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K E M E N E S A L J A 
Hegjlenik miRdsn vasárnap reggel 

Előfizetési dii egész évre 5 P, fél. évre 
2.50 P, uegyed évre 1.30 P 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. szán 

Hirdetés dija elére fizetendő. 

A földbirtokmegosztás törvényszerűsége. 
A nemzeti t&dbirlckpofilik'a 

célja, amint azt a kormány programja 
is kifejezetten hangsúlyozza az, hogf 
egészségesebb viszonyokat l-remlseu 
a nemzet földjének birtoklása és 
baazuositása terén, tehát megteremtse 
a nép es ar fold kőzött azt az egész
séges gazdasági, szociális és etikai 4 
kapcsolatot, amelynek látható jelei .a" 

• szaporodó kisbirtokos -por ták. A 
helyes nemzeti ~ÍOIdoirtok politikának 
számolni** kell a mai kor földbirtok 
mtgüszláfát.ak azzal a törvényszeiö-
Ségével,. amely abban a. !o.várnaiban 
jelentkezik, amelynek evolúciós ered
ménye a nagy mezőgazdásági üze
meknek kisebb, egészséges, egy népes 

- (öldroűvescsaádnak biztos megélhetést 
nyújtó, üzemekké való fokozatos át
alakulása. 

Ez a. természetes folyamat 
„állandó . 1-s" csak ékkor zsugorodik 
össze, v„gy éppen -e*szeli szüiietel, 
amikue a -mezőgasdiság helyzete, 
válságos, amikor tehát a termelés 
olyan kockázatokkal jár, hogy a főid 
művelő nép ösztönösen .tartózkod.k 
az öuallo vállalkozásoktól. A kor 
máoyzat földbirtókpolitikai ténykedése 
tehát egyrészt sohasem lehet radikális 
beavatkozás a magántulajdonba, más 
részt " mindenkor alkalmazkodik a 
konjukturák szülte helyzethez. A főid 
birtokpolitika akkor he lyes , ha nem 
szorul kezdeményezésre, haaeru a 

, kezdeményezéseket támogatja, embe-
rekjjl^itflzölt—céljaik folé közelebb 
viszi. - ' ; 

__ ; Az ugyanis kéuégtelen, hogy a 
földbírloklas terén beavatkozás nélkül 
ia állandó az egészségesebb irányba 
történő mozgás. Mtrt a termőföld 
állandÓao mozog fcs pedig olyanfor

mám án__l_.ogy kisebb.- üzemekké tagozó 
dák, Ezt a ló yaoiato; észlelhetjük ma 
ii és pedig még a lelépilésf ós raus 
birtokpolitikái -műveielekről szóló 
legújabb térvény végrehajtásának 
megkezdése előtt. A. Jöj^rnűvelésügyt 
minisztérium az elmúlt év második 
felében 2300 csaladot telepített, tehát 
msglalalta a iuodot__Ss eszköszt arra, 
hegy a nemzet földjének birtoklási 

'_aráuy át -fokozatosan- teíjesebbé-tegys-
Több mint tízezer kataszteri holdat 

juttatott a földművelésügyi miniszter 
rövid hat hónap alatt kisemberek 
kezére, ami bizonyara csak ezt a 
lényt, támasztja alá, hogy a birt-k-
politika, mely kezdeményezéseket 
támogat, külön törvény nélkül is 
áldásos tud lenni. 

—Ámde a kormányzati birtokpo
litikái ténykedé ekén kívül n-rr. állott 
bé a szünet a magántevékenység 
terén sem. Az Országos Fclrihitéf 

kamatot lehet a löldhözjutott terhére 
felszámítani, az ezenfelül telje.itett 
fizetést javara" kell elszámolni. 

' Az 1936. év vegén mutatkozó 
tartozást a földhözjutott 1937. január 
1-töl számítolt negyvenhét éven évi 
4 s/azalektiuk megfelelő 3 százalék 
kamatot és 1 szazalék tőketörlesztést 
magában foglaló részletekben törleszti. 

Aki eddig'használati dijat fize
tett, az. az 1937. évben .'inog. nem 
köteles tőketörlesztést fizetni; elemi 
csapás alapján, vagy egyét méltány
lást érdemlő okból későbbi években 

Intézet legutóbbi jeleuteséböl ia:_uk, is kérni lebet-a-tőkttörtesiriési-kíte-
hugy a mezőgazdasági kisüzemek 
szama áz el műit esztendőben vftuet 
az intézetnek közvetítésével is jelen
tékenyen növekedett. Tizenötezer 
kataszteri hold - felparceliázasáról 
számol byaz intézet-jéleutése, amely-
jtek során 2500 nál több csalni jn 
tott földhöz. Átlag egy cöáladbak 
részesedése uem több ugyan hat 
kataszteri holdnál, ha azonban lesza-
mltjuk az ap'óbb hozzavasarlas- kai, 
a szőlő éi . beltelfceket, valamint a 
kisebb kerti" -gazdaságokat, akkor az 
új kis mezőgazdasági üzemeket aílag-
"bi.il íz holdn j nagyobbaknak becsül 
hetiük. Vagyis akkoráknak, amekkora 
üzemek mégfelelő helyeken*és meg
felelő értékesítési viszonyok között 
mar biztos alapjai lehetnek egy löld-
művescsalád megélhetését, K. 

' De ezeken a földhözjutasokoo 
kívül is élénkség volt észlelhető az 
elmull évben a birlosszorvezések te
rén. És padig nemcsak—Sr^ását-rások-;' 
hanem a bérletek száma is emelke
dést mutat. Mnsa az Országos Föld
i t ő l Intézet tizeze: kataszteri holdat 
juttatott tisbérlőknek és egy-egy par-
cslla átlag öt holdat let t ki. 

A löldbirtokpalitikai műveletek 

lezetíség felfüggesztését A gyermekek 
számához képest, valamint elemi kár 
eseten az évi szolgáltatás hivatalból 
mérséklendő. - • 

2.) A liazhelyhezjuttátották a 

Az 1938. végen mutatkozó tar
tozást a háztielyliezjutolt általában 25 
éven át évi 5.76 százaléknak ruegfe 
lelő. három szazaién kamatot maga-
baufoglaló részietekben törleszti. 
k H i » pénzügyi lebonyolításba 
bevont földekből As a vagyorrváltság= 
földekből hazhelyhezjutottai építkezési 
kölcsön terheli, kérelmére a tőketör 
lesztési kötelezettség felíügg'Szthelő. 
Sz^ilga^tartátait a-gyérmeteTlzamahoz -

képest hivatalból mérsékelni kell. 
3. ) A iöldliöz, vagy házhelyhez-

jutott a lebonyolítást végző szövet
kezetnek ésra vagyonyattsáfalapúak 
járó tártoáasát barmikor törleszthet! 
a a rendkívüli tőketörlesztés után tíz 
százalék jutalmat kell javara írui. 

4. ) Az új kötelezeltségek össze
gének egyénenkint'i kiszámításáig az 

megváltási ár bírói mérséklését kér- addigi szolgáltatásokat kell teljesíteni 
h . l i k O í l a . á . n l á b - n á l n a u v n h h fi.ánv- ' - I — _ l . . „ 1 A O i s L i _ hetik, 20 százaléknál nagyobb arány
talanság a'apjáb. 

