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Felelős szerkesztő és kiadó: 

DINKOREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal- ••• 
Diokgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölköt 
ide intézendök a szellemi reszt illető köziem cyek 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek 

. Ünnep után . . . 
Az élet megy tovább, feltartóztat-

lanul, mert fejlődést jelent. Időnként 
visszafordít a múltból jelenségeket,Jicgy 
látva azokat és levonva azokból a ta-
nulságokat, olyan életformát válasszunk, 
mely a fejlődés ritmusának megfelel. 

A magyar történelem csodálatos 
erdejéből sudárba izmosodottan hajlik 
felénk a nyolcvanhárom éves március. 

Letagadhatatlanul óriási mélységbe 
zuhantunk.' Ifjú lelkünk nem látott bol
dog időt. A mai magyar' ifjúság ezt 
csak hallotta, hogy volt, de még nem 
élte.. A- küzdelmes, munkás napok nem 
hoznak boldogságot, nyugodt életet, mert 
a tengernyi szenvedés közepette kilátás
talan a holnap. De mégis, nem hagyja 
el ifjúságunkat a hit-a munkaszeretet, 
mert olyan elődjei -voltak, mint a már-

Egy sápadt ifja arca ekkor tüzesre gyúlt, 
szemében izzó fény lángolt fel és aja
káról fergeteges bátorsággal nagy elhi
vatottság ludalával~TÍörgott idegen já-
rainban Vonagló nemzete felé: >Talpra 
magyar . . .Ti A nemzet talpra állt és 
mint vihar zúgását a felkoibácsolt erdő 
zengte, dörögte ezerszeres erővel, teljes 
szívvel, győzelme teljes tudatában szent 
fogadalommal: >esküszünk, esküszünk, 

I hogY"Tahgkr~to'vabb netn l e s z ü D k ~ * ^ r 

ciusi ifjak'. Az 0 erejűk 3Ugáizá*tVbof 
táplálkozik a mi megtépett lelkünk. 
Azért mertünk ünnepelni, mert méltó 
utódjaik akarunk lenni. '--";. 

A mai ifjúság helyzete pedig majd
nem kilátástalan. Nemcsak itt e meg
csonkított hazában a mindennapi ke
nyérért kell harcolnia, hanem küzdenie 
-kell nemzeti létéért, melyet.veszélyeztet 
a népek között, hömpölygő áradat, gyü-
lölet faja Iránt. -

- Századoknak kellett elmúlni, hogy 
egy ifjú lelkesítő próféciájára a törté
nelmi erők egy olyan dicsőséges kor
szakot indítsanak el, mellyel kevés nem
zet dicsekedhetik. Kétségtelen, hogy az 
ifjúság, a magyar ifjúság adta vissza a 
nemzetet a történelmi fejlődés lehető
ségének, emberiség alkotó munkásso
rának. . 

Hosszú idő múlott el eddig. Tele 
van dicsőséggel^" fénnyul, gyásszal ás 
katasztrófával történelmünk eddig. A 
fénnyel együtt járt mindig az árnyék. 
Nyolcvanhárom .évvel ezelőtt kigyújtott 
fény állángolt . az ' egész világon, — 
hogy áz -örök-magyar sors beteljesed
jék, hô y fénytelen és sötétárnyékos 
legyen a mai magyar 'élet. Különös jel
lemzőié történelmünknek, hogy a mélyre 
bukás után jött mindig a fellángolás. 
Tragikusan szép és fenséges á mi ma
gyar sorsunk. Ez kell, hogy erőt adjon 
a mai nehéz idők elviselésére. 

Egyetlen nagy-erőforrás, mety- ener
giát adhat a küzdelemhez, dicsőséges 
történelmünk, melynek jelentősége nem 
abban áll, bogy dicsekedjünk véle, ha
nem abban, hogy meglássuk belőle a 
formát a mai élet szétterüléséhez, a 
tanulságot a küzdelmi eszközök kivá
lasztásához, mert a történelem hajtóerő 
és nem egyszerű emlék. Az élét a tör
ténelemből-jő és'megy a holnap felé. 
Ezért örök kölcsönösség van a keltő 
k ö z ö t t e mat-nehézHdőket nem lehet 
leélni s problémáit megoldani a mnit 
ismerete nélkül, mert az Ideálok, az 
eszmék s/crepét, küzdelmét és eredmé
nyességét csak az élet vetületében, a 
történelemben láthatjuk meg igazán, 
mely nem holt emlék csupán, hanem 
erő, mely előre visz. 

Természetesen, hogy a történelmi 
erők eredményesen működhessenek beii:. 
nünk és hogy kisegíthessenek . a mái, 
kisbitüséggel is-megvert szomorú sors
ból, kell, hogy olyan kiegyensúlyozott, 

nemzett érzéssel telilett lelkünk legyen, 
mellyel a márciusi ifjak oly bámulato
san nagyot és dicsőségesen maradandóig 
a szabadságot, a testvériséget és egyen
lőséget tudták létrehozni. Tehát az utat, 
melyen haladnunk kell, mutatják ők, 
matatja március, a legelső magyar már
cius, mutatja egész történelmünk. 

Nekünk csak ui lelket,, márciusi 
szózattól ittasul! lelket - kell kapnunk, 
amely előtt nem a nemzetközi stóla-
mok, a népek, hanem Petőfi, Kossuth. 
Széchenyi és a többi nagyok szent igéi. 

A márciusi ifjak ünneplésénél, Kos
suth halálának évfordulójával. Vajha le
szállott volna a magyar lelkekre a tör
ténelmi múltból az az erő, - mely uj 
magyar márciust, uj magyar tavaszt 
teremtene a trianoni romok felett — 
Nagymagyarország számára. 

'-'•-. Stabó Kálmán dr. 

