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KEMENESALJA 
Megjelenik, minden vasárnap reggel 

Előfizetési dü egész évre 5 P, fel. évre 
t 1 5 0 P , negied évre 1.3.1 P 

Ausztria, Németország és Olaszország. 
A világpolitika a heten je

lentós fordulóponthoz közeledett, 
Papén bécsi nagykövet Schus 
nigg osztrák kancellárral fontos 
és bebató tárgyalásokat folytatott, 
amelynek célja az osztrák és 
oémet viszony megjavítása,amely
nek foiyamánya bizonyára Ausz
tria függetlenségének kimondása 
lesz. '•' 

Hittler valószínűség szerint 
egy magyar-osztrák birodalmat 
akar létrehozni, amely hivatva 
lesz a Duna völgyének politiká
ját megalapozni. Ezen közeledés 
Mussolini hatalmas politikai el
méielének ujabb lépése Közép
európa külpolitikájának megvál
toztatására. Mussolini dacára 
Abessziniában való nagy elfog
laltságára, párhuzamosan kívánja 
folytatni a Középeurópát érdeklő 
függő kérdések megoldását. Első 
lépés Ausztria függetlenségének 
biztosítása, a második Magyar
ország fegyverkezési egyenjogú
sága a békerevizióval kapcsolat
ban, harmadik Lengyelország és 
Németország viszonyának meg
javítása a danzígi ' kérdéssel 
kapcsolatban, negyedik Bulgária, 

- Törökország, Görögország kap
csolódása a létesítendő Olasz-
Német szövetségbe. 

A világlapok híradásai eze
ket engedik következtetni, hír
adásai nagyon óvatosak, való
színű azért, tiogy oe sértsék a 
francia népfront kormánya érzé
kenységét. Franciaország a bel
politikával nagyon el van foglalva 
s igy nem tud eléggé foglalkozni 

I-a külpolitikai kérdésekkel. A 
I treuga deit keilene alkalmaznia 

jobboldali pártokkal izemben, 
mert enélkül.a. francia nemzet 
nagy válságba kerülhet és nagy
batalmi, pozícióját elvesztheti. 
Politikájának helyes irányvonala 
a magyar békerevizió lenne, ifiért 
ez képezné tengelyét és szilárd 
alapját az igazi világbékének. 

' A spanyolországi események 
; is aggasztók, a kommunisták, 
• akár csák Franciaországban már 

nyilt és nagyarányú tevékenysé
get fejtenek Bizonyára Mus-

. solini és Hittler megkelendő 
, olasz-német szerző éat az aoti-

bolsevista front megalakulását 
is célozza, amelyre nagy szűk-

; ség van. 
j . Magyarországra fontos az 
I idegen forgalom emelésének fo-
! kozása, mert ez egyedül célra-
I vezető eszköz a békerevi/.ió 
: megvalósítására. Egyedüli ország 
u vagyunk, ahol rend, oyugalom 
i és törvénytisztelet van, tehát 
• méltók vagyunk arra, bogy a 
i gazdag külföldiek bennünk láto

gassanak meg, itt élvezhessék 
] jól megérdemelt nyugalmukat. 

Áz angol kormány is vál-
1 ságos helyzetbe jutott, Eden 
í külügyminiszternek rövidesen 
í mennie kell, mert külpolitikája 
j nem felel meg Anglia külpolitikai 
'érdekeinek. A világlapok hiradá-
! sai ugyan betegségéről számol-
j nak be, de valószínű, bogy ezzel 
I leplezni akariák külpolitikai vo

nalvezetésének kudarcait. Ang-
' liának meg kell békülni az 

egyre fejlődő hatalmas olasz és 
~ némel birodalommal, mert ő van 

hivatva Európa békéjét megva- j 
lóeitani.' 

Á. kisantant nagyon izgatott, 
politikája már nem egységes, 

: csak a Magyarországtól való fé
lelem tartja még össze őket, Ti-
tnlesku román—külügyminisztert 
váratlanul haza rendelték, való-

j szinü a népszövetségi Illésen az 
; olasz újságírók ellen történt ki-' 
; rohanása miatt, de valószínű az 
' is, hogy állásától felmentik, mert 

tettei és cselekedetei nagyon el-
mérget itették a nemzetközi hely
zetet. • 

A magyar kormány helyes 
j utakon jár, külképviseleti szervei 
i a legnagyobb csendben dolgoz

nak, hogy a kedvező adott lég
körben jelentős eredményeket 

'érjenek el. Gömbös Gyula, a 
I Vezér felgyógyult, betegségéből 

és szabadsága ideje alatt teljes 
erővel folytatja a megkezdett 

j mankát Magyarország talpraálli-
' tása érdekében, amely fárasztó 
: munka bizonyára megtermi a 

maga nemes gyümölcsét. 
Ha összegezzük a heti kül

politikai e s e m é n y e k e t , akkor lát
hatjuk és joggal megállapithat-
batjuk, hogy a magyar kérdéa 
állandó felszínen vao és a Buda
pesten időző japán delegáció 
azon bejelentését örömmel ve
hetjük, hogy ott is megalakult 
a magyarbarát egyesület, amely 
hivatva lesz a mi nemzeti ügyün
ket szintén szolgálni.. 

•... A magyar kormány kezében 
a leghatásosabb fegyver a berlini 
olimpiai játékokon való részvétel 
lesz, amely a test kultusza mel
lett diplomáciai tárgyalások foly
tatására is nagyon helytálló lesz. 
Minden eszközt megkell ragad
nunk, minden magyar embernek 
is szent kötelessége lesz, hogy 
a kiosztott kis. szerepében jól 
megállja a helyét, mert akkor 
a győzelem nem marad el, meg 
fog valósulni Nagymagyarország 
s újra ezer évre rakhatja le fun
damentumát, a kultúrát, a tör
vény tiszteletét képviselő, mély 
vallásos érzülettel telitett Magyar
ország. 

A celldömölki ref. fiókegyházközség ünnepe. 
örömünnepe volt az elmúlt 

vasárnap a celldömölki ref. fiók-
| egyháznak, amely körülbelül 10 

évvel ezelőtt alakult meg, azóta 
lankadatlan fáradtsággal dolgo
zott azon, hogy Istéi dicsőségére 
templomot emeljen. 

Az eímult vasárnap tartotta 
meg alapokmány elbelyezéei és 
csillagfelhuzási ünnepélyét, ame
lyen valláskülömbség nélkül nagy 

számban vettek részi az összes 
keresztény felekezetek, valamint 
a zsidóság képviselői, továbbá 
városunk képviselőtestületének 
népes küldöttsége. A pápai ref. 
főgimnáziumot dr. Fejes Zsig
mond igazgató, a szomszédos 
vészprémmegyei ref. egyházme
gyék küldöttségét Jókai-Ihász 
Miklós lönntei nagybirtokos, vol. 
országgyűlési képviselő vezette 

A Bakony ura. 
Irta: S m i d é l i u s z Bé la . 

