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P O L I T I K A I H P . 
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D1NKQREVE NÁNDOR. 

Szerketatóiég éa kiadaniwUl: 
Diokgreve Nándor zúnyvnyomdaae CeBdomOlköo, 
id» iutéz..ndflk a szellemi eézeá i*ek5 kOateznények 

hirdetések éa mmdememü pénsilleléktk. 

A budapesti áramintavásár. 
A mostani nehéz gazdasági viszonyok 

között, mikor sz ipar, egyrészt az elszakított 
piacok elvesztése, másrészt az immáron egy 
ev ota tartó pénzügyi nehézségek miatt dem-
csakhogy alapos megpróbáltatásoknak van 
kitéve, hanem egyenesen létében van veszé
lyeztetve, különös lontossaggal bir e lm 18-án 
megnyílt budapesti arumiotavasar. A meg-
e.őzű évtk hasonló vásáraival ssembea nem-
osakliogy anyagban és terjedelemben növe-
kedf mvh. hanem először jelenték, meg 
hosszú idő óta a k&tföldi cégek is a kiállí
tok .-órában uizouyitva egyrészt, hogy a gaz
dasági elzártság mégis kezd enyhülni, más
részt hogy Kezdenek rájönni.arra.a kézzel
fogható igazságra, hoiiy középegr pa és a 
Balkán között.a legkedvezőbb es legalkalma
sabb s egyúttal legtermészetesebb közvetítő 
piac Budapest. ' . 
. A gazdasági és pénzügyi viszonyok ne
hézsége ellenére is a magyar ipari produk
tumok egyre örvendefesebb fejlődést mutaluak 

. mind kQlöuféleség, mind minőség tekintetében. 
A varosligeti iparc-aruok óriási termei alig 
bírták befogadni a sok kiá.litott anyagot. Az 
epitőipar modern és. mindig tökéletesebb bá
rt ndí."».u gépei n v - i t ott váll a kiállítás 
egyik szenzációja a vashaz, mely 8 nap alatt 
készült és két nap alatt aliittatott fel. Minden 
kényelemmel berendezve az építészetnek szinte 
beláthaiatlan jövőt jósol, mert hisz ba ugy 
bevaiuaa a vashazak, mint ahogy eddig ta
pasztalták, egész városokat lehel napok alatt 
a földre varázsolni. Ba m a teremben a bú
toripar rémekei sorakoznak egymásmellé, 
majd a szövő fono. iparnak a gyártmáuyaí 
vannak elhelyrzre a gyártó gépekkel vegye.-
seo. Egy másik hatalmas terem a magyar 
gépipar gyönyörű eredményeivel ejti ámulatba 
a szemlélőt. Gyári gépek, villamos bermde-
zések, mezőgazdasági gépek állanak hosszú 
sorban s mély bugásakkal teszik ráltozatosss 
az elég nagy hangzavart. A gépekkel versenyt 
zugt-k a harangok. " . 

A hatalmas termekbea a termeken kí
vül elhelyezett gépek körül egymás hátán 
tolongtak az érdeklődök ezrei. Alig lehetett 
mozdulni. Nemcsak a vásárlók, hanem a 

• pusztáu kíváncsi érdeklődők is ott bolyongtak 
a folyosók útvesztőin, hogy megbámulhassák 
a modern technika csodáit. Mert valóban 
csodálatos dolgokat-lehetett ott látni's min
den látogató azzal a bOszkttudattal.távozott, 
hogy a magyar iparnak nincs oka a szégyen
kezésre. A magyar ipar, ha a gazdasáli hely-
zet megjavul, bizonyára szédületes fejlődésnek 
indul s nem leszünk majd anoytra a kfllf.Hdre 
utalva, mint eddig Helyes pénzügyi és keres
kedelemügyi politikával ezt az ipart képessé 
lehet tenni arra, hogy nemcsak mt'g nkat 
lásson el, hanem a kOlfö'dön is meglélető 
piacokra találjon.. 

Pápán a belvárosban levó 

3 szobás lakásomat-elcserél

ném egy j ó l m e n ü falusi 
üzletért. O m a kiadóhivatalban. 

Egyházzenei hangverseny 
CeUdömölkön. 

-Nem értek s zenéhez. Hat nem csoda
latos, hogy a hangversenyről az volt a véle
ményem, ami egy nagy zeheertőé. Csak azon 
csodálkozom, hogy az övv az volt, ami az 
enyém. Óueki is abban telt legnagyobb gyö
nyörűsége, amiben nékem: a közönségben. 
Celldömölknek és kornyékének színe java a 
templomban csendben, ábitatban fardeli lelkét 
az egyházi zene hullámaiban. Ez a közöuség 
nit.ereit arra, bogy as iateu művészei szól
janak .horza máskor is. -

Pidig mikor a templomba iéptem, mind
járt a küszöbön meghökkentem. Kiért — 

J miért áll olt a csendőr? N-m a rendezőség
ért, nem a kongregációért, nem a bentlevők-
ért, hanem a reudboolók, a kintlevők miatt 
A sok huritás, ócsnrlás, rágalmazás gátjaként 
all a Csendőr a templom ajtaiabau. 

