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KEMENESflUd 
V E G Y E S T A R T A L M Ú F Ü G G E T L E N L A P . 

•eglelea minden vaiárnap reggel. 
Előfizetésiár: Egész évre 80 K. léi évre 40 

K, hegyed évre 20 korona. 
Egyes szám ára darabunk int I koroia. 

Filiai.MiikitaSj *J kMé: 
DiNKOREVE NÁNDOR. 

SierkMitéeég é s kiadóhivatal: \ 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CzelldömOlkön, 
ide intézendSk a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések ée mindennemQ pénzilletékek. 

E m l é k e z z ü n k m e g 
B e r z s e n y i D á n i e l r ő l ! 

' .Knrcsnép felejt csak ősnagyságokat I 
- A lelke* eljár ősei porához és gynjt 
airjoknál oj szövétneket^ •;— 

_ l _ _ 8 z e n Jdézelekkel kezdte a_logkOietebb 
elhalt náhai való jó Balogh Gyula a vasme 
gyei hírlapirodalom apja, Vasrármegye lu 

Nem megszokásból, mint más sok ezernyi 
D d . . . oh ! hogy kimondani nem lehet 

De mégis, szive legjobban becézett I 
Gyermeki, tnikra vissza fájva nézett 
Kemenesalja át a Ság ott I 

S miker romlásnak indula hajdan 
EffJs magyar, feljajdolt a nagy szív* 
Egy nemzet baja visszhangzott a jajjban 
S a asó nem hangzott sl a semmibe. 

- t t £ g ^ ' J L ^ a gőztorkofatok A.peaét évi április IS iki számában felhívását Bar 
zsenyi Danié! születése 100-ik évfordulójának 
megünneplésére. Kzan megyeexerte élénk vissz
hangra talált felhívás .eredményezte azt a 
Vaavármegye törvényhatósága által rendezett : 
országol fényei ünnepet, amely 1876. május 1 
6 án Szombathelyen a megyeház termében | 
éj másnap Egyházashelyéo a kOltő azOleléii I 
hálára illesztett emléktábla leleplezésével a 
magyar Akadémia é s - a Kiifalndy lánaság 
küldöttjeinek részvételével folyt le. Balogh 
Gyula még ezzel sem elégedett meg, uj esz
mével kezdett foglalkozni, kiadta .a jelszót, 
hogy Berzsenyi Dánielnek szobrot kell emelni 
a megye székhelyén Szombathelyen. Ezen 
felhívása is megtalálta útját Vaavármegye 
kOiOnaégének szí véhez, magalakalt a szobor
bizottság, megkezdődött a gyűjtés. A szobor-
alapra isivesen adakoztak s megyei birtoko
lok, magánosok, pénzintézetek, s tanulóifjú
ság, iparosítják, egyesülőtök műkedvelői elő
adást rendeztek a szaboralap javára, amely 
igy évróí-évri gyarapodván, 1896 ben a szo
borbizottság már átírt Szombathely város 
képviselrlteitílaiéhez, Helyet kérve az eme
lendő szobor asámára. A Kiss GyOrgy szob
rán által kéizitetl, remekül átkerült szobor 
elkéizSlvéu, 1896. december 8 án fényei ünne
pély kereteben lelepleztetell s azóta hirdeti, 
hogy Vasvármegye nagy fiának smléke iránt 
méltóan rótta la a hála és kegyelet adóját 

8omogymigya még as elnyomatás szo
morú idejében 1859-ben indított mozgalmat 
a niklai temetőben nyugvó költő hamvainak 
egy méltó síremlékkel leendő megjelölésére. 
Ezen mozgalom oly gyors sikert eredménye
zett, kogy a hatalmas gula alaka, a temető
ből messze ellátszó emlékoszlop már 1860. 

nemeset tenni mindenkor 
résen leszek . . . hangzik majd el hass ifja 
ajkáról a Japán- kert árnyas, ünnepélyes 
csendjében. . . — 

Május 6-én, AldozóesBtOrlokOn délután 
jimiaa 14 én nratágm flnnnp karmában fal i l I | órakmr Imzi l« 0|i|i^.ll|»«—fc^|«rf«tir>*t-ir-j 
avattatott 

Zalavármegye területén Kislaludy Sán
dornak bárom szobra van, ezek kőiül egy 
Balatonfüreden, keltő pedig Sümegen, egy a 
városban, egy a temetőben. 

