyan lehet 
a kitűzött célt elérni. 

Ugy tudom, bogy a magasi 
Kultúrpalota felavatása a meg
szokott hasonló kultúrházak fel
avatásánál jóval nagyobbszerü-
nek ígérkezik. De ez igy van 
rendjén, n.ert itt .nem egy egy
szerű, egy termes Kultúrházról 
van szó, fasoem egy hatalmas 
Kultúrpalotáról, abol a község
nek összes - kalturális intézmé
nyei helyet, illetve otthonra ta
lálnak és azok ezáltal könnyeb
ben tovább és magasabb szín
vonalra fejleszthetők, ép azért, 
mert meg lesz hozzá az állandó 
helyiségük, abol zavartalanul 
dolgozhatnak—az egyesület— 
községük és a haza javára. 

Vegyünk példát a Kemenes-
magasisktói és rakjuk le mielőbb 
(még éü évben) községeink kul
túrházainak az alapköveit, hogy 
a községeink kulturális törekvé-

CelldömöiKtől a Zuluföldig 
Entemoni, 1933. július. Délafrika. 

(Vége.) 
A pihenő alatt elmagyarázta az 

egyik Zulu, aki egy időben a Johan
nesburgi aranybányában dolgozott és 
így az angol nyelvet valamennyire 
birta, — néháuy népszokását torzsé
nak. Arra ia kért, hogy maradják itt 
éjszakára, mert ma este egy egész 
különös látványban lesz részem. Ke
resztelő lesz. Mar ha egyáltalán ke
resztelőnek lehet nevezni, amit az est 
beálltával láthattam. A meghívást 
kezdetben egy kissé gyanakodva fo
gadtam el. De a főnök azonnal biz
tosított, hogy egy külön Bungalow-
bau eiég jó szállást fog s ssámonkrs 
biztosítani és két' Znln fog sz ajló 
«IÖU a tOznél őrt állani egész éjjel. 
Ez a nagyszerű ajánlat meznyugtatott 
ás kint maradtam éjszakára. 

Á" délután folyamán még fény
képfelvételeket feszítettem. Bár nem 
szívesen állottak' a kamara elé, de a 
főnök? parancsának feltétlenül enge-
deimeskedletr. Igy sikerült néhány 

nagyon jó felvételt készíteni, vendég
látóimról. Lassan esteledni kezdett. 
Felgyulladtak a taixirtüzrk. Hegérke
zett a szöiöuel a keresztelőre hozott 
18 éves fiatal ember, valamint a 
Wich doktor (csoda doktor) jellegze
tes szalma öltözetévet. Gyülekeztek, 
minden irányból a venidégek,. egy 
nyárson egy hatalmas Or.fi! forgattak 
a tnz felett, amely pörkölt illatával 
terjeszkedett el a nagy Boeh felett. 
A vendégek egy nagy kört alkottak, 
valamennyien a földön fllve. A Wich 
doktor a. kór közepe . Elkezdte a 
ceremóniát. Nagy bakkecske uará 
sukkal, jobbra, balra és azután ért
hetetlen zoln mondatokat badart le, 
a közönség utánna ordítozott, VégOl 
a kör közepébe vezették 18 éves fiút, 
teljesen fehér gyolcsba Öltöztetve és 
a Wich doktor elvégezte egy pillanat 
alatt azt az operációt a finn, amelyet 
a kía 8 napot zsidó fiukon szoktak 
elvégesni. Boppant primitív - módoo, 
egy Ctéssel, tgy éles kis kővel. Azután 
gyógyhatású lüvetbe csomagolták a 
sebhelyet £s fehér gyolccsal atkötöz. 
lék. Erre egy irtózató* tánc követ

kezett éa az ür'i elfogyasztása A j 
lőnök udvari méltóságához méltón, J 
mindenki a tíz körmével szabdalta 
széjjel a nagyszerű falatokat, a saját 
maga számára. 

A nagy lakoma befejezése után 
a fiút azonnal elszállították, aki arc
izma egyetlen mozdulatával sem árult 
el tgy cseppnyi fájdalmat. Ugyanis a 
keresztelő egyazérsmiut a fin eljegy
zése is. Azouoal elvUzik a menyas
szony szülei az ő kraljakba és a 
meny aaszony ott marad-a fin sziliéi
nél bárom hónapig, amelynek letelte 
után megtartják az esküvőt A fin az 
esküvő előtt juhokat és teheneket, 
ökröket.ad a leányért, a leány szü 
lőinek. Minél tehetősebb a család, 
annál nagyobb á leányért fizetendő 
áltatok azama. -Hogyha azonbnn a 
nátzéjszakán bizonyos rendellenessé
gek merülnek . f I, akkor másnap a 
fiatalasszony vissza lesz küldve a 
szülői háthoz ét as érte lefizetett 
állatállományt az apósnak vissza kell 
származtatni a tiu :ak. Az ilyen haza
küldi.:; leány nébauy nap ir.u va 
eltűnik a világ színéről, megmérgezik-' 

odahaza, Annak következtében, hogy 
a leánygyermek a szülök vagyonát 
— rendes körülmények között 
gyarapitjt, -a-leánygyermek tzületé-
setől fogva nagy megbecsülétnek Ör
vend. A fiúgyermeknél tokkal értéke
sebb. Ez küiönosi o a Zulu ünnepek 
alkalmával mutatkozik, amikor a 
boldfényuél a krokodiloknak valami
lyen valláai babonából gyermi kaldo-
zatótat hoznak. Mindenkor fiúgyer
mekek lesznek feláldozva, soha sem 
leányok. Természetesen ezeket a 
rituális gyilkosságokat az angol tör-
véoyek halál büntetéssel üldözik, de 
a Zulu föld el van a világtól ugy 
különítve, hogy nagyon ritka-esetben 
vesz a hatóság tudomást ezekről a 
dolgokról. A szolidsrilás is olyan 
kimondhatatlan erős és a fanatízmut, 
bogy áruló soha ném akad közüttok. 
Znln föld még egyszer " olyan nagy, 
mini Csonkámagyarorazág, minden 
vasnt, ul.l . lefuu vagy posta nélkül. 
Egyelőre még hagyják az uralmukat, 
bar á misszionáriusokerőteo munká
ban vaonak. bogy a civilizációt ét a 
vallást terjesszék közöttit. 

http://Or.fi
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seit elő tadiatc segiterii, mert na 
házion legtöbb községében a 
kultúrházak megépülnek árazok 
a rendeltetésükül-:-; megfelelnek, 1 sét 
egy ui. hatalmas oszlupptl é t 
erőforrássá! erősítjük m - j édes 
hazánk fennállásának hatalmas 
épületét. 

