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1 Hirdetés dija előre fizetendő. 

K i s a n t a n t értekezhet. 'kevesebbet építenek, megnyug-
.: - - vasuk nem lesz mindeddig, míg 

1 egy talpalatnyi elrabolt magyar 
1 földet tipornak. 

A molt vasárnap értüket-
letre gyűltek össie, kitudja há
nyadszor a kisantant külögymi-

' niszterei, jelenleg Pozsonyban, 
a régi magyar koronázó város
ban. Hogy miről beszélnek a 
kisantant külügyminiszterei és 
mit tervezne*, azt mi magyarok 
soha sem tudhatjuk meg, mert 
az nem a nyilváno.-sAgnak szól, 
főleg nem n e k ü n k magyaroknak . 
Az bizonyos, bogy a nótái arról 
szól, hogy tnég n m vagyunk 
egészen tönkffe" léve, még tudunk 
lélckzeni, ami nekik, szörnyen 
fáj. Főleg pedig az fáj nekik a 
legjobban, bogy minél távolabb 
esnek a rablástól, annál többen 
lesznek a barátaink, a mi — 
jóakaróink, akik mindjobban 
meggyőződnek arról,' bogy a 
bábom alatt és végén általuk 
tintahal módjára megkavart euró
pai közvé.emény kezd tisztulni, 
az akkori, ma még élő politika
sok kezdik belátni, hogy meny-

' nyire félre lettek vetetve Benes 
és kortársai részéről, mennyire 
hamisan állították be az esemé
nyeket, amiket akkor az Európát 
és az egész világot intézők el
hittek, igaznak gondoltak. 

A békeszerződéseket, job
banmondva A békeparancsokat 
Benes és társai diktálták, amit 
azok mondottak tollba, azt sző 
nélkül, minden javítás nélkül 
el kellett fogadni, nekünk alá 
kellett irni. Annyit váglak le az 
ezer éves msgyar hazából ameny-
nyi nekik tétszett. Benesék soha 
nem is álmodtak Pozsonyról, 
Komáromról, Észak magyarország-
ról, a ruténföldről és mikor evés 
közben megjött ss étvágyak, 
akkorát ka nyári toltak le Bene-
sék, románok, szerbek, a ma
gyar jó kenyérből, amekkorái 
akartak. His/.en nem volt senki 
ott a batáron, aki ellent állt 
volna, még szép volt tőlük, bogy 
egyáltalán meghagytak valamit 
az ezer éves Magyarországból. 

Hanem mintha megfeküdte 
volna valami gonosz lélek kis-
an tan tékát, nem tudnak nyu
godni, folyton izegnek-mozogoak, 
szervezkednek, tanácskoznak. 
Most, ahogyan halljak, ismét 
arról is beszéltek, hogy fegyver
kezni kelj, még nem elég soka 
solyó, amiket nekünk szántak, 
nem elég sok a repülőgép, a 
mérges gázbomba, a sokezer 
gépfegyver és ágya, nem elég, 
mert nem tiszta a lelkiismeret, 
igy nem lesz elég soha a fegy

ver, mert akármennyi lesz is 
belőle, az a tudat, az a lelkiis
mereti furdalás, hogy loptam, 
nem hagy megnyugodni soha. 
A lopott, at összecsalt gazdag
sághoz nem volt soha szerencse, 
az isteni igazság nem töri meg 
a lopott, a csalt vagyont, at 
e lőbb u tóbb elpusztul, eltűnik a 

j lopó, a csaló kczebi l . lehet hogy 
j az utódok kezéből, de meg ném 

marad, az szent igaz. 
Minket magyarokat épen ez 

a tudat vigasztaljon, nem kell 
nekünk kisbi tűnek lenni, soha 
egy percre sem kell azt hinnünk, 
bogy a ma megszá l lás alatt álló 
országrésze ink örökidőkig a mos
tani kezekben marad, ismerjük 
a magyar lörténelmet, ebből 
tadjnk, bogy ez a szén: haza 
hányszor volt rablók által szét
dúlva, darabokra tépve, megsar
colva minden fajta népektől és 
Isten csudája, mindig egésszé 
lelt idők multán. Erősen keli 
t ebá t hinnünk ismét az isteni 
gondviselésben, mert aki erősen 
hisz, elnyeri azt, amit akar, ami 
őt megilleti. Mi magyarok soha 
nem vettük el senkiét sem, a 
világháborút mi nem akartak, 
nekünk nem voltak foglalási 
szándékaink, hogy abban mégia 
részt vettünk, az ismét csak a 
gavallér magyar cselekedet volt, 
mert amit a magyar egyszer k i 
mondott, azt cselekedte is, ha 
abból bár kára származott. 

k kisantant '•' fóprotektora, 
szovjetek b í r á l j a , m a nagy beteg, 
félig-meddig már benne van a 
kommunizmus karmaiban, csak 
idő kérdése , bogy mikor dől 
ott össze minden, mikor robba-
nik ki a proletár diktatúra, mikor 
ölik egymást halomra, mint 
teszik azt ma Spanyolországban, 
a spanyol polgárháborúban. De 
nem külömb a helyzet Benesék-
nél sem, olt is rotyog, forr min
den, szovjetek építik a repülő
tereket az ellopott magyar Fel-
f Időn, építik a rengeteg repülő 
gépet, rettentő bombákat, hogy 
leszámoljanak a polgári renddel, 
a polgári aralommal, bogy he
lyébe ültessék a vörös világ
rendet. 

Ebben a rettentő zűrzavar
ban ültek össze Pozsonyban a 
kisantant mai vezérei, bogy mit 
beszéltek, mit végettek, az MIT* 

tartozik reánk, annyit azonban 
tudunk, bogy minél eröaebben 
ütik, gyúrják az ő igazságukat, 
anoál gyengébbek lesznek, annál 

Amire leginkább van szükség. 
Irta: M i h a l o v i c m Z s i g m o n d , az A. C. orsz. igazgatója. 

r 
1 Amikor a Katolikus Akció 
j munkássága a magyar lalo felé 
1 közelii, meg kell éreznie azt a 
| súlyos lelki gátlást, amelybe üt

közik. A feszülteégi teret at in
telligencia éa a. falu népe, mint 

Az osztályközi feszültség 
bizonyos fokig egészen termé
szetes. Elkerülhetetlen, hogy 
Jegyen, magának az osztályok
nak létéből következik s növe
kedése annál nagyobb, mivel 
nagyobb a fokosat i távolság, ami 
a magyar falusi nép és at ér
telmiség osztályok kötött kiala
kulóban van, az több ennél: 
sulyOs és vesxélyező jelenség s 
magának a katolicizmusnak joga 
van aa 'örök erkölcs mérő vessze
jével megmérni, hogy a jelenség 
már nem öltött-e immorális mé
reteket. A katolicizmusnak min
den kérdésében leginkább a ka
tolicizmusnak — joga van 
őszintén beszélni és felválni a 
kérdést: erkölcsileg jogosalt és 

nemzetpolitikai szempontból 
egészséges-e egyik oldalról az 
urgyülöíet, a másik oldalról a 
falusi nép lenézése, vagy ami 
ennél még rosszabb, a teljes 
közömbösség a falu problémái 

iránt. 
Egy konkrét eset kapcsán 

— Szabó Zoltán >Tardi helyzet* 
c. könyvével kapcsolatban — 
érdekes vita verődött fel a lapok 
hasábjain. A falusi intelligencia 
nem egy prominens képviselője 
állította, bogy tuUjdonképen nem 
lehet megszerettetni magukat a 
néppel; a faluai nép a dolog 
terméstelénél fogva nem szerel
heti azl, aki tőle adót hajt be, 
vagy közigazgatási ügyek ben jár 
el, egészségügyi inlézkedéseket 
hait végre stb. Ez ellen nem 
lehet tenni, tudomásul kell venni 
a helyzetet s ebben nem tör
ténhetik változás: maradnia kell 
mindennek a régiben. 

