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POLITIKAI

A s p a n y o lk é r d é s m e g o l d á s a .
Ami alatt Londoniban a benemavalkozá-i bízoliaág állan
dóan ülésezik, hogy a spanyol
helyzetben tiszta 'képit' teremt
sen, addig Franco ~ tábornok
csapatai diadalmasan vonulnak
előre. Már Santander tartom • uy
ban Santander ostromára ké
szülnek, hogy minél előbb min
den oldalról bekerítsék a. vörös
Madridul, hogy ezáltal gy»>ng(tsók és végleg megseinini-ílsék
a vörös haderCket Spanyo'or
szagban. - f:
A spanyol kérdés megol
dása elé Franciaország és Anglia
a valeiiciai vörös kormány lá.nó
gatása által még mindig jelentős
akadályokat gördítenék,—meri
félik befolyásuknak csökkenté
sét Olaszországtól és •'Németor
szágtól. A nemzetközi politika
békéd fejlődése tebál ezáltal még
mindig Veszélyeztetve van, mert
ürügyül azt hozzák fel a vil g
ítélőszéke ülőit, hogy Olaszor-zág
és Németország Spanyolország
területi épségét'akarja megbon
tani —a nemzeti Spanyolország
támogatása áilal". . - . '
Hittler és Mussolini üone- ;
pélyés deklarációi tett erre a
külföldi sajtó képviselői előli,
tehát ismét bebizonyosodott, hogy
a szovjet belső válsága dacára
is még mindig elég erős diplomáciai tevékenységet fejt ki,
bogy elodázza a .békés megegye
zés immár nagyon sürgős meg
valósulását. Franco tábornok a
nerczetiek fővezére, diplomáciai
jegyzékben
kérte
egyenrangú
hadviselő félként való elismeré
sét a nagyhatalmaktól, amelyet
Franciaország és Anglia nem
hallandó megadni, ezzel egyidelüleg nyilatkozatot telt közzé a
vílágsaitóban, hogy Spanyolország
hajlandó továbbra is vasércet
szállítani Angliának, amely elég
bizonyíték arra nézve, hogy a
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Felelős szerkesztő é s kiadó: D l N K O R E V E

spanyol Ueqizeli áiiam ís^fenn
akarja Útiam a |ó viszonyt a
hahrthás angol világbirodalommal
Ezzel_ megdől a szovjetnak min
den hamis vádaskodása, mert a
spanyol nemzeti állam saját
erejéből kívánja felépíteni' or
szágát, amelynek megerősödése
lehet ai.-pkóve az igazi világbékénck.
Magyar szempontból első
rendűen fontos érdek a spanyol
vörös veszedelem n.inel gyorsabb
való likvidálása, merLj^magyar
bók-revízió js csak' mrgszi'árdllhalja Európa békéje:, tehát a
második kűlpo ilikai fontos té
nyező az igazi világbéke meg
valósításában. Annyi megállapít
ható, bogy a spanyol kérdés
fegyveres elintézése :nég mindig
nagy nehézségekbe fog ütközni,
mert aszoviet állandóan szál ltja
továbbra is a hadianyagot és a
katonaságot,a valenciai kormány
nak,'- de a nemzetiek s/.ivós ki
tartása és hazafias érzülete
lassan, de biztosan végső győze
lemre viszi Franco zászlóját,
megvalósítja, a spanyol nemzeti
államot, amelyre, az egész Euró
pának a világbéke szempontjá
ból nagy szüksége van.

Sier..et.'t.seB és kiadóhivatal:
NÁNDOR

"Celldömölk. 1 ossulli Lajos-utca 14. szám
tth-detis üíj'a" t-lorc fizetendő.'

Nem ajándék, hanem ellenérték. emb-rek, akadhat r°y-k.ét meg
Elismerésé és méltánylása annak tévedett a tisztviselők között is,
a fáradhatatlanságnak, lelkiisme ám a magyar társaoVom világot-retességnek, amely 'jellemzője san látja, és .nyomatékkal vállfa,
eléggé meg nem becsülhető értéke hogy a magyar lisztviseldKar
volt mindig a magyar tisztvise kiválóságát, |ó htret nem szenylőknek. A magyar tisztviselő nyezbelt be egy-két bünbeesett
korrektsége adta és adja az élet- tagjának hibája.
határt Európa és a B a k á n között
A magyar tirsada'otn öntu
és amikor most nézzük a kin--,-,
i vezettek hosszú sorát, csak elis datos szolidan' áa-al hárítja el
i méréssel és megnyugvással te magától azokat az elvétre la
óvatos - hangokat,
kinthetünk a tisztviselői, karra. pasztalható
A magysr köztisztviselőre, alii ameyek egy-egy tisztviselő bot
bizony az utolsó évlizedekberi lásával kapcsolatban általánosí
egymás. után hozta a súlyos tani igyekeznek. A m igy a r tiszt
áldozatokat a közért és zúgoló viselő tisztaságát és tisztességét
dás nélkül folytatta munkáját. nem szabad é.> n in lehet két
Jól, eredményesen, becsületesen. ségbe vonni egy-egy sajnálatos
esetből kifolyólag, mert a magyar
A magyar tisztviselő mun
tisztviselő komoly és r.agy áldo
kája- és fizetésének ^őbbszöíP
zatok wállalása árán' is mindig
csökkentése között nem volt
megtelte és megteszi a kötelet
semmiféle kapcsolat. Inkább öszi segél, amellyel tartozik, nemzeszehuzta magát még jobban,
i lének és önmagának. A kinevemérsékelte igényeit, de a mun
! zése.k sorsa nemcsak a kíncvekája ériékét, a munkája tempó
| zcttek clthonába visz örömet,
ját nem mérsékelte és: mindenek
I de örül annak sz egész ország,
fölött őrizte, sőt regbítelte meg
mert tudja, hogy a kinevezések
közelíthetetlen tisztességét pár
, az eredményes, jó munkálkodás
tatlanságát. Az élet minden
I gyümölcsei.
. . . .
frontján akadnak vdtévelyedell
7

A lisztforgalmiadóváltság és a vámörlési díj
meghagyása. ,

A spanyol nemzeti állam
külpolitikai szempontból máris
jelentős tényező, meri az ország
háromnegyed része a nemzetiek
kezén van, ahol normális köz
igazgatás, gazdasági és kereske
delmi élet folyik. Ezért tehát
nem érthető, hogy az európai
országok miért nem kü'denek
követeket a .nemzeti Spanyolor
szágba, pedig ezen ténykedésük
nagy erkölcsi erőt jelentenének
a szenvedő spanyol népnek. De
most már bizonyos a végső győ
zelem s tslán nemsokára halljuk
a spanyol rérnura'oin összeom
lását, amelyet mi nacionalista
államok oly régóta várunk.