— — Í g y azáltal mindinkább cl' ; 
némulnak azok a kicsinyes -k- 1 

KEMENESALJA 23 s/.am. 

olt minden tekintetben rendet 
teremteti, az elrugaszkodott álla
potokat Megszünte t te , ami viszont 
sokaknak, különösen pedig a. 

azok csak » -uba a la t l« , nem a I randái puszti túKnak, garázdái
nagy nyi lvánosság *lőÚ merik j kódoknak nem vái t^Jkeávére . . 
hirdetni des t rukciós , bazafiatlan , ilyen njjhány pusztító hamarj.i-

[ tanaikat. '' | ban horogra akarJt és elnyerték 
. m é l t ó hiji i leteaükeL Ation re-
5 menyben vagyunk, hogy a buti-, 

tunwi.- «7Ígnrn a l k a l m a z á s a men-

namutika kísérletek, melyek ÓZ 
ország nyugalmai, fejlődését és 
a kitűzött cél felé való törekvé-

fel akarják borítani, mert 

csengeti Háceky Egon. 

Madár és novényvédeSem. 
A Kemenesalja; 21 -ik szá

mában megjeleni Benedek Vince 
ig.-ianito ur közleménye engem, 
aki raiongója vagyok, a termé
szetnek, a növényzetnek, a ma
ri ara kn :=.-:,—arra—készt etr—flogy 
megköszönjem önnek azt a ked
vességét, amiért olyan szépen 
rámutatott arra, nogy sajnos, 
valóban van vandalizmus, van 
durva—rétek -bover* -még a mai 
korban is, nem akarja, nem 
tudja felfogni a növényzetnek, a 
madaraknak, az állatvilágnak 
Istentől származó najy és fontos 
rendeltetését, ott ahol csak teheti, 
rontja, pusztítja a hasznos fákat, 
növényzeteket és pusztítja a ma
darakat a helyett, hogy épen 
azokat megvédelmezné,: ami <m-

"beri~szé'vl " t r i re tesBé^- te t r t re . 

Sei i káros madár, más ál
lat, sem naszonnélküli növény
zet nincsen a földön, cél nélkül,; 
szükségesség nélkül Isten nem 
teremtett semmit, amit teremtett, 
az mind azért van, mert >arra 
szükség van*.. Az ember a te
remtés' koroná ia , ésszel rendel
kező lény, neki adatott; hogy 
Uralkodjon a földön mindenek 
felett, legyen ura itt in indenneJí , 
de ugyanakkor legyen mindennek 
védelmezője is, ne legyen vandál 
pusztítója a jónak, a s z é p n - k , a 
szükségesnek. 

Sokszor hallottuk azt, hogy 
gyermeki ésszel sok mindent 
elkövetnek a serdülők. Ez való
ban igy van. A gyermek meg
gondolatlanul sok esetben cse-

j-lekszik ̂ íyastrütr-amit ncrrj_vj2¡n5 
szabad, amit esetleg felnőtt k o - ^ í f j y 
rában már ne . lett volna meg. 
A jól nevelt gyermek kevésbé 
cselekszik a növények és állatok, 
madarak ellen,, mint a rosszul 
nevelt gyermekek,, különösen 
olyanok, akik a szülőiktől sem 
láttak egyebet. A gyermeket kis
korában kell oktatni ilyesmire, 
mert-amit a- gyenge lelkű gyer-' 
mek kiskorában lát, ball a ne
velőitől, azt cselekszi később is 
és ez kíséri lóformán egész ''lé
tén keresztül.. —:: -'" . . 

áililja a további rombolást, a 
s z a b á l y i t tiszteletét hozta, ha 
nem használt volna, a további 
tnég szigorúbb megtorlások jön
nek, de az elöljáróság- rendet 
csinál ezen a térén ís. 

- -y-t- , 

nóta cssndüí... 
Egy nóta csendül Kárpátok alján. 
A hangja sírás, magyarok ajkán, 
£gv nóta csendül s szivünk ugy sajog, 
Az'éjben szállnak kir.os sóhajok . . . -
Erdélynek-béreée-a-sriRH^-Biaíiár^— 
— örömünnepre, vírrádásra vár, 
A vaksötétben száll a jaj tova, 
Rajtunk az átok . ... Isten ostora... 

Ilus. magyar éjben millió fohász,.. 
—-Jóságos Atyánk I Nem bírjuk tovább I 
Fölöttünk vészes; sötét fellegek "-'-—-,, 
S a napsugár — jaj — régen elveszett. 
Nem nvillk virág 2 Maros partján. 
Elhalt a nóta székelyek ajkán 
— De felcseng ujrá, "ha az óra üt, 
Ha-rabnazánkra, majd a nap lesüt . o-_. 

R e f u a : . • f 
Lesz még.egyszer magyar tavasz, 
Lesz métj egyszer nyár , • . 
Magyar daltol hangzik újra' 
Kincses Kolozsvár. . . 
Kassa tornyán magyar zászlót 
Lobogtat a s z é l . . . , 

Elmúlik a léi. 

Lassan a tábortüzek is kialud
t a k k á á'sók -fekete^aiakeMünedt-zett 
hasa itír; ,-:>:,.' az ej sötétjeri, n Mi 
ie betertüuk a mar elkészített Buo-
galow okba, hogy a nap" szibév-,-soha 
el nem felejthető fáradalmait Kipi-

.heujüt. azonban sokáig kerhile m g 
az álom a szememet. A két Znln 
hűsegesén ült a bejarat előtt és 
élesztgette a tüzet, önkéntelenül 
eszembe jutott, hogy nem is olyan 
nagyon régen: csak pár ezer évvel 
ezelőtt mén ra; fehér emberek, akik 
olyan büszkék vagyuók a kultúránkra, 
igy e lünk. Az augol meg vet n-inden 
színes embert, kivéve a japánt. De 
ezt ia'alsobb rendű embernek tekinti. 

. Egyáltalán mindenkit, aki nem angol. 
Még ha lehér bőrű i«. Pedig szegény 
zuluknak is meg van a.maguk etikája, 
némely tekintetben felül muljeafehér 
emberét. Elvettek az egész orazagnkat, 
elvettek a sok arannyal és gyémánt 
tal rendelkező hazájukat. .Johannee-
borgban bányásszák a világ arányá
nak egyharmadát, Kimbeneben. Tannak 
a világ legnagyobb gyémánt földjei. 
Ez az Ország a ivílág leggazdagabb 
része és szegény'zoiu, kultúrfölénnyel 
beié nyugodott tűri a fehér kultúr
ember kegyetlenségen,, hogy a járdán 
még járnia sem szabad neki, ha ve
tetlenül a Tarosba bejön, azon a jár
dán, amely az ő hazája földjét fedi. 

Reggel elbucsuztrm lőlflk, a 
nekem szimpatikus Zuluktól. 

... .. Kóvéi Jommf.' 

A fenti, pályázaton tótüntetettjrrer 
denta dalt ma a kemenesinagasi-i Kultúr
ház avatásán a 60 tagu kemenesmagasM 
férfikar adja elő Boross Kálmán kántor-
tanit) vezetésével. Nyomtatott férfikari 
partitúrája megrendelhető a szerzőnél. 
Darabja 40 fillér, mely összeg bélyegben 
is küldhető. (Ar ünnepségen szinlén-ineg-
szerezhetö a dal kottája.! 

