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Felelős szerkesztő és kiadó: 

DINKOREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dioigreve Napdor könyvnyomdája Cr dömöAno 
ida ittézerdők a szellemi részi illető k'}-.h m<ujr*k 

hirdetések és miodchnemO penzilklékik. 

S z e n t I s t v á n . 
Szent Istvánról sok szépet elrnon-

danak ma.' Méltatják államférfiúi waagy-
..ságát, jellemét és vallásosságát. És évről 

évre elfeledkeznek vaiáSirö*"• -
_Elfe|edlBBZBes!J==Si!^ 

anyjáról. — — . 
Az. édes anyáról! . 

•Szenl- szól Ha volna hangszer, 
amellyel visaza lehelne adni énnek á 
két szónak lélek rezgéseit, ogy az a 
leggyönyörűbb szinfonia lenne. 

S mosl anyák napján ami — Szent 
István nagysága ezer év ködén, vérzi
vataros századán hozzánk ragyog, be
széljünk Szent István édesanyjáról, aki 

• van olyan történelmi nagyság, mint 
Mária Terézia. Akiről nem neveztek el 
utcát, teret, szobra sincs, beszéljünk 
arról, akt ezer év Jmmájya eltakar, aki 
belevesz a magyar história kÖ3éjb^"3e" 

"aki mint nő, e l s ő történelmi nagyság a 
magyar történelem színpadán, aki első 
hittérítő volt ebben az országban. 
= .ZJGyécse fejedelem, István apia 1. 
Miesko legyei király leányát vette fele
ségül, akinek anyja apácának készült: 
Természetes,- hogy a lengyel király le
ánya igy, mély vallásos érzésben nevel
kedett, de fanatikus akarattá' voll meg
áldva. Thielmar" német történetíró írja 
róla .férfias lelkű, ivásban, lovaglásban 
kedvét találót nö volt. 
~T"^~Beleknegina volt > neve.41agyarol 
•szép urnöc. 

Amikor már Géza fejedelem fele
sége volt, "ekkor jöttek Lengyelország
ból az ott ismeri Adalbert püspök kö
veteként az első hittéritők. -

Kétségkívül, Beleknegina aki kerei 
lény rokonságával fenntartotta az össze
köttetést, Gyécse feiedelmet rábírta arra, 

hogy legalább megtűrjék a lengyel hit
térítőket. Valószínű, hogy Gyécse feje
delem az ö kérésére keresztelkedett 
meg. Meggyőződés aligha vezette, mert 
elég gazdagnak mondta magái arra, bogy 
kél ialeiiiiek áldozzon. 

Beleknegina legnagyobb hatással 
kétségkívül fiára _volt. Szent István nem 
.leheléit volna Beleknegina jelleme nél-
köl világtörténelmi nagyaág. Nélküle 
máskép_ alakult vojná^ajnagyar törté
nelem.. Mi történt volna, ba Gyécse 
szláv leányt vesz feleségül ?r -

Beleknegina nőtestvére szilaj indu-
, latában még férfit Is ölt, Gyécse" hara-
i gosait maga szarta le, ez az erő kellett 

ahhoz, bogy a kard és kereszt gigászi 
küzdelme a kereszt javára dőljön el, 
de •neiü tudtak volna megtartani a ke-

> resztet, ha nincs Beleknegínában meg 
!. anyja istennek szánt életének jmád-
: kozó telke. ~~ - -

A vad szent pogány. érzések szá
zadában az egymásra törő testvérharc 
korában vajúdó eszmék, gondolatok for-
gstegábán elmosolyodott az édes anya 
emléke. 

Szinte csodálatos, h >gy nincsen 
i irodalmi művünk, amely Beleknegina 

életét tárná elénk. 
Hol van az a drámai trilógia, amely 

a legdrámaibb, magyar korszakol, Kop
pan yok. Vértanuk korál doigozuá fel,—. 

- Szent István emlékének áldozva, 
édesanyjáról Írva ünnepelünk, asszonyt, 
kinek szent a fia, szent az unokája. 

lfj. Asbóth f e r e n c 

Égö kereszt — 
lobogó nemzeti fájdalom. 

-A Ság-begyen kereszt! 
Aki ezt kigondolta, az ismeri a 

magyar történelem misztikumát, a ma
gyar oépv l e lké té sa magyar'fólol nagy" 
csodáit...— ~ - . — -A 
~—Maga a gondolat olyan, bogy Jeli J 
künkre mintha rákondulna i 
szó, mintha éreznénk,~~hogy imádkozni 
kell, mintha éreznénk, bogy lenni kell 
valamit, bogy a nemzet fájdalmának 
lobognia kel> égig érő fáklyaként, hogy 
izzón a soha nem felejtés. 

Ez a gondolat nem halhat meg. 
Nem fulladhat meg a közönybe, Kz a 
gondolat oly szimbólumot teremthet, 
amely r. lobogó nemzeti fájdalomnak, 
a magyar imának legfenségesebb, leg
megdöbbentőbb és legkifejezőbb szim
bóluma. 

.Ha ott ragyog a Ság tetőn kitárt 
karjával az égő kereszt, Keiniiesaiián 
máskép éreznek az emberek, máa gon
dolatok lesznek," közelebb melegednek 
egymáshoz a szivek és magyarabbak 
lesznek a magyarok. Uj tartalmat, aj 
értékét nyer az életünk, a magyar 
életűnk. " 

Égő kereszt. Égjen, mint a keser
vek lőpora — lobogjon mint a nemzet 
jajduló, fájdalma. 

Áldás arra aki kigondolta. 

H i r d e s s e n a 
Kemenesaljában. 

Harc a mindennapi kenyéréri 
A nehéz gazdasági helyzetben iga

zán elsőrendűen fontosnak tartjuk, hogy 
megvédjük a magyar tisztes ipart a-kon-

Tároktól, mi kenyeret akarunk adni min
den tanult iparosnak, de legyen erkölcsi 
bátoraáguk, hogy a munkavállalásnál 

A legendás Elszász fővárosban. 
(Jegyzetek a strasbonrgi naplómból.) 