Induljunk a következtetés
ből tovább: maradna minden a 
régiben! Tehát maradna a mos
tani hideg, kényszerű vistony. 
Vájjon milyen lelki kihatásokkal 
jár a falu népére ennek további 
állandósulása? (most csak lelki 
kihalásokról beszélek a nem 
beszélek intelligencia érdekeiről: 
érdekből ugy sem lehelne lelki 

szociálpolitikát csinálni). 
Nem is nagyon kall képte

leti konstrukciókat állítani fel 
arról, hogy mi lenne a fejlődés 
Utja annak a helyzetnek állan
dósításával, bist a »fejlődésc 
máris megindult, a falu máris 
külön világnak ért i magát, k i -
fosztottoak.alacsonyabbrendünek 
háttérbestoritotlnak, lenézettnek 
— s a katolicizmus előtt ennek, 
a tömeg alacsonyabbrendüségi 
érzésnek, outsiderségnek lelki 
kárai a fontosabbak éa súlyosabb 
mérlegre esőek, mint azok a ve-' 
szély<:s szociális feszítőerők, ha
tározottabb forradalmi erők, ami
kor felgyüjtenek I Immorális a 
nemzet számban s ma érdekben 
és szerepben legsúlyosabb osz
tályát ebben a helyzetben hagyni; 
igy nemzedékek kapnak egyre 
kevésbbé gyógyítható lelki sebe
ket. Hogy az igy előállolt hely
zet nemzetpolitikai, sőt belpoli
tikai szempontból is veszélyes, 
az legfeljebb emberi ösztöoerő 
a magasabb társadalmi osztály
nak számára: érdek, léhát csak 
negatívum. A t A . C idei prog-
rammja épen átért nem foglal
kozik vele, mert hiánytik belőle 
at az alap princípium, ami nél
kül magának a Katolikus Akció
nak a fala felé, — a fala lelke 

! felé való tevékenysége nem hajt
ható végre: a szeretet odahajlása 

i a falu problémái fölé. -

Most csak ennyit mondta ik 
erről a tüskés és fáidalmaa kér
désről. Hogy mit tegyen a ka
tolikus intelligencia esen a téren: 
épen azt akarja megmutatni éa 
eldönteni az A. C. idei prog
ramon ja és az idei Eat. Nagy
gyűlés! ' 

Az Állami gépjsrmüvszetökép-
zö toffdr) tanfolyam a m. kir. 
Technológiai és Auyagvízsgáló Inté
zetben (Budapest, VIII., Józs-I-körnt 
8.) október 6-én este fél 7 órakor 
nyílik meg Beírás és a felvételhez 
szükséges űrlapok kiadása naponta 
d *. 10— 12 óra közöl az igazgató
sági irodában 

A csssssrl (Szatmár va.) 
vásár a zsidóühoepek miatt már 
meg lelt tartva, értesítjük a felsődn-
néntoH gazdákat, akik igásökrpket 
vásárórai szándékoznak, hogy szept. 
21. én, hétfő:; Fehérgyarmaton (Szat
már vrn.) (ártandó országos vasáron 
igasökör szükségletüket fedezhetik. 
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Kis termés és drága termelés a hiányos 
alVényi táplálkows következményei. 

7 Az Országos Mezőgazdasági 
ñamara Ulajtani éa trágyázáai 
osztálya közli: 

A magyar mezőgazdaság az 
őszi gabonauemöeket sohasem 
trágyázta olyan mértékben, mint 
azt a nyugati államok teszik.. A 
ceekély műtrágyázást egyrészt 
ujabbá • az alacsony gabonaárak-
kai, másrészt a műtrágyának a 
szárazságban való nehezebb ér
vényesülésével magyarázták. Li s-
auk csak, hogy milyen a helyzet 
1936. őazén ? 

Az őszi kalászosok mai ára 
a békebeli áraknak kb. 70 szá
zaléka. A teljes mfltrágyázás 
(nitrogén, foszfor, káli) költsége 
ma al g 60 százaléka a békebe
linek, tehát az árak indokolnák 
a- műtrágya : használatát. Hiányoa 
növényi táplálkozás következ
ményé: a kia termés éa ennek 
további folyománya, hogy az 
adó és közterhek, további min
djén költség holdanként kevesebb 
mázsára oszlik el, tehát drágán 
termelőnk. Ezek a meggondolá-

—sok is a műtrágyázás mellett 
szólnak. 

Ami a szárazság kérdését 
illeti: a terméaeiokkel száraz 
éghajlatunk alatt is táplálóanya
gokat vonunk ki a talajból, sőt 
a szárazságban való modern, 
különleges talajicövelési elvek 
alkalmazásával aránylag magas 
terméseket érve el, jelentékeny 
mennyiségűt. Visszapótolnunk 
léhát kell, ezt minden gazda 
tudja. Talajaink éa talajerőfenn
tartási rendszerünk tudományos 
vizsgálatai kétségtelenül igazol
ják' hogy úgyszólván sehol sem 
pótolunk eleget vissza terméaze-

rágyázáa utján. Lehetetlen 
tehát, hogy a műtrágyázásunk
nak száraz éghajlatunk alatt is 
ne lenne kellő eredménye, — 
de pontos kísérletek eredményei 
ia igazolják, hogy vaD még na
gyon száraz esztendőkben is. 
Táplálóanyagokbau gazdag tala
jon a vetések jobban bírják a 
vzárazaágot is Emellett arányos 
táplálás esetén kellően megerő
södve nem dőlnek meg olyan 
könnyen és a fagykárokat sem 
sinytik meg annyira és jobban 
ellenállnak a rozsdának. 

Á magyar mezőgazdaság 
nem használja ki eléggé a mű
trágyáknak termésbiztoeitó és 
növényvédő hatását, holott épen 
a szélsőséges magyar éghajlati 
éa termelési viszonyok között 
erre fokozott szükség van 

nitrogéntrágyákra (péti só, kén
savas ammóniák) figyelmet for
dítsunk. 

Növény védelmi szempontból 
különösen a kálinak vad nagy 
jelen őségé, amire a magyar 
szakemberek közül Kerpely egye
temi, Gróf akadémiai és Húsz 
főiskolai tanár többször rámuta
tott. A tel|es trágyázás mellett 
szólnak az ujabb kísérleti ered
mények is, igy pl. az Agrokémiai 
Intézet által' végzett, őazibuza 
kísérletek eredménye szerint 
Anarcsou, Ssabolcivármegyében, 
az egyoldalú foszfortrágyázáx 
mellett kat. holdanként 8.60 q 
buza termett, a nitrogénnel ki
egészített foszfortrágyázás mellett 
11.17, addig a káli, foszfor éa 

ni'rogéntrágy ázás eredménye 
14.58 p volt. 

