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P ü n k ö s ti. 
Pünkösd ünnepét megy ün

nepelni az Uf hajlikába a gyarló 
és bűnös ember, hogy olt mély 
áhítattal és fohásszal kérje- az 
Istent az élet nehéz viszontag 
ságai között segedelemre. ' 

A pünkösd ünnepe a Szent
lélek eljövetelének ünnepe, a 
hitehagyót! bűnös embereknek 

-bitben „yaló megerősítése a krisz
tusi rendeltetése, szent célja 
lelkünkben Krisztus anyaszent-

. egyházáuax szilárd - fundamen
tumra való felépítése. 

A Szentlélek ünnepe igazi 
bensőséges ünnepe volt minden 

-—kor és lesz Krisztus anyaszent
egyházának, meri amikor a bű-
nöajtmberiJelkek ördögi módon 
akarják megsemmisíteni a keresz
tény hitel és A riivós emberi 
kultúrát, soba sem volt nagyobb 
szükségünk az összetartásra, ar. 
igazi keresztényi szeretette, mint 
a mai válságos időkben. Érért 
fontos ma a Szentlélek eljöve
tele, bogy-a romlott és bűnös 
emberiségre szálljon rá a Szent
lélek képében a Krisztus mara
dandó kegyelme, mert talán még 
bűnbánattal jóvá lehet tenni az. 
Ur szine előtt azt a sok bűnt 
és kegyetlenséget, amelytől vér
zik a kontinens egyik része, a 
sxegény Spanyolország. Szálljon 
le ide a Szentlélek, térítés meg 
a hitebagyott főtereket, építse 
meg bennük az anyaszentegy
házat, ragyogjon itt teljes fény
ben, dicsőségben 'az apostoli 

kereszt, £z a mi hő fohászunk' 
amikor ezért imádkozunk, ben" 
"ünk is fellátnád a Szeatléfek-
építő és alkotó munkára serken^ 
és buzdít, anyaszentegyházunk 
keblében bátor és tetterős har
cosává lesz bennünk sokat szen
vedett hazánk érdekében. 

A Szentlelek a megszente-
lésnek, a:'. Ígéretnek és a remény
ségnek a lelke a megígéri a 
megtérő embernek az Eget, a 
Földet, a teljes megváltási. A 
mindennapi kenyér harcában 
felemelő jelenségként hat pün
kösd szent ünnepén a Szentlélek 
után valé vágyódás és megtérés. 
Nekünk, gyarló emberi lelkeknek 
nagy Bzükségflnk van a pünkösd 
ünneplésére, mert a bűnbocsánat 
elnyerése után új erőt nyerünk 
az eljövendő nehéz küzdelmekre. 

Tériünk tehát magunkba, 
legyünk <rős, elhatározó képes 
ségűek, akkor igazán kegyelem
képpen elnyerjük az Úrtól bű 
neink bocsánatát a Szentlélek 
megszentelő ereje által. 

Pünkösd ünnepén önnepel-
jük hát a Szentlélek eljövetelét, 
legyenek ezek a szent ünnepek 
a szenvedett magyarságnak igazi 
ünnepei..: • . . ' 

Az isteni legmélyebb ke
gyelem -és szeretet bizonyára a 
Szentlélek' eljövetele- által eljut 

'hozzánk éo utána bizonyára öröm 
és boldogság virul.fel az egész 
sóvárgó, sokat próbált és szen
vedett nemzetünkre. 

Darányi Kálmán és a falu népe. 
; - A költségvetés magas szln-

— vonalú, általános vitájának be
zárása előtt, Darányi Kálmán 

""miniszterelnök szólalt fel, hogy 
részletesen válaszoljon az el
hangzott beszédekre és ismer
tesse a kormány programmját. 
A költségvetés tárgyalása a par
lamentáris életnek legjelentősebb 
lénye. Természetes, bogy már 
magában es a kö.-ülmény is fo
kozott jelentőséget ad a minisz
terelnök költségvetési beszédének. 
A képviselőház telt padsorokkal, 

. feszillt figyelemmel, zsúfolt kar
zatokkal regisztrálta külsőségei
ben a felszólalás jelentőségét. 

— De túl ezep a formai jelen
tőségen=Lé^jjjf0pi&MlatA 
nyilatkozásának magasan kiemel 
kedő szerepet biztosít annak 
tartalmi fontossága. Darányi 
Kálmán minden felszólalásában 

— kerülte a szónoki fogásokat. Ki

jelentései kategorikusak, de annál 
többetmondóak voltak. Csupa 
tartalom, csupa fontos megálla
pítás és bejelentés, amelyek a 
politikai körök figyelmén túl, az 
egész közvélemény közvetlen 
érdeklődését igénylik, — mert 
nemzeti élstönk egész struktú
ráját érintették. 

. Darányi, Kálmán miniszter
elnök; költségvetési beszéde lel-
öloli az összes fontos kérdéseket. 
Ha mi most első sorban azokat 
ragadjak ki a nagyjelentőségű 
beszédből, amelyek a ' magyar 
földdel és népével vannak szoros 
össsefüggésben.Tesszfik ezt azért, 
mert egyrészt a beszédnek es a 

társadalmi rétegekét érinti, — 
lásrészt talán ép ez a rész az, 

amely a- miniszterelnök szíréhez 
ia legközelebb áll. . . ; 

• Tisztában vagyok azokkal 

t- rendkívüli nehézségekkel, ame
lyekkel különösen falusi népünk 
egy része kénytelen megküzdeni.* 
Ezekkel a szavakkai kezdte a 
miniszterelnök beszédének ide
vonatkozó részét. És' nyomban 
felsorolta, mit teli eddig és mit 
szándékozik tenni a kormány a 
legközelebbi jövőben a nehézsé
gek leküzdésére. 

Íme a legfontosabbak: 
Közmuokák indulnak több 

unol 900 millió pengő ériékben. 
Közegészségügyi intézkedések 
történtek, amelyek kapcsán nagy
jelentőségű intézkedés a szegény 
néposztályok kórházi költségei
nek fedezete. A falusi gyermekek 
egészségvédelmére nspköri ott
honokat állítanak fel. Térbe van 
véve a mezőgazdasági munkások 
öregségi biztosítása: Szociálpoli
tikai tanácsot állítanak fel a j 
falusi lakosság életproblémáinak | 
tanulmányozására. A telepítési I 
törvény végrehajtási utasítása j 
július l é n jelenik meg, de már 
eddig is 24.000 hold földet | 
használtak fél telepítésre, amiben 
több mint 4000 család részesült. 
Fásításra 37.5 millió csemetét 
osztottak szét az elmúlt évben 
és 102 millió csemetét termelnek. 

Felállítottak, az Állóid Öntözési 
Hivatalt. 13 millió pengőt for
dítanak útépítésre. Foglalkoznak 
a SZŐlő éS gyU'IIÖlCsternioies 
e lő mozdítását célzó törvén yjn-
vaslat előkészítésével. Fokoztál 
a mezőgazdasági szakoktatás fej
lesztésére szánt összeget. 

És ezeken a falú lakosságát 
közvetlenül érintő intézkedéseken 
kivfll igen sok más kormányzati 
tény, közvetve a falusi lakosság 
jólétét- és helyzetének- javulását 
szolgálta. Hogy csak a legna
gyobbakat említsük:-ezer új isko-
latereut épál kél év alatt — es 
készül a frontharcostörvény,amely 
a háborút viselt nemzedék sor
sának javítását lesz hivatva 
szolgálni. 