Irta : H a l a s i B é l a . 

- " • 1— ' • -
Boros, bovon októberi nap voll, amikor 

a párisi gyors befutott velünk Stfasbourg ha
talmas pályaudvarára. Audré, akit időközben 
nagy örömere »gazdasági iigyeink. vezetésé
vel bíztam meg, megnövekedett francia tudása 
segítségével hamarosan megállapodott egy 
béraulóssal, aki 5 frankért hajlandó voll ben
nünket elvinni a »Nemzetközi Szemináriumba". 

fy" az I I I IOITQ partján az 
ősrégi Si. Thomas templom környékén óriási 
méreteivel kivált > házak közül, valóban -meg-
érdemelle. a nemzetközi jelről, mert az 01 vi
lágrész minden tájáról volt hallgatója. Anyagi 

'jólétéi még a reformaoiöIdejében alapozták 
meg kegyes jótevők, akiknek nevét a diszte
rem falán olvashattak a késő' utódok. ' -

Tekintve, hogy Parisból légipostán je
leztem érkezésünket, már vártak bennünket. 
Madame Hermann, a Szeminárium házvezető
nője, aki ötven esztendő alatt sok mindent 
látott már Elszász viharos történetéből, meg
mutatta szobáinkat — 

Másnap délelőtt tisztelegniük Mr. Roth-
nál, az igazgatónál. Aránylag Balal ember voll 
keretes szemüveggel és nagyon csinos kis 
bajusszal, mely állandóan Maupassaut »Szép 
fio< ját juttatta .-.-zenité- •rVltOoöcpv>szivesen 
fogadott bennünket, b.-r kétségbeejtő tájéko
zatlanságot árult el nemzeti létünk és törté
nelmünk lelől. 

— önök ngy-e magyarok 7 — kezdte 
nagyon bizonytalanul. 

— I.en — mondtam egyszerűen. 
— Önök most boldogok? — folytatta. 
— Miért kérem? — kérdeztük csudál-

koz's. 
A derék igazgaló csodálkozva nézett 

1- szinten. — Azért uraim, inert megszabadultál 
végre az osztrák szol .-a- -bol 

- Szükségesnek .latiam azonnal táiékostalo.l 
a jó embert erről a boldogságról. 

- — A z igaz kérem, bogy"Tnegszabadu|« 
txtik a »szolgáságból«, de elvesztettük terüle- j 
tünk 72 százalékát és lakosaágnok 64 száza- i 
tékát Gsehek, románok, szerbek, osztrákok, 
lengyelek, olaszok osztozkodtak az elvett ] 
területeken, elvették országunk erdőállománya- j 
nak 0 százalékát, összes sóbányáinkat, éra- j 
bányáinkat, elzárták országunkat a tengertől. , 
Elvesztettük legvirágzóbb városainkat éa bá

róm millió magyar testvérünk került akarata 
ellenére idegen uralom alá. Nem hiszem, hogy 
ezek után öp meg^aiLjiiszj^Juijjy mi boldo
gok lágyunk. 

Mr. Bó'.hot latba ólag meglepte a felvi
lágosítás, amelyet meglehetős hévvel adtam 
élő és igyekezett mas térre vezetni a vesze
delmes társalgást 

— Majd a Gondviselés az önök nemze
tét is elvezeti- Kauaán földjére — mondta 
kenetteljesen és felállt, jelezve, hogy véget 
ért a kihallgatás. 

Alig, hogy egyedül maradtunk, megkér
deztem Andiét. 

— Nos, mit szólsz hozzá ? 
— Gyenge fiatalember! — 4egyintett 

l a t moudöan-. 
I! 

inpok azzal teltek el, hogy 
j -reggeltől jesthr-kóboroltonk a varosban, -vagy. 

néztük a remek kirakatokat a »Rue dn- 88 
November* üzleteiben. Ez az utca a franciák 
El-zászba való bevonulásuk napjától kapta 
elnevezését. André épen ezért igen haragu
dott ra. . 

— Remélem, nemsokara lesz majd egy 
olyan utca, amelyet á .kivonulás , roi nevez
nek majd el. (Folytatjuk.) 

*>. - -



2 o ld . i KEMENESALJA 34. szám. 

.mondjak, hogy még teljesen mester
ségüket ki nem tanullak. , 

A tnünkavállalás elsőrangú léojeió 
egy gyakorlott, egy kezdő iparos előtt, 
de nem subád, hogy az iparosnak ka
rira valljon, mert a tintea ipar igen 
sokféle feltételekhez van kötve. Figye
lembe vesszük, hogy a kormány abban 
a súlyos helyzetben van, hogy az adót 
abban a formában roja ki, amely ai 
ország költségvetését egyensúlyban tudia 
tartani. A munkaalkalom nem igen van 
meg, de azt az áldozatot, amit a külföld 
megkiváu, azt meg fogjuk hozni, ezen 
áldozat kell, hogy meg legyen, mert 
jövendőnk sorsa függ kockán. Az adó
alanyok kevesen vannak, de erezzük es 
meg valósi íjuk, hogy a mérlegnek meg 
kell. teszülnie, nemzetünk fennmaradásá
nak biztosítva kell'lenni, mert az eszme, 
amely bennünket elvezet Nagymagyaror
szág: határához, hogy. a csonka ország 
minden polgára biztosítva legyed, hogy 
az eszményi jogrend csak a kies magyar 
hazában van, ezért szállunk síkra, et az 
eszményi.álmunk, ezért küzdünk. 

A magyar-iparos társadalom meg 
fogja érteni, hogy minden csepp verőnk
kel, jogos igazunkkal harcba szállunk, 
elkövetünk mindent, hogy megadjuk a 
mindennapi kenyeret, mert első fontos 
érdek, hogy a munkaalkalom a megfe
szített erőn belül is az iparos társada
lom számára biztosíttassák. 

