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EGY Ha lo t t király élŐ k e z e . Széchenyi álma megvalósul. 
"~ j R.öfvfis J ó z s e f mnndia h n o v A l f ö l d ö n t ö z é s é v e l k tmmnlathnn 

-Az- a' körmenet, amelyei | csodálatos" ereklye bíre, vissza-
mindéo év augusztus Huszadikán 
tart Magyarország fővárosa, 
Európa legcsodálatosabb és leg
színesebb egyháid é l vt1ági~ün-
nepélye. Magyarország összes 
méltóságai részt vesznek az óriási 
menetben —- _de nemcsak Ok, 
haneuf^IMágyarország minden 
vidékéről valöfc, .színesebbnél 

vitette azt Székesfehérvárra, Mer-
cucius birtokán pedig megalapí
tói la a dicsőséges Szent Jobb 
ottlétének emlékére a Szentjobbi 
apátságot, amelynek egészen kü
lönleges helyzete van a magyar
országi monostorok közöli. Fel 
váltva őrizték az ereklyét, hol 
itt, hol újra Székesfehérvárott; 
ahonnét a török hódoltság sötét színesebb és pompásabbnál pom

pásabb népviseletben. Püspök k, 
apácák, matyóruhás férfiak és 
nők, rohamsisakos katonák, mun
kások, falusiak követik egymást 
.több kilométeres sorban. „ 

És a hosszú menet közepén, J földi maradványa: Mária Terézia 
jghol a kormányzó, a hercegpri- ; királynő helyéztéT e l^r^ada! 

más, a püspöki kar é i a minisz-j királyi paloía várkápolnájában 

Eötvös József mondja, hogy 
semmi sem vész el abból, amit 
lángelmék elgondoltak és meg
álmodnak. Ha a kor nem is tud 
lépést tartani a nagy szellemek 
elgondolásával, azok megvalósu
lása legfeljebb csak 'késik, de 
nem múlik el, mert jön idő, 
amikor a' nemzet ráeszmél az 
elgondolás hasznosságára és 
utána nyal. 

Az Országos Alföldi .Bizolt-
emlékű napjaiban szinte • lopva ' 3 á g szolnoki ülése maradéktala-
irzáUlioltSk el a Karrészét Lem 
bergbe; a kézfejeitRaguzába. Csak 

i sokkal később 1771-ben kerüli 
? vissza hazájába a nagy király 

terek haladtak, pompás baldachití }'Azóta ilthon van a nagy király 
alatt vörös bársonypárnán bepo-j keze, a magyarjai közölt, 
lyált jobbkezet visznek. Á ma- j . Ritka és mélységes azim-
gyarok első királyának jobbkezét, j bólum ez a tekete kiszáradl-kéz, 
Összeszáradt Csonk, ez, de még 
ép és romlatlan rajta a has és 
a bőr. Épen kilencszáz éves s 
a magyarság egyik legnagyobb 
nemzeti kincse. Ez a kéz azé á 
királyé Volt,, aki népét kiragadta 
a pogányság babonái közül és 
az Egyház aklába vezette, az 
üdvösség révébe. Ez a kéz vilá 
got épített egy régi világ rom
jain. Füstős áldozati kövek be-
torokat emelt, egyik 'kezében 
kard volt, másik kezében főpász-
ton bot: téritett, harcolt, ke
resztelt. 

Harcolnia kellett éleiében 
J*S harcolnia kellett halála titán, 
— az az elszáradt kemény ököl 
vezette nemzetét egy évezred 
zivatarain keresztül. Amit ez a 
kéz alkotott az ma is élő valóság 

-éra tömeg, amely Utána höm 
pölyög a világvárosi Budapest 
széles utcáin keresztül,, jól tud
ja ezt. ; . «•• 

Különös és bosszú kalan
dokon ment át Szent István meg
maradt jobbkeze, a legszentebb 
magyar ereklye. Az épen kilenc
százévvel ezelőtt meghalt királyt 
Székesfehérvárott temették el 

.1038-ban. 1083-ban, amikor a 
nagy királyt szentté avatták és 
sírját felnyitották, egy Mercurius 
nevü főnemes bámulattal és 
megrettenéssel látta, bogy a kéz 
Hűft'tVfln itn fftnmrtltf* 
magával vitte vidéki birtokára 
az épségbén -maradt jobbkart. 
Az ereklye őrzésére kápolnát 
"mell, de Szent László magyar 
király, akinek fülébe jutott a 

aki- Európa egyik utolsó pogány 
nemzetét megtanította a békés 
ség és szeretet vallására. Meg
szelídített ê y vad és kalandos 
fajtát, amelynek vakmerő lovasai 
bebarangolták a fél világot. A 
német felföldön és Itáliában ok
kal énekelték a hivők a zsolozs
mát: »a magyarok nyilaitól ments 
meg Uram minket I< -

Ezt a fékezhetetlen csupa 
katonából álló nemzetet vezette 
ez a jobbkéz a békesség és* a 
kultúra útjára, ezt a népét illesz
tette be a keresztény Európa 
nagy kulturközösségébe. Ha majd 
az Eucharisztikus Kongresszus 
és a Szent István Év alkalmá
ból a hivők milliós tömege lá
togatja meg Budapestet, meglátja 
majd, hová jutott ez a nemzet 
a Szent Jobb biztos égi vezér
lete mellett a haladás és kultora 
útján. Távoli rokonai még most 
is bőrsátrakban laknak a szeles 
steppéken; a magyarok virágzó 
kultúrát teremtellek, képzőmű
vészetük, tudósaik, építészeik és 
sportembereik az egész világon 
híresek. Az úton, amely a bőr
sátrakból a Bazilika árnyékos 
és áhítatos fönségű kupolájáig 
vezetett, ott ragyogott a magyar
ság sorsa fölött szent királyának 
őriző szeme.. . 

nul igazolja azt az Eötvös József i 
megállapítást s hallván ófőmélló-
ságának: Magyarország kormány
zójának szavait, szinte megértjük, 
bogy miért kellett ennek z nagy-
fontosságu kérdési 
csatornázásának és- öntözésének 
százeaztendeig pihennie, hogy 
épen a legnehezebb gazdasági 
viszonyok közölt, a csonkaország 
vállalkozzék annak megvalósítá
sára, amit Magyarország sokkal 
jobb gazdasági helyzetében nem 
valósított meg. 

- Hogy miért és hogyan le
hetséges ez ? 

A kormányzói beszéd min
dent megmagyaráz. Nemcsak 
Széchenyi nagy elgondolásátértjük 
meg a szónoki beszédből, hanem 
arra' is rá kell jönnünk hallatlan, 
bogy a kérdéssel csak az a 

Az Éllaml gépjárművezető-
képző (sotTór) tanfolyam a m. kir. 
Technológiai SÍI Anyagvizsgáló _Jntér; 
aetben (Budapest, VIII., József körút 
6.) szeptember 6 án este fel 7 órakor 
nyílik meg. Beírás és a felvételhez 
szükséges űrlapok kiadása naponta 
d. e. 10—12 óra között az igazga
tósági irodában. 

