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Megjelenik minden vasárnap reggel.
Előfizetési ár : negyedévre 2 pengő, félévre 4pengő,
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Az uj országgyűlés.
Rövid pár hónapi szünet után újra
kitárultak az Országház kapui, hogy a
ragyogó kupolacsarnokban, a régi Ma
gyarország e méltó szimbólumában öszszegyülekezzenek megnyitóra az oj or
szággyűlés tagjai, összejöttek a régiek,
akik közül, sokan a választási harc során
mar kételkedni kezdtek abban, bogy
Viszontlássák a fényes tündérpalotát s
odagyülekeztek az ajak, az. ismeretlenek,
akiknek moat sikerült először — talán
hosszn sikertelen próbálgatások után —
bejutni álmaik, vágyaik csodapalotájába.
Összegyülekeztek a képviselők, akiknek
eztán öt esztendeig joguk lesz a mi ne
vünkben cselekedni s a mt sorsunkat
irányítani, de egyúttal kötelességük is
minden gondolatokat és erejüket a mi
boldognlásnnk, a nemzet előrehaladása
érdekében felhasználni. Mo.t megnyílt
előttük az alkalom, hogy-azokat az
ígéreteket, melyeket ezelőtt' egy hónap
pal olyan nagyon hangoztattak, valóra
váltsák s azt a lankadatlan munkát,,
amelyet annak idején a választóközön
ség előtt annyiszor fogadtak, meg is
mutassák.
Rendkívül nehéz időben és igen
stbyos felelősséget vállalva léptek.be az
Országház kapóján az nj képviselők. A
nagy világégés óta mindkét nemzetgyű
lésünknek a.a- nyár elején széloszlott
országgyűlésnek is súlyos volt a hely
zete s nem egyszer igen kényes pilla
natokban kellett a kivezető utat megta
lálnia a már immáron tizenhárom esz
tendeje, bogy béke uralkodik a töldön,
máig sem javult « helyzet s" az nj or
szággyűlésnek is lesz elég teendője.
Súlyos dolgok és nehéz problémák
megoldása vár reá. Mezőgazdaságunkat
meg kell menteni a már-már végzetessé
váló termelési válságból, mely reá nehe
zedik, valamiképen békét kell teremteni
a csehekkel folytatott vámháboraban,
kereskedelmi szerződéseinkel meg kell
újítanunk és ujakat kell kötnünk, helyre
kell állítanánk pénzügyi éa gazdasági
helyzetünk szilárdságát, leküzdenünk a
folyton növekvő veszedelmes rémet, a
munkanélküliséget s mindezeket megol
dani olyan időben, mikor a németeket
tönkretevő pénzügyi válság miatt Európa,
sőt az egész világ ideges bizonytalan
ságban van. Bizony-bizony nem könnyű
feladatra vállalkoztak azok, akik azt
ígérték, hogy ezekből a bajokbői és ve
szedelmekből kivezetnek bennünket.
S vájjon csakugyan tudatában van
nak-e ennek az aj képviselők ? Vájjon
csakugyan a szent lelkesedés és segíteni
akarás hajlottá őket a parlament felé ?
Vájjon nem a könnyebb egyéni érvé
nyesülés ugródeszkájának tekintik-e a
parlament üléstermét inkább, mintsem
a közért való komoly munka, a nagy

P O L I T I K A I

Szerkesztőség i s kiadóhivatal:

L A P .

Felelős szerkesztő és kiaüu•:

DINKOREVE NÁNDOR.
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áldozatkészség, minden erő- és akarat
latbavetési versenyterének ? Vájjon meg
van-e bennük a nagy komolyság s nem
fogják-e apró személyeskedéssel, kicsi
nyes sértegetéssel tölteni az időt, amely
pedig pénz, de sóba nem volt olyan
drága, mint ezekben a súlyos időkben,
midőn elszalasztott pillanatok bűnéért,
évtizedek szenvedése következik tragi
kus büntetésül? Vájjon csakugyan szi
vükből fakadták-e a szent szavak,haza,
•némtet,
amelyet annyiszor hallottunk
emlegetni s komolyan gondolták-e, bogy
a baza érdeke minden előtt való, mint.
ahogy nagy költőnk, Kölcsey valamikor
igazán szivéből kimondta ? Vájjon csak
ugyan ég-e a szivükben a hazaszeretet
szent tüze, van-e bennük tudás és te
hetség, jóakarat és lelkesedés, hogy ben
nünket a bajokból kivezessenek?..
Az idő fogja majd ezekre a kér
désekre megadni a választ. Nagy időket
élünk, nagy emberekre van szűkségünk.
Adja Isten, -bogy öt év elmultával ne
kelljen megállapítanánk a most sok
reménnyel összeülő országgyűlésről: meg
mérettetett és könnyűnek találtatott.
B.

h.

háztartási célokra őröltetnek. 3) Ha a
lelkész, tanító, vagy községi alkalmazót-'
tak, a javadalmazásul kapott gabonát
saját szükségletűkre őröltetik. 4) Ha a
föld háazonbérbeadója a haszonbér fejé
ben kapott gabonából háztartása, és al
kalmazottai számára őröltet, 5. Ha a,
malom a rámSrlés dija fejében szerzett
gabonából házicélokra őröltet. Vásárolt
gabonából gabonalevél nélkül őröltetni
nem lehet.
A rendelet az őrlési tanúsítvány
-rendszerét nem vezeti be. A malmok
kötelessége ellenőrizni, hogy mit van
joguk gabonajegy nélkül őrölni. Viszont
s malmok is ellenőrzés alatt fognak állni
és szigorúan kötelezve vannak könyvek
vezetésére.
A rendelet at eddig érvényes lisztforgalmi adó helyébe egységes kulccsal
lisztforgalmi adóváltságot állapit meg. A
lisztforgalmi adóváltság a megőrölt ga
bona mennyisége szerint igazodik, egy
métermázsa gabonára 2 pengő 50 fillér
lisztforgalmí adóváltság jut. A rozs után
semmiféle lisztforgalmi adót nem kall
fizetni. Ezzel akarják lehetővé tenni a
rozskenyér olcsóságát

