
XXXIli. évfolyam. A r a 1 0 f i l l é r . CelliömSlk, 1937. ápr i l is 9. 19. 

K E M E N E S A L J A 
Megjelenik minden vasárnap reggel 

Előfütetési dii egész évre 5 P, fél évre 
250 P, negyed évre 1.30 P. 

P O L I T I K A I L M P . 

F e l e l ő s - s z e r k e s z t ő é s k i a d ó : D I N K O R E V E N Á N D O R 

Szsrkésztóaáj éa kiadóhivatal: 
Celldórnölk. Kossuth Lajos-utca 14. szám 

Hirdetés dija előre fizetendő. 

M e g h a l t Dr . G E R L I T S E L E K , járásunk főszolgabírója. 1 
Hétfőn délután 5 óra tájban 

Celldömölk utcain méit jóformán szét 
sem oszlott a Lóráutb Gyula nyug. 
ICjegyzó temetéséről hazafelé larto 
gyászoló kOzcoeég, amikor megdob 
bentő erővel terjedtél a hír, hogy 

' .Gerlits Eiek-dr. foszolnáliró szívszél
hűdés KOveUüztében hirtelen elhunyt. 
Az emberek ajakáról eltűnt a mosoly, 
a lelkek mélyére pörölykéat csapott 

- a megrettenés szele, amelyet pár pil
lanat mnlva a. kétkedés váltott fel 
mindenkiben, mert hihetiennék látszott, 
hogy az életerős, alig 52 éves főszol
gabíró ilye: váratlanul és hirtelen 
eltávo-zon aírelők-közül. 

Sajnos éa szomorú, de a hir 
~ valónak bizooyuli. Lóránth Gyula 

temetése után Tóth Lajos kemehes 
magas: körjegyző felsietett Gernts 
Elek dr. lakasára, hogy egy hivatalos 
Ogyet megtárgyaljon vele. Mivel a 
körjegyző tudta, hogy a főszolgabíró 
betegen fekszik az emeleti lakásán, 
megkérte Szántó Gyula altisztet, hogy 
főnökénél jelentse b». Szántó fel is 

_ sietett az emeletre, de alig egy fél 
perc rr.ul.-a megrémültén adta Tóth 
Lajosnak tudtára, bogy a főszolgabíró 
élettelenül fekszik a szoba sezlonán. 
Nyomban telefonon szóltak segítség
ért a kórházba, majd elhivattak a 
közeli Stefániából Holéczy Zoltán 
dr t is, de a megérkező orvosok már 
csak a beállott halált konstatálhattak. 

Gérlita Elek dr. mintegy négy 
héttel ezelőtt influenzában megbete-

kesőbbazivizomgyul-
ladás is párosult. Maráezy Jenő dr. 
kórház!' főorvos kezelte, akinek, a 
tanácsára szombaton mult két hete 
felutazott Budapestre, ahol egy atív-
speciálitta professzorral vizsgáltatta 
meg magát. A professzor egyhónapos 
teljes és abszolút pihenést javasolt 
szánjára. Gerlits Elek dr. azonban 
nem' követte orvosai tanácsát. Feküdni 
tküdt ugyan, de bajlílhatatlan aka

ratereje nyugodni nem engedte. Sza
badságot nem kéri feletteseital, hogy 
csak a hivatalos egyeket intézhesse 
s igy még a betegágyában is álian 
dóao a járás ügyei és az aktuális 
események érdekelték. Irt, diktált, 
tervezgetett és intézkedett, így halála 
előtt ia alig két órával utasításokat 
adott arra nézve, hogy Celldömölk 
derék polgárának, az elhunyt Lóráoth 
Gyula lőjegyzőnek temetése méltóan 
ét rendben menjen végbe. Utána 
élalndt és álmában -serte a - kérlelhe
tetlen halál. A lakáéban teaki sem 
tartózkodott, mert felesége délben 
elutazott-Sárvárra az édesapja meg 
látogatására. 

Gerlits Elek dr. 1886-ben Szom
bathelyen született. A tanulmányai 
elvégzése ntán, 1907-ben került a 
vármegyéhez, mint köz(gaigatási gya-_| 
kornok. 1910-ben választották meg 
szolgabírónak Szentgotthárdra, ahon
nan a világháború kitörésekor, 1914. 

"augusztusában bevonult a soproni 18. 
honvédgyalogezredhez. Rövidesen k i 

került Galiciába, 
oroBZ fogságba 
esitendöltflllötla kulöuböző szibériai 
logoíytáborokbanT~Á sok nélkülözés 
és szenvedés nem törte meg, de 
beteggé tette a szívét, amely végül is 
élete legszi bb korán megölte. A í" 
gotytársai szerint kitűnő pajt&s és jó 
kolléva volt a szörnyűséges szibériai 
táborokban, ahol az u.ulsó falat' ke 

ahcl 1915.. elnjén j felállított óriáai trianoni emlékkereszt 
esett, itt közel 'Int i hinteti de sokat fáradozott az oitffy 

asszony fai hadi logoíy temető díszítésen 
és karbantartásán is, amiért több 
ízben (elsőbb elismerésben is része
sült. Hogy az Ínségeseken segíteni 
tcdjoU; az Ltóubi' evekben egymás 
utan hozatta n-rdb" járásunk elha
nyagolt ee hasznavehetetlen útjait s 
ezen a téten még nagyon sok és 

már a 
Uyerét is odaadta a nélkülözésektőt j messzemenő tervei voltak, de ezek 
sokat szenvedő magyaroknak. 

Mint hadnagy szereli le, de még 
a harciéri szolgálata idején nevezték 
ki tb. főszolgabírónak szebben _á~ mi-, 
uóségbeu münödött a háburú után 
Szentgotthárdon, majd Körmenden, 

december 1929. december 19 én választották , 
' meg celldömölki főszolgabírónak Pós- i 
'. t iy Gusztávval szemben. 1930, január j 

1 én foglalta el hivatalát s azóta , 
j állott, a járrLsnok élén a felettesei, de I 
J különöseu az ügyes bajos kisemberek 

megelégedésére. Keménykötésű, haj- j 
líthatatlan, de egyenes és igazaágos 
r rcber volt, a hivatalában pedig min 
duókor pontos és pedáns. Nem tűrte 
a visszamondást és a nem et, feltét
len megkövetelte az utasításai és 
rendeletei betartását, az akarata éa 
szánd kai végrehajtásában szinte meg-
tanioríthatallan volt. , -

j . Ktménységéveí és hajlíthatat-
' lanságával bizonyos körökben szerzett 

is magának ellenséget, de aki közelről 
ismerte és látta működését, az csak 
tisztelte és megbecsülte Különösen a 

szociális téren volt—nagy, nemes és 
megértő a siíve. Panaaaoa vagy baj
bajutott ember, soha sem hagyta el 
üresen, elégtétel nélkül az. ajtaját. 
Nagyra becsülte a kisiparosokat ia és 
ahol osak alkalom kínálkozott, támo
gatásukra sietett. A legutóbbi celldö
mölki kösaégi választásnál is lökéül 
iparosokból álló elöljáróságot válása-, 
tamit, részben átért^-hugy arra a 
magaslatra emelje őket, amelyet 
megérdemelnek, részben azért, mert 
remélte, hegy mint gyakorlati és nagy 
terhet viselő emberek, jobban sáfár
kodnak majd elődeiknél a község 
vagyonával. 

Legtöbbet törődött a kösegészt 
ség és szegényügy kérdésével s azt 
lehet.mondani, állandóan .ez -á _ké-
probléma foglalkoztatta. Tisztára neki 
köszönhető a celldömölki és alsósági 
Stefánia Anya és Cseestmővédő In
tézet é s : a .Celldömölk i Tüdöbeteggoo-
dozó Jetézet—feláiiitasa é s . r a l ó h i n tisitvionlffitr^Ozlük-Havaay Béla-dr 

keresztülvitelében meggátolta 
halál. 

A tragikus hirtelenséggel elhunyt 
löszolgabírót szerdán délután kisérték 
uloisó útjára az egész járás osztatlan 
részvéte mellett. Már déltajban meg-
érkezlek Celldömölkre a járás 36 
községének nfpes klldöttségsi, élükön 
a körjegyzőkkel, eegédjsgyzőkkel és 
községbirakkal. Egytől egyig koszorút 
hoztak, hogy lerójják hálájnkat és 
kegyeletüket a vasakarata, de jószívű 
föbírajukktl szemben. Kei ora tájban 
a gyáazház körül már hullámzott as 
egyre érkező gyászoló közönség, úgy 
hogy mire a beazsntslés ideje elérke
zett, közel 6000 ember gyűlt össze. 
Fent az emeleti szobában pedig dél 
óta a frontharcos főcsoport álltak 
telvá'tva örséget a megboldogult dísz-
elnökük koporsója mellett, amelyet 
elborított a szebbnél-szebb koszorúk 
erdeje. \ -

- A beszentelést 3 órakor a fő
bírói hivalal előtti térségen Horváth 
Károly dr. esperes-plébános végezte 

-nagy papi segédlettel, míg a vasutat 
dalárda Ublár Gyula karnagy veze
tésével gyásidalt énekelt. A beszen-
telés ideje alatt a ravatalt a helybeli 
ét a vönöcki frontharcosak dístzaka-
azaiuak négyszöge vetts körül, rajta 
kívül helyezkedtek el a leventék, tűz
oltók, iparotok, kereskedők, vasutas 
és lelekezeti egyetületek, rnind mind 
a zászlóik alatt A gyászoló család
tagokon és rokonságon kívül a vár-
megye és a járat vezetősége ós intel
ligenciája élén ott láttuk: Ostffy Lajos 
dr. főispánt, Horváth Kálmán dr. al
ispánt^ Szeotmártoni Radó Lajos or
szággyűlési képviselőt, Csorba Gáspár 
pénzügyigazgatót, Vidos Árpád főjegy
zőt, Gálba Vince vezetésével a vár
megye—főszolgabíróit és Jznigahlróil,-
á számvevőség é» gazdasági felügye
lőség tisztikarát, Hutiray Andor dr. 
megyei főorvost, az Összes celldömölki 
orvosokat, ügyvédeket és közhivataluk 

áldásos működése. Ezeket az intéze
teket minden körjegyzőlóg területén 
meg akarta valósítani. Legutóbb a 
jáoosházai és kenyeri-i közegészség
ügyi házak (elállításán fáradozott, nem 
eredménytelenül. Nagy érdeme van 
abban ia, hogy a eelidömöiki köz-
kóthaz ma a menza környék egyik I 
legmodernebben renovált éa felszereit 
intézménye ét hogy még ebben az 
évben a kórhás egy modern t ldó 
beteggoodoió pavilonnal bőrül. Ren
díthetetlen'magyarságát -a Sághegyen • dr. 

jarásbírósági elnököt, Bulyovszky'Ödön 
alezredest, Pletnits Ferenc dr. kor
mány főtanác'sott, Reioher István polg. 
itk. igasgató vezetésével a tanteitű-
lettket, Halász Gyula állomásfőnök 
vezetésével á z Osiset szabadnapos és 
nyugdíjat valutátokat, továbbá koltai 

Károly 'gróf, 'vitéz Hérletsndy ; J3é1á7 
id. és ífj. Nnnkovits Dénes, Bardosey 
Zoltán, Sehmidt Gusztáv, Czobor 
Antal földbirtokosokat, Magyar János 

Strsoal Jótstf, Hannig János, 

Partly József dr., Geál Gergely éa 
Tauay Józsof plébánosokat, Bácsi 
Sándor ét Moód- Alail.r lelkészeket, 
Lázár Jauö . igasgató vezetésével a 
bazaltbanya luztikarái, valamint Mak
kos Jczséf polg. isk. igazgató és Eber-
bardt Mihály dr. vezetésére! János-
háza intelligenciájának is tekintélyes 
részét ^ i 

Bsszentelés után a koporsót a 
dömölki templomig gy tszhiatón vitték 
és ott tették át autóba, hogy Sárvárra 
szaliíteak. A gyászhintót végig a 
Széchenyi úton szinte végeláthatatlan 
tömeg kiaétte s bizony-ilyen vég 
tssiégbea Celldömölkön - még kevés 
embernek volt része. A keporsó athe • 
lyezésekor Hokhold István községbíró 
el-elcsukló szavakkal' vstt érzékeny 
búcsút az eltávozó lősaoípabíiótól, 
kiemelve annak mind a járat, mind 
a nagyközség érdekében kifejtett 
érdemeit . 

A helt testet délután 6 órakor a 
sárvári temetőben helyezték örök 
nyugalomra, Sárvár és á tárváii jarat 
vezetősége és uagy=zamú intelligenciája 
jelenlétében. Celldömölkről ia átment 
a frontharcosok dísesákaszs, valamint 
vonaton és autókon Gerlits Elek dr. 
jóbarátaioak éa tisztelőinek nagy se
rege. A temetési gyásszertartát tWé-
ber Antal h. plébános végest* nagy 
segédlettel, majd Tóth Lajos keme-
nesmagasi körjegyző a járati-jjegyző-
egyeiüfet n-vében az alábbi lélekbe
markoló szavakkal vett bús-út lő-
btrájátót: 

Gyásiolo Közönség! . 
Mint a hirtelen jövő nyári zi

vatar, mint a váratlanul kitörő foid-
rsngéi, mint á felhőtlen, tiszta, nap
sugaras égből lesújtó villámcsapás, 
oly- váratlanul ért bennünket aa a 
döbbenetes hir: Meghalt Gerlits Elek 
dr., a cemlöinölki járás fősiolga-
biraja. 

Hál lehetséges volna az, bogy 
a tegnap még sziklaként álló életerős 
tölgy, nia porbahúlra, élettelenül fek
szik itt előttünk? Hát valóság volna 
az, hogy az acélos izmok, elernyedve 
az elmúlás tenyér tárják ma elénk ? 
Hát valóság volna az,hogy a tegnap 
még erélyes bangón intézkedő, de 

}_emeUeU--« végletekig j n , ' melegslltjl 
járati főszolgabíró ma már halott? 

Sajnos, így van, elvégestetett I 
Kialudt életmécseiének utolsó lobbá
nása, i t t pihen elöltünk a járás első 

érző szívd hivatal főnök ü nk, 
atyai jóbarátunk. , 

Nem is tudjuk hirtelen rendezni 
gondolatainkat, lelkűnk olyan mint a 
viharkorbácsolta tó, nyugtalanul hány
kódik minden érzésünk, szivünk eter 
sebből vérző húsdarab, fájdalmunkat 

! érezni és elmondani hogyanfa ttídnaht. 
Mi a vele szorosabb kapssolat-

I ban álló községi tisztviselők, mi tud
juk csak igaaan est, hogy mily meleg 
aziv dobbant utolsót akkor, amikor 

1, 
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fcae tápanyagokat -zolgaltat a barom
fiak etetéséhea. 38 szásalék leheljél 
•a 10 százalék zsírt tartalmaz, ezeit 
a j-ovaroi leletatéae tanácsos. Mivel 
azoubea a nyersen való etetése kü-
lonösen a sertésekre nézve ártalmai 
ja lehat, mert a fonálférgek osztályába 
tartozó, asrtéaakre káros élősdi van 
a cserebogár testén, ezért igea taná
csol a cserebogarakat leietetés elő'.t 
leforrázol Cserebogarakai szánna, 
boíszatb ideig i i eltarthatjuk és vele 
allatainkat jó eredménnyel etethetjük. 
Igen ehető ea igen tartalmáé etetni-

- ráfié, azért érdemes a cserebogarakat 
összegyűjteni, lelorrázoi, a padlásra 
lalteritent él szárítás után megetetni. 
Kelti-a célt erünk ei eele. Megakadá
lyozzuk a rovar pusztításával annak 
további szaporodásit, másodszor pa
dig olcao takarmányhoz jntnuk. 

