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refakVMtaalS t> I s M : 

DINKOREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőség i a k i a d ó h i v a t a l : 
Dinkgrere Nándor könyvnyomdája CzelldOmOlkOn, 
ide intézendfik a' szellemi r é s r t illető közlemények, 

hirdetések é t mindennemű pénzilletékek. 

A lélek ünnepe. - \ 
Korunkban annyi fáradt, szomorú lélek

kel találkozunk, különösen [áradt,- szomorú 
magyar lélekkel. Mintha csak egy hagy pust-

- tasag izzó homokjában járnánk és perzselő, 
fullaaztó levegő kábítana lelkünket; Régóta 
várunk a felüdülésnek boldog idejére; várjuk, 
bogy a paszta forró levegőjébe belevegyül 
az ébredő havasi réteknek lelénk csapódó, 
életet hozó lehellete. . . És imé, a pünkösdi 
Lelek zendülése épen egy ilyen lelüdiiő.ozon-
dus levegő-hullám a pusztában vándorlók 
számára. Mennyi mindent hoz magával, ha 
kirakja elibénk drága ajándékait ragyogásuk
kal megtelik a világ; ha kitárjuk előtte szi
vünket, ajándékaitól roskadozni kezdünk, 
szavunk elnémul, de a szemünk felragyog, 
mint boldog gyermekek v az ezer szépségtől 
rsgyogó karácsonyfa a l a t t . . . Emeld fel feje
det I Nézd: mit hoz számunkra a pünkösdi 
Lélek l'Hoz vigasztalást átoknak, akiknek 
árva feje felett a jajszavak sirámá szálldos; 
hoz igcmdgot azokoak, akiknek éleiét kialto 
hazugságok szsggatják; viszi a békességet 
oda, ahol a békéietenség zaja veri fel a szi
vek csendességet: megjelenik, mint erő, ahol 
csüggeteg lemondás a halál után kíált; körül 
vesz, mint a szelid szeretet arany gyűrOjé, 
mikor körülöttünk a bosszuálás kavarja össze 
a népeket; hoz éleid, uj életét, jövendöl oda, 
ahol az élet megfagyott, inegdermedetl I Drága 
pünkösdi ajándékok. Ezeket varjak a fáradt, 
szomorú magyar lelkek s ezeket hozzs, kí
nálja minden embernek a Lélek ünnepe . . . 
Felnyitjuk-e szivünk rejtekének titkos ajtaját, 
hógy végre helyet, adjunk a Lélek ajándékai
nak; kinyujtjuk-e kezünket, hogy a mi ölünkbe 
is halljon néhány pünkösd i virágszál ? . . . 

e r T t e fáradt, szomorú lélek, ünnepeld iga-
tán a Léleknek ünnepét l —•— 

tég, sem élet, sem halál nem szakaszt el 
bennünket az erkölcs és az Isten törvényétől, 
akkor nem fog tovább romlásnak indulni a 
hajdan erős magyar, akkor — de csakis ak
kor — fog beteljesülni Vürösmarthynak a 
Szózatban megirt azon jövendölése: »Még 
jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely 
után buzgó imádság epedet százezrek a jakán. . 
Kövessük nemzeti imádságunk, a Hymnns 
írójának intelmét, aki szintén azt mondja: 
.Szeretni az emberiséget, ez minden nemes 
szívnek elengedhetetlen leltétele.. .Szeresd a 
hasát I Hazaszeretet egyike a kebel tiszteletre 
legméltóbb érzelmeinek. E szóban .haza* 
foglaltatik az; emberszeretet és óhajtás tár
gyainak egész összessége. Oltár, a tyá id . által 
Istennek építve, ház, hol az élet első örömeit 
Ízleled, föld melynek gyümölcse feltáplált, 
szőlőid, hitvesed, gyermekeid, barátaid, roko
naid és polgártársaid egytől-egyig csak egó 
szitő részei annak.. 

Igyekezzünk közös erővel békességet 
teremteni és nem szétdúlni, igyekezzünk a 
gyűlölséget (— kivéve hazafiatfán ellenségcink 
ellen — ) irtani-és nem éleszteni. .Mert pusz
tulni kell a népnek, melyet lépnek, karjai 
pártszenvedélynek..- — 

Hozzuk azért egyesült erővel köztudatba 
az emberszeretet és "hazaszeretet szolidáritár 
sának.érzetéi , egyesöljünk, egyesüljünk em-

j átertársaink és hazánk szeretelében, legyen a 
mai Pünkösd a felekezeti béke ünnepe, lo-

-hászkodjuok ma k.ithnhku* és protestáns 
magyar testvérek az Egek Urához, mert 
.Csonka Magyarország nem ország — Egész 

' Magyarország mennyország., imádko/zuk el 
egy szívvel lélekkel a hitünket, reményünket 

I szeretelünket magában foglaló, minden igaz 
magyarnak szánt imát; 
.Hiszek ?gy Istenben, hiszek egy hazában. 

