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Felelős szerkesztő és kiadó:

DINKOREVE NÁNDOR.

16.

25. síám.

Ara 20 tülér.

.. Szerkesztőség és kiadóhivatal:. .
.
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön
ide intézendők a szellemi reszt illető köziem- tyek
hirdetések és mindennemű pénzilletékek

C z e i 1d ö m ö I k

finnépe

Szent Benedek Rend jubileuma.

Mult vasárnap gyönyörű, . verőfényes 'reggel virradt
városunkra, az enyhe |uniusi szellő méltóságteljesen len
gette az ünnepség jeléül feltűzött lobogókat.
Az útvonal, amelyen dr. Serédi. Jusztinián, Magyaroro-s- hercegprímása bevon uit, zászlódiszbu ulíjzoll,... nemzeti szin, fehér sárga és fehér-kék színekkel váltakozva T
lenglek a zászlók, amelyek az úrcá középre voltak kF
feszítve.
. .
'•-.•
Az ablakok virágokkal és szőnyegekkel pazarul feldiszilve. váriák az E'iiinenciás Urat, az egykori bencést,; aki
eljött körünkbe' ünnepelni és nagy örömünkben részt venni.
A város apraja-nagyja, jrang és valláskülömbség nélkül ünneplőben várta az örömünnepet.
— r ^ - ^ r o s ünrtepe-votHez,—mert- hiszen Szent Benedek'•-

-

Fogadtatás.

Városunk határában; •a"Cinca-pata^
Indiánul dr. TarányL Ferenc, főispán és
dr. Horváth-Kálmán alispán fogadták a
magas vendéget. A fogadtatáson jelenvoltak közeletünk', előkelőségei isr A her
cegprímás az üdvözlés után átült a fő
ispán négyes fogatára és azon folytatta
útját a városba, a gyönyörű, népies
viseletű iovasbanúerium ' vezetésével es
az' előkelőségek kíséretével.- A Kossuth
Lajos-ucca végén diszkapu volt felállítva
a hercegprimás tiszteletére, ahova sok
ezer ember sereglett össze fogadására,
nemosak városunkból, hanem az egész
Keruenesalja falvaiból is. Az ünneplók
soraiban voltak : Gyömörey György Zalavármegye főispánja, tir. Maróthy László
ny, "l.-páii, gróf EltiT Károly földbirto
kos, szentmártoni Radó Lajos felsőházi
tag, dukai Takácfa Ferenc és koltai Vidos
József cs. és kir. kamarások, földbirto
kosok, koltai Vidos Dániel, a Johánnitarend lovagja, földbirtokos. Jánossy Gá
bor, országgyűlési képviselő, Raffel Pál,
Horváth.Ernó, Bárdossy Zoltán földbir
tokosok, Simon Sándor városbiró-és dr.
Pintér József főjegyző vezetésével a kép
viselőtestület. tajrjAuJz összes hatóságok,;
hivatalok vezetői
i^S^^^ff^véW
kimondottan kath; egyesületek képviselői,
az.5U számú Lehel és a 35JL számú,
Kapiszirán- János cserkészcsapatok, -a
celldömölki és alsósági levente, és tűz
oltó egyesületek. A hercegprímást az
ünueplőJvQzonsigJi^^
táv járási főszolgabíró köszöntötte az
alábbi b e s z é d d e l v

"'•" Fóniágassfgu Bibornok Ur^l——-'Engedje meg Eminenciád,—hógy
most, "mikor kis városunk falai közéérkezett, "Celldömölk nagyközségés a
járás közönsége nevében' mély hódo
lattal és tisztelettel, üdvözöl jenu . . .
'..'.Köszöntöm Eminenciádat, mint

Rendjének köszönheti létezését és a lakosság éltől áthatva,
átérezte a. nagy nap jelentőségét, mély hódolattal rótta le
szeretetadóiát a jubiláló rend iránt,.amit külsőségekben is
a legnagyobb mértékben kifejezésre juttatott. -—Mélyl. megilletődéssel és hálával_jkjejj^ hMölnunk _dr.
Serédi Jusztinián biboros hercegprímás ur Üeminencíájának,
bogy ezen ünnepségünkre eljönni éa'megjelenésévé! annak*
fényét emelni méltóztatott.
Felejthetetlen lesz mindnyájunk szivében és örök há
lára kötelez- bennünkel.Öeminenciáia jóságos szeretete, ami
nek viszonzásául hálaimánkat.-küldjük az Egek Urához,
hogy ÓXőinagassagit éttésse és tártra* az anyaszentegyház
és édes hazánk javára s adjon'erőt Óiminenciájénak kitűzött
-céljaioák mielőbbi megvalósításához.
'——
;

hazánk első zászlós urát, a tudós egy- vendéget, amely tttvonalon a jriUónbözó
házfejedflmet. Köszöntöm Eminenciá iskolák növendékei álltak sorfalat.
dat. mint a' pápa Őszentsége kedvelt
. Itt jegyezzük rheg, hogy a~ reggé
fiát és az-unneplő Szent Benedek rend 8 .órai'harangozás alkalmával a Mária
kimagasló -tagját, akit.. Kemenesalja nagyharang szive ketté törött, azért nem
földjéhez elszakíthatatlan szálak fűznek. hallottuk annak érces mély hangját az
Nagy tehát a mi örömünk, hogy ünnepélyen.'.-,.'!
. - Néhány perccel a hercegprímás
Eminenciád kegyesen elfogadva meg
hívásunkat, bennünket magas megje megérkezése előtti állott meg a rendház
lenésével kitüntetni méltóztatott, kegyes főbéjárójá előtt gróf Mikes János megyés
kedjék ezért hálás köszönetünket el püspök autója. ÍH Jaiidi Bernardin apát
fogadta és Bornemissza "íTén; kongregafogadni.
-"." Es most arra kérem az "IstenC
hogy áldja "meg Eminenciádat,- áldja át. Közvetlen utánna Jándi Bernardin apát,
meg Eminenciád hazafias munkáját;, kormány főtanácsos, a celldömölki bencés
amellyel minket árva magyarokat egy konvent tagjai és a kath. egyesületek élén
szebb, egy boldogabb |övö félé vezetni fogadta a hercegprímást. Jándi Bernardin .
igyekszik, mikor nem kell majd köny- apát, ..mély: vallásosságtól izzó beszéde
nyes szemmel szűk határainkon-kite után Nagy Margit kongregánista köszön
tötte a hercegprímást, és csokrot nyúj
kinteni elszakított testvéreinkre.
:
Isten hozta Eminenciádat, Isten I tott át neki.
A hercegprimás az üdvözlésekre
tartsa meg mindnyájunk örömére.
.
A hercegprimás válaszában meleg többek között ezeket mondotta:
szavakban mondott köszönetet az itapo- |
— Mindig szeretettel jöttem ide,
záns fogad látásért.
> amikor nagy munka után olykor-olykor
» - — Végtelen örömmel jöttem —
egy kis pihenésre vágytam.
mondotta — a Benedek-rendnek ebbe
A hercegprímás az üdöziés után
a városába, ahol már többször meg visszavonult a bencés rendházba, ahol
i n d u l t a m •isJegutó^*' 3ff1ftiMtoj|f^O biböri díszbe öltözött .és á bencés kun'Y
hónapot éltöltottéáíT!^^z.eretéttér gori- vent tagjaitól és MikeT JáaTrJs^frrjTTner"
: dojok még ma is erce. a városra, gyéspüspöktól kisérve, a cserkészek
mert látom itt a katliolikus hit és a tisz.telgó sorai között áz apátsági temp
lia/.a iránt való lankadatlan szeretetet. lomba, vonult, ahol fényes Segédlettel
A mai napot örömnapnak fogom tar jubileumi főpapi nagy misét pontifikált.
tani és ha"! visszagondolok erre a ked- Mise.alatt Ulilár Gyü£ligazgaínJaniló
—-ves^ foiradíssSásra, tndom jól,—hogy= karnagy preciz TézétóseThííRlJ**aT^gy' "
Kemenesalja, népe hűségesen ragasz-. házi yegyeskar zene.. kíséretté, énekelte
• kodik azokhoz .az eszmékhez, amelye- Béc-tier latin miséjét, áhítatot' keltő mü7ket-én hirdetek ^ ősei buzgóságához véstottel: — -j - . . '-'
—U —
.
•éa -hazaszeretetéhez:
,
-Evangélium után dr. Brisits Frigyes
. Hatalmas, éljenzés után a hosszú budapesti cisztercita tanár, AZ országos
kpcsisór újból megindult a fellobogózott nevű iro és egyházi szónok lépett a
és virágdíszben uszó város épületei szószékre és mondta el hazaliságtól izzó
között, harangok zúgása mellett, hogy a mély hatású szentbeszédet. Bencések rendháza, elé., vigye" a magas
síörongásig meglelt templomban
1
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oly nagy volt a bőség, hogy annak kipásztorok munkásságára.
Dr. Maróthy László ny. főispán á
következtében öten elájultak, akiket a
mentők a templom mellett felállított vasmegyei bencés diákok nevében üd
mentősátorba vittek,, ahol dr. Maraczy vözölte a rendet és annak az ünnepségen
Jenő kórházi orvos részesítette őket kimagasló alakját a hercegprímást,
- f - Az ! üdvözléseket a hercegprímás
segélyben.
.
Mise végeztével a hercegprímás együttesen köszönte meg;
'— Mély megilletődéssel és há
áldást osztva vonult ki kíséretével a
lával mondok köszönetet az impozáns
templomból és a leventék tisztelgő sorai
között haladt el.. • ™~~ - fogadtatásért s ezekért a reménykedő
üdvözlő szavakért. Valahogy ugy va
Jubileumi ü n n e p s é g .
gyok, hogy én is elmondhatom: mások
Az istentisztelet után a templom
dolgoztak, mások harcolták ki az'eredészaki oldalán felállított díszsátorban a
ményeket, amelyekbe én mintegy bele
hercegprímás jobbján gróf Mikes János
születtem. Ez alatt a mások alatt Szent
megyéspüspök, balról Jándi Bernardin
Benedek fiait értem, akik 1400 éven
Jömblki apát foglalt helyét, a háttérben
át dolgoztak. Ezek a nagy bencés
pedig a celldömölki konvent tagjai és a
elődök tanítottak még engem ia a
résztvevő papság helyezkedtek el. A dísz
becsületes munkára. Gyermekségem
sátor előtt emelvény volt a szónokok
ben és kora fiatalságom éveiben egy
számára. Az emelvény előtt a cserkészek
bencés "faluban, Déakiban" éltem~"és
kordont vontak 8 ezen belül az egyesü
tanultam dolgozni, azután a szerzetesi
letek, hatóságok és hivatalok kiküldöttei
munka 'örök szent hegye Pannonhalma
és a vidéki vendégek foglaltak helyet.
erőaitette bennem a munka szeretetét^
A kordonon tul Celldömölk és vidéke
végül Rómában a bencések nagy nem
társadalma osztály és felekezeti külömbzetközi kollégiuma edzette belém a
ség nélkül nagyszabású ünnepély kere
tében hod oi i at ünneplő—beat^.-apiik . jnuiika szeretetét, éa megbecsülését A
munkának ezzel a' szeretetével jöttem
ság előtt.
. . '
haza is — ez volt "az én egyik leg
Az ünnepséget az egyházi vegyes
nagyobb útra valóm, — hogy meg
kar nyitotta meg a pápai Himnusszal,
kíséreljem annak a missziónak betöl
melynek elhangzása után Tarányi Ferenc
tését, amelyre az apostoli szentszék
dr. főispán lépett az emelvényre és az
kegye, a bencés ősök érdemeinek
alábbi lendületes beszéddel nyitotta meg
megbecsüléseképen haza küldött. Kö
az ünnepségei:
telességemnek tartom bejelenteni, hogy
— Rideg, önző érdekek megaka
azért a sok-sok jóért, amit én az
dályozták — úgymond — hogy a
líristpntril Szent"RenedeLrendje utján
-vármegye J I mai ünnepségen—régi
kaptam, ugy hódolok a rend előtt,
nagyságában jelenjen meg. De a nyo
högy^ iránta érzett szeretetem mindig
mási;to"^dásá^ váTs^inelypóntjte
nagyobb lesz.
S~L
jutva is részt kér a Benedek rend
A hercegprímás nagy tetszéssel fo
. jubileumi ünnepségéből, hogy a kö
szönet és hála adóját lerója egyrészt gadott beszéde-után dr. Havasy Béla
á múltnak, másrészt a jelennek. Keme-" kir." járásbirósági elnök, a ""rém. kath.
nesalja ezen ünnepségén mély hódolat egyházközség elnöke az alábbi beszédben
tal köszöntöm Eminenciádat, akinek köszöntötte a rendet:
megjelenése ezt az ünnepet országos
A Szent Benedek Rend 1400
keretűvé tette.
éves jubileumának nagy jelentőségét
Jánossy Gábor, a celldömölki vá
és annak - fontosságát átérezve és attól
lasztókerület országgyűlési képviselője
áthatva, — a celldömölki róm. kath.
bibliai idézetekkel kezdi meg nagy
"hitközség nevében és képviseletében
hatású beszédét, a szereletet tárja az ' mint a hitközség világi elnöke mély
ünneplő gyülekezet elé. Kemenesalja
tisztelettel köszöntöm a nagy multu
istenfélő ér hazáját szerető népe nevében - Rendet és annak érdemekben gazdag
köszöntötte a Benedek rendet, többek
d ömöl ki Apátságát, amely apátságbak
között a következőket mondva:
— ' ..Kemenesalja szive" nemcsak ere
detét, hanem vallásos, hitbeli fellen
— Ez a rend hiven teljesítette
dülését, hagyományos Mária kultuszát
történelmi hivatását, hirdetve a kölés hazafias erényeit is méltán köszöni.
osönös megértést, a hazafiasságot és
' - a vallásosságot. Minden - magyar sziv
Amidón Celldömölk katholikus kö
igaz lélekkel tekint ma á Bencések
zönségének mélységes háláját és kö
. nagy fiának apostoli működése elé.
szönetét tolmácsolom az ünnepelt
Arra kérjük a magyarok Istenét, aki
. Rendnek és a Kend itt Celldömölkön
minket igazán szerethetett, mert any-.
áldásosán működő Apátságának eddigi
nyira próbára .tette nemzetünket,hogy
eredményes működéséért, imádkozva
- áldja meg hercegprímásunk müködékérem a Mindenhatót: árassza Szent_ « < ^ ^ « S 8 ^ * d j a ' ' i s t e f i T hojíy övjrö/tdesjat .' '^jktím^t^M^^é^rA,
hogy ez
mint Nagy-Magyarország Hercegpri-az Apátság múltjához hiven•»Isten
. mását üdvözölhessük I
segítségével és a celli Szűz Anyának
Dr. Pletnits Ferenc kormányfőta • mennyei oltalma alatt továbbra is
hasznos tevékenységet fejthessen ki
nácsos Celldömölk- közönsége nevében
az Egyház,.! Haza és Kemenesalja
üdvözölte _az apátságot s mély szántásu
felvirágoztatására I
.
" beszédében-Ismertette a jubiláns rend
eseményekben gazdag történetét,
Az Isten áldja, — az Isten él
Dr. .Kiss Lajos pápai káplán, alsótesse Méltóságodat 1
"'
sági. esperes-plébános, a kemenesaljai ' '. ' Koltai Vidos Dániel, a Johannita-,
esperesi kör papságának és híveinek rend lovagjar ax ev. egyház felügyelője,
nevében mondott üdvözlő szavakat a az evangélikusok . nevében üdvözölte az
jubiláló apátságnak, amely egyik legré- apátságot.
'
• gibb kolostora -a magyarországi bencés
^ A Szent Benedek rend — mon
rendnek, amelynek magvető müKödése
dotta — méltó büszkeséggel tekinthet
készítette elő 3 talajt a kemenesaljai lel - viasza mind a katholikus, mind pedig