Felakasztotta msgát. Péntekéi 
mait egy hete Horváth Térés 54 éves 
kooski hajadon öngyilkossági szán
dékból felakasztottá magát egy kazal
hoz támasztott, létra lelsfl fokára. A 
bazb'liek még id-'ében ráakadtak éa 
lavaglak.de mégsem lehetett meg
menteni az életoek, mert Ötnapi 
szenvedés után, ,-zerdan—meghalt. 
Horváth Teréz hosszú éveken át 
szakácsné volt,' keresetéből esalatt 
az idő alatt, néhányazáz peogőt ösz-
azstaksrított Oreg napjaira, de a 
péuzt illltólag kcicáOn adta éa moat 
visszaszerezni nem tudta i így elke-
oeredésébon határozta él migat az 
Öngyilkosságra. 

Egy ebédlő lámpa 
— úgy petróleum, mint villaay-

íogjasztáara — olcsón eladó. 
Cím a k iadóhiva ta lban , 

Cterkerztoiaéilom Alioiágos. 
.Az a.soaagi róm. aat. egyháikOzség 
fiatalsága kábelében Csákány Antal 

. tanító és Kovács József a jegyzó 
cserkészcsapatot szerveztek. Lelkei és 
bozgó faradozaaokuak meg is lett az 
eredmi uve, mert a mult vasárnap 
aoir 25 új oseikeat letette az. Onne-
pélyes fogadalmat. 

* • OTT eegélyek litérésftesrs. Az 
Orazágos Testnevelési Taaaas Mesteri, 
Dnk» es Izsakla községeknek egyen 

l b V s z á Él

ként 300. Vönöck ée Nigyaimooyi 
közséjekoek pedig egyenként 350 

' pengő segélyt utalt ki teventelOtér 
épltéaére. 

Élet-halálharc az issrdtbee. 
Száz£jer_ magyar el Brazíliában, tro
pikus forrót ágban, ezer é l e tveszede-
leir.be:, és aa őserdők, borzalmai cO-
tőtt -T-tről a reudkfaOl éideke.s téma-
ro< közölj cikket T Inai Világlapjaűj: 
. - t j í t j , aeiy -gazdag tartaiommá] és 
I.ÍÍI .erjedelemb--.. most megjelent. 
További cikkek: -Háborús készOlödéa 
e béfrOoé. D.vat éa zabeszét. Nagysá-
'tUf (el-dei.em. Hány eres koiáig bo-
t :i • " asiauuy. Négy lábon játó 
« á r . • . • hazak v.ia.a atb. A legki
válóbb ziugyif iiók novelláin ..ívül 
íiagy- rű folytatás' >s regényTí-i közel 
eamjt p >ewr»s «ép.t talár az olvasó a 
népszeifl heti'apba'a. Tolnai Világlapja, 
ezy szsut • tíO Hl ér. 

tökéletesen megta-
nulni akarókat sze-

rétiy díjazáserfT tanítok. Dm a 
kiadóhivatalban. 

' A Vendégforgalmi Űjaág új 
- aaá"nr«*slirsanyi Z-olt főszerkeazta-O-

b-n éraV-*- tárta inamat jelent meg. 
Vi>azapilla • r eitieo az rOmuit ev 
eredményeiről beszámoló közitjűléa 
ttíltlyá.-.'.rcil ludósii, antL-lycu'Cáergö 
Káro ly Hr. ah-pá a^OJdVESZTTinn-
AAasástat inéltatv* kijéleotettaj Nekünk 

Gépírást 

vidéknek éa a- i.dek, megyéknek na
gyon lontos érdekünk fűződik a szö
vetség oétkitűzjfchez és működéséhez 
én a anagam^rJt..er." i i ehhez a köz 
líazgatasnar a legn elegebb lamoea-
táaát buyjííton) A varhegyi barlang 
relytélye, leaa e oszo turulaazallé? 
Kopee • Bemutató a turisztika ea az 
úszósport ÍJJSZI hazájából Eger éltté 
bői. A korábban kezdődő sz tűid őröl. 
A lovasoyarelasroi. Budapest pariali-
usomkerU>fől a MarpitszigelrOI. Ae új 
utazáai kedvezményekről hoz érdeke* 
Cikkeket éa közli a -Izetőveodéglátó .1 
kastélyok és kuriak aévaora . Ezen- . 
kívöl az állandó rovatok hasznos éa 
sok színea közleményein at itjojt ér 1 

tékes tudnivalókat úgy a nyaralni- 1 
vágyóknak, mint a vendéglátóknak. : 

Mutatványszámot Ígyen kOld a kiadó 1 

hivatal: Budapest, I I . Zsigmond u 9. 

S p O F t . 

A bajnokság á l l á sa : 
1. SzFC 17 16 — 1 90:14 32 
2. Z1"E 17 14 — 3 70:26 28 
3. Kinizsi 16 10 1 4 71:16 21 
5. KTK 17 10 — 7 63:46 20 
4. CVSE e 16 9 — 6 37:23 18 
6 MZSE 18 8 — 10 21:41 16 
7. SzSE I I . 17 7 — 10 27:34 14 
8. Tapolca 17^5 2 10 16:49 12 
9. Keszthely 17 5 1 11 22:31 11 

10. P. Vas. 16 4 1 11 19:65 9 
12. Sághegy 17 3 -2 12 18:53 8 
11. V.sntasHI.16 2 3 11 19:64 7 

Körmendi. TK—CVáE 2:1 (0:1). 
Körmend. Vésette: Czeczely. 

Az elmúlt vasárnap egy"jó mér
kőzésnek akartam izemtinuja lenni. 
Elutaztam a vasatiiaal Körmendre. 
Jó par futtballmérkőzést láttam már, 
voilam á kerület összes varosaiban-, 
da amit Körmeadeo láttam és ta
pasztaltam, az valahpgyao nagyon 
furcsa ée nagyon ártalmas volt az 
egész magyar luttal.csoportra nézve. 

Nem akar ez a pár sor védő
beszéd lenni a vssetas mi'lett. mer: 
tán úgy is kikapott volna- a csapat, 
de ax biztos — éj ezt par elfogulat
lan körmendi aportember ie allítotti 
— h l nem félemiitik meg aeelliekot, 

»n»gy« csapatok ellen, mert mint a 
' iörmeuuiek mondjak, náluk a colli 
vasutas nagy csapati E.y fair futballt 
jatszo csapattal szemben pedig nam 
sza"bad így viselkedni. 

SBSE—Move ZSE 4:1 (1:1):/ 
Bajnoki, Vezette: Szalay. i 

Hétről-hétr. örvendeteeen jaynl 
a bányáazgárda. Egynagyneifl epyüt 
test fektetett kétvállra. Tan aa egész j 
I I . osztály legnagyobb meglepetéae | 
volt a rasároipi eredmény. 

Mai műsor: 
CVSE-SzFC • \ 

Bajnoki. Vezeti: 1'ildmann. 
A szombathelyi csapat mar 

szinte biztos bajnoka az alosztálynak, j 
Ugyan a mult héten kikapott eger-
azeg>-n, d l az nem yalatoztatolt a , 
hilyzetéo... •'• . " 

A vasotai mindig szép ered- { 
ményt ért el az. SzFC ellen, így most! 
is nagy mérkőzésre van kilátás. Ki j 
.rbe; aosiOrOLi a kOrmendi csorbát 
a kék-sargaknak, a szombathelyi 
kék-sárgak ellen es ha sikerül, úg, 
visszanyeri tekintélyét a CVSE.. 

Legújabb szabad i lmu 
„ N i t t o s p r i c c " 
dugattyuBélMIl ovómSIct. . 

permetexfi keezOlék. 
Olcsó, nincs benne bórözés, ne:, 
szárad ki, nem romlik, nern kopik. 
Pillanatok alatt teljesen szétszed
hető. Alkalmas ugy bármilyen edény
ből, mint hátiouttonyból (ócska, 
rossz hátipermetezőhöz is) perme
tezésre, fertőllenitésre, meszelésre 
atb. Legutóbb a pápai kiállításon is 

. aranyérmet nyert. 
Gyártja és forgalomba hozza: 

T a t á c o K á r o l y 
ny. máv. elöljáró -

B u d a p e a t VI . K e r a k e a s i . 2S-. 

más eredmény lett volna. 
A II félidO elején egy celli kapu 

előtti kavaróJasn.-I Engttár véletleuOl 
faultolta az egyik körmendi csatárt, 
ettől kezdve állandóan kaviccsal do
bálták a kapj közvetlen közeléből. ' 

Mérkőzés ctan.pedig, mikor la 
vohnit a vaintai, kb. '400—500 a*-
Terre van .a pályátóCj^ágjIPző, a:': 
játékosokat közrefogták éa Otötték, j -
rugdaltak. Pár játékos még jó par 
ospig kenytaan hordaoj a •kOrmeodi 
amlek< éket. 

Tény és való, hogv gyenge-volt 
a vasutas. Ilyen oagy nevekbői alló 
csapat már rég képviselte a kék sárga 
színeket, de valahogy a Kinizsi ellen 
szerepelt 11 sokkal többet produkált. 

-Sókat pepecselt a esatáraor. A 
balfsor és a közvetleo védelem Bog
nárral még kielégített, devk„csatársor 
nagyon rossz volL 

A körmendiekben kei emezen 
csalódtam. Egyáltalán nem duna 
csapa., inkatb a közönség nálak a 
veizélyeiebb rész. 

A meoes utan történtekhez hoz
zájárni l á bíró erélyteieuséga, ki;jtaT -i 
aiiő félidőben teljesen kiengedte ke-
zébf I. ja .játékot éa -e^mérkótés> folya-

KTSE—SBSE.; 
Keszthely. ^ Bajnoki. 

.Keszthelyen ütközik meg a két 
csapat a joaat jeiedtO két pontért 
A bányának fontos lenne a győzelem 
mert j g y egy hellyel feljebb - kerOlne 
a tabellán. 

Csinált már a szezoabau ej;y 
széfi bravúrt az újonc csapat Papán, 
reméljük megismétli ezt Keszthelyen 
is, a hazaiak-örömére? 

Apolló Hangos Mozgó 
Felelős vezető : Wittmann Andor 

. Celldöfliólk. 

- M?ju- I szombat, 2 vasárnap. 
60"ik jubiláris gyönyörű MAGVAR 

fi ni: 

Méltóságos kisaszony 
Főszerep ők: Csortos Gynia; Dráy 
Tivadar, Szelesczky Zita, Basthy 
Lajos, Fülöp Magda, B-rsy Lili, 

Báthory ^Géz^JjajtakatJton.a T lJlály-
Gerő, MihalySi Béla, Z. Molnár 

Láaxlő, Vérlaa Lajos, Bilisei Tivadar 
és a kis Dtvéoyi Gynr-. 

NyilHér. 
E rovatban közöltekért felelősséget uein 

vállal a Szerk. 

Nyilatkozat. 
Uti Mihály köművestne-teru-k 

hozzám, intézett soraira érdemben 
nem válaszolhatok, mert rossz helyre 
adresszalta azokat. — Az építési 

BnyesT" betartásinak Cre úivstris 
nem én vagyok, hanem az elsőfokú 
iparhatóság! — Amennyiben tehát 

vezett-tOfVények-^smertetése iránt 
1 érdeklődik, fenti hatóságot ajánlom 
I figyelmébe, hol panaszait is bizony-
: nyara kellő megértéssel fogadják! 

' Nagy I m r e 
'-' oki. gazda, földbei, " 

I SBaBBBBSSBBBBBBBBBBaaBaBKaSBaSBBKaKaaBZaSSSlBSSBBSSSI 

i e g r 
celldömölki részén kitűnő i fiatal szőlő, 

iamely évente 40—60 hektó bort 
' lerem, összberendezéssel, szép 
{ lakóházzal azonnal, kedvező"fize-
• tési feltételek mellett eladó Cím 

a kiadóhivatalban 

mán nozaa lotazell sisvikáagyazzan 
kifelelgetett a nézőknek. 

Jó -..,'," egy kiest vjgyatm 
körmendiek,- mert ha ez így megy-
tovább, nem sokáig láthatnak mér
kőzéseket éa m r sokáig játszhatnak 

KitOoő kiegészítő és Híradó. 
I Előadások kezdete: azombatou este 
i fél 9 órakor, vasárnap dé,utan 4, 6 

- ' éá eata íél.9 (iákor. 
Május 5 szerda, 6 cauto.rtsk. 

~" Fillére? hrkfffát 
Ktlten.tig.y jeggyel. 

Cakk 16 év ea felüilsknik, 
A izekor: egyik legérdekesebb filmje. 

A KÉK DANDÁR 
Hőeök küzdelme a szenvedélyei és 

háború Örvéuyjjbeű. 
• Pompás kiegészítő és Híradó. 

Előadások kezdete: szerdáu este fél 
9-óra-kor, csütörtökön este "6 és f-'l 

9 órakor. -
Helyarak : Ünnepnap; szombaton és 
vasárnap: Tamlasszét 100, páhory 
«0, lerjntartttt helj 60, I . hely.40, 
I I . haty 30 es gye mekjegy '20 fillér.' 
Sxerdau e« c=ötönökön: Ketten égy 
jeggyel. Tamlasszek 120, páhóiy .100, 
fenntarloit hely gfj 1 _habj fiC^Jl 

RheBma.kösiTéiy, csnz, lschias 
Izületi fáidalmait gyógyít tassa 7 

Bndapestoa a 

H U N G Á R I A FÜ Í:DÖ 
Krkrilyirlr t l iHAhan 

Vll-Uohauy u. 44. Orvosi (elflgyelet-
Ölcso pausal arak. Eilátas ea-zobiit 
ról koudoskiődunk az épületbea Tevő" 

Cön'ineotát' Szállóban. 
Ismertetőt kö'döntt. 

"helv "3(Tés -gyermekjegy 20 filter. 

._ : . - ; —rVyroassiótt-Otalqrrcve>Nándor viUaai>cr&«'búintcVxttt' kcnjv'vayasádajában, CtUdoatVür, 

WSM 3000 

kötetes kelcsönköayvtárám.at a W's 
seíényi utca 1. száni . alatji lakáso
mon megnyítotloiu. Havi l,P*köcsön-
-díjert belenként háromszor e-eríibet 
úgy R magyar, mim a világirodalom 
olassicus modern műveiből. 

. Kömény-Klár i . 