H Í R E K . 

Vezetőjepyző választás. 
,: Folyó hó 16-án délelőtt 11 

Urakor lett betöltve kőzségfl n k 
i vezelőjegyzői állása. Gerlits Elek 
'• dr. járási főszolgabíró délelőtt 
1 11 "órára bivta. össze a jegyző-
; választó képviselőtestületet. A 
; képviselőtestületi tagok majdnem 

teljes számban jelentek meg. 
Gerlits Elek dr. járási f őszolga-

i biró pontosan 11 órakör elfog
lalta az elnöki széket, megnyi
totta a rendkivöli közgyűlést, 
bejelenti, hogy a közgyűlést sza
bályszerű meghívókkal hívták 

: egybe és hogy a képviseiőléstü-
| let határozatképes. Azután' beje-
| lenti a közgyűlésnek, hogy Cell-
!' dömölk nagy község vezelőjegyzői 
j állásra szabályszerűen megtör 
[ téntek a—pályázati—hirdetések.. 

oldalú,, lebát pl. csak foszforsav, 
csak nitrogén vagy csak kálitrá
gyázás, ritkán felel meg a mi
nőségjavító szempontoknak. Min
den amellett szól tehát, hogy 
mfitrágyázzunk éa ennek során 
mind á három táplálóanyagot 
tartalmazó műtrágyákra: a szu-
perfoszfátra, a kálisókra és a-

I Ezt kővetőleg megválasztották a 
négy bizalmi férfiút: dr. Pletnits 

j Ferenc kormányfőtanácsos, Sán-
; dor Zsigmond máv. tanácsos, 
! Nagy Imre oki. gazda, Csoknyay j 
\ József ny. már. műszaki tiszt-
I viselő, képviselőtestületi tagok 

személyében. Miután igy minden 
I hivatalos előkészület megtörtént 
j a szabályoknak megfelelően, dr. 
j Gerlits Elek járási főszolgabíró 
| elnök felolvassa azoknak a név-
j sorát, akik az előirt pályázati 
! időn belül benyújtották pályáza-
] taikat: Lajtai Tivadar eddigi be-
| lyettas vezető jegyző, Lendvai 
( Gyula kissomlyói körjegyző és 
• Simon Ferenc kisköcaki kör-
{ jegyző pályáztak. A képviselőtes-
j tű let egyhangúlag Lajtai Tivadar 

Eay- t eddigi helyettea vezetőjegyzőt 
j megválasztotta. A képv selőtes-
¡ tületnek ezen impozáns megnyi-
i latkozáaa után dr. Gerlits Elek 

járási főszolgabíró, a megválasz
tott vezetöjegyzőtöl a hivatalos 
eaküt azonnal kivette. Azután 
néhány azóval üdvözölte őt éa 
figyelmeztette a hivatalos kéte- W i i l é f l é r ( ) Bertalan Imre oki. ü 
lességeinek pontos betartására, t i a • i u mil» lyUi lak au rendsitak ki. 

a község po lgára inak megbecsü
lésére;, a leglelkiismeretesebb 
községi gazdá lkodás ra . 

La j t j i Tivadar moat m á r 
megválaaztot l , e skü t tett Celldö
mölk uagykijzaég vezelő jegyzője 
megköszönte a járási főszolga
bíró j ó i n d u l a t ú t ámoga tá sá t , meg
köszön te a képviselőtestület bi
zalmát , a z u t á n fogadalmat telt 
arra nézve , hogy teljes ere jével , 
minden tudásáva l , önze t lenü l fog 
dolgozni a község polgárai é rde
kében , feljebb valóinak teljes 
'megelégedésére . 

M i , akik figyelemmel kísér
tük minden időben a községi 
é le te t , azt tapasztaltuk, bogy 
Lajtai Tivadar egy év t izeden á t 
t a r tó cel ldömölki működés i : é p e n 
e l egendő garancia arra, bogy 
hinni merjük, miszerint benne 
a község alkalmas vezelőjegyzői 
talált . Bizalmunk és szerencse 
kivánataink kísérje őt nehéz , de 
tekintélyes püyiján. 

A kórósa. A jánosházai r. 
rési kerölet papsága szep

tember 25-eo tartja Vashosazufalun 
őszi korona gyttiését Magyar János 
esperes elnöklete alatt. 

Hlvatalvlzsjalat. Dr. Gerlits 
Elek lősro'g biro esnap H7 egyhá-
zaskeszőí körjee".7í'i hivat-ilbáo hiva-
talvizsyálatut tartott. 

Kinevezés. A fölá-aiveésOgyi 
iníniez-er Lá z o IXzsőn.agyargenosi 
ESgyh*rlöt a rnerflcazd-isag terén 
kifejtett levétenyf geért ga.:dasági 
tanácsossá nevezte, ki. ' 

Tsmplon; torony taiavatát . A 
nagysitkei ev. leány gyülekezel ma 
Vasarnan délelőtt ünnepélyes keretek 
közön avatja fel az iskolaépülethez 
épitett templom tornyát -

Vármegyei kisgyűlés. A m o t t 
héten tartott á vármegye kisgyOlést. 
A kisgyűlés egy évi kegydijat enge
délyezett Bayer Gáza volt alsósági 
körjegyző nejének. Jóváhagyta Ostfly-
asszonyfa község határozatát a csend-
örlaktaaya kerítésének újjáépítéséről. 
Alsóság község nem jelölhet ki külön 
marhalevél kezelőt, mert a ccarhale-
vél kezeles a jegyző faladata. Horváth 
Győző celldömölki vármegyei dijnok-
nak ezabadaágkéreluét teljeaitette a 
kisgyűlés. Csajkos Gyula dr. celldö
mölki m. kir. tisztiorvos oklevelét 
kihirdette. Jóváhagyta a kisgyűlés a 
rábakecikédi Bábahid építésénél ezük-
aégesaé vált ingatlanra vonatkozó 
Cziraky Józsej gróffal kötött adásvé
teli szerződést. Itt említjük meg, hogy 
a Bábahid hivatalos átadása ée vég
leges felülvizsgálása szeptember27 éa 
lesz a helyszínen a két vármegye 
vezetőinek jelenlétében. 

Piebáaia Bobáa. Grőaz József 
püspök, apostoli adminisztrátor elha
tározta, hogy még .az idén Boba 
székhellyel plébánia "hivatalt állit fel, 
mintán a templom már régóta átada
tott rendeltetésének. A székhely Boba 
less, amelyhez -Nwmeskocs éa Keme-
nespálfa községek tartoznak mint 
flliák. A legutóbbi népszámlálás sze
rint Bobán 819, Nemeskocson 118, 
Kemenespálfáo - pedig 430 a katb. 
hivők száma, igy körülbelül 1000 
hivője lesz az aj plébániának. 

