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KEMENESALJA 
Megjelenik minden vasárnap reggel. 

Előfizetést á r : negyedévre 2 pengő, félévre 4 pengő, 
egész évre 8 pengő. 

WlreTté . mtm . I l t . Waat—«1«. 

P O L I T I K A I L A P . 

Felelés szerkesztő és kiadó: 

D1NKOREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőséi és kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor , könyvnyomdája CeKdOmOlkOt 
ide intézendők a szellemi részt illető, köziem nyak 

hirdetések és mindennemű pénzllletékek 

Ezüstpengö, aranypengö. 
Habomban, vagy valamely szeren

csétlenség idején sokszor nem annyira 
a nehéz helyzet, vagy a talajdonképeni 
baj okozza az igazi veazedelmet, mint 
inkább a hirtelen kitört pánik, az ijedt
ség, a tömegnek fegyelmezetlen és ok
talan viselkedése. Igy lövöldöznek' rá 
éjjeli sötétben a csapattestek saját baj
társaikra, igy taposnak agyon a mene
külés lázában embereket tűzvész ese
tében. A pénzügyi válság, a gazdasági 
élet terén előforduló nehéz pillanat 
ezektől mindössze annyiban különbözik 
— sajnos a súlyosság rovására — bogy 
itt nemcsak a tömegek ijedt, szinte ön
tudatlan tetteivel kell számolni, banem j Az idei Szent István-nap nagy meg-
az üzérkedők veszedelmes hadával is, lepetést hozott. Az ünnep előtti napon, 

aranypengő számítás bevezetéBe bizto
sítja minden bankbetét teljes értékét. 
Ha a pengő értéke csökkenne, — ami 
pedig az első támadás sikeres elhárít 
tása után nem valószínű —- a betét 
számértéke .növekedik, tebát a betét 
értéke állandó, marad. Az első ijedtség 
elmúlásával a közönség már nagyobb 
nyugalommal nézhet a jövő elé s re
mélhetőleg sikerül a magyar pengő ér
tékét künn és benn ia teljes egészében 
megvédeni. 

5 I R E K. 

Lemondott a Bethlen-kormány. 

i a . 

akik mindenből, embertársaik vagy nem
zetük bajából is hasznot akarnak húzni. 

—Az immáron egy hónap óta húzódó 
pénzügyi válságon is meg lehet ezeket 
a jelenségeket figyelni. A kormánynak 
mindjárt az elején kényszerrendszabá
lyokkal, még pedig nagyon súlyos és 
nagyon veszedelmes rendszabályokkal 
— többek között bankzárlattal — kel
lett megakadályozni, bogy a megijedt 
emberek meggondolatlansága a helyzetet 
el ne mérgesítse s a baj jelentkezését 
katasztrófává ne mélyítse. . De arra is i 
ügyélnie kellett, hogy a jelentkező üzé
rek a pillanatnyilag megingott egyen
súlyt teljesen fel ne borítsák. A inalt 
hetekben mig egy részről a kormány 
minden erővel arra törekedett, hogy 
megtalálja .a kivezető utat a bajból, a 
másik olda.lorr fellépett az ezüstpénz 
eltűnésének ijesztő |elenBége. Nyilván
való, bogy itt is a tömegfélelem oktalan 
megnyilvánulásával állottunk szemben, 
azzal a naiv bittel, hogy az ezüstpénz 
értékesebb, mint a papírpénz. De bizo
nyos, bogy közrejátszottak ezen bit fel
támadásában lelkiismeretlen üzérek is, 
akik igyekeztek a kevésbé művelt tö
megek biszékenységét saját előnyükre 
felhasználni nem törődvén azzal, bogy 
ezzel a gazdasági életnek s a felültetett 
tömegnek mérhetetlen károkat okoznak. 
A kormány már azzal a gondolattal 
foglalkozott, hogy az ezüstpénzt forgal
mon kívül helyezi s ha ez bekövetke
zett volna, a hiszékeny emberek nagy 
kárt vallanak, mert hiszen a felhalmo
zott ezüstpénzeknek belső értéke igen 
csekély. Szerencsére ugy látszik, ez a 
kegyetlen lecke elmaradhat, mert az 
emberek rájöttek mégis, bogy nem ér
demes az ezüstpénzt a ládába élére 
állítani. 

A bankbetétek felszabadultak s ez 
nem járt nagy rázkódtatással, mert a 
kormánynak az aranypengő bevezetésé
vel a közönség bizalmát sikerült meg
szilárdítania. A bankokat nem rohantak 
meg az üzletfelek, mert tudják, hogy az 

szerdán, hirtelenül lemondott a kormány. 
A pénzügyi válság kirobbanásakor min
denki meg volt győződve arról, bogy a 
kormány felfrissítése elkerülhetetlen s 
nem maradhatnak meg benne azok a 
szakminiszterek, akiknek túlköltekezése 
egyik oka volt a bajoknak. A képviselő
ház pár napos ülésezése alatt is kitűnt, 
bogy a képviselőház ellenszenve — va
lószínűleg a nemzeti közvélemény erős 
nyomása alatt — egyes miniszterekkel 
szemben különösen megerősödött s az 
illetők aligha bírják sokáig bírni a tá
madások pergőtüzet s végre a kormány
elnök sem fedezheti Okét a végletekig. 
A teljes kormány lemondására azontan 
senki sem gondolt, a mai kormányzást 
Bethlen nélkül, Bethlennek kétségtele
nül elsőrendű kormányzói tehetsége 
nélkül elképzelni senki sem tudta. 