25. szím

a nemzeti kultúra szolgálatában eltöltőn
1000 évre^ámelynek lelkes és hűséges
munkásai voltak a dicső múltban ét
lesznek derék magvetői és gondviselj
dajkái nemzetünk jövendőjében is. |
magyar hon evangélikusai azért tekin.
tettek fel mindenkor a legnagyobb üst,
. telettel és nagyrabecsüléssel á bencéi
rendre, mert ez a rend velük szemben
is valóságra keltette a cimer pajzsába
vésett„Pai jelszót és keresztényi tánvlemmel és mindenkor nemes megértéssél viseltetett irántuk.
Tóth Miklós kir. járásbiró a refor
mátusfiókegyb'áznevében az Isten ho&szin
tarfó áldását kérte a .bencés rend mj.
ködésére.
-.
.
Dr. Szekeres Pál ügyvéd a congr.
izr. hitközség elnöke meleg szavakban
fejezte ki a hitközség jó -kivánatait.
^-Efl-is-a—beneés rendnek voL
tam a növendéke — mondotta — éi
tanúságot tehetek róla, hogy a bencés
rend világító fáklyája volt mindig i
magyar kultúrának. Amig á^magju
nemzet kardforgató része a harcokban
kereste: a dicsőséget, addig a bencések
maguk köré gyűjtötték az iskolában
-az ifjúságot és őket a tudomány mellett
a hazaszeretre nevelték..
Fischer Emil kereskedő, az orth.
izr. hitközség elnöke meleg szavakkal
csatlakozott az üdvözlők táborahoz.
»
— Üdvözlöm — úgymond a jubiláló rendet, amely mindig i
- legnagyobb szeretettél viseltetett a mii
i vallásúak iránt.
.. ;
Dr. Havasy Béla ia kir. járásbíró
ság elnöke, a ltivatalot^-haté*ágok
nevében emlékezett meg a jubiláló ben
cés/ rendről. . -- —
.
;
Bárdasi Gyula máv. felügyelő-állómásfónök a vasutasok és a celldömölki
férfi egyesületek üdvözletét hozta ma
gával.
Dr. Havasy Béláné a nóegyesületek
nevében üdvözölte a rendet az alább":
beszéddel:
Méltóságos és Főtisztelendő Apát Ur I
Szerény szavaimban kis városink
összes asszonyai és leányai üdvözlik
örvendező, hálás lélekkel a jubiláló
Szent Benedek Rendet, melynek helyi
székháza hosszú évtizedek óta erőfor
rása volt a lelkeknek, kegyelem csa
tornája a krisztusi életnek. Ha u
• előttünk élők sokat merítettek e for
rásból, ugy mi, akik a kegyeletei
' ünnepre összegyültünk, elmondhatjuk.. g
- hogy" bővelkedünk azokban á lelkiji- ~H
javakban, melyeket Isten az ó buzgó 1
papjai által nekünk osztogat. Aki' 1
ismeri a női lélek mélységeit, ah g
tudja á női életnek örvényeit, az tudja, H
mit köszönhetünk mi hitünk irányítói. I
családi boldqgságaeif^íáiC'efe-- MSÍ - *
Szent Benedek méltó utódainak.
•
Midőn a lélekemelő, szép jubile
um alkalmával a celldömölki nők mély
séges háláját tolmácsolom, imádkon*
mondom el. forró óhajtásom : * i°
Isten különös áldása legyen szereteti
' Apát Urunkon, a dömölki Apátságon
• éai a dicsőséges, Rend minden e*gy*
tagján. .
V
. 1 2 '_•"
Jándi Bernardin dömölki apa
mány fő tanácsos mondott köszönetét <•
üdvözlésekért.
' .
Régebben a bencés apátságok,
teljesitettér\ közjegyaői teendőket"
mondotta. A vegyes bizottoágök elníu
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kei, sz apátok irták alá a bizonyítványokat és ütötték rá a pecsétet Ne
kem ma ugyanez a szerep jutott: nincs
más dolgom, minthogy aláírjam és
megpecsételjem a szeretet aktáit, azt
a sok-sok üdvözlést, méltatást és«azfiretetet, ami ma itt elhangzott. Ha
megvannak azok a becsülendő tulajdonságok a rendbe,amelyeket
nokok magasztaltak, azok Szent Bene
dek lelkéből, a Regulából sugároznak
ki. A Regula a bencések elé két köte
lességet állit: az Isten irgalmának a
keresését és a testvériség ápolását.
Subiacóban ma is őrzik Szent Be' nedek rózsafáját, amelynek niinden
levelén a Szent vércseppjei piroslanak,
ez a rózsafa tanítás a bencéseknek,
hogy bármikor áldozzák fel vérüket
^enájnkért, hazájukért, egyházukért A
Véráldozatnak megvan- a jutalma is,
. ennek is megteremnek a'maga rózsái:
az jlyen ünnepek mint a mai! amelyek
Szer.t Benedek rózsáinak illalát áraszt
ják fiai felé. Ez a rózsaillát és ezek
az ünnepek arra kötelezik a magyar
* béricéiéket. líögy'Tiirnden munkájuk
kal, tehetségükkel és ha kell — vé
rükkel továbbra is szolgálják a magyar
hazát és ál.egyházat.
—
. Az ünnepélyt zene és énekszámok
egészítették ki.
.*
A vasutas dalárda szép^erős hang
ban előadott énekszámaival nagy hátast
keltett.
A zeneszámokat a szombathelyi LeJ

vente zenekar látta el nagy felkészült
~séggel~ég precizitással
Az impozáns ünnepség a Himnusz
eléneklésével ért Véget"•-""'
"

