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legjelen miséin vasáraa; reggel. 
Előfizetési i r : negyedévre 80.000 K, félévre 40.000 

K, egész évre 801)00 K. 
Hirdetés áHa Telére tizei eaáé. 

P O L I T I K A I LAP. 

Felelőt nukmtt* m kiadó : 

D I N K G R E V E NÁNDOR. 

Szerkesztőség éa UaáéUvatal: 
DiDkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön, 
ide intéz, mlök a szellemi reert illetO közlemények 

hirdetések éi mindennemO péozlfleiékek. 

A ceglédi országos kiállítás. 
örvendetes és jelentőségében ha

talmas esemény hírét hozzák, a ceglédi 
lapok éa mi ezt a hírt igaz örömmel 
és szíves készséggel adjak tovább. Ceg
léd, Kossuth városa, nagyszerű kiállí
tásra készül. A Falnezövetség, mely a 
magyar gazdasági ériékek felkutatását 
és bemutatását , a fala gazdasági éa 
kulturális színvonalának emelését vá
lasztotta feladatául, Cegléden tartja szá
zadik, tehát jubiláris kiállítását szep
tember első hetében.. Nem mehetünk 
el közömbösen ' e hir mellett, mert a 
készülődésből ítélve ez a kiállítás mesz-
sze felülemelkedik a vidéki kiállítások 
színvonalán s országos jelentőségűvé 
svatja az a körülmény, hogy a Fala-
szövetség ezen az immáron századik 
kiállításán eddigi tapasztalatait és ered
ményeit mind felhasználva olyan gazdag 
és bőséges anyagot matathat az érdek
lődőknek, amilyenre eddig nem volt 
alkalma. A fala kultúráját olyan színes 
és minden részielében felölelő teljesség
ben állíthatja össze, amilyent összehozni 
eddig megcsoDkulásnnk óta nem sike
rült. Másrészt az a körülmény emeli ki 
ezt a kiállítást, bogy szerencsés kézzel 
abban a városban rendezik, mely az 
Alföld szivében lévén, a magyar gazda
sági élet legnagyobb kincstárának be* 
matatását teszi a legnagyobb mértékben 
és legkönnyebben lehetővé. A nagy 
magyar róna egyik legnagyobb városa 
az altöld mezőgazdaságának, iparának 
a rtgT.kultúrájának minden kincsét 
odatárhatja a csonka haza érdeklődése 
elé, melyet a fővároshoz való aránylagos 
közelsége biztosit feltétlenül a számára. 

Ceglédet, mint Kossuth Lajos váro
sát, a Kossuth-kultusz hü őrizőjét ismer
tük eddig, most mint a magyar munka 
és magyar akarat, mint a fövő városa 
fog bemutatkozni. Félszázezer lakosá
nak egyet akarása, vállvetett munkája 
fogja szeptember első hetét nemcsak a> 
város, hanem az ország életében is 
emlékezetessé tenni. A kiállítást fényes 
ünnepséggel augusztus 30-án fogja a 
kormányra) megnyitni, aki az ország 
előkelőségeitől kisérve érkezik a kiállí
tásra. A kiállítás jelentőségére vall, hogy 
a kormánynak öt tagja és mindhárom 
felekezetnek a püspöke részt vesz a 
kiállítás megnyitásán. Ugyanekkor teszik, 
le Cegléd régi vágyának, az Impozáns
nak ígérkező kultúrpalotának alapkővé! 
i avatják fel JkJáOlS.^Smmiádi gyön yoril 1 

és modern sportpályát A kiállítás iránt 
nsgy az érdeklődés éa a kiállításon 
való részvéti l nyilvánul meg máris az 
ország minden nagyobb városában, sőt 
az elszakított területek és a külföld sem 
fog hiányozni. 

A vidéki kiállítók mellett pedig 
magának Cegléd városának minden kul
turális, gazdasági, társadalmi egyesülete, 
a város gszdaközönsége, iparossága és 
kereskedő világa részt óhajt magának 
a kiállításból, úgyhogy eddig is huszonhat 
osztálynak az anyaga áll egybegyűjtve, 
de kétségtelen, hogy addig is az anyag 
nem várt arányokban fog meggazda
godni. A Faluszóvetség kiváló vezető
sége a ceglédi rendezőség hatalmas és 
fáradhatatlan gárdájával karöltve- min
den tekintetben kiváló és impozáns 
ünnepséget, gazdag és pompás kiállítást 
fog produkálni. A kiállítás a ceglédi 
Koeaiith-főgimoáziumban, a szomszédos 
vigadókertben. a mögölle sorakozó épü
letekben és réteken lesz megtartva. 

A kiállítás közönségének szórakoz
tatására a rendezőség olyan gazdag és 
változatos művészi és sportműsort állí
tott öaaze. hogy e tekintetben is párat
lan és egyedülállónak ígérkezik. A ki
állítás területén három zenekar játszik 
fel vallva, színielőadások, hangversenyek, 
művészetiek, jelmeze* felvonulások, 
népünnepélyek teszik színessé a kiállí
tás betét. A nagyszerű és pompáa lát
ványosságok közül csak a lóversenyt, 
kocsiversenyt, a lovas levente ezredet, 
-aa-esli pásztorjátékokat, az éjféli fák
lyamenetes alföldi lakodalmat, a szabad
ban levő szinielőadásokat említjük fel. 

Cegléd az eddigi érdeklődésből 
Ítélve félmillió látogatóra számit. Heg 
vagyunk győződve, hogy rosszal. A 
hatalmas apparátussal készülő kiállítás, 
mely az Alföld életét, akaratát, munká
ját és jövőjét van hivatva a világ elé 
tárni, sokkal nagyobb tömeget fog Ceg
lédre csábítani, mint Cegléd városa 
szerényen hiszi. El fognak menni, akik 
azépet akarnak látni, akik büszkélkedni 
akarnak az Alföld kincseiben, akik 
szomorúak, de hinni akarnak a jövőben. 
Mert egy gyönyörű, impozáns kiállítás 
gazdagsága s az azt létrehozó összefogó 
munka adja a legbiztosabb bitet, bogy 
mi magyarok nemcsak voltunk, hanem 
vágyónk ésleaeftok. Dr. Bemporí Elek. 

