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- Megjelenik minden vasárnap reggel 
Elófizetósi diregész-évre 5 P, fél évre 

2.50. P, negyed évre 1.3U P. 

A P. 
Felelős szerkesztő és k iadó:T)TNXQfe£Y-É-Í jÁN b t ) R 

Szerkesztoeefl es kiadóhivatal:. 
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. szám 

Hirdetés dija elére fizetendő. 

Nagy tanulság 
A gyakorlat ki fogja mutatni, 

hogy az augusztus 1-én életbe
lépő telepítési törvény jobb, mint 
azok a kritikák, amelyek annak 
idején a törvény, tárgyalását ki
sérték! Jobb, őszintébb «és a 
reális élethez alkalniazkodóbb, 
mint azok a propagandaízíl kö-
vetelődzések s a felelősségérzet
től távolálló jelszavak, amelyek 
rendszerint ott kullognak és bar̂  
sognak a nagy reformok útjának 
nyomában. Legyünk tisztában 
azzal, hogy egy reális, gondolat 
megvalósításának kezdetéhez ju
tottunk el, nem pedig" a csoda-
várók és jelszókergetők ttártjá
hoz, amikor megkezdődhetik a 
versenyfutás olyan célok, felé, 
amcIyekhez a" reálpolitikai: el
gondolásnak semmi köze nin
csen. Most, hogy a telepítési 
törvény életbelép, újra itt van 
az alkalom, rámutatni, a magyar 
közélet egyik súlyos betegségé
nek jelenségeire s elsősorban 
arra a szemmértéket veszített 
propagandára, amely a jelszava
kat nem a megvalósítás felelős
ségérzetével veszi fel, hanem 
azért, hogy egy egy gondolatot, 
csodatevő gyógyszernek 'hirdes
sen a ezzel alapjában tévessze 
meg a hangulatok hatása alá 
került tömegeket. Ez a túlzó és 

ánnyal és itt még fel sem sorol
ható szociális, bajokkai sújtott 
egyes vidékek. íábtaállltása és 
meggyógyítása követel. Ha szem
beállítjuk azt a könyvtárai ki
levő propaganda-irodalmat, amely 
a telepítést megelőzte,' azzal a 
céltudatos, icátpolitikái elgondo
lással, amely a telepítést a meg
valósulásig vitte,- iskolai példáját 
kapjuk annak' a mérhetetlen 
ellentétnek, amely elválasztja 
egymástól a jelszót és valóságot, 
a terméketlen kritikát és a rea
litást, a közvélemény tájékozat
lanságára—spekuláló számítást és 
az állam és társadalom vezeté
sére való hivatottságot. Ez az 
iskolai példa sohasem jöhetett 
jobbkor, mint éppen most, amikor 
a társadalom olyan könnyen 
válik a felelőtlen jelszavak játék
szerévé és a "nemzeti érdek a 
politikai spekuláció zsákmányává. 
Korunknak ez a nagy betegsége 
világjelenség. A levegőb»n van, 
észrevétlenül terjed és hal-, mint 
a ragály. Pedig ha van nemzet 
Erőpában, amelynek meg kell 
maradnia a realitások talaján, 
akkor az épen a magyar. Apaffy 
erdélyi fejedelem nagynevű kan
cellárja, Teleki Mihály mondotta 
annak idején: »Mi sohasem te-" 
hetiük azt, amit szeretnénk, 

igen gyakran szándékosan meg- I hanem csak azt, amit lehet.« 
tévesztő propaganda úgy követ I Ebben nagy igazság .van, de 

munkások, vagy földnélküliek 
sorából kiemelkedni nem tudnak. 
Ez a szellem -a magyarjárcada-
lom felfelé nwellálásának útját 
keresi és rr.eg is tálálja, nem 
jelszavakkal, hanem segítő' kéz
zel, nem propagandával, hanem 

-reális cselekedetekkei és nem a 
közvéleményre spekuláló célzat
tal, hanem azzal a felelősségér
zettel), amely a kormányzati hi-
vatottsítg^ legértékesebb alapelvét 
-jelenti;——-—- — ^ — - — ' — 

nemeskér i K i s s Gyula + 

el minden fontos reformot, mint 
a földi paradicsom biztosítékát, 
hogy nyomban oserben is hagyja 
azt, mihelyt a megvalósításról 
van »zó és kiderül, hogy más a 
jelszó' és más a felelősséggel 
járó megvalósítás, más a propa-Jj 
ganda és más az élet. Akik azt 
hiszik, hogy előljárnak a jelsza
vak : propagálásával a nemzeti 
fejlődés iramának útján,- éppen 
ebben csalódnak. Nem akarják; 
nem is tudják észrevenni, milyen 
távol maradnak el a haladás 
országútján s milyen messzire 
esik egymástól az elméletek 
boszorkánykonyhájának, lombik-

, jában kotyvasztott propaganda 
a nemzeti élet fejlődésének rea-

, Utasaitól. 5 

Be fog bizonyulni, hogy a 
telepítési törvény valóban értékes 
szociálpolitikai alkotás, de nem 
azért, mintha csoda volna, ha
nem mert _a jelszavaktól függet-

' lenül "oldja még a problémákat"." 
Be fog bizonyulni, hogy épen a 
túlzások tehertételétől mentesítve 
felel meg majd annak a célnak, 
amelyet a törvénytől az égyké 

nem szabad pillanatra sem elfe
lednünk, hogy amit keli és amit 
lehet, azt valóban meg is kell 
tennünk. Ez az egyetlen módja 
annak — mint -ahogy a telepí
téssel is történt és történik majd 
— hogy útját vágjuk a felelőt
len jelszavak lélekmérgező hatá-
sának és megtartjqk ezeréves 
fejlődésének egyenes útvonalát, 
hívatottak vezetése alatt a nem
zeti életet. Meg kell tanulni, 
bogy a f'Idi paradicsomot nem 
lehet paragrafusokkal elővará
zsolni, mint ahogy a telepítési 
törvény paragrafusaiból sem te
rem önmagától boldogság, hanem 
abból a szellemből, amely a tör
vény betűiből kiárad, abból a 
lélekből, amely a telepítés gon
dolatát áthatja és abból a hiva
tottságból, amely a reformot a' 
megvalósításhoz segítette. Ez a 
lélek és szellem pedig magyar \ 
abban áz értelemben is,, hogy > 
éppen "annyira tiszteletben tartja i 
a magántulajdont, a' föld birtok-
lásfrnak jogát, mint amennyire i 
tiszteletben tartja azoknak a tár
sadalmi rétegeknek érdekét és 

——Vasárnap hajnalban 6 óra
kor elhunyt Celldömölkön ne
meskéri Kiss Gyula .nyug. edvi 
ev. tanító 83 éves korában. 

Az elhunyt gyermekkorától 
kezdve rokoni kapcsolatban állott 
városunkkal és a vidékkel, mert 
hisz családja itt élt és él a kö
zeli Boba és Mesteri községekben, 
édesatyja pedig, nemeskéri Kiss 
Sándor hosszú ideig volt a bobai 
ev. gyülekezetnek nagyképzett-
ségü és kiváló lelkipásztora. 
':r:!~ Az edvi ev. gyülekezet ta 
nulmányai végeztével megvá
lasztotta tanítójául, abol 42 évet 
töltött hosszú és nehéz munká
ban. Az ő kiváló munkásságához 
fűződik nemcsak a knltura, ha
nem az egész község fejlődése 
is,- amelyben életében "vezető 
szerepet játszott. Mint pedagógus 
n az elsők egyike volt az egész 
Sopronvármegyében, munkássá
gáért is számtalanszor elisme
résben részesült. Nagy szerelet 
és tisztelet övezte nemcsak hosszú 
tanítói pályája alatt, hanem azu-

vel, nincstelenséggel, munkahi- ' értékét,.-akik tfTéréjükbOl'r'bér-

tán* is, amikor 21 évvel ezelőtt 
városunkban telepedett le, hogy 
nyugalmas életét közöttünk élje 
le. Számtalanszor felkeresték 
egykori tanítványai, embersorban 
sem röstelték a fáradságot, hogy 
ügyes-bajos dolgaikban tanácsát 
kikérjék. 

A megboldogult aem mu
lasztott el egyetlen alkalmat, hogy 
egykori tanítványainak örömeiben 
és bánatában részt ne vegyen. 
Legszebb tanúságtétel jelenlegi 
tanítójuk, Nagy Dénes vezetésé
vel a nagy munkaidő dacára 
mintegy 42-en jöttek el, hogy 
megadják a végtisztességet elhunyt 
tanítójuk és volt tanácsadójuk 
iránt, akiknek még az atyját is 
tanította a betűvetés mestersé
gére.- .-• -

A legideálisabb családi életet 
élte és az ez év folyamán ülte 
meg szűk családi körben boldog, 
házasságának 60 éves jubileumát. 

Az egykori tanítványok a 
hála és a -mély-gyász jéréttf^eK7 

helyezték hatalmas koszorúikat 
és gyönyörű virágaikat á rava
talnál és egyenként vettek meg
haló búcsút -és mondattak utolsó" 
istenhozzádot az elhunyt- tanító

juknak. De nemcsak egykori 
tanítványai, hanem az egész po
litikai község fejezte ki mély 
gyászát az elhunyt hozzátarto
zóinak, amely jellemezte azt-a 
veszteségét, ami az egész közsé-

-• get az elhunyt elvesztésével érte. 
, Pont fél 4 órakor vette 
i kezdetét a temetési szertartás s 
I a kemenísaliai ev. egyházmegye 

tanítói gyönyörű gyászéneke után 
j Bácsi Sándor mondott gondola-
I tokban gazdag, magasszárnyalása 
j gyászbeszédet, amely beszédben 
'méltatta az elhunyt kiváló mun- -

kásságát és hosszú közéleti te
vékenységét,- megható szavakban 
nyújtott vigaszt a hátramaradót-1 

laknak s megkapó szavakkal bú
csúztatta el volt' tanítványaitól, 
valamint tisztelőitől. 

Ezután megindult a hatal
mas gyászmenet a temetőbe, 
ahol Bácsi Sándor lelkész mon
dott imát, amely után Gaál Sán
dor mesteri ev. igazgató-tanító, 
a kemenesaljai ev.- tanítóegyesü
let elnöke a volt kartársak ne
vében mondott b' 
búcsú/.tató mély hatást' váltott 
ki a gyászoló közönség soraiban, 
mert -minden egyes szava egy 
gondos és munkás élet gyönyörű 
jellemzésé volt. Ennek végezté
vel az egykori tanítványok eresz
telték1 le a családi sírboltba örök 
pihenőre az egykori kedves ta
nítót és aty*i barátot, amely 
méltó és fenséges kifejezője volt 
a. mély gyásznak és ragaszko
dásnak. 