Erre következett egészen váratlanul 
Bethlen lemondása. A kormányzó a le
mondást elfogadta s az uj minisztérium 
megalakításával a volt külügyminisztert, 
gróf Károlyi Gyulát bízta meg. A le
mondás közvetlen oka teljesen ismeret
len. A kormányelnök részint egészségi 
állapotának megrendülésére hivatkozott, 
részint arra a körülményre, bogy miután 
a külföldi kölcsön megszerzésével a 
pénzügyi válság legnagyobbrészt meg 
van oldva s a bizalom visszatért, nyu
godtan bizhatja rá frissebb erőkre a to
vábbi intézkedések megtételét. Gróf Ká
rolyi Gyula a kormányzói megbízatás 
átvétele után azonnal megkezdte a kor
mányzói megbízatási tárgyalásokat kü
lönböző politikusokkal. Első kijelentésé
ben hangsúlyozta, hogy természetesen 
az eddigi kormányzó pártokra kivan 
támaszkodni. Az egységespárt egyenlőre 
nem hajlandó Bethlenről, illetve az ö 
politikai működéséről lemondani s mint 
hangsúlyozták, a külügyminiszteri tárca 
vezetését szeretnék rábízni. A volt mi
niszterelnök további magatartásáról az 
első naiKrkhPf »i'»ntates hirek kering-
tek. Az egyik szerint Bethlen teljesen 
visszavonul a politikától, a másik szerint 

azonban továbbra is részt óhajt venni 
a politikai életben. 

Lapunk zártáig az aj kabinet még 
nem alakalt meg. 

Károly király emlékünnep 
Tihanyban. 

Mait vasárnap tartották meg Károly 
király emlékünnepét. Délelőtt 10 órakor 
az apátsági templom elé sok előkelőség 
érkezett meg. Ott voltak Jősset és József 
Ferenc főhercegek, Auguszta, Magda és 
Anna főhercegnők, Serédi Jusztinián 
hercegprímás és még sokan. IV. Károly 
király emlékére épült Kálvária felállítása 
ez évben teljes befejezést nyerL A tem
plomi rövid ájtatosság után a bivek a 
teljes ornátusban levő hercegprímás ve
zetésével felmentek a Golgotára, melyet 
Budapest székesfőváros áldozatkészsége 
állított fel, ahol megkezdődött az ünne
pély szakadó esőben. A. névtelen hősök 
emlékezetére emlékfákat ültettek és le
leplezték IV. Károly király domborművű 
képét. A hercegprímás végezetül meg
áldotta a Kálváriát és á megjelentek 
között elhaladva, áldását osztotta rájuk is. 

Szögyény-Mirich család gyásza. Ma-
gyarazőgyényi éa szolgaegyházi Szőgyény-
Manch Maria rövid szenvedés után rnnlt 
pénteken este 11 órakor 38 éves korában 
meghalt. Hétfőn reggel 8 érakor gróf Ilikéi 
János szombathelyi m-gye-pu-i-k a holttestet 
a gyászházoal beszüntette, majd a Bei.oés-
templomba kisérték, itt ugyancsak gról Mikes 
János megyéspflspők rekviemet celebrált az 
elhunyt lelki üdvéért, melynek végeztével át
szállították a fehérmegyei Szolgáégyházara, 
ahol a család sírboltjába helyeztek Orők nyu
galomra. Dgy a véros, valamint a környék 
impozáns részvétele nyilvánult meg agyászba 
borult család iránt. A temetésen az egész 
város és a környék földesurai résztvettek. 
Testületileg zászló alatt vonultak ki a teme
tésre a Mára kongregáció alsó szakasza, amely
nek zászlóanyja volt az elhunyt, a felső sza
kasza, a Kath. Legényegylet, a Máv. Temet
kezési Egylet és a Máv. Vasutaskor. A gyász
háznál a Máv. Dalárda Lndván Sándor karnagy 
vezetése . mellett gyászdalt énekelt. Az egye
sületek koszorút helyeztek a ravatalra, a 
Mária kongregáció pedig koronát 

Képviselőtestületi ülés. Szerdán délután 
tárgyalta a képviselőtestület az 1932. évi 
költségvetést, melynek tárgyalása délután 8 
órakor kezdődött éa beleaytilt az esti órákba. 

Először is a lizea bizottság jelentését 
olvasta fel a jegyző, azután ismertette a köz
ség elöljárósága njabb javaslatát, mely sze
rint az 50 százalékos pótadó helyett 40 szá
zalékkal is-megelégszik. 

A képviselőteslOlet hangulata megoszlott, 
a túlnyomó többség látszólag amellett foglalt 
állást, hogy a pótadót emelni nem szabad, 
hanem az elöljáróság elégedjen meg a mult 
évben megszavazott 82 százalék pótadóval, 
mert olyan kis városkának, amelyiknek olyan 
szép jövedelmei vannak, mint Celldömölknek, 
pótadd nélkOl is meg kell élni Az elöljáróság 
csináljon olyan költségvetést, amilyent lehet 
a mai körülmények közölt, mert ma, mikor 

j maga a kormány is kilátásba helyezte több
féle adónak a felemelését, melyek épen eléggé 
sújtják -majd a lakosságot, akkor a község 
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Gépraktár áthelyezés. 

Értesítem mélyen tisztelt vevőimet hogy g é p -
r a k t á r a m a t folyó évi augusztus I ével Géfin 
Lajos dr. utca I. sz. alá földszint (Ratfel-féle ház) 
h e l y e z t e m á t . 

Nagy választékban raktáron tartom ugy a 
„ S i n g e n " v a r r ó g é p e k e t , mint á K ü h n e 
M o s ó n m e z ő g a z d a s á g i g é p e k e t és 
azok alkatrészeit. 

Teljes tisztelettel: H e l l e m S á n d o r 
kerületi gyári képviselő. 

elöljárósága nem jöhet elO olyan költiégveiée-
sel, mely még jobban megterheli ax adufizetö 
polgárokat .. 

Ilyen hangalat töltötte meg a termet éa 
ilyen hangáiéiban indult meg a vita.. 

