
I m i i . éTlelyam. Ctfltlaaltt. 1 9 8 1 . 'OIM 1 4 8 4 , ukm. Art tOWUr_ 

Megjelenik minden vasárnap reggel. 
Előfizetési ár : negyedévre 2 pengd, félévre 4 pengd, 

egész évre 8 pengd. 

P O L I T I K A I L A'P. 

Felelős szerkesztő és kiadó: 

DINKOREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön 
ide intézendők a szellemi részt illető köziem iyek 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek 

Választási küzdelmek. 
Országszerte megindultak a képvi

selőválasztások előkészületei, megindul
tak a képviselőjelöltek kérőieteket ke
resni, a legtöbb hívás nélkül, mint 
hivatlan-vendég jelenik meg a kerület
ben,' szerencsélteti becses személyével 
a kerület választó polgárait. A jelölt 
arák szóval,' plakáton, kortesek utján 
aranybegyeket ígérnek, mindegyik azt 
gondolja magáról, bogy ö az eljövendő. 

Az egyik jelólt azzal tetszeleg a 
válaszlópolgárság előtt, hogy ő az úgy
nevezett hivatalos ¡«1011, másik letolt, itiaaik meg 
azzal, hogy ezek meg azok az arak hív
ták meg a kerületbe és hogy ezek'meg 
azok a nagyfejnek ajánlják, támogatják. 

A választópolgárság szempontjából 
pedig nem jelent semmit, hogy melyik ' 
milyen körülmények között jutott be a I 
kerületbe, nem jelent semmit, hogy. bi- ] 
vatalos, vagy nem hivatalos jelölt ae I 
illető, a választópolgárságnak azt kelN 
nézni, hogy kik azok a jelöltek, ame- j 
lyikek a kerület mandátumát elakarják 
nyerni. Tettek-e valamilyen szolgálatot 
a kerületnek, vagy' legalább is várható-e 
tőlük a segítés' valamilyen formában. A 
kerületek szavazó polgárainak, lakosai
nak ma segítségre van szüksége és a 
beígért programm ne csak légbuborék j 
-legyen, amely az első levegőmozgás i 
után szétpukkan a légben, semmivé > 
válik, hanem a megválasztott képviselő I 
azután tényleg cselekedjék is. 

Azt is szeretik hangoztatni, hogy 
a kormánypárt jelöltje tud csak segíteni, 
mert neki meg van a kapcsolata a kor
mányhoz. Hát ez sem agy van. Az 
ellenzéki képviselő, ha annak tekinté ! 
tye van, ha komolyan tud fellépni jogon I 
követelésével, a sikert épagy, talán még 

jobban elérheti, mint a kormány jelöltje, 
vagy képviselőié. 

A választó polgárság legyen tisztá
ban ezekkel a kérdésekkel, todja meg, [ 
hogy szavazatával mindenkitől függetle
nül szabadon rendelkezhetik, tehát ne 
engedje magát befolyásolni senki által, 
hanem válassza ki magának azt a je
löltet, amelyiktől többet vár, többet re
mél. Azt se gondolja senki, hogy ez, 
vagy az a {elölt ha megválasszák, tálán 
majd. esőstől hallatja ránk az áldást, 
mert egy ilyen nyomorait országban, 
amelyet köröskörül megoperáltak és ma-

ben két jelölt harcol. Az egyik dr. Tor
nyos György, a másik dr. Gyarányi 
Ferenc ottani ügyvédek. 

Szentgotthárdon Varga Gáborral 
szemben dr. Pásztory István küzd. 

őriszentpéteren Beck Lajossal szem
ben ugyancsak dr. Pásztory István áll. 

Vasváron gról Apponyi Györgygyei 
szemben Mozsolits István Gaál Gaszton-
féle programmal lépett tel. 

Sárváron Huszár Mihály apát-plé
bánosnak' nincs ellenjelöltje. 

A celldömölki kerületben Jánossy 
Gáborral kél jelölt küzdött: dr. Ormándy 

radt belőle egy csonk, nem lehet arany-
hidakat elővarázsolni, ^ . -

Mezőgazdasági állam vagyunk, azért 
elsősorban a mezőgazdaságot kell meg
segíteni, mert.ha a gazda boldogul, ba 
neki lesz pénze, akkor.lesz forgalom, 
boldogul a kereskedő, jobb helyzetbe 
kerül az iparos, a munkás. Egy ország
nak a tekintélye kifelé attól függ legin
kább, hogy milyen tisztviselői vannak. 
Csak teljesen megelégedett tisztviselő 
társadalommal lehet megbízhatóan kor
mányozni - egy országot, ezek tudnak 
tekintélyt adni kifelé a kolloidon, 
befelé a sajá* népünk megbecsülésével 
pedig saját magáknak szereznek* meg
becsülést. • " 

Ezeket és még a többi itt fel nem 
sorolható bajokat vegye fel programm-
jába a jelölt url 

A vasi képviselő választó kerüle
tekben is teljes erővel folyik a küz
delem. 

Szombathelyen Ernszt Sándor az 
egyetlen jelölt. Ugy birlik, bogy fellép 
egy szociáldemokrata is, Sali Endre. : 

Kőszeget, Lingauer Albin és Frisch : 
Ferenc. 

Körmenden gróf Sigrayval szem-

János és'ijarcza Zoltán' ny. ezredes, 
mindketten* pártokivali programmal. Ide-
közben Barcza Zoltán visszalépett, igy 
most ketten küzdenek. ... 

VH I R E K . ~ 
PTograrambeszéd. Dr. Ormándy 

János pártonkívüli gazdasági jelölt ina 
délelőtt fél 12 órakor tarlja programm-

J)iiszídít_&lldöaii>Jkön„ a^sienlhájorii^ 
ság-téren. Dr. Ormándy képviselőjelölt 
programm beszéde elé nagy várakozással 
tekint kerületünk választó polgársága, 
annál is inkább, mert az 6 eddigi mű
ködése arra enged következtetni, hogy 
a súlyos gazdasági helyzetből való ki
bontakozás felé az útirányt meg tudja 
jelölni. 

