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Megjelenik minden vasárnap reggel 
Előfizetési dii egész évre 5 P, fél. évre 

2.50 P, negyed évre 1.30 P 
- P O L I T I K A I L A P . 

Felelős szerkesztő és kiadó: D I N K O R E V E N Á N D O R 

Szen t István. 
Az államalkotó szent életű 

.nagy királyt, aki látnoki szemé 
vei meglátta, bogy miként kell 
megmenteni a In nfoglaló Árpád 
népét a pusztaiastul, csütörtökön 
ünnepelte a sokat szenvedett 
csonka ország népe nagy tisz
teleltei. 

Szent ktván ünnepe mindig 
igazi nagy ünnep volt a nemzet 
számára, do ma még nagyobb 
jelentőséggel bir ezen nagy ün
nep, mert. ma már a világ min
den részéről eljöttek-a nemzetek 
képviselői hazánk fővárosába, 
hogy részt vegyenek a mi nagy 
ünnepünkön. 

A főváros idegenforgalmi 
hivatala nagy jelentőséggel bir 
már a, világviszonylatban, mert 
a nagy nemzeti ünnep ismerte
tésén, kivül nivós és művészi 
programmjával meghódította a 
nagy nemzetek szivét, akik el
küldték képviselőiket, hogy ve
lünk együtt örömmel ünnepelje
nek az első nagy magyar király 
névünnepé-'. 

Örömünket növelte az is, 
hogy a kicsiny magyar nemzet 
az olimpiai versenyen nagy dia
dalt aratott s nagy tudásával a 
harmadik helyet vívta ki magá
nak, hogy ezzel is megismertesse 
a nagyvilággal a magyar nemzet 
ezer éves kultúráját és hősies
ségét ^ — i - i 

Szent István ünnepe ad 
erőt az ezer sebtől vérző kicsiny 

magyar nemzetnek, hogy ismét 
találjon a nemzet egy nagy ala
pítót, aki Szent Istvánként ujabb 
ezer évre lerakhassa a régi dicső 
és történelmi Magyarország min 
den viharral dacoló ujabb ezer 
éves alapjait. -

Szent István uralkodásának 
jelentőségét a nemzet egyeteme 
mindig a legnagyobb hálával 
értékelte, mert Szent István bi
rodalma hívta életre a királyi 
vármegyéket, bíráskodása kiin
duló oont volt ugy katonai, mint 
poigári téren. Az egyház nagyobb 
birtokjavadaloinmal való ellátása 
volt a megalapítója a mai nem
zeti és egyházi kultúrának, va
lamint az egyházi tanitórendek 
javadalmazása hozta létre á mai 
közép és főiskolákat, amelyeknek 
működése egyenrangúvá tette a 
magyar nemzétet a -nyugati mű
velt hatalmakkal. 

Szent István uralkodása je
lentőségét nem lehet eléggé mél 
tat ni , mert az oly hatalmas, és 
tökéletes volt, hogy világtörté
nelmi jelentőségét már régen 
elismerte a művelt nyugat. 

Szent István hatalmas szel
leme él és uralkodik s a súlyos 
megpróbáltatások után nem hagy 
el bennünk, hanem szent Jobb
jával áldást oszt hazánk kor
mányzójára éa a kormányra, 
bogy azok együttesen vezessék 
ki a magyar nemzetet a nehéz 
helyzetből, szebb-és boldogabb 

jövendőbe. 
A szent ünnepen felhang

zott sok ezer magyar ajkiról: 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : j 
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. szám 

Hirdetés dija elóre fizetendó. 

Hol vagy Istvin király? 

Téged magyar kívánt 

Utolsó beszámolóm a berlini diadalokról. 
Irta: H e i m l e r Z o l t á n . 

Sorozatos beszámolónk vé- , 
gére érvén, ismertetni akarom j 
az utolsó napok eseményeit. 

Múlt szombat délutánra 
megszületett a nyolcadik magyar 
olimpiai bajnokéig. Nehezen bar, 
de megérdemelten küzdötte ki 
bajnoki címét a favoritként in
duló világbajnok vízipóló csapat. 

- Szombaton este nyerte meg j 
Kabos Endre a kard egyéni vi
lágbajnokságát. Nehéz küzdelem
ben, vas idegekkel verekedte ki 
nagy győzelmét ebben a legma
gyarabb sportágban Kabos Endre. 
Meg kellett küzdenie a dicsőség
ért, az erősen feljavult olaszokkal 
szemben is. 

Hogy örömünk teljes és a 
bajnokságok száma kerek legyen, 
10 órakor jött a hire Harangi 
Imre nagy győzelmének. Harangi 
az immár hagyományossá vitt 
ökölvívó olimpiai bajnokságot 
nyerte .meg Magyarországnak. 

Satyos szemsérüléséből csor
gott a vér, a . vezetőbíró majd
nem leléptette, de az ő nagy 
küzdőképességével, bekötözött 
szemmel vivta ki a tizedik ma- . 
gyar bajnokságot. Büszkék lehe- I 
tünk Harangi Imrére. . j 

Augusztus elsején megkon

dult az olimpiai harang és hívta 
a- világ ifjúságát. 50 nemzet 
szine-java vonult fel százezer 
ember előtt. Lefolytak a nagy 
küzdelmek, világrekordok szü
lettek a két hét alatt örültünk, 
búsultunk a diadalok, vereségek 
nyomén. És most, amikor ki
aludt az olimpiai ling, hogy 
négy év múlva Tokióban újra 
tiszta csalogató fényével világít
son, bátran mondhatom, bogy 
ez alatt a két hét alatt és agy
hiszem ezután is nem volt olyan 
dolog, ami átfogó nagy erejével 
egybe tudta tartani az emberi
séget, mint ez az olimpia. Óriási 
méreteivel, bámulatos eredmé
nyeivel hadat üzent a sport nagy 
ellenségeinek. • 

7 A régi, háromezer éves 
eszme teljes diadalát- hozta a 
berlini olimpia. 

Huszonhat aranyérmet, egy 
ezüstérmet és tizenöt bronzér
met nyertek ezámszerint ver
senyzőink, összesen 42 tölgyfa-
koszorú díszítette a magyar 
homlokot. Tíz versenyszámban 
nyertünk első helyet és ezze 
együtt az elsőnek kijáró, tőlgy-
facaeraetét, hogy magyar föld
ben elültetve, évszázadok múlva 

Kemenesalja madárvilága 
Irta : Sraldeliuaz Bé la . III. 

A kerti rozsdafarkú vagy füstős 
fii - n:i. - veréb nagysága, vékony ma
dárka, a feje és háta kékesszürke, a 
szemek körül fekete, a mell halvány 
ro;-.-cl i vörös, a farka pedig élénk rozs
davörös, amitől a nevet nyerte. Fal
repedésekben és lyukakban fészkel, 
nagyon hasznos rovarirtó. Tavasszal 
kéményekre és magasabb tárgyakra 
száll fel és ott csicsereg. 

A szürke légykapó ehhez hasonló 
madárka, de az egéaz ruhája szürke 
szinü, lesekét alacsonyabb fára rakja, 
néha a-verébbel Összetévesztik. Arról 
ismerhető fel, hogy az ágról folyton 
a magasba szökkenve kapkodja el á 
zsákmányát, erről kapta a nevét is. 
Nagyon-hasznos rovarirtó.. ' 

A kis Ökörszem rozsdavörös 
szí n-i s 5 madárka, bokrok tövében 
féazkel, alig észrevehető. Rovar és 
magerő,.télen itt telel. 

A fekete rigó verébnél nagyobb 
madár, nagyobb kertekben és ligetek-
°*n< úgyszintén kertekben látható, 
kellemes fütyörésző hangjával teszi 
•aagát ismertté. As egész tollszsta 
fekete, esőre sárga, fészkét alacso-
"•fabb fákra rakja. A füttyszót hamar 

eltanulja, azért kalíckában is tartják. 
Rovar és magevő, azonban szereti a 
gyümölcsfélét is, nálnuk telel. 