Május e lső vasárnapján 
I a Kapisztránok előadják Pelle: 
j Viharunk clmtt darabját 

Bajtársak! Magyar Testvérek! 
Kibontotta zászlóját a 

•Magyar Országos Fascista Párt< 
s felirta rá jelszavát: 

> Feltámadunk 1« 
Mert feTTíetl támadni anh-flE""az éfnyo-

mott nemzetnek, melynek minden fia azzal 
az imával fekszik ét kél, hogy >Maryarok 
Istene, add vissza nekünk elszakított vérein. 

htetr~Blrabott^haz«nk*tr- -hogy -ojre -egysége*-
l-legyeu Szent István koronájában (-egyesült 
I magyar apostoli királyság*. -
i Partunk hivatása, hogy a megcsonkított, 
I .elrabolt, agyongyötöri, anyagilag, gazdaságilag, 

testileg-és lelkileg tönkre t-tt micyar-rfg ta-
| borát rend, rang, vallás, kor és nemi kfllönb-
I Bég nélkül, a jeleulei>i állapotoknál egy jobb, 
| boldogabb, megértőbb e g y s é g g é tömörítse, 
i Magyar Testvérek! Bijiarsak! 
j Fogjunk tehát nn is egyszer már össze, 

Elsó szerelem 
Irta: Perényi Zsigmond. 

™~ ügy előkelő Jüfdő. halljában idegesén 
néztük a. szitáló esőt, mely csák nem akart 
elállni. . ' 

Unalmas viccekkel téptük egymást, mi 
Pestről összeverődött ismeretlen ismerősök, 
akiket a balsors, jelenleg az eső hozott egy-
máshoz közelebb, különösen feltűnt nekem 

hogy ismerősnek tüat lel nekem,.első pilla 
natbán nem tudtam elhelyezni az emlékes, 
imbeo. . 

Ui a mai vicceinkkel nem voltunk ké
pesek egymást szórakoztatni, egyik másik 
tagja a férBlársaságnak szerelmi igaztöftéoe-
teit kezdte előadni megfelelő pikáns szeretet
tel; természetesen ez már nagyobb hatással 
járt, mikor egyszerre csak nekem támadtak, 
hogy én is meséljek valami érdekes kalandot 
és ebben—a—pillanatban félrémlett nekem a 
szép kis fekete asszonyka emléke é= elme
séltem életem első szerelmének történetét: 

Hát vagy ugy hat évvel ezelőtt történt, 
amikor még a tőzeife jóvoltából min'dnya-

I junknak volt pénzünk, hogy 24 éves létemre 
1 egy azóta már letűnt, de akkor még nagy 

szerepet játszó tőzsdecég diszpononse voltam. 
Pénzem volt -rengeteg, de időm semmi. Eletem 
délelőtt 10 tői este 10-ig viadalban a tele
fonnal, vagy a tőzsdepark.Mten- játszódolt" fe, 
természetesen nem is. tudtam társasági életet 
élni, hanem éltem az akkori tőzsdések lokál-
életéi és szerelmi viszonyaim is olt játszód
tak le. ahol pénzért merték azt, de én ezt 

. meg-_akkor nem veitera észre, dacara annak. 
bogy éreztem, hogy nincs rendben ez a része 
életemnek. Hát mit is kerteljek csupa pro-
Ifsszionista nőim voltak és én hiába vágyód
tam egy szép tiszta szerelem után, nem volt 
senkim, mivel nem is lelt volna ene a célra 
időm, rea voltam szorulva azokra, akik éjjel 
élik tündöklő életüket. 

Történt pedig egyszer, hogy egy vaaárs 
nap este a szigeti vendéglőben ismerős társa
sággal találkoztam, kik őrömmel hivtak meg 
asztalukhoz, különösen egy hölgy tagja tetszett 
meg a társaságnak, egy-feketefiligram, élvált 
asszonyka, de én inkább csak néma hódolója 
voltam, mini udvarlója, mivel cty szókellán 
volt nekem, hogy yegre egy kifogástalan un-

asszonnyal tolt hetek el egy estét, mire éjfélre 
járt áz idő, azon kezdtünk tanakodni, hogy 
hova menjünk a vendéglőből, mikor a i éu 
kis .asszonykám — kibe percrői percre szerel-
mesebb leltem — azt propanálta, hogy az 
egész társaság jöjjön fel hozza és igyuk meg, 
ami- ital fent van, hangsúlyozta, hogy nagy
szerű báritalokat tnd mixelni. 

Boldog voltam, hogy együtt lehetek vele 
továbbra ís és m^g h" 1 

UátM-áZQPáa meriyországáha, ahnl tényleg 
nagyon kellemesen töltöttük az időt, annál is 
inkább, mivel ha voltunk is vagy tizen, min
denkinek volt egy hölgyismerőse a társaság
ban és nekem jutott az én diaga kis fekete 
asszonyom, kibe akkor niar egészen szereimet -
voltam és elkápráztatott engem ajtószám való 
kedvessége. " , '•-»••;•.' 

Azonban mulr az idő és mikor egyszer 
egy észrevétlen pillaoatbau kimentem az elő
szobába, utánam jött, anélkül, hogy észrevet
tem volna, csak akkor fogtam meg a kezét 

jattkor egyszerre nyúltunk villanykapcsoló 
után. A TfcoVett.ézfl' p i | l ana j j3a j tmár_^uo i 
összeforrott és anélkó1, hogy csak egy szót 
is szóltunk volga egymáshoz-, peténkig csókot-



2. oldal. 

l u t I karija, kezet a k é z b e , ire kérdezzük, 
ne pézzü* egymás rangját, korát, nemét, vál
lasát, tegyük félre e szent gondolat elölt a 
büszkeség, a féltékenység, a part.iskodás és 
okoskodás turáni átkát. Értsük meg egymást, 
legyünk Öntudatos magyarok, mert a céltuda
tos Összetartás már egység, de az egység egy 

' hatalmas sulyo céltudatos erő is.-j Ezen erő 
tudatában nézzünk egymás szemeibe bátrán, 
őszintén és ne szégyelj Ok ..egymásnak meg
mondani, hog y : 

Bajtárs, -Testvér, Szereted hazádat ? Jó 
magyar vagy ? Itt áll a zászlód. Hiv, hogy 
teljesítsd kötelességedet. 