A ütés bizottság jelentésében tobb olyan 
tétel törlését hozta javaslatba, melyek a jól 
megfontoltság srerrnt nem okvetlenül szüksé 
gest-k. Többek között javasolja a tízes bizott
ság azt is, hogy törölje el a képviselőtestület 

. a községi alkalmazottak pótlekait, mert ma, 
mikor mindenki nélkülöz, mindenkinek frősen 
éreznie kell a gazdasági helyzet adta sze
génységet, akkor a községi alkalmazottak sem 
kap'iatnak olyaa dotációt, pótlékot, melyek 
még akkor lettek meg-zavjiva, mikor jobb 
volt a község helyzete és akkor, .mikor meg 
a lakosság helyzete is jobb vo'L A községi 
alkalmazottak pótléka kb. 6000 pengőt tesz 
ki. Ezen tekintélyes összegnek a törlése a 
pótadót I I százalékkal c-Okkenti le. A pótlé
kot annál könnyebb megszüntetni, mert több
nyire a?.ok az alkalmazottak kapják ezt, akik 
rendes fizetési osztályba vannak beosztva, 
lehat a rendes fizetés íokozat szerinti fizetést 
és lakbérüket megkapjak. A pótlék nem tar-
tozii a fizetéshez, ezt a képviselőtestület adta 
és akkor tórli el, mikor akarja, akkor mikor 
a község ennek további fizetését nem bírja 
el. Most elérkezett sajnos az az idő, mikor a 
község népe roskadozik a terhek sólya alatt 
mindenkinek nélkülözni kell, illik tehát, hogy 
azt mindenki egyloimán érezze. 

A vita folyamán a képviselőtestület több 
tagja arra volt kíváncsi, hogy ezt a 60C0 P 
pótlékot kik kapják, azért a vitát megszakí
tani kérték. A képviselőtestület a vitát félórára 
felfüggesztette és ez alatt az idő alatt az elöl
járóság elkészítette a részletes, névszerinti 
kimutatást és ennek ismertetése után a kép
viselőtestület azt látta, hogy a pótléknak csak 
egy kis töredéke jut a kisebb dotációt élvező 
embereknek, a nagyobb része pedig azoknak 
a hivatalnokoknak ju t akik rendes Gzelési fo
kozatba vannak besorozva és fizetésük a mai 
nehéz időkhöz mérten pótlék nélkül is tűrhető 
és szűkösen elég. Az általános vita befejezése 
után a tárgyalást vezető községbiró feltette a 
kérdést szavazásra. Az elöljáróság indítványára, 
mely szerint 40 százalékos legyen a pótadó 
és a személyzet pótléka érintetlenül megma
radjon, 6 an szavaztak. A tízes bízottság ja
vaslata mellett amely eltörli a tisztviselők 
pótlékát és nem emeli a póladól, 13 an sza
vaztak. Igy a tízes bízottság javaslata nagy 
szótöbbséggel győzött. 

Ezzel a szavazással a képviselőtestület 
nagy többsége megmutatta az irányt, melyen 
a mostani szomorú lerongyoltságunkban ha
ladnia kell az elöljáróságnak. Meg kell szűnni 
minden'olyan kiadásnak, mely egyelőre mel
lőzhető. Mindenkinek le kell fokozoi az igé
nyeit, polgárságnak, tisztviselőknek egyaránt 
Talán nem tart Örökké ez a szórnom nyomott 
állapot és jobb idők is következnek reánk, 
amikor ismét elkövetkezik annak az ideje, 
hogy jobban éljünk, többet költsünk. Egyelőre 
nyugodjunk bele sorsunkba, a kOzség tisztvi
selői is, mert be kell latniok, hogy ma nem 

lehet mást cselekedni Az összérdek előbbre-
való, mibt egyes emberek érdekei. 

Próbaszónoklat Csaby József helybeli 
ev. segédlelkész a sárvári ev. gyülekezet meg
hívására a mult vasárnap Sárváron tartott 
próba szónoklatot 
1 Eljegyzés Eaerszeghy Micikét, Egerszeghy 
József nyűg. mar. főraozdonyvezető leányát 
eljegyezte Lendvay Gyula kissomlyói körjegyző. 

Tanítónő jelölés. Ma, va arnap démtán 
újból összegyűl az alsósági ev. egyházközség, 
hogy az Bresedésbm levő .tanítónői állasra a 

| jelölést megejtse. 54 pá yázati kérvény érk~ 
| zen be a ceildömö.ki ev. lelkesgi hivatalhoz, 
t miután a tanerő női lesz, ez az oka a löme-
j ges pályázatnak. Mar az t-ouu.i vasárnap 
j kellett volna a jelölést megejteni, azonban ez 
! nem sikerült, azért.lett ojbol összehtva aköz 
I gyűlés. A váau ta s elég izgalmasnak ígérkezik. 

Tábortűz. Szent István nap estéjén a 
Sport te .p-n a szolnoki esarkéaxektábortüzet 
gyújtotta*), amelyen varosunk közönsége részt 
vett A cserkész fiuk vidám jó kedvvel szóra
koztatták a közönséget, énekéket, zeneszamo
kat s tréfás mondásokat adtak elő. 

.Meghalt öreg vasutas. Györkös István 
nyng. mar. Vasnti alkalmazott legeap reggelre 
81 éves korában meghalt. Nevezett több mint 
40 évig szolgálta az allamvasutat. Temetése 
ma délután 3 órakor lesz a Szentmárton-
utcaí gyászházból, /eleség > és több felnőtt 
gyermeke gyászolja. 