Hát Kemenesalja?! Mit is mondott köl
tője, mikor Kemenesaljától búcsúzott?! Mélyen 
illetődve búcsúzom tőletek. Elmegyek, de szi
vem itt marad vrletekl.. . Megfeledkeztünk 
volaa tán róla?! Nem) 1884 beu tisztelendő 
Hering Lajos, akkori dömölki segédleltésznek 
támadt azon marén gondolata, hogy Berzse
nyi Dánielnek Kemenesalja székhelyén ha nem 
is nagyszabású, de legalább egy mellszobrot 
kellene emelni. Azon hitben volt hogy ha 
iesaz alap, ha kicsiny is, majd csak kinOvi 
magát Az 0 Indítványára rendezett az akkori 
kemenesaljai ifjuiág egy hangversenyt 1884. 
augusztus havában, amelynek jövedelme ké
pezi azon alapot, mely jelenleg 1015 koronát 
tesz és Czelldömölk nagykOnég kezelése alatt 
áll. Sajnos, a pénz lebélyegzése és a i alap 
nagy részének hadtkö o-flnbe fektetess nem 
voltak alkalmasak as alap növelésére. 

A .Kisceelli Kaszinó, kegyeletének ma
radandó bizonysága a városunk temetőjében 
nyugvó író és 48/49 iki honvédtisztnek, Vi-
rághalmy Ferencnek síremléke, a r.CiélIdO-
mölki Kaazinó< is mint legilletékesebb tényező 
legközelebb fog foglalkozni Berzsenyi Dániái' 
szoborflgyével. 

Városunk polgári iskolájának Berzsenyi 
j» l^aJv 'me ; « ÍB*nt i - - -önWpzg t k«r*1-

is szörény részt kér magának a szoborügy 
előmozdításából. Bhatároata, hogy folyó évi 
májas 7-én délután 5 órakor a Japánkertben 
a költő emlékének hazafias ünnepet fog szen
telni. Belépődíj nem lesz, de önkéntes, haza
fiai adományokat kér az önképző kOr annak 
a szobrára, kinek 
Keble hányszor -viharion, uive tombolt, 
De dalába' eyk fönség, nyugalom Volt 
Es ha ki is tőrt néha, mini a vulkán, 
A láva due fold lelt, haragja multán. 
Éi a hasát mily hőn tudá szeretni, 
S m«ljnek l a volt, a nemzetet 

Hangja gyújt éi hangja lelkesít 
S hogy őseik diosó nyomát kövessék 
Felkölt i e helyre gyűlt a magyar naiueuég. 
Ma újra szózat hallik itt a tájon 
— Oh! mennyivel gyöngébb, mint az övé! 
S azétterjeng mégis bércen éa lapályon, 
S már gyűlnek im a zászlók köré. 

A Rába mente ima maghallá azt, 
S a Ságnak orma adja rá a választ: ' 
• Nagy nemzetek dicső Pantheont raknak 
Szülő földje emelj szobrot fiadnak.. 

És jönnek íme, nemcsak ugy mint akkor,. 
Párducnak és lasnemzett sasok 
Da jő vegyest az ifja és az aggkor 
Főár és pór — 's már a népszáma sok. 
A főúr kincseit, a pór garasát 
Da mind örvendenek csak, hogy adhassák. 
Selyembe, vagy daróciba Öltözött, 
Ma nincs kűlOmbség ar és pór k ö z ö t t . . . 

Éa a szobor Berzsenyinek emelvs 
Majd állni fog sok századon át, 
Zarándokolva jönnek majd e helyre . 
A lelkes fiak 'a hálál unokák. 

S láng csap ki itt a földnek méhiból 
•S a hoasztrelora tüzét gerjeszti fal 
Hadd laska meg a világ szeme 
Hogy nemzetének él még Istene. [Sk. B) 

C s e r k é s z n a p . 
Jót, szépet 

polgári fiúiskola 56. száma .Lehel, cserkész-
ssapatánik husi próbaidői cserkésze. 

A jó öreg Göttmann alezredes kedves 
parkja as ifjúságnak, a lüktető magyar érzés 
symbolumának felejthetetlen ünnepét éli majd 
át Ide gyűl Czelldömölk és Kemenesalja ha
zafias, közönsége, hogy szemtanuja legyen a 
törtető, akaroivágyó- ifjúság azant fogadalmá
nak i gyönyörködjön Cwnkamagyarország uj 
katonáiban, kik szépet jót s nemeset tenni 
mindenkor résen vannak. 

Kemenesaljái jöjj el s nézd meg vara
idét, ez egyenruhás kis esapalot! Dobbanjon 
meg szived, amikor élvonal előtted, fáradt 
nézést), szomorú szemedben gyúljon fel egy 
reménysugár: nem veszett még minden alt 

Jöjj, vár a kis csapat! f—t. 

L e t e l a s z e r k e s z t ő h ö z . 
Beesés lapjának legutóbbi száma, Worms 

óimmal igan értékes Cikket közöl. Az alap
gondolat ós annak alkalmazása igazán evan
géliumi gondolat, sőt, hogy többet mondjak, 
olyan gondolat melynek megfogalmazásához 
még az evangéliumi tanítás sem kell, hiszen 
a józan ész termeszeles erkölcstanának ia 
alaptétele, hogy »a lelkiismeret ellen csele
kedni sem nem tanácsos, Bem nem becsüle
tes dolog. Maga Szt Pál a rómaiakhoz irt 
levelében hangsúlyozza, hogy a pogányok 
természetes ésszel ismerik, meg . I törvény*! 
és Kogy a lelkiismeretük mutatja meg a sza
mukra a törvényt (Rom. 2, 15, 16.) Báz te
hát a gondolat maga még as evangéliumnál 
ia általanosabb, minden helyesen gondolkozó 
embernek, legyen az keresztény vagy nem 
kereastény, közkincse,' mégis szükségei és 
haszuoa ezt a gondolatot az erkölcsi élet 
alapgondolataként hangoztatni, hogy a szi
vekbe jusson. 