; Hiszek egy isteoi Örök igazságban, 

Pünkösdi levél a „Kemenesalja" • t 
szerkesztő]ebez és olvasóihoz. • 

A .Kemenesalja. 18 ik számában .Le
vél a szerkesztőhöz, és a 19 ik számában 
• Mi az igazság. cimü választ olvssvs fájó 
é r tés szállott meg, mely érzés srra indít, 
hogy felkérjem t. Szerkesztő urat hasouló 
cikkek közlésének megtagadására. 

Sajnálattal tapasztaltam, hógy lőtistt. 
KBhár plébános urnák .látszólagosünnepron
tása , énnél sokkal több volt, de sajnálattal 
olvastam tisztelendő Nagy Miklós ur válaszá
nak IV-ik pontját is. Sem egyik, sem másik, 
tehát egyik sem alkalmas arra, hogy a ke
resztény felekezetek között a kívánatos meleg 
testvéri szeretetet élessze. 

Főtisztelendő KOhár Flóris plébános nr 
Szent Pál apostolra hivatkozott. Követem 
példáját, én is azt testem. Szent Pál tpostol 
a rómaiakhoz ir t első levele 13 ik részében 
szt mondja: .Ha embereknek, vagy angya
loknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nin
csen énbennem, olyanná lettem, mint a zengő 
érc és pengő cimbalom. És ha jövendőt- tu
dok is mondani és na minden titkot ismerek 
is, ha egész hitem van is úgyannyira, hogy 
hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet 
pedig nincsen én bennem: semmi vagyok. A 
szerelet hosszútűrő, kegyes, a szeretet nem 
irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fu
valkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem 
keresi a maga; használ, nem gerjed haragra, 
nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamis
ságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent 
hiszen, mindent fedez, mindent eltűr.. 

- A .szeresd felebarátodat, legyen a leg
főbb parancs minden keresztény ember élőik 
Ne keressük azt, ami bennOnkot elválaszt, 
ksreseAfc.attt, *a^ejMe^^^jms>m^é 

"ben egyek lehetünk: a sierstelel. 
Pünkösd van! A szent léleknek, a bé

kének ünnepel — A t igaz szelídségnek és 
tisztaságnak lelke, a keresztény buzgóságnsk 
lángoló- heve foglaljon helyet sziveinkben. A 
szeretetnek lelké élessze bennünk az Istenhez 
való ragaszkodást, a felebarátunk iránti hű
ség es szeretet indulatját Erős egyházste-
retsl mellett is még kell, hogy férjen minden 
kttholikus és minden protestáns magyar em
berben, ugy felebarátainknak, mint steren-
c.étlen hazánknak Jelkes szeretete s ha ez a 
mindnyájunkat egyesítő ember- és haza
szeretet meglesz bennünk es keli is hogy 
Btsg legyen, akkor sem magasság, sem mély-

Hiszek Magyarország' feltámadásában.. 
Fohászkodjunk Petőfinek csak egy szó

val váriált imájával: L . *" 
Hatalmas Isten, népem Istenei 
De kéruoln vajjuo mit is : kellene, 
Hasamért,-melynek annyi a baja? 

Ezért csak égy, csak egy a kérelem: 
Hely íny mint van, már nem sok évet l á t 
Ttrtmtsd egéaazé, ujjd e hazát I 
Hallgass meg engem, édes Isteuem I 

ügy legyen 1 Béke veiünt I 
Dixi et salvavi ánimam méarn 1 

'•„ - Berzsenyi DettS. 

,;.;' Levél a szerkesztőhöz. 
Egy tudományos részletkérdést a. kér

déssel szakszerűen, ez prolesso foglalkozó 
monográfiák vannak hivatva eldönteni. Ilyen 
az általam idézett három (nem kettő 1) szak
munka. (A legutolsó 1865-ből, nem 80-ból I) 
Többre ily kicsiségnél — egy sor idézet — 
igazán nem volt szűkség. Hogy nem avultak 
el, azt indirekt Harnack is elismeri, aki" bár 
csak mellékesen, nem szakszerű- n foglalkozik 
a dologgal, szintén bevallja, hogy az idézet 
nem bebizonyitoti, A valószinQség a törtöne
lem tgommi elasücum-a. 

