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A magyar szabadság napjára!
Március Idusa a cselekvő hoaszeretetre nevelés s i e l g á l a t a b a n I
'_•

Jelige: »A hasa mind. u előtt 1«

Az idén 89-srer köszönt reánk, megfelelhessen. A szBlöi ház kell,
árva magvaiokra Március Idu.a. a bogy elsősorban leeyeo az erkölcsi
magvar esabadsag; d.c-ö napjának neveiéi megszentelt hajléka
.
évfordálója. Orssagszerle hazafias hanHanem hat, én tuiajdooképen a
golalú ünnepek hirdetik e dátum »1- hazaszeretetnek tettekben való raegérkezését, b .r eleseitseghok a :elk«. nvílváaáiasaro: óhaiiok Március Idusa
ssdet tüzére bizonyos japkasztó uyo
alkaimabil elmélkedni.
ásással nehezedik. De"lénél-e e fölött
Mi is az a harasieretet ? A
ecödáiTöznl TaléjiiTTiCa "lili nvinen- tiazaseertttH—aii»t
w—országnak,
dunk, bogy ma mar uem vegyünk annak a népnek 'szeretete, amelyhez
kénytelenek csakúgy suttyomban meg valaki születésénél, nevelésénél ée
ünnepelni 8 uem Kénytelenek ünnepi "ottélésénél fo va tartozik. A hazasze
szúnokaink haoglegóvai beszélni. Mert retet továbbá Isten,
felebarátunk
a világháború a sok rcssz kőzött és Cnmagtnk iram az erkölcsi törve
meghozta az egy jót, hogy szabadon nyek telje.-ltése, önfeláldozó odaadása
adhatunk k fejezesl leikisedesSukot-k; a haza Javáért mindenAnknek, ha
nem kell semmire és sepkire tekin be'l vagyonúnknak és életönknek is.
tettel lennünk. 11a a lelkesedés teljes A .haza javáért 1 « . . . Mi is a haza?
tüzével áldozhatunk martirjaiuk dicső Igy definiálta egykor Eotvos joieef
emlékének. Máiciüs 16 ike nemzeti báró: >A haza nem az a darab föld,
Saneppé lett, amelyet büszkén lengő amelyen ezülellüak, a haza több.. A
nemzeti lobogók sokasága hirdet, haza az a hely, ahol szabadon érerinkább mint valaha. Havazhat, borúi
'% t|8k magunkat, ahol nem tartanak
hat, ködök felhőzhetik körfii, ez a aap bennünket Id.géiibeork, ahoi munkánk
mégis a 'derű napja m a r d . Március verejtéke hú I, ahol nincsen olyan jcg,
szelében eleven erők lújnak. Kopár amelyet ne lehelne remélni. A haza
ágon is rügyet, fakasztok, ha olloak szeretet nem a szstuár vonialreei az
hitt betűket is életre keltők. E szent istállóhoz, — hanem vonzalom abboz.
napnak kőuél maradandóbb momen- a helyhes, ahoi boldogoknak, tehát
torna ott áll minden magyar szívóban. saabadokoak érezhetjök :c agunkat. ,
Most is nem hanyatló lelkesedécsel
Az" ember természeti hajlamánál
ünnepeljük azt a napot, melyen
fogva kegyelelte: viseltetik amaz or
"magyar "ifjúság laoglelkfl költője "az szág földje iránt, ahol ősei pihennek,
if,ú magyarságnak elszavalta a Talpra ahol ka édesanya emlőjén csüngött,
magyart — azt a napot, amelynek ahol először mosolygott rS as éltető
halasa alatt a pozsonyi országgyűlés napsugár, ahol először pillantotta meg
megalkotta as egyéni szabadsagot és az aaorkék égboltot, hol előezór ta
jogegyenlőséget biztosító lörvecjekel. nulta kimondani az édes szót: aoyal
Most ia úgy tér vissza, mint egy örök
E természeti vonza mat, úgy a
aaiaaBTjlum, amely a 89 év előtt fel szülőknek jnint az ..iskolának, nem
harsant eakűt haraogtatja
velünk: csak éleszteni, hanem nemesíteni is
•Rabok tovabo uem lessünk 1«
kell, mit legkönnyebben az áltál ér
hetnek el: ha úgy a szőlői haz, mint
Március lb-ik* alkalmul kiatstlaz
iakola-lelkesedést és érdeklődést
kozik arra, hogy én a .Kemenesalja*
hasábjain a hazaszeretetre "-nevetés tanúsítanak a haza és a baza ügyei
fontosságáról elmélkedjem: Mert erről iránt; ha mindenkor tiszte eltel ha
beezélotnk sohasem feieeleges. Nem, jolnak meg szentesíti tt törvényei előtt;
h . innenelmi hőseiről nemcsak a
különösen ma: amidén egy Aj kor
áaak mesgyéjén állunk, amidőn az szabadság napján, hanem egyébkor is
gyakrabban megemlékeznek, ' sőt ' —'
idők katlanában Oj idők vajúdnak.
Fölöslegéé mondanom, hogy a ha kell, anyagi' 6s vérbeli áldozatot
hazaszeretet felkeltésének as erkölesi is hosnak érte. Hazafiúi kotelességüonevelés as előfeltétele. As embert ket ssivvel, ésszel, értékkel tölthetjük
emberré tulajdonképen az erkölcsi be. Háromszor boldog, aki mind a
nevelés leszi. Elsősorban s ssülői hárommal aldosbatl Háromszor átko
has nevelése sdja kulcsát, hogy ezeo zott, aki mind a bárommal bir és
erköiosi értéket, a legdrágább kincset és egyikkel aem cselekszik!—mondja
megszerezze és megőrizze a serdülő Kisfaludy Sándor. ' A hazaszeretet
gyermek. A világban ugyanis annyi silvBok egyik legnemesebb érzelme.
' szemkápráztató fény, annyi testet és Ápoljuk tehát aat egyenlő lelkesedés
lelket ölő élvezet csábítja az embert, ééi a szülei hasban és az iskolában
hogy biztos kelaui néikfll ki sem úgy, hogy á polgári kOteles.égek ssiismeri magát., Hullámzó teherként gorú saava gyermekeiaktől majdao
áll előttünk ss élet, sokféle csatijaival munkát, esőt, fáradtságot, talán életei
és ezer örvényével, melyek az embert s a fOldi létnek miuden örömeit,
erkölcsi életének megmétetyesésével mindeu reményeit kívánja áldozatul;
fenyegetik. Az orköicsi nevelésnek né kételkedjek, első ée legszentebb
kfll alapul szolgálnia, hogy a fenye- legyen előliünk a hazai — mondja
. j e t ő veszélyt kikerülhessük. Az sd Deák Ferenc, a baaa bölcse.
:

s Igy biztos kalauzunk as élet utam.
Elsősorban
eealádi kör leve
gőjénsk'kell tetjesvu megtisztulnia, a
családok életébe kell visszatérnie as
ősi erénynek, bogy később az iskola,
cetnsetuevelő feladatának sikereién
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Felelős szerkesztő és kiadé: D I N K O R E V E