Alföld öntözésével kapcsolatban. 
Milyen is volt a rr,i kormány
zónk pályája ? Eletének nagyré-

. szét a tengeren töltötte. Szeme 
| az Clceánjia^^agjr8ágát^8_kor-_ 

látlanságát szokta meg s mikor' 
i a — magyar nemzet élére•• 
j állt, bele kellelt törődnie, hogy 
: minden lépése elé akadályokat 
! gördítsen a trianoni vég/.el. Ei-

jjképzelhetö, milyen lelki gyötrel
mét kellett kiállnia, hogy mind
ezek ellenére küzdeni tudjon 
azért a Magyarországért, amit a 
lelkében hord. Amikor pl. az. 
első Dunán-járó tengerihajó meg
épült s a vízre bocsájtotlák. 
Amikor az első kapavágást raeg-

ti SzabadKikö
tőhöz, Mindez a biztos ' útat 
jelenlétté a nagy cél felé, amely 
Széchenyi álmát van hivatva 
megvalósítani, hogy a vízi úlak 
segítségével szárnyakhoz juttassa 
a bebörtönzött, a világ vérkerin
gésébőr kizárt Magyarországot. 

Ami eddig történt, öntuda
tosan megalkotott láncszeme 
annak a nagy politikának, amely 
a termékennyé varázsolt Alföldet 
nem azért akarja" Európa gyü
mölcsös kertjévé varázsolni, bogy 
a végén a többlérmelés igehir
detése mellett csak még jobban 
gazdasági kalodát rakjon a ma-
gyar termelés lábaira, hogy aztán 

tud megbirkózni, akinek a léiké 
ben a magyar nép és a magyar 
föld iránt ugyanazok a tüzek 
égnek, melyek a Széchenyi lel
két lángoltatták s amelyek fűtő 
motorja . Anglia felé hajtotta a 
nagy magyart, hogy ott a nem
zeti nagyság ős nemzeti gazda
godás forrásait és eszközeit tanul
mányozva, hazajöjjön s maga 
indokoljon híressé vált dereg
lyéjével a tiszai útra, hogy a 
végén keserves lelki gyötrelem
mel jelentse ki, — a halálunkat 
jelentené, ha nem tudnánk hala
dásunknak útat törni a nagy 
magyar parlagon. 

És milyen az isteni gond
viselés útja. Á csapások özöné-
nek kellett érnie országunkat. 
Ezeréves batárokat 

megfulassza azt az értékesítés 
őrjítő gondjaival, nem. Ezt a 
kálváriát már átszenvedte egy
szer a magyar . termelés.' Az 
ismétlését álig bírná el többé. 

De hiszen a kormányzó 
szavai nem igényelnek magyará
zatot. Úgy beszél, hogy lehetet
len meg nem érteni. A szavak 
mély értelme és jelentősége szinte 
igékké magasztosulnak a bennük 
rejlő nagy igazság erején ke
resztül. Azt mondják a szavak: 

— Ahol. eddig meghalni 
kellelt, oda mindig a magyart 
állították. 

— De ahol dolgozni kellett, 
oda is a magyar állott, akinek 
a munkája a föld legjobb ter
mékeit eredményezi. Magvaink 

romboltak I márkázott, keresett cikkek immár 
szét, de az ország megtalálta | épenúgy, mint állataink. Ilyen 
vezérét Horthy Miklósban, aki'körülmények között nem szabad 
talán nem is minden történelmi i szegénynek maradnia a magyar 
jelentőség nélkül, épeii Puszta-

meg nagy munkáját, a Tisza 
mellett s most húszéves szeren
csés kormányzás után, ismét 
egyik tiszaparti városban mondta j 
el nagyjelentőségű beszédét az 

földmívesnek. Szegénysége mel-
Jeltjem felelhet meg történelmi 
hivatásának. Gazdaggá kell len
nie, mert minden feltétel meg 
van hozzá, bogy azzá lehessen. 

Ennek a lehetőségét most 
akarják biztosítani a szolnoki 



2. oldal. KEMENESALJA 

Az összes iskolákban használandó 

NA N K ÖN Y V £ K 
m á r e ldjegyezhetSk 

Dinkgreve Nándor könyvkereskedésében 

megalakulással az újjászervezett 
Országos Alföldi Bizottság .mun
káján keresztül. Nem csoda, ha 

Mire ügyeljünk, ha oltványt veszünk? 

' Gyakori tapasztalat aa idéo is, 
lu.g. eokau ások közül, akik kisebb-
nagyobb gyümölcsöst akarnak telepi 
teni: as államnál, városnál; vagy kü
lönféle egyesületeknél kiiinoseloek 
kedvezményes oltványokért* A tajta, 
a minőség rendesen síig érdekli Okét, 
asak egy a fontos: hogy aa ára 
.kedvezményes, legyen. Ez a szinte 
koros törekvés as alapja és magya
rázata annak a mindenféle •kedvez
ményes.gyOmölesfaakc ónak, amelyek 
minden Őss-el és mitid >n tavasszal 
megszületnek hol egyesületek, hol 
lapok rendezésében. Rendesen arra 
alapitjak létüket ezek az akciók, 
hogy a faiskolák drágák, ók pedig 
olc-ók. 

Nézzünk egyszer a siemébe 
ennek a kérdésnél ? Kell-e, sőt sza
bad- e zsákbamacskát venni ismeretlen, 
kertészetek narében házaló ügynö 
köknél, vagy .kedvezményes* akeiók 
utján és ezzel lemondani arról a 
biztosítékról, amelyet az eltvány 
rejtett értéke, a fajtájára sézve 
csak agy kamoly faiskola megbíz
hatósága adhat a vevőnek? 

Most kezdenek megjelenni a 
faiskolai árjegyzék ek. A kőzepestOrzsű 
gyümölcsfa oltványt, tehát azt az ala
kot, amelyet általánosságban s leg
célszerűbb Hitetni, 1.20 P-jével hir
detik, de megjegyzi minden ai jegyzék, 
bogy nagyobb szfikséglet esetén szí
vesen ad olcsóbb ajánlatot, 

Ui aa ára ngyanennék a halak
nak külföldi árjegyzékben? Francia 
országnak, amelynek természeti adott

ságai körülbelül ugyanazok, mint ná 
Innk, 20—28 frank, tehát 4.60—0.50 
pengő kost váltakozik egy ilyeo olt
vány ára. Németorsságbso 2.86 már
kánál kezdődik és ö márkáig térjed 
az ára ngyanennék a cikknek. Ez a 
mi pénzünkben 3.20—7.30 pengőnek 
felel meg, Éa Rodáoiában, ahol. a 
legkisebb a napszám és minden más 
költség? Erdélyi faiskolákban 40—60 
lei egy kOzepestOrzsű gyümölcsfa, 
vagyis 1.40—1.80 pengő. 