Frigyes budapesti cisztercita tanár. Molnár
Bertalan pannonbaimi ujoocmester, dr. hasa
Lajos esperes; dr. Pintér József főjegyző.Simon
Sándor városbíró, Pártit József dr. szrntszéki
jegyző, dr. Lacra István primási titkár és a
bencés konvent tagjai..
Az ebéden, a pápára és a kormányzóra
Jándi Bernardin apát,
kormányfótanácsos,
a hercegprímásra Tarányi Ferenc dr. mondott
fel köszöntői, mire a hercegprímás meleg

megfeszített munkával dolgoztak a siker eléré
sében, amiért méltán kiérdemelték az elisme
rés pálmáját,

A nemzet a vértanukért.
L o r d R o t h e r m e r e levele.

József kir. herceg tábornagy fővédnök
sége, Pékár Gyula ny. minisz, orssgy. képvi
selő és Vary Albert koronaügyész h., orszgy.
képviselő elnöksége alatt álló Országos' Bi
tőt mondott ínég dr. Horváth Kálmán alispán zottság, a nemzet akaratából, a parlament
Mikes János gróf megyéspüspök*', aki szere elölt hatalmas emlékművet emel az 1918—
tettel köszönte meg a szívélyes üdvözlést 1919. évi rémuralom mintegy 600 vértanujá
és köszöntötte a jubiláló Rendet, végül Pósfay' nak, dr. Fritz János főorvos, az Országos Bi
Gusztáv főszolgabíró a jubiláló rendet üdvö zottság propaganda elnökének gondolata é s zölte az alábbi beszéddel:
- '
javaslata alapján, Lechoer Jenő dr. építőmű
Fómagasságu Bibornok Or! Méltóságos Me vész tervei szerint, akinek Füredi Rikárd
gyéspüspök Drl Melyen Tisztelt Draiml
szobrász-müve.-z a munkatársa. Az alapozási
Hazánk egét most fekete felhő borítja. munkálatok a helyszínen megkezdődtek, hogy
A nemzet bizalom és kétség, remény az alkptmány és állami rend visszaállításának
és csüggedés, nagy szegénység és. kevés 10'éves évfordulóján országos ünnep és nem
jólét között vergődik.
zeti megnyilatkozások keretében megtörtén
De bármennyire sok sebből vérzünk hessék a leleplezés. Az egész magyar nemzet
is, jól esik tudn' azt. hogy Országunk kegyelettel adakozik a vértanuk emlékének.
Nagyjai és tiszta lelkű vezérei gigászi erővel Az adakozást a magyar országgyűlés felsőháza
fáradoznak azon, hogy bennünket a Feltá 1000, a magyar országgyűlés képviselőháza
1000, gróf Bethlen István miniszterelnök 1I«D0,
madás felé vezessenek.
Ebben a küzdelemben, ebben a mun gróf Csakv Károly honvédelmi miniszter 1000.
kában méltó példát vehetnek a jnbiláló Walkó Lajos külügyminiszter 1000, Mayer
Szent Benedek Rendtől, melynek fiai 14 János löldmivelésűgyi' miniszter 1000, gróf
évszázadon át keresztlel és karddal, tollal, Klebelsberg Kunó kultuszminiszter 5000 es a
vagy szóval;"a hitélel, az erkölcsiség,a ha Ludovika Akadémia 1000 pengős adománya
indította meg. A sajtóadakozást Légrády Ottó
zafiság, a tudományok és művészetek ápo
500 pei.gös, a társadalmi személyi adakozást
lása terén oly eredményeket értek el, me
Sipőcz Jenő polgármester 250 pengős ado
lyekkel jogosan kiérdemellek minden idők
mánya vezeti be. A nemes adakozók torába
elismerését és csodálatát.
lépett 2000 pengős adományával hazánk négy
Ebben a rendben a magasztos esz barátja Lord Rothermere, dr. Fritz János
méknek oly hatalmas forrása buzogott, propaganda elnökhöz intézett alábbi levelével:,
mely minden időben gyógyított, alkotott és
lölemelt.
"
--•»••— ., -.
— »Kedves Doktor Fritz János.
Neküuk celldömölkleknek is van MonA legmélyebb benyomást teszi reám
tecassiuonk, ez a község is a Szent Benedek ama szobormű szépsége , méltósága, melyet
Kendnek köszönheti életrs keltéset, ezen a magyar uemzet készül emelni ama 600
rend a község atyja, az atyát pedig Isten elszánt, magyar polgár emlékének akik életüket—
negyedik parancsolata szerint tiszteim kell. áldoztak hazájukért a kommunista lorAdalom
Mi. tiszteljük is az. atyát, mert ezen a ma- alatt Elszántságukkal, mely oly vitézül vedta
gyár" föl Jön hosszú életűek akarunk maradni. a magyar alkotmányt, Magyarországé hős hat
De, hogy ezt elérhessük, al kell ven uj fejezettel szaporítottak azt az ezeréves
nünk Szent Benedek Atya parancsát is:Ora dicsőséges jdArténetet, melynek folyamán .Ma
el labora: Imádkozzál és dolgozzál
gyarország bebizonyította, hogy biztos szikla
Ily érzelmek közölt köszöntöm e he vara a barbarizmus és forrongások ama te
lyütt a jubiláló Szent Benedek Rendet, a mérdek, ostromló hullamaival szemben, me
dömölki Apátságot, annak Jelenlegi fejét, lyek megtörtek e'zeu a magyar védőfaion,
Jandi Bernardin Apátur Oméltóságái és Nem tudom eléggé melegen kifejezni bániulaezen rendházban élő lőtisztelepdő urakat . j-tomat azért a- kiszámíthatatlan értékű szolgá
. Éljenek sokáig és az Isten engedje latért, melyet Magyarország ezzel az ezeréves
védelemmel az európai civilizációnak tett A
megérni velünk együtt Trianon bukását
Gróf Mikes János megyéspüspök az ebéd kétségbeesés és a rombolás ama korszaka,
befejezése után autón visszatért Szombathelyre, mely közvetlenül a háborút követte, kikerül- Délntán a hercegprímás látogatást tett hetetlenül melegágyává vált bizonyos vad és
a Zárdában, ahol Zsámboki Irma elemi isk. fogadalmi reményeknek Europaszerte és he-"
és Hencsey Annus polgári iskolai növendékek kem megdönthetetlen meggyőződésem, hogy a
virágcsokorral köszöntöttik, Kozma M Alicis magyar polgárság a bolsevizmus kitörésének
nővér pedig a Zárda nevében üdvözölte nzotan megállításánál ujabb óriási szolgálatot tett
.meglátogatta Orv. Szőgyény-Marich Ferencné egész Európának. Az a feséges emlék,melyet
grófnőt és csaladját. Estelelé kiment a teme önök a parlament elé emelendenek a nemzet
tőbe és a kripta elölt imadsásot mondott ott vértanúinak dicsőséges emlékéré, njabb hat
pihenő -testvérbátyjáért, Serédi Marcellért és hatós tüzelője lesz a jövendő nemzedéknek,
Gulyás Elek egykori plébánosáért.
hogy még életűk árán is tör hetetlenül fenn
e