- A haszonbérbeadó az uj rendelet
szerint, nem köteles s haszonbér fejében
- A kormány rendeletet bocsátott ki, beszolgáltatott gabonáért gabonajegyet
amely a .gabonajegy" értékét 10 pen átadni a bérlőnek, hanem készpénzben
gőben állapítja meg. Ebből a tízpengóból köteles minden métermázsa bnza után
a termelő hat pengős szelvényt kap-t a bárom pengőt fizetni. Ezzel tehát a bérlő
mutatkozó négy pengő' arra szolgál, hogy helyzete a mult évbez nem rosszabbodott,
a külföldre történő buza és liszt szállí viszont a bérbeadó a haszonbér fejében
tásoknál abból aa exportőröknek vissza kapott gabonáját három pengős haszon
térítést adjanak. Erre azért van szűkség, nal tudja értékesíteni. Ha a bérlő nem .
mert mikor s gabonakereskedő megvá saját termésű gabonáját adja át, hanem
sárolja a termelőtói á gabonát, meg kell olyat, amelyet már maga is gabonajegyfizetnie a gabona árán felül a gabona- gyel vásárolt, akkor a gabonát gabona
jegyet is : mikor ki akarja szállítani az jeggyel kell átadni a bérbeadónak, de
árut, csak alacsonyabb árat kaphat érte ezenfelül köteles még bárom pengőt
külföldön, ahol nincs boletta. Ha tehát fizetni. Ha a bérlő nem termel gabonát,
visszatérítést nem adnának, ezzel megbé akkor a haszonbér céljára szükséges
nítanák a kivitelt, mert csak ráfizetéssel mennyiséget joga van gabonajegy nélkül
megvásárolni és sz így megszerzett ga
lehetne exportálni.
A hat pengős szelvény értékéből bonát természetesen gabonajegy nélkül
három pengőt az idén is, mint tavaly, adhatja tovább a bérbeadónak, aki ekkor "
a termelő adótartozására kell elszámolni. métermázsánként három pengőt fizet a
A szelvény értékének a másik felét, a bérlőnek. Ha a bérlő a tőzsdei gabonaár
három.pengőt pedig' a gazda készpénz szerint készpénzben fizeti a bért, akkor
ben kapja vissza. Ha adótartozása nincs, a tőzsdei áron felül még három pengőt
az egész szelvény értékét készpénzben is köteles a bérbeadónak megfizetni.
Mindezek a lendelkezések osak arra az
kapja meg. *
Minthogy a gabonajegy 10 pengős esetre szólnak, ha a haszonbérlő és a
áriból négy pengő a kincstárt illeti meg haszonbérbeadó másképen nem egyeznek
(a visszatérítés biztosítására), szigorúbb meg egymás között.
rendelkezéseket kellett életbe léptetni oly
irányban, hogy gabonajegy nélkül ne
vásárolhasson senki gabonát. Ezért a
Forgalmas helyen
vamöriés kereteit megszorították. A mal
mokban osak a következő esetekben sza
bid gabonajegy kötelezettség nélkül vám-'
őrlést végezni I 1) Ha a gazda a ház
tartása céljaira szükséges mennyiséget
őrölteti. 2 ) Ha a mezőgazdasági cselédek
Cím a kiadóhivatalban.