Nagy és hatalmas program 
ez. És a teljes bizalmai, amely-
lyel megvalósítása elé nézhetünk, 
indokolja egyrészt Darányi Kál
mán miniszterelnök ígéretekben 
szűkszavú,'de eredményes mun
kában annál gazdagabb egyéni
sége, - — misrészt a tények, 
a program raot alátámasztják. Jó 
reménységgel várjuk az új tervek 
megvalósulásai, amelyek a leg
szélesebb "magyar péprétegeken 
fognak segíteni. 

Beszélgetés Gerltts Elek dr. főszolgabíróval. 
Mint a celldömölki szegényügyi 

bizottság agyik szerény tagja, sokszor 
gondolkodtam azon, hogy miként le
hetne segíteni—szegényoinken a leg 
hatásosabb módon. Foglalkoztam 
azzal a kérdéssel is, hogy miként 
lehetne a szegén y , . satnya, beteges, 
tarlátlan és vérszegény eelldömOlki 
gyermekeket a kovst-.rzö.nysr folya 
mán valahol nyaraltatni, hogy ezek a 
szegény gyermekek áj erőre kapjanak 
éo a következő saoyará tél kibirásá-
hoz dj erőt gyOjtssnek. A terveimet, 
éo elgondolásaimat ez év január hó 
4 én levélben kOzOllem a mull héten 
tragikus hirtelenséggel e.hunyt Oerlits 
Bek dr. főssolg< bíróval, aki később 
mogáboz hivatott és ea alkalommal 
levelem tartalmát alaposan megvi
tattok. 

Az én álláspontom aa volt.hogy 
szegény gyermekeinket a nyár folya
mán vigyük ki a. járásunk olyan 
községeibe, ahol vizek, erdők tannak 
a ez a nyaraltatás legalább két hó
napig tartson, mert ennyi idő feltétlen 
kell ahhoz, hogy a gyermekek új 
erőre kapjanak. Felvetettem azt a 
kérdést is, hogy a pesti gyermekek 
itteni nyaraiutasa 0 mi terhonkre 
szOnjön még, mért éo előbbrevalónak 
tartom, hogy elsősorban a saját rá
szoruld gyermekeink legyenek fslka-

i csak aztán, ha marad reá 
P B B W F m o v i d é k i " 

keket- is. 
Beszéltünk azután o szegény-

ügynek hatásosabb leikarolásáról és 
bevezetéséről is, mert szerintem ezt 
o kérdést ezfvss adakozásokra bízni 

nem lehat, mert emellett a szegénye
ink rOvidisen éhen halhatnak. Azt 
ajánlottam, hogy a sregényflgy költ
ségeit pf.tadrt alakjában kell kivetni, 
mert ebben aa esetben mindenki o 
vogyons aranyában járni isregéoyek 
eltartásához s így a vagyonosabb, ds 
fakor termei zstű egyének aem tudnak 
az adakozás alól kibújni. 

Előerjesztéseimet Gerlits Klek 
dr. nagy figyelemmel hallgatta végig 
éa amikor a szegény gyermekek 
nyomorát, a jövő magyarság sanyarú 
helyzetét neki a valóságnak megfele
lően vásottam, valósággal meglágyult 
a szive és könny csillant meg a sze
meiben. Általában az előterjesztésem 
és az ezt követő tárgyalásaink alatt 
ia Gerltts Elek dr. egy oomeaen gon
dolkodó ember benyomását keltetta 
bennem éa ast láttam, hogy . mi aa 
ilyen ügyekben':egymásra találtunk. 

Előterjesztésem után Gerilla 
Elek dr. azt mondotta, hogy amíg én 
beszéltem, az 0 gondolatai máris a" 
segítés módozatain jártak és -hogy a 
gyermeknyaraltatási vonatkozólag 
ezután a következő loss a helyzet: 

Budspeit főpolgármesterével 
olyan megállapodása-van, hogy az i t t 
nyaraltatott pesti gyermekekkel cső
rébe mi ogyso'sonyi szegény beteges 
gyermeket vihetünk Buda pestre, ss 
ottani kitűnő gyógyfürdőkre, mégpedig 
stBslmo^msTaiiM 
pest főpolgármesteri hivatalát, hogy 
ebbeli Ígérőiének tegyen eleget. Ha á 
fe'ssólítátnsk nem lenne meg az 
eredménye, úgy többé pesti gyermek 
nálunk nem nyaral. Egyébként teljesen 



2 oldal KEMENESALJA 20 

4 
úri és női fodrászüzletemet 

Űzaetáthely "8 Ezután értesí tem úgy a helybeli, mint 
a vidéki melye)*! tisztalt vendégeimet, hogy 
az nl lomás épületben levő 

május 15-ével a Kossuth Lajos-utca I. s z á m 
alá (volt Hekhold féle péküzlet be) helyez
tem át • azt egyben külön férfi é s női 
teremmel kibővítem. 

lélyei t is i tel t ve idé | e im további pártfogását kérve, 
• á r t d o k tejjes Miztelettel: 

• á g y József 
úri é s nöi f o d r á s a hl 

i s i t kérve, I 
lettől: C l f 

egyetért velem a gyermekeink n j a h o g y aemesszivű elődjének megkel 
raltatáaa egyeben te mar mott, a j'delt aiegéoyfigyi mnnkáját tel|es ere-
következő nyáron, aezegény gyerme | j írel íolytasaa. 
keink-nyaralutaaat megkezdjek. GerHts Etek dr. k o r a i * várat-

A szegéaybgyekben tett többi I 
előterjesztésemet is he yeseite, mert 

zárszámadás (árgyabart tett'alispaoi 
utasításokat és, az ez ügyben mar 
(ogroatitott előija'rósági intézkedéseket 
tudomásul vették.— As iparostanonc 
iski-la" 1937—38. evi kö tségvetésében 
a kiadást 3738 peug.lben állapították 
meg. El bői az Qsszegbői 3 0 2 8 ^ e n g ő t - f J í * f Í 6 ! I I 8 . , U V . 
a közéét visel, "rr>(» a toher rísz a 
b-iiatasiés egyéb díiakbo! terül meg. 
— A-Vssetaa Kür szskhaianak telkét 
szerződ silé-g rhgyen átengedik a 
vseutaaiágoál, rolg az .iparíeélüíet 
hasonló irányú kérelme ügyében a 
legközelebbi gyűiéii'log dönteni. :— 
Végűt tudom su. Vették a hordaripar 
szsbajyozssa tárgyában botolt vár 
megyei intézkedést. -

tisztában volt ű is aazal, hogy önkén
tes adakorások nem vezetnek ered
ményre, süt essk végül be ia szűnnek, 
mintabogy ez már korábban is tor
tént Megállapodásunk az őt jellemző 
határozottsággal történi e s -ezer t meg 
ia regvok arról győződve, hogy ha a 
betegsége, majd halála ebbeo nem: 
akadályozza meg, régre is hajtotta 
voloa eziranyú intézkedése:!. 

Én most már az; ő hivatali 
utf'djahoz. egyelőre talán helyettesé
hez fordulok és ezúton arra kérem, 

lau elhunytat Celldömölk szegényei 
siratják, mert a szegények, nyomor
ban szenvedők, akiket másait nem 
igén hallgattak még, nála m'udéuror 
nyitott ajtóra, meleg szívre és segít 
ségre talállak. Amilyen kemény, dé 
igazságos volt a hivatali magatartása, 
olyan lágy volt a azlve, ha a szűk
ség úgy kívánta. 