EskilvÖ. Kiss Gyula kemenes-
assntmártoni földbirtokos kedden tar
totta esküvőjét a gecsegyarmatí tóm. 
katb. templomban Szemftner Máriával 

T u l t ó kirendelés. Caer Lajos 
kemenesminályfai ev. tanító helyet
tesítésére Bertalan Imre 

Berzsenyi emléktábla leleple-
léaa. Knm,suc-ai|a koazoius -körűjé
nek, Berzsenyi Dánielnek halála 100 
ik evfurduioja alkalmával a kemeaes-
sOmjéat szölöhe.yeu • Berzsenyi-p :.. 
ee elölt egy csereesnyefáosk a helyen, 
«bol a hal halatlau nag] köuö gyn. 
nyörü ódáit irta, hasalt oaslopba- el
helyezett márvány emléktáblát átütött 
fel a hálás utókor. Az emléktáblát a 
mult vasárnap délután 3 ólakor lep
lezte 1« D. Kani Bála " dunántúli ev. 
püspök óriási kOzOoség j e l e n l é t é b e n ^ ^ . 
Mar ebédután pompás fogaiokon ér-
kertek meg a járás és messze vidék 
számot t e /ő egyéniségei, közlük Ostfly 
Lajos dr. főispán, szsolmártoui Ridó '• 
Lajos orsz. gyúl. képviselőnk és még 
sokan mások, de megjulsut a környék 
lakosaága gyalogosan és fogatokon, 
valamint a Berzsenyi család számos 
tagja és rokonsága, hogy lerójja ke
gyeletét a nagy költő emlékének. 
Hozzi'velő.eges számítás s.'eriat kö
rűibe! I I 3000 en lehették az ünnepé
lyen i észt vevők. Az üuuepséget az ev. 
tanitóegyeaüle' énekkara nyitotta meg ' . 
a magyar Hiszel;egy el, majd dr. 
Berzsenyi Ádám gyönyörű beszédben * 
üdvözölte a vendégekei, utána nagy-. 
varadi I^tvánffy Mára Berzsenyi- -
Dániel 'Fohászkodásé című ódáját -
szavalta él nagy hatással. Kapi Béla 
püspök magastzároyalásu ünnepi be-
izédében vázolta a nagy költő hal
hatatlan érdemeit és az emlékművet 
átadta rendeltelésének, ezután a ta
nítok eueittnrd Bjfrt-idnyl Dauiel 

>Buc,-ozas Ke.zienesalj,ttól« c. ódáját 
adta elő. nagy művészettel^ " ijyjg-j _ 
Berta en Jiare.íanitó, a bátyja, Ber-
lalao Sándor.TnerueiüMnaga-i taoitó, ^ 
iapuox ue.imiiik'iiaxsa. »Berzsényi 
szellemihez* oimn ver>ót szavalta el, 
ugy e ver-r m;ui annak interpretálá
sa igazán művé-zei teijasitmeny volt. 
A nagyszabású ünnepély az emlékmű 
megkoszorúzásával és a Himnusz 
elénekJéaével ért' véget. Utána az 
ünnepély rendezősége leikérte a kO- -
zönsé!;et, hogy a kitett, pergamen 
ivekre Írjak a a neveiket, amelyeket -
az emlékmű oldalába fognak elhe
lyezni. D. Kapi Béla püspök az- ün
nepségek után a Berzsenyi kastély- • 
ban uzsonnán vett részt, utanna dr. 
Berzsenyi Ádám kíséretében annak: 
fogatán CelldOmOlkre hajtatott, ahon
nan a fél 7-es vonattal tért vissza 
Győrbe. 

Elhunyt flakkeros. Hosszas 
szenvedés után az elmúlt vasárnap 
délelőtt 11 órakor elhunyt Celldö
mölkön 86 éves korában Ódor Jánoa, 
a boldog békeidők utolsó egyfogatú 
üakkeroea A? elhunyt Bakkeros köz-
tinzte elten állott messze vidéken, 
ővele utazta"! a- akkori kereskedelmi 
utazók, eiözékeuy. keuves medoráért 
mindenki szerette és tisztelte. Kedden 
délután 4 órakor temették nagy rész
vét mellett özvegye es gyermekei 
gyászolják. 

, Áthelyezés. Sárvári Bumpler 
Sándor máv. hegeeztőt a celldömölki 
máv. flókmühelytől, miután Szom
bathelyen szakemberekből hiány van, 
a szombathelyi fiókmOhelyhez he
lyezte át az Ozletvezetöeég. Pótlására 
a tavasszal Szombathelyre áthelyezett 
két lakatos kösOl az egyik kerti 
vissza. A szimpatikus éa kiváló kép
zettségű vasutas távozását őszintén 
sajnáljuk. 

Zsidó újév. A zsidóságnak az 
elmúlt csütörtökön éa pénteken jOtt 
be az újéve, ai 5697 ik év, amelyet 
nagy buzgósággal ünnepelt meg vá
rosunk izr.. polgársága Szombaton 
ünneplik a bosszú napot, a Jom Kipurt 

Fűtőház vizsgálat. Csütörtökön 
Ötvös látván máv. igazgató, a gépé
szeti osztály főnöke a celldömölki 
fűtőháznál vizsgálatot tartott, amely
nek során a fűtőházat dicséretben 
éstesttette. 



Az ö s s z e s iskolai használandó Írószerek. 
- • n. m. rajztömb, tömbbetét, rajzpapir, vonalzó, irón, toll, tollszár, 

/ radirgnmi, irónhegyező, gombfesték, színes kréta, színes irón stb. 
7 stb., valamint az összes iskolákban hasznalatos előírás szerinti 

füzetek legolcsóbban beszerezhetők 
D i n k g r e v e Nándor könyv és papírkereskedésében. 

Képviselőtestületi közgyűlés. 
A mait pénteken dél m i a 3 úrikor 
tartott* mee rendes közgyűlését a 
kOzségi képviselőtestület Hokhold 
Istrén bíró elnöklet* mellett, valamint 
Lajtai Tivtdar njoonsn megválasztott 
köz.-égi vezető jegyző közremüködé-
aérel. Ás alábbi ügyek lettek- letár
gyalva: • / ; 

Az 1837. évi községi kö tségve-
téat 24. tárgyként tűzte ki az elöl
járóság. A közgyűlés megayiüUakor 
dr. Pletnits Ferenc kormány főtaná
csos felszólalásában azt indítványozta, 
hogy a költségvetést elsőnek tárgyalja 
le a képviselőtestület. A képviselő
testület egyhangúlag hozzájárult az I 
indítványhoz. Dr. Pletnits Ferenc szolt j 
elsőnek a köluégretéshez. Beszédében 
rámutatott azokra a nehézségekre, 
amelyekben a polgárság ma él és as 
elöljáróságot a legnagyobb foka' ta
karékosságra intett*: Szerinte, ha el 
lehetne-, kerülői a 82 sráztdékos nót
ádét, ast el kell ejteni. Hibáztatta a 
mull éra pazarló gazdálkodását, mi
kor a rengiteg pénzt' elköltötték éa 
aem élvezzük annak, jótnrman sem n i 
hasznát:"Hibául rOUa l e l a' haszon
talanul felépített úgynevezett népha
zat, vele a „tr ibünt rengeteg uagv 
összeggel, hitel tcllépésekkel. Sok más | 
olyan dolog - létesült, melyek pozitív 
hasznot nem hajtanak. 