Hatpengös boletta.
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•gazságot
Dezső Lajos adóügyi jegyző két heti allapitották meg: hámok 1 pengő, kavics
(rostáival 2 pengő lesz.
| szabadságot kért és kapott,
Eljegyzés. Dr. Hava-.y Béla járásbíró
Leitner Tivadar segédjegyző két heti
Két vakmerő magyar repülő End- j.
<k, c s a l o d
ság elnök és neje szül. Györöcskey Mária fia
resz György' és Magyar Sándor repülő I szabadsagot kért es kapott.
magyar
Ilj. Reicb Imre festő festészeti tovább- ifj. Havasy Béla jogszigorló eljegyezte váraljai
gépjükkel, melynek neve (gazságot Ma
merő piiut,
I képzésre tanulmányi segélyt kér a községtől, Waukly Anuy urleányt Sjlgólarjánból.
gyarországnak, átrepülték az Óceánt, j mivel saját erejével nem képes (edezoi a fel8 P, amel
Kinevezés. A m. kir. igazságügy-minisz
"bogy leszállás nélkül érjék el.Budapes j merülő kiadásokat. Aki bju Reich Imre tehetter dr. Csics István volt helybeli közjegyző- telese van
tet. A repülés gyönyörűen sikerültödé I ség.-t ismeri, tudja, hogy ő minden különösebb jelölt, jeleu'eg latai ügyvédet a vasvári kir. után szeren
' előképzettség nélkül, saját erejéből és az Isten járásbírósághoz titkárrá nevezte ki.
mivel benzinkészletük elfogyott, július
mezőre. A
adta tehetsége folytán ritka előhaladást pro
A Kath. Legónyejylet nyári táncmulat
16-án Budapesttől alig 30 kilométer dtikált a festészet terén. Igy az eddigi tapasz
rövid beszéde
ságát
augusztus
hó
9
én
a
Griff
szálloda
kertnyire a bicskei határban kénytelenek talatok azt mutatják, hogy ifjú Reich Imre
helyiségében tartja A raeghivók a hét folya a magyar
voltak leszállni. A két bátor pilótát a ha magasabb képesítést nyerhet, híres művész
kezzék mej,
mán fognak szétküldetni.
ember
valhatik
belőle.
Sok
ilyen
elnyomott
főváros határtalan lelkesedéssel és öröm
Folyó hó 30-ig meghosszabbítottak az ő vezetett,
és felszabadult tehetség hozott mar johirnevet.
mel fogadta, kilühtetésben és ünnep és megbecsülést nekünk, magyaroknak a kül átmeneti intézkedéseket. A Magyar Távirati mennyiünk
lésben rés/esitette. A vállalkozás azon földön. — Erre vonatkozólag C-o'snyay József Iroda azt jelenti, bogy a gazdasági és hitel-- alig remélhet},
ban nemcsak repülőteljesítménynek olyan a következő megindokolt indítványt terjesz éle! rendjének .megóvása végett a kormány f. könnyű szího 30 ig meghosszabbította az átmeneti ren
kiváló, hogy az egész világ felfigyelt rá, tene a képviselőtestület elé:;
, Pet — bár
delkezések érvényességét.
Tekintetes Képviselőtestület !
hanem egyúttal hatalmas propaganda is
teremtette
Ajándék az állami Darnay múzeumnak,
Ifjú Reich Imre tanulmányi ösztöndíj
a nagy eszme számára, amelyet gépjük
iránti kérelmet terjesztett a Tekintetes Kép-' Dr. Bsuda László geológus oki. mérnök, ki a j tották s f é r
nevével hirdettek.
átkutatta, - ban csak a
viselötestület elé, kéri benne, hogy bizonyos balátouvidéki bazalttnagaslatokat
A mult kedden, 21-én nyitotta meg évi segélyt nyújtsanak neki a festészet terén tudományos szempontból érdekes gyűjteményt j amelyek nHorthy Miklós kórmányxö ur az össze szerzett eddigi taeulmanyainak magasabb lu- ajándékozott a sümegi múzeumnak, mellyel mindig kiagyűlt uj képviselőházat hatalmas beszéd dománnyá való kiképezhetése végett.Ilj. Reich i kiegészítést nyert, a inuzeum gazdag sümeg- S rosszindulatr
Imre tehetségéi a festészet terén a Tekintetes ! vidéki kövület gyűjteménye. A negyvenöt dadel. Az eledeli terv szerint a képvise
Képvíselőtesrület és a Tekintetes E öljáróság j rabból alló sorozat a »bazaltbombák€ és »lá-i földi uton kel
lőház megalakulása után mindjárt hosz- miuden tagja ismeri es éppen azért tudja is, | vatipusok« tanulságos, gyűjteménye, melyet ' ellenséges
szabb szünetre ment volna, de a leg- jhogy ebben az ifjú emberben líagy- tehetség ] ritka alakulásd •'bazaltoszlopok* egészítenek - gonosz, higy
rjjflhp h i r e k szerint, tekintettel az igen lakozik, mely éppen a szegénysége miatt nem ki, közöttük latható. egy több mázsás sulyu I
A tar
fel-rntter magas-négTSZögietes-tagozásu ban szere
súlyos gazdasági helyzetre néhány napig Tud belőle, teljes erővel. Süöi
| (bazaltoszlopa i s , Tátika magaslatáról. Az
isteni
szikra
azonban
egyre
izzik
és
kitörni,
együtt marad, hogy a legsürgősebb tedola't —
tángralobbanni k-s ül. azért ö maga is áldo i a j á n d é k é r t e / u t o n is b á l á s köszönetét fejezi
ehaőkeMelárgyaijá s a kormány szük zatot hoz a nemes ügyért, a magyar mfjTé»zet j ki--az n'ianH-D-irnajf-rnuzeuin.igazg. .
; magasra s
ségrendeleteit törvényhozási uton szen
fejlesztéséért akkor, mikor lelaidozza családi
magának az
Külföldi elismerés. Darnay Kálmáut, az
-trfr"*
R..m<ijflk, -hogy, az-uj képviselő- nyuga'raát és évekre elhagyni készül azt.
állami Darnay m ú z e u m .alapitó.igazgatóját az ' kezoie. S bt i
"Sok
ityeii'élnyoT'iott
isteni
le'.eiég
hre~
ház elkövetkező Öt éves működése ered
ulr-c!it.—vnTigyarbaraiok uein/tetstőzt—kultur— ~boluiuuak
m é n y s és áldásos lesz a jövőre nézve. szMt~ei ráár a magyar gyermekekben csak [ e g y e s ü l e t e * ^ i r o d a l m i ós tiidomáoyos sikerei igazságnak is
azért, mert m-m volt m e z a lehetősege a te| e l i s m e r é s é ü l tiszteleti t a g j á v á választotta. Az
Londonban e hét eleién ült össze hetségének a további lejleszlésere.
i e r r ő l s z ó - ó okiratot a mull n a p o k b a n küldték és ulja. Re
a nagyhatalmak képviselőinek konferen
Éppen a napokban ünnepeitek Németor I m e g a l é g i p o s t á n a sümegi múzeumhoz.
' lódás után
ciája, hogy megtalálja a segitség mód szágban, Nürnbergb-'-n jjgy a XVIII. szazadban.
I győztesen jooját a válságba jülolt Németország .szá 17 évig ptV» lakott nagy magyar f e s i r t . akinek'
onnét, ahoD*
mára. A megbeszélések
csütörtökön lakóházát most emléktáblával.jelölték meg a
! magyar igazság
németéit. Ez a festőművész Kupeczky János
' -^
tr.v -'őg
érlek végei s ugy látszik anélkül, hogy
| nagy mérté"
Itör.'iy ••! qkoz fejfájást !
volt, akiről, tudjuk, ho^y alyja szegény takács