Ezzel szemben van idézve egy Luther 
tgést életével, nem pusztán estei s kérdés
sel foglalkozó szakmunka (ez is Harnack 
idézete előtti: Kösllin Kaweran—) és Harnack-
kal. három, a Luther jubileumra irt alkalmi, 
népsterüsitó, nem szigorúan tudományos, 
ünnepi munka, nrelyek közül Preuss é é s 
Walther-é teljesen elfogult és a katholiciz-
musra e helyen igazán idézhetellen kifejezé
seket tartalmat. Ezek elfogultsága Luther 
mellett van olyan, mint Denifle-é Luther 

Preus-éhoz "hasonló Masznyik-félé legendás 
Luther életrajz nem került ellenem idézésre. 
(Budapest, 1917. &4. 1. a kérdéses' hely «rő-
sebb szedéssel.) — Ilyen .tekintélyek, tudo
mányos vitákban igazán nem szoktak szere
pelni, vagy nekem a . tudományról , kell vé
leményt változtatnom. ; 

A cim nélkűl(l) emiitett egykom nyom
tatványok a legélénkebb harc tüzében szület
tek. Bismarck szerint pedig . n i e w í r d soviel 
gelűgen, wie ím Kriegev. Nem—tehetek róla, 
hogy a Kemenesalja 19; számig ugyancsak 
klasszikus kis példáját adta, hogy "at egykorú 
forrásoknak se lehet mindig hinni. A t első 
áldozásról megemlékezvén, tévesen közlijíogy 

Aldozóesfitörtökon volt (május 1-én!) és hogy 
Jandi apát végette. (Magam végeztem.) Pedig 
120-nal több igazolványt adtam ki aláírá
sommal és legalább 1000 szemtanú volt 
(Plébános ur lekötelezne bennünk, ha az egy
házi ügyekről jó előre tájékoztatna bennünk, 
ugy s tévedések k i volnának zárva, Szerk.) 

Ajánlom elfogulatlan tanulmányozásra 
Janssen, Deoifie, Grisar, N. Pazinu, Pastor 
Lutherre és korara vonalköze üágj müveit és 
akkor a cikkíró is meg fog győződni róla, 
hogy a Luther legendának Luther, az egyik 
oka, a másik a történelmi kri t ika elfogult 
kezelése. 

A személyeskedésekre, vádakra, gyanú
sításokra és a kath. egyház intézményei felé 
való gyanús kacsintgatásokra nincs válaszom. 
Nem érdemlik meg. 

Részemről ezzel a vitát befejeztem. 
Dr. Kühdr Flóris. 

Válást a fentebbi levélre. 
I . Hogy az idézett forrásmunkák meny

nyire avultak el, erre nézve utalok arra.hogy 
1889 tői, vagy 1885 tői kezdve nem kevesebb 
mint 52, illetőleg 36 év telt el.. A történeti 
vizsgálódást illetőleg ez bizony nagy idő. 
Tessék összehasonlítani egy ugyanazon témá
ról szóló két könyvet amelyek közül at egyik 
1869 beo, vagy 1885-ben jelent még,a másik 
pedig 1917-ben, vagy 1921-ben és m i n d j á r t 
szembeötlik a nagy különbség. Nemcsak az 
iM, de a tudomány iskolád és sok kérdést 
esak a legújabb idők helyezlek helyet ciTá-
gildsba.—- .- - . -. - —-

I I . Azok a tekintélyek, akikre én hivat
koztam, mind tudós egyetemi tanárok, kik 
Németországnak opeu leghíresebb főiskoláin 
tanítanak. Az a megjegyzés, hogy munkáik' 
.alkalmi, népszerűsítő, könyvek, melyek — 
Köstlint es Kavreraut kivéve — mind a re
formáció 400 dos jubileumára készültek, egy 
cseppet sem von le ertek tikból..4 népnek sem 
stábod más igazságot hirdetni, csak-ott, 
amirój lelkünk mélyén meg vagyunk győ-
tódve. At igazság esak egy lehel, akár n 
népnek, akár a tudások társaságának hir
detjük is. Különben, hogy pl. Wallher mun
kája mennyire .népszerűsítő, arra nézve meg

jegyzem, hogy a 280. oldalon keresztül nem 
kevesebb, mint 315. .jegyzete, van. At ilyen 
jelenség csak a azigornau tudományos mun
káknál szokott előfordulni, a .népszerűsítő, 
könyveknél nem. 