M e g j e l e n t 

T I S Z A K Á L M Á N 
politikai és publicisztikai l anulmány 

c í m ű egy k ö t e t e s - m ű 

3 4 0 o l d a l o n 
diszes összeállításban fűzve, 

4 P á r b a n . 
Megrendelhető lapunk 

kiadóhivatalában. 
Pusztító jégverés. Szent István napján 

két és három óra közölt pusztító jégverés 
vonult végig a felső üunántuloo. Kőszeg vi
dékét elveri a hatalmas jégvihar, Kelet felé 
fordulva a Rába és Ránca kOzOtr pusztítva, 
tombolva lépte át a celldömölki járás határát 
A rettenetes jégverés Kenyéri, Rábakecskéd, 
Pápóc, Egyházas és Várkeszőt teljesen elverte. 
A mezőkön a kukoricát burgonyát, répát 
teljesen tönkre tette annyira, bogy azok fel 
sem ismerhetők. A vadállomány-is majdnem 
teljesen elpusztult kocsikon hordták össze az 
elpusztított vadakat Harminc-negyvenöt dekás 
jégdarabok estek, amilyenre még a legöregebb 
emberek sem emlékeznek. A még kint levő 

termés szintén elpusztult Súlyos kárt szenve
dett még a kenyéri arad alom is. Kenyéri 
kozségoao a háztetők nagy része megsemmi
sült A kenyéri állomás palateteje szintén tél
iesen tönkre ment A kárt még bozzavetóle 
gesen sem lehel jelen- pillanatban felbecsülni. 
Ugyancsak súlyos karakul jelenlettek Pápóc, 
Egybázaskesző, Varkesző községekből is Ostffy-
asszpnyfa és Csöng,- községeket teljesen kike
rülte a jégverés. 

Felhívás Celldömölk és járás közalkai 
mazottalhoz 1 Bútort megbízható és jó minő-
aégben és ízléses kivitelben bérmentve szállít 
az ország legnagyobb és legrégibb butorátn-

; háza készpénz é9 kedvező fizetési feltételek 
mellett Kopstein bútoráruházak Szombathely, 

( Sopron és Nagykanizsa. 
Rossz mulatozás. Szerdán este Konlics 

í Sándor 27 éves uagysimonyi legény mulatott 
! a uagysimonyi egyik vendéglőben, amint ha-
| zafelé tartott kissé ittasan, barátai az ntcán 
| gúnyolni kezdték. Mintán ittas volt, uagy 
l haragra gyulladt, bicskáját elővette s a mellette 
I álló Adám Dénest bal mellén megszúrta. 
! Szerencsére a szúrás a szivet nem érintette, 
I de a sérülés igy is igen súlyos. Kontics ellen 
j á bűnvádi eljárás megindult. 

Szombathelyen, reáliskolához kö-
i Ml lehány diakot teljes ellátásra el-
! fogad keresztény csalid. Fürdő utca 

8. Kollcs Lajosúé. 
Tüz lánoshazan. Szerdán este János-

i házán in* fitött ki. "Kigyulladt Rólh Béla 
I tojaskereskedó jaktára, .amelyben mintegy 
I 2000 tojás tőnkre jujétt. Hogy nagyobb kar 
I nem történt, az a jánosházai tűzoltóság éber-
> ségenek és gyorsasagának köszönhető, mert a 
' legelső pillanatokban a helyszínen termett s 
i igy idejében sikerűit a tűzet lokalizálni a igy 
; a kar csak pár száz pengőre tehető. A tűz 

okának kiderítésére a nyomozás folyamat
ban van 

Megszüntetett forgalmiadohivatal. A 
1 jánosházai íorgatrniadóhivatalt a szombathelyi 

pénzttgyigazgalósag folyó hó 15-e>-l megszűn-
( tette, i l letve a celldömölki körzeti forgalmi 
; adóhivatalba osztotta be s Wagioger Ferenc 
. ottani vezetői a celldömölki körzeti forgalmi 
' adóhivatalhoz osztotta be. 
i Egy szimpatikus mav. főmérnök tra-
i gédiája. Valy Lajos mav. főmérnök nejével 
j együtt Olaszországban töltötte szabadságát 
- és most, hogy lejárt a szabadságideje, haza-
! felé.igyekezett az olasz államvasutak Villach 
! és Brnck an der Muhr közötti vonalszakaszán, 

a gye levonat, melyen ők i - utaztak, belesza
ladt egy előtte haladó tehervooatba oly erő
vel, hogy a gyorsvonat kocsijainak egy' része 
ízzé-porrá tort. Egy ilyen összeroncsolt kocsiba 
utazott Valy szombathelyi főmérnök nejével, 
akiket a mentők holtan emeltek ki a kocsi-
romok alól és csak náluk levő vasutas arc
képes igazolvány alapján tudták megállapítani 
a személyazonosságukat. Valy főmérnököt és 
nejét hazaszállították Szombathelyre' és itt 
temették el nagy részvét mellett. 

Buzaversenyben győzött kemenesaljai 
kisgazdák. A Pesti Napló -bozarersenyt ren-

j dezett, melynek eredménye reánk vasmegyéi-
; ekre örvendetes eredményt hozott amennyiben 

a lőnyereményt, jobban mondva a legnagyobb 
• jutalmat, "gy szelektort egy jaki kisgazda 
j Dyerte el. TÓbb vasmegyei gazda műtrágyát 
j kapott Arauykalász gyűrűt kaptak: ifj. Kiss 
j László Nagysitku és Fischer Ernő Kemenes-
i sOmjén és még t ö b b vasi gazda. 

Sikkasztó pénztárosnő. Az Országos 
| Központi Hitelszövetkezet hajdúnánási pénz-
' tárnoknöje — a napilapok szerint — 50000 
! pengőt sikkasztott. A sikkasztást a megtartott 

rovancsolás derítette ki és míg a rovanc olas 
tartott a pénztárosnő mellbelőtte magát de 
csak könnyebben sebesült meg. Elénk emlé
kezetünkben van még a mindszenti és a sü
megi kb. 200.000 pengős OKH fiókok sikkasz
tási esetei, melyeknek bitói aktáin alig száradt 
meg a tinta, máris itt van az njabb nagyobb-
stilü sikkasztási eset « 

Elvesztette a pénzét. Ferenczi Lajos 
kemenesmagasi lakos augusztus 13 án Cell
dömölkről hazamenet 91 pengőt elveszített 
az országúton. 