Özvegye jákfai Gömbös Vilma, 
valamint gyermekei nemeskéri 
Kiss Irén férj, Dinkgreve Nán-
dorné és dr. nemcskéri' Kiss 
Ernő Máv. tanácsos, Dinkgreve 
Nándor veje, Szabó Anna menye, 
négy unokája, kiterjedt és elő
kelő rokonsága gyászolják: 

A temetés órájában Edvén 
is megkodultak a harangok, hogy 
jelezzék az elhunyt utolsó útját 
megállt a munka s összekulcsolt 
kezek-kit, -megható -könnyek kö
zött, megható imában búcsúzott 
az egész község- lakossága ne
meskéri Kiss Gyulától, az elhunyt 
szeretett íAxói tótól, Tés—nUségea 
emberbaráttól. 



4. o' .dil . 

Eljegyzés. Takáos Kálmán pá
pua tanító eljegyezte, rités Pocia 
Gyula GySEV pályamerter leánya!, 
Torost 

Légoltalmi'- előadás. Szerdán 
oote a -Tároshaza tanácstermében 
Etelaky Lajos p l - , isk. tanár, légol
talmi parancsnok nagyszámú meghí
vott hallgatóság 'elölt légvédelmi elö 
adást tartott. A héten szerdán este 
9 órakor ismét előadást tart Etelaky 
Lajos légoltalmi parancsnok, a község 
légoltalmának loutos kérdéseit öl, amely 
előadások folytatódni fognak. 

Cserkész-táborozás. F. hó 26-
án, héttón indul a 393. az. Ostfly 
Mihály cserkész csapat Jcét hetes 
nyári.táborozásra Várkeszfre. A csa
pat ré-zben.. kerékpáron, kocsin és 
csónakon teszi meg a mintegy—30 
km-es utat. A vízi Örs Sárvaron száll 
csónakba reggel 6 órakor és kb. este 
6—9 óra között érkeznek, a táborba. 
A tábor létszáma 20 fő. Táborpa-

- rancsnok: Berzsenyi J. Miklós, h. tá-
bórparanesni'k Lakatos György s. 
lelkész, eserkészliszt lesz. Látogatási 
idő vasárnaponként egész nap. 

Iskojssegélyt kaptak a msrss-
vatlak. Régi vágya és kívánsága volt 

- a anersevatiaknak, hogy a községi 
elemi iskolájuk kibővítésére államse
gélyt kapjanak. Közel két éven át 
kérvényeztek és megmozgattak min
den lát, míg végre most kitartó fára
dozások eredméuuyel is járt, mert 
amint értesültünk, szeotmárloni Radó 

. Lajos országgyűlési képviselőnk köz
benjárására 4000 pengőt ntalt ki is
kolabővítés céljaira a közoktatásügyi 
miniszter. 

- Cserkész-előadás. A mult szom
baton és vasárnap rendezte volna az 
Ostffy osapat a szabadtéri előadását, 
de sajnos a rossz ido mégakadályozta. 
Így az ev.'ifj. egyesület nagytermében 
rendezték meg. Mindkét napon, nagy 
sikert arattak a cserkészek és külö
nösen iloritz Irma, Korács Jolán, 
Nagy Elek és Somogyi Lajos. Sajoos 
a rossz idd miatt csak. kevesen 
élvezték végig ezt sz igazán elvezetési 
előadást. " "" , 

Allomásvizsgálat Az simult 
pénteken a szombathelyi üzletvezető-
eég kikí döttti állomásvizsgalalot 
tartottak. . 

Iskolai alapkllstétel OstlTyasz-
azonyfán. A mult vasárnap délntán 
Huszár Mihály sárvári- apátplébános, 
országgyűlési képviselő szép ünnepség 
keretében szentelte fél és helyezte el 
aa oslffyasazonjlai rém., kat iskola 
alapkövét. Az Ünnepség ii tárnával 
kezdődött, majd a hivók körmenet
ben felvonultak az épülő iekola tel
kéhez, ahol Huasar Mihály apát fel
szentelte az alapkövei, utána pedig 
magas nívójú beszédet mondott az 
iskola embernevelő és nemzetfentartö 
rendeltetéséről, majd kérte a szülőket, 
hogy becsüljék, szeressék az iskolát, 
annak vezetőit ét irányítóit. A mély 
hatású beszéd után as apát elhelyezte 
az alapkövet a benne levő okirattal. 
— A két tanteremből álló iskola 
mellé könyvtárszobát ia építenek,míg 
a régi iskolát az ifjútág kultúrházává 
alakítják á l 

Június negyedikének gyász
nappá tétels. A törvényhatóságok 
kOrébsn mozgalom indult meg, hogy 
koranányhaló.-ági jóváhagyással a tr i
anoni évforduló gyásznappá tétessék. 
A közönség gyászlobogók és gfász-
szslagos nemzeti lobogók kitűzésével 
jelezné a nap szomorú emléket. Az 
lakóiakban szünet lenne éa az okta-

aökről. - Szinhár.i, vagy "mnzj, vagy 
műkedvélóierőadást pedig nem k hein'e 
tartani. ' - . • > 

személy 4-10 
5.02 

molorpótló 1 u.46 
motor" ~f 6.52 
gyors j . 702 
motor I 7.20 

gyorsmótor' t 8.03 

Szegéoyssgálysk bssziintstéss. 
A szegényügyi bizottság a f. bó 19 i 
gyfl'eaén hozott határozata alapján 
1937. július, augusztus és szeptember 
hónapokban a szegények részére se
gélyeket nem folyósít. _A gyűjtéseket 
is^ beszünteti és csak október hónap 
ban kezdi meg, amikor mar a segé
lyek is újból folyósítva lesznek. A 
bizottságot ezen határozathozatalra 
az a körülmény indította, hogy a 
nyári hónapokra a segélyeket másutt 
is megszüntették. 

Vidékről Teljcvö leányok lakást, 
szeptembertől teljes ellátást is kap
hatnak a főváros központjában fekvő 
családi sReforaátus Leányotthona-
ban. Ugyanott átutazó hölgyek szá
mára olcsó lakás (ágyneművel napi 
1.50 P, anélkül 1 P ; Erdcklödai. 
lebet: Budape.-t. " I X . Ferenc körút 
12. HL 17. Tel. 188-049. 

A Pesti Tőzsde új szamában 
Stockiuger Frigyes ny. osztrák keres
kedelemügyi miniszter nyilatkozik. A 
tőzsdei helyzetről szakemberek mond
ják el véleményüket. A gabonatőzs
déről, a legújabb gazdareodeletröl, aa 
Egyesűit Izzó rój, az új ~torméayeze^-}~mótprpótló 

Vonatok é r k e z é s e é s indulása Celldömölk á l lomáson 
Érvényes 1937. má jus 22- tő l . 

Efk. Honnan?" 

portról stb. érdekes 
mólnak be. 

riportok sza-

A barackmolyról. kajsziIáink e 
veszedelmes ellenségéről ir a Növény
védelem és Kerteszet legújabb száma. 
Cikkeket közöl még tervrajzzal a eyri-
mölcsaszaló építéséről, a gyümü-c.fak 
öntözéséről, a mérges növényi véde-
kezőszerekről, a peruretezőgépek el
dugulásáról, a madáritatóról, a gyü
mölcsfák nyáron való átoltásáról stb, 
A dúsan illusztrált, színes gyümölcs-
képeket is közlő kék ezsklapból -a 
• Növényvédelem, kiadóhivatala (Bu
dapest, V., FoldmivelésOgyi Miniszté
rium) egy alkalommal lapunkra való 
bívalkesással díjtalanul küld mutat
ványszámot. - > . 

: A hipnotikus gyógymód es az 
évezredes hindu okkultizmus össze
függéseiről, a fakírok, yogik és rishik 
világának rejtelmeiről kOzOl rendkívül 
érdekes cikket Tolnai Világlapja -leg
újabb szama, amely gazdag tartal
mából kiemelkednek még: az elmebaj 
újízeiű gyógyítási eljárásáról, az 
amerikai életről s a kntyaidomilás 
csodájáról szóló tudósítások. Ezenkí 
vül még a legkiválóbb magyar írók 
novelláit,—közel száz pompás képet 
és nagy-zéró" folytatásos regényt ta
lál az olvaaó a népszerű képeslapban. 
Tolnai Világlapja egy száma húsz 
fillér. 

Falülfizettek a Kat. Legényegylet 
táncmulatságán: Szentmártooi Rado 
Lajos 6 P, dr. Horváth Karoly 4 P, 
Vasutas lem. Egylet, Herczfeld Test 
vérek, Németh- Sándor, Oj Magyar 
Nem Áruház, Sándor Zsigmond, id. 
Schütz Gyula, Halász Gyu'a; N. N. 
3 P, Ozv. Ki a 0.1 Gyoláné, Szécai Já
nos, Jáody Bernardiu,Némalh Raffael 
Szomor Feiiciáo, Bakonyi József, 
Hokhold Istvau, dr. Blettlervlstván, 
B.ettler László, Birioger Árpád, Szegal 
Endre, Diukgreve Nándor, Reberger 
Arnold, Nagy József, Rács Imre, Hartaí 
István, N. N. 2 P, Berkes Jenő. Weisz 
Zsigmond, Varsányi János, Koczor 
Danist, Németh Emília 1.50 P, id. 
Berkes János, Rádai Ignác. Brandlí 
Testvérek, Bariba László, Klaffi Gyula, 
László Dániel, Nagy József, Kuthy 
József, Mórptz Károly, Ozv. Póczik 
Ferencné, Booyeiáer Sándor, dr.Ma-
rác/.i Jenő, Ipsits Mihály, Milkovits 
Jóssal, dr. Dóozy Kálmán, Ozv. Boz-
zay Zeigmoniné, CaOknyay Jézaof, 
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11.42 
1317 
14.10 
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Bp.—Keleti 
Szombathely 

Sopron 
Szombathely 
Veszprém kp. • 
Szombathely 
Győr 
Zalaegerszeg 
Szentgotthárd 
Ukk 
Szombathelv 
Bp.-Keleti 
Székesfehérvár 
Zalaegerszeg 
Sopron 
Pápa (vas. nem) 
Szombathely 
Györ 
Zalaegerszeg 
Budapest—Keleti 
Székesfehérvár 
Szentgotthárd 
Sopron 
Szombathely 
Budapest—Keleti 
Sopron - • 
Bp.-Keleti—Boba| 
Gyórl " 
Keszthely; - _ 
Bp.-Keleti 
Szentgotthád 

c 
n 

m 
« 
0) 

c 
E 
* 

Ina. 

vegyes 
személy 

motorpólló 
személy 

motorpótló 
teher személy 

motorpótló 
gyots 

gyorsmotor 
személy 

motor 

személy 
motor 
gyors 

- "motor 
személy 

motor 
személy -< 

méter 
gyors 

személy 
motorpötló 

személy • 
motor 

gyorsmotor 
- "gyors 
motorpótló 

motor —,. 
szemek/ J 

Hová? 
420 
4.30 
506 
5- 13 
5.22 
6.10 
6- 29 
6.54 

-7.08 
8.04 
8"29 
8.33 
836 
8.42 

11.46 
11.50 
11.45 
12.58 
14.28 
14.27 
14.34 
16.02 
17.14 
17.11 
17.47 
17255 
18.04 
20.01 
21.14 
21.364 
21.49 
22221 
2224 
23257 

bopron 
Szentgot thárd 
Székesfehérvar 
Zalaegerszeg 
Budapest—Keleti 
Szombathely 
Pápa (vas. nem) 
Keszthely 
Gyór 
Budapest—Keléti 

-Szombathely 
Budapest—Keleti Székesfehérvár 
Sopron 
Győr 
Zalaegerszeg 
Szentgotthárd ^ _ 
Sopron (vásárkor) , 
Győr , 
Budapest—Keleti 
Tapolca 
Szombathely 
Szentgotthárd 
Sopron v 
Budapest—Keleti 
Seékesíehérvár 
Rédics 
Szombathely 
Zalaegerszeg 1 

Szombathely 

Sopron . 
Budapest- Kelet. 

