
VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP 
Megjelen minden vasárnap reggel. 

Előfizetési ára:.Egész évre 8 korona,-félévre 4 
- korona, negyedévre 2 korosa. 

Egyes -zain ára darabonként 20 fillér. -
D 1 N K 0 R E V E N Á N D O R 

Szerkesztéseg ia kiatoaivital: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája, Czelldömölkön, 
ide intézendők a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Egyoiülnonk kell . , . 
A nagy harcok idején; amikor még 

az emberek milliói ökölharcol . vívtak, 
az volt a jelszó, hogy >Eiore<! Most 
azonban a forrongó tüzlavinában, egy 
uj kommandóra kell ügyelnünk, amely 
ugyan ellenlétben áll a fentebbi jelzet
tekbén; de > mégis rendkívüli érdekes 
hangzású > Hátra«! Na igen hátra'Mer! 
mi most csak hátra megyünk, mert nem 
mehetünk előre. A felforgató ellenség 
nem számol a fegyverszünetre vonat
kozó határozatokkal, mert egyáltalán 
határozatokról beszélni nem lehet. A 
különböző vélemények megdöntésére az 
ellenség felel. A politikai nézeteltérések 
ártatlan kitörései - nem teremhetnek 
gyümölcsöt, mert olyan fá, amelynek 
lombjait letépik, csak évek multán hoz
hat uj gyümölcsöket. A magyar nem
zeti politika, amely most különösen a 
k i a l a k u l d ; t e r é r e lepett — h a t á r t a l a n 
bizalommal van a népkormány, iránt. 
Azért fontos, hogy az egész nemztt 
politikai felfogása egy táborba tömö
rüljön. 

Most már nem lehet tagolni. Nem 
lehet feleselni az elmultak felelt. Esső 
után a köpönyeg késő. Egy a fontos. 
A társadalom minden rétege. ébredjen 
fel. Még csak ezek után következik a 
— nagy munka — az élet műhelyé

ben, amikor is szükség leend minden 
erőre I . . 

A szociális reforméit óriási felada
tokat rónak reánk. A politikánk legyen 
egységes. Ne kövessünk" szétforgácsolt 
poHtikai lehetetlenségeket. A szervezke
dések nagy ideje itt • áll előttünk. A 
szociáldemokrata pártszervezet ugyan 
nagy eszméket mozgatott meg, de be 
kell látnunk, begy mindezeknek telje
sülése csak akkor lehetséges, ha kivétel 
nélkül a haza lesz előttünk fontos, 
mint egy olyan test, amelynek meleg
sége; magáhówolel bennünket. 

Az állameszmék a mostani hely
zetnek megfelelően formálódnak ki és 
"ugy az ellenzéki eszmék — valamint 
a többi pártok most a legrokonszenve
sebb tisztelettel közeledienek egymás
hoz — mert igy lehet megteremteni a 
jövő választásokhoz a tiszta erkölcsi 
alapot. : 

• — - h a b o r u b s o e t w w U -tapasztala
taink eléggé bizonyítják a tényeket, 
amelyek reánk nehezedlek. Ezeket kell 
szorgalmas gondolkozással átvizsgálnunk 
és ezeknek bölcs intézkedését olyan 
kezekre bizni, akik a gyeplöt erélylyel 
tudják kézben tartani és meg tudják 
óvni a nemzet érdekeit bölcs és tiszta 
felfogásukkal. . . 

Közelednek az aj választások! Min
den józan magyarnak helyén legyen 

szive és esze. Befolyásolva senki nem* 
lesz. Az ész és meggyőződés vezessen 
mindenkit. Az országban mindenfelé 
előkészítik a választásokra a talajt. Min
den presszió nélkül gyakorolhatja jogait 
bárki. Ezekből az eseményekből kifo
lyólag 1918. évi december hó 12-én 
csütörtökön délelőtt 10 órakor Czelldö
mölkön a ilriff-szálloda nagytermében 
nagy pártgyülés lesz a- 48-as függet
lenségi párt programmja alapján, a 
Károlyi-párt mngalakulási szervezkedé
sében. • , 

Mindenki ott legyen. A magyar 
hazában két párt legyen. A jobb és 
balpárt. De ez a két párt értsen egyet 
mindenben. 

Ne forgácsolódjon el a . magyar 
értelem a veszekedések,belső harcaiban, 
épüljön fel végre az igazi gondolatok 
temploma és jöjjön el a boldogulás 
országa. 

Budapestről több volt országgyűlési 
képviselő jön csütörtökre hozzánk és 
dr. Porkoláb Mihály volt országgyűlési 
képviselőnk is ez alkalommal tartja 
beszámolóját, amely fontos annál is 
inkább, mert most a helyzet kétszere
sen követeli a tisztán látást. • . 

Magyar polgártársak ott legyünk. 
Qtt kell lennünk, mert lelkünk, szivünk 
óhajt megnyilatkozni. Éljen a magyar 
független köztársaság! 