A pénzügyi lebonyolításba bevont 
földekből és a vagyonvatlságfflldekból 
házhelyhezjuttatottak közül a hadi
rokkanlak, hadiözvegyek, hadiarvák 
és azok, akik arany vagy é'i.-.t vitéz
ségi érmet kaptak, 25 százalék ered-

í gedméDyben részesülnek. * hátralékot 
tartozásokból az ilyen ing illanókból 
házhelyhez:uttatottakat is ugyanolyan 
engedmény illeti, meg. mint a föld 
hOzjulottákáf, az 1929—38: évekie 
j t ró évi S százalékon felüli fizetést as 
dyeü hazhelyhezjutottaknak :s javára 
írják. ' • . - -r~-: 

A kisemberek vállalkozási készsége, 
bizonyára az értékesítési viszonyok 
javulásának, hálása alatt is fokozódott. 
Minden remény megvan lehat arra, 
hogy aJjLepítés i^_tveny_y^rjehajl i i i 
utasításának megjelenése ulan, —• 
ami rövid időn belül bekövetkezik,— 
még élénkebbé válik a nemzet föld 
jenek mozgása és az a •folyama:, 
.amely az egfeazséges-kis mezőgazda, 
sági Üzemek számát hivatott növelni 

a ha tztket legalább az 1937- január 
elseje utáni idűra Li.e.ítili, kimerzdi-
tátnak- nincs helyiv 

Természetesen a fonti rendelet 
a budapesti" napilapok köztese nyo
mán már tudomására jutott á etil 
dűmölki ^rdekclttne-, akik,, mnt . 
értesültünk, még ar. újabb köonyíié-
sekben sem nyugosznak meg, hanem 
á követeléseikét lentartj.i. oly irány
ban, hogy a' volt apáttagi földekből 
juttatott házhelyek után • fennálló ter
hek hozassanak egyeues " arányba a 
szomszédos, jóval is alacsonyabb 
megváltási áron jnftatoll' házhélyeSf 
é r ték 've lés terheivel. 

A jánoshazai iparosság nem akar a célli 
: ipartestületbe olvadni. 

Mint ismeretes, az" új 
tületi törvéuy értelmében 

ipartes-
törpe 

tehát«r*zagsríert«-fHlyar__irtt^ 

A földhöz és házhelyhez juttatottak terhé
nek újabb könnyítéseT 

" Mint általában az ország min
den részében, úgy Celldömölkön is 
az 1920. évi XXXVI. törvénycikk 
által földhöz és házhelyhez juttatot
tak. már évek-óla szívós és kitartó 
küzdelmet folytatnak a juttatott föl
dek és házhelyek terheinek igazságo
sabbá tétele, illetve könnyítése érde
kében. A meg-megújuló panaszok, 
újságcikkek és parlamenti felszólalá
sok következtében az előző, kormá
nyok tettek is némi módosításokat 
és tehercsökkentéseket, de ezek az 
egyre súlyosbodó megélhetés és meg
változott viszonyok következtében 

'úgyszólván a semmivel voltak egyen--
lökj^mi.ért is a Darányi-kormány most 

—egyMjjabb uagyjeleiitŐségű rendeletet 
bócsájt iilii, melynek .tartalma a kö

zöl vadnak a nagyebb iparit - teletekbe,• 
amelyek a törvény jogérőre emelne 
dése után, október elsejével az eddi
ginél jóval is nagyobb jog és. hatás-
körrel lesznek felruházva. Ket héltel. 
ezelőtt hírt adtunk arról is, hogy 
Horváth KiaWr*B*B dr. alispán olyan 
irányú inlézWedést tett,, hogj a já-
: őshazái ipartestüleluék is_ineg keli 
j^zÖjmir-iiletiHMokióbvtr 4-vel—befa 
vad majd a celldömölki ipartestü
letbe. Az alispán kihallgatáson fo
gadta ebben az ügyben Hokhold 
István celldömölki és Síkos István 
jánoaházái. ipartestületi elnüköt, hogy 

i beolvadás" részleteit velük letár
gyalja. •• .. • 

Síkos István jánosházai elrök 
az alispáni audencián a. beolvadás 
eilen semmi panaszt vagy kifogást 
nem emelt, igy azt leheteti gondolni, 
hogy a kétjestületegybeolvadásái 
• ezzel a járási ipartestület megala
kításának nem lesz ezután már semmi 
lüüöuösebbakadálya. Az cgybeotvadá-
liire azonbsvn andál_ Bergrobb ineiBé* 
kőzést keltjstt Jánosháza iparossága 
körében - ezért vasárnap, majd szerda 

J esle az elöljáróság Dobson Antal 

A jánoshazai iparosság az egy
beolvadás ellen áí t húzza fel indokul, 

vetkező: 
. U -A földhözjuttatottaknak ^ 

juttatott ingatlanokért megváltási ár, 
illetőleg vaj.yonváltságföld ellenértéke 
fejében fennálló tartozása általában 
az eddiginek kétharmadára csökken. 
Hadirokkant, hadiözvegy, hadiárva ts 
arany jragy ezütt vitézségi éremmel 
kitüntetett földhözjulottak további 25 
százalék métséklést kapnak. . 

- A közvetlen jogviszony idejéből, 
illelŐleg.-az 1929. év előtti időből 
-hátralékos haszonbér- és kamattartó-
zásnak csak felét kell meg fizetni, az I lést .tartott, amely elhatározta, hogy. 
1937. június 30-igoro. igazol: haszon a tervezet végrehajtása* ellen rnemo-
bér, vagy kamattartozás megsrüoik. . raodummal fordul mind az alispán-

A csökkéntett megváltási ár I hoz, mind az iparügyi miniszterhez 
alapján^kiszámított tartozás, ntán aa_Lés_azukal.tiltakozása jeléül küidött-
1929—38. évekfecsak évi 3 százalék ' .égilegj'is felkeresi. " . -

vármegyébeo a kőszegivel együtt a 
legrégibb, elmeit 52 éves, tehát idő
sebb ront .i—celldömölki. .A tagjai 
létszáma sem marad alatta a c.lldö-
molkiuek (Jö9:2ti8), azonkívül. anvio 
fennáll, minden külső támogatás éa 
segítség tié.klil deficitmentesen feun- ' 

Mártotta magát, a működése ellen i 
|^h'-<F?Trs) fcertsn ici panasz, sőt az 

széről mindig dic-ero elismerésben 
részesült 

A fenti indokokon kívül beol
vadás esetén a jauosbázai iparosokat 
az az óriási sérelem éri, bogy taoooe-
azerződtetés, szabadítás, segéd ki és 
bejelentés, vizsgáztatás, koDtárkérdéa," -
panasz, sérelem vagy bármily csekély 
ügyben is, — amelyeket ezideig oda
haza pár perc alatt eltudtak iotézni, 
ezután majd Celldömölkre lesznek 

' utazni, ami minden alka
lommal - legkevesebb 3—4 pengő 
kiadást és egy-egy félnapi időveaste-
séget jelent. 

Iparosaink "figyelmébe. Felhív-
jnk az érdekelt iparosok figyelmét, 
hogy amíg a sárvari me'stervizegáló 

1 ipathatatagi hiztOp ve?tM^éTel--i.yfl-4--bizirtttiág -TPláttítárilhoz •"áz^inéléfésr 
hatóságok engedője meg nem érke
zik, .uii.í. a szombathelyi mestervizs-
gali bizottság ha tásköre—a kőszegi 
szolgabírói kirendeltség kivételével — 
az_ egész vármegye területére k i - -

terjed ^ 1 

http://bi.il


- 2. olda, KEMENESALJA 12 »**». 

é 
A k i « i á p e 

é s j e t i v é 
ai éleitől, keresse * reménységei, 
hajszolja a szerencsét 1 Egy elsza
lasztott pillanatot nem pótolhat semmi 
Április 10-én kezdődik a z t j osztály-
sorsjáték. 

A nyeremények összege több 
mint 9 és fél millió P , melyet kész-
péazbsn fizetnek ki. Már egy sors
jeggyel szerencsés esetben 700.000 
pengő nyerhető.'jutalom -100.000 P, 
főnyeremény 00.000 penaó, azonkí
vül IOOJOOO, 70 000, 55 000, í0.000, 
45.000, 40.000, 35.C00, 25.000 pengd 
stb. Nverési esélyek tekintetében az 
összes sorsjátékok élén áll. 

