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KEMENESALJA 
Bégjeién minden vasárnap réggel. 

Hirdetés dija előre fizetendő. 

P O L I T I K 11 L l f . 
. r'ilel,',, rarlwut.1 •. ti»J . : 

DliNKOREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőség es kiadóhivatal: 
U r ' * T . \vi N'iml'ir kOnyvnyomdaja GzelldömOlköG, 
iflo íméztadőfc a'szeneim testi illeio közlemények— 

hirdetések e* mudetuwnQ penzili.iésYk. 

Czelldömölk harangszentés i ünnepe. 
Vészvibar zúgott ezeréves magyar 

hazánk lelett. Megrendül a föld és útra 
kelt a magyar hadsereg, hogy orozva 
meg támadott becsületünkéi, hazánkat, 
vagyonunkat megvédje; FVgyvi rl>c tilt 
apa, fiu és unoka, hoy\ ad .ensé-
geinket féltett hazánktól távoltartsák, 
azt megvédjék, sztizMáriás lobogó alatt 
küzdő katonák lelke isteni hittől áthatva. 
Istenbe vetélt bizalommal, reménnyel, 
Isten segítségével mérték a csapást az 
ellenségre. Két évi dicsőséges küzde
lemben az ellenséget sa|át országában, 
saiát szülőföldjén hagyta helyben. Hosz-
szu harc, nagy megpróbáltatás. Folyto
nos utánpótlás emberben, hadianyagban 
megingatá a népet bitében, reményében. 
Felső katonai parancsra röviden, kurtán 
hadbavonulnak az Isten, Szüzanya és 
Szentek tiszteletére fölajánlott harangok. 
A hit, a szeretet hirdetői öldöklő ágyukká 
lesznek, bogy csatát nyerhessünk. De 
késő! Katonáink lelkét nem az a bit 
hatja át, mellyel a világháború kezdetét 
vette. Egy istenért, egy hazáéit . , jelszó 
elhalkul. Mindjobban előtérbe nyomul
nak az idegen faj agyában megszületett 
áltanok prófétáinak tanai. Megmételyezi 
katonáink lelkét, elcsavarja fejét, eldo
bálja kezéből á fegyvert... visszafordul, 
Istenre, hazára nem gondolva véli nyu
godt hajlékát föllelni. 

"""""^^ílincs nyugalom, nincs békés olt-
hoo, nincs harang, mely imára szólít, 
nincs imádkozó nép. Duhaj, zabolátlan 

. nép üvölt, törvényt, tiszteletet, egymás 
megbecsülését fölrúgva, más vagyonára, 
állására (örve véli boldogságát isteni 
hit, munka nélkül elérni. Vesztetf csata, 
gyáva törekvés, Trianon parancs szava, 
mely ezeréves magyar hazánkat körül
nyirbálta, testvért-testvértől, gyermeket 
szülőktől elszakító s ezek nyomában 
támadó szenvedések, fájdalmak, kese
rűségek azok, amelyek a népet esz
mélni és újra imádkozni tanítják. A 
nép fohásza száll Istenhez. Templomok 
mindjobban-jobban népesebbek lesznek, 
Istenházát fokozódó szereleltei, áhítattal 
keresik fel az emberek. Ekkor tűnik 
fel, bogy az Ég felé nyúló tornyok 

-üresek, némák. Nem szólítja az élőket 
imára, nem ad jelt a veszélyekről,nem 
sir a gyászoló néppel. A harang utáni 
vágyat, fohászt tett követé s a világba- j 
ború utáni hatodik évben az ország 

legtöbb templomának tornyába haran
got helyeznek. Isten dicsőítésére. 

Nyolc éve, bogy katonai parancs-
I szőni szereién szépszsvu harangjainktól 

könnyes szemekkel elbúcsúztunk. Had-
j bavonullatták a Kőszegen 1857-ben ké-
i szüJ Szent László (13á0 kgr), Sopron 
: ban 187-1-1).n készült Mária (775 kgr), 
! ugyancsak 1765-ben ott készült Szent 
: Anna (310 kgr), Győrött 1794. évben 
: készült Szent József (228 kgr) és Bécs-
! ujhely n 1340. évben készült kis Jézus 
1 (99 kgr-os) liszteletére fölszentelt haran

gokat. Elvitték a nép meghallgatása 
nélkül, nem törődve fájdalommal, tör
ténelmi nevezetességgel. S utánuk nyolc 
évi némaság ült templomunk tornyára. 
Azóta folytonos vágya, törekvése volt a 
czelldömölki róm. kath. híveknek, hogy 

j a Szűz Mária tiszteletére, dicsőítésére 
emelt kegytemplom tornyába mielőbb 
harang helyeztessék. E célból korábban 
gyűjtés indíttatott, de eredményre nem 
vezetett Ezen sikertelen akció a híve
ket elszomorította a bizalmatlanul vet
ték az ez évi május bávában megindí
tott harang létesítésére irányuló . ujabb 
mozgalmat. Dr. Horváth Károly plébá
nos kezdeményezésével, határozóit, lel
kesítő szavaival a harang létesítését 
fölvetette. A fölhívásra önként jelentkező 
gyűjtők támogatásával, a megértő áldo
zatot hozó czelldömölki jó bivek, jám
bor búcsúsok, dömolki apátság és a 
környékbeli földbirtokosaink bőkezű 
adományaikkal lebelőve tették azt,hogy 
a nyolcadik évfordulón, Kisasszony nap
ján a czelldömölki róm. kath. hitközség 
harangszentelési ünnepet rendezhetett, 
amikoris a hadbavonult s vissza nem 
leró Szent László harang helyére egy 
1634 kgrsulyu harangot beszerezhetett, 
Szűz Mária liszteletére fölajánlhatott s 
a néma toronyba Mária harangot he
lyezhetett. Ezen cél megvalósítását nagy
ban elősegítette a barangol készítő 
>Ecclesia« Harangöntő Rt. Igazgatósá
gának előzékenysége, mellyel a harang 
összegének' fizetési módozatát s árát 
megállapította. A lelkes akarat, fárad
ságot nem ismerő szorgalom, bőkezű 
adományozás eredménye a >Mária ha
rang «, mely a néma tornyot megszólal
tatja, bogy a hivő nép, zarándok bú
csúsok imára tett kézzel Istent dicső
iive, boldogságos Szűz Máriát imádva 