Nagyon sajnáltam, mikor ez ériékés 
loikknek í-p a legvégén ott találom azt a mon-
" difit: Itt állok, nem/nehetek__máské«t '— 

mintha ezt Luther Wormeban mondotta volna. 
Mégis csak illik a történelmi kutatás ered

ményeit ismernünk éa- igaz gondolatokat nem 
azükiégea tévedésekkel bizonyítanunk. Hiszen 
a történettudomány előtt régen bebizonyított 
dolog,- hogy Luther ezt a neki tulajdonított 
híres mondást nem mondta Épen protestáns 
tudósok, nagyhírű tudósok, mint Burghart és 
Maurenbeeher mutatlak rá arra, hogy ezt a 
szállóigét Luther Wormsban nem mondottá. 
Maureobecher még hozzá is fűzi: Nui aus 
rührender Aubftnglishkeit au liebgewonnene 
Traditioneo erklart aich der Eifer, derartige 
nnbeglaobigte Aneodolen lestzuhalten (Maareu-
brecher: Gesehichte der l ••>. It '.rmation. 
•ördlingen 1880. L 398.) V. 0. .!. ckhardt: 
ober dia Glaub wttrdigkeil dea Antwort L — a 
Wie steh'ioh nsw. — Tbeologisehe Studien 
and kritikán 42 b 517—581. Gótba 1869. 

Eltér: Luther and der Wormser Reiths-
tag (1621). Bonn 1885. Ezekből a m i vekből 
nyilvánvaló, hogy Luthernek ezt a szállóigét 
tévesen tulajdonítják. Ismétlem, hogy Burck-
hardt éa Maarenbrecher protestáns azersők. 

Sajnos azonban, hogy a komoly törté
neti kutatás eredményei - oly nehezen vállnak 
kOzkinoeaé. Kényelmesebb ilyen be nem bizo
nyított adomákat előadni (unbeglanbigte Aneo-
doion), mint a dolognak a végére járni.Ezért 
tartják magákat a történelemben a Johanna 
papiaaza-féla mesék és egyéb legendák, me
lyekkel sajnos, Luther életrajzai i i telítve 
vannak. Ép legújabb, igazán modern, protes
táns életirója, Ottó Scheel bizonyítja be nagy 
munkájában (M. LutherI—H.Tübingen 1917.) 
hogy Luther lelkifejlődéiének szokásos rajza 
csak regény (Kloslerroman) és legenda (.früher 
üppig ina Kraut geschosseno Lutherlegeode.) 

Bociássa meg Szerkesztő Dr, hogy ezen 
megállapításaimmal látszólag ünnepet zavarok. 
Da ugyebár: agy kozoa kötelességünk van, 
hogy az igazságot keressük. Az igazság meg
szabadít benneteket Az igazi ünnep: as igaz
ság kutatása és megtalálása. 

Dr. Kakor mórit. 

Cserkeszaap a Japaaaarkbaa I 

H Í R E K 

1 D O L L Á R T 
{ é l más Idegen pén-
! sokat a iegmaga-
I sabb árfolyamon 

vásárol a 
Kemenesaljai Ta-
karékpénztár R T. 

Czelldömölk. 

K o c s i g y á r t ó 

ü z l e t á t v é t e l ! 
tisztelettel érte

sítem Czelldömölk és 
vidéke közönségét, 
hogy Czelldömölkőn 
a volt Sas-szálloda-T 

épületében levö-Ede-
lényi Szabó József-

félé 
kocslgyártó-üzletet 
melynek eddig mint 
üzletvezetője voltam, 
átvettem és azt saját 
nevem alatt fogom 
tovább vezetni. 

K kocsigyártó 
szakmába vágó min
den nj mnnkát és 
javítást elvállalok és 
azt a legteljesebb 
megelégedésre gyor
san készítem. 

Kárpitos mániá
kat agy üzletemben, 
mint házaknál á leg
szebben készítek. 

Kiváló tisztelettel 
Polczer Imre 
kocsigyártó. 

Cséplőszekrény 
használt, bármilyen 
állapotban, 22—98 
coll dobszélességben 
megvételre kereste
tik. Cim a kiadóban. 

Egy a] rendszert 
Sanltas szobagöi-
rUrdi á t egy ke

rékpár eladó. 
Cím a kiadóban. 