Mert'hisz már napokkal a hangverseny 
kezdete előtt meglehetősen nagy hullámokat 
vert (el a készülődés. Így szokták ezt Cell
dömölkön. A kis kavics is nagy hullámgyű-
rflket vet, hat még egy ilyen . . . Nem tágad
juk, sokan feltek a hangversenytől. Az intel
ligencia teljés hiányára valló nyilatkozatoknak 
egész, özöue zúduti a varosra. Nem tudtam 
elhinni, hogy ez Celldömölknek általános 
véleménye. •Az-'iész város fel van zúdulva, 
hangzott. Sokan lé 'ették a templomnak szent 
voltát a hangversenytől. Nem tudták, hogy 
mi az •eyyhátzenei hangverseny. Voltak 
olyanok, akik ngy gondoltak, hogy es színházi 
előadás lesz. Goodo iák, hogy mozidarab; 
hitték, hogy narancsot fognak árulni és cukor 
kaknt osztogatni. Talán még szerpentin éa 
cpnf'tti csatára is számítottak egyesek. Né
melyek talán felcsigázott fantáziájukban még 
nyargaló párokat is véltek laloi és fenek, 
hogy az esetlegéé szépség-verseny reájuk 
nézve halai üt ki. Hol itt az intelligencia? 
hol a finom műveltség? Vagy talán a mar 
annyiszor tapasztalt rosszmájúság röpítette 
szét ezeket s végtelen kevés okossággal ki
gondolt borításokat? Fáj egyeseknek, bogy k 
Macia-koogregació ujabb időben L-mételten 
váretlab sikereket ért el? Fáj az. hogy a 
Maria harangra 5 intim koronát adományo
zott és az újonnan rendbetelt orgonához i * 
ugyanannyival járul? Mindenki latja és nem 
lehtt észre nem venni, hogy egy-két év óta 
a terapioroban rég óhajtott, de meg nem 
valósitól! tervek váltak valóra. A templom 
elég gazdag viUaoyfelszereltst kapott, amely
nek célszerűségéről épen a haugvereeuy »1-
kalmaval mindenki meggyőjődhetétl. A to
ronyba visszatért a n tgybarong — a vidék 
legnagyobb harangja. Ar eirekvirált orgons-
sipok tátongó helyén uj eipok szólnak. Az 
orgona egy uj változatul es rcnónyszerke-
zettel bővült. És talao ebben is vezet a celli 
templom. És ki ne tudna, hogy mindézvket 
csak nagy á durattal leheTlétrehozui ? ! Igen, 
áldozat kell és nem gúnyos, mosoly, szere
tetlen kriiika és csipői megjegyzések, amint 
azt a plébános ur megnyitó beszédéber. han
goztatta. A kongregáció mostani vezetőségé-

j uek Ciak gTátctálni lehet azért a leleményes
éé r t , ani'ilvel műiden eszközt megragad. 

sőt kitalál arra, hogy a hivő kOzOnségoek a 
szellemi szórakoztatáson kívül alkalmat nyújt
son észrevétlenül is a oemesszivű jótékony
kodásra. Tehát kar a sok mende- mondáért, 
az csak tudatlanságot arul el. Akik a hang
versenyen ott voltak, személyesen meggyő
ződtek arról, hogy az egyhazzenti hangver
seny nem színház, mozi stb. haoem a lélek 
legmélyebb vallásosságénak kifejezése, a lélek
nek Istenhez való felemelkedése annyira, 
amennyire a rosszoysltOek még sohasem 
tudtak jutni. A kOzOnség még akarva sem 
tudot> volna hétköznapi isnni, annyira meg
ragadtak lelkét a vallásos ihlettől átitatott 
zene és énekdarabok. Szinte lenyűgözték. Nem 
volt ott sem hang. sem szó, sem beszed, 
csak áhítat és imádság. Még akik mást vár
tak, azok sem tudtak a hatástól szabadulni, 
akaratlanul is hallgattak és imádkoztak. Ezzel 
a mély csöndjével mutálta meg Celldömölk 
közönsége, hogy sem gondolatban, sem érzés
ben nem azonosítja magát a kinllevőkkel. 

Nem értek a zenéhez. Szakszerű kifejezé
sekkel minősíteni nem tudom a művészek telje
sítményeit, csak megköszönni Eckhsrrit Anlal 
orgona művésznek azi a iéirhatal'an halast, 
amelyet szédületes technikájú játékával kellett i 
bennem. A hangulat-variációk egérz tömke
lege boralt lelkemre. A mélcbas, lájdalmas 
érzéstől kezdve a diadalmasig mindent adott 
az alatt a rövid idő alatt És hogyan! Ha 
minden motívum, amely előadásában érez
hető volt, virággá változnék. Eokhardt Antal 
sohasem járna másként, osak viragszónyegen. 
Hogy sikongott, OrOlt az a négy hur Hermáim 
László győri zeneiskolai igazgató hegedűjén! 
Emelte a lelket, vitte - művészetének varázs
lata magasábs. Holler Konrád bencés plébános 
cselló szamai a legbensőbb, imádságos han
gulatba ringattak a hallgatóságot Művészete 
a tökéletességgel határos. Simon Miklós győri 
állami (őreáliskolai igazgató hatalmas, cso
dás zengésű baritonja az ősrégi' Mária énekek 
fájón erős magyarságát zúgatta lelkünkbe. 
Akik ismerték, azok várták ezt; akik nem 
ismerték, aznkat magával ragadta. Racz Jó
zsef Szombathely- egyházmegyei áldozópap 
tárogató játéka lágyan simolt az énekhez, 
majd arkar.gyalos hévvel ölelte a magyr 
bánatot. Uhlár Gyula repkény módra latolta 
be kedves orgonáján az éneket "s a tárogatót 
Sokat lehetne még erről írni. Csak egyet 
kívánok befejezésképen a rendezőségtől: mi
nél hamarabb részesítsen neonunkét ismét 
ilyen egyházzenei hangversenyben, mert Cell
dömölk közönségének nagy résre megérett 
arra. hogy az Isten tnüveszti szóljanak hozzá 
máskor is. - - •• IgnottU 

• V a c v i i T i l r ajánlott levélben ci-
, ve&zuiiK. m U D k r e m e g k ü l d ö U 

i olasz vöröskereszt sorsjegyei á 220000, 
' sorsoltat á 140000, nyeremény jegyet á 

42,000i szerb sorsjegyet á 80.000, nye-
reményjegyet á 3 0 0 0 0 K é r t . Zálogleve
lek és állampapírok vétele és e ladása 