Választási biztosokul a celldömölki vá
lasztókerületbe a győri kir. ítélőtábla elnökül 
Szladovíts László dr. szombathelyi. kir. tör
vényszéki birót helyetteséül pedig Knhn Osz
kár dr. szombathelyi törvényszéki birót ne
vezte ki, 

Janosházai kórállatorvosi állás betöl
tése. A celldömölki járás főszolgabirája már 
kürti a pályázatot a jánosházai körállatorvosi 
alias betöltésére, a pályázati kérvényeket f. 
hú 20 ig ke I beadni a celldömölki főszolga
bírói hivatalhoz. 

Sóhajok hidja. 
Egy holdvilágos csillagos estén felszáll

tunk az .Osztrák Loyd< hajóstársaság egyik 
kényelmes kiránduló szalonhajójára és az in
dulási jel elhangzása után elhagytuk a Molo 
S. Carlot,Abbázia hajókikötőjét, bogy másnap 
reggel Velencébe kOssOnk ki. 

Késő éjjelbe nyúlt az idő, mire elhagy
tuk az istriai partokat és kivergődtttnk a nyílt 
tenger yizszinére. A parti világítótorony mesz-
szire szórta sugarait a ténprre, Tdbővitve a 
horizonton söiétségbenr 
azur osillaggyOngyei hintették fényüket a ten
ger smaragd mezejére, melyen hatalmas ba
rázdát szántott hájónk, monoton zakatolással 
haladva a csendes tenger tükrén Velence felé. 

Hajnalodik, mikor hajónk lülkölése éb
resztgeti a szundikáló, alvó utasokat, mintegy 
figyelmeztetve, hogy most nincs helye az al-
vásnak,_moat csudálni, barnulni kell az Istenek 
alkotta természeti szépségeket és a valami
kori velencei köztarsaság-Jnörtszéi^ltaLal-
kotott lagúnák csodás városát 

Lassan bontakozik ki a ködös reggelen 
a hatalmas viziváros, az adriai tenger király
nője,, a fedélzeteTkezdiz benépesíteni az imént 
még, szundikáló kirándulók tömegeid A érdek

lődés mindig naeyobb>|s nagyobb lesz. Hajónk 
lassítja haladását mert pénzügyőrök közeled
nek csónakon felénk. Hajónkra szállnak, meg
néznek minden podgyászt és amelyikre. ráta
pasztják az olasz királyság bélyegét elviheti 
az utas. 

Hajónk, mig a pénzügyőrök elvégezték 
a dolgukat, a Dogé palota előtt horgonyt ve
tett melyet a gondolások raja vett körül. 
Ezek a gondolások azt a szerepet töltik beVe-
lence vizi utcáin, mint nálunk régen a fiak -
kerosok, vagy ma az autólakszi. 

besen siklanak a Canal Grandon (Fő-utcán) 
megadott utasítások szerint A gondolások 
épen ugy értenek az utasok megzsarolásához, 
miot nálunk a régi fiakkeros kocsis. Ha az 
utas vagy vezető nem ismeri a helyzetet egy 
bizonyos pont elérésére, háromannyit gondo-
láztatja a' gondolás, mint azt, aki az útirányt 
ismeri, a zsarolás leginkább itt merül ki. 

Mi néhányan a Szent Márk-téren száll
tunk ki a piazettán, melynek elején a két 
gránitszobor emelkedik, amiről minden utazó 
tudja, hogy azokat Michiel dogé hozta Syriá-
ból és ajnjjüfegyikjoszlopot ékesíti, a kro-

TSdiion" nyargaló alak, a Afelence hajdani 
védszentje Szent Tivadar, akit később Szent 

Márk evangélista váltott fel, kinek 'földi ma
radványait Velencébe szállították s azóta lett 
Velence jelképe Szent Márk szárnyas orosz
lánja. 

Reggel van, a Szent Márk-tér még oly 
üres, alig jár rajta ember. A galambok ezernyi 
sokasága, mikoek ősei a moodaszerint Dau-
dollóoak tettek nagy szolgálatot, mint posta
galambok Caodia ostrománál. Ezek a galam
bok oly erőszakosan szelídek, hogy az ember 
kezéből kieszik az ennivalót . 

A Szent Márk-tét egy óriási teremhez 
hasonló márvánnyal és trachittal paiiozva, a~ 
Márk templom megragadó képével. A Márk 
templom előtt mutogatnak néhány darab vö
rös márványlapot mely állítólag Frigyes csá
szár és a pápa találkozási helyét jelzi. 

Elgondolkodom ezen a csendes téren és 
lelki szemeim elé képzelem azt az időt mikor 
Velence még a fél világ fölött uralkodott.mikor 
három király görnyedve figyelte a dogé pa
rancsai, özett-k az adót, mikor Eorico Dati-
daló visszatért diadalmas hadjáratából jelentve-—- -
a rengeteg tömegnek, hogy elfoglalta Kons
tantinápolyt vagy mikor Loredán jelentette, a 
török hajóhad leverését, vagy mikor Mórostul 
meghozta a kőoroszlánokat és jetentette, hogy 



2. óidat. KEMENESALJA 24. szám. 

Tamto.yules. A kemeaesaljai ag. hitw. 
evaqa, Uinitóeyusület nyári i$»zgyülésBl folyó 
évi június hu 23-an d. e. 9 órakor tartja az 
Arpád-ulnii ísknláhap, melyen dr. Próble Ká
roly egyel,. (beol. tfuar (art előadást. 

Vizsgák az ev. iskolában. A celldömölki 
ag. hítv. ev. elemi iskolában az évzáró Vizsga 
folyó evi június hó } ? é n 1 e. 9 órakor az 
t , d. a. léi 3 urakor a IL—IlL, 18 án d. e. 
9 órakor a' IV., d, u. léi. 3 órakor az V > - V t 
osztállyal fog megtartatni. Az 1931—32 ik 
tanévre a beírások 19 és 20-án lesznek az 
Árpad nlcai iskolában. -' «\ 

Iparbeszüntetés. Wikmano Elek alsó
sági lakos takács iparát beszüntette. 