A mezőgazdaságnak nyúj történő vámőrlésről is és ki
tandó kedvezményekről
szóló mondja, hogy a hatósági és tárinlézk edések sorozatába lart
leendő közvetlen
felhasználás
az a pénzügyminiszteri rendelet,
céljára
az
adományozón
vagy
amely-a hivatalos lap vasárnapi
számában jeleni meg é > a liszt- vásárolt gabonát az akció veze
forgalmi adóváltiágrá, a malmok tősége vámőrlésben őrölteti meg.
által fizetendő Általános forgalmi
~A~lendelrtnek harmadik ré
adóra, a földadó megléiltésére sze a földadó megtérítésének
vonatkozik. A rendelet az illeté szabályait tartalmazza. Az állam
kes szakkörök megállapítás: sze földadói meg kell térítem annak
rint nem tartalmaz lényegesebb a földbirtokosnak, akinek egy
változásokat. Megmarad az eddigi község területé . levő összes
hszlforgalmi adóváltság, amely a földbirloza után megállapítod ka
b u a métermázsája után 4 60, lászteri tiszta" jövedelem
100
a rozs inélerniázeá'a után pedig koronát, azaz 116 pengői nem
3 petigőr Az egyes -iisztfajtáfcr halad meg. Ha a földbirtokosnak
felosztott hányada ^ts marad a/, ugyanabban a községben szőlőeddigi. A változás az, hogy a .birtoka is van és a földbirtoknak
vámőrlést kiterjesztették szokta a szőlőterület nélkül számítolt
a szerződéses orvosokra, akik kataszteri tiszta jövedelméé 100
kpronát nem éri el, a 100 ko
• A magyar litztvi előtársa- nulmányozzuk ezeket a névso az uradalmakkal vagy községek
ronás határ a szőlőbirtok kai.
dalom nagy napjait jelenti jú iua rukat, önként adódik a megálla kel, mint konvenció* orvosok
tiszta jövedelmével, de holdan
vannak
szerződéses
viszonyban.
pítás,
hogy'
a
kormányt
ebben
a
első fele. A hivatalos lap bosszú
ként legfeljebb 25 koronával
hasábokén közti a kinevezetlek, vonatkozásban is szociális szem Üiílás a rendeletnek az H Z intéz
emelkedik.
előléptetettek, névsorát. Százan pontok vezették. A kinevezések kedése, amely szerint a falusi
iparosok, akik a gazdaságokból
Abban az esetben-azonban
és százan jutnak a megérdemelt nagyobb része a kisembereket
munká|uk ellenében terményeket nincs visszatérítésnek helye, ha
előmenetelhez a akikre ezúttal érinti, főként az alacsonyabb
kapnak, joern kötelesek más bi^ azjrágatfajigk/.:^^
nr1röuJb*leU7aoí, a z o k k á - , japg és ^zeíoai osztályokban
dolgozó
tisztviselők
részesültek
zonylatot
felmulatni, mint a köz ! tiszta jövedelme a 200 arany ko
mára is ott van a megnyugvás,
'''°»y egy lépéssel közelebb érlek a fizetésemelés, több, jobb ke-, ségi elöljáróságéi, amely alkal- | rónát meghaladja. A rendelet szanyereladó előnyében.
_
maztalásukat bizonyítja.
• j bályozza ' a
földadómegtérítés
az. előléptetés, a kinevezés . örö
A júliusi kiüevezéssorozát
—•" Intézkedik - a rendelet az 1 megosztását
haszohbéxlet_stb.
méhez. . Ha kissé gondosabban ta a komoly munka elismerése. inségenyhltő mozgalom részére 1 esetén. Ehhez a részhez csfitla-
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kőzik a mezőzazdák kózmunkaizolgáltalási
kötelezettségének
könnyítésire, A rendelet negyedik

r é s z e _a m e z ö g a z d a s á ? megsigfl é s é r e szulgáió alzp szabályzatát
la;l»lm' 2za.
,

ísaa,.

Rádió yiltamossági felszerelések
r

N A G Y N * •-

Nagyon rossz a termés Kemenesalján.
A p á r héttel ezelőtt kiadott
? hivatalos termésbecslés ellen sú
lyos panaszok hangoztak el ú g y
Szombathelyen, m i m a celldöH I Ű I K Í járási
mezőgazdasági bi
zottság gyűlésén és mint a kézzel
fot:hat'i bizonyíték mutatja, nem
y is alaptalssrstr^^ert—most, hogy
az aratás legtöbb helyén befeje
zés előtt áll es több helyed m á r
próbaosépléseket is végeztek, könynyen megállapítható, hogy nagyon
szomorú tél ele nézhet" Kemeites
alja gazdaközönsége. •;
—
Az őszi b ú / a és rozsvetések
még nagy általában itt ott J T vi
szonyokhoz képest tűrhetőnek
mondhatók, mert átlagosan kat
holdanként az ót métermázsa
termést megadlak, 'vagyis csak
másfél mázsával maradnak a mnlt
évi átlag alatt. Sokkal katasztrófálisabb azoiiban a helyzet a ta
vaszi vetések körül, mert ezeket
a- teméidek áprilisi eső, majd az
ezt követő tóbb hetes hirtelen
forróság annyira, visszavetette,
hogy a szár alig tudott legtöbb
helyen két-három árasz'nál ma
gasabbra nőni, a szemhozam
pedig annyira silány, hogy a
tavaszi búzából, rozsból é s árpá
ból m é g az elvetett szemet sem
kapja vissza a gazda
Különösen katasztrofális a
helyzet Felsökemenesen, így Ke
nyéri, Pápóc, Kemenesszentpéter
. Yőnöc.;. Csöiige. KeinenesToaga8i, Ketnenesbógyész é s Magyargenos kavios mezőin, ahol a hét
folyamán megejtett hivat tlos kárbecslés szerint a tavaszi gabonákban kétharmad, sőt Kente
nesezentpéteren ennél is nagyobb