Ferenc, Horváth Ferenc, Reményi 
István 60 fillér. A* "szíves fel Ultiz s lé
sekért köszönetet mond az slnOkség. 

S p o r t . 

Sz. rlaladás-CVSE 85-51 
A Haladás' és CVSE ktabközi 

atlétikai versenyt vasárnap délntán 
Celldömölkön a Haiad-<= pyerte 85:51 
pontarányban. A szépszámú kOzöuség 
előtt megtartott verseny egyes szá
mainak eredményei a következők: 

100 méter: Ouódi (H) 11.7, 
Rákli (H) 12 2, Zsiray (C) 122 mp. 

. 400 méter: Keresztúri (H) 55.3, 
Török (ti) 65.8, Ládönyi (C) 55.9 mp. 

•200 méter: Vörös (Hl 26.6, ; 

Zsiray ( O 25.8, Szomorőczy (H) : 

25.9 mp. - j 
- 800 méter: Jánosi (U) 2:13, I 

Zsoinai (C) 2:14, Neisz (H)2:16 perc. , 
3000 tréler; Márkus (C) 9:51, 

Neisz (H) 10:02, Jánosi (H) 10:08 l 
perc. 

4x100 méter: Haladás A) 46.7, 
Haladás B) 47.9, CVSE 48.5 mp. j 

Svédataléia: Haladás A) 2:12, 
CVSE .2:I37HáIadás B) 2:21 perc. f 

Súydobas. Raffel (C) 11.82 m. 
Gáli (C) 10.1<4 mi Kelemen (H) 10.87 
méter. , ... 

Diszkoszvetés: Kelemen (H) 
88.76, Horváth (H) 33.90," Raffel (C) 
33.40 méter. 

L e g ú j a b b a z a b a d a l m u 

„ N a 11 o s p r i c c" 
dugattyimélkOli gvOmOlesfa-

p e r n e t s i á k é a z M é k . 
Olcsó, nincs benne börözés, nem 
szárad ki, nem romlik, nem kopik. 
Pillanatok alatt teljesen szétszed
hető. Alkalmas ugy bármilyen edény
ből, mint hátiputtonyból (ócska, 
roasz hátipermetezohöz isi perme
tezésre, fertőtlenítésre, meszelésre 
stb. Legutóbb a pápai kiállításon is 

aranyérmet nvert. 
Gyártja és forgalomba hozza: 

T a k á c s K a r o l y 
.'. ny. máv. eláljáró 

•mls.»«t>t V I . Korost—e . « 1 -

Gerelytetés: Kelemen (H) 46150, 1 házasiogatlanok. 

Ingatlan adásvétel 
CelldOmölkOn 1—5 szobás, kertes 
családiházak, bérházak, villaházak 
üzletházak. 1000—'¿000 öles terület
tel gazdaházak," vendéglők és egyéb 

Gáli (C) 41.02, Nagy (II) 38.78 in. 
Magasugrás: lvanyi (H) 170 cm, 

Kóczáo (H) 165 cm, Zsiray (C) 160 
oentiméter. 

" T ivolográ*: Kóczán (H) 6.98 
m. Kóczao I I . <H) 5.90 m, Rákli (H) 
5.71 m. 

A verseny végén a győztes at
léták érmekkel lettek jutalmazva, 
amelyeket Halász Gyula állomásfőnök, 
a CVSE elnöke szép és buzdító sza
vak kíséretében osztott ki. 

E h é s i m a l ö m é n y . c i n z , (scnigi 
Izületi fájdalmait gyógy i t t a tu 

Badapeston a 

H U N t T / t i r i / r n í i m i j 
t ö r k ö l j f i r t e j é b é t t . 

Megyeri "Jánosj Németh Inaié,' id.Nagy I Y " ; Dohány u. 44. Orvosi ietOgyelet 
latvan. Diváii Vilmos l 1 P. Stned°k I f ' l l s ' r t pausaiJiak^EttUttGi szobák- 1 

ról gondoskodunk az épületbea levő 
Cm nettal Szállóban. 

Ismertetőt kü'dür.k. 

1600-4000 négyszögöles ság
hegyi szölőbirtokok, azok teljes beren
dezésével, m e g l e v ő borokkal és ter
méssel, olcsó és kellemes lefizetéssel 
azonnali birtokbavétellel. 

Kisebb nagyobb löldbirtokok 
teherrel, védetten, kedvező lefizetés
sel, terméssel, vagy anélkül ' eladók, 
bérelhetők. '.".'. 

Vevőim részére keresek családi 
házakat, bérházakat, üzletházakat, ki
sebb-nagyobb birtokot, bérletet 

C s o k n y a y J ó z s e f 
löldm. min. által eng. ing. ért. 

irodája Celldömölk 
Árpád- n. 16. azám. 

3QQ& 
C B l l d o m i f l K o l í 
kOtetes kölcsönkönyvtaramat a Wes 
selény i utcai 1. szásne alatti - lakáso
mon megnyílottóm. Havi 1 P kölcsön-
u\ t jvr t -ukt8Bkéirr t i^ 
úgy a magyar, mint a világirodalom 
claasicus modern műveiből. 

Kemény Klári. 
. Nvoaatett Dtrücgreve NSusror villan) erére atreaek-zett k6nyvaybariájában, CélleoozOtk, 



X X X I I I . évfolyam. A r a 1 0 f i l l é r . Celldömölk, 1937. aogcsítns 1. 31. szám 

KEMENESALJA 
Megjelenik minden vasárnap reggel 

Előfizetési dii egész ívre 5 P, fél évre 
2.50 P, negyed évre 1.30 P. 

I 
I 

P O L I T I K A I L A P . =*-_ . Szerkesztőség ée kiadóhivaiel: 

Felelős szerkesztő és kiadó: Dl N K O R E V E N Á N D O R l^^r^^ 
A gyakorlat kifogja mulatni, 

hogy az augusztus 1-én életbe
lépő telepítési törvény jobb, mint 
azok a kritikait, amelyek Tmnatr 
idején a törvény tárgyalását ki
sérték. Jobb, őszintébb és a 
reális élethez alkalmazkodóbb, 
mint azok_a^propagandaízű kö-
vetelődzések s a feleiősségérzet
től távolálló jelszavak, amelyek 

' rendszerint ott kullógnak_ésJj»;r-_ 
sögriák a nagy reformok útjának 
nyomában. Legyünk tisztában, 
azzal, bogy égy reális gondolat 
megvalósításának kezdetéhoz ju
tottunk el,- nem pedig a csoda-
várók és jelszókergetők. startjá
hoz, amikor megkezdődhetik a 
versenyfutás olyan célok felé, 
amelyekhez a reálpolitikai el
gondolásnak semmi köze nin
csen. Most, hogy a telepítési 
törvény életbelép, újra itt van 
az alkalom, rámutatni a magyar 
közélet egyik súlyos betegségé
nek jelenségeire s elsősorban 
árra a szemmértékel veszített 
propagandára, amely a jelszava
kat nem a megvalósítás felelős
ségérzetével Veszi fel, hanem 
azért,, hogy egy egy gondolatot, 
csodatevő gyógyszernek hirdes
sen s ezzel alapjában tévessze 
meg a hangulatok hatása , alá 
került tömegeket. Ez a túlzó és 
igen.gyakran szándékosan meg

t é v e s z t ő propaganda úgy~kövel 
el minden .fontos reformot, mint 
a földi paradicsom biztosítékát, 
hogy nyomban cserben is hagyja 
azt, mihelyt a megvalósításról 
van fzó és kiderül, hogy más a 
jelazó és más a felelősséggél 
járó megvalósítás, más a propa
ganda és más az élet. Akik azt 
hiszik, hogy előljárnak a jelsza
vak propagálásával a nemzeti 
fejlődés iramának útján, éppen 
ebben csalódnak. Nem akarják, 
nem is tudják észrevenni, milyen 
távol maradnak—el a haladás 
országútján s milyen messzire 
esik egymástól az elméletek 
boszorkánykonyhájának lombik
jában kotyvasztott propaganda 
a nemzeti élet fejlődésének rea
litásaitól. 