Mi, magyar fascisták megalkuvást nem 
ismerő célunk és hitvallásunkká tűztük ki a 
minden igaz. magyar előtt szent gondolatot, a 
revízió megvalósítását. Hisszük és valljuk, 
hogy a magyarok Istene megsegít törekvésünk
ben, mely a rettenetesen összehalmozódott 
igazságtalanságok tüzében edződött meg s így 

fcz minden eszközt szentté avat, amelylyel 
boldogságunknak alapját képező egységes Ma-

a yarország elérésére törekszünk. 
Bajtárs! Testvéri Teljesítsd kötelessége

déi s akkor 
•Feltámadunk !« 

Május e lső vasárnapján 
a Kapisztránok előadják Pelle : 

Tlharüttk cimfl darabját. I 

ü 1 R - f e i K. 

Szent Benedek ünneps. A helybeli Szent 
Benedek rendi ap Uág tegoap ünnepelte védő
szentjének és egyúttal a rend alapitójának 
Szent Benedeknek ünnepét. Délelőtt 9 órakor 

knnuanylőtanácsns, dömölkT~apat fényes papi., 
segédlettel ünnepi nagymisét pontifikalt, melyén 
a vegyéskar énekelt, A szentmisén résztvettek 
az iskolák növendékei, a kongregáció, az ob 
láták és oblatnsok egyesülete," valamint nagy
számú hivő közönség 

Missiomegujitás vasárnap este 6 óra
kor kezdődött az apátsági templomban és 
csütörtökön reggel 9 óráig tartott. A három
napos missió alatt naponként délelőtt 9 órakor 
és este 6 órakor altemplomot zsúfolásig 
megtöltő közönség előtt P. Tímár Máié a 
lelkeket megható csudás szépségű szentbeszé
deket mondott. A hivők nagy tömegben járul
tak a szent gyónásbóz és áldozáshoz. 

Jábdi Bernardin apát Kőszegen. -A kő- 1 
szegi obláták és oblátusok szentegyletük tíz 
éves jubileumát ünneplik meg ma vasárnap 
délelőtt 10 órakor a kőszegi Bencések temp-
lomában. Az ünnepélyre meghívták Jáodi 
Bernardin dömölki apátot is, aki az obláták, | 
oblátusok és a kőszegi róm. kath. hivők hit- I 
burgóságanak jeléül erre az ünnepélyre felállí
tott Szent Benedek oltáit megáldja. Az oltár- j 
áldás után az apát, ünnepélyes szent misét 
celebrál. 

Díjmentes „ S I N < ^ ^ 

Értesitjük á mélyén tisztelt közönséget, hogy április 
kezdettel C e l l d ö m ö l k ö n egy t a v a s z i n a g y 

hó 7-iki 

d í j m e n t e s h í m z ő é s 
rendezünk, melynek látogatására meghívónk minden „ S I K G E R " 
varrógéptulajdönost. ... • 

Ezen alkalommal mélyen tisztelt vevőinket alapos dt|mentes ok
tatásban részesítjük a „ S i n g e r " v a r r ó g é p e k és hozzávaló 
készülékek használatában. 1 , - . 

Tanítjuk továbbá díjmentesen: fehérnemű és harisnyatömést a 
>Singer« varrógépen, felÜr és,:szmeshintzéat a »Singer€ varrógépen, 
a modern mühimzés összes-fajtáit, miot madeira, ajour, monogramm 
és smyrna munkákat • 

Részvételi bejelentéseket a tanfolyamra felvesz Hellem Sándor 
ur Celldömölk (Gyógyszertár épület). .Kfváló tisztelettel; 

S i n g B r varrógép részvénytársaság Pápa 
. . . K o s s u t h L a j o s - u t c a 3 0 . -

Magyar Sütök „ 
sáoak 25 éves j 
nemzetközi sll 
á világ össze, 
készitő blzottaji 
gos elnók 
fejt ki, az. nl^ 

BŐjti. vallásos estély. A helybeli evang. 
Nőegylet szerdán; - március 25 én délután 6 
órakor az Arpad-ucai iskolában tartja ,-7-Ht 
böjti vallásos estélyét, Az estély szunóka Ko 
"Vacs István csönget lelkész. A 30 pénz. Szász 
Bélától, szavalja Vajda 'Gizi Mozart: Varázs 
fuvola operájának nyitányát. jatszak Viutze 

~ Cb AnnemaTTn7 .Viiiize"'Rozséi:<es 
Cser Lajois. Krisztus Pilátus előtt, Santa Ká
rolytól, szavalja Macsotay Irma. A böjti val
lásos estélyet eddig mindig csütörtöki napon 
voltak, most ez áz utolsó szerdai'nap'u tarta-
tik meg . - ' 

Kinevezés. Egyházaskeszői körzeti 10*-
oltófőparancsuokká Papp Sándor várkeszői 
róm. kath. tanítót nevezték ki. 

Járási tiszti értekezlet Szerdán délelőtt 
10 órakor a celldömölki járás j e g y z ő i kara a 
varosháza tanácstermeben tiszti e i U k e z l e l r e 
jött össze, amelyen dr. Ribó Zoltán in. kir. 
pénzügyi titkár ismertette az 1931. évi jöve
delem és vagyonadó tárgyában kiadott leg
újabb miniszteri rendeleteket. . ' 

A Kath. Legényagylet szerdán, március 
25-én délután, a litánia után Szent Józsefnek, 
patrónusának hódol: énekkel, zenével kis 
ünnepélyt rendez a Tárházban, belépődíj nél
kül. Programmja: 1. Jelige. 2. Bach Frűhhngs 
Erwachen. Előadja Vajai Franciska. 3 Onnepi 
beszed.. 4. Himnusz Szent Józsefhez Előadja 
az énekkar. 5. Bán, ének Szent Józsefhez, 
szavalja Holpert Lajos. 6. Lange, AlpenhÜrte, 
Négykézre jatsza Kuslits -Mariska es Vajai 
-Franciska 7. A celli bucsu. Melodráma, énekig 

