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Sobieski János (624—1696. 
Az egész Knrópa ünnepel ma a 

hős lengyel kjrAly hewao^i^tjap ern-
^ lékének. 'j|j .̂'"-jjBliUflJb!«ui' rettenetes 

érővel indult útjára Magyarországból 
Ibrahim baaa, Buda parancsnoka, hogy 
meghódítja Bécset, a nyugat utolsó véd 
bástyáját,' hogy azután hódító utiát to
vább tolytaffla.asa Njnjgát '"leié. Július 
14-én érkezett Bécs alá és azonnal meg
kezdte az ipstrómjot. becsben a förqk 
o^,eteie^t»rlta^tl»^én>ö^l*t keltett, 
menekült aki csak tudott, mert a törő 
kök biztos győzelméhez, az akkori fel
fogás szerint kétség SKrm férhetett. 

Bécset a törökök körülzárták és 
megindították a legrettenetesebb oslro 
mot. A várat gróf Starhemberg Rüdiger 
Tiíite tízezérr^yi g|éngéjn^feíszerelt csa? 
Palával .közei kél hónapig. Ez az idő 
elég volt arra, hogy felmentő sereget 
szervezzenek. A felmentő osztrák sereg 
parancsnoka Károly lotharingiai herceg 
volt, akihez csatlakozóit még a fiatal, 
csak 19 éves Savoyai Eugén főherceg 
néhány ezernyi csapatával. Itt kapcso
lódik be'^öbieski Ji^qs Lengyé^ors^^g 
hős Jmfm, akivel Lipót császár időköz
ben ,véd ,éa dacszövetséget kötött. A 
^ ' t f f i r ^ M ^ Á8 iP^eze-

alytett. A csr.lád gyors emelkedését 

Art Jáng^lo szeretete, 
n^elország élsÖJ^ei^özé .fp 

ori JstvAn Sobieski 

í ^ ^ ' ^ í ' S l ö ' ^ r ^ ' ^ l ^ 

Sobieskit a törökök^ elleni végtelen 
gyfllrfléte és Lipóttal kötött;~ "szövetségé, 
valamint X I . Ince pipa felkérése arra 
indította, bogy a nyugati kultúra meg- ; 

mentése érdebében , fél vegye kardját és i 

leverésére. Szeptember bó közepe körül 
érkezeit tneg Bécs alá, hol egyesalt 
Károly lotharingiai herceg csapatával, 
A" Bvetíraéget iívéve, wtáüjfimv- ' 

olyan kiváló hadvezér vezette . a had
műveleteket, kik katonai szakavatottsá-
gubnál fogva az európai hadviselés te
rén elsőrangú tényezők voltak. Olyan 
heyea, ' , , Í $ M B 3 * ^ , 1 $ .'•> J4lP«el> 
csapatok támadása a taln yómó többség-
ben levő törökökre, hogy jóformán órák 
alatt megsemmisültek bele. Sobieski 
csapatainak gyors győzelme olyan batás-
aaf volt a törökökre, hogy azok vad 
fűtikban menekültek, ^ b f o é g ő z ö l n i 
sem lehetett hadirendbe való állításuk
ról. Este hit órára -a csata el volt 
döntve. A felmentő sereg mintegy hat

vanezer törökOt vigott le.*-Emberek, 
lovak hullái, fegyverek, ágyok, szeke
rek, zászlók összetört halmaza hever 
szerteszét a harctéren-s ekkor vette el 
Sobieski a töröktől azt a zászlót, melyet 
azolin XI. Ince pápának ajándékózott. 
Ebhez fogható győzelme! keresztény 
sereg sohasem aratott a törökÖrV 

Bécs felmentése alán Sobieski Ká
roly főherceggel MáCTároraia^éa f̂ptt «éa 
győztes csapatávaf egymásután mentette 
fel Párkányt és Esztergomot.', J l török 
szultánt a vereség hité teljesen leverte, 
boszojában Ibrahim'basát és Esztergom 
parancsnokát'megéléV(e"' v- 1 

. A párkányi és esztergomi csatákat 
igy irják le: Szeptember közepén érke
zt tt Sobieski Pozsony alá, október el
sején már Párkány előtt vannak Sobi--
éski lengyel csapatai. Lotharingiai Ká
roly, Eszterházy Pál nádor, a bádeni 
őrgróf csapatai megérkezése után Sobi
eski rohamot rendelt el, de a török az 
első rohp.mol • visszaveri és .vagy 3000 
lengyel hős vérzett el néhánv ,ój» aj»tt 
á magyar szabadságért. 

& A lengyel sereg a veszteség láttára 
nem hátrál, banem ínég sokkal heve
sebben támadott, támadásba kezdenek a 
segédcsapatok is. Rettenetéé öldöklés 
fejlődik ki. A bátorság és halálmegve
tés, mellyel a lengyelek küzdöttek, ret
tentő dühhé változol!, aráikor pedig a 
törökök levágott lengyel katona* ftj-tit>J 
az A vad szokásaik szerint póznára I 

tűzték, apa, jóbarál, rokon, testvei ki
ontott vére kiállóit boszuérl, olyan vad 
gyűlölet fogla el a lengyel katonákat, 
hogy vitézséget' vitézségre halmozva, a 
török sereget megfutamitiák és a meg
áradt Önhiba kergetik'oliét. Kilencezer 
török katona közúti csupán néhanyszáz 
maradt meg. - .>.-...»: *v 

Párkány után Esztergom követke
zett. Október végén kezdődik- a vár 
ostroma, de néhány nap maivá már 
nem bírják a védelmei, a védőrség ke
gyelemre megadja magát. A lengyelek 
nem kegyelmeznek a janicsároknak, leg
nagyobb részüket felkoncolják. 

Sobieski a három nagy győzelem^ 
útin kivonul Magraroi^ágbW,' h)áaa 
vezeti győztes csapatait. '5'. • > . ' .* 

Sobieski 1674—96. kőzött uralbo- . 
dött,"'öR "Lengyelország - trónján.Vtíéis-
sége folytán 1655-ben nagy marsai, 
1667-benrÖhadveVí'r. 1672-bíb Bijűr" 
győzelmet arat a törökön Chotim mellett. 
Ennek hátasa alatt, francia támogatás
sal 1674. május bó 19-én Lengyelor
szág királyává választolták Vlsznovíczti 
Mihály halála ulán. 1675 ben ujabb 
győzelmet arat á ÍÖrökek'öb. 