• iszküldöttség.
Az ünnepség lezajlása-ólán a herceg
prímás visszavonult a . rendházba, melyuek.
folyosóján egy monstre küldöttséget fogadott,
melynek szónoka Simon Sándor városbíró volt.
A küídölt-égben reszt vetlek: városi
képviselő testület, a kath.. ev... ref. é s ' izr.
hitközségek'kiküldöttei, járásbíróság, szolgatiroeag, adóhivatal, állomásfőnökség, . ffitőhá
főnökség, szertar főnökség, osztáfyraéfnökeég,
pénzügyőrség, polgári fiu es leányiskolák, kath..
ev. elemi iskolák, uri kaszinó,, Ipartestület,
Kath. Legényegylet, leányok Maria kongregá
ciója, O.táregylel, ob.atuaok, obialak, katb,
szanatórium egyesület, F.y. Idusáéi Egyesület
Ev. Nöetylet, Izr. Nőegylet, C S, 56. szamu
Lehet, 356' szamu Kapisztrán' •anoa cserkész
csapat', kereskedők egyesülete. kOzkórbáz
orvosi é o.-zlviselői kara, levente egyesület,
mat. mozdonyvezetők köre, mav. vasutasok;
köre es máv. temetkezési egylet kiküldöttéi.
A hercegprímás válaszában elmondotta,
tartsák az alkotmányosság eme elven, melye
Szarénid.
hogy kellemesen emlékezik vissza celldömölki
lelkipasztorkodasának Idejére. Nagy igyekeze._ Este 9 őrskor a Kath. Legényegylet és ken mint fuudamentumoo minden civilizáció
tel fogott, neki annak idején lelkipásztori mun a Máv. Vasutas Dalárda-impozáns lampionos nak nyugodnia kell. Büszke vágyok reá, hogy
kájának, de csak kevés ideig' működhetett, menetben vonnlt a bencés rendház elé és ott ebben a kapcsolatban önök engem is Magyar
mert lelsőbbsége más állomásra rendelte. a hercegprímás és az apáiság tiszteletére sze- ország fiának tartanak és boldog leszek, ha
Va ami azonban mindig visszahúzta ide ugy, renádot adott A szerenádon Celldömölk la- elfogadjak tőlem-az itt mellékelt 2000 pengőt
bi;>*y -minden esztendőben felkereste • Celldö- jfjagájja, ugvszólsán. teljes tréndian megjelent ée megengedik, hagy szén nevem i* ott legyen
mölköt, felujitoT?»T-*iagával vitte és mae^v«<ej.^,-j| ^ ^p i ás meleg „ . p ^ a ^ ^ s ^ z v i . ^ i l ^ a i i c k lajstromában, .akik hrWdtMval' "
annak a vértanú önfeláldozásnak, melye
viszi most is azt a szeretetei, amely Celldö- meg az Pmeplést
mólkö i mindentől és mindenkitől sugárzik
A hercegprímás hétfőn reggel az apát nemes célzatú emlékmű megtestesít. London
feléje. Ez a szeretet soha meg ne fogyatkoz sági, templomban 6 órakor a kegyoltarnál 1929. június 6.
zék, hanem egyre nőjjön, mert akármilyen -..udes misét mondott A .hercegprímásnak
Igen készséges híve: Rothermere.<
szegények legyünk is, a szeretet, minden ba volt osztálytársa' dr.' Horváth Károly plébános
Az Országos Bizottság most küldi szét
junkon; át fog bennünket segíteni.
minislrálfe A szentmise alatt* a hercegprímás kérő leveleit a hatóságokhoz, a belügyminisz
ter támogató rendeletével, az egyházi és világi
' * " ' . ' ' O i a w e b é d . • sok hivét részesített szent áldozásban:— '•'
A szentmise után visszatért a rendházba, intézményekhez és a társadalomhoz, hogy .
. .Délután "fél 2 órakor Jándi Bernardin
szerény adománnyal járuljanak hozzá az em
honnan
7
órakor
-autón
elindult
Esztergomba.
dömöikí apát- díszebédet adott a hercegprímás
-tiszteletére, amelyen a hercegprímás és a me .'-:''indulásnál hatalmas tömeg gyflll egybfl>és lékmű költségeihez. Schill-Ferenc tábornok, a
gyéspüspökön kivűl részt vetlek: dr: Tarányi j szeretettél ünnepelték az egyházfejedelmet, m. -kir. csendőrség felügyelője.-önkéntes ada
kozásra szólította fel a csendőrség* mioden
Ferenc és Gvömörey György főispánok, dr" ] akinek autóját tele hintették virággal.tagját. Dr. ltezzegh-Huszágh Mikin.- főkapitány
Marolhy- László ny. fő>pán. dr. Horváth Kál ^
A mindenben jól sikerült., felejthetetlen is magáévá tetté az Ország o-- Bizottság ha
maii .alispán, gróf Eltz Károly földbirtokos,
sonló kérelmét Pestvármegye közgyűlése meg
Jánossy Gábor-orszgy. képviselő, dr. Pletnits ünnepség megrendezésébén oroszlán részt,vett
szavazta a kért hozzájárulást, Agorasztó T i 
Ferenc kormányfóranácsos, koltai Vidos Dániel ki dr. Pintér JŐZsef városunk agilis főjegyzője
vadar alispán támogató körrendeletben hívta
földbrrrokos^jlr. WavaVy Béla iárásbirósasi és dr. Horváth Károly közszeretetben" "álló
fel a vármegye mindén városának és közsé.-..
elftök, Pósfay Gusztáv főszolgabíró, dr. Brisits. plébánosunk, akik fáradtságot nem kímélve,
1
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_ III. Zslgmond-ncca 35.
Mérsékelt árak, modern
t é s , aelegrlzssolgáltatás, lift.
e lap előüsetöje a Dunára néző

gének eled tisztviselőjét, hogy minden varos,
község lélekszámának megfelelőiig egy fillér
rel járuljon hozzá a vértanuk emlékművének
költségeihez. Az Országos Bizottság ismételten
felhívja mindenkinek a figyelmét, bogy gyűj
téssel sem hivatásos gyűjtőt, sem ügynököt
nem. bízott meg, hanem minden ősszeg befi
zetőlapon a Pénzintézeti Központba a »Vértanok* 36.800 számú számlájára küldendő be.

legelsőrendübb. modern
családi szállodája az

SZALLOOA

Telefon: Ant 517—36.
berendezés, központi fű
Engedményt kap ön, mint
ESPLANADE nagyszállóban.
tával, mert' ha két éven belül nem történik
változás, gazdaságilag is összeroppanunk. Mi
nem érünk rá várni 1 A külügyi kormányzat
nak az a kötelessége, hogy megszervezze a
külföldön levő erőket és segítséget amely —
bála a fölvilágosító tevékenységnek — mind
szélesebb körbén toboroz liiveket a magyar
ügynek. Reméljük, hogy egy év múlva olyan
naggyülésre jövünk itt össze, araeiy az ered
ményekről számSI be.
'
Többek felszólalása utan a hazafias
gyűlés lelkes hangulatban ért veget
1

M a g y a r kalász jóslása.
A'has, magyar mezők felett
. — h t j v ö - , gonosz szél nyargalász
; s borzongó nyári éjeken "71 -*
igy fottog a gyönge'kalász:

,
•

~— fv árva""és mégtíüu'zutt " • ••
nép, mely e csöppnyi földön élsz,
szörnyű sovány évek utan
mostan bő esztendőt remélsz,

! Antó, motorkerékpár, kerékpár _dij.mentaa»
elhelyezhető a cirkusz melléképületeiben Hej/
árak: Páholyülés 2 P, Zártszék I . sor Win n
=or 1.40, I . padsori Ülőhely 1.20. I I . sor 1
III. sor 80 fillér, állóhely 50
fillér.
' '
A TÉBE a magyar iparért. A TÉfit
legutóbb megtartott teljes ülése elhatározik
hogy a pénzintézeteket érdeklő kérdések rüj?
tárgyalása céljából őszre Országos Penzióiézeti Kongresszust szervez, amelyet Lillafüre
den fognak megtartani, ugyancsak ezen az
.ülésed Kresz Károly igazgató a magyar i n ,
támogatása és védelme érdekében a követkéz;
határozati javaslatot terjesztette elő. ATÉBK,
ben tömörült pénzintézetek apgodaloi
látják Magyarország kereskedelmi -mérleg,
passzivitásának az utolsó években történt erős
növekedését mélynek folytán az ország köt.
gazdasága évről-évre nagyobb összeggil iUt
a külföld, adósává. A TÉBE meggyőződést
szerinf minden eszközt fel kell használni am
hogy a kereskedelmi mérlegnek passzivitást
a lehetőség szerint csökkentessék. A külföldi
termékeknek és iparcikkeknek magyar terme
kéi; es iparcikkek által való lehető pöUáa
után. A magyar pénzintézetek hazafias köte
lességüknek tartjak annak elhatározását, hegy
összes beszerzéseiknél amennyiben erre j
lehetőség meg van, kizárólag magyar arakat
lógnak fogyasztani. Magyarország pénzintézetei
remélik és bíznak abban, hogy a mazyarlpar
es a magyar közgazdaság védelmének ebbei
a munkájában őket az egyéb gazdasági éi
•l-taj^adalva^-körök-is- követni^ fogjak.
;

BUDAPEST
ESPLANADE
-

25. szánj-
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* . oldal.

Szabadságon. Ur. Helthéssy Jenő hely
beli tb. szolgabíró két heti szabadságra megy,
amelyet kedden fog megkezdem.
^sj^—r—-HJAMttalyizSHállt^—Az ojjflya<j5yrjQy.hj*
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bivataívizsgalatot tartott
Ű
t
S
a
W
t
^
Névmagyarosítás. RoMnbergej_SaroltA |
.
hívektől, akik őt meleg ünnepié*,
ésjlpm^idöm^
részesítették. 'A Nőegylet és Ifjúsági Egy
belügyminiszteri
hclhevmini^^teri eogedéjiyeí
enupHellvel .Remete'
Kernele névre
névre -1 . .
... . .
- j . .,
„ ,
.
.j,!
változtatták.
let emléktárgyat adott at a tavozo segédbe
Iparbeszüntetés. Vitáz Fekete Lajos j késznek. Dióda Sokoray Miklós segédlelzészlesz
celldömölki lakos bobai -kislejgyüjtfl iparén
. Az alsósági körjegyzőség vezetésére:
gedé'y» rőjjemondott.
-.
I járásunk főbírája Fessler Józsefostfiyaatzgay.
A regi 5 pengősük július l-evet kimnl
y 111 jegyzőt bízta meg) aki a h.vatanezetest i
nak
tart
a Vorgaluml^"'^
I
P
° ' Ppénteken
?"
»»• hivatalos
Hetenként héttőn
köteles azt elfogadni. ' . . ^
4
Vagyon és jövedelem adó 1929. évi j
lajstroma 15 napi .közszemlére tétetett ki a |
városházán,
az' érdeklődők ez idő alatt be te
kiüthetik.
Azók a francia gyártmányú motorkerék
Táncmulatság tekeversennyel.. A Kath.
párok, melyek végig szágnldják Európa
Legényegylet július hó 7-én tartja nyári tánc
•' utvonalait
mulatságát tekeversenn, al összekötve a Ko
rona-szálló kertbelyiségében. A tekeverseny
mai nap délután 2 órakor veszi kezdetét s a
mulatság napján este 8 órakor fejeződik be,
Dean Lonvet király tengelyes
amikor a dijak kiosztása lesz. Versenydobás
mindkét név eleg garancia arra, hogy
less minden vasár és ünnepnap délután 2
az érdeklődők teljes bizalmát megnyerjék
órától 8 óráig, ezenkívül, minden kedden és
tegayorsabbl
Legszebb I
csütörtökön délután "6 órától 8 óráig.- A ver
»
Örök é l e t ü l
seny dijai: I . birka, I I . Malac, 111. arany pe
A legkényesebb igényeket is kielégítő
csétgyűrű, IV. ezüst cigarettatárca, V. séta bot
kivitelben. Oldalkocsival vagy anélkül.
3 dobás 30 fillér.
Olcsó ár. Kedvező fizetési (eltételek
Cirkusz Celldömölkön. Méreteiben is
Vasvármegye egyedüli képviselete:
hatalmas cirkusz kezdette meg ma este elő
F E R E N C Z I SÁNDOR
adásait Celldömölkön a- Vásár-téren. Rendley
mechanikus és géplakatot üzeme
igazgató országos hirü társulatával estérőlOetffyasazon yf é n .
estére .olyan produkciókat mutat be a közön
Venni szándékozok levélbivására bemnségnek, amilyeneket csakis a fővárosi nagyobb
- t a t á s r a megyek.
cirkuszokban láthatni. -KözönségünkT minden kor érdeklődött a cirkuszi mutatványok iránt,
igy bizznyára ez a kiválóan jó társulat teljes
A tronörököspár meggyiikolasántk kö
megelégedését érdemli ki. A társulat Vesz rülményei bármennyire is érdekelték at egés
prémből jött hozzánk, ahol szintén .zsúfolt világot, ez az esemény természetesen om
nézőtér előtt játszott-A gazdag műsorból ki kerülhetett biven az egykorú sajtóba. Mát
emelendő a 3 Hmros légtornászok, a 4 Adasz azonban teljesen cenznramentasen elei
D O C 3 D !

