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Celldömölk, Kossuth Lajos-utca 14. széni 
— Hirdetés, dija előre fizetendő. 

-napja elérkezett, a gazdák már 
sok helyütt megkezdték fáradt
ságos évi munkájuknak learátá-
sát, az Egek Ura megkönyörült 
a verejtékező magyar gazdán, 
megadta a mindennapi kenyerei, 
amelyből nemzetünk minden 
rétege epedve várja helyzetének 
iavu ását, amelyre oly nagy szük
sége van a sok sebből vérző bus 
magyar léleknek. . . ... . 

Ha körül nézünk, ugy a 
palotákban, mint a kunyhókban, 
gondterhes arcokat látunk, hő 
fohásszal fordulunk az Egek Urá
hoz, hogy a várva-várt enyhülés 
bekövetkezzen, hogy a kenyér-

•m 

harc megerős í t se n e m z e t ü n k e t s 
felemelje oda, ahol tör ténelmi 
h iva tásáná l fogva helye van. 

Ez a harc nyújt lehetőséget 
a revízióra, ez adhatja meg az 
igazi vi lágbékél , mert most fel-

| figyel minden nagy nemzet a 
. magyar e s e m é n y e k r e , a magyar 
' ba rá t ság ra , a magyar poli t ikai 

e g y e z m é n y e k r e , nagy szüksége 
van az öreg E u r ó p á n a k , hogy 
ez igy legyen. " 

Jó magyar nép , kitartó mun
kával dolgozzál éa imádkozzá l , 
hogy a magyar kenyér diadalmas
kodjon mindenek felett. 

Ahol a „kövilakó" füstmentes levegőt szívhat 
A kultúrában és a városi 

élet lázas lüktetésében kimerült 
ember — a' nyár közeledtére 
ösztönszerűleg vágyódik az egy
szerű, nyugalmas, üditő és csen
des vidéki légkörbe, ki a szabad 
természetbe,' ahol szelídebben 
rezdülnek az idegek é- bar.no-
oikusabban. él tz ember. 

Nyár kö'.éledtére velünk 
jár, velünk alszik a szokott 
kömyezeíbőj való kikapcsolódás 
gondolata. "Sóvárgunk a fűért, 
fáért, égért, csillagért, vízért, 
lombért, zöiderdőért. És ez a 
városi embernél, aki teljes életét 
a falak között robotolja le, na-
gyón érthető is. A természet 
ölén való tartózkodásban min
dig van ba|, ha egyéb nem, 
változatosság, kikapcsolódás a 
hétköznapi m gszokottságtól. A 
szabadba menekülő »kr>vilakó« 
mit törődik azzar, hogy olt is uj 
gondok súlya nehezedik reá lép
ten-nyomon, a fő az, hogy rop 
ködhet az éVet napos oldalán 
egy darabig. Ilyenkor a nyári 
évszakban, aki csak teheti, vi
dékre, zöld pázsitos falura me
nekül; cl a városból, a füledl, 
bántó, zajtól, a tüdőt rontó por
tól, a nyomasztó levegőből éa a 
kávéház füstös termeiből. - "~ 

Ahova a szem csak néz, 
prázatos pompát és ragyogást 

ben a gondokkal küzdő halandó 
reméli és várja az ő színtelen 
életének is megújhodását.. 

Valósággal - vonzóerő ez a 
nyári szimfónia. Szinte hívja, 
csalogatja a természet fiit a 

; szabadba, ki a zöld erdőbe, amely 
' ünnepélyes csendjével s lágy 
i susogásával láthatatlan szárnya-
•' kon felemeli a lelket ahhoz, aki 
• szent kezének c-ódáit oly bőven 
. tárja ki teremtményei számára. 
; Az Ur s z en t egyházának érzi 

szivet fogó áhi ta ta t az, aki ilyen 
kor ai erdő csend|ében időz. 

1 Lehet-e nigyobb boldog-ág az 

szerető mber számára, mint 
mély fe'lélekzéi az.erdőn, nap-

: sugarak lánca a fák törzsén és 
j zümmögő bogárkák sürgése for

gása, — abszolút csendben, ab
szolút ••gyediillétbenl . . . 

I Sötét, komor árnyékot vet-
[ nek az ember lelkére az élet 
| anyagias küzdelmei s egyéb ter

hel is, de ezeken vidáman tör
nek át a természet csendes 
békéiébe/, menekülők örömei. 
Azok számára, akiknek kedélyét 
megtörték az élet csapásai, akik
nek idegei a mindennapos harc
ban felmondták a szolgálatot, 
az erdő balzsamos illata és 
csendje valóságos gyógyír, ez*k 
újjászületnek itt, a csend néma 

nem is tudják, milyen előny az ' 
számukra , k ü l ö n ö s e n egészségi . 
szempontból . Kellőképen nem is i 
tudják mél tányoln i az e rdőhöz ! 
•a ló közelségüket . Megszokott j 
látvány s zemük előtt az erdő* 
azért veszti el rajok nézve va
rázsá t . Az erdő szépségét , a 
szabad te rmésze t e lőnyét csak a i 
• kövi lakók . (adják kel lőképei t I 
méltányolni . Azok a napsü lön j 
arca jó emberek olt falán, de
hogy tudják, bogy micsoda él
vezet az aszíai lhoz szokott lá
baknak a. zöld fü bá r sonyos 
p u h a s á g a ! . . . Av.ért, ba véletle
nül megpillantanak egy előt tük 
elvonuló hát izsákos városi kirán
duló társaságot , bizonnyal mo
solyognak azok vál la lkozásán a | 

nem egyszer teszik azt a meg
jegyzést, hogy milyen dőrék ezek 
a vá ros i ak : ahelyett, bogy ott
hon p i h e n n é n e k á r n y é k o s helyen, 
teherrel a h á t a k o n veszik nya
kakba a világot é s égettetik ma
gukat a forró nappal. 

Ti t e rmésze tbará t i k, akik a 
koraiak között éltek és idegeite
ket pihentetni akar já tok , keres
sétek csak fel az e rdő t , ahol a 
bölcs a lkotó caodái t ia o lyaú 
bőven t á r t a k i - t e r e m t m é n y e i 
s z á m á r a é s abol az egészséget 
ingyen osztogatja s z á m o t o k r a . 

A t e rmésze t szent templo
ma, íme megnyílot t I Lép jünk 
tiszta k ü s z ö b e i é i . — 1 

Fsásca. 

Az öszi buza érési 
Hazai viszonyaink között az 

őszi búzának jo in? legelső napjaiban 
be kell érnie, mert ha az aran idő
tájban rendszerint hirtelen fellepő 
rekkenő bőség a búzát teljeserósben 
találja, akkor rendszerint megszorul 
<a * várható jó termés hrlyett né-
ha-e maz.-a oo nt kapónk. 

Az őszi boza kedvező beéréeére 
és terméshozamára a jonius hónapi 
időjárásnak döntő befolyásé van. Sok
szor a rrki rdiermést Ígérő kilátáso
kat n>-fiány n»r alatt mewhiusi'ja a 
innin- veten v?ra.lannl fellépő rozsda, 
me<y kt':örö9-i: nagy karókat okoz 
a frtjí'dé-iikb'ii elmaradt bu akban. 
Ebből következik, hogy a rozsdavu-
-zedee-o: auuat nagyobb lehet, minél 
korabbau jelentkezik. Fellépését és 

lát igy nyár elején. Soha, egész j birodalmában. Mert az erdft 
esztendőben nincs a lérmészet-
nek az a mosolygása, az a lélek-
dentö üdesége, mint a fák, bök

jük, kílombosodása idején. Ha 
ilyenkor — mondjuk — egy 
»zép erdőben időzünk, agy érez
zük magunkat, mintha meseor
szágban járnánk. Valami rejtel
mes - várakozás teszi öröfciö 
v.éppé ezt az időszakot, amely-

egyetlen orvossága azoknak, akik
nek lelke', szive beteg aa élet 
küzdelmeitől. Itt . zavarta-lanuf j 
élhetsz magadnak, gondolataid- i 
Bak ás tele lesz a lelked a leg
édesebb benyomásokkal, mialatt 
a drága, tiszta üditő levegőt 
szívtad Milyen szerencsések azok 
akik erdő mellett, vagy er.'ő 
közelében iáknak. Ezek talán 