I I I . Az egykorú forrásokra utalva, le
hetetlen -s czelldömölki atenláldotásról szóló 
hírlapi .tudósítást hozzámérni a wormsi biro
dalmi gyűlés jegyzőkönyveihez, aktáihoz s 
arról a világraszóló eseményről felvett egy
korú tudósításokhoz, 

IV. Denifléről a levélíró is elismeri,hogy 
elfogult Lutherrel szemben. Janssen és Grisar 
pedig Demfléhez csallakozik. Elfogult irík 
lanídmányotásának pedig csak negativ 
eredménye lehet. Ha Luthert tanulmányozói 
akarom, én bizony csak Waltherhez és a 
többi kitűnő Luther-ismerőhöz folyamodom, 
munkáikat ajánlom másoknak is,.elfogulatlan 
tanulmányozásra.. 

Mivel le véli ró a vitát a maga részéről 
befejezte, tovább folytatni nekem nincs okom. 

Jtvel igazságnak és békességnek pün
kösdi lelkei 

•w Hagy Miklós, ev. segédlelkész. 

DOLLÁRT 
é t mis idegen pén
zeket n^leoTnaga-

sabb árfolyamon 
vásárol a 

Kemenesaljái Ta
karékpénztár B T. 

Czelldómólk. 

Kocsigyártó 
üzlet átvétel! 

Tisztelettel érte
sítem CzeUdömölk éa 
vidéke közönségét, 
hogy Czelldömölkön 
a volt Sas-szálloda 
épületében levő Ede
lény i Szabd '• József-

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

A kocsigyártó 
szakmába vágó min
den uj munkai és 
javítást elvállalok i s 
azt a legteljesebb 
megelégedésre gyor
san készítem. 

KárpltOS munká
kat ugy üzletemben, 
mint házaknál a leg
szebben készítek. 

Kiváló tisztelettel 
Polczer Imre 

N kocsigyártó. 

Cséplőszekrény 
használt, bármilyen 
állapotban, 22—28 
coll dobszélességben 
megvételre kereste
tik. Cim a.kiadóban. 

Pünkösd. 
uj vágással, telje
sen jó karban ciadó. 

, £ fejg44e|fiJ^ 

Mogdicaftult testtel. Bocsiad meg nékik, lük 
Ki a mennybe szálltál: Likaim véUttek, 

S bár .a gonosuignak 
Áldozatul e t té l ; 
Kínok ÖfTéoy(U>en 
Mégis imígy eadél: 

>Ai üröm pohara 
Múljék PI, ha lehet. 
Hogy ne. keserítse 
Gyötrődő' lelkemet 

De mégis u ey legyen 
Amint Te akarod : 
TeÍJPBÜ 1jun Atyám 
Te szent akaratod t 

. Örök élő 
Legyen : ssersüted 

1 Z— így ülhetünk saéltö 
"~" Ptolrttfl ünnepet 1 { 

Isteni sxent munkád 
Ért mk veU kezdetet, 
S Általad Megriltúntc : 
>E1 is Tégestetett 1« 
S bogy tovább terjedjen 
Mennyei szent műved. 
Küld a TigaaxUlót, 
Amint megígérted. 

Hasaa át szent lelked 
K U T A J Világot, 
Hozva a aiivekbe : 
Odvöt, boldogságot ? 

Sanitas szobagöz-
íürdő és egy. ke

rékpár eladó. 
Cim a, kiadóban. 

Jókarban ievö 

kődaráló 
eladó Alsómesteriben 
Birdossy Zoltán gaz

daságiban. 

Hat mm. elsőrendű 

sertés 
zsir 

eladó. Cim megtud-
ható a kiadóban. 

Smirna-
sz ö n y e g 
2 24 - 1-45 nagy
ságban, teljesen nj, 
azonnal eladó. Cim 
megtudható a kiadó-

hiva tálban. 

Hengeres 

daráló 

Tengeri, 
kitűnő tiszavidéki 

morzsolt, vaggonté-
telben megrendel
hető, kisebb tételek
ben azonnal kapható 
helybelieknek ház
hoz szállítva mm. 
1250 

M L. 
Rédey, állatorvos, 
terménykereakedO. 
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A czelli Helikon. 
Az árnyas, illatos lugasok lombja mintha 

Összébb hajolt volua.a ligeti tó csillogó tükre 
is mintha simábban, meredten nézett a fila 
goria felú V(gap hancúrozó, pajkos játé-
koskedvü vendégei helyeit, komoly, ünnep ' ' 
közönsége volt a Japán-kertnek. -

Berzsenyi szelleme Omlott el a Iák sű
rűjében májns 7- én. A 145 eves múlt ko-

, molysága rolt tatán az, ami még ünnepélye
sebb.' tette a fele tendO ö .Hazádnak rendü
letlenül légy hive ó magyar.-t. 

S aztán megjelent maga Berzsenyi is. 
Bár az ifjak ajkán szólott a .magyarokhoz., 
felrázta a ligetet hazáját szerető kemény 
hanga ódájával, dalaival. 