Írógépek, rarrégépek, 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

de a szikesebb talajú MárcalKossuth-utca
Céil<J5m5lk
völgy egyes részein is az_. arató T V I e f o r i s z á n t s T 0 8 „
gazdák úgyszólván kévéi sem
tudnak kötni, mert a szár alig aludt voinii. Ez azonban nem ne a csöveket 100 - 1 l<3"mélerig,
illetve akkor megtalált vízérig,
két arasítos, tehát nemcsak el jelentheti azt, hogy mi is elalud
adó gabonája, dé állal- alá váló lünk és Celldömölk legégetőbb vagy pedig ami még egyszerűbb
szalmája sím lesz nagyon sok problémájával, a jó ivóvíz kér nek latszik, át kellene"bökni vagy
^helyen a gazdának, így a marhá désével ne foglalkozzunk. Állan vitgni ott a csövet, hogy a víz
épúgy
ját kénytelen lesz majd elkótya dóan, tiiig osak valami nem tör- feladja magát benne,
vetyélni.
:énik, foglalkozunk veié és hogy * mint akkor, amikör a- kutat MrA zabtermés legtöbb helyen közelebb jtisíunkrhozzá egy két ták. vagy mini a dömölki ev
lépéssé , egy megszívlelendő -öt - lelkészlak udvarán. A ví« előre
még zöld és egyelőre jó köze
pes terméssel kecsegtet, de ter lettel is szolgálunk Ez pedig- a láthatóan a föld felszíne alatt
- — — .
mészetesen.-La nem jön,sürgősen következő :
' maradna egy méterre!, de onnan
jájjgtek. óta hiába várt eső, úgy
Amikor hét évvel ezelőtt a már motorral, vagy szivattyúval
a zab is idó előtt, beérik" s így Szentháromság téri mélykutat túr ; könnyű lesz kiemelni.
összeaszott, silány szemet hoz. Iák, mint többek elót* nagyon
Természetesen az egész m'urjUgyanez á helyzet a kapásnö- emlékezetes. ICO - 1 1 0 méter - kát hozzáértő szakemberre kell
- .vényeknél, így a tengerinél és 'melységben a fúrási végző em - tiznt és mi-reméljük, hogy Szabó
burgonyánál is. Egyelőre itt-ott berek bő vízérre akadtak sósak János gőzmalom tulajdonos el is
bó termésre van belőlük kilátás, a jó Istenke és néhány angyal j vállalja. Ha a kevés ' költséggel
de legtöbb helyen már fonnyad tudja, hogy miért, de nem hagy
járó kísérlet eredményes lesz,
a száJr'.'inért hiába ásítanak eső ták abba a fúrást, hanem le úgy a beígért kormánysegélyén
után. A cukorrépából felét sem mentek 340 méter mélyre, ahol másutt kell mélykutat fúratni.
Várják a gazdák a tavalyinak, aztán elszakadt a .fúroszár .és Egyet az iskolák közelében, áz
viszont á szőlÓk mindenütt na közben elfogyott a- pénz is, így adóhivatal mel'etti parkban, egyet
gyon "szépek, ' a Fejek nagyok, aztán eredménytelenül -abbamav T^-edig a Maria-telep nyugati ré
tömöttek és a bogyók is túl öre radt a munka. A csövekből is szén, ahol u legrosszabban a
gek a így ha jégverés, lisztbar- felemeltek talán 100 métert, de ivízek. így aztán alig 3 — 4 ezer
niat és egyéb elemi csapás el á többi még ma is benne ma pengős költséggel négy helyen
marad,- akkor borban bótermésre radt a földben, tehát most nem is jó ivóvízhez jutna a közönség
lehet számítani.
keltene egyebet csinálni, minthogy 8 ezzel egyelőre megoldást nyerne
Összegezve az egészet; Ke vagy felemelni és kiszedni kelle ! Celldömölk ivóvíz problémája." '
menesalján .iz idén nagyon rossz
áz átlagtermés és még csak
gyenge közepesnek sem mond
ható. Vigasztaló számúnkra csak
Az ipiri-:tüle;i törvény 6s az költs: g amúgy is sok költséggel jár.
az lehet, hogy viszont az Alföld iparügyi mif.iszt r rendé kezese foly Hokhold István, Morotz Lajos (Boba)
majd Garray Rezső Dobson József
legtöbb helyéről jó középes, sót tan a raji vasárnap délelőtt 10 ora
jó termést jelentenek, így a ke- kor a ce Idomölki iparleat&lat- székha felszólalása ellen foglallak .atia.-l, mert
zában a járaa iparossága gyű-ést tar-, szerintük az; olyan iparosok, akik
I nyér árának emelése egyelőre tolt, hogy megalakítsa a oaildOmölti mindé:! i, ke nélkül kezdenek és még
I nem fenyegeti a i isemberek száz- járási ipartestületet. Az-alakuló gyű" a 20 peng 5 felvételi díjat sem tudják
( ezreit. Hogy viszont mit hoz a lés teljesen simán folyt le, ami el
m».•tizeim, csak kárára vannak f'nálló
. aors, e^olőre áz még a jövő «fi«nrh»n Iriiztn fajos rirr-K7n-gabftO iparn4saiioak,-mert később aztán nem
1
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A celldömölki járási ipartestület megalakulása