Sobieski nemcsak mint hadvezér 
és király 'voll'Mgy, hanem mint em
ber is. Művészet terén utlörő, isten
ben vetett erős tite" az egyház ki
építését, megerősítését tűzte ki '.céljául. 
Általa építtetett királyi palota még most 
is egyik legértékesebb műremek Legyel-

A jubileumi ünnepségek befejezése. 
Városunk .lakossága (áxsadalqm es 

valláskülömbség. nélkül nagy fénnyel és 
pompával késziiU_n#jg8(^P«^ 
oés"Rend 800' éves fubileuwanak záró 
ünnepét. 

Kiváló főszolgabírónk. . dr. Gerlits 
Elek hatalmas rendező bizottság élén már 
lietek óta óriwi propagandái fejtett ki 
az ünnepély sikere érdekeben, az ered-
meny nem is maradt, el, mar csütörtö
kön a kora délelőtti órákban a zarán
dokok hatalmas sjirege léoie ' el \^ea-
sunkat. 

A város teljes díszben várta a bi-i 
boros hercegprímás érkezését A járás 
határán, a merseváti hídfőnél dr. Gerlits 
Elek járási főszolgabíró 'udvtaM}* a$l-. 
boros hercegprímást 8 hatalmas autó 
kísérettel vonult be városunkba a a 
vasul előtti diadalkapu előtt Ostffy Lajos 
dr. vérmegyénk főispánja á vármegye 
közönsége, a város közönsége nevében 
vitéz Fekete Lajos .varosBiro^ üdvózolfe, 
amely üdvözlésekre dr. Serédi Jusztinián 
gondolatokban gazdag beszédbe válaszolt. 
A fogadásnál a vármegye részéről még' 
megjelentek dr. Horváth Kálmán alispán, 
dr. Vidos Af^' ' , | r^yi6; ' ; 'dpr^g^js; 

ápOMiáki jegyző. A diadalkaputól az 
Erdódy uradalom által rendelkezésre bo
csátolt gyönyörű négyesfogaton a her-
oegprimás.Ostöy Lajos Ai (őjapánnal 

ei / • " , _,, e_;._._.. _ az apátsági templom elé hajtatott akö-
vetksaŐ. kocíikon M autókon a ^fogadá
son megjelent előkelőségek 
helyei. Az apányi.jemjojom .elótt J 
Bernardin dömolkí apát fogadta a ben
cés rend tagjaival és a már megérke
zett papság élén a hercegprímást, amely 
után harangzugás közepette a templomba 
vonult be, ahol csendes ima elmoodása 
után apostoü áldást osztva aa üdvözlésre 
megjelent tömegre, elfoglalta a rendház-

^ j e k t Q r hatalmas ..tőme l̂jiuJIám-
zolt a templom és Szentháromság szo
bor körül, amely csak növekedett a 
szerenádotváró városi lakossággal együtt. 
Már háromnegyed kilenckor mozdulni 
sem lehetett, mert mindenki hallani 
akarta az utóbbi ülőben hatalmas fejlő
dést mutató máv. dalárdát és városi 
zenekart. Már fél 10 óra volt, mikor, a 
leventék és cserkészek kíséretében meg. 
érkezeit a dalárda és zenekar s s .amint . 
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a heróegprimás dr. Horváth - Karoly 
plébános lakosztálya ablakában a páp
aággal áz élén, kiket a tömeg nagy 
éljenzéssel fogadott, Ezután a szebbnél 
szebb magyar nóták csendültek fel, mely 
után dr. Pintér József főjegyző mondott 
üdvozlü. beszédet, amelyre a hercegprí
más meghatott szárakban válaszolt, utána 
a zenekar adta elő a legújabban beta
nult darabjait nagy sikerrel, amely Után 
díszmenet ben vonult el a rendház .elöl 
a Levente-egyesület és a cserkész-ősapát. 
A heróegprimás meg sokáig-etgyőrkö
dött a szépen megrendezett tömegen, 
majd áldást osztva távozott el az ablak
ból. A tömeg pedig a legpéldásabb ren
dekben oszladozni kezdett : 

Pénteken -már a. kora hajnali órák
ban zúgtak a harangok 8 egyik zarán
dok menet a másik titán vonult be a 
templomba, a pályaudvaron pedig az 
az agilis rendező-bizottság fogadta és 
kalauzolta el az érkező vendégsereget. 
Legelőször a soproni filléres gyors fu
tott be, amely a legnagyobb tömeget 

körül járt. A körmenetet a romokhoz 
Jándi Bernardin •kormányfótanácsos, dö
mölki apát vezette, a baldachin után dr. 
Seródi Jusztinián biboros hercegprímás 
haladt teljes bíbornoki díszben, mögötte 
gróf Mikes János megyéspüspök Kelemen 
Krizosztom pannonhalmi főapáttal, után-
nuk gróf Oziráky József és dr. Tarányi 
Ferenc volt főispánok és a; hivatali elő 
kelóségek következtek. Körülbelül -égy 
ára" höatkálg tartod mig- a hatalmas 
menetnek a vége a romokhoz "ért. A-
romóknáLdiszes oltár és szószék várta 
a hatalmas zarándok csapatot, ahol gróf 
Mikes János megyéspüspök mondott 
szentbeszédet, beszéde gyönyörű gqndq-_ 
latokbán volt gazdag, a vallás és haza-

jellemezte .egész- beszédét.-Be
szédében -bálával emlékezett meg az 
Ostffjr és Cziráky családoiiról, akikr 
századokkal ezelőtt az itt működő ben
césekkel -együtt terjesztették,a kultúrát. 