Majd ujabb énekszám knretkezett. Mintha 
a régi Keszthely Fésietich pjrkjának ünnepi 
versenye elevenedett volna meg, versenyre 
kélt két egylet dalosajka ifja serege, hogy ki 
nyajt szebbet annak, aki hall és megért, aki 
nez és meglá t 

Aztán aj kép. Egy lisztes őszes öreg 
ar, egy az ő véréből való. Hiteles Inrrások-
ból elmondja a nagy Berzsenyi életét, ti z-
tázza a még vitás dátumokat. S megjeleníti 
Berzsenyit, a fiatalt, ki csapongó, az ifjút 
mmden akarnokságával s majd a m a g j a r é g 
tündöklő napját, a hazafiai érzelem dalosai
nak legnagyobbikát s amint megjelenik a nagy 
Berzsenyi, — az előadó Berzsenyi könnyes 
nedves szemmel el- elakad gyak ran . . . 

.Melyen illetődve búcsúzom tőletek, 'de 
a szivem itt marad veletek. — Berzsenyi 
bacsóját idézi az önképzőkör-vezető tanára. 
Kemenesalja minden szülötte lelkébe akarja 
vésni e szavakat. ..— 

- Azt óhajtja, hogy az, aki 145 évvel 
ezelőtt-itt a Kemenesalján látott napvilágot, 
az, aki később maga mint nap világított, 
legyen itt közöltünk, álljon a szobra, terjeszs 
szen fényt, tanítson hazát szeretni. 

Az első irodalmi színezetű, komoly 
ünnepe a ligetnek szép eredménnyel végző
dött. A jég megtört, u j élet pezsdül a k i 
csiny parkban — a czelli -Helikonon. Lesz-e 
jOvője t K i tudja I F-t. 

H I R E K. 
Pünkösd v a s á r n a p , az Onnepi szent

beszédet és nagymisét 10 órakor Jandi Bcr-
nardin 'apát tartja. — . A z urang. templomban 
Nagy Sándor ielkész'prédikál. 

Esküvő. Horváth Multa és Holéczy Zol-
tán folyó bo 11-én Czelidömölkön egybekel
tek. (Minden külön értesítés helyett.) 

Móri búcsúsok . Mait szombaton dél
után jöttek a móriak. P. Schweichardt Vero-
mund "kapucinus-atya vezette őke t Impozáns 
tömeg volt, magukviselcte, énekük és zené
jük szokaüan fegyelemről, rendről tanúsko
dot t Áhítatosan, szénen viselkedtek a kegy'-, 
helyen. Látszott rajtuk a meghatódottság, 
hogy háromnapi gyalogos zarándok-ut végén 
célhoz érlek. Hétlőn reggel mentek vissza 
Mór felé. Ma vasárnap és holnap hétfőn ismét 
nagyobb prosecciók érkeznek a pünkösdi 
ünnepekre. 

A Mária kongregáció 34 tagja vett 
részt csütörtökön a somlyói kirándclásoo. Az 
idő nagyszerűen kedvezett a kirándulóknak. 
Megnézték a szőlővel gyönyörűen 'betelepített 
vásárhelyi hegyoldalt, a Margit kápolnát és 
a maliból a hegy. tetején megmaradt várro
mot Ebéd a bencések zalavan szőlejénél 
voi t Fáradtan, de kitűnő kedvvel érkeztek a 
kirándulók délután vissza. 

Ünnepély. Szép ünnepély keretében 
emlékezett meg az Ev. Ifjúsági Egyesület 
Kemenesalja költőjéről, Berzsenyi Dánielről. 
Közének és Nagy Sándor - lelkésznek meg. 
kapó irásmsgyarázalával kezdődött az ünne
pély, amelynek keretébe beilleszkedett Vincze 
Jolán tanítónő és Koczor Lajos egyesületi 
tag kitűnő szavalala Berzsenyi Dániei költe
ményeiből. Berzsenyi Dezső tb. felügyelő 
Pekar Gyulának egy mély érzésre valló, me
leg hangulatú novelláját olvasta fel, melynek 
enne: »Az ezred n ó t a . volt. Nagy Miklós 
segédlelkész megemlékezett a költőről, életét 
ismertetve és költészetét méltatva. Legvégére 
hagytuk a műsoron kívüli kitüoő számokat : 
dr. Czifrák Jánosoénak sz. Berzsenyi Karolá
nak énekszámai t Meglepően erős, tisztán 
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szép egyházi és hazafias énekeket. Zárószó 
utan kiizénekkel végződött az ünnepély,mely-
nek oflertoriuma 500 K, a Berzsenyi-szobor 
alapot növeli. j 

Testi Sér tés . Még január hónapban 
Tóth Jáno* jano-Jiazai napszámos özv. Iler- ! 
manó Igoácnél Bűdre .t-pc'rlo és súlyosan ' 
bántalmazta . Kzeű_ I d ü . r l TuLli .Jaintt n 
i iombathelyi kir. törvényszék -súlyos tcsli 
sér tés -vétsége dinen' egy hónapi fogház/a _ 
télte> ' • . 