Gerlits Elek dr., járásnak igaz
ságos főszolgabírája, ssegéoyek párt 
fogója.'nyngodjál békében.Szegényeid 
imája ki=ér téged I 

\ - - jCeoknyay József. 

mindkét autóbusza barom evvel ez* 
lőtt lelegelt s azóta híaba. mozíaTIalr<l lobbal kívánjuk házasságkötése alkal 

Ljnicg^nnW-kOvjjJas_.érd^ •':. 
1 tégek,.ú| autóbuszjáratot aem tudtak y _ FOtévIzsgs. Neugebauer 

: e-.Untatni Sok sok utánjárás és kö 
nyörgés után a vágy- e.z.nbsn mégis 

Megyei határozat a vásártér kihelyezése ügyében, 
Vasvároegye törvényhatósági 

bizottságának kisgyűlése hétfőn:dél
előtt tartott ölesén a celldömölki 
vásártér kihelyezésének kérdésével is 
foglalkozott. Ugyanis a nagyközség 
képviselötestllete legutóbb .elvileg, 
úgy határozott, hogy a vásárteret a 
Hnayadi-olcábao levő Hubert és Smi-
deliusz-féle földekre helyezi ki. Ezt a 
határozatot Porkoláb Jauos dr.(tnbb 
aláírással) és Bisítzky András dr. 
külön-külön megfétebbeáték és kérték, 
bogy a vásárteret a község jólfelfogott 
anyagi érdekében a község tolajdooát-
képezé pórdömőiki ÍCIdekre hely»a>-
tesae ki a vármegye. 

A kisgyűlés a fellebbezéseket 
nem tárgyalta, mert a képviselőtestü
let határozata-csak .elvi«, lehat nem 
végleges határozat volt, elvi határo 
zatot. pedig megsemmisíteni felesleges 
és nem lehet Viszont' azonban úgy 
látszik, hogy a kisgyűlés a fellebbe
zések indokolásai közül többet he

lyesnek talált, meit a hozett határo 
zata feltétlen emellett szól. 'Ugyanis 
a kisgyűlés ntasítotia a nagyközség1 

képviselőtestületét, hogy 30 napon 
belül- készíttesse el mind a Hunyadi
utcai, mind a pórdömőiki magohlas 
tervezeteit, valamint költáegyetéaeit 
és ezeket bemutatás végett ter" 
jessze fei. 

Ebből a határozatból az a kö
vetkeztetés vonható le, hogy a vár
megye — látva -á sok huzavsaát — 
maga akar a ' vásártér- kihelyezése 
ügyében dönteni, még pedig a két 
megjelölt bely közül a eélaserűbb és 
olcsóbb megoldás ssemelőtt tartásá
val. Érdekss a' kisgyűlés ama ba a 
rozata is, amely megállapítja, hogy: 
— Hokbold litván kösségtíró, mivel 
Hubert Samuét löldjeioek bérlője, a 
vásártér kihelyezése ügyének tárgya
lásain-nem elnökölhet, mert a sze
replése összeférhetetlennek látszik. 

' Képviselőtestületi gyűlés. 
Celldömölk nagyközség képvi

selőtestülete szerdán délelőtt Hokhold 
István községbíró elnöklete mellett 
rendkívüli gyűlést tartott, mégpedig 
gyenge érdeklődés és kevés tárgyso-

-" rosatlal. A legnagyobb vitát a ligeti 
tó kiöntése által -elborított parkosított 
rsss.vlsteleuítssének kérdése okosta. 
Ugysnis Csokoyay József szssl a ké
relemmel ferdült a gyűléshez, bogy 
az elöntött parkosított réssről való 
vls elssivattynsáaára 50 psogö mun
kadíjat ssavaszanak meg, mert a víz 
alatt alió növényzet teljesen tönkre-

—megy, másrészt padig, m i r V . J L J 0 * ! * ^ 
•yusodó vfs annyi tsúsyogot ttrmeeil, 
bogy s ligetben képtelenség sétálni. 

Csoknysy József javaslatával és 
kérelmével szemben többen agályos-
kodtak, mert szerintük a kiöntés nem 
esőlé, hanem talajvíz s Igy,. amig a 
nagyobbik-tó vize 

apad, addig a parkosított réssről sem 
lehet a"-vizet elvezetni, mert a nagy 
tó víse majd átszivárog. Végűi is a 
gyűlés Halász Gyula és még néhány 
tag hozzászólása után 50 pengőt 
szavazott meg a víz átszivattyúzása-
ra, amely csütörtökön délelőtt meg 
is kezdődött Az eredmény máris 
Csoknysy. Józsefnek adott igákat, 
mert ha a nagy tóba nem engedik 
többé befolyni a közeli utcák árkai
nak vízét, úgy többé a ligetben nem 
lesznek ' kiöntések, sőt á nagy tó 
víse is teljesen kiszárad a ezáltal.a 
liget megszabadul a sunnyogok milli
óit kitermelő poaváaytól. 

..-.» . táuysorosát tobbj pontjsLjLbaibsl 
már gyorsan leperegtek. Igy: Molnár 

Autóbuszjárat Celldömölk 
Magyargencs között. 

Néhány évvel'ezelőtt kitűnően 
bivalt és'elég tekintélyéé, forgalom 
nak örvendett a Miz Iá Te-tvérek al- j 
tsl bevezetett Celldömölk—Mlgyar-
genus—Mezö.ak közötti autóbuszjárat, 1 
mert az Összes ügyes bajos emberek? I 
piacra és vásárra járók, nemkülönben j 
az isko!••!gyermekek könnyen meg-

, közelíihették Kemenesszentmartno, 
VOnöck, Kemeuesmagasí, Szergény, 
Kemeneehőgyész és Magyargencs köz
ségekből a járás székhelyet és viszont. 
Sajnos aronbao egy véletlen szeren
csétlenség folytan Mizda Testvérek 

Gerlits Elek dr. helyettesítése. 
A tragikus hirtelenséggel elhouyt Ger
lits Elek dr helyettesítésére a vár
megye főispánja Bupprecht Imre dr. 
tb. főszolgabírót, varmegyei inasod 
főjegyzőt rendelte ki Eszerint a járás 

ügyeitRupprechi "Imre 
dr. vezeli slfreialhaóau az őszi vár
megyei közgyűlésig, amikor a tör
vényhatóság véglegesen intézkedik 
majd -flerlts Elek dr. örökének betöl
tése fefofrKupprecht Imre dr. ajövfl 
hét elején foglalja el hivatalai. 

Szertarvlzsgzlat. Áz elmúlt 
hétfőn a he'ybsü Mav. vonalszertar
nál dr. Gaal Sándor, az. igazgatóság 
IV. osztályénak főnöke és Szladek 
Zoltán dr, az Ozletrezelőség I . osz
tályának tanácsosa együttesen vizs
gálatot tartottak. ' - •-;"" ~==3£U. 

Orvon hír. Krausz Sándor dr. 
v. szemklinikái tanársegéd, szemész-
szakorvos rendelését Pápa, Fő-utca 
23. sz..l. M I I . alatt megkezdte: Szem
belegek részére rer.del naponta dél
előtt 10—12 ig és délután 3—5-ig. 