Nem szabad figyelmen kivül hagy
nunk, hogy a kontárok, akikben erköl
csi erő nincs, hogy felkeressék tanító 
és munkaadó barátaikat, teljesen minden 
felelősség-nélkül munkát vállalva, nagy 
kárt okoznak az iparos társadalomnak. 

Az ország lakosságának elsőrangú 
érdeke, hogy ne a kontárokhoz, hanem 
a régi múiparosokhoz forduljon, hogy 
a munkát ó vállalja el, mert akkor min
den körülmények között biztosítva van, 
hogy a magyar munka diadalmaskodni 
fog-a kezdő és kontár kézen 

.Dr. Oeriits Elek főszolgabírónk ne
mes felhívását'azzal közöljük le az aláb
biakban, hogy a járás igazi érzületét a 
törvényes rendelkezésekkel igyekszik kap
csolatba hozni . 

- Falhiváá. 
A nehéz girdasági helyzet következmé

nyekén! .« magyar iisipar válsággal küzd. 
A ki»ipar válságos helyretet saiynsbitja, 

hogy a közönség egy r -ze ipari munkaszűk 
segletái nem a mnnka elvégzésére jogosolt 
iparoirjknal szerzi be, hanem iparjogositvany 
nyal nem rendelkező kontároknál. 

Ezek a kontárok a lisztes ipar kalózai, 
kik adófizetés és egyéb kötelezettségek alól 
kivonják magnkat, könny!) szerrel lesznek ve

télytársai a kézműves iparosságnak, megrövj 
ditói az államkincstárnak és okozói a mai 
adóterheink nagyságának ia Sila, y, selejtes 
munkájukkal megkárosítják a. megrendelőt, ki 
akár könyörületből, akár anyagi érdekből ná
luk eszközöl megrende é-t. mert a kódtár 
munkájáért -em anyagi, sem erkölcsi lelelös 
seggel nem tartozik. 

A kézműves iparosság elemi jogos érde
keinek megóvása, valamint a k ö z é r d e k v é d e l 
mében figyelmeztetem a járás közönségét, 
hogy ipar) szükségleteit csak ipar-jogositráoy 
nyal rendelkező, adófizető onaiio iparitokkal 
végeztesse, mert a kontárral végeztetett ipari-, 
munka a legszigorúbb hatósági - megtorlást 
fogja maga után vonni 

Celldömölk, 1938. augusztus 16. * 
Dr. Gerlits Elek sk. 

- i főszolgabíró. 

Hirdessen a Kemenesaljában. 

-x£dzsapám. 
Kérgeskezü parasztember 
al én édesapám. 
Az É'et mély barázdákat 
sz ntot: a homlokán. 
A sok menta és küszködés . 
kissé megviselte,. 
de azért nincs senki, aki "v—-* 
vele versenyezné. 

Olyan kaszás, mint Ő, nem volt, 
s egyhamar nem is lesz. 
Hogy n. m tudjak >lrka.-zálni« 
egy éllea szazat Irgst. -
De aireiletl -terelte az 
apro inu at-a i-
ha jókedve kerekedett. _^ "" 
két nap Is nótázott. 
Nem tudlak rajta túltenni 
munkába' s — notaba'. 
0 voll Sonio.,yor.-zag legjobb 
munkása s — iio'tása. 

Vuli; ami volt ..-. Mi bizony mar 
kissé' megtOjt szegény . . . 
de azért'áll, mint jegenye 
a begynek tetején: . 

Mint évszázados büszke tölgy, 
kiTsaél 8 vihar tépeti, 
dacolt vesszei és viharral 
s mindig napba nézett — 

—n —ugy álLapaml Nyakas magyar. 
. Büszke Vérbu c= aga. 

Kajlájáért élő haló 
Koppány unokája. 
Tekintetében benne van 
agjrnép minuVn vagya, " 
bizo hite, reménysége, 
élniakará-'a. 
Sz •a>" .minden rebbenése: •> 
egy villámcikazas, 
édes, derűs mosiayfása: 
almafavirigzas. 

Amikor azemébe nézek -
hitem újra éled. 
Érzem, amint ömlik belém 

-az erő,, az é-el. 

Élete munkában lelt el . . -
s vidám daloa-ti.ui, ~,— 
bar csak találna meg magát 
egyetlen liaban. * 

Kergeskezfl parasztember 
az én édesapám 
Az Élet íé l j barázdákat ; 
szántott a homlokán. -

. A sok munka és küszködés 
kissé megviselte, 
de arert nincs senki, aki 
vele versenyezne. 
Ez a munkás parasztember,. 
ki most is vigyáz ram: 
életemnek miutaképe; _ 
az eo édesapám. 

Stakaln Dewtö. 
Mutatvány a szerzőnek .Magyar Akarat' cimü 

sajtó alatt levő verses kötetéből. A kötet kb. 100—120 
oldalon 70-nít több verset tartalmaz, melyek közül 
30-nil több különböző alkalmakkor, szavalható is. 
Ara 2 P 50 fillér.* Megrendelhet* a szerzőnél és 
szerkesztőségünkben is. 

Vitéz V'éghváry Elek ezredei urnák, a III. 
testnevelési ker. felügyelőjének annyira megtetszett 
Szakály Dezső verseskönyve, hogy fölhívta Vas-, 
Zala- és Somogymegye összes Leventeegyesületeit 
es oktatóit Szakily Dezső verseskönyvének megren̂  
delésére. . . _ • :• - j - . • ' . -— 

h 1 K jjj K. 
. 1 9 0 3 — 1 9 3 3 . 

Legényegyletnek, mert nemcsak 30 éves*i 

' nagy örömükben és lássák, bogy a 30 -
éves munkájuk mit termett, és mily 
kultur azinvona'r'á emelkedett. 

