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DINKOREVE NÁNDOR 

Szerkesztéses és kiadohívat i l : 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön, 
ide intézeodök a szellemi reszt illető közVméiiyek, 

hirdetések éa mindennemű peuzilleiékek. ' 

A Z u j e s z t e n d ő b e n i kozisok sokadalmivsl. élnek kicsinv OSS-
5- . i 1 latijuk nevelésében és az újév napján 

milliók várják a világbékét, amelynek mégis csak oda mondja a szomszédnak, 
égető tüzébeiv pusztul nz egész világ a .sógornak, a komának, hogy hát, izé: 
A fergeteg' semmiséin ahhoz a nagy j Boldog up-vet !• • . 
vulkánhoz, mely összekeveri a millió \ . Találunk-.- politikái ezen pár szóban, 
népek sokadalmát az érlhetettenség mii- 1 Lehetne e következtetni olyasmire, ami 
helyébén Oh ha minden 'szívben élni ! a közrend, vagy a T O S S Z szellenuorszi-
tndna becsületes tisztaságában a ina- ' gát hirdetné'- Nem ! A magyar állam 

nem, de békés otthonunknak szegény
ségét élvezhetjük^ 

É* amikor boldog újévet hallunk 
ellebbenni az ajkakról, ne botránkozzunk 
meg azon. mert In-zen a jó kívánság 
egy megtestesített tői vény,- ami nélkül 
nem igen sok örömünk ' lenne az élet
ben. De mit is érne az élet reménység 
és jó kívánság nélkül ? 

gasztos érzés, melynek valódi értékében 
az emberi'gondolkozás kialakulást nyerne. népek millióinak jo kívánságaiban rejlett 
és pedig abban a nagy egyesülési esz- l és mindezt megtagadni sohasem lehetne 
mében, mely jgazán uj emberekéi, nj 
esztendőket teremtene a felforgatott vi
lágrendben. 

Az uj' esztendő ránk nézve az el
múlt 6 esztendőket keveri fel, mert az 

a becsületesen gondolkodó honpolgártól, 
akinek í szive éa- az esze helyén van. 

Az ujesztendóbeii is lehetne remé
nyünk a boldogságra De vájjon lesz
nek e sokan, akik a jobb szellemi érte-

uj esztendőben, a boldog újévet kivanok \ lem alapján állanak ? 
helyett inkább csak azt lehetne mondani, 
hogy mi nem kívánunk semmit, mert 
a mi kívánságainkat ugy sem teljesiti 
senki. -'•""•'"' — j — — 

Az uj esztendő remegéssel töhi el 
keblünket és ebben a reniegésben cso
dásan fejlődik a bizonytalanság, amihez 
^hozzájárul a kétes lezengés, a borongós 
hangulat perspektívája. Valamikor réges-
régen, mikor még az emberek becsü
letszava több volt, mint ma a valló, az 
újesztendő hatásos és maradandó emberi 
emlékét megörökítették iijevi ajándékok
kal. Aztán egyszercsak ás ajándék árve-gj esztendőt jelent, melyben a kor ismét 
résre, vagy zálogházba került. Hogy miért 
került oda, arra telelni ugy sem kívá
natos, mert a gyomor mindenkor meg
követelte javait. Azok a jogok nem ököl
jogot jelentenek, mert hiszen sz ököljog 
ma már lakást rekvirál a társadalom 
ölén és osztogatja újévi ajándékait az 
olyan pasasoknak, akik az ujesztendőt a 
modern fejlődés szellemében értik fel
építeni. 

Most különösen az ujesztendőt két
szeres figyelemmel kell kisérnünk, mert 
olyan nagy a fejlődési roham, hogy 
attól kell tartani, miszerint az óriási 
kultúra megeszi az óesztendő minden 
gyümölcsét és nem marad mis, mint a 
jókívánság, melyben a boldog ujeszten
dőt kívánok kifejezése kacagásra ad 
okot 

De mégis! Dacára s sok minden
féle felfogásnak, van valami szép as uj 
esztondő essményi felfogásában. A ki
csiny falusi házikók, ahol sz' emberek 
romlatlan szivei a csendes egyhangúság 
dallamai mellett él írek; nem törődve a 
külső világ forradalmi haugulsUval, nem 

- térődve a politikai ezerféle megnyilat-

— Vajjon a szenvedésektől meggyő-
iorlsziv Istenhez fér-e. csak egy pilla
natra is És ha oda ter, ahol melegség 
Áradozik, az igazi édc", az igazi boldog
ság otthonába, érdemes lesz-e boldog 
újévet kivinni? 

Oh, felelni mindezekre nagyon ké
nyes. Az egyik fél jobbról, a nfcsik 
balról tekinti a szellemi felfögist. 