Jakobovits Gyula és Társa 
Budapest V Bálvány-ucca 16, 

Ha BUDAPESTRE jön, most\ olcsón vásárolhat PÜNKÖSDRE 
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Vászon-, selyem- es moséáxskal 
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Gelldömölki üzletek. 
Háry János mondta, ki Parist magjára, • 
Hogy ott őt milyen nagy meglepetés várta. 
Tapasztalta, járva ntcara-utcarol, 
Hogy m.odeo özlet csak egy portékát árai. 
Vau, hol csakis kes van, másikban csak szappan, 
Harmadikban oem más, de csakis kalap van. 
A negyedik csakis zsebkendőt kínálgat, 
Másutt az ember esik harisnyákat láthat. 
Egyszóval ott minden el van osztva rendbe 
S tudhatja az ember, hogy mért menjen be. 
Persze a franciák ráérnek sétálni 
S minden portékáért más üzletbe járni. 
De nálunk az idó bizony pénznek számit, 
(Egyéb gazdagság mar ugy sem akad lám i t t ) 
Nincs módunk órákig ide-oda menni, 
Szeretünk egy helyütt mindent Összevenni. 
Ezért van, hogy C-ilaen a kirakatokban, 
Sok vegyes portéka egymás mellett ott van. 
Lám a röíöí árus ugy-rendezi nálunk, 
Különösen most, hogy nagy svunggal szanálunk 
Hogy a boltjában ne. csak vászon akadjon, 
Ha az nem tetszenék, legyen amit adjon. 
Ezért tart papirost, tintát, szappant rumot, 
Esetleg eldugva jó petróleumot 
A csemege boltban nagy híján a- térnek 

. Datolya és szidol békésen megférnek, 
Cipőkrém és cukor, lámpabél és zsineg, 
Esetleg kapa is kapható bárkinek. 
A fűszeres boltban kést is lehet venni,""' " 
Patkányméregért sem kell máshová menni, 
S ha a csokoládé netán be nerc válna. 
Van jó gumisarok, Berson avagy Pálma 
Ha kocsikén öcsre volna tán szükséged, 
A vasárusboltba fáradhatsz a végett 
De ha tejcsarnokod tán közelebb éred. 
Ott is megkaphatod, hogyha 
Ha meg nyár elején oly igen óhajtod, 

"A Jól "elkészített füstölt disznósajtot, 
A Moziba fáradj el csak egész bátran 
Ott nagy raktárral van, két szemmel 
Sót szerkesztőségünk is halad a kórral 
És olvasóinak meglepetést forral. 
Üres óráiban hogyha nincsen dolga, '..„.. 
Jó haziszappanát rakja, csomagolja. 
A minták ott állnak legfelül a polcon, " 
S kaphatni belőle s hozzá nagyon olcsón. 
Szóval mindenfelé vau minden és bőven, 
Ebben a megszanált szomorú időben. Zsák. 

Segélyegyleti közgyűlés 

H í r ejk. 
Fogadalmi körmenet. Május 10 én, 

vagyis lövő vasárnap tartja Celldömölk szent 
Flórián-napi fogadalmi körmenetét a 10 óra
kor kezdódő nagymiae után. A körmeneten 
az iskolák es egyesületek, valamint hatósá
gok a szokott sorrendben vesznek részt. 

•á jua i i j tatosságot . Csütörtökön kez
dődtek az apátsági templomban a szokásos 
májusi ájtatosságok. Naponként este 7 órakor 
kezdődnek a litániák, amelyekén kedden, 
csütörtökön és szombaton a Mária Kongre
gáció énekkara énekel. Minden szombaton 
este latin litánia tartatik. A májusi' ájtatos-
ságok 31-én végződnek. 

Dtaiás B i a á b a . Szőgyény-Márieh Fe-
rencne grófnő leányával hétfőn Olaszországba 
mázott, ahol.két hétig fognak tartózkodni. 

Szülői értekezlet. A helybeli polgári 
leányiskola tantestülete ma délután 4 órakor 
a zárdában szülői értekezletet tart, amelyre 
a tanulók szülőinek megjelenését kéri az iskola 
igazgatósága. ... 

Váratlan haláleset. Máthé Elek nyug. 
csendőrtisí.thelyettest és csaladját nagy bánat 
érte feleségének hirtelen történt elhunytával, 
kivel 36 évig élt boldog házasságban. Pénte
ken délelőtt rosszullét fogta el, mely egyre 
fokozódott, úgyannyira, hogy az orvosi segí
tés sem könnyített rajta, éjjel fél 11 órakor 
55 éves korában elhunyt Férjén kívül halálát 
gyászolják fia,. Máthe Lajos máv. allomáafel-
vigyázö és családja, valamint leánya Máthé 
Katinka férjezett Permay Györgyné, testvérei 
ée nagyszámú rokonsága. Temetése ma dél
után 4 órakor lesz a NemesdOmőlki-oocai 
gyászhazból. Lelki üdveért a szentmise hétfőn 
reggel 7 órakor tartatik. 

löigyfliéa. A celldömölki Kath. Legény
egylet május hó 10 én a délutáni litánia után 
tartja évi rendes közgyűlését Erre az érdek
lődőkét szívesen megbírja aa Elnökség. 

Az állami 
polgári fiúiskola ifjúsági segitő. egyesülete a 
mult vasárnap tartotta évi rendes közgyűlését 
dr. Pletnits Ferenc kormányfőtanácsos elnök
lete mellett Pénztáros előterjesztette a fel-
ügyelőbizottság által előzőleg átvizsgált és 
jóváhagyott számadást msly szerint az 1924 
évi bevétel 2717091 K. kiadás 842174 K, a 
maradvány 2874917 K készpénz és 800 K 
értékű nostrifikált hadikOlcsöokötvény. Az 
1925. évi költségelőirányzatot a közgyűlés a 

áOvetkezőleg.áHapitotU jneg: várható bevétel 
4 millió, kiadás 4 millió C A közgyűlés a 
választmány előterjesztésére az ez évi tagsági 
dijakat 2 ezer koronáról 20 ezer koronára, 
az alapító dijakat 5 ezer koronáról 100'ezer 
koronára^ emelte fel. A könyvtáros jelentése 
szerint az egyesület a mult évben a beirat
kozott 172 tanuló közül 130 tanulót része
sített tahkönyvbertKiosztott közöttük összesen 
950 darab tankönyvet. Az összes tanulók 75 
százaléka láttatott el tankönyvvel. A segélye
zés során, a tanulók a szükségelt tankönyvek 
46" százalékát kapták és sok írószert' osztot
tak ki közöltük. A közgyűlés Reicher István 
könyvtárosnak és Hnchthansen Ede pénztá
rosnak odaadó és űgybuzgó fáradozásaikért 
köszönetet szavazott Nyíltan elmondhatjuk, 
bogy nincs nemesebb célt szolgáló egyesület, 
mint^ezeu Ifjúsági Segítő Egyesület; amely 
éveiíSént annyi ilju taníttatását könnyíti meg 
és segíti elő. Sok szegény szülő terhét, eny
híti a bőséges segélyezéssel. Az egész bevé
tel mind segélyezésre fordítunk, az egyesület 
más célra egy fillért sem kolt el, igy nem 
önző érdekből ered az az óhaj, hogy bár 
minél többen értenék meg a hívó szót és 