A vezetőjegyző ismertette erntán 
a költségvetést pontról-pontra. Egyes 
tételeknél kisebb vita fejlődön ki, 
végül is vezeti jegyző befsjeite a 
költségvetés ismertetését é s annak' 
megmagyarázását. A költségvetésben 
lO.iXX) pengő van felvéve atra a 
célra, hogy abból lebontanák a volt 
villanytelep épületét és a ligeti Öreg 
házat és ebből az aayagCOI lelépoine 
a jéggyár folytatásában égy a mai 
kornak megfelelő személyzeti lakás, 
igy a belektetett töke hozadéka 
arányban áll a befektetett tőkével. 
Ssen az építkezésen folyt egy kis 
vita. Dr. Pletnits Ferenc kormányfő-
tanae-ns azt óhajtotta, hogy ez az 
épttkezée is legyen elhalasztva, ugyan
csak ezt vitatta Sándor Zsigmond 
már. tanácsos, viszont Csokoyay Jó 
sssl képviselőtestületi tag az építés 
mellett szólalt fel, mert szerinte az 
építéssel • kOzség osak nyer, mert 
sok lakbért takarít meg és ha nem 
is egyszerre, de idővel jól kifizetődik 
az építés. Berkes János képviselőtes
tületi tag is az építés mellett foglalt 
állast. Végül is agy dr. Ple'nits Fe
renc, mint Sándor Zsigmond hozzá
járultak az építkezéshez, mintán a 
községbiró ia megnyugtatta a fölszó
lalókat <as építkezés hasznos voltáról. 
A költségvetést 3 ellenében. 13 sza
vazattöbbséggel elfogadta a képviselő
testület. A költségvetést számszerinti 
Osssegget a mait számunkban ismer
tettük, asért most arra nem térünk ki. 

kiás községekből behozott hú
soknak hatósági hnsbbUoasal való 
megvizsgálása tárgyában a vármegye 
a képviselőtestület régebbi határoza
tával szemben ngy döntött, hogy a 
behoiott húsokat a vágóhidra kell 
kivinni és ott vizsgálja meg az állat
orvos. Ez as ügy különben még vita 
tárgya lesz. 

Mér. dalárda régebben 80 P 
segélyt kapott a községtől, jobban 
mondva meg htt szavazva. A vár
megye est a határozatot most jóvá
hagyta. 

Modern nyelv és knlturpropa-
ganda intézet ken, hogy a községi 
tanácsterem előadásq; céljaira dij-
m-ntesen átengedtessék. A képviselő 
testület ugy határozott, hogy a fel
merült költségeket a i intézet fizeti. 

A Revíziós Liga anyagi támo
gatására a képviselőtestület 10 P-t 
szavazott ineg. • •— 

V Gtaró Melánia nővér illetőséget 
kér. Az illetőség azért kell neki,mert 
elvesztette magyar állampolgárságát 
és azt akarja vissza szeretni. A kép-
viselöleatület vita nélkül megadja. 

Re rformátus egyház s templom 
körüli községi területekét kén, dij-
jnentesen átengedni. A képviselőtes
tület Ugy. döntött, hogy a régen ak
tuális Géfin- utcai erős tOréét meg-
szüotelí, azután a fennmaradó birtok
ra^ zt átadja az egyháznak, azzal a 
kötelezettséggel, bogy az" ut mentén 
odavaló díszes parkot köteles lé'esi-
leni .az egyház. 

Horváth József cipész hosszabb 
ideig; volt bérlője a Japánkert mellett 
levO kis üzletnek, de házaért nem 
fizetett, dacára, hogy at üzlete igen 
jól men>. Most azt kén, hogy hossza 
időn keresztül felmerfllt házbéreit • 
képviselőtestület engedje el. A képvi
selőtestület tekintettel nevezett hossza 
és haiznoi Önkéntes tűzoltói szolga
lataira, elengedi a házbért. 
, . ' '-.-.. Maros falvi István községi rendőr 
kéri, hogy neje kórházi kezelési di
ját a kozeég fizesse ki. Tekintve, hogy 
a községi alkalmazottakat kivették 
az OTI-ból, azért a képviselőtestület 
nem térhetett ki a leimerült 102 P 
megfizetése elől. 

Közvilágítást egyes helyeken ki 
kell bővíteni, viszont vsnaak helyek, 
ahol meg lehet s-üntetni egyes lán
gokat. A képviselőtestület as elöljáró
ság javanlatat ellogaata. <•• . 

A polgári iskola gyakorló, terü
letének Orökhasználati jogát kén a 
kultuszminisztérium. A képviselőiéi -
tület megadta a kívánt területre az 
OrOk használati jogot 

- Levente.: lőtér építésekor aa 
építésre az akkori elöljáróság kevés 
gondot fordított, a vállalkozó nem 
kapott olyan anyagot, ami ilyen.ké
nyes helyekre szükséges lett volns, 
nem gondoskodtál a kellő víaleveze-
tésről sem, igy történhetett még, hogy 
a nagy összegbe került levente lőtér 
az első tél után következő tavasszal 
Csssedőlt. Akkor a vállalkozót kezd
ték okolni a neki a monkadiját visi-
ssatartották. Dti Mihály kőmivestnes-
ternek még ma is 300 pengője fek
szik a községnél, aminek a kifizetését 
kéri. A képviselőtestület a letét kifi
zetését megengedte. 

ij Az úgynevezett Népház, máiként 
tribün épületének a lakások fölötti 
résiórőf a' tavasz folysmán átvonult 
vihar letépte a kátrány lemezt, most 
csupaszon áll a vasbeten tető. Vita 
indult meg, hogy ki-tartozik est pó
tolni, mivel a kiküldött bizottság ast 
találta, hogy a sséf osak asért tndta 

letépnPa kátrány tetőlemezt, mert as 
nem volt kellőképen aszfalt bitomen-
nn (ragasztó anyaggal) előzőleg meg
kenve, a bádogot is azért tndta le-
tepui az első nagyobb vihar, mert aa 
sem volt kellő alapossággal leszegve 
a tetöjj. 

A vita tovább tart, de a tetőt 
meg kell csinálni, mert a ' télen igy, 
ebben as állapotban nem maradhat. 
A képviselőtestület ngy döntött ebben 
a bizonytalan ügyben, hogy a tetőt 
lefedeti, mert ezt kívánja az épület 
biztonsaga, de a pert a vállalkozók 
ellen folyamatba leszi. A képviselő
testületnek sz' a 'meggyőződése, hogy 
a vállalkozót nem mentesiti rossz 
munka esetén az, hogy a jótállási 
idő eltelt, felelős marad a munkájá
ért, ha azután' kisül, hogy a végzett 
munkája silányabb volt, mint ami elő 
volt Árva., ~ . a .. ^ 
•'"-'- Vilianytelepi volt gépház és a 
GOtlmsn ligeti ócskaház lebontását 
elhatározta a képviselőtestület. 

A -visszanyert téglából; nj építés 
lesz, uj személyleti lakások épülnek 
a jéjjgyár folytatásában. 

Utcaseprők - eddigi 45 pengős 
havi illetményét 10 pengővel emeli 
lel a képviselőtestület, mert a oaalá-
dos alcneprők nem képesek osalad-
jaizat eltartani. . " ' " 

Régi óhaj, hogy a községnek 
legyen egy rendes dobosa. Az eddigi 
szokás az volt, hogy-a községi haj
dúk, hol egyik e, hol másik-á dobolt 
Másrészt a dobolás- igen igénybe ve
szi a hajdúkat. As elöljáróság javas
latára a képviselőtestület ngy döntött, 
hogy nj dobost szerződlet, aki a 
dobólási dijakat kapja. 