." ' " A sárga rigó a fekete rigónál 
nagyobb madár, a feje, melle, háta 
citromsárga, szárnyai és farka feke
ték, fészkét alacsonyabb és magasabb 
fára rakja, úgyszólván a fészket a 
fára kOtözi. Az éles író-bíró hangjá
val már messziről elárulja magát, de 
tollazata végett nagyon nehéz fölfe
dezni. Nagyon alkalmazkodó madár, 
ugy a kertekben, mint házak kürül, 
valamiül nagyobb erdőkben is fészkel. 
Nagyon hasznos rovarirtó, do a gyü
mölcsfélét is szereti, költöző madár, 
a tél elől a délvidékre megy. 

A hurosrigó ennérkisebb, rend
szerint sz erdőket és ligeteket sze
reti, "barnás vörös madár, életmódra 
hasonló a többi rigókhoz, Kellemes 
füttyszavát este és réggel hallatja áz 
erdőben. Nagyon hasznos rovarirtó, 
de az erdei bogyóféléket is megeszi, 
költöző madár 

A seregély rigó nagyságú fekete 
fehéren pettjezett madár, nagy rovar
irtó, de a gyümölcsöt sem veti meg. 
Odvakban fészkel és nagy csapatok
ban lepi el a mezőséget és néha -a-
szőlőhegyet ia Nagyobb hasznot hajt, 
mint kárt. Költöző madár. 

A kakuk galamb nagyságú ma
dár, szürke fehérrel pettyezett tolla
zata van, hangjáról- már messziről 
észrevenni, de nehezen látható, mert 
a tollazata a természettél egybe otvad. 
Nagyon hasznos rovarirtó, fészket 
nem rak, haoem tolásait más mada
rak fészkébe rakja és azokkal költeti 
ki. Költöző madár. 

A mezei buoos és bubatlan pa
csirta a verébhez hason'ó szürke 
madár. Kizárólag csak a mezőn él 
mind a kettő, rovar és magerő, fész
két a földre rakja. A búbos télen itt 
marad, a bnbatlan elköltözik. Az 
előbbi télen a falvakba is bejön és 
gyakran látni a verebek társasagában 
a azekérutakon keresgélni. 

A kis és nagy nádiveréb kizá
rólag csak a nádasokban tartózkodik, 
a színe rozsdavörös. Fészkét a nád-
szálakra rakja mind a kettő. Nádi 
rovarokkal éa férgekkel él, rikácsoló 
hangját már messziről hallani, de 
a nád között nehéz megtalálni. Köl
töző madár. 

A szürke és sárga barázda bil
legető. Mindkettő vékony, mozgékony 
madár és kizárólag csak a vizes rétek 
vagy patakok, folyókba vak mellett sze
ret tartózkodni, ott szedi a táplálékát 

A szürke barázda billegető leje 

szürkés fehér, oldalt és a farka fekete 
a teste pedig szürkés-kékestollal van 
fed -e. Ez a fészkét a házak közelé
ben, m-lia házereszek vsgy falrepe
d é s e k b e , Inkákba rakja, de a táplálék
ért a háztól elrepül a vizenyős he
lyekre. Ha szántást talál, akkor azon 
bogarászgz-t végig, tehát a mezőgaz
dáknak nagyon hasznos kis segítsége, 
mert kora tavasztól késő őszig ren
geteg rovart és férget posztit el. 

A sárga barázda billegető élet
módja ugyanilyen, mint ezé, csak a 
fészkét a vizenyős rétekre, a földre 
rakja. Tollazata a mellén citromsárga, 
a fej és háta zOldésstinü. Nevüket a 
farkuk billengésétől kapták. Költözők. 

A sordély, vágy kórócsicsergő, 
a verébhez hasonló szürke madár, 
de annál nagyobb és kórókra, vagy 
fák kiálló ágsira ülve csicsereg. Ki 
zárólag s mezőn él, hasznos rovar-
pusztító, dV a msgvakat is megeszi 
Ősszel nagy csapatokba verődnek 
össze és télen a hásskhos is bejön
nek a verebek közé. A fészkét agab-
nákba, füves rétekre, a földre rakja. 
Hnsa ősszsl nagyon ízletes pecsenye, 
mert meghízik és a (űrjéhez hasonló 
zamatu. Ősszel, hs nagyobb mennyi
ség kerül a puska elé, érdemes lelőni. 

(Folyt kflv.) 
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nagy diaaalail . 
A V e r s e n y z ő k , akik e.hagy

ták a berlini o l impiát , nem bú
csúztak Nincs bucao t i s ! 

N egyesz tendős m á n k á ra van
nak esélyes versen yzőink h iva tva . ! 
Nagy készü lődésre éa tiszta, . 
erőteljes c se lekvés re szólítja őket : 
most m á r a berl ini mait . 

Hiv a ha r angszó egy m á s 
világrész, egy m á s világtáj , Tokió 
(elé. Olt rendezik, négy év mú lva 
a világ legnemesebb b é k é s ver
senyé t , az ol impiáér t é s a sport 

ért ,Bn;).y..r.a, lelkesedd japánok. . , 
Végetért az o l impiász , le-

knsztak az árbocról a nemzetek 
zászlói , le koszolt a magyar 
lobogó is, hogy Tok ióban a 
Himnusz íenevégea akkordjai 
mellett* egy-egy magyar gyóze 
lem n y o m á n újra a főárbocon 
lobogva hirdesse a magyar faj 
nagy t u d á s á t é s élni a k a r á s á t . 
És ba verseoyzóink is azun 
lesznek; akkor uira százeze r 
ember fog feszes v igyázban tisz
telegni nemzeti i m á d s á g u n k cso
d á s akkordjaira. 

A Pápai Ünnepi Hét 
Pápa városa az ország nagyvá

rosai példáján le.buzdulva, aug. 80-
tól azept A-ig szintén ünnepi hetei 
rendez. Az onnepi hét megrendezése 
már teljen apparátussal loly k ée 
minden remény megvan arra nézve, 
hogy aa Onnepi hét a legszebb erkOiaai 
és anyagi siker jegyében log lefolyni. 
Az onnepi hét programja a követkzO: 

—' Augusztus 30-én, szombaton 
este fél 9 órakor az Onnepi Hét meg
nyitása. Beszedet mond Hamuth János 
polgármester. Diana szerenád Pápa 

. város közönségének a kivilágított 
nagytemplom előtt. Közreműködnek: 
a Pápai Iparos DalkOr, a Kárpát 
Dalkor vegyeskarával, az Evangélikus 
Férfi-Énekkar, a Reformálna Ének
egylet ée a Munkás-Otthon Dalköre, 
oaszeeea 200 taggal es a győri hon
véd fuvóe zenekar. — D. c léi 6 
órakor Segédhivatali Tisztviselők Or
szágos Szövetségének dunántúli van 
dorgyaléee a varoeháza nagytermé
ben. 

Augosztua 30-ao, vasárnap reg 
(el 7 órakor zenés ébresztő; reggel 
8 órakor ieUntiazteUlek a kBIOnböső 
telekentek templomaiban; d. e. lel 
10 órakor miníaaterek fogadása, d. e. 
10 órakor a kiállítás megnyitása 
(Tanítóképző, .Vásártér); déli 12 óra 
kor az Ipartesteiéi disuOzgyülése a 
Jókai mozgóban, a mezőgazdasági 
érdekeltségek részvételével; d a. fél 
8 érakor díszebéd az »Arany Griff* -
szálló nagyteresében; d. o. 4 órakor 
Bokréta-bemutató az Krzsebet-ligeti 
Spoft-pályán a eaaoyi, kapuvári ée 
vittayédt bokre:asok a győri katona
zenekar közreműködésével. Este 9 
órakor táncmulatság a Kaszinó ée a 
Kain. Kör kerthelyiségeiben. 