Jókarban levő urasági hintó 

A láthatáron megjelent as a] láay. 
Irta: lerichbautnmayer Ernő. 

A rétiről már nem dalolok többet. 
Hiszen — miként a démon — elrepüli. 
Mi ez, mi itt maradt belőle?... Semmi! 
A csókok ize hamar tova lOnt . . . 

A vágyamat is eldobtam nlana; * 
Hadd vigye, tán szüksége lesz rája. 
Ha lázas éjjel kéjaovérfé ajkkal 
Rágja a párnát — fojtsa magába! 

(") elment. Dlánna néztem Szememből 
Nem csalt ki a booenzás könnyeket; 
Tudtam — megálmodtam én mar régen ezt: 
A viszony rOvid less. . . Beteljesedett. 

I A láthatáron megjelent az nj l á n y . . . 
I Szemében nem'a démon mosolyog — 
' Hozsánna néked Hozzám, köszöntelek I 
I S Ifja álmok romja: hozzád dalolok . . . 

Nem todom még, mit fog hozni a Jövő: 
öröm vagy ba leselkedik-e r á m . . . - . 
De érzem: a Sors bárdja felettem lóg 
S rövidesen lecsap, mint a villám . . . 

(félfedeles Kölber-féle) 
..Cim-.Jár 

olcsón eladó. 

Kenyériben táboroznak a 
cserkészek. 

A celldömöikiek közöl azt hiszem tokán 
ismerik gról Cziráky György nemzetgyűlési . 
képviselőnk íyönyört szép 1000 hold kiter
jedése erdejét, amely az egész nyár lolyamán 
dallot a madarak dalától. De az. idén mi 
történt * Mintha a dalos mádatak megszapo
rodtak volna, még dalosabb ss erdő, mint 
valaha. Ott táboroznak a neeaesealvfl gróf 
jonillából,-a jrthirnevoek örvendő rákospa
lotai cserkeszek. Vei,tora László paranc-nok 
veretese alatt. Ok is, mint a kis éneklő ma
daraink napielkeltével kezdik ssép házalás és 
vidám cserkesz dalaikat, napközben' folytat-

I jék és a táboriaméi fejezik be. 
A tábor a Tvábehid melleit, az óriási 

erdő izéién van. Neas kérkedik a virágos 
réteken, hogy hivalkodóan csalogassa «r arra-
jaró vonat és a lalo közönségét, csak árok 
akadnak rá, kik igazi cserkészbarátok, kik 
szeretik a magyar ifjoaágot. 

A nap akármelyik szakéban ht megyfink -
a táborba, a parancsnok ée a Sok igazi ma
gyar vendégszeretettel fogadnak bennünket. 
De aki a eserkésztt mibenlétét akarja tanul
mányozni, az ne sajnálja aa időt a fordítson 
legalább 84 órát az ot tartózkodásra, akkor 
meglátja, mi a az a cserkészet, miért van 
annak oly nagy jövője, mért rajongunk ezért 
a morcalomért 

ö t ev óta. mióta • ceerkétrmozgalom-
mal behatóan foglalkozom, 11 táborozáson 
vettem részt ée mindenhol a legszebb rmpree-
siókat nyertem, de a kenyerű ugyancsak 
megragadta a cserkész leik01 etemet 

A csapatot >f'ál< csapatnak nevezte ~H 
a parancsnok. Valószinöleg azért, mert szent 
Pál apostol lebegést lelki szemei etóit, ki az 
.atyafiai meretet disséietes voltáról' beszél 
és ezt írja: • Beszéljek bár embereknek, vagy 
őrangyaloknak nyelvén, ba szeretetem nmea, 
olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő 
cimbalom . . . « A- UStStBt IBléTürga; kutyák," 
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a szerelet nem irigykedik, nem cselekszik hely-
telenül, nem fuvalkodik (el, nem nagyravágyó, 

' oem keresi a magáét, nem gerjed haragra, 
nem gondot rosszra, nem örül áz igazságta
lanságnak, hanem örvend az igazságnak, min-

_ dent eltűr, mindent hisz, mindent remél, min-
" dent elviselt 

T. i. Ventora csapatában helyet foglal
nak a "legkülömbozőbb társadalmi állásn 
szülök fiai, kátboltknsok és kálvinisták ve
gyesen.. Ha az evangéliumi krisztusi szeretet 
nem tartaná Okét Össze, akkor a csapat ily 
Összetételben nem állhatna fönn, de igy fenn
áll és virágzik. 

Kedves magyar testvéreim, vegyetek 
példát e kis csapattól, értsük meg már mi 

* is egymást, ha különböző társadalmi állásnak 
és különböző vallásúak vagyunk is, tartsunk 
össze, mert csak igy lehet boldog és nagy 
Magyarország. 

További jó munkát és Isten áldását 
- kérem a »Pál« csapatra. 

csengeti Hdctky Egon 
- jár. cser. főtitkár. 

Járdánjárók szövetsége. 
Mult számábsn irta a Kemenesalja: 
Növekszik a járdánk idegen forgalma. 
A gyalogjáróknak tetszik vagy nem tetszik, 
Minden jármű csak a járdára törekszik. 
Mindaz aki e.ler. sőt ki el nem fér is, 
Odatolakodik erőszakkal mégis. 
Legyen az bicikli, autó vagy. szekér, 
Egy kis sétálásra az úttestről letér. 
Veszi útját vigan, a falaknak mentén, 
A'gyalogjárókat rémületbe ejtvén. 
Sőt ha városunkba néha megérkeznek 
Verklis,- köszörűs is-ottan szekereznek. 
Most, hogy panaszkodott e miatt a lapunk, 
Hallöm, hogy tüntető felvonulást kapunk. 
A járdabarátok megszervezkedének, 

-~- Előjogaiknak, megóvása végett. 
Más nem lévén kéznél, tüntetéshez nyúlnak 
S valamelyik napon együtt fölvonuinak. 
A dologról ki még csak annyi szivárog: 
Megnyitják majd a sort a- Kolompár párok, 
Elöl majd a rajkók cigány kerekeznek, . 
Mögöttük a dádék bagón igyekeznek. 