A meghívásra a mai súlyos gazda-
sági helyzetre' való tekintettel mégis 
eljönnek dr. Pinlér József központi elnök 
Budapest és dr. Székelylászlő egyDat-
megyei elnök Szombathely, valamint 
Sopron, Kosüeg, Szombalhely, Pápá, 
Keszthely, Sárvár , Jánosháza, ZaiaVgerl 
szegj Kapu.ár és Alsóság Kolping fiáj," 

Ez áz ünnep nem csupán a Legény 
Egyletek ünnepe , hanem az egész varos 
ünnepe is, mert az Egyesület fiai a mi 
fiainkból rekrutálódnak és mint lisztes 
iparosok a város polgárai között helyez, 
kednek el. 

Meleg szívvel és őszinte szcMellel 
köszöntjük és üdvözöljük az ünnepid. 
Egyesületet és városunk falai közé ér- -
kező vendégeket, akiknek reméljük ma
radandó emlék marad szivükben *ez a 
kedves ünnepség,! amit városunk at 
ünneplő egyesülettel rendezett: >r—" 

A 800 éves apátsági jubileumi ün- ' 
népségek programja szerint ma hódol
nak a Legényegyletek a celli Szitz Anyá
nál Ez a hódolat ad|á a kettős ünnep- _J 
aég koronáját', mert ezen alkalommal 
róhatja le háláját azért'a különös nagy | 
kegyelemért, bogy a/, isleni Gondviselés 
a sok-sok viszontagság Ji tán élsegitelte 
a mai nagy örömünnepre. 

A díszesen elkészített Székház, 
amely egyúttal a mai építészeti techni
kának egyik remeke is, ünnepi díszt 
öltölt és várja felszentelését, hogy meg
kezdhesse áldásos működését a Haza, 
és az Anyaszentegyház javára. 

Kitűntette a ra. kir. belúgymimszlai 
Horváth Mikós ceildömolki kerületi tüzrendé-
azeti lelOgyelót es 25. éves jubileumi diszér-
met adományozott neki. 

' Áthelyezés Fülöp László csékuti tanítói, 
fOldinket a vallás ás közoktatásügyi ininiszler J 
Sárvárra helyezte at. -

Kinevezés. Az újonnan alakított magyar 
g-nc-i kéményseprési kerület kéményseprő 
mesteréve Németh. Pál celldOmOlki kémény
seprő si'gédet n e v e z i - ki dr. Ger.iti Elek já
rási főszolgabíró. 

Vadászjegyet váltottak.Györaörey György—| 
főispán Felsőmesteri, Gyömörey József föld
birtokos Felsömesteri, Bárdossy Zoltán föld
birtokos Alsomesteri, Konrád Árpad már.' 
intéző, állomásfőnök Buba. Szeiestey Gábor 
vadőr Boba, Reiger János vendéglős, Szabó 
Karoly mav. főintéző állomásfőnök, Dummert 
Gyula fakereskedő, Vikar Vince. ny. körjegyző, 
Berzsenyi'Janosils Miklós mérnök, Szabé-JLá-_ 
ro.y és János malomlulajdoooeok, Mesterhaiy 
József malomtisztviselő Celldömölk, Sarródj 
Karoly birtokos, Fliszár Károly birtokos, Bir-
dossy János birtokos, Berta Karoly birtokos, 
Sarrody . Gyula birtokos C-.Ooge Kovachktk 
János őrnagy Duka, Szalay Józsel ispatv fa
rom István, Varga Vince és Szalay Ferenc 
erdőőrök, Sándor József soffőr, felsőbüki Nagy 
Mihály nagybirtokos Egyházashetyé, Nagy 
Imre és Nagy Pál tanítok KemeneskapolDZ, 
Szeot-lvány Egon nagybirtokos Keled, Hujbsr 
Sámuel, cirtokos, Szabó Gyula magánzó, Ti-
borlz Gyula malomtulajdooos Kemeoesmagza, 

, Varhidy Imra fogalmazó, dr. Zechmeister alá-
Krtka örömünnepe »wrr mit a Kath jUs kiüLkflz.igyzJ, koluó Vidor jákaal •"•"]• 

O s l i H 
f^nálj^sát^ünrj^fi^hanem hosszú, be- ! °I- ezredes Kemenesmihilyfa, Krenqer Lajol 

birtokos, Sümegi László vadőr, Mttnnih 

r -—- - — - - — T - I U U Ű M U , UC" I . ' , . - -,- . . 
csületes és kitartó munkájának édesT1*'""'"*' l l "> u u t í t Bok intéző Kemenespanii 
gyümölcsét, székházának ^ o ^ ; ^ tartja, 

Ezen ünnepségre, amelyet össze
kapcsoltak a 800 éves apátsági jubile
umi ünnepségekkel, az Egyesület meg-
hívta a dunántúli testvér egyesületeket i 
ia )«»>. irni„L~ B i i ? i j • ̂  l e"edes, Barcza Zoltán ny. ezredes, ! 
is, hogy Kolping fiai osztozzanak a ^p^^m^^ű^K^»^ 

meneisOmjeo, /vitéz Saller József Kernrnec-
szennnarton, ^Vida. József uradalmi intW 
Pál János vadőr, Stranzl József plébános KV. 
•nenesszentpéter, vitéz Póoza Gyula pályafel
vigyázó Kenyéri, vitéz Hertelendy -.Béla- fS 
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lfj. Nonkovits Dén«á nagybirtokos, Somogyi 
Imre vadőr ilagyargeucs, dr. Ajkay Zo.tan 
tábornok .írv.á. Itt dr. Ajkay ZoUia orvos, 
Kiss irtván mérnök,. E-délji András gazdasz, 
dr. OsiÉTy Lajos főispán, Bieto József vadőr 
O-iűyas-zoiiyfa. Gaat Mihály, vadrtr, Horváth 
István tanító 'Pápua, Mendel János birtokos, 
Barath Fereud kereskedő, dr. Splssich László' 

-nagybirtokos, dr.' Dk-utsch Sándor és dr. De 
utsch József nagyberek Vön. ok. 

. Atuslyeiéa. A ro. kir. igaz-agUgyminisz 
ter dr, VighTLajos celldömölki kir. jarásbiról 

. a zalaegerszegi kirvjarásbirösaghoz helyezte at. 
Üvegpohár nem használható űrmértékül. 