Dr. Bárdos Rémig pannonhalmi főapát 
27-én délben a helybeli apátság meglátoga
tására városunkba érkezeit A főapát ittar-
tózkodasa alatt megismerkedett a helyi vi-
szouyokkal, látogatásokat telt a városi veze
tőknél; fogadta a Missziótársulat a Mária 
Kongregáció éa a Legényegylet tisztelgését 
Április 29-én délután távozott koraijában 
Kőszeg felé. 

Hivatalvtisgálat. Póifay. Gusztáv fő
szolgabíró tegnap délután az egybázashetyei 
körjegyzői hivatalban vizsgálatot tartolt 

Elhányt tanító. A járási tanítói kar 
legöregebb tagja, Varjas Ferenc rom. kath. 
kántortanító Ostffyaascooyfán f. hó 2S-án 
68 avas korában elhunyt, A Z elhunyt 44 
évet töltött szolgálatban, amely idő a peda
gógiai pályán nagyon sok, mert a gyermek
nevelés súlyos terhet ró a buzgó és lelkiis
meretes tanítóra. ' 

Berzsenyi Dániel eaUék&Jiaep. As Ev. 
Ifjúsági Egyesület mához egy hétre, májas 
hó 8-án. megemlékezik Kemenesalja nagy 
költőjéről: Berzsenyi Dánielről. Az emlékün
nep az Árpád utcai evang. iskola termében 
tartatik. Az ünnepélyre az érdeklődőket ezúton 
ia meghívjuk. As emlékünnep sorrendje a 
következő: 1. Közének. 2. írásmagyarázat 3: 
Fohászkodás. Szavalja; Koezor Lajos, 4. Az 
ezred nótájs. Felolvassa': Berzsenyi Dez-Ő tb. 
felüivelő. 5. Magyarokhoz. Szavalja. Tincse 

-Jóján, tanítónő. « £mlékezéa . . . ,. A 
Dániel emlékezete. Ifj. Szász Béla "költemé
nye, felolvassa: Vinczo József polgári iskolai 
tanár. 8. Zirószó, közének. As ünnepély of-
fertoriumát 'az Ifjúsági Egyesület a Berzsenyi 
Dániel szoboralapjának ajánlja fel.. 

Iskolalátogatás. Pulay Gábor bobai 
ev. lelkéaa Cmrkovics Kálmán tanító kísére
tében szerdán délelőtt a helybeli ev. iskolák
ban vizsgálatot tartott Dacára annak, hogy 
a járvány miatt a—tanítás hosszabb ideig 
szünetelt, mégis a tanalók elöhaladása a leg
jobb eredményt nyújtottad—;— . ' _ 

, Flóriánnapi körmenet jövő vasárnap 
d. e. 10 órakor lesz megtartva. 

86—40 métermázsa 

s a r j ú 
azonnal eladó. 

Cim megtudható a 
kiadóhivatalunkban. 

Jókarban l.evő 

k ő d a r á l ó 
eladó Alsómesteriben 
Bárdossy Zoltán gaz

daságában. 

7000 • öl 

s z á n t ó 
egy darabban (eset
leg parcellázva is) 
szabadkézből eladó. 

Cim a kiadóban. 

Hat mm. elsőrendű 

s e r t é s 

z s i r 

K ő m i v e s 

m n n k á k a t 
épületek .külső és 
belső -tatarozását, aj 
épületek készítését 
vállalja ütt Mihály-
kJmivesmesteirCzeU-
dömölkön,. Nemes-
dömölki-ntcc 44. sz. 

(Stelka ház.) -



, -3. oldal. 

Keresztjére napok. Hétfőn, keddeo-*s 
szerdán,: ha jo ittO lesz, a keresztjáró kó r" 
menetek a szabadban mennek: a Kálváriához 
ós a temeíó kápolnahoz. Indulás 7 órakor. 

Pályázat a tanítóképzőbe. A pápái 
m. kir. áll. tanítóképzőbe -való felvételért 

' Í május 31-ig lehet folyamodni. Internálasa 
100 bennlakó számára van berendezve. A 
tanulmányi idő 0 év. Bővebb felvilágosítást 
szívesen ad a* igazgatóság. ~~ 

Házuelyrezdező bizottság Ostlíyasz-
szonyíán. A házhulyrundezö bizottság pénte
ken OsltTyasszonyfa községbe szállt k i a jogos 

.igények .elbírálása v é g e t t . 
• A szociális missziótársulat mult va

sárnap kb. 15 szegény gyermeknek, adott 
ruhaanyagot 2—2 méter flanellvásznat és 
harisnyákat. 

Hitközségi képv. test. tagok válasz
tása. Ma.d. 0. a r, k. bitközség oj képviselő
testületet választ a fiúiskola felsőtermében. 
4 képviselőtestület átt 30 tagból és 10 pót-, 
tagból. 