Ezen körülményben és a feltétlen 
megbízhatóságában leli magyarázatát 
ezen intézmény napról-napra foko
zódó közkedveltsége—A sorsjesyek 
árai egész 28. fél 14. negyed 7, nyol
cad 3 ' , pengő. Rendetjen még ma 
egy sorsjegyet akármelyik főárusító-
nil. fizetni ran Meje iegkésőbb a 
házas előtt 

A Vasutas Kör közgyű
lése. 

A celldömölki Va-utan Kor a 
múlt vasárnap délután tartotta évi 

' rendes közgyűlés t Halász Gyula ál 
lomásfőnOk elnöklete mellett. A gyű 
lésen 'a MÁV igazgatóságát Polgár 
István dr. tanácsos, miniszteri biztos 
képviselte és ugyanénak jelen volt: 
Sándor Zzigmond műszaki tanácsos, 
Miskolci Béla fűtőház- ésVigh Lajos 
szertárfőcök is. 

. Halász Gyula tartalmas és ne
mes gondolatokjai átitatott megnyitó 
beszédében több megértésre és Osz-
ssetartasra hivta fel a tagokat, majd 
BájűáTaltal megállapította, hogy a fia
tál, aktív vasutasság teljesen távol 
tartja magát a kori élettől, a székhá
zat úgyszólván csak az idősebb nyug
díjasok látogatják 8 igy a tagok 
szama állandóan N csökken. Egyben 

- bejelentette, .hogy a kilátások szerint 
• nagyközség v.setösége ingyen át 
engedi a vasntasság részére a székház 
telkét es hogy a nyar lolyamán a kör 
egy impozáns ünnepség keretében 
kívánja megtartani a fennállásának 
tízéves jubileumát 

H-rvav Károly titkári beszámn 
lójában örömmel állapította meg, bogy 
as 1027" bén épített szikház után 

" léocSTB~25.430-7"5i3^s-tsvÍ»^hr>l a 
Kör lassanként mat "22 074 vp' ngől 
letörlesztett, ami részben annak Is 
köszönhető, hogy a vasotassag segít
ségére siető résztjegyző közönség egy 
része nagylelkűen a kOr javára le 
mondott a jegyzett és befizetett ösz-
esegek visszatérítéséről A nyomasztó 
válság tehát a kör leje fólfil eltűnt, 
amit Psthö Imre pénztáros beszámo
lója ia csak alátámasztott. Annál 
szomorúbb volt azonban Kovács Sán
dor könyvtáros jelentéser mert abból 
kiderült, hogy a kör közti 800 költ 
tes és amellett értéksa könyvtára 
iráat nem valami nagy érdeklődés 
mntatkosolt eaideig. A mult évben i t 
mindössze 54 en áldoztak a kultúra 
oitarauak. 

. . A felmentvény megadáaa ét a 
f-rry4-évi kfllaságTfttH4?Ó!3íLP a t l l j l t . 
ugyanannyi bevétel) elfogadása utáa 

jáoos, Koczor Ltjos, JJdvardy Mihal], 
Csizmaaia Lajos, Bornemissza Károly 
és Szigetvári Ignác. Póttagok: Sárközi 
JózteT ét Matyu- J ó n e e f _ 4 nyű.és 
Sirjaoo Káttily uy. altiszt KCrkeeelöfé 
való megválasztását is jóvaha'gyta. 

Az indítványok - során Halász 
Gyula elnök s zép szavakban kOszőoe 

-tat mondott Polgár István dr. taná
csosnak, azért a 9 évi odaadó t's 
fáradságos muokájáéri, amelyet mint 
miniszteri bizlus a kör érdekében 
kilejtett. Halasz Gyula javaslatára a 
gyűlés Polgár l-tvan dr.-nak egyhan
gú lelkesedéssel jegyzőkönyvi köszö
netet szavazott s egyben a kör örö-
pöt dfsztagjárá választotta. Az ünne-
kélyes ktretek kOzÖtt átadott gyönyörű 
oklevél átvétele után-Petgár István 
dr. meghatottan mondott köszöoetet 
a nem vért kitüntető bizalomért a 
egyben fogadalmat tett arra, hogy 
ezután i t mindén tőle telhetőt elkövet 
a celldömölki vasutasság érdekébon. 

A szép Onnepi aktus után még 
Ceoknyay József ny. pálysmetter tett 
a kör felvirágoztatása é s sikeresebb 
működése érdekében több meci ívle. 

Bácsi Sándor lelkész. 11 makor úrva-
Oruraosálás. Este 6 órakor nagyheli 
előadás: Bácsi Sándor -lelkész. 

Nagyszombaton: este 6 órakor 
nsgybetí előadás: L latos György 
segédlelkész 

A református templomba*: 
Szerdán esieO órakor úrvacsora-

• elökésriiO istentisztelet. Nagypénteken, 
húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a 
szokott időben Istentisztelet-k lesz
nek. Az cti.bbi ket nspon úrvacaora-
oeslaeaal. 

t> Marcim 15-1 ünnepélyek. A 
stokasbos-luvan Celldömölk hazafias 
körönaége az idén is méltó keretek 
kOzOtt áldozott az 48 as hőseink 
emlékének. Hétlőo mar kora délelőtt 
az összes középületeken nemzeti 
zastInt lobogtatott a bűvös tavaszi 
ttél , az összes felekezetek templo
maiban pedig ünnepi istentiszteletek 
voltak tartva, amelyeken a hivatalok 
ét társadalmi egyesületek uépes kül 
dottségei, as iskolák összes növen
dékei és a hivők nagy serege vettek 

I Gyala elnök zárészavaivai véget éit. 

H l R E K . 

Nagyheti istentiszteletek. 
Az apátsági templombaji: 

Virágvasárnap: reggel 6. és 7 
órakor csendes szentmise és gyón
tatás. 8 órakor orgonás mise, 10 
órakor pedig barkaszeotelés. Diána 
nagy mi-- a Passió éneklésével. Jézus 
szerepét: Dómba; Alajos dr. járasbíró 
éni kii. Délután 3 órakor szentbeszéd 
és keresztúti ájtatosság Este7 órakor | 
Ád.m László, a szombathelyi ázalézi 
Iotézet igazgatója lelkigyakorlatos 
szentbeszédet mond az összes hívék 
részére. Diana rövid ájtatosság. 

Hétfőn, kedden és szerdán : 
reggel 6 órától 8 óráig szentmisék 
és gyóntatás. Este 7 órakor lelkigya
korlatos szentbeszéd, utána ájtatosság. 
Kedden és szerdán délután 5 óratói 
7 óráig gyóntatás. 

Nagycsütörtökön: reggel 6 órából 
8 óráig szentmisék és áldoztatás. 8 
órakor ünnepélyes nagymise -és közös 

a gyűlés Halász I részt. As . ittenljsztelelek- utan az 

szentáldosnrr, Oiánsrtli-O.larifst^lséjzi^-tábadsaBOa. JJandi BernarJiu dö-
átvitels a Szent Anna oltárhoz, majd 
az oltárok megfosztatnak a diszöktöl. 

- Nagypénteken: reggel 8 órakor 
öunepé.yes szertartások a ' Passió 

j éneklésével és csonka miiévei. Az 

Tettleges tisztújítás követkézért. Ügy
vezető elnök lett: Dátán Sándor, 
jegyző: Szánthó Zoltán, számvizsgá
lók: Köroyei Robist, Birkás Gyula és 
Füzesi István. Választmányi tagok; 

-Vigh Lajos, Fülöp József, Németh 

j Oltáriszentség kitétele a srentsirra. 
Diana szent be:zéd. Délután 3 órakor 

i oltaregylH.ti. imaóra, Jeremiás eiral-
j maival. Énekel: Dombay . Alajos dr. 
j j araibíró. Este 6 órakor szeutség.-
I eltétel. 