Gondnokság alá helyezés., A szombat
helyi alr törvényszek--Kovác3 János kemenes-
mihalylai lakost gondnokság alá helyezte. 
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Akiknek a szívműködése rendet
len, erőlködés nélkül ugy érhetnek el 
könnyű székelést, ba naponta reggel 
éhgyomorra megisznak egy kis pohár 
természetes .Ferenc József < keserüvi-
zet. Szivszakorvosok megállapították,hogy 
a Ferenc József viz szivelzsirosodásnál 
és billentyűhíbáknál is enyhén, bizto
san és mindig kellemesen . hat. — A 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertá
rakban, drogériákban é s fűszerüz.etek-
ben kapható . ; 

Színészet. Az uj.^riníévsd-ban Szslay 
Karoly színigazgató társulata kapta meg az 
eng'délyt CelldOmSIkón és Szentgotthárdon 
való színjátszásra. ' • \ 

Felulfizettek meg a mav vasutasokaug. 
2-án tartott mulatságara: G l!er József 4 P, 
Szili Karoly, Ztburszky Sándor, Kereskedők 
Egyesülete m ,y adományokéit ezúton moud 
koszOnetet » vezetőség) 

Ha Budapestre utazik, első utja legyen 
a fényesen átalakított és kibővített Hungária 
fürdőbe (Bqdape-i VII. Dohauy-n. 44.) menni. 
Ott már reggel 5 órakor nyitnak és I 40 
pangóért nemcsak megfáradhat, hanem jól 
meg is reggelizhet. 

Koporsót vásárolt, majd öngyilkos lett. 
Borzalmas Oogyilkosságot követett el Fehér' 
Ferenc devecseri kereskedő, aki fekete kopor
sóban tökéletesen felravatalozta magát és 
tőrrel a szivébe szúrt Egy ízben már méreg
gel próbálkozott, de ez nem sikerO'L Később 
már sirkövet, sírhelyet, sőt koporsót is vásá
rolt és 40 éjjelen át abban is alUdt. Mult hét 
egyik estéjén elrendezte és megtervezte halotti 
pompáját, száz szal gyertyát gyújtott kopor
sója körOl és hanyatlfekve a koporsóban szi
vén szúrta magát. 

Sírkövek márvány, gránit, termés
kövekből raktáron, nagy választékban. 
Sirszegélyek, kripták készítését, valamint 
minden kőfaragó munkákat legju'.ányo 
sabban vállal Singer Mihály kőfaragó-
mester Celldömölk. 

Postai képeslapok. A postavezérigazga-
lóság közlése szerint a legközelebbi jövőben 
po t i i képe-levelező lapok jelennék meg, ame
lyek az ország egyes varosainak nevezetesebb 
középületeit, valamint az egyes vidékek ter
mészeti szépségeit fogják közölni. 

A legnagyobb varázsló. Dj-Guinea pápna 
benszOlöttj-i közt él egy magyar orvos, aki 
míndezideig sikertelenül küzdött a benszülöt-
tek babonái és betegségei ellen, mert azok 
inkább varázstójuk segítségét vették igénybe. 
Egy szép napon azonban, az orvos lefényké
pezte a pápua varázslót és a fényképet egy l 
érdekes cikk kíséretében bekOldte Tolnai Vi- j 
láglapjának Budapestre, ahol az csakhamar j 
meg is jelent A lapból egy példány eljutott , 
messzi Uj: Guineába is az orvos kuriózumké-

tében a földre vetette magát Elloptad az 
arcomat ó te nagy fehér varázsló, nyöszörögte 
alázatosan, a lelkem is a te birtokodban van, 
parancsolj hát velem. Ettől az időponttól 
kezdve az'orvosnak enged-Imes szolgája lett 
a varázsló s az ö közvetítésével sikerült rá
venni a benszOlötteket, hogy ' betegségükkel a 
fehér orvos, a legnagyobb varázslót keressék fel. 

Felülfizettek a K.ath.'Legényegylet nyári 
táncmulatságán: Abraham István, Szabó Test
vérek 10 P, Schütz Gyula, Jandi Bernardin, 
dr. Horváth Károly, dr. Bisiczky András, Ro-
seoheim Jenő, dr. Pintér 
Dezső, Geller Józsi f 5 P, Dinkgreve Nándor, 
Szabó Lajos 4 P, "Lampért Gábor, Velekey 
Mihály, Oblátusok, Vittnyédy István 3 P, Nagy 
Lajos ny. elölülő, Szakács Lajos, id. Mógor 
József, dr. Alfay Zoltánné, Krepsz Ferenc, 
Kiss István kereskedő, özv. Holpert Józselné, 
Holpert József, Hus* Józset, Ho'rvaih Katalin, 
Kuthy József, Marton Izidor, Németh István, 
Lóranth Gyula, Hokhold Niván, Almaai János, 
Sárközy József, Brünner József, Palffy Józsel, 
Stummer Ignác, Gerse János, Vajai István 
Horváth János, Wendler Lajos, Tengelic* Ist
ván, Csoknyay József, dr. Havasy Béla, Pór 
János. N. N„ Ládónyi Lajos, Szombathelyi 
Józsefné, Dambi Péter és Fia, id. Berkes Já
nos, Zaborszky Sándor, Schoeidler Ferenc, özv. 
Málnasi Aqtalné, Ozv. Tóth Fereocoé, Farkas 
Lajos 2 P, Szekér János, Horváth Elek, Mol
nár János 1'50 P, N. S. id. Nagy István, id. 
Reich Imre, id. Tarr József, Boros József, Ozv. 
Klaffi Gyuláné, Szalay István, Törkenozy Jó
zsef, vitéz Káldy János, N. N".. Huilecz Gyula, 
Ruttkay Jenő, Reich István, Klimits l.aj"-._| 
Kovács József, Ihász Antal, Császár István, 
Ozv. Schramm Gézáné, Berkes János jegyző, 
K.aff- Gyula, Kiss István, Szántó Joziefoé, 
Molnár Ferenc, Birioger árpad. Katona Fülöp, 
Simon Mihály, Kotz István, Gersei Kálmán, 
Kovács Imre, Schnntag Ernő, N. N. Hervay 
Karoly, Lakatos József, Kiss Ferenc, Nyoszoly 
Kalman, Fehér Istvanné, Pusztay Béla, Kálmán 
Lajos, Németh György, Fülöp József, A-bo'.h 
Gyula, Tóth Sándor, Készei Jö/.sef, György 
Mihály, Kihiczky Lajos, N. N., Nunkovu- Dé
nes, Rosta Jenő, Magyar József, Kertész János, 
1 P, id. Gersey Ferenc, Kpvács Gyula, Svaicz 
Kálmán, i d Vajai Sándor, Szabó Jakab, Dö-
mOlki Sándor 50 fillér, Mozdonyvezető Otthon 
5 P, mely szíves adományokért hálás köszö
netet mond az EgyesOtet vezetősége. 