Németországnak megalázó politikai biz ember volt és-Jánost is takácsnak szánta. De
U^y'm'nl reaskjr.iiye'n- 1
bűnét tenné
kor
is
vegyen
be
I
tosítékokat .kellett volna adnv -ikerült a vele született isteni tell-M-ég taugra lobbant
j darai felröpít
olyan alapot tálalói, amelynek segítsé a fiúban, meg-zoköti atyja hazától és beadott
i ságot is e''
gével a német gazdasági helyzet- meg festő inasnak.. Ebből' .»• takács fiubóil lelt
tafciettAkat/f
| Csak adja
mások anyagi támogatásával azután a világot
erősödni lik.
bámulatba ejtő* nagy művé-z es .ennek a Ku
| a távolsá:
peczky takác-fiunak emléket irökitelteg m-'g
i várakozás ig"
jia
Nürobevgbeo.
•
Kath. L c g nyegylet
—' fin dju R.'ich Imrében .ugyancsak egy
"TtasvarmBgyB VBiidégldsBl szövetaét
második Kupeczkyt látok; aki megérdemli a
tömörülnek. Az általános gazdasági betegség
község támogatását, a szent n-y efdekébi-n.
napról-napra
súlyosabban nehezedik a Iköz'-Az ailain boldog békeévekben ezerszámra
augusztus 9-én a Gniff-ben. küldte külföldre továbbképzés céljából a te eletre, így minden re dű és rangú polgár.ke
I Alsóságon
hetségesebb ifjúságot es marínkor az ország resi a saját boldogulását egyengeti — ha
tudje
-sanna*
ntjait.
Igy
Vannak
a
vendég
ezer
sebből
vérzik,
dj_mert
a
tudomány
éa
:D 1
tí £ . .
Százhúsz
továbbképzés előli nem l e h e l lezárni i ' s o - lősök is, akiket meg'k'ülőnösképan sujt a hely
Községi képviselőtestületünk közgyü- I rompókai és az aliara ma is körülbelül 200 zet azért is, mert őket még á hátóság sem \ amerikai fi-rn
lése. T gaap délelőtt tartott képviselőtestületi < ilyen ifjúnak adta ki epp.'u a ' napokban a támogatja a hitelezés terén A gazdasági hely | rokrrtl rendKÍrS
zet súlyos ostorcsapásai t i it rogyadoznak a i b á t uj s. ami,
kúlfö.di tudományi ösztöndíjakat.
ülésen az a;.abbi ügyeket-tárgyalak:
Ezeknek az előrebocsátása utan a kö vendéglősök es most elérkezettnek-látták, az r Jelent" níeg. Eu
Foglalkozást közvetítő és cselédszerző
időt arra, hogy szövetségbe tömörüljenek, népszerű szishiá
intézetről szolo szaBalyrendelelet' kihirdették. vetkező li-iztelettelj.es inditvanyi; teszem:
jogos érdekeik megvédelmezése végett. Folyó ' geteg szenzációi
Indítvány:
Két helyszerzőiroda működhetik Celldömölkön. I
hó 2I*én' Szombathelyen megalakították á
Vasári állatorvosok' díjazása tárgyában |
FelulfiIndítványozom, mondja ki és.határozza
hozott régebbi képviselőtestületi határozatot I el a Tekintetes Képviselőtestület "hogy- ifjú vasi vendéglősük szövetségéi. A szövetség ve sület nyári
zetőségébe vidékünkről a következők kerüllek Makk József,
a vármegye jóváhagyta.
Reich Imre kérelmet teljesül, neki a kért
Koptik Apátur Ulcai trafikhelyiséget havi összeget -a tanulmányi időre.. rendelkezésre be; D imokóa kua*r Celldömölk, Barath József 1 pengő, amel~
Vönöck, Magdits Rezsó Jánoshazá, ilj. Vadászy
8 pengőírt bérbe adtak Horváth Jozsel ci bocsájtja.
a Vezetőség.
.
Pál Nagysimonyi és Nagy Lajos Vásárospésznek.
!
. Celldömölk, 1931. július 24.
Felhívás
miskérCI.
Az 1030. évi számadások tárgyában j
kesztés alatt ái
. Teljes tiszteletiéi;
.
alispáni véghatározat leérkezett. Tobb kifogás I •
Zalaegerszegi kereskedők beszüntettek gye£« Cím íláki
Csoknyay József,, képv. tag.
emeltetett, melyet pótolni kell.
az áruhitelt. A zalaegerszegi Kereskedők Köre
Vita után a képviselőtestület ugy hatá legutóbbi értekezletén elhatározta, hogy be akarunk j11itatni
Gaubek József budapesti cég hirdető |
oszlopok felállítására lett. ajan.atot. Két hir rozott hogy ifjú Reich Imrének az első fél szünteti az áruhitelt. Ennek következtében Felhívunk tehát
dető oszlopot óhajtana fölállítani és 8 évi évre havi 100 pengőt szavaz meg segélyként. Zalaegerszegen már nem lehet hiteiben vásá hogy néhány ••
használat u'.an a község tulajdonába menné A további-- támogatást ártól leszi függővé, hogy rolni. Ez az intézkedés a kivételes rendelettel augusztus hó |
szerkesztőségéh
nek at minden megváltás nélkül. A képviselő milyen előrehaladást tud felmutatni.
kapcsolatos és azért nem végleges.
testület 5 ívre adja'meg az engedélyt.
Ajándék i
Göttmánn ligeti tó vizének lecsapolását
Vasutasok nyári mulatsága augusztus
Halász Béla forgalmi . ellenőr. azt kéri, tárgyalták. Végül ugy határoztak, hogy vizfel- 2-án lesz. A vasutasok nyári mulatságára Dezső -Gábor
hogy nejének betegsége kezelésére elköltött frissités végeit talajvizet vezetnek a tóba és már megkezdídtek az-előkészületek. A vas leumát egy
1200 pengőt térítse meg a község. A képvi idővel klórozással fürdőt lehet ott építeni. E utasok otthonának kertje, hol a mulatság legszebb száma
selőtestület 300 pengőt szavazóit meg.
célból lejtmécetezésf "eszközölnek.
tartva lesz, .erre a oélra már évekkel ezelőtt tőle kéri. A
Celldömölk—bánhalmai ul.lrjépitése már
Máv. Vasutasok kőre azt kéri, hogy a Iparkírozva lett. Az udvar, a tánctér szépen szerzett dal
sokat foglalkoztatta a képviselőtestületet Most vasvári dalosverseny alkalminál felmerült ki i rendezett és semmi kívánni valót nem hagy mindenkj nr
ismét eltolódik, mert Veszprémvármegye nem
ciós költségetrí,
eikOki
hajlandó a Marcal vizéig kiépíteni az ulat.
lötestület többsége elutasította a kérelmet.
művésziesen
kivilágítva.
J ó bélyegben
adásait részben fedezze a község. A képvise- j alkalmával
maga után. Az
udvar éstesz
a tánctér
mulatság
Vipcze^Józsel polgári iakolai tanár a
Bornemissza Károly vasúti kalauz illeti
borok, kilü.iő ételek és j o cigányról gondos- "Szigony-u
lőlestii
el töhhséffnkiadását
elnla<sitott-i
lAralmaf
r,ll...l.„.
, '
,
. . . . . ..
.*?
zenekar kamagyi tisztségéről lemondott. He ségi
bizonyítvány
kéri.n A
képviselő : kodva
sel várja, hofl
van. A vasutasok
és
a váro3.kűzön3égp
lyette Cser Lajos kemenesmihályfai tanítót testület 30 pengő lefizetése, ellenében kiadja. erősen készülődik az erkölcsileg mindig kitű az ajándékért,^
eiTzák meg a vezetéssel.
Homok és kavics árát a kővetkezőkben nően sikerjjUt vasutas mulatságra;
.'
^ mattá ki a f '
. 't'r
i