Az oltári szentség-felmutatása' után 
a hatalmas tömeg harangzugás közepette 
a romok melletti útvonalon, a Rákóczi 
utón és a . Kossuth Lajos utcán át tert 

hozta, de nem maradt mögötte a pesti viasza a—lertapfomhóZí-ekkor a meneteL 
filléres gyors sem. Meg kell említeni, | Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát 
hogy a rendes vonatok is, különösen I vezette. . ' : . - . ... 
Pápa városából 1500 résztvevőt hoztak I -áz egyházi ünnepségek sorát a dél-
az ünnepélyre. " 1 utáni litánia fejezte be, amelyet dr. Se-

Fél 10 óra előtt megérkezett Mikes-4-r4di-—Jtitwüniáiá 

Az első pohárköszöntőt Jándi Ber
nardin dömölki apát mondotta a heroég.' 
prímásra, utána óeminenciája mondott 
köszöntőt az apátságra, végül Kelemen 
Krizosztom az ebéden megjelent1 vendé
geket- köszöntötte fel. 

János gróf megyéspüspök valamint Kele
men Krizosztom pannonhalmi főapát is 
svájci üdüléséről, akik azonnal csatla-
koztah a hercegprímás 'kíséretéhez, 
amely után a hercegprímás a pap
ság 'elén bevonult a templomba, ahol 
ünnepi nagy miset pontifikált fényes se
gédlettel, a mise alatt a vegyeskar tagjai 
énekeltek Uhlár Gyula karnagy vezeté
sével, aki nagy sikerrel szerepelt a sav 
gyeskarral. Ezalatt a Szentháromság-téren 
dr. Kiss Lajos-pápai káplán, alsósági 
esperes-plébános celebrált tábori misét 
a búcsúsok és kinrekedt közönség ré
szére, de mar ezalatt hömpölygött a 
nagy tömeg kifele,- az ősi apátsági temp
lom romjaihoz, hogy ott meghallgassa 
Mikes János gróf szentbeszédet. Már a 
misére megérkeztek gróf Cziráky József 
éa dr. Tarányi Ferenc volt főispánok is, 
akik elfoglalták a templomban részükre 
fenntartott helyükét. Már fél 11 is elmúlt, 
mikor kijött a' menet a templomból, de 
az eleje régen a régi templom romjai 

tartott. . ' : - j 
Legnagyobb elismeréssel kell adóz- j 

mink a íendház" összes tagjainak, élén 1 

dr. Horváth Károly plébánossal, akik az ] 
ünnepségeket a legpéldásabb rendben * 
megrendezték, de meg kell emlékeznünk i 
a különböző egyletekről is, akik részvé- j 
telükkel emelték az ünnepségek fényét. 
A vasutas dalárda-és a levente zenekar , 
szintén megérdemli a dicséretet, mert , 
szereplésével bebizonyította az idegenek ; 
előtt, hogy városunkban" kulturális élet ' 
vau. -

Jándi Bernardin dömölki apát az 
ünnepélyen részt vett előkelőségek tisz
teletére ebédet adott, amelyen resztvet
tek ifj. gróf Erdődy Sándor, gróf Ozi
ráky József és Tarányi Ferenc dr. volt 
főispánok, vitéz Suhay altábornagy, ve
gyes dandárparanosnok, városunkból pe
dig dr. Havasy* Béla járásbirósági elDök, 
dr. Gerlits Elek főszolgabíró és "vitéz 
Fekete Lajos községbiró." 

Már mindiárt ebéd után hatalmai 
tömeget siettek a sportpálya felé, ahol 
két órakor kejlett volna kezdődnie a 
délutáni sportünnepélynek. Részint azon
ban Pelle Istvánnak, az .olimpiai bajnok-
nak. résziat a heróegprimás őemíneooiá-
jána* kérésére csak négy óra felé kez---
dődött meg. Mindkét kívánságot" kényte
len volt a rendezőség honorálni, egyrészt, 
mert Pelle István tenyérsebesülése élje. 

^nére is szives volt a már előbb egyszer 
lemondott- szereplését megtartani,, más. 
reszt a hercegprímás ur, aki még uetn 
rátta-a fiatal magyar olimpiai bajnokot-
•fe! .akarta használni az alkalmat, hogy 
megtekintse s " ezzel egyúttal a sporton- -
nepélyt is megtisztelje magaa megjelené
sével. Már a műsor nagyrésze lepergett, 
mikor a biboros hercegprímás megér-
kezett, akit a .nagyközönség lelkesen ün* 
jiepelt A közönség az ünnepély megkez
dése előtt a tombola játékra vetette 'rnaT 
gát, a jegyeket szinte pár pero "alatt. el
kapkodták S tombola vezetői alig győz
ték a hatalmas tömeget kielégíteni. Köt

v é n megérkeztek á rénd fenntartására 
felkért vidéki tűzoltók s az egyesületek 
felvonulásával-megkezdődött az ünnepély. 
A szombathelyi zenekar kísérete mellett 
vonultak fel az árvalány hajas és magyar 
ruhás sági szávajókórus tágjai, majd a 
szombathelyi leventék csapata és a oell- -
dömölki és vidéki leventék. A műsor, 
bár némi felcserélés történt a körülmé
nyék miatt a sorrendben, a megállapí
tott programra szerint folyt le; A cell
dömölki vasutas dalárda pompás ének
száma után a oell dömölki leventék mu
tatták be talajtorna mutatványaikat, majd 
a pályára étkező Pelle. Istvánt vitéz 
Fekete Lajos községi biró üdvözölte pár 
őszinte meleg szóval, fellé Istvánnak és 
tornásztársának Antal Nándornak mutat
ványai minden szeren, bár Pelle, miat 
emiitettük, sebesült kézzel dolgozott, 
szinte lázba hozták a közönséget. Amurra 
figyelte mindenki a fiatal világbajnoknál, 
csodálatos pontossággal véghezvitt nehéz 
gyakorlatait. Jól megérdemelt tapsot ara
tott az alsósági szavaló kórus is mind a 

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

t'iiüu." .' • r Irta- l a U M Béla . 
VII. - ; ;-. 