Sokaknál ez m-m is jelent eseményt. 
Az esemény egyeseknél csak a duhaj-
kodáson alapul, akik nem újévet hanem 
uj szenzációt akarnak, mert az újév egy 

ildozni tanul. 
Oh, ha oda kiálthatnám az egész 

világnak, mit jelent az uj év. Ha bele 
olthatnám mindenki szivébe a szeretet 
melegségével azt a boldogságot, mely 
csak a békét, az egyetértést jelenti, 
akkor nagyon boldog újéve lenne min
denkinek, akinek a tiszta és becsületes 
fogalom az alap agy nagy, egy fenséges 
újév felépítésére. 

Igenis. Boldog újévet I Igenis azt 
kivin a magyar ennyi szenvedés utin. 
Igenis, ezt nemcsak egyesek kívánják, 
de kívánják azok is, akik boldog ottho
nukban még rossz újévet nem töltöttek el. 

Elképzelhetjük, hogy mennyi fájda
lom, mennyi szenvedés jutott .sok ezer
nek, mikor a hfborús évek pusztító. 
tüzében'a szerető édesanya 4—5 gyer
mekével ott állott a tél sordon sorom
pót előtt és könnyes szemeivel bámult 
s rideg, végtelennek látszó mostoha sors 
elé, ahonnan vigasztaló szó csak akkor 
jött, ha eszébe jutott valakinek felke
resni'* szomorú tanyát Íme, az újesz
tendő snnil inkább is fontos, mivel s 
sok csalódás utin végre is "ha egyebet lód is^ut i 

Nagy idők és nagy emberek sok
szor tévedtek már A jó kívánságok 
azonban sohasem rontottak, mert mindig 
áz igazi értéket hagytuk meg a magunk 
javára és elegendő volt egy jó szó arra, 
hogy kitartásra buzdítson bennünket. 
Most is bizunk, mert hisszük a jobb jő
ve:-.lót. Igaz. hogy kétségbe esjk szivünk 
sokszor. Igaz, hogy nem tudjuk mit is 
higyjünk akkor, amikor fejünk felett i l l 
a halál pallosa. De ha mérlegeljük, a 
jobb meggyőződésünk azt súgja, hogy 
türelem -

Igen. Hiszen a türelem mar sok 
példát nyújtott nekünk. 

Oh boldogság nagy ünnepe, hozz 
reánk igazi boldog ujesztendőt. A kopár 
föld. mely teli ssivta magit az őszi „eső 
csöppjeivel, gőzölgő pariiddal ne fojts 
meg minkéi. Ébredjen életre a haldokló 
haza. Viruljon ki újra a róna. Az öröm. 
a boldogság költözzön vissza elhagyott 
kis kunyhóiba és tudjunk őrülni az uj 
esztendő csodás egyhangúságának i8. 
Talín megjön. Talín nem hsgyott el 
minket örökre a legszentebb erzeleur. 
Es te sokat szenvedő magyar népenvj 
ajkadon a fájdalom szava, ha megfagy 
is szived, ne viljon jéggé, ne legyei 
lelkületed kopir és ne veszítsd el a légi 
szebb ékességedet, a hazaszeretet forró-
szenvedelmének tiszta szimbólumát. Egy-J*-
kor is megfogytunk. Egykor is eltiport 
minket s halálos baj. De jött egy isteni 
újév. Jött egy csodásan fenséges tavasz, 
melyben életre keh az eltiport rózsással. 
A rög is életre kél, ha forró könnyek 
hullanak rája. •é-.jé' 

Nézzétek meg a távoli kéklő hegye
ket, ott S messziségbea diridót csap az 
ellenség, vigadnak a mi fijdalm»inkon| 

As újesztendő számunkra is meg
jön, ügyen nem kérünk többet az új 
bajokból, de végre is be kell látnunk, 
hogy most, amikor a teljes forrongás 
tüzében állunk, nem tehetőnk mást, mint
hogy tűrjünk és pedig a legszentebb 
eélnak eléréséért. At ujesztendőre szá
mítunk Sok minden fog történni, ami 
talán már kívánatos is, mert hiszen a 

mm 
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gyönyör, a mámor elmult-eltünt és csakis 
a jobb és igazibb érzelem kerekedhe
tik felül. 
j Ez ujesztendőben jón létre az a 

béke. amely formailag már ugyan meg 
vas., csak lényegében lesznek' változások, 
amikor, is a tárgyalások alapján igazság 
adatik mindenkinek. 

De adassék is. Legyen igazi nagy 
és boldog njesztendőnk, amelyben feledni 
fogjuk a sok galibát, ami minkéi ala-

. posan kiforgatott emberi mivoltunkból. 
' Es akkor aztán igazán ttrdtmk örülni 
majd az ujesztendőnek. 