eg) kólón alkalom arra. hogy nem zeti nagyjaink é s mártírjaink nemes
példájára való aialáassl fokoaaak a
felébresztett hazaszeretetet. Most ia
azért ünnepeljük emlékükéi, azért
gyűlünk Össze ayilvaaoi helyiken,
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azért megyünk templomba, azért
szólalunk lel i.-kolakbau, 1.ngy ezeket
a szellemeket idézzük vissza és av ö
leikököu keresztül ájra kezdjük a
csatát, a hódítást, fljra kezdjok a
honloglalast, ájra kezdjük a bonala
pítást, í y szellemek venétése alatt el
is fogjuk érni célunkat
volt a márciusi hódolat, mért hiszen
életre nem is inéjtó nemget aa, amely
legnemesebb törekvéseinek megteste
sítőit es hőseit nem ünnepli. De száz
szorosán kötelesség a kegyeletet és
hódolatot ápolgatnunk ma, amikor a
njtmzeii sjrigjfiMNÉtlmW'Mlttt
laonl is ott raiLőzik a gyászf&tyol:
Trianon gyászlátyola.
Mert bizooy úgy áll a dolog,
hogy l't egy új magyarságnak kell
főnixként a haborfi romjaiból és a
belső zavarok hamvasztó tüzéből fel
élednie £gy új magyarságnak, amely
a nemzeti uagyok.'hősök és mártírok
példájából meríthet erőt egy. jobb,
egy szebb JÖVŐ elókészitéaére. Bármily
komor legyen ia a mai márciusnak a
képe, bármennyire legyen szabadság,
te-t vénség és emberleaaég ma mélyen
eltemetve a győzők egy részének
rlvakullságéból: nem szabad kétségbe
esni. Miként a legkeményebb telet is
fel kell váltania a természetben. a
virágot bozo tavasznak, akként ezt a
re.-.! szomorú állapotot is Jel kell
.vallania á"megértésnek, az áldasthozó
.e-te édea melegének, az elvadult
emberi érzés újraébredéséaek..
Küzdenünk kell asért -a szebb
jövőért végső erőnkig, — azért a
szent eszméért, amelyért a márciusi
nagyok áldoztak szabadsagukat; éle
tűket, vérüket.
~" '
Mai
napság .sokat, túlságosan
sokat eml-geijük a hazafiaaságot,
unalomig ajkunkon hordjuk a haza
nevét. Félő, hogy a hasa osve így
megfakul, a sok ' ismételgetésben.
Tettekben nyilvánul meg az Igaz
nszafiasság. Szóazátyárkooaseal, üres
jelszavakkal nem fogjuk eltüntelui a
trianoni határokat. Súlyos aa nehéz
helyzetünkben nem elméleti hazasze
retetre kell nevelnünk, hanem olyanra,
amely áldozni, dolgozni és halni tud
azért a szent földért, amelyről- azt
mondja a költő: >a nagy világén e
kívül Joinesen számodra hely . ' . « x.'.
Elmélkedésem elején aat mon
dottam, hogy «..hazaszeretetre neve
lésnek as erkölesi nevelés aa. előfel
tétele.
Hát igen, osak az erkölesi ala
pon nyugvó erkOlosi nevelés útján
érhetjük el Nagymagyarorezsg helyre
állítását. Mert esek az a j ó hazafi,
aki erkölcsös és tegyük hősié, / á l 
lásos is.
/S
Az erkölesi alapon felnevelődött
ifjúság küzdelme készíti elő egy tisztúltsbb lelkiélet jegyében az integer
Magyarországot.
A bobszerelem lángjának szü
netlenül lobognia kell a! magyar keb
lekben. A'magyar ifjúság hordozója
annak a Szent tűznek, amely minden
egyus magyarban él; hordozója-aooak
ami ezer évig a mienk volt, est el
lehet rabolni, de megtartani örökre;
nem I Hanyatló, ernyédésnek indult
nép hslyezi reménységét a múltba.
Élni akaró és élétrevsló nép feszült

S z e r k e s z t ő s é g es k i a d ó h i v a t a l :
Celldömölk Kussuth Ujos-otcx I A
Hirdetés dija elére fizetendő.

izmokkal, é g ő szemmel, dobogó szív
vel veti magát a jövendő kialakításá
nak munkájára es kész a remei ylett
di ingnak rr.egv.ih si'.a-.iért -Alyn?koc
kázatokat ia- vállalni. Egy tar Öleiének
és lélekszámai ak kétharmadától meglo-vtolt nemzet aem maradhat mai
helyzetében. y»g kall nevslnünk tehát ifj siókat, hogy acélos tes
tet és sziláid lelkiét adjunk nekik,
amely szembe tud nézni' minden v i 
szontagsággá, amelyet mar az idő
I rean, mérluL A uemzelnk elete usat
akkor biztos, h . adott pil.iuaio.oan,
amikor a végzet órája üt, bátran
meri kockára tenni. Kegyetlen hely zelünkbeo, ha nem adhatunk iljaiok
kezébe kardot, puskát — adjunk a
szívekbe bitet és lelket, hogy mienk
lehessen s jövő. Hittel," cselekedettél
leizuek békében és bejben egyaránt
semseiüknek az ölökhöz méltó fiai.
Aki a nemzetért küzd: a magyar
fajtáért küzd. A magyar rajtáért való
küzdelem minden idők ifjltágéaak
legszentebb kötelesség*. Amint az
ifjdssg ezen hazafiúi
feladatának
megfelel, úgv aegíu őt a magyarok
Istenei — Erezze az ifjúság a reá
háruló felelősseget: úgy 'küzdjön és
úgy dolgozzék, hogy az élet nagy
harsában nemcsak magának, de nem
setének, fajának is bicaütetet sze
rezzen.' Mutassa meg a magyar ifjú«ég,
hogy a szabadság, amelynek emlékünoepe küszöbén áMuuk; el; an szint
Örökségünk, arz-elytöl minket meg
fosztani oem lesz erejo >em a fogait
.csikorgató kisanthptnak, sem a bolse- irmn= minden szabadságot lehen
gerlő hatalmabak. Mert Te: .Élni
lógsz hazám, mert élned k e l l .
dicsőség és boldogság leszen a Te
életed.. . . Ámen I
Bsnsdek Vlace.

1

Elfogták a sa.hegyl piacé*
betsréit.Uiot szár közöltük, áz utóbbi
hetekben ismeretlén tetteaek nagyon
sok sághegy i pincébe betörtek, azon
kívül több alsósági éa nemeakossi
lakos is panaszt tett a csendőrséfen,
• í v e l óljaikat, kamráikat és padlá
saikat éjjelinként alaposan megdézs
málták. Zsírnak, .kenyérnek, bornak
és különféle szerszámoknak kelt
szárnya, míg végre többnspes kitartó
nyomozás u t á n a tettesek kézrekerűltek
Farkas Ferenc 20 éves banyatelepi
lakos és két kiskorú társa személyé
ben. A három cspssárcos i f i pince,
1? ól , kamra és padlasbsiöriet ismert
be. Ók jártak: Torma Kálmán, Sülé
Elek, Kertész Pál, Ihász Lsjos, Somo
gyi Gábor, Nasy József, Baréth Géza,
Baráth Ferenc, Nyéki Elek és Nagy
Ferenc pincéjében, ahonnan kisebb
nagyobb. kordé bort és különböző
szerszámokat loptak. Ök vitték e l :
Mészáros Fereooní, Kerten Pálné,
Szélesy Ferecoé, .Kardos István ée
Bruszik Lsjos tyúkjait, Hajós Jóssef
nemeskocai lakos padléaáról pedig 7
darab 6 kg-OB kenyeret emeltek el.
A három legény 27 bel őréit ismert
bs és előadták a' bűnjeleket is. Ogy
ellenük, mint a szjjVeik ellen, akikv

.
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I MsWszt
tárgyak hazaiknál való elrejtését, a
hatósági eljárás megindult.
A

Hirdetésekat

felveszünk.
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A 38. Magyar Kir. (Jj Osztálysorsjáték
•

épr\\\% IQ-ée. kéasJőalik.