Az előljájrók állandó díjazást a 
képviselőtestület régebben megszün 
tette. As elöljáróság most azt java
solja, bogy az elöljárók külön be
rendelés es»téo, as elölfáróságí gyű
léseken kívül esO munkák elvégzéséért 
díjazásba részesüljenek. A képviselő
testület egy napi munkáért 8 pengőt 
állapított meg. 

Az. 1937 éri egyenruha átalá
nyokra egyénként 120 pengőt állapí
tottak: meg. 

: - A visuti tisitviselök, akik a 
kövezeti vámokat beszedik, az eddigi 
szokáshoz mérten 4.5 százalék tisz
teletdíjat kapnak. 

Két ujabb éjjeli őri állást kell 
rendszeresíteni. Ezt ngy oldották még, 
hogy betöltik az egyik üresedésben 
levő hajdúi állast, egy másik helyett 
a községi altisztek körül kerül le 
egy a községházáról, ennek a helye 
nem laiz betöltve, igy egy embert 
megtekeri tank. 

A községe gazdasági munkák 
annyira megszaporodtak, hogy egy 
második kocsisnak a (elfogadása, egy 
par lónak a.beszerzése vált szüksé
gessé. A képviselőtestület est elha
tározta, ami azért is kifizeti magát, 
mért a kOzség csak fuvarokban 1600 
—1800 pengői fizet ki évenként 
- Ószeresek iparengedélyé tárgyá
ban a vármegye átiratát tudomásai 
vették. A járás területén 8 ilye* üz
let nyitható 

/ " Remélyi litván köiségi löröde 
bérlője kéri, hogy msgas uiletbérét 

kellő mértékre szállítsa le a képvise
lőtestület. Tekintve, bogy a bér tény
leg magas, 500 pengő évi bért fizet
tek érte jobb időkben, tekintettel 
arra ií, hogy az üzlet bérbeadásakor 
meiterséges felhajtás történt, a kép
viselőtestület a bért havi, 76 pengőre 
szállítói ta le. Lakbér visszatérítés 
címén 101 pengőt javára írtak. ~ -

Ozv. Prauda Gyulaué illetőségi 
bizonyítványt kér. A képviselőtestület 
azt megadta, mivel nevezett nyugdi- ' 
jas, igy a községet aemilyen veszély 
nem fenyegeti. 30 pengőt fizet a köz
ségi' pénztárba. 

Ozv. Szabó'Györ^yne és Karo
lyi Józsefoé segély iránt adtak b* 
kérvényt. Kérelmeiket a képviselő-
testűiét* elutasította, mivel kérelme
zőnek j ó módban élo gyertfiekei is 
vannak, akik édeiinyjok eltartására 
kOte t ezhe tőkv— ~ 

_ Református flókegyház azt kéri, 
hogy az átadott telken levő ócska 
fabódét adja at neki a község, mi
vel annak alig van valami értéke. A 
képviselőtestület a kérelemnek eleget 
tet t • " • ' " ~" 

Tanonciskola 1937 évi költség
vetését a vármegye is jóváhagy la. 

Ellopott kerékpár. Klímita La
jos, a.Szabó-féle gőzmalom alkalma
zottja pénteken este leveleket vitt a -
pástéra, a kerékpárját kint hagyta a 
posta előtt éö amint" kijött a posta
hivatalból, • kerékpár nem volt ott. 
Azonnal jelentett a csendőrségnek, a 
nyomozás megindult. ..' 

Elveszett h igedü. . AZ elmalt 
kzombatun éjjel * Mesteri felé vivő 
nton égy hegedű glott tokban a 
Sándor majorral ssembeni útrészen 

tocsiról leesett. Kéretik a bectűle-
teá megtaláló, a talált hegedűt szer- . 
kesztőségüakben illő jutalom ellené
ben-leadni rziveíkedjék. . - t : 

Hogyan tahypltslk a gyümöl
cs Szt és házi kertet? Erre a kérdés- ' 
re ad 'választ a Növényvédelem és 
Kertészet legújabb szama. Ismerteti 
a legjobb csemegeszőlő fajtákat, SZ 
idei szürettel kapcsolatos tudnivaló
kat, a díszcserjék szaporítását, cikket 
kOzOl a legkorábbi ssamaeafajtárói, a 
gyümölcsöt őszi védekező munkála
tairól, a must erjesztéséről, aa ősszel 
vetendő töldségfó ékről, a. legjobb 
házilag elkészíthető rovarölő permi-
tezőizerrőt stb. A dúsan illusztrált, 
színes gyümolcsképet is közlő kél 
szaklapból a Növényvédelem kiadó
hivatala (Budapest, Földraivelósügyi 
Minisztérium) egy' alkalommal a la
punkra való hivatkozással díjtalanul 
kaid mutatványszámot. 

A »Skót ördög, világkarrierje. 
A világ leggazdagabb emberének 
életregényéről pompás cikkben szá
nó! b* Tolnai Világlapja uj száma, 
m*ly nagy terjedelemben és gazdag 
tartalommal jelent meg.- A legkivá
lóbb magyar írók novelláin kivel 
számtalan remek riportot, cikket, 
folytatásos regényt éa közel száz 
képet talál sz olvasó • népeeirű ké
peilapban. Tolnai Világlapja egy szá
ma 20 fillér. 

Egy angol orvos Donald Laird 
kitalálta, hogy asért nem tud teljes 
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mértekben kifejlődni az emberitég 
szellemi képessége, mert nem járunk 
négykézláb. Szerinte, ba az ember 
négykézláb járna, sokkal értelmesebb 
volna. Igen üdrősnek tartja az angol 
orvos, hogy amikor az asztalhoz leö
lünk, lábainkat- rakjak fel az asztalra. 
Azt elismeri az angol, bogy a hely-
set Dem valami előkelő, de szellemi 
eredményekkel jár. 

Tanltéválasztái Ciuniss. Ma 
vasárnap lesz Csőn geo az ev. tanító
vá! asztás. Molnár Dezső kiskacski 
taoitö megvalstztása biztosra vehető, 
mivel a másik jelöltei Major Dezső 
o k i Unitot Rsbskapciban és Sop-
rooban is megválasztó'ták. 

Baleset Nsgy Fereno ksms-
nespátfaí 60 éves gazda lovát simo
gatta, miközben a lé hasba rúgta. 
Állapota nagyoD aolyoi, a celldömölki 
korházban ápolják. 

Uj z imkar a Domekosnál. 
Walder György női jazz-zenekara 
minden este nsgy sikerrel hangver-
senyez a Domokos-vendéglő éttermé
ben. A zenekarnak minden egyel 
tagja kiváló művész, hogy igazán 
vérbeli művészek, eléggé jellemzi 
őket az, hogy minden este találkát 
ad városunk mnlatni vágyú ifjnsága. 
A kellemes hangulatban a művészi 
hangversenyeknek minden egyes száma 
aagy sikert arat Műsorukon szere
pelnek klasszikus magyar nóták és a 
legújabb slágerok.Már'második Ízben 
tartózkodnak varosunkban. 