Régi, kijátszott, 
szép hanga 

e g e d u 
eladó. Megtekiathetij 
kiadóüivataiitnkban. 

http://lavaglak.de
http://leir.be
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K E M E N E S A L J A 
Megjelenik minden vasárnap reggel 

Előfizetési dii egész érre 5 PTfél érre 
2 J 0 P, negyed évre 130 P. 

P O L I T I K A I L A P . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s k i a d ó i D I N K O R E V E N Á N D O R 

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

Hirdetés dija előre fizetendő. 

| M e g h a l t Dr . G E R L I T S E L E K , j á r á s u n H ó S ^ r á ^ ^ 
.Hét főn délután ö óra tájban 

Celldömölk utcáin méy jólorman szét 
sem oszlott a Lóránth Gyula nyug. 
fOjegyzö '-temetéséről hazafelé larto 
gyászoló közönség, amikor megdob 
bentő eiővel terjedt el » hír, hogy 
Gerlits Elek dr. (oszolnál író szlvszél-
hfidés kóvettoztében hirtelen elhunyt. 
Az emberek ajakáról eltOot a mosoly, 
a lelkek mélyére pöröljkéat Csapott 
a megrettenés szele, amelyet pár pil
lanat mülva a kétkedés v a-tolt fel 
mindenkiben, mert hilietlennlk látszott, 
hogy az életerő*, alig 52 éves főszol
gabíró ilye; váratlanul és hirtelen 
eltávo.-zon a* elök közBl. 

Sajnos és szomorú, de a hír 
valooák bizonyult. Loramh Gyula 
temetése után Tóth Lajos kemeoes 
magasi" körjegyző- felsietett Gerlits 
Elek dr. lakására, hogy egy hivatalos 
figyel, megtárgyaljon vele. Mivel a 
körjegyző ludla, hogy a főszolgabíró 
betegen fekszik az emeleti lakásán, 
megkérte Szántó. Gyula all isztet, hogy 
lőnőkénél jelentse bu. Szántó fel is 
sietett az emeletre, de alig egy fél 
pero múlva megrémültén adta Tóth 
Lajosnak tudtára, hogy a főszolgabíró 
élettelenül fekszik a szoba sezlonán. 
Nyomban telefonon szóltak segítség
ért a kórházba, majd elhivatták a 
közeli Stefániából Holéczy, Z illan 
dr t is, de a megérkező orvosok mar 
ciak a beállott halált konstatálhattak. 

Gerilla Elek dr. mintegy négy 
héttel ezelőtt influenzában megbete
gedett. Baj a h oz később. szí vizom j _ 
ladás is párosolt. Maráezy Jenő d*r. 
kórházi főorvos kezelte, akinek a 
tanácsára szombaton mult két hete 
felutazott Budapestre, ahol egy salv-
speciálista professzorral vizsgáltatta 
meg magát . A professzor' egyhónapos 
teljes és abszolút pihenést javasok 
számára. Gerlits Klek -dr, ózonban 
nem követte orvosai tanácsát. FekOdni 
feküdt ugyan, de hajlíthatatlan aka
ratereje nyugodni nem engedte. Sza
badságot nem kért feletteseitől, hogy 
csak a hivatalos agyeket iutézhesse 
s így még a betegágyában is álisn 
daau a járás ügyéi és az aktuális 
események érdekelték. Ir t , diktált, 
tervezgetett és intézkedett, így halála 
előtt is alig két . órával utasításokat 
adott arra nézve, hogy Celldömölk 
derék polgárának, az elhunyt.Lóráoth 
Gyuta főjegyzőnek temetése méltóan 
és rendben menjen végbe. ' Utána 
elaludt és álmában érte a kérlelhe
tetlen halál. A lakáéban aeaki sem 
tartózkodott, mert felesége délben 
elutazott Sárvárra as" édesapja meg 
látogatására. 

Gerlits Klek dr. 1885-ben Szom
bathelyen született. A t a n u l m á n y a i 
elvégzése" •nlán, 1907-ben • kerfl.lt a 
vármegyéhez, mint közigazgatási gya-
kornok." 1910-ben választották meg 
szolgabírónak Szentgotthárdra, ahon
nan a világháború kitörésekor, 1914. 
augusztusában bevonult * soproni 18. 
honvédgyalogezredhez. Rövidesen k i 

került Galíciába, ahol 1915. elején 
orosz fogságba esett, i tt közel Int 
esHei.ilői Hetim a küiöubözö szibériai 
logolytaborokban. A sok nélkülözés 
és szenvedés nem tört* meg, de 
beteggé tette a szivét, amely végül is 
éleié legezi bb korán megölte. A fo 
golytársai szerint kitűnő pajtás és jó 
koiléva volt a szörnyűséges szibériai 
táborokban, ahol az u.ulsn falat ke 
uyerét is od.iadta a nélkülözésektől 
sokat-szenvedő magyaroknak. -

Mint hadnagy szerelt le, de még 
a harctéri szolgálata idején nevezték 
ki tb. főszolgabírónak szebben aTíP" 
oőeégbeu működött a háború után 
Szentgotthárdon, maid Körmenden. 
1929. december 19 én ^választották 
meg celldömölki főszolgabírónak Pós-
f iy Gusztávval szemben. 1930. január 
1 én foglalta él hivatalát s azóta 
állott, a járásunk élén a feietleaei, de 
különösen as ügyes bajos kisemberek 
megelégedésére. Keméiykötéső haj
líthatatlan, de egyenes és igazságos 
ember volt, a hivatalában pedig min 
denkor poDioa ét pedáns. Nem tűrte 
a visszamondást és a nem et, feltét
len megkövetelte az utasításai ét 
rendeletei betartását, tz akarata és 
szánd kai végrehajtásában szinte meg-
taiiloruhatatlan voll. 

Keménységével és aajlílhatat-
Itnságával bizonyos körökben szersett 
is magának ellenséget, de aki közelről 
ismerte és látta működését, az csak 
tisztelte és megbecsülte Különösen t 

volt,, uagy,—nemes é s -
megértö a,szive. Panaszos vagy baj
bajutott ember soha sem hagyta el 
Ortseo, eléglétei nélkül tz ajtaját: 
Nagyra becsülte akisiparosokat is és 
ahol seak alkalom kínálkozott, támo
gatásukra sietett. A legutóbbi celldö
mölki községi választásnál is lőkéut 
iparosokból, álló elöljáróságot válasa-
tatott, részben szert, bogy arra á 
magaslatra emelje őket,, amelyet 
megérdemelnek, részben azért, mert 
remélte, hogy mint gyakorlati és nagy 
terhet viselő emberek, jobban sáfár
kodnak majd elődeiknél a község 
vagyonával. .s 

Legtöbbet törődött a köíegésel 
ség és szegényügy kérdésévei s akt 
léhef mondani, állandóan ez i k i -
probléma foglalkoztatta. Tisztára neki 
köszönhető a celldömölki és alsósági 
Stefánia Anya és Cseesemőrédő In
tézet és a celldömölki Tüdöbeteggon-' 
dózó Intézet felállítása és valóban 
áldásos működése. Ezeket az intéze
teket minden körjegyzőség területén 
meg akarta valósítani. Legutóbb a 
jácosházai é t kenyeri-i közegészség
ügyi házak felállításán fáradozott, nem 
eredménytelenül. Nagy érdeme van 
abban is, hogy a celldömölki közt 
kórház ma a messze kŐrtTgéjT-tgyht 
legmodernebben renovált és felszerelt 
intézménye és bogy még ebben az 
évben a -kórház egy modern ttdő-
beteggooduzó pavilonnal bőrül. Ren
díthetetlen magyarságát a Sághtgyen 

felállított óriáai trianoni tmlékkeresrt 
hinteti de sokat fáradozol! az ostffy 
asssohyfai hadilogolytemelődíszítésén 
és karbantartásán is, amiért löbb 

"izbeo felsőbb elismerésben is része
sült. Hogy az ínségeteken aegiuni 
tudjon, az H ' obi evekben egymás 
után hozatta reedbe járásunk elha
nyagolt es hastn.vebetetlen Útjait s 
eztn a télen még nagyon .sok es 
messzemenő tervei voltak, de. ezek 
keresztülvitelében meggátolta már a 
halai. " -:'; 

A tragikus hirtelenséggel elhányt 
Idszolga bí r ót sierdán délnt án ki sértek 
•loleó útjára az egész járás osztatlan 
részvéte mellett. Mar déltájban meg-
érkeztek Celldömölkre a járás 80' 
községének nipes klldötltégei, élükön 
a körjegyzőkkel, segédjegyzőkkel és 
községbírakkal. Egytől egyig koszorút 
hoztak, hogy lerójják hálájukat és 
kegyeleteket a vasakarata, de jószívű 
lőbírajukktl szemben. Két ora tájban 

•a gyáazháa körül már hullámzott at 
egyre érkézé gyászoló közönség, úgy 
hogy mire t betzentelét ideje elérke
zett, közel 6000 ember gyűlt össze. 
Fent az emeleli szobában pedig dél 

I éta a frontharcos főcsoport álltak 
I lelváitva őrséget a megboldogult dísz-
! elnökök koporsója mellett, amelyet 

elborított s szebbnél-szebb koazorák 
erdeje. 

A beszénteléat 3 órakor a fő
bírói hivatal elölti ' térségen Horváth 
Károly dr. esperes-plébános végezte 
nagy papi segédléttel, míg a vasutas 
dalárda Dblár 'Gyula karnagy veze
tésével gyászdalt énekelt. A beszeu-
telée ideje alatt a ravatalt a helybeli 
és a vönöcki frontharcosak dísszaka-
szaiúak négyszöge vette korál, rajta 
kívOi helyezkedtek el a leventék, tűz
oltók, iparosok, kereskedők, vstntaa 
és "felekezeti-egyeeOletek,. n ' ' Q d mind 
a sasztÓtk^álatt^A gyászoló. cssíáaU--
tagokon és rokonaágon kívül a vár
megye és a járat vezetősége és intel
ligenciája élén olt láttok: Ostffy Lajos 
dr. főispánt, Horváth Kálmán dr. al
ispánt, Szentmártooi Radó Lajos or
szággyűlési képviselőt, Csorba Gáspár 
pénzBgyigazgatót, Vidot árpád lejegy
zőt, Gálba Vince- vezetésével a. vár- ' 
megye főszolgabíróit és ízolgabíróit, 
i számvevőség és gazdasági felügye
lőség tisztikarát, Huliray Andor dr. 
megyei főorvost, tz összes celldömölki 
orvosokat, ügyvédeket és közhivatalok 
tisztviselőit, köztük Hávasy Béla dr. 
jarásbírósági elnököt, Bolyuvszky Ödön 
alezredest, Pietnits Ferenc dr. kor-
máoyfőtanácsost, Reicher István polg. 
itk. igatgató vezetésével a tsntestü- -
leteket, Halász Gyula állomásfőnök 
vezetésével az összes szabadnapos éa 

B t áus^ Immer^^ t l^U* B l t i s i u 
Károly gróf,'vitéz Hertelendy ' Béta, 
id. é t irj; Nunkovits Dénes, Bácdósay j 
Zoltán, Sehmidt Gusztáv, Czobor j 
Anltl földbirtokosokat, Magyar János 
dr.. Strtnsl József, Hshnig János, 

Pártly József dr., Gaál Gergely ét 
Ttuay Ji-zsof plébánosokat, Bácsi 
Sándor és Moód Aladár lelkészeket, 
Lázár Jsuö igazgató "vezetésével a 
bazaltbauya tisztikarát, valamint Mak
kos Jczsef polg. lek. igazgató és Eber-
hardt Mihály dr. vezetésével Janos-
háza intelligenciájának is lekintélyes 
' • szé t 
- - .JBeszentelés után a koporsót a 

dömölki lemplomig gyászhtulón vitték 
és ott tettek at autóba, hogy Sárvárra 
szállítsak. A gyászhintót végig a 
Széchenyi úton szinte végelatbatallan 
tömeg kiaérte s bizony-ilyen véglisz-
tességbea Celldömölkön még kevés 
embernek volt feete, A kc porsó áthe • 
ly esésekor,- Hokho'd .István községbíró 
el-elcsukló szavakkal" vett éraékeny 
búcsút sz. eltávozó . főssolpabí. ótól, 
kiemelve annak mind a jarae, mind 
a- nagyközség érdekében kifejtett 
érdemeit.^ 

A hollteatet délután 6 órakor a 
sárvéri temetőben helyezték örök 
nyugalomra, Sárvar.és a sárvási járás 
vezetősége és nagyszáma i u tH I igenciája 
jelenlétében. Celldömölkről is átment 
á frontharcosok dlsetakasza, valamint 
vonaton és autókon Gerlits Elek dr. 
jóbarátainak és tisztelőinek nagy se
rege. A temetési, gyásszertartáal W é -
ber Antal ti. plébános végezte nagy 
segédlettel, majd Tólh Lajos keme-
nesmagasi körjegyző a járási jégyzö-
egyestilet ti -vében az alábbi lelek be -
markoló szavakkal vett búe-út lő-
birajától: 

Gyászoló KőaÖDségf 
Mint a hirtelen jövő nyári zi

vatar, mint a váratlanul kitörő föld
rengés, mini t felhőtlen, tiszta, nap
sugaras égből lesújtó villámcsapás, 
oly váratlanul ért bennünket as a 
döbbenetes hir: Meghalt Gerlits Elek 
dr., a celldömölki járás fősaolga-
biraja. : ' . ' - -— 

Hát lehetséges volna az, hogy' 
a tegnap még sziklaként álló életerős 
tölgy, ma porbabúlva, élettelenül fek
szik itt előttünk? Hát valóság volna 
az, bogy az acélos izmok, elernyedve 
sz elmúlás tényét tárják ma elénk? 
Hát "valóság volna az, hogy a tegnap 
még erélyes hangon intézkedő, de 
emellett a végletekig jó, melegszívű 
járási főszolgabíró ma már halott? 

Sajnos, így van, elvégestetett I 
Kialudt életmécseiének utolsó robba
nása, itt pihen előttünk a járás első 
tisztviselőié, a mi szigorú, de melegen, 
érző szívű bivatalfőnökünk, a mi 
atyai jóbarátunk. 

'.Nem is tudjuk hirtelan rendesni 
gondolatainkat, lelkünk olyan mint a 
viharkorbacsolta tó, nyugtalanul hány
kódik minden-érzésünk, szív Ónk éter 
sebből vévtő húsdarab, fájdalmunkat 

érezni é B elmondani hogyan i t tudnánk. 
Mi. a vele szorosabb kspsaolal-

bsn álló köztégi tisztviselők, mi tud
juk mukk igáién azt, hogy mily meleg 
szír dobbant utolsót akkor, amikor 

http://kerfl.lt
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ke* tápanyagokat -tolgaltat a barom
fiak eteteséhea. 38 szásslék leheljét 
•a 10 auzalek zairt tartalmaz, ezért 
a rovaruk feleleteié lanáoscs. Mivel 
asonbtn a ojerieo való etetése kü-
löDöseu a serietekre oéav* ártalmai 
is lehet, mert a fonálférgek osztályába 
tartotó, sertésekre karos élősdi van 

- a<cserebogár testéo, azért igen taoá-
CtOS a cserebogarakat feleletéi előtt 
leforrázni. Cserebogarakat szántva, 
boeszabb ideig i i eltarthatjuk éa rel* 
allatainkat jó eredménnyel etethetjük. 
Igen ehető es igen tartalmas etetni
való, azért érdemes a cserebogarakat 
ösizagvnjteni, leforrázni, a padlásra 
leiteríteni és szaiítas alán megetetni. 
Kettőa oélt érünk el vele. Megakadá
lyozok a rovar pnizlítasaval annak 
további ezaporodaitt, másodszor pe
dig olcsó takarmanjhoz jntuuk. 