ének—belépésre az egyesület pénz
tárosánál, hogy ezáltal lehetővé tennék az 
egyesület vezetőségének azt a forró óhajtását 
hogy minden tannlót a legnagyobb mérték
ben lehetne segíteni. Értsük meg tehát a hívó 
szót és siessünk, hogy ezáltal szegény csonka 
Magyarország jövő nemzedéke es reménye a. 
műveltség kellő lépcsőjére kerülve, minél 
nagyi ifob számban építhesse országunkat a 
régi határok közé. Adja Isten agy legyen I 
Az egyesületnek 60 alapító és 83 rendes 
tagja van. / .— 

Köszönet A Kemenesaljái Takarék
pénztár részvénytársaságnak a celldömölki ág. 
h. ev. elemi iskola vezetősége az iskola részére 
juttatott 100 ezer korona adományáért hálás 
köszönetét nyilvánítja. 

Adakozás a celldömölki tűzoltó egy
letnek. A Kemenesaljái Takarékpénztár a 
celldömölki tűzoltó egyletnek 100 ezer koro
nát adományozott, amely adományért köszö
netet mond a vezetőség. 

Az Ozztálysorsjátókot a m. kir pénz
ügyminiszter megbízásából a Pénzintézeti 
Központ rendezi és bonyolítja le. Évenként 3 
sorsjáték van. Május' 13 án kezdődik a XIV. 
osztálysorsjáték, melynek játékterve igen elő
nyös változáson ment keresztül. A sorsjegyek 
mennyisége 66 ezer darab maradt, ellenben 
a nyeremények száma 28 ezerre, sz össze
gét 27 milliárd és 5 millió koronára emelték. 
A sorsjegyek ára egy-egy osztályra 120 ezer 
K, fél sorsjegy 60 ezer K, negyed sorsjegy 
30 ezer K. A jutalom két milliárd, a legna
gyobb gyeremény i milliárd K-ban állapíttatott 
meg, ngy hogy legnagyobb nyeremény sze
rencsés esetben 3 milliárd korosa. Kisorsolás 
alá kerülnek továbbá 500, 400, 300. 200, 
100 milliós stb. nyeremények. 

A szarvasmarha tenyéiitó gazdák 
iiervezktáése a Felsödnnántulon. Igen 
nagy arányban folyik a szervezkedése a szarvas-
marhatenyésató gazdáknak oly célból, hogy 
az állományunk minőségét emeljék. Nemré
giben is két helyen történt szervezkedés és 
pedig Polgárdiban (Fejérmegye), ahol Molnár 
Imre vármegyei gazdasági főfelügyelő felké
résére Mesterovica Iván gazdasági főfelügyelő 
gazdagyülés keretében ismertette a már eddig 
lefolyt munkát éa a vármegyei gazdasági 
felügyelőséggel, valamint a helyszínen meg
jelent dr. Havranek József fejérmegyei alis
pánnal karöltve Polgárdiban gazdagyolést 
tartottak. A helybeli szervezkedés munkáját 
a járási gazdasági felügyelő, a járási m. kir. 
állatorvos és Dobrovszky körjegyző fogana
tot ta. A gazdagról éa eredményeképen azonnal 
közei azáa gazda írta alá a próbafejetéei ivat, 

amelynek célja az, hogy a gázdák teheneiket 
ellenőrzés alatt tartsák. Április 29-én padig 
Bakooyszentlászlón volt ezirányban szervez, 
kedés, abol a gazdagy ülésen megjelent Hnszár 
Gyula járási főszolgabíró, dr. hangái Szabó 
Barna' a kamara állattenyésztési előadója, 
Meaterovics Iván gazd. főfelügyelő, miniszteri 
tejgazdasági megbízott, Gnbicza Ferenc nem
zetgyűlési képviselő és a helybeli, valamint a 
szomszédos járási gazdasági felügyelők és a 
község intelligenciája. A gazdagyülésen kö
rülbelül 200 helybeli és vidéki kisgazda vett 
ré5Ztrit~gyOlés- után -pedig- Ut-4*iJtOrülb«loi 
80 gazda azonnal belépésre irta alá magát, 
a pzóbafejetés eszközlésére. Itt megemlítjük 
azt hogy oly nagyarányú mar a szervezke
dési munka, hogy az őszre Htörülbelül 3000 
"tehén fog Dunántúlon prőbafejetés alatt allai, 
igy az első igen fontos" lépés megtörténik az 
állataink.minőségének javítása céljából. 

Elhunyt birtokos. Jánossy Adám ke-
menesmagasii birtokos mult szombaton éle
tének 78-ik évében elhunyt A szimpatikus 
és a községben köztiszteletben és szeretetben 
álló birtokost mindenki nagyra becsülte ás 
teljes bizalommal viseltetett iránta. A Keme-
nesmagasi Hitelszövetkezetnek több mint 35 
éven át igazgatósági tagja volt,' amely • idő 
alatt a szövetkezet felvirágzásán készséggel 
munkálkodott Gyermekei nem . voltak, de 
felesége Kiss Karolina, kivel 54 évig élt 
boldog házasságban és rokonai, valamint a 
község és kornyék.gyászoló közönségé hétfőn 
délután kisérte utolsó útjára. Az egyházi 
gyasszertartást Szabó István kemenesmagasii 
ev. lelkész végezte. 

Rádió állomás CeUdömélkön. Mint 
értesülünk, László Mihály a Korona-szálloda 
új tulajdonosa most szerelteti szállodájának 

• mindkét éttermébe a Rádió állomást, hogy 
ezzel is a legkellemesebb szórakozást szerez
hesse vendégsinek. A munkálatokat rOvid idő 
alatt befejezik. 