Esküvő. Papp Jslvau, a Máv. Szövetké 
zet (Konzum) helybeli üzletvezetője ma dél
után 6..órakor tartja "esküvőjét a helybeli ev._J^ 
templomban Faz-kas Margitka urleánnyal, 

"Fázekas r Fé^Sc n y ugaimazolt uradalmi ispán 
kedves leányával. 

Emésztési gyengeség, vérszegény
ség, lesoványodás , sápadtság, mirigy
betegségek, bőrkiütések, kelések, furun-
kulasok eseteiben a t e r m é s z e t e s 
> Ferenc József« keserűvíz szabályozza 
a:belek annyira fontos működésé t . Az 
orvosi tadqmán'y számos vezérféifia 
n^eggyőződutt arról , hogf a valódi 
Ferenc Jozset víz hatása mindig ki -

M é g y m-rá.ir M é g y s z ó ! N é g y s z ö l 

ne 

O I S K A Y 
MEGÖRÖKÍT SZÉPÍT FIATALÍT. 

Vésse jól emlékezetébe e négy szót és Budapesten él 
feledje Kikeresni e közkedvelt mester műtermeit, hol a 

l e g j o b b a n y a g o t 
l e g m ű v é s z i b b k i v i t e l t 
l eg m é r s é k e l t e b b á r a k a t 

PNAGYÍTÁSAIT posta utján treköt-
dötl képek után is gyorsan és é le thűen elkészítik. 

• . , / M 0 T E B m E K i . -
ÍE Zsigmond-u. 36. az. VII. R^kóczi-ut 74. 

Magyar Divaicsarnnk házában 
Telefon József 35 J—89. 

Lukács fürdővel szemben .-
Telefon Automata 517—40. 

E láp előfizetői 25% kedvezményben részesülnek. Ezért e szelvényt vágja k i és rende-
. léseihez mellékelje. 

MEFHQSZ,, 
zási o i r 
•n.dit, a jég 
A Cioportof 
I s t v á n SiákarfT! 
narok ' 

tűnőén bevált. A Ferenc József kcsé-
rtyiz gyógyszertárali^nj^ drogériákban 
és füszerűzlefokben kapható.' 

Beírások a helybeli, állami polg. fiúis
kolában. Az 1931—32. tanévre a rendes be- j 
írások lunius 19 cs 20 án lesznek,.. mind a I 
két napon délelőtt 8—12 óráig. Azelső napon j 
csak helybeli tanulók irafkozbatoak be, a 
második . napon a vidékiek. Az 1. osztályba 1 

iratkozáskor szolgálati főnökségtől igazolványt 
és a községi elöljáróságtól szegénységüket iga
zoló bizonyítványt adnak be, A tandijmentes-
ségi kérvények ( A polg. isk. kir: Főigazgató-' 
ságához Dudapésl eimezve) -áiuiéü 

a találmány, amelybe golyó helyett; vegyület 
van. Ha.a fegyverrel valakire lálönek, az nem 
sebesül meg. hanem csak • kábul. 

Celldömölki országos vásár. Ansütflr' 
tökön lezajlott országos vasár dacára élénk 

kor adandó be, melyhez uj. kelelü vagyonta-^.iorgalmáná^ eteti gyenge! volt. Oka valószinü-
"b'eiras-

beiratkozo és más iskolából átjövő tanulón 
beiratkozáskor hozzák magukkal iskolai bizo 

-Dyitvátiyukat-(értesiia^önyvecskét), születésj-
anyakanjvi kivnnatnkai é- ujráoltási igazolvá
nyukat. A tnar. itt jart tanulók csak iskolái 
bizonyítványukat hozzak el a beirataskor. A 
tanulók csak a sztliők yagy helyettese,, kísére
tében iratkozhatnak be. Fizetendő dijak az 
i . és I I . osztályban 11 P 50 fillér, a I I I . és 
IV. osztályban 12 P. A közalkalmazottak, 
hadiözvegyek- és hadirokkantak "gyermekei 
tandíjkedvezményben részesölnek, ha a be 

lansági bizonyítvány melléklendő Felkérem a 
I . szülőket, hogy gyermekeiket a fenti ,két 
napon feltétlenül iras-ák be, meri a szeptem
ber havi pótb.'iraskor csak a javítóvizsgát tett 
tanulok- és azok vehetők fel, akik a 1 rendes 
beírásoktól való elmaradásukat kellőén tudjak 
igazolni (bete.gseg)„ Az .altatni poljtari. -fiúiskola 
igazgatósága. : 

— Efrogott'-'lflni^nilretöTír Lapunkban 
már közöltük,, hogy az izsákfai roinT kath. 

^templo^per^yétMeltörtek és , kiraboltak. A 
Csendőrség a tettest Kanyaró 1-tván burger 
landi csavargó- -zemélyeben elfogta, aki beié-

.'merte, hogy több templom perselyét is fe'itörte. 
Halálozás. Molnár Sándor regi c- Id'l 

luöiki lakos, 85 éves kurában pénteken "elhunyt. 
Temetése tegnap d ui t:, volt. 

Egy csepeli lakatos találmánya. Érde
kes- találmányt ajánlott lel a rendőrségnek 
Horváth Gyula csepeli lakatos. Újfajta fegyver 

leg a nagy munkaidő. Szarvasmarha felhajta-
tott-összesen 597 db, ebből eladatott 240 db. 
Részletezve: .Bika telhajtalott 5, mind el is 
adalótt. lehén-f-lhajtatott-'216, el.datult 1Q8, 
ü-zfi .feihajtatoit 82. eladatott 42, ökör,- lel-, 
hajtatott 148, eladatott- 79, tinn 87—11 db., 
borjú 9—1. Ló es csikó felhajlatolt összesen 
197 djjab,. -eladatott 44 db. Sertés és malac 

"340—250. Arak á következők voltak: tarka-' 
szőrű jarmosökör.I. 1200^1450 P ig párba, 
középminőségü 800—1150 Pig, alárendelt 

legyőzte Athénét -és Görynthont a földig le
rombolta. . ' . 