Felakasztotta magát. Péntekaa 
mnlt egy hete Horváth Teréz 54 évss 
köcski hajadon Öngyilkossági izan-

•dékból leiakasztotta magát egy kazal-
boz támasztott létra felsői lókéra. A 
házbMiek még időében ráakadtak éa 

' levágták, de mégsem lehetett meg
menteni aa életnek, mert Ötnapi 
szenvedés utan, szerdán - meghalt. 
Horváth Teréz botáré éveken át 
szakáoané voli, ' keresetéből ezalatt 
as idd alatt néhányszáz pengét ősz-
ssetakarltott öreg napjaira, de a 
pénzt aliltólag kölcsön adta é s most 
vitszaazerszni nem tudta s igy elke
seredésében határozta el magát az 
""gy '^nis is rá . •' ~~. 

Egy ebédlő lámpa 
— úgy pe t ró l eum, aBiot villany-
* fogy ása tásra - — olcsón eladó. 

Cím a k iadóh iva ta lban . 

Cterkésztogaéilom Alaáságoa. 
At aiaósagi róm. á*C_»gybátközség 
fiatalsága kebelében Csákány Antal 
tanító és Kovács József s. jegyző 
caerkéeacsspatot szervezlek. Lelkeséé 

. buzgó far adózásúinak meg i l le t t az 
eredménye, .mert a mnlt vasárnap 
mar 25 ü| őseiként letette az ünne
pély es fogadalmat. •-_"-* • ^ t i . . -

OTT segélyek lét ér ép Itéire. Az 
Országi*.Testnevelési Tanaot Mesteri, 
Paks es Izsáki* községeknek egyen-
kéot 300. Vonöck és Nagyiimonyi 
kflzsé; éknek pedig egyenként 350 
penge segélyt utalt ki leventelőtér 
építésére. " i j v 

Élethalálharc az issrdéksa. 
Százezer magyar él Braziliában, tro
pikus forrói ágban, ezer életveszede
lemben és az őt erdők borzalmai kö-

T- zCÍt. Errőixreodtfvtll érdekes lémé
ről közöl bikáét Tómat Világlapja áj 
ezáuia, meiy gazdag tarlatommal és 
i.»g. íníjadelemben most megjelent. 
További-cikkek: Habot ás készülődés 
a feékóne. Divat éa sebeszet. Nagyeá-

lépdelem. Hány eves kőiéig ho-
' di'.ó • •• a-szon;. Négy l&bou járó 

w*- hazan^-rila.a stb. A legki 
.jráh it- magyar iiók novellaio kivül-

. tiacj- i y ^ fiatat 'S regényt és közel 
eeat p nipi* <*p"t tálát áz oivisó a 
népsteifi Sti'apbaa Tolnai Világlapja 

.—egy ezáma 2fl fil'ér. - v 

R ó n í r ó i t tökéletesen megta-. 

uep.FdM o a l n i , U r ó k . t 8 z e . 

réi.y dí jazásért taní tok. Cím a 
- k iadóh iva ta lban . ' ' r r 

A Vendégforgalmi Újság új 
ja-n érdí *• 
Vi izanilla- • r cinen'az ••'mult ér 
eredméuy<'iröl béssátbofó közujűlés 
l,li.lya.-'.rol tudósít, gmolycn Csergő 
Ká'oíy dr. á l i 'pai .azílMVESZ mun-
káMdsat u,eiu.v* -»,j«„ mell . ; Nekünk 
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vidéknek és a vidéki megyéknek na
gyon lootos érdekünk Iflzódik a szö
vetség célkitűzéséhez és mfitodéséhes 
én a magam réizérői is ehhez a köz
igazgatásnak a legmelegebb lámoga-
láiat biztosítom. A várhegyi barlang 
reljtélye, less «- oszo luristatzállé* 
Képes bemutató a turisztika és az 
utzóiport igazi ̂ hazájából Kgér életé
ből. A korábban Kezdődő szünidőről. 
A lovaioyaralasrol. Budipeet piradi-
osomkertjéről a Msrgitezigelről. Aeúj 

! ulazasi kedvezményekről hoz érdekes ! 
' cikkeket és közli a fitslőreudégláló j 

kastélyok éa kúriák névsora . Ezau : 
kívül az állandó rovatuk haszon? é r 
tök színes köfleményein át nyújt ér | 
tékes tudnivalókat .úgy a nyaralni- j 
vágyóknak, mint a vendéglátóknak, < 
Mutatványszámot igyen küld a kiadó 
hivatal: Bodapest, IL Zsigmond- ja. 9. , 

7 " S p o r t . | 
A bajnokság állása : 

1. SzFC 17 16 — ' 1 90:14 32 i 
2. ZTÉ 17 14 — 3 70:26 28 \ 
3. Kinizsi * 16 10 1 4 71:16 21 I 
6. KTK 17 10 — 7 63:46 20 
4. CVSE 16 9 .— 6 37:23 l f r 
6. MZSE 18 8 — 10 21:41 16 
7. SzSE IL 17 7 — 10 27:34 14 

^r^apotca—IT 5 ^ 1 0 16:49 12 
9. Keszthelyi? 5- i l t 22:41 11 

10. P^Vaar~ifr~-k 1 11 19:65—a 
| T 2 . Sághegy 17 3 2-18 1 8 * 9 - » -

11. V. antas IIi.16 2 3 11 19:84 7 
Körmendi TK—CVSE 2:1 (0:1). / 

K ö r m e n d r ™ ^ Vésette: Czeczefy. 
Az elmúlt vasárnap egy jó mér

kőzésnek akartam szemtanúja lenni. 
Klntaslam a vasutassal Körmendre. 
Jó par futtbalimérkőzset latiam már, 
voltam a kerület össze* varosaiban, 
de amit Körmenden láttam és la-
pststsltam, az valahogyan nagyon 
torosa és nagyon ártalmas volt as 
egész magyar futballcsoportra nézve. 

Nem akar ez a pár sor vudő 
beszéd lenni a vasutas mailett. mert 
tán úgy is kikapott volna a csapat, 
de az biztos — és ezt par elfogulat
lan körmendi aportember i» állította 
— ha-nem félemiitik meg aeellieket. 

• nagy ősapátok eiléo, mert mint a 
körmendiek' mondjak, naiuk a eelli 
vasutat nagy csapati E ;y fair futballt 
játszó csapatul vsemben pedig nem 
szabad igy viselkedni. 

SBSE— Move.ZSB 4 J (1:1). 
Bajnoki. . Vezette: Szalty. 

Hétről hetr. örvendetesen javnl 
a bányászgárda. Egy nagynevű epyüi 
test fektetett kétvállra. Tán a« egész 
II osztály legnagyobb meglepetése 
volt a vatárnap'i, eredmény. 

Mai műtőn 
CVSE—SzFC 
"ő Vezeti: l'eldmann. Bajnoki. 

A szomb ithelyi csapat már 
szinte biztos bajnoka az alosztálynak. 
Ugyan a mult héten kikapott eger-
szegen, ds ez nem valaloitatotl a 
helyzetén. 

A vasutas mindig szép ered
ményt ért el az SzFC ellen; így most 
is nagy mérkőzésre vau kilátáa. Ki 
icbét Köszörűn a körmendi csorbát 

Legújabb szabadalma 
„ H i i t o t p r i c c " 
duga t tyuné lka l i ay0m6lcsfa-

permetezB kéazOlék. 
Olcsó, nincs benne börözés, nem 
szárad ki, nem romlik, nem kopik. 
Pillanatok alatt teljesen szétszed
hető. Alkalmas ugy bármilyen edény
ből, mint hátiputtonyból (ócska,, 
rossz hatipermetezőhőz isj perme
tezésre, fertőtlenítésre; meszelésre 
stb. Legutóbb a pápai kiállításon is. 

aranyérmet nyert. 
Gyártja és forgalomba hozza: 

T a k á c s K á r o l y 
ny. máv. elöljáró 

Budapest VI . ( e r a t e s u . 28-. 

Nyilt-tér. 
a-*ék-sargakoaJr, « , azombathelfi c . U . Z U M U kőtMteMrt felelősséget nem 
kék-sárgák ctlenes ha- sikerül, úg 
vissasnyeri tekintélyét a CVSE 

más eredmény lelt volna. 
A II .félidő elején egy celli kapu 

előtti kavarodásnál Bogcár véletlenül 
faultolta aa egyik körmendi csatárt, 
eltöi kezdve állaodóau kaviccsal do
bálták a kapu közvetlen közeléből. 

Mérkőzés utan pedig, mikor te 
vonult a vasutat, kb. 400—601) mé-_ 
térre van a pályától az öltöző, a 
játékotokat közrefogták éa ütötték, 
rugdalták. Pár játékos még jó pár 
napig kényte'eo hordani a (körmendi 
emlek< eket. 

Tény és való, hogy gyenge -volt 
a vasutas. Ilyen nagy nevekből álló 
csapat már rég képviselte a kék sárga 
siiueket, de valahogy á Kinizsi ellen 
szerepelt 11 [-toktat-többel piodukálL 

Sokat pepecselt a csatáribr. A 
hillsor és a közvetlen védelem Bog
nárral még kielégített, de a-csatzreor 

A körmendiekben kel emesen 
csalódtam. Egyáltalán nem durta 
ctapat, inkább a kőzöoség' náluk a 
veisélyesebb rész. 

A meoci utan törtéuíekhez hoz
zájárult a bíró erélylelensége, ki az 
eliö félidőben teljesen- kiengedte ke-

":, . . . KTSE—SBSE. 
Keszthely. » Bajnoki. 

Keszthelyen Ütközik meg a két 
csapat a " l o s a r j e l e n t ő - t é t * póntérL— 
A bányának fontos lepne.a győzelem, 
mert így egy hellyel feljebb kerülne i 
a tabeltan. ^ ' • Pnevezett törvények ismertetése íraut 

— - Csinált már á szezóabán agy j érdeklődik, "fenti hatóságét ajánlom 
szép bravúrt az újonc csapat Papán, "i ggyelmébe, hol panaszait is bízoDy-
reméljük megismétli ezt Keszthelyen ! nyara kellő megértéssel fogadják! 
is, a hazaiak örömére! i : H a g y I m r e 

vállal a Szerk. 
Nyilatkozat. 

Dti Mibály kőművesmesternek 
hozzám intézett suraira érdembea 
nem válaszolhatok, mert rossz helyre 
adresssalta azokat. — Az építési 
törvéaTyekHiertrtásáTrak őre—úevaars-
nem én vagyok, hanem' az elsőfokú 
iparhatóságl — Amennyiben tehát 

Apolló Hangos Mozgó 
Falelit vszetó-: Wittmann 

Celldömölk. 
Andor 

oki. gazda, földbérlő 

Maju- I szombat, 2 vasárnap. 
60 ik 'jubiláns gyönyörű MAGYAR 

— — ; fi; in I 

Méltóságos kisaszony 
Főtserepiök: Csortos Gyula, Dray 
Tivadar, Szelenczky Zita, Básthy 
Lájoi, Fülöp Magda, B>rky Lili , 

é* a mérkőzés fo]ya-
ezéit szavakra g"yakrán' in hozza int 

kilelelgetetl a nézőknek. 
Jó lenne * egy kiest vigyttni 

körineudiek. mert ha ez így megy 
tovább, nem tokáig láthatnak mér
kőzéseket, és nem sokáig játszhatnak 

Gerö." MibaiySi Béla, Z. Molnár 
László, Vertet Lajos, Bilicti Tivadar 

es a kis Divéoyi Gynr:. 
Kitűnő kiegészítő és Híradó. 

Előadatok kezdeté: izombatou este 
fél 9 órakor, vasárnap dé.utan 4, 6 

éi eiie (él 9 ólakor. ~ 
Május 6 szerda, 6 csütörtök. 

Filléres hclyárak. 
. Keltén egy jeggyét. 

Csak 16 évsa felülieknek 
A szezon egyik legérdekesebb filmje. 

celldömölki részén kitűnő 

f i a t a l szőlő, 
mely évente 40—60 hektó bort 
terem, összberendezéssel, szép 
lakóházzal azonnal, kedvező fize
tési feltételek meliett eladó Cím 

a kiadóhivatalban. ~ ~ 
Rheami.kösíTény.csnz, Ischias 
Izületi íáldalmait gyógyíttassa 

| Bndapesten s 

H U N G Á R I A FÜIOÖ 
törköly fürdőiében 

, VII. Doh.'..., Ü. 44. Orvosi felügyelet 
i Olcsó pausal arak.- Eilátás es.sZóbák. 

ról gondoskodunk az épöíetbl'ii lévő 
~pfr.i Con'iueclál Szállóban.' '..'.. 

I ; Ismertetőt küldünk. . v-
I a a a a a a ^ ^ M i a K H B p A KÉK DANDÁR Kölcsönkönyvtár Qnflfl 

Hő ők küzdelme a szenvedélye, és:-.1 C 8 I I t i Ö 171 Ö I K Ö fi _ 
háború örvényében. 

. Pompás kiegészítő^j^Hiradó. 
Kiőadasok kezdete: szerdán-este léi 
9 órakor, csütörtökön este B és fél 

9 órakor. 
Helyárak: Ünnepnap, szombaton és 
vasárnap: Tarrxlasszék tÖO, páholy 
80, feuntartt-íf hely 60, I . hely 40, 
I I . hely 30 é- gye mékjegy 20 fillér. 
Szerdán és csütörtökön: Ketten ' egy 
jeggyel. Taralasszek 120, páholy 100, 
iévinvilafliiH. hely .70, -4. ha ly .AO.t l . 

hely 30 és gyermekjegy 20 fillér. 

H i r d e s s e n a 
K e m e n e s a l j á b a n 

kötetes kOlcaönkOuyvtáramat a W < j 
seléoyi- utca 1, szám alatti lakáso-. 
moh megnyitoltom. B«\l 1 P'kö csőm-
díjért belenként háromszor cefehTet 
úgy a_nfagyar. min' a világirodalom 
olássicus modern műveib.őt. 

K e m é n y K l á r i . „ 

Régi, kijátszott, 
szép hangn 

tire g 
eladó, fflegtekinthettj 
kiadóhivatalunkban. 

Nyom*uott Dlaksrcve Nándor trcrc.i'i:.».;; ,kc-> VIIVDUJ J.JJ.IO¿HI, Ct,JdöaióÍJC 
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K E M E N E S A L J A 
Megjelenik minden vasárnap reggel 

Előfizetési dii egész érre 5. P , fél érre 
2 J 0 P , negyed évre 130 P . 

, , _ ~ P O L I T I K A I L A P . 