A legnagyobb események.
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I g a z s á g
Két
kedés, culodul
magyar oceí
merő pii^U
B P, amely
telese van [
után szeren,
mezőre. A »«
rövid beszéd,,
magyar ig,
kezzék meg,,
ő vezeletl.
mennyiünk
•lig remélhetni
könnyű szí
pet — bír
teremtette
tolták * leve.
ban csak a
amelyek na
mindig kis
rosszindulatú^
i földi uton tet]
' ellenséges
gonosz, nigy j
L
A ma
' ban szeren_
'• dolat — igt

izágnak.

(és, remény
elkészült a
A két vak[levegőnek és
iágttnk köveőrai nehéz ut
zelt a magyar
idresz György
tvánta, Bogy
gyorsan érsép, amelyet
mely vara*
csak sajnos,
zazság ilfen
A repülőgé
pgyár akarat
kezek .irányilezején, utjáálllak ellene,
rzalmasak és
de sohasemi . • K pedig
|".
s/.indulntu és
;t
ttültörnie és
k
illák fel.
"
Jdetője- azon"
zett, a gon,\
jw.ágnak —
^magasra j i
\b vagy utóbb
i '• magának az i
el kell ér* ' keznié. S ni W
a-larat szim-. .-uuluniuafca marr
igazságnak is i
majd a sorsa
it és utja. Ren
LeZgelés, l-.i| lódás után in jíikor elindul,
I győztesen joV
pen ugyanI onnét, a nono
iTlrndull. A
| magyar igazsíi | Iréseér.t igen
' nagy mérlek
ritía s csak
bűnél tenné _
t a gépma-'
| darát l'-..:ropilíi
| magyar igaz
j sigot is eK
im es útjára.
, Csak adja
rlöbb, mert
J a távolsá:
lály sok s a*
i várakozás igei
és - nehéz.
R. E.
1
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a z 1931-1932« iskolai é v r e
m á r m c s t e ' é jegyezhetők
D i n k g r e v e N á n d o r könyvkereskedésében.

Bágyadt; levert, dolgozni képte
P a p í r s z a l v é t á k nyári mulat
len egyéneknél a természetes > Ferenc ságra a legnagyobb választékban Dink
JÓZSef< keserűvíz szabaddá teszi a greve N á n d o r papirkereskedéseben kap
vérkeringést és emeli a gondolkodó és hatók Celldömölkön.
munkaképességet. Beható kórházi kí
|
sérletek folyamán bebizonyult, hOfjy a
I
Kath. Legényegylet
I
Ferenc József VÍZ szellemi munkásoknál,
neuraszléntas embereknél é s beteges
kedő a szonyoknál rendkívül jótékony
h a t á s ú gyomor és béllisztitó szer. — I augusztus 9-éi: a Griff-ben.
A Ferenc József keserűvíz gyógyszer'
,'eg a vadkacsát is elfogja a honvagy.
tárakban, drogériákban é s füszerüzle. Na^y enleklódé*! krílr.tt L->nd'>nbati az a
tekben kapfialó.
{ bndapetti jelentesj hi>4y -Zilamegyebeti, a
Útonálló-kereskedők. II -gyí Ferenc egy- ! Szvntpvt-rlrt.di' 'község határában levő halashazaskeszói g^Jalkudo íolyo ,.ho- 19-én va I t a v u u , a liaiűr kél i iitt<<tii jiyOrüzésü. vadkasárnap hajna'ban Keraenesbőgyeszrői hazafelé csat l ő t t . A" Dii'V Tv.-.-íTaph hos-*zu cikkben
igyekezett az ur-zag uton, mikor
roo- jóit ] fo(ilalr.tizi. az i'séTtél es azt" irja hoity a
vvie k.-t jol Öltözött, iparos küis-jü emb- r, i kacsák : i lundutii Si. J unes-park tavában eltek
akik*megállították es 15 pengőt követeltek i és úgynevezett keletázsiai inaiidarinkacsak
tőle. Hegyinek csupán 4 pengője volt, in-dyet ! voltak, ani. lyekel a mu t év ekjén hoztak
•. A király nagyon
átadott-a támadóinak, de eteket nem elégí : Magy.i.- .-s-.: u - I .
tette ki a gazda ósziat" -k-valiá-it, -hauem I érdeklődött aziránt, .hogy tikeroj-e az állatukat
leütötték, rsebjvii m .a: :-. és amikot dúigu- I Lui.duiibdii nx-gtrlepíteni i - a |..iu tíüityelője
kát elvégették, a vi-reb-n f.treugö-gazdái az • a király s z e m é l y e s parancs ra 'iutézkedelt
ut porába hagyva, HlmenekOllek. A tartalmas ', 1930. január 2ü i f l i , hii)ty a kacsákat gyurükUton járO emb.-rek' harnnr'san rtlnlá-lak a I kel jeiOljek' meg. A .\ürükbe bevésett két
leütött ..gazdara,.aki eszme étét visazanyervs' I i . . a G. K. (G gías R x), a király in .tmgulibij!lihHHt,-4i-iKi"—my-tnrtrnt voiü. A-r.ibláa- rammja, aiuiv.i. az uralkudu érdeklődését
mada-rú! értesít tték a eseodőraéget. akiK a j akarlak j . i t t i u . A yza*. ildk erdékejjetenseg-láija
[ nek-tartják, hogy •> kacak a
-. * . .- :
p.uit.is leiris foiytá.'i hamarosan e f.igt.ak az
J S hóban. ut'inailíttat Sült l-tvan és Fűltem Jnzséf me | ellenére vis.-?at.i altak a régi hazájukba.
tpeko-, vesekő- és hólyagköbetegek,
zői áki kereskedőt s z e m é l y é b e n . Ha Budapestre-utazik, aUO utjá letty<<u i Va'amtut azok, aku huji-avas toki lulszaporo|lt karriert az
|dá-iiMii
..u-.v -:iy U • - azeovedacK, a tvrmór.'odl
i . . :i - a II nyest'O átaiakitutt és kioővitett Hungária
szeies .Ferenc József' keserűvíz állandó
közöl a Deli-T filrd"ba (Bndap-rt VII. Dohány-u. 44.) menni.
] hasznalata m-iN :t'. állapotuk enyhülését ér
••.-}. órle'mbeti Ott mar röggel 5 órakor nyitnak es 140
hetik el.
.
24 fillér. A pengőért nemcsak megfürodhet, hanem jol
Á MEFHOSZ, A Párisi Magyar Diákegye
írül héiro ren - meg is reggelizhet.
sület utazási osztálya rendezésében legköze
A választási szesztilalom a korcsmá
lebbi párisi kéthetes és egyhónapos tanulIfjúsági Egye- rosok Ipartársulata szerint 2 és félmillió be raauyutjait. augusztus 2-án -és augusztus hó
Mty Gyöngyike, t vétel veszleség-t jelenlett az or.-zág termelői 17-én rendezi. A részvéten' díj rendkívül olcsó,
eff-íktív veszteség
IP, Rosta Jenő nek,, melyből félmillió p
diákokuak két hétre 240 p>'iigö, kísérőknek
•tónetet mond érte. a/ államul, t-s 200.000 pengő az ítalmé- 300 pengő, arcképes vaun igazolvánnyal bí
rőkeL Épp n ezért a korcsmáros ip irtarsulat
róknak 290 péngA Eiiy hónapra diáknak 318
most javaslatul dtilgozott ki, hugy az uj vá
írókhoz! Szer- lasztási törvényben eoyhihék a szigorú szesz pengő, kísérőknek 378 pengő, köztisztviselőnek
[antulógia >Rn> tilalmat A java-lat' t a legrövidebb idő alatt 368 penaő. Az augusztus 23 an tdulóönapos
kedreaményes londoni kirándulás Parisból
'.'ben szóhoz az illetékesek elé terjes-tik.
diáknak 137 pengő, kísérőnek 184 pengőbe
Tar lebelséget.
Levél Sao Pauloból. A brazíliai Sao | kerül. Rendkívül nagy az érdeklódé; az ang.
kezdő írót, • P.aulóból érkezett a következőiével ety ame
I címével együtt | rikai magya.'tól; »B-jrzaszto baj t r t Tegnap I 6 án iuduló németországi (22 nap 485 pengú),
•Szivárvány, előtt, míg távol voltam hazulról, hazamban ' az augnsztns S án induló konstantinapulyij athéni (15 nap 430 pengő), a némel-rangolly-utea 49.
tüz ütött ki és mindenemet elpusztította. — I francia (22 nap 533 pengő) és a Svájc felső
kedvelőinek. Egész életem muukája oda van. Elpusztult I olaszországi (13 nap 380 pengő), tanulmányi
nnötéves jubi- szép könyvtáram is, amit 32 éven keresztül kirándulásra. Különösen ajánlhatjuk, mint leg
"rmésének két gyűjtöttem, mely könyveket Tolnai Világlap több üdülést és latváuyosságot nyújtó, az aug.
'
l ..di. aki azt jától kaptam.
4 én induló 20 napos Keletsvájc Felsőitáliai
nnyrirn versére
P o r m e n t e s és a nagy nyári tavak — Déltirol. Dolomitok, Karinthia, Semurapartituráját
melegben hűvös lesz a lakása, ha pad meringi — tanulmányutat, mely nagyrésznen
| es adminisztrál
autóbuszon történik. Részvételi dija 595 P.
í) fillért levél lóját linóleum-pótlóval (Chepaleum/ bo Érdeklődőknek minden utazással kapcsolatos
címére Bx VIII. rítja be. Kapható különféle mintákban kérdésre lelvilágositást ad. a Párisi -"Magyar
M . érdeklődés* 1 méter szélességben, *métere''70-fillér Diákegyesnlet~Üraz4st Qfjsööta- Budapest,-IX"
elő lordul hozzá Dinkgreve Nándor papírkereskedésében Ferenc-körút 38. fsz. 2. Hivatalos óra d. u.
Mánybau nyo4—6 ig. Telefon Automata 872—74.
Celldömölkön.
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Felulfizi