(Folytatás.) 
IL 

A X- i dárdában vígan hozta a 
cigány. Ez a csárda a veszprémi és 
zalai határszélen volt, mar nem 
messze a Balaton melléktől. A csár
dában egy jóképű, sebhelyes arca 
legény mulatott Amint látszott, pénze 
volt bőven; mert az asztal rogyásig 
meg. volt rakva már üvegekkel, és 
folyt a bor még az asztal alatt is. A 
csárdás lánya sQrOen forgódott a 
l e g é n y körül és hozta neki az Ízletes 
harapnivalót és hozr.a a jó badacso
nyit. A legén; tüszőjében, pisztolyok 
csillogtak, a rézlukos pedig az aszta-

Jon volt keresztbe fektetve, hogy 
kéznél legyen. Az ivóban a legényen 
kivü| még néhány öreg jahász gub
basztott és sauéa szemmel kacsint-
• attak a legényre, akiről meg is álla
pították, hogy valami lutobetyar lehet. 
A gyOnyörfl májusi csendes éjszaká
ban messze elhallatszik a muzsika
szó. A cigány fáradhatatlauuj^ huzla, 
hogy; Kóndorosi csárda, Kőből vap 

kirakva stb. A csárdás leánya oda
ült a' betyár mellé s a betyár a bor 
mámorában bizony ölelgette a csinos 
lányt. Hisz ez kell a csárdásnak, 
akkor logy a bor. Lassan lassan még 
néhány juhásszal szaporodott a tár
saság, akik szintén szemügyre vették 
a betyárt, de senki sem ismerte. 
Látták, hogy derék egy szál, vállas 
legény és elég jó arca is volna, ba 
az a hosszú sebhely oem szántaná 
végig az arcát. Egyszer - csak lelkeit 
az asztal mellől és odamegy a juhá
szok asztalához és lekezelt velük, 
aztán azoknak az asztalát is megra
katta borral. Mikor aztán minden 
kézben telt. pohár volt,, akkor kocn-
tolt velük s azt mondta, hogy igya
nak a Sobri Jóska egészségére, mert 
ő ám a Sobri Jóska. 

Erre a kijelentésre aztán ugy 
végig nézték a legényt, hogy az meg 
döbbenve lepett egyet hátra felé. Az 
egyik öreg juhász aztán fölállott és 
odaballagott a betyárhoz és azt mendta 
szép, vontatott snavakkal, hogy ők 
szívesen isznak z Sobri Jóska egész
ségére és az övere-^rst csak" az a baj, 
hogy ö nem azonos a Sobfi Jós

kával. 
— Jó lesz, ha a vezér nevét 

nem bilaogolja, mert ebből nagy baj 
származhatik. 

Erre azonban a betyár felkapta 
az asztalon fekvő fokosát és olyant 
vágott azzal az asztalra, hogy a bo-
rosüvegek csöiömpőlve,ezer szilánkra 
törve hullottak szét az ivóban. Aztán 
harsány hangon azt kérdezte, hogy 
ki az, aki azt meri állitaui, hogy ő 
nem a Sobri Jóska? 

- Természeten ekkor már a bor 
beszólt a betyárból. Hát bizony mind
annyian állították, hogy ő. nem a 
Sobri Jóska, mert a vezért mindany-
nyian ismerik, tehát ne állítsa ma
gáról azt, ami nem igaz. Igy folyt a 
hangos szóváltás, dé a juhaszok nem 
akartak a betyárba belekötni, mivel 
a borát már előzőleg elfogadták. 

Már éjfél körül járhatott az 
idő, amidőn egyszer csak több lódo
bogás és nyertté* hallatszott be a 
csárda udvaráról és alig tellett bele 
néhány másodperc, kinyílt a csárda 
udvarielőli ajtaja s azon egy szép 
szál vallás űatal ember lépett be. A 
szép férfiarcot egy kis fekete pörge-

bajusz ékesítette, a vallat pedig fekete 
göndör hajfürtök csókolgatták. A 
fiatal emberen ragyogott minden, a 
meggypiros mellényt sürü feketezai-
nórzés és ezüstpityke díszítette. A 
fején szép fekete pörge kalap volt, 
árvalanyha) dísszel. A hófehér bor-. 
juszáju ing éa a tizenhatszél gyolcs-
gálya, csak ugy lobogott ba egyet 
mozdult. A fekete ráncosszáru lakk
csizmát gyönyörű tulipántos sziuss 
kívarrás díszítette ée ezüst sarkantyú 
pengett a csizma sarkokon. Az övében 
két duplacsövű pisztoly; a hátán ke
resztbe fektetve duplapuska volt. A 
vállára pedig egy-szép karikás ostor 
volt fektetve. A fiatalembert csakha
mar több, különböző . idejű és arcú 
alak követte, mind állig felfegyverkezve 
és csinosan, tisztán öltözve. Amint a 
fiatalember belépett, a zene elhallga
tott, a juhászok pedig felugráltak az 
asztaloktól és éljen O o b n Jóska, 
kiáltassál a kalapjaikkal az igazi 
Sobri Jo -ka felé integettek. 

Ekkor a vezér odalépett a seb
helyes arcú legényhez éa azt kér-

j de'zte tőle, hogy hár~szép öcsém te 
ki vagy? -i_ : \ : * 
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ca tnár--a korai vons" | szttazékrőt szólott a-fzsollá-rénck 
tokkal érkeztek városunkba, akik alán Végh J á n o s adorjánházai 
a fogadó bizottság kalauzolása lelkész. egyházm- gyei főjegyző, 
mellet! gyülekeztek és felvonul- hatalmas szárnyalású beszédé-
tak az ünnepi istentiszteletre, j ben ernlékezet t meg afförSui 

>Ott láttuk az istentiszteleten és j örvendetes ereminyről, amikor 
az ünnepélyen széntmirtoni I a celldpmöiÉi r farmátusuk fcís-
Radó Lajos országgyűlési képvi-- ded i tüldöt tsége megjeleni paró-

most-^otídoljuiik öszi vstéseinkre. 
viszonylatban reudk »61 alacsony szi 0 . 

aelőt, dr. Gerlits Elek főszólga-
birót, koltai Vidos Dániel ev. 
egyházmegyei felügyelőt, Halász 
Gyula máv. főintéző, állo násfő-
nőköt, dr. 8zi ni rak y Zoltán 
igazgató-főorvost és még sokat 
közéletünk jelésségei közül. 

Az ünnepi istenliszteletet , dicsőségét. 

kiáján és ő általa kérte lelki 
gondozását. Buzgó imájában em
lékezett .ínég, hogy az Isten se
gedelmével elvetett mustármag 
kikelt és a,pár per? múlva'fel
húzandó csillag iicrnsókára hir
detni fogja a Mindenható örök 

buzgó énekkel kezdték meg, Ulánna közének következett, 
ibbliát olvasott és imádkozott • miközben feltették a csillagot a 
Ólé Sándor pápai gondozó lel- ; templom tornyára, hogy ezen uj 
kész. majd közének után Jakab i templomban " Istennek tetsző 
Áron piriti lelkész,. esperes a ! munka induljon meg, a gyarló 
rögtönzött szószékre lépeti az éa j emberi lélek találjon itt meg-
alapokmány elhelyezést és csil- ' nyugvást és lelki épülést, 
lagfeltételi ünnepély jelentőségét • A' Himnusz eléneklése után 
méltatta magas nívójú prcdiká- ] az ünnepély véget ért. 
ciójában és kérte a Mindenhatót, Délben egy "órakor a Grill 
bogy e kis gyülekezet, amely , száiioda na ytwnében 86 sze-
oly szívós kitartással és fárasztó méiy díszebéd volt, melyen 
munkával alakult meg rövid . az első felköszöntőt Ölé Sándor 
idő alatt, anyagyülekezetté fej- ref. lelkész mondotta, utánna 
lődhessen. _ Lajtai Tivadar h. vezetőjegyző, 

.,- A--trsjyhatásu beszéd ulíin Kovácsics Géza nyüg.ev. lelkész 
közének 'következett, majd Ölé ' és -Balassa István dr. eseprcgi 
Sándor . pápai gondozó, lelkész ügyvéd fokunk: mondottak még 
felolvasta a*, alapoktniuy szöve 
gét , amelyben meg lett ö rök í tve 
a gyülekezet t ö r t éne t e a lakulá
s i t ó l a mai zá rókő elhelyezésig . 
Fe lo lvasás u t á n következe t t az 

{elköszöntöket. 
•• A d í szebéd után a részt

vevők kellemes hangulatban míg 
sokáig elbeszélgettek. Meg kell 
emlékeznünk Geller "Józsefről, a 

alapokmány elhelyezése, majd . Griff-szilló tulajdonosáról, aki 
következtek a kalapácsütések, 
ebben részt vettek az egyházi 
tisztséget viselők, valamint "az" 
ünnepi istentiszteleten részt
vevők. 