P e l e l ő s ^ s z e r k e s z t Ö é s k i a d ó : D l N K O R E V E N Á N D O R 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca lé. szám-

Hirdetés dija előre fizetendő. 

E M e g h a l t D r . G E R L I T S E L E K , járásunk főszolgabírója. ] 
Hétfőn délután 5 óra tájban 

Celldömölk utcáin még jólorman szét 
sem oszlott a Lórantli Gyula nyug. 
főjegyző temetéséről hazafelé tario 
gyászoló közcoség, amikor megdob 
ben tő érövei terjedt el u hír, hogy 
Gerlits Eiek dr. lószoleal író szívszél
hűdés következtében hirtelen elhunyt. 

, A z e 0oberé£""ajákart! eltönt a mosoly, 
a lelkek mélyére pörötykéat csapott 
a megrettenés szele, amelyet pár pil
lanat múlva a kétkedés váltott fel 
mindenkiben, mert hihetiennék látszott, 
hogy az életerős, alig 52 éves főszol
gabíró hlyeit—váratlanul és hirteli 
eltávozzon az elők k ö z ö l . — 

Sajnos éa szomorú, de a bír 
"valónak bizonyult. Lóráiuh Gyula 

temetése után Tóth Lajos kemeoes 
magasi körjegyző felsietett Gerlits 
Elek dr. lakasára, hogy egy hivatalos 
ügyet megtárgyaljon vele. Mivel a 
körjegyző tudta, hogy a főszolgabíró 
betegen fekszik az emeleti lakásán, 
megkérte Szántó Gyula altisztet, hogy 
főnökénél jelentse bu. Szántó fel is 
sietett az emeletre, de alig .egy fél 
perc mulía megrémültén adta Tóth 
Lajosnak tudtára, hogy a főszolgabíró 
élettelenül fekszik a szoba sezlonán. 
Nyonibau telefonon szóltak, segítség
ért a kórházba, majd áthivaltak a 
közeli Stefániából Holéczy Z illan 
dr t ia, de a megérkező orvosok már 
csak a beállott halált konstatálhattak. 

Gerlits; Elek dr. mintegy négy 
héttel ezelőtt influenzában megbete-

került Galíciába, ahcl 1916. elején 
urjjsz fogságba esett, itt közel Int 
esztendőitőlUttt a különböző szibériai 
fogolytáborokban. A sok nélkülözés 
és szenvedés nem törte meg, de 
beteggé telte a szivét, amely végül is 
élete legezi bb korán megölte. A fo 
noiytár.-ai szerint kitűnő psjl 
kuliéi a volt a szörnyűséges szibériai 
táborokban', ahol az u olsó falat ke 
nyerét is odaadta a - nélkülözésektől 
sokat szenvedő magyaroknak. 

Miot hadnagy szerelt le, de még 
a harctéri szolgálata idején nevezték 

főszolgabírónak s ebben a-mi-
nőségbeu működött a háború után 
Szentgotthárdon, majd Körmenden. 
1939. deoemler 19 éo választották 
meg celldömölki főszolgabírónak' Pós-
fay Gusztávval szemben. 1930.jaonár 
l é n foglalta-.«el hivatalát s azóta 

| állolt. a járásuok élén a leiettesei, de 
] különösén as ügyes bajos kisemberek 

megelégedésére. Keméaykölésű, haj 
liihatatlan, de egyenes és igazságos 
ember volt, a hivatalában pedig min 
duókor pontos és pedáns. Nem tűrte 
a vHszasaoiidást ti a nem et, feltét
len megkövetelte az utasításai' és 
rendeletei betartását, az akarata és 
szánd kai végrehajtásában szinte meg-
taiilorithatallah volt. 

Keménységével éa hajlithatat-
lanságával bizonyos körökben szerzett 
is magának ellen-eget, de aki közelről 
ismerte és látta működeiét, az osak 
tisztelte és megbecsülte. Kolőnöseo s. 

esőbb szívizomgynl- I szociális téren volt nagy,—ne 
ladás is párosult. Maráezy Jenő dr. 
kórházi főorvos kezelte, akinek a 
tanácsára szombaton mult két hete 

' felutazott Budapestre, abol egy asív-
apeciálista professzorral vizsgáltatta 
meg magát.. A professzor egyhónapos 
teljes ée abszolút -pihenést javasolt 
szamára. Gerlits Elek dr. azonban 
nem követte orvosai tanácsát. Feküdni 
feküdt ugyan, de hajlithataüan •aka
ratereje nyugodni, néni engedte. Szá- --j 
badságot nem kért. feletteseitől, hogy 
cssk a hivatalos igyeket iutézhesse.. 
• fgy még a betegágyában is állán 
dóso a járás ügyei és az aktuális 
események érdekelték. Irt, diktált, 

. tervezgetett és intézkedett, így halála, 
előtt is alig két órávsl utasításokat 
adott á r ra nézve, hogy Celldömölk 

7 derék polgárának, az elhunytLóránth 
Gyula főjegyzőnek temetése méltóan 

- és rendben menjen' végbe. Utána 
^•elaludt és álmában érts a kérlelhe

tetlen halál. A lakásban senki sem 
tartózkodott, "mert feleségé, délben 
elutazott Sárvárra Sz édesapja meg • 
atogatáaara. -

Gerlits Elek dr. 1885-ben Szom
bathelyen született. A* tanulmányai 

. elvégzése után, 1907-nen .került a 
vármegyéhez, mint közigazgatási gyz^ 
kornok. 1910-ben választották meg 
szolgabírónak Szentgotthárdra, ahon
nan a világháború kitörésekor, 1914. 
augusztusában bevonult a soproni 18/ 
honvédgyalogezredhez. Rövidesen k i -

mogertő a síivé. Panásaos vagy baj
bajutott ember soha sem hagyta ej 
Urasén, elégtétel nélkül az ajtaját. 
Nagyra becsülte a kisiparosokat is és . 
ahol essk sikálom kínálkozott, támo
gatásukra sietett. A legutóbbi celldö
mölki községi választásnál ia. tőként 
iparosokból álló elöljáróságot válasz
tatott, részben azért, hogy arra a 
magaslatra emelje őket, amelyet 
megérdemelnek, részben azért, mert 
remélte, hogy mint gyakorlati és nagy 
terhet viselő emberek, jobban sáfár
kodnak majd elődeiknél a -község 
rsgyonával. 

• Legtöbbet .törődött a kösegészl 
-ség és szegényügy ' k é r d é s é v ^ á azt 
lehet mondani, állandóan - e z ^ a r * é -
probléma foglalkoztatta. Tisztára néki 

.köszönhető a celldömölki és alsósági 
Stefánia Anys é s ' Csewemővéeo '^*-
tézet és a oelldömöiki TOdőbeteggon-v 
dozó Intézet, felállítása és valóban 
áldásos működése. Eseket az intéze-' 
tekét minden törjegyzősóg területén 
meg akarta "valósítani. Legutóbb a 
jaooeliázai és kényeri-i közegészség
ügyi hazak felállításán fáradozott, nem 

.eredménytelenül. Nagy érdeme van 
abban, ie, hagy a celldömölki köz-

legmodernebbeo renovált éa felszerelt 
intézménye és hogy még ebben az 
évben á kórház egy modern tüdő-
beteggondozó pavilonnal bővül. Ren
díthetetlen magyarságát a Sághegyes 

; felállított óriási trianoni emlékkereszt 
i hirdeti de sokat lázadozol! az ostffy 
i asssouyfai hadifogoly temető díszítésén 
i és karbantartásán n, amiért, több 

ízben felsőbb elismerésben is réezo-
•'. sült. Hogy az ínségeseken segíteni 
| tudjon, az utóbbi; evekben egymás 

hozatta rendbe járásunk elha-
j-üyagolt es haazu.vehetetlen útjait"s 
I ezen a téten még nagyon sok és 
i messzemenő tervei voltak, de ezek 
| keresztülvitelében meggátolta már a 
j halál. ' " . - .T''^j~- . ... '* 
, ' A tragikus hirtelaniégzei elhányt 
i löszolgabirót szerdán délután kisérték 

utolsó útjára az egész járás osztatlan 
részvéte mellett. Mar déltájban meg 
érkeztek Celldömölkre a járás 
községének ni pes küldöttségei, élükön 
a körjegyzőkkel, segédjegyzőkkel és 
közsé'gblrzkkái. Egytől egyig koszorút 
hoztak, hogy lerójják hálájukat es 
kegyeletüket a vasakarata, de jószívű 
lűbírajukkil -szemben. Két ora tájban 
a gyáazbáz körül már hullámzott az 
egyre érkező gyászoló közönség, úgy 
hogy mire a beszentelés ideje elérke
zett, közel 6000 ember gyűlt össze. 
Fent az emeleli szobában pedig dél 
éta a frontharcos főcsoport álltak 
(elváltva őrséget a megboldogult dísz-
elnökük koporsója mellett, amelyet 
elborított e szebbnél-szebb kpazorák 
erdeje. 

A beszentelést 3 órakor a fő
bírói hivatal előtti térségen Horváth 
Karoly dr. esperes-plébános végezte 
nagy- papi segMLeÜf lX^g j JMÚias . 
dalárda Dhlár Gyula- karnagy veze
tésével gyássdali énekelt. A beszen
telés ideje alatt a -ravatalt a helybeli 
és a vönöcki frontharcosok disszaka-
szaiuak négyszöge vetts körül, rajta 
kivüi helyezkedtek el a leventék, tűz
oltók, iparosok, kereskedők, vasutas 
és felekezeti egyesületek, mind mind 
a zászlóik alatt. A.gyászoló család
tagokon és rokonságon kívül a vár
megye és a járás vezetősége és intel
ligenciája élén ott láttuk: Ostffj Lajos 
dr. főispánt, Horváth Kálmán dr. al
ispánt, Szentmartoni Radó Lajos or
szággyűlési képviselőt, Csorba Gáspár 
pénzügyigazgstót, Vidos Árpád lejegy
zőt, Gálba Vince vezetésével, a vár
megye főszolgabíróit és' szolgabíróit, 
a" számvevőség és gazdasági felügye
lőség tisztikarát, Uutiray Andor^ dr?* 
megyéi főorvost,' az ölsess oelldömöiki 
orvosokat,- ügyvédeket ék-közhivataluk 
"tíiztvTéélőií köztük Havasy Béla dr. 

|. jarásbí róvági elnököt, Bu I y ovszky Ödön 
"alezredest, Pletnita Ferenc dr. kor-
raányTőtanácspst, Reicher litván polg. 
iik. igazgató "vezetésével a tantestü
letekét, Hsláaz Gyuls állomásfőnök 
vezetésével az összes szabadnapos és 
nyugdíjas "Vaiutaiokal, továbbá koltai^j 

Ka>o!y ^ró^vi téz^Tl 'er tTlen^ 

Pártly József dr., Gáél Gergely és 
Tauay József plébánosokat, Bácsi 
Sándor éa Moód Aladár l e l k é s z e k e t . 
Lázár Jenő igazgató vezetésével a 
bazaltbáoya tisztikarát, valamint Mak
kos Jczsel polg. isk. igazgató éa Eber-
bardt Mihály dr. vezetésével János-
háza TOteJltgenciájának ja tekintélyes 
részéi,. • : - : ' 

Bsszentelés után a koporsót a 
dömölki templomig gy iszhiutón vitték 
és ott tették át autóba, bogy Sárvárra 
szállítsák. A gyászhintót •• végig" a 
Széchenyi úton, színia végeláthatatlan 
tömeg kísérte s bizony ilyen végliaz-
tssségbes Celldömölkön még kevés 
embernek volt resse. A keporsó athe 
yezésekur Hokhold István községbiró 

el-elcsukló szavakkal vell érzékeny < 
búo.út az eltávozó lősaolgabirótóí, 
kiemelve annak mind a járás, mind 
a nagyközség érdekében kifejlett 
érdemeit. 

A holttestet délután 6 órakor a 
sárvári temetőben helyezték örök 
nyugalomra, Sárvár és a sárváai járás 
vezetősége és nagyszámú intelligenciája 
jelenlétében. Celldömölkről is átment 
a frontharcosok disssakaeza, valamint 
vonaton és autókon Gerlits Elek dr. 
jóbarátainak ós tisztelőinek nagy se
rege. A temetési gyásszertartáat W é -
ber Antal h. plébános végezte nagy 
segédlettel, majd Tóth Lajos keme-
nesmsgssi körjegyző a járási jegyző-
egyesület 0;vében az alábbi lélekbe
markoló szavakkal vett búcsút lő-
btrájától: 

id. é s ifj. Nnnkovits Dénes, Bárdossy 
Zoltán, Scbmidt Gusstáv, Czobor 
Antal földbirtokosokat, Magyar János 

< dr., Straosl József, Hannig János, 

Gyászoló Közönség! 
Mint a hirtelen jövő nyári zi

vatar, mint a'váratlanul kitörő föld
rengés, mint a felhőtlen, tiszta, nap
sugaras égből lesújtó villámcsapás, 
oly váratjapul ért bennünket az a 
döbbenetes l.lr: Meghalt Gerlite Elek 
dr., a celldömölki járás fősaolga-
birája. .. 

Hát lehetséges volna az, hogy 
á tegnap még sziklaként álló életerős 
tölgy, ms porbahúlva, élettelenül fek
szik itt előttünk? Hát valóság volna 
az, hogy az acélos izmok, elernyedve 
az elmúlás tényét tárják ma elénk? 
Hét valóság volna az, hogy a tegnap 
még erélyes hangon intézkedő, de 
emellett a végletekig jó, melegszívű 
járási főszolgabíró ma már halott? 
* ~ w Ssjnns, így van, elvégeztetett I 
Kialudt életmécsésópek utolsó lobba-
nása, i t t pihen előttünk a járás első 
tisztviselője, a mi szigorú, de melegeo 
érző-- sztrű hivatal főnökünk, a mi 
atyai jóbarátunk. • 

Ném is tudjuk hirtelen rendezni 
gondolatainkat, lelkünk olyan mint a 
viharkorbaoiolta tó, nyugtalanul hány
kódik minden érzésünk, szivünk eser 
sebből vérző húsdarab, fájdalmunkat 

érezni és elmondani hogyan is tudnánk. 
Mi a vsle szorosabb kapcsolat

ban álló. községi tisztviselők, mi tud
juk essk igssén ast, hogy mily meleg 
szív dobbanjL utolsót akkor, amikor 



, ¿10*,. 

Gerilla Elt k dr. síire megszűnt verni. 
Mi, akik tele henrd idflrj át eg<atl 
dolgoztunk, mi todjuk é->ak igazán 
ait, hugi mit részlteit a oel.dömö-kl 
jáias lakosáig! ebben a szigorú, ke
mény, ds a asegedyek es éthagyatot 
iák uryeit igaran Isikén víseíö férfiú 
bao. Nem volt a járásban o jan sso-
geny. kinek ügyet iziru melegével lel 
ue karolta volaa. Mindeo siooiáln 
intézmény, mely járása területén 
működött, érezte meleg szivét, atyai 
gondo--kodását. 