Auguaztus 81 szeptember 1 én, 
hétfőn ée kedden Dunántúli Allalor-
vosi Kongreeetns a varoshaza nagy
termében. 

Szeptember 8-án, ezerdán Ma
gyar SntOk Országos Saöreiségéoek 
Kongresszusa a varosháza nagytermé

ben. 
Szeptember 3-ao, esfltörtököo 

Magyar Cukrászok ée Mézeskalacso 
sok Szövetségének 1936. év, Országos 
Kongresszusa a városháza nagytermé
ben. _ —• • 

Szeptember 5-én, szombaton 
Fé&szanóiparoaot Körzeti Koogreaz-
zsnsa az Országoa Szövetség bevoná
sával. Este fél 9 arakor nagyszabású 
hangverseny a Jókai Moagóecinhásban, 

. fővárosi nidvészak közreműködésével. 
Szeptember 6-án, vasárnap d. e. 

11 Órakor Pápa varos által as ipar
testületnek adományozott háa átvétele; 
d. u. 3 órakor uazóveraeny, vieipoló 
mérkőzés az olimpiai keret tagjai ée 
Győr, Sopron, Tata. válogatott usiói
nak részvételével az—Kszterhaiy 
strandon; d. u 6 órakor dunántúli 
borbély férfi és női (odrászverasny 
a Griff szálló nagytermében; este fél 
9 órakor szabadtéri előadás a ligeti 
Sporttelepen. Előadásra kerül a 
.Tatarjaras« aimü náromfelvonáeos 
operett, lőviroai és helyi szereplők 
közreműködésével. Délelőtti kezdetlel 
Pápa—Kőszeg tenniezfaajuoksága a 
•Jun.ioa. serlegért a Pápai Sport 
Egyesület pályáin. 

Jegyek előre válthatók as 
augusztus 30 i Bokréta bemutatóra 
éa a szeptember 6-í úszóversenyekrb 
Kis Tivadar_ könyvkereskedésében, 
a szeptember 5 i hangversenyre a 
>Paz< könyvkereskedésben. A kiál
lítás augnsztna 30-tól szeptember 6-
ig minden nap reggel 8 óratói eate 
7 óráig megtekinthető. Belépődíj; 
szeméiyenkint asarnapokon 60 fillér, 
hétköznapokon 30 fillér. A kiállítás 
egész tartamára 260 pengő. Aug. ! 
80 án .Filléres gyors* Budapestről j 
és Ssombethelyről. As Onnepi Hét I 
egéez tartalmára 60 •zásalékoe uta- 1 

ráli kedvez >éi . aug. 89 tol szept. 
7-ig. Vaaoli igazolványok ée beiépO- i 
jegyek az IBUSZ irodáiban éa a 1 

Papai Ipartestületnél (Sséeheoyi-utoa 
4. Telefon 78.) kaphatók. 

Aa állattenyésztő gazdának egyik 
' 10 törekvése, hogy a zöldtakarmanyo-

aáa idejét az őszi hónapokban minél 
hosszabbra kinyújtsa. Ebből a szem
pontból a gazdának leghálásabb nö
vénye kétségkívül a iehérmustár, 
mely augusztus hónapban, szeptem
ber köiepóig vetve as Osai hónapok
ban kifejlődik, as őszi dereket nagyon 
jól bírja ée a söld takarmányozásra 
lehetőséget nynjt jóformán a hó le
eséséig. As'elmnlt évben pl. szokat
lanul enyhe és hosszú ősz volt éa 
mag január hónapban is "lehetett 
etetni zölden a fehérmustárt A gaz-

tehat érdekébea áll 
nálni a Isbér maitárnak est as érté
kes tulajdonságát éa vetni beiül-
annyit, amennyi a kásO Oasi aoldta-
karmányoaáara elégsége*. Szénát aza-
ritani ugyanis nem lehat belőle, be

savanyítani lém lehet, mert kásáso-
dik éa szétfolyik. Amit késő ősszel 
nem lehet felétetni, azt nagyon elő
ny aa aöld trágyának alaazántani. 

Jóerőben levő talajt kivan, mind
azonáltal közvetlenül alája iatállótrá-
gyat nem adnak, mertrOvid teayész-
ideje alatt nem tudja hasznosítani. 
Dgyanezeo okból nem adunk alája 
loeafor vagy káli tartalmú mOtrágyát 
sem, csak akkor, ha zöldtrágyázást 
•a haaznalni kívánjuk. A fossfor ée a 
káli adagot a következő (tavaazi) 
vetemény igénye szerint szabjuk meg 
ilyenkor. Ellenben a kikelt fehérnans-
terra felülír ágyasáéként adjunk mindig 
kai, hol danáin! 30—40 kg. Péti sót. 
Innék kOlonOseo j ó hatása van a 
kendet! gyirs fejlődésre, mely egyben 
védekezel a löldi bolhák kártétele 
ellen. Lakat vatai 

(buza) ulao. ha a fold jó erőben van, 
de al lalábau'a - tapdus, mélyebb fek-
vé-ü középkötött talajokba vessük, 
mert ilyen talajoo ad jó termést na 
aratás ntan a tarlótsekelyeu lelszao-
tottnk, vagy tárcsáztuk, vetés előtt 
8—10 nappal kösépmély szántást 
adunk a fehér mustár alá. Kat hot-

j daukint 18—20 kg a vetőmagszűk 
' aéglet, gabooasortavoisagra vetjük. 

Az alatukaras sekély, fél—1 cm. 
• legyen. Hony tehát a vetőgép a ma 

got ue vesee mélyre, a talajrak vo> 
' té.kor Olepedeltnek kell lenui. Ezért 
j száníuuk 8—10 nappal eöbb . Srök-
• ség esetéu vetés előlUieugerelüu« is. 
; A vetés otáu sima hengert járatunk 

és kelés után könnyű fogassal foga-
eoiunk. Később, amikor a mustár 
már 8—10 cm. magas, ujbol foga-
soljok. Több ápoltat nem kivan. 

Ha magjáért akarjuk termesz
teni, akkor a fehérmustárt korán 
tarasezal, márciusban vetjük, 26—80 
om. sortávolságra, számítva kat 
holdankim 4—6 kg. vetőmag. Jó 
magtermést csak meszee és nitrogén
ben, foszforban és kájiban gazdag 
talajon érhetünk el. Ezért a talajt 
előzőleg vizsgáltassuk meg, ha kell, 
télen meszeazük, mert ez később, 
számos éven ál más növényekuek is 
nagy előnyére lesz a nyert ntmuta 
tasuak megfelelően tavasszal nitrogén
nel, foszforral, és kálival mütrágyáz-
snk. A szélesebb sortávolságra, vagyis 
a magjáért vetett lebérmustári ketés 
után fogafos kapákkal legalább egy-
saer. de inkább kétszer megjaratjok. 
A gyomokat a vetésből később is 
gyomláljuk, mert a gyomos termés 
nehezen tisztiiható. 

A Iehérmustár. rövid tenyéaz-
idejO, mert a vetéstől számított 6—8 
bét mnlva m á r virágzik s magja vé
gett vetve 12—14 bét alatt már 
beérik. Mindazonáltal takarmánynak 
inkább e ak augusztus mascdik felé
lői, magja végeit korán tavasszal, 
'márciusban vetjük, mert késő tavaszi 
és nyári kánikulai időszakban vetve 
a fiatal vetést rendszerint kipusztítja 
a földi bolha. Augusztus végétől 
kezdve az. időjárás rendszerint már 
hűvösebb, as eeő is gyakoribb s a 
fehérmnstár lejlódésére ez a legked
vezőbb időjárás. A febérmustároak 
tehát csakis mint. kései zöldtakar-
mánynak van jelentősége. 

a virágzás kezdeten már lehet 
kezdeni a kaszálását és folytatni a 
teljen virágzásig, de a becők kifejlő
désekor már leltakarmauyozni nem 
lehet, különösen tejelő allatokkal, 
mert a magban fejlődő muftarolaj a 
tejnek kellemetlen mellékizt ad. Puf
fasztó hatású, ngy mint a zöld lucerna, 
ezért kellő elővigyázattal és mérsé
kelten lehet etetni. 