"''-. Sokszor fordulnak etőTolyaTr 
"seték, mikor a serdi iMlen gyer. 
mek valami rosszat cselekszik, 
amiért más valaki megfeddi. A 
gyermek rendszerint a szülőnek 
tesz panaszt, amikor a gondatlan 
szülő anélkül, hogy a gyermekét 
feddené meg a tett cselekedetért,4e>>)*r'f, v , r t g f a k a d - ' 
durván ronl arra, aki gyermekét 
megfeddeni próbálta.. .Ilyen szülő 
rontja "el a gyermekét, nevel 
goromba, durva lelkű, faragatlan, 
gyermeket. Így nevelődnek olyan 
emberek, akik letördelik az utak 
mentére ültetett fákat, letiporják 
a védelemben részesítendő nö-

szépet , leszedik a madarakat, 
elpusztítanak, tönkrelesznek min
dent. Nekik nincsen tilalmas 
hely, felrúgnak min' en tíözsza-
bályt, rendeletit tö rvényt . ' 

Nagynevű földmivelésügyi 
miniszterünk, néhai Darányi Ig
nác 1904. március 8 á n kiadoll 
egy szigorú körrendeletet, amely
ben elrendeli -minden közintéz
ménynek, hogy az-1901. évi XII. 
le. 57. és 58. § ajban előirt a 
hasznos madarak, állatok védel
mében mindent elkövessenek, 
100 pengőig terjedhető büntetést 
és s zabadság vesztést ir elő a 
feni: hivatkozott törvény mind
azokra, akjk. ellene vétenék. Ha 

! kiskorúak követik el, akkor fe
lelősek a. szülők. Tehát_a tör
vény meg van, csak végre kell 
hajtani. A 'törvénynek szigorú 
alkalmazása csak egyetlen eset
ben is, elegendő lesz arra,.hogy 
abboi- otuhanak mások: 

Sajnos, itt Celldömölkön is 
vannak vaodálr pusztítók bőven, 
épen ugy, mint másutt. A nagy
község elöljárósága közpénzen 
reddbehózatta a község "ligetét, 

. Bertalan Sdndor. 
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lunius 23-an lesz a,, országos 
-lelkipásztori ktnferencin Budapes 
ten. Az Actio CfitholiCa Országos El
nöksége, roiot-az elmúlt években,ügy 
az idén is megrendezi a fóvárosbau 
az országos lelkipásztori konferenciát 
Glattfehler Gyula dr. megyéspüspök, 
az Actio Catholiwa országos ügyve
zető elnökéuek vezetésével. A lelki
pásztori konfereucia június 23- án, 
kedden délelőtt 9 órakor kezdődik és 
június 26-én csütörtökön végződik. 
A lelkipásztori konferencia előadói: 
dr. Czapik Gyula prelatut-kanonuk. 
szerkesztő, dr. Olajkar Alajoa plébá
nos, dr. Szendy László A.'C. egyh-
mtgyei igazgató, Petrováoz Gyula dr. 
országgyűlési képviselő, dr. Tóth Ti 
hamér pápai prelátus, dr. Kiss István I 
hittanar, dr. Hóka Imre plébános, P, I 
Kerkay Jenő S.. J. theologiai tanár, 
Csanyi Karoly egyetemi tanár, dr. 
Schopper Alajos plébános, dr. Mo- . 
gyarasz Ferenc oisztercila plébános, \ 
Svoy Lajos megyéspüspök, míg as • 
esztergomi ásatások magyarázatát dr.,, 
Lepold Antal prelátus-kanonok látja i 
el. Bővebb felvilágosítást az Országos 
Lelkipásztori Konferenciára aa. Actio . 
Catholioa Országos Elnökségének köz- j 
ponti irodája Budapest IV. Ferenciek : 
tere 7.- ad. 

VárosurrtT* íJisrpolgárat, cróf 
Takaeh Tolvay József iijog. aüabor-
nagyol, a magyar frooliléreoiofc or
szágos ülnökét, uz angol iKinthaicos 

..találkozó elkaiuaval VIII. Eilnard 
ango' király ,op.-=z»bb HharTgálason 
fngadta^ 

Mariacell unnepelyéséii varja 
az első majjyan.. lelkigyakorlatos 
zarandpkTas rés.tvevoit Az Actio 
£ a l h o i i l J a Országi s elnoss ne — mint^ 
i-rrrerot s.— J U Í I J * 13 ar. indul útnak 
BudipeStrfll az I . magyar IrUlgyakor-
latos" t!ajóz<ir...ir.loklas... MlriHCel be. 
BécetÁ MartstelM^ Í Z utat' külön 
'uxus lutocarokon. teszik meg a zae 
rándokok: A hajót ez' alkalomra tel
jesen átalakítjuk,."feldíszítik, leilobo-
gózzak, hangszórókat - szereloek rá. 
Reszs ételi dij 40 P é s 69 P. Főpasi"-1 

tori vezetője U'dóczy Zadravetz 
lét vau uy. tábori püspök^ lelkivezetóje-
pedig Czapik G;üla dr. prelátus 
kanonok, a Sziv Djsag és az Egyházi 
Lapuk sz. rk. -zlője. Az egész ország
ban iriasi érdeklődés nyilvánul meg 
az I . lelkicyakor.•.•->•• bajózárándoklás 
iránt H í r e i ekkor- mar befejeződtes. 
az iskolák, igy' már most szervezik 
a különböző"azerZeoS f?iídeí" _veze- ~ 
lése alatt álló iskolák csoportos rész
véte é l . De uagyobb c-oi>o;:bau vesz 
részi libben ^ Credo, - a .kongregáció, 
a hnöni.ö".ő női és fér-6 katolikus 

.intézroények é s kegye«üiettk, de _m.iT 
a falvak oépe. te megmozdul, hogy 
résztvégyen az Acti. Calholica első 
i lym irnpozaus tiajo-lHikigfakoríatos 
z'aramloKia-oo. Jc-eutkezci az Actio 
Cathn :c?. közpopH irodajabao Buda-
pest, IV Fere-uciek tere 7. lehet. 

Vizsgák az ev. elemi iskofaban. 
A I I . , I I I . , IV. Osztályosoknak muiui 
11-én d. e. 8—12 oraig, azt_ í, V, 
VL ysztilyosoknak pedigjunius 14 én 
vasarnap~°dé!otán 2—6 óráig lesznek 
az Árpad utcai oj iskola nagytér-
mebei évzáró vizsgái. 

Vármegyei gyűlés. Vasrarme-
gye kisgydlése holnap hétfőn delelőtt 
10 órakor tartja gyűlésit, a közigaz
gatási bizottság pedig 10-éo szerdán, 
délelőtt "lü órakor ülésezik. 