éa a szentekhez fohászkodva kérjék 
magyar hazánk nagyságát, fényét, a 
magyar nép boldogságát . . . óh, adja 
vissza: nékünk.- = — . — ^ — — — 

1924. szeptemb.-r hó 8-án, Kis-
I as-zöny napja van ma. Ködös, nyirkos 

idő lepi el Czelldömölk fölött az Eget 
és utcáit. Nehezen világosod;!., dé az 
utcákon az élet, a mozgalom percről-
percre tobban nő. Reggel 6 óra van. 
A templomot és az előtte íVvő teret 
buzgón imádkozó zarándok búcsúsok 
töltik meg. Folytonosan más-más köz
ségekből érkeznek a jámbor búcsúsok, 

; hogy s boldogságos Szűz kegyeit kiér-
i demeljék, tiszteletére fölajánlandó >Má-
í ría harang t fölszeotelésénél. részt ve-
; gyének. Közben az óra bttet matat. 
| Iskolás gyermekek szent miséje tarlatik. 
: Amire a misének vége van, a Hollósy-

tér, Kossuth Lajos-utca tömve van 
ünneplő néppel, mely a vasúti állomás 
felé igyekszik. Velük tartva, kiérve a 
vasathoz, ott van már a virágokkal fel
díszített kocsi, melyre a feldíszített ha
rangot a vasúti kocsiról helyezik át. 
Míg az áthelyezési munka folyik, addig 
szép sorrendben érkezik a lovasbandé
rium, csentiőrség, iskolás fiak, vasuta
sok egylete, Kath. legényegylet, iskolás 
leányok saját zászlóik alatt és a Missió 
Társalat. Az érkezéskor mindjárt az 
indulás sorrendjében állíttattak Tel. Leg
elöl a lovasbandérium, utánuk az elemi, 
polgári fiaiskola tanulói, elemi, pvlgári 
leányiskola növendékei, Mária kongre
gáció, Missió Társulat, Kath. Legény
egylet, elől négy egyleti tag vállán hozta 
a remekül összeállítón virágkoronát, 
melyet később a Szűz Anya tiszteletére 
sz oltár előtt helyeztek el. Utánuk so
rakozol! az Ipartestület, Vasutas egye
sület, ezek mögött virágokkal, szalagok
kal feldiszitelt nyolc magyar ökör állal 
vontatott kocsin levő fölékesített > Mária 
harang c . Jobbról is, balról is két-két 
sorban magyar ruhás leánykák, ezek 
merteit egyenruhás vasutasság és csend-

j őrség mint őrség foglalt helyet. A kocsi 
után a czelldömölki róm. katb. hitköz
ség képviselőtestülete és az ünneplő 
közönség állott fel. Nyolc órakor meg
indult a menet. Festői szép látványt 

j nyújtott ezen díszes felvonulás. Meglepő 
' rend, fegyelmezett magaviselet uralko-' 

dott az ezrekre menő nézőközönségen 

A N G O J U R U H A Á J R U H Á Z Legújabb szabású raglánok,, divatöltö-
ALTJkUxNN ffKRNÁfr ujOk, bűrkabáluk és az ÖGOZOG iórfí, íiu 
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V i t á l i s Károly m i B t a i i f l e rínm^ 

— * * * * * K t * * * * * " " ; — fesiyjjaztii 
-JTolakodás, lárma, vajfy ehhez hasonló 
esemény nem zavarta az ünnepi felvo
nulás i . Ebben elismerés illeti a kivo-

j u i l t . - c s ^ d ő j s é g e t , akik az ogész ünnep
ség alatt mintaszeTüíegf"táTiöTfalt fernr 
a rendet. 

—Templom elé érve, a templom fő-
ajtójával szeiube letUa harangot húzó 
kocsi felállítva, melyet három oldalról 
a magyar ruhás leánykák, egyenruhás 
vasutasok és az ünnepi közönség veti 
körül . A negyedik oldalon utcaszerüleg 
nyílott köz volt, mely a harangtól a 

' lerí)plom fOajlajáliuz vezeti It , 1 ahol do-
bogó volt elhelyezve a szertartást végző 
papság részére. Félkilenc órakor n é m a 
csendben érkezik Jándi B mariim dó
mul ki apá t egyházT~drnátusbaiT,—pász-
tőrbottal, püspök süveggel, nagy, fényes 
papi kísérettel, az emelvényen foglal
nak helyet. 

Nóvák Erdiike az alábbi szavak
ban üdvözölte"% haraogszentelést végző 
apá to t : 

Méltóságos és Főüszteleudö Apa' Drt 
Sokszor jelent mej. már közútiunk Mél

tóságod lelkesítő, bátorító,' biztató' szavakkal 
és nagyon sokszor érzlük mar, hogy örömet, 
derUt hintett, el lelkOukben. Sokkai jobban 
érezzük azonban azt a mai napon, mídóu — 
a harangot — a mi várva vari harangunkat 
fogia 111-galdaiii Méltóságod. Szinte erezzük 
azt a .nagy szeretetet, mellyel az aidás sza
vait e)reb-ei; azt a nagy jósSgoi, mellyel fo 
iiásza. az Ézbé tör, leesdve onnét, hogy a j a 
-harang minél több örömet és-vigaszt hirdessen 
kOzÓttdok. — Igen, - mi tudjuk. Méltóságod 
atyai jo s£ive ezekkej. az ..•rzblmekkel van 
ellelve a jaagasittos ünnepség alkalmával és 
ezen mi is halasán e m - l j ü . zivttzke: I l i m 
hez, hogy áldja meg Méltóságodat a mai 
napon sok érdeme szerint ~mar_ e földön is, 
de lókep ouViiol az IsO-nben eló lelkek meg
kapjak nagy jutalmukat: az Istent. 