Nagyszombaton: reggel 6 órakor 
szentség-kitétel a szent.-irra. 8 órakor 
kereszt v'ízszentelés, utána ünnepélyes 
nagymise. Este ö órakor leltamadasi 
körmenet 

Az evangélikus templomban.: 
Virágvasárnap : délelőtt 9 óra

kor istentiszteletet tart Molnár Rudolf 
tbeológus az iskolásgyermekek és 
konfirmaodnsok részére. 10 órakor 
istentisztelet: Bácsi Sándor lelkész. 
Este 8 órakot vallásos est as ifjúsági 
otthonban. 

Hétfőn, kedden, szerdán és csü
törtökön este 6 órai kezdettel soro
zatos nagyheti előadások. Hétlőo: La
katos György segédlelkész, kedden: 
.Bácsi.Sándor Je l iés t : ezerdán. Laka
tos György ^egéSTfeikéei, CSUtörtOkOB 
pedig: Bácsi Sándor lelkész tartja aa 
előadásokat A csütörtöki előadást 
este 7 órakor úrvacsoraosztát követi. 

Nagypénteken:.délelőtt 9 órakor 
ifjúsági isteotitzteiej^ Lakatos György 
segédlelkész. 10 órakor istentisztelet: 

iskolsk hazi ünnepélyekéi rendezlek 
elvói és kiadós inűjorral. A polgári 
fiúiskola ünnepélyét Etelaky Lajos 
tanár szép gondolatokkal átitatott 
beszéde tette felémelővé. — A nagy
község iskoláokfrűli népművelési bi
zottsága délután 5 órakor a polgári 
fiúiskola zsufulásig telt tornatermében 
rendezte meg a hazafias ünnepélyét. 
A több mint.. 700 f-ínyi közönség 
előtt lepergő mű-or keretében Lajtai 
Tivadar vezetőjegyző mondott em 

következő Lipót n.piaig terjedő időre 
választolták, meg: Patzold Mátyás 
ácsmestT személyében. KiscéM, illetve 
Celldömölk tehát, miot kOzség, az 
idéu éne meg a 150 jk évfordulóját, 
de .-gyén jubileum is adódik ebben 
az esztendőben Czyairs 30 évvel 
ezelőtt, 1907 ben egye.-ült Kiscell a 
szom-zédos Nemesdöraölkkel és sok 
sok vila és pereskedés utan lelvétte 
I D I I : Celldömölk nevet A név miatt 
veszekedtek .; cel iek és dörnölkiek, 
de egy bkent az egytsölés után 
i.yombao megindult-az áikotó munka. 
Még ugyanazon évben Lóránth Gy-Ja 
vezető jegyző e őreiatasabol és leltre-
készségéből kezdetét vette az aszfal
tozás, fásítás, majd a villanytelep 
felállítása, ami által Celldömölk meg
kapta a mai csínyt és külsőleg be
szaladt a modern nagyközségek sorába 
A harmadik jubileum a nagyközség 
lakosságának zömét, éltető erejét, a 
vasutassagot érdekli. Ogyanis 10 évvel 

| ezelőtt, 1927 ben alakult meg a ojell-
—Homoki sUsntas Kör, amelynek mult 

vasárnapi közgyűlése már tervbe is 
I vette a jubileum megünneplését. Re-
! szQnkrőPbelyesrrek tartanánk, ha a 

fenti Tiarom jubirenm egy-napon, közös 
erővel, minden társadalmi réteg be
vonásával lenne megtartva, inert ebben 
fz esetben mind befelé, mind kifelé 
nagyot es szépet lehetne produkálni. 

Vasutas áthelyezések. A Máv. 
j üzletigazgatósága Szűcs Gyula altisz

tet Celldömölkről Tapolcára, Csajbók 
Sándor altisztet pedig Tapolcáról 
Cilldöm'ölkro helyezte át. ,.: 

Pénzügyőri áthelyezés. A szom-
lékbesaédet, m í g . " levente zenekar, i bathelyi péozügyigazgatosagPottyondy 

László in. kir. pénzügyőri lő vigyázót 
Celldömölkről Vasvarra, vitéz Bartba 
Dániel fővigyázót pedig Vasvárról 
Celldömölkre helyezte at s z o l g á l t -
tételre. '_._ ^ . 

. Vallásos est Bácsi Sándor er. 
lelkész c-ütörtököo a csornai, ev. 
gyülekezet vállascs estéjén ejéuk ér
deklődés mellett előadást tartott. 

Gazdakor alakult Egyházashs-
tyén. A tuuit hét lolyamán megala
kult az egyhazashetyei gazdakör, 
amely maris 40 tagot számlál. Az új 
gazdakör einökévé Magyar Jáoos. 
esperes plébánost választolták meg 
egyhangúlag. 

Elkészül a Mesíerl-jánothazal 
ú t A mull évi programból kimaradt 

mölki apat megrongált egészségének [llasteri—Váiatosmiske—K«meneská. 

róni. kath. egyházi Yegyesknr és a 
vasutas dalárda szebbnél-sz-bb zene, 
illetve .énekszamokkal működött közre. 
— A celldömölki kong.' í/.r. ifjúság 
este 8 órakor reodezte meg a magas 
uíróju ünnepélyét. A zsúfolásig telt 
teremben Wittmann Jáoos a Nem
zeti dalt szavalta el hatáskeltöeo, 
Kleiu Márton pedig magyar irredenta 
daokat adott elő nagysikerrel.B.ett-
ler László ünnepi beszéde után * még 
Détilscb Lenke szavalt, majd a műsor 
utolsó számaként az ifjúsági csoport 
műkedvelői az .Esküszünk, című. 
hazafias jelenetet mutatták be Regős 
Endre kitűnő rendezésében. 

Jandl Bernardin apát beteg-

helyreállltasa céljából kedden Baia- polna—Köosk—Egyhavashetye és Já-
tonlnrsdre utazott előreláthatóan boaa- l noshása közötti út kiépitése döntő 
széntartó utókurára: | . 'ádiumba jutotL Kecden délelőtt 

Str l iU Elek dr. gyatza. Lap- I ugyanis* Vásárosmiskén az érdekelt 
zartakor e lesültünk, hogy pénteken jegyzőségek bevonásával értekezlet 
éjjel Móger I t t rásné sárvári lakos I volt tartva, amelyen a vármegyét 
hosszas betegség után elhunyt A j Héjj Gyula főmérnök képviselte. Az 
megnoldogu'tban Gerlits. Elek dr. fő- | értekezlet utan a btzottaág elvégezte 

.szolgabíró az anyósat gyászolja. 
'fi Celldömölk jubileumi észten 

dejt. Celldömölk őse, Kieoell 150 
-évvel ezelőtt, 1787-ben alakult át 
községgé és választotta meg első 
elöljáróságát, vslsmint képviselőtes
tületéi, mert addig az alig 30 házból 
alló Új település a dömölki apát 
urasága alá tartozott As első köz-
ségbirót 1787. október elsejétől a 

a helyszíni bejárást is igy az útépí
tési munkák a Mesteri—Vásáros
ra iske - Komeneskápolna és köoski 
szakaszon a közeli napokban megkez
dődnek. A Köosk—Égybásaahetye— 
Jánosháss és kelédi útszakasz kiépí
tésére körülbelül majd osak az őst 
folyamán kerül a sor. 

Kemenesalja közegészségügyi 
köreinek átszervezése. Az eddigi 

Ballá István műköszörűs 
é s e»s>rny6késatítA, Sárvár . 