Az evangélikus templomban az 
istentisztelet kezdete a mai vasárnap
tól, Sze.itharo.unag vasar-apj 
kezdve, aratási hálaadó vasárnapig a 
közgyűlés hstar záta értelmében pon
tosán ÍVJ 10 'óra.. : 

~ Rsf. iitentisztalet. M a . 
delelőtt. 10 <irakor az Arpád-Otcái er. 
iskolában ref. istebti-zlelet esz, „re-
dikal Kovaee Sándor papai segéd 
lelkész. 

Hittanvizsga. Szerdán délotan 
3 órakor lesz az Árpád Utcai evane.~ 
iskolában a ref. tacmók hittanvizsgajL 

; Toreaünnepely. A jánoshazai 
m.-tfr, polgári isko.a jurt.uí 11 éa 
détoíáii 4 órakor tartja tornaünnepé
lyét az iskola udvarán. 

Cserkész Ichthys tábor az 
izsakiai erdőben. Pünkösdi ünnepek
ben volt a már jelzett programra 
szerint a cserkész tábor £szak-Du-
nántul protestáns cserkészei szamára. 
Győrből 12, Pápáról 17 Veszprémből 
12, Sopronból 10, a celldömölki OsUty 
csapatból 27- eb vettek részt. Ve^.etőlf,• 
voltak Sopronból dr. Deák János 
egyetemi tanár, a teol. cser. parnok, 
Budapestről dr. Sólyom' Jenő vallás 
tanár, parancsnok, Győrből Ittzés M 
vallás tanár, parancsnok, Pápáról Tóth 
S., Nagy Endre cserkész-tiszt tanát ok, 
Mihályi S. cser. tiszt, Balogh P. s. 
lelkész, cser. tiszt, akik az Ichtyt 
cserkészet aktuália ügyeit' beszélték 
meg. 

fanitógyülén. A szombathelyi 
egyházmegyei róm. kath. tanitóegye-
eOlet kemenesaljai köre szerdán dél
előtt Ráez Béla kemenesmagasi-i 
igazgató tanító elnöklete mellett a 
celldömölki elemi fiúiskolában taAotta 
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. £ - • , - . 
.mez iaváazi rendes közgyűlését. A 

közgyűlést szeulmise előzte meg, 
amelyet Gaál Gergely esperes helyet
tes, kemeneshőgyészi plébános ponti-
likait. R'cz Béla elnök elnöki meg
nyitójánál! szép szavakkal ödvörölte 
a vendégeket és fiz - egybegyűlt kar-
lar'sakalí amely utan Virág József 
celldömölki tanító a IV. osztályos 
növendékeivel nagyon- jol sikerült 
gyakoriali 'aniiast mutatott be a ter 

siíám. 

rceszeHauból. Csákány József alsósági 
^tanító az Iljosag nevelése, Ha'gilaí 

keuisuu-siniliályfai kaplau Kiisz-
IUSN^> a falu iiimen tavtottnzs-löardast. 

—rJtáTroVsrShlar Gyula" ceildímölki is-, 
-to'áreazgato, körzeti-ískolafeiügyelö 
nagjssebaau beszed kíséretében a 
legújabb tanterv elkészítésének módo
zatait .ismertette. A... gyűlést közös 
ebéd követte a Domokos-f-Me ven 

. dtgióben. ; 
Az ev. ifj . egyesület 10 mii eseten 

ti ii és leány tagjai részéri junios _hó. 
12 ép, pénteken egész napos kirán
dulást rendez a Scmlo hegyre. Á 
kirándulás "megbeszé-ése vasárnap a 
deieiőtti-istentisztelet utáu lesz az 
ifj. Otthonban, amelyre az erdekelte-
S"eT^um^ísawíghivja~a vezetőség. 

Szigorú telünk lesz. Egy fran
cia tudós a nap és hold befutásáról 
irt könyvében az elkövetkezendő 
1938—37. telére rendkívül szigora 
hidegei jósol.- Állítása szerint az el
következendő tél pontos meiúsmétlő-
déee- lesz_ az 1564—65 rendkívüli" 
kemény tétnek. A legnagyobb hideg -
január 7 én lesz., 

Á z e v . i f [ . egyesület iisűiörtö-
»f.u tartott választmányi gyűlés" ugy 
határozott, hu y a szokaso nyári 
táncmulatságot július 15 en szombaton 

--este-'rendezi,meg a Gríff-sz'állödában. 
Tízéves találkozó. A helybeli 

állami polgári fiúiskola. - 192ti-ban 
végzett növendékei vasárnap a hely
beli polgári fiúiskolában 10 évea ta-
lalkozrra gyűltek össze. Előzőleg, 
reggel szentmisén .vettek részt, a ta
lálkozón a 33 közül 19 ej jelentek 
meg.Délben láraasébéd volt a Griff ben. 

'• - Az űstffy. cserk.eszsk vasárnap 
kirándulnak akemenesmagasi i ünnep
ségre, hol megkoszorúzzak a hősi 
halottak leleplezésre kerülő emlék-

" tábláját. A csapat öl tagja pedig 
Szentgitthárdra utazik, hol a jubiláló 
cserkész csapat ünnepségen veaz részt. 

rakataban > jelent meg«. Az érdeklődő 
cserkészek figyelmébe ajánljuk. 

Átalány rendszer b e v e z e t é s e a 
:• rvany kezesi illetek lerovásánál. 
A törvénykezési' illeték átalányösszeg 
ben való lerovásának szabályzásáról 
szolo" törvényjavaslat, melyet a Har 
tegnapi ülésen nyújtottak be, kor
szakalkotó jolentflségü. Az újításnak 
áz . lényébe, hogy egyes bírói eljá-
rasoknul .a'—tatvenykezési illetéket 
nem külön-külön az egye* periratok 
utan, hanem a per - egyes srakaszai-
nai (>sazevontan_egy.atalanyösszeKbeu 
előre kell iarőní Az- atálányt'eLdszer 
a 4l'Ü pengőt meg nem iialVdo ertérű 
fizetési meghagyások bíró/ eljárására, 
illetve az azokból keletkezett perekre, 
tehát a járásbíróság előtt folyó ma
gánjogi ügyekben körülbelül 75 szá
zalékára tar;ed ki. . . 

- A poi |ár i t ta leányok és az sv. 
-Ifj. egyesület tagjai ma vasárnap 
•Sté pont 8 órakor az ifj. Otthon 
oagyterc.tiben müaoros estet rendez
nek." "Egyfelvonásos "darabok, szavalat, 
ének, hegedű szelő művészi szamok 
között Janossy Gábor riy 
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creppe de 
net és 

Német Márkus utóda Regös Endre 
d i v a t á r u h á z á b a n v á s á r o l h a t . 

ST.V. 

Áthelyezés. A ma-, üzletveze-
töség Sárvzri István mar. segédtisz
tet Sopronba helyezte at augusztus 
1-iki hatállyal. 