Utazáa és részvételi jsgysk s 
katslikss n ig iyBlé i r i . A XXVII. 
Országos Katoliku. Naggyülés októ
ber 3-tól 6-ig i tartja tsliácakozásait 
és ezzel kapcsolatos ünnepségei Bu
dapesten. A megnyitó Blés október 
4 és , vasárnap délelőtt 10 órakor az 
ügető versenypályán, a IL nyil-ános 
gyűlés október 6-én, hétfőn délelőtt a 
Vigadóban, úgyszintén ott tartják 
október 9 án, kedden délután 4 órai 
kezdetül a ititVsiéat is. Az ünnep 
ségeksn és s barom nyilvános Blésen 
való részvételre állóhelyre érvényes 
a Katolikus Nsggyfllés X I . Ince pápa 
jelvénye, melynek ára 50 fillér. A 
három ölésre ezenkívül fiióOklyjegye-
ket is kibocsát az Actio Cithohca, 
széknek ára az előbb említett jelvé
nyen kívül 60 fillértől 2 peog-iig. Az 
Összes hajó és vasútvonalakon az 
egyéni utasoknak 60 százalékos me-
Detdijkedvermény vas. Igénybevehető 
a jelvény és zöidigszolvány ellenében, 
amelynek ara szintén 60 fillér.: A 
három nyilvános ülésre érvényes ülő-
helyjegyek, vaUmint a zöld igazolvány 
az Actio Catholica központi irodájá
ban Budapest, IV. Fsrsnciek tere 7. 
kapható. A keresztes vonatokon való 
résrtvételra s plébániáknál lehel je
lentkezni s résztvételi díj lefizetése 
és a jelvény megvásárlása mellett. A 
Budapest környékiek a helyiérdekű 
villamosul, ha egyénenként utaznak, 
40 százalékoa kedvezményben része
sülnek a naggyülési jelvény felmuta
tása mellett Akik csoportosan jönnek, 
azok 60 és 60 százalékos utazási 
kedvezményt kspaak. Jelsntkezni lehet 
a plsbánis hivataloknál. 

Bidspsstrs itazok figyelmébe 
ajánljuk a HBagaria Gőz , Kádfürdő
én Visgyógyintésel (VII . Dosáay-ntsa 
44), saiat a főváros Isislrsobb ée s 
pálysedvsrokhoz legközelebb fekvő 
fürdőjét I t t reggel 6 órakor nyitnak 
ugy, bogy a hajnali vonatokkal Pestre 
érkezők egyenesen oda mehetnek, ahol 
fürdés utan a Ugss pihenőben magá
kat kialudva járhatnak dolgaik után. 
Góz és kádfürdő ára 1 P. Kiszolgá
lási dij csak 10 fillér. . 

Az aj é s a régi aansració 
tudósainak viUja a Magyar Nép Hete 
kongresszusán. A Turul Szövetség 

álul rendezett és október másodikán 
megnyitó Magyar Nép Hetének egyik 
legkimagaslóbb és legérdekesebb ese
ménye a Dépegészségügyi kongresszus 
lesz, amelynek előadói az ifjúság 
legkiválóbb szociografusaiból, orvosai
ból, szociológusaiból kerü.nek ki, mig 
a vitához a régebbi nemzedékek 
neves tudósai fognak hozzászólni. A 
kongresszus foglalkozni fog a népéltl -
mezéa és a népegészségügy minden 
kérdésével, de felvetik a magyar nép 
szociális es gazdasági kérdéseinek 
p.obiémáit ia. A koogreaaznsra beje
lentették érkezésüket a lengyel, német, 
francia és olasz orvosok és diákszö
vetségek kiküldöttei is. A Magyar Nép 
Hete építkezései egyébként kedden 
megkezdődtek az Ipar csarnok ban, ahol 
az előkészítő bizottság vezetői dr. 
Végváry József és dr. Dérczy Ferenc 
megállspodtsk a kiállításban résztvevő 
közintézmény sk elhelyezését illetőleg. 
A KOIkeresk. Hív., Posta, Máv és a 
városi intézmények még a keddi nap 
folyamán megkezdték pavilloojaík fel 
építését. 

Amarika leglágyabb sikerű 
rsasays a Színházi Elitben. Való
sággal két partra szakította Amerika 
regényolvasó publikumát Warner 
Speoeeraek Amerikai, kaland cimü 
regénye. Voltak, akik ' bojkottálni 
akartak a r egény íróját, de voltak 
akik valósággal dicsőítették az Ame
rikai kaland a r t Ez a regény valósá
gos röntgenképét adja Amer.ka tár
sadalmi, szerelmi, BSleti életének. 
Izgalmasan .érdekes szeaelmi történet 
keretében a mai Amerika remekbe 
laragotl típusai szerepelnek a könyv
ben. Az Amerikai kaland magyar 
közlési jogát a Szihhaxi Élet szerezte 
meg ée lefordította Kauaerhé dr. Fe-
dák Ágotával, aki brilllansul végezte 
el munkáját, mert a színes és kama
tos magyar fordítás az eredeti regény 
minden amerikai izét is visszaadja. 
A Színházi Elet ma megjelent aj 
számiban -közli első (olytatasát a 
szenzációs regénynek. A Színházi Élet 
s heti számának sgyéb érdekességei: 
Hatvani Lil i első idei premierbeszá
molója, Máray Sándor naplója, a 
Nemzeti Színháziak a bécsi Práter
ben, Páger Aotsl mint amatórlotog 
rafus, a pesti knlyákíallitás, Gutby 
Böske párizsi divat levele, amerikai 
táblázat, amelyből "minden hölgy le
olvashatja, mi s jelleme annak a 
férfinek, akivel beesel. Egy azuhás, 
ahol sohasem veszekszik s prims-
doooa a dirsktorrsl. Nigy Endre iro-
dalmi rovata. Háromfelvooáso* da
rabmelléklet s Csavargülány cimü 
nagysikerű operait Szenzációs kotta -
aláger, 04 oldalaz rádióműsor, 32 
oldalas gyermeklap é s kézimoakaiv 
egészíti ki a Színházi Élet nj számát, 
melynek ára 60 fillér. Előfizetési. díj 
negyed évre 650 pengő. Kiadóhiva
tal: Budspe.t VII. Er/sebet körút 7. 

A Pstl Tőzidi uf szama közli 
herceg Eszter haz y László nyilatkoza
tát az agrárproblémákról, a kötvény-
hosszról, a részvénypiaciéi, a gabo
natőzsdéről, az, uj kiviteli üzletekről 
export lehetőségekről stb. bőven be
számol a lap, amelynek textil, bizto
sítási, vegyészeti, vaj- és gépipari, 
vidéki hílelélet-rovstai is érdekesek. 

Eladó Jánosházán 
a főútvonalon, a piac közelében 
egy Üzletház, m e l y - á l l : 1 
nagy üzlethelyiségből , 8 udvari 
lakásból , mel lékhelyiségekből , 
kertből é s egy külön r ak t á rhe 
lyiségből, amely g a b o u a r a k t á m a k 
is alkalmas. Bővebb felvilágosí
tást a d P e í g r o T J a J U b J á n o i h á z a . 