Jóth Lajos 
raezögazd. kamarai titkár 

H I B E K . 
A Szint István napi izentba-

asédet a budapesti koronázási temp
lomban Grősz Józsel püspök, apostoli 
kormányzó mondotta, amelyet a rádió 
is kOavetitetL 

Egyházmegyei dlspozícIók.Grősz 
Józief püspök Radvaay Mihály lete-
nyei káplánt Alsóságra, Iváoyi Dezső 
alsósági káplánt n szombathelyi áll. 
polgári leányiskolához hitoktatói mi
nőiégben helyezte" át. 

Esküvé. Fehér Ernő oetffyaaz-
aaonyfai körjegyző kedden délután 
lét 3 órakor tartja esküvőjét a ke-
meuiimihalyfai eV. tomplombanGóey 
Jolankával, Gőiy Fira ne ev. igazgató 
tanító, ée neje leányával. 

Berzeenyl emlékml Kemeaee-
•éaijéahaa. BatZSS'^l Dóaiolnck, Ke
menesalja koasotts költőjének, aki 
1800 Uvaaaaaal l»08-ig " 

•Omjeoben lakott, itt irta legszebb 
kOlteméujeit, Kemeneisömjén m:. 
genoiéja és a kemenesáljai erang. 
tanítóegyesület e'határozásából - , 
aOmjéni szőlőhegyen levő Baras*ny| 
pince előtt emléktáblát állítanak faj 
a nagy lOllO einléaezelére. Az em
léktáblát szeptember 18 an leplezik 
le nagyezabaau ünnepély keretében. 
Aa ünnepelvén énekszámokkal e a 

szavalatokkal a tanítóegyesület' mű
ködik közre és előadásra kerül a 
• Nik a i remete* cimü színdarab n. 
Az ünuepel» iraut maris nagy .érdek
lődés nyovanuit meg az egész vidéken. 

Hivatalvlzsgálat. Antal József 
számvevőségi fJlauaoios pénteken a 
kemeneamihaly'ai körjegyzőségnél ni-
vatalfizágálatot tartott. 

Az alsósági plébánost, Tanay 
Ferencet Szent István napján iktatta 
be hivatalába dr. Rogaoa Ferene 
prelátus-kanonok, főesperes az isten
tisztelet keretében. A beiktatáa utáu 
az aj plébános elmondotta a szószék
ről első szentbeszédet. Mise után 
fogadé, volt a plébánián, logadta a 
rom. kath. egyház küldötte-gél, a ta
nítói kar nevében .Bruszi Lajos ig, 
tanító, a politikai kOzsé.' nevében 
pedig Bíró Kálmán főjegyző üdvözölte 
az nj plébánost. 

Birtokvétel. Zlehov-zky DezsO 
celldömölki divatáru kereskedő 700 
pengős holdaukénti' árban 48 holdat 
vasárolt Molnár Lajoané ée társaitól. 
A közigazgatási bizottság gazdasági 
albizottsága az adáavételi szerződési 
jóváhagyta, minthogy nincs kilátás 
arra; hogy az érdekelt községekben 
a kisemberek igényt tartsanak a bír- ' 
tokra, hogy azonban az e.öváaárláií 
jogot mégis gyakorolhassák, a szer
ződési kiküldöttek közszemlére Ne-
meskocs, Boba és Izsákla közsé
gekbe. , 

Grafológus Celldömölkön. S. 
Sió. Lasz ó világbíró grafoiogui és 
P'zichelogus néhány napi tartózko
dásra varosunkba érkezett és a dr. 
Király János utca 18. sz. (Marton
féle ház, hátul az udvarban 2-is 
ajtó) reggel 8 órától este 9 óráig 
vasárnap iá felkereshető lakásán. A 
világhírű grafológus az irasból meg
mondja, hogy kicsoda a hozzá forduló, 
megmondja a multai, megjósolja a 
jövendőt, jóslatai csudalatosak, amer
re járt mindrnOtt csodákat beszélnek 
jóslatairól. Ajánlatos felkeresni, mert 
mindenki számára fontos ée életbe
vágó dolgokat tud mondani. 

A cellömölkl vasutas sport 
egyesület elnöksége közli, hogy tag
jai réiaénj a kedveirnényee jegyeknek 
a pályáo való árusítását beszüntette. 
As érvényes negyedévi tagsági nyug
ta felmutatása ellenében kedvezmé
nyes tagjegy váltható elővételben a 
mérkőzés napján déli 12 óráig a 
Móritz-fele dohány tő ad ében Helyarak 
a pályáé: tribűnOIO 60, állóhely 4a 
gyermekjegy 14 éven alul 80 fillér. 
Tagjegy elóvételben: tribönülő 40, 
állóhely 20, gyermekjegy 14 éren 
alol 10 fillér. A kedvezményéé jegyek
nek nem tagokra való átruházása 
tilos 

i 
T í z KemenesmlhalyfáR. Csü

törtökön délután 8 óra tájban tfls 
ütött ki Kemeneemihályfán. Leégtek 
Kovaoa S. Gyula, Oase Istvánoé és 
Mészáros Jánosáé szalmakazlai, va
lamint 1 paju. A kár biztosítás révén 
megtérül, a nyomozás folyamatban 
van. 

A rábakeoskédi Rabanld elké
szült ée a hidat a kOzel jövőben 
ünnepélyes karaték között adják ál 
rendeltetésének. 

Szabadságon. Fehér Ernő ostfly-
aaaaoay'ai körjegyző angusatna 16-tól 
mtfmmm tíi-tg, Borbély Kálmán 
magyargeaeei segédjegyző 
1 a-iol S hétig van asalTedságon. 
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— Elhunyt urleany. Élete vírágá-
- bad, most, «iB!te^-»r^fiii«wig vl^tBW 

evezhetett volna, mint boldog raeuy-
aeszoüy Kellett » reményteljes- élettől 
elszakadnia. Mann Ede tzékestötarosi 
villsmosmüvek főtisztviselője leánya, 
Mann Elvira Arabella, aki még abban 
aa időben Celldömölkön születelt 
mikor édesatyja a celldömölki vills
mosmüvek vezetője volt,Boldogasszonn 
napján Bodapeten boaszaa betegség 
atau elhunyt. Temetése kedden ment 
végba a farkasréti temetőben nagy 
részvét merteti. Édetalyjá, két lést 
vére.Ás vőlegénye gyászolja 

- ' ' A sárvári dalosegylet a Ság-
hegyen. Vasárnap a reggeli vonattal 
a sárvári dalosegylet mintegy 80 fő
nyi csoportja Hetthéssy Jenő dr. tb. 
főszolgabíró, elnök és Heintz FülBo 
karnagy vezetésével érkezett váró 
snnkba és jól sikerült kirándulást 
rendeztek innét a Ságbegyre. A da
losok először á eelldOmOlki rom. kath. 
temetőbe mentek; ahol megkoszorúz
tak néhai nagy elnökük, Pásztói 
Dezső, dr. főszolgabíró sírját, annak 
neje és leánya jelenlétébun, majd 
testületileg az apátsági templomban 
szentmisén vetlek részt, amelyen 
gyönyörűbbnél gyöuyörübb egyházi 
énekeket adtak elő a celldömölki 
hivek tiszteletére. A szentmise után 
gyaiogosan kisétáltak a Ságbegyre, 
ahol őket Nagy Dezső sárvári ven
déglős által készített elsőrangú ebéd 