örülni és pedig azért, mert á nagy 
világ minden népe egyhangulag azt az 
elvet vallja, hogy legyen békesség, hogy 
legyen igazán boldog újesztendő. 

Késy János. 

Megjegyzések 
Andalics Lajos válási tasi tervedet éke*. 

Örömmel olvashatta mindenki a 
Kemenesaiia 51. számában Andalics 
I.a|Os tervezetét. Hiszen jele a komoly 
gondolkozásnak. Épen azért, mert a 
kérdés fonlos. néhány észrevétel! fiiaik 
hozzá. 

1. A tervezet szerintem nem érté
keli » demokratikus átalakulásnak alap
elvét. A demokiácia épen az osztály-
uralmat akarja megszüntetni és helyébe 
az egész nép uralmát léptetni. A szo
ciáldemokrácia itt is megáll ugyan a 
félúton, mert igazában csak a proletá
rok, a földnélküli Jánosok, (ők nevezik 
igy őkel), az ipari és gyári mun
kások uralmában látja a jövőt, a 
többi néprétegek ellen pedig a legkí
méletlenebb osztáiyharcot hirdeti. Leg
utóbb is idézi a Népszava Bebel mon
dását: Mi szociáldemokraták halálos 
ellenségei vagyunk a polgári társada
lomnak. Ezzel természetesen arculcsapja 
saját nevel, meri hiszen demokrácia 
annyi, mint népuralom. Hát a polgár 
nem tartozik a nép közé ? A helyes 
felfogás az, hogy a hazának mindenki 
egyformán polgára, a munkás is. a 
iminkaadú is. a hivatalnok is. sőt a 
busás fizetésű párttitkár, nártminiszter, 
államtitkár-elvtárs is. 

Karácsonyi cikkemben kifejtettem 
az igazi, keresztényszocializmus alapel
vét, mely nem osztályharc, hanem osz-
tálybssZhaug, osztálybéke. 

Ezt az összhangot, békét látom 
veszélyeztetve Andalics tervezetével. 
Mikor választásokon, parlamentben a 
néprétegek nem mindenkit felölelő prog-
rammok alapján oszolnak meg, hanem 
osztályok szerint, mikor a képviselők 
osztályérdekek, képviselői, mikor tör
vényjavaslatoknál is folyton oszlályszem-
pontok dominálnak, akkor ugyebár osz-
tálybékét nehéz remélni, akkor a nép
rétegek megértését, egybeolvadását ne
héz kivívni. Helyébe,- félő, hogy a 
demokráciának ős ellenség, az indiai, 
viszonyoknál is rosszabb kasilrend-
ster lép. • 

. Ne különítsük széjjel a néprétege
ket,, ne vonjunk közéhük foglalkozás 
szerinti határokat, inkább hozzuk kö
zelebb a munkást a munkaadóhoz, a 
hivatalnokot a néphez. Vannak szeren-" 
cséré.bőven — falvak, melyekben a 
nép teljesen egybeolvad jegyzőjével, 
papiávál. tanítójával. Az a nép érzi, 
hogy a hivatalnok érte van; az ö ér
dekeit, képviseli. Az meg van győződve 
róla, hogy a jegyző, tanító otthon is, 
a közéletben is, ha kell, a parlament
ben is az ő érdeketL fogja védeni. És 
nyugodtan reá is hagyatkozik. Esetleg 
jobban védi a tanító, * pap, a hivatal
nok a falusi nép érdekeit, mint a saját 
kebeléből választott képviselő. Ahelyett; 
hogy az osztályérdekeíet tolnók elő
térbe, jgyekezzünk az egész haza, min
den népréteg közös érdekeit bangsu* 
lyozni. 

. 2. Mi lenne hazánkban ezen osz-
lályparlament életbeléptetésével V ^Ter
mészetes, az osztály vezetne, 'melynek 
legtöbb Jagja van. Ez a mezőgazdasági 
és ipari munkás, kisbirtokos oszlály. Ha 
a vezetést átveszi, helyis, hiszen ^több
ségben van. De ne mint osztály vegye 
át, hanem mini a nép. többsége. Pontos 
ez, mert ha mint osztály veszi át a 
hatalmat, akkor folytonos súrlódás lesz 
a többi népréteggel, sőt bekövelkezhetik 
ezek elnyomása is. Ma azon az utón 
vagyunk, hogy a szellemi munkát alig 
becsülik és alig fizetik értéke szerint. 