86.000 sorsjegy - 4 3 . 0 0 0 nyer, és I jutatom
Jolalom «-•• (ónyeremeoyek készpenzDen:

400.800 pengd.300 000 pengő, 100000 pengő
Tekintettel sz óriási keresletre, nagyon sjaolatos, h o t ; az eddigi
résztvevők sorsjegystámaikal továbbra ia megtartsák,új vevők pedig
minél előbb reudefjerek es biztosi sauak magoknak sorsjegyet, fizetni
van idO, legkésőbb' az áprilia 10 iái húzás előtt.
Foatot kérelem 1 Aki a kapott sorsjegyeket — "bármely okoil fogva
— nem akarta megtartani, szíveskedjék azonnal visszaküldeni, mart
a foarusí.okuak kart é t kellemetlenséget okoznak, ba azokat nem
—r-..
kapják vistzj, ' ' .
Az I . osztályú sorsjegyek hivatalos ára:
Nvoload

I

I

Begyed

I

Fél

I

I

I 7 pengő I I 14aeig8 |

A m o p s j e g y m e g p e n d e l é s e k e t (akar szemsiycsea,
vsgy levélben) • hivatalos

f 8 á r ú s í t ó k gondostn

éa disz

kréten i n t é z i k el.

K é t Haynau levél.
Az osztrák ármádia fegyverrel és királyi hadsereg szökevényei és
aem todta legyőzni a magyar ata- esküizegői, a legelkeseredettebb re
badtágbárc vitéz katonáit, ezért az volúciós part legveszedelmesebb esz
orosz cárhoz fordult segédeémérl közei voltak, akiknek etégyentelje*
Az oroszok eárja hajlandó vojt segít törekvései a napnál világosabbak..
Közöttük vannak aonak az el
ségére JOOLÍ aa osztrákoknak,, mert
hieseo tudjak, hogy a szabadság vetemedett partnak a vezérei, aineiy
eszméinek főeloyomója volt minden Lamberg gróf császári biztos meg
időben as oroszok eárja. így nem gyilkolását és Latour gróf orvul tor
csoda, bogy a magyar asabadsagbar- iéul meggyilkolását előidéztél, amely
oot aem nézhette- épen jó szemmel, inzurektiós sereget Bécsnek Indította,
mert hiszen neki is elég baja volt hogy a fővárosnak törvényes uralko
az elnyomott, szabadsagát stereló dója elleu kitOrt lázadást támogassa.
lengyel nemzettel. Ha pedig a magysr
-Csak ép plj gonoszlevők; m i n i
felkelés győzedelmeskedik, s szom a lengyel revolucíó vezérei a annál,
széd lengyel nemzet aem nézhette inkább megérdemlik a halálbüntetést,
.olna tetlenni.
mert nem adták meg magukat em
'. Vitéz magyar katonáink a be beriéi szempontból, hogy - a további
téroatésoak
véget "vésaeaek, Tiancm
ton nU orosz túlerő elOtt téoyleg le
tették a fegyvert, mert egyebet nem csak azért, mert mindsn oldal rOl
tehettek,' ezért gróf ROdiger orott ' beszorítva, nem móradt mas kiéljük,
vetértabornok igen kegyesen, szinte • i n t az, bogy vagy megadjak magu
testvériesen bánt a magyar vezérek- j kat kényre-kegy re, vagy pedig a biztos
.- -kél és tisztjeinkkel. Az orosz hadsereg j halait választják.
bar körülfogta a magyar ősapátokat,
Áthatva attól a meggyőzödé tői,
mégis lehetővé vall, hogy á magyar | hogy a varsói herceg őfensége az
hadsereg sok ezerre menő katonája, i említett helytelen magatartasi annál
tisztjei elmenekülhettek, még mielőtt | kevésbé hel-, esetheti, mert hitzen
a. hiéna kezeibe kerülhettek volna.
botsa belátását nem fogja elkerülni,
Haynant ssOrnyen felháborította hogy az eljárás csak a revolúciós
gröl Rüdiger kegyes, t ó t barátságos, bátsritásárs szolgálhat és stt vak
azlnle testvéries viselkedése a ma merő következtetésre vetetheti, a
gyarokkal szemben, ezért egymásután, legitim halaimat gyengítheti, annál
két levélben ia bepanaszolta Rildígert kevésbé helyeselheti tovább, mert ez
felettesénél, Lichteustein hercegnét. A teljes ellentétben áll az orosz, cár'
"tételeket, mint beonOntet magyarokat Őfenségének ismert nagylelkű szándé
érdeklő okiratokat, a következőkben kaival, aki oly nemeslelküee hatalmas
segítő kezet" nyújtott legkegyelmesebb
ismertetem:
nramnak é t császáromnak abban a
I.
— Mintán Görgei és a lobbi közös ügyben, bogy egétz Enrópának '
felkelővezér Világosnál
bordáikkal az úgynevezett magyar nemzeti moz
egyetemben
fegyvereiket
lerakták, galom által fenyegetett politikai ét
megtörtént sajnos az, hogy ezek a tariadalnii rendjét lenntartsák és a
fölkelfltezérek és fOlkelOsereg más bűnös felforgató pártot megaeinmitisztjei nemossk azzal a kímélettel sftaék.
kezeltettek, amelyek, az emberiség és
Felkérem tebát kegyelmessége
nádiatokat hadifoglyok asámára álta det, hogy a fontos ügyben folytasson
lában, előír, de sőt inkább az orosz azonnal ssemélyes megbeszélést a
tiattek kitüntető figyelemben részesi varsói herceg őfenségével, képviselje
tik, mint bajtársukat előzékenyen fo a aionarokia é l a köiös ügy érdekeit
gadják Okét, sőt J\ lázadókat gróf és a legnagyobb komolysággal, teljes
ROdiger orosz tábornok Ünneplésen méltósággal és hasson oda, hogy
lakoméra i t meghitté.
minden rebelia vezért éa az általuk
A rebilis vezérek fegyvereiket aa orotzokoak kiszolgáltatott hadi
anyagot,
mely as osztrák államnak
ée forradalmi kitüntetéseiket viselik
és nekik s.bitorolt elmeket megadjak ellopott tulajdona, nekem azonnal
•ha*
tekintetben bírooyára helytelen ej
nyéket bocsáasa readelkesétemre.
rts, ha csak idejében gátat nem
Egyben közlOm kegyelmesaégedtDuk neki, minden tekintetben bei
h'ogy Sohliok grófnak att a pavetkezméoyekkel fog járni, amelyue
'ancsot adtam, bogy Arad tárának
hordereje
kiasamitbatatlao.
Tény, Butorlin. orosz tábornok restére tor
bogy mindetek a ató teljes érlelaaé- tént átadása után ' uiiuüsu badianyabeo lazadók, sőt többayire a császári got, podgyástt, ami a kinostár tulaj-
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dona, azonnal és minden mislnr:"i ame y,-k a császári birodalom fővá