Megtekintettük a Dogek palotáját. A pa
lota kincseit, pompáját, de a borzalmait is. 
Mindezeket pénzért mutogatják az idegenek 
nek. A terem őre, igazi tárgyhüséggel adja 
meg a magyarázatot minden tárgyra. A kép
tárban hetvenhat dogé arcképe sorakozik, csa
taképek stb. ékesítik a falakat." "'•.- :.-

„ A palota egyik szárnyában van a régi . 
velencei vészbíróság, az úgynevezett .tízek i B ö r l ö u ö * mélyébe, vezetünk megmagyarázza, 

tozva. Két szflk folyosója, van, de egyik telje 
sen sötét; ablaktalan, ezen vezettek a^resztüb 
a közönséges elítélteket,' a másik folyosón 
csillag alakú keskeny nyílású ablak, ezen a 
folyosón vezették keresztül a lőrangu elitete
ket. Ezeknek szabad volt a szük ablaknál 
mégegyszer , megállani, kitekinteni, bucsut 
venni a.külvilágtól, a zöld tengertől, utolsó 
sóhajtásukat küideni azoknak, akikel óiy ne
hezen, fajó szívvel hagytak ej. Lemegyünk a 

tanácsa* terme. Ebben a teremben még min
den ugy van, ahogyan a hatalmai köztársa
ság idején volt. Ott van a hpsszn birói asztal 
a tizek tanácsának székei, a viaszgyertya tar
tók és sok egyéb tárgy.. Vezetőnk elmond 
mindent aprólékosan, minden tárgynak a je 
lentőségét. A terem őre megmutogatja a te
rembe vezető ajtókat, melyeken bevezették 
ide n súlyosan bevádolt áldozatokat. Á terem
ben sorban ültek a lefátyolozott arcú szigorú 
tárák, ami arc itt látható volt, az csak a vád
lotté, melyet vészesen világított meg a hal-
ványárnyn viaszgyertya pislogó világa. Akiket 

. egyszer ide, bwvér'ellek^egyértelmil vplt meg-
látni a.termet, a láthatatlan arcú bírákat és 
utolján látni az Isten napját. 

A terem őre aprólékosan, megmagyaráz 
mindent, megmutatja azokat az--ajtókat, fo
lyosókat, melyekén kivezették az elitélteket, 
innen már csak a Ponté dei Jospeirére, a 
sóhajok hídjára van a kijárás. Ez kúti össze 
a doga palotáját, a tizek tanácsát a kőztár-

—sasági^hal' ' 
- 'Amely vádlottat á tizek tanácsa elől a 
sóhajok hídján- elkísértek, az leszámolt min
dennel, leszámolható^ az élettef. ' ~^~^h 

A sóhajok hídja egy masszív kOalkot 
mány, melynek még a teteje iá be vau bol-

miként használtak a kínzó eszközöket, kincsi 
gákal, vaskengyeleket. A börtöu vaslag tölgy 
(aküszlb gerendája a sok lefejezéstől, a hó-, 
hérbard csapásaitól olyan, mint- a -mi T jól 
elkopott faragó tuskönk. Erre a küszöbre 
kellett lehajtani az elítéltnek a fejét, ott vágta 
le azt aJ hóhér bárdja, 

A lefejezett-hulláját egy nyíláson kilök
ték a tengerbe, az örök temetőbe. 

Ezekbe á Sötét emlékű, nyirkos bör
tönökbe már-már rabnak éreztük magánkat és 
a megkönnyebbülés' vett rajtunk erőt, mikor 
kiszabadultunk ebből az igazi kőpokolból. 

Velencének 17g7ben történt bukásával 
őrökké '•bezáíö3ták==Iezeknek 
kapui és az utókornak csak 

pokloknak a 
sötét mult 

gyászos emlékei maradtak meg. 
Velencének kb. 117 csatorna utcája van. 

Maga n város 117 iszapos, többnyire mély vizű 
szigetecskén pilótákra van építve. Ezeket a 
tavakat olaszosan lagnnáknak nevezik. Velen
cét a lagúnák városának is szokták emlegetni, 
A szárazfölddel 4 kilométer vasúti híd köti 

; hOísze .^cMtornákön «78 híd tonyolitja le a 
forgalmat. , 

Velencének annyi csodás szépsége van, 
hogy. annak megtekintésére hetek kellenek, a 
mi bajónk pedig már aznap eate viaszaindult 
Abbáziába."' _ - ' . MarUáUt, 

"Tnmóségü 500— 800rrarKasz 
1 400—580. tárkászőrü tinó 3 »vreig'460—900, 
I tartfászBrü tehén fri=s 300—480, borjus tehén 

300—550, íarkászőrű üsző í é v e M g 180—280, 
: előhasu 300—50Ö. szopésborju 60—90, nehéz 
i kocsiló darabonként 300—550. könnyű kocsiló 
\ db. 180—4 0, lo vágásra db . 40—120, c>íko 
l l évesig db. 60—160, csikó 2 évesig 100— 
, 240 darabonként,-három évesig db. 180—320, 
• 4 evesig db. 280—500 pengőig koca (anya) j' db. 70—100, s ü l d i l 1 évesig 40 —70 pengőig. 

A vá? - az időjárás szempontjából kedvező 
! volt; Kereskedő nagvon kevés volt. 

Ipar igazolványt nyertek. Biczó István 
i celldömölki lakos ki-ebb kőiniv-s iparra, Hor-
j váth Pál celldömölki lakos vegyeskereske 

desre nyert iparigazolványt. 
A Balaton Tündére választás elsöfeny-

I képei. A Szinhazi Elet e heti szamában közli 
a Balaton Tűnd, re választásra befutott első 

| fényképeket. Harminc értékes díj tízezer pengő 
I értékben a Balaton Tündére válasxtás reszt-, 
r vevőinek jutalma. Incze Sándor hetilapjának 

uj száma gyönyörű kepékben számol be a 
I »Száz~nap« cjmü Mussolini-Forzanó dráma 