! sülit nyári _
| Makk József,
j 1 pengő, amatyl
a Vezetőség.
Felhívat I
kesztés alatt eM
;•(••(« cim alatt,!
akaruns jiiltatnif
Felhívunk tehát I
hogy néhány •
augusztus hé H
szerkesztőségééi j
Ajándék í j
Dezső Gábor r*"
leumát egy W
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Lucie Dorain é t Kertes: Mis-a Buda
pestre érkezett Az egész vi.ag saitujat be
járta annak idején a szenzációs VHI< per, mely
nek hősei Kertész Mihály, a Hunjwoodbaa
élő lnre • magyar filmrendező éa Lucie D .• .un
szintén világhírű és migyaita irmaza.-u 61 npmuadorn i vui<ak. A Színházi E •: főszerke=zlője Incze Sándor' a heten két t.o.rti t kajiotL
Az ejtjikel Keriést Míbai'y kcidie, a masikat
Lucie Doraín. Miodakeíteu táviratban jelezték,
hogy Budapestre érkeznek. A Színházi Eleinek,
ez a ket kedves »etidege uem találkozott egy- •
mással. Lucie Duiain a G.-.lérl Szállóban lakott
és nem jDIl at a hídon Pestre, Kertész Mihály
a Duna Palulába ko.iözOu es egyetlen egyszer
sem ment at Budára. Szainos képben, érdekes
írásban számol be lóere Sándor hetilapja a
kél veudég itteni tarfozkudasaru'. A Színházi
Elit e heti vádlottja Eudrvsz György és Ma
gyar Sinlur az Oc án-r.-püléi diadalmas ma
gyar hősei, l'i-ti uly Fekete Mari i Miss Magyuonzág 1931. megkezdte a vidéki varosok
Balaton Tündére valisztasau az elpökiésL Aa
uj Színházi Elet mar be is számol a pécsi éa
harkányfürdői
Balaton Tündére választásróL
Színdarab, regények, kotla é s kézimunka mel
lékletek, egy teljes gyermeklap van az uj
Színházi Eleiben, melynec ára 1 pengő.-

Vén

diákok bálja

Alsóságon augusztus hóban.

Egy ü g y e s fiút
: tanoncul f e l v e s z
Kiniczky Lajos

műlakatos Celldömölkön.