Hibetalma-odáeál áz időjárás annyira 
b-foiyaiolta, hogy hövöt, esős időjá
rás o i i ] hinclen bekövetkező nagy 
roeeg a rozsda fellépését és elhatal
masodását nagy mértékben elősegíti. 
Az idei év sajnos ilyennek mutatko
zik. D ha szétnézünk a búzatáblá
kon, mégis azt .aljuk, hogy a rozs-
dukártéUl 'őkeot ottan nagyobbaranyu, 
ahol a búza viszonylagos fejlődésében 
hátrább vau. Ezt a fejlődésbeli eima 
radottságot viszont ott találjuk, ahol 
elmaradt a tcjlődést és beérést siet
tető foszforsav trágyák használata. A 
szupei foszfát, mint tudjuk, nemcsak 
nzt a célt szolgálja, hogy a talajban 
a mi viszonyaink között rendszerint 
kevés foszforkészletet pótolja ée ezzel 
a termést fokozza, hanem főként 
nagy Bgyelmet érdemel a termés 
fejlődését és beérését siettető hatása. 
A szuperfoszfálozott buza 3—4 nap~ 
p-il ia korábban beérik,.mint mellette 
ugyanazon időben eTvetett ugyanolyan 
fajtájú, de nem esuperfoaafátozott 
busa. Ez pedig az érési időben nagyon 
.-ok • lóny t jelent á rozsdnveszedetem 
szempi,miabol. Különösen (eltűnő a 
fejlődésbeli elmaradás a pillangósok 
uiau vetett búzánál,-ha nem kapott 
szuperfohzíatot. mely hívatva volna a 
pillangó-ok által elöáljott nilrogénoő-
sépet ellensúlyozni. 

De nem raak^á .szuperfoszfát 
érh,iM.-i .siettető halasa as, amisnl. H 

rozsda ellen eredményewB- védnkez-

és az aratás. 
hetünk, hanem általában a kiegyen
lített táplálás. Számos k tOnő külföldi 
kutató mutá l ta ki , bogy kaiban sze
gény talajokon a káli trágyák alkat* 
mázasára épen ugy szükség van, hogy 
a rozsda kartételeit jeleotöaenc-ök-
kentbeesok, mint a foszd r műtrágyá
zásra. Ilyen, tála |ok orv a szuper foszlat 

j egymagában alkalmazva épwt ngy 
1 nem elég a rozsda kártételei ellen 
i való védekezésre, mint a termés 
| kellő mennyiségi és minőséf i érnelé-
| sere.. Már pedi" káfiban szegény talaj 
i is igen si'k fordul elő nálunk, amint 
I azt az ujabb hazai vizsgalatok éé 
| kísérletek k. tségteleuüi kimutatlak, 
i Szolgáljon ez taooteágul a jö-
I vőre cézve, nevrzwesf u az ö z; buza 

alá mindig adji nk szórva tb. 120— 
180 kg. szupert, azfatoi és60—80 kg. 

| 4t) szazaiéi o- kai-oi, Vagy ut-yan-
j ilyen mennyiségű ka isó kisz- rasa 
I utan versül 2—3 héne a buzat, 
| sorba adott, 80—100 kilogramm aza-

perfoszfatta1. 
Az aratást illetőleg I. gf'bh kí

vánalom, hogy el ne kessfltr: relé. 
A buza lehető korai aratása a ter
més nagyságára c-s minőségére egy
aránt előnyös, ellenben a megkésett 
aratás nemcsak a mag pergéei vesz
tesége miatt hátrányos, hanem a 
buza minősége is romlik. A bnzát 
legjobb a sárgaéres kezdetekor aratni. 
Aa alföldi gazdát régebben mar 
akkor aratlak a Bnzát, amikor a mag 
középső része még tejes volt. Est 
azért tették, mert azt tapasztalták, 
hogy ebben az esetben-a rozsdának 
kisebb volt a kártétele. Mindenesetre 
tnlkoran araim,-ein jó, mert akkor 
meg a tejes érésben levő -buza meg" 
szorul. A sárgaérést jellemzi, bogy a 
mag belső részé' már nem tejes, ha
nem tesztás állományn. Ha a huzat 
ilyenkor aratjuk, akkor kevesebb ke
ményítő rakodik le a szemekbe, a 
mag tehát viszonylagosan sikérdusabb 
le-z. Innen van az, hogy a sárgaérés 
kezdetén bealió hirtelen meleg a 
minőségre azáltal van jótékony ha
tással, hogy a keir^yito^6erarjdt>r'' 
lámtt megakadályrztn. Ha aat időjárás 
érés. idején kevésbé meleg ée Marát ' 
lássál is kóslekedüuk, akkor nagyon 
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suk krai ' -u. i ; ' rakodik be a bura-
magba. Ilyenkcr a (ehrTjemenoyjsOg I Dzsungel 
aránylaii kiseObjh-sz. A késői aratás-
cal rendszeriül ez az esel all I- u , 
ebből magyarázható a késői aratás
nak a minőségre gyakorolt nagy 
balraojs. 

A viaszéres kezdetét tebal kí
sérjük figyelemmel s mibelyl ez' tat
juk, haladéktalanul arassak a buzaL 

lólh Lajos 
. - ' roez6gazd. kamarai titkár. 

- ; m marau-, 
"Kint a mezőn a magyar rrost arat 

és gyűl a ke.ve és gyűl a ke. eszi, 
en mindig P prra töltöm a nyarat, -
mar jo néhány éve teszem ezt. 
Szeretnék én is bolyongni a rónán 
s ballagni az aratók -mellétig— ___ 
s mikor az esi ozeliden hajol rám 
örvendezni, bagf-megiirresle Tett, 
De ide köt egy régi nyar emléke, 
egy barna lányé, kivel a nyarat 
töltöttem en e kedv s kis varos au 
az ős grófipark hü- fai alatt. 
Itt maradok mindig, minden nyáron, 
mindörökre Papán maradók, 
ha kivisznek az aranyos batáron 
a ha Mennybe hívnak maid angyalok. 
Meghívásuk megköszönöm szépen," 
de bocsássák meg, én már a nyarat 
mégis inkább i t i töltöm majd kérem 
a papai sírkert hűs fái alatt. 

. . "- Stalay Károly. 

Nem naegyüü*i in essze Indiába, ". 
i'Hogy fejszés kéítz-l vágjunk utat — 
I Az áthalolhatatlausAgba . . . > 

Afrika ősrengetegjébe; 
(Tépett ruhával, véres lesltel — 

Törni utat a »Viiagos.sagnatU 

| Sürü hozat — lejm siklik az árny... 
Lépő láb rémítve botorkai, 

-Mig előre jutna,—reája 
Isten tudja, hány s mily halai var. 
Dzsungelben*a latas elakad —-* _ 
Fenn — csak fenn — keresői a* utat ! 

Rég küzdünk mi eme dzsuutteiben... 
A títko.- folyondárok közölt, 
Am de Isién ege áthatol — 
Biztatva fegyvert ad kezűnkbe! 
Szakgatott, de tiszta lélekkel; 
Nyitjuk jutjat az Igazságnak-1 

Patyi Ldstlö. 

Nyugdíjazott tsnitö. A vallás 
j és>- közúttal isügyi miniszter Hajas 

. j - Dénes c.Oovri—év.' tanilot a - t s n é v 
I vegevei nyugatomba ahelyézíe. 
j . Ddktoravatás. O.'adv ilihaivdr. 
j nyug- hadbíró' őiuagy v nagysimooyi 
i lakóé Gábor fiat a pécsi egyetem 
t jogtudományt kárán doktorra avattak. 
>' 150 éves templnml jubileum. 

Ma_ vasárnap ünnenli a csöi'.gei ev. 
; egy kö'.község temploma fesnallaganak 

150 f ve- - jubileumát, ugyanakkor 
kerül felavatásra r.*i a három harang 
is, amelyei fcsze -Sar dor ;574 .k^r.J. 

B 1 fii K. 