Zász lószen te lés Simányiban. Nagy 
ünnepségek küz.pette a -matt vasárnap avat
ták fel a nagysimonyi önk. iazo:tó.xyesül^l 
újonnan beszerzett zászlóját Az ú'iiieapély 
anyagilag fényeién sikerült A megállapított 
programúi változást tzeon eleit, -amennyiben 
a szei,im:,e végeztével Pintér Imre nagyinkéi 
plébáno.- azonnal megszente-ie'a zászlót. Ez 
a ténykedés a közönség körében nagy vissza
tetszést keltett Erre vonatkozólag Mód A a 

.dár ev. lelkész egy terjedelmes, cikkel kere
sett'fel bennünk, melynek leközlését kérte. 
Tekiotettel, hogy jelen számunkban, záródik 
le egy a mai nehéz időkhöz épen nem m 'Hó 
cikks-rozat Mód Aladár lelkész cikkét. — 
hogy ujabb cikksorozatok a súrlódásokat 
jobban ki ne élezzék — nein fogadhattuk el 
közlésre. 

Elhunyt fiatalember. Szomorú h.r 
érkezett hozzánk, maghalt D-cecserben Var. 
konyi Károly járá„t>jrói-ági irod-itiszi. A szim
patikus fiatal ember városunkban -kezdte 
pályafutása', először a heyb. l tv i 'a i .y .e l pe i , 
majd a helybeli járásbíróságnál s • le .utébb 
D.-vecserbeo-toljesitett szolgalatot .-A nvra-
régiben nősült fiatalember korai elhunyt': 
nagy részvétet vá'tolt ki ismerő-- i köréheti 
városunkból. Halálát atyja, • é- fiatal neje 
gyászolja. Holttestét hozzátartozói hazaszál
l í tot ták CzclldömOlkre s itt tegnap helyezték 
örök nyugalomra. 

Iglói d iákok hétfőn este kerül először 
színre a Korona nagytermében, az érdeklő, 
dés a darab iránt óriási, szerdán este ifjú
sági előadásai adatik fel Myárakaak / aanm-
batoo a darab megismétlődik,iuelyel tánc követ. 

H i i h e l y r e n d e z ő bizottság Bobán. A 
házhelyrendező .bizottság- pénteken delelőtt 
Buba községbe volt ki a házhelyek kijelölése, 
tárgyában. 

Bncsu l««*MS» Mint mind, n évben, 
ugy az idén is már hetekkel előre tervezik 
a fáradságot nem ismerő kirándulók, hogy 
Szentháromság vasárnapján, vagyis a jövő 
vasárnap nagy tömegbén keresik lel Vads zy 
Pál jóhirnevü vendéglőjét az izsákfai bnc u 
alkalmából. Köztudom4.u,. hu, y ' Vad iszy 
vendéglős ajtói ilyenkor tárva vannak » a 
veudégasztalokról a jó bor mel lől 'a többi 
jó falatok közt az ínyenc kirántott csirke 
sem fog hiányozni s Gabnr cigány gondo-to-
dik, hogy cz ifjúság reggelig rophassa a 
te.c-t a/vendéglő helyisógebeu. 

Tanítói beosztás . A közoktatá ügyi 
miniszter Tihanyi Mária ipölyvi..ki rk. m< ue-
kü l tanítónőt az, ostffyasszonyfai rk. iskolá
hoz oatlotta be. . 

Táno i íko la . Komiuck tánctanár, érte
síti növendékeit,; hogy a tánckurzus 17 én 
kezdődik. A ' m á r voll növendékek 60 korona 
tandijai fizetnek, beiratkozni meg lehet. Pün
kösd vasárnap este 8 tói rcnóVjtöra l-'sz. 

.. Műkedvelő Alsósá l on. A r alsósági ar. 
ifjúság ma és holnap este -nagyszabású mű
soros estél rendez, az alsósági - ev. - templom 
renoválási költségei javára. Mint halljuk, az 
alsósági ifjúság ismét kitesz magáért é s si
kerem «k Szárnál gyarapítani fogja. CieldO-
mölaiek is sokan kirándulnak. 