Be'fog bizonyulni,—hogy a 
telepítési törvény valóban értékes 
szociálpolitikai alkotás, de nem 
azért, mintha csoda volna, ha
nem mert a jelszavaktól -függet 

' "lenül öTdja meg a pröl 
Be fog bizonyulni, hogy épen a 
túlzások-tehertételétől mentesítve 
felel meg majd annak a célnak, 
amelyét i-törvénttó"! az egyké
vel, nincstelenséggel, munkahi-

Nagy tanulság 
áranyáí és itt még fel sem sorol
ható szociális bajokkal sújtott 
egyes vidékek lábraállltása és 
meggyógyítása követel. Ha szem-
bfállíliuk ant a könyvtárat ki
tevő propaganda-irodáimat, amely 
a telepítést megelőzte, azzal a 
céltudatos, le.álpolitikai elgondo
lással, amely a telepítést a meg
valósulásig vitte, iskolai példáját 
kapjuk annak a mérhetetlen 
eJlentétnek, amely elválasztja 

.egymástól a [elszól és valóságot, 
a terméketlen kritikát és a rea
litást, a közvélemény tájékozat-" 
lanságára spekuláló számítást és 
az állam és "társadalom vezeté
sére való-liivatollságot. Ez az 
iskolai példa sohasem jöhetett 
jobbkor, mint éppen most, amikor 
a társadalom olyan, könnyen 
válik a felelőtlen jelszavak játék
szerévé és a nemzeti érdek a 
politikai spek uláció zsákmányává. 
Korunknak ez a nagy betegsége 
világjelenség. A levegőben van, 
észrevétlenül terjed és hat, mint 
a ragály. Pedig ba van nemzet 
Erópábao, amelynek meg kell 
maradnia a realitások talaján, 
akkor az épen a magyar. Apa ff y 
erdélyi fejedelém nagynevű kan
cellárja, Teleki Mihály mondotta 
annak idején: >Mi sohasem te
hetjük azt, amit szeretnénk, 
hanem csak' azt, amit lehet.« 

"Ebben .nagy igazság van, de 
nem .szabad pillanatra sem elfe
lednünk, hogy amit kell és amit 
lehet, azt valóban meg is kell 
tennünk. Ez az egyetlen módja 
annak — mint ahogy a telepí
téssel is történt és történik majd 
— hogy útját vágjuk a felelőt
len jelszavak lélekmérgező hatá
sának és megtartjuk ezeréves 
fejlődésének egyenes útvonalát, 
hivatottak vezetése alatt a nem
zeti életet.v Meg kell tanulni, 
hogy a f Idi paradicsomot nem 
lehet paragrafusokkal elővará
zsolni, mint ahogy a telepítési 
törvény paragrafusaiból sem Te
rem önmagától boldogság, hanem 
abból a szellemből, amely a tör
vény betűiből kiárad, abból a 
lélekből, amely a telepítés gon
dolatát áthatja és abból a hiva
tottságból, amely a reformot a 
megvalósításhoz segítette. Ez a 
lélek és szellem pedig magyar 
abban a: értelemben is, hogy 

munkások, vagy földnélküliek 
sorából kiemelkedni.nem tódnak. 
Ez a •szelterrr-a -magyar tárrada. 
lom felfelé nivellálásának útját 
keresi és nírg- is találja* nem 
jelszavakkal,-hanem segítő-kéz
zel, nem propagandával, hanem 

reális, cselekedetekkel és nem a 
közvéleményre spekuláló célzat
tal, hanem azzal a felelősségér
zettel, amely a_ kormányzati hi
vatottság legértékesebb alapelvéi 
jelenti. ———— 

nemeskér i K i s s Gyula ± 
kor 

Vasárnap hajnalban 5 óra-
elhunyt Celldömölkön ne

meskéri Kiss Gyula nyug. edvi 
ev. tanító 83 éves korában. 

Az elhunyt gyermekkorától 
kezdve rokoni kapcsolatban állott 
városunkkal és a vidékkel, inert 
hisz családja itt é l t e s "él a kö-

jnknak. De nemcsak egykori 
tanít'Ványai, hanem az egész po
litikai község fejezte ki mély 
gyászát az elhunyt hozzátarto
zóinak, amely jellemezte azt a 
veszteséget, ami az egész közsé
get az elhunyt elvesztésével érte. 

Pont fél. 4 órakor vette 
zeli Boba és Mesteri községekben, I kezdetét a temetési szertartás s 
édesatyja pedig, nemeskéri Kiss I a kemenesaharev. egyházmegye 
Sándor 'hosszú ideig volta bobai tanítói gyönyörű gyászéneke útin 
ev. gyülekezetnek nagyképzett- [ Bácsi Sándor mondott gondola-
ségü és kiváló lelkipásztora. ; tokban gazdag, magaaszirnyalása 

Az edvi ev. gyülekezet ta j gyászbeszédet, amely beszédben 
nulminyai végeztével megvá- : méltatta az elhunyt kiváló mun-
lasztolta tanítójául, ahol 42 évet 
töltött hosszú és nehéz munka- ! 

ban. Az ő kiváló munkásságához 
fűződik nemcsak a kultúra, ha
nem az egész község fejlődése 
is, amelyben életében vezető 
szerepet játszott. Mint pedagógus 
is az elsők egyike volt az-egész 
Sopronvármegyében, munkássá
gáért is számtalanszor elisme
résben részesült. Nagy szeretet 
és tisztelet övezte nemcsak hosszú-
tanítói pályája alatt," hanem azu-
tán is, i é W e t ^ e l ő t t T T r é b e i 
városunkban telepedett le, hogy 
nyugalmas életét közöltünk élje 
le. Számtalanszor felkeresték 
egykori tanítványai, embersorban 
sem röstelték -a fáradságot, hogy 
ügyes bajos dolgaikban tanácsát 
kikérjék.. '—-— — — 

' A megboldogult sem mu
lasztott el egyetlen alkalmat, hogy 
egykori tanítványainak örömeiben 
és bánatában részt ne vegyen. 
Legszebb tanúságtétel jelenlegi 
tanítójuk, Nagy Dénes vezetésé
vel a nagy ' munkaidő dacára 
mintegy 42-en jöttek el, hogy 
megadják a végtisztességet elhunyt 
tanítójuk és volt tanácsadójuk 
iránt, akiknek még az atyját is 
tanította a betűvetés mestersé
gére. ' • 

A legideálisabb családi életet 
élte és az ez év folyamán ülte 
meg szűk családi, körben boldog 
házasságának 60 éves jubileumát. 

kásságát és hosszú közéleti te
vékenységét, megható szavakban 
nyújtott vigaszt a hátramaradot
taknak a megkapó szavakkal bú
csúztatta el volt tanítványaitól, 
valamint tisztelőitől. -

Ezután megindult a hatal
mas gyászmenet a temetőbe, 
ahol Bácsi Sándor lelkész mon
dott imát, amely után Gaál Sán
dor mesteri ev. igazgató-tanító, 
a kemeneaaljai ev. tanítóegyesü
let elnöke a -volt kartársak ne-

Az egykori tanítványok a 
t ra~trszTeTetbml^^ 

a.magántulajdont, a föld birtok
lásának jogát,- mint amennyire 
tiszteletben tartja azoknak a tár
sadalmi rétegeknek érdekét és 
értékét, akik önerejükből a bér

helyezték hatalmas koszorúikat 
és gyönyörű virágaikat j rava
talnál és egyenként vettek meg
ható búcsút és mondottak utolsó 
istenkjtzzádot az elhunyt tanító-

búcsú'.tató mély hatáat váltott 
ki a gyászoló közönség soraiban, 
mert minden egyes szava egy 
gondos éa munkás élet gyönyörű 
jellemzése volt. Ennek végezté
vel "az egykori tanítványok eresz
tették le a családi sírboltba örök 
pihenőre az egykori kedves ta
nítót és atyai barátot, amely 
méltó és 'fenséges kifejezője volt 
a mély gyásznak és ragaszko
dásnak. 

Özvegye jákfai Gömbös Vilma, 
valamint gyermekei nemeakéri 
Kiss Irén férj. Dinkgreve Nán-
dorné és dr. nemcskéri Kiss 
Ernő Máv. tanácsos, Dinkgreve 
Nándor veje, Szabó Anna menye, 
négy unokája, kiterjedt és elő
kelő rokonsága gyászolják. 

. ., A temetés órájában Edvén 
is megkodaltak a harangok, hogy 
jelezzék az elhunyt utolsó útját 
megállt a munka s összekulcsolt 
kezekkel, rheghairt BSjnyék t a 
zött, megható imában búcsúzott 
az egész község lakossága ne
meskéri Kiás Gyulától, az elhunyt 
szeretett tanítótól és hűséges 
emberbaráttól. > 
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Ú J Ü Z L E T N Y I T Á S : 
i j ,-.;,.« i-l.-u.:- i • rtesiiették a part 

... . . _ ! .mepti községek őrseit és en:;ek meg 
. j is lelt az eredaénye, mert sierdao I 

Van s ze r encsém tisztelettel luJoiirás-ára a á W C e l l - i délelőtt a kecöli c-evdflrség már 
dümölk és vidéke - n . é. vásárló Közönségének,"! i'léot.tie is, hogy oll a psrtmeutéo 
hogy az Ú| Magyar Nemzeti Áruház (Zlehovszky 
Dezső ülödai) cégtől kiválva 1937 augusztus t ió 

| dolgozó emberek 
"legény holttestét 

r o f o s , 
l-én Celldömölkön, Szentháromság-tér 4. sz. alatt 

rövid és divatáru üzletet 
nyitok. Raktáron tarlók ezen szakmába vágó min
den cikkel a legjobb minőségben és legolcsóbb 
árban. Egyben biztosítom a o. é. vásárló közönsé
get üzletein szolidságáról és megbízhatóságáról éa 

. ., • kérem, hogy üzletemet saját érdekében keresse fel. 
Szíves pártfogást kérve, maradok hazafias tisztelettel: 

K u s z t o r J ó z s e f 
. Celldömölk, Szentháromság-tér (Piactér) 

egy 17—38 éves 
lógtak ki a Raba 

bollámaibol. 
A jeleutés vétel* után Tóth- j 

• János' édeaapja és a bátyja Nagy- ( 

simouyibol nyomban Kecölre utaztak 
éa ott a hutiabau kétségtelenül ft-lia i 
mérték az eltűnt 'fiút, meg pedig a j 
juhász", Kéri Ferenc viseletes ruháiba j 
öltöztetve. Ugyancsak sZerdau dé'utan j 
kiszaot.KaaO.be a soproni ügyészség •• 
is, amely a megejtett nyomozás során .1 
megállapította, hogy a tegéuy mellka-
Kán lőbb borda valami súlyos tárgy-

• gyal be vau törve, amit még vízbe- i f , ( a z 

j tollas előtt kapott, tehát Tojfb János j 
i nem a fürdés áldozata. / 

Természetesen a nyetmozas most 
4. szám. I még erősebb iramban folyik, mert 

kétségtelennek láTstik az 

telői. Igy Benkő Gyula körjegyző 
a hitközség nnvében egy arany 
oslyatartóval felszerelt aranykely-
hel, Polyanetz Ferenc tanító 
pedig a tanítóság nevében egy 
gyönyörű márvány levélnyomót 
— aranyból készült Kr_3ztu.s.fetjer"> 
- n y ú j t o t t á l a jubilánsnak, 
aki meghatottan mondott köszö
netet az iránta megnyilvánuló 
ragaszkodásért s egyben 100 
pengőt ajánlott fel a szegények 
segélyezésére . -

Az ünnepélyt követő 100 
terítékes dlszebéden Kovács Sán
dor pápóci'plébános köszöntötte 

aranymisés lelkipásztort. 

r. Boldogok akik h i sznek — 
a c igányasszonynak. 

most mar 
s tény, hogy Tóth Jánost eiőbb meg
gyilkolták és sr-.k szn'.án dobták a 
Rába vizébe. 