Gyászoló Közöuségi 
~ Gerlits Kiél dr. b e v á l t o t t a d 

vttalbalépesekor tett igéretét: —>Az 
én hivatás szobám ajtaja mindén 
•legény, mindeo segítaégelkérö, setlt-
aíjjre szoruló embertaisam részére 
rjjlbdenkor nyitva áll és azt szerat 
dém. Hi járásom minden egyes Iskosa, 
aki hozzám fordul, megnyugodva, 
megelégedve távoznék hivatalomból.• 

CalldOmOlki járás szegényei, el
hagyatott, ai, titeket ért legoagyobb 
veszteség, mert a t i leghívebb, 'eg 
melegebb szívd pártfogólokat, jóaka
rótokat temetjük ma el, helyezzük 
örök nyugovóra. 

I l i , a colli járás jegyzői kara 
ia érezsfik ast s szörny0 ősapáit, 
mely kOavetlen felettesünk halálával 
ért bennünket. A saigoni de a be
csületes inunkat mindig elismerő, 
értékelni, megbecsülni tudó hivatalid
nak távozott el körünkből, kinek 
szigorúságát mindig elfelejtette veiOdk 
a bajbajutottat védelmébe fogadó éa 
azon segíteni akard, melegen érző 
atyai szive. .* • . 

Itt hagyott minket ia árván, 
árva maradt a mi egyesületünk, de 
árva maredt az a sok-sok szociális 
intézmény is, melyéknek flgyeit oly 
melegen viselte szivén s amelyeknek 
még igen-igen nagy szüksége lett 
volna as elhunyt meleg, támogató 
szívére. 

KEMENESALJA 

Fájós s z í v i e l , könnyes szeméi-
kel mondok utolsó Isten hozzádűt a 
járaljésyafli nevében teni ked, si t téivé 
lisztéit féizolgaUránk. emléked itt 
marad közöttünk, emléked élni fog 
szívünkben. 

ü e r . l l s E'fik, I s l - n veled 1 G e r ' i t i 
Etek nyugodjál békében! 

A lelekbemarko o beszed halasa 
alatt kevés szett" maradt szarai oo, 
amihez még borzáj roll az is, hogy 
nyomban utána felharsant a (ruut-
harcos dísszáSa-z fcBrtÖseinék imához 

I hívó vezenvjeie, végső tiszteletet adó 
JJWsúi ta ló ja . 

A sárvári temetőben domboruló 
Új sírhanton több tnint hatvan s z e b b 
nél-szebb koszorú juttatja kifejezésre 
azt a nagy veszteségei, amellyel a 
celldömölki járást és a sok jábaralot, 
tisztelőt, egyesületeket és intézménye
ket érte. A rengeteg koszorú szalag
jairól esik az alábbi neveket sikerült 
feljegyeznünk: S z e n t martom Radé 
Lajos, Havasy Béla dr. és neje, 
Schaffer Emil dr. és neje, Maracry 
Jenő dr.,BJyovszky Ödön, Bunyeváoz 
Sándor ée neje, Nnvát Jenő és neje, 
Ozv. Gayer Gyu iné, ifj. Nunkovi's 
Dénes és neje, Horváth Elek (Baia-
toolüred), Sz»csi János és oeje, Olajos 
József dr. (Saentgotlháid), Vasvár-
megye Törvényhatósága, Sági bazalt
bánya, Jarasi- Uttszem lyzet, Főszolga
bírói Hivatal, Hartai István, vités 

I Galgéczy Kálmán, Nyitrai Iitváu dr , 
I Cetli Ipartestület, Jánosbázai Ipartas-
I tület, Cseodörörs, Ttldőbeteggondozó. 
, Közkórház,.Ív. Nőegylet, Cetli Ste-
I fánia, Alaósági Stefánia, Frontharcos 
' Főcsoport, Kereskedők Egyesülete. 

CVSE, Jarasi Jegyzőegyesölet, Scbő.i 
j Béla es neje, Celdömöls, Jánoshaza, 

Alsóság, Izsák fa. Magyargcncs, Boba, 
Kemeoesmibályfa, Kemeneshögyés', 

I VOoöck stb. községek, azonkívül a 
i a nagyszámú hozzátartozó és rokon-
'' ság neveit. 

H z a n y a i h i v a t á s f e n s é g e . 

A n y á k n a p j á n , — a n y á k n a k . 

,Hagy vagy, csodálatos, egy as űrök üteműi : anyai sttv, anymi emelet." 
A vallás ée közoktatásügyi mi-

lolylaű, a család és 
iskola köm szorosabb kapocs lói esi-
táse iteapouljaból, a szülök iránti 
gyermektiszlelit elmélyítésének célza
tával, asájna ho folyamán, az egyee 
iskolákban ünnepélyeket 'rendeznek. 
Ast B fogalmat idézik fel ilyenkor a 
tanítók as ifjúság lelkében, amelyben 
a legnemesebb emberi érzssek talál
kozása. Ennek a miniszteri rendelőt 

- — aek eaegjéleoéee adott impulzust arrj, 
bogy eaeö' alkalmi cikk megíródjék. 
Szerzője féissázadoü át sűrűn érint 
késett gyermekes- családokkal} bő 
tapasztalatokat szerzett ásóknak ne
velési módszerétől, helyeaebban mOd-
eaertelenaégéről, indíttatva érzi tehát 
magát, bogy laeréoy tanáccsal izol-
féljon arra nézve? miként neveljék a 
ssOlők, különöaen ai anyák gyerme
keiket, hogy a miniszteri renoeletbeo. 
kifejezett gyönyörű elgondolás ered
ményre ia vezessen. 

Es a oikk nem akar nagyképű 
okoekodaa lenni, oiak arra akar fetó-
lagoizn rámutatni, hogy mily irányt' 
kövessenek a szülök gyermekeik ae-
veléeében. Szerzője elérte azaal is 
célját, ha csak néhány szOIO szentelt 
is egy két percet snnak elolvasására, 
mert essél ia megnyert néhéoyst 

Kell e vajjoa magyarázat és 
méltatás annak megértésére, hogy mi 
as anya ? Óh igen, mert azok, akiket 
kényeztet a szeretet, est éppea úgy 

~ 11 élet tartozékának vélik, mint akar 
a teteti épséget Azonban a szukái 
látást elhomályosítja. Meg ,kell elyau 

knr torOlgetni a sziv ablakának üvsgei 
éi m i learik mnnt az iskolák. 

Csodálatos egyszerűséggél védi 
a Gondviselés s tehetetlen gyermeket 
aron a módiin, hogy az anyaazívet 
telíti lágysággal él önfeláldozó kész
séggel. Hiszen a rét i i odaadja a fű
nek a talaj minden tápláló anyagai, 
a különbség esak aa, hogy az anya 
tudatosan, a m iga a taraiéból á ldó. 
_és hálátlan gyermekét is szívéhes 
szorítja. A léleknek es a természetes 
fensége legnagyobb értéke annak a 
társadalomnak, mely a Családon épül. 
Minden társadalmi alkotás s családon 
alapsxik, ennek pedig eleő erkölcsi 
pillére éa fenntartó irányítója, ereje: 
as anya. Helyesen mondja a költő: 
>Ha volna'a világon egy érdemjegy, 
A szeretet és kitartás babérja, 
Egy volna o.-ak, ki -megérdemelné: 
Egyedül az édesanya.< . ..__•' , . 
— ' Akik a legfeDségesebb hivatalt 
töltik be a földön, hozzátok intésem Anyák napján • i i m m i t : é d e i a o y a k . 
Hozzatok, akikre különösen ma, ebben 
a züllés felé hajló erkölcsi világban 
nehezedik gyermekeitek* okszerű ne
velésének súlyos feladata. Nagy harcot 
kell folytatnotok, hogy a mai kor
szellem, a divat és a selejtes mozi 
káros hatásat okszerű neveléssel ellen-

Égkfldfc 

szeretet "kelFnuieá, amilyen csak a 
ti anyai szivetekben van meg,* amely 
mint a költő mondja: >ki nem alszik 
soha 1«"—- •-

Elvitathatatlanul áll, hogy a gyer
mekeik jOvő erkölcsi élete irányítá
sának faladata aa a n y á b a hárul, 

st í lnek Így keiébe vén Istéve egy 
egész nemzedék j ö v ő boldogsága vagy 
boldogtalansága i i . Az anyás menny
ország vagy pokol kapuiat tárhatja 
lel már itt a foldOn. Mint arirágnak 
a napfényre, ép úgy van szüksége a 
lejletien gyermeknek a szerető, jó 
édes anyára. Milyen sajnálatra méltó 
. y e r m r k az, aki auyaiéikül nő fel, 

1 ak így nem érri az anyai szívből 
ki 'ngarzö szer telnek aldo halasát. 
Vagy az is, akinek ha van is édes
anyja, d,i ez gyeugesége, vagf toaal 
lausága következtében, nem ind meg
felelni magasztos anyai hivatásának 
a így maga idézi elő gyermekének 
erkOlcsi romláséi. Az anya hiányának 
vagy ferde nevelésének következmé
nyére megható szavakbao mutat rá 
családias érzésű költőnk, Szabolcska 
Mihály, eme szivbamaikoló versében: 

• Mikor egy-egy romolt, 
Semmi embert iátok: 
Aki magsnak is, 
Máénak is c-s* atok, 
Akinek toh' siuci egy 
Tiszta indulatja: 

Sirassatok meg szegényt, mert 
Nem volt édesanyja !« -: ' • 

Fölöslegesnek tartom részletekbe 
bocsátkozni és kimutatni akarni az 
irányt és határpontot, hogy mily 
útón ék meddig tartbat as anya gyer 
mekéoek célirányos nevelése. Célom 
ezúttal egyedül azt hangozta ni,hogy: 
az anyák helyes iráiybau oeveljenek. 

Nevelés alatt termésrereséo, á 
szellemi nevelést értem. Aa anyának 
ezen az úton az a hivatása, hogy 
igyekezzék"a fejlétlen emterből a 
legjobbal és legszebbel kifejleszteni, 
mert ha nem. így végzi feladatát, 
nemcsak gyermeken, de az emberisé
gen is vétkezik. Mennyire sajnálatra 
méltók azok ac anyák, kik elhanya
golják gyérrnesei- nevelését. Kik gyer
mekeikel a szüléstől kezdve folyton 
idegen, fizetett, szeretetnélkuli szerae-
lyekre bízták. Az ilyen enyik a csa
ládi élet napvilágától melegített em 
berek helyeit elsatnyult, mesterkélten 
felnevelkedő, a fizetett szolgabuzgalom 
bágyadt mécsétől.alig-alig átmelegült 
e Így szellemben és kedélybea kiszá
radt Ovagházbeli növényeket nevelnek 
fel. Ezeknek libát nem igen marad 
idő :gyermekeik értelmi nevelésére, 
sem atra, hogy gyermekeiket agyer-
mekszobabao játék és larailgáa köz-
ben és komoly munkáikban megfigyel
hessék. Ez pedig, t. i . a gyermek 
M i é n e k megismerése, mindenekelőtt 
szükséges, hogy , á helyei nevelésnek 
kiinduló pontja legyen. 

Egy hírnevei pedagógus azt 
mondja: .Amilyeneknek óhajtjak, 
bogy gyermekeink legyenek, mi is 
mindig olyanok igyekezzünk előttük 
lenni.. A leghatásosabb nevelő aranka 
t i . a j ó példaadás. Amily életviszo
nyok között s aminő családi és tár
sadalmi környezetben nő fel valaki, 
ugyanolyan életviszonyt éa társalgást 
folytat Rendkívül kívánatos tehát, 
hogy a. család lelke: ac anya, maga 
a család és a távolabbi környezel is 
helyes példátado, jósán élető, vallásos 
él fedhetetlen erkOlasi életű legyen. 

A társadalom legkisebb sejtje a 
család, de erre van felépítve az egész 
érkötési világ nagy épülete, ennek a 
fundamentumnak kell .erősnek lennie, 
amely fundamentumnak egyik tartó 
oszlopa: as "anya. A nemiét jövőjére 
legoagyobb kihatással vau az anya 
szerepe a családban. Az anya ojtja 
gyermeke lelkébe mindazt, ami a 
kéiőbbi éleiben marádendó érlek leaz 

HP 
öröklés, akár a rossz példa hatása 
alatt ott felbarjánozoi lát 

t nevelésbea a legfőbb kivani-
ogy az vallaserkOlesi alapos 

történjék, mert ahol az erkOlasi alap 
a nevelésben hiányaik, olt baján te-

l ' J 7v im. 

nyészik mindenfele mérges kinövés. 
Hogy mennyire szükséges áz, hoty a 
nevelés v llsscrkölc-i alapon történ
jék, mutatják a külOuSseO napjaink 
ban tObbsaBr elöfoidniö olyan dolgok, 
melyek Izomoiú v iágosságot vetnek 
a serdoiő i l iú.agra. Olyan eldurvulás 
jelentkezik itt i i , olt is, amely való 
•aggal elijesztő perspektívát mulat. 
A jöv--,dó a mai genrrációtól várja 
as erőt, a készültséget, áz államfenn
tartó energiát, n i i n l i i módot és esz 
t ö l t még kell tehát ragsdoi, már a 
szüiei bazbao, aogy ezt a nemzedéket 
megmentsük, bee-Síelésen felneveljük 
és izy aduk át hivatásának. 
~ 'Anyák ! Szülők! Gyermekeitek 

testi lelki jsva parancsolja, hog 
ügyeljetek fel gyermekeitekre, hog 
rosszaira ue tévedjenek él el fi 
essenek. De eteknek a nagy felátji-
toknak a megvalósítására c-iak akkor 
l'szlek képesek, ha szeretettel, meg-
irtésael és ha kell szigorral is meg
oltalmazzátok azoktól a veszedelmek
től, amiket a környezet romlottsága 
zúdít reájuk. Tegyétek meg tehát kö 
telességieket ti anyák külOnOsen, pil
lanatra sem felejtvén, hogy gyerme
keileknek nemcsak tes 
lelki üdvösségéért elsősorban ti vagy
tok felelősek. Bizonyos, hogy a fela
dat nagy és lankadast nern ismerő 
felelőségteljesítés. Ámde , zt hiszem, 
hogy az a szülő, aki a jóra nemcsak 
szavával, de cselekedetével is folyto
nos pélfat ad: a feladat legnagyobb 
részét megoldotta, mert ezzel jellemet 

adott gyermekének, 
Aikal.ui cikkem befejezéseképpen, 

i d i iktatom Szabolcska Mihály me-
legszi ű kötőnknek az anyai szere
tetről apothei zist zeogő eme kő te 
méryét: • V 

•Nem féltem én a világol 
Sűlyedéstől, elromlástól, 
Lesz itt mindig résztvevő sziv, 
Szeretet, roeiy másért lángol. 

As Orökizép, az örökszeot, 
Mindörökké föntragy^pnak 
S lesznek mindig egejiz lelkek, 
Akik imádkoznt fogná. 

Lesznek. mindig köveíöi' . -
Nagy, v ezerlő eszméfyekntk . . . 
Szoral mind g lesz,'jóember, 
Míg csak — édesanyák lesznek!. 