Konknrsos. A veszprémi püspöki pap-
nevelő-intezeibe felvételűket kérő'ifjak vizs
gálata f. évi július hó 1 én A e. 10 ó rakor 
fog megtartatni Veszprémben, a püspöki szék
házban. A felvételre f. évi június 30-án kell 
jelentkezni az egyházmegyei hivatalban. Fel
vétetnek a középiskola V , VI., . V I I és V I I I . 
osztályát végzett ifjak. A pályázók a követ
kező okmányokat hozzák maaukkal: 1 az 
V.—VIL osztályról szóló, lehetőleg jeles vágy 
j ó bizonyítványt (eíég.éges bizonyítvánnyal 
bíró ifjak ezen osztályokról nem vétetnek 
fel), illetve a jó sikerrel letelt érettségi 
vizsgálatról szóló bizonyítványt. 2. Egyházi 
keresztlevelet s bénnalévelel. 3. A főgimná
ziumi tanulók az állami anyakönyvi kivonatol 
és ujraoltási bizonyítványt is. "4rÁz iilelókes 
hittanártól vagy lelkésztől erkölcsi bizonyít
ványt A jelenlffezők. kötelesek ugyanakkor 
és ugyanott magukat orvosi vizsgálatnak 
alávetni. 

Hétifin délután fooiball-Ters*ny a 
tatai More csapatával. . 

sz, 1921. . . 
Hirdetmény. 

A cel ldömölki kir. jara,biró-ág mint 
ne lekkönyvi hatóság 1921. má jas hó 3 - in 

Ő. szara alatt I: l t »éreé«»él kiküldőit bizuli-
a*g ezennel k.Vhirré. teszi, hogy KisköCSk, 
Nagyköcsk, Bgyháiashetye, Eemeneski-
polna és Borgáta ko,-.. _.kro vonatkozólag 
az 1886. XXIX., az 1889 XXXVHI.és az 1891. 
XVI. Icikkek érteimében szerkesztendő telek
könyvi betétek készítésének munkálata folya
matba tételvén, a nevezeti közséuben a hely
színi eljárás és pedi. az .1891. XVI. t c 9. 
§ a értelmében első sorban az azonosítás 
1921. június 9 én es ennek befejeztével a 
további bizottsági eljárás fog kezdődő:. - -

Eunelfoura felsróliitatnak: 
1. mindazok, a k i k . az eddol vezetett 

telekkönyvi- o e'.öfiirdu. i bejegyzésekre nézve 
llkadátoll e ió ie . jez les t niynanak -b-nni, hogy 
n bi/nvt-ág "lőtt noiiak id ej-n j"VnjeneX jneg 
é* az e'őt, rje "é-.-eUei igazoló ok'ritokat. 
mu'ass^h. I , ;• . . ' 

9. luiiHlaaok, akik valamely leiekkCkiy 
vezet', ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, 
hogy 3 tli'ajdrmjog'vslekkönyvi bekebeteaésel 
s kitűzött határidőig a IrtekfcOÚjvi hal óság
hoz iiiléaett szaba'yazerU beadván) utján ki
eszközöljek, vagy a telekkönyvi bekebelezésié 
alkalmas okiratok alapján a telekkönyvi be
jegyzés iránti kérelmeik i'lőierjes/..ese végett 
a bizotiaag-e'őu jelenjenek meg, ha pedig 
telekzönyri bekebelezeare alkalmas okiratok 
nincsenek, az áürasra az 1886. XXIX. t. c, 
15—18. e- az 1889. XXXVIII . I . c. 5 . 0., 7. 
és 9. S ai értelmében '.szükségei, adatokat 
megszerezni iparkodjanak és azokkal igényei
ket a kikű'dOtt bizottság előtt igazoljak,avagy 
oda hassanak, hogy a telekkönyvi tulajdonos 
az álrbházas létrejöttét a bizottság előtt szó
val olt-merje és a tulajdonjog bekebelezésére 
engedélyét uyilvauitsa; mert kűiönbeu jogai
kat ezen az ulon nem érvénye.ithetik és a 
bélyeg- és illetek elengedési kedvezménytől is 
elesnek; 

3. azok, akiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy 

! megszűnt egyéb jog vau lelekkönjvileg beje-
t gyezve, úgyszintén . az ilyen -bejegyzésekkel 

terhelt ingatlanuk tulajdonosai; hogy a be
jegyzett jog törlését kérelmezzék, illetve, 

• hogy törlési engedély uyilvaiiitina végett a 
i kiküldött bizottság elő.t jeleujeuek meg, mert 

eiien - eb ;i a belyegtuentesség kedveznieiije-
• túl elesnek. 