Arany paraszt. 
Az >Arany paraszt* egy színműi. Késy 

János volt színigazgató, országos recitátor 
irta. Mielőtt a darabról írnék, kell vsismit 
KésyrÓI mondanom. Késy a megtestesült 
ideáliimus és • becsOleles bohém. Érzékeny 
a lelke, mint a rsgonátor, de érheti bármely 
csapás — mosolyog ha ismerősével találko
zik. Pedig azt bolondos jó lelket nagyon égette 
valami. Nem mondta, de tudtam. Csak most 
nemrégóla kezd aludni az az Önemésztő tüz." 
Bántotta az OrOkOS vándort, a rokkant bős 
öreg huszárt, a magyar betegség, az orsvsg 
nyavalyája, a sok társadalmi rákfene, (mely 
jobban burjánzik a Lipótvárosokban, mint a 
legősibb kúriákban) az általános emberi ja
vakat taposó vak uralmi rendszer. Késy a 
nép embere. Néki a fáradság nem akadály, a 
volt huszár most az apostolok lovain járja a 
falvakat, ném az izzó lelkeket szítam, hanem 
sebeket ápolni, vigasztalni. Kis vidékek kis 
apostola. És ha vidékünkön ma nincsen el
vadult, felforgató indulat — az nagyrészt 
Késy érdeme . . . •• T 

Égette a recitátor lelkét a sok fonák
ság, vallástalan nézet, a jOvő — és ebből a 

nagy lelki emótióból szOletett meg az Arany 
paraszt 

Lenkey gróf nevelt fia Imre, beleszeret 
a szép Árva BOskébe, aki már azonban Básti 
Gyurinak igérte kezét. A teány áronban erős 
marad. Csak midőn Basti Gyuri vakoo, nagy 
szenvedélyétől felindultan eltaszítja, megy el 
Imre gróffal Pestre. Itt kezdődik a bonyoda
lom. Itt végződik az első felvonás. 

Én azt hittem, a második felvonásban 
Árva Böskét mint félsztg grófnőt látjuk vi
szont kibe Imre gróf beleunt azonban meg
lepetésemre kellemesen csalódtam. Imre báró 
Csetneházy leányát, Amáliát veszi nőül, bár 
mint magának bevallja, a szegény Böskét 
szereti. És. Imre ezért boldogtalan is és be
ismer, hogy egy ostoba nézet áldozata ő is, 
iz i i . felesége is, ki nagyon, nagyon jó asz-
szony t kit ő nem érdemeit meg. Amália :| 
ismeri férje lelki dulteiginak az okát s ez 
kínozza, de urát mégis szereti. Közben azon
ban Imre feleségét nemességéért megszereti, 
s must két szerelem dul a lelkében, de végre 
is a második elhalványítja az elsőt Ez ter
mészetes, mert Amália szép, jó, művelt. 

Imre pénzzel akarja Árva BOikét kien
gesztelni, de az azt nem fogadja el. Ő nem 
pénzért szerelett. 

A darab tendenciája az, hogy a bnkolt 
nőnek, ha bukása indokolt, meg lehel bocsá
tani; azt, kit'bánata, vagy szerelme, vagy a 
sors csapása, fosztja meg női díszétől, elitélni 
nem szabad, de mentem-is csak a körülmé
nyek megfontolásával. És ezért igaza van ax 
írónak, ha a cselekvénynek mis medert adott, 
mert ezen köntösében tud légjobban protes
tálni elvakult rendszerek, ostoba felfogások 
ellen. A darab a meglepetések láncolata- A 
huszár nem 01, hanem megbocsátást prédikál. 
Beismeri binét. ami oly ritkaság. Emberi lett 
volna az is, ha a leányt, vagy Imrét megöli, 
de nem-e emberibb a huszár bocsánatot ké
rése ? A szerelem annyi, ahány fajta. Az igasi 
felejt Felejt tehit Basti n, amit elősegít a 
leány őszinte bánata, imija a Szűz előtt >T« 
imádkoztál, te rossz nem lehetsz. Jer szivemre, 
felejtsünk sl mindent.. .Vem-e keresztényi 
szavak ezek a huszirtól? 

Jellem-e Árva Böske, J-a bukott l ány ?. 
Merész kérdés. Ki merné mondani, hogy e 
legszentebb kincsét elvesztett nó jellem lehet? 
Késy meri hirdetni. Es itt ütközik először 
össze a modern, a csupa sziv Késy as ócska 
társadalmi renddel, mely a bukott nőt minden 
esetben megbélyegezi -

Árva Böske csak akkor hagyja el iga-
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A melységből kiáltunk fel hoztad; 
Óh jó Atyánk T' ne fordítsd el orcád: 
Lásd meg szivünk nyugtalan zavarai 
S halld meg ajkunk bánatte'jes szaVát ! 

Tudjuk ugyan. hogy. nagy >bününk árja 
S e büntetést MiVffri& •roéttfa'IVBrfa; 
De sokkal nagyobb- irgalrnasságód — - ' 
S megszámlálhatatlan a jóságod! 

Qonded Van á parányi féregre. 
S ne .lanne a gondod az- emberre ?! .-
Ki a földön képedet Viseli; < '_/" 
Bár dölyfében gyakran elfeledj! ~ 

Ápolod a mezők liliomát ** *'~ , - T L ' 
S táplálod a leVegő madarát 
Amaz nem sző s mily szép ruházata, 
t s ez nem Vet s mily bő tápláléka!-,' 

Qyönyörüakre szolgál Virág, madár 
A smaragdzöld mező a kiea határ. 
Ha ez nem Volna eltünVe rögtön : 
A föld aiVar lenne s rémes "börtön! 