Ezután a zárdai Mária kongregáció 
énekkara nagy hatással énekelte el >Az 
Urnák napja ez« . épeket . 

Ének végeztével Rosta István ér
telmesen, szépen szavalta el az alábbi 
kö l teményt : 

A visszatérő harang..-
Ei halt. aki a véres a,;yu torkon, 
A beke lelke szállt a gyilkos ércre 
Hogy mint az Ur szelíd szavú harangja, 
Az elhagyott tornyokba visszatérne. 

S lesz most zsolozsmas dalnoka az Égnek, 
Csengő szaván a lelkek megremegnek, 
Bekét hirdetve bércen, völgyön által, 
Mérgét töri meg vészes fellegeknek. 

Ajkáról száll a tisztaságos Asszonyt, 
Lágyan köszöntő három édes A-ve, 
Melynek Eget nyitó áldott nyomára, 
A sebzett szívre égi balzsam száll le... 

És hogyha lelkünk gyötrő bubán görnyed, 
Mert kit szeretünk, azt halál letépte, 
Velünk zokog s vigasztalón susogja: 
Né sírj, tekints a csillagfényes égre!... 

Utána ugyanezt a Kath. Legény
egylet énekkara énekelte el. 

Ezen énekszám ntán Rezi Sári 
magával ragadó meghatottság hangján 
alábbi szavakkal üdvözölte a Mária 

Évek ota szomorú volt a város... eve* 
ot^.olyau k/ves hara.ig hirdette nálunk az 
ünnepet, az örumeL Megjöttél, végre... Ezer
szer üdvözlégy! . 

—• izzal. a szeretettel üdvözlünk, mellyei 
Ti~jöi5aTfmtrT!iokáS7-=i-mert t » ^ 4 w a t a n k , 
leszel. Ércsziv. d velünk híg ujjongni örömünk 
ha lesz; velünk zokog, ha vesztolt -»z-irélte-
inkei siratjuk: a te g\a zzeied hangjai mellett 
loguiiif-mezier.ii 'a nyuzalora hazába-. 

Barátunk lesze.... ak"i i leiünk minden 
jelentős mozzanatában réaztve>z es gyakoriévá 
a jóbarat jogaii es kötelességeit: Bgyelnies-
tetö szóddal jflsi-" közénk, hogy keressük és 
szer- síik az Istent; hogy adjuk meg neki azt 

a hódolatot es halát, mely Őz, • nazy Urat. 

Anyánk köszöntése rcseel, d-'lbeti, este. Nem 
'• volt hangos hívogató az i.tiiutuzteieiro. 8a. 

vfluk bugo b á n h a t uem kiserie harangok' 
1 sírása 'temetésre. BuCsUjárók örömét nwo 
' kOszönli a harang diadalmas nagy zengése. 
I yájTTalmasan. némán inon dl—a--két '.uroiiLa_ 
' S iüzanya kiterjesz-iett két karjakepn e, .,'.„, 

volt nyelve, hogy' mondhatta voiua: Jeriek 
oh i'-l-t-k az édes anyához, aki itt ül lekö-
tOlten a szótlan magányhoz. 

És »z a szótlan oeniasag ékesebben be
szed a legédesebb beszednél. Szivekbe mar
kolt a kis kotocipok niiiideji egyes sikonga-

am ••- s nagy elhatározásokat érlelt minden 
telekben, amelyben olt izzott, egeit, lá/igójta 
Boldogságos Szűz-, iránt való szeretet. 11 
goi akarunk: izebbet, nagyobbat a reginél* 

Harangot: ' 
Mária harangja OdvOzlégyl Isten hozott I 
Régen vártánk, vágytunk, óhajtoztunk 

ntánnad, mert nagyon kellesz a mi néma 
életünkben •á r i a harangi 

hívni fog bennünket az Isten, hazába, hol a 
küzdőket, a ' fáradtakat Várja ő, ki egyedül 
képes enyhet nyújtani a nyugtalan embert 
szívnek. '. 

A te messzeszolo szavad fogja üdvözölni 
már a távolban azokat, akik bizó lélekkel 
jönie-k az hten Anyjához, ami kegyoszto 
czelli Szttzanyankhoz: t- fog'*d Óket edes 
szeretettel bizuüii, -hívni: Mariát dicsérni, 
hivek jöjjetek I 

S majd egyszer — ha az iaazsáz és 
bek találkoznak, — ami talán nemsokara 
eljön —1 és ez a szenvedő szép ország föltá
mad jirjábol as örömre derül: akkor is a te 
e-ike u.t zogó bugo ddod fogja hirdetni, hogy 
ünnep van az egész világon. 

Addig is. miit. léted a Itgdicsőbb ténye 
inecvaiosni; taníts bdíiirünkel Isten és a -zrut 
Szűz dicseretera és vigasztalj bennünket — 
Mária haratie.! 

Ezután a Kptíl. Ligényogylet éne
kette el a Hiszekegy-et. 