..B. a bazaltbánya igazgatósága által 
ajándékozott nagymennyiségű finom 
sághagyi bor > árta. A bánya részéről 
Vas Gyola bányavezet" fogadta és 
kalauzolta a vendégeket, alig néhány 
órai barátságos poharazás után a 
magyar olimpiai győzelem emlékére 
a trianoni kereszt tövében rögtönzött 
kia ünnepélyt rendeztek. Heintz Fülöp 
karnagy éa részben Hetthéssy .Jenő 
t. b. főszolgabíró dirigáltak a szebb-
Bél szebb hazafias dalokat, amelynek 
gyönyörű akkori 
falak hatalmasan visszhangozták. Az 
ünnepélyen résztvett Lázár Jenő 
bányaigazgató ésmeje is, akik a nagy
száma oelldömölkí és alsósági.kirán
dulókkal együtt lelkesen ünnepelték 
a sárváriak híres : dalárdáját. A jó
kedvű, vidám társaság az eiti vonattal 
utazott vissza Sárvárra, 

Többszörösen kitüntetett fény
képész. A deveoseri kiállításon való 
részvételéért arany oklevéllel tüntette 
kl Mesterhásy Oynla fényképész föl-
dinket a FstaizövetségT Blesterházy-
nak a deveoseri kiállításon Váló sze
replése a fényképészetben vsio ujabb 
haladásáról tesz tanúbizonyságot, mert 
a kitüntetett sem időt, sem Bénzál-
dozatot nem kímélve igyekszik magát 
szakmájában minél müvéssiesebben 
tökéletesíteni. Itt említjük meg, bogy 
az utóbbi időben több kiállításon lett 
kitüntetve. 

A lemoadás folytán megürese
dett kemenossömjéni I I . tanítói állásra 
a pályázó 84 tanító közül az eddigi 
helyettes Ambrus Gyula 25, Bertalan 
Imre 5 és Horváth L 3 szavazatot 
kapott a jelölő gyűlésen. Igy Ambrus 
Gyola megválasztása biztosra vehető. 

jXórbázblzottsáal ülés. A Nagy 
Sándor alapította közkórbás bizott
sága kedden délelőtt Geriits Elek dr. 
főszolgabíró elnöklete alatt ülést tar
tott, amely elfogadta és jóváhagyta 
a kOzkóraás 1937. évi költségvetését. 
Eszerint a közkórház szükségletét 
74783 pengőben irányozták elő, erre 
a fedezet 1743 pengő, mig a mutat
kozó 73.040 pengő hiány eltünteté
sére 21.600 ápolási nap (napi. 8.40 
pengő) bevétele szolgál. Az elaőosz-
tályu betegek 6, a másodosztálynak 
* pengő ápolási díjat fizetnék napon
ként. Az ösBzflkségletekből 17.117 
pengő a személyi, 67.069 pengő pedig 
dologi kiadásra szolgál. A gyűlés 
ezután több előterjesztést vett tndo-

K E M E N C S A L J A 

másai,.igy. a kórház kergének, kibő
vítésének* -ce l f ibor -á i igazgatóság 
megvásárolja Manthner György szom
szédos 1600 négyszögöles leket. A 
korház főépületében uagy átalakítási 
éa tatarozást munkálatok folyuak. 4 
mázolási munkákat szabad kézből 
Rács Imre és Déri Géza celldömölki 
festőknek ítélték oda. Tudomásul 
vették, bogy a mosókonyha összedőlt 
tetőzetét az igazgatóság 977 pengő 
költséggel megcsináltatta és végül dr. 
Haltyar József alorvos részére' 300 
pengő segélyt szavaztak meg vissza
menőleg. ._- —-——r 

Az elmúlt héten az Ostffy 
cserkészek üsS'.eullították vízipóló 
csapataikat és megkezdték edzéseikét 
szakavatott kezek vezetése mellett, 
ugy bogy vasárnap délután n »vizi-
telepen'c már- egész komoly vízipóló 
mérkőzéseket'láthatnak az érdeklődők, 
akik a magyar német mer' őzést az 
olimpiáiion n»m látták, azok most 
itt helyben megnézhetik azt, hogy 
hogyan nem szabad játszani a vizi-
polót! Előtte éa utáana a »szaraz-
földi* cserkeszek és az ifj. egyesületi 
tagok a séta-c ónakázás ritka örömeit 
élvezhetik. - . 

Uj kerékpározási rendszabály. 
A celldömölki főszolgabírói hivatal 
mint rendőrhatóság a közlekedési 
kódex élteimében megszabályozta 
szintén a kerékpárosokat. A 16 éven 
aluli gyermekek a, Kossuth Lajos, 
Gróf Tisza István-, -gróf Széchényi, 
Nemesdömölki és a Koptik Odo ut
cákban, továbbá a Gysrmaty, Hollósy, 
Szentháromság, az állomás előtti 
Horthy, Miklós terekén egyáltalán 
nem kerékpározhatnak. A többi ut-
oákban a 12 éven aluli gyermekek 
csak gyermekkerékpáron közleked-
hstUsk. Ugyancsak megrendszabályoz
zák a nőket is, akik ezután csak női 
kerékpáron közlekedhetnek az egész 
község területén. Ezen rendelkezls 

isrendészetet szolgálja. 
C8Óaakkeresztelö. Az * eimnlt 

vasárnap tartotta a 393. Ostffy Mi
hály cserkészcsapat ünnepélyes csó-
űakkeresztelőjét a Marton téglagyár 
medencéjében. Báesi Sándor evang. 
leikéss bevezető szavai utan a csapat 
parancsnoka, Berzsenyi J. Miklós, a 
már kb. 40 km. vi/.iutat . megtelt 
(Sárvártól Vicáig) csónakokat átadta 
a csapatnak. A keresztanya, Berzse
nyi Janoslts Miklós édesanyja >Viea< 
és »Siraly« nevet adott a osónakok-
hak. A visi őrá nébányizor törűl-
evezte a medencét, majd megkezdő
dött az úszóverseny, amelyben csak 
a csapat tagjai vehettejc részt. Az 
60 m-es gyorsúszásban I . Nagy László, 
I I Talabér Miklós, I I I . GrAczy'Ferenc. 
Az 60 m-es mellussásban í. Talabér 
Miklós, IL Móritz Károly, HL Mike 
Lajos. Az 50 m-es hátúszásban I . 
Móritz Karoly, I I . Nagy László, Hl. 
Mike Lajos. Az ünnepély eredmény
hirdetéssel véget ért. (Az Ostffy es. 
osapatnak engedélye van a téglagyár
ban a fürdésre és a csonakázásra, 
ahol a »vizesek edzéseiket tartják.) 

Az simult vasárnap este a 
sportpályán tartolta, nyári táboráról 
a beszámoló tábortüzét as Ostffy es. 
esapat, amikor is Berzsenyi J. Miklós 
paraoesnok üdvözlő ée bezáró szavai 
között a esapat tagjai énekszámokat, 
mókás jeleneteket, cserkésztréfákat 
adtak, elő a nagyszámban egybese-
reglett közönségnek, akik ezzel is 
megmutatták a esapat munkája után 
való érdeklődésüket és tapsokkal ju
talmazták a fink munkáját. 