Ennek végeztével altemp
lom oldalfala előtt felállított 

nagyszerű él- leivel és kitűnő 
italaival méltán Kiérdemelte a 
résztvevők elismerését. 

Í r ó g é p s z a l a g 
Dlúgreve papirkeraskedósbea 

Az asztalnál -ülő betyár piros 
arc-t erre a megszólításra olyan fehér 
let t, mint a meszelt fal, a siaja 
ss* le pedig el kezdett remegni «* 
érthetetlen szavakat dadogott.-

A juhászok leleltek a Sobri kér 
désére es röhögve mondtak oda, 
bogy *z az ur a Sobri Jóska! 

Erre a kijelentésre aztán Sobri 
Jóska odaallott a legény elé és el
kezdte tetőtől talpig mustrálgatni' 
Egyszer csalt- az egyik körO'.Titte .illó 
embere elkiáltja magát, hogy ez az 
a sebhelyes arcú alak, aki az öreg 
Ábrahámot leütötte ós magát Sobri 
Jóskának mondotta. Sobri Joskat ez 
a kijelentés szintén meglepte és az 
arca a haragtól elsápadt. A jobb 
kezével az övéhez kapott és az egyik 
duplapísziolyat megmarkolva ki akarta 
rántaui, hogy a kapca betyárt ke
resztül lövi. De aztán mégis mást 
gondolt és a kezét levette a pisztoly 
agyáról. Ekkor azt mondta a legé
nyeinek, hogy »köisétek meg« A 
betyár nem ís ellenkezett, mert úgyis 
látta, hogy hiába való lett volna az 
erőlködés. A megkötözött alakot 
aztán visszaültettek a helyére. Sobri 
ekkor azt kérdezte tőle, hogy miért 
ütötte le az öreg Ábrahámot ?, A 
betyár erre azt felelte, hogy pénz 
kellett neki, a zsidónál pedig mindig 
szokott pénz lenni. Aztán azt kér
dezte tőle Sobri, hogy miért mondta 
magát Sobrinsk, mikor az öreget 
leütötte? Krre a betyár azt felelte: 
azért, hogy az öreg jobban megijed
jen tőle I Sobri a betyár ezen kije
lentésére azt ^mondotta, hogy ő véd-

i telén öreg embereket nem szokott 
leütni, tehát ezt a piszkos dolgot 
nem hagyja magán szaradni. A legényt 

- azian megfogták .és kivinek a szín 
alá es m -. virrasztotta át az 
éjszakát. Természetesen fegyveres őr. 
vigyázott ' ra; hogy valaki meg. ne 
szöktesse. Aztán Sobr| megkérdezte, 
hogy a legény mit fogyasztott el és 
azt a sajátjából k.62ette a Csárdás
nak, úgyszintén acgaoy is megkapta, 
amiért a legénynek muzsikált A 
legényről aztán megtudták, hogy egy 
somogyi juhász legény, aki hires 
szurzalo ts verekedő volt és most 
is szökőseiben vau, mivel egy dazdag 
legényt a "korcsmában leszúrt és a 
zsandárok keresik. Azt hitte, hogyha 
a Sobri nevét használja, akkor jobban 
rettegnek tőle az emberek és a Ba
konyt gondolta a legjobb búvó hely
nek. Természetesen arra nem számí
tott, hogy a sora Összehozza áobriv»|, 

Ilikor á legény el volt intézve, 
Sobri is leüit egy kisebb asztalhoz, 
amit a csárdás lánya hófehér abrosz
szál födött le, ami mellé meg" a két 
alvezér ült le. A 40 főnyi legénység 
pedig a lobbi asztalhoz telepedett le. 
Sobri vacsorát és bort rendelt és már 
jóval tul járt az idő éjfélen, mikor 
a muzsikaszó elhallgatott. Azután a 
tarsasai; nyugovóra tért 'éa bizony á 
nap mar elég magasan járt, mikor 
Sabriek felébredtek. A reggeli után 
Sobri nyergeltetett, miután a számlát 
a csárdással rendbebozta. Lóra kap
tak és neki vágtak a Bakony egyik 
idenynló erdejének" . 

: - V é g e k ö v . 

• Az Országos Mezőgazdasági 
Kamara talajtani és tragyazásí osz
tálya közli: 

Azok a niégfigvWé-ek. melye 
• ket ez évben végzett szabádlö'di ki 
I Bérleteink május-jonÜM hónapokba'. 

vég*e:t megszemlélése, során ország
szerte észlelhettünk, arra. késztetne,' , 

| hogy már most ; -i uk a gazdakö
zönség Bgvétmét nz őszi - vetésnek 
idejébe 1 V ló ie'tyes elökészi ..-ének 
3 lu--::.: i ra. 

-.Ez évben áz öszukalászo-okra a 
tavaszon egyideig "nagyon kedvező 
id" ; j a r f Ennek megfelelően a veté-

- sek aljasa általában . kitűnő volt. de 
mégis közvetlenül a-jő vetések mel
leit ugyanazon a talsjon nagyon 
gyakran .lehetett megfigyelni feltűnően 
gyengê  vetéseket i.v A vetés* k gyen 
ge állasának oka fossz talaielókés.zi-
tes, a talaj tragyaerejónek.. gyenge 
volta' és ezenfelül még helyenként 
növényi kártevők- pusztítása v volt. 
A rossz talájolőkészités az iden t ü -
lönösén megboszuita i : agat. Ö--z . 
a kalászosok magvai a nagy száraz
ság miatt az ország legnagyobb ré-
siebeji nagyon kedvezőtlen vetőágyna 

""kerültek, sokszor csak-nagyon későn' 
lehetelt' vetni őket, rosszul, vagy 
egyáltalában nem keltek kí és bok
rosodtak. Olyan vetések is melyeknél 
minden '-lehető megtörtént a mult 

|. ísz'öu a jo talájolőkészités érdekében, 
gyengéii állottak és a gazda nagy 
fáradsága hiábavalónak .tűnt fel. Mé
gis e z .ka vetések ma mar ig.-u gyak
ran kitűnők,ha a talaj, csak valameny 

" nyire is iiiegf-JTeiő" Irágyaerőbep volt. ' 
Ezeket a tavaszi kedvező, idő annyi
ra magukhoz téritelte, hogy alig volt 
nyoma mar a . őszi hiányoknak-, lag-
teljecb annyi, hogy a vetések: min
denütt kissé „ritkábbak, voltak mint 

' -máskor. A rossz taiaje!őkéazité3ben 
részesült vagy a -gyéuge^-erőben -lévő-
talajokon lévő vetésekre azonban hiá . 

, ba volt a kedvező tavasz. Ezeken az 
| ősziek magukhoz térni nem tudtak és 

feilüoőeu és, kirivóau..elmaradták a 
| közvetlenül szomszédos kitűnő, itt-ott 

rekordtermést igérő táblák mellett. 
. Szomszédos táblákat latunk, itt, ro

var éi egyéb növényi kártevők áital 
| alapo-au megdézsmált .gyenge—vetést 

de mindjárt mellett-i olyant, melyben 
I alig lehet látni, hogy a vidéken kár* 
i tevők" is jártak. Ezek a kedvezőidő-
4 jaras, talajaliaput és talajerő _fplytán_ 
| »kin'ttek a kartevők foga alól.» 

-:-Mi,Dt-rdinden év, ez is uj t i pasz-
4 tahio'.Jioz teháLa gazdának é- épp 

az idei tapasztalát e.meii ki hosszú 
idő óla legjobban a jó talajelőkészi-

J__tés jelentőséget az Öszi vetéseknél és 
! azt, hoiy értékes jés fi ntos ősii veté

sű wrmnoyi'iak, főleg a buza, árpa, 
I repce és magbükköny jó-trágyaérőben 
* lévő talajba kel, hogy kerüljenek. . 