Csillagfeltételi ünnepély. 
A celldömölki réf. fiókegy

házközség bitbuzgó tagjai csak 
a nem régibeo határozták el, 
hogy templomot emelnek az Ur 
tiszteletére, sem időt, sem fárad- | adományozása 
ságot nem kímélve, ezen buzgó 
elhatározás téslet olíou a netn-
sokára készen várja már fel
avatását. 

A gyűjtés nemes munkája 
lázasan tovább folyik, nemso
kára eljön az az idö, rogy tél
iesen elkészülve hirdetheti az 
Isten dicsőségét, 

. A kormányzó a magyar or
szággyűlés mindkét hazat október hó 
20-ig elnapolta, miután az első ülés-

j szak bezárult, október 20-iki első 
ülésen választják meg a ház két nj 

! alelnökét, 9 jegyzőjét, háznagyát és 
i a bnottsagok tagjait. 
1 Magas kitüntetés. A kormányfő 
j őfőméltósága Gömbös Gyula minisz-
i terelnököt a magtar érdemrendnagy-
! keresztjével tüntette, kh A-megas' ki-
j tűutetés Gömbös Gyula uégy evés 
l miniszterelnöki és a honvédelmi ini -
! ttiszleri tisztségben is kilejtett ered-
| menyes "műk "d-séért érte ót, egyben 

Dédig az államfő őszinte eii-merese-
nek és változatlan bizalmának je e a 
magyar érdemrend uag> keresztjének 

Uj esperes. Dr. Grősz József 
apostoli adminisztrátor dr. Kiss Lajos 

'< kanonokká történt kinevezése folytán 
! a. kemenesaljai róm. kath. "egyházme-

g :e esperesévé dr. Horváth Karoly 
• perjel-plébánost nevezte ki. Kiueve-
, zése osztatlan örömet keltelt ugy 
, városunkban, mint a Iclkészkedő 
j papság körében, mert dr. Horváth 
| Karoly nemes egyénisége és fárad

hatatlan munkássá'a métán meg r-
A jövő v a s á r n a p délelőtt 10 I demll e -magas kitüntetést.-

órakor 
vidéke 

tartja 
ref. 

a Céildönolk éa 
fiókegyházközség 

templomának alapokmány elhe-
fyezési és csill&gfeTíteliraíonepé-

~lyét, AzTünnepély progra.ii.inja: 
I. A templomban. 1. Felálló 
ének: 7-ik dics. »Im béjötti-nk 
nagy örömmel*. 2. Főének: 
IJLIXJX zsolt. 1. vers, »Az 
Urnák irgalmát örökké éneklem.* 
3. Bibliát olvas és imádkozik: 
Ölé Sándor pápai lelkész. 4. Köz
ének: .7. dics. 6. vers. »Prédi-
kajtasd szent igédet*. 5. Igét 
hirdet, utóimát és. áldást mond: 
Jakab Aron esperes. 6. Közéneku 
LXXXIX. zsolt. 4-ik vers. >Bol-

. dog a nép, mely tenéked örven
dez*. 7." Alapokmány elhelye
zése és kalapácsalések. II. A 
templom előtt: 1. CV. zsolt. 1-ső 
vers »Adjatok hálát az Istennek*. 
8. Beszédet, imádságot -és áldást 
mond: Végh János egyházme
gyei főjegyző. 3. Közének: XC. 
zaolt. 1-ső vers >Tebenned bíz
tunk eleitől fogva*. 4. Csillag 
felhúzása. 6. Himnusz. Déli 1 
órakor közebéd a GnlT-szálloda 
éttermében, részvételi dij 1.60 
P, jelentkezni lehet július 3-ig 
Daroczy István gyülekezeti gond-
„oknál. 

Primicia. Benl i Sándor ujmi-
i sés ma vasárnap a uerneskereszturi 
: plébánia templomban tartja primiuta 
, jat. Manuduktora Giczy József dr. 
I plébános, szónoka Székely László dr. 
I szombathelyi theologiai tanár lesz. 

Hivatalvizsgálat Dr. Gerlits 
| Elek .főszolgabíró kedden az egyhá 
- zashetyei körjegyzőségnél, szerdán a 
I vönóeki és keinentsmagasi körjegy-
- zőségekeu tartott hivatalvizsgálatokat. 

Kinevezések és előléptetések 
I a Máv-nál. A mav. igazgatósaga július 
j 1-iki hatállyal kinevezte, illetve elő-
. léptette a következő tisztviselőket: 
: Szabó Károly főintéző volt . celldö 
L mőlki, jelenleg papai állomásfőnöknek 
j a felügyelői címet és jelleget, Bartha 
' Albert celldömölki máv. intézőnek a 
I föintézöi ci net, Szabó László cell-
' dömölki máv. tisztet -főtisztié, Illés 
! József celldömölki pszlájymérnOkségi 

mérnököt a VUI. fizetési, osztályból 
a VII ikbe léptette elő, Bánfai Mik
lós osztályméroöksógi műszaki gya
kornokot mérnökké nevezte ki. 

Eakiivó. Sch e.-inger Endre ja-
nosházai épületfa kereskedő ma ra- j 
sarnap tartja eskOvőjet Budapesten a 
Dohány-utcai izr. templomban Schliser* 
Katával. 

Kinevezés, a vaamegyei vitézi j 
ssékkapitánysag vitéz Horváth Gyula 
celldömölki vendéglős) a járáei vitézi 
széknél járati őrmesterré nevezte t i . 1 

Eljegyzés. Herzleld István oell- , 
"-dömölki füizerkereakedő eljegyezte / 

Lovas Hozóikat Szombathelyről. 

özv. Pokomardy Gyoláné (152 ka-.) 
és Bukói- Sándor,Hangya vezető ;5ö 
kgr.j adományoztak az -u onnan rf-
novált letnplorn részére, A Z ünnepély 
ÍO órakor kezdődik, az ünnepi isten
tiszteleten D. K-ipi Béla püspök hír
deli az Igei. iinvancsak ő ava'ja fel 
a gyülekezet u l haransjait. Az itten 
tisztelet ^véwztével közebéd lesz, d. 
u 3 órakor pedin az "ifi. 'egyesület-
saját székházában előadja a >Bor« 
cimü népszínművet. 

Gyalog tura. Dobos Károly ev. 
ifjúsági ntkar vez-lésével BudappstrCI 
gyalogtúra kiiandulásra Celldömölkre 
érkeztek pénteken est- 11 ep, ?kiket 
Bácsi Sándor lelkész vezetésével ke 
rékpari's alj. egyleti tagot váriak é r 
fogadtak: Az egylet otthonába szálltak 
meg és szombaton folytattak .útinkat 
tovább az Órségb i (Vasvármegye 
nyugati részébe a 

Képviaelotestületi - közgyűlés. 
A pémekeu inegtailuti k pviselőtes 
tületi közgyűlésen az alábbi ügyeket 
tárgyalták le; 

A községi alkalmazottakat to 
vábbra is a nagyközség kezelteti Le 
tegsé- tsetón. 

Laskóy József sörödé bérleti 
szerződésének íí-menyi Józsefre való 
átruházását a vármegye jóváhagyta. 

Tüdőbeteggondözó építésére meg7 

szavazati 1000 pengős segél- t avar 
megye jóváhagyta. 

Az 1935'. rvt 'árúszámadásokat 
a varmegye tevés kiigazítással jó
váhagyta. --

Ozv. Boros Jánosné, özv. Deli 
Józsefne, Buza jano- és Nagy Lajoane 
segély irauti kérésüket a képviselő 
testület émtasito'.ie, illetve őket e-
gélyben nem részesiti." 

Hatósági hisszé't kezelésével 
Ném t ' i Ottó hentesmester bízatott 
meg. Áz ő ^ija áz allata kezeit hűs 
arának 10 százaléka. ' ' • •• -

A község épül eleiben levő üzlet
helyiséget: egy részének lejár a bér
lete. A közsée ezeket ariejts uijan 
adja ki. 

--• A régi homokbánya bérletét a 
község felmondja, mert oda a se 
lyemtenyészlés előmozdítása végett 
szederlakat ültetnek. 