Rella Gabriella reménytélen szerelme. 
Csak kevesen tudják erről a kiváló operaéne
kesnőről, hogy milyen reménytelenül szerelmes 
volt egy barnabőrü cigányprímásba tízéves 
korában. Gyermekkori naplójában bijosan irja 
le ezt a halálos szerelmet Helle Gabi s ez 
az izgalmas napló először a Délibáb nj szá
mában lát napvilágot, mely 96 oldal tériedé-
lemben és - gazdag tartalommal jelent meg 
Egy szám ára változatlanul 24 fillér. 

Msgjetsnt a Színházi Élet Szent István 
napi albuma. A szokottnál is gazdagabb kül
sővel és tartalommal jelent meg Incze Sándor 
hetilapjának Szgnt István napi albuma.Krúdy 

József, Zlehdvszky^rP, ktadó^veslatíodap«et-V4VJlrao^ u. fL 

dekesebbnél érdekesebb cikkeket ebben az 
albumban. A Színházi Elet Szeot István heti 
számában kezdi közölni Maurioe Dekobrának 
világsikert aratott regényét .Istenek és asz-
szooyok kedvence* címmel. A hétezer pen
gőre felemelt filmötlet és filmszínész pályázat 
folytatása, a Balaton Tündére választás leg
szebb résztvevőinek fényképe, rengeteg riport, 
cikk és novellán kivOl színdarab, regény, kotta, 
gyermekújság, kézimunka melléklet van még 
az uj számban. A Színházi Elet egyes példá
nyainak ára 1 P, negyedévi előfizetési díj 10 

messzi Ul-uuiueauo 13 a*. o» ' \JJ . u u » . . ^ . . — r. ' . • . . , 
oen megmutatta a varázslónak saját fényké Qvula^ErdősRen^Incze Sándor, Karinthy J síörös drágítást végez. 
pét Tolnai Világlapjában. A varázsló rémule-Fr igyes , Nagy Endre, szász Zoltáu utat ét- legdrágább -a- Jwman-és. 

A győri bériő nagygyfiléstn közel 100O 
főnyi kis, közép és nagybérlő jött össze 
Nagyboldogasszony napján Veszprém, Sopron, 
Komárom, Mosón és Győrmegyéből. Csikvándy 
Ernő országgyűlést képviselő .az idők jelé.-
nek mondja ezt a nagy érdekiődésL Az uj 
aratásig kedvező idö alatt mesterséges léleg
zéssel és kormányintézkedésekkel kell a bér
lőkben a lelket fenntartani, hogy ott ne hagy
ják a bérleteiket. A gyors segély módja: a 
földbérek 40—60 százalékos mérséklése az 
1923. előtti nívóra, egy éves fizetési haladék 
a bérlőknek adók, földbér, áru, eszköz, gép
számlákra, akciós hitelekre egyaránt Bcletta-
mentes vetőbúza természetbeni visszaadáa 
mellett; a jégkárok azonnali kifizetése, tőzeg-
alkalom mielőbbi juttatása; szérumok, ojtó-
anyagok árának leszállítása. Az OMFE szíve
sen fusionál és közreműködik la szeptemberi 
országos földbérlő kongresszus megszervezésé
ben. Farkas Dénes a búzatermelés jutalmazá
sát a szovjet és a tengerentúli gabonaáradat
tal szemben elhibázotlnak 'tartja. Helyesebb 
lenne a nyílt gabonamonopólium, mely meg
lepetéseket kizárna. Az állattenyésztésre kellene 
mindén erőt fordítani. Ha a benzin, olaj stb 
árát le nem törik, az összes traktorok, gépek, 
le' fognak állani. Necsak az aranypengök ter
melői né kOlözzenek, haaem az aranypengök 
elköltői is drákói erővel -szorilUssan-ik túl
méretezett kereteik lefaragására. Felsősort 
Nagy Pal varmegyei Béregyezlető bizottságo
kat sürget. A boletta c-akn a termelőé, a 
bérlőé lehet, amig az önköltség alatt áll a 
világpiaci ar. -A-kamttok csökkentését német-
birodalmi példa alapján lehetne elérni. Me/0-
eőrsi Végh Antal a földreform során jutta
tónak részére minden kedvezmény megadását 
kéri, éneikül tízezrek lógják otthagyni .uj 
barázdáikat.. Mille Géza kamarai főtitkár a 
17 .pápai bérlópontot. olvassa fel és indo
kolja. Glaser Géza az idei szomorú agrárter
melési mérleget tárja fél: 1927 ben 2500 
millió pengőt ért az 1 évi agrárprodukció, 
most 1931-ben csak 850 milliót Ebből lemegy 
a 2000 milliós földleherre 150 millió, marad 
700 millió, amiből 5b millió agráriusra esik 
lejenként ez érre 120 pengő, egy öt tago 
családra 600 pengő. Ez kevesebb miot a költ
ség, a regié. Ez a titka az idei bérlóválságnak. 
A rejteti jövedelmek, a részvénytársaságok 
nem adóznak egyenlő mértékkel. A kít "fillé
res hevesi szilva ára Budap-slen 32 fillér. A 
közvetítés, de a főváros 20' lé'e ad'ja 15 