Ha a földet gyolcalepel boriíja. 
Akkor sem szün meg őrködő gondja: 
Gyász madarat küld a téli tájra, 
Nem hagyVa az embert egymagára! 

A nagy ürbeh keringő caillagok, . . . 
Mily számtalan s mily óriási nagyok ! 
Qyors futtokat nem láthatja meg szem 
S egymásba még se ütközik egy sem ! 

A kis féreg s az óriás csillag I 
'Ax itt. lent él. — emez ott fent csillog: 

Mind örök törvényedet hirdeti, » 
t a azt követni, jól eaik neki! 

Mi, mit szóljunk: föld gyarló gyermeke?! 
Azt mondják: .koronája, remeke !« 

Hódoljuak-<e együttesen Vélek, ^ 
Szent. Valóság^örőO| ten neked? 

Leborulunk 'arcod előtt Dicső: * 
S ha azcntlelked hozzánk újból eljö, 
S a miért halt szent fiad s. szenvedett: 
Küld le közénk örök szereteted! 

Nélküle nincs elet, nincsen nyugság 
S.csak hiu káprázat-a menyország! 
Míg Vele, megtelve a szív Vágya; 
Meglesz az embernek: b o l d o g s á g a ! } ! 

. V . " * . - ' v MÓD LÉNÁRD,. 

H l R E K . 
i k i r á l y i i g 

álömpöros'italából, de. nagyot is ittál naiv 
népem, hisz legendáid ma sem lehetnek meg 
királyfiak nélkül. .A majerlingi katasztrófa' 
áldozata nem halt meg, csak bujdosik, mert 
üldözik,-mert téged szeret. Aki pedig léged 
kedvel — az él szivedben: hisz Hindenburg 
sem rolt más, mint Rudolf. Mivel lehetne a 
te szeretetedet megmérni. Azt. kit szivedbe 
fogadsz, elhalmozod fénnyel, glóriával és mi
kor a mestergerendás szobában diskurálsz bus 
magyar társaiddal, bár tette, van a lelked 
reményt ölő keserűséggel, na' esy ember tá
mad, kihez sorsod közvetlen, vauy közvetve 
kapcsolódik — felnjul reményed: él, eljött, 
hogy segítsen mindnyájunkon. Most Karolyi 
Mihály a Rudolt királyfi. Óh, ha adná Istened, 
hogy a Károlyi Rudolf lenne az utolsó, aki 
eljött hozzád Rudolf királyfi személyében. Óh 1 
ha nem szövődne forább a legenda. Óh ha ez I 
a legenda befejeződne —-talán nem hullnak ! 
többé a könnyeid ? Talán boldog lesz az Árpád 
árva népe? ' 

Legyen, legyen vége a legendának. Ru
dolf, ki most a Károlyi nevei viseli, tegyen 
megelégedetté te átokverte nemes fáj. 

* 
Mennyire is tudsz szeretni fajtám, Ru

dolfról, kiről azt hallottad, hogy szeret — 
nem hitted el, hogy meghalt, csak bujdosott, 

mert üldözték. Milyen ssotaoru a legendád: 
bujdosni kell annak, ki sz- ret téged, pedig az 
apja kirátyod vofp.". / Hefc^'magyar király ' 
fiának nem volt zabád, szeretni a magyar 
népet ? I Van-e ehhez fosható legenda, asely 

'jobban jelképezné a szerencsétrenségedtet ? i 
Van e ? A király meg akarja öletni" a -fiát, 
mert szereti a népet . . . - _ 

Óh szomorú nép,.szomorú legendája.. . 
. " . ' . * . • * • • ' : . . 

Mily fájdalom az az érezni. tudónak, 
midőn fajtája csudáktól várja boldogságai, 
megmentését. »Majd jön Tür Pista és* hoz 
puskát.. >['.• még- Kossuth apáuk<. .Petőfi 
sem halt me.g«. No, meg a Rudolf, remény
kedtünk a téli esteken:, a kukoricafosatáskor, 
kapáláskor s vasárnap délután, midőn ott 
beszélsettünkraz utcai padkán. . ( 

És most tépik a testünket, naponta 
ujabb és ujabb tőröket szúrnak a sziveinkbe 
és halk. veszedelmes moraj hallatszik, mely
től megremeg e hazát hőn szerető lélek s az 
elkeseredett ember még ezt is mondja: >Rosz-
szabb ma, mini tegnap. . . . • 

És nem izlik a vac-ora. keserű a bor, 
a pipa füstje most nem Uzi el a gondot. 

Az utcai padkát most hó lepte el, de. 
mégis mintha beszélgetnének rajta és az a 
hang a hátunkat borzongatja. Mintha a vége-, 
ken lakók — a nálunk százszorta nyomorul
tabbak - - sóhajai könyörülnének ott a havas 
padon: .Eresszetek be majd minket, ha segi-. 
lem nem tudtok. Eresszetek-be. . . . 