De a legbeszédesebb adatokat 
az őszibarack-árak egybevetése adja. 
As őazibaiackoltváoy 1 éves korában 
á legalkalmasabb kíülletésre, ezt a 
gyQinOlcsnemet mindenütt 1 éves 
korában ndják ki a faiskolák. Nos, 
aa 1 éves őszibarackfa Romániában 
35 lei (1.20 P), Franciaországban 9 
—12 frank (2.10—2JBQS), Németor
szágban pedig nem kevesebb, mint 
3.60—4.50 márka, tehát 6.10—6.60 
pengő. Ez a cikk egyetlen magyar 
faiskolai árjegyzékben sem drágább 
1 pengőnél. 

Látnivaló ezekből aa ária' okból 
j is, hogy sehol a világon nem olyan 

olcsó a gyümölcsfa, mint nálnnk. 
Nagy könnyelműség tehát lemondani 
egy megbízható faiskola felelősségéről 
ée eszel megkockáztatni as egész 
ültetés sikerét 

Kivált, ha meggondoljuk, bogy 
mindeo faiskolának van annyi esze, 

' hogy a jú fáit maga adja el és nem 
• azokat bocsátja a különféle ckedvez-
I menyen akcióz rendelkezésére. 
' Szalóky István. 

Gabonatoljvajokat fogtak 
Kenyériben. 

. A mnlt szombaton éjféltájban 
-gróf Csiráky József kenyéri földbir

tokos traktorkezelője, Gyurik János 
amint hazaiele tartott a kőfallal be
kerített majorban levő lakására, a 
sötétben a gabonarajtár közelében 
két gyanús slskot látott ólálkodni. 
Gynrak tisztában volt vele, hogy csak 
betOrök járhatnak á sárt majoi te
rületén, ezért egyenesén feiéjOk tartott 
és igazolásra szólította fel őket, BÚZ*. 

Mindketten futásnak eredtek a gabo
naraktár köze'.'ben valaki által kinyi
tott majori kőfal kiskapuja leié. 

Gyorák sem volt rest, ntánnnk 
futott a betörőknek, akik közül aa 
egyiket, ő r i Mihály kenyéri kőműres-
eegédel sikerűit is nlfoguia. Gyarák 
felelősségre vonta Őri Mihályt, aki 
beismerte, hogy ö és a bátyja, Őri 
Antal ugyancsak kőműrsssegéd, ál
kulccsal behatoltak a gróf gabóoa- Néhány nappal ezelőtt a Jánoe-
raktárába és onnan oigj zeak árpát | hasai Atlétikai Club vezetősége érte-
elloptak és az á/talüY kinyílott májon 
kiskapun keresztül kivitték a kőseiben 

de olt esak bárom zsákkal találtak 
mert az elmenekült Őri Antalnak még 
volt annyi bátorsága, hogy egy zsá
kot felvett a vállára és hazavitte a 
lakasára. -

Gyurák János vasárnap, reggel 
jelentette az esetet as uradalom 
intézőjének. A csendőrség a két be
törő testvért rövidesen el is fogta és 
vallatóra v.-tte. Őriek nyomban beis
merték, hogy már régebben mintát 
vettek a gabonaraktár összes ajtózá
rairól és lakatjairól, azokhoz egéss 
pontos kulcsokat készíttettek s igy 

-amiig a major lakói aludtak, addig 
ók a magtárban uyugodtan jártak
keltek. Hogy máskor is loptak volaa 
gabonát, ast egyelőre még tagadták. 
A csendőrség betöréses lopás elmén 
feljelentette őket 

Újabb osztrák kirándulók 
Jánoshazán. 

sltésl kapott aTÍSíTa Cell "közelében 
levő Hamleld városkából, hogy ounsn 

levő kukoricásba, hogy onnaa majd I eseptamber 11-én este több antóbu-
a gabonát hazaszállítják, őri Mihály I ssoo a aportegylet ée mintegy ]20 
meg ia mutálta Gyuráknak a helyet, I kísérője Jáoosbására érkezik. Két 
ahová a négy szák gabonát kicipelték, • ízben voltak már bécsi kirándulók 

34 aT-ám 
vendéglős. 

a kormányzó beszéde ntán me 
tegebbnek ée éltetőbbnek érezzük 
fejünk felett a nap ragyogását. 

Magyarországon a legolcsóbb a gyümölcsfa! 

i-Janosuxzku és uttaanvua jol éie.ték 
magukat, hogy egyik-másik oecsi újság 
hosszú cikkeiben számolt b.) a ja 
•osháaaiak -zives fogadtalisaroi.es 
magyaros Vrqdé£SZéfelotéről. Az újon 
naa érkező osztrákok lo^adtatása ér 
dekébeu is d.-n: elkövet a JAC és 
a fiagyköziég vezetősége, hogy az 
előiegéiett bizalom és a jó hír tovább 
ra is HM groaradjoo; 

Az idéu IÍ haidfeldiekén kívül 
m.".i egy nafyobb osztrák kiraeduló 
társaság i - fog érkezni Jáuj.-bázara, 
-mégpedig Bécsből az ottaui villamos-
vasutak 160 tatú csoportja egy férfi 
és kei női futballcsapat kíséretében 
A férfi futballcsapat a JAC oal mér
kőzik, ínig a női csapatuk egymás-
között rendeznek egy bemutató mer 
kőzést, amelyet szüreti félvoouláa és 
a Korona-szállóban táncmulat-sg kő 
vet. Ennek a magyar vidéken ritka 
attrakciónak minden bizonnyal még 
Celldömölkről is nagyon sok látoga
tója lesz. 

H Í R E K . 
Egyházmegyei dispoziclo. Grősz 

József püspök Radváuyi Mihály káp
lánt Novárol Alsóságra helyezi • at 
hasomo minőségben. 

őszi búcsújárás. Nagy boldog 
asszony ünnepére' megérkeztek az 
első búc-ús zarándokok, a Pápa kör
nyékéről való uagyteveliek. 

. Szabadságon. Dr. Szomraky 
Zoltán kórházi igazgató főorvos há
romheti nyári szabadságra az auszt
riai Reicher.bergbe utazott 

Egyházi hír. A celldömölki ev. 
templomban ma, vasárnap délelőtt 
Solti Károly, tbeológus tartja áz is
tentiszteletet. . 

' Szertarvlzsgálat. Az elmúlt csü
törtökön a Máv. igazgatósága az 
Azletvezetöség közbejöttével a hely
beli szertárban vizsgálatot tartott 

Baleset. Benkő Károly celldö
mölki ügyvéd neje az elmúlt vasárnap 
este megbotlott a konyha küszöbén,' 
jobb alkarcsonlja eltörött Azonnal 
beszállították, a helybeli kórházba, 
abol kezelés alá vetlek s mint érte
sülünk, állapota örvendetesen javul. 

Szabadságon. Buuyevacz Sán
dor celldömölki gyógyszerész augusz
tus 24-ig szabadságon van, ezen idö 
alatt Hotncsek Antal szombathelyi 
gyógyszerész helyettesíti. 