Egyes korc.inakbau és vendéglőkben elfor
dul, hogy hilelesit u Avu poharakat hasznai
nak a fémből készült folyadékürinérték helyeit 

' A kereskedelmi miu-szter megállapítás*" szerint•'. 
ez a gyakorlat jogosulatlan mért a szabály 
szerű űrmérték uem helyettesíthető hiteleaiteti 
üvegedénnyel Aki ilyén Üvegedényt—haszna 
kihágást kővel el. '. . - s ~- ' 

Szabadságot. Dr, Hólém y Z .fián orvos 
folyó lm 17— 31 ig azabadsagra távozóit, ren
delését 31-én csütörtök in ujbol mn«kezdi. 

Világhírre csak igazán jó gyártmányok 
tehetnek szert—Aspirin tabletták -az—eredeti 
«Bayer« . Csomagolásban immár 33 év óla a 

- ;CTógy 3 i B rklbcshez' tartoznak és — amirf 
számtalan s akvélemény igazolja — a világ 
összes országaiban általános kedvellségoek 

KÉMENUSALJA 

é r k e z e m é é a i n d u l á . a C e H d ö m ö l k 
; E l ^ é n f t m I9»<> m á j u s 1 5 - t ö l . 
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Győr 
Pipa vas. és iia. 

J 

•. kran lei lépő hülesé' betegségek, az azokkal 
együtt járó kellemetlen melléktünetek es sok
akor súlyos következményei ellen való véde
kezésre. 

A Ptati Tőzsde vj szamában Kóródy j 
Sándor, a Külkereskedelmi Intézet ipari-osz- I 
talyanak tüzelője irt cikket. Az angliai bu.-a 
kivitelről, a Palias nyomda és a Karionnyomó 
rendkívül érdekes közgyűléseiről, az nj tüzifa-
kö pont megalakulásáról, a T r b - - á l ta l javas 
latba botolt nj intézményről, amely a rövid 
lejáratú mezőgazdasági I beleket volna hivatva 
átvállalni, szenzációs riportokat közOl a Pesti j 
Tőzsde. Kitűnően iofor-nalt textil, biztosítási, [ 
vegyészeti, vas és gépipari, vidéki hiteleiét -i 
rovatuk - egészilik ki a lapot, amely Szeged i 

" város gazdasági életéről is külön beszamo • 
lót tOZOt." . - 7 ~\ 

Aranyat csinált aranyhalakból. A leg
újabb párizsi divat az aranyhal. Nem is ele- • 
gáns az a párizsi lakás, ahol csinos meden 
oében egy, kél tuoat aranyhal nem úszkálna i 
Az-allatkereskedők nem győzik szallila-i az 
aranyhalakat és nagy vagyonokat keresnek, j 
Egy Párizsban élő magyar, Szalhmary József, 

' a legnagyobb szállító és eddig több mint 300 ; 
ezer francot keresett az aranyhalakon. Szath- : 

már? évek óta Tolnai Világlapja előfizetője' 
éa a lapból "ubulut "még, hogy mikepen teli I 
az aranyhalakat kezelni. Tehát vagyonát tu- ; 
laJJIcnkepetiTnlnn'i Világlapjának köszönheti."' 

— • Állami gépjáraiűvezstöképzö (solfőr) I 
tanfolyam nyílik meg leszállított tandíjakkal a 
m. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló ioléfet," 
keretében szeptember 4-én este fél 7 órakor, 
az intézel Budapest Vili . József körút 6. et. 
alatti helyiségeben. Beirás naponta cl. e. 9—1 
óra között az igazgatósági irodában, -ahol a 
felvételhez szükséges űrlapok a hivatalos órák 
alatt előzetesen beszerezhetők. 

Becsben a magyarok. A nagy bécsi n a 
pilapok kivét l iiélkűi nagy OrOmmec veszik 
tudomásai, hogy a magyar katholikusok nem-

~ zeli zarándok lássál keresik lel városukat 
Bécs katolikusai elhatározták, hogy ünnepe 

. ly'esen fogadják a magyar kál ilikus testvére-
let, akik reszt vesznek" varosuk csodaszép 
székesegvházanak, a híres Szeut István lemp . 
lomnak 500 éves éa a törökök ostroma alól 
töltést felszabadulásának .ÜÓO "éves jubileumi 
ünnepségen. A magyar katolikusok az Actio 

—LkttmBee bts«tt)JUM MluOkiSgéuuk luuduU'sébm 
a nagy bécsi jubileumi ünnepségekre Serédi 
Jusztinján bíboros hercegprímás és az ország 
főpászloraioak részvételével ugyanis nagysza
bású országos zarándoklást rendez. Az.Lesö
pört Budapestről szeptemberijén indul és 3 
napig tartózkodik Bécsben A magyar-zarán
dokok külön vonaton teszik, meg az utal, 

Sopron 
Szombathely 
16-X. 7-ig. - GrOT X. 8. 1934. V. hV • -Örvendenek. Biztoe és ártalmatlan szer. a : olt I ' ' , 6 V H 4 . X . 3 . vasár és ünnepnap közlekedik. — 11-Í3 V. 
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gyűlés 5 pengős tagsági jegye, jelvény és 
a program ara. Az elszállásolást a béc-i 
központi rendezőség • vállalta. Elszállásolás, 
elsőreiidQ szállodákban egy agyas szoba 10 
schillingtől 25 schillingig,' kitts^és-három ágya3 
szoba 18 schiíiiugtöl 40-schillingig napi áron 
rendejheiők meg az Acrio Catholica központi 
íred jaban (Budápes,! IV. Ferenciek-tere 7J, 
de vannak jó polgári szalcodakbac.es magán 
lakásukban is elszállásolási lehetőségek, melyek 
naponként személy enkint 4.50 schillingtől 8.60 
schillingig igé'iyeihetőir: tömegszállás külön 
nők, kűön férfiak, naponkiut 2 schHlinglől 
kaphálók. Teljes napú e,talas 7 schillingbe 
keiül. Az első útra legkésőbb augusztqs 25 ig 
kell jéieutkezni. A IL Csoport külön vouata 
szeptember 12 én reggel indul Budapestről és 
ugyanaznap érkezik vissza Bécsből. A gyors-
vouati Jegy, a núlöa villamos költsége, a nagy
gyűlést részvételi jegy, jelvény es prugraio 
együtt IL '-sataljon- 26.80 peugőbe, I I I oszla 
lyou 19.60 pengőbe JietQI. Jelentkezés szep
tember l-ig. A zarándoklás résztvevőinek ut 
levél nem kell. Az Aclio Catholica országos 
elnöksége ezúton is lelnivja az ország katoli
kus népét, hogy minél nagyobb számban je
lentkezzék e nagyszabású magyar nemzeti 