vegyeo birtokába és szállítsa ide, rosát tórvéuyes- uralkodója ellen tá
hadseregével mert én, mint a császári es királyi masztott lázadatban
"tttrák hadsereg főparancsnoka, álla támogatta, hanem csak teljesen a "
mom érdekeinek és jogaiaak védel radikális ang<;l : épgyű.»»eknek Uamiben nem tűrhetem, nem néthetein gyaroszag- javára szc'galO megnyilat
.kOzOnyOsenv-hogy saját hadtestem kozásai szerint, őket egy nemzet élszemeláttára, ezek a tárgyak inat l harcosainak tekintik. Jogtalan elnyo
kezébe kerüljenek, mint jogos csa- mass ellen küzdés amelyben legyőzet
szárjnk ét úruk birtokába. Ezt az ve, szerencietleusezybe.! tisztelettel
Qgyet is Kegyelmességed" szilárd és kell. Véle bantu.
körültekintő magatartására hízom',
Innen származnak azok a taná
Mavt.au t k .
csok is az amoetzfáia es a foglyok
II.
szabadonbocsatasara, amely foglyok
— Felséges ú r a m ! Vonatko kü'Onbeo a hiányos őrizet folyt?n
zással a tegnapi napon elküldött leg ezzel a tanáccsal mar praktikusan
alázatosabb jéientéaemre^arrol a sa eirek is. Maguknak az oroszoknak
játságot éa megütközést keltő elbá előadása szerint a 30.000 fogolyból
násról, melyben a fölkelők vezérét alig vau 15.000, ellenben 2200-r-ál
az orosz-.parancsnok .részesítette, ba
több ama lisztek sz ima, akik Orosz
torkodon) Felségednek még az alábbi ország védelméhez folyamodtak és
egészen biztos forrásból tudomásomra akiknek szama napról-napra sza
jutott adatokat legmagasabb tudomá porodik.
sára juttatni. '
A hadianyagra sem ügyelnek
faJO igaz; hogy a tObbi vezér, valami aggodalmas lelkiismeretséggel.
Kist, Pölteober^, Leiningen, Török és Különösen a lovakra nem, mert azok
a többi ROdiger gróf. asztalahoz ból m-g sokkal többnek kellene
meghívást nyertek, amit abba a frá lenni, mint négyezernek, amennyit
zisba -burkolna*; -hogy -nem hagytak mGídauak."~A~"felkelés rezére, Görgey
őket éhen veszni, épen olyao igaz, feleségével együtt a vartól herceg '
hegy a u vezettek ez alkalommal főhadiszállásán van.
eddigi egyenruhájukban, oldelfegyveHelyed megvagyok ruta győződve,
reikkel és még a forradalmi érdem
rendekkel éketftve jelenlek meg. RO hogy őfelségének, Oroszország nemes
diger gróf maga beszéli, hogy Kiss lelkű úraikodoiásak sejtelme sincs
még mott is a ctátzári es királyi táborookai e megfoghatatlan balfogá
sáról, amelyek, ha folytatódnak, az
altabornagyi egyenruhát vise-li.
(ia. nem i t épen, hogy ez alka Orosz császárság részére is veszedel
—lommal Rasmer grof GOrgi-i egész-e mei jelenségéi nyernek. —
gere pohárkOszöutót mondott, ellen Temesvár,' 1949. auuusztus bo 19-én.
ben megfelel a valóságnak, bogy
Hayiihu táborszernagy e. k.
pohárköszöntő hangzottTel a háború
A két levél elegendő tanulságát
szerenesés befejezőére, amire mindadja Havn?o szadista jellemének.
uyajau poharat ürítettek
Épeü~ul7an~igaz', hogy sza.mbs i Ki^aik
\ « ' 1««'°°'.- milyen nyug.
orosz tiszt, ba az üggyel nem is árul talanul várta azt a pillanaton, hogy
a
magyar
szert ügy vezéréit megkap
el épen rokonszenvet, de n«m tit
kolja el a harmóniai ez ügynekkép hassa és azokon vérbottúl Ailjnn
Sok nyugtalan éjszakát szerzett néki
viselőivel.
Az osztrák katonaság szemelát Rüdiger gróf, kinek vitéz katonáink
tára karonfogva sétálgatnak a honvéd kal szemben kő ve tuti korrekt visel
lisztekkel és a botrányt elkerülendő, kedése, á magyar vitézség nagyrabe-—
ó Aradon császári ?, kiialyi-Hisztek csillése. B.iroljunk le március idusán
kénytelenek egy kávéházat elhagyni, és mondjuak csendes imát azon vér
melybe orosz tisztek «gyteljesegyen- tanuknak szeot emléke felett, akik aruhaba, a báromszinü tábori övvel I « " g j a szabadságharcban elestek és
. . . . . honvédtisztet .hoztak mi
kiket - -•hiéoae
U l á n . . k kivégeztetett.
I . A . . . I . I . I I
éketiletl
Cnoknyay József.
gukkal.
Magas állású tisztek é t maga
ROdiger is hangosan kifejezi ctodalPiaal hfrak. A jaaoabáaai 4ieti—
kozéeát Leiningen grófiak állítólag tatárt az egész napon át atakadó
lovagiat jelleméről, képességeiről és eső teljesen elmosta e igy másnap,
gavalléros magatartásáról.
csütörtökön a celldömölki hetivásár
De ami Iegmet.0>k0ztetöbb az, forgalma anaál jobban megnövekedőt!.
hogy Rüdiger gróf kétségét fejezi k i A szép időben felhajtottak. 876 ser
a felkelő vezérek: et főgázának ét tö
tett, ami Celldömölkön valóságos
rekvéseioek elvetendő volta fölOlt és rekordot jelent. Kereskedő és privát
határozottan kifejezi, hogy véleménye pevö is voit elég_ a ígyjazdát cserélt
szerint a lázadok ügye nem .tolt ép k'Otel 500 illeti A kövér sertésért
pen olyan rossz és bogy azokat az 96—104, a hússertésért 88—90 fillért
osztrák kormány hibái é t kétértelmű fizettek kilónként, viszont- a 2—8
eljárása kéuyszarítelte az ellenállásra. hónapos süldő pérjétrt 40—00 pen
Amiből jogosan következett a gyűlölet gőt ie elkértek, ami azt bizonyítja,
az osztrák kormány ellen a lakóitág hogy nem nagyon érdemea a drága
minden rétegében és az ötezes nem eleséget az állatokkal megetetni. —
zetiségek körékbeu.
A búzáért 18 6 0 ^ 1 8 60, rossért 17.30
Egyszóval, úgy látszik, hogy 17.5CL árpáért 1500=OJi5Cl. -zsbért_
ezekben : t emberekben nem a láza 14.00—14.50, tengeriért 13.00—18.50
éi a burgonyáért 2.50—4.50 pengőt
dókat, nem Lamberg gróf gyilkosait
nem annak a pártnak rézáréit latjak, fizetlek mázsánként.
k
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Miért sújtja a magyar iáidat
annyira az aaaály ?