Kuslits Mariska, kiséri Vajai Franciska. 8. 
Krécsj, Idyll, jatsza Vajai Franciska. 9V Le-
gényegyleti induló. " • 

Ref. istentisztelet. A celldömölki rel. 
fiókegyház ma vasárnap délelőtt 10 órakor 
az Árpad uico uj iskolában istentiszteletet 
tart, melyen Üé Sandur pápai ráf. Ie:kész fog 

tam életem legelső asszonyát 
— Drágám, holnap este várlak, csak 

kettesben leszünk, szeretlek . . . igy váltunk el 
egymástól és akkor hajnalon nálamnál bol -
dogabb ember nem volt Pest Budán, ugy 

s éreztem magam, mint egy szerelmes diák és 
legjobban szerettem volna a reggelt az én 

... szép asszonyom ablaka alatt megvárni 
Ugy néztem a velem együtt távozó ba

rátaimra, mint a koldusokra és boldogan ön
tött el az a tudat, hogy rövidesen kettesben 
leszek iraádottammal. — 

Láttam már életemet egészen megvál 
—tozva, aiegyensnlyozvá,_egy nő körül összpon-

' tosulni, akit szerelmi imádattal fogok körül
venni s aki engem is-szeretni fog (art 
ponr Parte). ¥ 

Másnap délelőtt az irodában még mindig 
az éjjel történtek hatása alatt voltam, mikor 
jelentik, hogy egy levelet hoztak részemre. 
Legnagyobb meglepetésemre az én kis fekete 
asszonykám.irt, alig várja, bogy láthasson, de 
kellemetlensége történt és egy adósságot kell 
sürgősen rendezni és pár" napra kér két millió 
koronát tőlem kölcsön. A legnagyobb készség-

- gel akartam részére megküldeni ezen összeget, 
de a pénztáros — akitől számlám tsrbére 
fel akartam venni, azt mondta, hogy' várni 
kell>gT_kiosit_^ 
: Mikor ezt a azobaleaanyal közöltem, 

kedvetlenül mondta, hogy ne tartson sokáig, 
, mert még sok levelét kell elvinnie. 

Hirtelen egy szörnyű gondolat villant át 
agyamon, hogy a féltékenység diktálta-e vagy 
sem. nem tudom, de megnéztem a levelek 
címzéseit — az összes éjjeli ismerősök voltak, 
akik szintén élvezték vendégszeretetét 

Az egyik közülük a szomszéd bárbán 
volt, telefonon átkértem őt par percre, levelét 
átadtam, — semmi kétség, ugyanolyan tar
talmú levél volt, mint az enyém, az éjjel 
ugyanolyan előszoba jeleneié vnl^mini n«|tem, 
a differencia, |hogy őt délután rendelte J e l 
magához.— - - • - ••'-- - — -. .-: 

Hogy mit tartalmazott a többi három 
levél, azt már nem tudtam megállapítani csak 
erősen gyanítom, hogy tartalmuk nem lehe
tett messze a miénktől. S én akkor keserű 
izzel a számban elszorult szívvel megírtam 
életem első szerelmének első levelét, hogy T. 
Nagyságos Asszonyom! Körlevelére válaszolva 
értesítem, bogy nem áll módomban kérését 
teljesíteni. T ' >' 

Azóta lettem a szerelemmel szemben 
ilyen kesernyés és nem tudok hinni semmi
ben sem, ami önzetlen. '."' . •" 

. A társaság tagjai kacagva hallgatták 
történetem befejezését és hittek is. nem is, 
csak az a kis fekete asszonyka szökött ki 
vérvörös arccal a rujdlbóf. ~ ~ 

prédikálni. 
Betöltik az alsósági _és m agyargen esi 

körjegyzői állásokat. Az aTsóságLéAJnagyar 
g«ncsi körjegyzői allasikra 1931. április 4-ig 
kell:beadin a pályazatokat. -

Sándor. József, Benedek. Az idén saj
nos rácáfoltak a régiéi* öregek közmondására," 
mert bizony nem hozták zsákban a meleget. 
Nem pedig sem a Sándor, sem a József. Be
nedekről el kell ismerni, hogy jobban viseite 
magát, mint az előző két társa, mert mig 
Sándor és József napjain csak á napos he
lyeken kezdett olvadni a ho, addig Benedek 
•napján megkezdődött az időnek általános 
javulása és a~ hónak eltűnése, így nincs okunk 
megdicsérni a Sándorok és Józsefek viselke
dését, az idő rácáfolt mindkettőre. ügylátszik 
a természet előtt elvesztették régi jóhirnerö-
ket.. regi tekintélyüket, így azulán az időjárás 
Is ellenük szegődött Mi nem szegődünk a 
természet mostoha ítéletéhez, rosszat nem 
kívánunk a két elítéltnek, - sőt sok jól, sok 
boldogságot .kívánunk. nekik. Benedek kivétel, 
őt a termeszét több szeretettel halmozta el, 
mint előző két társai. Egyébként csendesen 
teltek el ezek a híres napok, ttemmi különö
sebb esemény nem történt. 

} Értesítés. A Temetkezési Segélyegylet 
rendes évi közgyűlését folyó évi március hó 
25-én délután 15 órakor tartja a Vasutas Kör 
helyiségében. Az elnökség ezúton kéri az egy
let tagjait,' hogjyá" közgyűlésen pontosan és 
minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. 
Akik egyéb elfoglaltságuk miatt meg-nem 
jelenhetnek, azok meghatalmazás alapján kép
viseltessék magukat. Meghatalmazások a Kör 
vehetőjénél Pálffy Józsefnél kaphatók s ugyan
ott le is adhatók. -.; - - , » 

. lámát a Saller telek. A Saller Gyula 
féle teltet nemregen nyilvános árverésen el
adta a község 3.20 pengőért négyzétolenként 
í 3.20 pengős árra időközben felüligérés 
történt, igy az ujabb árverést folyó hó 17 én, 
szerdán délelőtt tartották meg a községházán. 
Az árverés meglepő eredménnyel végződött 
amennyiben a telek senki által nem várt 10.10 
pengős áron kelt el. A vevő ezeselben a te
lekszomszéd' Csupor Sándor volt. Ugyancsak 
ezen a'napon adták bérbe a Vasutas Otthon 
és Gntmann-féle lakóház kőzött levő cca 400 
négyzetül községi telket 40 P éri bérért 

Biróválaszlás Kemenesmihályfán. Ke-
menesmibályfán szombaton volt a biroválasz-
tás. Bíróvá Bintze Józsefet választották meg, 
mig helyettes bírónak ősze Józsefet 
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utak bármelyikére 5 pengő jelentkezési dij 
beküldésével lehet jelentkezni. Részletes fel-
vílágositások ügyében az OM1TE titkárságához 
kell fordulni Budapest, VII. Baross tér 14. 