Mind- :: k .uttín |ött á felszentelést 
végző apát magas szárnyalása , szivet, 
lelket meghaló\_áŰnVpi- szent beszéde, 
n.-ly magával ragadd az ünneplő hívek 

lelki - hangulatai. Sokaknak- szemeben 
örömkönny csillogott, hogy a torony 
némasága a mai nappal véget ért Ér
ces bankfon < h/iiodott ünnepi beszédéi 
teljes terjedelmében alábbiakban ismer
tetjük lapunk olvasóközönségével 

Krisztusban áedves Keresztény hívek ! 
1916 augu-zíiis -26 én »s 1917. szept. 

11 . sok ember állt -• téren, akkor vittek 
el ugyanis felsőbb parancsra a Szuzanya ha
rangiad. Sok ember z-raébeu felcsili . L I a 
könny A fájdalom könnye volt-e. avagy az 
elkövétkezendő nagy szerencsétlenség meg
sejtésének a könnye — ki tudna megmondani? 

Azóta uyolc keserves esztendő mu't el; 
uyolc gazdag esiiendő — szenvedesoeu, ba 
natban, lajdalnmban, keserű nélkülözésben 
gazdag esztendő. Es a Szuzanya két tornya, 
amely mint kél imádkozó kéz Kemenesalja 
népeért az Istenhez fölesd, néma volt, nem 
szulhatou-jiyolc esztendő óta. Mert az a két 
kolomjv amely bennOk sikongatott, csak az 
alvó fájdalmat ébresztgette, meg a forró vá
gyakozást a hiába elhurcolt szépszavu haran
gok után) 

Nem zengett a mi Nagyasszonyunk, 

harangot, amely hangol adjon érzéseinknek: 
sz, rátétünknek, örömünknek, "bauaiunknik a 
csodatevő Szuzanya előli; harangot, amely 
velünk együtt zeni;ed*>zze: Máriát- dicsérni, 
hívek jöjjetek: mert ő fogjáTkerui fiit őrletek! 

' Telt követte a nagy elhatározást Né-
hány-Mikes férfi s asszony, kiknek szivében 
a hit és szeretet nem tespedő.a renyhe ér
zelem, hanem áldozatkész teltre késztető erő, 
faradságot nem ismerve jart- kelt, gyűjtögetett; 
a czelldömölki jó hivek, jámbor búcsúsok, 
Kemenesalja nemes, Maria tiszleKeben ne
velkedett földesurainak bőkezűsége, egy meg
értő, nemesen gondolkozó harangöntő cég 
szives előzékenysége lehetővé tetle, hogy az 
- i-.-r naity akadályon átjutva, ismét könnyek 
csillognak a szemekben: a viszontlátás öröm-
könnyei, a óoldog .az könnyei. 

Itt vaíi im.--i.ir a harang: almok, lorró 
kívánságok ioezlestesUle.se. Rajta a Cjodalevő 
Szuzanya képe: aiinak ma. a, mely a főoltár 
íölött irgalommal rauk tekint. A neve is 
M .r.a. Igy kívánja ezt. e helynek kedves 
búcsújáró volta; igy a magyar szivnek-lélek-
nek gondolatja, ennek a szereuc-etleu kis 
országnak ősi hagyománya, egi segítségre-
-zorulo szomorú- állapotja. 
' ' I ra - i - vau rajta. Vivos voou: az előkel 
hívogatom; mortuos plango: a holtakai sirát-
gat.Kii. fulgura frango: a villámot apntgatom. 

E- ti inindnyájáu. kik itt együtt vagy
tok, avagy bármily okból távol maradtatok, 
ha e harang szavat bárból meghalljatok, nyis
satok ki Ittléteket s értsetek meg besaídjét 
Az e ö jámboroknak e/t motelja: Máriát di
csérj- szivünk, dicsérje szatb; .az'.elóLgohv* 
szoknak: Rettenetes a» elő Isten kezébe esni; 
a szomorúaknak: Ni- szomorkodj, légy víg, 
nem lesz e.. mindig igy, hisz Maria a szomo
rúak vigasztalója; a betegeknek: Bízzál liam, 
lányom. Mária a betegek gyógyítója; kedves 
halottjukat -iratoknak: Boldogok, akik az 
Orbán halnak meg. És ha majd ütni fog az 
ora és hiszem, hogy még ócska eletemben 
fog ülni, felkiáltok a toronyba: Húzzad vén 
robotos, diadalra húzod; diadalra Kárpátok
tól Adriáig, üévéuytől Brassóig es akkor - i 
akkor Maria haraneja ezt fogja zengeni: Ha
zádnak rendületlenül légy híve, uh magyar I 

Ne feledjétek el, kedves hívek, hogy e 
harang ércnyelve által a Szuzanya szól hoz
zatok. Viszonozzátok köszöntését hozzá méltó 
érzésekkel,, főleg pedig hozzá méltó életmód
dal. Akkor aztán áldás, öröm és boldogság 
fog járni nyomában. Es hogy es igy legyen, 

Pontos kiszolgálás I Méraékelt árak 1 

Női é s g y e r m e k f e l ö l t ő k 
valamint mindennemű 

r ö t ö s é s d i v a t á r u 
i U a i d ó u á u v á j j o i t é k t a i 

S A Ü D E K M I K S A divatáruházában 
PAPA, lossntü Lajos utca 14 s í i n alatt. 
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KEMENESALJA 36V*zám. 

Kizárólag elsóren 
du rainü3"gbon a | 

legelőnyösebb 
Arakon 

Női és férfi rnhaszöfetek. 
*->• - ' ' 

"a inai—i-zwu - JUHét felajánlom mind.17c.eri. 
akik e harang m-a z-rz.->,-li.v .il Hiányaikkal 
h-i. r.aj troltak. Ez az en köaraortan az Atya. 

-•Fin Oiz >»>..iOleU'i| Dri,l..ii uevebeo. Aineíl. 
E szavak " Ü U I Ü / Í M után á haránt' 

inegszenteli'se, a harag hivatására bo-
csájtása következett.' 