Azután hull pihékben a hó s a termé
szet tiszta templom lesz s az ünnepélyes, 
fenséges csendben az ég felé tekintünk: »Tür 
Pista, Petőfi, Kossuth apánk, hát nem jöttök?. 
Pedig itt vannak, itt voltak csak — jaj — 
keve-en tudtuk, kevesen éreztük . . . 

Hisz a Károlyi sem Rudolf, hanem Tür, 
Kossuth és Petőfi tanítványa. — hazáját, 
népét, az igazságot, a jogot, á szabadságot 
Szerető" magyar ember. Bns, aorgos es érező 
magyar ember, aki ha egyedül nézi a pihéket 
— könnyes lesz a szeme és felsóhajt: .isten, 
magyarok Istene, mi lesz velünk? Más bűné
ért ne sújtsd a népedet. Adj erőt nekem és 
mindnyájunknak.. 

. . . . És a jó tanítvány megy dolgozni. 
Szabó Gyula 

zán Aásti Gyurit, midőn az nem hi=.z neki. 
Ez bántja a leányt, kit a gróti kuniba sem 
széditetl meg. Na meg azutati Bástit csak 
azért szerette, mert az volt a legelső legény 
a faluban, de a grófot azért, mert a z volt az 
»Ó«. És a leány ezt mondja asrófoak: »Sz«-
retem, de a Szavam máshoz lüz.< Mikor a 
gróf pénzt ajánl néki, azt büszkén visszauta-

- sitja. Majd mikor visszakerül falujába, leborul 
és imádkozik. És midőn a szerelmeben min
dent megbocsátó Gyuri kéri, hogy legyen a 
felesége, bevallja bűnét és azt visszautasítja. 
.Tévedtem, szerettem, csalódtam, nem lehe
tek többé az ön (elesége.. 

Ezek. .mind olyan tulajdomágok, melyek 
' a jellem rovására nem írhatók. 

Megindító az a jelenet, midőn a huszár 
igy kiált fel: .Ez az én vakságom, az én" 
bűnöm, nem a te hibád.* 

Itt talán a huszár Básti kissé sokat be
szél, de ne telédjök az író a ferde nézetek 
ellen küzd é3 a színpadot szándékosan vá
lasztotta ki csatatérül: »Csak a nő bocsáthat 
meg a férfinek — a* tényleg tudatos bűnös
nek s a férfi nem ?« Lépés ez élőre. De Baiti 
tudja azt is, hogy az erény elvesztését fsak 
rhkn esetben felejti el a férfi és akkor sem 

••n férfi. És Básti nem is azért Arany 
ixxéöie , 

'»> aa 
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-=(*#». ;» 

paraszt, mert váratlan rangemelkedése (III . 
falv. és gazdagsága mellett is a kis egyszerű 
paraszt szobában akar élni, hanem mert 
szembehelyezkedik paraszttársaival és elmeri 
venni azt, ki tévedett, de a lelke nemes ma
radt. Érdeme Késyuek, hogy felismerte az uj 
időket, mely majd a mai budapesti szenny-
irodalommal ellentélesen a valódi szépet, a 
valódi emberit fogja hirdetni és tűrni. 

Valószínű, megszületik az új magyar 
reneszánsz, mely nem a hamis meztelenséget 
mutogatja, nem az érzekcsíklandó darabokat 
isteníti, nem a mocsok költészetet érdemesiti, 
hanem a szerénységet, az erényt, a tisztessé
get, a tisztult felfogási, a józan, a derék célt 
szolgáló írókat emeli ki a mai erkölcstelen, 
léha orfeum és kabaré csőcselék közül. As 
irodalom nagy nevelő. Az erkölcstelen iroda
lom züllöttséget, felborulást, az erkölcsös 
irodaiam — erényes olvasókört teremt. Az 
ország alapja a'tiszta erkölcs —erre a meg
dönthetetlen bástyára támaszkodjon-, az nj 
magyar reneszánsz. Kéiy érzi ezt, Szépet, jót, 
nemest hirdet színművében. Az a sok taps, 
mely az előadáson elhangzott, azt jelenti, 
hogy nemcsak a pikantéria tetszik, hanem a 
szép is. Gárdonyi sohasem irt disznóságot, 
sem Herczegh, do mégis ők fo;ják oázadok-

kal túlélni a, Irivol .Szenes emb;rt« és a két
ségkívül okos, de sok léhaságot összeirt Gábort 
és nem viszont. 

Késy a megbocsátást hirdeti. Nem-e ne
mesebb ez, mintha egy kokottot, . vagy hisz-
térikát mutatna be, ki nem mas.csak raffinált 
s ha bár nevetséges is a. szarvazott férj, de 
mégis az ilyen -darabok oly hatást érnek el, 
mint a silány detektív regények, melyek a 
tolvaj művészetet tanítják? 

Van még három érdekes személy Késy 
darabjában.. A kacér, a nyelves Czifráné, k i 
nek csak a szája rossz, de a szive jó. Aki 
megbocsát Árva Böskének és otthont ajánl nek t. 