órakor a Katolikus Kör nagytermében
Elismerés. A Ttöuigsbergi m.
áldoz a hősök amiekének. Az Onnepi
kir. lőkonzul. Ktpi Béla püspökhöz
beszedet Ravasz Ferenc tanár moitri|a,
irt levelében 'rendkívüli elismerésééi
Nemcsak hazánkat keresi (el aa j míg a tanúink énekszámokkal é s sza
nyilatkozott Györffy Béla tanulmány
aszályos-, idö|áráa. Európában, de a valatokkal mflködnek közre.
» . úton levő, kemeoeimagasi azülettaű,

•többi világrész nagy restéiben ugyan—[
—
,„-' . —
.
<_ I
csak gyakurt a még nagyobb 69 hosz- ]
Fájdalmas pénteken, március
szabbau tartó szárazság, Mégis, a z t ! 18 án reggel 7 órakor t íelldömOiki j
latjuk, hegy a földművelő lakosság Ktlvtria kápolnájában csendes szentmindenütt megtalálja a -megélhetési !. 111
lesz, amely idő aialt a hí ők
lehetőséget. Hazánkban azonban a tajdatuias olvasót imádkoznak. Ugyan
maic-i esőtől él annak eloszlásától csak pénteken, délulau 4—órakor aa
fog.- a gazda jóléte; ha a május es apátsági templomban keresztúti ájta
június ez raz, jó termésre ritkán tosság lest.- .
számíthatunk.', Szsnt József ünnepe. Márcioa
Ennek oka az, hogy löldmüve- t 19-én, pénteken raggal fal 8 órakor,
lesUnk lúl-agossn egyoldalúan a ka az apátsági templomban istentisztelet
lászosokra 'helyezi a aúiyt. A kalászo
lesz, ntig este 8 órai kezdettel a róm.
tok gyökérzete tistont bojtos, nett kath. legényegylet a Katolikus Ház,
hatol a mélybe és étért szarezsagban, nagytermében impozánsnak Ígérkező
a mélységben rendelkezéarn állá Ja- -I Snnepélyt rendez védőszentje, Szánt
lajvízet nem éri el. Nagyobb súlyt József tiszteletére, á z üaaepi beszédet
kell helyeznünk mélyebben gyökerező j László Dániel polg. leányiskolái igaz
növények termesztésére, akkor szá- 1 gató mondja, mfg az egyházi vegyes
lazább időjárás esetében is a gatda ' kar és szalonzenekar ének, illetve
termetének osakt—egy része saenved, I zeneszámokkal mfliödlk közre.
a kockázat megoazlik. MéIyen gyöke j
Főispáni beiktatás Sopronban.
rező takarmány-növények és kapások,
milyen gyökerező növényzetből álló Sopron Taros—ea—SiiprdBTároMgye új
rétek és legelat telepítése meghoz- i főispánját. Hőgyéazy Palt csütörtökön
hatja a 'kívánt egyeatúiyt. Ezek a "iktattak ba hivatalába fényes üouepmélyen gyökerező növények atonban tég keretei között. A főispáni instal
mind igényesek, jövedelmező termést lációra kiküldött öttagú »vasi« bízott
csak akkor hoznak, ha a növényi Ságban Gerlita Elek dr. (őtzolgtblró
tapialóauyagokkal béren el vannak is helyet foglalt.
Btqitm. Kedden reggel tél 7
látva. Száraz—esztendőben a—kevésvízhez viszonyítva, esetleg elég táp órakor a celldömölki Kapisztrán I
cserkészcsapat
koporsós gyaszin'sét
lálék áll rendelkezésre, nedvesebb
esztendőben —' mint az idei — bő mondat elhunyt alapítójának, néhai
csapadék ét mtgas talajvíz mellett, Rózsás Jenő ny. járasbirósági iroda
a növények több táplálékot i t (el igazgató lelkiüdvéért.
tudnának venni, ht volna a talajban.
Papi beiysttatités.Grőszlóztaf
betegszabadságon
levő
Műtrágyák szakszerű adagolá- - püsp"k a
savai e hiányt könnyen pótolhatjuk Horváth Vioca repcesz utgyörgyi plé
és e.érhetjük azt, hogy tavasai növé bános helyettesítésére Hargitai Imre
nyeink a dús csapadékot alaposan kemenesmibalyfai. káplánt rendelte ki.
kihasználják. Ha pedig rétjeinkre,
^Áthelyezés." A~Máv. üzletigaz
' legelőinkre gondolunk, kérdeztök, am- gatósága Németh Antal tisztet Cell
lékstik-e sorok olvasója, tragyáatak-e dömölkről Szombathelyre, Dnger Zol
valaha a rendelkezésére allo rétet, tán mat. tisztet pedig Körmendről
legelőt? Kivápbatjnk-e á mezőségtől, Celldömölkre helyezte át.
hngy trágyázás nélkül bő széna éa
Beremalt* a sági btialtbányálűterméat hozzon? Ha tehát azt akar
ban. A sághegyi bazalt banyában kö
jnk, hogy szárazabb évben te szen rei 000 munkás dulgozik, akiket
vedjen állatállományunk takaruaany- liétlín délbea kellemes Örömhírrel
hiány következtében,' úgy rétjeink és
epeit' me; a bánya igazgatósága.
legelőink, valamint szálas takarmány
Ugyanit Lázár Jenő igazgató a ba
növényeink'' műtrágyázásával j t k e l l . nyában kihírdettet'e és az illetékes
foglalkoznunk, ezidéa annál inkább, hatóságnak ia hejelentatle, hogy a
hogy a bő csapadék nyújtotta lehe inalt hétfőtől -kezdve az f sazes ,mnn
tőségeket kihasználjuk.
kasok bérei 8 százalékkal (átemeli.
Na felejtt.dk ej, hegy a tengerit Ez az önkéntes béremsléa kOzal 60
is lehat mfltragyazni.
azer pengős többletkiadást
jelent
évenként a bányának, mert ugyan
akkor az eladásra szánt kőanyaz ara
marad a régi. A átgbegyi bazaltba
nya példáját nyugodtan követhetné az
ország többi nagyüzeme ia, mert eztel
elejét lehetne venni minden kotamnCelldömölk hazafias közönsége
nitta agi!adónak és akkor nem lor
mint minden évben, úgy az idén is
dulhatna elő olyan sajnálatot eaet.
méltó karaték kOzOtt aii meg a 48-as
amilyen két héttel ezelőtt a pééti
hőseink emlékünnspét. így az ev. temp
szénbányákban történt.
lomban hétlón raggal 8 ólakor, az
apátsági templomban 0 órakor, a r«f.
Szőlősgazdák tiltakozó gyűlste.
-templomban pedig. 10 órakor Onnepi A magyar aiőlőigaidák országot egye
istentisztelet, míg utánuk az itko- sülete a súlyot borértékesítéai hely-

lelpeci tv.' leikész nemzeti és egyházi
szolgalatáról, amelye' Köuigsbeie,beu
fejtett ki. A kivalo lelkipásztor Ma
gaesy Sándor kemeneamagasi földbir
tokos unokája, aki az ú a b b lelkészgeaerac.ó egyia legképzettebb tagja s
akit (eletles hatósága eddigi munkastaganak elismeréséül küldött ki a
kontgabsrgi eg\ etemre, hogy ott tuvabb
képezne matat hazája éa egyhaza
-érdekében. A megérdemelt kitüntettshez magánk 1 eszéről ia őszintén gra
tulálunk.
,
"
Halálozás. Jakab Áron uagypiriti reformálna esperest kedden reggel
4 órakor súlyos csapás érte. Felatéga,
azúl. Fáber Ilona súlyos éa hosszan
tartó szenvedés ntán 07 éves korában
elhunyt. A megboldogultat csütörtökön
délután temettek el onasi re.-zvét
mnllétt. A temeteten Fölep József
segédlelkész és Dezső Lajos adóügyi
jegyző képviselték a celldömölki fiókegyhazat. A nagyasszony halalát férje,
leánya éa a kiterjedt Jakab ésFabercaaladok gyászolják.
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tanak.
"— • A ceUdömälki
itkoldnkiviUi
népművelési bisothdg* nagyközönaég
téazére hétfőn délután odorakor a
polgári fiúiskola tornatermében: readaz ünnepélyt, melynek műsorán a
levente-zenekar, a tőm, kath. egyházi
vegyeakar'eaa HávTOtUrdt netepti
zene, illetve énekszámokkal." 4a emlékbe.zédet: Lajtai Tivadar vezetőjegyző mondja.
-"" A eeüdőn.,
köteég ifjúsági csoportja hétfőn-tata
8 órakor a hitköaaég tanácstermiben
rendet hazafias ünnepélyt, melynek
műtőiét szavalatok, énekszámok és
jelenetek töltik k i . '"
:
4 jánoshdzai
polgári. Ukolm
ifjúsága ma, vasárnap délután 6
s

következtében szBkaégesuek és
indokoltnak látja, hogy a legnagyobb
nyomatékkal lépjen fal a borlogyast
tási adó allén. E célból aa ország
összes
szőlősgazdáit
demonatratlv
gyűlésre hivta össze, amelyet március
21-én délelőtt («1 10 órakor tartanak
meg Budapesten a Corvin mozgoszínházbaa. A gyflléssuai uistág összes
borvidékeinek kikOldOttei kOvatelni
fogjak a. kormánytól az indoktalan
antiszociális borfogyasztási a d ó .
aa eltörlését.