Tudjuk milyen hiányok vaouak 
• lalajerőfenntarlási rendszerünkben 
' azckból az adatokból, melyek mező 

: itazdnsáíunk islá'llótrágya és műtrágya;, 
.! fogyasztására nézve rendelkezésünkre 
j állanak. Az istállótrágyáz'is országos 

vonalon mozog Ehhez bizi-ajarul 
még a sok helyütt nagyon hiányos 
tragyakezelés is A zölotragyazas és 
a talajjavító növények lern.isztése 
nem olyaj elterjedi, hogy- a hiánya-
kai- jSofblhafiiH. A műtrágya fogyasz
tás hihetetlen alacsony CÍ emellett . 
még a liáruul, úgyszólván egylormau 
loutos növényi tápanyag használatban 
rendkiviüi aranytalansei^iiJiat mutat 
Foszfort fogyasztunk legtöbbet szu-
perloszfat alakjában, de meg mindig 
megdötibentflea "keveset, mert amit 
fogyasztunk evenként, azzal művelés 
alztt átló talajaink ua* legfeljebb más
fél százalékát leh t évente m tf.-ieifl . 
foszfor -mütrágyazesemi ré:zesiteni. 
Az _eifogyssztutr pedig- le^íe.jebb a 
terűiét..négytized szazaiékára, a'káli 
-pedig lia'.t-zázad szazalékara elegl 
Megdöbbentő, töflszámok ezek, -zae-. 
Ivek terméseink menyiségeben ss mi
nőségében maris^éreztetik hatásukat 
éa_r.övidesen katasztrofálissá, fognak 
válni, ha változás nem all be. Ne 
éljüL'k továbbra is a téveszmében, 
hogy talajaink.gazdagok, pmi e.szá
mok álacsonyságat i:.dc4otuá." Meg 
•keirszSotetuünk-exi.** or.-zágoa. t i -
szouylalban folyó talajzsaroio gazdál
kodást, mely Ittalapnnkat, mezógaz-
dasaguakai. vissza fogja rántani: a 
maga különleges válságába, mikor . 
mas országok a vílagszere megérzett 
válságból 'lassan bár, da ki fognak 

.emelkedni. . 
Oszi 'vetéseink , trág\ázaíara 

fordítsunk" Tehátr-nepy gond. t„A meg-
Téleio ".- trágyázássá! őszi vetéseink 
mennyiségi és minőségi ti rméseit 
nagy ménekben . emeljük^.söt' bizto
sítjuk is, mert uitrogeiméi; foszforral,": 
kálival és msssz'.ii'kellőképen ellátott •-
talajokoit az ősziek" fagyállóbbak íz 
és a növényi kártevővel szemben e"í-
iei.ailr bbak ia lesznek.. - ' — - . 

Mar az idei őszi veté.-ektől 
kezd'e építsünk fel .tehát, u], helyes 
tra.ayázási rendszert. Arra nézve,hogy 
ezt hogy.- i tervezzük meg,, .egojab 
bau fchflcű segédeszköz áll a gazda
közönség rendelkezésért. Áz Országos 
Mezőgazd sági Kamara talajtani osz
tálya ez evbeu adott ki legjobb nö 
vénytermesztési és talajtani szak (ér-, 
fiaink közreműködésével »A talajerő 
fenntartásáról és a mütragyazásról» 
cimen egy könyvet. Ez a könyv a -
legmodernebb alapokon készült, min-
denre kellő tájékoztatást nyújt és 
figyelembe veazi a méi:. mindig ural
kodó nehéz gazdaság' visz"oyokat is. 
Mindenki megszerezheti, n.ert a l l ö 
oldat terjedelmű^és emellett 12 ha
talmas tájékoztató tragyazasi táblá
zatot tartalmazó-rcunka ara 1 pengő 
50 fillér. Minden- Mezőgazdasági Ka
maránál beszerezhető, valamint 
könyvkereskedésekben is. Egyébként 
pedig a mezőgazdasági kamarák min 
d.-u gazdának, díjtalanul rendeíkeiié-
aére áilanák gyakorlati tanácsokzal 
a talajerőfenntartás kérdésében, a k á r ~ 
élőszóval, akár pedi: írásbeli meg
keresésre. 

HolJósy Jusztinián emlékünnepély. 
Husz év után végre moz 

gálom indult meg városunkban, 
hogy városunk volt tiszteletre 
méltó díszpolgárának, Hollósy 
Jusztinián volt dömöiki apátnak 
emtékére rendezett 'ünnepélyt 
felelevenítsék. . 

Hollósy Jusztinián bosszú 
ideig ült a dömöiki" apátok tör
ténelmi emlékű székében, patri-
archa koriig nagy é* áldásos 
tevékenységet fejtett ki városunk 
életében. Szociális érzékű derék 
főpap volt, aki nemes szivével 

; valláskülönbség nélkül segé-
•: lyezte a szegényeket és elhz-
! gyottakát. 
j Ennék a galamblelkü főpap-
• nak emlékezetére (Tatarozta el 

az akkori kiscelli ipartestület, 
hogf minden, év augusztus első 
vasárnapján a marcaii gpátsagi 

I majorban népünnepélyt' rendez, 
(amely népünnepélyek a háború 

kitöréséig minden évben meg
rendeztettek. - Ezen népünnepé
lyeken vallás As társadalmi i l 
láéra való tekintet nélkül "rész-t-
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vett a. vá ros közönsége és dél
u t á n 4 aráról a késő esti órákig 
c i g á n y z e n e mellett a fiatalság 
t á n c r a pe rdü l t , az idősebbek 
pedig hűsí tő italok élvezése mel
lett gyönyörköd tek a fiatalság 
á r t a t l an m u l a t s á g á b a n . Szüne tek- • 
ben kis fiuk és leányok tanítóik | 

• é s t an í tónőik vezetése mellett 
kedves já tékokkal gyönyörköd
tették a közönsége t . Azonkívül 
több humoros és m ó k á s jelene
ten é lénkí te t ték meg a kedves 
ü n n e p é l y t 

Most, amikor ismét mérték----
a d ó í iörökheo felvetődött a gőtf-
dolat ezen s\zép, felejthetetlen 
n é p ü n n e p é l y felújítására, a r r d t 7 

é r t e s ü l ü n k , hogy a J a p á n park
ban akar ják ezt megrendezni, 
pedig a régi kedves helyen kell 
ezt megrendezn:,'amcly kedvenc 
sé t ahe lye volt a felejthetetlen ! 
e m l é k ű főpapnak . 

ö r ö m ü n k n e k adunk kifeje- i 
zés t , bogy a régi hagyományoka t 
akar ják á p o l n i ezen n é p ü n n e p é - . 
lyek rendezéséve l , had tudia ' 
meg a mai ifjúság, hogy milyen*} 
szépek és felejthetetlenek voltak 
a régi Hollósy népünnepé lyek . 

Üelli iparosok kitüntetése 
- - /Lapuuk-.moi; szamiibau már 

megírtuk, hogy a celldömölki Ipar- ' 
testüibtnek barom • érdemes .tagját. • 
majias" kitüntetésben részesítették. Si
mon S T i d o r : rult •városbíró, celldő- j 
mOiki lakatosmestert a rLagyar királyi -
iparügyi miniszter-attk .l »s alkalom- I 
bel, hogy már 50 éve folytatja iparát, 
elismerő oklevéllé, tüntette ki. . | 

A mait evi nyíregyházai iparos 
naggjülés Hukh'.ld István oelidömölki 
városbíró, sütőm est érnek és Domokos. '• 
Ignác Celldömölki vendéglősnek hosz- i 
szu es becsületes munkásságukért ' 
elismerő oklevelet adtuL 

A szép és jól megérdemeli k i 
tüntetéseket az elmúlt - vására .-p dél
előtt a városháza tanácstermében, 
ainetyet. zjut ilasig megtöltött a kö
zönség, a ^ t á ^ ^ ^ z j r j a t í e s l O ^ 
három kiváló tagjanik. 