*• gyöngyösi szent Bertalan 
apostolról elnevezett főtemplomban, 
amely 1362 beo épült, sseptsmber 6-
én délntan • érakor templomi dísz
hangverseny lesz, amelyen Medek An
na, as Operaház Örökös, tagja, dr. 
Kondela Gé.a .papai kamarás, egy
házzenei főigazgató, Zsámboki Miklós 
f ooderkaművéu és Páozay János or
gonaművész, a főtemplom karnagya 
működnek közre. A díszhangverseny 
mflvészettörtéoelmí jelentőség, amely 
méltán megérdemli az érdeklődést, 
amelynek tiszta jövődet me a törté
nelmi mnltú Szent Korona Has cél
jára lesz fordítva. « 

Fütöházvlzagálat. Csütörtökön 
a Máv. igazgatóság kiküldöttje a cell
dömölki fűtőháznál vizsgalatot tartott 

Esküvő, Barabás Ernő celldö
mölki oipész mester ma, vasárnap 
délután fél 6 órakor tartja esküvőjét 
a celldömölki ev. templomban Fodor 
János kemeuessOmjéni kisbirtokos és 
neje leányával, Annuskával. 

Gabonaárak. A Celldömölkön 
tartott otatörtokt piaoon ismét mor
zsolódtak lefelé a gabonaárak. Á bé7 
záérl 19.00—1950, rozsért 18.50— 
19.00, árpáért 17.00—17.60, zabért 
14.50—15.00 éa az ó-tengeriert 18.00 
—14.00 pengőt fisettek mázsánként 
a kereskedők. 

Einunyt vendéglős. Szerdán 
éjjel 11 órakor rövid szenvedés után 
elhunyt Izsákfan a veudéglősi karuak 
egyik legtiszteletre meitóbb tagja 
Vadaszy Pai 78 éves koi3bau. Va-
dászy Pal pályafutását varosunkban 
kezdte. Itt töltötte lanoncéreit, a régi, 
hires »Sas« vendéglőbe i volt lőpin-
cer, majd szorgalma- munkássága, 
után a • Korona« szállót vette at, 
ahol *azonban._a szerencse aem ked
vezett neki, dacara annak,'"hogy az 
Összes kellékekkel rende.kezett s már 
akkor messze vidéken jó hírnévnek 
ör.endett. lúus t kivonulva, a Neraes-
dömölki-ucabao nyitott hentes és 
mészáros üzletet, majd a kedvező 
alkalmat fe.használva, átvette Izsákián 
a pápakovácsi grófi uradalom tulaj
donit képező vendéglőt. Ez a ven-
deglö Vada-zy Pál vezetése alatt 
messze vidék intelligenciájának ked
venc találkozó helye lett, mert Va- , 
dászy Pál neve és konyhája valóságos 
fogalommá vált. Nyájas és természe
tes modora örökre emlékezetes marad 
azok előtt, akik közelről ismerték es 
érintkeztek vele. Szorgalmas és k i 
tartó munkája eredményezte azt, hogy 
megvette a vendéglői, amelyet losszú 
élettapasztalatával és elsőrendű szak
tudásával úgyszólván az utolsó pilla-
natig vezetett László nevű fiával 
együtt, aki most ntóda lett Vadaszy 
Pal elhunytával eltűnt közülünk a 
veudéglősi karnak egyik- legkiválóbb 
képviselője, aki abba_n az időben élt, 
amikor ja társadalmi összetartás és 
együttérzés városunkban és á vidéken 
aranykorát élte, amikor sz emberiség 
jobban szerette és megbecsül te egy
mást Szent István napján délután 4 
órakor temették óriási részvét mellett 
Temetésén ott volt mindenki, aki • 
csak tudomást szerzett a szomorú 
esetről, hogy elkísérje utolsó útjára 
azl a. férfiúi, aki egész életén á t ' 
figyelmes ée jóindulatú emberbarát 
volt mindenki irányában. Koporsóját 
a temető kaputól, a sírig, vendéglős -
kartársai vitték. Hat gyermeke, egyet
len testvére, nnokái, kiterjedt és előkeld 
rokonsága, gyászolja. -

A sághegyi bazaltbánya újabb 
kószállitáaa. A sighegyi bazaltbanya 
nyerte el nyilvános versenytárgyalás 
során az Esztergom—Dorog közötti 
közút fedanyaggal való ellátását, amely. 
191 ezer pengőt teáz ki. Rt emiitjak 
meg, hogy a Sighegyi Bazaltbánya 
több helyről is kspot^elentősTTneg-^—; 
rendeléseket, ennek során sok szegény
ember jut hosszabb időre biztos meg
élhetéshez. 

Frentharoos mulatság. Az el
múlt vasárnap a celldömölki Front-
hercoe Főcsoport a Gnfl ssilloda 
nagytermében nagyon jól sikerűit 
disz táborozást tartolt, amely úgy 
anyagilag, mind erkölcsileg nagyon 
jól sikerült A közönség is méltányolta 
a frontharcosok gondos és körülte
kintő rendezését, zsúfolásig megtöltöt
te a nagytermet. A dfaziáborozast 
műsoros cet vezette be, amelyen Klein 
Márton magyar és mfldalokat énekeli 
nagy sikerrel, a zenekíséret it méltó 
volt az énekhez. A műsornak kie
melkedő pontja volt a vooöcki bok
réta farvoouláaa és tánoatámai, ama -
lyet a közönség lapsvíharral honorált 
A műsor ée a disstáboroaáa után 
reggelig tartó táno következett A 
frontharcos mnlalaág volt a nyári 
évad leggondosabban megrendezett 
mulatsága, amelyért Paár József 
bankigazgatót és Simon Károly tit- .. 
kárt illeti a dicséret. . - , 

Meglopott cipészmester. A . 
mult vasárnap virradóra ismeretlen 
tettesek belopóztak Nyossoli Kálmán 

r 

oxJ-Otpésg- mester Arpad-otoai l a k á s á b a ^ — 
onnét aa éléskamrából a vasárnapra 
elkészített süteményt, egy pár talpalt 
cipőt, rossz ruhaneműt, valamint a 
munkanadrágjában levő erszényét 3 P 
60 fillér pénzzel ellopták. A tetteseket 
ezideig kétrekeríteni nem lehetett 
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HÁZIASSZONYOK 1 Nem keríti 
pénzbe, tnegis a legjobb tésztareoep-
teket megkapja, ha még ma kéri a 
Dr. OETKER-fele világhírű fényképes 
receptkdnyvet, melyet bárkinek in
gyen megküld a gyár: Dr. OETKER 
A. Budapest, VIII. Cpnti utca 25. 