Kirándulás. A heiybeli izraetiu 
elemi iskula növendékei szeidan 
(JsiSyasszou jfara rándultak ki. 

Névmagyarosítás. Rnsenthal 
Endre celldömölki divatárukereakedő 
caaládi uevét Regős re változtatta 
belügyminiszteri engedéllyel. - ~ 

Az ev. Ifjúsági egyesület eb
ben az esztendőben érte meg alapí
tásának 15 éves fordulóját, amit 
szeptemberben ifj. konferenciával, 
műsoros eate rendezésével ünnepel 
meg. Az ünnepség előkészítése már 
megindult. ._ 

TanítÓgyülé8. A Sárvárott meg
tartott tauitógyűlésen Takács Karoly 
merseváti tanító, lapunk kitűnő mun
katársa, a >Gyermeki lopások és 
hazugságok«, Wjedermann Erzsébet 
merseváti tanítónő pedig -a >Magyar 
asszony, magyar anya eszmenje« 
címen tartottak nivóa előadásokat. 

Az Ostfiy cserkészek bátor 
vállalkozásba kezdtek:' Üstökös ciin
ni el "agy plakát újságot jelentettek 
meg, amelyben a eaját és helyi cs. 
csapatok híreit, valamint általános 
eserkéaa hireket közölnek, fényképe
ket, rajzokat, karikatúrákat ia mellé
kelnek. Az első aaáma as »Üetököa«-
nek a Koeaoth-utcai műkertészet ki-

elnök tart.előadást. A meghívok már 
kibocsáttattak. "Mii,Jenkit szeretettel 
hív a rend--tőség: Megjelenés egysz-rü 
ruhában. Belépődíj 'uincs. Müsormeg-
vallás.. • v '-• 

Hirtelen halál. .Kedd"u délntan 
Nagy Mihály nyug. mav.' -mozgóör 
amint a gróf Széchenyi-utcában levő 
kost tágjához. Enesei" festőhöz akart 
bemenői, ia házban levő sapuszin 
aiatt Összeesett és meghalt. Csütörtö
kön délután temették eí, testvérei es 
sógornője gvaszoiiak.. 

Á helybeli fiu polgári iskola I . 
osztálya Eteiaky Lajos tanár, vezeté
sével inékuézte az evaug. templomot, 
Bácsi. Sándor rövid beszédben ismer
tette a templom történetét. 

Az ev. elemi iskola tanulói í 
hétfőn, június 8 á n - j ó idő esetén/1 
tanítóit vezetésével e'gy "napos kirán
dulásra Somlóra utaznak. 

Magyar Kulturpropaganda In
tézet Budapest Vt. Szondy-otoa 23. 
II I 79. Otthonában felvesz uriuökut 
és uniei,nyakat teljes ellátásra havi 
55 P-érL Napi háromszori kitűnő 
étkezés. Az Intézet levesz intelligens 
urileauyokat és.úrhölgyeket-; kik uémi 
nyelvismeréttél. bírnak, teljes kikep 
zésro s intézeteinél jó-fizetéssel al-
kalmarza. Kiképzés tel|es»n ingyenes 

batheljre köTtözőtf Talaber Ferenc 
'helyett főtitkárrá- Bakunyi József-ny. 
1 rendőrfőtanácsobt választották meg, 

Szécsy Jauoa nyug. máv. főintéző 
I háznagy, Szabó József polg. íek. tanár 
' könyvtaros, Rajkai Károly ny. máv. 

árvaszéki j mozdonyfelvigyázó borbevasárló lett. 

.Gyer.mektiy-atatiatas a fova.ro.-bau ea 
környékén, valamint a Baiatouon 
havi 65 P. Pedagógiai felügyelet, ide-
genuyelvi társalgás. Felnőtteknek Bu-
dapsaten es környéken"(tar3asszobat-
bao) 65 P, Balatonon 70 ea 90 P. 

Kath. Kör közgyűlése. A cell
dömölki Kath. Kör az elmúlt vasár 
nap délután tartotta meg ezeri ren 
des közgyűlését székháza uagytertne 
ben Jaudi Bernardin korroAnyfőtaná-
csoa, dömölki apát elnöklete alatt. A 
Hiszekegy elmondása Után Jándi 
Bernardin elnök magaaszárnyalaau 
magnyitó beszédében az összetartás 
azükségességét hangoztatta, majd Ta
laber Ferenc főtitkár beszámolt a 
Kör működéséről, amely szerint a 
pártoló tagok azáma 81-rőt 38 ra 
(évi 12 P), a 4 pengőt fizető rendes 
tagok száma pedig 205-ről 291-r* 
emelkedett. A Kör "a múltévben négy 
válaastmánjrés. kilenc csoportvezetői 
ülést tartott, azonkívül négy knllnr 
előadást, több mulatságot, türaaeva-
esorát, hárem napo. nagyböjti lelki
gyakorlatot éa egy jól sikerült egyházi 
hangversenyt rendezett. Tóth István 
pénzlároa jelentése szer nt a Kör 
mult éri bevétele 3254 pengő 97 
fillér volt, a kiadás pedig 3260 P 3 
fillér volt, a folyó évi költségvetésben 
ugy a bevételt, mint a kiadást 3500 
pengőben irányozták elő. A felmeot-
vény megadáaa ntán a megejtett 
réezlegea tiaztnjilás során- a Szom-

Az évközben leköszönt választmányi 
j tagok helyébe dr: Havaey .Bétái, dr. 
; Doczy--Rá!rB:'oi, Halasz Gyulát, Mis-
; kolczy Bélát,- HokhóTd István! válasz-
j tották meg. A gyűlés végül elhatározta, 
j hogy négy héten: belül rendkívüli 
I közcyülést tart, amelynek tárgysoro

zatán ár. alapszabályok 6. §-ának 
módosítása szerepel. 

Budapestre utazók figyelmébe 
ajánljuk a. Hungária Gőz-, Kádfürdő 
és Vizgyógyintézei 'VI I . Dobány-uloa 
44.i, mint a főváros legolcsóbb és a 

Folynak a jelentkezések az 
esztergomi katolikus nyári egye
temre. Serédi Jusztiaiau . bíboros 
hercegprímás, esztergomi érsek véd
nöksége alatt június 21~--:ől július hó 
9-ig tart a Katolikus Nyári Egyetem 
Esztergomban. Teljes nápi penzió 2 
pengőtől, részt vehetnek férfiak és 
nők. Az előadásvk iáug.iia.-a ingyenes. 