Min u k a világon a 
mikor i », le.'olc-ibtl 
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a cukorrépa. Föld védők Hitelvédelmi szervét 
a l OHE kebelében sürgősen meg kell szer
verei. Vitéi TánkM Femno bérlő klmotatja, 
hogj egy bb. 100 kdús hixott sertés otán 
O j * Táros Bt—W peB_B kOliaéget akut, az 
egynegyed disznót elveszi. Goldstein Lajos 
70—148 pengős kisbérieteket adóztat. Wéisz-
bsrger MinálJ az ijlataxak rohanása étlen kér 
védelmet, veodéflőben, mészárosnál mégis 
milyen drága a hus, a péknél a kenyér?! 
Sosinszki György, Káldy János, Faragó György, 
Pitkai Lajos, Roth Árpád kérik, bogy az 50 
holdon aluli kisbérletekre terjesszék ki as 60 
arany koronás kat tiszta jövedelmekre vonat
kozó kedvezméoyL A tavalyi 33 százalékos 
vagyonváltsag juttatott löklek arát most 66 
tafialékkal ménékeljék, hiszen inaégvetömag, 
inaégkenyérakció fog a télen kelleni A boletta 
senkinek nem hasznait. Peterdi Mihály sürgeti, 
bogy szeptember végén Budapesten Országos 
Földbérlő Kongressns tartassák. Megjósolta, 
bogy ha az októberi adó éa bérfizetésekre 
stb. haladék és könnyítés, gyors cselekvés 
nem jön, minden bérlő tönkre megy, otthagyja 
a bérletét, mert évek óta tartó veszteségei 
teljesen kimerítették. Napóleon jelszavát idézi: 
»activitísé-vitene«! gyorsaság-cselekvés I — A 
győri és pápai bérlőpontokat hatalmas kül
döttség fogja átnyújtani a kormánynak. A 
koldöttaégben rAaztvesznekAogyán BélaySohaodl 
Károly államtitkárok a a többi felsődnnántnli 
képviselők közül Turi Béta, Pintér László, 
Griger Miklós, Ostor József, Lingauer Albin, 
Holitactier Károly, Frühwirth Mátyás, Simon 
András, Kispéczi Péntek Pál, Csíkvandy Ernő, 
Bottlik József, Bessenyei Zeno. _ _ _ _ _ _ 

C S A R N O K . 

A Sághegy története. 
Irta: Wéb . r Gyula. 

(Folytatás.) 
XXL 

A vaskor. 
Ez is a korszaknyitó iovásiók vérziva-

tarával vette kezdetét, mint midden megujju-
lás a kulturlejlődésbeu. Mert minden átmenet 
nélküli emelkedésben — megelőzőleg vagy 
otánua — mindig van zökkenés. y 

— Éi ez az emberiség közös fejlődésé
ben örök éa t e r m é s z e t e s . 

Azonban a vaskor chronológiája, ba 
hullámszerű elsöpréssel is veszi kezdetét, de 
ezt megelőzőleg mégis volt egy rövid átme
neti kor, mikor már a bronz használata mel
lett ismerték az új koruakot nyitó fémet: a 
vasat is. De az csak a technika evolotiójában 
volt a knrszaknjjnlás, mert az itteni bronzkori 
népek már ismervén a vasat, használták is 
mint ékszert, sőt később mint fegyvert is, de 
nem kevésbé korlátozatlanul, me.t a vas csak 
ioportálás utján, tehát csak nagy anyagi áldo
zatok árán volt megszerezhető. 

Ezt a rOvid átmeneti kort — mely már 
mintegy belekapcsolódott a törtenelembe — a 
legkiforrottabb lelőhelyéről, az oeztrák Hala
taltról — halstatli kornak nevezzük. 

Tehát ez a rövid átmeneti kor, a hala-
tatti kor — a bronzkort elsöprő invásió előtt 
képviselte a vaskort, melyet azután a Kelta 
invásió aktivitása állandósított 

A vaskor invásiójával kezdődik a tulaj-
donképeoi nj, illetve történelmi kor. Es itt 
már a chrooológia számokkal, vagyis dátum
mal történik. 

Krisztus előtt négyszázban Galliából, a 
m i i Franciaországból — az ottlakó túlnépe
sedett Kelták, miután hogy erre kényszerítve 
voltak, elhagyták túlzsúfolt hazájukat és ván
dorolva Kelet felé, átkeltek az Alpokon — 
Utjokbao mindenütt fosztogatva és gy uj togatva, 
még a Rómaiakat is fenyegetvén, megszállták 
a Pó völgyét, majd átlépték a Rajnát éa há
rom törzsre oszol va: a Ta u riszk ok, Stiriát és 
Kariothiát, a Skordíszkok az Alsó-Szávától a 
Felső-Moraváig és a Sardagh. vidékét, mig 
végOl a Bójok a mri Csehországot szállták meg. 

Ez róluk is kapta a nevét (Bojoheim, 
BOheítn) majd a Germánoktól nyomva, kiván
dorolnak és átkelve a' "Duna feiáő vizén a 
halstatli kultúrát élő Pannóniában teleped
nek meg 

N é g y é l N é g y s z ó -N é g y s z ó ! 

D I S K A Y 
Ü E a O r t f t f t t t SZÉPÍT FIATALÍT. 

Vésse jól emlékecetébe e négy szót éa Budapesten el oe 
feledje fölkeresni e közkedvelt mester műtermeit, bol 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 e g m é r s é k e l t e b b á r a k a t 

kapja s bol FÉNYKÉPNAGYITÁSAIT posta utján bekül
dött képek után is gyorsad és élethűen elkészítik. * 

M Ű T E R M E K i 
VII. Rákóczi-ut 74. sz. II. Zsigmond-u. 36. sz . 
Magyar Divatcsarnok hazában Lukács fürdővel szemben 
Telefon József 350—89. Telefon Automata 517—4a 
E lap előfizetői 25«/, kedvezményben részesülnek. Ezért e szelvényt v á g j a k i éa rende

léseihez mellékelje. 