Tan-Oteles gyereket semmiféle ! del mond:_Tóth r 

zászlójának leiavatási ünnepélyét, 
j melynek műsora a következő: 1. léi 
I 4 órakor istentisztelet keretében as 
I országzászló magáldása. 2. utána 
J lelvonnlás a Hősök terére. 3 Hiszek-
I egy. Knekli a vegyeskar, szavalja 
1 Lantpert Sándor. 4.. Megnyitó beszé-

Lajos körjegyző. 6. 
méiógazdasági munkában nem s u - | Bertalan: Emlékezzetek című Tersét 
bid foglalkoztatni. Dr. HómaoL Bálint 1 szavalja Buzá. 
vallás és közoktatásügyi mioisrter beszédei mond 
leiratot intézett az alája tartozó is
kolai hatóságokhoz, melyben rámutat 
arra, hogy az elemi iskola iátogatá 
sara kötelezett gyermekeket-az isko
laév alatt foglalkoztatni, vele bárminő 
munkát, — akárcsak kisegi'ö munkát 
j 3 _ végeztetni nerc szabad. T i z e n 

két év alatti, tehát mindennapos tan-

Margit. 6. Onnepi 
Mohácsy "Lajos dr. 

ev. lelkész. 7 Nyugosznak ők. a hűs 
fiak, énekli a vegyeskar. 8. Ország 
zászló avató beszédet mond^ az 
országos nagybizóttság krkO'döttjo. 9. 
Ar. emlékmű megkoszorúzása. 10. 
Az emlékművet átveszi Buzas Sándor 
községbíró. 11. Bertalan': Egy nóta 
csendül című dalát énekli a lérfikar. 

zászló című versét szavalja Búzás 
|- Sárika. 18. Jóna Antal: Riadó. Előadja 

a szavalókórus. 14. Szózat. Knekli a 
közönsíg. 15. Tisztelgő elvonulás a 
hősi emlékmű és az országzászló 
előtt. — Az ünnepélyt ozsonna követi 
a kultúrházban. 

Székházat vatta jáaasházai 
Katolikus Kör. Nagy hátránya volt 
Jánosháza katolikus társadalmának, 
hogy eddig nem volt székháza s így 
az összejöveteleit, gyűléseit és mulat
ságait minden alkalommal más-más 
helyen volt kénytelen megtartani, ami 
aztán visszahatással volt a társadalmi 
élet szoros kifejlődésére is. Epen 
ezért az egyházközség vezetőségé, 
élén Párthy József dr. plébánossal 
már r é g e b b e n elhatározta, hogy egy 
alkalmas épületet vasáról egy Kato
likus Ház céljaira.- A tervet most tett 
is követte, araennyiben a napokban 
az Apponyi Albert utcában 6000 pen
gőért a vezetőség vásárolt egy alkal
mas ház'-t, amelyben egyelőre a 
Katolikus Kör és a Legényegylet nyer 
elhelyezést. Az épület természetesen 
némi átalakítást kíván, amelynek el-
végeztével ünnepélyes keretek között 
adják át a székházat a céljainak. 

kötelezett—gyermek nem tekinthető j 12. Dr. Nagy Sándor; Ereklyés ország-
mezőgazdasági munkásnak és a jövő
ben a tizennégy év alatti tanulóknak 
nem adhatók ki munkáeigazolványok. 
Tanköteles gyermeket egyébként sem 
hónapos, sem más mezei, vagy egyéb 
munkára szegődtetni nem 'szabad, 
mert es kihágást képes. 

Felhívás a magyar szülőkhözI 
A Magyar Szülök Szövetségének Pe
dagógiai Diákelhelyező osztálya segít
ségére óhajt lenni azon szülőknek, 
akik gyermekeiket budapesti iskolába 
járatják, a lakás vagy interoátnsi 
elhelyezés gondjaiban, tanulmanyi 
előmenetel ellenőrzésében. A Peda
gógiai Diákelhelyező Osztály jobb 
családoknál és ioteroátusokbao már 
előre megfelelő helyet biztosít a ma
gyar családok elemi, középiskolás és 
egyetemi hallgató fiú- és leánygyer
mekei részére és ezáltal a szülőket 
sok fáradságtól és költségtől, valamint 
sok kellemetlenségtől kíméli meg 
Héazletes ismertetőt ssivesen küld 80 
filléres válsizbélysg ellenében a Pe
dagógiai Diákelhelyező Osztály. 

, Mikor érett szedésre á gyü
mölcs? Erre a kérdésre ad választ a 
NOvéuyVédelemós Kertészet legújabb 
száma. Cikket közöl még az érő őszi 
barackról, a különböző szőlőfajták 
szüreteléséről, a hordók foltozásáról, 
káposzta- és gslagooyalepkék idei 
usgyarányú rajzásáról, a szőlő roiha-
dáaáról. a bornak kamrában való el
tartásáról- stb. A dúsan illusztrált," 
színes mflmellékletet is közlő két 
szaklapból a sNővéuyvédeleme kia
dóhivatal a (Bndapest, V., Földmlve-
lésügyi Minisztérium) egy alkalommal 
e lapra való hivatkozással kívánatra 
díjtalanul küld motatványszimoL ,, 

Tizenegyezer leány csoatjávsl 
díszített kripta. A tüneményes szép
ségű Szent Orsolya királykisasszony 
éa tizenegyeser vértana halált balt 
társnőjének gyönyörű legendájáról és 
a vértanuk csontjával díszített sírjáról 
kőzöl pompás Illusztrációval—ellátott 
cikket Tolnai Világlapja új száma. 
Sok más érdekes riporton kívül a 
legkiválóbb magyar írók novelláit, 
nagyszerű folytatásos regényt és közel 
száz remek fényképet talál as olvasó 
a népszerű képeslapban. — Tolnai 
Világlapja egy száma 20 fillér. 

Nyugsimagyarorszégl felkelők 
Szent István napján este fél 9 órakor 
Budapesten a Ferencvárosi Polgári 
Kör' Kerthelyiségében összejöveteli 
tartottak, amelyen résztvett Próosy 

valamint földink, dr. Balassa 
István oseprsgi ügyvéd. 

A helybeli cigányok mérhetek 
óta e .-legerőszakosabb módon mo
lesztálják s Kossuth Lajos-utca lakóit, 
fellépésük már annyira erőszakos, 
hogy kénytelek vsgyunk felhívni ennek 

O 
Ötven év éta fogalommá vált bútoraink 

jogága, szép kivitele i s olcsósága. 

Vásároljon tehát Ön is n á l u k I 

Hálók, e b é d l ő k , k o m b i n á l t b e 
r e n d e z é s e k és m i n d e n n e m ű 
k á r p i t o s - á r ú k nagy v á l a s z t é k b a n . 
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Kitüntetett sokgyermekes snyák. 
A Szent István napjával kapcsolatos 
ünnepségek alkalmával as idén is 
többssáa sokgyermekes anys lett az 
ország minden réssében kisebb nagyobb 
összegekkel kitüntetve. Celldömölkön 
Molnár Imréné 9, Kocsis Sándoroé 
8 és Mándl Ferencné 6 gyermekes 
anyák ksptsk fejenként 10 pengős 
kitüntetést, mégpedig kedden délelőtt 
a Stefánia Anya és Csecaemővédő 
intézet helyiségében. 