Az ünnepélyen részt yett szent-
'martom Kai Lajos országgyűlési 
képviselő, dr. Gerlits Klek tőszotga-
biró, as IPOK n. vében Papp József 
országos -• no . a soproni kereske
delmi é s iparkamara nevében Horváth 
István alelnök,- a vjtsmegjei iparosok 
szövetsége nevében Lődör Jenő elnlk, 
me jelent a-nagyközség elöljárósága 
az összvasutasság, kereskedők és a 
táisadalmi egyesületek kiküldöttei. A 
celldömölki ipartestület es nagyköz
ség nevében Hokhold István elnök, 
városbíró üdvözölte a megjelent veo-
dégeiet, "majd dr. Gerlits Elek főszol
gabíró az iparügyi miniszter k.tűnte 
tését Simon Sándornak, Papp József 
országos, elnök az IPOK kitüntetését 
Hokhold Istvánnak és. Domokos Ig
nácunk gyOcyOrűen felépített beszéd
ben adta at. Horváth István alelnök 
az iparkamara, Lődör Jenő elnök a 
vasmegyei szövetség és a szombat
helyt iparosság, majd Lajtai Tivadar 

"h. vezető.jegyző a nagyközség nevé
ben üdvözölték a három kitüntetett 
iparost, akik meghatott szavakban 
moódoltak köszönetet az ünneplésért. 

Az ünnepélyt a Domokos-féle 
' vendéglő éttermében díszebéd követte, 

amelyen Papp József országos eleik 
és Szeghalmi Lajos dr. IPOK titkár 
mondottak lelköszomrjfcst. 

Hirdetéseket felveszünk. 

Letartott réten. 
Biró Károly barátoVnnak. . 
Lagy esti szellő cirógatja arcom 
- (-i-m cöpili szeua i l l a t a t . . . 
kedve: emlékez, edes aiomkepek 
ringatják I Ikem mas világba at 

Megcsap emléke nég elmúlt időknek, 
a mersze tűnt kor újra inegjeien, 
de rég-au U volt, hogy virágos réten, 
petrercét raktam ü <e reggelen. 

De elszakadtam akácos lalúmlól, 
dé elhalkultak a tüzes dalok, 
mind elhervadtak az aiom-viragok, 
letarolt réten busán ballagok. 

S míg az emlékek szivén csókolnak, 
hervadt virág a farol r un. pereg, 
kihékitnek a kora elmulassál, 
tavasszal hulló sápadt tevelek. 

Sgalay Károly. 

M I K É K . 
r - ' Plébános kinevezés és bsikta-
tás." Grősz József apostoli admiuiaz 
trátoFKovács Sándor pápóci admi
nisztrátort papóci plébánossá nevezte 
ki. Az uj plebauost tisztségébe ma 

, vasárnap délelőtt 10 órakor az isten 
tisztelet keretében iktatja be dr. 
Horváth Karoly esperes, utauna szű
kebb körű ebécTiesz u plébánián. .. 

Szabadságon. D r . Gerlits Elek 
járási főszolgabíró juhai 6-tól augusz
tus- 6 Tg szabadságon van, helyettese 
dr. László Lajos szoUabiro.— 

"Eljegyzés. BT. Szabi Kairasn 
celldömölki ügyvéd eljegyezte Hubert 
S&muel és neje. leányát, 'Katalint. 

Előléptetés. A m. kir. kultusz 
miniszter Tompa Lajos kemenespallái 
ev. tanitót a VU-iz'~ fizetési .osztály 
3 rk fokozatába léptette elő. ^ — 

Szabadságon. -Kovács Károly 
vönöcki segedjegy-ő- július 15 tői 3 
Leti, Mi.ke Dávid oitfiyasszouyfai se 
gédjegyzö július 15 "tői augusztus hó 
15 ig, Köves Endre aemeskexestturi 
segédjegyző július iö-től augusztus 
hó 4-ig van szabadságon. 

Pénzügyi kinevezés. A m. kir. 
pénzügyminiszter Bepcseuyi Béla új
pesti lakost a celldömölki in. kir. 
adóhivatalhoz dijuokka nevezte ki. 

Balesetek. Gulyás Gynla_7_éje» 
alsósági gyermek játszás közben a 
fűrészünkről léesett.jubb kezekönyék-
ben ellörMt. — Horuy György 14 
éves alsósági gyermek játszás közben 
a hictan I leieett, bal alkarja" kenyék-
beu eltörött. Mindkettői a celldömölki 
közkórhazban ápolják. 

Karako-Rábahidvég útszakasz 
megépítése. A kereskedelmi és köz
lekedési m. kir. miniszter jnnius hó 
folyamán meghozta döntését a Ka
rakó Rábahidvég községek kfzötti 
útszakasz építési munkáinak vállalatba 
adása tárgyában. Ennek következté
ben a közeli napokban az építési 
inunk latok meg fognak kezdődni. 

Kereskedelmi es Iparkamarai 
tagválasztás. Ma vasárnap lesznek 
városunkban a kereskedelmi és ipar
kamarai választások, amelyek reggel 
0 órától délután 3 óráig egyfolytában 
tartatnak. A városháza tanácstermé
ben az iparosok fognak szavazni, 
ennek a bizottságnak az elnöke Lajtai 
Tivadar h. vezető jegyző, helyettes 
elnök Holpert Mihály szabómester 
tagok Kovács Józset oipészmeatér és 
Kotr István építőmester. A második 
számú szobában'"szavaznak a keres
kedők, ennek a bizottságnak elnöke 
dr. László Lajos szolgabíró, helyettes 
elnöke Szabó Lajos lüszerkereskedő, 
tagok Lessioger Ottó és Weiaz Ignáe. 
Szavazó joggal azok biroak, akik az 
iparkamarai tagválasztó névjegyzékbe 
lel vannak véve. 

Katn. Legényegylet' ma este 
tartja hagyományos u árCfancmulát-
ságát székhazának kerthelyiségében, 
amely mulatság az előjelek azeriut a 
legnagyobb siker jagyébeu fog lefolyni. 

Csarkésztáborozás. Az eímuit 
héten a soproui ev. tanítóképző Cser
készcsapata G-rc , Sitke C-s Na.y-
-in.unyi községek között táborozott. 
Nagysimouyibao mulatságot is; akar
tak rendezni, azonban a nagy mouka-
tdö ia az idő rövidsége miatt ezt 
megvalósítani ..nem siker i t . 

Baleset Csecs István '33 éves 
intapusziai cseléd az elmúlt szomba
ton délután a mezőn árkot akart 
átugrani, de a. magas partról vissza 
esett és -annak következtében a bal 
alsó karját eltörte. Beszállították a 
lislybeii kOzkórházba. 

Fióküzlet beszüntetés. Burza 
Imre alsósági lakos celldömölki bor
bély és fodraszOzletét beszüntette. 

Celldömölkön sertésorbánc meg 
betegedés fordult elő. V 

Behajthatatlan adós törlése. 
A közigazgatási bizottság legutóbb 
tartott űléséu hozzájárult, hogy a 
celldömölki járáshoz tartozó községek 
¿530 peugő 52 fillérnyi behajthatat 
tan adóhátralékai töröltessenek. 

Iparigazoiványt nyert. Burza 
Lajos celldömölki lakos borbély és 
fodrász iparra. 1 

tárásunk közegészségügye. Já
rásunk közegészségügye az elmúlt 
ltonapbau rosszabbodott, előiordult 
kanyaró Celldömölkön, Alsóságon, 
Kgj oá.- ... -.ym e- Karakón. Roncsoló 
toroklob Alsóságon. Hasibágymaz Já-
noshazan. 