. A felnőttjén leszül nemzeti- viselet . 
Ifjabbján fürdődressz foglal itt-ott helyet. 
Szaporítják után a tüntető lisztét,. 

. A Cellben időző összes biciklisták. 
Helybeliek egyrészt, vidékiek szintén, 
Vonulnak majd rendben a járdának szintjén. 
Aztán következik két köszörűs művész, 
Három verklis zenész, meg a fagylalt bűvész. 
Mögöttük la sorban bat tragacs dübörög, 
Ezek mögött meg két Ford-auto-zörflg;—— 
Hogy a szám nagy legyen s lehetőleg kerek. 
Aztán következnek a nagy társzekerek. 

. Tekintet nélkül a sárra vagy a porra, . 
A nagyfuvarosok kivonulnak sorra. 
Hogy impozáns legyen a menetnek vége, 
Hadd ámuljon Cellnek derék közönsége. 
S ne menjen a dolog hamar feledésbe, 
Felkéretvén szíves közreműködésre. 
Végén a menetnek ballag s néha áll is, 
Majd a csáktornyai öreg vicinális. 
Igy megszervezkedve a Sági-uccában 
Vonulnak a járdán végig egyfolytában. 
A községházánál egy percre megállva, 
Küldöttség vonul a magagfellegvárba. 
Velük két köszörűs a terembe gyűlik 
S kívánságaikat e Kiköszörülik. 
Kívánságuk rövid, ime tovább adom: > 
Hadd járhassanak a járdán ők szabadon. 
Szerzett joguk' van már, eddig is ott jártak, 
És ettől a jogtól soha el nem álltak. 

-^"Remélem kérésük teljesül egy szálig 

S mi eddig szokás Volt, majd törvénnyé válik. 
S ha egy-két autó megy lel a járdára, 
Nem kiálthatnak majd kigyót-békát rája. 
Mert joga lesz hozzá s ki az éltét félti, 
Ne restéi jen majd az úttestre lelépni ^ 
Hol békén haladhat, kényelmesen, csendbe 
S nem kerülhet sofia a veszedelembe. Zsák. 

(Pr.) Az államháztartásnak egyensúlya, 
amely az eddigi jelek szerint most már állan
dóink tekinthető, időszerűvé tette, hogy az 
inflációs papiros pénztömeget kivonjuk a for
galomból és helyette a békebeli állapotok 
szerint, belső értékkel biró pénzt teremtsünk. 
Az uj pénz behozatalával a mostani pénz 
története sok tekintetben teljesen lezárul, á 
pénz életének uj fejezete kezdődik, amelyben 
.szinte teljésen függetlenek vagynnk, vagyis azt 
a pénzrendszert honosítjuk m-<g, amelyet 
épen akarunk. Ezért nem is vagyunk szűké
ben a valutareformjavaslatoknak. A javasla
tok legnagyobb részben három szempont 
szerint csoportosulnak: Egyesek valamelyik 
idegen államnak stabil s bizonyos közgazda
sági szimpátiával kisért pénznemét, illetve 
annak átvételét tartják kívánatosnak. Ilyen 
pl. a schilling, Iont, frank és dollár javaslat 
Mások a magyaros elnevezésre vetik a súlyt 
(pLalNuuizmatikai Társaság >pengő< javas
lata), végül némelyek az átszámítási kulcs
nak és a -pénzrendszernek egyszerűsítését és 
künnyü érthétőségét tartják döntő fontossá
gúnak (pl. a "tízezres szórzószámuak és Kal
már Simon .színarany, pénzalapjának ja
vaslatai).' 
Z JRélségen kívül vannak a leotjelzettszera-

pontoknak figyelemre méltó indokai és alapjai, 
de mégsem ezek a legfontosabbak. A peoz. 
a köz és magángazdasági életjvéze, olyannak 
kell lennie tehát az uj pénznek, hogy a gaz
dasági organizmust a vérkeringés meg ne 
zavarja, sőt esetleg kóros elváltozásokat ne 
okozzon. 

Ez a lényeges kérdés az nj pénz be
hozatalánál, amely mellett az előbb emiitett 
szempontok is figyelembe jöhetnek, de termé
szetesen csak másodsorban és amennyiben a 
fő cél sérelme nélkül megvalósíthatók. Nem 
fog zavarokat okozni az uj pénz a gazdasági 
életben, akkor, ha: 1. az átszámítási kulcs 
egyszerű, 2. a háború előtti pénz viszony okkal 
összehasonlíthat J lesz. 

Az egyszerű átszámítási kulcs azért fon
tos, mert ellenkező esetben a forgalomban 
kialakult értékviszonyokban igen káros eltoló
dások keletkezhetnek. Agrár jeliegü orszá
gunkban e tekintetben azt.is figyelembe kell 
vennünk, hogy ez az értékviszony-eltolódás a 
pénztechnikában járatosabb bank és keres
kedő körök javára történik, szemben a ter
mészeténél fogva lassú mozgású, pénzügyek
ben kevésbé járatos mezőgazdák erdekeivel. 
Wekerle valutareformjának szintén ez volt 
egyik alapindoká, ezért nem csatlakozott sem 
a latin pénzunió frankrendszeréhez, sem a 
szövetséges Németbirodslom márkájához, ha-

az egy-keltő egyszerű átszámítási kulcs 
kedvéért a régi forintról áz uj koronára tért 
á t A háború előtti pénzvfszonyokkal való 
könnyű összehasonlíthatóság " azért fontos, 
mert nélküle a mult évtizedek összes köz
gazdasági, űzemtani és statisztikai munkála
tait, sőt a mult évtizedek munkái alapján 
szerzett ökonómiai tudásunkat, tapasztalata
inkat is csak igen körülményes átszámítással 
tudjuk felhasználni. 