;

Egyházi hlr. Garam Zoltán
ev. lelkész a ntult vasárnap a rigácsi
leánygyülekezet templomában tartott
vallásos eatén igét hirdetettr— Új tüzoltofóparancttok Cslldi
mőlkot. Horváth Kálmán dr. alispán
a oyngilombtvooult Piutér József dr.
helyébe Megyeri János oki. segédjegyzőt nevezte ki K celldömölki Onk.
lűzoltóegyasulet főparancsnokává.
Két új Iskola épül Ottffyatztzonyftn. Az oatfiyttsionylái róm.
kath. egyházközség egy tantermet és
ttuitói lakásos, míg at ev. egyház
község kéttanterméa itkola építését
vette tervbe. A pályásatokat a két
egyházközség már ki i t írta a így aa
iskolák még a nyár folyamán elkéaaüln-k. — Mersevát község vezető
sége szintén mozgalmat indított a
réaaben azűk és részben rasaz állapot
ban levő iskolája kibővítésére át re
noválására. A tzerdán tartott var
megyei
törvényhatósági
bizottsági
gyűlésen Szent-Martom Géza tanfel
ügyelő bejelentelte, hogy a merseváti
iskola segélykérőimét a.kultuszminisz
ter az 1987—38. évi költségvetés
keretében teljesíteni fogja.
K i z s i g l . állatorvos válaaztát.
A földművelésügyi minisster redaleta
értelmében Celldömölknek
községi
állatorvosi állast kellett szerveznie.
Az állásra kellő időben Oten p lyaztak, akik közül a kedden megtartott
képviselőtestületi gyűlésen Gerlita Elek
dr. (Oatolgabiró: Jakab Pál celldö
mölki, Vranonia Elek dr. é t Porttoby
OdOn tzombtthélyi állatorvost jelölte
választásra. A képviselőtestület nagy
többsége a jelöltek közül Jakab Pál
celldömölki állatorvost tüntette ki
bizalmával, amennyiben 23:14 atányban őt választottak meg Vranovita
Elek dr. ral szem bee. A harmadik
jelölt, Portsoby ödOn agy atavazatot
sem kapott.

CsokoSádénynlak éa tojásokból
óriási valassték l e g o l c s ó b b
árakon

S z a b ó Lajos '
füazer és caemegekereskedésében
Celldömölk, Kossuth L . u. I I .
B t t s | t z a b t d s á g a « . Gariits Elek
dr. lőszolgablro Szabó Ulvan nagysimonyi körjegyzőaék taarciua 6 tol
Újabb ket hónapi betegszabadságul
engedélyezett.
Rendszsretitéssk a vasúton.
A szombathelyi Mav. üzletigazgatóság
Kálmán Imre, Szabó Józeal, Sóvári —~"
József, Perjés Ferenc, Horváth Lajos,
Sebestyén Sándor, Ágoston Sándor éa
Szabó Ferenc vizsgázott 'celldömölki
mozdooyvezatőtanoneoktt rendszere
sítette és órabérea segédn.ozdonyvesetőkké nevezte k i .
ÉlstalSBtO fOtö. A mnlt napok
ban Tar József celldömölki Máv.
fűtő az 1801-aa tahervonatlal szol
gálatilág Székesfehérvárra utazott. A
vonat már Várpalota közelében járt,
amikor Tar József a mozdonyból
étarevatte, hogy a sínek mellett agy
tétovázó asszony áll, aki szemmel
láthatólag úgy viselkedik, mint aki a
vonat alé akar ugorni. Tar tehát gyorsan kimászott a mozdony satrábőt és a gép futodesxktjáa a moz
dony el ejé re kapaszkodott, mialatt a
mozdonyvezető teljét erőből (ékezni
kezdett. Abban a pillanatban, amikor
az asszony a sínekre dobta magát, a '
derék fűtő agy ügyes mozdulattal
letaszította aa asszonyt a vonat ke
rek si alól. Közben a vonal leállt, az
öngyilkosjelölt asszonyt a vcnat elemélytele elfogta éa átadta a esend
ői öknek. Ekkor kiderült, hogy az illttö
Karncz János várpalotai bányász 24
éves (elesége. Kimondta a csendőrök
nek, hogy rossz viszonyok kötött él
e férjével s étért jtkaVt meghalni..
Tar Jót"sélet a "szolgálati főafksige t
bátor életmentésért kitüntetésre ter
jesztette elő. - ' .

r

Frontharcos hír. Paár Jézstf
baokigttgató, a celldömölki Ironthtreoa főcsoport vezatOtiaztje megnőve
kedett hivatali elfoglaltságára való
kivatkozátsal lemondott á főcaoporthan viselt tisztségéről. Paár József
agilis -és körflliakintő
monkástaga
hozott — at utóbbi évakbtn erősen
tespedő celli frontharcos életbe —
minden tziot éa mezgáat s így távo
zása súlyos veszteséget jelentése kflISnOaaa az általa felkarolt azegecj- *
sorsú bsjtáraak részére. Épen aaért
a vezetőség mozgalmat indított P t á r
József szándékának
magmátitátára,
ami reméljük, hogy eredménnyé? i |
végtődik.
1

Ballá István műköszörűs
éa eserny6késxitA, Sarves*.

Ha ollóját, beretváját, hajnylrójat, lónylróját garan
tálva, jól akarja éleztelni, úgy keraate let műhalyemai
Mária Terétit-ntoa 3.
Kellemesen, jói, caakis » ä t o r e r n y ő alatt nyaralhatunk, "Kotl
balyen elfér és a nagy melegben a szabadban hűselbstBok alatta.'
Akioek még nincsen, az vegyen nálam, ahol a legtzebb és legttrtó- •
tabb látorérnyőkben nagy yálastték van.
Re Ki k e r t i é r n y 5 v á z á k a t m e g v e s z e k , vagy pedig újakra
. •
' .'•"' .
"c felcserélek !
," ' '

,
Kevés p é n i i e l sok f i á i t
!
nyerhet,
ha osatálysorslegyét i
:
' a Katona Banknál vásárolja, j

Ugyanon lég, t ű s é l életblato- ,
sitások l é l T é t e t o t
3
".

Böjti napokra ajánlok:
1 I. öreg prosahal (10 bal} 1.48 fül.
3 drb. orosznál
*
—.20 fill3 drb. sóahering .
- — 28 tH.
1 kg. trappista sajt
!.60— 2.— P
>/a kg. préeelt saji
- —.60 fill.
1 dg. valcdi tavaszi juhlúró—.24 fill.