A szentelégt végző papság elvonult.. 
A kocsi harangul együtt a jobboldalt 
torony ala állíttatott. Erőn vasláncokkal 
vettek körül a harang korouájál, melybe 
a lelógó csigasor horogja akasztatott be. 
Fél Uj órakor- a harang elhelyezési mini 
kálatait vezető Klilker Frigyes, 

S T R N J Ó Z S E F R . T . 

Budapest, Calvin-tér 1. Alapíttatott 1860-ban. 
Női, férfi és gyermek fehérnemüek 

I Kizárólag elsórsn I 
| d u minőségben a l 

legelőnyösebb I 
árakon I 

-az—om
lódé mérnöké jelt adott a harang felhú
zására. Hosszú embersor megkezdte 
csigán át a harang felhúzását Lassan 
felemelkedett a kocsiról s alóla ez eltá
volíttatott. A felvonó kötél, a harang" 
gulyával nyújtási próbának vettetett alá. 
Amikor szilárdan • lógott, lassan megin
dult a felhúzás. Azonban, alig haladt r. 

W E I L E R M * * 

divaíáruháza Czeiidömölk 
Járásbirósági epulet. -

Dali tünket megnagyobbítottuk, 
áruraktarunkat kibővii. ltuk, raktáron 
tartjuk a következő cikkeket: 
Ferii szövetek. 

Angol ollony kelmék, fekete s.-.mo-
kjflg és yak<ll szövetek. Finom velour 

DÜblé és lükurpo^.-.lo télikabát kelmék 
Mag,.111 kelmék. 

Női szóvetek. 
Sima puplinok és scbewiotok min

den színben, kazánok, női posztók, kosz
tüm kelmék, divat aljszövetek, velourok 
és Coverkol l ábá t kelmék. 

Cosmano*-gyapiu és pamut delinek, 
méter magasságba a balanz kötél, me ly- ' Endotlin és Goldberger festők és Bar-
iyél a harang iránya vezettetett, elsza- ! hetok, férfi iiigzefirek, libertik. 
kadt s nagy robajjal zuhant a harang 
a torony alaó ablakába A súlyos harang 
az ablak rámáját helyéről kiütötte. 
Iszonyú rémület, ijedelem leple meg a 
nézőközönséget. Sokan rosszul . lettek, 
in'-.' többen azonnal eltávoztak. Min
denki féltette a nagy és gyönyörű ha
rangot, hotry - nem lesz képes eél|at 
elérni. A harang hinibálózisa megszűnt, 
a felizgatott kedélyek kissé lecsillapultak. 
Az elszakadt halanzkútél összeköttetett < 
a bezúzott ablakon at újból a harang 
derekára köttetett. Bar sokan aggoda
lommal nézték K—iijanlották. hogy dup
lán alkalmaztassak. I V ez figyelmen kí
vül hagyatott, minek következménye az 
lett. hogy a járdától ooa 9 - 1 0 méter 
magasságban a torony kel ablaka kózott 
liuzodo pa?aaiiynál a vezető kotel ujbol 
elszakadt A kötél szakadását rugn moraj 
követte a nep ajkáról, nók közül többen 
imádkoztak, férfiak agyán cifrább gon
dolatuk uíkkáztak keresztül Mindenki 
arcara az aggodalom, felelem ult Ezt 
meg fokozta az. hogy a harangot se le. 
se föl ereszteni nem lehetett, mert a 
széles párkányban megakadt Mintegy 
l i i percnyi különböző gondolkozás után 
egy merész elhatározással a harang 
megakadt helyéből kiszahadittatolt. vastag 
kőtc! köttetett a harangra mint vezető 
kötél, mellyel sikerült a harangot a 
párkánytól távol tartani, miközben a 
harang" felhúzása folytatható volljs'éhány J 
perc. múlva fölért a kívánt magasságig. 

Kelengye cikkek. 
Kana vásznak, liliom vásznak, Schroll 

rchiflonok. angol -chiffon-batist 80, 90, 
120 cm. szélességben, paplan és lepedő 
vás;:ii»K, as'tal és ágylerilők, damast 
abrosz é> törülközők, paplanok. 
Ferit divatcikkek. 

Kalapgrkr sapkák, nyakkendők, zseb; 
kendők,- -férli ingek, gallérok, ké
zelők, harisnyák fis zoknik. 
Nöl divatcikkek 

Ftor. inu.l in. aelyiin és fátyol ha
risnya^ minden színben, gyermekbaris. 
nyak minden . zinhen é s nagyságban, 
Eeslyük, füzovédók, kész női. mgek és 
Combi nek. 
Szabó kellékek 

Raktáron tartunk mindennemű 
férti es női szabofcellékukeL- J 

Selyem árak. 
Tattalinok. Crepdcsinek, Trikkoscly-

mt-k minden színben. 
Kcsz nöi kabátok . 

Külön konleclio osztály velour. posztó 
és kótötl női és gyermek kabátok, női 
és gyermi k schwetterek, mellónykék 
(lém perek). 
Kendöaruk 

Gyapjú plaidek, pamut sálok, posz
tó nagy és kiskendők, gyapjú és pamut 
lejkendok és kötött kendők. 
Szőnyegeit, pokrócok, gabonás zsákok 
Fenti cikkeket a legolcsóbb árban 

árusítjuk Itt azonban ujabb meglepetés érte a vá
rakozó nézőközönséget, Ugyanis az ala- ! 
oaonyan elhelyezett csiga és ablak alsó ! nyugvó helyre ért, mert már az állvány-
része között a harang magasságával j zat -kapcsa fölszakadt, a biztosítékok 
kevés volt a hely, ooa 4—6 cm. külön- I meglazultak. Minden ajkról halk sóhaj 
bözet volt. Az idő múlott, a teher mind szállt el, midőn látták, hogy már ninoa 

felvonó kő- 'veszély ; a szép és nagy harang otthona súlyosabban nehezedett a 
télre, állványzatra, recsegés, ropogáa 
hallatszott, de a megfeszített erőnek en
gedve, a harang széle a torony ablakán 

vakmerő elhatározásnak köszönhető.hogy 
a harang az utolsó pillanatban szilárd 

falán nyugodott. Most már gyors tempó
ban távolították el az útban levő állvá
nyokat s felerősítették a belső osiga-

béxawájtutt. Az "urtem grjnttviseléanek és I wu\risnetsL. mellyel a haranjrot a hararig 

Vászon és mosóáruk. 

a Mária harang a helyére került. Mint
egy félóra hosszáig tartott, mig a húzó 
készülék felszereltetett. 