Halálozás. Lapunk zártakor értesülünk, 
hogy Berzsenyi Dezső volt celldömölki ügyvéd, 
íöldbirtokos j ie je tegnap délben váratlanul 
elhunyt . % 
— r "Meghalt ácsmester: Deli József johirü 
ácsmester szombaton reggelre a kórházban 
igen.hosszas éSsSulyos betegség után meghalt 
Deli József Celldömölknek egy régi és képzett 
ácsmestere volt* becsületes, munkával, ember-

' becsülő magatartásával becsü'ést szerzett ma-
I gának minden téren. A háború kitöréséig, mig 
1 az egészsége megvolt, állandó arankával löl-
i tölte idejét, munkája réven tekintélyes vagyout 
i gyüjlött magának, de á bekövetkezett világ-
' háború rombolásai révén és az ott, szerzett 
: betegségei következtében majdnem teljesen 

elveszítette azt. A háború kitörésekor ó is 
bevonult hadcsapatához, frontról frontra jár
ván mindaddig, mig egészsége azt megen
gedte. A legsúlyosabb 100s/ázalékos rokkant
sággál bocsátották el a katonai szolgálatból 
és azóta állandóan betegeskedett, mig végre 
elkövetkezett .a megváltó halál. Felesége, négy 

j gyermetg-és-egy neveli Sá gyászolják. Tértre--
lése ma délután lesz. '7~r_-

Frontharcosok orsz. szövetsége szer
vezőbizottságának elnöke gróf Tolvaj.Takách 

! József ny. tábornok napok óta varosunkban 
| tartózkodik. Miután a város illusztris vendége 
• József lévén, a celldömölki frontharcosok 
I küldöttségileg tisztelegtek nála. A küldöttség 
' bén résztvetlek dr. Gerlits Elek főszolgabíró, 
j dr. Pii.ier József főjegyző, dr. Zongor János 
| ügyvéd, Nóvák Jenő ügyvédt Kirchner Elek 
I mérnök és dr. Bisitzky András kOzségbiró. A 

celldömölki frontharcosok nevében dr. Uerlils 
- Elek főszulgabiro, a község elöljárósága neve

ben pedig dr. Bisitzky András községtiiró üd
vözölte. Gróf Tolvaj-Takacli tábornokot nagyon 
meghatotta a uem vart kedves meglepetés, 
hosszabb beszéddel válaszolt az elhangzottakra. 
Ismertette á Ironthárcosok orsz. szövetségé
nek eddig teljesített uagy munkáját, hogy 
majdnem mindenütt nagy megértéssel fogad
ták a vezetőségek. A kormány is éber figye
lemmel kiseri a működésüket s a legmesz-
szebbmenő támogatását helyezte kilátásba. Ki
terjeszkedett beszédében gróf Tolvaj Takaoh 
arra is, hógy ezentúl nemcsak maguk a front
harcosod hanem azok családtagjaik, rokonaik 
is tagjai lehetnek a szövetségnek, még pedig 
mint pártolótagok, megfelelő tagsági díj elle
nében/Minden nagyobb szervezkedést teljes 
erejével támogat a központi bizottság es zászló 
alatt vonulnak fel a tartandó gyűlésekre, hogy 
a szervezkedés minél impozánsabb módon 
történjék. 

Március 15-et. a mult vasárnap mint 
minden évben, városunk a nagy naphoz méltó 
hazafias ünnepségekkel ünnepelte meg. Délelőtt 
a templomokban felekezetek szerint ünnepi 
istenliszteletet tartottak, amelyen az iskolás 
növendékek és a hazafias közönség vetlek 
részt Az istentiszteletek után az összes isko
lákban tartottak ünnepséget A lőünnepség 
délután 4 órakor a polgári fiúiskola tornater
mében folyt le, amelyet áz iskolánkivüli nép
művelődési bizottság rendezett,' a. mult Szá
munkban közölt műsor szerint Az ünneplő 
közönség színültig megtöltötte a nagy torna
termet Az ünnepséget a fúvós zenekar a 
Magyar hiszekeggyel vezette be. Az előadott 
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énekszámok, zeneszamok és szavalatok a nap 
jelentőségét vázolták. Az ünnepség kiemelkedő I 
pontja volt Jandi Beruardín kormáuyfŐtana- j 
csos, dömölki apat üiiuepi beszéde, melyben l 
az 1848-as eseményeket tana a hallgatóság ' 
ele. Az ünnepség a Himnusz eléneklesévelj! 
ért véget -

Kemetuamagasi község az idén is meg
ünnepelte március 15 ét. Délelőtt 10 órakor 

résztvetlek a községi képviselőtestület, a le 
venlegyesUlel, lüzotro lest ü!el~s az összes 
helyi egyesületek. Az ünnepi beszédet Szabó 
István ev. lelkész mondotta. Este a levente 
egyesület szentelt ünnepet a ua|y nap emlé
kének, ahol az egyesület elnöke Szabó István 
méltatta a márciusi eszméket, szavaltak László 
Sámuel es Berta János. Az ev. népiskolában 
is volt ünnepély, amelyen a gyermekek énekei 
és szavalatai keretében Szakáll La-z:o igazg. 
tanító emlékezett meg ünnepi beszédében már
cius 15-ének jelentőségéről. 