A. község birtokain több bérlel 
lejár, vannak olyanok is, akik nem 
fizetnek. A község ezeknek a birto
koknak, egy részét saját kezelésbe 
veszi, égy részét pedig fizető bérlők
nek adja bérbe. Ugyanis az elöljáró
ság két-községi fogatot akar beállí
tani, mert a mostani egy pár ló ke
vésnek bizonyul. 

A nagyközségnek több olyan 
bérlője van, aki sem a földbérlétet, 
sem a házbért nem fizeti. A nagy
község esekt ellen perrel lép fel. 

Dezső Lajos adóügyi jegyzőt a 
Celldömölki Hitelszövetkezet igazgató
sági tagnak választotta. A képviselő
testület hozzájárni az elfogadáshoz. 

. Dr. vitéz Kovácsr. Jenő jegyző-
gyakornok szabadsagát -tadomásül 
vették. 

Vásártér kibelyezéae régi kér
dés. Vármegyei utaaitáa érkezett, hogy 
azt ki kell helyezni. A képviseletet-
tdlet tárgyalás ala vette a kérdéet, 
végül is 12—6 ellenében a vásártér 
kihelyeaése ellen-döntött. . 

Jéggyárat 800 pengő évi bérén 

Varjú •Gyula "vaoléiwkTd^ef "lé és 
fel évig terjedő idOre térbeadta. Biz
tosíték L Í 500 p»ngőt iartozik letenni. 

A jég ara f2 kilogrammostömb 
őil fi ér les í , épen ugy, mini eddig 
>oJt̂ _ 

Villany, kö.'vilagita.-i olcsóbba 
tétele erdeke a nagvk.lz.-eg erdekei
nek. 800Ó pengőbe került .ddU at 

f v i kitzvila-jitas, ami leen uagy ösz-
-.zeg esaijie-,•<•: -•val:imiképeu._.csóz-
ker.te: i keü. Az -<-iö>jaroaag előter
jesztésé ugy szó , hogy a közvá'ági. 
tasi .urarn" nagyn-tib re zet árammé
rőkkel merj-K a mo-tani átalány 
helyett. 8 kapcsol.' n-sz fe,szerei.ve a 
község terüetén, meljeketa r.cdörük 
kapc-oluak a" szüksea szerint. 

""Ez a kiserlet mutatja meg, hozj 
meunyibeii. lesz hasznes a községre 
nézve a részleges átalakítás. 

Atlétika. A CVSE atlétái 20 es 
21 éii a Székesfehérváron megtartott 
-kerületi allélikai versenyen véltek 
részi, A nagy konkurenciában nagyon 
jól megahiák a helyüket; amennyiben 
Zsiray s Gréczy kezdeti Y.-ilogaioltak 
lettek -és a j » . e-- 29 én megtartandó 
ur-szagos.. v,idakÍLZbajnokságou, Zsi'-áy" 
a 200 méteres gátfutásban, Gréczy 
pedtg a fqdugrásbau fogja képviselni 
az- tiszakiiyugal "li^rijleijil^_4-. Július 
5-én á CVSE és a levente egvesület 
réhdezésebeu-lesz inégtartva »>. allé 
tikéi bajnokság Kemenesalja bájnok'-
sagaért. 

Egyházmegyei gyűlés. A ke-
inene.-aijai evalig.««)ha/megye junius 
30-an k.dd-n tartj* Celldömölkön 
ezévi kOzgyOésél a már ismertetett 
programul szerint." ' 

. Kinevezés. A in, kir. igazság
ügyim! iszter a vedeli birtokos felett 
közféíugyelétel gyakurlo helyi bizotl-
ság póttagjává S abo Kálrpao helybeli-
ügyvedet kinevezte. , 

Szabadságon. Váczy_ Dezső ev. 
segédl-jkcsz juniur21-én szabadságra 
Mezőberénybe utazott. 

Kutvizsgalat községünkben. A 
földrrivel -ügyi minisztérium vizosz-
tályának egyik mérnöké szerdán va
rosunkba - megjelent és a község 
elöljáróságával több. unta: metvizs 
gall és a megvizsgált kutaknau .kasra 
kevésbbé alkalmas vizet talált A 
vekyelemzéaről jeleutést tész a (öld-
mivelésűgyi min -ztenumuak. 

Az evang. ifjúsági egyesület 
kiraiidula8a^Az-asimult-liótfőü,jiimu 
22 én joi sikerült kiránduláson veitek 
réerr az ifjúsági egyesület tagjai 
mintegy 23 au Somlyón, Báusi Sán
dor iettész es Berzsenyi J. Miklós 
mérnök, iljusági egyesületi elnök ve-

.zetése mellett. 
Frontharcos közgyűlés János

házán. A jánosházai frontharcos fő 
csoport ma vasárnap délután 4_órasor . 
tartja a községháza tanaustermebea 
ezévi rendes közgyűlését. A tárgyso
rozat a következő: 1. Elnöki meg-
ryitó. 2. Évi jelentések. 3. Zárszám
adás. 4. Számvizsgálók jelentésé éa 
a -lelmentmény megadása. 5. Az 1934. 
evi költségvetéi ismertetése. 6. Dj 
tisztikar, intéző és számvizsgáló bi
zottság választása. 7. Ioditváoyok. 8. 
Elnöki záróbeszéd. — Este 8 órakor 
tartja a főcsoport nyári táncmulatsá
gát a Barálb féle vendéglő kerlhelyi-
ségében. 

Cserkész hir. Mint már jelez
tük, Nagysimonyibán tábortüzet tar
tottak junius 20-áo szombaton eate, 
ame|yre Bácsi Sándor lelkész vezeté
sével a cserkészeken kívül néhány 
egyesületi tag is részt veti kerékpá
ros kirándoláaoo. Jól sikerült tábor
tusi mókák, énekszámok - és Bácsi 
Sándor lelkész buzdító sarúbeszéds 
növelte az Ostfiy cserkész csapa; jű 
hírnevét. Vasárnap reggel a csapit 
Berzieuyi-Janoiita Miklós parancsnok 
vezetésével kivonult a srmooyi erdőbe, 
ahol Hubert latrán segédlelkész áhi-
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tatot tartott, rövid prédikáció-
vaf: utáona őrsi akadály verseny 
{növényiem,, kémlelés, segélynyújtás 
se' távbecslés hadicsel) és.. hadijáték 
volt. " -i-

Or. Pintér József nyugalomba. 
" fjE Pintét József volt cwildömöik'i 

vezető jegyzőt a varmegye kísgyüiési 
. 1440—L s t határozatával 1930. 

évi juuiu* hó végezel nyugdíjazta. A 
varmegye kisgydlése 148.50 pengő 
nyugdijat, 6 peDgö családi pótlékot 
és 48.50 pengő lakbért állapított meg 
havonta részére. - - • 

Esküvő. Gróf László"~es" Nagy 
Erzsébet ma délután fel 7 órakor 
tarijak "esküvőjüket á celldömölki ev. 
templomban. 
'., Uj Hangya. A ce.ldömoiki Han

gya szövetkezet Igazgatósága - >z e l -
mull szombaton' Szabó Karoly gőz-

jnalomlnlajd-jtios elnöklete alatt gyű
lést tartott, amelyen elhatároztak, 
hogy Kemenesmihályfáu Hangya fiókot 
létesítenek,. amelyhez az igazgatóság, 
is hozzájárult. ;'„... -

Regösök Vönöcköa. A vöoöcki 
levente egyesület, tegnap, .zombaton 
este 9 órai kezdettet-a-Csesdas féle 
vendéglőben műsoros estefe-rendeZMtt, 

gében tá»cmoÍátsaaot i'éndez.Míoden- i szik £ajcírlg; íaoi'iöTiieulDtÖk'TvVi'íii 
krt_8ze<-et.'ttel vár a Rendezőség. I Arnold- főkönyvelő és Szakaly Dezső 
Belépődíj 30 fillér. ig. tanító, ügyvezetők Vas Gyula ba 

Esküvő. Bognár László és Za- I nyavezető es Biro Kalmao főjegyző 
esek Mancika ma vasárnap délután J-THkár Helleiii Imre tisztviselő, jegyzó 

j 6 j lr áor^tactjak-ésküvőjüket a hely- j Vidor László tisztviselő, péoztaroi 
béli rom. katb, plébánia templomban. 