I . Czelldömölk, 1921. májns 10. 
| Farkas Sándor Jankó Antal 

kir. telekköny vvezt tó. k i r . beteljzerk. biró. 

! Ha Budapestre utazik 
b é k e b e l i j ó m i n ö s é g ü n ő i r u h a 
tzovetekt l . . ' I i é r n e m ü , v á s z o n , 
blaz é s konfekció-árut akar 
olcsón vásárolói, fordaljon 

gTERN JÓZSEF rt. 
; Badapesl, IV. KAIvin-Br 1: Alapitva 1859 

j Tcijeseo oion modern ház, 
' nan épült w 

i szobával, 2 konyha, pince és szép 
udvarral azonnal jutányos áron eladó. 
Egy konyha és egy szoba azonnal 
elfoglalható, mig az egész' házat aug. 

; 1-én' veheti korlátlan birtokába a vev6. 
.Cim kiadóhivatalunkban megtudható^ 

Deszkát, lécet é s épületlát wag-
i gontételekben azonnal szállíthatok. 
, Cselldömölk, Deák-ntca 5 . ' 

; Cement e l a d á s . T ^ f ö 
i helybeli Tas i ra üzletébe nagyobb 

mennyiségű cement érkezett, Eladás 
> nagyban és kicsinyben a legolcsóbb 
j napiárak mellett. • . . 

Köszönetnyilvánítás. 
* jó j-olióno^naliTÍ Mindazon 

ismerősöknek és jóbaráloknak, akik 
felejtbeletlén kis leánykánk tenie-
Ifsén megjelentek, vigy Részvé
tüket nyilvánították, bánalos szi
vünk mélyéből igaz köszönetei 
mondunk. 

• Münszter Antal é s családja. 

A Marczalvölgyi Vizilársulal irodájában 
(Sági-ulca 18-)-folyó hó 19-én, azaz 

á r v e r é s e n eladá-ra k e r ü l 6 . d r b . avult 

153X90 dupla.ab lak. 
cm. méretű ^ r 

Í S ^ H S szabó-műhely 
berendezés azonnal eladó. Bővebb ér
tesítés n y e r h e t ő Kozma Istvánnál, az 
Uj-kávéhá. ban. "-

Prima 750/78Q. 
üzemképes benzint 
4.5 K ért, elsőrendű 

mayunga raffia 
(hánts) 60 K-érl, 
98/997 0 gáliekő 40 
koronáért kapható 
Magyar Szövetkezeti 
Áruforgalmi R. t . 
Czelldömölk, Sági

utca 28. szám. 

Fedeles ai h l i t é 
jutányos áron eladó. 
Megtekinthető Júgo-
vils Imre kocsigyár
tónál Czelldömölk. 

Szobafestő
üzlet ! 

Tlaltelk.'tt-'i tTttVtÚUUl 
Crs-*H(lömfV!k és vidékt* 
n. é. k0zö:i>6f« t, hi í^y 
Cii'üdomulkiitr.Uitmölki 
UtCi ,') számú h;!/h;i i 

szobafestő 
üzletel rendeztem be. 

Elvállalom uj épüle
tek, valamint egyes 
szobák fejtését, cimfes-
tesl, mázolási és min
den a szobafestő szakba 
vágó javítást 

ízléses, modern aran
káimul it óhajlom nagy-
rabecaült megrendelő
im partfogását meg
nyerni, amelyet kérve 
vagyok 

kiváló tisztelettel 
LaUcs M á n , festő. 

Két darab szaba
donfutó 

kerékpár 
teljesen jó karban, 
uj gumikkal azonnal 
eladó. Cim megtud

ható a kiadóban. 

Ajánlok kötele-
zetlenül mflinált pet
róleumot ciszternák
ban ab traosiloWien 
13 K árban kilón
ként, továbbá rud-
vajat tetszés sze
rinti méretben ab 
Budapest raktár ki
lónként 20 K és 
végül gyufát 186 
filléres dobozon kénti 

árban. 
Bartal István keres

kedelmi vállalata 
' Vasvár Surgiinyeim: 

Bartal Vasvár. 

Egy éves, fajtiszta, 
hosszúszőrű him 

vadászkutya 
eladó. Cim megtud

ható a kiadóban. 

Kovács-segéd 
jó fizetéssel és tel
jes ellátással azon
nal felvételik.Ugyan
it! egy ím kovács
tanoncnak alkalmaz-
tátik. Bővebb érte
sítés a kiadóhiv.-ban 

~~~' HT*vtw»tői 

Főzésben kellőleg 
j í r tas , gyermektelen 

szakácsnő 
azonnali belépésre 
kerestetik. Tudako
zódni lebet Dravecky 

áltomásfőnöknél. 

http://heyb.lt