Természetesen az itt lakó telepesek kö
römszakadtáig védték otthonok, a beözönlő 
hóditok ellen, de a Kelták már lóhátról inté
zett éa fejlettebb fegyverrel, fejlettebb straté
giai ismerettel, de még inkább túlnyomó több
ségükkel — valósággal elsöpörték őket 

Aa inváziót túlélők pedig meghódolva a 
kényazerOséfoek, behódoltak, illetve beolvad 
tak a fejlődés hozta leigázók népezreibe. 

Enotán a söprő invásió után a Sághegy 
telepe is, miot a többi hasonfekvésO lelepek 
is, megszűnt állandóan lakolt teleppé lenni, 
mert a vaskori népek egy része vadászattal 
és halászattal foglalkozván, kóbor, vagy mond
hatnám rabló nomád életet élt. Masre-ze pedig 
földmiveléssel és állattenyésztéssel, de főleg 
iparral foglalkozva, már falvakban, majd vá
rosokban él t 

Igy tehát a természetes fekvéssel védett 
magaslati őstelepek megszűntek állandóan 
lakottá lenni — éa csak a nomád életet élő 
tOrzeek ideigleoee megszállása — a kedvező 
stratégiai fekvése — kihasználásával vált idő
legesen lakottá. 

El az állapot télvíz idején, de néha a 
vagyonát féltő, vagy az egymással hadilábon 
álló törzsek megszállásával évekig js tartott. 

Igy volt ez a Saghegy telepén is. 
Aiok a fegyverek, házieszközOk, edények 

és ékszerek is, melyek a telep ekkori rétegéből. | 
kerültek elő, bizonyítják ezt az állapotot mert , 
csak szétszórtan és a fejlődési fokozat sok-
részbeni kimaradásával kerülnek elő. Vagyis 
a vaskor nincsen fellépésétől, a La Tene pe
riódusain keresztül a Római megszállásig 
képviselve, hanem sok időközi megszakítással, 
illetve kihagyással jutott el odáig. 

A Római megszállás első hullámai 
Krisituáyelőtt harmincötben — Oktavianus, a 
későbbi Ángustus császár vezetésével Sziszekig 
nyomult. 

kár ekkor találtak itt több megerősített 
helységet, mely már közigazgatásról és emel
kedett kultúráról tanúskodik. 

. Krisztus után, hatban Tiberins, Augustus 
mostoha fia indított hadai a lázadó Pannonok 
ellen és három évig tartó elkeseredett harc 
után végleg elfoglalta Pannóniát. 

Azonban Auzuslus Pannóniája csak Tra-
janus császár idejében éri el a Duna határ
vonalát (Kr. u. 100 ban.) 

A Római uralom ezután egészen átre
formálta Pannóniát 

A már meglevő helységeket megerősítet
ték őrséggel, majd falait kibővítették, műutak-
kal összekötötték s az utak főbb pontjain 
erődöket (Caslrnm) is emeltek. 

A Saghegy tetején levő falak is ilyen 
eredetűek. ^ -

Azonban a Sághegy telepéről oly kevés 
római eredetO emlék került csak elő, hogy 
feltételezhetjük a barbár, illetve Pannon ere
detiségét 

De a falak építése Római mód és stí
lusra kkUiokk. 

Ez azonban nem határozó erejű, mert 
a Rómaiak békeszerződés lejében többször is 

rendelkezésére bocsájtottak a Pannonoknak 
építőmestereket 
.. Tehát a Ságbegy erődítménye, a Római 
valószínűség mellett, — Pannon eredetO 
is lehet 

Hogy melyik feltevés áll közelebb a va
lósághoz, azt majd a további kutatás (in situ 
losilis) eredménye fogja eldönteni. 

(Folyt kOv.) 

394/1931. vht szám.-
Árverést hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a budapest központi kir. 
járásbíróságnak 1929. -évi 201570/2: számú 
végzése következtében Novak Jenő ügyvéd 
által képviselt Patria Allaiános Biztosító Tár 
aaság budapesti cég javára Celldömölkön 846 
P 80 fillér.s jár. erejéig 1930. évi január hó 
13 an foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján le és lelOlfoglalt és 2900 P-re becsült 
következő iogóságok, u. m.: bútorok, 1 zon
gora, 1 négyüléses autó nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Hely árverésnek a celldömölki kir. já
rásbíróság 1930. PK 426/1930.-számú vég
zése folytán 315 P 80 fillér tőkekövetelés és 
ebnek 1929. aug. 1 napjától járó 12«/,-o3 
kamatai, ' / , ' / , váltódij és eddig összesen 88 
pengő 46 fillérben bíróilag már megállapított 
költségek erejéig Celldömölk községben alpe
res pajtájában leendő megtartására 1931. aug. 
26 napjának délután 3 órája határidőül ki tű
zetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az 
érintett ingóságok.az 1881. évi LX. ta 107 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mel
lett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le- és felülíoglaltatták ás 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. tc. 102. §-a értel
mében ezek javára is elrendeltetik. 

Celldömölk, 1931. augusztus 2. 
Záborszky sk. kir. bír. végrehajtó. 

L a k a t o s m u n k á k a t , I 
kifogástalan épület-munkát, kovácsolt 
vaskapat, kerítést, sirrácsot, bármily 
rendszerű takaréktűzhelyet, aj munkát 
vagy javítást a legmodernebb kivitelben 

olcsó áron készít 
K i n i o z k y L a j o s 

lakatos-mester CelldSmSIkön. 
Vidéki megrendelést pontosan és gyor

sanvégez. 

Hirdessen a Kemenesaljában. 
M s j i a j i i s s j n - . 
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