Atlétikai verseny. A jaoosha-
s--i levente egyesület veznlőségr mult 
vasárnap delutau nagyszabáau atléti
kai versenyt rendezett, amelyen a 
jánuahazai és környékbeli egyesületek 
atlétái mérkőztek.-Két orai kezdettel 
selejtező nterkőzéz-JtoJl^ 4 órakor a 
drHitfl mérkőzést bouyolitot-ták le. 
Végeredmények a következőn: sza
badgyakorlatban e lső Jáuosháza, ma-

-.sodik Djka csapata, 100 .tBiéteres 
síkfutás: első Nemes Géza Janoshaza, 
második Löviuger Sáudor Janoshaza, 
harmadik Zalavari Károly Nemeske-
reaztur; 400 méteres •síkfutás: első 
Németh lsiráu Janoshaza, második 
Horváth János Jánoshaza, harmadik 
Végh Jan s Kissomlyó. 80Q méteres 
iikfuias: eisŐ Czuczai Ferenc János-
háza, második Bolla Zoltán Janoshaza, 
harmadik Papp László Karakó: 4-szer 
300 méteres staféta: első Janoshaza, 
második Neiueskeresztur csapata 

amelyen a honvédelmi minisztérium 'Távolugrás: első Németh István Já-
regői csoportjának négy t gja; Szőcs 
Péter, Köbl s József, Tarnai Béla és . 
Sárvári József szavalatok .al és ének
számokkal működtek közre. .A mű
soros estély agy. erkölcsileg, mint 

- anyagilag jol sikerűit, *•" ; 
- E t té l t betörői Amint megírtuk, i 

ruarciu- 4 éó ej jel ismeretlen tette- 1 
sek behatoltak dr Pletnils Ferenc és 
dr. Porkoláb János celldömölki ügy 
védek irodájába, megfúrtak a pancJ-
szekrényt, abból aranyuemüeket, kö-

. rnibeini 600 pengő készpénzt elvittek. 
A hosszas és kitartó nyomozás utan 
azalabakaai m. kir. csendőrőrsnek 
sikerűit az egyik betörőt elfognia 
Nagy Imre '24 éves zalaszéntbálázsi 

noshaza. második Zalavári, Karoly 
Nemeskeresztur, harmadik Péntek 
Jaues Janoshaza. távolugrás csapat 
verseny:- első Janoshaza, második 
Nemeskeresztur, csapata, Soiydobás 
egyéni: első Bella József Janoshaza, 
második Császár Lajos egyházashe-
tye, harmadik Kiss Karoly Jáuosháza. 

•Magasugrás csapat: első Neineske-
: resztur, n asodik Janoshaza csapata. 
1 Magas ugrás »gyeni: elaő_ Horváth 
í Utván Nemeskeresztur, második Hor-" 

válb István Janoshaza, harmadik Bella 
István Nemeskeresztur. Rúdugrás első 
Tóth István Jáuosháza, második Pén
tek István Jánoshaaa. Gránátdobás: 
első Janoshaza, második Borgata Baa-

Gaal. Karoly, intéző Schönlag Bél 
edző Pethő Lajos, háznagy Pesti "Pó 
tér Pál, szeriaros Benkö Sándor, pa 
lyaorvoe dr. Szaloutai Miksa, szaiu 
vizegaiók Schmideg Símou penz.lárnok,] 
Hegedűé 'László segédjegyző Oh Bér 
Lőriuc uradalmi könyvelőt.A. vaíaszt-
-many elnöke Hammermüller Nándor 
íőgepesz 12 taggal, a futball tréning 
már erősen. folyik ós minden remény 
meg vau arra, hegy az uj csapat 
erős versenytársa lesz á duuántüii 
többi c-a(iátoknak. -

: "Aszombathelyi dalosversenyra 
a Celldömölki rom. kath, vegyeakar 
6z--á máv. dalárdája ma vasárnap a 
déli l ó r a 25 perckor induló motoros 
vonattal m»gy Szombathelyre é s este 
a 8 óra 35 perckor érkező motoros 
vonattal érkezik haza. Hétfőn reggel 
6 Ora 21 perckor induló személyvo
nattal Utazik ismét Szombathelyre a 
két dalárda és este a Sora 36 perc-
sor" érkező motoros vonattal tér haza. 
A dalosversetryre való beu.azáshoz a 
dalárda tagjai 50 „százalékos utazási 
kedvezmény, kapnak, amelynek meg
váltásához a daloaigazolvány (elniu-
tatása„5ZÜiseges. Hazaérkezéskor a 
vasút előtti téren a két . egyesitélt 
dalárda Halasz Ilonka urleauy, nász 
lósleány tiszteletére— lardpionos sze-
reoadot ad, amely utan lampionos 
menetben bevonul a két dalárda a 
Vasutas Kör "helyiségébe, ahol tisz
teletükre ünnepélyes fogadás lesz. 

Tüz Botan. Boban írull p. 1 te
kerj tuz ütött ki délután 2 ora táj
ban. Bobai Dezső és Ignác pajtája ée 
senppoe istállója, nagymennyiségűt 
takarmány, gazdasági eszközök égtek, 
egy sertés is aunyjra mi-gi.-ji.eti, hogy -
1«'kellett 5: ni. A tűz ukaűsk „ideri-
tésére a nyomozás megindult. 

Kitüntetéssel é r e t t f mta Dezső, 
id. Einta István eelídOmöl-.i -zabűmes 
ter fia á pápai ref. lőgim láziamban 
sziujeles érettségi bizonyítva.",;t nyert 

Háziasszonyok I Jlgjéient. a 
Dr. Oetker gyár 193ti. .1 i-uri k i 
adása fényképes receptkunyve,- me-
Ijet kívánságra bárkur-k mgyeh és. 
bérmentve: küld: Dr." OetksrxArtáp-
szermüvek Budapest VIII, <£outi u 
Sütőpor es váuillincukor ára inus' 

Öngyilkosság. Komjáthy József.I Uvelenkm: 12 fi.li-r. 

. , . . . • . pata. Diszkoszvetés: első Bella Józsel oipészsegédszemélyében,aki beismerte í , „ ^ , . , L T. . « . T . 1̂  < A . . . Janoshaza, második Pödör Jozief hogy a betörést Tatár József és két 1 

ismeretlen társával. követte el. A 
hárem társát még nem sikerűit kez-
rekeriteni, mert. valószínű, hogy kül-

^ I d r e szOktt k. Nagy Imre felett szer-
din délelőtt ítélkezett a szombathe
lyt törvényszék és miután hogy mar 
hasonló bflucselektsén'yrtcrt három 
esztendőt ült, a celldömölki betötes-
ért mint bűosegédi bűnrészest ítélte 

—et-a—biróság macfél ">ztea«lei - b ö r ^ 
tönre. Az ítélet jogerős. 

Kitüntetett gazdasági caeléd. 
A fötdmivelésOgyi miniszter Szigeti 
Pál egyházashetyei lakost, aki 52 
éve vau lei-őbüsi Nagy Sándor egy
házashetyei uradaimaban alkalmazva, 
elismerő oklevéllel ej, 80 pengő pénz
jutalommal tüntette ki. A megérde 
melt kitüntetést az egyházashetyei 
körjegyzőség udvarán megható ünuep 

. ség keretében gyönyörű beszéd 'kísé
retében adta át dr. Gerlits Eleit fő
szolgabíró. Az ünnepélyen részt vett 
az uradalom egész tisztikara, cseléd
sége én a község elöljárósága. A fő
szolgabíró beszéde "utan Magyar János 
esperes-plebáhos és az egyházashetyei 
kOzségbiró Üdvözölték az öreg gazda-' 
zági cselédet, aki meghatott szavak-