A Rába áldozata. Hálása Gézs 
egybázaskeszői 29 éves gazdasági 
cseléd hétlőn délután ökrös szekéren 
kihajtón gssdájs Nsgy Sándor föld. 
jére, hogy onnan friss takarmányt 
szállítson haza. Vele volt barátja, 
Berta János napszámos is, amint 
közeledlek a Rába folyó partján lévő 

jnezőre, azonnal kifogták- az ökröket 

a nagyon mély vízen- a folyó túlsó 
partjára, hrgy ott a Sebes községbeli. 
gazdák fűzfavessző ültetmenyet meg
dézsmáljak. Berta János meg akkor, 
is vagdalta tovább a' vesszőket, ami
kor tarsaHalnsx Géza már összekötött 
kévéket a szeiéruez akarta atviuni, 
de mivel nszni nem tudott, a viz 
sebes arja uiragadta. Berta János 
csak későn vette észté társa luidok-
iásat, amire oiauszott a szerencsétlen 
laíalsmber mar elavult . Csak ked
den délután fürdés közben akadt 
ra kél varzesaői fiatafember Ha asz 
G za hcltte.t-re^aineiy-L szerencsét
lenség színhelyétől mintegy 800~Tné-
ternyire egy agyökérbeu fennakadt. 
Petiteken, délután temették el a sze
rencsétlenül járt fiatalembert ~ —-

Veszedelmet összeszólslkozas. 
Pajor József 29 éves gazdalegény 
és Edőcs Lajos asztalossegéd kedden 
este 10 óra tájban Zalaerdőd főutcá
ján beszélgetés közben Összeszólal
koztak, a szóváltást sértegetés követte, 
annyira, mentük, hogy Edőcs Lajos 
e! "rántotta kését és azt teljes erővel 
barátja fejébo vágta. A Celldömölkről 
telefonon-kihívott mentők először a 
celldömölki, majd onnét a szombat
helyi közkórhazba száUitották be 
életveszélyes állapotban, Edőcs ellen 
az eljárás megindult 

Nincs a celli járásban többi 
vadházai cigány. Nevezetes esemény 
történt a héten a cigánysoroo, hétlőn 
az utolsó kél ciganylegény, -Koiompár 
Sándor és Mihály házasságót kötöttek. 
Utáana jártunk a dolognak és meg
tudtuk, hogy most már nincsen a 
járás területén vadhátas cigány, mind
nyájan házasságot kötöttek, ezen 
ténykörülmény dr. László Lajos szol
gabíró buzgó fáradozásának köszön 
hető, aki a cígánykolouián rendet 
teremtett . :

 J 

Elitélték a baoya soffőrjét. 
Molnár József 44 éves sághegyi" ba
zaltbánya sufföre még febr. 7-én, 
amikor Celldömölkről Alsóság feli 
vezette autóját, á hajnali órákban 
a vád szerint nagy leae.eggel hajtott 
s az egyik . kanyarban -nekiment 
Stéiner Emil celldömölki bornagyke
reskedő borral megrakott kocsijának. 
A szekér felborult a boroshordók 
súlyosan megsebesítették Vas Károly 
kocsist ekit beszállítottak a celldö
mölki közkórhazba, ahonnét 10 nap 
múlva állítólag gyógyi 
Molnár József ellen ekkor gondat
lanságból okozott súlyos testi sértés 
miatt indult meg as eljárás, Vas 
Károlyt pedig a lakásán ápolták. 
Később ismét viaszavitték a oelldö
mölkí közkórhába, ahoi juuins 11 éu 
meghalt. Az orvosi vélemények sze 
rint a sérülés és a halál között oko
zati Összefüggés volt s igy gondatlan
ságból okozott emberölés címén 
indult meg Molnár ellen az eljárás. 
Szerdán tárgyalta ezt az ügyet a 
szombathelyi kir. törvényszék büntető 
tanácsa, amely előtt Molnár szsal 
védekezett, hogy alig haladt 6—8 
kilométer sebeeéggel és s szembejövő 
szekér ki nem világítása miatt tör
tént a baleset A bíróság nem a 
vádirat szerint, hanem gondatlanság
ból okozott súlyos testi sértésben 
mondotta ki bűnösnek és esért két 
hónapi fogházra és 60 pengő pénz
büntetésre Ítélte Molnár Józsefei. Az 
ítélet még nem jogerős, r 

lem szabad trsflkbas újságot 
olvasni. A lapkiadó vállalatok, szin
dikátusa már régebben mozgalmat 
Indított, hogy jövőben ne engedjék 
meg, bogy egyea trafiktulajdonosok 
as árusítás alatt álló hírlapokat in
gyen kikölcsönözzék, avagy a trafik
ban való ingyenes olvasását ősegén-
gedjék. A kOsel jövőben a péosügy-

MBSilelst ad ki, amelyben 

ő V S*. e a i m . 

a trafikjog bevonását,, helyezi ki atatba 
á rendelet e!l-,-i! -véíö traflktuMidonóe 
részére ée még a „bírói eljárást is 
kilátásba helyezi. 

Az Ostffy cserkészek plakát 
újságának, az »0st0k0s« .:-k augusz
tus-1 iki száma megjelent a Móritz-
fele tr-. 'u. í r . 

Balssetsk. Kovács Kiroly 32 
éves tekoresi napszamos a matt 
szombaton cséplés kOzbeu leesett egy 
magas kazal tetejéről, minek kövot-
keztében a bal alsó labizárcsoötjs 
eltörött — Vörös Istvau 19 eves 
merseváti legényt az elmúlt vasárnap 
footballozás közben egy társa ugy 
megmgta, hogy a jóbb alsó í tbszar 
csontja boka lOiOtt eltörött*— Illés 
Ferenc 2 éves alsósági gyermek 
leesett a verembe, minek következ
tében jóbb-rés kolcscsoutját eltörte, 
A celldömölki közkórbázban ápol
ják őket , i — 

A Pesti Tőzsde uj számában 
dr. Eresz-Imre ismerteti a* budapesti 
pénzintézetek összesíteti félévi mérle
geit, dr. Vargha István egyetemi 
magántanár pedig gazdasági kilátá
sokról ét a konjokluraról irt rendki
vOl érdekes cikket Kitűnő értéktőzs
dei, gabona- és árupiaci információk, 
osztalékhirek, textil, biztosítási, vas
ét gépipari, vegyészeti, vidéki hitel
élet rovatok egészítik ki áz üj szamot 

Házalásí engedélyek korláto
zása. A ra. Xír. kereskedelmi minisz
ter legújabb kiadott rendeletében a 
házalást engedélyek kiadását szabá
lyozta oly módon, hogy csak az olyan 
egyének kaphatnak a jövőbén háza
lásí engedet"!, akik hadiár vak, hadi
özvegyek é r nyilvánvalóan kereset-
képtelenek. 

A ksrUnl magyar diadal a 
Színházi Élet uj számában. Csík 
Ferenc képe díszíti a Színházi Elet 
e heti címlapját éa a lap Berlinbe 
küldött fotóriporterei és munkatársai 
gyönyörű képekben és érdekes cik
kekben elevenítik fel a tíz olimpiai 
győzelmet Tasúády Fekete Mária, 
mint az olimpikonok brrlini idegen
vezetője, Eggerth Márta és Jan Kie-
pura, aki e énekelte a »Csak egy kis 
lányv-t az olimpiai fala magyar há
zában, aa' olimpiász intim statiszti
kája, az olimpikonok képeskönyve és 
régül a pesti diadalmas bevonulás 
e.uea szenzáeió e Színházi Életben." 
Egyéb érdekességek-a' uj számban: 
Bajor Gizi levele kitzbflheli nyaralá
sáról, Farkas Imre beszámolója a 
szegedi János vitézről. Szitnyay Zol
tán riportja az Egerben tartózkodó 
amerikai missekről, Szép Ernő cikke 
a monoklis nőkről, a Gyöngyöabok-
réta legszebb táncai képekben, Kelen 
Imre cikke egy Pesten tartózkodó 
maharadzsáról ée sok más cikken 
kivBI külön szenzáeió a lap Parisban 
tartózkodó divatrovat vezetőjének, 
Gutby Böskének első párizsi divat
beszámolója. Darabmelléklet a Sala-
monturnó legsikerültebb egyfelvoná
sosát Kottamelléklet a Poss'afox 
világsláger. 82 oldalas Gyermeklap, 
64 oldalas rádióműsor, kézimnnkalv 
egészíti ki a 286 oldalas Színházi 
Elet ej számát, melynek ára 60 filL 
Előfizetési ár négyed évre &60 pengő. 
Kiadóhivatal Budapett VIL Erzsébet-
kOrut 7. ~ 

A láthatatlan halálhuzal. A leg
újabb halálzugárról páratlanul érde
kéé képpel illusztrált sikket közöl 
Tolnai Világlapja -uj száma, amely 
nagy terjedelemben és gazdag tarta
lommal jelent meg. A legkiválóbb 
magysr írók novelláin kivül kitűnői 
folytatásos regényt, számtalan ripor
tot és közel száz képet talál az olvasó 
a nsgysserű képeslapban. Tolnai Vi
láglapja egy száma 20 fillér. 