Jellemző, hogy Czelldömölkön egy fa. 
vágó annyit keres egy hónap alatt, 
mint egy tanitó(nő) negyed év alatt! 
Hogy a község kanászának nagyobb a 
járandósága, mint egy hivatalnoknak. 
Aki nem hiszi, nézzen a hivatalos ira
tokba. Egy nemzetőr (napi 20 K) két 
li»i.aP alatt megkapja a tanító egész 
évi kezdő fizetését (1200 K). Mert tes
sék elhinni, a háború alatt rengeteget -
váliozott a világ. Azelőlt a niíinká'solf 
mondták magnkitH-ploretároknak, ők. 
sztrájkollak nagyobb fizetésért, most 
akármelyik munkás, aki dolgozni akar, 
fölötte áll -A középosztálybeli hivatal-

I noknák. Az egyenlőség elve pedig"leg-
1 feljebb5.azt követelné, • bogy egyforma 

legyen "a jövedelmük, üje^akkor is. bele 
•;. Lel! számítani a hivatalnoknál a tanít-

f tatás keserves munkáját és kiadásait y 
I Amit a művelésére fordított, annak a 
j fizetéséből kell megtérülnie. Senki rá 
; nem fizethet a munkájára. Nem akar-
I jtik a munkás bérét sem leszorítani, de 
' kell, hogy a szellemi munkának se legyen 
! kisebb :a bére. 

Csak józanul kell egy. kissé gon-
' dolkozni. mindjárt tisztulnak a fogalmak. 
' A demokrata kormány a saját szem-
I pontjából ügy gondolkozott, kezdjük a 

lizelésemeléfl felülről. Emelte a mimsz-
j téri és államtitkárt fizetést és gyarapi-
. lolta létszámukat, l'edig hiszen 24-000 
1 K-ból meglehetne élni, nem kell épen j 

40000 K, vagy 80000 K. De az a ta-
; * ^ 

Késy János Szilveszter-estélye. 
Újdonság! Újdonság! 

A Korona-szálloda nagytermében 1918. dec. 
31-én Szilveszter estélyen nagyszabású elő
adás lesz, mely alkalommal színre kerül: 

A három jó madár. 
Énekes bohózat 1 felvonásban. Irta: Erdősi J . 

SZEMÉLYEK: 
A házi ur — — — — Schmedák Ferenc 
A leánya — — — — Kovács Lenke 
A szabó — — — — Dobos Gyula 
A suszter — — — — Késy János 
A kisbíró — — — — Kanla Róbert 

Eit magelőil Zola Emil dramáia -

A E A L I N K A. 
Színre alkalmazta Késy J. 

SZEMÉLYEK:. 
A munkás — — — Késy János 
A felesége — — ' _ Kovács Lenke -
* gróf — -Á. — Schmedák Ferenc 
Továbbá kuplék, népdalok, szavalatok, és mis katag-

O * taté siámok. 

i h ^ r a i : I 

Kezdete este pont 7 órakor. 

•>ly 4 K. II. hely 3 Z , állóhely I K. Helyi 

Jegyek előfe válthatok Dinkgreve N. papirkereskedéséhen. 
Számos megjelenést kér tisztelettel Késy János 



nitó, kishivatalnok koplalháT 12<>0 K-ból. 
A demokrácia bizoay- a gyakorlatban 
sokszor misként fest, mint a teóriában. 
Az a szocialista kormánybiztos ép ugy 
tart külön autót, vasúton szalon fú Izét. 
mint a börkabájos főispán. Itt is csak 
a" cégér változott, a korcsma ugyanaz 
maradt. Az osztályuralóm ellen harcoló 
demokrácia megteremti az utca uralmát. 
Hát ez nem osztály? Nem osztály, 
hanem utca. Ebből ugy hiszem, levon
hatjuk következtetésnek: Nem szabad a 
népet osztályok szerint tagolni, az osz
tályérdekeket előtérbe tolni, hanem tö
rekedni kell az osztályok közti válasz
falakat megszüntetve a nép különféle 
rétegeit méltányos és igazságos, meg
értő módon közelíteni, minden munkást 
megbecsülni. De a szellemi munkást is. 