Nemzeti Színházi bemntatójáiúl. Biport a 
legszebb magyar képviselőjelöltről. Kik a leg
tehetségesebb fiatalok? Harmatit Imre "Stra 
toszféra színháza. Hova mennek nyaralni a 
színésznők és színészek? Marlene Dietrich 
folytatja az uj számban Szeréimi iskoláját. A 
Színházi Elet nj száma rengeteg érdekes ol
vasnivalón és képen kívül köili az Ismeretien 
szerző »A néma primadonna' cimű regényé
nek folytatását. Darabmelléklet a Magyar 
Szinház nagysikerű színdarabja: »A; gyönge^ 
üem«: 32 oldalas Gyermekújság, kotta és ké 
zimuoka melléklet egészíti ki a Színházi Elet 
nj számát, amelynekeára 1 pengő, negyedévi 
előfizetési dij 10 pengőd Kiadóhivatal Buda
pest VL Aradi-utca 8. szánv^-v 

Elégtelent kapnak a színészek. Itt a 
bizonyitvány-osztogatás. A színészek is kapnak 
bizonyítványt A Délibáb szinhazi képeslap uj 
számában ilyen újszerű módon ismerteti a 
színészek munkáját. Minden színész minden 
szerepért osztályzatot kap. A 64 oldalas Déli
báb ezenkívül rengeteg érdekességet és képet 
kőzöl. Egy szám ára 24 fillér. . ' 

^T i l j ön l rendklvOl kedvezményes két 
hónapos nyári tanulmányútra,-amelyet a 

útnak céh, i t 
tása. 

Hal 
. - J S B l 

fürdőbe (fi 
Ott rhár 
pengőért neí 
meg is 

t

 A z H u 
szabadsajt á\ 
-választásoJat ^ 

. sok szó esik i a 

szabsdsagáíél. 
Mint voltn 

utasok jóinT 
ho'.zám kéri 
szavazhat; 
nem lesz 

1 . TeL._ 
fordulónak r,io_ 

i a törvény i j ^ 
{...kérem,.-hogy m 

' Az állaori 
i jogait az. 1914., 
! cikkek védelmeát 

A vasúti | 
38. § a a lOvt. 
mázott tOrvémi 

^ x=/,Az.alti 
: "mas a'kaimat, 

módon b-fulia.. 
melyik politikai j 

' körébe lenjei, S 
'lamelyik jelOUtri 
zo.nr vagy a m 

pedig a j . i i t í , ; . 
jogait gja 

' Az atkala 
. gaít törvényeik, 
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Ins. ^1814, | " 
A feol i .. 
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tak poijlikail 
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megbizotiakiaki 
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kis zug, ahol 
Andor, egy 
niáról, az Ojt 
küldőit levelet I 
Fehér-embéft 
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díj 10 álléf, mely összegből befoyd jövedel
met -a izegénysbrsu taonlöfc segélyezésére 
forditfBfcr 

Mellberugta i ló. Geszter József padragi 
lakiét a ló méllberugta és bordatörést szen
vedett.-Solyos sérülésével a celldömölki kór
házba szállítottak. . . 

Eparfa levelit szedett. Horváth Lajos 
csöglei lakos eperfalevelet szedett, miközben 
a Iáról oly szerencsétlenül esett le, hogy nyak-
caig«lalöresi Si gerincágyvelötörést szenvedett 
Azonnal a celldömölki kórházba s-.allito'.iak, 
állapota reménytelen, • "• > " 

Szerencsétlen 'Játék. Hegedűs József-
celldömölki 9 éves fia társaival játszadozott* 
játékközbeb a balkarjara esett, az eltörött-
Besza litolták a kórtiazba. 

Az alsósági ev. elemi népiskola bala
toni korút száaa. Az alsósam evangélikus elemi 
népisltora- t v—yt" Osztályának növendékei 
Szakaly- Dezső és Nagy István tanítók veze
tésévél június 17-én három napos .balatóoi 
korúira indulnak. Útirány: Sümeg, Tapolcaj 
Kékkui, Révfülöp. A révfülöpi evangélikus 
tanítói ödüflházában éjjeli; szállás. Másnap 
Tihauy, Balatonfüred megtekintése. Délután a 
Balaton északi oldalán -VégYg Keszthelyig. Éj
jeli szállás a keszthelyi Rákos István tauiiói-
üdttlöházban. Másnap Keszthely és Heviz 

J megtekintése. 19 én Hévízről indulás vissza: 
I SzfilIOáViudotnyn, Óhid. ÖtvO-v Keled, János-

l-s'Ő pályázata 
..ismerősül-, pályázat:" 

Határidő: 1931 július 1 án 
:k naá H 

%i kiii.vldim.tr rs 3000 díj a V.Í.NCZA páJyft 
MtMiroiat púlya«npi Minden Imnap : • n ét 

oevat K* c«ae. tuviMia azon k-iitölro#ny íran hcsy '&Üri ajinlja wn-.-r.it.itiv;:-ji pilv iri arcra rVA,SU.2a-to -̂ f J jjj mi ti. fcirjco íü«tTi:ii[.M. Tas* kiüti a 

íi-fn nj p.h-tzal. 11-ik pákáu l . 1931 jul. li-én ' VÁlf CZA-gyár, \^daptZZ7íf 

-tret. Kána. Tiberits, Kafarnaatn, Hult-tenger, 
G-nezáret, Datiiaskos. Mezopolámában: Bagdad 
és Bibiion. RészvAteli dij:-1286,.pengatől fel
fejé. A szakavatott rendezőség, moly eddig is 
sok keleti és nyugati utazást bonyolított le a 
résztvevők ieímagyöbb megelégedésére, garan
ciát nyújt arra, hogy a programraba vett mos
tani két utazás is sikerülni fog. Jelentkezése
ket elfogad és tájékoztatót küld Tauulmany-