Hagy ss készíthetőek házilag 
fsgy mentes gysmölestároló helyisé
get? Erre a kérdéssé ad választ a 



4. oidal 

Növényvédelem és .Kettészel legujajUb 
szarna. Cikkeket közöl még az idei 
peronoszpóra járványról, akajazinba-
raok férgesedéséről, a szőlő éa bor
termei értékesítéséről, a szőlő uagy-
arauyu rotbadátárúl. Ismerteti az 
idei nedvéé időjárás jelentőseget a 
gyümölcslék metszésére, a kajaziu-
barackfak pueztulását stb. A dúsan 
illusztrált z.nes gyűmölosképet is 
közlő ket szaklapból a Njvényvéde-

, lem kiadóhivatala (Budapest, Fflld-
mirelésflgji minisztérium) e,y alka
lommal a lapuokra való hivatkozással 
díjtalanul kaid mutatványszámot. 

Felvétel a Marta Diákotthonba. 
A budapesti IX. ker. Liliom u. 13. 
ez. alatt levő Márta Mater Dtakott . 
bonban megüresedett helyekre, --" az 
1930—37 tanévre azóló (elvételi kér
vények beadhatok. Pályázhatnak oly 
szegény sorsn, példás viseletű, és jó 
előmeneteld egyetemi és főiskolai 
((érd) hallgatók, kik tanulmányaikat 
Budapesten végzik. A szobák 2—6 , 
személyesek. A , város közepén az i vagy a kapások t e r m é s e volt 
egyetemekhez közel fekvő szép kertes t csak kielégítő, ebben az é v b e n 
Otthonban, hollkulöo tannló társalgó j M o r 8 z a g , e g t ö b b t 6 u í a x z 

és logadó szoba, fdrdd, zuhanyozó, ; « ( „ rménvpk iól fiyettpk A 
Intés és gázrezaó hasznalat szolgál- Ö 8 S " 8 t e r m é n y e k ¡01 tizeitek. A 

l g á z d á k n a k lesz miből fizetniok, 
jól meg kell azonban gondolni, 

K E M E N E S A L J A 

J. bprkaLeli as»zeg i«± százalékat -vagai-
elégités címén, aki a házasságkötés 
előtt legalább 3 hónappal kilép-tt az 
OTI tagjai aprából. illetve a munkából. 
Az a női tag, aki c-ak férjhezmené
sekor lépett ki az-OTI kötelékeiből 
éa n»m vállalt ujabb munkát egy 
évig, az egy év múlva kapja meg ezt 
az összeget. 

Közgazdaság. 
Rekord-termés várható tenge
riben, burgonyában, répában. 

A földmivelésogyi minisz
térium legutóbbi termésjelentést 
megerősíti azt, amit különben 
ugy is tudunk, bogy a jó köze
pes, sőt kitűnő kalászos termés 
mellett a kapásokban rekordter
mésre számíthatunk. Mig más 
esztendőben vagy a szemesek, 

ják a hallgatók kényelmét, a bentla 
kas díjtalan. Bővebb lalvilágoaitást 
készséggel nyújt postán is (válaszba--
lyeg melléklendői) az Otthon igaz
gatója. -. * '•• 

Szolnoki eaillagtura 1936. aug. 
23. A KOzépmagyarorszagF Automo
bil é r Motor Club Jász Nagykun -
Szolnok varmegyei osztálya 1936. 
augusztus 23 án, vasátnap orazágoa 
osíllagtnrát rendez Szolnokra, az osz
tály hősi halált halt első pilótaokta
tója emlékművének felavatására. A 
eaillagtura célja Szolnok, Tisza Szálló. 
Nevezési dij 3 P. Minden beérkező 
gépjármű (automobil, cycler, oldalko-
esia és szóló motorkerékpár és teher-

- autó) vezetője és minden utasa meg
kapja a KAMC díszes emlékplakett
jét. A KAMC. vándordiját nyeri a 
legtöbb nevezővel befutott egyesölet, 
tiszteletdijat ksp a legtöbb kilómé
tert megtett czyesfllHt,a legtávolabbról 
érkezeit autó, oldalkocaia és szó ó 
motorkerékpár és es utóbbi utasa. 
Ások, akik meszíről érkeznek célba, 
de mégsem nyernek tiszteletdíjat, vi
gaszdijat kapnak. A csíllagtura részt
vevői megkoszorúzzák a szolnoki 
Hőiök Szobrát, résztveszdek Lovasé 
latváu emlékművének leiavatásán, 
majd a díszebédso, melyen a Hol
land Királyi Tooring Klnb 60-80 
máris bejelentett tagja is réaztvesz. 
Ebéd után Szolnok megtakintéae ke
rti sorra. Ném program szerűen, ha
nem mindenkinek legjobb belátása 
szerint. Fürdés a Tíazáo, motorcsónak 
kirándulás a tiszai Halász csárdához, 
a világhírű szolnoki Művésztelep meg
tekintése, kirándulás a Holt Tiszához. 
Vitorlázó repülés, repülőgép modele-
zők bemutatója, a városi park, hang
verseny, tánc, stb. stb. szórakoztatják 
a vendégeket Szolnok, a Tisza es a 
KAMC szeretettel vár minden autóst 
és motorost: a sok felől Összefutó 
kitűnő utak találkozásában. 

Végkielégítést kapnak a férj
hez menendő Bél OTI .tagok. Az OTI 
már megkezdte az öregségi biztosí
tásról ezóió törvény egy másik ága-
zatanak a végrehajtását is, amely a ] 
férjbezmeneudő nöiOTI tagoknak biz
tosit uagy előnyöket Ez a kedvezmény 
az ipari, kereskedelmi és tisztviselői 
pályán működő OTI tágokra vonat
kozik, tehát a háztartási alkalmazot
takra nem. Minden lérjhezmenö OTI 
biztosított nő megkapja est a kedvez
ményt, ha nem háztartási alkalmazott, 
ha lérjhezmenése idejéig 400 heti 
járulékot befizetett. Férjhezmenésekor 
az a női alkalmazott kapja meg a 

_ a 

bogy az ezévi jövedelemtöbble 
tet milyen hasznos befektetésre 
fordítsák. 

A kedvező nyári időjárás, 
az aránylag sok csapadék, a 
kapások fejlődését rendkívül elő
segítene Míg más esztendőkben 
ilyenkor' nedvesség hiányában a 
tengeri, a burgonya,' a répa már 
lassanként befejezi fejlődését, 
addig ezidén e növények még 
szépen díszlenek és még sokat 
fejlődnek.- Ez a termés nagysá
gára természetesen kedveső ha
tással van, azonban e növények 
betakarítását kitolja egyrészt a 
tenyészidő meghosszabbodásával, 
másrészt, mert a nagymennyi
ségű Kapásnövény betakarítása 

arnituraj a egv<-pe*e*g som- volt ko
moly ellenfél, a tartalékos CVSE oek. 
A gólokat Péntek 7, Budai és Sflle 
lőtték. 

SBSE—Csingervölgyi SE 2:'/ (1:1). 
Alsóság. Barátságos. 

Egyenlő erők küzdelme, igaz
ságos eredmény. A 20-iki revans 
5:2-ő- sági vereséggel végződött. 

CVSE—Szentgotthárdi VOSE3:0(2;0). 
Szép küzdelemben könnyen 

győzet, a vasutas, a azimpatikua 
szentgotthárdiak ellen Péntek: 2 és 
Sűle góljaival. 