S ha jaj, csalódnod keltene;
ha én kevés magot adok,
gyermekeid maradjanak
bosan is hivő magyarok.

H

Értek tv a sok rossz' alán sok-sok aldóttan — jö nyarat,
mikor a víg magyar kasza
gazdag aranykalászt arat
„1i
Félholtra gyötrött szivetek
ámbár manap folyton zokog,
az Isten mondatja vetem:
,— Lesztek ti még majd boldogok !
Aradi-Szabó Istcdn.

H Í R E K .
T i l t a k o z ó g y ü l é s Trianon ellen.
A Terülelvédő Egyesületek Szövetsége
és a Reviziós Liga vasárnap délre a trianoni
9-ik évlorduló alkalmából tiltakozó.naggyülést
hirdetett a budapesti Szabadság-téren,amelyen
többezer ember vett részt
A megnyitóbeszéd ntásf Vary Albert
orszgy. képviselő állott az emelvényre-.
— A trianoni papír — mondotta Váry
— megrendíti bennünk a hitet a haladásban,
a kultúrában és a becsületben. Midőn ezt a
szerződést aláirtok, egyúttal fogadalmat tettünk
arra, hogy megteremtjük, felépítjük újra Ma
gyarországot Hogy ezt megvalósíthassuk, a
•nagy magyar egységet kéli életre hivni. Nem
lehet felekezeti, párt, oertálykOIOmbség ebben
a kérdésben. Utalok Herczeg Ferenc felhívá
sára, amelyet a magyar szociáldemokrata
"parthoz intézett és újra (elkérem őket, csat
lakozzanak a Revíziós Ligához Tegyék még"ontolás tárgyává hívó szavunkat és ne kőzőiteé
bői. TEljenTTIgy 'legyen IJlSzükségünk W
magyar munkásság közreműködésére. A ma
gyar munkás hazafias és beletartozik ebbe az
egységbe. . . .
.
Urmánezy Nándor izzó szavak kísére
tében terjesztette be a határozati javaslatot
Eckhardt Tibor, a Reviziós Liga ügy
vezető elnöke beszélt ezután: — Ehhez a munkához — mondta —
össze kell lógni az egész magyar népnek és
ezért a magyar mnnkásUrsadalomnak is itt
van a helye a mi sorainkban. Azonban nem
csak a szociáldemokrata párt az, amely ki
vonja magát, hanem van' egy másik tényező
is; a magyar külügyminisztérium. Pedig lehe
tetlen, hogy a külügyi hatóság ne foglalkozzék
a revízió kérdésével, A külügyminisztérium
kénytelen lesz foglalkozni a revízió gondola-
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R E N É GILLET PARIS

""^tései^apján^'e^
tornász, Mórelly kéz és fej ekvilibrista, a 2 képfelvételek kieéretében a legkiválóbb magfit
Rendly lábmüattrakcióikkal, Schossy Magyar riporter, Pásztor-. Árpád a Lantos Magast
ország legjobb zenebohóca, 2 Egon snlydobók, június 15-iki számában. Ugyanebben á szi:
Annié & Úrban amerikai excentrikusok, Man ban.kitűnő képek matatják be azt hogy
kónk nővérek a dopla trapézon, több szabadon lyen volt a bábom a valóságban és hogy
idomitott ló elővezetése és mülovaglások
ezzel szemben hogy tüntetik föl azt egyre*
Bimbó éa Lulu simi é s charleston excentriku filmeken, másrészt a legújabb szindsrabokbn
sok, 3 Jánosai ördöghinta-légtornászok, Charlv A kassai emberevő cigányok bünpöre te*
A- U
. . K - .aktrobatikns
1,
k- .:,
. . -i
.
V,
ég
Beby
excentrikusok,
2 Kal- {aktuálissá a cigányokról szóló, kitűnően illoal1

mariniaa levegő
I ^ t o r L á s z ' r ó " ^ ' A s z l á n y i R*
ványok
lengő királyai,
nyújtón, hajmeresztő
6 ViUanynov mutatorosz i rálVriportot
roly novellát,, a Magyar Simplicissimus cm.
kozák
Koki
idomitott élclapmelléklet, Markoviu Rodion
e o n e n r tánobalétt,
* i Ion eA n i m
i l Á n szabadon
O STZ11
.
_ uj
_ re I • •
ponny ló, a közönség kedvence. Ilyen hatal kozmetikai cikk a napfürdőről, kottstnelW*
mas műsor várja a- közönséget, amelynek divat ée sportcikk stb. különösen élénké tea*
minden egyes száma művészi előadást nyújt ezt a számol
t .
Vasárnap, január 16-án a társalat két előadást " • •' A Lantos Magazin havonként kéttf
tart, délután 4 órakor és este (él 9 órakor jelenik meg. Ara számonként 1 pengő.
•