Nemeakeresztur, harmadik Kovács 
Sándor Duka. A verseny utolsó szá
maként a colli csapat kitűnő" egyöt 
lese gyönyörű dáugimnasztikal, míg 
a jauóabázai é s dukai csapat .szép 
gnlakal mulatott be. A gúlák utan 
bemutatóit tréfás versenyszámok sok 
derűt fakasztottak, amely utan a zsűri 
előtt felsorakozott c^apatoai üz vitéz 
Galgcezy Kulmán eioök és Kiss Fe-
Tenc kozsőgbiro moudotias ielkesiiő^ 
es buzdító beszedeket. Ezufáu vitéz 
Gái oczy Kulmaoné a győztee egyé
neknek és csapatoknak kiosztotta a 
aaebbnél szebb tiszteletdíjakat es ér- . 
maket. Erdődy. Péter gróf gyönyörű I 
ajándékát a janosbázai,_a cetli egye- 1 
Sűlet ajáudékat pedig a nemeské-
resztur] csapat nyerte. A versenyen 
kivüi indult celli csapat egy gyönyörű 
ezüst csokorral lett kitüntetve. A ver
senyen díszes és nagy közönség vett 
részt, a nagy meleg dacára is lelke
sen kitartott az ünnepély végéig. Az 
ünnepélyt a sportpályau kitűnően 
sikerült táncmulatság fejezte be, amely
nek kdön attrakciója volt a jáoos-
bázzi ékeacsoport legújabb tánokreá-

j ciója, amely-kreáció nagyon művészi 
\ volt, Poller Erzsébet tanítónőé az 

ban köszönte meg a kitüntetést éa az i érdem, aki sem időt, sem fáradságot 
ünneplést. 

Tuz Celldömölkön. CsOtörtökOn 
délelőtt ismeretlen okból kigyulladt 
vitéz László Gybla celldömölki ven
déglős cseréptetős istállója, amelynek 
padlásán nagy mennyiségű takarmány 
volt felhalmozva. A gyorsan hely

nem kímélt, hogy a kiváló táncegyüt
tessel minél művésziesébben hozzák 
ki a gyönyörű táncokat. A színpom
pás viseletben a fiuk éa leányok 
gyönyörű levente táncokat ta magyar 
verbunkosokat lejtettek. ' 

Uj sportegylet A sághegyi ba-
asínré érkezett tűzoltók rövid idő j z altbauyai sportegylet folyó hó 11 én 
alatt lokalizálták a tűzet A kár kö
rülbelül 3000 pengő. Az épület és 
takarmány nem volt biztosítva. T 

Nyáribál Ságon. As t v . Ifj. 
-Egyesület ma vasárnap délután '4 
órai kezdettel a Szedenica-féle ven
déglő, sőldgalyakkal díszített helyisé

tartotta meg alakuló közgyűlését, 
amely céljául tűzte ki aa Összes sport
ágak fejlesztését. A tisztikar a kö
vetkező: diszeluOk Lázár Jenő bánya
igazgató, elnök Rehherger Arnold 
Ozemvezető mérnök, társelnökök; 
Sohlesinger Gyuls nagybérlő és Bru-

kemeuesiua.asi-i földbirtokost pánté 
ken délelőtt .a Cseren levő majorjában 
szivén, lőtt - sebbel holtán találták. A 
körülményék- árra mutatnak, -hogy 
Öngyilkosságot követett el. Temetése 
ma délután lesz Kemeueemagasiban; 

Színház Állóságon. A Fadáaay 
vendéglő; nagytermeben tegnap eáté 
kezdte ráejt előadásainak soroaatál 
Karsay Zoltán színigazgató, jol saer-
vezett társulatával. Tegnap este 120-as 
tempó, ma vasárnap Miudenki lépik 
egyet, hétfőn Helyet az ifjúságnak 
című databok kerülnék színre. Hogy 
jo előadásokban lesz részük az alsó
ságiaknak, arra elég garancia Karsay 
színigazgató mull évi sikeres mű 
ködése. i . . ' " r ~ 

Fővárosi gyermekek nyaralta 
táaa. Július 7-éu 20 budapesti gyer
mek érkesik városunkba nyaralásra 
Elszállásolta a Levente Otthonban 
lesznek, a t irtásukért jaró költségeket 
a celldömo »1 jaras községei viselik, 
élelmezést Giatz István Korona ven
déglőjében sápnak.-' 

Tancrouiatsag. A celldömölki 
Kath. Legényegylet július 12-én tartja 
á Kath. Ház kerthelyiségében nyári 
táncmulatságát. ,A táncmulatság máris 
jól sikerültnek ígérkezik, mert nagy 
az érdeklődés, ajánlatos asztalokról 
előre gondoskodni. - — 

Göcseji Hétre szóló féláru uta
zási igazolványok kaphatók lapunk 
könyvkereskedésében; ára 1.50 P. 

Leégett cigány báz. Hétfőn éjjel 
8 órakor kigyulladt Kolompár Károly 
lakása-belül, az ágyban a szalma 
égett el és az ágy is teljesen meg
rongálódott. Érdekes, hogy a lakásban 
senki sem tartózkodott, á tüzet hamar 
észrevették a szomszédok 3 az oda
siető rendőrökkel sikerült a tűzet el
folytam. A nyomozás folyamatban van. 

Leesett a gyüjtögépröl. Ifja 
Nagy S. bobai gazdálkodó, szombaton 
a gyfljtögéppel akart kimenni a me
zőre, a ló megbokrosodott, neki sza
ladt egy kőhalomnak, minek követ
keztében a gépről leesett és erőa 

1 auzódáaokat. szenvedett. — Lakásán 
! ápolják. • . 

A Roninok kincse a Színházi 
Elet darabmelléklete. Karinthy Fri
gyes, a nagy ir agyar ro, felgyógyu
lása után első cikkéi a Sziuhazí Etet 
most megjelent uj szamában közli. 
Az uj 3zám tele van érdekes aktua
litásokkal. Iucze /Sándor beszámol 
Korda Sáodor lóhadiszahasaoak éle-
léről. Az első budapes 1 aulós Giand-
pn.x sz.enzációs képekbeu elevenedik 
meg. Hatvány Lili- leveíe a Derbytől, 
Kalmao Jenő cikke a csárdás pr-rri- ' 
erjérői. Intim. Pista elmeséli hol nya
ralnak a kedvencek. A legnevesebb 
magyar írok nyilatkoznak, hogy el
mondjak-e a nők lánykori szerelmü
ket á ferjükn k. Egyéb 'érdeke.- ségek 
az uj szambán: Fotoriport Eggeit 
Mártarol, Kiss Fereuc a betési ten-' 
niszrersenyre treníroz, nagy Sportbe-
szamoló, Harsányi Zsolt, S.itny.ü 
Zoltae. Nagy Endre és Michae! Arlan 
írásai, a Zserbóban, n laur Fidelio 
előadás képekben es rzövegben. KOI- — 
földiek pesti híradója és Magyarok 
Világhiradója, kottásláger: Titsa meg, 
tangó, 32 oldalas gyermeklap. 04 
oldalas rádióujsag, kézimuokaiv, ren-
geteg kép és olvasnivaló egészíti ki 
a Színházi Elet 268 oldalas uj szá
mat, melynek ára 60 fillér. Előfizetési 
dij negyed évre 6.50 pengő. Kiadó-
hivatal Budapest VU. Erzsébet-k. 7. 

Csatlakozzunk minél számo
sabban a máriacelli zarándokláshoz. 
Ez a zarándoklás, amely julibs hő 
13-án indul és július 17-én érkezgt_. 1 
vissza hajón Budapestre •jszerencsés 
kézzel egyesili a lelki épűíést a testi 
üdüléssel. A résztvevők végighajózzák 
a Duna festőién szép felső szakaszáig 
majd megtekintik az Osztrák fővárost 
és a vadregényes -Wiehérwaídon ké
résztől luxusautóé írókkal teszik meg 
az utat Máriaoellbe, no> Onnepélyesea 
fogadják őket A részvételi dij 40 P, 
amelyben a különhajó dija,az autooar 
és az elszállásolás Ja* benne van, 69 
pengőért pedig már ugy a hajón, 
mint- Máriaoellben teljes ellátást ia 
kapnak a: résztvevők, aki pedig 10M 
pengőt fizet, az Budapesttől M á r i a > _ ^ 
oellig és vissza autocarun leazj meg — 

http://mi-gi.-ji.eti
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'"ix utat és 1 napot Wienbeo'. - töl:-
bat. A íitautl »..t-ra j,alenU8Ziii, 
amelyhez Hlevel nem kell, az Aclio 
Cátholfca központi írodajabau Buda 
pert IV. Ferenciek ter<. 7 . szam alatt 
lehet . ' ••' . 