Az iszákos kováas mester, aki szerei, 
bolondázni, aki szörnyen hiszi, hogy ő okos 
ember, aki még a saját vörös orrát is . k i 
vicceli.. (A lud vizet iszik, mégis vörös az 
orra, de meg a gólyáé sem fehér.) Nyafka 
Matyi, a postás, ki mindig .iszogatik.. — Uj 
ember a színpadon, kit Késy vitt oda először. 
Kanka Róbert, ki Nyafka Matyit játszotta, 
nem lehetne eléggé dicsérni játékáért. Minden 
mozdulata, szara, szűnni nem akaró nevetést 
keltett. Dobos Gyula, ki a falu kovácsát ját-" 
szólta, Kauka Róberttel versenyzett. Ugyanez 
irható Smedák Ferencről is, ki a gróf inasát 
ügyesen alakitntta. Imrét Bőröez János ját-

' T E R N B E R G . » E G E D ° 
- hangja páratlan 

Kitűnő hangú, szép munka K 30.— 
Hangverseny hegedű, mesés i 

| jóhangu . . . I 60.— 
Vonó 1 8.—, I 12.—, K 15 — 

B U D A P E S T, VII., Rákóczi-ut 60, saját palota. Rendelésnél a pénz elére beküldendő. 
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Ma vasárnap, december hó 8-án este 7 órakor rendes helyárakkal 
a Korona-szálloda nagytermében általános közkívánatra színre keröt 

AZ ARANY PARASZT (harmadszor). 
Krisztus személye é t műre címen 

az apátsági templomban minden vasár
nap "d» u. 3 órakor dr.. kühár Flóris 
azokat a problémákat tárgyalja, melyek 

.minden keresztény gondolkozásnak a 
j központjában állanak. A sorozatos kon

ferenciára ezulon is fölhívjuk az ér-
- deklödők figyelmét. 

Személyi kir . Dr. Tompa Sándor ügy-
. véd, ki a háború egész tartama alatt katonai 

szolgálatot teljesített, visszatért farosunkba 
és Ügyvédi, gyakorlatát megkezdte. Irodája a 
Főté ren a volt GéGn házba, jelenleg Klafl 
házban van. 

Csak nyugodtan. Az általános felfogás 
alapján olyan esetek tűnnek fel, amelyek kü
lönös módon nyilatkoznak meg abban, hogy 
minden .tájról a kétséges politikai események 
szorulnak előtérbe. Sajnos, hogy épén kap
csolatban ezen előzetes hírekkel, mindenki 
kétségbe esik. Nem szabad, mert épen most 
kell vigyáznunk energiánkra. Most van szük
ségünk az emberi gondolkozás mértékletének 
megfontolására. Amint értesülünk, a vidéken 
sok esetben túloznak. A politika már már 
házi szükséglet és épen ezért, a szentgott
hárdi járásban előforduló viszásságokal ke
rülni kell. Ugyanis a nép egy legyen az álta
lános felfogásokkal és ne ragadtassuk el 
magunkat a különböző véleményekkel. Le
gyünk higgadtak. Különösen a czelldömölki 
járásban még nem volt ok a kétségbeesésre 
és előreláthatólag nem is lesz. Ami zajongás 
volt egyes községekben, az csak időszerű. A 
nagytopányi zendülés és más esetek tettesei 
is megbánták már cselekedetüket és annak 
értelme nincs is. • "" ' 

Elkunyt postifönök. Jákfai Gömbös 
Károly posta és távírda felügyelő, az ország-
házbeli postahivatal főnöke életének 52-ik 
évében folyó hó 1-én délelőtt 8 órakor el
hunyt. Az elhunytban Gömbös Kálmán czell
dömölki főszolgabírói tisztviselő fivérét gyá
szolja. Temetése 4 en volt Budapesten. 

Nepsióvetsegi gyales. A 3 0 0 tagot 
számláló helyi Népszövetség a háború befe
jezésével ujrá felveszi az intenzív munkát. 
Ma, december hó 8 án d. u. 4 órakor i . t k. 
fiúiskola nagytermében közgyűlést tart, mely
nek tárgya le.-z a helyzet ismertetése. ~M~ 
Népszövetség feladatai a demokratikus- átala
kulásban. Kzutan minden vasárnap megtartja 
a Népszövetség nyúláséi!, melyeknek célja 
felvilágosítás és az aktuális teendők megbe
szélése. A gyűlésekre a nem népszövetségi 
tagokat is meghívja ezúton a népszövetségi 
vezetőség és nagyon kívánatosnak tartja a 
nőknek részvételét, akik a választójoggal be
kerültek az alkotmányos élet vonalaiba. 

Az Arany parasit előadása mind a két 
este telt ház előtt folyt le. M.íjdnem 2000 
korona volt a jövedelem. Ebből a költségek 
levonásává: a tiszta jtiyedelemből -212 K 52 
fillér jutott a jótékony célra 30 százalékos 
alapon. Az előadásokon felülnzettek: N. N. 2 
K. N. N. 1 K, N. fí! í K. Récsey Farkas 6 
K, dr. Porkoláb Mihály 1 0 K.'Blán János 1 0 
K. Köszönet érte. ' 

A Legényegylet elSadáia. Kátkai gyö
nyörű népszínművét, Felhő Klárit adják elő a 
karácsonyi. Uuuepek alatt. Mar előre is sok 
sikert várunk ezen előadástól annál is inkább, 
mert az összeállítóit műkedvelő gárdát Kéay 
János oktatja. Dr. Kühár János agilis plébá
nosunk nagy szorgalommal látott hozzá az 
ifjúság szellemi-fejlődéséhez. 