H Í R E K . 
Hiába Írunk Krisz'usután 1937- " bébe vándorolt a Tányérból.-'-' 

et, hiába járunk az emberi kultúra i - . A . másik páeiénl egy oeTldö-
legmagasabb fokán, még mindig na- j mOÍki kisiparos felesége volt. Neki 
gyon sokan vannak és lesznek is 1

 a z t mondotta a cigányasszony, hogy 
olyanok, akik inkább hisznek a ba- ' meggyógyítja gyomosbeiegeógeből.Kért j 
bonas ráolvasásnak és a kuruzsló I tőle is egy tojást, ezt a zsebkendő-
cigányasszoDyoknak, mini a saját 1 jgbe csavarta és összetörte. Mikor 
vallásoknak, vagy az . orvosi tudo- I kinyitotta a ssebkeudőt. az összetört 
mánynak. Mivel megjavítani, kígyó- ; tojásban egy fog volt Ekkor kért egy 
gyitaoi okét sem az iskola, sem az ! lepedőt es 7 peugőt és ezt a tojással 
élet nem tudja, bemutatunk közelről j te faggat együtt- beletelté a lepedőbe 
két példát, hogy legalább mosolyog- I éa azt mondotta, hogy most kiviszi 
bassanak az olvasóink 

Kolompár Borbála oagysimonyi 
cigányasszony már régóta sjöveuaő 
mt-odó« hírnévnek örvecd. A jövőbe 
ugyan nem latolt, mert C9ak »0tször« 
volt a mesterségéért büntetve, de "el 
tudu üzr.i a rossz ss-llemet, meg 
hozta mtodebkiuek a szerencsét- és 
kigyógyította az idült alkoholistákat 
is Természeiesen nem ingyen, mert 
a hiszékeny, babonás emberektől 

' a kereszlútra,. ott leteezr é 
éjjel visszahozzák az angyalok, 
gyógyulással" együtt. 

I , Az iparos felesége vartá, csak 
• várta a gyogyulaet, de helyette újból 
; a piganyasszooy jött. Azt állította, 

hogy a gyi.gyu.iast a fúrj iszákossága , 
, akadályozza meg. Uhat először a j 
i férjei kelt az ivaalól megszabadítani. 1 

Ezért kért üz^pengöf, aztán elővett ] 
kis gyökerei, azt körnlf" 

H a n n i g J á n o s 
plébános ünneplése. 

Mult heti számunkban kö
zöltük, hogy Hannig János ke
nyéri plébános' pápai káplán 
felemelő ünnepség keretében 
tartotla meg aranymiséjét apájTát 
székesegyházban. Kerülni akarta 
á feltűnést - és ünnepeltetést, 

majd-fezért tartotta aranymlséjét szülő
földjén, de a kenyéri éa rába-
kecskédi hívei Pápára is követ
ték, sőt, hogy a tiszteletüket és 

Ostffy Lajos dr. főispán jubl-
' leuma. Ostffy Lajos dr. főispát július 
1 25-éu ritka jubileumot tartott. Ugyanis 

j aizeiv;a-uapcn- volt kerek húsz esz-
"j tendeie, hogy Károly király és as 
, akkori kormány bizalmából Vasmegya 

főispáni székébe került eíóssOr. A 
• jubileuiLOt a főispán tisztelői és ba-
| rátái meleg ünneplésrs akarták fel

használni, Ostffy Lajos dr. azonban 
! keresztül húzta ezt a tervet, mert 
; haza utazott Osiffyasazonyfára s igy 
I caak táviratilag sikerült részére gra-
| lulaciót küldeni. . • .•, „ . 

. Szabadság. Csajkos Gyula dr. 
járási t isztiorvos augusztus hó 5-től 

i augusztus 19-ig. Benkő Gyula pápóci 
körjegyző jú'ius 20 lói szeptember 
4 i,-, Tóth Lajos kemeoesmagasi 
körjegyző augusztus 5 tői augusztus 
19 ig, "Dezső Lajos celldömölki h. 

' vezfctójegyző pedig augusztus 5 tői 
f augusztus 26 ig nyári szabadságra 

.~~m , _ ;„ .„ . . ^ . o ki egy kis gyökersl. azt körulMata oér-
pénzt, ruhát és « • w s z e n \ g ^ * u ajtokö.röbre tette. Azt 
vaitvii úgy csapott be mindenkit. - . . . . ' , , _ . 
ü j n i moudolta, hogyha a ferj, mar U 1. as 

^ á ^ « w « t ^ « ^ t ^ - « * - : « 4 9 «•*"»«• 
simooyi kisgazda felesége a szerencsét I 
akarta—viaszavarázsoltatni, mert az 

baj utóbbi időben sok baj volt a háznál. ' 
alogdöglöttek a disznók, gysnge volt j 
a termés és elég srk az adósság, j 
ezeknek a megszüntetésére a cigány- 1 

asszony tehát kért a pácienstől egy 
tojást, egy tányért és hozzá még egy \ 
tízpengős papírpénzt is. Boris aztán ; 
a tojást beletörte és a tirpengöst is I 
beletette a tányérba és az egészet 
beledobta a tűzbe, 
bogy ezután majd visszaszáll a sze
rencse. És mindezt csak csekély négy 
pengőért csinálta. Természetesen ma
radt minden a régiben, valószínű 
azért, mert a varázsláshoz szükséges 
Uzpengös is észrevétlenül Boris zse-

rjyómbaa abbahagyja az ivást. A p.'nz: 
természetesen a eiganyasszotiy elvitte^ 
de kapott hozza még egy inget es 
egy ruhal ia, viszont állítólag a férj 
azola még többet iszik, mint azelőtt. 

Végül is a két becsapott asz-
ssony a cigány asszon yjj bepeielte éa 
Igy csütörtökön tárgyalta a szombat
helyi törvényszék aa ügyet. Boris 
azonban tagadott, azt állította, bogy 
ö nem kért semmit- s amit elvitt, azt 

ázzál a jóslással, i csak úgy »jo szi-vel« adtak neki. A 
bíróság,azonban nem volt ilyen jó
szívű, mert két rendbeli zsaroláséit 
nyolc hónapi börtönbüntetésre Ítélte. 
Mivel mind a. cigányasszony, mind aa 
ügyész megnyugodott aa Ítéletben, az 
jogerős lett. 

Gyilkosság vagy öngyilkosság? 
Néhány nap óta nam minden

napi szenzáció tartja izgalomban Fel-
sőkemsoes községeinek lakosságát, 
amelyre agy ' juhászbojtár altüaéae, 
majd a Rába-vizéből holtan való 
előkerülése szolgáltatott okot. A ta
lálgatások éa snilogások szálai az 
Ostffyaaszonyfa közelében levő Lanka 
posztára vésetnek, ahonnan Kéri Fe
renc juhász 17 éves bojtárja, a 
Magysimonyiból szarmssó Tóth János 
még pénteken mnlt egy hete nyom-
talanni ée gysnns körülmények között 
eltűnt: A fiatal jqh.-wzbv.tart a mnlt 
vasárnap meg akarta Lanka posztén 
tátogatni a bátyja, de -ott esak a 

rohaoemdjét találta, mert a monka-
adó Kéntől és feleségétől azt a fel
világosítást kapta, hogy az öccse még 
pénteken faképnél hagyta őket, min
den bejelentés és" bocsú nélkül eltá
vozott, de nem tudjak, hogy hová. 

.' A bojtár bátyjának nagyon gya
nús volt kz oset," mert esöocee ruháit, 
még a hétköznapit is mind megtalálta, 
már pedig mezítelenül nem' távozha
tott -«1,, ezért feljelentéit telt a géreei 
csendőrségen, amrily nyomban széles
körű nyomozást indított. Felmerüli as 
a kérdés, bogy Tóth János nem-e 
fulladt esetleg Jürdés közben a Rá
bába, ezért a nyomozást veg-ő asaad-

megy. Tekintve, hogy Lajtai Tivadar 
celldömölki vezetöjegyzö betegszabad
saga csak augusztus 20-au jár. le s 
hogy :-D-. -rt Lajos is szabadságra 
megy, Ruj.precht Imre dr. főszolgabíró 
augusztus. 20-ig Berkes János keme-
nésminátyfai körjegyzőt rendelte ki a 
Celldöuiölsi. vezelőiegyzői teendők el-
tatására. Csajkos Gyula dr-t Seregély 
Pai dr. kórorvoa helyettesíti. 

Orgona-avatás. Az alsósági ev. 
gyülekezet új orgonaját augusztus 
1 én déleiött 10 órakor avatja fel 
Uolitórisz János esperes. Este 7 óra
kor orgonahangverseny less. Orgonál 

és-Heztelói . A mise s lka l - ^ jT^ ,^T iá lmáTr^ő r i ^gTnaz i karnagy-
Pusztai Gábor andocsi T i •, i - "i 

Tanonciskolái rajztanar-valasz 

ragaszkodásukat mégjobban kife
jezésre jjjtlassák, a mult vasár-
nap udati»/.„ külön is ünnepel
ték á lubiiátis lelkipásztort. 

A kenyéri ünnepé y alkál-
! mával az ottani premontrei zárda 
J nővérei virágdíszbe öltöztették a 
i templomot, amely, t zsúfolásig 
i - megtöltőitek a jubiláns rokonai, 

I baráia 
mával 
Ferenc-rendi házfőnök és Kovács 
Sándor pápóci plébános segéd
keztek. A szentbeszédet ugyan
csak Pusztai Gábor házfőnök 
mondotta, majd szentmise után 
a hivők százai átvonultak az 
iskoia udvarára, ahol folytatódott 
az ünnepély. .'" 

Az iskola udvarán Benkő 
Gyula körjegyző a politikai köz
ségek, Polyanetz Ferenc tanító 
pedig a bitközség nevében üd
vözölték a jubilánst, mig a pre
montrei nővérek rendelésében 
az óvódás és iskolás gyermekek 
mondottak - szebbnél-szebb versi
kéket és a.virágcsokrok erdejé
vel kedveskedtek. Hannig János 
plébánost gyönyörű és értékes 
ajándékokkal is meglepték tisz

tás . A celldömölki iparoslauonciskola 
igazgatósága az iskola megü.ssedett 
rajztanári állasára lapunk felelőssssr-
késztőjének és tulajdonosának fiát, 
Dinkgrevu Nándor oki. gimnáziumi 
rajztanárt választotta meg a pénteken 
délután tartott igazgatósági gyűlésen. 