. A caerkésxnap műsora. Szögyény 
Marich Fereueué grófnő és Jándy Bernardin 
apát védnöksége mellett a czelldömölki pol
gári fiúiskola 56. sz. .Lehel" cserkészcsapata 
május 5 en, áldozócsülörtökön délutáni 3 
órakor fogadalomtétellel kapcsolatosan cser
késznapot rendez, melyre. Czelldömöik és 
Kemenesalja hazafias közönségét cserkészüd-
vözlettel meghívja a »Cserkésznap« rendező
sége. Háczky Egon, Fekete Lajos és Fébert 
Lajos. Műsor 1. D. u. 3 órakor a Japán park
ban az öö. sz. .Lehel* cserkészcsapat ün
nepélyes fogada!omtétele. Utána cserkész-
gyakorlatok 2. D. u. fél 5 órakor a czelldö
mölki M ive sportegylet labdarugó mérkőzésé 
a vasvari Move sportegylettel. 3. D. u. 6 ura-
kar cserkészkoníerencia a városháza nagy 
termében. •:. Este 8 órakor a Griff-szálloda . 
mozibelyiségében cserkészest a következő 
műsorral: 1. Prolog. Tartja Tébsr t Lajos 
tanár, csapatparancsnok. .2 Induló. Énekli a 
cserkészcsapat 3. A cserkészfio. Szavalja 
Horváth Antal, cserkész. 4. A sikkasztó, szín
darab egy felvonásban. Előadják a cserkész-
fiuk.-5 Vetített képes irredenta előadás..Tarr- _ 

ják a Magyarországi Kárpát Egyesület buda
pesti kiküldöttjei. Belépődíj: a - labdarugó 
mérkőzésre 20 és 10 K: a Japánparkban és 
a moziban tetszészszennti. Cserkészcéira min
den korona hasznos nekünk! Felülfizetéseket 
halával veszünk es a ' » Kemenesal jádban 
nyugtázunk. RossZ idő esetén a fogadalom
tétel a Koroua nagytermében t Külön meg
hívót nem küldünk! Olvasd a falragaszon. 

Hegérkezett városunkba Vadász Jenő 
zongorakészitő, aki mindennemű javítást, 
bőrözéat felelősség melleit vállal. Vidéki 
meghívásokra megjalenik. Előjegyeztetni lehet 
lapunk szerkesztőségében. 

Tánciskola . Kominek tánctanár értesít: 
a t szülőket és a- unckedvelő ifjúságot, hogy 
tánciskoláját május 2-án héttőn nyitja meg. 
Beiratkozni lehet a Koronában. . . -

Májusi ájtatosság. Május hó folyamán 
mindejk hétköznap este hót urakor,-.vasár és 
ünnepnap d. o. 3 órakor áz apátsági terap-

_ lomban májusi ájtatosság lesz. A hó első és 
utolsó. Dapjáo- és minden csütörtökön szent
beszéd fogjs az* ájtatosságot megnyitni. 

Apponyi Albert gróf országos ünnep
lése. Most tölti be 75 ik életévét a uemes 
gróf és kiváló közéleti politikai tényező. Nem 
engedhető, hogy ez ugy csak a legnagyobb 
csendben történhessen, a nemzet hálája és 
szeretete nagy ünnep keretében óhajtja, hálá
ját, tartozását a nagy államférfiú iránt leróni. 
Tekintsen.-, csak vissza a békeszerződés nagy 
munkájára, láttuk azt, -hogy az utolsó évek 

' csapásai- alatt meg nem törve s nem csüg
gedve teljes erejével sikra'szállt , hogy a nem-
zet nagy igazát védelmezze-s mindent megy 
tegyen, hogy a diadalmas g] őzöknél némi 
engedményt biztosítson hazájának. Rákosi 
Jenő főrendiházi tag einöklésével egy ren-
dezőbizotfság alakult, mely az alábbi felhivás 
közlésére kérte fel lapunkat: Apponyi Albert 
gróf tisztelői és barátai köréből bizottság 
alakult a nemes gróf születése 75 ik, dicső
séges közéleti szereplésének 50-ik évfordulója 
megünneplésére folyó évi juiilus hó másodit 

Héjében. Á bizoUság tudja, hogy e szándéka 
oTveri á""visszhangot"mindén* magyar szive-

- ben. Appo.nyi Albert gróf a tiszta," önzetlen 
hazafiság vigasztaló képét nyújtotta nekünk 
egy hossza muníSs é l e t e i n á t Tehetségeinek 
fénye beragyogta az országot s ragyogó sugár
kévéket jövel ki messze idegen birodalmakba. 
Az utolsó évek csapásai alatt pedig nTeg nem 

. törve, Ö volt, akinek szavától a magyarra 
ismét felfigyelt á világ; aki idegen nemzetek 

"fóruma előli, — ha szabad azt mondani, —•• 
tízerencsMIenséeünkhöz méltón, vérző 1> iu-