i

iparhalósági biztos érdeme, mert I fizetik az adót, az OTI díjakat és
löbb előzetes tárgyalás során köz
egyéb közterheket s ízy kOunyen.
megelégedésre eloszlatta azokat az konkurrálcak- a szakmáját alaposan
aggodalmakat és látszólagos ellente végző és a kötelességeit teljesítő
teket, amelyeket az 52 éveá múltra iparossal, sőt az árrombolástól és a
Érdemesnek érdemes lente, igénybe vehetné 3 - 4 utoa lakos visszatekintő jánoshá/ai ipanasiület kontárkodástól sem retteonek vissza.
megszűnése illetve a járási ipartes
sót nagy szükség is volna rá, sága, mert víz van benne bőven-, tületbe vgló olvadása idézett elő.
Miután a felolvasott alapszabá
lyokat a közgyűlés a fenti felszólalá
csakhogy előre borsó/.ik a hátunk, csak egy motort és hozzá 2 0 - - 8 0
Az alakuló avű s -n löbb mint sok után egyhangú ag elfogadta, László'
ha kútfúrásra gondolunk, ' mert méter hosszú csövet kellene sze
200. iparos vett részt s azt László Lsjo-, dr. iparhatóság! biztos .kimon
ilyenkor
nyomban a 17.000 relni, amely kivezetné a vizet az Lajos dr. szolgabíró, iparhátósági dotta
a járási ipartestület megala
pengős sikertelen piaotéri fúrás utcára. A motor sem "kerülne biztos nyitotta meg, amiután Garray kulását és elrendelte a tisztikar meg
és a halvaszületett strandfürdő pénzbe, mert az ihatatlan vizű és Rezső ipartestületi-jegyző részletesen választását. A járási ipartestület tisz
kútja jut eszünkbe Viszont, hogy használaton kívül álló Szentkút ismerteit* a járási ipartestület új tikarának tagjai lettek az első bárom
lehet Celldömölkön
mélykutat motorját, amely úgyis a község alapszabályait és ügymenetét, amely évre:
szerint minden belépő új iparosnak
Elnök : "Hokhold István. Alelnö
fúrni és ezáltal" megfelelő jó tulajdonát képezi, minden nehéz 90, gfárosnak pedig 100 pengő fel
ivóvízhez: jutni, fényesen bebizo ség és akadály nélkül fel lehetne vételi dijat kell űzetne-. A tagsági kök : Kovács József, Simonffy István,
nyította Szabó János gőzmalom- Dömölkön használni. Remélhető, dfiakatSOO pengős kereseti adóalapig Dobson József (Jánoshaza) és Ágos
ton Elek (Alsóság). Előljárósági tagok:
tulajdonos, aki magánszorgalom
hogy a kút közcélra való fel évr 1.50 pengő, ¿00—500 pengős Qo.ler J i-sel, Koczor Dániel, Nagy
bol, tisztán amatőralapon- egyik használását az érdekelt Bácsi kereseti-adóalapig 3 pengő, 500 pan József lakatos Nagy József cipész,
kutat a másik után fúrja a gőz Sándor lelkész sem gátolná meg, gón lelBli kereseti adóalap ntán pedig ifj. Gersey Ferenc, Babus Imre,
3 pengő és a többlete ntán fél száza
malom területén, a múlt évben mert az erősebb kihasználás és lékba* állapították meg. Az ipartes Schimmer Antal, Qzoli István, Szlo106 méter mélyen vizet talált A állandó vizesére osak előnyére tület admiaisztrációjának könnyebb i56dá Kerene; Bsráth József, OlTTIT-"
báty,-ifj, Sohata-Gynla, Kotz Imre,
vitele érdekében" Jánoshazán és Ma- Lakatos József, Bagits Sándor, Reich
dömölki ev. lelkészlak udvarán, szolgálna a kútjának.
.
gyargeooseo
körzeti
megbízottak
lesz,
most pedig önként vállalkozott
István, Balogh Lajos, Németh János,
Pár hónappal ezelőtt- arról
arra, -kogy teljesen , ingyen haj -is beszámoltunk, hogy az Or Knek sigy minden csekélyebb ügyben ' Horváth László, Ny oszol i Kálmán
az iparosságnak nem kell Celldö Celldömölk, Kiss Imre, László Géza,
landó egy
mélykutat fúrni a szágos Közegészségügyi Intézet mölkre fáradnia. A körzeti megbízot
Piros Játioa, Lasoh Dezső Jánosháza,
köakorháa • részére ts^——
tak fizetését a járási testület folyó Badics' Sándor Alsóság, Maosotai
I áflumaggóllyg) rp(>g_ ardiajVi*ZJ^X_ sítja.
- - ~ ••—
"Laios Keméneisönjjón, iHbörcsTj^üUir
Természetesen ezek a kutak ben- egy mélykutat fúrat a SzentA hozzászólások során Dobson Kemenssmagasi, Vadasai- Pál Nagy magánoérra készülnek s igy a haromság-ter délnyugati szakában.
simonyi, Raoz János Ostffyasszooyfa
íjigyközönség
semmi hasznát j Azóta a kútfúrás megkezdése József (Jáoosbása) kérte a gyűlést, és Tisokler Gyula Rábakecskéd. Pénsj hogy a *0 pengd felvételi dijatesOk-"
sem-látja nekik. Ugyan a dömölki I felől nem érkezett semmi hír, ! kenteoi kell, mert as új iparengedély táros: Holpert Mihály. Számvizsgálók
ev. lelkészlak kútját nyugodtan } mintha cs»k--az egész akoiő el- valtasávef-jaró meitervizags^és egyéb egy évrs: Kotz István, Hudetz Gyula,

az aszálykár. A fenti- vidékeken, ! titka.

Érdemes-e mélykutat fúrni

Celldömölkön ?

28. s z á m .
Touibőly Gyula ós Jozsa Gábor Gelldömölk. Iparte-tületi szék ; elnOk :
Hubert Satnoel, alelnök '. Gersey Kál
ruiu. tagok : Siinon Sándor, VVeodler
L«jns-és Kiuitrky Lan->s
• Tsjiohevizsgaló Bizottságok :
Asztalos szakmában: elnök Hudftz Gjulá, alelnök Tömböly Gyula,
ugck ifj.Schatz Gyula, Be- c- Lajos
C

IdöroOlk.

r
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oldal.

Bútorvásárlók figyelmébe I

U j b ú t o r ü z í e t Celldömölkön.

Káplsni visszahelysiés. Grőss
József apostolt" adminisztrátor Har
gitai Imre káplánt Vépről. ahol a
plébánost helyettesítette, Kemcnes
mihaij líra visszahelyezte.

Megnyílt

K O P S T E I N

bútorháza!