Csapataink őszi bajnoki mérkőzései 
Aug. 23. ZTE—CVSE 

SBSE—Kinizsi 
Aug. 80. SBSE—CVSE . 
Szept, 6. SBSE—KTSE 
Szept. 18. KTSK—CVSE 

SBSE—Sz Vasutas IL 
Szept 20. SBSE—Sz.F.C. 
Szept 27. MZSE—SBSE 
Okt. 4 CVSE —MZSE 
Okt ' 11.-P. Vasutas—CVSE 

SzSE IL—SBSE 
Okt 18. CVSE—Sz.SE.II. 
Okt: 36. Sz. Vasutas II—CVSE 

KTK—SBSE . 
Nov. 1. CVSE—KTK 
Nov. 8. P. Kiuizsi-^CVSE 

Tapolcai VSE—SBSE 
Nov. 16. CVSE—T polcai VSE 

SBSE—P. VSautas 
Nov. 22. SzFC—CVSE — . 

SBSE—ZTE - -
. . . í g y minden vasárnap sportmű 
soráról van gondoskodva, a eaghegyiek 
nevezésével Ha a SBSE a pálya
választó, ugy a mérkőzéseit celli 
pályán jal«za_le,„ * ' ••. 

Mai műso r ; Ráj t l* ' -
ZTE—CVS£~„ .'. -

Bajnoki. Zalaegerszeg. 
A vasutas a tavaly még első 

osztályú ZTE-t kapia első elleniéiül. 
Ismerhet :- az < ger-zegi iket, régi 
nagy sportmullu együttes. 

A tavalyi szezonban a második 
" • | ' " , , - " ' " " " > j garnitúrája is csinált par szép még

is embert, á l la tot egyará t j H t z ü -4 lepetéat. Bizunk a Vasntaaban, hogyha 
már győzni nem,de ti-zt-s eredményt 
fog. elérni. Jóslatnhk 3:1 -es egerszegi 
győzelem. 

mosabban igénybe fog vennj 
Ennek hátránya lesz, hogy 

kapások után következő ősziek ' 
alá a talajt nem tudjuk majd J 
kellőképen és idejében előkészí
teni A talaj nem fog beéred ni ! 
és ezért a vetések csiranövónyei j papaiaknak nem lesz nehéz dolguk a 
nem találnak a talajban elegendő I fiatal bányaiakkal szemben. Jóslatunk 

— S B S E — P . Kinizsi. — 
Celldömüik. Bajnoki. Fél 6 óra. 

A tavalyi masod.k helyezett 

menny i ségű könnyen felvehelő 
növényi tápanyagot. Ezt annál 
kevésbé találhatnak, mert a ka
pások nagy termése minden 
rendelkezésre álló növényi táp
anyagot nagy termésükhöz fel
használnak. Ebből az elgondolás
ból is fontosnak látszik, hogy 
az őszi kalászosokat ezidén mű
trágyával különösképen ellássuk. 
Erre meg van a mód, a jó ter
mésből telik műtrágyára is. 

S p o r t . 
CVSE—Várpalotai Duió 5:2 (3:1.) 

Barátságos. Vezette: Mikóczy. 
Könnyen győzött a tartalékosán 

télálló vasutas a várpalotaiak felett, 
így lehat sikerűit a revans a Ko
rompai kupáért. 

CVSE—SVSE IL 9:2 (2:2) . 
Barátságos. Vezette: Hosenberger IL ' járásbíróság 

. 4 - 5 gólos pápai győzelem. {H. Z.) 

Budapestre utazók figyelmébe 
ajánljuk a Hungária Gőz , Kádfürdő-
és Vizgyógyintézet (VII. Dohány-utca 
44), mint a főrároa legolcsóbb és a 
pályaudvarokhoz legközelebb lekvő 
fürdőjét It t reggel 5 órakor nyitnak 
ugy, hogy a hajnali vonatokkal Pestre 
érkezők egyenesen oda mehetnek, ahol 
fürdés ntán a tágas pihenében magu
kat kialudva járhatnak dolgaik után. 
Gőz és kádfürdő ára I P . Kiszolgál 
lási dij csak 10 fillér. 

A celldömölki kir. jbir. mint tkvi 
hatóaág. 

2495. tk. 1936. szám. 
Árverési hirdetmény kivonat. 

Vasmegyei Mezőgazdasági Ta 
karékpénztár végrehajtatóaak Amrus 
Emil végrehajtást szenvedő ellen in
dított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság végrehajtási árverést 
1360 P tőkekövetelés és járuléka 
behajtása végett . a celldömölki kir. 

területén levő, Pápón 

34. s z á m 

tsvf^ betétben- Aatsn. EnHKrjerére 
(elvett A I . 1—2. sor 997/1, Ü99/1 
hr-z alatt (eivett iugatlaora 286 P 
60 fillér, az ugyanott A I I . 1—2. aor 
8102/2. hr-t. ingatlanra 3'P, ugyan
ott az A f 1—8- sor 2026, 2026, 
2027/1, 2027/2 és 2028. hrsz. ingat
lanra 846 P 50 fillér kikiáltási árban 
elrendelte. 

Az árverést 1936. évi szeptem
ber hó 10 napján délelőtt 9 órakar 
Pápóc községházánál fogják mog-
tartani. -

Az árverés alá kerülő ingatlanok 
a Kikiáltási ár kétharmadánál alacso
nyabb áron uem adhatók el. Ha aa 
árverés a csatlakozollnnk kimondott 
kívánságára történik meg. akkor as 
ingatlan 1850 P-nél alacsonyabb 
árban el nem adhstó. 

Az -árverelni szándékozók"köte
lezek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 
•/, at készpénzben, vagy az 1881. L X 

| to. 42. §-aban meghatározott arfo-
• lyammal számitolt óvadék képes ér

tétpapirosban a kiküldöttnél"letenni, 
vagy a bánatpénznek előleges bírói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni 
ás az árverési leltételeket aláírni 
(1881: LX. to. 147., 160.. 170. §§; 
LX. tc. 21. i\ ' . . •-

Az, aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb ígéretet tett, ha 
többet ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt aa 
általa igért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni (1908. XLI. tc. 26. §). 

Celldömölk. 1936. mi,us 31. 
Dr. l'nmbay sk. kir. jbir 

A kiadm. hiteléül: G- ti. sk. tkvezető 

Apolló Hangos Mozgó 
Felelős vezető : Wittmann Andor 

Cslldemfilk. 

Aug. 22 szombat, 23 vasárnap 
Rudolf Forster szenzációs filmje: 

MAGAS ISKOLA 
(A rejtélyei Cavelií.) 

Nagyszerű kiegészítő és Híradó. 
Szerepelnek még: Angella Salokker 

és Hans Móser. -
Előadások kezdeté: szomb •ton_ este 
(él 9 órakor, vasárnap délután 4 8 

s-i és este léi 9 órakor.- -<—\ ' 
Aug. 26 szerda, 27 csütörtök 

Filléres helyarak. 
Ketten egy jeggyel. 

Liliau Harvey kitűnő filmje : 

A soproni vasutasok rrásodik községben lekvő a a papóoi 405. az. 

Felhívás keringöre 
(A herceg inetresze.) 

Érdekes kiegészítő és Hírsdó. 
hlőadások kezdete: szerdán este fél 
9 urakor, csütörtökön délután 6 és 

este (él 9 órakor. 
Hslyárak: Ünnepnap, szombaton és 
vasárnap: Támlasszék 100, páholy 
80, (euntartott hely 60, I . hely 40, 
I I . hely 30 és gye.mekjegy 20 fillér. 
Szerdán és csütörtökön: Ketten egy 
jeggyel Tamlas.zék 120, páholy 100, 
fenntartott hely 70, L bely 60, IL 

hely 30 és gyermekjegy 20 fillér. 

Kölcsönkönyvtár 3QQQ 
Cel ldömölkön 
kötetes kölcaönyköo) vtáramat a Wes
selényi ntea 1. szám alatti lakáso
mon megnyitottam. Havi 1 P kölcsön-
dijért hetenként háromszor cserélhet 
ngy a magyar, mint a világirodalom 
elassicns modern műveiből. 

Kemény Klári . 

l i j n i ! 11 Dinkvreve Nándor vitlassveréve berendezett könyvnyom (Ujában, Celldömölk, 
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