Míg künn a felhúzás nehézségeivel 
küzdöttek, addig a templomban tizenegy 
órakor kezdetét vette az ünnepi nagy 
mise, melyet a harangot szentelő apát 
celebrált fényes papi segédlettel. A temp
lom minden részét megtöltő az áhítatos 
hivők lómege. Mindenki buzgón imád
kozott, kérve Istent, bogy az akadályo
kat hárítsa el s engedje, hogy a kegy-
hely egyik dísze helyét elfoglalhassa. A 

"Ág"l ézt ^7 illó IriderfllL kérés, 

lábra, azaz végleges helyére fölemeltéit. 
Fél egy őrskor hangos taps jelezte, hogy 

könyörgés meghallgattatott, Vész, aka
dály elhárult. A harang felszerelése meg
történte után egy órakor Isten dicsőíté
sére, ' Szűz Mária üdvözlésére a Mária-
harang megszólalt. -Kalapok levétettek, 
ajkak halk imát rebegtek „Urangja la 
köszönte a Boldogságos Szűz Máriát*. . 
öt-öt perceg három versszak elhangzása 
után mindenki megkönnyebbülve, Isten
nek hálát adva igyekezett otthonába, 
hogy a jól megpuhult ebédjét elfogyasz-
s/a. Egész nap öröm ült az emberek 
a ioára s vígan tárgyalták a harang fel
húzása közben felmerült ijesztő epizó
dokat 

A liarangszentelés ünnepével kap
csolatban az apátsági székházban dísz
ebéd tartatott, melyen a rend tatriaiu 
kívül hivatalos volt dr. Fletnits Ferenc 
kormány főtanácsos, Tóth Károly pénz-
ügvininiszteri titkár, Pogfay Gusztáv fő
szolgabíró. Kmker Frigyes az öntöde 
mérnöke, a Harangmüvek igazgatóságá
nak képviseletében Mágori titkár, Ulilár" 
tíyula helybeli kántortanító. Simon Jó
zsef iskolaszéki tag. Czeiidömölk. község 
bírája, Kuslits Ferenc hitközségi pénz
tárnok. Berkes János hitközségi gond
nok és jelen sorok írója, mint iskola-, 
széki tag. 

. Mindezek után hozzád foliászkoouiik 
Istenünk. Hallgasd meg a te imádkozó 
magyar népedet. "Enyhítsd szenvedéseit, 

I bátorítsd küzdelmében, adj erőt céljá
nak elérésében. Hárítsd el a tépett ha
zánk felett sötétlő felleget. Oh, bocsásd 
a megelégedés fénysugatát ezeréves ma
gyar hazánkra, had ragyogjék teljes 
nagyságában, fényében a te dicsőítésedre, 
s magyar nép boldogságára. 

Csiráky Járos 

A háború borzalmában eltűnt bűizke • 
harangunk tehát ismét visszatért a ezzel egy
idejűleg a béke is szivOnkbe! Igen ám, béke! 
De ezen béke elérése csak szenvedés 
arán jutott hozzánk. Ugyanis az Ünnepség 
tetőpontján, amikor mindenki lélekzelvissza-
lolytva várta a béke harang hangjának a 
megcsendűlését, mikor minden perc' órát 
jelentett a várakozó ünneplő közönség
ben, a harang felvonása annyira megakadt, 
hogy a torony párkányáról se le, se fel nem 
ment ízen pánikszerű fél elembea egyszerre 
csak a toronyban tartózkodó Cziráky János 
máv. irodatiszt, az ünnepség egyik fáradha
tatlan szereplője, hirtelen levetette kabátját 
és az ablakhoz ugorva, megkapta a harangot 
tartó kötelet s hirtelen gyorsasággal leeresz
kedett a párkariyzitóft fpuuakidl iiaiaughut,—-
hogy azt elmozdítsa lehetetlen helyzetéből. 

http://mind.17c.eri
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Ii«n ám, ez igén szép és dicső c elek. Jet 
volt Cziraky részérdi a kőz erd-kehen, azon
ban a félelem és rettegés, amit keltett a 

'szemeld óriási nagy tömegben azáltal, hogy 
mentőkötél nélkül ily veszedelmes helyzetbe 
kergette magát elragadtatásában, oly nagy 
lókra hágott, hogy többen rosszal >ettek s 
többen gyenge idegzetük folytán távoztak az 
ünnepség színhelyéről. 

A harang felhúzásának megkezdéséig az 
ünnepség egy igazi tündéri mesébe i i i • í r j . • : 
ritkító, gyönyörű-égés hitvány vóit a szemlélő 
előtt, amely ünnepség örökre maradandó 
emieket fog lelkünkben hagyni, amelynek ren
dezéséért miodazokat, akik be ane résrt vettek, 
a Jegnagyobb dicséret. illeti meg. A harang 
kiállítása remekmüve az Ecclesia harangiuO-
vek részvénytársaságnak, amely különösen 
hangjával teljesen megszerezte megelégedé
sünket, sőt várakozásuukat is felülmúlta, ép 
ezért ejj. bennünket bámulatba, hogy ilyen 
mesteri' alkotás rrelyreáJlitasa~körül uem tar
tattak szigorúan szem előtt azok a szabályok, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a harang 
akadály nélkül k'-ríi'1 jön fel helyére, amivel 

p>eg zavartalanul érhetett 

K£Mea£SALJA M. 3?am. 