Köszönet. A Kemenesaljái Takarék
pénztár a róm. kath. elemi fiúiskola részére 
100 ezer koronát adományozott, mely szíves 
adományért köszönetet mond az iskola igaz
gatósága. - -

A Felsödunántnli Mezőgazdasági ka
marai tudósítónk közli, "hogy Sohweitznak a 
szarvasmarha importtal szemben való maga
tartása májas 1-ével megváltozik, amennyi-^ 
ben e naptól kezdve megszűnik az import 
tilalom. Ezen körülmény a hízott Aarha 
üzletre is nagyon éiénkitőleg fog hámi I 
hirt gazdáink figyelmébe ajánljuk-

Jnnins végén India a legközelebbi 
nemzeti zarándoklás Rómába. Mint isme
retes, az Országos Kathölikns Szövetség ren
dezésében eddig két országos nemzeti zarán
doklás kereste fel Rómát Az L zarándoklást 
Mikes János gróf püspök 760 résztverővel 
vezette Rómába. A U országos nagy zarán-
doklásoo, amely Csernoch János bíboros her
cegprímás vezetésével indnlt és amellyel a 
püspöki karnak több tagja utazott Rómába, 
tobb mint 2000 zarándok járult a napokban 
XI. Piua pápa elé. A legközelebbi nemzeti 
zarándoklást, amely június végén indul, gróf 
Zichy Gyula pécsi püspök kalocsai érseki 
adminisztrátor vezeti Romába. Ennek a za
rándokiásnak az útirányát május közepe táján 
fogja közzétenni a zarandoklásokat rendező 
Országos Kathölikns Szövetség, dé már most 
felhívja az orazág katbolikusait, hogy minél 
előbb jelentkezzenek vagy levélileg, vagy 
személyesen az Országos Kathölikns Szövet
ség központi irodájában Budapest IV. Feren
ciek-tere 7., mert a nagy érdeklődésre való 
tekintettel a Szövetség kénytelen lesz a meg
határozol! határidő előtt a jelentkezést lezárni. 
A részletes programmot napilapok ée falra
gaszok ntján fogja a Szövetség az érdeklő
dőknek tudomására adni, 

r a l k f t a i • • r t H n a i i á k k i . A Felső-
dunántnli Mezőgazdasági Kamarától kaptak 
az alábbi közérdekű közleményt, amelyet 
szőlőtermelőink figyelmébe ajánlunk: >A mult 
évi rendkívüli peroooepóra járványra való 
tekintettel nem mulaszthatom el a szőlősgaz
dák figyelmét felhívni a védekezés idejében 
való megtételére. Annyival ia inkább teásam 
ezt, mert a most folyó nedves, meleg időjá
rás aemoaak a növényzet gyorsabb megindu
lását tagja maga után vonni, hanem a szóló 
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talaján," a irzőlOlOkéu, ueaputuu, esetleg azál-
vesszökön kitelelő peronospóra téli gyümölcse 
kiesirázáaát is előreláthatólag hamarabb meg 
fogja lódítani. Ax előjelekből itélre, ugy 
látszik az időjárás továbbra is nedves marad, 
a tél szintén enyhe, azáraz volt; Így a pero
nospora téli ' gyümölcsének milliói zavartala
nul áttelelhettek. Tudva már most, hogy a 
peronospóra. téli gyümölcse á 8—9 tok átlagos 
napi meleg mellett már fejlődésnek indulni 
képes a jelenben, mert szólóink a mult évi 
nagy peronospóra jár»ány következtében amúgy 
is Úengébbek. A baj- elhárítása szempontjá
ból inén ajánlatosnak tartanám, ha a-szőlős
gazdák már most, a rügyek fesledezesekor 
megindítanak a permetezést. A permetezéshez 
fét százalékos oldat Heijesen elegendő. A per-
metezé-t magát azonban jó bőven kellene 
eszközöh.i.^vagyis ne csak a tőke meghagyott, 
illetve látható részei, de maga a terület (föld) 
is bepermeteztessék. Ennek megtörténte után 
pedig, mihelyt a fesledező rbgyek arasztos 
hajtásba nyúlnak at. ismételjük meg ujböl a 
permetezést, de mar 1 szazaiékos oldattal. 
Nem tudom ugyanis elég oyomalékossággal 
hangoztatni, hugy a peronospóra ellen c-ak 
addig tudunk sikeresen megküzdeni, míg az 
szabadszemmel nem látható; s vége jóformán 
minden erőlködésünknek, ba a betegség mar 
konstatálható, illetve szabadszemmel is meg
állapítható.. ~ Sopron, 1926. április hó lH-an. 
Halász Lajos sk.. m. kir. szól- és bor. főfel
ügyelő, a soproni szől. és bor. ker. felügye
lőség vezetője. -

A Celldömölk-külvárosi Tfuottóegylet 
1925. április 18-án tartott előadása alkalmá
val felOIGzettek: vitéz Fekete Lajos 200 ezer 
K, Boza István, Sághegyi Bazaltbánya, üti 
Mihály, Szabó Károly, Pfeiffer Ottó 100 ezer 
K, Zlehovszky Dezső 84 ezer. K. Bernáth 
János' 56 ezer- K, Csoknyay József Honig Sá-
mnel, K'ein Vilmos, Almási János, Reiger 
(restós), Reisinger Izidor, Tóth Ferenc, László 
Mihály, Weiler Testvérek, Pósfay Gusztáv, dr. 
Pletnits Ferenc, Stetfka Péter, Horváth Jó
zsef, dr. Bisitzky András, dr. Doczy Kalman. 
Mészáros János 50 ezer K. D«ly József 43 
ezer K, Szarka Karoly.Simon Sándor 40 ezer 
K, Tihanyi Béla 34 ezer K. Horváth János 
33 ezer K, Biczó István, TOmbOly Gyula. 
Kulhy József, Schotz Gyula, Lakatos József, 
Berzsenyi Dezső 30 ezer K, Berkes János, 
Nagy Sándor, Fehér Károly, Giázer Hermán, 
Vintze József, Varga Antal. Vmcze József, 
Hellem Sándor, Rehberger Artúr, Lövrensobn 
Leo, Schwarz Vilmos, Marton Pal. Szembra-
tovics János, Deutsch Mór, Saller Gyula, Pol-
lák Samu, Köresi István, Dinkgreve Nándor, 
Alsósági Temetkezési Egylet 25 ezer, Balogh 
József 22 ezer K, Berecz Lajos, Bota László, 
Ihász Antal, llerzfeld Mór, Stanils Fulgent, 
N. N , N. Nn N. N., CsOngei István 20 ezer, 
Kapor Pál 16500 K, Reich Imre, Fébert La
jos, Horváth Sándor, KOvesi Paula, Kato-
vics Kálmán 15 ezer K, Honiea János 14 
ezer. Ihász Antal 13 ezer, Bokor Károly, 
Várallay István, Kiss Pál, Pethö Lajos, Simon 
József 10 ezer K, Gyürü Vince 9 ezer K, 
Horváth Dénes 8000 K, Frank Sándor 6000 
K, N. N., Gyarmati Tihamér, N. N., Szálai 
Linus. N. N. 5000 K. N. N. 3500 K, N. N , 
N. N. 3000 K, N. N. 1000 K, N. N , N. N , 
N. N . N. N. 500 K. A szíves fel öl fizetőknek 
hálás köszönetet mond a Rendezőség. Egyben 
kOzli a m. t. kOzOnséggel, hogy ma este 8 
órakor másodszor is színre kerül a .Juhász 
legény, szegény juhász legény. cimO énekes 
magyar játék. Ajánljuk az előadást s vele a 
nemes emberbaráti célt, melynek érdekében 
az előadás nagy áldozatok árán rendeztetett, 
Celldömölk áldozatkész, műpártoló közönsé
gének figyelmébe és jóakaratú támogatásába. 