Ügyvédi hír. Scbaffer Emil dr. 
celldömölki ügyvédi irodáját az Er
zsébet otct 27. szám aiól a 8. szám 
alá helyezte át. 

Vasúti hír. Kászonyi Lsjoa mű
szaki főtanácsos, a szombathelyi üs-
letvetetőség vuntatasi főnöke Uérey 
személyi,.-'refereís kíséretében szerdán 
a celldömölki fűtőháznál hivatalos 
ügyben tartózkodott. 

Leesett a kazalról. Horváth 
Ferenc 38 éves egyházaabetyei nap
számos csütörtökön deistán fejtetőre 
leesett egy 4 méter magsa kasai 
tetejéről. Súlyos fejzúzódásokkal a 
kórházban ápolják. 

Rádió.villamossági felszerelések 
• A G Y I A L KBIcsfin kerékpárok 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 l a k 

Te le fon s z á m 108. C e l l d ö m ö l k ' Kossu th -u tca 
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Athelys-'PS. A szombathyi Mar. 
üzletvezetősé.? Szakonyi István fűtőt 
Celldömölkről Pápára helyette át. -

Felrobbant a gyutacs a gyér 
rnek kezében. Amióta feloszlatták es 
szétszedtek aa ostffyasszonyfai Hadi
fogolytábort, azóta úgyszólván minden 
évben tOrtául a tábor helyén 2—3 
súlyos szerencsétlenség, amelyet a 
szétszórt és főként őrző gyermekek 

"által megtalált srapnel és gráuatfejek 
vagy ezek ryntacsai idéztek elő. így 
járt csütörtökön delntan Rácz Sándor 
11 éves ostllyaiszouyfai őrző gyerek 
is, aki az általa megtalált átílgránal 
• vutacsat addig (eszegette egy szeg-
géj, amíg felrobbant úgy, bogy a bal 
keze hüvelyk és mutatóujját letépte, 
a többi ujjait ia Összeroncsolta és a 
lábát is súlyosan megsebesítette. A 
szerencsétlen gyermeket beszállították 
a oelldömölki kórházba. . 

Cséplés közben felnyársalta a 
villa. Csütörtökön délután Kerta köz
ségben borzalmas szerencsétlensége j . 
érte cséplés közben Horváth Józaef 
27 éves géplakatost, aki mint gépess 
volt az egyik gépnél alkalmazva. 
Úgy történt az eset, hogy cséplés 
közben egyszer csak az elevátor hir
telen - felmondta a szolgálatot, nem 

. vitte fel a szalmát. Hogy a bajt k i 
küszöbölje, Horváth felmászott az 
elevátor mellett levő-6 méter magas 
kazal tetejére, hogy onnan majd a 
hibás gépréazt eléri. Horváth azonbzn 
megcsúszott a laza szalmán, elvesz 
tette az egyensúlyát és így egyenesen 
belezuhant alteatével abba a villába, 
arueiy a kazal oldalához—volt—tár 
masztva. A villa nyele természetesen 
válósággal (elnyársalta a szerencsét
len fiatalembert Átfúrta, szétlépte a 
veséjét, majáját és beleit, úgyhogy 

" csak isteni csoda, hogy élve be tud
ták szállítani a celldömölki kórházba. 
Halála minden percben varható. 

Új vasúti megálló. A MÁV igaz
gatósága az okk—tapolcai vonalon 
Sümegbazaltbánya és Lesenceistráud 
állomások között Uzsápuszta nevén 
új vasúti megállóhelyet létesített 

Felhívás Budapestre Utazó ol
vasóinkhoz. A budapesti Márkus Park 
Színpad'(VIII. Múzeum krt. 2) június 
25-e óta sikerrel játsza "Szilágyi-
Elaemann-Keller nagysikerű/ francia 
milieubep lejátszódó y-operett jét .a 
» G ó l z a 5 z a n a t ó r i u m « ot. 'Augusztus hó
ban Budapestre utazó olvasóink érde- ! 
kében sikerült a szinbáz igazgatósa- I 
gával oly megállapodást létesítenünk, | 
miszerint a lapunk jelen számában j 
elhelyezett utalvány ellenébeá a Már- | 

- kus Park Sziopad pénziára 30 sza- I 
zolékos kedvezménnyel 2 személyre 
szóló belépést ad/ A Márkus Park 
Színpad naponként 1 előadást -tart 
negyed 9 órai kezdetiéi.. Ajánlatos 
tehát aő utalványokat, vagy a dél
előtti elővételi pénztárnál, vagy dél
után 5 órától a rendes napi pénz
tárnál előzetesen beváltani. (Jegyren
delés: 134—737.) 

Névmagyarosítás. Wallach Sa
mu jánoaházai szobafestő a belügy
miniszter engedélyével' Veudrő-re 
változtatta családi nevét. 

A oelldömölki vasutasok zász-
lAszentelésl Qnsepsége. A oelldö
mölki vasutasok körében erősen megy 
a munka, .készülődnek a vasutasság 
nagy ünnepségére. Rohamosan köze
ledik szeptember ötödike, amikor a 
vasutasság á kör fennállásának tíz
éves jubileumát ünnepli meg. Ezt a { 
szép ünnepséget zAszlóseenteléssei 
köti oesze, amelyet impozánssá, fele-
melővé teszi az. hogy ugyanezen a 
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napra idehozza,-de a kitartó munka 
meghozta az eredményt, Celldömölk
nek meghozza az óriási idegenfor
galmat, amiből a köznek megbecsü
lendő haszna szárma'ztk. A vasutas 
zászlószentelés! naityszanasú kerti 
mulatság követi a vasutas székház 
kertjében, amelyeu résztveszuek majd 
az ideseregtett dalárdák és azok ki 
sérői is ~A vezetőség úgy rendezi ! 
meg a kerti mulatságét, hogy azoa 
az összes l vendégek kivételnélkül 
résztvehessenek. Gondoskodasitörléuik 
arról, hogy ezen a kerti- mulatságon 
minden..! jól érezze magát. Avratutas 
kör vezetősége a zászló előleges . 
munkálataival foglalkozik. A köveiké- | 
zö. héten Celldömölk polgárságát már 
felkeresik vasutas leáryok, hogy a 
részükre elkészült zászlószegetkezbe- I 
sitaék, A vezetőség remélni meri, hogy | 
a polgárság, a vasutas testvérek osz
tatlanul vessik szeretetükbe ezt a 
szép ügyet, amelvnek az eredménye-
tisztán tőlük függ.. 

Drágul a. gabona. Az idei rossz 
termés és az utóbbi két bét gyakori 
esőzése alaposan megszilárdította a 
celldömölki piac gabonaárait. Csütör
tökön a búzáért 20.50—21.50, rozs
ért 2liKJ.-s-22.00, árpáért 19.00— 
21.00, zabért 16.00—16.50 és a ten
geriért 1500—16.00 pengőt fizettek 
mázsánként, de, ezejc az árak még 
nem is maradnak véglegesek, mert 
előrelátttatóan néh.-tny héten belül 
további 2— 3 pengős emelkedésre" 
lehet ezámitani. ' - — — -

B ú t o r v á s á r l o k f i g y e l m é b e ! 

U j b ú t o r ü z l e t Celldömölkön. 
M e g n y í l t K 0 P 3 T E I N b ú t o r h á z a l 
Az ország egyik legnagyobb bütorvállalatának 
bizományi raktára Piac-tér 9. számú házban. 
H á l ó k ! E b é d l ő k S K o m b i n á l t b e r e n 

d e l é s e k ! K o n y h a b ú t o r o k ! 
Mindennemű kárpitosárúk nagy választékban 1 
Feltűnő olcsó árak. Kedvező fizetési (feltételek. 

Kérem a n. é. közönség szives támogatását 
_ H e l l e m S á n d o r , bizományos. 

Értesítem megrendelőimet 
és a n. é. közönséget,: Irógy 
úriszabó üzletemet Ferenc Józsei 
utca 1. SZám alá (Postával szem
ben) helyeztem át. További .szí
ves pártfogást kér' 'tisztelettel 
Szarka Károly úriszabó Cell
dömölk. - .'- • 

Védett birtokosok és a kisipa
rosok követelései. A védett birtokok 
rendezése tárgyában kiadott 5000.— 
1937. számú 11. E. -rendelet-élteimé
ben "a- ki.-ipaiorság is, mint a gazda
társadalom egyik legszámottevőbb hi
telezője, orvoslást talál, mert az edd g 

• Tanonctartók figyelmébe. A 
celldömölki ipartestület elöljárósága 

Selhírja a tanonctartó iparosokat, 
hngy a tanoncaiknak a nyári vakáció 
ideje alatt egy -részletben két heti 
szabadságot tartoznak adni és ezen 
szabadság megkezdéséi 8 nappal 
előbb kötelesek a testület jegyzőjénél 
bejelenteni. • 

Cserkésztáborezás Várkeszön. 
A 393 as. celldömölki Ostffy Mihály 
cserkészcsapat hétfőn reggel Blrzsenyi-
J. Miklós mérnök, parancsnok vese-
tésévei Kemenesalja legssebb és leg
egészségesebb hejvén, Várkeszőnéí,-a 
Raba tú'só partján két hétre megkezdte 
a nyári táborozását A sátortábor 
közvetlen a -ikeszei*. vár mögötti 
hatalmás nyárfák alatt, a Rábától 
alig 60 méternyire van felütve ée a 
legkönnyebben Pápán keresztül köze
líthető meg, mert a tábortól 200 
méter távolságra levő Rába>hiduál a 
vonatok megállanak. Természetesen a 
fiúk minden idejüket aportolással és 
gyakorlatozássál töltik, de szerdán 
délután, épen amikor meglátogattak 
őket, komolyabb munkájuk ia akadt 
ugyanis Országh István győri vegyéss-
márnökkét nő tarsasagában ceénak-
kal Szentgotthárdtól leakart ereszkedni 
a Rab: o, amely azonban kOael két 
méterrel meg van áradva a igy a 
rohanó ár a csónakot a crtrkéeitá-

stót meg fogja kapni. A lenti rende
let 4. paragrafusának 1. bekezdése 
értelmében továbbra is marad az a 
kedvezmény, hogy az olyan követe-
lés, amelynek tőkeösszege a 25 pen-
gflt nem haladja meg, nem esik ren 
dezés ala. A rendelet lehetővé tesii, 
hogy_az_ olyan követelések is kivon
hatók legyenek a rende'z.'s aló, ame
lyeknek összege á 25 pengőt megha
ladja. A hitelezők kivánságára az idé
zett szakasz értelmében ugyanis mel
lőzni . kell z teherrendezést a 25 pen
gőt meghaladó, de 100 pengőnél kisebb 
Összegű követelések tekintetében is, 
ha a követelések a teherrendesés alá 
vonása a hitelezőnek —^éjetyiszo-
nyait tekintve — méltánytalan sérel
mét Okozná és a követeléseknek a 
teherrendezésből kivétele as adós 
szempontjából a teherrendeaés ered
ményességét veszélyeztetné. A kére
lem tárgyában minkéi fél érdekeinek 
szemelőtt tartásával a helyi bizottság 
határoz és. indokolt esetben méltáoyos, 
de három éven túl nem terjedd rész
letfizetési, vzgy mas teljesítési határ
idői saabbat. 