előfizetés 24 pengő. Minden éves előfizető'
ajandékulegy .6—9 cm-es Kodak léuyképező
gépet kap Prospektust levelezőlapon . kérhet
bárki a Lantos Magazin kiadóhivatalától Bu
dapest IV. Mozeum-kOrut 1. V.
'
k Szombathelyi Máv. Haladás dalesté.lye Celldömölkön. Hiröl adtuk már, bogy a
szombathelyi Már. Haladás Dalegylet ma este
8 órakor a polgári fiúiskola tornatermebea
magas színvonalú dalestelyt rendez. Most már |
módunkban van közölni a dalestéiy műsorát.
celldömölki vasutasok uj.de nagy reményekre |
jogosult dalárdája is fellép néhány darabjával.
A Haladás dalárda olaazorssági turnéján nagy
eredményeket ért el és jó hírnevet szerzett a
magyar énektulturanak. Azóta most itt nálunk
szerepel először nyilvánosan, miért is bizunk
.abban, hogy Celldömölk közönsége tömeges
felét
aporoo
cipő
legelsártmgú
megjelenésével fog .demonstrálni ezen a ma
gas színvonalú műdalestélyen. Az estély mű
minőságeéjLMz
Önérdeke,
fogy
sorát itt közöljük: . 1 . Szabados: Hiszekegy,
i Giovioezza (Tascista induló). 3. , De mén v;
Botdogasszony anyánk. 4. Kárpáti; Kurueoótak
' a. (Te vagy a legény b.) Balogh Adám nótája
c. (Csínom Palkó). Előadja a Haladás. 5. Ku. ruceóták. Tárogatón előadja Ráez József karkaplan. Szünet. 6. Népdalegyveleg. Előadj a a
Gyomor és hashántalmak, izgékonyság,
4. Elvonulás.
\
Celldömölki Vasutas Dalárda. 7. Sztojánovics:
5. Szakaszgyakorlatok, bemutatják a ver j migrén, kimerültség, szédülés, szivszornlás,
rémes álmok, ijedtség, általános rosszullét,
Érik a búzakalász. Befordultam a konyhára, senyén résztvevő L E. ek
j .csökkent munkaképesség megszűnhetnek azálVörösbort ittam az este, Katalin positai nó6. 100 méteres sikíntásidOnióje.
.
,
tal.hogy
a beteg naponként reggel éhgyomorra
. ták. Előadja a Haladás. 8. Nem loptam—én7. 4X*00 méterei r.talóta verseny.
életemben. Hoppé; Sűrű erdő, NépdaJegy.veleg.
8. A uagysimooyi L E. külön mutatványa. megiszik egy pohár természetes »Ferenc Jó•zseN jieserOvizet. Orvostanárok dicsérik azon
Heees ;.tafe.i»" verseny,
jemény: Csendes nyári ép iO Kárpáti bánta
r d f a i riiimmm*
f f i fAe y a ' '
^mnWS^mmfSí^mniSmyíífmimMzilf
10. A tokorcsi L• . 1E1 ."Ni'-Du.'
viz járványok idején is mint birtos és enyhe
Laeia. 11. Kjeru: Hardangén naszut. 12. Brahms
11. 800 méterésr akfutas dödtóje.
hashajtó teljééit. Kapnaio gyógy.-'erlarakbao,
bölcsődal. Előadja a Haladás. 13. Himnusz. A
12. 1500 méteres «ikfutás döntője.
drogériákban és füszerűzletekbeo.
műsor egyes számai között .vetített képekkel
13. 400 méteres siklutas döntője.
mutatja be a Haladás olaszországi szereplé
Rajz éa kézimunka kiállítás. A polgári
14. Kézi labdajáték a cd d.imölki L El
sének kimagasló eseményeit.
iskola ebben az évben is megrendezi' ha
A) és B) csapatai között a <15 p. idővel.
gyományos
rajz és kézimunka kiállítását aa
Nem esznek hust a kecskeméti tiszt
15. Zenés szabadgyakorlatok, bemutatják
viselők. Az altalános oktalan husdrágaságra a versenyen résztvevő L. E-ek a celldömölki intézet tornatermében. A kiállítás megnyitása
június 23 ati délelőtt 9 órakor less és 25-én
ugy feltek a kecskeméti tisztviselők, hogy egy L. E. fúvós zenekarának közreműködésével.
délután zárul. Belépődíj 20 fillér, amit az
gyűlésen kimondták, miszerint mindaddig nem
16. Felvonulás.
Ifjúsági Segítő Egyesület szegénysorsn tanu
esznek hust, inig a húsvágók le nem szállítják
17.
Díjkiosztás,
záróbeszed.
lóknak taneszközökkel leendő ellátására tor. hnct » mai lenynmisH állaléfakhoz illő
dhv A '"'j"« kéáBMáa 2? «r- delelóil i.tjnthfitrt
—
18.
Himnusz,
jálsza
a
celldömölki.
L.
nívóra
meg, mert 23 án délután mát megkezdődik a
fúvós zenekara.
^~
Vizsgák a kath. elemi iskolákban. A
; kiállított kézimunkák elárusitaaa.
19. Elvonulás.
rom. kath. elemi iskolák vizsgái az alábbi
A verseny belépődíjai: (Üóhcly 60—fillér,
TIz éves jubileum. A celldömölki
sorrendben tartatnak: június 18-án délelőtt 8
Ifjúsági Egyesület folyó hó 12-én megtartott
órakor az L fiu, 10 órakor a 11 fin, délután állóhely 40 fillér, diaaaiiobely 20 lihér.
közgyűlése
elhatározta,.bogy 10 éves jubileu
3 órakor a L leány, 19-én délelőtt 8 órakor
Felhívás a volt lengyel legionistakhoz.
a III—IV. fin, délután 3 órakor a I I . leány, A magyar-lengyel barátság ápolása és kime- mát zászlóavatás! ünnepéllyel kapcsolatban L
június 20- án délelőtt 8 órakor V—VI. fiu, lyitése társadalmi kötelesség, igy többek kőzött évi szeptember hó 1-én fogja megtartani
Köszönetnyilvánítás. Á celldömölki Han
délután 3 órakor D l leány, 21 én délelőtt 8 első sorban a volt légionisták feladata is. A
órakor IV—VI. leány osztályok - tesznek vizs megpóbáltatások nehéz idejében hazánk sor gya Fogyasztási Szövetkezet közgyűlése a
gát aa évi előmenetelükről. Június 23-án d. sára fontossággal bír a testvér lengyel nemzet CESE részére 40 pengő adományt szavazott
n. 4 órakor pedig az óvodások tartjak meg barátsága. Ezért egy táborba tömöríteni célunk meg, amelyért ezúton mond köszönetet az
kedves, szórakoztató vizsgájukat.
volt bajtársainkat, hogy felújítsuk Osszekötte- egyesület vezetősége.
Torna és énekünnepély. Az állami pol
Levente verseny Celldömölkön. A «>jl- | télinket lengyelországi" volt bajtársatokkal í
dőmOlki körzetbe tartozó levente egyesületek a kölcsönös érintkezések során m'egTsmer^essIMr gári fraiakota e hó 23 án, jovg vasárnapidéi-—
folyó hó 16-án vasárnap tartják ezidei egyet a testvérnemzettel hazánk igazságtalan'meg után 6 órakor rendezi torna és énekünnepé
len versenyüket Celldömölkön a városi Sport csonkítását s ennek jelentőségél Lengyelor ly ét az iskola udvarán. Az érdeklődőket éa
telepen. A verseny programmja a kővetkező: szágra, mely a közös magyar-lengyel batár szülőket ezúton hívja meg a polg. figistola
Délelőtt 8 órakor istentisztelet a r. k. és visszaállítása nélkül egyedül fog .állni az eljö igazgatósága."- Belépődíj 20 fillér a Sportkor
ág. h. ev. templomban. Utána kb. 9 órától a vendő időben ellenségei tengereben. Felkérjük javára..
a városi Sporttelepen atlétikai mérkőzések, mindazokat, akik a világháborúban á lengyel
Köszönet. A helybeli .Hangya Szövet
bozogáoyhajitás és a bomokgödöri lőtéren légiókban szolgáltak, küldjek be címüket és a kezet, az allámi polgári fiúiskola lljnsagi Se
légióban elért rangfokozatuk és* beosztásuk gítő Egyesületének 80 P-t és aa iskola
céllövő verseny.
Dé|ntán 3 órai kezdettel 1. Felvonulás. ismertelését Miklósi Ferdinánd, Leó címére, készcsapatáoak 25 P-t adományozott. A tanuló
Budapest X , Sxabókyucca 58. Telefon: J. ifjúság nevében ezúton is hálás köszönetet
2. Hiszekegy.
3. Ünnepi beszéd, tartja Kirchner Elek, 414—27. Bajtársi üdvözlettel: Pelroritz Zoltán mood a nemesszivB adományért aa iskola
Kázmér: Sziguth Ede:
a celldömölki L. E. elnöke.
igazgatóságs. •
Rekord önfogyasztás A' londoni fém- '
tőzsde hivatalos jelentése szerint a világ ön
fogyasztása május havában rekordot-irt el,
amennyiben a szállítások 13.265 tonnát tettek
ki az április' havi 13.018 tonnával szembén.
. ^ y ^ - S e t - r a ^ k - é ^ M r t -e+.too tonnára-jmmuk,
I vagyis csupán 200 tonnával több, m m t ^ á z - "
elmúlt év végén. Különösen emelkedett az
ódfogyasztáa az Egyesült Államokban, az
'automobil konzervipar, ónlemez éa egyéb ónfogyasztó iparok konjukturája következtében.—-—
Ezt a körülményt élénken illusztrálja aa a
tény, bogy az Egyesűit Államok ipara 40.636 .
tonna ónt fogyasztott a folyó év első Ot hó
napjában, az előad évi ugyanezen időszak
31.510 tonnájával szemben.
C S A K . C t C r n i t " VEDSZÓVAL JELÖLT PALA ÉS CSŐ VAlÓDI.
Adóelengedésben részesülhetnek a fagy
•CTERNITHOVat HATaqtlKiA^
károsult szőlősgazdák. A szőlőket ért sulyoa
téli (agykárosodás következtében- a sxólóMr- • ,
Elárusító halféltI Leasingéi* Ottó fa- é s épületanyagok tokosok
a kár nagyságának arányában adó k e r e s k e d é s e CelldSmiilk, Schlesinger Rudolf Jánosháza, elengedésben
részesülhetnek. A i ex iránti kir-. " : '
Lessinger M. Arnold Fia Ram, Franki Lajos épitési-anjag vények a m. kir. pénzügyigazgatósághoz cikereskedő Rum—Csepreg.
a községi' elöljáróság utján, vagy annak
1
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25. szám.

KEMENESALJA

6. oldal.
megkerüléseiéi a pénzügy igazgatósághoz adandó
be. A folyamodványok agy is szerkeszthetők,
hogy azokban az adó elengedés több szőlő
birtokos aláírásával csoportosan is kérhető.
Kívánatos a kérvények mielőbbi beadása, mert
a mellekrflgyekből és alvószemekből előtörő
meddő, Oreshajtások tömege megtévesztheti a
beeslöt és ellenzik azok a lőrügyek elfagyá
sával bekövetkezett tulajdooképeoi kárt.
Állami, kölcsönök a magánépitkezés tá
mogatására. A Magyar Építőmesterek Egye
sületé felterjesztésben kérte a népjóléti és a
pénzügyminisztert, hogy amint az 1923. és az
azt kővető években tették, ngy most is támo
gassák a magán építkezéseket állami kölcsön
nel. Mintán a lakásínség megszüntetésére még
négy öt évig tartó tokozott építési tevékeny
ségre volna szükség, kérte az egyesület, hogy
évedként tisztviselők részére 6 millió, egyéb
építtetők részére évenként 10 millió pengő
kedvező feltételű kölcsönöket folyósítson a
kormány.
Megjelent a .Magyar Világ" TéDüjítrb
száma. Lázár István, az országos hirü, kiváló
iró szerkesztésében most jelent meg a »Magyar
Világ* cimü szépirodalmi, művészeti és tár
sadalmi folyóirat jnnius elsejei száma A
•Magyar Világ* az ország legnívósabb, legtarlalmasabb és lagaichb k'áiiitá u folyóirata,
mely; t legki valóbb írók _és művészek legjobb
inuukait hozza kéthetenként a magyar olvasó7

Négy szó!
MEGÖRÖKÍT

Mégy s z ó !

Mégy

DISKAY
SZÉPÍT

szó!

FIATALÍT.

Vésse jól emlékezetébe e négy »zót és Budapesten el ne
feledje fölkeresni e közkedvelt mester műtermeit, hol a
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l e g m ű v é s z i b b kivitelt
legmérsékeltebb árakat
kapja s hol FÉHVKÉPNAGVITÁSAIT posta
dött képek után is gyorsan és élethűen elkészítik.
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M Ű T E R M E Hí
II. Zsigmond-u. !
V I I . Rákóczi-ut 74. sz.
Lakács fürdővel szemben

Magyar Divatcsarnok házában

Telefon Automata 517—40.
^Telefon
^
leieion József
jozser 35Í-89.
ja-—w.
„, . ——™ •
. — .
,
E lap'előfizetői 25"/ kcdvezménvben részesülnek. Ezért e szelvényt v á g j a k i e s rende
léseihez mellékelje.. -v
V
1