-A celldömölki Or leány ok Mária kon
gregációja a mult vasárnapi egyházzenei 
hangverseny tiszta jövedelmét 5 millió 600 
ezer koronát az apátsági templom orgona-
alapjának ajánlotta fel. • nemes cselekedet 
annál u inkább tiszteletreméltó éa bálás kö
szönetet érdemel, mert ac a kongregációnak 
rövid időn belül már a második nagy ado
mánya a templom részére. Ugyania a mult 
év novemberében a Mária harangra is 5 
millió koronát adott. Akik ily nemes célért 
fáradoznak, minden tekintetben méltók a 

Bálás köszönet. Hálálnia Hív. 

Felüifisettek az apátsági templomban 
megtartott egyházzenei hangversenyen: Szö-

I gyény-Marién Psreocné grófnő 150 rser K, 
| 'MotfaU Emilíán 25 ezer, Marton Izidor 10 
I ezer/Staoica Fulgent 15 ezer, Zechmeister 

Viktor 30 ezer, N. N. 50 ezer, N. N. 15 ezer, 
N. N. 15 szer, K. N. 30 ezer, N. N. 5 ezer, 
Magyar István dr. 40 ezer, N. N. 25 ezer, 
Schurmann Szörény l á ezer, Hőbe Sándor 

i 5 ezer. Klafil Gyula 6 ezer, Berta B-i.ö 10 
(ezer, Fehér Károly 40 ezer,_ Holpert Jánoí ' 
j 5000kBer«cz Annus 10 ezer", Vintze József . 
j 10 ezer, Zárda 100 ezer K. A szíves felOlG- [ 
j- zetőknek ezúton is hálás köszönetet mond a • 
, celldömölki Urteányok Maria Kongregációja7' 
' Úgyszintén nagy köszönettel tartozunk EckhardU' 
; Antal, Simou Miklós, Holler Konrád,Hermann 

László es Rácz József urakuak, akik minden • 
honorárium nélkül — csupán a celli szent ' 

í Száz iránt való tiszteletből — fáradtak váró- • 
; sunkba s nyújtottak művészetüknek a legjavát I 

a hálás hallgató közönségnek. Isten fizesse 
meg fáradságukat és hozza őket ide máa-

! kor la t • ' 

Megérkeztek 
_ _ a bécsi újdonságok 

W E I L E R ! ^ 
divatáruházába, 

melyeket az alább" felsorolt jutányos 
árban árusítunk: 

l Francia eponge újdonság ir.tr. 
^ 46—70-ezer K-ig. 

i Creppek minden divat színben 32—35 
| Mosó voálok » » > 18—25 
1 Divatos mintás grenadin 10000 

FérB ingek angol zetirhől 200 ezer K. 
I Puplin selyeminget rende

lésre készítünk 240 ezer K. 

A vasutasok najysiabaju kerti tánc 
vigalma A helybeli ösazvasutasság június 
7-én a Griff szálloda kerthelyisegében a kő
szegi vasutas árvaház javára fényes müsoru 
kabaré előadassa! egybekötött kerti mulatsá
got rendez, amelyen több énekszámmal sze
repeiül fog a budapesti vasutasok »Uj Élete 
dalárdája is. A mulatság sikere érdekében az 
előkészületek már oly oagy mérvben folynak, 
hogy az azon megjelenők egy igazán kedves 
kerti ünnepély emlékeivel lesznek gazdagabbak. 

A Színházi Élet matinéjáról Rákosi 
Jenő irt cikket a Színházi Elet legújabb 
szamában. Klapka tábornok fiának darabjá
ról a >Fanny és cselédkérdés.-ről Hajó Sán
dor irt beszámolót. Pásztor Árpád novellá
ját, Sehöplin Aladár, Harsány! Zsolt, Hubay 
Jenő, Siklós Albert, Nádas Sándor, Barabáa 
Lóránd, Zsolt Nándor, Mohácsi Jenő cikkeit 
közli ezenkívül a Színházi Élet, melyben a 
Vigözvegy párisi reprizéről és Mas Marray 
párisi tartózkodásáról is találunk érdekes 
riportot A mozirovatban megindult Varó 
Andor szenzációs érdekességü -moziszinésznő 
regénye Éjszakák szerelem nélkül címmel. A 
vidék rovat tele van érdekes cikkekkel éa 
hírekkel, az autórnvatbao képes riportot talál 
az olvasó a vasárnapi motorkerékpár ver
senyről. Nagy és érdekes nyaralási, képzőmű
vészet, zene, iparművészei, divat, szépségápo
lás rovat és kottamelléklet egészíti ki Ioeze 
Sándor hetilapjának uj számát, melynek ára 
8000 korona, negyedévi előfizetés 80 ezer K 
Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet-kOrut 29. 