Felülfizsttek a Frontharcos Fő
csoport táborozásán. Szentmártooí 
Radó Lajos, dr. Holéczy Zoltán, Szabó 
Testvérek gözint., Lázár Jenő, Sin
ger Béla, Schlesinger Gyula, vitéz 
Hertelendy Béla, N. N. 6—5 P-őt, 
Hokhold István, Foltáoyi Fereno, 
Lodván Sándor, Biringsr Árpád, Kath. 

, Kör, Máv. vasutas. Kör, Dely Lassló, 
megaznnteteserë^a~~iai^^ 

"~ "P-t, ' Sándor sagot. m Höel emlékmű avatás Szergény-
kss. Szergény község iskoláokívűli 
népművelési bizottsága ma, vasárnap 
délotáo léi 4 órakor rendezi meg a 
husi emlékművel kapcsolatos ország-

őr szakass par. Z s F 
Zsigmond, Szagán János, Wittmann 
Andor, Kereskedők Egyesülete, Mol
nár Mihály, Glau István, Bórossay 
József, LessiPger Ottó, Hartay István, 
Osvald Sándor, Weiler Sándor, Ina

séi Károly, Barátit Ferenc, vités 
J^PíczSjWzsef, vönöcki Frontharcos c i . 

Vajai István, Booyeváp Sándor, Deák 
János, dr. Bombay Alajos, dr. Blettler 
István, Klafil Gyula 2—2 P-t, Teke 
Béla, Dorcsi József, Lakatos József 
1.50 P t, vOaöeki Frontharcos bajt. 
1.20 P-t, Hubert Sámuel, Kováesies 
Géza, Blettler László, dr. Weisa 
Arnold, Bóta László, Spitzer Jenő, dr. 
László Lajos, Katona László, Perlaki 
N, Brandt Jenit), Somogyi István, 
Horváth Dezső, Halpert Lajos, Holpert 
József, Sehütz Gyula, Márkus Kálmán, 
Weiler Sándor vendége, Mesterbázy 
Gyula, Gulyás Andor, Weiss Zsigmond, 
Regős Testvérek, Horváth Ferenc, 
Klapper Imre, Weisz György, dr. 
Zsiray Lsjos, Tslsbér István, PetS 
Ferenc, vitéz Bőröndy László, Szlobo-
dá Ferenc, N . N , ifj. Wendler Lajos, 
Berecs Endre, Németh János, Egervári 
Gyula, N. N., Gersei Ferenc, özv. 
Póczik Ferencné, Velekei Antal, i f j . 
Pócsa Gyula, Füzessi István, Deutseh 
Béla, Nagy József, Kováts József, vités 
Horváth Gyula, Fehér István,' Gersei 
Kálmán, Horváth Jóssef, Antal József, 
Kiss Ferenc, Fehér Károly, Németh 
Kálmán, Csorna Jánoe, Szabó János, 

i dr. Welliseh Iván, Moritz Károly, N. 
' N„ 1—1 P-t, Rózsavölgyi Sándor 80 

filléit, Morocs Róza 60 fillért, Hor
váth N , Török N., Holpert Jenő, 
Wéber Henrik, N. N , N. N , Szőke 
Jenő, Simon Ferenc, György Lajos, 
Kováéi Gábor, Gróf Uszló, Fülöp 
József, Fekete József, N. N. 60 f ért, 
N. N., R. N. N., N. N. 20 fillért, 
amely szivei sdományokért ezúton 
mond hálás köszönetet s Vezetőség. 

Óvodai beiratások. Maronits 
Jolia oki. óvónő cel'dOmölki magán
óvodájában (Széchenyi ntca 19.) 
szeptember 1. és 2 án lesz a .kis 
óvódások beiratása. 

Új ármegállapítás a szakó 
iparbas. As iparügyi miniszter or
szágosan rendezte a szabósegédek 
munkabérét. Ezzel ksposolstban szük
séges lelt a legalacsonyabb vállalati 
(fáson) árakat felülvizsgálni és s ren
delésre dolgozó szabóiparosokat osz
tályokba sorolni. A celldömölki szabó 
iparosok szakosztálya a - segédek ré
szére előirt legkisebb munkabérek 
figyelembevételével megállapította a 
legkisebb vállalati árakat, amelyeket 
minden szabó köteles büntetés térbe 
mellett üzletében jól látható, szem
betűnő helyen kifüggeszteni. A mű
helyek osztályba sorolása folyamat 
ban van, amelyttesras a jelentősége, 

-S- — — —- — ——— sBse rMavtfllVti. ~ BttAPinl 
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megállapított legkisebb vállalati árat 
tartozik betartani. A régi vállalati 
árakhoz viszonyítva SS Új arak jelen
tős emelkedést mutatnak, azonban 
ennek oks s segédek részére megál

lapított új munkabérekben leli ma
gyarázatát, másrészt pedig figyelem
mel kellett lenni a szakmának az 
általánosan bekövetkezett drágulási 
folyamatra, valamint a súlyos köz-
terhekre is. Ezért a szakosztály arra 
kéri a közönséget, hogy fo. adja 
.megértéssel az új ármegállapítást,' 
amelyet a rendelésre dolgozó férfi-
szabóiparosság aa előbb említett okok 
miatt volt kénytelen elhatárolni. 
Egyébként is a celldömölki férfisisa-
bók a mollban nagyon nyomott ára
kon dolgoztak s igy a megélhet asök 
csak tengődés volt s a keresetek alig 
ért tel egy napszámos keresetével, 
épen ezért remélhető, hogy a közön
ség megértéssel fogadja az új árakat, 
amelyek mind a munkásság, mind 
pedig ss önnálló iparosság szociális 
jólétét hivatottak szolgálni. ~ 

Tanitivilasztáa Karakón és 
Neaesksresztéros. Mint már közöl
tök, s vsllás és közoktatásügyi m i 
niszter Varga Jóssef karakói és Gyar
mati Béla nemeskeresztúri igazgató 
tanítót szeptember 1-től kezdve nyug
állományba helyezte. A két megüre
sedett állást hétfőn töltötték be. A 
jelöltek közül Karakón Patyi Imre 
mesteri,-. Nemeskeresztúron pedig 
Gyarmati Miklós eeorgói tanítót vá
lasztották meg óriási szótöbbséggel. 

A helybeli áll. polg. nuliko-
lákaa a javító vizsgálatok aug. 81-
én reggel 8 órakor kezdődnek, a 
tantervkOIOnbözeti vizsgálat ssepL 
1-én reggel 8 órakor less. A pótló-
beírások szeptember 2-áu vannak, 
délelőtt 8—12 óráig és d lután 2—4 
óráig Szeptember 3 án minden beirt 
tanuló a tanév ünnepélyes megnyi
tására reggel háromnegyed 8 órakor 
köteles megjelenni sz iskola udvarán. 
Az istentiszteletek után órarend k i 
hirdetése, oestályrendszéé. A rendes 
tanítás szeptember 4-én reggel S 
őrskor kezdődik. 