Esküvő. Asbóth Ferenc hírlap-
író, a MOVE belső munkatársa, aki 

- I bosszú időn át lapunknak' kiváló 
| főmunkatársa volt, pünkösd- hétfőn 
t este 7 órakor tartja a bácsalmási 
• róm. kath. templomban esküvőjét 

Bányar-ftözsikával. A kiyálé-ojságiró 
kollégánk a Bácskában is kiforrott 
írásaival nagy hírnevet vívott ki ma
gasak .s á magunk részéről is a Isg-

MavT 
igázgáTrjrk elnöklete alatt az elmúlt 
azejdajr*' « celldömölki fűtőháznál 

mégvalísuV mert a MAVART'Tgáisga"^ fűrővrzsga vot. A oeildömölki" lűtőhaz 
tósága elhatározta és erről értet ítélte 
is az erdekeit hatóságokat, hogy 
szeptember 1-étől kezdve Celldömölk:-
Magyargenes éa Merőlak közölfsajál 
kezelésében az autóbusz közlekedést 
megiLdítja. 

H Í R E K , 

Puskísdi istentlsztslstsk. Az 
apátsági templomban pönk'sd vasár
napján délelölt 10 órakor dr. Horváth 
Károly mond szentbeszédet, amely 
után főpapi szentmise lesz. Pünkösd 
hétfőn a rendes ünnepi latentisisale-
tek lesznek megtartva — As evang, 

Géza éa Nagy Gynla dr. celldömölki 
születésű, • budapesti lakosok illetősé
gét ejismerték. — Kilenc személy 
részére megállapított községi köteléki 
díjakat eltörölték, mert az összegek 

i s - Asv 198«. évi 

templomban délelőtt 10 órakor igét 
hirdet Lakatok György segédlelkész, 
délután 3 órakor gyermekistenliaste-
let, tartja Bácsi Sándor lelkész. Pün
kösd hétfőn az istentisztelet keretében 
kootrmaoió lesz, végzi Bácsi Sándor 
lelkész. Délután 3 órakor gyermek 
isten tisztelet, tartja Lakatos György 
segédlelkész. — A ref. templomban 
pünkösd vasárnap és hétfőn aa ünnepi 
istentiszteletet Fülep József segédlel
kész tartja. 

v Búesiijárás. A pünkösdi ünne
pekre'a kátdiak, nagysimooyisk nagy 
zarándoklata éa több kisebb proeesaió 
érkezik városunkba. 

...... Személyi hír. Toldy Gyula dr. a 
szombathelyi kir. ügyészség elnöke 
osűtörlökön és pénteken hivatalos 
ügyekben. városunkban tartózkodott 
és vizsgálatott taitott a járásbirósági 
és kösigazgatáai fogházakuál. 

Konfirmáció. Pünkösd hétfőn 
déjelőtl 10 őrskor at istentisztelet 
keretében Bássi Sándor ev. lelkész 
86 Sut és 34 leányt konfirmál meg. 

Fslvétel a vssúthoz. A szom-

mos, Borsa 
Kolossár József, Mészáros József, 
Szávai Vilmos, Majoros József, Mol
nár József, Kováos József és Bslksi 
Ernő celldömölki lakosokat okmányi-
lag órábérea kisegítő fékezőknek 
felvette. 

7 munkása" és a zalaegerszegi fűtőház 
4 munkása sikerrel tette le a fűtői 
vizsgát. 

Iparengedély. A Vasmegyei 
Elektromos Művek Részvénytársasága 
Alsóság és Mesteri köaségek terüle
tére villanyszerelési munkálatok vég
zésére iparengedélyt nyert. 

Mezóérék kioktatása. A m. kir. 
leldmívelésügyi miniszter valamenuyi 
vármegye alispánjához és törvényha
tósági joggal felruházott város pol
gármesteréhez rendeletet intézett, 
melyben akként rendelkezett, hogy a 
mezőőröket az I . fokú közigazgatási 
hatóság közbejöttével a járási -gazda
sági (elügyelőnek kel 1 mindeb eV áp
rilis havában kioktatni.; 

Eljegyzés. Egerszegi Pál Cell
dömölk, Cziráki Etnsks Mezőlak,, 
jegyesek.' 

Tankönyv változási tilalom. 
Hómaa Bálint knltuszmiuisster ren
deletet adott ki, melyben az új tan-
könyvkiádási, illetve tankönyvváltos ' 
tatási tilalmat további 5 évre, tehát ' 
1942 ig meghosszabbította. Kivételnek 
csak új tanterv életbeléptetésével, -
vagy tantervek esetleges megvaltozr 

tatásávsl van helye. 
Szemű veget vásárolni bizalom 

dolga! Liláspróba és orvosi recept 
után sseműveget szakszerűen készít, 
javításokat olesós vállal Hsiéinger 
László Foto Optika szak látszerész 
Páss , Kossuth Lajos uteá 21. 

Klnsvsiés. A győri kir. főügyész 
a világháborúban árovoaalbeli kato
nai szolgálatot teljesített Varga István 
oeildömölki szabómestert a szombat
helyi kir. törvényszéki togházhoz s 
IL osstátyu altisztek osoportjába — 
egyelőre ideiglenes minőségben — 
fogházőrré nevezte ki. 

HÁZIASSZONYOK I Nem kerül 
OzIstvezetOségJéjjgaj^^Jij-J^péaabe^mégis a legjobb.téaaUteeep-

Ujos, Psrádl Kálmáarpftét megkapjaThs még • 
Dr. Ostker féls világhírű fésykspss-
reoeptkônyvet melyet bárkinek in
gyen megküld s gyár: Dr. Ostker á. 
Budspest, VIU, Coati utca 25. '.._; '__' 

Alssaágss sertésorbánc megbe
tegedés fordult elő. 



20. a' .ám. 3 oldal. 

Az Ev. If] Otthonban válla.01 
esté! tartottak a soproni thtnlótia 
hallgatói. Nagystámu érdeklődő előtt 
mutatta be Desk Janus efcyetimi "ny. 
r. tanár az -őst; ola Magyartirszagori 
tnrtOrkodO finn Iheológust, Voipiú 
Mártont-, aki pár meleg szOval köszön 
lőtte a -hallgatótatct éa a magyar 
lernzetet A theolőgtai kar énikelt 
finn népdalokat nagyon szépen. D un 
Tivadar és T• :•.•• Zsigmond szavalták 
nagy átérzéssel. . 

Esküvő. Mami. Ferenc jáno.'ha
zai takarékpénztári főkönyvelő c.c-
tortokon vezeti oltárhoz a jatioshazai" 
rOm. kath. ti inptomban Karáth József 
jauoiházai vrndáglős leanyst.Annuskat. 

Áthelyezel, A ra. kir. pénrügy-
mioirzter Bevilla Cua József m. kir. 
aliaoipénztari irodatisztet, valamint 
nejét, mint dijeokot á gyöngyösi m. 
kir. adóhivataltól a celldömölki adö-

' hivatalhoz helyezte át. — Repcsényí 
. Béla celldömölki adóhivatali dijookot 

pedig as alsódabasi kir. adóhivatalhoz 
helyezte át. 

Kiraadulát. Csütörtökön délben 
a c«lldöin8^fcifr1zT!xel«mi jtjkola--nö
vendékei- Lobi Oszkár lanitojrrk veze-

—~té3éV«l-Papán_V»líak tannlmanyi ki-
. - ránduláson és pedig az Útat-Mezőlakig 

vonaton-., onnzo gyalog- Pápára él. 
vissza ismet..Uezőiakig gyalog, cnoan 
pedig. vonat£it.-tértek''"^isza Celldö
mölkre, . ^^t^Jr 

Az. Orizijjoá Frontharcol Szo-
-Vetl3g celldömölki Főcsoportja 1937. 