Gyumolcskiallitas Budapesten. A gyü-
mölcslermelők országos egyesülete szeptember 
25 ét október 10 ike Között Budapesten a 
Városligetben, a volt Kollegerszky-kioszkban 
es a hozza csatolt területen, az országos ma
gyar kertészeti egyesülettel együtt országos 
gyümölCskiállilast reudez. A kiállítás rendezé
sében részi vesz az országos pomotogiai bi-
zot'sag is. A kiállításra a mav. igazgatósága 
kedvezményes utazási log engedélyezni, lovag 
Stérnad István m. kir. kormanyiölai-acsos, 
ügyvezető alelnök személye garancia arra, 
hogy ezen kiállítás a legnagyobb siker jegyes 
ben fog lezajlani, mert lovag.Steruad István 
sulyanac és tekinlélyainél fogva mar eleve is 
biztosítja á kiállítás hathatós sikeréi. ' • ' 

Halálozás. Súlyos csapás érte Bruoner 
József d--v,-cseri m_av. tisztet édesatyja Brunnér 
Imre nyűg máv, felügyelő, volt kőszegi allo-
maslőnök ^rasáruap 60*. éves korában hírtelen 
aihnnji H»t gyBrmejii éa kiterjedt rokonsága 
g y á s z o l j a — ; -

mint adóügyi jegyző. Özvegyé és három gyer
meke gyászolja.-Temetése tegnap délután 4 
órakor volt nagy részvét mellett. 

Iparigazolványt nyertek. Horváth Jó»aef 
egyháza.keszőt—lakos lakatos, Fűzfa Im.e ke-
inenes-.-ei.imarioni es Feliéin József kemeues-
hőgyészi lakos ctpészipzrra nyertek ip.iri.ga-
zolvanyt Ve' .. 

VáltOlaa a celldömolkvideki körjegy
zőségnél. A mult héten a varmegyei kisgyű
lés akként döntött, hogy a sélldOmOlkvidéki 
körjegyzőség székhelyét takarékossági szem
pontból K-menesmihalyfara helyezi al és 
Mersevat község helyeit KeBeneasömjéh"köz
séget helyezi a körjegysőség köteléken-. A 
rendelkezés január 1-én lep hatályba. • 

Miilovó. Oillenelli BOl.deverl tegnap ette 
tartotta b"mutatt>jat a Korona kerthelyiségé-
ben. Ma vasárnap délután & éa este 8 órakor 
megismétli előadását, belépődíj nincs, tetszés 
szedni i adományokat köszönettel fogad a 
művész. Előadásának nagy sikere volt, min
denféle testhelyzetből és fordított puskával 10 
le gombostűt, gyertyalángot ott el.éa a papír 
elet lovi at azonkívül még több bravuro- és 
humoros 10 rész-szamot adott elő. Európa 
majdnem minden államában megfordult, min
denütt nagy sikert—aratott előadásaival v te-
aintéryes külföldi lapok kritikait mutatta fel 
előttünk. Ajánljuk a megtekintésre. 

Baletsi. Boros Endre 22 éves paprjei 
legény cséplés közben egy villába' saftladt, a 
vilin ker,--ziui szúrta a gyomor falat áulios 
sérülésével a celldömölki kórházban ápolják. 

Városunk költségvetése. Az 1934. évi 
költségvetés bővebb ismertetése a mult szá 
munkbói helyszűke miatt kimaradt Azt most 
pótoljuk és szemléltetően közöljük az 1933. 
évi jóváhagyott költségvetést is, szembeallitva 
vele ez 1934. évi előirányzatot azéri. hogy 
a nagyközönség betekinthessen a község gaz
dasági életébe, hogy meggyőződhessen árról, 
mennyire súlyos a község gazdasági helyzete. 

1933. évben 1984. évre-
Igazgatásra 66.002 47.636 
Adőkezelésnél 8.341 7 713 
Tűzrendészetnél 8.581 6.569 " 
lialzegészaégésállateaészséa a i28 "2619 

Elhunyt körjegyző. Gyásza van a jegy
zői karnak, csütörtökön délután 3 órakor 
elhunyt Andalíts Lajos egyházashelyei - kor
jegyző 49 éves kurab-an Kgyházashelyén. Az 
elhunyt körjegyző egyike voli "a jegyzői kar 
ki valósára: nak, egyaránt szerette a szegény és | Átmenetiek 

31.60-"Vagyonos osztályt, igazságos es megértő volt 

Tanügr és testnevelés 
Közművelődés, egyház 
Szegényűgy és népjólét 
Közlekedés 
Vagyonigazgatás 
Kűlönfélék * 

~i'i:m 
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15.555 

"100 
300 

^0.228" 
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8.674 
17.101 " 

.l:.782 
66 ' 

150 
összesetr: lo^•y^»&»*108 Ö36 amelynek részvételi dija U. osztályon w,-, e- = — " \ i 