.utak,. Társasutazások és Zarándoklatok Idő-. 
szaki Ertesilóiének szerkesztősége, Budapest 

bázan kérésztől Aisosagra, 
Sqffor tanfolyam. Állatni gépjaroioüve-

zetőképzö ,sofför) tanfolyam nyílik meg a m. 
kir. Technológiai és Anyagvizsgáló intézet ke
retében július 1 ón este fél 7 órakor, ÜÍ, in-

j tézét Budap-st VIII. Józ-el-körut 6. sz. alatti 
I helyiségében: Beírás naponta d. e. 6—1 lg, 
I kedden es petiteken d. u 5—7 óra között az 

igazgatósági irodában, ahtrl'a l o lvé te lheZ'Szük 
; jeges Unapok a hivatalos órák alatt e l ő z e t e -
J seu beszerezhetők. _ -

j Járási polgári lövész-verseny június 
I 14-én az alsósági levente lőtéren io 7 es 
' csapat kozd a vandorserlegert e., ko. lijo 

lövész az egyem dijakért s1., i [.• _-.r.-övesz 
bajnokságén. A versenyről résalet , jelentési 
jövő heti szamunkban hozunk. ••• 

Két érdekes utazás készül •. A Ta-
I nulmanyutak, Társasutazások ésZaiaodiiklaluk 
; időszakonkent megjelenő Ertesitő-lap szerkesz-
i tősége a legutóbb megjeleni szamában a itvb-
| bek közt a ju iu- 6 an induló pansi loOrdvwi 

útra, valamint a szeptember 18 an induló 
egyiptomi, palesztinai és bagdad babiloni ke 
leti útra fel az utazások iram érdeklődik fi
gyelmét A július 6-an induló lourdes paris-
liziői ut alkalmat nyújt a. lelkiek mellett a 
v.lagi gyönyörök élvezet-re, amennyiben a 
résztverők Paris nevezetességeinek megtekin
tése mellett a mostani, csodaszamba menő 
gyarmatügyi világkiállítást is felkeresik. A ki
állításon a különféle gyarmati lakosok' és 

| allatok azt a hatást' keltik a látogatóban, 
mintha valóban Ázsiában és Afrikában járna. 
A maláji 1 ,iu. a négerek színes falvai, a misz-
sziós kiállítás, a madagaszkári királyi palota 
stb. felejthetetlen emlékeket fog hagyni a részt
vevők leikében. Aki bármely oknál fogva nem 
kívánna Párizsba utazni s inkább maradna a 
Pyrrenneusok tövébeu fekvő bájos Lourdesbao, 
azok a párisi kirándulókat itt bot írhatják. A 
szakavatott rendezőség gondoskodik arról, 
hogy -a programban szerepeljen Velence, Pá-
dua, Milano, Nizza, Mouteoarló,. Marseille,, va
lamint a híres vilagíürdöhely: Trouville is. A 
részvételi dij 667 pengő, mely árban minden 
bennfoglaltatik. A LourJesban maradók 391 
pengőt fizetnek. A szeptember 18-án induló 
keleti utazás az egykori fáraók, a hyeroglifák, 
a szfinkszek, a piramisok érdekes ni 
viszi el résztvevőit s a 33 napos kényelmes 
kirándulás alkalmat fog nyújtani a híres luxon 
(Tuth Ank Ameu) és assuadi kiránduláson 
kivül a mezopotámiai keleti mesék, az Ezer-
egyéjszakák hazája iránt érdeklődőknek arra, 
hogy a nyugati utazásoknát-oyert, de ezektől 
teljesen eltérő, érdekes, szép s örökké felejt-
hetetlen impressziókkal, térhessenek vissza 
azokról a helyekről, ahol az emberek évezre
dek óta megtartották szokásaikat s pl, Damas-
kusbao, Bagdadban és Babilonbau ma is még 
Ábrahám idejéből való viseletbea járnak. 
Programmban: Athén, Kréta-sziget, Alexandria, 
Kairó, Luxor, Aaaaao, Szuez, Jeruzsálem, Ná-

IV. Váci utca 40 
A outt ali pótban levonok es ifjú anyák 

a természetes -Ferenc JozaeN keserűvíz hasz-: 
nalata által rendes gyomor és^ bél működést 
érnek el. < • _ • 

Ismét a zenekar. iVasvarmegye törvény
h a t ó agi kisgyülésének folyó hó 8-án, hétfőn 
tartóit közgyűlésén-natMreuden volt a celldö
mölki volt levente zenykar ügye is. T. i . a 
községi képviselőtestület azon határozatát, 
hogy a levente zenekarból községi zenekar 
legyen, megfelebbeztek a kisgyüléshez. amely 
most kimondta, hogy a község képviselőtestü
letének ezügyben hozott határozatai mégsem-
misiti és uj határozathozatalra utasuja Cell
dömölk képviselőtestületét. Igy a levente ze-
uekaf ügye ismét a képviselőtestület elé kerül. 

Tizenketeves lányok is férjhezmehetnak 
Amerikában. Amerika k ü i ö n D ö z ő államaiban 
kii öabözőképen állapítják - meg a leányok 
lerjhezmenetelének Korhat ír tt. P. i-ylvauia 
államban a korhatár 16 év, migNetrs Yersey 
a.iámban a lányuk már 12 éves' korokban 
lerjliez mehetnek. Amerikában a következő 
államok ismerik el törvényesen a gyermek-
hata-s.ig.it: Luísina, Mahnand, Virginia, Flo
rida, Haiue, Colorado, R. de.Isla.ud, Tlanese, 
Idahó, Nevs-Yer-ey, míg bárom útiam: New-
york, Centucki és Pensylvauia a korhatárt 14 
é v r ő l 16 é v r e emelte fel. 

A Párisi Magyar Diákegyesület Utazási 
Osztálya •» nyár folyamán jomus 17-től kezdve 
kéthetenként ismét megrendezi rendkivülolcsó 
párisi taimlinanyuliait_^amelyekre különösen 
a világszenzációt jelentő Gyárraatflgyi kiállítás 
miatt kivetet-seu nagy az érdeklődés. A dijoni, 
a p á r i s i és egyéb európai tanulmányutakról 
szolo pro-pektu t az utazási osztály irodájában 
(IX. Ferenc-körut 38. Teleion 892—74) bárki, 
megkaphatja. Július hó 2 an Salzburgon át 
Münchenbe induló diákcsoportba e hó 20 áig 
M t . l mi;"jeleDtkezni. 