Ezeknek a lényeges pénzügyi és közgaz
dasági szempontoknak figyelembevételével leg
célszerűbbnek -kell tartanunk az aranykorona 
behozatalát (Földes Béla javaslala), amely 
— mihelyt eltűnőé a mái "inflációs papiros
pénz — jelző nélkül egyszerű korona és fillér 
elnevezéssel marad a forgalomban, vagyis á 
valuta teljes békebeli reneszánszát fogja ered
ményezni. A mostani papirospénzhéz való 
átszámítási kulcs -L5.0QÜ. L lehelne. A zürichi 
jegyzés (1.4.480) annyira megközelíti a fent-
jelzeHr arányszámot, hogy csekély nemzetközi 
pénzpiaci -intézkedéssel a beváltás idejében á 
teljes arányszám szerinti aranyértéket köny-
nyen elérhetjük. Az aranykorona ujabban 
úgyis annyira felszínen forog a valorizációs 
törekvésekben s a magángazdaságban is, hogy 
behozatala a sok javaslat közülalegkevesebb' 
idegenszerűséggel járna. 

P I R E K. 
Harangszentelés. Kíasomlyó község" r. 

kath. hívei közadakozásból egy 155 kilog
rammos harangot szereztek be, míg Baranyai 
Sándor és neje ottani lakosok egy kisebb 
harangot készíttettek és ajándékoztak az egy
háznak: A harangok már megérkeztek és 
ünnepélyes keretek kOzött szállították őket 
Kiasomlyóra.—A harangok felszentelésé Szent 

napján lesz. . . — 
Az augusztusi házbórnegyedben fize

tendő közüzemi pótlék dijául mult számunk
ban 3 százalékot közöltünk, mivel pedig a, 
legújabban megjelent rendelet 2 százalékot 
tüntet fel, így varosunkban közüzemi dijul 2 
szazaiékot kell fizetni. -

Az ószi római zarándoklatok prog-
rammja. Az Országos Kalholikus Szövetség 
ma a katholikussaghoz felhívást * intézett, 
amelyben az ősszel Rómába induló országba 
nemzeti zarándoklatok programmját adja: 
A IV. országos nemzeti zarándoklás Pro-
hászka Ottokár székesfehérvári püspök veze
tésevei 1925. szeptember 4-éu indul Budapest
ről. Útiránya ̂ ..Budapest—Nagykanizsa—Pos-
tumiár-^rriest—Veienc-i (kel napi tartózkodás) 
Firencé (két nspi tartózkodás), Assisi (egy 
napi tartózkodás), Róma (két napi tartózkos 
dás) és vissza-ugyanezen az uton (több órai 
tartózkodás Páduábin és Velencében!. Érké-" 
>.és Budapestre azeptember 19 én. A részvé
teli dijak: I . o. 5.500.000 K. I I . o. 4,500.000 
K, IU/a o. -3.000.000 K, Hl/b o. 1,700.000 K. 
(A római tartózkodás két utolsó napján külön 
díjért tetszés szerinti külön kirándulás Ná
polyba.) Jelentkezési batáridő augusztus 10-ig 
bezárólag, amikorra a teljes részvételi dijat 
be kell - fizetni. — Az V. orsz. nemzeti za
rándoklás Zichy Gyula gróf pécsi püspök, 
kalocsai érseki apostoli adminisztrátor veze
tésével szept. 21-én indul. Ebben a zarán
dok lasbau. a kalocsai főegyházmegye hívei 
vesznek részt. — A VI. orsz. nemzeti zarán
doklás Szmrecsányi Lajos egri érsek vezeté
sével két csoportban megy romába. A csoport 
indul október 14-én. B csoport október 18-án. 
A csoport útiránya: Budapest—Nagykanizsa— 
Postnmia—Triest—Velenceikétjap_tsrtóz-
kodás), Firenze (három nap tartózkodás), Róma 
(nyolcnapi tartózkodás)"és vissza ugyanezen 
az uton (több órai tartózkodás Páduábau éa 
Velencében). Érkezés Budapestre okt. 30-án. 
Részvételi dijak: I . o. 6,500.000, I I . o. 4,800.000, 
ül . o. 3.500.000 K. A római tartózkodás két 
utolsó napján tetszés szerint külön kirándulás 
Nápolyba. Részvételi dijak a nápolyi utat is 
beleértve: I . o. 8 millió, I I . o. 8 ruillió, HLor 
4 iniliio K, A csoport Budapestről indul ok
tóber IS'.:n. Útirány: Budapest—Nagykani
zsa— Posiurnii—Triestj=Ereuze^--3óma és 
vissza ngyauezen az uton megszakítás nélkül. 
Rómában hat napi tartózkodás. Visszaérkezés 
Budapestre október 27-én. Részvételi dijak: 
I . o. 5 millió, H. o. 4 millió, III a. 2.500.000, 
III b 1,600.000 K. Jelentkezési határidő mind 
a két csoportra szeptember 20-ig. Jelentkezni 
az Országos Kathölikns Szövetség irodájában 
Budapest IV. Ferenciek tere 7. I I I . lépcső I . 
emelet S, levélben. vagy^ személyesen lehet 
Mindennemű felvilágosítást és részletes prog-
rammot a Szövetség irodája és szíves útba
igazítást minden plébánia hivatal ad. Az Or
szágos Katholikus Szövetség zarándoklásáiban 
résztvevőknek sem. útlevél, sem pedig vizűm 
nem kell. 

Adakozás a Hősök szoboralapjára. A 
helybeli Hangya 100.000 koronát- adományo
zottá Hő.sök szoboralapjára. 

Nótás kapitány-három felvonásos dal
műi adja elő augusztus 8 és 9-én este fél H 
órai kezdettel a Griff-szálloda nagytermében 
harmónium alapja javára a Celldömölki 
Sport Egylet 

A .helybeli kölkórhál kápolnájának 
felszerelése javára az ifjúság műkedvelői elő
adásra készül. • . • • . 
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Ugyanott 9-20 kilogrammos egyszer használt ládák olcsón eladók. 
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A lopronl ipar kiállít ál megnyílásának 
napja egyre közeledik. Sopron varos nagyban 
készülődik, ügy tudjuk, hogy eddig25 magyar 
vároa iparossága jelentette be részvételét éa 
rendesnek kiállítást iparcikkekből. Ugyancsak 
jelentkeznek az. országból sok daloskörök, 
augusztus 15—16-au fognak nagy dalosver. 
senyt tartani és nz elsőbbségért küzdeni. 
Celldömölk iparos és kereskedő világa ang. 
15-én rendezi a kirándulást. Erre a napra 
pi i százalékos kedvezményes vasúti jegy vál
tására szóló igazolványt kapott az ipar
testület a kiállítás vezetőségétől, melynek ára 
beleértve a kiállítás egész területér: való. 
belépés jogát is, 20 ezer korona.- Ez - olyan 
kedvezmény, melyet * elmulasztani bün voioa, 
azért felhívatnak mindazok, akik ezt a nagy 
kedvezményi igénybe venni óhajtjak, folyó 
hó 6 ig jelentkezzenek Németh Károly ipar
testületi elnöknél. A -jelentkezéskor lefizetendő 
a 20 ezer korona es belépési díj. 