400 D-öl házhely
Celldömölkön, a Pálffy utcában
azonnal eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

Zongorázok figyelmébe!
Lipowníczky Szevér
zongorakészitő-mester Budapestről Cell
dömölkre . érkezett és ez alkafeffnrtal
bemulatja legújabb szerkezetű zongoráit,
amelyek olcsón, esetleg 30 óáatTrészfetftzetés're is vásárolhatók.
Régibb zongorákat becserél!

Hangolást, bórözéseket
felelősséggel

vállaL.\pdéki

meghívásra

.készséggel megjeleoilT.
Bejelentéseket e lap szerkesztőségébe kér.

C 8 * R W O K .

Vonatok

'

érkezése

é s i»J-t*.ai CehdamSIk

személy
motor pótl J
motor
motor pótló
vegyes
motor
motor pótló
gyors
személy
gyors
motor pótló
személy
gyorsít sz.
gyors
motor
teher szem.
személy
motor pótló
gyors-gyorsít sz:vegyes
gyors
motor pótló
személy
vegyes
gyor
motor
motor pótló
személy

-4-03
4-46
ti 14
6-44
70S
740
7-58
807
8 26
«-30
10- 24
1130
11- 35
11-30
11-43
1412
1418
14- 22
K-.O
lj-51
15- 57
17 —
17-17
17-20
19-00
19-19
19 43
2005
2Ö45
20 58
21-20
2114
23-35

vegyes
Szombathely
személy
Budapest keleti
személy
Pápa
Sopron v a s i T é s U.| motorpótlo
Szombattely
1 személy
Veszprém külső I teher szem.
Sopron cs. munkn.| motor pótló
Szombathely

<3v«r

állomáson

májutt H M M .

Hova?

Honnan?

A Sághegy története.
(Folytatás.)
XVIL
A művészet.
A régibb kókorban a művészet a (egyek, a iniaiIliink és ékszerek változatos
ornamentikáján nyilvánult, majd a
lakóhelyül szolgáló barlangok falain vésett
csoportképek alkotásait ambicionálta.
A késői kőkorbao, mikor már az Ember
nem barlangokban lakott, hanem földbe vájta
majd már épitkczéssel készítette lakásait —
a barlangrajzok kultusza ia megszűnt. Es csak
a légy vérei, szerszámai készítésénél — a
tazgy symetrikájában nyilvánult esik meg az,
ami a régibb kókorban, illetve a régibb kőkor
Magdaléni periódusában, az akkori művészi
tökély bámulatos kiforrottsága volt
Tehát a késői kókorban, vagyis a NeoIBaJonahan a művészet — ha a lejlődés fokmérőjével mérjük, a normális fejlődés szinvonalán jóval alul: a degeneráció visszaesésé
vel tengődött.
: /
A bronzkor fellépésével a szunnyadó
művészet szikrái ojra kigyúltak, újra megin
dult folyton növő lépésekkel, hogy újra szülje
azt, ami az Ember életében egyedül örök, az
egyedüli és legnagyobb érték, legnagyobb
szent: az Alkotás, a IHt_
Á bronzkor eszközei-ékszerei, oly válto
zatos és ízléses aymetrikájn ornamentizált
példányait tárja elénk a kor exhumált rétegei,
bogy osak nagyon szerény vázolással mond
hatjuk, hogy meglepő.
A sághegyi őstelep feltárt bronzkori ré
tegéből is tömegével kerültek elő a bronzkort
élő Ember művészi kidolgozású ékszerei, amulettjei, hogy feltételezhetjük a Sághegy bronz
kori műrészetet.
Azonban á bronzkorban nemcsak az
ékszerek a az eszközök díszítésén és kidolgo
zásán nyilvánult meg az Ember művészi ak
tivitásai, hanem a kerámiai tárgyak: edények,
orsóíők és nehezékek díszítésén — a gyermek
játékokat képviselő, különböző kis állatszob
rocskákon, majd a Fetisismus halványain fej
lődik tovább.
Itt kell megemlékeznem a gyűjteményem
legszebb és archaeolithikus szemszögből nézve
.legértékesebb darabjairól:az eddig tizenkilenc
ikmtrhril altó Imiiniiiii aniiilell győj te me
nyemről.
Anyagaik agyag, illetve égetett agyag
tábla. A 19 közül 16 nak fel füzesre vagy felakasztásra szolgáló függőlyukaik vannak —
egy vagy két irányban:
Ezek az agyagtablácskák, illetve amulet
tek eredetileg edények voltak. Eltűrésük után
valamelyik ihlett lelkületű őslakó felhasználta
az eltört edény darabjait rajztáblául, hogy
belevésett rajzaival ámulatba ejtsen bennünk
— csodálhassak alkotásait De talán még
inkább az ő kortársait megvédő talizmán gya
nánt készíthette oly nagy számban, mert az
eleiét akkor, nagy varázserejénél fogva különtermészeti javakért bárdol cserélhette.
A Praehiatoriooa ősember az eféle tárkülönös — sok mindenen keresztül
látó és varázserőt megtörő erőt tulajdonított,
amiért is szívesen viselte.
Ide tartoznak gyűjteményemből azok az
amulett rajzok, melyeken csak fantasztikus
jelek és a Nap ábrázolásai vannak.
Azonban más mérlegen, más elbíráláson
és más szereposztáson keresztül kell néznünk,
az amulett gyűjtemény azon részét, illetve
részének azon tárgyait, melyeket nem vágy
nemcsak a fent említett fantasztikus vonalraj
zok ékítenek, hanem olyan megrajzolt képekát is ábrázolnak, melyeket az ő, illetve az
ősember életéből vett jeleneteket és cselekedet
megeleveniléseket fejeznek ki, pl. a gyűjtemény
első száma darabja, egy legelő bölényt ábrá
zol egy sátorszerű ékítmény előterébeD. Ebből
következtethetünk arra is, hogy ez a táblán
ábrázott böléoy, már nemraínt kotor vad, hanem az ősember háziállatai közt szerepelhe
tett, mert a kép legelő helyzetben és sátor
előterében ábrázolja.
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A második száma példány pedig egy |
vadászjelenetet örökít meg.
""Atábtt aljóleTéT'egyTIapSIlásban'tBvő
gímszarvas van ábrázolva, amiofa tábla felsőfelében rajzolt emberalak nyilazza.
,
Említésre méltó á nyilazó vadász sCtuT'
zált figurája. Az egész alak á lej körvonalai- :
ból és az alsó testet helyettesítő — pár stíl- ;
szerű vonásból áll.: Mégis oly nagyszerűen :
adja viasza az íjat feszítő lest erőteljes moz- j
dulatail.
~
A negyedik számú tábla szintén égy
alapállásban felrajzolt madarat ábrázol (való
színűleg szirti sas) oldal nézetben. Az alak
finom vonalú vonásai, úgymint az —egész ma
dártest közel élethű, idegrajzojása — ha a,
kor prjmitiv szemüvegjen keresztül nézzük —
egy haladottabb technikájú, művészet törté
neti' becsértéket lelhetünk fel benne.
N°m hagyhatom emlités nélkül, a tábla
alsó részén a madár figurája alatt levő —
egyiptomi hieroglificn- irá-jegyekhez feltűnően
hasonló vonatjegyeket, melyeket, mivelhogy
elélek a többi agyagtáblácskákon is előfordul
nak — a szakirodalom mellőzésével — az
itteni bronzkori népek és az egyiptomi kultúra
közti szoros . összefüggő — akár vallási,
akár kereskedelmi kapcsolatok révén is, de
as egyiptomi kultúrának az itt meghonosult,
vagy meghonosított létezésének a bizonyíté
kaként tartom.
A táblácskán levő madárrajz is, mint
sas,- a fetteve* ralószerűsége* mellett tanúsko
dik, mert a sas az egyiptomiaknak köztiszte
letben álló, szent madarak volt
Az eddigi leleteink szerint, a bronzkori
népektől nem maradt fena sem edények min
tázásain, sem osont vagy agancs eszközök
ékítményein — a sas ábrázolása.
Csak a Sághegy bronzkori rétegéből ke
rült elsőben elénk, másfél tucat hasonnivóju
amalett, illetve agyagtáblácskákra rajzolt vagy
vésett — őskori emlékek kíséretében, a fent
emiitett madár ábrázolása.
Megjegyzendő, bogy ezek az agyagtáb
lácskákra vésett »rajzok« egyedülállók, illetve
nem találnak analógiát a hazai leletek között,
ezért a feltevést nem lehet abszolút általáno
sítani, de hogy a Sághegy bronzkori lakói
érintkezésben állottak az egyiptomiakkal, azt
ezekkel az amnletteknek használt agyagtáb
lácskákkal, illetve a rajtuk levő hieroglificus
íráshoz feltűnően hasonló vonaljegyekkel és
a sas madár ábrázolásával, de még inkább á
szintén sághegyi ős te lépről, illetve- a telep
bronzkori rétegéből előkerült egyiptomi amu
lett szobrocskával, (Cbnum, a fogamzás Istene
— ember testtel és kos fejjel ábrázolva) ia
bizonyíthatják. . .'•'•'•—*. - •
}