Folytatólagos fékkel szerelik fel a te
herkocsikat. Február óta a magyar államvas
utak teherkocsijai nagy munkában, vannak. 
Ugyanis az ö s s z e s kocsikat újfajta, ú g y n e v e 
zett Kuocz- Knor fele folytatólagos (ékkel sze
relik fel. Ennek a féknek — akár a személy
kocsik Westinghouse féknek az a tulajdonsága, 

\-hegy-a-tBoz^otiyvezotőj-vágy- bármelyikkoosi-^ 
fékező, veszély esetén azonnal lefékezheti az 
egész szerelvényt automatikusan. Elsősorban 
a gyorstehervonatok kocsijait, az élő és rom
landó áruk szállítására szolgáló kocsikat sze
relik á t 

Másfélmillió ház van Magyarországon. 
A »MagyaF~Statisztikai Szemle* most közli a 
januári népszámlálások egyes eredményeit éa 
kimutatja, hogy Magyarországon összesen t 
millió 447 ezer 206 ház van. A tizesztendő-
vel korábban megtartott népszámlálás adatai 
szerint Magyarországon 1 millió 175 ezer 38 
házat számoltak össze, tehát az utolsó tiz-
esztendő alatt az emelkedés 23*1 százalék. Az 

összes magánlakások száma 1980 b i n t ÉtWMi 
8l!5.766 volt éa a mostani nepszam ,i .-adatai 
szerint az összeírt magánlakások -'ama 2 
millió 189.736. 

A celldömölki kir. járásbíróság, K M tkvi b. 
2951/1931. tk. szám. 

Árverési póthirdetmény. 
A telekkönyvi hatóaág közhírre teszi, 

hogy Zongor Lajos végruhajtatftnnk, dr. Zon-
gor János végrehajtást szenvedő ellen ',' 11 P 
60 fillér tőke és járulekai ereiéig indított 
végrehajtási ügyében az 1931. május ty.ik 
napján 2830/1931 <k, «v«ih »la|i tiluassamtt 
árverési hirdetméunyel a nágysiinonvi 1. sz. 
tkvi betétben A l . 1—4 sor 1338,1339,1340, 
1341. hrsz ingatlanokra 1600 P, I I . 1—3 sor 
1348, 1349, 1350. hrsz. ingatlanokra 500 P, 

uUI. 1—2. sor 1366, 1367. hrsz. ingatlanokra 
500 P, IV. 1—2, sor 1522/1, 1522/2. hrsz. 
ingatlanokra 180 P, f 3 sor 1278/3. hrsz. 
iDgatlanra 70 P, f 4 sor 1492. hrsz. ingat
lanra. 120 P. kikiáltási árban, Nagysimonyi 
községházánál 1931. évi július hó 27 napjá
nak d.- e. 9 órájára kitűzőit árverést az 1881. 
LX. tc. 107. § a értelmében Hajas János és 
neje Ovádi Franciska végrehajtatónak 998 P 
60 fillér tőke es járulekaiból alló követelésé
nek behajtása érdekében is megfogják tartani. 

• Celldömölk, 1931, május 24. -
Dr. Havaay sk. kir . jbir . elnöke. 

A kiadmány Inteléül: Kovács, iroda s. tiszt. 

és saját pörkölésül elsőrendű 

leszállított á r o n kaphatók 
' Mayer István utóda 

S Z A B Ó L A J O S 
-fiiszer- és esemegekereskedésében 

Celldömölk, Kossuth Lajos-u. 11. 
Állandóan friss felvágottak és sajtot 

Dr. herceg Esterházy 
h u s á r u g y á r l e r a k a t a . 
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ASPIRIN-
T A B L E T T Á K 

fájdalmak ellen g£ 

C S A R H O K . 

A Ságbegy története. 

V o n a t o k é r k « t . e é . i n d á i é . . C e l l a 6 m 6 . f c a i l o m a a o n m á j ú . l 5 - t 8 l . 

Irta: Weber Gyula . 

vm. 
(Folytatás.) 

Ipar és kereskedelem. 
A Sághegy kőkori lakójának életében a 

kereskedelemnek a legprimitívebb fázisa, a 
cserekereskedelem nagyon élénk, sót ' nélkü
lözhetetlen lehetett. 

A kflfegyvérei és szerszámai anyagát, 
vagyis a Ságbegy kőzetei közt eló nem for
duló szerpentin es diorit köret csakis keres
kedelem utján szerezhette meg a Ságbegy 
kőkori lakója? 

De nemcsak a fegyverek éa szerszámok 
anyaga, illetve a Ságbegyen eló nem forduló 
eszköz készítésre alkalmaa különböző nemű 
közétek képezték a kereskedelem tárgyát, ha-

"' nem az olyan .fejlett megmunkálású és uj 
—aeart rufcák,"ékaíerek,: sőt kész fegyverek í s 

szerszámok is, amilyeneket a Ságbegy lakó' 
jának ipari tevékenysége, esetleg még nem 
tudott előállítani. Azonkívül a kereskedelem 
különböző ága La mai természeti népek élete
bői vett hasonlattal az élelmiszerek kereske
désével is tevékenykedett, pl. tenyésztett há 
ziállatokkal, gabonával gyümölcscsel, sőt szá
rított, vagy fustólt bússal is. 

Ez a cserekereskedelem első sorban 
. torzs belső életében, illetve a törzset alkotó 

családok között jött létre, majd túllépte ennek 
határait és idegen törzsek, sőt idegen népek 
között fejlődött tovább. 

A gabonatermelés és az állattenyésztés 
tárgyalása során már említettük, bogy ezek 
a természeti javák nemcsak . egy-egy család 
tulajdonát, 'hanem a családokból tömörült 
egész, torzsét is képezték. Tehát már nemcsak 
magán, hanem kOzós tulajdon is - volt. Mért 
közös erűvel szerezték, közös erővel védték 
is. EfOlOtt a közös erővel szerzett és védett, 
torzs tulajdonát képező csordás állatok és 
magtárakba gyűjtött gabona készletek fölött 
a torzs vénei, illetve a törzsfő .rendelkezett 

Az idegen törzsekkel kötOtt cserekeres
kedés csak a törzs vénei és a törzsfő bele
egyezésével történhetett Azok a törzsek, me
lyeknek a háziipara előrehaladottabb, illetve 
fejlettebb volt az ipari cikkeit bocsájtotta 
áruba oly természeti javakért melyeket ö 
nélkülözött. Azok a törzsek pedig, amelyek
nek a gazdálkodása, illetve az állattenyész
tése és a gabonatermelése volt kiforrottabb, 
az a felraktározott felesleges gabona készletét 
vagy tenyészállat feleslegét adta cserébe olyan 
ipari cikkekért melyeket az ő kevésbé fejlett 
házi ipara csak részben tudott előállítani. 