3. Andalics ur azt gondolja, most 
többé pártokra nincs szükség. Pedig 
pártokra mindaddig szükség lesz, amíg 
minden ész nem lesz egy kaptafára 
teremtve és minden sziv egy viaszfigu
rára kialakítva. A természet az "általá
nos egyenlőség elvét csak akarja akcep
tálni. Nem tehetünk róla, hogy még két 
egész egyforma tojást sem tojik a tyúk 
és két egyforma gyerek, egytermészetii. 
egy gondolatú sem született a világon. 
(Épen az egyenlőséget hirdető demok
rata urak emelték a miniszteri fizetése; 
ket először.) A különböző foglalkozási 

'ágakban ép ugy lesz párt, mint ahogy 
eddig az egész népben volt. Egyet pe
dig, a világnA-a t aaorint való disEting-
válódást sohse fog semmiféle teória 
megszüntetni, míg csak egy akol nem 
lesz és egy pásztor. És ez a világnézeti 
különbség maglesz a hivatalnokok, bir
tokosok stb. osztályparlamentjében is. 
A szocializmus is egy aklot akar, de 
persze nem meggyőződéssel, hanem 
bojkottal, sztrájkkal terrorral, ököllel. 
Majd csak lesznek emberek, akik nem 
hagyják magukat ostorral behajtani azon 
akolba, hanem mindaddig, mig eszük 
és szivük mást diktál, csinálnak külön 
aklot, .azaz pártot. A felekezeti kiilömb-
ségeket is nehéz megszüntetni, mennyi
vel nehezebb a világnézeti külömbsége-
ket. Mert egy theista még sém fog 
sohasem az atheizmussal kibékülni, a 
spiritualista sem a materialistával. A 
tüzet és a vizet összepárosítani még a 
szakszervezet sem fogja. 

Azzal sem lehet elütni a dolgot, 
hogy a világnézet magánügy. Persze, 
nekem is magánügyem, n e k e d is. De 
ha ketten megegyezünk benne, akkor 
már, keltőnk-közös ügye. — és ha még 
többen megegyezünk, akkor ínég pláné 
külügy, — hiszen akkor már egyikünk
n e k sem indifferens, hogfa másik vi

lágnézet hogy akarja a saját nézeteit a ' 
közben, a törvényhozásban stb'. érvé
nyesíteni. Ha én theista, istenhivő va
gyok, nem engedhetem. hogy«*z állam 
atheista legyen. Mert hiszen az állam
ban utóvégre én is benne volnék ugye
bár. Hacsak Kunfi miniszter elvtárs ki 
nem kerget a hazámból. - ^ 

Megjegyzéseimet tovább nem foly
tatóm, mert igen messze vinnének. 
Ezekkel nem "Andalics -ir. ellen polemi
zálok," legkevésbé imputáJok "neki világ
nézeti eltérést a c ikkemben foglaltakkal. 
Azt meg már kezdetben;- kijelentettem, 
hogy az ő tervezete nem demokratikus, 
tehát. nem is sMoeiáldemokrátikus. 
Célom, a megjegyzésekkel csak az, hogy 
az igazi demokratikus gondolkozást meg
világítsam és az úgynevezett idemok-
riciánakt , íéiszegségeit föltárjam. Aki 
tovább érdeklődik a 'demokrácia, sza
badság, egu: nlőség. testvériség • fogal
mai riánt, az olVaasa el Lingauer Al
binnak a Vasvármegye 1918. december 
24-én megjelent: >Nekem fölmondták< 
cunü cikkéi. Be is kell fejeznem, mert 
ha ezen sorokat Szombathelyen olvas
nák, nekem is fölmondanak. Éttől azon-
baji.nem félek. 

* 0r, Kiihárt lórin. 

A „Kemenesalja" \ 
tisztelt előfizetőihez ás olvasóihoz. A nehéz 
viszonyok, amelyek szerint is a •Kemenes
alja* erősen kitartott azon elhatározása mel
lett, hogy megmaradjon a rendes árkereteben, 
Azonban a rideg üzleti szellem, mely a nagy 
papirvállalatok elhatározását megdönteni nem 
volt képes, oly mertekben emellek fel az 
árakat, hogy a legnagyobb . sajnálatunkra a 
•Kemenesalja* előfizetését 8 korosáról 16 
koronára (egész évre), úgyszintén példány
számának árát számonként 30 fillérre kellett 
félemelni. Kedves olvasóink jól tudják, hogy 
mi voltunk a legutolsók abban, hogy — bár 
nem szívesen tettük, — az, arakai felemeltük. 
Amidőn semmi fáradságot nem itmerrs arra 
törekedtünk, hogy a.>Kemenesalja< legyőzzön 
minden akadályt, bizalommal tekintünk a 
kedves olvasóközönség felé is, mert tudjuk, 
hogy méltányolni fogják a nehéz viszonyok 
förgetegében az áremelkedést és lapunknak 
továbbra is kedves olvasói maradnak. A >Ke-

*m«nesalja« szerkesztősége boldog ujesztendőt 
kivan kedve? olvasóinak, munkatársainak, a 
jövőbeni össsttartás reményében, tisztelettet 

A .Kemenesalja, szerkesztőség*. 

H Í R E K . 
—' A mai koaferencia bstxéá tárgya: 
(d. c. : órakor az apátsági templomban) 
Krisztus me-snsi öntudata. 