A mnlt vasárnapi népgyűlés. Decem
ber 1 en, vasaruap délelőtt látogatott nép
gyűlés volt a Korona emeleti termében. Pa
taki Béla ismét szerencsét próbált a czelldö
mölki nyugodt polgárság előtt. Ezúttal is hiába 
jött. Társa, akit a szociáldemokrata párt kül
dött ki, szépen beszélt és értelmes előadását 
több ízben tetszéssel fogadták. A tisztességes 
szociálpolitikát szívesen vesszük és támogat
juk is; dc nem tűrjük el az izgatást semmi 
körülmények között sem. A hépgyülésen hozzá 
szóltak még Késy János, Szabó Gábor er. 
lelkész és Szabó Gyula iró. Amelyet lelkese-

szotta. Szerepét jól tudta és ezért dicséretet 
erdemei. -

. Imponált Kovács Károly, mint báró 
Cselneházy férfias megjelenésével és férfias, 

- tiszta hangjával. Nagyszerűen volt maszkí
rozva. Kitűnően személyesítette az idősebb, 
jólelkű embert 

Késy önmagát multa fölül. Csengett fér
fias hangja. Baritonját tapsolta a közönség. 

. Igazán nem tudom, a babérkoszorút a színész 
kapta-e, vagy az iró. Recsny Lajos is jól tudta 
szerepét, ki gróf Lenkeyt játszotta. 

Különösen tetszett Kovács Lenke játéka, 
ki a kacér, nyelves, jószívű Czifráoé szerepet 
a legtermészetesebben adta. Egy pillanatig 
sem volt j lámpaláza.. Jól megtanulta szerepét 
Lőrincz Emma is. Jó Juliska volt. iWsny 
Lajosné helyes, ügyes és ennivaló szopaci-
cus volt. I 

Fényesen oldotta meg nehéz feladatát 
Reich Nunci, mint Árva Böske. Gazdag Rángja 
van. Megindítóan beszélt, mint bánatos leány 
s-esengett, mint boldog szerelmes. Énekelt 
mint a pacsirta. 

Bájos Amália volt Kováts Juliska. Bá
natos szerepét szépen adta.-Meg kell emlí
teni, hogy nagy szerepébe az nap ugrott be 
és mégis kivívta a tapsokat 

Nagyon helyes volt Dobot Margitka, 
mint Melitta. Mint boldogtalan asszony nem 
furiáskodott, hanem szelíd, bánatos szemeivel 
a szomorúság minden változatát kifejező hang
jával ért el nagy hatást. 

Es a zenéről mit is mondják? Azt el
mondhatom, hogy a darabban előforduló ének
számok ••— bár egy része régiek, de a darab
hoz méltók voltak. Azonban az a három szám, 
amelyet Barahás Ernő Zenésített, szívhez szóló 
igazi törő] metszett muzsika volt. Adja Isten, 
hogy még sokszor irjon. 

A súgóról meg kell említeni, hogy ér
telmeséé súgott 

. . . Olt hátul — ja j ! előre nem mert 
jönni — a kis helyes, gyermek ttrmészetü 
Késyné drukkolt,-mint a kis" diákr ~ 

Pedig Nagyságos asszonyom, a férje jól 
vizsgázott. Darabját Debrecenben Js előadják, 
sőt még sok helyen. De terjedjen is ai a da
rab, melyben a gról kényeret ad a népnek 
s azt testvérének vallja, terjedjen az a darab, 
melyben a báró megkéri fiának a paraszt 
leányt, terjedjen az a darab, mely keresztényi 
igéket: szeretetet és megbocsátást hirdet 

_, • Stató Gyula. 

déssel hallgatott a nagyszámú közönség. Szabó i 
Gábor szép beszédében rávilágított az esemé
nyekre - és minden szava találó őszinteség volt 
Szabó Gyula pedig vázolta a hadbavonult di
áksereg elhagyatott sorsát és arra kérte a 
kiküldött szónokot, hogy igenis tolmácsolja 
Budapesten a minisztertanács e lő t te szugény 
diákok sorsát abban, hogy félbeszakított ta
nulmányaikat folytathassák. Ezzel a népgyűlés 
rendben szétoszlott 

. A piaci arak általános esése egyre 
tart. örvendetesen tapasztalható, hogy a ke
reskedelmi cikkekben is 24 százalékos árle-
száliás következett be. 

A csendőrség. Barlha hadügymiojstter 
felhívást bocsajlotl ki a cseudőrséghez.amely-
ben kijelenti, hogy a csendőrség állandó in
tézmény marad és azt inkább fejleszteni keli 
az ország teljes biztonságára. 

Dj állatorvos. Dr. Redey István Czeil
dömölkön letelepedett és állatorvosi magán
gyakorlatait megkezdte. 