A tökéletes magyar irodalom. A ha
nyatló magyar irodalom uj lendoletet vett, 
mióta megindult a legtökéletesebb szépiro
dalmi lapunk A Nemzet Irodalmi életűnk 
kiválóságai sorakoznak A Nemzet zászlója 
alá, hogy legszebb írásaikkal segítsék győze
lemre azt a szellemi harcot, melynek célja 
egyrészt a magyar szellemi életet uj lendületre 
serkenteni, másrészt a kolloid előtt bizony
ságot ' tenni a magyar géniusz értékeiről, 
irodalmi éa művészi életűnk tökéletességéről. 
A Nemzet második évfolyamának minden 
száma Irodalmi szenzációt jelentett, a most 

pedig az előbbieket 

Ha némelyik 
asszony tudná. 

hogy néha mennyire nem 
praktikusan vásárol, akkor sok 
pénzt megspórolhatna. — Ne 
hagyja magát félrevezetni s 
ne tartson más kávépótlékot 
épen o'yan előnyösnek, mint 
a >Franck<-ol* Az igazi ol
csóság épen abban az utol
érhetetlen kiadósságban rej
lik, amely a r é g e n , bevált 
• F r m c k kávépótlék«-i..-.u 
specifikus tulajdonsága. 

•A kávédarálóval mint védjegy. 

cséplési szenek 

is messze felülmúlta s olyan meglepet* st 
hozott, amire eddig példa asm volt irodai 
mánkban. A Nemzet húsvéti számában Rá
kosi Jenő, Herczeg Ferenc, Gárdonyi Géza,. 
Pintér Jenő sth egy-egy legszebb Írásán kivSI 
az izmos, fiatal magyar tehetségek sorakoz
tak fel. Nyáry Andor, Vályi Nagy Géza, Ko
máromi János, Bodor Aladár, Borosa Sándor, 
Zoltán Vilmos stb. novellái, versei teszik 
élvezetessé, változatossá a Nemzetet A Nemzet 
szerkesztői: Hangay Sándor, Varga Béla dr. 
es Szegedy László, a fiatalabb írógárda három 
izmos tehetsége kiváló érzékkel és ízléssel 
gondoskodnak arról, hogy a lap változatos, 
nívós, előkelő legyen. A Nemzet illuaztrácipit 
legnevesebb rajzolómfivészeink készítik. A 
Nemzet előfizetési ára: egész évre 600 ezer 
K. felévre 300 ezer K. Megrendelhető egy
szerit levelező-lapon is a kiadóhivatalnál. 
Köztisztviselők éa menekOltek közvetlen meg
rendelésnél 20 százalékos kedvezményben 
részesülnek. A ..Nemzet, szerkesztősége Bu
dapest, VIII. Eszlerhazy-ucca 4/a. Kiadóhiva
tal: VIII Szmtkiralyi-ucca 23. 

Négy lakás- U&7 Celldömölkön, or-
ból á l l ó szágut mentén el
adó. A vevő esetleg szántóföldet is 
vehet a házzal. Gm a kiadóhivatalban. 

Elsőrangú 
felsősziléziai 
príma minőségben már moat megren
delhetők C s o k i v á ? J i i s e f tűzifa és 
szénkereskedőnél Celldömölk, Árpád-n 8 

Jó karban levő 

s e r t é s ól 
Cim megtudható a kiadóhivatalban. 
Keresek Celldömölkön a Fő-téren egy 

üzlethelyiségét. 
Közvetítőt díjazok.. Cm a kiadóban. 

Galgóczy magántaniolyam 
Budapest, Mária Terézia-tér 8. Előkészít 
magán vizsgákra, érettségire vidékieket is. 

Dr. Csillag J. szautoriuu 
Oyir, Árpád it 20. szám. TatefnSM. 
Magán gyógyintézet, sebészeti, női és 
belgyógyászati betegek részére. Teljesen 
modern kórtermekkel 1 és 2 ágyas 
szobák. Testegyenészeti osztály (Zander), 
Gyógytorna-Hölégkezelés. Ambuláns be
járó betegek részére is. Szabad orvosvá
lasztás. Közalkalmazottaknak 50°/, ked

vezmény. 

http://ir.tr
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G l í T H V I L M O S 
fa és disimft esztergályos üzeme 

SZOMBATHELY Kossuth La]os-n. 19. 
Készáru üzlet Óperint-noca 7. síim. 

Kíízit es rakliroD tart minden a szak
mába rágó munkákat, mint pl. Villamos 
álla lámpát 2 mt. magasságban selyem 
ernyővel, valamint asztalra és éjjeli 
szekrényre-lámpát, facsillárokat, virág, 
kOnyv és szobor állványt, szalon asz
talt, fOggOoy, kotta, tojás és gyertyatartót, 
zongoraszéket, álló és fali fogast, konyha 
f (tárgyakat, knglibabát és golyót, lignnm 
sanktnm fából, hordócsapot, fadobozt 
(kasette), szijkoroogot íaboí^ gyermek
kocsit,. Torol labda verő fát, Ping Pung 
(asztali tennisz).cyürü- hinta, mindenféle 
gyermekjáték fából celuloidból,székOiések. 
!>tb. stb. Az Országos tparegyesüiettől 

ezüst éremmel kitüntetve. " 

Pályázati hirdetmény. 
-, KemeHesmihályfa község elöljáró

sága közhírré "teszi, hogy az elhalálozás 
'folytán megüresedett . ' • • » 

községi kovács 
állását májas 3-án Kemenesmihályfán 
a községházánál délután 3 órakor eey-
behtvott képviselőtestületi közgyűlés vá
lasztás utján betölti. • / •';, -

Pályázati feltételek betekmthetók 
a celldömölkvidéki körjegyzői irodában, 
vagy a községbirónál Kemenesmihályfán. 

Rákosi Jenő, körjegyző. 