1
Ácsszsktnnban.:
elnök
Reich
Az ország egyik legnagyobb bütorvállalatának
Utvan, alelaük-Fehér János, tagok m. kii
hivatali
föuök
július
1-től
augusztus
Nagy János, Búza József Celldömölk.
bizományi raktára Piac-tér 9. száma házban.
Borbély szakmában: elnök Vsr- -eWig,. Hartai István varmegyei iroda
litván, alelnök Szalay-Lajos, tagok főtiszt július 15 tői jó-íus 30 tg H á l á k ' I E b é d l ő k i K o m b i n á l t b e r e n Nagy József, Kövesi I<tvan fieHdiS, Lendvai Gyula kissomlyói körjegyző
július 19 101 augusztus 5 i ^ .Köves
rcök.
dexések! K o n y h a bútopok!
Cipész szakmában: elnök Ko. Endre oemeskeresziúri segthijegyző
jú-ius
12-től
augusztus
1-ÍK
van
-zanagy választékban!
vaos József, alelnök Nagy József, bedsápon. Szabó István uagysimohyi Mindennemű k rpítosárnk
Lakat s Joz-sef-, Nyoszoi Kai
körjegyző
b
tig.iat
adsagat
szeptéra.
Feltűnő' olcsó árak. Kedvező fizetési feltételek.
man, Horvaih J ó z s e f i . Celldömölk.
KCműves szak mii bar: elnök ber 1 ig meghosszattitotlak.
Harmincéves trlálfcoze. A pápai
Kérem a n. é. közönség szíves támogatását
István,
alelnök!
Un
Mihály,
Kotr
tagok Horváth J.itiós, Babic- Imre m. kir. állami tanítóképzőben kedden
K e l l e m S á n d o r , bizományos.
30 eves találkozó volt, amelyen l.udCelldomöls.
Lakatos szakmában: eloOk Si- vao Sándor cellűömöki ev. igazgaló" móu' Sand.oi. aietnök ifj. Görény Fo- tanltó és Papp Károly kissomlyói
Fölvétel. A ra. kir.' államvas
Lestett a cseresznyefáról. A
rénc, tagok Vadccz Jenő, Horváth rom. kaih. igazgató tanító vrttik riszt.
Szabadságán. Vigh Lajos Máv. utak üzl'tveze'ősege Skuhak Dénes mult aaombaton Tőke Lajos 34 éves
László, Bagits? Sándor Celldömölk.
Mészáros ós hentes szakmában: intéző, ezertárlőtiök a héten szabad , v.pi lakost a va-iut köte'ekébe felvette vOoöeki fc'dműves cser s-nyeszsdes
| ejiodái óraleresként a oalldOmOlki kOzben leaseit a farol. EttOrllt a jobb
elnök Németh János, alelnök Meisz- ságra távozott.
uer Gjula, tagok Mo'oár Károly,
Kinevezések. A vallás és köz ' szertárboa o-ztotta be szolgálattételre. alsókarosonlja és ttz'arcáu is sú yoa
Kinevezés. A in. kir. pénzügy- j túiedásokdt szenvedeti. B- /alították
MUko'vjU József Celldömölk.
oktatásügyi lU.in-ztui- Saabo József <
Férfiszabó szakmában
elnök
celldömölki állami polgári fiúiskolái I miniszter Harasathy 1 tászló volt cell a kórházba^
dömölki,
jelenleg, hódixv zővázárhelyi ,
Nagy Pál, alelnök Hoipert Mihály. helyettes tanárt -rrodes tanárrá ne
A Kat. Legényegylet táncmu
tagok Szarka Károly, Bureth József, vezte ki. — A m. • kir. pénzügymi állampénztárt tisztel állampénztari latsága i n e s t e 8 órakor veszi kez- főtisztté
nevezte
ki.
Kotz Imre CeltdOmOlk.
niszter dr. Kovács I.asz't i, a oelldö
"delét a székhazában. A rendezőség
Nőiszabó
- z i ; mában-, elnök mölki kir. adóhivatalnál elsőosztályu
Eljegyzés. Horváth István alsó ; buzgólkodasa folytan szépen díszített
Szeifert Janosné, alelnök Hudetz Gyu- ideiglenes minőségű pénzügyi fogal sági borbélysegéd eljegyezte Alsóság
lánctér varja a szórakozni kívánókat.
laué, tagok Z- c-ik Károlyrté, Horváth mazóvá nevezte ki. — A in. kir. igaz* ról Frisio Angelo alsósági -borbély- Ha az idő kedvez, sokan föguak a
lárolyné Celldömölké —
'. : : —ágHgymipiazter -Dióasy Jenő celldö mester és neje leányai Annuskat.
; Kat. Legényegylet njari mulatságán
Szobafestő és.másoló szakmá mölki kir. járásbiró. agi irodatisitet
— 3 ^
•
Előléptetések a celldömölki ado i l á n c o l n i . —
ban: elnök Enesey Károly, alelnök irodafőtisztté nevezte ki.
Sport-inuUtéág. A celldömölki
hivatalnál. A kormányzó a péoaOgy-. j
H.-.c- Reich Imié, tagok Fehér István,
Előléptetések a vasútnál. A miniszter előterjesztésére Szalay Fe vasutas Sport Egylet augusztus 1 én
La.its -ililao Celldömölk.
Máv. igazgatósága Vigh Lajos intéző, renc celldömölki I . o. állampénztárt 9 órai kezdettel rendezi hagyományos
Vendéglős szakmában: elnök
celldömölki szer tar főnököt egy fizetési tisztnek az áHampéozlári
főtiszti oyan tat.crr.uistsagat a Grill szálló
Hubert Sámuel, alelnök Geller József, fokozattal léptette elő, c t g László címet éa jelleget adományozta, Fiatch
kerthelyisegebeo,kedvezőtlen időjárás
tagok vitéz Horváth Gyn'a, Kiss József szertárór lett.
Antal H-t d oszt. áliampénzlári liszt esetén az Os.-zes termeiben. Nagy
Sándor Celldömölk.
sikert
jósolunk a spórtmulataagnak.
Evkuvsk. Ágostoo Sándor oszkói pedig I oszt. allampéoztari tisztté
Sütő szakmában elnök Hokhold" Mav. altiszt szombaton délntán tar lépett elő.
Jó hangulatot as e a-'i-eoda cigány
*
István, alelnök Csorna János, tagok totta esküvőjét a celldömölki evaug. - - Kirsndsláa. A járási főszolgabíró zene biztosltja Szerpentin és cnnletti
KI-ff. Gyula, Baross Imre Celldö te rplumban Horváth Máriával. —. Gát) Láaalo okleveles jegyzőt, július csata. Tanc kivilágos virradatig.
mölk.
Horváth Mihály maki i m. kir.cseod- l é v e l Cei.óömöik nagyközséghez k i 
Felakasztotta magát egy örsgAz összes tóbbi szakma ta- óriiszlbeljelles ma délután fél 7 segítő munkaerőként kirendelte.
emker. A mult szombaton reggel
noncvizsgalo
bizottságának eleOke órakor vetéli oltárhoz,a celldömölki
Erdélyi
Fereno 84 éves kemeneshOKinevezés..A m. kir. pénsOgyOíukgréve Nándor, alelnök Szloboda róm- kai. templomban Szóka János
gyészi földműves Öngyilkossági szán
mini.zter
Kotby
István
földinket
va
Fereno, tagok pedig a szakma Összes éa neje leányai, Terézt. - ~