November elsején megkezdődtek az elő
adások az egyetemen, ahol valaha Goethe 
tanún é3-Pasteor ur tanított. Goethe kegyel
mes ur, kissé kopottan ma is olt áll az 
Oniversité előtt, ma is olyan elegánsan tartja 
sétabotját, miut amikor még néhai Berder 
tekintetes úrral sétálgatott áz III folyó partján. 
. —Az első előadást Mr. Stróbl a protes 
táns- theologiai Fakultás világszerte ismert 
éa becsült dékánja tartotta, aki többet és 
igazabban fáradozott a népek megbékélésén, 
mint az.-egé-z francia diplomácia. Fehérsza-
kailas, jóságos bácsi volt, jár; Budapesten ás 
őszintén szerette liagyaro-szágot. Kitűnően 
ismerte a világtörténetet, nemzetünk szerepét 
a népek történetébe- és rajongásig szerette 
Luthert, akiről sokszor könnyekig meghatódott 
lelkesedéssel beszélt Ilyenkor a' hallgatóság 
melegen megéljenezte a derék dékáojt.' -. • .1 

Egészen más. ember volt Mr: Hauter, a 
filozófia tanára Pompás szürke rakóbao, áse'b-
redugott kézzel minden szerdán és szombaton 

reggel — pontosan 9 óra 2U perckor '•—be
lépett a terembe, kivette zsebéből a kezeit, 
aztán 10 percig beszélt á Tbeozófia és a Fi
lozófia viszonyáról, olyan hallatlan egykedvü-
aé gel, min ha kétezer esztendővel előbb már 
ott járkált >oloa az athéni agoran. 

Abban a pillanatban azi.nban, amikör a 
villamos csengő az,előadás vegét jelezte, fel 

rkelt-az asztal mellől, •zsebredugta" ismét ke
zeit és kiment a teremből olyan arccal, mint 
aki meg van győződve arról, hogy sikerült 
megint elvetni oéhány magot az emberi mű
veltségből . . . Es ezért a tevékenységéért a 
Iranoía állam évi 90.000 frankkal jutalmazta, 
amelyet minden' bizonnyal ugyanilyen filozó
fiai nyugalommái -veU fél.-.. 

André őt sem kímélte meg kritikájától. 
—- Ez a báosi fakiroak is (elléphetne 

nálunk, bár .akkor — tette hozzá— nem ke
reshetne ilyen tenger pénzt 

Azt azonban eV kell ismerniük, hogy 
Mr. Cullmsnnai az Újszövetségi tudományok 
fiatal tanárával mindannyian - elégedettek vol 
tunk. Régebben a Seminarie Protestánt igaz
gatója volt, ahol lelkes elszászi érzelmei és 
keretes szemüvege nagy népszerűséget szerez
tek a számára Valójában inkább egy nyurga 
német »Student«-ra emlékeztetett, mint egy 

francia egyetemi tanárra. Már az első előadá
sát a hallgatók nagy tapssal és lábdoh'fássá! 
logadták. Általában itt ezúton fejezték ki a 
hallgatók érzelmeiket. Ha az előadás tetszett,, 
eszeveszett dobogás kezdődőit, viszont ha 
olyat mondott a tanár, ami nem tetszett, á 
padlót kezdték zsurolni a cípötalpakkai. "* 

Különös ember volt a héber nyelv ta
nara Mr. Causse. Duzzadt alsó ajk;-, es vastag 
tokája valami brabanti szakácsnéra emlékez
tetett és csak táradt szomorú szemei mutat-
ták az értelemnek némi jelét Ö volt a fő-
francia, akire azonban aligha lehettek büszkék 
a franciák. A. hallgatók igen kétértelmű ordí-
tozassal fogadták belépését és röhögtek min
den mondásán. Mr. Causse — tévesen — sít 
növekvő népszerűségének tulajdajHtntta él 
hálából minden csütörtökön cukrászsüteménye 
ket kflldűtt á szemináriumi hallgatók számára) 
akik persze megették a süteményeket és a 
következő/előadásán még jobban -ordítottak,-. 

N e k ü n k persze igen fúrásának tetszett 
az egyetemi oktatás ilyen kisérő érdekessége 
és André egy hosszú esztendő után rezignál-

-tan-jeleuteite^fcfc^—í-—: ' . . . . ' • : 2 
. _ — Egyszer idecsaltak engem azzal á 

•nyugati kulturác-v^l, de mégegyszer neay 
tudnak idecsalni. (Vége.) .'• 
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két -előadott szava lókórusival, gazdagít-, 
ván ezzel is a már. elért nagy sikeréit. 
Nagy tetszést arattak a szombathelyi 
leventék Ulajtornászai is, nemkülönben 
az alsósági leventeapródok, mind zárt 
xendü gyakorlataival, mind pedig a szü
netben bemutatott gurgúmutatványaikkal, 
á.szünetekben a szombathelyi levente- | 
zenekar játszott Körülbelül hat Órakor 
lett vége az ünnepélynek s a - közönség 
elszéledt a különböző sátrakhoz, -hogy a . 
népünnep után vigan szórakozzon tovább. 
Az egyes sátrakban, hála az ügyes és 
kedves vezetőknek, mindenütt jó volt á 
hangulat és.' magas volt a jókedv. Min
denki megtalálta .a ruaga .szórakozását. | 
Aki kacsát akart vadászni,, vagy kakast ' 

"akart vásárolni, ép ugy szórakozhatott, 
mint aki többre becsülte az édességeket 
vagy egy pohár jó sági bort- A csinos , 
hölgyeknél — már pedig minden sátor- j 
ban azok voltak — mindenütt szívesén I 
költöttek.az emberek. Közben a sport
pálya közepén megszólalt a zene és táncra 
perdült a fiatal közönség. Késő éjjel volt 
már",rámikör elcsendesedett a sportpálya. 

Az ünnepély erkölcsileg- is, anyagi
lag is kitűnően sikerült s remélni lehet, 
hogy a nagy. oé\T a. Sághegyen felálH--
tandó trianoni kereszt hamarosan' fel. 
állítva lesz. 

- ' - - - / - - - # - - - - . . - : . 7- ; j 

A sport és a népünnepély gondos, 
ügyes megrendezésé Király falvi Gusztáv 
székesfővárosi taniíó érdeme, aki szabad- j 
ságidejét teljésen arra használta fel, hogy 
ezen ünnepély minél impozánsabb és : 

felejthetetlenebb legyen. Fáradozása si
került s eme munkájában dr. G( rlits . 
Elek főszolgabíró és városunk vezetősége 
is odaadóan támogatták. 
' " 1 

Az ünnepségek alkalmával á következők , 
fizettek felöl: Jánossy Gábor országgyűlési 
képviselő 8.60 P, Cser Lajos 1 P és Gyar
mati Sándor 190 P. A tombola gyűjtésben 
különösen szép eredményt matatott fel Cell
dömölk, Jánosháza, Alsóság, Izsákfa, CsOnge, 
Szergény, átagyargenes, -Vásarosmtske, Kome-
nesmagasi és Kemenessömjén. ' . ̂ .— 

fl I R E K . 