Nyilvános nyugtázás. Az érdeklődés 
kielégítése, másrészről az ellenőrzés meg
könnyítése céljából a helybeli évang, anya-
gyülekezet köszönetének nyilvánítása mellett 
készségesen elismeri, hogy az uj harangjai 
beszerzési árának fedezésére átvette a követ
kező szíves' adományokat; 1 ezer koronát 
ad.it adott N. N , 2 eZer koronát N. N , N. 
N\, N. N., 3 ezer koronát Németh K . , Domo
kos L, N. N". Kövesi Paula, Ürlei Marton, 
5 ezer koronát Korválh U ; . . Fridin.un. S., 
Heimler I . , Simon S., Weisz I . , Ueutsctr és 
Fischer, Nagy Jánosné, 10 ezer koronát Gál 
Karoly, Lihenthal F, Czirók Jánosné, Czirók 
Anna, 25 ezer koronát Takács Ferenc, Horváth 
Sándor, Stummer. Ignác, 30 ezer koronát 
Szabó Antal, 35 ezer koronát Lukács Józsefné, 
40 ezer koronát Józsa Imre, Snridelius And
rás, Eross Sándor, Polgár Józsefné, ifj. Pol
gár Józsefné, Beleznai Lajosné, Horváth Já
nos; Horváth Károly, ifj. Somogyi József, Nagy 
József, Tulok Sándor, Szabó József, Szabó 
János, Hagics Sándor, Kiss Pálné, Verrasztó 
István, 5 0 ezer koronát Horler János, Weisz 
Zsigmond, Bokor Gyula, özv. Horváth Sán
dorné, Márton Józsefné, Palotay József, Kei-
singer Izidor, id. ódor János. id. Somogyi 
József, Somogyi Bálint, Ozv. Goldstein Mórué, 
Kovács Sándor, Balog József, Fereoczi Mózes, 
Pap Sándor, Kerekes Istvánná, id. Gréczi 
Sándor, Nagy József, Koppányi Károly, Sümegi 
Sándorné, Kovács Béla, Erőst Józsefné, Tak-
lin Vilmos, Nika József, N. N . Gál Lajos, 
Tóth Dénes, Csizmizia Lajos, Fekete József, 
Sárvári István, Sas Istvánná, László Gyula, 
Tolszar Dániel. (FolyL kov.) 

Népünnepély. A helybeli iparosok és 
kereskedők k ö z ö s Otlboo építkezésük javára 
ma vasárnap délután 4 órai kezdettel a Vá
sár-léren nagyszabású népünnepélyt tartanak 
ingyen ajándéktárgy kiosztással. Minden egyes 
látogató, aki belépőjegyét megváltja, egy tár
gyat kap ingyen, melyek között több nagy-
értékü tárgy'is van. Mindenféle szórakozásról 
gondoskodva van. Lesz szépségverseny, ame
rikai házasság, karika dobás, zsákba lutás, 
lepényevés, kakasülés, kifli evés, szerencse 
halászat, köcsögfltés, kötélhúzás stb. SárkOay 
Gábor cigányzenekara és a káldi tűzoltók 
rezesbandája muzsikál a népünnepélyen. Be
lépőjegy személyenkint 20 ezer K. 

Felflltizettek a vasutasok zaszlószen-
telésén: Szögyény-Marich Feré'ncüé grólnő, 
Reiger János 200 ezer, Horler János 100 
ezer, Makk József, Légrády Kálmán, Zsoldos 
Antalné 50 ezer, Ambrus József, Kovács Dá
niel. Lengyel József, Kovács István 20 ezer, 
Pőcze Dávid, Bankó Sándor 17 ezer K, Far
kas Jenő, Csuka István 16 ezer, Bezák Vil
mos, Várallyay István 15 ezer, Űri János, 
ifj. Reich István 13 ezer. Jugovits Imre 9 
ezer, Nagy Gergely, Kálmán Sándor, 'Kiss 
Mihály, Egevári Gyula, Molnár József L 8 
ezer, Laki Gábor, Teke Béla 6 ezsr, Nagy 
Józef I I , Lehner Antal, Molnár Vendel.Simon 
János 3 ezer K. Ifj. Beich Imre 20 ezer K. 

Hivataléi becslés szerint kalászosok
ban exidén 7,300000 métermázsával tpbb 
termett, miut tavaly. Ennek a többtermésnek 
pénzértéke 250C milliárd korona. Ez igen 
jelentős összeg. De még nagyobb volna a 
többtermés, ha az orsagban minden gazda 
nemesített magot vetne. A nemesitett vetőmag 
valamivel többe kerül ugyan, de mégis leg
jobban kifizetődik, inert minőségileg jobb és 
mennyiségileg több termést hoz és már az 
első évben behozza a beszerzésevei járó tölib-
költségeL A legkitűnőbb nemesített velőmag
vak a közismert eredeti nemesített Szekacs-
féle buza és árpa, valamint a Fieisnhmafln-
fele rozs, melyeket kizárólag a Vetőmague-
mesild ,.. Értékesítő Rt Budapest V. Mérleg 
ucca 3. hoz forgalomba. 