Halálozás. Megrendítően hat reánk az 
a szomorú valóság, amikor a szőlő két gyer
meket veszíti el gyors egymásután. Dezső 
Lajos kispiriti földbirtokos bájos leánya Krisz
tina fiatal életének 29 ik évében szüleinek 
végtelen szomorúságára elhalt. Temetése folyó 
évi december hó 5 én d. a. 2 órakor volt 
Kispiriten. 

Ismét garázdálkodnak egyes vidék: 
városokban az elégedetlenek. Sajnos, hogy 
nem értik meg a nagy forrongó időket és. még 
nagyobb bajokat igyekeznek előidézni. Sokan 
erővel arra törekednek, hogy idegen csapatok 
által tegyünk megfékezve. Példát vehetnének 
Veszprém vámsáról aa ország minden helyein. 
Veszprém .nyugodt és igazán boldog kis fészek. 
A kaszárnyákban rendes katonaság székel, 
640 31 es honvéd teljesít szolgálatot A munka 
rendesen folyik. A közbiztonság teljes. A jó
léti bizottság törekvéseivel oda hatott, hogy 
lehetőleg olcsóbb árakat teremtett Minden a 
teljes nyugalomnak örvend. 

Somléjióllósön folyó évi december hó 
"l-én a földmivelök körében megalakult a 
Nemzeti Tanács, a polgárság érdekeinek meg
védésére. A somlószőllősi .Nemzeti Tanács 27 
tagból áll, akik lelkesedéssel esküdtek fél a 
magyar független népköztársaságra és elhatá
rozlak, hogy üdvözlő táriratban köszöntik az 
orskájgos és megyei Nemzeti Tanácso t ' A 
somlósíc-rlősi Nemzeti Tanács tagjai: Elnök 
Losonczy Gyula, alelnökök Vér István és Kató 
Sándor, pénztáros Molnár Sándor, ellenőrökké 
Szalay Antal és Horváth Ferenc válasttattak 
meg. A Nemzeti Tanács jegyzője Szőke Gábor' 

Hogyaszay szamot adott a -Színházi 
Élet Incze Sándor népszerű hetilapja ezen a 
héten. Két cikk, Somlyó vers, rajzok - és 
fotográfiák számolnak be az nj színházról. 
A cikkek közül kiemeljük Szép Ernőét a 
színészek szervezkedéséről, Herczeg Ferencet 
a Tilla szereplőiről.' Fedák "Sáriét, amely ; egy 
régi fotográfiához íródott és Szomaházi Ist
vánét, amelynek címe Maryka. Egyes szám 
ára K 1.20 Előfizetési díj egy- negyed évre 
K 12.50 Kiadóhivatal Erzsébet körút 29. 

Egy ireg honvéd. Szakái János 9t 
éves, 48-as öreg honvéd halt el folyó I 
4-én Komlósdon. Mikor haldoklott 4 fia és 
11 unokája volt ágya mellett Az öreg é -zn 
volt az utolsó pillanatig és könnyezve* n. ,i 

.most már meghalhatok., mert megértem Sz 
osztrák, bilfncs széthullása*. 
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özv. Horváth Jo-
zselné akit Czelldömőlkön nagyon sokan 

-jsmertekJte aki csak. oéjjány napjs»L_ezelöit 
- még közöttünk szorgalmatoskodott, hirtelen 

rosszullét következteben péntekenTejjel laká
sén meghalt Jó nénike volt nagyon, mindenki 
szerette mert szórgalmas,<lolgoa-és.-Ji0sége3 

. volt. Ugyanis a mult napokban Niczken volt 
rokonail látogatni, ahonnan pénteken jott 
haza és este már rosszullét fogta el. 63 éves 
volt a jó Horváth nénike. Temetése hétfőn 
délután fél 4 órákor lesz Árpád utcii laká
sáról. Két gyermeke és unokái gyászolják. 

Három szenzációi melléklet éspedig 
egy teljjjSi Móricz Zsigmond színdarab, Dgyes 
gyérmelffték, díszes zsebnaptár, színes és 
mélynyomásu művészi képek, sok aktualitás, 
tréfa, novella stb. lesz Az Érdekes Djság 
ezid. i karácsonyi számában, melynek ára az 
Összes mellékletekkel együtt. .1 korona Az 
előfizetők minden ráfizetés nélkül kapják a 
gyönyörű karácsonyi számot. 

1 Kemenesaljái Takarékpénztár 
r. t. a deeember i-én esedékes 4° 0 -
i s Koronajáradék és hadikőlcsön szel
vényeket díjtalanul beváltja 

Figyelmeztetés Az olasz Iiraje-
gv»ket H Ü december 14-ig váltja be 
a Kemenesaljái Takarékpénztár, az 
addig be nem Tiltottak értéktelenek
nek tekintetnek 

Iladó kazak Czelldömőlkön. -

Czelldömőlkön egy masszlr eme
letes kai, mely terjedelmes Toltánál 
fogra bérháznak, gazdasági és nagy
kereskedés céljaira egyaránt alkalmán, 
nagy gyümölcsös kerttel eladó. 

Az ÜJ-telepen. nrllaknak alkalmat 
ház eladó. 

Fenti házakra bővebb értesítés 
szerkesztőségünkben nyerhető. 