Az iskola Igszgstósága. 
A mezőgazdasági munkások 

gyógykezelése. A földművelésügyi 
miniszter rendeletet sdott ki a mon- ' 
kakozboii megbetegedett idegen köz-
ségbeli mezőgazdasági munkások gyögy 
kezeltetéséről és ellátásáréi. A rendelek 

* szerint munkaadó 8 sápig köteles as 
! ilyen beteg, munkás gyógyksselteté-
' sóról és ellátásáról gondoskodni. A 

költségeknek a betegség slsö 8 nap
jára eső részét a munkaadó a saját
jából köteles ledezni és ezen a címen 
a munkás tregszolgált munkabéréből 
semmi ffem vonható Is. - ~v' 

A hstybsu közssgT I r j a r ö s W ^ 
noneiikolábsn s beírások szeptember 
1. 8.8. és 4 én lesznek délután 6—7 
óráig s polg. fiúisk. tanári szobájában. 
Szept. 4 én csak a leány taoulók 
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KIADÓ november 1-ére 
bárom ntcai szobás 

M Ü M lakás fürdőszo
bával és ósszmellékhelyiségekkel. 
Megtekinthető minden szerdán 
és pénteken délután 3 és i óra 

iratkozhatnak be. Az első alkalommal 
beiratkozok a tanoncszerződésoket, a 
már itt járt tanoncok az előző 
tanári elleoörzőkOnyvflket hozzák 
magokkal. Beiratkozáskor minden ta
nonc 6 (hat) pengd teltételi- és tan-
szerdijat fizet az i sknla pénztárába 
nyugtt ellenében. díjfizetésre az 
igazgató haladékot nem adhat Fel
kéretnek a tanoncot tartó mesterek, 
bog; tanoncaikat a fenti napokon 
feltétlenül írassák be, mert a késóbbi 
beiratkozás pénzbüntetést von maga 
ntán. A próba időre felvett tanoncot 
is kötelesek a fenti napokon jelent 
kezni. Szeptember 3 án reggel ha 
romnegyed 8 órakor a fiú tanoncok 
ünneplő ruhában az iskola mellett 
g) ül ekéznek az évnyitó istentisztele
tekre, a megjelenés kötelező. A ren 
dea tanítás szeptember 6-án délután 

' 4 órakor kezdődik, ekkor minden 
osztálybeli tannló eljOn az iskolába. 
(A leánytanulók e napon délután fél 
4 órakor jennek iskolába). . 

Az iakola Igazgatásága. 
A Pesti Tőzsde új számában 

dr. Kieea Károly nyilatkozik a fejéri 
bankmérlegekről. A tőzsdei- és pénz-
Agyi helyzetről, a valutapiacokról, a 
a gabonatőzsdéről rendkívül érdekek 
információk számolnak be. A textil, 
biztosítási, vegyiipari, autó és vidéki 
hitelélet rovatok a szokottnál la 
Wssebbek. 

' * * belük Isikét tanulmányozza 
dr. Jánky litván stlmegi gimu. tanár 
a Goadolattal a kifejezésig e. eszté
tikai munkájában. atielölt a szerkó a 
nyelvi kifejezést vizsgálná, körültekint 
a kifej esés más területein. A teremtő 
gondolatok egységének szemléltetése' 
céljából elvezeti az olvasót a münc
heni Deuisohes Uoaenmba, majd rátér 
ar alkotó tevékenység általános elveire, 
bemutatja a kifejezést kereső lélek 
küzdelmes és győzelmes állomásait. 
>Az értékek nosztalgiája, c. fejeze
tében külön elmélkedést szentel a 
vidék-nek, mint tömeglélektani prob
lémáknak, KOIOn fejezet foglalkozik 
az álefántcstqttoroDj és « reális 
irodalom "viszonyával. A tulajdonké-
peoi stilisztikai kérdéseket a tanul
mány második része rendszerezi, >A 
fantaziakepek megfilmesítése*, továb
bá a ..Szóképek és szójátékok* című 
lejesetek a lélektani stílus-kutatás 
néhány áj szempontjára mutatnak rá. 
— A kOnyv most jelént meg. A 
Sarlai-nyomda állította elő a legna
gyobb gonddal, ízléses kiállításban, 
nia 3 P 20 f. Kapható Sarlai Jenő 
könyvesboltjában Sümegen. 

Megölte az utazás Izgalma. 
Kedden délben Gyűrű Józaef celldö
mölki kegyszerkereakedő anyósa, özv. 
Haraiztovits Tivadaroé 73 éves asz-
azooy Budapestre akart utazni az 
ott élű gyem-ekei meglátogatására. 
Az idus asszonyt azonban épen ami
kor a vonalba akart szállani, rosszullét 
fogta el s igy a hozzátartozói átvitték 
az állomással szemben lakó Szalóky 
Lajos dr. rendelőjébe, de az orvos 
már nem tudott segíteni Hzraszto-
vilsnén, mert stivasélűlés következ
tében meghalt. Hzrssztovitane egyéb
ként is szívbajos volt s így most aa 
ntazással járó iagalom végzett vele. 

m e z ő g a z d a s á g . 
Foszfor nélkül nincs élei! 

A i életbea sok mindi ti féle anyag 
szükséges, _ví«, izén, levegő, egy so
rozat elem sója. Ezek között a fosz
for mennyiségre nem áll •• s'> íutlian, ' 
de nincs az életnek egy fontos meg 
nyilvánulása sem, mely f.-zfor oelkfll 
játszódna le- Az emberi és állati 
csontváz fontos anyaga a loszforsayas 
mész, sz állati és nOvéoyi szaporodó 
éa szaporító aejtek foszfortartalma 
nagy, sőt az élet valós.1 IO ietétemé-
nyese, a sejtmagnak kö; ponti része 
ia foszfortartalma fehérjékből aU-:-_ . 

Az állatok fejlődésében a fosz-
forhiáoy hamar mutatkozik különbé-.. 
aö csontcetegségek formájában s j 
gyakran szükséges, hogy a foszforban 1 
(éa mészben) szegény takarmányokat • 
megfelélő ásványi anyagokkal egészít- j 
sük ki. Különösen tejelő állaloknál j 
észlelhetjük, saját csontozatuk rová-
sara is biztosítják a szopós allatok 
foszfor- éa mész-szükségétét, ha a 
takarmányban nincs elegendő ez 1 
anyagokból. .•„•"•* 

Míg azonban az 'állatoknál n 
foszforliiány feltűnően jelentkezik, a ! 
növényeknél azt kezdetben csak a ' 
gyakor'nit szem veszi észre. — Sze
meseknél főkép a cséplésoél v.s-zük 
észre, ha kevés volt a talajban a 
(elvehető foszforsav, mert ilyenkcr a 
szaporító szervek, a magvak, nem 
tudnak kellőkép és megfelelő szám
ban kifejlődni, más szóval: szemter
mésük gyenge. 

Irdokolt, hogy növénye inkés 1 

állataink foszforsavszűkséRletére (o- \ 
kozott gonddal űgyeljűnk,a szüks.'gle 
tet sövényeknél pl. szupsrfoszfáttal, 
állatoknál foszfor-tartalmú takarmá-
nyak, esetleg foszforsavas mész 
nyújtásával könnyen fedezhetjük. 