Budapestre utazok figyelmébe 
ajaogu'i a Hungária Gőz , Kadfürdő-
és Virgyógyiplézet -(VIL Doháb'y-utca 
44), ralpt H".1ovaros legolrsóbb és' a 
pályaudvarokhoz* legközelebb fekvő 
fürdőié:. It t reggel 6 örakor nyitnak 
Úgy, hogy a hajnali vonatukkal Pestre 
érkezők egyenesen oda mehetnek, ahol 
furdee utan a tágas pihenőben magli
kai kialudva jártatnak dolgaik után. 
Gőz i s kádfürdő ara 1 P. Kiszolaa-
lási di] csak 10 fillér. 

Balesetek. Kovács Sandorne 62 
éves szergéoyi lakosra egy szekér 
rádőlt, Daliába bokában eltörölt. — 
ózv. Csizmadia Gyuláóé 54 éves nagy-
aimonyi lakos a cseresznyefáról leesett, 
súlyos hatgerinctörést szenvedett. — 
Kovács Erzsébet 19 éves csőngei leány 
a hársfáról leesett, agyrázkódást és 
koponyatörést szenvedett. — Kalmár 
János 26 éves karolyliázai uradalmi 
kocsist a ló megrúgta, ballába al-
szárbau eltörött. — Gerencsér Sán
dor 9 éves celldömölki tanuló a sze-

Onképzés kérdéseit igyekszik mflgol-
daci, huny ez tökéletesén es minden 
kívánalomnak megfelelőeu -ir.ern t is, 
akt a III . kiadás iránt is töreilenöl 
megnyil vánuln r • dk; -u.i érdeklődéa 
és siker bizonyítja. E sikerből meg
állapítható, hogy ez az a német 
nyelvkönyv, me y-t a. német nyelv 
iránt érdeklődők oly oehezen célkü-
löztek és melynek megjelentét «iy 
nehezen vártak. Megjelent Novak Ru
dolf és Társa (Budanest_VJHV3aross 

21) kiadásában, ára ig'y; szcp- aa 
gondos kiállításban csak űr P. Kap 
ható lapunk könyvkereskedésében. 

Hogyan .lett Marikából * á r k u a ? - - W 1 ^ ^ * 
Ez a ciow aqnak^a rendkivOl érdekes 
képekkel 'illusztrált cikknek, amely 
Tolnai Világlapja uj számában jelen, 
meg. A legkiválóbb -magyar írok nos 
velláio kívül számtalan remek crtkei-
nagyszerü folytatásos regényt és kö
zel száz gyönyörű képet talál az 
olvasó a népszerű képeslapban. Tol 
nai Világlapja egy száma 20 fillér. 

A Magyar Mezőgazdasági Tár
saság Kenéz Béla v. miniszter elnOk -
lésével ülést tartott,.amelyen az idei 
gyümölcstermelés és értékesítés lehe
tőségét tárgyalta a társaság prog-

, , . rámoljanak megfelelően. Az elnöki 
derfaról leesett, jobb keze könyékben . b e j e J e n l é 3 e k napirendre kerttl-
eltorött - Szabó József 58 éves I , e k M e g j e 3 V l d é k l g ú c p o D t o k o ó i eltörött — Szabó József 58 éves 
Celldömölk városi kocsis a szénás
szekérről leesett, baloldali bordatörést 
szenvedett Mindnyájukat a celldö
mölki közkórházba ápoljak. 

A Felsőd unantuli Címtár jelenik 
meg a közeli napokban, amely évti
zedek óta hiányzó és hézagpótló. Tar
talmazza: Oyör sz. kir. város, Győr, 
Mosón, Poxsony k. e. e. vármegyék, 
Sopron sz, kir. város, Sopronvárme-
gye, Pápa megyei város s környéke, 
hivatali, intézményi, egyházi és is
kolai, orvosai, bírái, ügyvedei, tes-

: tOJetei, vállalatai, kereskedői, iparo
sai, egyesületei, állami és magánal
kalmazottak teljes cím és lakjegyzé
két áttekinthető összeállításban. A 
kb 490 oldalas címtár ára 18 P. 
Megrendelhető a Győri Hírlsp lap és 
nyomdaváli&latnál Győr. 

Tanuljunk könnyen, gyorsan 
németül I I I . javított és bővített kiadás. 
Irta: Dr. Erőst Háckei tanár, ismert 
osztrák nyelvpedagógus. Ebből a k i 
váló, egészen újszerű könyvből, négy 
booapon belül sok ezer példány fo
gyott el. Most jelent meg a I l i . jáyi^ 
tett és bővitett kiadás, — bizonyí
tékául annak, hogy mily kiváló r 
tankönyv és mily elengedhetetlenül 
szükséges ma a német ' világnyelv 
ismerete. -A mü kiváló .szerzője sok 
év tanítási gyakorlatának alapján, 
kiváló tudassál és.oktató érzékkel a 
német nyelv oly tökéletes elsajátítási 
lehetőségét nyújtja könyvében, mely 
igen sokak nehéz es eddig megold, t-
lan problémáját leszi e.intézető- — 
és az oly rendkívül fontos német 
nyelvet könnyen és gyorsan, a leg 
alaposabban elsajatíthatóvá. Hitekéi 
tanár a szükséges elméletet sem 
mellőzve gyakorlati alapon vezeti be 
a tanulóit**? német, nyelv sajátossá
gaiba. A nyelvtani tudnivalókat rend
kívül érdekes és mindenkit lekötő 
szövegrészekben elhelyezve, könnyed 
és szellemes magyarázatokkal, minden 
nehézség nélkül, valóban élvezetesen, 
vezeti be az érdeklődőt e rendkívül 
fcn.to nyelv teljes és tökéletes isme-
rgjébe. Fordítási ésotvasó gyakorla. 
tck. anekdoták teszik a kiváló mód
szer tanítási módját változatossá, 
gazdag szótár, liőaéges,jsgyzetgyüjte 
tnény köonyiti meg az érdeklődő 
munkajáL A mü eddigi rendkívüli 
sikere is bizonyítja epészen kiv-lo 
voltát, m d-zej.'uek re ••;ivuli érde
keit. A most megjelent I I I . kiadás 

. jivílasai i\: bővítéseivel különösen az 

az 
beérkezett jelentések, amelyekbői 
örömmel vehető tudomásul, hogy az 
Alföld déli - részén és legújabban a 
Dunántúlon uj gyümölcsének esitési 
központok vannak kialakulóban. Az 
elnök rámutatott, hogy az idei bő 
termés folytán az Alföldön rok ezer 
waggon olyan romlandó áru is meg
mozdul, ami rendkívüli intézkedések 
nélkül. bele' fog esni az értékesítési 
lehetetlenülésbe, sok elrothad, nem 
fog eljutni sem a, belfödi, sem a 
külföldi fogyasztóhoz, átéruad István 
ügyvezető-elnök a >Magyar Mezőgaz
dasági Tarsasag«-hoz. beérkezeti je
lentésekről számolt be, amelyek sür
gősen szükségessé teszik, bogy illeté
kes helyen a gyümölcsfargaloui lebo-
nyolitáiára és külkereskedelmi szer
ződések javítására a konzerválás, a 
feldolgozás lehetővé tételére intézkedés 
történjék. Kívánatos voloa a gyümölcs
értékesítéssel kapcsolatos hitel reo 
dezése. Serényi Gusztáv alelnök rá
mutatott ar-a, hogy mig a búzater
melés évente 12 munkanapot kivan, 
addig a gyümölcstermelés 60—70 
munkanapol igényel. Felhívta a figyel
met arra, hogy az idei gyümölcster
melés és értékesítési helyzetei a 
mezőgazdasággal együtt feszülten 
figypli az egész gyáripar, amely a 
gazdasági forgalom és az ipari fo 
gyaaztás megindulásai, a mezőgazda
sági értékesítés idej sikerétől reméli. 
Beszámolt továbbá arról, bogy azok
ban az alföldi városokban, áhul gyü
mölccsel, baromfival, tojással, főze
lékkel, hagymával, paprikával, tehát 
az n. n. kistermelési ágakkal foglal
koznak, a 1ÉBE vidéki tagozataínak 
megállapítása szerint, feltűnően na
gyobb á betétállomány növekedése, 
az adósság törlesztése, a kamatok 
megfizetése, mint az ország más 
helyein. Dr. Lányi Márton alelnök 
szükségesnek tartotta olyan tervezet 
kidolgozását; amely a mezőgazdasági 
termelés előmozdítására szolgáló és 
más termelési ágak által már élve
zett' kedvezményeket és támogatáso 
kát biztositea. Végül beszamilít arról, 
hogy a gyÖmCIcetelepités és az egyes 
vidékek gyümölcserdősítése kapcsán 
olyan uj jogi problémák merülnek 
fel, amelyekkel p. i>. a. bérietek a 
növényvédelmi lelelősség/stb. szem
pontjából az illetékes köröknek?fog-
lalkozuíok "kell. Az elnöki tanács! el
határozta, hogy tovább folytatja 

Péti KSE-CVSE 4:1 (3:1). 
Korompay kupa. Vezette; Muncskó. 