- k e l , .sebzett jogainkat, kegyeljen séfelmeinket 
férfiasan,- méltósággal és megható éröv-él fel
tár ta , s aki kínon Vigasztalója, romépye^ pél-
dfadoja íett a.nemzetnek, e borús és bus 
napokban. Tudju£T7bogy szavaink minden 

mWU38B!3*XJtt 

szívbe beletalálnak s hogy a nemzet minden 
fia sietni fog magát megtisztelni azzal, hogy 
részt veez az Ő ünneplésében. Bátran hívunk 
hal fel minden magyart a csatlakozásra:' 
egyeseket, tesjületeket, egyesületeket, társasá
gokat, intézményeket, a sajtót, az ygész ma
gyar ueiuzetet. Mindnyájan a nemzet hall
hatatlan, forgandó és megújuló anyaga, a 
test vagyunk. E testben a lélek a nemzet 
nagyjai, akikben az összesség akarata, szel
leme, vágya és alkotó ereje megnyilatkozik. 
Korunk s nemzetünk egyik legnagyobb fiát 
ünnepelni szólítjuk az élő nemzedéket Az 
Apponyi Albert gróf Országos Ünnep Rendező 
Bizottsága nevében: Rákosi Jenő, elnök. 

Május hó Cserkésnap 1 

Elégtételídr. Haréthy Lászlónak, A 
Vasmegyei Gazdásági Egyesület f. hó 2.7 én 
tartott választmányi ülése Weöreös > István 
javaslatára as egyesület elnökét," dr. Marótby 
Laazlót az áruforgalmi rí. részérói ért t áma
dással foglalkozott. A válaszimátiy szereteté
ről és ragaszkodásáról biztosította elnökét, 
amire Maróthy meghatottan válaszolt s kérte 
a közgyűlést, hogy ne foglalkozzon tovább az 
üggyel, nehogy ez tüntetésnek láasék. 

Szerencsétlenül járt körjegyző. 
Schulze Károly egyházaskeszői körjegyző a 
minap székhelyéről más községbe indult 
hivatalos ügyei elintézése végett gyalogosan, 
menetközben oly szerencsétlenül csúszott el, 
hogy batkarjál eltörte. Lakásán ápolják. 

Heggyülós. Mint miuden évben, ugy az 
idén is az alsósági hegyközség május 1-eo, 
ma vasárnap tartja, meg közgyűlését A gyü-

' lést a sági plébániai templomban mise előzi 
meg, hol á gazdák kérik a Mindenható áldását 
az uj termésre. • : "... ;.' • : : " . 

Az ásványolajtermékek szabadfor
galmát nyitja meg a kormány 2157. *J. E. 
s t ámn rendelete, melynek értelmében f. h ó 
4 étől fogva a benzin' petróleum és a gáz
olaj vásárlásához nem kén többé beszerzési 
engedély, hanem minden gazda szabadon 
vásárolhatja ezeket A .mezőgazdasági célokra 
szükséges benzin kiutalásáért tehát nem kell 
többé . a földmivelésflgyi "mininiszteriomhoz 
fordulni, "* _ 

A czelldömölki volt népbiztos bfia-
hödése. Polláx Dezső, volt czelldömölki, ké-
sObb- felsőőrt járási népbiztos felett Ítélkezett 
a szombathelyi-kir. törvényszék. Öaazbüntetést 
kellett kiszabni Pollikra, mert a veszprémi 
kir. törvényszék is két évi fegyházra ítélte. 
As ösazbüntetés 6 ér i és 9 hónapi fegyházra 
szól. A dicsőséges szereplés után van ideje 
bőveo elmékedni a pünkösdi királyságról. 

Berzsenyi tnnep. Berzsenyi Dániel 
145 éves születési évfordulóján a czelldömölki 
polg. fiúiskola •Berzsenyi Dániel önképzőkör*, e 
f. hó 7-én délután 5 órakor a Japánparkbao 
emlékünnepélyt rendez. Az ünnepély mfljora 
a kővetkező: 1. Szózat Énekli a polg. fiuisk." 
énekkara. 2. Berzsenyi emléke. Irta Vörös-
marthy Mihály.- Előadja Fébert Lajos tanár, 
az önképzőkör elnöke . és vezetője. 3. A ma
gyarokhoz. Irta Berzsenyi Dán jel. Szavalja 
Horváth Antal p. isk. . I I I . o. t 4. Nemzeti 
ima. Énekli az er. ifj. egyesület énekkara. 
5. Emlékezés Berzsenyi Dánielről. Felolvasás? 
tartja Berzsenyi Dezső ügyvéd. 6. Fohászkodás, 
irta Berzsenyi Dániel. Szavalja Ludván Dezső 
p. isk. IV. o.. t. 7. Búcsúzás- Kemenesaljától. 
Irta Berzsenyi Dániel. Szavalja Németh Lajos 
p. Uk. H L o. t 8. Hymnus. Énekli a polg. 
isk. énekkara. Kedvezőtlen idő esetén az 
ünnepély a Korona szálló nagytermében 
tartatik. 