0

tettel arra.hogy a'szelő vegetációja meelohe j Zsigmond az iróV színházáról. Milyen az ön
iszihoaualitikai—iskola
sen bizonytalan. Sőt az iden erősen felni kell Szinházi Életben. Egész Pesten nem kapott
'a peronoszpóra fellépésétől, mert maris sok kaméliát a . KamjUás hölgy. Riport a n l i i
— B g g 3 5 é T e i a r a z ~ ü ] sziin^fó^TaTOifflaiiai
helyüYt'~észleltélí "á szőiik e vészedelmer kazó színésznőkről. Hat fehérszemü prima
kiemeljük: Móricz Zsigmpnd, Krúdy Gyula, ellenségét. Fontos érdeké tehát a gazdának, donna. Ahol a közönség színész és a színész
ifj. Lázár litván novelláit, Kosztolányi Dezső, hogy a védekező permetezéseket idejében közönség. A Színházi Klet, Incze Sándor cep-'
Ernőd Tamás, Fala Tamás, Lőrinczy' György, kezdje meg és a permetező anyagok kivá— szerű hetilapja, amejyuj számában rengeteg
Aradi-Szabó István, Kazatsáy Emiiné verseit, | laszlasára a legnagyobb gondot fordítson, eikkel és gyönyörű képekét közöl, közreadjaHarsány i Zsolt, Glatz Károly, dr. Walter Ernő, I Ujabban a magyar gyártmányú Tutokil ké- a közönség első szavazatait, amelyek a Karrier
Ségesdy László cikkeit és Lazar István »Omlik I szitmény permetezéssel értek el a peronospora | és szerelem-titokzatos szerzőjére futották he.
az udvarház* cimü nagyszerű regényét. Az aj ! ellen hatásos eredményt, melvn
használata, j Izgalmas >n érdekes uj folytatását közli a
szám ezenkívül pompás ötszinuyomásn inü- ! hogy a szölőmölyok és lisztharinai ellen is | Karrier es Szerelemnek, háromfelvonásos da
mellékletet is ad, mely Bachó István testőmü- véd egyszersmindVhaszoálara gazdaságos is.
rabmelléklét, >A vetélytársak* egyfelvonásos
Vész olajfestményéi hozza művészi reproduk
darabmelléklet, kottamelléklet, divat, autó,'
Lourdes
folyóirat
(XIV.
évfolyam)
júniusi
cióban. A lap egyéb illusztrációit Istók János,
sport és rádió rovatok egészítik ki a Szinházi
Ally Bettina és Krúdy Adám * képei; szobrai, száma részletesen "közli dr, Élő Károly in ' Élet e heui szenzációs
szenzációs szamát, amelynek ara
tollából
a
fényesen
sikerült
májusi
zarándok
rajzai és sziluettjei képezik. A gyönyörű fo
J 1 pengő, negyedévi élőfizetési dij 10 pengő.
lat
leírását
elevenen
elénk
állítva
Velence,
lyóirat ára 1 pengő. Előfizetési ára negyedévre
Kiadóhivatal Budapest VI. Aradi ucca 10. sz
f, pengő -Minden alöfivelö ingyen megkapj* Padna, Milánó, Genus, Nizza, Marseille, LorfrLázár Isffan -»A Momts* cimü • fantasztikus "3es, S t Sebestiao. Ailbao, Limpias és Leque- vagy nem forog szenzációs kabarétréfák meg
regényét, melynek bolti ara 6 pengő. Szer itio világhírű várósok sok-sok látványosságait,. rendelhetők a Szinházi Élet színdarab osztá
kesztőség és kiadóhivatal Budapest VIII. Rá a zarándokok elismerő hálanyilatkdzatát . a. lyánál. Árjegyzéket ingyen adunk.
vezetővel szemben másoknak is a legmelekóczi-ut 13.'
• gébben ajánlja e fönséges utat, melyre már
július 8 án újból megindulnak, a vezető most
A világhírt!
,.
már 34 edszer; valamint a csodás gyógyulásoka't, melyeknek szem és fültanúi lehettek,
végűi Kónnersreulh legujabh eseményéit is.
Bárki kérhet mutatványszámol, tanácsot, útba
mézes légyfogót sokan u t á n o z z á k .
igazítást Lourdes—Limpias—Ltqueiiio—Kón. Bevásárlásnál ügyeljen a névre!
nersreuin-^re vonflUozólag Tóth Janős plébá
c

r

1

„AEROXOM"

nos Sopron oméb, úgyszintén a július 8-án
indulandó tanulmányaira
vonatkozólag is,
melynek összes költségé, vízumokat, vonatokat
szállást, ellátást beleértve Lourdesig és .vissza
csak 330 P, Limpias (Lequeitio) és vissza
pedig 420 P, 16 napra. Éjjeli utraenét.csak.
egyszer, jövet pedig egy sem. Beosztásíeddigi'
tapasztalatai alapján, a lehető IrgkényelmeI sebb, legtartalmasabb, legtanulságosabb, kegy
helyekben leggazdagabb és arauylag a leg
olcsóbb.

Saját érdekében ne fogadjon t i
mást, mivel énnek fogóképessége
minden más gyártmányt felülmúl.
Mindenhol ezt követelje I

y

Viszonteladókat kiszolgál a gyár
kizárólagos vezérképvisélője:

TOLNAI JÁNOS JENŐ
Budapest VI. Szondy-ucca 73. SÍ.

Iskolái vizsga. A celldömölki ág. h. ev.
elemi iskolában az fvzaró vizsgák folyó évi
június ho 23-an délutáu 2 órakor fognak
megtartatni, melyre a szülők, a tanügybaratok
• tisztelettel meghívatnak. Az 1929—30. tanévre
a beírások juníús.24, 25-én . a régi, Arpád-

Főzőtanfolyam háztartási alkalmazottak
számára. A Katolikus Háziasszonyok Országos
Szövetsége hat hetes főzőtanfolyamot nyit
1929, július 1-től augusztus 19 ig háztartási
\=voc*i -iakolában^B§fí&m&mWmm»4&fani- alkalmazottak részére. E tanfolyam résztvevőinak a tanköteles korban levő gyermekek szülői, -kivató^Wriertk vezetése mellett megtanulják a
hogy a jelzett napokon tanköteles gyermekei- legegyszerűbbtől 'a legfinomabb ételek elkészí
tését, a helyes bevásárlást, anyagszámadást.
l ket beírassák.
*>- - •
, tálalást, szervirozást, A tandíj hat hétre 30
]
A Chass National és a Bank of Amerika, [pengő. Vidéki-résztvevők a Katholikus Házii nem fuzionálnák. Hivatalosan felhatalmazták ( asszonyok; Országos Szövetsége'Átmeneti Ott:JQdes
bennünket annak a kategorikus kijelentésére, honában lakást és teljés ellátást kaphatnak
I hogy. az egyes hazai lapókban és áz európai 45—50 pengőért. Jelentkezni és—minden kö
Csekély a szőlőfürt hozam. Szerkesztő { sajtóban, is megjelent az a hír, hogy ez a két zelebbit megtudni, lehet a Katolikus-Háziaszségünkbe beérkezett híradások szerint az or 'amerikai bank fuzionálni'szándékozik, minden . szonyok Országos Szövetsége központi iroda-,
szág bortermő vidékeinek legtöbb részén a alapot nélkülöz. Ilyin irányú tárgyalások nem í jában, VIII. Mária ucca -7-1. 27. déletőtt 9 - 2
''ftrlLjzam meglehetősen csekély, különösen folynak és nincsenek ís tervbe véve.
óráig és délután 3—7 óráig.
panaszkodnak Eger, Badacsony vidékén, vala
- .• HogyaB készül Pesten az első európai — — M i n mulat a székely gobé? Hogy J ,
mint Tolnában' és .Baranyában, Szabolcs, I hangos film. Egy író, aki píágiumpert indított székely embernek" csavaros észjárása van, art '
Hajdú, Bihar és Szatmarmegye helyzete nem an saját
cnint Havahl.
ollón Kis
IZ;.~ m..l-.»A
w- •.,
darabja ellen.
mulató,aholG/ithnó
még az is tadja^ati sohasem járt a szépsé
mutat változást, e vidékek szőlőkaltarája a a tulajdonos, Góth balalajkázik, Hajmássy
ges Erdélybe^ mert vagy olvasott, vagy hal-'
faeykárcs.-.jias következtében évekre visszavet- j főpincér és Titkó3 R»jnaivai-mulat. Gaál Fran
lettek. Elég nagy, termésmennyiségek csak—a- cit felfedezték mint karikatúra rajzolót Csathó lott róla. I n most egy bájos-történetet fogunk
Duna-Tisza4tozéu- éa a FelsőduDaotoli-ra^e- -Kálmán, Farkas Imre, Harsányt Zrott, HVltay | elmondani, amely élénk fényt vet a székely
~-TV:
.
ken mutatkoznak; A magyar borpiac tekiu- Jenő, Herczeg Ferenc, Karinth, rrigyes,Móricz j fúrfahkowágata. .
Két székely ember mulat egy harma-~
íti-ö
-~ V - 1
1

-ssjgl-

•25. szám.

KEMENESALJA

diknil. a jobaratjuk házában. Már megettek:
néhány adag »fatáayéros«-t ami egyike Er
délyország legizesebb és leghíresebb húséte
leinek, már megittak néhány lityi jóféle bort,
s— hogy tözsdenyelren fejezzük ki magun
kat — hangulatuk égyre emelkedőbb tenden
ciát mutatott. Egyszer csak az egyik hirtelen
felugrik az asztaltól s kirohan a szobából. A
másik kettő utána néz s azután nyugodtan
iszik tovább.A szobából kirohant góbé-barátunk az
udvar közepén álló gémeskuthoz ment, hogy
kissé mégbusitse bortól lázas homlokát De
TéletlenOI megszédült s belezuhant a kutba...
Ott a hideg víztől tOstént kijózanodott s tor
kaszakadtából segítségért kezdett kiabálni.
A kiabálásra két komája is kirohan a
szobából s miután elrémülve látták, miről
van szú, kötelet dobtak le, a fuldoklónak a
kútba, aztán terjes erejűkből húzni kezdték a
harmadik komát kifelé a' kútból.
Mintán ez' szerencsésen megtörtént a
c-uronvizes koma a biztonságos anyaföldön
el kezdett torkaszakadtából nevetni. A basát
fogta s a könnyei potyogtak a hahotázástól.
.' Az egyik koma dühösen-förmedt rá:
— Mi az istennyilát nevet kend?) —
Ilyenkor I
- — Uán a kútba is nevettem — felélte
[Tüszkölve a nevetéstői 'a kérdezett, — mert
az jutott eszembe: ha én most elengedném a
kötelet, keütek. brigy hanyattvágódnának £

7. oldal.

Celldömölk álloiiásoa a vontok érkeiéae es
Érkezés ideje

H -O N N A N

IBÍBIAI*

Indulás ideje

májas 15-től.
H O.V

A

!

— :

Sz.

»

M.
M.
Mp.
V.
Mp.
Sz.
M.
Gy.
Mp.
Sz.
Sz.
Gy.
M.
M.
Sz.

Mp.
Gy.

1

Nyári egyetemi kurzusok éa tanulmány-

utak. A Párisi Magyar DíakegyesOltt Utaza.-t
usztálya, amely a MEFHOSz lannlmanyutjait
rendezi, a nyár folyamán kéthetenként a lehető legmérsékeltebb árak és leggazdagabb
programm mellett 15 és 30 napos tanulmány-,
utasít indít Parisba. A részvételi díj a 15
napos útnál egyetemi halkatoknak 230 P, j
kísérőknek 290 P, a 30 napos utaknál pedig
308 és 368 P. Rendez továbbá tanulmány
utakat Európa összes országaiba. Az utakra .
vonatkozó képes -prospektusát a legnagyobb i
készséggel kOldi meg az érdeklődőknek. Közkivánétfa felállitutUjnloruiieios és nllevólosztályát is. Az utóbbi a legnagyobb részle
tességgel nyújt levélbeli megkeresésre felvilá
gosítást az olasz, német,—angol—éa^ -francia
egyetemek nyári kurzusaival kapcsolatosan,
az utóbbi pedig a legkisebb költség "mellett
szerez meg bármiféle vízumot a legrövidebb
idő alatt Vidékiek postán is beküldhetik út
leveleiket. Érdeklődőknek készséggel nyiijt fel
világosítást az utazási osztály irodája (Párisi
Magyar Diákegyesület Utazási Osztálya, Buda
pest IX- Ferenc-körut 38. f, 2. Telefon: Aot.
870—48.) hétköznaponként délután 3—6 óra

hozott.—••' . ." v: .—.-

•—.—' .