Az ország legnagyobb faiskolája 

Unghváry László-^ 
faiskola, szóló- és borgazdasági rt 

C 2 E G L E D. 
Árjegyzéket kívánat
ra ingyen és bér
mentve küldüuk. — 
• Műkedvelő es Ha 
szonkertéfzet« cimü 
illusztrált szakmun
kánk 5 0 ezer kort); 
náért megrendelhető. 

Kertművészeti és telepítő iroda: 
B U D A P E S T 

IV Ferenciek-t 3 Félem 14 Tel. J 152 07 
Faiskolai lerakatok: 

Bodape-sl,.. I . Villánvi ut 16. WeiOlegl Sán
dor VII Erzsébet k:in> lít 39 J ó s t Ferenc, 
-rest'.' *.:.- -^ríi*awTs^.z''.'-.^evr-. ••*'•'"1 v.«v " 

a: n-oi a sz-p ü.r 
vo lna 'vége t Szerk. 

B I R E K . 
fényes esküvő. Kedueu délelőtt 12 

órakor a helybeli r. kath. templomban lenyes 
esküvő folyt le, amikor is dr. II om Géza 
győri -kozoouti szolgabíró vezette oltárhoz 
aráját, dr. Ddrauszky Samiorné bájos és kedves 
leáu; tt, Ilonkát. Az esketeal szertartást Poor 
Szilv.-szter hitoktató, h. plébános végezte s a 
szeri irtás alatt Dhlár Gynla kántor Buda 
Béla -s László hegedükisérete mellett orgonán 
jatsz t t A család ismerősei es tisztelői nagy-
számban vetlek részt az esküvön. Nászna
gyok voltak a menyasszony részéről K,.flV| 
D>ut -, a vőlegény részéről Szél. József. Ko-

.azorus leányok: Móritz Gizi és Piri, Ddrauszky 
Nelli és Évi; Ráffel Piri. Vőfélyek: ifj. Móritz 
Déne- és Mihály, Ddrauszky Elemér, Benololy 
Ottó. Raffel Imre. uszályvivőapród Ddránszky 
Ali. Az esketési szertartást gazdag lakoma 
kOvette, miközben az aj pár a délutáni gyors
vonattal elutazott, a többi meghívott pedig a 
késő éjjeli órákig kedélyes hangalatben ma
radt rné| együtt, éltetve az uj part 

•egyegyules. Vármegyéok törvényha
tóság i őszi közgyűlését szeptember hó 15-éo, 
h -lu.-p délelőtt fél 9 órakor tartja meg a 
vármegyeház nagytermében. A tárgysorozaton 
255 tárgy serepei. Ezen ülés- keretében töltik 
be a nyugdíjazás folytan megüresedett árva-
szem ülnöki állást és egy szolgabírói állást. 
Az árvaszéki ülnöki állasra ketten: Dezse 
üyn i és Knebel Ferenc adtak be eddig pá 
lyár. ónkat, mig a szolgabírói állásra Somogyi 
Aladár tb. lőbiró, Drban Tibor dr. to. atjzö 
ék Szluha Dénes tb. szolgabíró pályáznak, 

Tznitogyülés. A Sznmbathely-égyház-
mei -t rom. katb. tanítóegyesület 1924. évi 
szeptember hó 18-an. csütörtökön délelőtt 9 
i r; -r tartja a Kultúrház nagytermében negy-
veh-dik évi, jubileumi közgyűlését A jubileumi 
ün-'-nre való tekintettel a püspöki iskola 
tanítótestülete a Kalh. Tanítók Balatoolellei 
üdülőháza javara szeptember 17-én esle 8 
órakor nagyszabású, művészi hangversenyt 
rend 'Z a Kultúrház nagytermében) 

Lakások szabadrendelkezésének fel 
ittggesstése. A népjóléti miniszter csak nem-
régi határozatával adta vissza Czellödmölk 
terül "tén megüresedett lakásokra vonatkozóan 
a háztulajdonosok szabadrendelkezési jógát. 
Mis', tekintettel arra a súlyos körülményre, 
mély szerint községünkben az építkezési mun. 
kálr.tok késlekedése folytán még mindig nagy 
lakásínség mutatkozik, így a miniszter, ma 
ujabban kiadott rendeletével a lakások sza-
b: drendélkezési jogát leifüggesztette s lakás-
In-a il felállítását rendelte el. 

Sport. Ms vasárnap délután 4 órai 
ketd'ttel a C S. E a Veszprémi Torna Egy-
le tc bajnoki mérkőzését tartja á Vásár-téri 
paly-tn, mig a Törekvés a P. F. C-vel Pápán 
méri Össze erejét és tudását, hogy az eddig 

gpörtmnlatság Nagtalmonyibaa. Az 
egy hónappal ezetölt megalakolt Nagysimo-
nyi Torra Oub f. hó 7 en ugy erkölcsileg, 
mint anyagilag gyönyörűen sikerű t sportOn-
neoélyt rendezett. Az ttunepéjy a--, sárvári 
la-venle Ezye»ület II. csapatávaí tartott font 
bal! mérkőzéssel kezdődött, amely mintegy 
8_900 főnyi néző előtt folyt le. Eredmény 
1 : 1 (0 : 1) volt. Mérkőzés ulan műkedvelői 
előadás volt, ahol a szereptök mindegyike a 
neki juttatott szerepben kitűnően megállta a 
helyét A rendezésért az elismerés Dózsa 
Endrét illeti. 