Színházi heti műsor. Hétfő Tul a nagy 
krivánon, kedd Stambul rózsája, szerda Silvio 
kapitány (irredenta dráma) Szép Gyula, a 
társulat népszerű hósszerelmeséoek jutalom-
játéka, csütörtök Farsang tündére, szombat 
Polookoi nótárius aép^-iniao", Marosi jutalom 

18. szám. 

Szerdán Daniitzenbe kéne menni Horváth 
Jani jutalomjátékául ketült előadásra. Csütör
tökön C?okpiiuíák bohózat elég. telt házát 
vonzolt Sokkal helyesebb lett volna, ha ezen 
silány értékű darab helyett valami nehezebb 
lajsulyu klasszikus színművét, vagy hazafias 
darabot láthattunk volna a műsoron. Pénle 
ken. Alsóságon Az obsitost hozták színre, 
szombaton délután ifjúsági előadásul Debre
cenbe kéne menni. . ' 

I 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott királyi közjegyző közhírré te

szem, hogy Hoffinaun Mór kereskedő, czcll. 
dömölki lakos kérelmére az általa eladott, de 
vevő Weisz Kálmán czelldömölki lakos által 
át nem vett 50 mm. zabot Bobán a hely
színen (vasúti állomás) folyó évi májas hé 
3-án délelőtt 9 órakor nyilvános árverésen 
a fegtpbbet Ígérőnek-a kikiáltási áron aluLis 
el fogom adni. Kikiáltási ár métermázsánként 
1500 koroua. Bánatpénz 5000 korona. Vevő 
köteles a m-gvett zabot azonnal átvenni és 
elszállítani. Vevő viseli a vételi illetéket is. 

Czelldömöik, 1921." évi április 29-én. 
Dr. Dóczy Kálmán 

kir. közjegyző. 

3/bb. sz. biz. 1921. . , 
Hirdetmény. 

A czelldömölki- kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi halóság 1921. április hó 26-án 
1903. szám alatt kelt végzésével kiküldött 
bizoltság ezenuei közhírré teszi: hogy Boba, 
Nemeskocs éa Kemenespálfa községre vo
natkozólag az 1886. X X I X , az 1889.XXXVIII. 
az 1891. XVL'tcikkok és az 1897. 47/532. 
számú igazságügyminiszteri utasítás értelmé
ben szerkesztendő telekkönyvi betétek mun
kálata folyamaiba tételvén, a helyszíni eljá
rás nevezett, községben 1921. májas 23 ik 
napján fog kezdődni. 

A kitűzött határnapon a telekkönyvi és } 
kataszteri birtokrészletek azonosítása veszi I 
kezdetét Az a határnap, amelyen a betét- j 
szerkesztő bizottság a helyszínén a további 
teendőket. megkezdi, á községi elöljárósággal 
külön fog közöltetni. 

Ennélfogva felszól itta Inak: 

Sportegyletünk fo-
otball csapata Al-
dozócsütöTtökön a 
vasvári csapattal 

tart mérkőzést. 

Ajánlok azonnali 
szállításra ab buda
pesti: raktárunk kül
földi rudrasat, ab-
roncsvasat.sodrony 
szeget, vaslemezt, 
horganyzott vasié 
mezt.lágyvashnzalt, 
lópatkószeget, ló-
patkósarkokat, min
denféle láncokat, 
fűrészeket, é sSack 
csepeli ekefejeket, 

kormányokat és 
ekevasakat minden 
méretben és meny-
nyiségben, továbbá 
portlandcementet, 

fehér darabos me
szet, épületfát,desz-
kát é s lécet, hor

nyolt cserépzsin
delyt é s palát ab 
feladóállomás wag-
gonba rakva csakis . 

waggontételben . 
Bartal István keres

kedelmi vállalata ' 
í lasvár .Sürgönycim: 

Bartal Vasvár. 

Két darab azaba-
donf u ló 

kerékpár 
teljesen jó karban, 

í mindazok, akik az. eddig vezeteti i uj gumikkal azonnal 
eladó, 

ható 
Cim meglud-
a kiadóban. 

Schunda féle pedálos 

JHíiinbntefB^ 
keveset használt 

játékául. Vasárnap utolsó előadás Limonádé 
ezredes. 