A Sághegyen lelt kőáorí emlékek mind 
arról tanúskodnak, hogy a sághegyi őstelep 
kőkori ipara és kereskedelme már korszerűen 
fejlett volt 

Tehát az ipar és kereskedelem majdnem 
olyan régi, mint maga az Ember 1... 

IX. 
Vallás é t temetkezés. 

_ A sághegyi őstelep kőkori rétegéből nem 
maradt reánk, illetve nem került dr. Holéczy 
Zoltán és az éu gyűjteményembe olyan kő
kori emléktárgy, amely mint pozitívum bizonyí
tana a Sághegy Neoüthikus lakója vállasának 
az előrehaladottságát vagy degenerálódottaá-
gát, illetve intellektusának fokát Azonban 
mint valószínűt feltételezhetjük, hogy a Sag-

' hegy kőkori lakója is, mint a többi kőkori 
telepek lakója is hitt a lélek halhatatlanaágá
ban. Tehát már tudatában volt egy .termé
szetfölötti, egy tnlvilági életnek, amely csak a 
testi megsemmisülés, vagyis a halál beálltával 
kezdődik. 

A kőkori Ember hite szerint a test meg
merevedésekor beállott halál mán az a meg-
foghátatlan va lami . . . ami felemelte őt a 
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természet tObbi lényei fOlé, a teremtés koro
nájának, nem semmisül meg, mint az anyagi 
test, hanem kiválik a kihűlt testbői és válto
zatlanul él tovább. Ez a valami . . . ami lei
eméi te az Embert — ami megkülönbözteti az 
állattól, halál után szellemmé válik, jó és 
rossz szellemmé. A szerint, hogy milyen tisz
telettel viseltettek irányokban az életben ma
radottak. Ezért a kőkori ősember, mint a 
sírleletek is bizonyítják, ellátta halottait-min
dennel, amire a túlvilágon az ő hite szerint 
a napnak birodalmában szüksége lehet Hogy 
vissza ne térjen az élők közé és esetleg sze
rencse mellett bajt is hozhasson. 

A késői-kőkor törzsei között már meg
találjuk az Ember és a túlvilág közötti köz
vetítőt: a varázslót is. A varázsló nemcsak 
papja, hanem orvosa, sőt feje is volt népé
nek. A varázslók, illetve a törzsek papjai 
által ráolvasott ékszertárgyaknak a Neolitbi-
kuB ősember vallási életeben nagyon lontos 
szereptik lehetett Ezeknek a iabalasztikus 
ékszertárgyaknak, melyeket valószínűen a va
rázslók készítettek és adlak el különböző ter
mészetű jávakért, a kőkori ősember olyan 
természetfölötti erőt tulajdonított, ami meg
védhette őt a rossz szellemektől, veszélytől, 
sőt szerencsét is hozhatott neki az élet küz
delmében. 

A kőkori ősember minden valószínűség 
szerint a Napot, mint a világ megteremtőjét 
és fenntartóját ismerte, el, majd csodatevő 
Istenként imádta. A varázsló a legfőbb urnák 
a Napistennek az akaratközvetitöjo, vagyis az ő 
Istenükkel érintkezni tudó, félisteni személyi
ség volt -

Ezért igen nagy tiszteletben részestilt. A 
varázslónak, mint a törzs papjának és orvo
sának rendszeres járandósága lehetett. Ez a 
kőkori Ember elhitte, hogy a varázslója ma
gasabb rendű személyiség, mint a többi Em
ber és a Napistennel való értekezésével meg. 
tudja jósolni a jövőt. A varázsló a természet
fölötti hatalmának a gyakorlásával tudta 
irányítani, feltüzelni éa megfékezni népét, sőt 

szorosabb társadalmi kapcsot hatalmával is 
ö képviselte. 

Tehát ez a Neolilhikus ősember már tul 
volt az Animismns .és az Anjmalismns -hie-
delmi állapotán. Vagyis már kiforrottén egy 
Világrendszer fölött uralkodó Istenséget imá
dott: a Napot Halottaikat, arccal napkelte 
felé, fejét jobb kezére fektetve, Összezsugorí
tott helyzetben temették'el. Ezzel az elhelye
zéssel csak egy ideiglenes állapotot akartak 
megjelölni: az alvást. Ez pedig a tnlvilági 
életben való hitének a bizonyítéka. A halottak 
mellé kisebb, nagyobb edényei;ben ételt és 
italt tettek, majd szerszámokat és fegyvereket 
raktak még'balottaík mellé,bogy a túlvilágon 

Napisten—fényes birodalmában semmiben 
hiányuk no legyen. A halottaikat nem ásott 

hanem a föld színére fektették és 
halmot hányva, kis domb alá te-

sirgödörbe, 
rá löldből 
mették el. 

A sághegyi őstelep szórványos temetke
zései között még előfordult a legősibb temet
kezési mód, a kitétel is. A kiléte) a temetke
zésnek az a fázisa, mikor csak a koponyát 
vagy csak a test valamelyik tagját részesitik 
végtisztességben. A saghegyi östeleptemetke-
zése tehát korszerű és ezzel párhuzamosan 
mentalitásának foka is fejlett lehetett 

• - • - (F. köv.) 

Eladó 
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h á z 
nagy pincével és mellékhelyi

ségekkel a z o n n a l 
bérbe adó. 

A ház esetleg el is adó. 
Cím a kiadóhivatalban 

Eladó ház. 
Celldömölkön, az Árpád-ucca 7. 

szám alatti ház két egyszobás lakással 
és a szükséges mellékhelyiségekkel azon
nal eladó. Vevők e lap szerkesztőségé
ben érdeklődhetnek. 
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