P III osztilicm o.dia 2460 oeauflbe kerül, mindeukivel szemben egyaránt 1912. august-- Fedezet a 108..-36 p.ugő.- előirauyzalra-
- - •-—•• * » - « . — - e - — c u . igazgatásnál 1.867, adókez-lésné, 63 3'ia 40» Ebbe a díjba benne van a gyoTsvooali jegy, 

elszállítás a pályaudvartól a szállód ig, a nagy-
tus havában választottak meg Egyhazashetyén 
körjegyzőnek; előzőleg - Sárváron működött rendészetnél 3JJ37, közegészség,-- a.iaiege*zség 
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é. oldal. 
S4. ä7»ni 

3,722, tanügy testnevelés 165, közművelődés, 
egyház 855; szegéuyugy «8 népjólét 9.772, 
közlekedésből 34988, kOIOnléléból 840 pengő, 
Összesen 108.036 pengő 

A szamukból látjuk, bogy az 1934 evi 
előirányzat, a fedezel és az 1938. évi kmt-
ségveté- között 24189 pengő hiány molatko 
zik. mely sehonnan- nem fedezhető, igy az 
1984. évi költségelőirányzatot alaposan le 

ellett játagaj Ki aikerfth anélkül, hogy kOz-
ségi poiaaot kellett volna kivetni Jóllehet ez 
kombinációba volt véve,de a ha gulat nagyon 

ew> furdal, igy ez a veszély elmúlt. . 
Azoouan nehogy azt' higyjük, bogy ">° 
potado, mert van vármegyei pótadó a 

moll évtől kezdve. Celldömölk közönsége a 
mull évben 28 százalékot, a jelen évben pé 
dia 26 százalékot fizet kr megyei póladó 
címen. És ezt az adót fizeti mindenki, még 
az egyébként adómentes házak is, tehát ter
hesebb, mintha kOzségi póladó volna. Régen 
a községek megyei hozzájárulás címen a meg 
szabott költségvetés keretében fizették ezt a 

' megyei hozzájárulást, de a molt évtől kezdve 
az egyes adófizetők nyakába vágták és a 
k zsegeket mentesítették. Az adómentes uj 
hazak sem adómentesek többe, mert az esz 
menyi ado 25 szazaiékát fizetik vármegyéi 
póladó címén Ha ez a 25 százalék nem 
vármegyei, hanem-községi potado volna, az 
adómentes hazak mentesülnének és több pénz 
maradna a községi közforgalomban. 

A költségvetés tárgyal a-a hosszabb vitái 
idézett fel, végül is elfogadtak az elöljáróság 
egész -javallata*. 

-. - A költségvetés keretében az elöljáróság 
utasítva lett, hogy ezután minden előforduló 
nagy< bb munkákról, mielőtt azt megkezdené, 
kOftségveiest terjesszen a képviselőtestület elé. 
Ezut.iu a képviselőtestület nrm veszi tudomá
sul az o yan kiadásokat, meiyekre előzőleg 
nem adott fölhatalmazást, illetőleg nem vult 
költségvetés beterjesztve róla. Túllépéseket 
sem vesz tudomásul. 

Nem régen vett az elöljáiósag engedély 
folytan egy pár lovat, most azokat eladják. 
Marad i mét csak egy pár, m rt bebizonyul), 
fiogy felesleges a második par ló. 

A rendőrök, tűzoltók és egyéb egyenru 
hat viselők eddig pénzt kaptak ruhára. Ezután 
ruhát kapnak épen ugy, mint inas állami al
kalmazottak. ^ 

Az utcaseprők 1934 évre nem havi fize
tést, hanem konveuc.ot kapnak épen ugjvmint 
a koc-is Kapnak egyenként 18 métermázsa 
gabona', 1 tod-lóldet, 2 01 tűzifát, naponként 
1 liter tej. t és lakást — — : — 

A fúvós zenekart a község átadja a 
Levente-egyesületnek. , 

Pansi tanulmányút. A MEFHOSZ üte-
tasi es Idegenforgalmi Irodája szeptember 
1-én rendezi nyári rendkívül kedvezményes 
16 napos tanulmányútját Parisba. A tanul
mányul részvételi dija 800 pengő, diákoknak 
260 in-iiiErt Jelentkezési haláridő augu-ztus 22. 
Érdeklődőknek felvilágosítást és részletes prog 
rammot készséggel ad (levélben ts) a MEF
HOSZ Dia.- ói és Idegenforgalmi Irodája Ru-
dape.sl, I X Ferenc körűt 38. (sz. 2. Teleion 
872—74. 

Országos mozgalom a szabott árak be 
vezetésére. A magyarországi idegenforgalom 
Örvendetes emelkedést mclát a az'üzletekben 
is mindig nagyobb számmal szérepeloek azok 
a külföldi vevők, akik a Nemzeti Bank által 
itt időző külföldiek szamaié felszabadított 
peogö követeléseikel bevásárlás ó l j á r a hasz: 

naljak fel. Kereskedelmi körökben általában 
|zt tapasztaljak, hogy valamennyi külföldi 

VeVÓ. ulen, likedessel etuléiíezlk meg áz aiku-
dozasok rendszeréről, amely a nyugati metró 
polipokban már ismerétlen. Ezt a kedvezőtleo 
hatást most á kereskedelem azzal kivánja 
elieosúlyozni, hogy országos mozgalmat indít 
a szabott árak bevezetésére. Az Országos Ke
reskedő és Iparos Szövetség, amely ezt a 
mozgalmat megindította, ezúton is félkéri a 
kereskedőket, hogy a. mozgalomhoz való csat-
lakozásukaFaz OKIoZ VII.Erzsébet kCrot 43. 
szám *>\t; irodájában jelentsék be. , 

A leszerelt sorompók helyébe a máv. 
a gépkocsi forgalom meoles ut' és vasúiké- 1 

reszteződéseknél ugyelmezlető' keresztet és { 
táblai, azokpn_a helyeken pedig, ahol nagy 

az autóforgalom, a'közuiat- mentéo,a.'kere..z-
teződestőC mintegy 160 méterre, közúti elő-
jelzőket állit A sorompókat helfettesiifl ke
reszteket, táblákat és alőjelzőkel az államepi 
lészeti hivatal utján állilja lel. • 
' ' • e g i e l e . t a Színházi Elet Szent István 