C I P Ó J A V I T X / M X L C M K C Z T K É R J E 

Meglopta a társát. Bum Erdő jauos-
házaí szabómester, aki Baráth jánoshazai. 
szabómesterrel társas viszonyban alloit, a 
mait. hétfőn reggel annak kerékpárján több 

eseményekel e történelmi oagy idők •• ; esté
lyen az ország érdekében egyedül kéi-vsmeg
oldani A megjelentek lelkes egyliacg_>sggal___ 
sorakoztak- a Nemzeti Egység gondola'.ahnz-éa 

holmijával megszokott. A szökési Baráth ide- i megalakítottak a párt helyi szervezetet. K z 
jében észrevette, azonnal a csendör-egre-síe- Tségi étuök: Baráth Kálmán,'vezető titk ' 
telt, ahol azonnal autóba bitek és a szőke- ! váth Lajrw igazgató-tanító, -titkár G-
véryt Sárvár alalt sikerült elfogni. Visszaszál
lítottak Jánosházára, ahol a csendőrőrsön 
bevallotta, hogy Nyíregyházán ia több bűn
cselekményt követett el s k iderü l t , hogy kö 
Trzeá-atatF^iio^egyenFB á ázom-
bathelyi ügyészség fogházába. 

Tudja Ön már, hogy az israerl^Aspirin-

at Hor-
rirhőrey 

Samuéi, választmány Káldos Gyula, Barátit 
Géza, László Gyula, Hajós Józsefi Nav-y Gyula 
és Nagy Ferenc. '..' "*• : . 

A honvédelmi miniszter több ezer 
frontharcost vendégel meg október elsején. 
Az Országos Frontharcos SzOvet.. g mindea 

vasár napján 

Személyi hir. Jándi Bernardin kormánya 
főtanácsos, dömölki apát három hétre üdülés 
céljából Balatonfüredre utazott. 

A Kisasszony! jubileumi ünnepségaken 
megjeleni zarándokok száma a 20.000-et meg
haladta. '•••—-..,. 

Megnyíltak az iskolák. Az uj tanév
pénteken vette kezdetet az iskolákban Veni 
Sancte val, amelyet Stanits FuIgent polgári 
leányiskolái igazgató mondott. — Az evaog. 
templomban gyermek istentisztelet volt, ame
lyet Halász Béla segédlelkész tartott. 

' Eljegyzés. Zacsik Mihály (Oldink, rába-
kecöli rom. katb. taaitó eljegyezte Bélay Er
zsébet okleveles tanítónőt Sopronból. 

-_ —Kttüntetéi. A kormányzó KeszéTGsrgely 
várkeszői gátőrt odaadó szolgálatáért az V-ik 
osztályú érdemkeresztté! tüntette ki. A kitün
tetést Ostffy Lajos dr. főispán személyesen 
adta át. 

A Nemzeti Egység Pártjának alakuló 
zászlóbontó gyűlését e hó 17-én tartják meg 
Egyházashetye köz.égben. 

Pályázat A m. kir. igazságügy miniszter 
a celldömölki kir. járásbíróságnál üresedésben 
levő járásbirói állasra pályázatot'hirdetett. 

Fiatal író halála. Nárai Szabó Gyula 
ujságiró, lapunk volt munkatársa Keoskemé-
ten meghalt £A* fiatal író különösen a Bala
tonról irt monografljáival tűnt fel s mint a 
Balaton rajongója, azt több gyönyörű versben 
énekelte meg. Halála mindenütt nagy részvé
tet keltett Özvegye'és Bobán lakó édesanyja 
és testvére gyászolják. 

év október első vasárnapján országnál talál-
tabletták az 1895 ben beható kísérletek és ! kozót rendez, melyen összegyűjti, az ország 
Tudományos kutatások utan kerüllek forga- '• minden részéről a világháború ífii'grnarsdF" 
lomba és immár kh. 33 ér óta az emberisé: I magyar Iroolhsrcosait. Az.október 1-in meg. 
get a »ineghOlések« elleni védekezésoél tá- j tartandó "találkozó — amely az idén a V-ik 
mogatják: Hűtések minden tüneténél, influenza, { less — hatalmas arányokban bontakozik ki 
spanyol-járvány, reuma, Csoz, ischiasnál ma és -a.oír a magyar frontharcosokon kivjil 
már az egész világon Aspirin tablettákat az I megjelennék a velünk rokonszennezó álla-
eredetí csomagolásban a •Bayer keresztié « j mok nemzeti alapon ádó" frontharcos szer-
szedik. . | vezetetnek küldöttségei is. —, A Jfronthartos 

Balesetek. Farkis Dénes 7 éves alsósági j ünnepségek" 1933. szepiéniber hó 80. áe, a 
gyermek hétfőn a körhintáról leesett, jobb 1 -budapesti pályaudvaron a külföldi- és vidéki 
alsó kézszara eltörölt. — Vartok Karoly 2 7 ! froomarcosok fogadásával kezdődik. Ugyanaz-
éves celldömölki lakos szombaton este Alsó- nap este frontharcos zenés tgiarodó lesz, 
mesteriből jövet a kiicsifól iees-tt, a- kerék j mslyuek kiindulási pentja a Múzeum kftrutoo 
keresztül ment rajta, baí-ab.Y* lábszára eíuj. I levő Trelort kert, végpontja at ez. alkalomra 
rOtt. — Tálosjózsef 17 éves alsósági lakos"1 -reflektorokkal megvilágilott H ő j EmlékinÜ.aa 
trágyát hcrdoTt, a kocsinM leesett, a kerék ! október t - l országos frontharcos ttneepsaegan 
keresztül ment rajta, belső zuz'odasok'at szen I képviselleli magát' a kormányzó, megjelenik 
védett-Mindharmat a celldömölki kórházban I József királyi herceg, a miniszterelnök pedig 
ápolják. 