.•• ^i^—ütlUneM'Vinee. 
Köszönetnyilvánítás. 

Mindazon jó rokonok, 
ismerősök, jóbaraiok, akik 
felejthetetlen férjem, illetve 
édesapánk 

*>' Szarka János 
- - •yu|. tniv. segédtiszt 

temetésén megjelentek, ra
vatalára csokrot vagy koszo
rút helyeztek és bánatunk
ban részvétükkel felkerestek, 
különösen. pedig vasutas 
kartársai, hogy utolió útjára 
záazlö alatt oly nagyszám
ban elkiaérfék, .fogadják bá
natos szívünk hálás köszö
netét.. 

A gyáazolá család. 

Mérleghitelesítés. A szombat
helyi m. kir. nrértékhitelesltő iniézat 
Celldömölkön májai 13, 14, 18, Í6, 
80, 21, 24, 26 és 20 én, továbbá -

felek kötelesek minden mértéktérgyat 
hitilesltéire benyújtani, egyúttai kö
telesek a legutóbbi mértékhitelesítő* 
rőt szóló díjsielvéoyeket is felmutatni, 
az idei szelvényeket padig a legko-
selebbi hitelesltéaig' megőrizni. 7 



19. 3 oldal. 

|Lól»ánth Gyula f | 
Szombaton délután mult egy i megmulatta kivalnszervezőképességét 

hele intgOöbBentfl érivel terjedt el a; J s ebbeli erdemeiért L Ferenc Józsssf 
falre, h >K!" a Ce.ld8m0.ki közkórház j Irrfe s-öi-b megbíz isaból Paáf Ede 
ban rövid szenvedés után elbúujt , gróf löhadsi g.-d egy brillians kövekkel 
lórántfiazai éa zágurhidai Lóranth [ ékesített a a király mocogrammjavaj 

ellátott nagyon értékes aranygyűrűt Gynla, nagyközségünk közszeretetben 
es tiszteletbeli áilo nyug. főjegyzői-. 

Lorauth Gyula nemc-ak nagy
községünknek, hanem az egész vár 
megyének egyik súlyos szavú és leg
tekintélyesebb - poigara volt. Nsgy 
sraktudasaről és alkotóképességéről 
messze vidéken nagy hírnévnek Ör
vendett S a Jegyzők Országos Egye
sülete midt a legképzettebb közigaz
gatási tisztviselőt tartottá nyilván. 

- - Lóráotb Gyula 1879. június hó 
5-én tette le a közigazgatást vizsgát 
nagy sikerrel. Pályáját Janosbazan, a 
híres és elismert Beoyú Ssndor fő
jegyző oldalán kezdte, miul segéd
jegyző. Benyó akkor a varmegye 
legelső jegyzői küzé tartozott s fty 
érlbetO, hogy Lorauth Gyula megsze
rette és eltanulta tő.e a közigazgatás . m , , a , a t nagy t i n e »„|i a T asntaIlo 

s ez as alapos | m á , n B k * gócponttá való kiépítésében 

ad(..miuyoni:t LcrástK Gyufának, 10-
kép n "azért a díszes fogadtatásért, 
amellyel .. királyt c-s kist rétét várta 
és a gyakorlaton résztvevő .-..-ezer 
katonai mintaszeiű-an elhelyezte. Lo-
ranniGyula a megás kilünteléel egéaz 
életen ál megtartotta és legkedvesebb 
cm'ekeként Crizte. 

Kiváló munkássága mellett ér-' 
demben kei) foglalkoznunk elsőrendű 
sz. ivező képességéről is. Az 0 érdeme 
községünk aszfaltozása éa ezzel az, 
hogy a sáros és poc olyas falu helyett 
az idegennek egyszerre szembeötlő 
szép, városias jelleg valótult meg. 
Utána következett a község fejlődéséi 
nagyban előmozdító villanyvilágítás 
bevezetése, d-- dicséretére legyen 

is méltó 
évtizede

im éden csínját-binját 
tndás és ismeret később 
jellemzője maradt hosszú 
ken át. |' 

Jánoshazán 1881. közepéig mű- j 
ködöt'," utána Alsóság község vezető -
jegyzője lett Alatta a község fejlő 
désnek, virágzásnak indolt s igy az | 
egész vármegye leltigyelt rája. Ennek_| 
AöszőnhetcTIiögy~28 éves- 'kórabau.-' 
1884 ben az akkori Kiscell impozáns I 
módon választotta meg asokpalyásó > 
knzOl főjegyzőnek. Községünk akkor i 
még z-ec;e korát elte, de az 0 bö :cs, ; 
előrelátó képessége ma- ukkor meg- . 
érezte és megtalálta a helyes irányt, 
amelyen haladni kellett az akkor még 
igazán kicsi mezővárosnak. . ' I 

Buzgó es valla-os .inber volt s ' 
oapoi.ia a korai reggeli órákban a 
templomból kijövet, mikor a lakosság 
épeo esak ébredezett, -nár az Íróasz
talánál ült és dolgozott, hogy a sok 
munkát minél slőbb és gyorsabban 
elvégezhesse, mégpedig hosszú időn 
át teljaeeo egyedi)., mert nem volt 
máé munkatársa, mint asak egy köz 
ségi pénztáros és két hajdn. 

A község fejlődésével a sze
mélyzet is szaporodott,-il .iá legfon
tosabb munkát azután ~is "maga vó- " . Határozott és erélyes egyénisége 
gezte fáradhatatlan buzgó-ággal. Fe mély tiszteletet vívott ki hosszú, 47 
lettesei mód felett , értékellék kiváló.. éves közhivatali pályáján és csak a 
képességeit, de.községünk is megtisz "legnagyobb dicséret illeti meg a kom 

is. A mai, nagy községháza megszer
zése, a község céljaira, szintén az 0 
érdeme. Osyan először a mai Szekeres 
bázat szemelte ki megvételre, dé 
sajnos az idő rövidsége miatt nem 
tudta megszerezni a vármegye hoz
zájárulása: s így Ion a régi, híres 
Pick-hazbol a mai községháza, 

7 Alkotó és szervező munkásságát 
jellemzi az la, hogy a polgári fiúis
kola megvH'otttasit Oslffy Lají.s dr. 
főispán, akkori képviselővel szintén 0 
verekedte k A uehez .háborús idők
ben is nagy ögybuzg lómmal s kO 
rültskintes-el töltötte be felelőteljés 
hivatalát, pedig akkor a közszükség
leti-cikkek beszerzése szirté lehe
tetlenné val . de ö akadályt nem is
mert és a felettes hatóságai ' révén 
zavartala-rl biztosította is a közel-
látást. A forradalom idején is hivatá
sa magaslatán állott a igy neki kö
szönhető, hogy még-ú yosabb zavaré 
kOiülmények nem fordultak elő. A 
forradalmat követő gyászos emlékű 
kom.min alatt is Ügyesen megvédel
mezte a község érd- kei' éo sikerűit 
neki megtartani teljes egészeben a 
közséi vagyonát. . 

telte azzal, hogy hamarosan beválasz
totta Vasvarmegye törvényhatósági, 
bizottságába, amely n. k 40 évig é r t é 
kes es munkás tágja volt Az 1895-
iki királygyakorlatok alkalmát át - is 

mun bukása utáni nemzéli úijáéledés 
terén kifejl-f tevékenyt égéért is, mert 
azt szívvel, leiekkel végezte és a 
község vagyonát ingóban, ingatlanban 
és készpénzben folyton gyarapította. 

Bútorvásárlók figyelmébe 1 

Ötven év óta fogalommá fáit az egész országban 

B Ú T O R A I N K 
Jósága, szép kivitele és o l c s ó s á g a . 

: Vásároljon tehát 00 is nálunk I 
nagy üzlet az ország különböző városaiban. Hálók, ebéd
lök, kombinált berendezések, konyha bútorok és minden
nemű k á r p i t o s á r u a legmodernebb kiviléiben. 

Kopstein bútorá ruházak 
6 

r. ŰzSetáihelyezés. 
Ezúton értes í tem úgy a helybeli, 

a vidéki mélyen tisztelt vendégeimet, hagy 
az Állomás épületben lé«5 

úri és női 
május IB-ével a Kossuth Lajos-utca I. s z á m 
alá (volt Hokhold féle pék üzletbe) helye-
sem át s azt egyben külön férfi é s női 
teremmel kibővitem. 

Mélyei tUi te l t radéfilai további p i r t f eg i s i t kénre , 
• i n t e k felles tlsitelettel 

• a g y J á z s e f 
é r i é s n * l f o d r á s z 

Celldömölk és környéki megbízott: Hellem Sándor. 
K e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 

Ö eservezte meg a jártai . jegyzO-
i gyesülelel is, amelynek nyugalomba-
vonulásáig fáradhatatlan Sés buzgó 
elnöke volt 

-1926. szeptember 1 én Ónként 
vonult nyugalomba, 47 éves közigaz 
gatasi szolgálat után, ami ritka jelen 
ség ezen a pá'yan. Erejének telj'ében 
búcsúzott régi kedves munkakörétől 
és írodsaialatól, de azóta is állandóan 
i-nieklődöti a község ügyei iránt és 
boldog volt, ha jót hallhatott ezerétett 
varosáról. Még a halála előtt való 
napon is elvégezte megszokott sétáit, 
érintkezett és elbeszélgetett barátaival 
es ismerőseivel. Pénteken éjjel lett 
rosszul, égy hogy be kellett szállítani 
a k u házba, ahol kiújult régi aérvét 
megop.-ralták, de a szíve nem bírta 
ki az izgalmat a Igy szombatén dél
után 3 órakor hirtelen elhunyt. El 
k .között az örök boldogság hónába. 
Itt hagyott bennünk, de emléke örökké 
ei közöttünk! Községünk egy értékkel 
leii szegényebb, de az i t t maradt a l 
kotásai halála után is dicsérik, ami 
elöl pedig életében mindig kitért. 

. • • ' 
* 

Temetése héllűa délután 4 óra
kor muat végbe óriási-részvét mellett 
a temetO kápolnájából. A temetési 
szertartást Horváth Károly dr. esperes
plébános végesta nsgy pepi segédlet
tel A beszentelés utan Simon Sándor 
tö.vénybíro, az ethuoylnak bosszú 

| éveken át volt meukalársa mondott 
Celldömölk nevében búcsúztatót, majd 
Túlh Lajos kemenesmagasi körjegyző, 
a járati jegyzőegyesület elnOke az 
egyesület nevében mondott Isten 
hozzádotaz elhunyt kiváló kartársnak. 
Gyönyörűen felépített beszédben vá. 
zolta Lóranth Gynla hosszú közéleti 
tevékenységét, kiemelve munkaszerető 
egyéniségét és alkato képességeit. 

A ravatal körOt ott*, volt az 
elhunyt gysszbaborult özvegye, két 
kis fiacskájával a az Özvegy.-kiterjedt 
rokonsága, továbbá fivére, lórántházi 
és aágorhidai Lóráotb Dénes ny. 
lovassági tábornok, valamint leányai 
közül: Lóráotb Katinka és Ozr. So
mogyi Aladárné. A harmadik leánya, 
Ozv. Rész- Bezsöné, Mórról nem 
tndott megjelenni. Olt volt még tes
tületileg a vassutaiság éa iparosság 
zászló alatt, valamint a község tár 
sadalmának szioe-java,hogy elbúcsúz
zon és lerójja kegyeletet a kiváló 
férfiú emléke iránt. " . 

JellemzO az elhunyt életére és 
munkásságára az a mondás, amely a 
gyászoló közOnség soraiban egy 
nagytekintélyű közéleti férfiúnk ajka 
ról hangzott el: — » E z t az embert 
jó volná visszahozni, annyi minden 
sok jút tett a községnek!. 

H Í R E K . 

Hirdetéseket felveszünk. 

Flórián-napi körme at. Celldö
mölk fogadalmi Fíórian-na Onnepe 
ma délelőtt tesz megtartva. K céiböl 
délélOtt 10 órakor ünnepi nagymhie. 
utána kormenet lesz a sz • :• i s út
vonalon. —- Ak iparteslblei eln v sege 
ezúton is leikéri a* összes ipa. -at. 
hogy fél 10 órakor a .-• k u bab 
gyűljenek Össze, ahonnan znsr.ui alatt 
vonulnak fel a Flóriánnapi körmenetre. 

Búcsújárás. A tavaszi idO be
álltával Celldömölkre ism. i megkez
dődi, k a búcsújárások. Eisfiftw Ái-
ddíeafnWtOtfJn ii fgetvmgyféttlsTW 
zarándokcsapata érkezett rceg, miz 
mára a szanyi, móri és pali búcsú
sok, tár ta tok. 

Vallases-sst. Pénteken este 8 
órakor az ev. ítjúsagi oithonbaa val
lásos-est lesz. Közreműködnek a sop 
rooi ev. fakultás hallgatói. 

FroBtbarcbi Kittit . A eelldömOlkl 
. frontharcos főcsoport május SO-áo, a 
Hősök-napján délelőtt 11 érakor tartja 
azévi rendes ée egyben tisziújito köz
gyűlését, amelyet előreláthatóan tar : 
sstebéd követ. A délután rendez .-i.dtJ 
ünnepélyen a Hősök-szobra élőit K 
főcsoport egyik szónoka fo • megem
lékezni a világháborúbán hősi halait 
halt bajtársak érdeméiről A natyszat-
báiúoík Ígérkező egész napi program 
összeállításén srort fáradozik aföceo-
pórt elnöksége 

Anyák napja. Az ey. templom
ban ma délelőtt 10 órakor az isten
tisztelet keretében Anyák napja lesz. 
Prédikál Baesi Sándor lelkész. 

BétégsistládéáBÖi'. A járási fő-
Ezolgabf-ó Szabó István nagysimooyi 
körjegyző betegszabadságát július hó 
6 ig meghosszabbította. _ 

Kon flrra ácio. Püaköídhetlín dél
előtt 10 órakor á dOmölki sv. 
lomban konfirmáció less. tj 

Új ipsrengedely. Szállási István 
jánoshazai lakos géplakatos iparra 
vallott engedélyt. 

Ostffyasszotiyfás Is fúrnak 
málykótat Mint már közOHOk, «k 
Országos Közegészségügyi Intését Cell-
dömölkön és azokon a helyeken, ahol 
rosszak aa Ivoviz-vistonyok, ahol a . 
kutak vize nem kifogástalan, nOt as 
egésségre veszedelmes, .úgydevessH 
fólmélykútak fúrásával t.tyekezik B -
bajokon segíteni. A községeknek esak 
kisebb hozzájáiuláaaal kell gondos
kodniuk ezeknél a kútfúrásoknál, 
részben kéeapénsbeo, nagyobb részben 
azonban kési napszám és (uvar-

mölkOn kívül az idén OsUTyasszonyfáa 
ia (úrnak ilyen kutat, melynek helyéi, 
a mult hétén Jandrasaik Aladár 've 
vegyészmérnök jelölte' ki. — Érde-
aesoek tartjuk megem,n Lys; •„ 

http://Ce.ld8m0.ki
http://znsr.ui


domolii gőzmalom udvarán ia 60 
méternél mélyebben jár ójbol a fúró, 
mert Szabó Janoe gőzmalomlulajdouos 
a pár évrel ezelőtt fúrt kél kút mel 
Intt egy harmadikat ia akar létesíteni. 
Minden bizoonjal sikerülni ia fog. 