Albuma. Uünepi tartalommal és gyönyörű ki
állításban jelent meg » heten a Színházi Elet, 
amelynek vezetrt cikkét i l , ficz-Zsigmond irta 
a GyOngyOsbokréláról. Török Rezső a roko 
lya divatról, Erdős Renée egy meghaló Szent 
Isiván mpi történetet mesei ei.- Karínihy 
Frigyes a »csendza«-ről :r. Stella Adorján a 
szolnoki szabadtéri előadásról számol be, 
Petschauer Attila- a Budapesten időző amerikai 
v laghirű atlétákkal esioast interjút. Kosztolá* 
nyi Dez-rt a Tátrából, Bekelly Utván pedig 
Karlsbadból irt fűrdőlevelet. Kalön éidekes-
sége a Színházi Elet Szent István albumának 
az a jalék, amely szerint bárkinek a rajzai
ból hogyan lehet következtetni a jellemé.e 
A Strand Szépe választás folytatása; Játszunk 
színházat pályázat, érdekes mpzi, ,rádió, és 
divat rovatok és-mindezeken feluTharumfelvo 
násos darabmelléklet(11 e hétén a világ leg -
nagyobb- drámai sikeziéLGiahar.dt-Hauptmann' 
Napiémente előtt otsao drámáját kőzlia Szín 
házi Elet. A Steiil István albumban uj foly 
látásos regény/kezdődik Stella Adorján Nagy 
nő es Kis fiu címmel írt izgalmasan érdekes 
színházi regényt. Rengeteg érdekes cikken, 
riporton, novellán e. gyönyörű képeken kívül 
64 oldalas Rádióhíradó, 32 oldalas - gyermek
újság, kilta és kézimunka melléklet van még 
a Színházi-Elei Szent István albumában, amely
nek; ara csak 60 fillér, előfizetési díj negyed 
évre 6.60 pengő. Kiadóhivatal Budapest VII. 
Erzsébet- körút 7. ' . .' 

Németerszágba 500 ezer' métermázsa 
búzát vihetünk k r Németország megbizottai-
val folytatóit tárgyalások eredményekent 600 
e-er métermázsa buzat foguak a németek 
Magyarországtól' átvenni. A németek a magyar 
bnzal Braiiau át Rotterdamba fogjak szallítaui 
és ott-eladni. Az tlílel lebonyolításával a Fu 
túrát bízzák meg A vásárlásba azonban a-
gabonakereskedők is bekapcsol* duak s.a fel
lélelek megállapítása céljából a Külkereske 
delmi Hivatal / a Gabonakereskedők Országos -

SzOvetségóyel/ érintkezésbe i . Tépett. Azok a 
cégek7 amelyek a kontingensben részesülni 
lógnák, a Fututaval külön -szerződéses meg 
áliapodásokat is kötnek." 

(Eladó ház . 
Celldömölk legs.ze.bti terén 
egy emeletes h á z 
3 lakással és egy üzlethelyi
séggel azonnal olcsón eladó, j 

Cím a kiadóhivatalban. 

Kiadó l a k á s . 
Tisza István grófulca (volt Sági-utca) 

15. szám alall egy szobás 

utcai l a k á s 
előszobával és hozzá tartozó mellékhe
lyiségekkel együtt szeptember elseiétö 
kiadó, esetleg, üzlethelyiségül is felvehető. 
Háztulajdonos lakik Vörösmarti (Kórház) 
utca 9. szám alatt. • > 

E l s ő r e n d ű T E J 
á l l a n d ó a n m i n d e n 
reggél házhoz szállítva literen-

kint 14 fillér: 
Előjegyzések lapunk kiadóhivatalá

ban eszközölhetők. 

B é r b e a d ó h á z . 
Áthelyezés miatt. Celldömölkön a 

Klebelsberg-utca 11. szám alatt levő 

l a k ó h á z 
folyó, évi szeptembertó-lsre Bérbeadó. 

A lakásban van 3 szoba, konyha, 
éléskamra, veranda, pince, szép gyü
mölcsös kert. , ,v 
•-— ^toanili-jgi-Jii hidas eladó. 

Értekezni lehet a házban lakó tu
lajdonossal. . , 

G R A N D H O T E L 

I M P E R I A L 
N A G Y S Z Á L L O D A . 

B U D A P E S T . 

a 
Egy pero 

„Keleti" pályaudvartól. 
Rendkivúí olcsó uj Idényárak : 

Teljés peiisio: szoba, napi 3 szőri étlap 
szermii étkezéssel, fűtéssel és borrava

lóval heli P 50.— 
1 ágyás szoba fülessel, borrav. heti 80 P 
2 . • . . . 45 P 

Átutazóknak Ts rendkívül mérsékelt á r 

S z á l l í t á s i i r o d a á t h e l y e z é s . • 

Tiszteletiéi értesítem a n. e. szál- j 
littató közönséget, .bogy hosszú évek 
során át Celldömölkön Kis-utcában levő ! 

s z á l l í t á s i v á l i a l a t o m a t 
a Tisza fstván gróf-ulca 17. szám alá 
(Roseoberg major) helyeztem át. • v 

Olcsó tüzeli*. 
Elsőrendű, 4200 cal. salgótar
jáni, kö és kénmentes kocka 
szénre előjegyzést elfogadunk. 
A szén ára házhoz szállítva 

_ 4 P 20 fillér lesz. 

r .̂í. ,e-

Kérem a n. .é. közönséget,, hogy. 
mint a mollban,--.ugy ezután is szíves
kedjék megbízásait, yállalatomoak le
adni, amelyet a leggondosabban fogok 
elvégeztetni. Kiváló tisztelettel" 

Schöntag Márton 
szállifó; 

ÚJRA KAPHATÓ! 
A rheumás bajok 
h á z i k e z e l é s e . . 

Irta: T T l r T l t í i H i l e T ^ 
budapesti szakorvos .- - T . 

II. kiadás. • Ara 240-P. 

Megrendelhető lapnak kiadó 
hivatalában. 