Elvesztette a vasutas a. maeo 
! dik Korompay-kupa mérkőzését Is. 

Megérdemelten, mert sokkal jobb 
volt az ellenfel, lelkesebben küzdött. 
De sajnos, ez kevés vigasz a celli 
szurkolók számára. 

A pétiekből az egész csapatot 
lehet dicsérni, íairan küzdött-, k A 
vasutasból Bognár és. a két hátvéd 
érdemel csak dicséretet-

Levente bajnokság. 
Csönge—Kernenesmagásí 4:1 (3:0). 

Vezette: Borvátb. 
A C- 'ben újra játszou mérkő

zésen megérdemelten nyert a jobban ; 
játszó Csöugéí csapat. Ma jatszák az j 
utolsó levente, bajnoki mérkőzési j 
Kemeuesmagasi—Rábakecskéd. Ve- : 
zeii: Horváth Antal-

Mai műsor. 
CVSE—Budapest Testvériség. 

Barátságos,:^ Fél 6 óra. ' 
Budapesti első osztályú Cáapatotj 

I bit. vendégül in.i a vasutas. A CVSE n 
ptótBö^Uraj l t sag . j e l e i t , jói-- estié a i 
I csapatnak már égy kis pihenés, de 1 
I reméljük, erre a mérkőzésre össze- j 

szedik minden ernjü'két és tisztes 1 

í 

•fogja— megferfetrt ^dőbeln s~ kurmany^ 
elé terjeszteni a termelés fejlesztése 
érd kében . 

A oelldömöUü kir. járásbíróságtól^ 
Pk 1044/1936'2. szam 

Hirdetmény. 
A habomban eltűntek holtnak 

nyilvánítása jegyében a celldömölki 
kir. járásbírófiftg Nagy Jánosié szül. 
Seb Karola, "SelT -Kátmah vönöcki, 
Seli József budapesti lakosok részéről 
a 28000/1919. I . M. szamu reudelet 
alapján előterjesztett kérelem* folytan 
az állítólag eltűnt Seli Gyula volt 
vönöck (Vasmegye) 1 lakos holtnak-

tárgyabau az eljárást 
megindította és az eltűnt részére 

-ügygondnokai Novak Jenő celldömölki 
ügyvéd, celldömölki lakost rendelte 
ki. Az eltűnt nsre Seli Gyula, szüle
tési helye Vönöck," születési ideje 
1894. június 2 ) , szüleinek neve Seli 
József és Balassa Lid i i vönöcki la 
kosok, az eitün' foglalkozása gazda
sági cseléd, utolsó lakóhelye Vönöck, 
ingó és Vönöck községben ingatlan 
vagyona van, bevonulásának ideje. 
1914. november 3, a soproni 18 as 
honvédekhez vonult be, katonai rend
fokozata honved, utolsó tábori posta 
szám 50, az a hadi esemény, amely 
közben nyoma veszett.és az eltűnésre 
vonatkozó eg; eb adatok, 1915. ápri
lisban . az orosz harctéren, kárpáti 
harcokban hadifogságba esett, 1918. 
évben június 6-an Tomszkban, mint 
vörös katonaaz ottani csehek elleni 
ütközetben részt vett ésa/.őta magá
ról életjeli nem adott. A kir. "járás 
bíróság felhív .mindenkit, hogy abban 
az esetben, ha az eltűnt életben lété
ről, tartózkodási helyérői, balalá 
nak, vagy eltűnésének körülményei
rőt, különösen arról lei he tudomása, 
bogy az eltűnt a fenti időn tul még 
éleiben volt, ezt a nirdetmeDynek a 
bíróságnál történt kifüggesztésétől 
számitott 60 pap alatt a k i i . járás
bíróságnál (Celldömölk, Kossuth Lajos 
utca) jelentse be; mert ha a most 
megjelölt időpontig bejelentés nem 
érkezik, a kir. járásbíróság az egyéb
ként kihirdetett tények alapján fog a 
holtnak nyilvánítás kérdésében hatá
rozni. Celldömölk, 1936, évi juiiins 
hó 9-én. Dr. Dombay sk. kir. járás 
bíró. A kiadmány hiteléül: Kovács sk. 
irodasegédt.szt. P. H 

rtpoltó Hangos Mozgó 
Felelős vezető: Wlttmann Andor. 

Június 27 szombat, 28 vasárnap és 
29 netfo : 

A szezon e^yik leg-?.fcb világfi'mje; 

Fekete rózsák 
Egy orosz táncosnő regényes szeret 

m nek története. 
Főszereplők: Lilian Harvey, Will j 

Frítsch es Willy Birgel. 
Szenzációs kiegészítő és Híradó. 

Előadások kezdete : szombaton pon
tosan este fél 9 órakor, vasárnap 
e-, hétfőn délután 4, 6 és este léi 

9 órakor. 

lul iut I szerda, 2 csütör tök: 
Filléres helyarak. Kelten egy jeggyel. 

Közkívánatra másodszor. 
Nagyszerű magyar film Erzsébet k i -

ralyoé életéből. . 

Királyné huszárja 
Főszereplők:Berky Lily, Perébyitasrlo, 
Balogh Klára, Peery Piri, Vaszary 
Piri, Dajbukát Ilona, Pethes* Sándor 

és Gózon Gyula. 
Kitűnő kiegészítő és Híradó. 

Előadások kezdete: szerdán este léi 9 
óraker, csütörtökön délután 4, 6 AS 

este fél 9 örakor. 
Helyárak: Ünnepnap, szombat és va
sárnap: Tatnlasszék 10C. páholy 80, 
fenntartott hely 60, I . h-ly 40, I I . 
hely 30 ' és gyermekjegy 20 fillér. 
Szerdán, csütörtökön: Ketten egy 
jeggyel Táii.lass ék 120, páholy 100. 
fenntartott hely 70. 1. hely 50. I I . 

hely 30. uyerinekjety 20 fil'ér. 

M e g j e l e n t 
az évtizedek óta hiányzó és 

hézagpótló 

Felsödunántuii 

C í m t á r 

Tartalma: Győr szab. kir. vá
ros, Gyöt, Mosón, Pozsony, 
K. e. e. vármegyék, Sopron 
szab', kir. város, Sopronvár-
inegye. Pápa megyei város 
és környéke hivatalai, intéz 
menyei, égybánsai, iskolái, or 
voaai, bírái, ügyvédei, testü
letei, vállalatai, kereskedői, 
iparosai, egyesületei, állami és 

magánttikalmazolt-- k 

teljes cini és. lakjegyzéke 
áttekinthető összeállításban. 

A kb. 490 oldalas címtár ára 
— 1 1 12 penge. 

Megrendelhető a Győri Hírlap 
lap é s nyomdaváll. G Y Ő R 

adatok gyűjtését és axoíatösszesítve eredményt fognak elérni. (H. Z.) 

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

azonnal kiadó. 
Nyomatott D.ilqjriive Nándor vilianyerórt txecpdizett könvvnyctndájában, 'Celldömölk. 