Iparbeszüatetézek. Sült István 
i magyargencsi lakos tojás és baromfi-

kereskedését, Németh Erzsébet cell-
-doniJi,.' lakos uői s-zabó iparát szün-

\ tette be. ' "•'" — r 
Állami tiszti orvosnak tilos a 

I mellékfoglalkozás, A belügyminiszter 
i rendeletet adott ki amely szerint a m. 

kir. usztilőorvos illetve a m. kir. 
tisztiorvos a következő mellékfoglal
kozásokat gyakorolhatja: - az egész
ségvédelmi intézményekben való szol -
gátat az iskola orvosi és egész'aég-
;anari megbízás, a m. kir. honvéd
ségnél, a m. kir. csendőrségnél szer
ződéses polgári orvosi megbízás, a 
m. kir. rendőrségnél es á m. kir. ha
tárőrségnél megbízott orvosi tenniva 
lók ellátása, az ellenőrző vasúti or 
vosi megbízás, a gyermek menhelyi 
teteporrosi megbízás, az állami letar-
tóztatasi iolézeteknél az orvosi ten
nivalókkai való megbízás. Ilyen mel-
léklogialkozast csupán a belügymi-

j n'Szter előzetes engedélyével lehet 
vállalni. > 

Az Országos Frontharcos Szö-
i vétség celldömölki főcsoportja a műit 
| vasárnap este taitotta nyári tancmu-
' latsagál a Korona szálloda kertbelyi-

ségébeD. A zsúfolásig megtöltött 
kerthélyiségben díszes és előkelő kö
zönség jelent meg," de résfát vett a 
frontharcos főcsoport minden szamot
tevő tagja. A kedvező idő nagyban 
emelte a mulatság anyagi és erkölcsi 
sikerét. Felüt fizettek a mulatságon: 
szentmartoni Radó Lajos. dr. Gerlits 
Elek,-szent martoni dr. Radó Lajos és 
testvérei, Sohlésinger Gyula? 10 P, 
vitéz "Hertelendy Béla 0 P, Halász 
Gyula, dr. Dóczy Kátmán, dr. Holéczy 
Zoltán, dr. Nesselmann Gyula 6 P, 
Lajtai Tivadar, dr. Dombay Alajos, 
Hajnal Sámuel, Bakonyi József, dr. 
László Lajos, Nóvák Jenő, Kirohner 
Klek, dr. Btettler István, Biringer 
Árpád, Szagán János, Mórotz Károly, 
Józsa Gábor, Lázár Jenő 3 P, Páár 
József, Németh Sándor, Barath Fere'uo 
Vönöck, Nagy Imre, Etelaky Lajtos, 
Fehér Károly, Arany István, Csorna 
János, Varga István. Zaborszky Sán
dor, Orv. Pécsik Ferenoné, Németh 

- . i 

János, Lakaujs József, Szalag Ferenc, 
JanoeházárFőcsoport, N. N., Wittmann 
Andor, ö z v . Gayer Gyiiliné, Farkas 
Jenő, dr. Szomraky Zónán, Révész 
Lajos, Miskotcry Béla 2 P, Simcnffy 
István, Weisz Zsigmond. Tóth Dénes, 
Lahcs Milán, Deut-ch á l o r 1.50 P, 
Lóranth Gyula, Roth Dezső, Bóta 
László, Braudl Jmö.dr.ScbafiérEmil, 
Erdő Gyula, N. N Klaffi Gyula, Fű-
zessy István, dr;- W^llise i—Ivau, —, 
Gergely Lajos, Regős Te*' vérét, Er
délyi József, Lessinger Ottó, Singer 
Mihály, Geller JózsaL vitéz Varga 
József, vitéz Horvaih Gr.- . -, ifj. Szita" -

György. Stítz Antal, dr. Dömötki 
L a s z l o , Horváth. Béla, Szécsy János, 

:ky I Jéz l iT ' rP , R-ményi Ist
ván 50 fillér, mely szíves adományok
ért ezúton mond köszönetet a cso
port vezetősége. 

Uj testgyakorlást idő a leven
téknél. A Vallás és Közoktatásügyi 
miniszter legújabb riodelete szerint 
9 hónapon keresztül heti 3 óra. Szom
bathelyen, sőt az égése varmegye 
területen egységesen január, julim ée 
augusztus hóna; okba., szbuelel a !•-
venteoktatás, deeemberb'ti pedig 20-
ig tart. 

Bélyeggyűjtők figyelmébe. A 
celldömölki rn. kir. po ooo. , i onai 
folyó hó 25 ig Budavár •:• •..•,!.elvég 
sorozat megrendelhető (sorozat all 
10, 16, 20, 32 és 40 filléres faelyegek--

"bölj". -Egy-egy vásárló (beJyeggyüjlűi 
legfeljebb 2 sorozatot vásárolhal. A. 
bélyegek vételarat, valamint a posta
költséget a megrendeléssel egyidejűleg 
postautalványon kell a bélyeg értéke
sítő iroda cim-re (Budapest 114) be
küldeni. Kívánatra az iroda az összeg 
dijmeutes beküld séhez bélyegrende
lési postautalványt knld. 

Elhunyt' festömestsr. Szom
bathelyen hirtelen elhalt Freiszber-
ger Nándor ottani lestőmtster vi>8 
eves korában, tragikus körülmények 
között. Péntoken reggel -vaknéllűne-
tekkel beszállították n közkórházba,. 
ahol azonnal megoperáltak, közben 
szirgyöugeség lépett fel. délután 3 
órakor meghalt A tragikus módon 
elhunyt- festőmester egész fiatalon 
került Pápáról Szombathelyre, ahol 
40 éve dolgozott, vezető és nagyi a-
becsült tagja volt az iparos társada
lomnak. Korábban megfordult váro
sunkban is, ahol a küzkórhaz festését 
vállalta, ezen munkája valóban efte-
mert művészi teljesitmény vol t Öz
vegye és egy leánykája gyászolja. 

A vasárnapi munkaszünetet a 
földmivelésügyi miniszter július 12, 
19 és 2ö-ara eső vasaruapokrn az 
aratasi és az aratassat kapcsolatos 
elkerülhetetlenül szükséges munkála
tokra nézve felfüggesztette. : 

. Hogyan születnek a világok? 
Ei a ci nie annak a rendkívül erde
ke* csillagászati cikknek, amely 
pompás illusztrációkkal Tolnai Világ
iapja uj számában jelent meg. A 
legkiválóbb magyar irók novellái mel
lett számtalan pompás cikket, nagy
szerű . folytatásos regényt és közel 
száz—remek képet talál az olvasó a 
kitűnő képeslapban. Tolnai Világlap
ja egy szama 20 fillér. 

A Pesti Tózsde u] szánta rész
letes információkat közöl a gabona
tőzsdei és rész vén; piaci nagy áremel
kedésekről. A bankrészvényekről, a 
földárak emelkedéséről, uj exportüz
letekről stb. szenzációs híreket, közöl 
a lap, amelynek textil, biztosítási, 
vegyészeti, vas és gépipari, vidéki 
hitelélet rovatai is rendkívül érde
kesek.— ~ . 

Lemondott közeégi bába. Izsák 
Erzsébet nagyaimonyí községi bába 
állásáról lemondott 

Budapestre utazók figyelmébe 
ajánljuk a Hungária Gőz-, Kadfiirdő-
és Vizgyógyintézet (VII . Doháay-utoa 
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44), mioi 1 főváros legolcsóbb és a 
pályaudvarokhoz legközelebb fekvő 
fürdőjét I t i reggel 6 órakor qyunak 
OKI, bog; a hajnali vonatokkai Pestre 
érkezők egyenesen oda mehetnek, ahol 
fürdéa után a tágas pihenőben mago
kat kialudva járhatnak dolgaik oláo. 
Gőz éa kádfürdő ára 1 P. Kiszolgá
lási dij csak 10 fillér. ' • .'. 