_ május 3Ö-án, vasárnap délelftt negyed 
12 i rakor, a körséghaza nagyterme -
ben rendes közgyűlést tart, amelyre 
a tasokarfíBétfé bájtársakat inaghívia. 
A gyűlés tárgysorozata: Elnöki meg 
nyitó. Vezetötiszt jelenteié. Pénztaros 

-jeJeetése. Számvizsgáló bizottság j t -
- leölése ég javaslata ajelmeotvényről. 
. .Általános tisztújítás. A i Országos 

kiküldött beszéde. Esetleges indítvány*. 
Szentinartoni RADÓ LAJOS tisztelet 
beli eloökaek a díszoklevél átadása. 
A kivonulási érmek átadása. Himnusz. 
Az eietleges indítványok 8 nappal a 
közgyűlés előtt a vezetőségnek írás
ban bejelentendő!. 

Kemeneieljai ügyek a varme-
. gyén. Vasvsrmegye törvény hatosáéi 
tisgyfltése hétfőn tartotta a májusi 
rendes ülést, amely a következőben 
nfloket érdeklő határozatokat hozta: 

~—jóváhagy la a k isgyű és: Gel; dom ö, i . 
Mágyargeuet és Kemeoeabőgyést köz-

' - légek határozatát az Új bor és bús-
fogyasztási adó szabályrendelete, tar-

. gyábao; — Szergéoyét él VOoOokét 
tenyeszapaállat beaserzésére kölcsSn 
felvétele ügyében; — Oitffyaiezi.uy-
fáét a Sööt Istvánnal kötött idás-

, vételi szerződésről; — Celldömölkét 
a Kovács László községi jegyzOgya-

. koraok részére megszavazott havi60 

pengő segélyről éi László Gyula for
galmi adóhivatali tiaztviseló szamara 
előlegezett öregségi biztosítási díjhit-
ralék részbeni teaestről. — Vitzoat 
a kisgyűlés nem jarölt birsre, hogy 
Boba köaség a tűzottóalap teriiere 
tütoltóznhakat akar beszerezni, Kai 
mau Béla dr. volt magyarg-nco kör 
orvos özvegyének 
tegyrij iránti kérelmet padig 
tudja telje.-iteni, inert nincs ra leneset. 

- Allamse|élyek. Mint mi r ko-
zöltüü, szentmarloni Radó L„joe>or
szággyűlési kepv-kelfluk közbecjarasa-
ra '.vallás es közoktatásügyi mii isz 
ter 200O pengőt utalt ki a kemrnet-
azeutpeteri rom. kat. iskola tataioza 
si költségeire. Most arról értHiültünk, 
hogy a miniszter, a kisiornlyói róm: 
kat. tauito lakai tatároaáii költségeire 
•zintén kiutalt 700 pengő segélyt s 
igy a munkálatokat el lehet kezdeni. 

. Egyhszzenei hangversenyt ren
dezett a< evangélikus ifjúsági egye
sület májúi 8 aa. Sajnoi, az ifjúsági 
egyesület teime még felig is t i t még 

érdeklődőkkel, azonban- - akármilyen 
k i i hallgatóság előtt mutattak it be 
művészetükéi a szereplők, kárpótolta 
őket az a-irsgy-rrköiesessiker, amiről 
napokig beszéltek városunkba-. Bálint 
Sylvia oagy kéuülteéggel játszotta el 
Veracint: Largu jat. C-) auasak nagy 
• ikut aratotí 'Zambo István soproni 
theolóaus kellemes és iskolázott hang
jával. Klasszikussá emeite a hang
versenyt Láerló Gyutacs és Katona 
Láizló ének, illetve gordonka száma. 
Az est előadója Tutóczf Zoltán győri 
lelkész volt. Közreműködött még 
Ludvan Sándor ig. tanító vezetésével 
az ifj. egyesület énekkara is. 

Halálozások. Haozsér Lajos al 
ió:ági földbirtokos hosszai szenyedés 
nián pénteken virradóra 69 éves 
korábau elhunyt. Temetése ma dél 
után 4 órakor lesz. Özvegye, fia, 
menye el mókái gyászoljak. •— Szarka 
Aatal 26 éves korában caOtOrtOkOn a 
közkórházban houzas szenvedés után 
elhunyt. Tegnap" déluteu 3 érakor 
temettek a közttrházból. Halála a 
Szarka családokat 

Rendelet a tejgazdasági Q{ 
vezető k e p n i t é u r o l . A loldmiv. 
ügyi miniszter rendeletet adott 
mely szerint a in. kir. kOréplokn 
gazdasági tanintézetben nyert mező-

[gazdasási képCtitő bizonyítvány, to 
vábba a mezőgazdasági szakiskolákon 
szerzett végbizonyítvány • végül a 
gaidasági akadémiai oklevél is min
den kOIOu képesítés nélkOl jogot sd 
a tejüzem vezetésére., 

Iparigazolváayt nyertek.- Nagy 
József-és Ültz István celldömölki la
totok v i l lamoré t műszaki cikkek 
árusítására, valamint kerekpár köl
csönzésre iparigazol'rjanyliTvertelr^ 

Sportünnepély Csongen. A 
ClOSgei le r r n le egy esti ,e t M l . . " Dezső 
ev. tanltú, fcokltto vezeiéievel pun 
kösdfiétfőn déutan 3 órai kezdettel 
nagyszabásúnak Ígérkező iportéune-
ptlyt rendez, amelynek gazdiguu elő 
asszitelt mű oran küiOubözö tikfuta
tok, staféták, lavol, magas ra rudug-

nyugdíjkiegészítő I r a , < k eterepnloek. At ünnepély lian-
tnet pedig aem íu " : " a celldömölki levelitek lúrét-

TArtíALMAT 
FINOMSÁGOT 

A b A ^ 
S U T E M É N Y N E 

zenekara' u cmelsi fogja, Az Onne-
peiy végén a celidömölii és a ceOo 
gn leveotlk futballeiapatai mérik 
Ősszé erejüket, majd táncmulatság 
következik a Kies fele vendéglőben. 

Felakasztotta magát. Hétfőn 
délután 6 úra tájban Balázs Karoly 
33 éves nőtlen ktisomlyoi lakos 0a-
gyilkoi6agi staadekboi felakasztotta 
magát at édesapja pajtájában egy 
gerendára. Mire rátaláltak ét levágtak, 
mar nem volt benne élet. Balázs 
Karoly veleszületett nyomorék volt t 
igy afeletti elkeseredésében követte el 
az öogyilkosatgoL 

O E T K E f t 

AJÁNLHATÓ HASAI 
l i ternátusok tanii téxetek. 