Italmérd kereskedők és iparosok 
figyelmébe Az utobbf időben sok italraérő 
kereskedő es iparos, főleg vendéglőé és korcs
máros érdeklődik szerkesztőségünknél, hol 
lehetne beszerezni az.italmérő kereskedők és 
iparosok üzleti helyiségeiben és pincéiben 
kifüggesztendő bortörvény kivonatot, mert 
nagyon sok italmérő kereskedő éa iparos már 
a pénzügyi halóságok által még lett bírsá
golva a bortörvény kivonat hiánya miatt Ezen 
érdeklődésre való tekintettel közöljük as ösz-
saee vegyeskereskedővel, szatocscsal, továbbá 
vendéglő káveházlulajdonosokkal és koresmá-
ros.ikk.il, hogy a bortörvényben előirt és min
denképen megfelelő bortörvény kivonat kemény 
táblára felragasztva' - beszerezhető a győri 
kereskedelmi és iparkamara titkári hivatalá
ban is, sőt tudomásunk szerint megrendelés 
esetén ily bortörvéuykivonatot postai utánvét 
mellett is meg lehet szerezni a győri kerea-
kedelmi és iparkamara titkári hivatalánál..-

Kert megnyitás! 
Korona szállodám kerthelyi
ségét ma este 8 órai kezdettel 

Okosan teszi 

a legtöbb háziasszony, ha bevásár
lásánál a valódi »Pranck« kivé-
pótlékot követeli. Ők súlyt helyez

nek arra, hogy 
mindig a va
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tiszta jövedelem a helybeli tűz
oltótestület javára f ordittatik. 

Kitűnő ételek és italok. 
Els őr endő cigányzene reggelig 

Belépődíj 10.000 korona. 
* ' A nagyérdemű közönség szives 

pártfogását kérve, kiváló tisztelettel 

László Mihály, 
~ Korona-szállodás. 

Tisztikar Választás. A Polgári Olvasó 
és Dalkör intius lfl-én tartotta tisztújító köz
gyűlését melyen a következők lettek megvá
lasztva: Elnök ni Simon Sándor, alelnökök 
Blettler Pál, Schütz Gyula, haznegy Németh 
Károly, pénztárnok vitéz Kovács Kálmán, 
jegyző Simooffy István, könyvtáros Gersey 
Kálmán, Holpert. József. Választmány: ifja 
Simon Sándor, László Mihály, Szarka Károly, 
Hontcs János, Nyoszóli Kálmán, Szalóky Zsig-
motjd, Csoknyay Józsel, id. Gersey Ferenc, 
Glaser Hermán, ifj. Gersey Ferenc, 'Üti Mi
hály, Tihanyi Béla, Horváth Jánon, Horváth 
Gyula, Dinkgrere Nándor, Zléhovszky Dezső, 
Takács Mihály, HerzTeld Mór, Weisz Izidor, 
vitéz Véber Vencel, Kohó Sándor, Fehér 
Károly, Brandl Jenő, Németh Oltó, Holpert 
Mihály, Csorna JánofT 

A magyar suklapok orzzágos egye-
| sületónek közgyűlése. A Magyar Szaklapok 

Országos Egylete dr, Gál Endre volt állam
titkár, nemzetgyűlési képviselő elnöklete mellett 

közgyűlést tartott Dr. Radváoyi László ügy
vezető elnök beszámolt az egyesület tevé
kenységéről. Megemlékezett többek között a 
legközelebb Parisban rendezendő nemzetközi 
szaksajtó kongresszusról, amelyen szóba fog
juk bozoi a magyar szaksa]lónak azon sérel
met, hogy a magyar szaklapokat még ha tar
talmuk minden politikától mentes is, a gon
dolatszabadság elvét, valamint - a madridi 
nemzetközi pósta-egyezraény határozatait 
semmibe se véve, nem engedik be asm Cseh
szlovákiába, sem Romániába, sem Jugoszlá
viába, Beszélt arról a felmerüli gondolatról, 
hogy az egyesület csoportos kirándulást ren
dezzen Bécsbe, a bécsi kartársak meglátoga
tása céljából. A közgyűlés tudomásul vette 
a beszámolót és köszönetet, szavazott as el
nökségnek, különösen az ügyvezető elnöknek 
a kifejtett ügy buzgó működésért fit. Illés 
Jenő egyesületi ügyész nagy tetszéssel foga
dott előadást tartott a szaksajtó időszerű 
jogi kérdéseiről. A mult évi zárszámadás éa 
ezidei költségvetés elfogadása után megejtet
ték a választásokat, melynek eredményéhes 
képest tiszteletbeli tagnak egyhangúlag meg
választottak dr. Vargha Imre pénzügyi állam
titkárt, .a megüresedett-egyik alelnöki állást 
GyOrgyi Kálmán kormánytanácsossal tol- -
tötték be. Intézőbizottsági Ugokk^egyhanga-
lag megválasztották dr. Bikich Lórántot, 
Hoflmann Mihályt és Jászai Samut. Az intéző 
bizottság aj tagjai lettek dr. Bartha Antal, . 
dr. Daróczt Fiola, dr. Darvas Ferenc, dr. Gegusz 
Dániel, Hegedűs István, dr. Hallos János, Ka-
nko lmn- (liyór). dr. MezöB Vilmos, Molnár 
Jenő és dr. Zsinka Ferenc. Az intézőbizottság 
póttagjaivá dr. Bányász Jenő, dr. Báron Gyula, 
dr. Fábián Ferenc, dr. Földes Árpad, dr. 
Kellner László és Kazi Kornél tagokat. A meg
üresedett ellenőri állást Vásárhelyi Lajossal 
töltötték be. 

Táncmulatság a Zöldiában. Bálink 
István Zöldfa-vendéglős ma este kerthelyise
gében táncmulatságot rendez, melynek tiszta 
jövedelmét a helybeli tűzoltó testület javára 
adja. A délutáni népünnepély után bizonyán 
sokan keresik fel ezt a kellemes kerthelyisé
get, hogy a vendéglős jó bora és ízletes éte
lei fogyasztása közben a táncból is kivegyék 
részüket Belépődíj személyenkint 15 ezer 
korona Kedvezőtlen idő esetén a táncmulat
ság a következő vasárnap tartatik meg, 

Bitaeaiaáik Jánozházán kedden feje
zik be előadásaikat Szaiay Gyula színtársu
latát Jinóshirán felkarolták es estetikéul 
usgyszámn közönség előtt játszottak. Az Osz-
szel ha visszatérnek hozzánk, bizonyára ná
lunk is nagyobb pártolásra liláinak. 