dékból felakasztitta magát a p-jtája
lóságos vamszaki ftlQgyelOvé kine
iparosai.
>:
Tanítóval á s í t á s . A nemsakocsi vezte.
gerendájára. Amire észrevették és
Az iparteatü eli szék ellenőrző et. leánygyOlekezet a ' színit vasárnap
levág'ák, mar nem volt benne élet
Paaaaz • kerekaározókra. Pa Tettét állítólag gyógyíthatatlan beteg
tagjai: H .rvath Elek, Búza József, 'töltötte be az üresedésben levő tanítói
Töreky Lajos, Smedák Ferenc, Hor- állasC'amalyra egyhangúlag Simon nasszal fordoltak hozzánk többen, sége miatt kitette ol.
vatn Józset I , Simon Báliul, lpsits
afnodi (Nogradntegyei á t í r hogy az Alsóság és Celldömölk kOaOtt —
Cs i ádipot'ék emelés éa aggLajos, Balogh Lajos, Sipöcz Júlia, ifj. Albert afnodi (Nograamegyej
levő gyalogjárón a gyalogjárókat aitanítót választottak meg.. .
:
tegéi yado. A képviselőház egyik ülé
Szita György Celldömölk.,
-laudóan veazélyezteűk a gyalogjárón
sén
fogalkozo'.t
a tisztviselői családi
Áthelyezés.'A mav. igazgatósága közlekedő kerékpárosok, ennélfogva
A választások megejtéat. és az
pótlék ügyével és elhatározta annak
Kálmán István műszaki segédtisztet | esen tarthatatlan állapot UagsaOnls
eredmény kihirdetess Után. Hokhold
falemelését Fabinyi Tihamér pénz
István elbök a tisztikar nevében szép Celldömölkről Szegedre helyezte.át. ' tésére <zúton Bivjuk fel as illetékes i
ügyminiszter pedig bejelentette, hogy
Tanítéválasztások Ksmeaeeal- jI hatóságok figyelmét.
szavakban
megköszönte' a beléje j
az Osz folyamán beterjeszti az aggle
helyezett bizalmat, összetartásra és jás. Hala.ozaa, nyngdijszás é s beteggény adóról szóló javaslatot
saegértésre hívta fel as iparosságot, ség következtében az új iskolai aaazon |
Hársfavirág,
Kötelező borfélszolgálás ? Aa
majd a gyűlés a Himnusz hangjaival kezdetéig hal új taoítóválasztás eae- J
é s utóbbi e v e k b e n a magyar borterme
dékes Kemenesalján. Ezeki Bocskai ,'; k ö r i s b o g á r , a n y a r o z s
véget ért.
*
•
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Ferenc balyatt Rábakec?kédeu,Viragh j
József helyeit Celldömölkön, Gyár- mindig a legmagasabb, arakat fizet tapasztalni. E r r e való tekintettel bír
Emberi erö az aratásnál. mati Béla helyett Nemeskeres stúroo, j és előnyös készpénz leboayoiitást szerint klarschall földnrvVelésOgyi ál
Az aratási és oaépléai munkák Varga József helyett Karakón, Papp j
lamtitkár azt a kijelentést tette, hogy
biztosít a
zavartalan elvégzéae érdekeben' a István és Cser Lajos helyett K e m s Paotodrog Magyar Gjojynövény Rt. gondoskodás történik a bór felszolgá
ÍOldmirelésOgii minisztérium fölhívta nesmibályíán.
lás kötelezővé tételérői, vagyis min
Budapest IX. Ferauc-kOrut 35
a kerOleti mezőgazdasági kamarák
den msnőhöz kötelező lenne a bor
Hiatázótl árajánlatot kérünk I
MOkadveföl előadás. A jános
figyelmét arra, bogy a fenti munka
fogyasztás.
- ~
latok biztosítását a maguk részéről is házai iparoskor ma ette a Ritter-íéle :
Aratási munkálatokat a foidGyümBIcsösők összeírása. A
vendéglőben előadja a Mágnás Mi.ka '
mindenképpen raozdltaik elő.
míveléaOgyi miniszter rendelete értel
Statisztikai Hivatal országos statisz
A
hivatalos
mezőgazdasági című operettet. As eIOadás a leggon- j mében ma vasárnap, július hó 11 én tikát állított oasse, melybe be van
munkasok téli keoyérssOkségleténék dosabb rendesésben kerOl ssinre a i is lehet folytatai, mert a munkaszü
jegyezve mindea olyan gyOmOleiOs,
iránta nagy érdeklődés nyilvánult 1
biztosítása érdekében a kamarák asnetet a miniszter fellOggesstette.
mely legalább 200 gytaOIoatával
mai
— s a l a - kéréssel fordultak e- tm
rendelkezik. E statisztika célja, hogy
A jánosbázsi honapoivaaarkan
Kijelölték sz idény végi kiáru
adó birtokosokhoz és bérlőkhöz, kogy
sítás I d e j é t ' k i i n t minden évben, a szerdán nagy volt a kereslet különö a jövőben előre megállapítható le
ss aratásnál és eaéplésnól a hivata
gyen a gyümölcstermelés várható
los mezőgazdasági munkásokat fog kereskedők ez idén is kéesülaek ea sen s növendék és a uirlala-ra alkal eredménye s termelők és kereskedők
lalkoztassak, hogy Így a téli kenyér ngynaver.ett idényvégi kiárusításra, mas szarvasmarhák, nemkülönben a tájékozási nyerjenek egy-egy év ex
mikor a nyárról megmaradt árucik Bsrtéssk iránt is. Emelkedő arak mel
szükségletüket biztosíthassák.
keket alkalmi, leszállított áron bo- lett Olaszországba eladlak agy vagon, portjáról ée belső gyOmőlcsallátá7 Ugyanez okból kérik a kamarák
aáróL
a gazdaságokat arra, hogy az a r a t á s t csátják eladásra. Ennek időpontját míg hazai forgalomban kél vágón
szar
v
asm
ar
ha
t.
A
bor
j
á
ara
10—12
Ksavozsiny hadirokkantaknak.
aratógépokkal ^ s - - v é g e z z é k J csak ^zQnb>n_Xereikedelmi érdekek meg
fillérrel- eaett *B ugyancsak lanyhul-. { A
fimSBSSSBSBB^SSűSÉSl
akkor alkalmazzanak
aratógépeket, védése céljából a kereskedelmi
•_
fta-a
s-kar
ö m
I •
í
Sa s
i
n
.
# - _ a _t ha valami elOre aem látott esemény iparkamara állapítja meg. A soproni tak a sertésárak • is. 82—96 filléres hogy a hadirokkantak Szent István
sz aratógépek alkalmazáaát elkerülhe kamara területén, tehát Celldömölkön árban agy vagon sertést vásároltak nspján éa vasárnaponként a szom
tetlenné teszi. Így inkább munkához is augusztus 2 és l e k ö t ö t t less meg Oasse belföldi forgalom részére a batra megállapított záróráig nyerskereskedők.
— [ gyümölcsöt árusíthassanak
az idényvégi kiárusítás.
játnak as aratómunkasok.
:

1

:

1

.

Vaiutl áthelyezések A m. k i i a tanfolyamat- rerd-'rö intézmény tél
államvasutak igazgatósága Tori Fe azemélyeukint é-i nspockini 2 P elle
renc műszaki segédtisztet Szegedről
Iliben biztosítható.
Celldömölkre, Cseri Gjula m ű u a k i
segédtisztet Bar cinkáról Celldömölkre
helyette.
S p a r t .

Vonatok é r k e z é s e é s i n d u l á s a - C e l l d ö m ö l k
É r v é n y e s 1937. m á j u s 2 2 - t ö l .
i-Erk

Honnan ?

Ind.

3/»r;t

állom aton.
Hová?

420
4.30

vegves
személy

Sopron
Szentgotthárd
o o ; Székesfehérvár
motorpólló
5 13 Zalaegerszeg
személy
5.22 Budafcst-Keleti
motorrjólló
6.10 Szombathelv
llehcrszemélyj 629 Pápa (vas. nem)
molorpótló ! 6J54
Keszthely
gyors
7.08 Györ
gyorsmotor ¡ 8.04 Budapest—Kelen
8 29 Szombathelyszemély
8.33 Budapest—Keleti
motor
8.36 Székesfehérvár
I 8.42 Sopron "^v
személy I 11.46 Győr
%
motor
11.50 Zalaegerszeg
gyors
111.45 Szentgotthárd
motor
112.58 Sopron (vásárkor)
személy í 14 28 Györ
14.27 Budt pest—Keleti
motor
; 14.341 Tapolca
személy I 1602 i Szombathelv
I 17.14 I Szentgotthárd
motír
117.11 I Sopron
gyors
17.47 Budapesté Keleti
személy
17.55 Székesfehérvár
molorpótló 18.04 Rédics
személy
20.01
Szombathely
motor
21.14 Zalaegerszeg
gyorsmotor 21.36 Szombathely
gyors
21.49
motorpótló 22.21
motor
122 24 Sőp'rryif
"
személy
23.57 Budapest—Keleti