Esí lorgom-Tlí lTárosl Irgalmai 

Nővérek Leáiynevelö Intéiete. 
•Az iuieretben — intcrnatussal etybeketött 
— következő iskolák vannak: tanrtóképzé, 
leánygimnáziura (tzeptemberbea nyilik még 
a Vili. osztály) polgári lelnyukoli, clemi-
lekoleu Az érdeklődőknek készséggel Mid 
tájékoztatót az Intézet FAnöknöje.lisztergosn 

GYŐRI RÁKÓCZIANUM. (Kato-
1ilrtT3 -Fiúinternátai, GyOr, Rékúoti 
Ferenc n. 67—59.) z\z intézet a ko-
zépiikolai tanulóifjúságnál olcsón 
keliemee, családias otthont nyújt, 
tgeazaéges élelmizest és az ifjak ér 
dekjben megbízható, yallásirkölctOi 
nevelési biztosit. At intirnálni gyOr-
egyházmegyti papok vetatéie alatt 
áh,, felvett gimnáziumi, real-. ét ke-
riikedeimi itkolai növendékeket. I . 
osjialyra jelentkezés- janin* 6 ig, ma
gasabb ostlslyokba felvétel később i i , 
ht van Jsély. Kívánatra prospektus, 
válaszbélyeg csatolandó. Telefon: 666. 

borította gyászba, (.alersékeltebb díjazásért at intézettel 
kapcsolatos »Paiffyanum« bsn csak 

\y rjimuázisták helyezhetők el. Tndako-
£t--f'"zódasok ugyaucsak 

intétendék. 
fenti címre 

A SOPRONI S Z E N T I M R E 
LLÉGIUM, modern"^tatolikmr^ie 

velOintéset. Sopron legitebb helyén 
fenyvesek alatt szia egyetemi é l kO-
tépiikolái diák rénére nyújt csalá
dias otthont. A középiskolások tet> 
atészeteieo teljéién elkülönítve. Tájé-
kostatót szívesen küld az igasgatóiag. 

Bútorvásárlók figyelmébe! 

Ötren év óta fogalommá vált ax egész országban 

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

Vásárol jon tehát Ön is ná lnnk ! ' - • ' " 
nagy üzlet az ország különböző vá rosa iban . Hálok, ebéd
lők, kombiná l t be rendezések , konyba bú to rok éa minden-
n e m ű k á r p i t o s a r a a legmodernebb kivitelben. 

•topateln bútoráruheá^k 
6 
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 . 

A feltáraadi hasfelmetazl. 
Újabb rejtélyéé gyilkossági sorozat 
tartja izgalomban London lakosságát 
és a világblifl Sootland Yard nyomo-
zógárdtjat. Borialmai bonotanirej-
téllyel viaskodik a ssakértők hada. 
A rejtelmek sorozatara rendkívül ér
deket cikkben világit rá Tolnn V i 
láglapja, amely most jelent meg oagy 
terjedelemben ét gazdag tartalommal. 
A legkiválóbb magysr Írók novelláin 
kivDI, nagytzerd folytatitoi regényt 
éa köiel ezás képet talál aa olvasó 
a népszerű képeslapban. Tolnai Világ
lapja egy i iáma 90 fillér, 

Templomi psrselygyOjléi Szt 
Kiréay timploma Javára. A ssom-
batkelyí Apostoli Kormányzó rende
letéből kiloiyélag pünkösdkor a tzom-
batkelyi egyházmegye Otsste templo
maiban pertelygylitée less a ezaléti 
plébánia templom javéra. A templom 
Itteti -dicafitégére, mnyér fOldOnk 
eleő vértanujának Sst. Kerény (Quiri-

| nos) ptUpök tniteletéri épül, akit 
. Kr. u. 300 körül Slbériaban (Szom

bathely) a Gyöngyös patakba fojtot
tak bele s pogány rómaiak. Áz óke

resztény Tonalvetetéed templom ..«.. 
pntpöki székváros szegények lakta 
negyedében, kb. 7.000 hivő icndorá 
sárs épül, töt már belejeiéiéhsz kO 
seledik. A magyar azentéren, 1938. 
júnint 3—4-én fogjak milto keretek 
között feltzentelni és maga . ••« hiva
tásának átadni. A szent, len -.•• nena i t 
dr. Hlond Ágoitoo Léugyeaiszag bí
boros prímát érseke vállalta d . Azon -• 
megjelenik többek között Bosco Szt. 
János negyedik utéda.Riea 'íou- Péter 
a Szalézt Társaság egyet- mes rend 
lőnOke i t Torioból. Tárgyra- k foly- • 
Dakaroméi Szentszékkel azir.-myban, 
hogy Sat. Kerénynek Romában nyug
vó áldott hamvait »ertsnu- ga helyére, 
Stombatbefyre visaiatzállitssk. A ka-
tolikui magyar társadalom, eleö.ofbaa 
az őst szombathelyi egybizmeg/e 
évszázados adosiágot töri az', midőn 
Pannoiia első mártírja len.gtomaoak ' 
bsfejezéaéhaz nagylelkű adományával 
hozzájárni. - -

A Peatl Tőzsde új. szamábsn 
Stindy Karoly, dr. Viony Géza^baró 
Biedermaon Imre, dr. Wiber Tibor 
(London), dr. Siluiioszky György 
Bródi János és mások irtai, cikkeket. 
Erdekei árú- és ériéktőz-dei beszá
moló, kitüuő riportok; fontos infor
mációk egéssilik ki a Peiti Tőzsde 
érdekei új szamát 

A Nemzeti - Figyelő az égéaz 
országút i . — A Nemzeti Figyelő a 
TESz hivatalos kOtlOnye, a keresztény 
magyarság harcos hetilápja majua 
16-tÓI kezdödőleg at egész országban 
kjmegy az utsára ét i t ország min
den városában, jaráai székhelyén, 
nagyobb köziegekben, az Osetee 
vaséti állomásokon erútíiani lógtak. 
Az újjászervezett Nemzeti Figyelőben 
aa oritág legkiválóbb pnb ;ci-iai Írják 
aktuálit politikai, lanadaliui és gaz
dasági vonatkozású cikkeikel. A 
Nemteti Figyelő példányoukém 10 
fillérért kapható. ' . 

Hirdetmény. CelldOmaik nagy
község elöljáróságé felhívj* at érdek
lődők figyelmét, bogy 1937. majnt 
20 án egy tzivógásmotor ha,lóerős 
etéplObereodiiée, a legtöbbe; ígérő
nek nyilvános érvéreién elfog adatni. 
Kikiáltási ár 600 pengő. 

Mükid velők — tatomul atugek. 
Az alsósági róm. - kat. Legényegylet 
pünkösdhétfőn este tél 8 órai kezdet
tel a Vadászy-léle .vendéglőben elő
adja vitéz Pölöskei János: A pünkösdi 
menyasszonyok című háromlelvonáeos 
népszínművét. Az előadást reggelig 
tartó tánc követi. — A kiapirili pol
gári lOvészegylei ssintéo pünkösdhét
főn tart műkedvelő előadásiéi egybe
kötött táncmulatságot, mégpedig este 
8 órai kezdettel Fülöp Gergely helyi
ségében. Éiöadásre kérőinek a: Bo
nyodalmas lakodalom Aa a Naranaa 
című egyfelvonásos izfaművak. — A 
kemeneimigaii önk. tűzoltó-egyesület 
május 23-án, a jövő vaaároap délután 
fél 8 órai kezdettel rendez táncmu-
latiágot a saját felszerelne javára. 

ság iránt nemcsak helyben, hanem a 
kornyéken i i nagy érdeklődée ma -
tatkozik. — A i izsákfai Önkéntes tűt- ' 
oltóegyesOlet ma délután 4 órakor a 
búcúval kapcsolatban táacxu'aJaJBOt 
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tart a Yadássy vendéglő Oaaaea he
lyiségeiben. A Vadaasy-féle vendéglő 
nagy lelk,4ezültaéggel Tárja vendégeit, 
akik bízói.? ra tömegesen lógják fel
keresni a békeidők eme híres ssóra-
kozo helyét. 