Aa evzaro iiilvetitereitl ájtatosság 
31-én este „6 órakor. 

A amit vasárnapi neptiévetsegi gyt-
losen Kin János remek okfejtéssel tárgyalta 
a világháború okait Kifejtette, hogy nz ok 
nem az államformában, nem 1- a nacionalis-
musban rejlik, hanem az államok,-.egeszseg-
telen gazdasági elhelyezkedésétxsKzV'kapita-
li-m ;-. a nagytöke az elnyomó, az teremt 
rabszoleasácnt és mtankáíuvomort Ezzel szem
ben szervezkedik a munkásság, csinál sztráj
kot, forradalmat. De a helyzeten mindaddig 
segítve nincs, mig minden munkásnak egész
séges lakást és életmódot nem biztosi:! 
A pénz maga-nem segit, a nagy fizetés 
a munkásnak a mnnkaadó teremtsen 
séges feltételeke1., építsen jó lakást gondos
kodjék a ityár, a bánya egészséget berende
zéséről. Amig a legelemibb élMfeltétc*vk hi
ányzanak, addig nem ii lehet javulást várai 
Az előadáat nagy tetszéssel fogadta a nagy* 
számú közönség. 

Az evaa|. Móéjjlet a szent Kará
csonyt megelőző vasárnapon, decerabrr '22-én 
d. u. 3 órakor az iskoliteremnen- megható 
karácsonyfa-ünnepélyt tartott, amelyen az 
iskolás gyermekeknek alkalomszerű éneke 
után Nagy tfiklós segédlelkész mondott a 
szivekel mélyen megható, a szegény szű
kölködő és egyéb szenvedők éi*"bánkódók 
iránt szánakozó részvétre t könyörületességre 
indító szép beszédet, amelytől sok szem meg
nedvesedett. A beszéd elhangzása után Ber
zsenyi Dezsőné elnöknő osztotta ki dr. Hett-
héssy Elekné és Hajas Jánosué közreműkö
désével az ajándékokat. — Az adományok 
kiosztása után Nagy Sándor lelkész imádko
zott és kért Istentől áldást az adakozókra és 
az adományozottakra. Az ünnepélyt végre a 
gyermekek éneke zárta be. 

Uj azépireaalad lap. í'.'i'j február hó 
l-éti családi újság indul meg a Kemenesalja 
nyomdai vállalatában. Tárogató Ifjúsági ké
pes újság ennen. Minden hónapban egyszer 
fog megjelenni Késy János szerkeszti'-eben. A 
lap tartalma kizárólag a művészetet, szépiro
dalmai és a műkedvelő gardákat ölelt- fej-. 

Orvosi kir. Dr. Seregély Pál orvos, 
gyakorlatát boldogult dr. Király János laká
sán január 1-én kezdi meg. 

Pánik a pályaudvaréi. A czelldömölki 
pályaudvaron Karácsony esten siöri.yü drá
mának voltak szemtanúi az utasok. Ugyanit 
Parapalics István nemzetőr lelőtte Somogyi 
Ferenc tüzér tizedest Az előzmények külön
böző verzió szerint lettek leadva. Hogy ki a 
hibás, a vizsgálat fogja kideríteni. Mind a 
kettő sajnálatra, méltó. Mint embereknek j ugy 
kell gondolkodnunk és nem szabad egyelőre 
ítéletet mondanunk egyik felett sem. Legjob
ban szerettük volna, ha meg nem történik. 

Hymen. Benkő János máv alj.-masfol. 
vigyázó eljegyezi* Menü Juliskát Nagy-*-Tesden. 

Házasság. Neumann Antal pozsonyi 
postatiszt csütörtökön tartotta egy! -keléséi 
Singer Ilonkával, néhai Singéi Ignrc mészá
ros leányával. • x "" l < "z1 - - -»*-

f* T E R N B E R G HEGEDŐ 
Kitűnő hangú, szép munka K 30.— 
Hangverseny hegedű, mesés 

haijgja páratlan N ó n a n g u , , v n 
BUDAPEST, VII., Rákóczi-nt 60, saját palota. 

Vonó ^ 1 8 . - , K 12— K 1 5 . -
Rendelésnél a pénz elére beküld.--.! > 
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1 A fogoly rózsája. Késy János- ismét 
darabot ir. A darab cime a fogoly rózsája 
lessz. Operetté. A zenét Barabás Ernő szerzi. 
KOrOlbelBI február első felében kerül színre. 

Halálozások. Jánosa-Gyula jánosháza-
vidéki nyug. körjegyző*, december 23-án éle
tének 08-ik évében hosszas szenvedés utáli 
elhunyt. Halálát felesége és két fia gyászolja. 
Temetése 35-én délután volt. 