A: ürül. izr. hitközség szintén áldozott 
a nagy nemzeti ünnepnek. Nemzeti imák, 
szavalatok és énekek utau Grüuberger Ábrahám 
rabbi ünnepi beszédében az 1848 diadalát és 
Trianon állapotát lejtegette. 

Hasszornlás, rossz emésztés, erös 
bomlási és erjedési folyamat a gyomor-
bél huzam bari, bélbaktérinm és gyomor-
savtultengés a természetes Ferenc József 
keserűvíz használata mellett visszafej
lődnek. Számos orvos a Ferenc József 
vizet mindkét nembeli felnőttéknek és 
iskolás gyermekeknek kitűnő sikerrel 
rendeli. A Ferenc József keserűvíz 
gyógyszertárakban,* drogériákban és fü-
szerüzletekben kapható. 

A vasutasok az automatikus előlépte
tést sürgetik. A vasutasok memorandumban 
kérik a kereskedelmi minisztert, hogy a Máv-
nál rendszeresítsék az antomatikus előlépte 
tést. A főiskolát végzett vasutasok kívánsága 
ar. hogy 36 évi szjplgálat alatt eljuthassanak 

a főfelügyelői, vagyis a vasúti IV. fizetési— 
osztály első (okozatába. Az érettségizett tiszt
viselők 36 év alatt az V. fizetési osztály első 
fokozatába szeretnének bejutni. A négy közép
iskolások pedig ugyancsak 30 év alatt a VL 
rangosztály első lokozatát akarjak elérni. Az 
altisztek kérése 36 évi szolgálat után a VIII. 
osztály első fokozata. Azonkívül a segédtisztek 
az úgynevezett Intelligencia vizsga eltörlését 
türgetik. " . -

unghváry rózsa. 25 darab futóró
zsa a legszebb fajtákban csomagolva 16 
P. Postai szállítási Unghváry József 
faiskolája Cegléd. Árjegyzék ingyent 

A kormány visszavonta a Gyümölcs-
szeszforgalmi rt. megbízatását Az egységes
párt kisgazdaképviselőinek töméntelen fárado
zása, az agrárblokk számtalan gyülésezése és 
ankétezése eredménnyel j á r t : a kormány 
visszavonta a gyűmőlcsszeszforgalmi r . t meg
bízását és igy a kisü-tok és a központi szesz
főzők termel vényükkel szabadon rendelkezhet
nék. A visszavonásról szóló rendelet szerint 
—- melyeta hivatalos lap 1931. március hó 
1 én megjelent száma azonnali hatálybalépés
sel közölt, a termelési adó alá eső szeszfőz
dékben előállított gyümölcspálinkák felett a 
szeszfőzdék, illetve azokat igénylő vevő ter
melők a jövőben szabadon rendelkezhetnek. 
A rendelet felsorolja még azokat a rendele
teket is, amelyek a részvénytársaság megbí
zásával kapcsolatban kiadattak és me*! hatá
lyukat vesztik. A kormány - hossza tanulmá
nyozás után belátta, hogy a pálinkatermelés 
szabadságát nem lehet megkötni és magasabb 
nemzetgazdasági érdek az, hogy a törköly és 
seprű a szeszfőzdékbe' és ne a trágyagödörbe 
kerüljön. • " . 

Intézkedés a vonatán iskolába járó 
tanulókról. A közoktatásügyi miniszter a na
pokban olyan utasítást adolt ki. hogy az is
kolaigazgatók kövessenek el mindent a vas
úton iskolába járó tanulók számának apaaz-
tására. E mellett' az ilyen tanalók csak a 
kijelölt tanuló szakaszokban utazhatnak és 

Ü z l e t - á t v é t e l i é r t e s i t é s . 

Mély tisztelettel értesítem az igen tisztelt vevői
met és jóbarátaimat, hogy a 24 év óta fennálló 

fűszer, csemege és lisztkereskedésemet 
Szabó Lajos urnak átadiam. 
'" Amidőn megköszönöm a kitartó és kedves 
támogatástlkat, kérem, hogy utódomat továbbra is 
pártfogolni szíveskedjenek. 

Mély tisztelettel 

, fűszer és csemege ker. 

Van szerencsém tisztelettel értesíteni a n. é. vásárló közönsé
get, hogy Celldömölkön, a Mayer István-féle 

fűszer, csemege és lisztkereskedést átvettem. 
Raktáron tartom az összes bel |és külföldi fűszer és csemege 

árakat és kérem az igen tisztelt közönséget, hogy azok elsőrendű 
minőségéről és mérsékelt árairól vásárlás utján meggyőződni szíves
kedjék. Szives pártfogást kérve, rnéir tetetettél —— • _ \ -

. Szálló Lajos 
faszer és csemege kereskedő 



ezekben a kocsikban szigorúan tilos a dohány
zás, a kártya és egyéb szerencsejáték. 

Értesítés. A celldömölki tényleges, nyug
díjas és oyugberes vasutas kartársak erősít
tetnek, hogy folyó hé 25 én szerdán délután 
fél 5 órakör a Vasutas Kör helyiségében, 
közvetlen a Temetkezési Egylet évi közgyűlése 
után fog megtartatni a Vasutasok Országos 
Gazdasági Egyesülete (Voge) helyicsoport évi 
közgyűlése, melyen megjelenik Róbert Emil 
kincstári főtanácsos őméltósága, a Voge orsz. 
elnöke, Pillich Nándor orsz. főtitkár, Török 
Antal orsz. titkár és Bírner máv. felügyelő, a 
Vogs szombathelyi kerületi elnöke is. Tekin
tettel arra, bogy fenti kiküldöttek'* vasutas
ságot rendkívül érdeklő és a jövőre is kiható 
ügyekben kívánják tájékoztatni, kívánatos, 
bogy ezen közgyűlésen a saját érdekében is 
megjelenjen minden celldömölki vasalás és 
nyugdíjas. 