BlgáSOláa. Vasárnap reggel a Kossaih-
utcau a Központi kavehaz előtt egy kocsi 
elgazolt egy c-elédleanyt aki kannákban 
vizet vitt. A leány kezén és labati sérült meg. 
Nagyon üdvös volna, ha a forgalmas és népes 
Kossuth álcán a fogat-tulajdonosok á sebei, 
hajtást mérsékelnek. 

A Vege vasutas egyesület ma délután 
2 érakor a Griff szálló nagytermében nagy
gyűlést tart, amelyen az összes vasutasságot 
érdeklő gazdasági helyzet lesz tárgyalva. A 
gyűlésen a központi elnökség is képviselteti 
magát több kiküldöttel. Minden vasutas ott 
legyen. 

Beleugrott a kútba. A mult szomba
ton reggel a Ság hegyre vezető ulon levő 
Pletnits majorban egy cselédleány beleugrott 
a kútba. A gazdaság cselédsége észrevette a 
beleugrást, így az életunt cselédleanyt élve 
kimentették. 

Cipökiositás. A magyar köztisztviselők 
elosztóhely vezetősége felhívja mindazon tiszt
viselők, vasutasok és nyugdíjasok figyelmét, 
akik még a kedvezményes férfi, vagy női-
cipőt utalványaikkal be nem vallottak, hogy 
azokat az alábbi napokon, de legkésőbb folyó 
hó 25 ig bezárólag feltétlenül bevaltiak, mert 
a jövő hó elején már sem cipői, sem helyette 

pénztéritést nem fognak kapui. Folyó hó Ifi.*, 
delelőtt a fűtőház főnökség,- deluún a u^n 
dömolki osztalymérnökség és a szertarla0nk' 
ség által kiadott utalványok, 16-áo a CZP||„J 
tartozó knláliomások tényleges és nyugdíj!! 
va-utas személyzet utalvar.yai, 17, 18, lg u 
2 0 án a délelőtti órákban a czellj, a délutiTj 
órákban a davecsen állampénztár által kiadón 
utalványok váltatnak be. 

Iparosok mnlatsaga. A helybeli i p a r w 

ifjúság október hó 4 és 5 re tervezett u j l — 
kedvelői előadását szeptember 27 és 28 áa 
fogja megtartani. 

Dnkáa e ho. elején mintegy 25 méter 
mázsa szénát, 2 6 kereszt szalmát. és kisebb 
mennyiségű lüzilat hamvasztott el a tüz. A , 
ottani tűzoltók megfeszített erővel láttak az 
oltá-hoz-és—ennek köszönhető, hogy a ttli 
uagyobb pusztításokat nem vihetett véghez A 
kar körülbelül 0—7 millió koroüa, a terméj 
biztosítva nem volt. 

Köszönet Vitéz FeketiT Lajos ny. » j -
zados az ev. iskola szegenysorsu tanulóinak 
tanszer beszerzésére 1 métermázsa betát 
adományOZOtl, amely szives adományért k(i-
•zöneiet mond az iskola vecetflsi 

Javíthatatlan fiatalkora bűnöst b*r 
szállítottak a szombathelyi, kir. titrveuysiék 
logházába. A rault számunkban raj-:irluk,hogy 
Sapúlti János 16 sves ffatálkiiru aiöjdiázBoT 
kiszabadulása után l!..r vr; .i..ib i igyekezett 
tartózkodási 'helyére "a útközben kisebb-na
gyobb betöréseket követett el. A Csendőri 
nyomozás során megállapítást nyert, hogy 
Saputti Papán. Czelldömölkön és Sárváron 
követett el betöréses lopásokat s a lopott 
holmikat re-zb-n eladta, részben pedig nála 
megtaláltak. Talállak nála arany órai, több 
nikkej orat. arany nyakláncot, más ezüst 
tárgyakat, ruhaneműi, nyakkendőt , cipőt stb. 
Tettét töredelmesen bevallotta. A 16 éves 
-fiatalkora bűnös 15 havi_ fogházat és 35 havi 
javító nevelési büntetést töltött ki; most 
pedig a szombathelyi kir. törvényszék fiatal
korúak bírósaga fogja rea kiszabni'a megér
demeli büntetést ' 

Ttti Pápocson. Pápóczona tüz elpaiz 
tilott ket pajtát és nagyon sok gazdasági 
épületet. A kar körülbelül 300 millió korosa. 

Wellner Gynla veszprémi iogász szep
tember 20 tói október 15-ig Hollósy.tér t i 
alatt ajból Czelldömölkön lesz. Készít minden 
a fogászat körébe vagó műveleteket Novem
bertől kezdve mindig a hónap első felébea 
tartózkodik Czelldömölkön. 

Ovadókképas áUampapirok, 
záloglevelek és kamatozó 
kötvények vétele és eladása. 

Jakobovits Gyula és Tia 
Budapest, V., Orszagház-tér 9. szám. 

Országházzal szemben. 

i (Nemzeti) Magyar Áruházban 

Z l e h o v s z k y D e z s ő n é l 
az olcsósági hullám még mindig tart. 

Ára inka t még mindig lefelé szál l í t juk. 
Felhívom a vevőközönség b. figyelmét, hogy mielőtt rőfös, rövid 

és mindennemű divatárukban szükségletét fedezné, okvetlen, saját érde
kében üzletünkben versenyárainkat megtekinteni szíveskedjék. 

Olcsőságről, szolid- és pontos kiszolgálásról mindenkit biztosítunk. 

szives pártfogást kér Zlehovszky Dezső 
a (Nemzeti) Magyar Arnház 

Járásbíróság! épület. C z e l l d ö m ö l k ö n 

Saller és inkcteiinenü tisztítást és festést váUalimk. 