Búcsú Izsákfan. Majns 16-an, 
a jövő vasárnap lesz az izsakfai búcsú, 
melljel karc-olatban az ottani tűzol-
tcság táncmulatságot' rendez a Va-
il <szy vendéglőben. Aa iaaákfai búcsú 
Irént illessze környéken mindig nagy 
volt a így ez idén is é'éok az érdek
lődés, mert a Vadászy vendéglő évti-
z d-k óta bírás a jó ételeiről éa 
borairól, valamint arról, hogy kellemes 
szórakozást nyújtott mindenkor a 
mulatni vágyó ifjúságnak és szóra
kozni vágyó közönségnek. 

Vérötksriszt tanfolyam Cell
dömölkön. A t Országos VOrOskeazt 
Egye- ölei 4 hotsa tanfolyamot rendes 
varosunkban, amelyen aassonyok, -le
ányok mintegy 70 en vesznek résat. 
A r ünnepélyes megnyitás tegnap 
délután 5 órakor volt a városháza 
tanácstermében. A megoyító beszédet 
EleiakjLajos polg. isk. taoar mondotta. 

tulajdotikepeni tanfolyam héllőn 
kezdődik, tartja Alojzia nővér, aki 
már pénteken a délutáni vonattal 
megérkezett varosunkba. Az állomáson 
a helybeli Vöröskereszt részéről dr. 
Havasy Bélané elnöknő fogadta. 

A cel'dómálki kai leányok 
műkedvelő gardája ma" eate 8 órai 
kezdetlel közkívánatra újból előadja 
az elmo t vasárnap nagysikerrel be
mutatott színdarabokat, melyre ezúton 
is felhívja a közönség figyelmét a 
rendezőség 

G é p i 
josAgf tökéletesen megta-
1 z. nolni akarókat sze

rény díjazásért tanítok." 
kiadóhivatalban. 

Cím 

Halálozás. A bét elején Celldö
mölk nyugdíjas vasutastárssdsl mában 
is látogatást tett a kérlelhetetlen ba
léi. Szarka János ny. lökalauz hunyt 
el néhány heti -betegeskedés után 
agyvérzésbén. A köztiszteletben álló 
03 év«s"vasuiaal csötörtökön delntan 
temetlek' et '-nagy részvét mellett Az 
elhuuytat n e j e , öt gyermeke és kiter
jedt rokcsága gyászolja. 

^JbHhKtfmimgf Lajos MÁV 
iaat száidau délbao vezeti oltárhoz j 

Eradii Manat a szombathelyi Szent 
Domookoa rendi plébánia temp
lomban. 

Boka község a fijlidés útján. 
A bobai körjegyzőséghez tartozó köz
ségek a bobai körjegyzői Jak oéljaira 
szükséges tertllet megszerzését ,a 
napokban megszavazták. A községeit-
i ek most már csak a körjegyzői lak 
felépítéséhez szökeéges fedezetről kell 
gondoskodnia. — A közeljövőben meg 
> ••?di- a bobai tejcsarnok építését is, 
ameiyhez a község 1200 pengő állam
segélyt kapott. 

Iskolalátogatás. Szent-Martoni 
Gézit ker. fóianfelflgyelő a hét első 
napjaiba: több kemenesaljai község
ben, igy Kemenesmibályfán, Keme-
neskOmjénben, Siontmártoobao* és 
VOnöckOn i-kclalátogatásukat végzett, 
bogy. a táoiigyi viszonyokról és a ta
nalók előmeneteléről helyszínen sze
rezzen tapasztalatokat. 

.Áthelyezett gazdasági felügye
lők. Ostfly t.ajos dr. főispán Siofco-
vícn Fereuo gazdasági felügyelőt, aki 
a mult ősz óta a szombathelyi és 
kőszegi járások. Ügyeit vezette, azon
nali hatállyal ' vissza helyezte a cell-
4j>ipOlki_é^j»áj^ri járá-inlr^élérp^-irifg 
ogjaninoen Nóvák Zoltán felfigyelő 
Vasvarra került. SinVovish Férenoet 
örömmel üdvözöljük körOokbeo,mert 
t Dalunk elt'.'HOtt kél év alatt bebi

zonyította, hogy mindenkor a köte-
lasségtndás embere és hogy agilis, 
tettrekéaz szakember, akinek tárásunk 
gazdái mindenkor és mindenben csak 
óriási hasznát vehetik. s 

Vasutss szakvizsga. A celldo 
mölki fűtőházhoz beosztott mozdony-, 
vezetőtanoocok közOl négyen az el
múlt hétfOn azakvizsgát teltek a 
szombathelyi üzlelvezetőeégea. Szer
dán délelőtt ngyaoesak szakelővizsgát 
tettek kiképzett fűtők is, hogy alöfű-
tOkké kineveztessenek. 

- Tanár áthelyezés. A valiáe ée 
közöktataafigyi miniszter as 1937 38. 
tanév elrjéval Molnár Piroska tanár-
nőt Érdről Jáneaházára helyezte át. 

Felhívás a magyar művészek
hez. A szerkesztés alatt áll Magyar 
Művészeti Lexikon falkéri.mindazokat 
a művészeket, írókat, zeneszertőket 
atb., akik részvételi körlevelet kaptak, 
hogy életrajzukat minél előbb küldjék 
be,különben legnagyobb sajnálatunkra 
a lexikonból kimaradnak. Azok az 
írók, zeneszerzők, zenészek, műked
velők, szobrászok, le tők, színészek 
Itb. pedig, kik felhívást nem kaptak, 
haladéktalanul forduljanak a lexikon 
szerkesztő bizottságához Budapest IV. 
postafiók 261. mely válaszbeiyeg el
lenében minden fslvil.igosítast megad. 
A lexikonban való részvétel teljesen 
díjtalan, abban minden rrűvéizeitel-
foglalkozó egyén (kezdő is) helyet 
kap, ha munkái értékűek. 

.Új szállítmányozási rendszer a 
Máv-nál. A m. kir. államvasutak cell
dömölki állomáslőnókségétől vett ér
tesítés szerint folyó évi május hó 
1-től kezdve az összes darabáruk — 
a V. Ü. Sz. & mellékletében felsorolt 
árok, hullák és szabadon faladott 
élőállatok kivételével — szállítóve-
vénnyel is szállíthatók. A szállítóve-
véoyes elszámolás előnye, hogy a 
szállitóyevény ára a fuvarlevelek régi ' 
40 filléres árával szemben élelmisze
rek és ezek szállítására használt 
gOngyöletek restére 10 fillér, egyéb 
árak részére 15 fillér. Elszámolásuk 
egyszerűbb, mint a volt darabáras 
elszámolás, így a faiek részére gyor
sabbsági előnyt jelen. Az áHomásfó-
nOkség felkéri a t. fuvaroztató közön
séget, hogy szállitóvevénnyel is fuva
rozható áruikat ily szállítmányként 
adják fel. - - -

Felhívás. n«lldöm«llr al/njáert... 

Rádió, villamossági felszerelések 
N A G Y N Á L 

írógépek, varrógépek, kerékpárok olcsón 
és s z a k s z e r ű e n j a v í t t a t n a k 

Telefon s z á m 108. Celldömölk Kossuth-utca 

ga felhívja" as adózókat, hogy a f. évi 
első negyedre szóló adótartozásukat 
májns 15-ig annál inkább is fizessék 
aseg, mert ellenkező esetben már 
másnap végrehajtási eljárás indul 
ellenOk. 

.' A Szalézi Intézet középiskolai 
Búinternáiusa felsvesz gimnásinmot, 
kereskedelmit, polgári és pOtpOki 
elemi itkálat látogató tanulókat. Hazi-
képoloa, éjjeli és nappali felBgyelet, 
tannlmányi ellenőrzés,családos ellátás, 
házi orvos, medence fürdő, sport, 
bőséges szabadtéri játék és tisztessé
ges szórakozási alkalmat nyújt a 
bentlakóknak. Évi tartásdíj 420 pen
gő, tíz részletben is dzétendől Tá
jékoztatást készséggel küld a Szalézi 
Intését igazgátósága Szombathely. 

' Szenzáolos adatok arról, hogy 
hogyan kell inni. Ki vesén tudjak, hogy 
ez emberi szervezet egyik legnagyobb 
ellensége az ital és többi között a 
víz, ha abból többet iszunk a kelle
ténél. Erről a rendkívül érdekes éa 
közhasznú kérdésről szól dr. Halász 
Henrik Tolnai Világlapja új- számá
ban, amely gazdag tartalommal és 
nagy terjedelemben most jelant meg. 

ember életveszélyben. Akinek a liíle 
as ujján van. A . házi muzsika új 
hangszere: "a trautópiam atb.- A leg
kiválóbb magyar Írok novelláin kivOl 
nagyszerű-..... folyt láaos:, regényt éa 
kOzol száz pompás képet talál as 
olvasó a népszerű képeslapban. Tol
nai Világlapja egy száma 20 fillér. 

Szegény leány gazdag férje) 
kapott! A strandon neki volt a leg-
izlésesebb_.íalwr4a^.Egy külföldi ná-
bohnak feltűnt az egyszerű csinos, 

'strandruha és useljje. S,rMegismerke-
deli vele és rövidesen .feleségül vette. 
I yen ízléses shortokat, strandrnhákat, 
angolo- .délelőtti' és sikkes délutáni 
ruhákat, szép kézimunkákat közöl a 
Párisi Divat. Kiadóhivatal: Budapest, 
VII., Dohánv o. 12. Egyes szám ára 
60 fillér. •-. 

Apolló Hangos Mozgó 
Felelős vezető: Wittmann Andor 
" v Celldömölk. _^ 

Május 8 tzombst, 9 vasárnap. 
A magyar filmek koronája. ; 

JÖKAI MÓR, a halhatatlan magyar 
meseköltő legszebb regényének 

filmváltozata: 

A R A N Y E M B E R 
Főszereplők: Egry Mália, Füzeaa 

Anna, Kormos Márta, liesey Mária, 
Sziklai Szeréna, Ba.-thy Lajos, Kiss 

Ferenc, B licsy Tivadar, Csörlős Gyula, 
Pethö Atilla, Rózsahegyi K á l m á n é i 

Dray Tivadar. .-. 
Előadások kezdeté; szombaton este 
féL9 óra kor, v a a rna p del után 2, 4, 6 -

éa este fél. 9 órakor. 
Május 12 szerdí , 13 esütörték. 

-".'' Filléres helyárak. 
Ketten egy (eggyel. ^"~ 

C'ede Farrere világhírű regénye filmen: 

Asszony a hadihajón. 
A szezon legérdekesebb filmje 

A N N A B E L L A főszereplésével. 
Kitüi.ő kiegészítő és Híradó: 

KIOadások. kezdete: szerdán sete fél 
9 órakor, csütörtökön este 6 és fél 

9 órakor. 't 

Helyárak: Ünnepnap, szombaton és 
vasárnap: Támlásszék 100, páholy 
80, fenntartott hely 60, I . hely 40, 
I I . hely 30 és gye.mekjegy 20 fillér. 
Szerdán és csütörtökön: Ketten egy 
jeggyel. Támlásszék 120, páholy 100, 
fenntartott hely 70, I . hely. 50, IL 
Jkely 30 és gyermekjegy 20 fillér. 

S p o r t . 
.A bajnokság állása": 

1. SzFC 
2. ZTE 
3. Kinizsi 
4. CVSE 
6. KTK 
6. MZSE 
7. SzSK IL 18 
8 t .Tapo 'ca18 

18 17 
18 14 
15 10 
17 10 
18 10 
19 8 

8 
6 

- 1 91:14 34 
t 8 71:27 29 - • ' 
1 4 71:Í6 21 

- 7 43:25 20 
- 8 64:48 20 ~ 
1 10, 22:42 '17— 
- 10 27:34 16 
2 10 16:49 14' 
1 11 27:43 13 
3 12 22:71 9 
1 12 19:66 9 
2 13 20:68 S 

9, Keszthely 18 6 
10. Vasutas IU 18-3 
11. P. Vas. 17 4 
12. Ságbegy 18 3 

SzFC—CVSE 1:0 (0:0). 
Bajnoki. Vezette; Periinger. 

Ideális fotballidOban, 1500 néző 
előtt csodásan szép futballt, játszott 
a két együttes. 

. Jobb volt aszal az egy góllal a 
vendégcsapat, de a küzdelem mind
végig nyílt volt és vasutas egyenrangú 
a 1 len fél yöljLa^ szoj^atbe^yjj losi tál y 
most már biztos bajnokának. Ha a 
mérkősést rOviden akarjuk jellemezni, 
akkor azt mondhatjuk, hogy; győzött 
a uclioikasabb, lendületesebb futballt 
játszó csapat a lelkesedés felett. 

A gólt Boda lőtte.' 
Kitűntek: Weinhardt, Vilics, 

Heode, Boda, illetve Bognár, Egervári, 
Hóbort és Budai. ^ 

Per.inger mintaszerű meccsve
zető volt. 

Keszthely —SBSE 5:2 (2.0) 
i Bajnoki. Vésette: Somos. 
I Keszthelyről nehéz pontot el-
' hozni. így a bánya is vesztesként jött 

hasa. Lelkesen futballoztak, de ez 
kevés egy mérkőzés megnyeréséhez. 

celldömölki részén kitűnő 

f i a t a l szőlő, 
mely évente 40—60 hektó bort 

Amiért 660 millió ember imádkozik 
naponta. A sivatag fiai. A távolbalátó 
előadást tart. Hogyan viselkedik az 

lakóházzal azonnal, kedvező fize
tési feltételek mellett eladó. Cím 

a kiadóhivatalban. 

- CVSE—Haladás Hl. 6:1 (0:1) 
Bajnoki . Vezette: Fertői. 

As első fílidőbea megijesi tették 
a vasutast, de á második félidei szép 
játékkal biztosan győzött. 

Mai műsor : 
CVSE—P. Vasutas. 

BajnokL Vezeti: Kottezka. 
Ma megint egy pontszerző alka

lom á vasutasnak. A bánya könnyen 
verte saját otthonában a pápaiakat, 
így a vasutasnak sem lesz nehézség 
bazai talajon nyerni. 

Kell a két .pont , így legalább 
biztosítva leSz a negyedik hely, ami 
ebben az alosztályban játszó előkelő 
nagyképességű csapatok közt nem is 
•ségjenteljes. 

Azohban vigyázni kell, mert 
meglepetés is lehetséges. ' : 

Kölcsönkönyvtár 3Q0Q 
Cel ldömölkön 
kötetes kölesönköoyvtáramat a Wes
selényi utca 1. szám alatti lakáso
mon megnyitottom. Havi 1 P kölcsöh-

ógy a magyar, mint a világi'roö'alom 
elaasicus moderg-művSiböl. 

. K e m é n y K l á r i . 

NyofzuuHt Düzkgreve Nándor viUaoyerére bextstdezatt könyvnyomdájában, o-iuazwyiifr 