:

4.

1 1 . színi

TCFWEP^SALJA

oldi

*

— íL

10tOilM»ik«rttH • freatharoos ráosony János f Idbírtokos, Kémeoeskalturett. Az a sz -pszamú kösOaség, aomjénben pedig: Berzsenyi Ádám dr.
amely végig hallgatta ésnézte i M l i - földbirtokos. A iejszöretkeaeuk célja
dömöiki frontharcos főcsoport mnlt a loj megfelelő és 1 ° értékesítése.
'szombaton rendezett knliúrestjének Hint értesültünk, a kötél jövőben még
tobb községben log alakulni tejszö
műsorát, aszal az egyhangú megálla
Jutányos áron beszerezhetők betegség
pítással lirozott a polgári iskola tor vetkezet.
naterméből, hogy nívósabb éa élveze
mentes fajta azonos gyümölcsfacsemeték,
Javaslat a szegények segélye
tesebb műsort ' Celldömölkön mar zése érdekében. Mint mar kOaOlttk,
nagyon régen, vagy talán ..még. aem s celldömölki szegény k segélyezése
bokorrózsák, díszcserjék stb.
ia hozták Otsze soha. A nagyközség céljából índitott gyijtésj akció nem
intelligenciájának színe-java előtt vitéz jart kellő eredménnyé, mert legtöb
Hertelendy Béla ny. huszárezredei, ben, még a tehetősebb és módosabb
elnOk emelkedett hasgá és szép gon egyenek is többnyire c.-aí 10—20
^
faiskolájában
•— .
dolatokat tartalmazó megnyitó beszéde filléreket jegyezték. Viszont a szegé
ntán, Dezső Ica kájoe és szellemes nyek ellátását valami utón módon
u. p. Pápa
Borasoatgyőr
konferálása mellett: Dombay Alajos biztositaoi kell a ezért Hubert Sámuel
és fajtajegyzéket dijtalannl küld.
dr. járatbíró Kireantr Etek mérnök i vendéglős egy ira-beo javaslattal for
zongorák t.éreievei szebbnél subb mű dült a nagyközség elöljáróságához,.'
Állami felülvizsgálat. Faiskola szöv. tagja.
és régi népdalokat énekelt. Kemény amelyben" ~af községi pótidő. 1—2 ;
Klári Beethoweo ikerkéményéből csil százalékkalvaló -.megemelését kéri, '
logtatta na|yszerű zon goratudását, míg mert sz így befolyó összegből min- í
a.Maria kongregáció Öttagú balletoto- denki a vagyoni viszonya arányában
Kemenesalja belekapöeolódésa
portja: Baeitai Margit, Holpért Edit, venné ki részét a szegények segé- I
o
r
Kiss Rosti, Süle Kató és Szukica lyezése sörül. A javaslat sorsa fölött a Szeatévbe. 1928-ban lesz a magyar
katholikus
társadalom
kettős
Szentéve..
Ilona ropogós magyal táncaikkal ra a legközelebbi képviselőtestületi gyű '
'—'Z
ÚYyaúis jövőre les:: Budapesten az - - KIK—SBSE 3:0 ( Í O ) .
gadtatták szűnni nem akaró tapsra a lée fog dönteni.
.
— í j Euharisztikuj Világkongresszus
Celidömölk".
Vezette: Németh.
és
köiöuségot. Ugyancsak óriási sikert
, Vasutas közgyűlés. A óelldo- '
A tavaszí szezon első bajuoki
aratott Dezső Lajosáé is,.aki cigány mölki Vasutas Kör február 28 ára jövőre üli meg ez ország -z_,or»tagmérkőzésen még a honi pálya elö
zene kitereltél népdalokat adott elfl hirdetett évi rendes közgyűlése haté , alapító Szent István király halálának
.900.
évfordulóját.
Épen
ezért
Gjősz,
nyél s, ír tudta kihasználni a .banyai ;'
kellemes és tisztán esengd hangján, rozatképtelenség miatt elmaradt. Épen i
de frenetikus tapsvihart aratott a ezért az elnökség értesíti a Kör tag- j József püspök is elrendelte, hogy a csapat, mert a vtiuiég körmerdtek
szombathelyi
egyhátmegye
mindén
mind fiz sumban, mind
tudásban
rom. kath vegyeskat kitűnő gárdája jatt, hogy a gyűlés ma, vasárnap
is, mely Oblar Gyula karnagy veté délután 5 órakor lesz .megtartva, orm egyhazkOzáége alakítsa meg az Actió felelte alilak a mieinknek. Az eredCatholika szervezési és hitbntgal
azonban egy kissé lúzott, mert
lésével reviiips . dalokat
eaekelt. tekintve a megjelent tagok számát,
szakostlalyánaTbevoiiásával a kettői a .sok jö helyzetből* legalább két.
Móritz Magdos Dallos Győző: Ti drága | h " ^ ' ,
fog.
'
- I sientévet - előkészítő birottsagot -ée
j ó i t . a nzéteső bányai csatársornak
hőtök című versét szavalta el fgyeeeieeieieeeeeieiieeieeaiaessiieieieiiaeeeeeeii 1 ezekutan ar egyházmegyei főbizott
eeu, majd Bácsi Sándor ev. lelkest
is kellett volna feltet ec szereznie. Az *
ságot.
Az
egfhaztasíyri~főbrzottaag
hegedűn mulatta"be sokoldalú tehet Az Országos Mezőgazdasági K i - I
SBSEböl csak a közvetlen védelem
kedden
tartotta
ewt-"eyŰiís*t,
ame.ytm
ségét. Hnbay: Creoacnai hegedűs-ét
es heiyeukeul a csatársor balszárnyán
játszotta el kifogástalanul. A nagysi állítás ós T i n y é s z á l l a t v á s á r r a j ,a celldömölki "járást Jandi Baruarein mulatott dicséretre méltó játékot.
apai betegssgt folytan egyedül Gerlíü
kerű ettét a vegyeskar újabb revízióé
eredmények: ZTE—T.
50 °|o-os kedvezményes Elek dr. főstolgabir > képviselte. A VasutatEgyéb
"dalai zárták be a közönség t zon t i
3:1 (2:1), ZSE— Haladás I I I .
v a s ú ü utasául igazolványok gyűlésen mint terv szúbajötl, -hogy 2:0 (2:0), SzFC—KesztheLy-8:0(4:0).
nem akaró tapsa -kíséretében.
kemenesaljai vonalkázásban Celldö
" Mai műsor:
Egyházközségi tisztújítás. A szerkesztőségünkben kaphatók. mölk, illetve a dómOlzi apátság et a
Bajnoki
mérkőzések:
ZTE—
aelidOmóiki róm. kath.' egybaakezaee (Érvényes 1937. é t i m á r c i u s pápóoi perjeltég kapcsolódhatik bele
választmánya hétfőn délután Horváth
az ünnepségekbe. P.spóo Szent Ittvan Sághegy, Kinizsi—T. Vasutas Haladás
k
i
I
l
—
2
4
4
|
.
)
Károly dr. e.peres-plébános elnöklete
áltai atzt'ítutt plébániája, az 500 éves III —SzFC,,KTK—SzSE I I , Keszthely
mellett tartotta titzújitó közgyűlését,
kápolnája, a 150 éves temploma és —ZSE.
Ára 1 peagő 30 fillér.
mely a következő eredménnyel zárult:
Barátságos mérkőzés: A CVSE
mint á székeskáplalao egykori töras
az ögybazkosseg elnöke lett: Dely
A celldömölki Ktpltztrén-cier- birtoka réven lehet nagyobbszabasű mult vasárnapra kisorsolt mérkőzése
László, gondnok: Htrvay Károly, készcaapat színdarabján letülfizettek: ünnepségek szfobelye.
_ '.
a SzSE pálya használhatatlansága
pénztáros: Németh Sándor, jegyző: Zárda főnOkeége 5.50 P-t, Jaodi
miatt elmaradt, viszont me
Ojváry Vilmos. Tanácstagok; Harasy Bsrnsrdin, Havaty Bela dr.. Horváth
szabadnapos a Így de után fét 4 órai
Béladr., Erelaky Lajos, Haiass Gyula, Károly dr., Szekeret György dr., Vsjai
kezdettel áz ajkai OSO val jitszik
Körtvelyesy látván, Knlhy József, István és Nagy Imre 2 P t, Nunkovits
idehaza barát, ágos mérkőzést. Az
Netseltaan Gyula dr., Reicher István, Dénes 1.10 P-t, Horváth Róla, Hattyár Felelés vezető: Wittmann Ander AOSO elég jo játékerőt képvisel
Simon Sándor és Wimmer Gyula. István dr., Horváth Józef, Katona
, üBllééialk.
újabban a székesfehérvari alosztály
Póttagok: Hokhold István, Péter vári László, Gulyás Andor. Miskolci Béla,
ban s így erős és szép mérkőzésben
•latvan, Sttbsi János és WeesKer Regős Testvérekr^lfN. Ráday ifalör, Március 13 szpmliat, 14 vasárnap, ieea rieze-a kOzooaégnekn.
^_
;
_
Lajos. Felszólalási bitotttagi tagok: Szabó Jenő, Táncos István, Üjváry
15 hétfő.
Haláss Gyola, Etelaky Lajos. Simon Vi lmomé, Weisz Imre és N. N. 1 P t ,
A- magyar fiimgyai tes büitkeséga:
S z ő l o o l t v á n y o k
Sándor és Wimmer Lajos. Igazolási Bakonyi József, id. Berkes Jásoa,
Főszereplő: PÉCSY GIZI
bisottsági tagok: Ohlár Gyula, vitéz Dénes litván, Viragh Endrje 60 fillen,
sima és gyökeres vesszők, Afua Ali
• Az édes mostoha, fö-zereplöje:
Horváth Gyula es í u t n y József. Bánhalmi János, vitéz Horváth Gyula,
é s Mathiász kQIOPlegességek, valamint
Számvizsgálók: Wimmer Lajos, Sséoai Ozy. Szeilert Jánosáé, N. N. ét Szabó
gyümölcsfák m e g b í z h a t ó beszerzési
Jacos és László Dániel. E.Ieuörök: Kálmán dr. 50 fillért, Asbóih Emu,
helye
Dely'László és Halász Gyula. — A Ozv. Póczik Fereaoné, Simon Sándor
S z a b ó G y u l a szOJÖtel'epe;
( i megtagyott gyermek.)
közgyűlés megválasztotta a helybéli es. Szabó Gizella 40 fillért, N . N.,
6 ?f 8"ti a v 8 » •
—ActioCatholika különböző bizottságait
— -' ^ Báró Eötvös József - -• —: Kérjen árjegyzéket,
'"/;"
is. A hitbusgalmi bizottság eloOke Collognátb Ferenc, Öri János, Sonior.MEGFAGYOTT GYERMEK*
jai
István
ét
Vinoze
Józselcé
20
f.-t
lett: Horváth Károly dr., tagjai: Né
című költeménye új feldolgozásban. Rüetima, k ö s z v é n y , c s n z . l s c h i a s
meth Sándor, Miskoloi Béla, Nessel- Schilling Henrik, Wendler Lajos és
Főszereplők: Csortos Gyula, Sziklai
Izületi fájdalmait gyógyíttassa
man Gyula dr. és Halán Gyula. A N. N. 10 fillért, mely összegekért
Szeréna, Simor Erzsébet. Bástky
ksltúrbizottsa-g elnöke: Dely László, ezúton is halas köszönetet mosd a
Bndape8teii a
•
Lajoi, Dobos Anni, PÉCSY GIZI,
tagjai: Reiebtr litván, Dblar Gyula, csapat paranosnoksága.
H
U
N
G
Á
R
I
A
FÜROÖ
Áuam
Kltri
és
Dajbukat
Ilona.
Faaéler Erseébat és Bakonyi József. |
Tavaszi könyvújdonságokról,
A szervezöbitotisag elnöke: Sághegyi magyar írók, és tudósok, valamint Elöidesok kezdete: szombaton délután
tSrkölyfiirdiilébea
Med&rd, tagjai: Szomor Félreinti, Ssari hírnevei külfödi írok könyveinek ma- 2, 4 diák és este fej 9 árakor rendes, VII Dohány u. 44. Orvosi felügyelet
látván'éa Füzesi István. A sajtóbi gyár fordításáról oynjt értékes, tájé vasárnap dé.utni 2, 4, 6 és este fél üicso pauáal-árak. Ellátás és szobák
zottság elnöke: Kőhalmi Ferenc, tag koztatást a Franklin-Társulat Magyar 9 órakor, hétfőn délután 2, 4. 6 és ról gondoskodónk az épületben, levő
jai: Sághegy i Medárd, ifj. Nagy litván Irodalmi Intézet tavasai újdonságainak
Con mentaI Szál óben.
este fél S órakor.
és Nagy Lajoi. A itoeialis bizottság most megjelent jegyzéke, amelyet
Ismertetőt kü'dünk. - ^
Március 17 szerda, 18 csütértök.
elnöké; Varga tJózseTné, tagjai: "Hör
lapunkul "való hivatkozással díjmen
Filléres helyarak.
tesen
szolgáltat
ki
a
helybeli
könyv
váthSjndorné. Kar.it Maria, Ka mond y'
KeRen egy jeggyel.
• kereskedelem minden elcfitetőnknek
I t a r ' é s P ^ r ^ f i r é n . "••
Világsikezfi kaeigtató vígjáték:
és olvasónknak.
.
Tejtroveikezetek
alakulata.
Celldömölkön
A Pesti Tőzsde új .számában
Vöaöok, Kr metiéts-zentinartou ét Ke kötetes knlcsönkönyvtáramat a Wes
menessömjén késségekben egy-egy dr. Nyári Pál, Bolgár Aladár, Úr.
selényi utca 1. szám alatti lakáso
téjstövettckul. alaki'"
aőckOir • a—Ordédy János, dr. Révy Albip", "Nagy
mon megnyítottom. Havi 1 P kölctöoszövetkezet elnökei lettek: Spissich . Vilmos é s . m á s s k nyilatkoznak. As
Vidám kiegéstttő éa Híradó.
"Laezló dc földbirtokos, Hány Lajos érték- é s pabonatőtsdei helysetről, a Előadatok, kezdete: szerdán este fél dijért hetenként hároasatot esetemet
körjegytfl és Domonkos Sándor kis külföldi tőzsdékről stb. érdekes ripor 9 órakor, csütörtökön este 6 és fél úgy a magyar, mini a viiaeirodalorn
gazda; Kemenetezenttuárlonbao Ka- tok, információit -számolnak be.
_
- .9 órakor.
—- clatsicus modern műveiből. ' .
Kemény
Klári.

Ültessen g y ü m ö l c s f á t !
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Nyomatott tlrnkgreve Nándor viUanycrórt berendezett kotiyvoyomdijában, CelldoiniMk.
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