Székrekedés. Orvosi szaktekinté
lyek megfigyelték, hogy a természetes 
• Ferenc József« keserűvíz öreg embe
reknél is megbízhatóan és minden fáj
dalom nélkül hát . 

Akik lemondtak a dohányzásról. Az 
alsósági éri Ifjúsági Egyesület fplyó bó 11-éo 
tartott összejövetelén a jelenlevő tagok,szám
szerint 26 an elhatároztak, hogy két hétre 
lemondanak a dohányzásról. Ezen idő alatt 
megtakarítanak kb. 1 P 80 fillért. Ezen Osz-
szeget minden tag arra használja fel, hogy 
egy aj kiadásakisbibliát és égy Luther-rózsal 
vásárol magának. A két hétig tartó fogadalom 
március 14 én délután b órakor vette kezdetét. 

A bércséplök országos egyesülete vitéz 
Fekete Lajos elnöklete alatt mar serényen 
szervezkedik. Az orsz."minden részéből számo
san érdeklődnek az egyesület céljai felöL Év
idéig a csepregi és a derecseri járás községeit 
sikerült beszervezni: Az időjárás megjavoltá-
val minden ünnepnapon a szervezőbizottság 
programmszerüen folytatja szervező működé
sét, legközelebb a somogymegyei Marcali 
községbe utaznak, hova már régóta meghív
ták őket — 

Három szoprán •— agy tenor. Ez a 
címe Vicky Baum, aj világhírű regényének, 
amelynek közlését a Délibáb uj számában 
kezdi meg. A népszerű színházi képeslap 64 
oldal terjedelemben, változatos és gazdag 
tartalommal jelent meg. A ragyogó kép-ken 
kivül, számtalan színházi és filmcikket, ripor
tot, intimitást, hírt, pletykát és tréfát közöl.. 
Egy szám ára csak 20 fillér. 

Pályázat bírói állásra. Az igazságügy-
miniszter pályázatot hirdet a celldömölki kir. 
járásbíróságnál üresedésben levő ítélő bírói 
állásra. A pályazatokat március hó 27 ig kell 
beadni. 

Menetrend változás. F. éri március hó 
28 án ismét visszakapunk egy igen fontos 
vonalpart, mely bennünket . igen kellemesen j 
érint. Ugyanis ezen a napon ismét életbe 
lépteti a máv. Celldömölkről reggel 6.23 kor 
induló és este 1850-kor Szombathelyről in
duló személyvonatpárt. Ez a vonat a téli hó
napokban csak Sárvárig közlekedett, most 
ismét-Papáig megy és innen 21.25-kor érke
zik vissza Celldömölkre. 

Pályázat érem tervezésre. Ezen pálya- | 
zat a Hivatalos lap folyó hó 18 án megjelent | 
63. számában a pénzügyminiszter pályazatot i 
hirdet'négy fajta érem tervezésére. Etsfi cso
portba tartozik a konfirraaciós emlékérem 100 , 
mm. átmérővel. A második csoportba tartozik ! 
a Szent Erzsébet emlékérem 100 mm. atmé- j 
rővel. A harmadik csoportba tartozik a há- j 
zassági emlékérem 200 mm. átmérővel. A 
negyedik csoportba tartozik Budapest emlék
érem 300 mm. átmérővel. Az emlékérmek 
egyik oldalán a tervező művész által szaba- -
doo választható tárgya egyoldalú érem, a má
sik oldalán csupán egy koszorúval, vagy meg-
lelelő díszítéssel ellátott, bevésésre alkalmas 
szabad tér van. Pályázati határidő hat hét, 
t csoport -pályázati dija 500 P.. i t csoport 
700 P. III. csopor 1000 P. IV. csoport 1500 
pengő. » 

A varázsvessző. Egy fiatal olasz leány 
csodálatos régi kincseket fedeztél varázsvessző 

- s e g í t s é g é v e l . Erről közöl rendkívül érdekes 

ggajrfyiE3XL7« t ü 'fáim. 

államilag ellenőrzött te
leperi, Rip. Portalis ala
nyon, olaszrizling, po

zsonyi fehér dbja 15 fillérért, saszla,20fltórértiRip. 
Berlandieri Talányon ugyanezek 5fillérrel drágábbak. 
Másfajok is vannak. Az oltványok fajazpnosak. 

Kapható: Bárdossy holtán földbirtokos telepén_ 
A l a ó m e s t e r i b e n . 

I 
képekkél illusztrált cikket Tolnai Világlapja uj 
szama, amely 64 oldal terjedelemben jelent 
meg, ára 24 fillér.. A népszerű, képeslap min
den olvasója 10 P bolti ár helyett 2 P 90 
fillérért bérmentve megkapja Tolnai Világ-
lexikona, Világtörténelme és a Műveltség Útja 
egy-egy diszkotésü kötélét. 

Marietta Dietrich élettörténete a Szín
házi Élet uj számában. Kevés izgalmasabb 
éa érdekesebb karrier van a mai világban, 
mint amit Mariene Dietrich berlini színésznő 
csínált, aki a legrövidebb idő alatt elhomá
lyosította Hollywoodban Greta Garbó hitetés 
népszerűségét. Ennek a színésznőnek az élete 
a legérdekesebb regény és ezt az élettörténe
tet irja meg sok képpel tarkítva a Színházi 
élét uj száma. Mőrncz' Zsigmond a vidéki 
színházakról, Erdős Reoée a pesti bárokról, 
Karinthy Frigyes a névujitásról, Incze Sándor 
Ritioroi, a valóperek városáról, Tasnády Fe
kete Mária Hatvány Liliről irt cikket a Szín
házi Elet uj számában. E-. az uj szám érde
kes képekben sorakoztatja lel a pesti színha
zakban szinrekerülő azon jeleneteket,.amelyeken 
a pesti publikum minden este s i r ; vagy n e v e t 
Haromfelvonásos színdarab, teljes gyermekúj
ság, kotta és kézimunka melléklet van még a 
Színházi Elet aj számában, melynek ára egy 
pengő, negyedévi, előfizetési dij 10 pengő 
kiadóhivatal .Budapest, VI. Aradi -u . 8. 