Sorotvával elvágta a nyakát. 
Srombalon virradóra különös izen-
aáeiója akadt KarakéaaOraOk köz
ségnek. A temelO halottas kárában 

" vérbefagyva, eszméletlen állapotban 
találták Hari Sándor 55 éveskarakó-
aaOraaOki lakost Aa életnnt pénteken 
este távozott el hazairól éa szomba
ton hajnalban hozzátartozói aa ajló-
ailineien egy eédnlát találtak, ame
lyen az élit, bogy a temető halottas
házában Utalják meg. A kétségbe
esett családtagok azonnal a temető 
halottai házába siettek, ahol meg la 
Utalták az életnnt culádíőt, borot
va v i l vágta at nyakán az ütőereket, 
azonnal autón beizállltották a oell
dömölki körkórházba, ahol műtétet 
hajtotuk rajta végre. ÁllapoU ailyoa, 
ralósiinű, bogy betegsége miatt kö
vette el tettét 

Csökkent a választok.száma. 
' A mnlt évi öiszeailltáa sirrint a 

celldömölki járásnak 23.828 választó 
polgára volt, amely szám azonban 
aa 1937. évre 332 ciökkeul, naert az 
új névjegyzékbe mindössze 647 egyént 
vettek fel, ralg 879 et elhalálozás, el
költőiéi éa egyébb okoknál fogva 
töröltek. Az igy Ossaeállftott ideiglenea 
névjegyzék májas 16-tól jdnina 14 ig 
a körjegyzö.-égeken közszemlére ka-

. rfll, hogy i kimaradottak felszólal-
baasanak ellene, illetve, hogy a vá 

. lairtok* siót emelhessenek a uéviegy 
zékben esetleg jogtalanul siireplők-
ellen. __^_.:iL 

Mély kutat akar Neraeikereiztúr 
község elöljárósága ia, mert a közság 
összes kulimnak viie egészségtelen 
éa ihatatlan. A községnek azonban 
nincs pénze és ezért segélyért fordalt 
az Országos Közegéazaégi Intézet 
vezetőségéhez. 

A kat elemi iskolákban a bi
zonyítvány kioazUaanak és az ünne-
pélyes tanévzárásnak napját júoina 
13 aban allayftotu meg Grősz József 
püspök a szombathely egyházmegye 
területen-. A katolikna polgári leány
iskolák évzáró iicnepélye június 20-
án lesz. Az elemi iskolai neiralások-

ban júoiai 19-én éa 21-én kerül 
a sor. 

. Sportnap Kemeneaiömjenken. 
Mi delntan nagy sportéunepély lesz 
Kemenaaaőmjenben, amelynek kere
tében a leventék atlétikai versenyt 
rendeznek. Utána tanemulatság lesr. 

A Syör—Soprtu—Ebanfurtl 
v i só t május 22-én hatályba lépő új 
syari í m étrend könyvecskéje meg
jelent s az a pályaudvarokon és a 
menetjegyirodákbao 20 filléres árban 
kapható. 

Halálos szerencséténsóg Kis-
somlyon. Pénteken délelőtt Bedő 
István m.-p'nti fö dnűvei kOvet akart 
szállítani a ki-somlyói hegy egyik kő- I 

' lejtőjéből. Bedő. már alaposan meg is 
rakta a k. c i•át, ' de amint a lejtős 
hegyi úton hazafelé tartott, valahogy 
véletlenül lev-ett a kerekek alá, még 
pedig olyan -;ereuciíIlonul, hogy-a 
aúlyos teher összezúzta a mellkasát 
a így alig pár percnyi szenvedés után 
meghalt, 

A janosházai m. kir. állami 
polgári nuiskela és a vele kÓzOz 
igazgatás áiatt álló polgári leányiskola 
a k ö v e t k e z ő 1937—38. tanévre az 

— I — I I — H l osztályba"jelentkező Unn 
lók előjegyzését megkezdte. Az 1938 

.—39. tanévben z IV. osztály is meg 
nyílik. A felvétel (befratái) időpontja 
az I . osztály szamára június 19-én 

d. a. 8-tól d. n. 6 ig, *a I I — I I I . naa-
tálynak június 21 éu d. e. 8-tol d. n. 
6 ig. — Felvételi dlj az I . osztályba 
6 pengő 10 fillér. Az-évi tandíj ok
tóber 5 tői kezdve 8 hónapon át 1-
101 6 pengőig terjedő részletekben fi
zetendő, a tanulok tanulmányi elő-
meootele és a azOiők anyagi heh zete 
alapján megállapított kedvezrr ényfo
kozat szerint. — A folyó év nyarán 
kezdetét veszi az iskola épültének a 
megépíiéae 70 ezer pengő költséggel 
e község a lu l megajánlott 1300 01 
telken. Az új épület és z parkszerűen 
fisüctt telek minden számítás szoripj 
meg fogja nyerni az iskoláztató szü
lők tetszését. — A tanrilók teljes 
ellátást kaphatnak havi 30 pengőtől 
40 pengőig, a most érvényben levő 
megállapodások szeriét Az oeztalylő-
aök-tanarok havonta meglátogatják 
a vidékről elszállásolt tanulókét abból 
a uempoolbói, hogy elhelyezésük az 
egészségi, erkO'csi és tarulmányi kö
vetelményeknek megfelél e? Az iskola 
igasgatóaága szóbeli és Írásbeli érdek
lődésre készségesen ad bővebb felvi
lágosítást ': -•• ,J , 

A Fertővidéki hév. nyári me
netrendje. Az idei nyári menetrend 
májas 22 én lép életbe. Ez a követ
kező: — . •• * 
V. M M M t i —Sz M V M 
4"8"13.H7»22**i.C.4.7» 14» 18**21» 
7»10"15 1 »19 , ' 0» t,Sj 5"12»»15»»19» 
A Celldömölkről 13 óra 68 perckor 
induló vonat osak a celldömölki vá-
lárok napiain.rendázermt csütörtökön 
közlekedik. A Uelldömplkre 21 ónt 
08 perctor érkező ésf az innen 22 
óra 24 perckor induló vonatok csak 
június 27 tői szeptember 12-ig vasár 
ée ünnepnapokon közlekednek. 

A Tükör ünnepi olasz száma 
vitéz dr, József Ferenc kir. herceg 
lelkes bangú cikkével, továbbá Kánya 
Kálmán m. kir. külügyminiszter és 
U 0 Vinci gróf olasz köret üdvözlő 
soraival köszönti az olaaz nralkndópár 
budapesti látogatásai. A magyar' szel
lemi élet elitje teizi valóban kima 
gasló irodalmi és közéleti eseménnyé 
a Tükör-nek ezt a szamát, olyan 
eseménnyé, amelyet a hozíánk érke 
zelt olasz lapok is melegen méltatnak. 
Külön ki kell emelnünk baró. VíHani 
Lajos külügyminiszteri tanácsos iro 
dalmilagénekes emlékezését Leopardi 

Pelhő Sándor nemesreretfl nik-

Rádió,villamossági felszerelések 
' ^ N A G Y H A 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 a z á m 108. Celldomdlk Koá»uth-Mtca> 

két Mussoliniról, Éber Antal nagy 
távlatokat ojíió azemléjél az olasz— 
magyar gazdasági kapcsolatok fe.ett, 
vitéz Nagy Iván tanulmángát az olasz 
—magyar kulturális kapcsolatokról. 
Gerévics Tibor remekül illusztrált és 
értékes cikkét a modern olasz leslé 
esetről, Kertész Rotort terjedelmes 
és alapoa -politikái: tanulmányát az 
olaaz gyarmatbirodalomról, Widmar 
Antonio, az olasz királyikOrétség 
aajtóattaséja, elvi szempontokat meg 
világító oikkét a mai olasz színházról. 
Balta Antal, Bierbauer Virgil, Brelich 
Mario, Farkas Férsuo, Gogolák Lajos, 
Huszár Lajos, Radnóti István, Santélli 
Paolo, Cs Szabó Lásiló értékes és 
tartalmai közleményei ésSik Sándor 
ünnepi ódája sorakoznak fel az ün
nepi szám gazdag olasz—magyar se
regszemléjén," m 3lyet még srlnesebDé 
tesz a gazdag képanyag. 