Ha ollóját, beretráját, bajnylróját, lónylrójat garan
tálva, jól akarja elértetni, úgy keresse ftl műhelyemet 

Maria Terézia-utca 8. 
KellemssenTJúI,̂  oáákir^sastormrnM6^átt~i.yafalhntunk, ksnii , 
helyen elfér éa a nagy melegben a szabadban hűselhetoak alatta. 
Akinek még ninsasn, aa vagyea nálam, ahol"a legszebb es legtartó-

aabb aátorernyőkben nagy válsssték van. 
Régi kart ietrnyö v á z á k a t megveszek, vagy padig újakra 

felcserélek I - w —//•>.. ̂  •_ 
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beosztással szemben valószi,üleg sor 
körül a celldömölki járás közegészség 
Ogyi köreicek átszervezésére. A terve
zel szerint az-egész járás 6 körre 
lesz osztva. A jáaosriazai körhöz tar I szerepel." 

a jövő kedden délután 3 Örskor 
rendkívüli közgyűlést tárt, melybe* 
tárgysorozaián a celldömölki téli 
gazdasági iskola feláliítá-ának ügye 

toztk majd: Jánotsháza, Nemeskereszt-
úr, Keled, Karakó és Keroenespálla. 
Az egyházashetyei korhoz- Egyházas 
helye, Bob;1, Dóka, Kissómlyó, Köc. k, 
Borgata, Nemeskocs, Kerreoesk; pólós
ét Mesteri. A celldömölkvidéki. kör-

Az új 38. m. kir. osztálysors-
Jatak április iO-ao kezdődik. 86000 
sorsjegy kézül 43000 darabot, tehát 
az östzes sorsjegyeknek a leiét ki
sorsolják. A nyeremények összege 
tnbb mint 0 és fél millió pengő, 

höz: Alsóság, Izsakla, Nagysimooyi, I m o | y e l a i 0 o n a l készpénzben fizetmk 
Tokorcs és Mersevat. Az oilflyasz- j k|. £^ sorsiégeyal szereeOiés esetben 
erooylaikörhOz:0-lflfasszorryla,Csöíi- j 7U0ÖO0 pengő is nyerhető A jutalom 
ge, Kemenesinthályfa, Kemenessőm- j 400000 P, a fGnyereméoy 300.000 
jén, Kemenesszentmartou és VönCck, I ^ B t o n k i v ü l 100 COO P. 70.080 1?, 
A magyargeocsi körhöz; Magyargeacs. | 55.000 P, 50000 P, 45.000 P, 40000 
Kemiúesbőgyéaz, Szentéoy, Egyházas ! p stb.ilb. Nyerési esélyek t-kioteté-
keszŐ, Varkesző és Kemeuesmagasi. i j „ D a í osszea sorsjátékok élén élj.. 
A pápóci körhüz; Pápóc, Kenyéri, j körülményben és a teltétien 

őjti napokra a ján lok : 
1 I . Oveg oroszhal (16 hal) 1.48 fill. 1 kg. Irappi.tá sajt 1.60—2.— P 
3 drb. öróezhal ( —.20 fill. >/, kg. préselt sajt —.60 fill. 
1 drb. sősheriug —28 8ir. 10 dg. valódi lavatzi juhiúró — .24 Bll 

Csokoládényulak és tojásokból óriási választék 
i 1 e g 01 c s ó b b á r a k o n 
Szabó Lajos faszer és csemegekereskedésében 

Celldömölk, Kossuth L. u . I I . 

Rábakecckéd és Ke.meuesszeutpeter 

. „Hechttdl vegye sors ié -1 
gyét, a sora I M I Önnek sse-
rencsót ." Rendeljen levelező
lappal Budapest, zVndrássy ut 3. j 

Piaci hírek. A jánosházai he- j 
tivásárokat öt heten át sorozatosan 
elmosta az eső s igy most szerdán, j 
az első igazi tavaszias napon való -
saggal rekordszámba ment a sertés- { 
felhajtás. Felhajtottak összesen 4327 

megblzhatosagtsn leli magyarázatát 
ezen kfttnő állami intézmény napról 
napra fokozódó közkedveltsége. A 
sorsjegyek hivatalos ára: egész 28, 
fél 14 uegyrd 7, nyolcad 3 50 pengő 
az ötszet budapesti és vidéki lőáiú 
titoknál. tr— 

Hazafias ünnepély Jánoshazin-
Márcks 15 éti eslo 7 órakor kedvei 
ünnepség keretében fejezték be János . 
házán az 1936—37. évben rendezeti 
népművelési tanfolyamukat és előa
dásokat A Katbojikná Kör termeit 

rosszul záródó ablakán úgy folyik be 
a víz, hogy alig győzik a lakásból 
kimerni. E meiletr á háronTcsalád 
bútorzata és^zirhai vastagoo-^zöldel- J 
nek a penésztől s így mindenük ve
szendőbe é s - romlásba indult. Ha 
most ezekhez hozzávesszük, hogy a 
három lakásban 7—8 apró gyermek 
is nevelkedik, akkor mindenki meg
hozhatja a helyes ítéletét A -fenti 
panaszokat ai'. elöljáróság is több 

sertést, de emellett rekordot joltrotett • e l t i , t a | c s u f o l á 9 Í g megtöltötte az ér. 
az eladás is, pedig az árak -nagyon 1 . . . . . . — — t . le
tartották voltak. Gazdát csérélt 2453 
állat. A kövér sertésért 98—110 hűs 
sértésért 92—104 fillért; a májas 
párjáért 2V—40, tbíz. a féléves sertés
ért 30—60 pengőt fizettek darabon
ként. — A gabonapiacon á buta 
18.20—1830, rozs 17.80—18 00, árpa 
15.50-^1600, zab 14.00—14.50, teu-

. peri 13.00—13.50 és~ a burgonya 
2.60—5.00 pengőbe került. A celldö
mölki hetipiacon a búzáért 18.50— 
18.70, rozsért 17.60—1780, árpáért 

•15.00—1660, zabért 14.00—1A50, 
" t enge r i é r t 13X10—14.00 é? burgonyá-

2.50—460 pengőt Szeltek q-ként. 

Jótékonycilú adományok. A 
közel múltban jelent meg a Vasme
gyei -Mezőgazdasági Takarékpénztár 
r. t. mérlegé, mely az intézet foko
zatos fejlődéséről tett bizonyságot. 
A. közönségnek az intézet irányában 
megnyilvánult bizalmát legjobban a 
betétállománynak 4,500.000 pengőre 
való emelkedése doku iteutáljs. A 
részvényeseknek az intézet változat
lanul a 'mült évi~*osztalskot-- fizéll. 
.A jótékony célra szánt összegek fel
osztásánál nem feledkezett még az 
intézet arról, hogy a nyereség egy 
részét celldömölki fiókja szolgáltatta, 
iiíe^a-közsésji-szetjéoy-aiaoió céljaira 
SflTpeflgőt juttatott az elöljárósághoz. 
Ezenkívül a kővetkező c-lldömölki 

• egyesölelek—részesöltek—a 
Aoiió Katholika Cbafitatlv Szakosz
tálya, Evangélikus Nőegylet, Stefánia 
Gyermekvédő Liga, Izraelita, Nőegylet 
20—20 pengőt. 

Képvlselőtsstülsti gyűlés. Cell
dömölk nagyközség képviselőtestülete 

deklődő közönség, melynek soraibá D 

j ott láttuk a nagyközség e őljáróság* t 

se intelligenciáját is teljes Btámbanr 
j Az ünnep ly kimagasló pontja Farka 4 

: Imre tanító gondolatokban gazdag 8 

! a lelkesedés üstétől izzó beszéde volt. 
Aínélységes hazaszeretetből fakadó 

. beszédet, natalmas tapsorkaunal kö 
' szőnie meg a .közönség. A műsort az 
i újonnan megalakított dalárda é s az 
u eiemi iskola -VI. .osztályú" növendékei 
! szép énekszámokkal, szavalökomssal 

és szavalatokkal léllétr" változatossá; 
! A nívós üinspély a Himuusz-szal 

ért véget. 