•: in Bp\—Keleti
szemelv
5.02 l Szombathely
A szilva értékesítése asznJit
tj.4-i
mo'.orpótló
AUoss,
i
lövetzek
sikere
Nagyútján. Ha a szilratermés bőséges, az
6.52 Sopron
motur
ara rendszerint igen alacsony, úgy gencisn. A jnagjgeixii polgári lő
702 Szombathely
gyors
.é.-zrfyr.u-<i
á
mnlt
vasárnap
"nagy
•
7.20
Veszprém kp.
motor
hogy céba még a szedéai és szslli. 8.03 Szombathely
szabású
lőv,
r.i'u,
t
rendezett,
amelyen
gyorsmotor.
ta»i kohségeket is alig fedezi. Máskép
K-20
Győr
személy.
alakol azsnban a helyzet, bs a szil részt vettél: Alsósa.', S pr. alván,
8.25 Zalaegerszeg
fl
molorpótló
ítVrneneemihalyfa,
vát megaszaljok. Ez által á terméa Kamun, Kősiec,
személy . 828 Szentgotthárd
(fl
egyréstét elvonjuk a piaolúl é s a j ó Pcreaye;-Navygi'uci és a .-zrmbatheh'i
motorpótló 11.25 Ukk
11-37 Szombathely
szeme ly
aszaltssilvának korlátlan mennyiség- - Máv. Halaiadas iöv.síei. Az erős
11.40 Bp.-Keleti
gyors
c-ipita is
ben ssicdij jó ars van. Célszerű te kookorrtncabai. A i - .
I
11.42 Székesfehérvár
személy
1317 Zalaegerszeg
hát,'hogy a termeastők egyúttal — mét lenyes,i . tett magaért, áinenymot-ir
14.1Ü
még közepes termés esetén ia — • uyiben a .csapatversenyben második,
Sopron
1417
teher ezem. 14.22 Pápa (vas. nem)
aszalással foglalkozzanak. Igen eél- j egyéni verseuybeu pedig as első díjat
hozta
hata,
személy
15.53 Szombathely
•z-r<J olcsó és jó aszalót építhet ,
iszemcty
I5.5IÍ Győr
A csapatve.--le, ben indult hét
magának minden termesztő aszerint |
motorpólló 17.08 Zalaegerszeg
a rajtokkal és fényképekkel eltstott csapat. Kredméi y: l.Nagygencs 1263
személy17.09 Budapest—Keleti
2.
Alsoeag
1240,
3.
K
moa
1229
és
'
leírás szerint, amit a foldmirelétűgyi ,
gyors
17.44 Székesfehérvár'
4.
Sopronivan
1213
ponttal.
Az
első
18.45 Szentgotthárd
vegyes
miniiztéciom ksrtészeti osztálya min- j
ltf.35 Sopron
motor
den érdekeltnek egyszerű levelezőlapra | négy helyezeti e/üsi és btoca lövész19. 5 Szombathely
személv
díjtalanul megküld. A leírásban az : érmeket k. pv t. Hatodik leu K ne
21.08 Budapest—Keleti
motor
j
ászaláa menete is imertetve van. A j nesmihályfa ) 155 ponttal.
21.35 Sopron
gyors motor 21.43 Bp.-Kcicti—Bobaj
Az egyem versen)ben indult 54
levelezőlapon kózOlni kell, hogy hány |
25.10 ! Györ
gyors
darab, milyen kot ti szilvafáiak kft- lövész. Az alsóságiak közül 1 tí-rémotorpótló J 22.48 ! Keszthely
rfilbelfil mekkora terméséről van szó. oyesi (Brukuer) Béla / 2t'5, (Tavaly —szeovély
2343 Bp.-Keleti
Szcntgotthád
A fOldmfvelésOgyi miniaztérism aa oayeueteo w i s e a y u í ! 266 ponttal
személy
astaláat népszerűsíteni akarja Ezért nyerte az elsőségei.) B. Murai Sándor
ilysn egysz.tfl aszalók építésére i n  252 és 15. Horváth Karoly 248
dokolt esetekbeo mérsékelt építési pcntlal. A kemeueimihalylai Ősre
segélyt is hajlandó nyújtani. A segély András is szép helyezést ért el,
Hirdetmény.
elnyerésének leltételei, i c l a kérvény amouuyibeu__255 pooitat az ilOdik •
1
eljeu
végzett.
A nagyméltóságú . magyar
Orlap i t a leíráshoz
mellékelve
Felelős vezető : Wittmann . Andor
A aatktabla versenyben 32 lö királyi Iparügyi '•• Miniszter Ur
lesz.
Celldömölk.
vész indult, akik kózUI »z alsósági 8285/1937- ÜL számú rendele
Tűz CilldomSIkón. J-.'i i,us 7-éo
Ken.pt rt Vilmos 58 ponttal ötödik I
Július 10 szombat. II vasárnap.
délntán az Árpád ntcabcn lakó Jeuey
helyre kerB't s Igy szintén oklevelét j tevel a Jánosháza és Vidéke
Fillérei helyarak.
Vince mosókenyhájában mosás volt,
Ipartestület működését megszün
szerzett.
Ketten egy jeggyel.
mely alkalommal at olt felhalmozóivá
tette és annak felszámolását
A
CVSE
atlétái
Szombathtlyen.
!
gyúlékony anyagok tűzet fogtak. A i
A szezon legmagyarabb filmje:
A szombathelyi Haladás a mult va- ' rendelte eí. Felhívom mindazo
tűz nem tndott tovaterjedni, mert a
sárnap
atlétikai
versenyt
rendeztt,"'
kat,
akiknek a megszüntetett
Lzomszédok t » idejében megérkező
amelyen kizárólagosan a CVSE allé i
helyi tűzoltók elnyomtak.
ipartestülettől széniben követelése
táil lattá vendégül A tzép k0z0u>ég ;
Az átöröklés titka. Kg) ellen előtt lezajlott versenyt 98:34 arány- , van, fal háláin 30 napos záros Főszereplök: C'ortos Gyula, Komar
légypáruoska egy hónap alatt l ő millió ba'i t Haladás nyerte, de, hozzále- határidő aí tt jelentsék be, anyJúlia, Kiss Fereuc, Simon Marcsa és
utódot hoz a világra. Valóságot heijBk, nagyon gyenge eredményekkel. nyival is inkább, mert az ezen ha
Rózsahegyi Halma--.
nyüzsgő hegy ss ivadékok rettenetes Az első díjakat, mind a azombathe
táridő Után beielentetl követelé
Szenzációs kiegészítő és Híradó.
lómege, amelyen ez at0r0k.es titkát lyiek nyerték ., igy a CVSE atlétái
Előadások kezd te: szombaton
nak euk 3 második és 10 harmadik seket figyelembe nem veszem.
tanulmányozzak a tudósok. Az erde
Jánosháza, 1937. lúlias 10. ette léi & órákor, v sároap délután
ket munkáról részletes tudósításban helyezés jutott Mas, dia lett: Gál: a
4, 6 és es!e fél 9 óraker.
számol be Tolnai Világlapja legújatb gerelyvilesben, Qréci a távolugrásban
tzéma, amelynek gazdag tartalmából éa Márkus a 3000 m-es tlklutasban.
Július 14 szerda. 15 csütörtök
kiemelkednek még a filmmel vezetett
ügyvéd,
Filléres he.yarak.
autóról, a dohányos emberek szivé
Ketten egy jeg.-yel.
az Ipartestület részére kirendelt
ről, > Rockefeller vagyon történeté
Csathó Kalman legjobb regénye, .
.•
A celldömölki községi ipa
felszámoló, jánosháza.
ről ftóló riportok. Ezenkívül még
tcbl) mint száz érdekes áktna'is ese rostanonciskola felügyelő bizott
magyar filmvígjáték:
ményt ábrázoló kép éa a legismertebb sága a Vk. Miniszter Ur 35300/ Rieiraa kösivény, esni, tscblai
irók novellái teszik teljessé Tolnai
Világlapja legújabb számát. Tolnai 1937. V. 2. ez. rendelete értel Izületi fájdalmait gyógyíttassa
mében pályázatot hirdet egy
Világlapja ára 20 fillér.
Budapesten a
.Főszereplők: Gombaszögi Ella, Er
iparostanonciskolai Óraadói ál
ötazalrják a község! bírókat
délyi Mici, Németh Romols, Ráday
lásra,
havi
81
P
díjazás
mehett
ia. A belugymioiazler rendeletet adott
I m r j es Szakács Zoltán. .
heli 12 rajzóra tanítására. Csakis
ki, amely szerint a beid: yi igazgatásVidám kieséizitő és Híradó.
törkolvfürdol'.ben :
hoz tartozó hatóságok,
hivatalok, - állástalan oki. rajztanár vagy
Előadások kezdete: szerdán este léi
vállalatok, intéamfnyek, férfi alkalmérnök pályázhat. A' szabály VU Dohacy a á4. Orvosi felügyelet9 órakor, csuTörtökön délután. G
mazotlakiról jul.ú. a'.tjei állapot
0 cs pansal arak. h a t á s és szobák
* . ."-és este léj 9 órakor.
szerűen felszerelt kérvények a
- z e n ü l névjegyzéket kell készíteni.
ról goodo-kodunk az épületben levő *Hel>érak: JOIMI pnap, szombaton é s
Ezeket a kimutatásukat járásonként, felügyelőbizottságboz intézve jú
V. .n leeelál Szállóban.
vasárnap: Támiáe-zek- -100, páholy megyei és tOrrényhaldsági varosoo- lius hó 24-ig adandók be a/,
IsmenitM kö dör.k.
* 80, lenniarirtt Hely 60, I . hely 40,
kint kell ötszeal i'.ani. A névjegyzékbe iskola - igazgatóságánál (Celldö
I I . hely 30 és gye ne .jegy 20 fillér. .
nemcsak n arorosai, ve'.t kongazes
mölk, Vas vi») A megválasztott
Sztrcaa é t stttOrtököi: Ketten egy
táti alka'mazotlakai, hanem a kóz
jeggyel. Támlátszék 12'', pahuly 100,
óraadó a hivatalos értesítés után
ségTHrókat it lel kell veooi.
működését szeptember hó 1-én Celldömölkön, a felsőbüki Nagy fenntartott htly 70, I . hely 50, 11.
Gazdatágl tanfoly am lalkétzakhely 30 és gyermekjegy 80 fillér.
kezdi meg.
Sándor téren újonnan épült
nek. A földmivelésogyi rnioisztar köIgen tiutelt Hölgyeim és Úráim!
toite a katolikus egyhati lőhatútágokkal, hogy a lelkészkodö paptág
Szfvés tudomásokra adom, hogy
felügy. biz. -elnök.
gazdasági kiképtéte érdskébeo 15 20 I
az 1938—37. évi Mozi szezont_g '_
jelentkező esettn 48 elméleti °é» 24 '
fenti kitönö filmekkel belejezzök.
gyakorlati órával mintegy kéthetes ;
Köszönöm a tilres támo^atátL
két szoba, konyha és a hozzá
tanfolyamot rendez a szarvasi m. kir.
való mellékhelyiségekkel augusz
' Hazafiie üdvözlettel:
középfokú gazdasa.i tanintézetben. A '
tus 1 ére bérbe kiadó. Értekezni
résztvevők elbslyetéséről, az előadok i kötetes kölcsönköoyvtáráinat a W «
WITTMANN ANDOR.
díjazásáról és egyéb előfeltételek biz j t-iény: utca 1. azám alatti lakáso lebet a tnltjdonossal, özv. Juray
tositásárol a miniszter, tárcája ter I mon megnyftottom. Havi 1 P kölcsön- Antalnéval.
Családi
héru,gondotkodty. a "jetértkezf'knek
dlj'r: hetenként háromszor cserélhet
csupán a kilátásba helyezett kedvez" úgy a magyar, mint a vilagn-odalonr
Hirdes sen a
menyes rlazas.éa az élelmezés költ
classicos modern műveiből..
,1
tégyit ke.lene vis-luiök. Ez az utóbbi
Kemény
Klári.
Cím a kiadóhivatalban.
Kemenesaljában
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Apolló Hangos Mozgó

A sárga csikó

Dr. Perendy József

Pályázati hirdetmény.
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