Egyházi hir. Az ev. templomban ma 
vasárnap delelőtt lOórakor aratási hálaadó 
istentisztelet lesz. A gyülekezet vezetőségé 
ezúton is közli a hírekkel, hogy ma vasár 
naptól kezdve az istentiszteletek vasárnap d. 
e. ismét lOórakor kezdődnejt. 

Iskolaavátas Kemenesaomjsnban. Ben
sőséges ünnepségek között avatja -fel szept 
24 én llolitori-.z János esperes a kemeoessöm-
jéni ev. iskolát. Már 1928 ban mozgalmat in
dítottak a hívek a második tanterem felállí
tásáért és ez most teljesülésbe is megy. A 
celldömölki iskola lebontott anyaga ol es a 
kemenessömjéni hívek áldozatos munkájából 
felépült az épület — ké.-z-n varja a (e'áva 
tást. A leiavatási ünnepség, amely az ősi ne-
mesdomölkí gyülekezetnek ujabb tetterejéről 
tesz tanúságot, 24 én d. é. 10 órakor kezdő
dik és résztve zoek azon az egyházmegye 
egyházi és világi előkelőségei. 

betegségek fordullak eiő járásunkban: Egyhá-
zashetyén, CsOugén roncsoló toroklob, Ma-
gyargencsen, Osiflyasszonyfán ha-ihagymaz. 
Jánoshálán baranyh.raiő. '-._.. 

Nemeskoos községben Is megalakult a 
Nemzeti Egység Pártja. K hó 10-én déintán 
a község lakosságának osztatlanul nagy "ér
deklődése mellett alakult meg Nemeskocsban 
a. Nemzeti - Egység Partja. Baráth Kálmán 
községi elnök nyitotta meg a közgyűlést s 
miután Horváth Lajos igazgató tanító, vezető-
titkár felolvasta a Vezér megbízólevelét, elő
ször Jánossy Gábor'felügyelő-képviselő, majd 
dr. Szekeres Pál celldömölki választókerületi 
titkár emelkedett vzúlásra. Jánossy Gábor 
szép és oagy hatást keltő beszédében buzdí
totta a közönséget öss etartasra míg dr.Sze 

beszédet intéz az egybegyűlt froni harcosok hoz. 
ugyancsak október-lén kerül lebonyolításra 
a frontharcosok I I . Hősi Csitlagtnrája, melyre 
több német, olasz és osztrák autós beiieve-
zett A csillagtér, belátása, a Hősi Emlékmü-
nél délelőtt 9 és léi 10 óra között Jeaz. Aá; 
ünnepség utan a honvédelmi miniszter tábori 
ebéd keretében több mint ezer hontharcost 
lát vendégül. A külföldről és vidékről utazd 

máy. összeg vonalain, vala-
mint a budapesti Hév, vonalam 60 szazalékoa 
vasúti kedvezményben részesülnek. A felára 
menetjegyek igénybevételére vonatkozó névre 
szóló igazolványokat az Országos Fruntharcos 
Szövetség elnöksége bocsátja azuényjugosul t : 
jelentkezők rendelkezésére 50 61 ér (bélyegben 
ia) kiállítást es kezeié-i költség tlözeles meg
térítése elleoében. A Hév, félaru menetdijked-
vezményét október 1 én a Frontharcos Szö
vetség tagsági igazolványainak felmutatása 
ellenében vehetik igénybe a frontharcosok éa 
a szövetség pártoló, Uj Fiont tagiaL AUal'á-

Augusztus hónapban áz alábbi fertőző | nos lélvilágoáitást az Országos Frontharcos 
Szövetség központja Budapest VI. Podmanicky 
n. 46. Telefon 1-—5—18. vagy a Szövetség 
egyes helyi alakulata nak vezetősége adnak. 

Átholyezett vásárok. C-iid-möik nagy
község elöljárósága közhirré leszi, hogy folyó 
évi szeptember ho 21 i hetivásár szeptember 
20-rá, október hó 6 i havivásár.október"8 ra 
és október 12-i hetivásár október bó 11-ére 
hely'Ztelett á t 

Exhumálták a dukai öngyilkos legény 
holttestét A mult hó 27 én Dukán mulatság 
volt, amelyen részt vett Koczor Géza 37 éves 
dukai legény is.. Reggel 5 ór. kor K< ezor ha
zament és apjától pénzt kért, hógy tovább 
mulathassoon, amit apja megtagadott azzal, 
hogy már elég v It.a mulatságból, leküdjék 
le és pihenje ki magát, A Bu erre felk -pott 

keres. Pál választókerületi' titkár hosszabb egy ke-t es 6 szőr mellbesztzrU aagaf.'de 
lélekzetü b e s z é d b e n meggyőzően fejtette ki a 
pártokra bontott n-suzet tömörülésének szük
ségességét, a Nemzeti Egységben rejlő hatal
mas erőt, mely a nemzetre háruló korszakos 

, mi sem latszolt rajta és azzal lefeküdt Dél— 
ben szülei ebédhez hívlak, azonban a Gu nem 
mént ebédre. Délután 4 órakor Koczor felkelt 
-ágyából s szülei látták, hogy nagyon sápadt. 

'-' « - . i ; -I • : . • - '..;'.' --
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ée gye-ve. mire' orvost hívtak hozzája, i í» l | 
rair- e z orvos megérjezejgi, * ipar ( H -
h»M A m e g h o l t arjeajgpfai tásese))» # -
lyauan -auaai^pxMtik, bzwy * szerencsétlen 
legény btlaS «Ivérzé* folytán »zivszelhüde»b*n 
meghalt. N*<;«leo fc-ielvul^ (ovtá • a szom-

s.íg •Askáagr.V, az éjtékiőzsdeí ág jzabons-
tőzsdei .k»tjz»aőí kitűnő i.lor.naoiuk számol
nak be. ySEEaiFmfo a te^Ul-toval e 
Mao, amelT a Bdjaíti «ág, a ¡fjawiaMagyar 
Pamólipír-j}l, a Kattupuyoffió, aaemzetkOzi 
gyapjak., iferetict» qárs^.eL foglalkozik. Kitűnő 

b a U ^ í o ^ í i f A a i a i S ttuad¿¡¿%&zorOtea j bizjósita-i, vágyipart, vidéki nitejelet rovat 
hollájaaak nTfrlX.*'.*-*' és boncolását. Eooek egészítik ki a lapo',amely a dollár záloglevél 
folytan dr. figb Lajos i ír . jar»„biró, «V. Go 

- rflg Dénes JflB\ ;>ttrvéuyazáki orvos e= .dr.Hett-
héssv Elek jttttaycws tá raa^a l i sn wálöriö 
kOn kiszánt Uaka tózaégbe a roltlest* exh.u-
ma'ása es bociHpB végeit A hocooia-. nem 
állapította meg haj^faa,»U,in az öngyilkosság | 
ténykörülményeit, a nyomozás tovább folyik. 