Szatlmayer Franciska folyó hó 25-én 
életének 59-ik évében KiskOsskOn elhunyt. 
Temetése 87-én volt. 

Csáfordi Tóth Izabella folyó hó 27-én 
életének 60-ik évében CsOngén elhunyt. 

A Felhő Klári előadása rendkívüli ér
deklődés mellett folyt le a Korona szálloda 
nagytermét zsu tolásig megtöltő közönség előtt. 
Igazán bámulatos, hogy a műkedvelő gárda 
rendkívüli csodadolgot müveit. Először is a 
darabot 10 nap alatt tanulták be és ami lé
nyegében a legbámulatosabb, tökéletes elő-, 
adást produkáltak. A darab maga olyan nehéz 
meneteifi, hogy bizony hivatásos színészeknek 
is munkát adott, amikor sikerrel óhajtották 
szinre hozni. Nem maga a darab nehéz, ha
nem a darab szövegének régi rendszerű me
netele, A czelldömölki műkedvelők szorgalma 
leltűnően erős volt. Erős volt és pedig azért, 
mert tekintettel az idő rövidségére, mégis 
derekasan állták meg helyüket. A függöny 
felgördültekor megcsendül a kórus és kelle
mes hatásában örömmel hallgatjuk, hogy 
> Megérett a csougorádi cseresznye< és nyom
ban utánna a színpad elénk tárol, hogy Csik 
és Tenger aram zsörtölSdéseit zsebre vágjuk. 
Mind a kettő jóízű .hangnyomatékkal juttatja 
érvényre igyekezetét. Csik Vendel, aki magát 
szabó mester létére nemesnek véli, Nagy Jó
zsef játszotta. Szertpét találta és ügyesen 
játszotta. Tenger Ádámot, a céhmester urat 
Nagy Antal adta jóizü, igazi falusi megjelené
sévé -tszett. Tenger Bálintot Nóvák Ferenc 
játszotta, egy kicsit gyönge volt a hangja, de 
azért értelmes volt. Annál erősebb volt a 
C-ik ' lók, Vajai Sándor alakította a falusi 
molnár legényt. Vajay ügyesen mozgott a 
színpadon és knpléival sok tapsot aratott 
Vajat hói nagyon ügyes színész válhatnék. 
Au. .drást Késy játszotta, szerepe tökéletes 
előada ban ragyogott. Fátyol Ferkót Németh 
Ottó ndtavNagy ambícióval, igyekezett nehéz 
ízei. p l megoldani, ami sikerült is neki. Ger
gőt, a molnár inast Dobos Gyula játszotta, 
temp raméntnma igazfvirgooc gyerkőcöt álli-

-nk és ügyesen, olthoniasan mozog a 
'Ion. Szita Pistát Szita István adta. Az 

t Ágoston Gyula játszotta. Szerepét jól 
aztán a felvonás végén tapsvihar kö-
te ügyes alakításáért. Kovács Juliska 
szerepében jrt volt. Felhő Klárit Reich 
játszotta. Játéka eleven-tüzes volt. 
kedemes és tiszta. Sok tapsot kapott, 

tott 
színi-
espen 
tudta, 
tzön • 

- Abai. 
Nnnr 
Hangi 
mert izépen beleilleszkedett szerepébe és iga
zán magyar színészet csak vészit, amikor a 
tehei 'ek ismeretlenül elkallódnak. Felhő Ka
ticát i - >bos M >rgit alakította. A naiv falusi 
kisleányt alakította, elég ügyesen, tapsot- is 
kapott. Nagy Mariska Viola lilvat alakította, 
játéka ugyan kevés volt, de igyekezete és 
szeri) udása 'pótolták és tapsot is kapott. 
Kovát i Lenke Rokkánét játszotta. Eleven 
volt, mint máskor, szerepe jól találta őt és 
valóságos színésznőként sok tapsot kapott. 
AKalában az előadás ngy erkölcsileg, mint 
anyagi tg a legtökéletesebb eredményt érte el. 
Ma vasárnap harmadszor kerül színre a Felhő 
Klári. A tegnapi előadás j« telt ház előtt 
-folyt t tí Az eredményről a jövő számunkban 
aaimolunk be. A legközelebbi előadást a Le
gény egylet január közepén rendezi, araikor 
i l szinre kerüi a Fatn Rossza. 

á vendéglői tilalaa. Sajnos de való, 
hogy CzelldömÖlkön igen gyakran fordulnak 
ein kellemetlenségek, ami aztán a hatóságok
nak okot szolgáltat arra, hogy betiltsák at 
ital kiszolgáltatását Erről sem a nemzetőrlég 

1 parancsnokiniga.-féín a hatóság nem tehet-
Mert ha nyugodtan és józanul viselné magát 
kivétel nélkül mindenki, akkor nem lenne 
szűkség,arra. hogy az italt eltiltsák. Ajánlatos 
lenne az italra vonatkozólag a jegyrendszer. 
Mert bizony a vendéglősöknek is káruk van 
azáltal, ha nem adhatnak jtalt. 