Köszönetnyilvánítás.
-

'•• Mindazon jó rokonok, ismerősök és jóbárátok, akik
felejthetetlen jó fiunk temeté
sén megjelentek, ravatalára
koszorút, vagy csokrot helyez
tek, mérhetetlen nagy bána
tunkban vigasztaltak, különö
sen pedig volt polg. iskolai
osztálytársai és villanytelepi
kartársai a ravatalra helyezett _
koszorúikért és a temetésen

4.03
Szombathely
4.46
Bpest keleti
6.44
Sopron .
Pápa
7.00
7.06
Szombathely
7.40
Veszprém - - . . — f
8.07 Zalaegerszeg
Győr *
8.23
8.25 Sopron
Szombathely
8.32
Zalaegerszeg
1105
Szentgotthárd
11.23
Győr •
11.35
Bpest deli
11.38
Zalaegerszeg
14.13
Sopron
14.16
Pápa
.-14.22
14.25
Szombathely
15.40
Gyűr
15.47
Székesfehérvár
Zalaegerszeg
17.00
Szentgotthárd
17.18
Győr
Z T
17.20
Zalaegerszeg—
18.16
Sopron
19.18
Zalaegerszeg
19.37
Székesf—Bpest
19.48
Bpest keleti
19.54
Szombathely
19.56
20.40 SopronKeszthely
21.16
Pápa
21.20
22.65 Pápa
-2342- -Szentgotthárd

S.

V.
V,
Sz.
Gy.
V;
M.
Mp.
M.
M
-Szv

4.06
4.12
>
4.53
Sz. 5 08
Mp. 5.10
Tsz. 6.16
Sz. 6.26
Mp. 7Í12
Sz. 8.34
Gv.
S.38
V.
846
M.
8.54
S. 1.1.08
SÍ.
11.42
Gv. 11.50
M. 11. 'JX
Sz. U-.33
tíz. 14.38
V. 14.46
Sz. 15.53
17.28
17.30
M. 17.31
Gy 17.38
M 17.60
Gy. 20.00
Mp. 20.02
M. 20.15
M. 21.26
M. 21.30
S. 21.31
Sz. 23.32

V.
Sz.

v

Sopron
Győr
Székesf—Bpest
Szentgotthárd
Zalaegerszeg
Pápa
SzombathelyKeszthely
Szombathely
Győr-Budapest
Veszprém
Sopron..."
Zalaegerszeg'
r Győr-Buda pest
1 Szentgotthárd
r Z t lae^'erazeg

Adonypsztt bölcs
Györ
Zalaegerszeg
Szombathely
Szentgotthárd
Győr
Sopron
Székesf—Bpest
Zalaegerszeg
Szombathely
Pápa
Zalaegerszeg
Szombathely
Sopron
Pápa
Bpest keleti"

Vonat neme rövidítés: Sz:_8zemély. M: Motor. Mp: motorpótló. V: Vegyes. Gy:
gyors SVSlMUto. Tatv Teher-azemély.

Facsillár, állólámpa,

DOBJA EL

vendégágy, gyürü- és karzatos hinta,
virág és köay válvány, zongoraszék, kot fejfájást okozó és tűzveszélyes
tatartó, 600 féle gyermekjáték, függönytartó, bordícsap, kuglibáb, kugli
golyó Lingnum Sanktum fából. Sakk, Villamos vasalók, vizforralók, teafőzők,
L dominó, ruhaszóritó csatt rugóval,. le- porszívók és egyéb háztartási készülékek:
vente-fapnska kapható az alanti címnél: garantált kitűnő minőségben és legol
csóbb árban kaphatók a villanytelepen.
GUTH VILMOS
A háztartási készülékek fogyasztását —
villamos erőre berendezett fa-r
és diszmü-esztergályos üzlete
- .
külön árammérő felszerelése mellett —
ipari egységáron számoljuk le. •

énvasalóját!

Egy vagy két jobb házból való fiú

tanulónak

A h á z t a r t á s b a n • villamos Aram
h a s z n á l a t á v a l p é n z t , időt, idege
ket

kiméibe*!

azonnal felvétetik Celldömölkön Vasmegyei Klektreata Hívek R. T.
a Hangya Fogy. Szöv.-nél.

Eladó

Kiadó l a k á s .

jlldömölkön a Zárda melletti | Egyszobás modern külön álló
" . f i l í í IBIllel egytrir«if«*iére
o*netéf^wfó
rdeklödni lehet az örökösöknél kiadó. Batthyány-ucca 4. sz.
Szekér János
- és családja,.
Ha szép é s jó árut akar, 50 holdtól 250 h-ig jó minőségű
Kreiner Nővéreknél vásároljon.

natos szivünk hálás k

Eladó ház, "

Női k a l a p o k nagy v á l a s z t é k b a n ,
kézimunkák, csipkék,
csattok,
fehérnemüek
varrása!

mely áll egy padlózott szobá
ból, I konyha, J kamara és 70
Három szobás
négyzetméter kertből.
újonnan épült ház melléképü
Megtekinthető Horváth Elek-n. 7. alatt letekkel együtt örök áron eladó.
' Inzsel Jánosnál.
Cím a kiadóhivatalban.

bérlet-birtok

kerestetik. Ajánlat szerkesztő
ségünkbe adandó be.

Színdarabok

a legnagyobb választékban kaphatók
Dinkgreve Nándor papirkereskedésében..

Figyelem !

Figyelem!

n a g y s á g o s Asszonyom I

MEGNYÍLOTT

Van szerencsénk becses figyelmét felhívni „A KONZUM"
(Máv. Fogyasztási Szövetkezet) Arudájára, amely olcsóságánál
fogva ma rriár a Celldömölk és vidéke háziasszonyainak kedvelt be
vásárlási forrása lett. Nagyságos Asszonyomnak heti, vagy havi be-'
vásárlásainál nemcsak lényegesen több pénze marad meg, hanem
szakszerűen tisztán kezelt árut kap, díjmentesen házhoz szállítva.
**...."
Irányárak a követkazök i

Celldömölkön.Nemesdömölki
ucca 2. sz. alatt, a Zárdával
szemben a

nuiköszörüs és

e s e r n y ő készítő
szaküzlet.
Minden e szakmába
vágó javítási munkák
I *a legpontosabban és
gyorsan készülnek.

Olcsó árak !

7

^^csó-árarkl r

A nagyérdemű közönség szíves
pártfogását- kérve,
kiváló tisztelettel

•

— —- -

Lakatos

—

HEáv. Szövetkezet Vezetősége.

;|

munkákat,

kifogástalan épület-munkát, kovácsolt
vaskaput, keiilésl, sirrácsot, bármily
rendszerű takaréktüzhelyet. ui munkát
vagy javítást a legmodernebb kivitelben

olcsó áran készít

K i n i c z k y L a j p s.
lakalop mester

Egy fiu tanulónak felvétetik. '

'Szives támosatast kérve, kiváló usztefettel

Ballá István
műköszörűs es
esernyő- kesziíő.

1 kg. raffia
2.40
1 kg. zsír
"
•
P 2.56
1 kg. gálic I. .
90
V kg. házi kalbász
260
1 kg. tea vaj I.
5.60
1 kg. szalonna fdstfllt
2.90
1 kg. hagyma egyiptomi
40
1 liter bor
- -)
1.—
'/. kg.' Albusz szappan
76
1 kg. porkOlt káré prima7.—
kg.
Albnsz
szappan
37
1 liter rum I. r.
=*•
352
í liter petróleum
34:
t - liter- rum
2.88
Áruval dusab felszerelt üzletünkben, fűszer, csemege, hentes árok és ház
tartási cikkek nagy választékban kaphatók. KölönOaen ajánljuk becses figyelmébe
a közkedvelt kavé-és tea- keverékeket, továbbá kitűnő zamata" borokat és teararni katrÁruink némc-rak oit^k.HiOTetu-etsórsoda -minőségűek is.
Hitelképes egyéneknek 30 napos áruhitelt adunk.
' ..."

Celldömölkön.

Vidéki megrendelést pontosan.és gyor
san végez.

Magántanulók o l c s ó ,
felelősségteljes
előkészítése
Budapest, Erzsébét-körut 48. II. 12.
1139
Alkalmazottaknak rendkivüü kedvezmény. (Válaszbélyeg)

E GN Y I L T
Vámossy István
;ndezett

tüzelőanyag kereskedése

Celldömölkön, Árpád-ucca 7|8.
Házhoz szállítja

prima tűzifáját.

Hitelt nynjt 30—60 napig
megbízható

Kéri

a fogyasztó

szíves

késműves és műköszörűs,
acéláru szaküzlete
C e 11 d ö m ö I k ö n , Piac-tér.
Elvállal minden e szakmába vágó élesítést é s j a 
vítást a legolcsóbban. — Hagy raktár a legjobb

SOLING ENI

egyéneknek.
nagyközönség

Pontos munka!

gyártmányokból.
_

Szolid k i s z o l g á l á s !

pártfogását.

Megérkezett!

Celldömölkre

Megérkezett!

JraMílRKIISZ

országos hirü. 68 személyből álló társulatával. A cirkusz medern berendezésű,
kényelmesen elfér benne 3500 személy.

• -;

Ma szombaton e s t e f é l 9 ó r a i kezdettel t a r t j a a z e l s ő

4lagy M e g n y i t ó D i s z e l ő a d á s á t ,
—világvárosi müsfjrfal, szenzáció* bel és külföldi attrakciókkal,

V a s á r n a p 2 nagy D i s z e l ő a d á s»
Első délután 4 órakor teljes műsorral, a második este fél 9 órakor, a tár
sulat ictjkiváEóbb tagjainak feiiéptóveS.
Világvárosi m ű s o r !

gg|

Műsorváltozás fenntartva 1