E|Y fiatal asszony saláta. Németh Jó
zsef* ..afe^eaekal évgaway Magdán az *ati'jl 
Órákban hiitejen rosszAil lett, dacara az or- | 
vosi beavatkozásnak, megmentem nem lehe
tett, még aznap borzalmas fájdalmak köze
pette meghall.. A nyomozás adatai szerint va
lami romlott kolbász okozhatta a fiául asszony 
bal i l i t , azonban a. megejtett boncolás adatai 
szerint nem a hnsmérgezes, hanem szívszél
hűdés okozti a fiatal asszony haialaL Pénte
ken délután temették nagy részvét mellett 

Gerse János bádogosnak a leesés köz
ben történt sérülése mar erősen ja vul és nem
sokára üzletében m r maga is dolgozhat. Be 
tegsége alatt a hozzájuttatoa jztegregidejeseket 
segédjével végezteti és azok pontos elkészite. 
Bét maga is ellenőrzi. Kéri a n. é. közönséget, 
bogy megrendeléseivel ezntán fs—bizalommal 
szíveskedjél, bádogos műhelyét felkeresni. A 
Biankáknak kivitele pontos és lelkiismeretes. 

Biller íren körül kitör a sztarháboru 
Hollywoodban. Biller íren — akiről a moll-

'__ kor' megírtuk, hogy elvált a férjétől — egy
szerre film.-ztar lett Hollywoodban. Az történt 
agy aois, bogy .olyan sikert aratott Biller a 
filmen, hogy a sztárok nem mernek vele többé 
együtt szerepelni. Természetesen a filmgyár 
felliaszualja ezt a sztarhaborut arca, hogy a 
legnagyobb reklámot csinálja Biller Irénnek. 
A Szmhazi Elet ma megjelent oj száma rész
letesen beszámol erről a hollywoodi sztárba-
borúról. Külön érdekessége Incze Sándor he
tilapjának az a cikk, .amely fényképekkel éa 
mólos adatokkal számol be árról, hogyan élt 
a tizenegy eves maharadzsa udvartartásival 
-Budapesten. Mit evett, mit költött, mivel szó
rakozott az indiai maharadzsa a magyar fő-
városban? Hatvány i i l i heti .tewiei, Guthy 
Böske párizsi cikke, Hevesi Sándor beszámo
lója a- Játszunk szinházaupaljazalxOL A.SUand 
választás döntője, Pesti dámák lóháton. Szer
zők uyilaUozstii oj darabjukról,és lengeteg 
más érdekes cikken és 4yöayöcűt,képekeo k i - , 
vül külön értéket ,ad.,a .Sanházi .Klet .uj szá
mának az a Szellemi barométer, amelynek 
bizonyára örülni Ing minden fiatal fiu.éa fiatal 
leány. Hároinfelvooásos színdarab,.kotla,kézi
munkái v, '32 oldalas Gyez^kw»ág.,ée 84 ol
dalas Rádióvtlágbiradó egészíti kl a Színházi 
Klet uj szamát,-gmelynek ara fiO • fillér. Ne
gyedévi előfizetési tlij 6.50 pengő. .Kiadóhiva
u i Budapest Vfí. trzsébet-körut 7. i 

•FelMfizettek még a Kath. Legényegylet 
házszenteléstel kapcsolata, táncmulatságán 

. Kiss Mihály 2, N- N. 2, Gócza Sándor 1 pen
gőt, Csuba László-50 fillért ' -

«.*rkaa OHI tudják, hogy régyszáz é w e l 
ezel,őtt ősejuk azzal vélték megakadályozni a 
fogak WlPjáfát, POgy havonta egy egeretettek 
és .hagynciamag-jfustjével iertölJerjitaUék ,a-a»á-; 
j u k a t . . . j k f t J a T ^ á U a todjáa, hogy .,aa 
afrikai benszulöUek közül még ma is sokan 
ast..hiszík,.hogy .a fehér emberek az elhalt 
feketék lelkei . . . Vagy meg tudja valaki ma
gyarázni azt, hogy Spanldiog angol kapitány-
miképen tud forró olvasztott ólmot önteni a 
nyelvére anélkül, hogy megégetné t... Hol 
talál az ember teleletet ezer és ezer érdekes 
kérdésre ? ̂ olnai . . y i l ^a .be j ankáo t .meg je -
leaö szamaiban. 

A Peatl Tö.3de 16 oldalas uj számá
ban Wulff Olal - Folyam és Tengerhajózási 
Tanács elnöke, Soonenfeld Lajos vezérigazgató, 
dr' Di.-hka Győző kormány főtanácsos, dr. Va
dasz Sándor, dr. Varan.nai István nyilatkoz
nak. A Hitelbank és Klein Gyula csoportja 
közötti tárgyalásokról, az uj játékkaszinó lé
tesítéséről, uj magyar palesztinai hajóstarsa-

és kölvéaV»laj^upaaJ.Írekében is akciót 
M M . 

•Tíz ház leéoert Gercs községben. Nagy 
tűz posztitott taétoőji jdéi^an Gérce községben, 
Pethő Jsiván gazdálkodó i»tá»lpjjebao-41lz- tá* 
madt 4 az erőségéiben hamarosan »gy egész 
utcarész "állott lángban. Tíz község tűzoltói 
"csak aégy órai ingdkával tudták a nagy tüzel 
elfojiáni. L?^ett tjz gazdakudó háza,' gazda-

JUUti .épátete, gazdaügi felszerelése, szalmája 
éa takarmánya. 