, Érkezés Esztergomba iónra* 21 én, 
: amikor a bíboros tiercegyriinás ünne 
i pelyés formák közölt i . a j t meg a 
| Nyári Egveteari vr.d'ei évlóljfatnaft 

Jelentkezni . június lO-ia az Actiu 
Catholicáuál Budapest' IV*. Feréeciek 

j tere 7, vagy sLeopole Antal dr. pre 
! látus-kanonoknal Esztergom; 

Az Ostffy csérkészek Háasky 
j Egon löldbírtckoa jara-.r-tr-erkésMel-

figyelő lovasára junius 14 éü Magyar 
pályaudvarokhoz tegkűzelebb "fekvő,! S8a<S és- Hőgyészbe mennek egy 
V _ '.. .a i „.,... I . , . D „a.,'....... A . . . _v ,_s fürdőjét. Itt reggel 5 órakor nyitnak 
ugy, hogy a,hajnali vonatokkal Pestre 
érkezők egyenesen oda mehetnek, ahol 
fürdés után a tágaa pihenőben mago
kat kialudva jar.latnak dolgaik utan. 
Gőz és kádfürdő « a 1 P. Kiazolgá-
lasi dij csak ía'UÍIér. 

Gyön Rákócziánum. Kstbolíkus 
Fluinternátus Győr, Rákóczi Ferenc 
o. 57—58). Az intézet aközépiskolai 
tanulóifjúságnak olcsón kellemes, csa
ládias otthont nyojt, egészséges élel
mezést es az ifjak érdekében meg
bízható, vz-llaserköic ős n vslest biz
tosit. A-. internátus györégyházme 
gyei papok vezetése alatt ad; felvesz, 
gimnáziumi, reál és kereskedelmi 
iskoiai uOvendékekvt I osztályra je 
lentíezés junius 20-ig, magasabb 
osztályokba felvétel később is, ha 
hely van. Kívánatra prospektus, vá-
laszbélyeg csatolandó Telefon: 566. 
Mérsékeltebb díjazásért áz intézette., 
kapcsolatos »P«lffyanum«-ban csak 
gimnazistákat helyez el. Tudakozó
dások ngyancsak a fenti címre inté-
zeudök. 

Fiatat írók és költök országos 
tábora. A >Sainház és Muzi Magazins 
hetilap szerkesztősége >Magyar Te
hetségek Magazinja* cím alatt orszá
gos arányú állandó rovatot nyitott 
Az M. T. M. szerkesztőségének egyet
len törekvése:, kimélyíteni kapcaolatát 
ásókhoz a tehetséges Írókhoz éa köl
tőkhöz, akik tehetségűk ellenére is 
csak keveset, -Vagy egyáltalán nem 
jutnak szóhoz a nyilvánosság előtt 
Az M. T M. hangot kivan adni az 
elzártan élő magyar tthetségekuek, 
akiket céljukban irányítani, tőrekvé-
sflkbea tarra, gatni akar. A nemzeti 
alapon álló M T. M. minden üzleti 
ezámitás nélkül óhajtja egy táborba 
tömöríteni a magyar vidékek tehet-
aéges fiataljait, akiket előre kidolgo
zott gazdag programmban kivan aze-
repeltetni, hogy as irodalmi élet 
figyelmét a tehetségéé kesdőkre irá
nyítsák — A fiatal "írók éa költők 
küldjék be írásaikat és kérjenek 
díjtalan mntatványasámot: (Színház 
éa Mozi Magazin* Újpest. Nádor n. 
16. szám. '-. . . 

napos kirándulásra és tábotosásra. 
Elhunyt bencés tanár. A cell-

dömölki Bencés Rendházat súlyos 
csapás érte, meghalt Staoits Folgeot 
ny. gimnáziumi tanár, a rendház al-
perjele 68 éves korabsn a szombat
helyi közkórházban csütörlökön este, 
ahol súlyos betegségé.-- keresett gyó
gyulást. Az elhunyt aiperjel. közked
velt tagja volt ugy a celti rendháznak, 
mint városunk .közönségének, szere
tetre roél»ó alakja nem hiányzott az 
otcákiól, mindenkihez vo t egy-két 
szeretetreméltó szava, vii-sztalója 
volt a ízegnyeknek és elhagyatot
taknak. Stai.its Fnigent 1868-báo 
születet: Kismaztonban, 1886-ban 
lépett bt- a Szent Benedek Rendbe, 
1893-ban szentellek pappá, 1922 ben 
helyezték nyugalomba. •• ddig a soproni 
éa papai bencésrendi gininá'íuo-.okbao 
tana.kodott, 1922 ten került a^cell-
dömőlu rendházhoz mint alperjtl, 
egybs-n a celldömölki nol r . leányis
kola igazgatója lett. H.U'la nemcsak 
rendtársai körében, bénéjb a társa
dalom Oógy rétegében is mély .e-z 
vétet keltett Holttestét a azombathe-
lyi temető halottá.- házában ravata
lozták fel, temetése ma délntáu 4 
órákor leez ugyanott, amelyen részt
vesznek a rendházak, valamint a 
celldömölki Dilef; Kongregációjá
nak kikOldÓltei, amelynek az elhunyt 
aiperjel hossza iíeig vezetője volt. 

Tanulmányi kirándulás. Dr. 
Maurer, a budapesti tudományegye
tem ásványtani tanára növendékeivel 
tegnap délelőtt a Sághtgyre ráodnlt 
ki tanulmányi célból. 

A celldömölki választókerület 
választóinak száma Osskéaéb 24081, 
község'enkint réazlatezve a következő; 
Alsóság 1664. Boba 432, Borgáta 
222, Celldömölk 2936, Csöngő 629, 
Duka 414, Egyházaahetye 331, Egy 
házaaköszö 597, Qérce lOlllt, IzsakL. 
331, Janoshaza 1982, Karakó "284, 
Kaid 811. Kéled 182, Kemenesmagati 
962, Kenyéri 400, Kemenesbőgyéaz 
659, Kemeneskápólua 182. Kemeoéa-
mihályfa 510, Kemeueepatfa361, Ke-
menesaömjén 432, Kemeoeaszentmar-
ton 146, _ Kemenesazentpéter 543, 

http://fova.ro.-bau


4. oldai . K E M E N E S A L J A szán**-

Kiskocsi 186, Kissomlyo 333. Ma-
gyargenci 771, il-sterí 308, Sagy-
Köa-k 166, .Sagynmonyi844, Nemee-
kereszlor 449, Nemeskocs 276, Oatffj-
as<zonyfa 964. Papoc 046, Mersevat 
365, Rabakécakéd 407,Szérgény 453, 
Tokorcs 259, Varzeszö 255, Vasároa-
miake 397, VOoock 682.' 