Záróra után harminc peréig 
szabad dolgozni a borbély izletben. 
A borbélyok és fodrászok záróráját 
megállapító rendelet előírta, hogy az 

üzletekben a munkát záróra után 10 
perccel,be kell fejezni. Ezt a rendel
kezést az iparügyi miniszter megvál
toztatta, amennyiben a 10 perces 
türelmi időt harminc percre emelte, 
mivel 10 perc a gyakorlatban rövid 
nek bizonyult. A záróra elérkerése-
kor az üzlet-;', tje kell csukni; a ké
sőbb érkező vendégeket még akkor 
sem szabad kiszolgálni, ha a monka 
a 30 percnyi törelmi idŐb befejezést 
nyerne. 

Az alsósági lövészcsapat ujabb sikerei. 
A nagygenosi P. L. E. f. hó 5-

én tartotta 1036. évi megbiváeos ló
versenyét a nagygenosi P. L. E. lő
téren. A versenyen resztvettek a var-

• megye legjobb csapatai, nevezetesen. 
Nagygencs, Kőszeg, Répcelak, Kamon 
éa Alsóság, SopronmegyébOl Iván. 

Nevezett csapatokat a aági 
P. L. E. csapata a mult év folyamán 
két ízben is legyőzte. Igy érthető a 
nagy igyekezet, méllyel minden egyee 
csapat készOlt már kora. tavasz óla 
a nagygencsi találkozóra -Ság leve
résére. Természetesen Ság sem fe
küdt a fölén. Teljes gőzzel készült 
védeni régi sikereit. S a 7 sági lö
vész derekasan meg is alta a helyét. 
A rossz időjárási viszonyok, nagy szél, 
szembetüző nap, idegen pálya éa az 
ellenfeleknek mindenáron jraló gyóz-
níakaráaa ellenére is-kiharcolta a 
derék sági csapat a győzelmet ugy a 
csapat. mint az egyéni versenyben. 
Ez a győzelem a sági csapatnak ez 
évben már a harmadik fergeteges 
győzelme. A tavasszal CsOglén henge
relte le 13 as csapatban Veszprém 
legjobbjait, jun. 28-án a cetli járáa 
csapatai között lett első, most pedig 
Nagygencsen. 

Eredmények csapat versenyben: 
1.) Alsóság csapata 1232 ponttal, 2.) 
Kam"u csapata 120» ponttal, 3.) Kő
szeg csapata 1196 ponttal,. 4 ) Nagy
gencs ciapáta 1186 ponttal, 5.) Irán 
csapata 1150 ponttal, 0) Répcelak 
csapata 1119 ponttal. 

Egyéni versenyben: 1.) Beré-
nyesi Béla' Alsóság, 266 ponttal, 2.) 
Várszegi Helmut Kőszeg, 252 ponttal, 
8.) Szabó József Kamon, 252 ponttal, 
4 ) Morai Sándor alsóság, 251 ponttal, 
5.) Perlaky Béla Nagygencs 240 pont
tal. Az alsósági ősapáiból díjazva lett 
még Joós 247, Horváth Károly 244 
és Remport Vilmos 242 ponttal. 

-• ..'A- verseny lefolytatása után a 
nagygenesi P. L. E . magyaros szívvel 
és szeretettel vendégül látta a megje
lent lövészeket Az ebéden a Kor
mányzó Dr ölőméltóságára Góozán 
József, a kőszegi főszolgabírói kiren
deltség vezetője mondott köszöntőt. 
A megjelent lövészeket Holló Emil 
nagygenosi főjegyző üdvözölte. A meg
jelentek"njvében a kitüntető vendég
látásért Szakaly Dezső ig. tanító, az 
alsósági csapat vezelője mondott kö
szönetet. . . 

Ebéd után díjkiosztás követ
kezett, hol az első három csapat 
érem és oklevéllei, az egyéni nyer 
tesek pedig értékes dijakkal lettek, 
kitüntetve. Díjkiosztás után "megható 
szép ünnepség keretében adta at 
jaras főszolgabírója és Karádi Ferenc 
alezredes jár: teatn. vezető Dr. Szer
dahelyi Elek körorvos, leveote főok-
tató, P. L E. vezetőnek, a verseny 
rendezőjének, a leveote intézmény 
körül eddig folytatott fáradságos mun
kásságáért aa 0. T. T. által adomá
nyozott aranyérmet. Könnyekig meg
indító volt az a mély és szírből jö
vő szeretet, mellyel Szerdahelyi Elek 
dr. t a kitüntetés átadása alkalmával 
Nagygencs község a az egész környék 
közönsége, különböző 'testületek éa 
közvetlen munkatársai körülvették. Az 
üdvözlések során a megjelent lövé
szek nevében Szakaly Dezső ig. tan. 
a sági csapat—vezetője üdvözölte az 
ünnepeltet. • 

. A díjkiosztás és a kitüntetés át
adása utan tánemulatság következett, 
melyen ugy Nagygencs mint az egész 
környék inuligena és lövészbarát kö-
zönsége megjelent 

A sági nsapat az ismételten le
győzött csapatoknak az ősz folyamán 
Alsóságon revánaot ad. -

szép eredményekkel fogja i gyönyör
ködtetni az athtetika híveit. Koucz 
éiLGreczi.párharca les/, n rúdugrás, 
meiyben a kiváló papai fiu 340cm-es 
eredményt is elérhet, ha megszorít
ják. Celldömölk részéről a legerősebb 
s a bajnokságban sikerrel szerepelt 
athléták indulnak s ha a városközi 
pontversenyt megnyerni nem is tud
jak, meeazorjthatják a pápai atble-
takai. Mindenesetre megérdemelné 
az'aihietikavai foglalkozó ifjúság a 
nagyérdemű közönségnek lokozottabb 
figyelmét es a versenylátogata- bizo
nyos szempontból erkölcsi kötelessége 
lehelne annak a publikumnak, amely 
az ifjúság sorsat és küzdelmeit ma
gyar szeretettel figyeli. , 

A CVSE futballcsapata Tapol
cán vendégszerepel az ottani újonnan 
alakult T. Voge csapatánál. Már 
szombat délben elutaztak Badacsony
ba, Hableány fürdőhelyen fogják el
tölteni a szombat délutánt. (HZ.) 

S p o r t . 
Celldömölk athletikai bajnoksága. 

Az elmúlt vasárnap rendezte a 
CVSE Celldömölk athletikai bajnok
ságát, melyen a fiatalság szép számn 
érdeklődése közben szép küzdelmek 
voltak; Az eredmények biztatók a azt 
igazolják, hogy a celldömölki szép 
pálya nem osak dísznek van a város 
közepén, hanem a leventék és vas
utasok komoly eredményeket felmu
tató atblétákat nevelnek A verseny
ben a három első helyezettek a kö
vetkezők: 100 m. síkfutás: Hubert 
Ferenc CVSE 12 6 mp.Gréczi Gábor, 
Ruttkay Béla. Súlylökés: SOmeghy 
Gynla 11.49 m. CVSE, Raffel Miklós 
11.29, Gaál István.Magasugrás.Zsiray 
Elemér CVSE 160 cm.. SOmeghy 
Gynla 155 cm, Gaal litván. 400 m-es 
síkfutás: Zsiráy Elemér 59.01 mp., 
Ladooyi le-ente. 800 m es síkfutás: 
Tarján Karoly levente 2 p 21 mp. 
Távolugrás: Hubert 608 cm, Gréczi 
Ferenc 575 cm, Móritz Dénes 552 
cm. 200 m ' gátfutás" Z-iray 30.9 
mp. hudugras: Grécíil '280 cm. Ge 
r-.-iy veie.-: Gaal 42.50 m , Hubert 40.70 
in. Hármasugrás: Hubert 11.73 m. 
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Gréozi 11.60 m. Diszkoszvetés:Raffe 
33.80 m, Sümeghy 29.34 m. 5000 
m. síkfutás: Tsrján 19 p 50' mp.. 
Horváth. 4—200 m. staféta:Levente: 
Móritz, Seilfert, Kuttkay és Ladonyi 
második CVSE. A nap legszebb knz 
delme, melyben az elbizakodott CVSE 
Zsiray nélkül kiálló stafétáját Lado
nyi elkeseredett erőbedobása révén a 
leventék megverték. A verseny végez
tével Halász Gynla állomásfőnök" ne
vében Hácsi Sándor versenybíró osz
totta ki'a.bajnoki dijakat buzdító és 
kitartásra intő beszéd keretében. A 
versenyen ott volt Bulyovszky Ödön 
alezredes, aki elismerését fejezte ki 
a szép eredmény felett. 