W I T T M A N N ANDOR hornyolt ̂ cserép, géptégla ét cementárngyára, 
WLmmm éíületla, építőanyagok és síén 

raktára Gelldömök. Eladási Irtát Erisébet-neca (Teleion 12 ssámj. Gyártelep Sági neca (Matti 84 síim). 
Összes BTártminyaimat éa anyagaimat leazállitott áron árusítom. Újonnan berendezett hydralikus prés emen többszínű és 
mintájú cementlapokat gyártok. Felsőgallai meszet és Mák cementet állandóan raktáron tartok legolcsóbb áron. Csép

léshez valódi porosz szenet és tatai szenet eredeti bánya áron szállítok. 
Készítek mindenféle beton és műkő munkát, fürdőszoba berendezést, beton kerítésekét. 
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Sopron moigalaas napja. Sopron vá-
roma angoaztns 8-tól 10 ig katholikua napot 
rendez, a Győr-Sopron-Bbenfurti vasat igazga
tósága a vjdékről (elránduló közönségnek 50 
százalékos utazási kedvezményt ad, az utazás 
meg nem szakitható és a jegykiallitási ille
tékért 4000 koronát kell fizetni, Az iparki-
állitásra július 30 tél szeptember 10-ig be
zárólag ugy a Mav., mint a Győr-Sopron-Eben-
rnrti vasúttól 60 százalékos kedvezményes 
utazás nyerhető. Jegykiallitási illeték szemé
lyen kint 10 fillér, mely • soproni kereske
delmi és iparkamara, elnökségétől, vsgy a 
kiállítás vezetőségétől térhető. Az országos 
dalosversenyre, mely augusztus 15 és 16-án 
tárta tik Sopronban, szintén 60 százalékos 
utazási kedvezmény ran biztosítva. A részt-

~ TSVŐ egyesületek ketJfézm^Byes jegy ráltáaára 
vonatkozó igazolványokat szernélyenkint 1700 
korona díj lefizetése ellenében kérhetik az 
Országos Dalszövetségtől. 

Ne Ugyjaa a nagyhangú reklámhirde
téseknek, hanem hajó és szép cement és 
mflkőárut akar beszerezni, fordaljon bizalom
mal Fellner Lajos cementáru és mflkőgyárá-
hoz Ostffyasszonyfán, ahol kizárólag rábai 
mosott kavicsból készült árat a legolcsóbban 
szerezhet be n. m. Kot és hidcsövek minden 
méretben, kutkávák, etető és itató válok/ s 
legkényesebb igényeknek megfelelő hydralikas 
présen előállított sima és mintázott mozaik 
él •apaill lft i" minden szóváltozatban, 
mdkósirkOvek, sirkeritések minden színben és 
nagyságban, műkő és cement virágvázák, hó 
és lángfogóval ellátott palarendszerfl és hor
nyolt tetőcserép, kerítés oszlopok, diazkerité-. 
sek, hidas betondeszkák, valamint a cement 
és mfikőiparba vágó összes cikkek. Nagyobb 
rendelést kívánatra házhoz szállítok. Kedvező 
fizetési feltételek. Kérjen árajánlatot. 

Kőizfinetnyilvánitás. A celldömölki 
>Hangya< szövetkezet a helybeli ev. elemi 

r iskola javára 200 ezer koronát, az ev Nőegy
let javára 300 ezer koronát, az ev. Ifjosági 
Egyeseiét javára 160 ezer koronát volt szives 
adományozni, amely szives adományokért 
őszinte köszönetét nyilvánítja az ev. egyház 
elnöksége. 

A lorgalmiidó adókulcsa augusztus 
1-től kezdve az eddigi 3 százalék helyett 2 
százalékra lett leszállítva. 

Belefúlt • tdoiába. Vásárosmiskéo a 
falavégén levő tócsába járnak fürödni a gyer
mekek. Kovács Lajos ottani gazda 5 éves 
Ferenc nevtt fia is vígan ficánkolt a vízben, 
da egyaieroiak abba belefúlt. A vizsgálat 
megindult, bogy mi okozhatta a kis fiúnak 
a halálai 

AgyaaUtták a caeaiárék. Lapunk ol
vasói elölt liiaatatas, hogy Grebeoár Lajos 
sagaegyi bazalthányai munkás a sportpályán 
a csendőrök felszólításának nem engedelmes
kedett, velük gorombáskodott és óket meg
sértette, emiatt a törvényszék el is ítélte. 
Pár évvel ezelőtt szintén hatóság elleni erő
szak miatt már büntetve volt. A mult héten 
Zalamegyébe utazott szüleihez és szülőfalujá
ban egy korcsmába vigadozott, amit házsár-
toskodás követett és emiatt az ottlevő csend
őrjárőrrel ismét ellentétbe került. Ezúttal a 
hatóság elleni erőszak annyira kitört belőle, 
hogy a csendőr-járőrre pisztolyát is elsütötte 
és futásnak eredi, de as egyik csendőr fegy
verét használta, minek következtében Grebe
oár kiszenvedett. Özvegye és három gyermeke 

. siratja a szerencsétlenül járt embert Igaz az 
a közmondás, bogy addig jár a korsó a kútra1 

mig él nem törik. ' ~~—»-~ • 

Egy jókarban levő Modern rövid 
v n n f f A M jutányos áron azonnal 
Zm^VWa eladó. Om a kiadóban. 

lij«t 31 szaia. 

H á z a s s á g o k . 
özvegyen maradtam, gyöngének érzem 
magam 2 éves fiacskám felneveléséhez, 
31 éves, keresztény birtokos-gazdálkodó 
ember vagyok, hozományra való tekintet 
nélküli feleségei keresek hozzámillő, gyer
mekszerető házias hajadont, vagy azs-
szonyt Teljes cimu választ (Gyermekem 
anyja* jel. a Közép-EurópaiKurir kiadó 
hiv. Budapest, Szabadság-tér 7. kérek. 

Falusi életet kedvelő intelligens, 
röm. kath. orileány megismerkedne 
30—40- év körüli vendéglőssel, vagy 
jómód u gazdálkodóval Levelet a kiadóba 
kér "Gazdálkodni tndok« jeligére. 