- napon lesz itt Celldömölk-ön-a dunán
túli kerületi dalosverseny, ami nálunk 
még soha nem voltos valószínű soká 
lesz. A vasutasok ' köre vézetösé- i 
gének nagy munkájába került, bogy I 
<zl a dalosünnepséget éppen -erre a " 

Utalvány, 

Márkus Park Színpad (VIII. Múzeum 
krt 2. Tel: 134—737.) jegypénz
tára 2 drb 30 százalékos kedvez

ményes jegyet szu lgáL^ l^ , 

boi^ól alig egy döbáanyira l eW 
országúti hídnál úgy a híd ' egyik 
pilléréhez vágta, hogy a esónak fel
borult s így az utasaia kétötes vízbe 
pottyanlak. Természetesen, mivel a 
jó cserkész mindig .résein van, as 
Ostfty-ak is nyomban a bajbajutottak 
segítségére siettek. Segítették őket a 
partra kihúzni, kihalászták a bőrönd
jeik és csomagjaik nagy részét a 
vízből s azonkívül éjjelre a táborban 
menedékei is adtak a hajótöröt
teknek. 

Kisiparosok figyelmébe. A kés
művesiparosság régi sérelmét orvo
solja a Kúria jogegészségi tanácsának 
július 7-én kiadott 89. számú dön
tése, amely a kézműiparosok gépeit 
— függetlenül azok értekétől — k i 
veszi a végrehajtás alól. A dontvény 
szószerinti szövege igy szól: A kis
iparosnak keresetük folytatásához 
szükséges gépberendezései és gépjár
művei aa 1908. XLI. t e. 2. parag
rafusának 14 pontjában megjelölt és 
végrehajtás alól kivett szerszámok, 
eszközök éa műszerek közé tartoznak, 

j A mentesség a kisiparos keresetének 
! folytatásához szükséges emberi, mo

torikus vagy elemi erővel hajtott 
._ íé^ek-.éi4?épjámflvek.jiiúidea.lajtá: 

jára kiterjed, függetlenül azoknak ér
tékétől. Természetes ez a' mentezség 
csak a magánjogi ügyletekből szár? 
uiazú követelések végrehajtása alól 
mentesiti á kisiparosok- gépéit, aa 

adófoglafások illetve adóvégrehajtások 
aló[ azonban nem. '„ 

Beleesett a kútba. Gottlieb Izi
dor oelldömölki lisztkereskedő 12 
éves Ilonka nevű lejfjnya'amult va
sárnap vizet- akart meríteni a Tisza 
István utcai lakásuk udvarán levő 
kútból, de a leány megcsúszott éa 
lejjel lefelé belezuhant a kútba. Sze
rencsére a kút elég széles s így a leány 
nem ütötte meg magát, hanem elkap
ta a vödröt s anna.lógva a segítsé
gére siető báabeliek kiemelték. Ijedt
eégén kívül nem történt semmi baja. 

Ksrékpárlopás . a Kossuth-ut-
Cában, Nagy József celldömölki bor-
bélymestar szombaton muli egy bete 
délntán a 140 pengőt érő, keveset 
hasznait Standard-gyártmányú kerék
párját őrizetlenül hagyta a Kosauth-
uteai üzlete előtt, aminek aa lett a 
következménye, hogy a gépet valaki 
elemei.e. Nagy Józaef csak zárérakor 
vette éssre a kerékpár e l t ű n é s e i • ás 
esetet jelentette is azonnal a csend
őrségnek; de eztdeis még nem akad
tak a vakmerő tolvaj nyomára. 

^."ÍLÖtérav.ttás. A magyarjtenosi 
le ventelőtér ünnepélyes félavatása 
augusztus' 15 én lesz nagyszabásA 
ünnepély keretében. A felavatást 
táncmulatság követi. 

Pályázhatni altiszti állásokra. 
Az állami—polgári—is 
másodosztályú altiszti állás kerül be
töltésre, igazolványotok, vitézek, front
harcosok, hadirokkantak elsőbbségi 
igénnyel bírnak. As állásra a pályá
zati hirdetmény a hivalos lap tegnapi 
számában jelent meg. 

- Vasutas spsrtmulatság. Ms 
vasárnap, augusztus 1-én este 9 óra
kor- kezdődik a Celldömölki Vasutas 
Sport Egylet nyári táncmulatsága a 
Griff-szalló kertbelyiségébeu. Kileno 
tagu cigányzene fogja szórakoztatni 
azokat, kik a mulatságon részt vesz
nek. Senki sem hiányozhat Kedvezőt
len időjárás esetén a mulatság a Griff 
szálló termeiben lesz megtartva. 

Nyugdíjazni kell a'teljes szol. 
gálati idős közalkalmazottakat. A 
belügyminiszter rendeletet intézett a 
vármegyék alispánjaihoz és a városok 
polgármestereihez,-, atra való tekintet
tel, hogy sok helyen nem tesznek 
eleget a 7000—965. -számú rendelet 
azon rendelkezésének, mely szerint a 
teljes szolgálati. idővel rendelkező 
tisztviselőket nyugdíjazni kell, utasítja 
az illetékeseket, hogy a jövőben e 
rendelkezéséknek mindenben tegyenek: 
eleget 

_^AJesaiLJittzitla 
Lukács Ödön m. osztályfőnök, báró 
Kornfeld Ferenc, dr. Kiss Endre pol
gármester, dr. Országh Sándor, Stei-
ner Harcéi, Perl György és Friedlán-
der Emil nyilatkoansk. T & ' 
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i. oldhl. KEMENtTSAtJA 

Iparengedélyek Marosi Lajoa 
celldömölki lakos mészáros- és hentes, 
Szálai Imre karakói lakos molnár, 
Bertha György bemeekerssstúri lakot 
pedigbércséplóiparra-nyert engedélyt. 

Lakát törte. Papp Sándor 7 
é r t s nagyalásonyi gyermek bétlűo 
leesttt egy szederfárói a igy a jobb 
alsóiábtzarcsontja eltörött. A celldö
mölki kórhatban ápolják. 

Öngyilkosság Kemensspalfan. 
Tongli András 65 éves kemenSspálíai 
kisgazda szerdán reggel virradóra 
leiakasztotta magát a pajtájáDau. 
Amire a hozrátartozói ráakadtak és 
levágták, már nem volt benne élet. 
Tongli már jó néhány bét óta emle
gette az Öngyilkosságát és pedig a fe
let ti bánatában, bogy a két testvére 
a távasz lolyamán meghalt. Nagyon 
szerette Ókét s ezért kívánkozott 
utánuk, ami a mai lélektelen világban 
még testvértél is ritka eset. Halálát 
neje és két gyermeke gyászolja. 

Csecsemő hulla vagy dlglőtt 
kutya? Kedden délntán az Ostflasz-
szooyla határában levő ragyogói híd
nál a fürdőző gyermekek egy 40 cm. 
hosszú és 25 cm. széles faládát ha
lásztak ki a Rába vízéből. Termesze-, 
tesén megőrültek a zsákmánynak, de 
aztán annál jobban megrémültek, 
mert amint a láda tetejét bontogatni 
kezdték, orrcsavaró bűz rágta meg 
őket és egy oszlásnak indult csecsemő 
bullát véltek a ládában felfedezni. Az 
eset csakhamar tudomására jutott a 
csendőrségnek is, igy a ládát beszál
lították az ostffyasszonyfai hullaház-
hoz, ahol aztán tüzetesebb ládabootas 
és vizsgálat után kiderült, hogy a 
láda tartalma: egy döglött kutyát 
Valaki aajnálta a kutyáját eltemetni, 
vagy talán jól sikerűit .tréfára gondolt 
a láda azokatian módon való postá
zásával 8 így csinált az asszony fai
aknak rövid ideig tartó szenzációt. 

Száz előkelő ismert asszony 
—jön Pestre,» hogyy a világ békéjéről 

tárgyaljon. Ezzel a címmel rendkívül 
érdekes illusztrált cikket közöl a 
Délibáb új Szama, amely, nagy terje
delemben és gazdag tartalommal 
jelent meg. Pompás illusztrált rádió
műsorokat, egy Mvonásos azíodarabot, 
nagyszérű filmrovatot és több 'mint 
száz szebbnél szebb képet talál az , 
olvasó a népszerű színházi képeslap- I 
ban, Egy szám ára 20 fillér. j 

Új vad ászengedélyek A mái 
napou ketdődő vadá t i i t tonr t Kame-
nesalja nimródjti közöl addig a kö
vetkezők váltottak, új engedélyt: Cell
dömölk; Zlehovszky Dezső löldbl.to
kos, Vikar Vince ny. jegyző, Saáry 
Fersuo Máv. s. tiszt ét Ipsict Lajos 
kőműves;Iuiaputzta:GyöroOrey György 
ny. főiipán; Kemenesmagasi: Tótb 
Lajos körjegyző éa Hujber Sámuel 
földbirtokos; Magyargencs: vitéz Her-
tslendy Béla ny. ezredes, Bareza Zol
tán ny. alezredes, Szabó Árpád gyógy-
szerész, JUoch Sándor bérlő és Mógor 
GyOrgy vadőr; Vooösk: Háry Lajos 
körjegyző, Vollnsr Sándor löldbirto-
kos éa Szőke Jenő vadőr; Nagyiimo-
nyi: Vadáasy Pál vendéglős; Kemenea 
mihátyfa: Minich Oszkár ny. ezredes; 
Kemsnessömjén: Berzsenyi Ádám dr. 
földbirtokos; Merserát: koltai Vidos 
Dániel földbirtokos és Bagics Béla 
vadőr; Kemeoeaasentpéter: Vida Jó
zsef intéző: Ostfljaaszenyfa: Fehér 
Dénes földbirtokos. 