Kész térti éi fin ruhák 1 

ANGOL RDHA ÁRÜflÁZ 

Altmann Bernát 
F i l m i Pápa lassan talea-a. 9. 
Fiawiiit Teszprém táköezt-ttr i -
Óriási válssztékban kapható 
• l e g k é n y e s e b b izlést is 

^ ^ e ü e l é Q l t í 
Fér6 ÓHOnyOk 800.000 koronától 

feljebb. 
Fia OHOnyók 280.000 K tói feljebb. 
Gnmmi kabátok 360.000 koronától. 
Férfi gyapja azóvetek 110000 ko

ronától feljebb. 
Férfi felöltők, angol t» Burbery 
kelmékből. Női tavaszi kabátok a 
legújabb szabásban és s í összes 

e szakmába vágó cikkeket 

Mérték szerinti nriszabóság ! J j 

KOSZTOLITZ MÓR 
üveg- és porcetián kereskedést-^--

. Celldömölk. Szentháromság-tcr. ** . . . ; 
Ebédlő, -kávés.' mokka», Ovegkészletek 

óriási választékban, modern kivitelben 
Alpakka evőeszközök díszdobozban ~és 

darabonként. : . - r 
Lámpák a legegyszerűbbtől a legdisze- i 

sebbekig. j 
Tükrfik és mindennemű üvegárukból 

a ... doau nagy raktár. Hibás tükrök javitá-
cat elvállalom. •• ' >- - , 

Építkezőknek _ * § * ^ 
DÓ1 készítek mjy. az uj- üvegezéseknél, mint 
iHvitásoknál;-

Ne mulassza el üzletemet felkeresni, 
ahol a legfigyelmesebben és legolcsóbban 
íesa kiszolgálva. - ' 'n - ' • 

VI* 

Uf lakatos műhely! 
Hagy József épület és géplakatos Celldö

mölkön, Horváth Elsk neoa 4 szám., 
Elvállalok, minden e szakmába vágó 

munkát n. m. épületek vasalását, gátér mun
kát, fazon ablakokat, takaréktüzhelyek készí
tését stb. a lehető legjobb anyagból, a leg-
jutáoyoeabb árak mellett 

Gőzcséplő és az összes mezőgazdasági 
gépek javításában nagy gyakorlattal birok, 
azokat a legpontosabban elkészítem. 

Dj drót fonó gépemmel drótkerítést bár
mely méretben készítek. 

- Kérem a n.'é; közönség szives pártfogását 
- kiváló tisztelettel Nagy József 

épület ea géplakatos. 
Ugyanitt égy fia tanoncul felvétetik. 

Megnyitottuk 
Celldömölkön Árpád és Rá 

. -kíczi-ucca sarkán 

építési irodánkat 

18. szánt. 

Borotrálkozói 
Ha könnyen és jól akar borotválkozni, 

Lngy köszörül tesse borotváját,ollóját, ké
sét, hajvágó gépét, G i le t te -pengéjét 
LANCSARICS VENDEL mukosiörüsnél 
SZOMBATHELY, Brenner J-eeca L 
Olmóbb mint bárhol! Árain a k tva tka ié t : 
1 borotvakOszörOléa csak 12 ezer K 
1 hajvágógép •»•• 15 ezer K-tóf 
1 olló .--"»•• • . 5 ezer K-tói 
1 GileUe-peoge. 500 K-tól 
Azonkívül nagy választék a leeflnomába acél
árukban, UIa.taxere.Den, borotválkozó esxköxok-
bea, Haő- kefe- éa eaeppenarukban. ateaéka-

v l l eleaé árban: 
Saabé olló . K é z i . a legfinomabb Solingeni 

gyártmány: ' 
B-M . B-ea IQ-ei •- 11-ea i j . e s 

Kérjük az igen tisztelt építte
tők szives pártfogását 

Gyökeres és Hajnik 
ép i tő-mesterek. 

Zsoldos magántanfolyam 
Budapest f i i . Dohány-ucca 84. 

Telefoni J. 124-47 . ; . 
Az ország legrégibb és legismertebb 

előkészítő intézete. , ' i 
A Irgjobb sikerrel készít elő középjs-J 
kolai magánvizsgákra, érettségire vidOT 
kiékel is. Részletfizetési kedvezmény, 

teljes apyagi felelősség. 

70.000 100.000 150 000 300.000 2SO.OO0 I 
1 I. traéu bajvagotép O-áa és 3 u 70 sier K. 
1 v Soíingeni borotva tokban 80 ezer K. 

Hnsörlőg ép alkat részek állandóan 
raktáron I 

Vidéki megrendelést azonnal teljesitem. 
Tisztelettel Pontot klasel|áláal 

LABCSAHICS VENDÉI. A lég 10 éve áll fenn. 

HROTKO hentes csemege 
gyártmányai a legjobbak 1 

Prágai módra készült KEX 
védjegyű gyógy sonka, fi
nom felvágottak és csemege 

legelőnyösebben is
mert készítője. Két évtized 
óta fennálló hentesáru gyá
rához bizalommal fordulhat. 

Kérjen árjegyzéket 1 

HROTKÓ R Ó B E R T Budapest, 
VII. Roltenbiller-uccs 68 

< "Bevisszük üzletébe a vevőket!" -
cím alatt megieleut könyvecske a modern és praktikus reklámot tárgyalja 
Megmutatja a hirdetőnek a helyes utat, miként lehet csekély költséggeK nagy 
és uj vevőkörre Vntrvrixn ** bérmeutve küldi aréjjel est ar értékes" 
s z e r t t e n u i . -l-*-l>-,J' ü l i könyvet minden komoly érdeklődőnek RUDOLF 
MOSSE hirdetési iroda központja Budipest, VI. Podmániczky-ncca 49. szám. 

^ K a l l ó ü Figyelem 

kötödénkben 
Ezúton hozzuk a nagyérdemű közönség b. tudomására, hogy 

mindennemű kötött divatáruk készítését 
mérték szerint vállaljuk/ u. m. kabát, 

mellény, zsemper, divat csíkos kendők, szmoking, fitt és leányka 
ararniturák, sapkák, barjsnyakötés és lejeleseket stb. stb. Mindezeket 

a legfinomabb kivitelben készítjük. . 
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, maradunk tisztelettel 

Első Celldömölki Gépkötöde 
N -Főtér 8 szám. 

Bejárat a Kositolitz-Iéle rövidáru üzleten át. 

a. :h t 
Biczó István -JSSSÍ^SSí 
Lajos-uccában és bízza meg házának javításával, 
mert az általa végzett munka ntán háza 10 évig 
nem szorul javításra. Elvállal minden az építke
zésbe vágó javítást, valamint nj házak építését 
olcsó ár mellett és azokat kifogástalanul végzi-

Watt! '.e.r.-ar SHIK,7.VÍJ. Cr'taaaffV 

http://UIa.taxere.Den