Rheuma. iös iTény.c in i , Ischlas 
UttleU láldalmait gyógyíttassa 

Budapesten a 

H U N G Á R I A FÜRDŐ 
törkblviürd5,ében 

ff|l Iftkj/ggSKk -Qrvnai fwlngyelet 
O l c s ó i j m u H Ellátás és szobák
ról gtífloskodpok az épületbea levő 

"Wl$Mm*l Szállóban. . 
^ r n ^ r f f ő t küldünk. 

A celldömölki kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság. 

846/1937. tk. szam. . 
Árverési Hirdetmény Kivonat. 

-• Kristóf Margit végrehajtatóuak, 
Kristol József és Julianna végrehaj
tást szenvedők ellen ineított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi batóaag 
a végrehajtási árverési 842 P 30 
Sliér tőkekövetelés és járaiékai be
hajtása végetl a celldömölki kir. 
jaráabüóság területén levő Alsóság 
községben fekvő s az alsósági 1347. 
es. tkri betétben A f 1. sor 1134/1. 
brsz. alatt (elveit ingatlanra 1063 P 
kikiáltási árban elrendelte. 

Aa árverést 1937. évi június hó 
4-én délelőtt 9 órakor Alsóság köz
ségházánál lógjak megtartani 

Az árverés ala kerülő ingatlan 
a .kikiáltási ár kétharmadánál ala
csonyabb áron nem adható el 

—Az árverelni szándékozók köte
lesek bánatpénzül a kikiáltási ar 10 
• , át keszp-nzb - n, vagy az 1881. XL. 
t. c. 42. § aban meghatározóit ario-
1 yammal szamiloil óvadékképes érték-
papírosban a kikü.döttiiói leteuntr-'j 
vagy a bánálpéuznek előzetes bírci 
letétbe helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni es 
az arverosi feltételeket aláírni. 

Az, r-ki az ingatlanírt a kikiál
tásai aiual magasabb Ígéretet telt, ha 
többet.ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban á kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az 
általa igért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni. \ - IT 

Celldomö.k, 1937. tebruaz-1& ' 
Dr. Dombay Alajos S | ^1(IT . jUró. 

A kiadmány hiteléül: G*\% sk. tkv. 
_ _ ar-- -

Talán .nem is bsj, hogy a szezon 
| derekára kerBJt ez a mélkőzés, mert 
I most mindkét együttes kiforrottabb 
I játékkal és nagyobb összeszokottság-
' gal veheti fal a harcot. 

A papírforma és a közönség 
I jóslata vaiutMK győzelem mellett izöl. 

A vasntaa utóbbi mérkőzéséin szinte 
hétről-hétre javul, az latsaik eredmé
nyein is. 

A báuyáazcaspat a pápai vas
utas éa a zalaegerszegi siove ellen 
aratott Bzép győzelmeivel tekintélyt 
szerzett mázának a kerOletten. 

Szép, fair mérkőzést fog vívni 
a két csspat az utolsó percig. A vas
utas föl" g .ízért, hogy tartsa sz elő
kelő harmadik helyet. A bánya pedig 
azért, hogy elkerüljön a meg nem 
érdemelt dicstelen.utolsó I elvről. 

Apolló Hangos Mozgó 

S p o r t 

A bajnokság állása : 
19 18 — 1.91:14 36 
1 9 v i 6 . 1 3-77^8 31 
18 I I — 7 61:26 22 
16 10 1 5 72:21 21 
18 1 0 — 8 64:48 20 
20 8 1 11 22:47 17 

— 10 32:35 16 
1 12 28:49 13 
2 10 16:49 14 
8 12 22:71 9 
1 12 20:73 9 
2 13 20:58 8 

1. SzFC 
2. ZTE 
3. CVSE 
4. Kinizsi 
6. KTK 
6. ItZSE 
7. SzSE I I . 18 8 

•JKKejzthply 10 6V 

9. Tapolca 18 6 
10. Vasutas 111.18 3 
11. P. Vas. 17 4 
12. Ságbegy 18 3 

CVSE—Pápai Vasulaa 8:1 (4:1) 
Bajnoki - Vezette: Kotteska. 

Meglepő szép győzelmet aratott 
a vasutas a gyenge pápaiak ellen. -

Oröta volt nézni,, különösen a 
második félidőben a ' csatársort, lor-
mas támadásait. Végre magára talált 
a csatársor és ontotta a gólokat a' 
pápaiaknak. . . • 

Kitűntek Joób, Fülöp, Egervári 
éa Bobért, a pápaiak közül nem 
emelhető ki. senki, nagyen gyengén 
mozogtak. A gólokat Hubert 6, Süle, 
Poór és Szakos, illetve Tenk lőtte. 

Rangadó 1 

Falaloi veze tő : Wlttmann Andor 
- Celldömölk. 

Május 15 szombat, 16 püikősdva-
• T 5 — s s n a p , 17 plíakóadhétfo. 

Az egész előadás alatt kacagtató 
kitönő m a g y a r film: 

Nászút féláro 
z e n é i v í g j á t é k . 

Főszerei lők: Ágai Irén, -Erdélyi Miéi, 
Jávor Pál, Kabos Gyula, Dénes György 

es Köpeczi Boócz . 
Nagyszerű kiegészítő és Híradó. 

^ Előadások-kezdste: szombaton 
a t t e^ ié l b ó r a k o r " pUoköadvjsárnap 
delntan 2, 4, 6 és este fel 9 órakor, 
pütkösd hétfőn ' délután 2, 4, 6 és 

V .este lói 9 órakor. 
Május. 18 szerda, 20 csütörték. 

,1 Filléréé helyárak. 
Ketten egy jeggyel. 

Bajnoki. Vezeti: Eocb. 
A kora uvaeeról a rossz idő 

miatt elmaradt mérkőzéi ina kerül 
lej átázásra. 

, .Szenzációs szerelmi történet: ' 

Hercegnő házassága 
(Heidelbergi diákélet.') -

Szenzációs kiegészítő és Híradó. 
Klőadáaok kezdete: szerdán esle.-fsi-
9 órazor, csütörtökön este 6 és fél 

9 órakor; 
Hely arak : Ünnepnap, szombaton és 
vasárnap: Támlásszék 100, páholy 
80, fenntartott hely 60, I . hely 40, 
II . hely 30 és gye.mekjegy 20 fillér. 
Szerdán es csü törlőkön: Ketten egy 
jeggyel. Támlásszék 120, páholy 100, 
fenntartott hely 70, I . hely 50, II . 
" hely 30 és gyermekjegy 20 fillér. ] 

Sághegi ; 
celldömölki részén kitűnő 

fiatal szőlő, 
mely évente 40—60 hektó bort 
terem, 'összberendezéssel, szép 
lakóházzal azonnal, kedvező fixe-
tési ftfllételek tnéTlftt e l t d ő . a a r a kiadóhivatalban. 

Hirdetéseket felveszünk. 
Nyocaato:; rxakgreve Nándor villaoyeróre berrsadezett köavynyomrltjéihan. r^ i t«—uj j 