Nyílt-tér. 
£ rovat alatt közlőitekért a szerkesztőség feleleesegtl 

ntm TÓ1U1 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, kik felejt

hetetlen Inná leányunk el
hunyta alkalmából részvétük
kel bennünket felkerestek, ez 
uton fejezzük ki Őszinte kö
szönetünket. 

C/.elldömölk, 1918. évi 
decemb-r hó. 

Kanizsán Henrik és neje. 

í ) © 0 { 

160, I2C. 60 és 50. mm. 
széles ti esen n] ,chrom< 
bir gép -. ;ak azonnal aladék. 

Schrantx Elek 
Alsólendra. 

Felhívás szőlőtelepítésre! 
ElaÖread ö gareui Láll liluz era -
mentes lova-féle hazai Maoin 

* termő py-'keres szölövsssis" 
Hadas kedvezményes árts . 
Készlet kciió millió. Mimlenütt 

-leiemthetÓT--Jó-tikar - várhaté.-
Nagybani telepitésekre, elha
nyagolt, kipusztult régi szólok 
ujjátelepttésére, valamint hiá
nyok pótlásár? ajánlható. — 
Nora-rele fehéret külön vörös-

bort tcrmÓ fajokban kaphatók. Ara igenszép dus, 
erős gyflkérzetü, szavatolt r!ső osztályú minőségben 
ezer darabonként 300 K. Tavaszi szállításra, a ren
delést kitevő összeg elOzstes -beküldése ellenében 
szállíttatik, csomagolásért csak saját kiadásainkat 
vesszük után rétbe. Aki jó éa sok bort óhajt kevés 
költséggel . termelni, az már most rendelje meg 
szjkaégletét Ki most rendel, az a tavasazat ideje
korán fog ültethetni. Az uradalmi szólok részére 
is igen nagy mennyiség rendeltetett. Rendeléseket: 
néy, lakhely, utolsó posta, megye es rendeltetési 
vasútállomás pontot, feltüntetésével a pénxutalvány 
szelvényén U megtehető, vagy ajánlott levél által 

kéretik .beküldeni, cim; 

ssölőressző- és izölöolt-
ványtelep keielAiége: 

A R A B , Síabadság-tór 10. 
NOVA 

Viszketegséget 
•ömört, röht a leggyorsabban 
elmula.-ztja a Dr. Flesch-féle ere
deti, törvényesen védett 

„SKABOFORM" -kenőcs. 
Nincs szaga, nem piszkít. Mindig 
eredeti pecsétes Dr. Flesch felet 
kérjünk. Próbatégély 4 K, nagy 
tégely ü K, családi tégely 15 K. 
Kapható a helybeli gyógyszertárban,, 
vagy direkt a készitónéf rendelhető. 

Dr. Flesch E. .Korona, gyógy-
< szertára Győr. 

Tételnél a >Skaboform> védjegyr%_ 
ügyeljüuk. 

A pnsztakemeiesi uradalom 
iáoiár I-re 

b o g n á r t keres. 
Jelentkezni leket vasárnap, 
a délelőtti órákban 

* | u | U | u | 0 | U \\J | U | U | 3 U U | ü | u |u Iv. 
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Eladó biz. 
Czelldömőlkön a i Árpád-

ntcában 5. szám alatt levő 
hiz szabad kézből eladó. 

Értekezni leket a tnlaj- p 
H donosnál dr. Móritz Dénes H 
H ügyvédnél 
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Kemenesaljái Takarékpénztár 
H. T. Czelldömölk. 

Részvénytöke es tartatékok: 500.000 kor. 
Betétek: 3.500.000 korona. 

Betéteket elfogad oeteti könyvecskékre, 
folyószámlákra és heti korona egyleti köny
vecskékre. 

Előleget ad értékpapírokra, vidéki pénz
intézetek részvényeire, arany és ezüst tárgyakra. 

Leszámítol üzleti es macán váltókat. 
Jelzálog kölcsönöket folyósít löldbir-

tokra és hazakra. 
Értékpapírok, sorsjegyek és idegen 

pénzek vételét és eladását eszközli. 
Bevált szelvényeket és kisorsolt érték

papírokat. * 
Bessedésre átvesz váltókat, utalványo

kat és csekkeket. 
őrlésre és kezelésre elfogad értékeket 

.A takarékpénztári és banküzlet körébe tartóié 
minden megtszast ellogad. 

F e l h í v á s . .« 
1 Kemenesaljái Önsegélyző Hitelszövetkezet Czelldömőlkön í. évi 

november hóban nyitotta meg 

V I I I (3 éves) évtársulatát. MtÉ&éÉmMM-
Kölcsönöket nyújt olcsó kamatláb mellett, bélyegmentes kötelezvényre, 
mely kölcsönök a hetibeBzetésekkel törlesztendők — Minden iiletrész után 50 

fillér beiratási dij ' fizetendő egyszersmindenkorra. Üzletrészek a •*. • 

Kemenesaljái Közgazdasági Hitelbank Részvénytársaság 
CielldSmölki tzletbelyiségében, az üzleti órákban jegyezhetők. 

Ugyanott tűz, betörés, élet, beleset biztositások vétetnek fel és osztálysorsjegyek 
•' adatnak el.- - _^ 