Elfogott Detorö. Megirtok annak 
idején, bogy dr. Pletnita Ferenc nor-
many főtanácsos és dr. Porkoláb János 
ügyvéd celldömölki irodájának Wert 
heim" kaascájat ismeretlen—tettesek 
április 5-én megtérték a abból 8 
srajei aranyórát é9 tobb ssáz pengó 
készpénzt elloptak.-A csendőrség ala
pos ntoenoiasa után csakhamar meg-
allapitotta a tenesek kilétét Tatár 
József diósgyőri vasesztergályos ée 
három tana személyében, akik több
szörösen Döntetett előéletűek voltak 
s csak nemrégiben szabadultak ki a 
váci fogházból. Tatzr József azonban 
a cetli betörés után külföldre szökött, 
míg három társa Magyarország terü
leten bajkál. Szilasbajháson .a matt 
szombaton e.fontak Nagy Imre 25 
éves zalasscntbalázsí cipészsegédet, 
aki azintép bdu te tett előéletű.-Elszál
lítottak Celldömölkre, ahol eljatszat-
ták relé a betörés, részleteit. Nagy 
vallomása szerint Meszlonyi József 
celldömölki illetőségű magántisztviselő 
útmutatása alapján törtek be Celldö
mölkön, akivel a fogházban iimerked 
lek- meg. Tatár a vallomáa szerint 
autón érkezett Celldömölkre, egyedül 
tört be az ügyvédi irodába, mig ő 

val az udvaron és az njcán, 
ailt őrt. Tatár azonban őket is be
csapta, meri azt mondotta nekik, 
hogy a betörés t;em sikerűit, de azért 
adott nekik fejenkiot 2 pengőt enni
valóra, majd egyedfii anion eltávozott 
Nagy Imrét beszállították a szómbat-

* helyi ügyészség fogházába, két társát 
pedig keresi a c endörség.. 

A szakállas japáiok egyesü
lete. »Minél hosszabb valakinek a 
•zakálla, annál oagynbb a tekintélyéé 
ez a most- megalakult (Szakálas Ja
pánok Egyesülete* jelmondata. Mi es 
a titokzatos egyesület? Ilyen és ehhez 
hasonló érdekességeket minden szá
mában szazával közöl Tolnai Világ
lapja. Rengeteg nagyszerű kép, érde
kes cikkek, "kivalo írók novellái, film, 
rádió és rejtvényrovat valamint foly
tatásos regény, egy teljes heti olras-

—nivalct jelentenek. A népszerű képes • 
lap egy számának ára 20 filter. 

Vasúti kinevezések i * rend
szeresítések. A mav. igazgatósága a 
celldömölki fűtőháznál Hegyi István 
munzásl értesítővé, Ambrus Józsefet 
elölülővé Balatuji József és Vajda 
József munkásukat pedig fűtővé,ne-
e e z t e ki . — A forgalomnál Bella Já
nos és Somlai Károlyt oapibéres 
kocsirendezőkké, Godavszky Zoltán 
és B ró Joz=efet napibére; vonalféke-
zőkké, Barioi L a j u s t Sárvárról Cell-
döm.'ikre helyezett raktári munkást 
pedig napibéres kiadóőrré rendsze
resítette. . 

SOmttl k I állítás. A »Talu« 
magyar gazda és löldmíves szövetség 
ós a devecseri járás községei József 
kir. hercíg altábornagy, tov-abba-Al
brecht kir. herseg és Jóssal Fereno kir. 
herceg legmagasabb t védnökségével 
jomus bO 7 tő l ' l l - ig gazdasági, kul
turális, történelmi, egészségügyi, ipari, 
háziipari és boraszali osztályokkal 
somlói kiállítást rendez Dsvecserben 
a Somló és a somlói bor propagálá
sára. A, kiáilitás-pagyszabáíunak ígér-

' kezik, a mai megnyitásra sokán je-
leote'.ték be érkezésükéi, 11-én fiilléree 
gyors indul Devecserbe öea Somlóra. 
A kiállítást ma vasárnap délelőtt 10 
órakor nyitja meg József kir. herceg, 

- őfensége, a borvasár űrnapján lesz. 
Snmlcvásarhelyeu, A kiállítás egésa 

tartamára érvényes állandó belépő
jegy 2 .pengő, ugyaues- a kiállítók 
részére 1 pengő, a kiAllitas egyszeri 
megtekintésére szóió napijegy felnőt
teknek 40 fillér, gyermekeknek 20 
fillér. Iskolás gyermekek csapatos 
mettekiotés esetén hétköznapokon 10 
fillért fizetnek. — A kialbrason/ vá
rosunkból Mester..ázy Gyula töpbazO-
rösen kitűntetett fényképész is részt 
vesz. Meg vagyunk '.győződve "arról, 
hogy itt ismét dijat nyer, illetve k i 
tüntetésben részesül. 

Dunakeszi Magyarság—CVSE 3:2 (2:2) 
Barátságos. Vezette: Nepbrano. 

Mindvégig izgalmas, szép küz
delemben fektette két vállra nagyhírű 
ellenfele a vasntast. --, _ 

Kitűnő összjátékot mutatott a 
dunakeszi csapat. Szép, akciói, gyors, 
ésszerű támadások- jellemzik- legjob
ban játékokat. 

A gólokat Zsíros, Vargatyi és 
Brecs, illetve Venesz és BndarlÖtték. 

Kitűntek Zsíros, Vargatyi, Brecs, 
illetve a mezőny - legjobbja Bognár 
Péntek, Budai. 

Nenbiunn jó meccsvezető volt 

. , Hérfö. : — 
Vasutas »kölyök«—Varoei »köiyök« 
3:1 (2:1) - Vezette: Heimler. 

Először szerepe:;ek»komolyabb« 
mérkőzésen a *kölykök«, igy- hiány
zott játékukból az összeszokottság. 
De igy is láttnck pár.játékost a jövő 
ígéretei közű'. 

CVSE cmb—CLSE 3 3 (3:0) 
Vezette: Klein. 

Majdnem meglepetést, csinált, a 
második félidőre erősen feljavult le
vente, az Osszeszokatlan vasntas 
ellen. . - - : 

Levents bajgokság. 
Ma já'sza a tavaszi fordulóban clolaó 
rnérkőzézétr a sági csapat a papociak- -
kai Papócon. Vezeti: Heimler 

- r ; (H. Z.) 

Legalább szabadalma du-
gattyunélküli gyümölcsfa-

permetezö készülék 

A Vasutaa Kör ma vasárnap 
este 8 órai kezdettel az egyesület 
helyiségében magyar családi estet 
rendez, amelyre az egyesület' tagjait 
és azok vendégeit ezúttal hívja meg. 
Előadásra kerül dr. Polgár István 
máv. tanácsos .Pisztráng nr házaso
dik, című bohózata és még két egy 
felvonásos. Az előadás ulan tánc lesz, 
belépődíj nincs, részletes műsor meg
váltása mindenkire kötelező, ára 50 f. 

A baclilos, mint ruhadlsz. Az 
uj Párisi Divat a modern imprimék 
anyagára a legfantasztikusabb mintá
kat rajzolja. Mértani abrak, jelenetek 
a mindennapi életből, sőt még ba-
cillusuk mikroszkópon keresztül leraj
zolt alakzatalA Párisi Divat népszerű 
divatlap egy számának ara 60- fillér. 