Színház. Szombaton és vasárnap este 
Mfttoa Ferenc szép operettje: Czigány grófnő 
került színre. A régi jó magyar világ tárul 
szemünk elé egy nagyon kedves törtfnetke 
keretében. Vörösváry Lidia grófnő (Török 
Ilona) szerepébén valódi lőuri jelenség volt 
Jenő gróf JSzép) ismét szaporította sikerti-
nek számat, szerépét aprólékosan kidolgozta. 
Boldizsár gróf nagybátyja (Horváth Jani), a 
kapzsi és köunyelmü főárban nagy sikert ért 
el. Nagy József, Laci cigányprímást adta a 
könnyen megbirkózott ezen kényes és nehéz 
-.- .- pp - i . Panni leánya Dobrosi nagyon hely
rerak cigányleány volt, végűi Marosi Med-
veczkyje valóhán elsőrendű volt Hétfőn Dob-
„rossy jutalomjátékául Keserű mézeshetek 
bohózat szerepelt a műsoron. Az ünnepelt 
különösen kivált a darabból, izig-vérig párisi 
nő szerepéT ügyesen hozta kir Kár, hogy mis 
darabot nem - választott. Kedden Csárdáski
rálynő, melyben Szilvia szerepében Török 
Ilona; Stázi cómtes Bobross'y, Liepert Weller-
sein Marosi emelkedtek ki az előadásból. 

telekkönyvben előforduló bejegyzésekre nézve 
okadálolt előterjesztést kívánnak tenni, hogy 
a bizottság előtt annak idején jelenjenek meg 
és az- előterjesztéseiket igazoló okiratokat 
mutassák be: 
- —9. mindizok, akik valamely tel ekköny 
vezelt ingatlanhoz tulajdonjogot tártának, 
hogy a tulajdonjog telekkönyvi bekebelezését 
a kitűzött.határidőig a telekkönyvi hatóság
hoz intézett szabályszerű beadvány utján k i - i 
eszközöljék, vagy a telekkönyvi bekebelezésre 
alkalmas okiratok alapján a telekkönyvi be
jegyzés iránti kérelmeik előterjesztése végett 
. hiToiitjg előli juienjenek meg, ha pedig 
telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okiratok 
nincsenek, az átírásra az 1886. XXIX. t c, 
15—18. é s az-1889. I X X V H I . L ó . 5., '6, 7. 
és 0 § ai értelmeben szükséges adatokat 
megszerezni iparkodjanak "és azokkal igényei
ket a kiküldött bizottság elölt igazolják,avagy 
oda hassanak, hogy a tei'ekköuyvi tulajdonos 
az átruházás létrejöttét a bizottság előttszó-
val elismerje és a tulajdonjog bekebelezésére 
engedélyét nyilvánítsa; mert különben jogai- . , . . . 
kat ezeu az uton nem érvényesithelik és a j ' S 1 1 * ! 6 1 6 * megtuana-
bélyeg- és iltelékelengedcsi kedvezménytől is | t ók K e m e n e s m i h á l y 
elesnek;. \ . -

3. azok, akiknek javára tényleg már 
mgszüQt követelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyéb jog van telekkönyvileg beje
gyezve, úgyszintén az ilyen bejegyzésekkel 
terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a be
jegyzett jog törlését kérelmezzék, illetve, 
ie-ev törlési engedély nyilvánitisa végett a 
kiküldött bizottság előtt jelenjenek meg, mert 
ellenesetben a bélyegmontesség kedrezményé-
től e lesüA. . '— 

Czelldömöik, 1921. április 30. 
Sodics József Jankó Antal 

kir. telekkönyvvezető^ kir. betétszerk. biró. 

azonnal eladó Bede-
nics Antalnál Czell
dömöik, Vásár-tér 6. 

Eladó ház. 
Kemenestnibályfán 

egy lakóház 
kétezer öl telken, 
gazdasági épületek
kel együtt örök áron 
azonnal eladó. — A 

fán a 95. sz. alatt. 

Hengeres 

daráló 
uj vágással, telje
sen jó karban eladó. 

Cim a kiadóban. 

Eladó villa, !/,4 

, . . . . . ros nyaraló te
lepén, a kishegyi szőlőben, a várostól 1 
kilométerre, minden kényelmet kielégítő VILLA 1 6 1 4 t-1"01 SZÖ13 é s gya" 

^ -mölcsös se l , , .me |y téli -|a-. 
kasul is alkalmas, azonnali • beköltözés 
mellett eladó. A szőlő előtt folyik a 
Tapolcza folyó, mely 18 fokos vizével 
különösen ideggyongék szántára.kiváló 
gyógyerővel bir. A villán van 2 szoba, 
konyha, éléskamara, ezenkívül egy vin
cellér lakás, istálló é s : kocsiszín. Por-
tnentes, ozondus bakonyi levegőjével 
elsőrendű gyógyhely. Ára 960.000 K. 
Ajánlat tehető Seli.nko Manó tulajdo

nosnál Pápa, Rákóczi-utca 13. sz. 

Tengeri, 
kitűnő tiszavidéki 

morzsolt, vaggonté-
telben megrendel
hető, kisebb télelek
ben azonnal kapható 
helybelieknek i á i 
hoz szállítva mm. 
1250 korona Dr. 
Rédey, állatorvos, 
terménykereskedő. 

Smirna-
sz ó n y e g 
2-24 — 1-45 nagy-
aágbao, teljesen u j , ' 
azonnal eladó. Cim 
megtudható a kiadó

hivatalban. 

kd 