Rádió, villamossági felszerelések 
N A G Y N Á L Kölcsön kerékpárok! 

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

Telefon széna 108. Celldömölk Koasuth-utca 

S p ő r i 
Sz. MÁV Elore-CVSE 3:0 (1:0) 

Barátságos. Vezette: Keresztényi. 
A mult vasárnap délután, kevés

számú közönség előtt az első osz
tályból kieseit székesfehérvári csapat 
volt vendége, a CVSK nek és 3.0 
arányban bár nehezen, de biztosan 
győzött. A celli csatársornak is több 
jó lielyzete volt gólszerzésre, de 
sorba elűgyetlenkedte azokat, vagy 
pedig a szerencse nemkistrte lövései
kel. A vendégcsapt t góljait Szűcs 2 
és Pákozdi lőtte. A CVSE-böl jók 
voltak: Bognár, Egervári, Tágvölgyi 
és Osvath. Keresztényi jól vezette a 
mérkőzést. -

._ A mérkőzésen újból egy sajná
latos esemény történt. Ugyanis ar I , 
félidő vege leié az CVSE védelmének 
egyik oszlopa, Jobb János véletlenül 
elesett és a bal alsókézszárát törte, 
Igy hos.-iú időn at nem vehet részt 
a jövő héten kezdődő bajnoki mér
kőzéseken. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon jó rokonok, 

ismerősök és jóbarátok, akik 
felejthetetlen édesatyánk 

VADÁSZY PÁL 
temetésén megjelentek, ra
vatalára koszorút vagy vi
rágot helyeztek, nagy bána
tunkban vigasztaltak,. külö
nösen pedig az izsákfai 
Tűzoltó és Levente egyesü
letek, valamint vendéglős, 
mészáros hentes kartársai, 
bogy oly lélekemelő módon 
vettek részt a temetésen — 
fogadják bánatos szívünk 
hálás köszönetét. 

Gyászoló gysrssksl. 

Zongorát 
vennék. Cím a kiadó

hivatalban.. 

BÚTOROK 
eladók. Megtekinthetők 

megtudható. i bármikor. Cím a kiadd 7 ! 

Hirdetéseket felveszünk. hivatalban. 

Kezdóaik szöszi szezon. A jövő 
vasárnap, augusztus 29-én kezdetét 
veszi az őszi bajnoki szezon, amelyre 
a szombathelyi alosztályban a követ
kező egyesületek neveztek be: CVSE, 
SzFC I I , Haladás I I , SzSE I I , Kőszeg, 
Szentgotthárd, Tapolca, ZTE és ZSE. 
A kisorsolás még ntm lett az egye
sületek tudomására hozva, de annyi 
már biztos, hogy a jövő -vasárnap 
idehaza a CVsE első ellenfele az 1. 
osztályból kiesett Haladás I I . csa
pata lesz. ... -

Küzdelem a vasutas ifjúsági 
bajnokságért. Az Országos Vasutas 
ü g a egyfordulós versenyt í.t ki a 
vasutas ifjúsági bajnokságért,amelyre 
a CVSE is benevezte utánpótlását. A 
CVSE utánpótlás ellenfelei leszpek: 
B. Törekvés, B. Vasutas, a Testvé
riség, B. iláv. Előre, Pécsi Vasutas 
és a Székesfehérvár Iláv. Előre ifjú
sági csapata. . . 

Mái Műsor. . 
CVSt-Naiyksnizssi Vasutas. 

Vasutas Knpa. 
A CVSE az idén ia benevezett 

a Vasutsa Kupára s Így az első 
mérkőzést ma délutáa 4 órakor ide 
haaa jálsssa a nagykanizsai Vasutas
sal. A kanizsaiak játékerejét nem 
ismerjük, igy minden előre tippelés 
bizonytalan. < 

Ehetuna.kösíTény.csiu, fschias 
Iiületl fijdalmalt gyógyittagsa 

Budapesten a 

H U N G Á R I A F Ü R D Ő 
törkölyfürdőjében 

VII . Dohány n. 44. Orvosi felügyelet 
Olcsó paosál-árak. Ellátás és szobák
ról gondoskodunk az épületben levő 

C'iQ mentái Szállóban. 
Ismertetőt küldünk. 

Apolló Hangos Mpzgó 
Felelős vezető: 

WITTMANN ANDOR Celldömölk. 

Augusztus 21 szombat, 22 
v a s á r n a p . 

Gáli Franci utolsó európai filmje: 

L i l i k i s a s s z o n y 
Magyar művészek bécsi filmje, a 

többi főszerepben: Haas Járay és 
Szőke Szakáll. 

Szenzációs kiegészítő és Híradó. 
Előadások kezdetei szomba
ton este tél 9 érakor, vasárnap dél

után 4, 6 és este fél 9 órakor. 
Augusztus 28 szerda, 28-

c s ü t ö r t ö k . 
-.Filléres helyárak. 

Ketten egy jeggyel. 

ASSZONYOK 
PARADICSOMA 

Modern, pomp.s kiállítású vígjáték, 
Robert Stolz temek zenéjével. 

Főszereplők: Hortense Raky, 
Bécs új kedvence, Petrovics Iván, 

. Slezák Leó, Georg Alexander és 
Haoa Richter. 

-'" Vidám kiegészítő és Híradó. 
Előadó sok kezdete • azerdán 
este léi 9 órakor, c sü tö r tök i délután 
6 és este fél 9 órakor. . 
Helyárak • Ünnepnap, szombaton 
es vasárnap: Támlásszék 100, páholy 
80, lenntartott hely 60,' I . hely 40, 

H r h e l y 30 és gyermekjegy 2 0 1 l l é r . 
Szerdán és csütörtökön: Ketten egy 
jeggyel Támlásszék 120, páholy 100, 
fenntartott hely 70, I . hely 50, IL hely 

30 és gyermekjegy 20 fillér. 

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

Új vadkereskedés. 
Tisztelettel értesítem sz igen 

tisztelt vadászközönséget, hogy fofyó 
évi augusztus 1-ével megkezdtem a 

l ő t t v a d a k k a l 
való kereskedést. 

Egyben tudomására hozom az igen 
tisztelt vadaszó közönségnek, hogy 
mint évtizedek-óta foglalkozó vadász, 
teljes szaktudással rendelkezem, meg
hívásra a helyszínen megjelenek s a 
vadászat befejeztével a lőtt vadakat 
ott átveszem és kifizetem, ezzel min
den előforduló vitás esetek és kéte
lyek kizáratnak. A lakásomon való 
átvételnél a legnagyobb gondossággal 
fogok eljárni, hngy lelkiismeretes 
munkásságommal a vadászközönség 
teljes bizalmát megnyerhessem, a 

ivábbi évekre is.Jneg 

Tisztelettel: 
Benkő J á n o s 

szikvizgyáros és vadkereskéd 
-ő -

Nyomatott Dinkgreve Nándor villanyerőre berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk. 