RÓZSÁT, egyéb díszcserjét és 
évnlővirágot legoe-

mesf bb fajtákban, legjobb minőségben 
I Sohrikker Sándor faiskolája, alsote-
|' kerespuezta. u. p Lepsény, szaliít 

Kérjen árjegyzékeit 

Kilakoltatják . a sporttrlnün 
lakóit? Az óriási költségbe kerülő és' 
sok elégedetlenségre és még több 

^vitirá i§RnriW&BiB^'tfiiím&i& 
újabb gondok és valószínű; hogy 
úisbb költségek elé is állította'Cell-

• dOmOIk nagyközség elöljáróságát 
I Ugyanis a tribün emeletén a község 

három alkalmazottjának -elég- uépes 
családja lakik és -z a három család 
már évek óta állandóan panaszolja, 

r4MV-a-beJU>ntetejűléj__heton 
falu lakásokban valósággal megsülnek, 
télen pedig :vagy megfagynak, vagy 
ha fűtenek, akkor a falakról ujjnyi 
vastagon folyik a víz "és a pára. 
Nem kevesebb a panasz esős időben 
sem, mert ilyenkor az északfelé néző és 

B O R S O S S Á N D O R 
kelmefestő és vegytisztító üzemét 

CeUdömölkön, gróf Tisza István-n. 14. sz. alatt 
tetemesen kibővítette, nürnbergi. gépekkei berendezte, igy 
módjában áll kifogástalan munkát a legolcsóbban szállítani. 
Selyem, szövet, bársony és csipkeruhák szakszert!, száraz 
ye^ytiazUtásáJ éa festését vállalja, úgyszintén csipkefOggS-
- » J i , B * . • *S1 z— - L

 1 >, P * ~ — ~ — « 

.. nyök, butorezövetek és szalongar'nitüTák specialis liszUtisát. 
Gyászrahák soron kívül "kész ülnek. 

Ing-gallért 3 nap alatt tisztít I 
nagyérdemű közönség szíves pártfogását kéri" 

írben felülvizsgálta, nemkülönben a 
községi orvos is, aki sriutén egész
ségtelennek találta a lakasokat Ezek-
után tehát nem marad más egyéb 
bátra, minthogy a' három családot 
minél előbb ki kell lakollaloif Ezzel 
a kérdéssel már foglalkozott is a 
község vezetősége, amely ugyan ét 
vau itatva a jóindulattól és belátás
tól, csakhogy az a baj, hogy a három 
család kilakoltatása újból sók költ
ségbe kerOl, mert részükre évenként 
közel 2000 pengő lakbért, vagy meg
telelő ingyen lakást kell előteremteni. 
Egyébként, a tribün pincéje is állan
dóan tele van - vízzel, ami nem hisz-
szBk, hogy szintén hasznára lenne az 
alig pár évvel ezelőtt elkészült és 
több mint 40000 pengőbe kerülő 
épületnek. • 

Megfellebbezték a vásár tér k l -
hslyszéss tárgyában hozott határo
zatot. Celldömölk nagyközség kép
viselőtestülete pénteken mult két 
hete azt a határozatot hozta, hogy a 
régi vasárteret az iparosság és ke
reskedők-érdekeinek szemelőtt tárta 
Sára való tekintettej a Hunyadi-utca-. 
ban levő Hubert és Smideliusz féle 
földekre helyezi ki akként, hogy 
székért a földekért a pórdömőiki 
községi földekből 12.000 négyzet ölet 
ad as érdekelteknek cserébe. Amint 
azonban előrelátható volt, ez a ha
tározat bein. marad viaszhaog*aétkfil. 
Ugyanis pénteken délelőtt több kép
viselőtestületi tag és adófizető polgár 
aláiráséval befutott az ellenpárt fel
lebbezése, amely alapos és nyomós 
indokokkal a vásártér kihelyezését a 
pórdömőiki major melletti községi 
földekre kéri a vármegyétől. A fel
lebbezés egyik nyomás indoka az, 
hogy a vásártérnek a Hunyadi utcába 
való belyezóse esetén ki keil' sajátít
tatni Otv. Rosenberger Gyuléné, özv. 
Gáyer Gynláné és FftIOp József Hu
nyadi utcai lakosok kertjeiből gyalog
j á r d a céljaira legalább is másfél 61 
széles és 300 01 hosszú földterületet, 
amely kisajátítási eljárás legkevesebb 
6—7000 pengőjébe kerül majd a 
késségnek. Viszont ennek az összeg
nek úgyszólván s feléért teljesen 
rendbe lehet hozni és fel lehet sze
relői s major melletti földekre kihe
lyezett vásárteret Az utóbbi megol
dással tehát részben 2—3000 pengőt 
és részben közel öt hold földet taka
rít meg a község. — Minden esetre 
kivánoaian tekint mindenki a felebbe-
sés sorsa elé. amely a vásártér k i 
helyezését máris jó 6—6 béuappsl 
kitolts, mert valószínű, hogy végső 

állította össze a bejelentési kötelezett-
ség ^ila tartózó es a b.- nem jelen
tendő állatbetegségek o.ult évi pusz
tításairól szóló ki ni utalását, amely 
megdöbbentő adatokát tartalmaz, A 
kimutatás szerint több mint- 300 
szarvasmarha és ló esett áldozatul a 
különböző betegségeknek, de legna
gyobb pusztuld a sertésállományt érte 
ah.il az elhullott allatok szama más
félezer körűt volt.- Külön,-c; n két. 
legveszedelmesebb betegség: a sertés-— 
pestis és sertésorbáoc követelt ren
geteg áldozatot, több mtut ezrei. Ha 
csak a legminimálisabb számitásókat 
vesszők alapul, akkor' is mintegy 
százezer pengő értékű állomány ment 
veszendőbe Vasvármégyében egy év 
alatt. '""• ' , ; -

Kevés pénzzel sok pénzt 
nyerhet, ha osztály sorsjegy ét 
a Katona Banknál vásárolja. 
Ugyanott Jég, t f i i és életbizto
sítások, felvétetnek. 

. Cslldömölk nagyközség elöljá
rósága ezúton is (elbírja a tűzoltó-
köteles egyéneket, hogy az 1936 ík 
évben reajok kivetett.es még hátra
lékban levő tűzön váltságdíj it rövid 
időn belül fizessék be a nagyközség 
pénztárába, mert ellenkező esetben 
eljárás lesz indítva elfeuDk. 

Műkedvelő előadás Vönöcköa. 
A vönocki róm. kath. ifjúság az épí
tendő katolikus templom javára hús
véthétfőn este fél 8 órai kezdettel a 
Csordás-féle vendéglő színháztermé
ben táncmulatsággal egybekötött mű
kedvelő előadást rendez. Színre ke r t i 
Lukács István: Az óvódás kisasszony 
című 3 felvonásos színműve. -

Névmagyarosítás 
'. belügyminiszter engedelmével Tölti 
l Márton celldömölki hentessegéd Te -
| réoyi-re, Wénesz István kstonst 

híradó Vagvölgyi-re, Rozonits József 
téglamester és Rozonits Sándor cipész, 
pedig Rózsavölgyi-re változtatta csa
ládi nevét. _ 

Egységes árszabás a borbély-
szakmában. A caiidőrooikl' ipartetta-
let borbély- és fodrászszakoaztályának 
tagjai egyöntetűen a kPvetksző-ár
szabást állapították meg; borotválás 
30, hajvágás 60, lazonigazítás 
hajvágás kopaszra 40, ondolálás 
női hajvágás 60, női haj igazítás' 30, 
ondolálás igazítása 30 fillér. Aa új 
árszabás április l é n lép életbe, 

Szurkáláe lámpagyujtás miatt 
Berzsenyi Ferenc napszámos és Feleki 
Géza romén katonatzökevény, akik 
Celldömölkön a községi szegényház
ban laknak, a mult szombaton este 
_ (A—t ~ . r . ^ n M^i.-«AllllM'_ " 

csak a bal ügy miniszter hoz hatá
rozatot. 