Borzalmas . szerencsétlenség ! 
cséplés közben. Pénteken délután 3 j 
óra tájban boraalmái szerenesétleoiég 
érte Szakács Mihály 25 éves keme- j 
nsstömjénl bádogost, aki Nagyszőilős 

en mint gépész volt alkalmazva 
- Wéniinh^iKjv«t>---J^ 

lógva elkapta és óriási erővel lieíur-
dftotta a kerék és a cséplőgép fala 
közé ágy, iiogy amíg a traktort le' 
oem állították, a szeienctétlen ember 
löggve maradt. Németh iszonyú és. 
többrendbeli súlyos törést szenvedett 
így eltörött a bal felső es alsói éz-
azár és lapcckacsontja, a bal félsö-
lábezár és boka felett az alsólabssár-
csbntja, azonkívül az álk.apcsa két 
helyen es baloldalon titörtelr^ar fogai. 
Szakácsot életveszélyéé állapotban 
mentőautón beszállították a eelidö
möiki kórházba. 

S p o r t . 

M e z ő g a z d a s á g . 
Ne mulasszuk el a 

terluMntâst! - -
Az Orszsikos Mezőgazdaság! Ka

mara egyik most megjelent kiadvá
nyában kimutatja, hogy a közép- és 
nagybirtokok búzatermése kát. hol
danként 1930—1936. közötti idő
szakban -1.20—2 20 métermázsával 
nagyobb, mint a kisbirtokoké, ami 
átlag kat. holdanként 30—10 pengő 
tiszta jövedelemtöbbletet -jelent—* 
közép—és nagybirtokokon. Az egész 
országban pedig — ha a kisbirtokon 
is auuyi teremne, mint a nagyobbá-
kon — évente kb. '3,500.000 q-val 
több búzát és dupla auuyi szalmát 
jelentene, majd annyit, tehát, mint 
amennyi az évente átlag exportált 
búzánk I 

Hasonló nagy a termésátlagok 
különbözete egyéb nötéoyeknét ia. -

Minthogy a kis- és nagybirtok 
nagyjában az egész országban egyen
letesen oszlik el, e nagy termésátlag 
különbség oem magyarázható sem 
jobb, illetve . rosszabb talajjal, sem 
kedvezőbb, illetve kedvezőtlenebb idő
járással, az pusztán -csak a gazdán, 
annak, tudásán, akaratán, szorgalmán 
múlik. 

Míg nagyobb birtokon ilyenkor 
tarlót már alig látnók, addig a kis
gazdák tarlóikat — tisztelet a kivé
tetnek — alig buktatják, kőkeménnyé 
cserepesedve megy az őszbe, persze 
az ekevasat csak akkor fogadja be, 
ha a jó Isten megfelelő esőt idejében 
keld. De a gyomok elleni küzdelem
ben is a tarlóhántás az első és leg
fontosabb lépés. 

Ne gondoljuk azonban, hogy a 
helyesen alkalmazott tarlóbantással 
mindent megtettünk. A helyes talaj-
mivelésen, jó vetőmag alkalmazásán 
kívül tálán még funtosabb aa oksze
rű, a jövede mezőséget szem előtt 
tartó trágyázás. Tudja azt ma már 
minden képzettebb gazda, hogy csai 
ritálótragyával á talaj termőerejét 
Iont ártani nem lehet, elkerülhetetle
nül szüeséges, hogy az ístálótrágyát 
műtrágyával egészítsük -kJ. 

Ne mulasszuk el: tarlóhántás, 
őszi mélyszántás, jó vetőmag, helyes 
islalotrágyázas és ennek szükségszerű 
kiegészítése műtrágyával.- — így oem 
lesz különbség kis és nagybirtok ter
mésátlaga között és pl. egy 20 holdas 
kisgazda jövedelemtöbblete, igy gaz
dálkodva, legalább 000—800 pengőre 
becsülhető. . V 

A CVSE atlétái Székesfehérváron. 
A mult szombatoa és vasárnap 

az Északnycta:-magyarországi aletö-
vetség Székesfehérváron"szenior baj
nokságért atlétikai versenyt rendezett, 
amelyen a CVSE színéit Zsiray és 
Márkns képviselték. Zstray a 200 as 
és 400-as gajfutasban indolt es a 
nagy konkurenciában szép eredményt 
ért el, amenyiben 4 , illetve 3-ik he
lyezett lelt. Márkus ás 5000 és 
10.000 m eu 5-ik helyen- Végzett. 
Végersdmécybeu a CVSK kilencedik 
helyezett lett 3 pontul. 

Nagy sportünnepély Celldömölkön. 
Még alig néhány hét van hátra. 

Rheuma.köszvény.csu*, ischias 
izületi fájdalmait gyógyíttassa 

Budapesten a 

H U N G Á R I A FÜRDŐ 
törkölyfürdöjében - • 

1. Dohány u, 44. Orrnsi felügyelet,. 
renesétlenség úgy történt, hogy Sza- 1 
kacs Mihály menetközben felakarta 
tenni a cséplőgép leeset', törekrázó-
szijat, de ez Szakaesot a bal kesénél 

ÖTcsó' pansal arak. tnalas és szobak-
ról gondoskodunk az épületben levő 

- C in mentái Szállóban. 
Ismertetőt, küldünk. — — — 

és újból megindul az őszi bajnoki 
szeioD, így tehát fa •pórtegyesületek 
ia kénytelenek leije* »-iór I akaióba 
lépni, hegv at indu'ás ne érje őket 
készületlenül. A CVSE futball-ezak-
osztalya a mult hét íolya'rhan szintén 
megkezdte az edzéseit, ma délntán 
5 órakor pedig már komoly versenybe 
ia áll, amennyiben a győri alosztály 
jókepességú csapatát, a Hegyeshalmi 
Vasutast latja barátságos mérkőzés 
keretében vendégül. 

A fuiball-inérkőzést délután 3 
órákor oagyssabasú kerületi atlétikai 
verseny előii meg, amelyen Dunántúl 
legjobb szenior és ifjúsági verseny
zői indulnak. A repdes atlétika szá
mokból összeállított versenyre: Siom-
batbely, Pápa, Győr, Székesfehérvár; 
Mágyaróváry-Tátabány »-és Zalaeger
szeg atlétái adták le nevezéseiket s 
igy a komoly- versenyekórt és igazi 
sportattrakcióérl áhítozó ce Ili publi
kumnak ritka csemegében lest része. 

270/1937. 

Versenytárgyalási 
hirdetmény. 

- Vasvármegyének Fetsőböki 
Nagy Sándor Alapította közkór
háza az. 1937-1938. fűtési 
évadra a tűzifa és szén szállítá
sára versenytárgyalást hirdet. 

A szükségelt mennyiség cca 
600 q azaz Hatszáz métermázsa 
kemény tűzifa: bükk, cser, vagy 

Tiyertyáu.'--Lehet-^60%^ borong. 
Továbbá 1000 q azaz Egyezer 
métermázsa hazai szén. Ezen 
mennyiségek a szükséglethez i 
mérten leaznek leblva. Amennyi
ben a fenti mennyiség teljes 
egészében nem használtatik fel, 
a fennmaradó mennyiség átvé
telére a kórház nem kételezhető. 

Úgy a tűzifa, mint a szón 
házhoz szállítva értendő. A nyug
tabélyeg illeték a szállítót terheli. 

Ajánlatok a közkórház cí
mére augusztus hó 20-ig nyúj
tandók be. 

. ; Celldömölk, 1937. július 27. 
D r . Szomraky Zoltán 

- "igT főorvos. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon jó rokonok 

és ismerőjük, akik felejthe
tetlen jó férjem, illetve 
édesalyár.k 

nemeskéri KISS GYULA 
temetésén megjelentek, ra
vatalára koszorút vagy csok
rot helyeztek, nagy bána
tunkban vigasztaltak, külö
nösen pedig Edve községben 
tisztelői, vöttr -tanítványai, 
akik oly lélekemelő módon 
vetlek részt, a temetésen, 
fogadják megtűrt szivünk-
hálás köszönetét, 
özv. nerrieskéri Kits Gyulárié 

és gyermekei. 

BÚTOROK 
eladók. Megtekinthetők 
bármikor. Cím a kiadó • 

hivatalban. 

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

Z o n g o r á t 
vennék. Cím a kiadó-

hivatalban. 
A celldömölki kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság. 
2727/1937 tk. szám, . 

Árverési hirdetmény kivonat. 
Eszter Márton végrehajtatónak 

— Eszter János<végrskajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási, ügyében a 
telekkönyvi hatóság a végrehajtási 
árverést 800 P tőkekövetelés es ja 
rulékai behajtása végett a Nagysi
monyi községben fekvő g a' nagysi
monyi 392 számú tkvi. betétben A1. 
1—4. sor 841. 842. 843. 844 hrsz. 
ingatlan >/4 részére 356 P, — az 
ugyanazon tkvi. betétben A I I . 1. 2. 
2282. 2283 brsz. ingatlan >/. részére 
10 P, — az ugyanazon tkvi. betétben 
A f 1- sorsiam 427 hrsz-. házas in
gatlan V, '-részére 600 P, — "az 
ugyanazon tkvi. betétben A f 2. sor 
872 hrsz. ingatlan »/ ; részére 60 P, 
— az ugyanazon tkvi, hetétben A f 
3. sor 1809 hrsz. ingatlan részére 
6 P és az ugyanottani 909 számú 
tkvi. betétben A t 1. sorszám 426 
hrsz. bázasbelsőség ' / . részére 10 P 
kikiáltási" árban elrendelte. •—— 

I - Az árverést 1937. augusztus 
' hó 23. napjának délelőtt 9 órakor 
1 fogják megtartani. ", 
I Az 5610/1931 M. E. sz. rendelet 

értelmében az árverés alá kerülő 
ingatlanok Eszter Márton végrehajtató . 
érdekében 565 P nél, ha az árverés 
megtartását dr. Schaffer Emil csatla
kozott végrehajtató kéri, akkor 1660 
P-nél, — ha az árverés megtartását 
í Lőwln Adoll csatlakozott végrehaj
tató kéri, akkor 1930 P-nél — és ha 
az árverés megtartását dr. Zongor 
János csatlakozott végrehajtató kéri, 
akkor 2560 pengőnél alacsonyabb 
vételárban el nem adhatók. - • 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 
•/•-a,- amalyet a magasabb ígéret 
ugyanannyi •/• ára kell kiegészíteni. 

Celldömölk, 1937. májas 14-éo.. 
Ot. Dombay Alajos s. k. 

kir. jblró. . 
A kiadmány hiteléül Géfio tkv. 

Kölcsönkönyvtár 3Q00 
C e l l d ö m ö l k ö n w w w 

kötetes kölcsön könyv táramat a Wes
selényi ufea 1. szám alatti lákásu-
mon megnvItc^om.JIayjj^P kölcson-
"díjértTieteusect háromszor cse 
úgy a magyar, mint a világirodalom 
classicus modern műveiből. 

Kemény Klári. 
Nyomatott Dinkgrcve Nándor villanyerőn; berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk, 