I szobás utcai 
o k t ó b e r l - r e k i a d ó . 
Cim megtudható kiadóhivatalunkban. 

n 
A celldömölki kir. jbir. mint tkvi hatóság 
8496/1938. tk. szám. 

árverési hirdetmény kivonat. 
Bciedi Takarékpénztár Bt. végrehajtató

nak Györvary Jo:=eí és neje Kövér Mária 
végrehajtást szenvedők ellen ioditott végrehaj
tási ügyében a telekkönyvi hatóság a vegye 
hajtási árverést 6000 P tőkekövetelés éa já
rulékai behajtása végett. a celldömölki kir. 
járásbíróság területe . levő Rábakecskéd köz
ségben fekvő s a rábakecskédi 47. .sz. tkvi 
betétben A L 1—23. sor, 223, 224. 276,346-
349, 587, 606, 691, 797, 819, 882,914,1099, 
1122, 1222, 1277, 1437, 1465, 1551. 1563. 
hrsz. Györvary József hevén álló ingatlant 
6394 P 50 fillér kikiáltási árban, továbbá a 
rábakecskédi 51. .az. tkvi beiéiben A L 1—2 
sor, 057, 967 hrsz, Györvary József és neje 
Kövér Maria nevén álló ingatlanra 604 P 60 
fillér kikiáltási árban,- végül az u. a 161. sz. 
tkvi betétben A I. 1 sor, 1637. arat. végre
hajtási szenvedők nevén álló ingatlanra 191. 
P kikiáltási árban, a Györvary Antal javára 
a rábakecskédi 51. sz. tkvi b tétben C. 1. 

Ügyíelwn Buza István ácsmester 
ftáaát megvenni akarja. Hitelező* három 
s á p o n belül jelentsék be h o z z á m kö
veteléseik, t. 

C&oknyay Józaef 
ingatlan ért. irodája 

Celldömölk, Árpád-u. 1« 

fizetés n»eltett3szobás modern 

a|a,tt bekebelezett haszonélvezeti jog Sérelme 
QéJkoi elrendelte. 
^ ^ A T é r ^ e r é s T I 8 3 ? . evi szeptember hó 30-ik (^Ildő/Bjüjk, 19«Hi .^e^.e g ber_9 

áfl d. B. 9 órakor RabaKecskéd község 

Celldömölkön. Ajánlatokat mi
előbb e lap kiadóbiy. kérek. 

523/1933., végrh. szám. - ; 

.J>,:Jfie^^,Jbmác Ogy,véd által,jképviaajt 
Havas Jtmr,e k»rseske.̂ lö jáoosh.áíaUakós jayiár* 
fjbO"-P. tőke as több követelés járulekai ^(eiajg, 
a C e l l d ö m ö l k i kir. járásbíróság 1933. évi Pk. 
2055/1933. szárau végzésével elrendelt kielé-
gite.-i végrehajtás folytan végrehajtást szen-
vedöiúl 1933. ér i augusztus hó 23 an lefog
lalt 1106 pwgöre-hew .p mguságokra a cell._ 
dömölki kir. járásbíróság Pk. I I . 2055/1933. 
számú végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak az 1908; .évi XU. tc. 20. § a alapján, 
a következő megnevezett: dr. Nemes Ignác 
ü g y v é d á l l a l képviselt Havas Imre javára 500 
P s járulékai erejéig, továbbá a foglalási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja
vává is, az árverés megtartását elrendelem'de 
csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is 
fennáll .és Aa alleaük halasrió hatályú igény 
kareget' folyamatban -*ljqa .— .végrehajtást 
szenvedő iakásan, üzletében Janoshaza köz
ségben leepdő megtartására határidőül 1933. 
évi szeptember hó 27 napjának délelőtt 10 
órája tűzetik ki, araikor a bíróilag lefoglalt 
bútorok, agyiiuhak, febéroemüek, porcallán 
edények, ezüst evőeszközök .és .sződjegeic 
s egyéb ingóságokat ,a legtöbbet ígérőnek 
— de legalább a becsár */• részéért — kész
pénzfizetés mellett elfogom adni, még akkor 
is, ba á bejelentő [él a helyszínen nem 
jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írás
ban nem. nyilvánít. 

házánál lógják megtartani. 
Az árverés ala kerülő házas ingatlanok a, 

kikiáltási ár felénél', a többi .kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem adható el. 

As arverelni szándékozók kötelesek bá
natpénzül a kikiáltási ar 10°/, át készpénzben,' 
vagy az 1881. I X tc. 42. § aban meghatáro
zott árfolyammal számított' óvadékképes ér
tékpapirosban a kiküldöttnél lei.eoni, .vagy a 
bánatpénznek előleges bírói Jetéibe helyezésé
ről kiállítóit letéti elitroervénjt a kiküldött
nek átadni és az árverési leltételeket aláírni 
1881. LX. ta 1,47, 15Ö; í>a:S$; 1908. LX., 

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretét tett, ha többet Ígérni senki 
sem akar, köteles nyombán a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított bánatpénzt az 
általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegé- -
sziteni (1908: XU, 25. sjji ' ' 4 ^ i 

Celldömölk, 1933. június 8 napján. 

űr Vigh ek. kir. jarásb.ro 
A kiadmány hiteléül Kovats Juliska iroda s t | 

Mindenféle ingatlanok eladá
sát, .bérbeadását szakszerű 

parcellázását fele-1 
lösséggel vállalom. 

ingatlan ért. irodája 
Celldömölk, Árpád-u. 16 

Záborazky Sándor kir. bir. .végrehajtó. 

G R A H D H O T E L 

IMPERIAL , 
B U D A P E S T . 

Jftor RÁÜSD 
af» ,Jg«tet¡" MwfowW-

Rend ki vül olcsó uj idónyárak : 
Teljes pensio: szoba, napi .3 szőri étlap 
azerinh\*ttezé8sei, rjtésael' é T l f t n v a -

1 ágjaa Lazqba ft^l. Hbprrav sbaMATpiP 
•£ .» .» » á W » j 
. ^ Í S ^ & a k ^ i r t i A ^ ^ 

. a ~ > 4 rravaun 

h o l d f ö l d 

K e r t é s z e t n e k -is alkalmas. 

Cim a 