9 ha pedig a Sághegy bronzkori telepe
sei érintkezésben állottak az egyiptomiakkal,
ugy bátran feltételezhetjük, hogy ezt a viszonyt
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a bronzkorban — akár kereskedelem utján,
akár más utón — nemcsak a Sághegy tele
pesei--táplálhatták.
—
:—
Tehát a bronzkor népeire — az egyip
tomi kultúrának még itt is hatása lehetett.
A sághegyi ős tel épről gyűjteményembe
került között több példány is van, mélyeknek
rajzai erősen rávilágítanak — nemcsak az átla
gosan bronzkori Ember életére, illetve élet
körére, hanem mintegy elszigetelten- a Ság
hegy bronzkori telepeseire ia.
Pld, a hatos' számú tábla hátlapján: egy
csónakázó emberpár van ábrázolva.
Az emberalakok mint a raja mutatja,
szemben Ölnek egymással és mindkettő kesé
ben evező van, melyet merített helyzetben
tartanak.
A csónak feletti horizonton egy korong
¡9 van ábrázolva, mint valószínűleg a Nap
személyesitője, mert a szakirodalom állítása
szerint a Holdat csak sarló alakkal ábrázol
ták, mig a Napot teljes körrel, illetve ko
ronggal. - '
A csónak ábrázolásából megállapíthatják,
hogy a Ságbegyet akkor majdnem körülölelő
tavon — már vizijárműn is közlekedtek.
Még pedig mint a csónak rajza matatja,
a vízi járművek fejlődésében a rajzolt csónak
eredetije — már magasabb tokon állhatott
mert nem a primitív fatörzsből kivájt, léi
henger alaka, hanem már gerinccel bordázott
illetve vazabol és deszka bordákból ácsolt —
már teljesen á mai csónakok alakjához ha
sonló .csónak, volt
A tizenkilences száma táblán pedig egy
csúcsban végződő, két füllel és hallámos vo
nalakból álló ornamentikája, virágváza ván
ábrázolva — virágokkal. A váza virágainak
ágazatai feltűnően hasonlók a kettes azámo
tábla vadasz jelenetének
központjában álló
gímszarvas agancsainak rajzához. Amiből kö
vetkeztetem, bogy egy kéz, egy véső alkotta
őket Maga a virágváza ábrázolása pedig egy
bepillantást nyújt a bronzkori Ember lelki
életébe.
^ ~ — — —
Tebát a virággal már az ősember is
díszítette otthonát, már' ó is szerette, már 0
is csodálta színét. — élvezte illatát Sőt még
a kor művészét ia ihlette — és egy alkotó
kéz után, most bár egy primitív rajzba Ontva
mi is szinte erezzük illatát,
-A bronzkorban tehát a - művészet ojra
elérte azt a fejlődési fokot — ojra felvette
azt az eldobott vésői, mellyel a Magdaténkor
szülte gyönyörű alkotásait, ojra megtalálta
azt az utat, mely a fejlődés hágcsóin — az
Alkotás örökkévalóságán keresztül elvezette az
Embert a zseniális Mához — és vezeti tovább,
hogy egykor tluTzzeTT Tökéletesség ormára a
fejlődés arany sugárból szőtt, tündöklő zászlaját.
' ' " (Folyt köv.)
'
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