100 szer psngö kár é r t s a vasi 
gazdákat. Zsigmond Gyula dr. várme
gyei állategészségügyi felügyelő most 

a lámpagyujtás miatt OsasessAialkpz-
tak, melynek hevében Berzsenyi kétt 
rántott és azzal hasbaszúrta Felekit. 
Berzsenyi ellen könnyű ttati Sértés 
símén megindult az eljárás. 

A Pesti Tőzsde új számábas 
dr. Reményi-Sohneller Lajos, gróf 

»jd I Somssich Qynla, 'Ordódy János és 
matek nyilatkoznak. As értéktőzsdei 
helyzetről, s batáridőpiaoról, ar leg
újabb tranzakciókról és üzleti szen
zációkról bő riportokat és informá
ciókat közöl tv.lap. 

http://kivetett.es


4. oidt i 

A hadirokkantak Agyaiméba. 
Mint ismeretes *a hatóságok selejtes 
kincstári lovakál bocsátottak a hadi-
rokkantak rendelkezésére. A lorak 
igéoyléae azonban oly aagy méretű, 
bogy a kérelemnek a hatóság nem 
tnet eléget teoni. Természetesen s mar 
beérkezett igénylések előjegyzésbe Té
tettek, de az igények csak a rendel
kezésre álló lóallomáoy figyelembevé-
telérel lesznek kielégíthetők. Az'újabb 
kérelmeket a hatóságok mar nem 
Teszik figyelembe. 

Vasvarmegys kavicsszükség-
Istesek ellátáséi a hirdetett verseny-
tárgya'ás n r f n a Tármegye közigaz
gatási albizottsága a s*a! Hasból 1803. 
ve.gon fenntartási kavicsot és 250 

- tagon hengerlési köany-got 113.113 
pengd erejéig a 'sághegyi bazaltbá-
bányából, 215 Tagon kavicsot 15.600 
pangó erejéig pedig a sOmegi bszalt-
banyaböl rendelt meg. A kavicsanyag 
kifuvarozasara beérkezett ajanlatok 
feleit is d ntött az útügyi bizottság. 
Kemenesalján a celldömölki körzetben 
ScbOntag Márton celldömölki fuvaros 
1765, az al se tagi kórzetben ugyan
csak SabOntag Márton 1041, aZ os't 
flyasszotiy faiban 
falni fuvaros 3153, a magyargeocsibeti 
ifj. Horváth Janosné éa Mikó Lajos 
királykutí fuvaros 2451, a kissom-
lyói körzetben psdig Csupor EroO 
sárvári főváros 7013 peogO értékben 
kspott szálliiási megbízatást. 

Hány éves a tolvaj felírd I ? 
Madarász Teréz kávéházi* felironö a 
mult ősz* folyamán a celldömölki 
Központi kávéházban, ahol alkalmazva 
volt, ellopta utódjának több fehérne
műjét Körözést adtak ki ellene s 
ennek alapján pár héttel ezelőtt 
sikerült is Sopronban elfogni. Kedden 
vonta felelősségre a szombathelyi 
törvényszék,- ahol kiderült, hogy a 
felironö már többször volt büntetve. 
Közben kétszer is két és fél évi 
fegyházra. A leány életkorának meg
állapítása azonban . egy kis vitára 
adott alkalmat Madarász Teréz ugyanis 
azt állította, hogy 25 éves, az ira
tokból pedig kidertttt,hogy 36. A leány 
azonban ragaszkodott a 25 évhez és 
csak akkor egyezett bele a 36 évbe, 

. amikor a biróság felvilágosította, hogy 
életkorának megállapítása sok időt 
vesz igénybe és addig fogva tartjak. 
Egyébként a lopást nem ismerte be,-, 
mert szerinte véletlenül vitte el a. 
kollégája fehérneműjét. 'A biróság-
btaonjítást rendelt el és egyben vé
dőt rendelt ki részére, mert a Isáay 
bűne a sok büntetés ntán nagyon 
súlyos elbírálás alá esik. . 

- Az őszi barackfák mstszésát 
ismerteti a Növényvédelem éa Ker 

H i a s I H W a A l J A 12. szám 

szár öngyilkosság stb. A legkiválóbb 
j magyar Írók novelláin kívül nagyszerű 

folytstásos regényt és közel'száz ké
pet talál sz olvasó a népszerű képes
lapban, melynek á r t !"0 fillér. 

S p o r t . 
ZTE—SBSE 5:0 (00). 

Bajnoki.. - Zalaegerszeg. 
A mérkőzésről a »DuuatitúJi 

Sport Üjság< zalaegerszegi nulo r.oja 
a következőket irta:. — Külön me*g-
lepetés volt* a pompásan feljavult 
banyacsapát hatalmas formajavulasa. 
Pompás játékukkal teljesen egyen
rangú ellenfele volt a bajnokjelölt 
ZTK-oek. .. . 

—".Pedig a körülmények nagyon 
szerencsétlenül alakultak. Már a 3 ik 
percben Horváth karja kificamodott 
s igy végig 10 emberrel játszott a 
bánya. Még J?uklér és Pápai porzó 
kspüráíövései csökkentették az SBSE 
esélyeit, amely a szünet "utan , Ősszé 
i s joppan t s igy a kitűnő, ttfbb^új 
játékossal felerősített ZTE ez ugyan
csak megsérült Csercsics kapus mellett 

| kOnnyon^ Bacsai, Szép, Varga, 
illetve: G -czi, Zsiray, Pápai és az 
első félidőben Csercsics. ..-

Egyéb eredmények: SzFC— 
Haladás I I I . 3:1, Kinizsi—Tapolca 

í 2:2, Keszthely—ZSE 3:1. Körmend— 
' SzSE I I . 2:1. L 

A bajnokság á l lása : 

Ültessen g y ü m ö l c s f á i ! 
JnTán-ijos áron beszerezhetők betegség

mentes fajta azonos gyümölcstacsemeték, 
bokorrózsák, díszcserjék stb. 

-; S e r e g ó l r B é l a 
faiskolájában 

u. p. Pápa Borsosgyőr 

Ár és fajtajegyzéket díjtalanul küld. 
Állami felülvizsgálat. Faiskola szöv. tagja. 

i 
vasárnap házi asztali lenniszvereenyt RheUDia, kÖSZVény, CSDZ/SClllaS 
rendezett -amely ^ i kővetkező -ered-—Izületi fáidalmait gyógyíttassa 
menyeket hozta:-férfíeeyéni verseny: ... BudapeSttM C 

tészet legú abb szama. Cikkeket közöl 
még u szőlő idei epeciallis metszésé^ 
ről, az OnlOzhstO giUmO.Crösökröl, -a 
legolcsóbb -virágpalanták'ról, a g'yü-,. 
mölcafik tavaszi permetezéséről, a dió 
vetéséről, a levéltetvek mostani irtá
sáról stb. A dásan illusztrált, színes 
gyOmOlcsképet is közlő kél szaklapból 
a . .Növényvédelem. kiadóhivatala 
(Bodapest, V., Földmlvelésügyi Mi
nisztérium] egy alkalommal lapuokra 
való hivatkozással díjtalanul féld 
mutatványszámot. 

A tűz katonái. A budapesti 
tűspltósag bámulatosan pontos mun 
kajának titkairól lebbenti fel a leplet' 
a pompáé illusztrációkkal tarkított 
cikkben" Tolnai Világlapja, mely gaz
dag tartalommal és nagy terjedelem-. 
b*n most jelent meg. Az érdekes 
aikkek dús sorából "kiemelkedik még: 
A bsikstes őstehetség, az angol rend-
őr»k gáz-treningje lámriag n rink-pr-. 