•olataáf. Az alsósági — harctérről há
zatért katonák — f. hó 28-án este Mester Ger
gely vendéglőjében, az afsósági elesett hősök 
özvegyei és árvái javára zártkörű láncmulat
ságot rendeztek, amely a legnagyobb sikerrel 
ment végbe. 

Orvoii kir. A napokban elhunyt 
dr.-'Windboicz Zsigmond volt szombat
helyi orvos rendelőjét (Erzsébet királyné 
u. 22. telefon: 3171 röntgen és orvosi 
vegyi laboratóriumát vője: dr. Csaló 
Lajos egyetemes orvostudor, ki. az el
hunytat betegsége alatt már helyettesi
tette, átvette. 

Eladó kásák CzelldömÖlkön Egy 
masszív emeletes ház, mely terjedelmes 
voltánál fogva bérháznak, gazdasági és 
nagykereskedés céljaira egyaránt alkal
mas, nagy gyümölcsös kerttel eladó. 

Egy lakóház, melyben három egy
szobás lakás van, szép gyümülcsös 
kerttel együtt eladó. 

Bővebbet kiadóhivatalunk. 

Szerkesztői üzenet. 

i n n a 

Üzletmegayitás. 

^jMSfizetö Gödöllő. A küldött összeget 
rendeltetési helyére futtattuk Dr. Salzberger 
Ernő orvos igen itthon van és - orvosi rende
lését folytatja! L"dv. 

iW. / . Németnjiár. Versekkel ngy el 
vagyunk halmozva, hogy a küldöttek is csak 
később kerülhetnek sorra. 

K. S. Kolozsvár. A lapot cimére meg
indítottuk, előfizetési ár: egész évre ló K.. 

Köizönetnyilyánitás. 
- Mindazoknak, ' akik szereteti 

férjem, illetve édesapánk temetésén 
megjelenlek, részvétüket nyilvání
tották, fogadják hálás k öszönelünket. 

Czelldömölk, 1918. dec. 26. 

ÖIT. Jánosa Gyulané 
é« gyermekei 

51 havi katonai szolgálat 
után CzelldömÖlkön átvettem 
néhai Neumark Miklós szak
társam , . ; 2 

mészáros üzletét 
és a régi helyen megnyitottam. H 

tisztelettel .kérem ugy a H 
uh vásárló közönségét, mint B 
n vágójószágot eladni szándé- H 
kozó gazda és kereskedő ura- 9 
kat. hogy vállalkozásomban D 
segíteni sziveskedjenékV-

Ezzel szemben ígérem, hogy BB 
szaktudásom szerint minden © 
vevóm huaigényét a legjobban S 
fogom mindenkor kielégíteni; J j 

Czelidömölk, 1918. dec. hó. g 
Tisztelettel . 9 

Helmler Izidor, mészáros. Q 

CzelldömÖlkön, jé forgalmú 
helyei _ ^ 

egy lakóház 
_ több lakással azonnal eladó g 

H Bővebbet a kiadóhivatalban ff 

H H 

H S 

g Harisnyak jeleseket e l e s ő n Q 

• és szépen készítek, Kónyi |2 

H József Czelldömölk. a Japán ö 

5 kartnél. 5 
160, 120, 60 és 50. mm 
széles téliesen l ] , throa-
bír gépszljak aionnal eladók. 

Schrantz Elek 
Alaólendva. 

F e l h í v á s . 
A Iemenesal|al Önsegélyző Hitelszövetkezot Ci.lláoat.lkoa 1. évi 

novembar kóbaa nyitotta meg . 

VIII. (3 éves) évtársulatát. E g y B a i ö t r i s i s o t u . 

KölasOnOket nyújt olcio kamatláb mellett, bélyegntsntes ké te lexvé iyra , 
mely kölcsönök a heübefizetesekkel. törlesztendők. — Minden izletrész alán 60 

, fillér beiratásl dij fizetendő egjfszéwmiodenkorra. Üzletrészek a 

lemeiesaJlal Közgazdasági Hltelbuk Részvény taraasái ~ 
CialUintélki áiletkelyiiéiébea, gs. taleU órákban jegyezhetek. 

Ugyanott tűz, betörés, élet, beleset biztositások vétetnek fel és osztály sorsjegyek 
-^áj j latnak ef. 

m 
W * S » . , Sr-t-V.?" 