A Pesti Tőzsde uj számában 
dr. Chorio Ferenc, dr. Pálfy József 
Szeged város polgármestere, dr. Mik
lós László (London), Horváth Ernő 
Uruguay nj magyarországi lőkonznlja. 
Veress Sándor Mav. igazgató, dr. 
ujlakf4laHer^Pál és mások jttttatkoz—i 
lak. Nélkülözhetetlen információk, 

-tőzsdei hírek, kitűnő textil, biztosítási, 
vegyészeti, vas és gépipari, vidéki 
hitelélet rovatok. 

A magyaryolasz football maccs 
képekben a Szinházi Elet uj számá
ban. Az izgalmas magyar-olasz lott-
ball mérkőzés minden érdekes jelenete 
megelevenedik a Színházi Elet nj 
számában és kedves képsorozat ma
tatja be azt is, hogyan tette tönkre, 
az eső és zivatar a pünkösdi két 
ünnepet Budapesten, a Balaton men
tén, Lillafüreden, a Kékesen. A Szín
házi Elet aj számának más érdekes
ségei: Maray Sándor cikk.' a könyv-
napról — Hatvány Lilly párisi levele 
— Herezeg Ferenc aktuális nyilatko
zata színhazakról, könyvekről. Májos 
Henrik newyorki. cikké Vértes Mar 

Nincs benne bőr, gumi, sem 
lemdugattyu. Nem romlik, nem 
kopik, szerszám nélkül szabad
kézzel szétszedhető. Használható 
bármilyen edényből, vagy hátt-
puttonybol. utóbbi esetben egy 
rossz permetezőgép • tartálya is 
aikalmss. Kérjen díjtalan leirást. 

Gyártja: '-

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

ker. Kerekes u. 28. 
Telefon: 906—79. •' , 

cellröl, — gróf Széchenyi Zsigmond 
oro zlanvadasz esküvője, Tál Sándor 
newyorki levele, pesti színésznők bí 
cikli versenye — Josefin Bzker levele 
Zeikovicz Bélához — irodalmi. élet. 
— Guthy Böske divatroveia. Darab-
mellek létül a Nemzeti Sziuhaz uidon 
sagál, áz .Április, t adja,67 oldalas 
rádiómélléklet, 32 oldalas Gyermek
lap, kottamelléklet A 276 oldalas 
Színházi Elet ára 60 fillér. 

Kék pettyes rak ott szoknya., 
a címe hemenyi Béla legújabb csár
dásának: Az országos hírű szerző, 
kinek >Van nekem egy cifra szűrőm, 
és > Mikor az est mesélni kezd« c. 
dalai örökre bevésődnek a magyar 
néo lelkébe, ezzel az nj csárdásával 
méltó folytatást ad régi sikereinek 
E t a csárdást, valamint Kárpát Zol
tán .Szedret szedtem Szertdán., Mar-
gács Kálmán »Korán reggel 'mindig 
harmatos a rét«, továbbá Váradi 
lst 'án, Jánszky Elemér, Dezsó Lajos 
stb. egy égy s.zep ui . nótáját, Matko-
vich Elek »Abrand.-jat, Milkó Ferenc, 
hangulatos tangóját kOzlí a - >Mágyar 
Zenealbum, legújabb száma Előfize
tési ára egy évre 3 pengő. Kiadóhí; 
vatal Budapest VI. Horn Ede U: 13. 
Mutatványszám díjtalanul kérhető. 

H i r d e s s e n a 
Kemenesaljában 

Hirdetéseket félveszünk. 

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

azonnal kiadó. 

Apolló Hangos Mozgó 
Felelős vezető: Wittmann Andor. 
Június 6 szombat, 7 vasárnap : 

Rőkk Marika nagyszerű magyar mű
vésznő el»fl -hangos filmje;. 

Könnyű lovasság. 
a Érdekes kiegészítő és Híradó. 
Előadások kezdete : szombaton pon
tosan este fél 9 órakor, vasárnap 
délután 4, 6 és este tél 9 órakor. 
Június 10 szerda. II Űrnapja csüt. : 
Jen Kit'p.ra és Eggerth Marta világ-

Szivem érted dobog. 
Szerepelnek még: Hörbiger Pál, Paul 

Komp és Theo Lingei:. 
Nagyszerű kiegészítő és Híradó. 

Előadások kezdess: szerdán este léi 9 
órakor, csütörtökön délnían 4, 6 es 

este fél 9 órakor. 
Helyárak: Oanepnap, szombat és va
sárnap: Tamláaszék 100, páholy 80, 
leontartolt hely 60, I . hely 40, I I . 
hely 30 és gyermekjegy 20 fillér. 
Szerdán, csütörtökön: Ketten egy 
jeggyel Táudass'-ek 120, páholy 100, 

-fenntartott hely 70, I . hely 50, IL 
hely 30, gyermekjegy 20 fillér. 

Bérmálásra 

ó r á t . é k s z e r t 
jót, olcsón vásárolhat 

Grósz Lázár 
órás és ékszerésznél, 
Singer Béla vaskeres

kedése mellett. 

Kölcsönkönyvtár 3Q0Q 
Cel ldömölkön w 

kötetes kölcsönykönyvtáramat a Wes
selényi utca 1. szám alatti la-.ásó
mon megnyitottam. Havi 1 P k Olcsón-
dijert hetenként háromszor cserélhet 
ngy -a magyar, mint a világirodalom 
elassicus modern műveiből. 

Kemény Klári. 

Szalongarnitura 
(6 drb.) és fehérre zo
máncozott gyermekágy, 

eladó. Gim a kiadóban, 
a - j a ' i 

Eladó i n g a t l a n o k 
Petőfi utcában 3 szobás, parkos, t ér
tés családihaz, Kinizsi utcában ÍX1 
szobás Baross -utcában 2 szobas.Koptik 
apatnr utcában két szobás, 2X1 szo
bás, 2 szobás üzletház, 1 szobás, Rá
kóczi utcában 4 X 1 ezobás térhez, 
2 szobás nj haz, Horváth Elek ntci-
ban 2 szobás, 2X1 szobás iparoshax, 
Piactéren két üzletes kétlakásos ház, 
üzletházak. Gazdaházak 2000—400» 
• öles telkekkel, PalSy uicabai , Hu
ny ady-utcában 2—3000 Ű f , l f s D C " 
kerített telkek, 3X200 • öles ház
helyek. Kisebb nagyobb birtokok, 
Sághegyen szőlő jütányosjn eladők.Bir- -
tokok, bérletek. 

Tessék irodámat bizalommal 
felkeresni. 

Csoknyay József . 
; 1 '•»—. ingatlan irodája" ~~ 

Gilldömölk, Arpád-u. 161 

Bérmálásra 
imakönyvek 

u g y választékban kaphatok 
Dlnkgreve könyvkoresk. 

NyoanatoM- D-.nkgreve Nándor viTTaDyeróré Berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk, 