1. SzFC 13 13 — — 69:9 26 
2. ZTE 13 11 — ' 2 49:19 22 
3 Kinizsi 11 8 1 2 62:12 17 
4..KTK 13 8 — 5 60:34 16 
5. CVSE 11 7 — 4 31:17 14 
6. MZSE 13 7 — 6 17:26 14 
7. SzSE I I . 11 4 — 7 18:3!) 8 
8. Tapolca 11 3 1 7 11:33 8 
9. P. Vas. 12 3 2 7 16:46 7 

10. Keszthely 12 3 — 9 10:35 6 
11. Sághegy 12 1 2 10 10:43 4 
12. V-sutasIII11 — 2 9 12:51 2 

CVSE—Ajkai DSO 4:1 (1:1). 
Barátságos. Vezette: Neubruuu. 

A vendég üveggyári c.»pa. az 
első félórába i teljesen égyeuragú 
ellenféle volt a hem pályán jatszo 
vasutasbak, sőt a 7perobeuPernyciz 

-röjrést^tBéjf-* TteietéstFísrrnegszerrzte. 
Később á CVSE mindjobban feljavult, 
a csatársora több szép támadást 
vezetett, de az egyenlítés csak a 84 
percben született meg--Süle góljából, 
A második félidőt azonban mar végig 
a CVSE uralta és csak az -AUSO 
szívósan védekező éa jól tömörülő 
védelmének köszOnhető, hogy Osvath. 
Fülöp-rés:1 VágvoljJVi-göjaivaf ~4tt- re 
megúszta a végeredményt 

Jók voltat .a CVSg bői:- a köz
vetlen védelem, továbbá Egervári, 
Vagvölgyi é3 Budai. 

Mai műsor: 
A" CVSE ma délután a 'csalár-

eor- tengelyében Péntekkel megerősítve 
Tapolcán jaisza az idei első baini-ki 
mérkőzését. A .TV SEodahaza mindén, 
kor veszélyes ellenfél volt s így csa
patunknak a pontokért nagyon még 
kell küzdenie: A mérkőzést: Fritz 

kolban,' Card meslerdelektir legújabb 
bravúros nyomozása, Tóm Uoxter, a 

'híres gab'gazter. budapesti kj+i-irlja. 
A történelem ikolisszálítkaiból. a osa-

F.jveb bajnoki mérkőzések: Ha
ladás I I I .—Sise 11, SzFC—KTK, 
Keszthely—P. Vasutas.\ZTE—Kinizsi. 

. SBSE—Celli Levente.'.. 
A szabadnapos SBSE egy köny-

tryű rolf&őzest' játszik déiulau -fél -4 
n/au kézi|;-t(el a jó érőkből álló éa 
megerS-íteti levente csapattal, 

1. Bácsi Studor, 2 Bognár.Béla. 3. 
Hubert Ferenc. Noi egyéni:-1. Vajda 
51, 2. Finta át , 3. Mo'nar A. Férfi 
páros: 1. Bacii—MoriTz, 2 Bognár— 
Hubert. Női páros: 1. Vajda M.— 
Finta a ; 2 Oswald I.—Molósr A. 
Vegyes páros: 1. Bácsi—Vajda, 2. 
Gncza—Moluár. -»• Ma de utair 3 
órakor ugyancsak' ar. .ev. ifjúság ren
dezi meg; ."Celldömölk—Szombat-. 
boly. keresztény if.ú.-t'gának vá'pja-
tott asztali tenniszv'ersenyo . Az egjéj 
aülel és--a . sport barátai: szívesen 
latja a rendezőség. ~ -

Apolló Hangos Mozgó 
Felelős vezető : Wittmann Andor 

Celldömölk. . . 

Március 20 szomiiat, 21 vasárnap. 
Chárlie; Chajilin a legjobb fíniszinész j 

kitűnő- viástílmi": 

M o d e r n idők 
Egy ügyefogyott ki-ember keresztes-
hadjárata egy (ait-ttka. kenyérért és 

egy cseppnyi boldogságért. '- i 
Nagyszerű kiegészítő és Híradó. 

Előad-sok.-kezd-ie: szombaton est- fél j 
9 ó r a o r , vasárnap déiulaií 2,4, 6' | 

— r - ^ w esesle fet 9 i i a i o r . . I 
Március 24 s:erd:, 25 csütö rtök. ' 

Filléres belyarak. 
Ketten egy jeggyel. 

ZORO és HORD két orím szüntelen 
kacagtató kitüuő filmje; 

A cirkusz hősei 

3000 

H U N G Á R I A FUBDO 
törkölyfürdójében 

V I I lloliany u. 44. .orvosi felügfelet 
Olcsó jiausal-arak. Eliátás és szobák 
ról gondoskodunk -az épületbej levő 

Cin inentál Szállóban. 
. . Ismertetőt küldünk. . 

Kölcsönkönyvtár 
Ce l ldömölkön 

: köteles kolcsönköny vtarams t aWes-
I selényi u:ci 1. szám"'alatti lakás..-
í mon me'giiyitottom. Havi 1 P kölcsön-
l díjért hetenként háromszor c.erélbét 

úgy a magyar,' mint a világirodalom 
\ claseicas modern-műveiből. . 

K e m é n y K l á r i . 

1 drb. ártán, idomított 
Dobbermann-féle 

K U T Y A 
azonnal, olcsón eladó 
Baross Imrénél Celldömölk. 

Díszes, faragott, ke-
ményfából kéizült 

i P s s i l 
9 fiókkal azonnal olcsón 
eladó. Cím a kiadóban. 

Betonnak való fehér 
i kavics, éles homok 

akár az egész terület fciterrtie-
lésre, a k á r pedig" köbmétereti

ként eladó. 
Cim a kiadóhivatalban.. 

Ingatlan adásvétel 
Ctoknyay Jqtsef földművelésügyi mi
niszter által SOgedélyezett, törvényes 
ksrstck kost működő ingatlanforgalmi, 
irodája (Celldömölk, Árpád utca 16) 
foglalkozik sssiádi -házak, bérházak, 
villák, gazdaházak, mindenféle üzlet
házak, szállók-vendéglők és egyéb" 

S x O Ü O O l i v á n y o k 4 hazaainggtUpok adásvételével.^-Nagy 
R T m . a- „ , . ( , , e r e , vesszők Afji«*All é s k i » b i r t o k o k . swőldbirtntók (Sághs- • ^SJÍ^SSL-^^J^J^ gyén,- Somlón) és^egyebütt, ngyanezsk 

bérlete és elsdáss. — Aki eladni, 

'^Szerepéinek még: Han; 

Slezak, Hajraássy Ilona; Adele Sand 
rock és-ftólf Wanka. 

Pazar kiegészítő és Híradó. 
Klőadások kezdete: szerdán este fél 
9 órakór, csütörtökön este 6 és fél 

9 órakor. ^ 
Hslyárak : Ünnt-pnap. szombaton és 
TasárnarJT^Támlássvék -100, páholy' 
80, fenntartott hely 60, I . hely 40, 
I I . hely 30 és gyétmekjeg'y 20 fillér. 
Szerdán és csütörtökön; Ketten égy 
jeggyel.Támlasszék 120, páholy 100, 
fenntartott hely 70, I . hely 50, I I . 

hely 30 és gyermekjegy 20 fillér. 

AsztSIi tenniszver8'eny. A cell
dömölki ev. ifjúsági égyejailet a mull 

és Mathiász kü.ODltfge-ségek^valainint 
gyümölcsfák megbízható - beszerzési. 
— — — helye; — .. 
S z a b ó G y u l a szőlőtelepe 

G y ö n g y ö s . - > 
Kérjen arjtgyz.ket. 

venni akar, helyesen cselekszik,, ha 
törvényesen műlfödő ingstletn'-'köst?-
titff irodával bonyblltja le ügyeit, 
mert megóvja msgat esetleges (élre-

• vezetésektől, becsspásoktól.: ír 

NyataBiott D .ri.„-rcvc Námlor villaojj:rórc tKTeadezett. Irányvnycoitj^Bán', (^lklörnölk. 