Kérjen ntmntatást Gábor M. fran
cia módszerű ismerkedési báljairól. Vá
laszbélyeg melléklendő. Budapest József 
körút 66. fszt. 6. Garantált eredmény. 

Rlaea seaUzt, akihez bizalommal szól
hatnék! Teljes árva, keresztény házias 
hajadont, melyik tisztességes szándékú 
férfi venne feleségül ? Vagyonom nem 
sok, földbirtokban fekszik,alig 800 millió 
értékű. Berendezett lakásom van. Komoly 
szándéka férfi levelét >Közel Pesthez* 
jeligével Közép Európai Kurír kiadóhiv. 

Budapest, Szabadság-tér 7. kérek. 

Bar már 23 éves vagyok, nem 
gondoltam férjhezmenésre eddig, de a 
szőlőkezelés és gazdaságom vezetése 
mégis férfiembert kivan. Nagyon szeret
ném rábízni magámat, vagyonomat, min
denemet egy becsületes, ^Oséges önzet
len férfira. Ha találkozna ilyen, Írjon 
• Elvonulva a világtól* jeligére a Közép-
Európai Kurir kiadóhiv. Szabadság-tér 
7., örömmel fogok rá válaszolni. 

1 Deák Dezső tör*, bej. irodája ko
moly házasulandóknak dl|talannl nyu|l 
felvilágosítást házassági ajánlatairólEgész 
Európára kiterjedt kapcsolatok. Diszkrét 
levelezés. Erzsébet-körut 43.: 

Fiatala8SS0ny, hatvanholdas föl
szerelt gazdasággal férjhez menne. Egye
düli megbízóit: Deák Dezső Erzsébet-
köret 42. 

Férjhezmenne fiatal házias árva
lány 60 hold földbirtokkal szerényigé
nyű férjhez. Ismerkedési' létrehozza 
>Elitée iroda Budapest, Kossuth Lajos-
ucca 15. (Cégjelzéstelen levelezés.) 

Előzetes költség nélkül csakis 
Gábor M. intézi el házassági ügyét. Ren
geteg kitűnő partbie előjegyezve. Gyor
san, biztosan, diszkréten közvetít. Vá
laszbélyeg melléklendő. Budapest József 
köret 66. fszt. 6. , 

263. 274. sz. 1925. végrh. / r 
Árverési liirdetmény 

Alulírott kiküldött bír. végrehajtó ezen
nel közhírré teszi, bogy a celldömölki ,7 
járásbíróságnak Pk 1673/3—4. az. és a szoó. 
hathelyi kir. járásbíróságnak 1925. évi pt 
4233/1925. sz.' végzése folytán dr. Szekeres 
Pál celldömölki ügyvéd által képviselt Deutsch 
Károly jánosházai, Feigelatoek éa Sarlai szom
bathelyi bej. cég leiperesek végrehajtatok 
részére 7,475:000 K, 5,556.000 K és 2.500.000 
K tőkekövetelés és jár. erejéig elrendelt ki-
elégitési végrehajtás folytán alperestől le és 
feiüttogtalt es 114,730,000. koronara beesőit 
ingóságok a celldömölki kir. járásbíróság ígga 

. Pk. 704/7 és 992/2. szamu végzésével az 
i árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy 
1 felOlfuglaltatók követelése erejéig is, ameny-

nyiben azok. törvényes 'zálogjogot nyertek 
volna, alperes lakásán Kissomlyó községben 
leendő megtartására határidőül 1925. évi 
augnsxtns hé 10 (tizedik) napján d. e. 10 
órája ki tűzetik, amikor a bíróilag lefoglalt 
és felülfoglalt szarvasmarhák, lovak, csikót, 
gazdasági felszerelések, szobabeii bútorok ét-
egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek kész
pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáraa 
alul is el fognak adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az árvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez jogot 
tartanak, hogy amennyiben részükre a fog
lalás korábban eszközöltetett volns és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tonik,-
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban vagy 
pedig sxóval bejelenteni el ne mulasszák: 

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján történt kifüggesztését kő
vető naptól számíttatik. 

Celldömölk, 1925. július 20-án. 
Záborszky, kir. bir. Végrehájuv 

Felsódraskóci dr. 8zlávik átvinné 
legmodernebb gyógykoxmetikai láttatta 
Bndaieit, V i a kar. Joisel köret 47. L 5. 
Rádium-iszap, kék-fény, quarz-kezelések,szep
lők, májfoltok, anyajegyek eltávolítása, sze
mölcs «s szórirtás elektromos utón stb. stb. 1 

Vidéki pacienseknek előzetes értesítés mellett 
ünnep és vasárnapokon is rendelkezésre áll. 
Orvos: Dr. BátOt atartSU'--

Eladó I t a k a g g a A 
ház 2 szoba és a szükséges mellékhe
lyiségekkel, üveges verandával, 350 

négyszögöl gyümölcsös kerttel 

160 millió koronáért eladd. 
Vétel esetén azonnal beköltözhető. 

Qm a kiadóhivatalban. 

Értesítem a gazdaközönséget, bogy elsőrendű 

poroszsziléziai szeneim 
megérkeztek,azt üzletemben árusítom s lehető 
legminimálisabb áron. Gazdáknak 80 napos 
bitéit nyújtok kamatmentesen. Tűzifa kicsiben 
és nagyban, cement, cementárukr és az összes 
építőanyagok raktáron. Csoknyay József, 

tűzifa és építőanyag ker. 
Celldömölk, Árpád-ucca 7, szám. 

a leg;n;_ 
Dinkateve' 

Z o n g o r á t 

választékban kaphatóit 
' ir papirfcereskédesében. 

ngol~éí ntviHorjes* 
megelégedésre Vadász 

ienS. zongorahangoló'; — Előjegyzések e lap 
kiadóhivatalába kéretnek. 

h l z á t i í r i l l í ^ i 
wn keresse fel Biczó István JSS^Pfg^ 

Lajos-accában és bízza meg házának javításával, 
mert az általa végzett munka után háza 10 évig 
nem szórni javításra. Elvállal minden az építke
zésbe vágó javítást, valanünt. nj házak építését 

W ' o l c s ó ár mellett és azokat kifogástalanul 

Nyomatott Dinkgreve 
Nándor villan/erőre berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk. 