A foldmivelésügyi minisztérium alábbi 
rendelete szól a vetési burgonya behozatalá
ról. Az 1929. é v i szeptember 4 én -kiadott 
69.000 F. sz reodelet 2. szakasza értelmében 
burgooyarákkal, vagy kolorádóbogárral, vagy 
burgonyámollyal, avagy földibolhával lertözett 
országból származó burgonyát vetés céljaira 
behúzni, avagy vetés céljaira felhasználni tilos 
akkor is, ha a burgonya az emiitett betegsé
gektől mentes is. Hozzam érkezett jelentések
b ő l tudomásomra jutott" hogy többen ennek 
a tilalomnak kijátszását kísérelték meg. Ezért 
a fertőzés behurcolasának és elterjedésének 
fokozottabb megakadályozása céljából elren
delem, hogy az országba behozatalra szánt 
ilyen származású burgonya behozatala eseté
ben annak megrendelője, illetve a címzett oly 
nyilatkozatot köt -les kiállítani, amelyben kö
telezi magát arra, hogy a behozott bürgouyat 
vetési célokra nem használja fel, ilyen célra 

-el nem idegeníti, illetve semmiképen közre 
nem működik abban, hogy a nyilatkozatban 
vállalt kötelezettséget más személyek hatály
talanítsák, avagy kijátszák. E nyilatkozatban 
valialt kötelezettség megtartásának biztosítása 
oéljából köteles a burgonyát behozó fél (im
portőr ) vaggouooként 3000 P biztosítékot- a 
m. kir . foldmivelésügyi minisztérium házi 
pénztárába letenni. Ha a burgonyát behozó 
fél a burgonyát vetési célokra használja fel, 
vagy ilyen célra idegeníti el, á letett biztosí
ték az állampénztár tulajdonába megy á t 
Amennyiben azonban a burgonyát behozó fél 
a fennhatóságom alatt álló m. kir. Burgqnya 
Termelési Hivatal Budapest, földmivelésí mi
nisztérium utján hitelt ér emlő módoo beiga
zolja, hogy a burgonyát étkezési vagy ipari 
célra használja fel, avagy olyannak idegení
tette el, aki csakis ugyan ilyen céfrap hasz
nálta, a m. kir. foldmivelésügyi minisztérium 
házi pénztára a biztosítékot a befizetcWéfnek-
ázonnal visszafizeti. E rendelet közzétételének 
napján lép hatályba. ' .—>£•• 

A gyümölcs egész évi kezelését ismer
teti a Növényvédefem és Kertészet most meg
jelent in,-'rciu-i szama. Cikkeket közöl az uj 
ültetésü fak permetezéséről, a kajszinbarack 

gutaütéséröi, a kert berendezéséről, a görög
dinnye termesztéséről, a gyümölcsfák trágya* 
zásáról.a szőlő legmegfelelőbb.metszési mód
járól. A dúsan illusztrált lapból a Növényvé
delem kiadóhivatala egy alkalommal díjtalanul 
küld mutatványszámot. . - . 

M e g h í v á s . 
Az 1898.' XXIII. törvénycikk alapján 

alakult Országos Központi Hitelszövetkezet kö
telékébe tartozó: 
Celldömölki Hitelszövetkezet 
mint az Országos Központi Hitelszövetkezet 
tagja 1931. évi március bó 25 én délelőtt 9 
órakor, hatarozafképtelenség esetén 1931, évi 
április' hó 6-án délelőtt 9 örakor a szövetke
zet helyiségében . * 

rendes közgyűlést 
tart, melyre a tagok az alapszabályok 37. §-a 
alapján meghivatnak. 

Napirend: 

s Z á m 

eladó, 
konyha, 
fan 

Érdeklődő; 

szám alatti 
és a szü' 

! naI elad 
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1. MultévT üzaetéredmenyröl szótö*lB5~ 
leölések tárgyalása. 

_. 2. Zárszámadások megvizsgálása és a 
felmentvény megadása. 

3. Mérleg megállapítása. 
. 4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 
6. Az'igazgatóság 4 tagjának választása. 
6. A felügyelő bizottság négy tagjának 

választása. . 
7. Dj alapszabályok alkotása. 
8. Az igazgatóság . napibiztosi és jelen

léti, dijának, továbbá a felügyelő bizottság 
vizsgálati dijának megállapítása. 

9. Netalání ipditváuyok. ~ T V 
Kell Celldömölk, 1931. március 8. 

Az igazgatóság. 
1931. sz. 1930. vht 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX.. tc. 102. § a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a celldömölki kir. járásbíró
ságnak 1930, évi P 3.-08. számn végzése kö
vetkeztében dr. Tompa Saodor celldömölki 
ügyvéd által képviselt Löwinger Ferenc keres
kedő soproni lakos javara 88 P 30 fillér s 
járulékai erejéig 1931. évi január hó 20-án 
foganatosított kielégítési végrehajtás alján le 
és felülfoglalt és 4000 P-re becsült következő 
ingóságok, u. m.: 1 négy üléses zárt autó 
nyilvános árverésen eladatik. 

Mely árverésnek a celldömölki kir. já
rásbíróság 1930. évi 1931. számú végzése 
folytán 88 P 30 fillér tőkekövetelés és ennek 
4930. évi június hó 8 napjától já ró 9% ka
matai és eddig összesen 18 P 14 fillérben 
bíróilag már megállapított költségek erejéigCell-
dömölkőn alperes lakasau leendő megtartására 
1931. április I napjának d. e. 9 órája határ
időül kitüzetík és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. tc. 107.' 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mel
lett, a legtöbbet ígérőnek, szűkség esetén becs
áron alul is el fognak adí.u».-
— Amennyiben az elárverezendő ingóságok. 
mások által is le és felülfoglaltattak ésazokra 
kielégítési jogot* nyerték volna, ezen árverés 
az 188Í. évi LX.. tc, 102. § a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik. 

' Celldömölk, 1931. március 7. 
-'" Záborszky sk. kir. bír.Végrehajtó 
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