. . „ : . Mai műsor : 
Celldömölk fejlődd athjetikája 

számára a mai nap igen nagy.erő
próbát vár; mert ma' délután fél 5 
órai küzdettel vívja meg küzdelmét 
Pápa varos válogatott és sok verse
nyen diadallal szerepelt gárdájával. 

A celldömölki kir. járásbíróság mint 
.- telekkönyvi hatóság. 

2592/1936. tk. szám: 
Árverési hirdetmény - klvenat. 

Szombathelyi Takarékpénztár r. 
t. végrehajtatónak Bokor József és 
neje Csizmadia Karolina végrehajtást 
szeovedő éden indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság vég-
rehajtarsLárrerest 399 P tőkekövete
lés es járuléka behajtása végeit a 
celldömölki kir. járasb róság területén 
levő, ustffyasszooyfa községben fekvő 
s az os'.ffyasszony fai 444. szamo tkvi 
betétben A I . 1—2 aor 197/2. éa 
199. hraz. alatt felvett házas belső
ségre 1638 P 74 fillér kikiáltási ár-
ban elrendelte. 

Az árverést 1936. évi augusz 
tus hó 7 napján d. e. 9 órakor 
Ostffyasszonyfa községházánál fogják 
megtartani. , 
- .—Az árverés alá kerülő ingatlan 
a kikiáltási ár felénél alacsonyabb 
áron nem adható el. 

Az árverelni szándékozók kö
teletek bánatpénzül 
10'/t-át készpénzben, vagy az 1881: 
I X t. c. 42. §-ában . meghatározott 
árfolyammal számított óvadékképee 
értekpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
vagy a bánatpénznek előleges bírói' 

'leletbe' helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni 
(1881: LX. tc. 147., 160., 170. §§; 
1908: LX. tc. 21. §.) 

Az, aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb ígéretet tett. ha 
többet ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ar százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az 
általa igért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni. (1908: X U . tc. 25. §.) 

Celldömölk, 1936. május 31 
i Dr. Dombay AhrjoB sk. kir. jbir. 

A Hubertus OMVV a folyó 
évben 5 darab érmet és 500 pengő 
segélyt kivan kio.ztaní. 

. Pályázatok az 50 pengő se
gélyre azonnal benyújtandók, ha az 
eset bármikor történt, az érem pá
lyázatok a m ú l t é v folyamán teljest, 
tett szolgálatért, legkésőbb 1936. 
szeptember _hó" 1 ig, a Hubertns 
OMVV pénztari hivatalába (Budapest 
VIII . József körút 68. I 10.) külden
dők be. 

A pályázathoz melléklendő a 
főszolgabírói h'vatai, vagy a csend
őrség igazolása (közaéui elöljáróság 
igazoiasa nem elegendő) és az ese
mény rövid leírása. V 

A pályázaton minden Magyar
országon szolgálatot teljesítő vadőr 
részt ívehet, elsősorban azonban a 
Hubertus OMVV tagjai: ak vadőrei 
vétetnek figyelembe: . 

Budapest, 1936. jnnius 25. 

Tltés Csécsi Nagy Imre sk. 
ny. altábornagy 

1 - . az egyesület elnöke. 

Apolló Hangos Mozgó 
Felelés vezető: Wittmann Andor. 

Július II szombat. 12 vasárnap 
Filléres előadásuk. Ketten egy jeggyel 

Közkívánatra másodszor. 
Vadoay "László vígjátéka. A legmu

latságosabb magyar film: 

A csúnya 
Főszereplők: Moráti Lily, Jávcr Pál, 
Kabos Gyula, Gombaszögi Ella, Gó-
Zoli Gyula, Pethes Sándor, Rátkai 

Márton és Szűcs László. 
Kiegészítő és Híradó." .'_ '_ ' 

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

Helyárak: ünnepnap, szombat és va
sárnap: Támlásszék 100, i aholy 80, 
fenntartott hely 60, I . hely 40, I I . 

kikiáltási ár [ hely 30 és gyermekjegy 20 fillér. 
Szerdán, csütörtökön: Ketten egy 
jeggyel Támláss-ék 120, páholy 100, 
fenntartott hely 70, L hely 50, I I . 

hely 30, gyermekjegy 20 fillér. 

4 

Pályázati hirdetmény. 
A Hubertus Országos Magyar 

Vadászati Védegylet az idei közgyű
lésén elhatározta, hogy szolgálatukat 
hiven teljesítő éa szolgálatok közben 
vadorzóktól magsérült vadőröket, vagy 
szolgálatuk teljesítése közben vador
zók golyójától meghalt vadőrök csa
ládjait jutalomban, illetve segélyben 
részesíti. . _! 

A szolsalatat hiven teljesítő 
azon vadőr, aki különösen vadorzók
kal szemben tanúsított bátor és eré
lyes fellépése, következtében el isme-

A pápaiak közül elég olyan nagynevű ! résre méltó, Hubertus érmet kaphat. 
athlétakra hivatkozói, mint Ballá, 
többszörös bajnok és rekorderre, 
Raip a kerület fiatal, nagytehetségű 
gere.ydóbijara, akikuek megjelenése 
Celldömölk :i még soha nem látott 

Eladó I n g a t l a n o k 
Kossnth Lajos, gróf Széchenyi István, 
gróf Tisza István, Vásártér, Rákóczi, 
Mesteri, Árpád, Nemesdömölki, Hor
váth Elek, Mesteri, Deák, Kioizsif 
Báthori, Baross, Koptik Apat, Kórház 
utcákban, Vásártéren, Főtéren 1,2, 
3 szobás családi házak jutányosán, 
megkönnyített fizetéssel, részben adós
sággal megvehetők. 

Földek, birtokok, házhelyek, ker. 
tek, azőlők, földbérletek. 

Ha ingatlant eladói, vágy ingát
lant venni akar, tessék irodámat tel
jes bizalommal felkeresni. . 

Csoknyay Józsel 
ingatlan irodája 

. C^lldornoik,-ArpáTl.u. 16. 

Kölcwnkönyvtár 3QQQ 
Cel ldömölkön 
kötetes kOlcaönyköojvtáramat a Wes
selényi utca 1^ szám - alatti lakáso
mon megnyitottam. Havi 1 P kölcsön-
dijérl hetenként háromszor cserélhet 
ngy a magyar, "mint a világirodalom 
elassicus modern műveiből. 

Kemény Klár i . 
A szolgálata közben vadorzók

tól megsérült vadőrök, vagy meghalt 
vadőrök családjai 50—50 pengő • 
egyszeres mindenkorra szóló pénz- -L§jfr_ ««B5 A k * n -
beli segélyben részesülhetnek. ' ' I l y C i n C n B S a i j a P a n 

H i r d e s s e n a 

Nyomatott Diakjreve Nándor villaeyerore berendezett konyviryonrdájában, Celldftraőlk. 