V o n a t o k é r k e z é s e é s i n d u l á s a C e l l d ö m ö l k á l l o m á s r ó l 
tôwâ/ÉJâm 1 9 8 6 . m á j u s t 1 5 - t ö l . 
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személy 
motor 

vegyes 
_ motor, 
személy 

gyors 
személy 
motor 
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Érk. H o n n a n ? 

4-10 
5.02 
6.44 
6.55 
7 26 
8-23 
826 
828 

11.24 
11-32 
1137 
1315 
1320 
14.17 
1 .-22 
14.18 
15.50 
15.58 
16.02 
18.13 
18.00 
18.19 
19.11 
20.35 
2148 
21.51 
21.53 
21.58 
23-41 

Bp.—Keleti 
Szombathely 
Sopron 
Szombathely 
Veszprém kp. 
Győr 
Zalaegerszeg 
Szentgotthárd 
Tapolca VI.27.IX8. 
Budapest—Déli 
Szombathely 
Zalaegerszeg (1) 
Győr 
Papa (vas. nem) 
Sopron -
Szombathely 
Győr 
Szombathely 
Zalaegerszeg: 
Székesfehérvár 
Sopron 
Szentgotthárd 
Bp.—Keleti—Győr 
Szombathely 
Sopros (2) 
Keszthely-Zaiaeg. 
Győr 
Bp.—Keleti-Szék. 
Szentgotthárd 

vegyes 
személy 

vegyes 
személy 

gyors 
személy 
motor 

személy 
- . • 
motor 

személy 

gyors 
motor 

személy 
mot-r 

személy 
személy 

ln_. H o v á ? 

420 
430 
506 
5- 18 
5.22 
6- 38 
621 
7.00 
8 29 
833 
836 
8.40 

1138 
11.43 
1140 
13.04 
1325 
1432 
14.43 
16.00 
1605 
18.23 
18.20 
1825 
1822 
11.34 
19.13 
19.16 
21.59 
2200 
2202 
2355 

Sopron 
Szentgo.'h' -d 
Székesfehérvár 
Zabegerszeg 
Győr 
Pápa (vas. nem) 
Szombathely 
Keszthelv—;Zaiaeg. 
Szombathely 
Győr—Bp.—Keleti 
Székesfehérvár 
Sopron 
Szentgotthárd 
Győr 
Zalaegerszeg 
Sopron (3) 
Szombathely 
Tapolca 
Székes f -Bp . -Ke l . 
Györ—Budapest K. 
Szombathely 
Sopron 
Szombathely 
Bp.—Déli—Szék. 
Győr 
Zalaegerszeg 
Székesfehérvár 
Szentgotthárd 
Zalaeger! reg ' 
Sopron (-) 
Szombathely 
Györ—Bikapest K. 

Gyors 21.46 Gyér csak V. 30, VI. 6-13— 
20-27, VII. 4—11—18—25 és VIII. 1 - 8 

és 14-én közlekedik. 
(1) V. 15—VL 26-ig éa IX. 9-tól közlekedik 
(2) V. 31-tél IX. 13-ig vasár és ünnepnap közlekedik 
(3) Csak cetli vasárok alkalmával 
(4) V. 31-től IX 13-lg vasár és uaatpsap közlekedik 

Gyors 21.51 Szombathely, csak V. 30, VL 
6-13-20—27, VII. 4, 11—18, 25, Vili. 

1—8—14 közlekedik. 

S p o r t . 
CVSE—Keszthelyi TSE 2:0(0:0; 

Keszthely. Vezette: Nenbruon. 
Szép küzdelemben, fölényes győ

zelmet sratott a minden csapatrész
ben jobb celli Vasutas. Örömmel 
látják a celli Vasutasnál ezt a szép 
fejlődést s ba ez igy folytatódik, ko
moly szerepet fog játszani a bajnok
ságban. 

A gólokat Budai és Szakos lőtték. 
Neubronn mintaszerű ineccsve-

sető volt 
SBSE—Haladéi I I I . 3:3 (0:1) 

Bajnoki. Vezette: Gránáai. 
Erre a mérkőzésre szóló mait 

•heti számunkbsn közölt jóslat betel 
lesüli. Mindvégig teljesen egyenrangú 
ellenfelek voltsk s kár, hogy a mér
kőzés végén, amikor már a győzelem 
a Bánya kezében volt, az idegeskedő 
sági védők elhamarkodva 11 est vé
tettek. Ez a kis dolog a Bányának 
egy pontjába került 

A bánya góljait Naay lőtte. 
Gránásei elég gyengea vezette ' 

s mérkőzést 
Mai m ű s o r : 

SzKC—SBSE. 
Celldömölk. Bsjooki 4 óta. 

Az éllovas SzFC csapatat kapta 
mai elleniéiül a banyai csapat, kitüoő 
játékerőt képviselnek a vendégek. 
Kapujukban régi Sabaria játékost, 
Weinhardt ot láthatjuk. A bánya is 
srövitett erre a mérkőzésre, három 
aj játékost szerződtetett. A papír
forma 3—4 gólos szombathelyi gyó 
zelmet jósol es ha a banyai védelem 
megállja a helyet, ugy nem is lesz 
nagyobb gólarápyn vereség es Ián a 
feljavult csatársor is 40 gólt. 

A leg jobb 

FÉNYKÉPEKET 
legolcsóbban 

Mesterházy Gyulánál 
Cellábmölk r. k. templom mellett 

A r u y éiammel klttitetve. 

Apolló Hangos Mozgó 
Felilői vezető: Wittmann Andor 

Csllssmőlk. 

Szipt Iff szombat, 20 vasárnap : 
Nagy Kató és S'szák Leo nagyszerű 

filmje: . 

POMPADOUR 
Közreműködik: a bécsi Filmharmoni

kasok zenekara. 
Műsoron kivfil eredeti felvételei: az 

Olimpiászról és Hradó. 
Előadások kezdete: szombaton este 
léi 9 órakor, vasárnap - délután 4, 6 

és este fél 8 órakor. 
Szspt 23 szerda, 24 csütörtök: 

__ Filléres helyárak. 
Ketten egy joggyei. Kitűnő vízjáték: 

Sivatag kalózai 
(A fekete sejk.) Eredeti felvételek: 

Egyiptom, Szahara, Kairó stb.) 
Kiegészítő: A Szivkirálynő, .rines film: 
h őfdások kezdete: szerdán este (él 
9 urakor, csütörtökön délután 6 és 

este (él 0 órakor. 
Helyárak: Ünnepnap, szombaton és 
vasárnap: Támlasszék 100, páholy 
80, fenntartott hely 00, I . hely 40, 
IL hely 30 es gye mekjegy 20 fillér. 
Szerdán és csütörtökön: Ketten egy 
jeggyel Támlasvzék 120, páholy 100, 
fenntartott hely 70, I hely 50, I I . 

hely 30 és gyermekjegy 20fillér. -

AjáaJom n i . köiönség 
s í ives Ügyeimébe UvAlómliő-
ségtt utal é t péesl darabei, 
reit i l t é t krikett uenelmot 
Poito» és figyelmes kfc io l i i lás . 

Dttmmerth Oymla 
építési é s türel ía iyag keresk. 

Hirdetésekat felveszünk. 
niassjiiSi berendezett kőnyvayoaadijában, Cclldősaölk. 


