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VEGYES TARTALIU FÜGGETLEN LAP. 
Megjeleli minden v a s á r n a p regje l . 

Előfizetési ár : Ege-zévre 80 K, léi évre 40 
K, négyed évre 20 korona. 

Egyes szám ára darabonkint 2 korona. 

Jövendőmondó. 
fel 

F«lil6.«fr..iit« fa i » « 6 : 

DINKQREVE HÁNDOR. 

Szerkesztőség é l k i a d é h l v a t i l : 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldomölkön, 
ide iutézendők a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Nem értem ngyan még el a törvényes 
százesztendőt, de azért megpróbálom felvenni 
a versenyt a Mesélő Bácsi Nagy Képes Nap
tárának a prófétájával s elmondani egyet-
mást. Igaz, hogy ezek a dolgok, nem lesznek 
olyan kellemesek,oem lesznek.rossz versekbe 
szorongatva, de ha lesz tiz ember, aki felol
vassa és három, aki belátja, hogy igazam 
u n , nem hiába vállaltam magamra az Öreg 
Jeremiás szerepét 

Ha külsőleg nézzük Kemenesalja népét, 
hamar azt találnék hinni, hogy itt lakik az 
ország legműveltebb népe. Mert hisz még a 
falusi .sárban is minduntalan szemünkbe öt
lenek a városi műveltebb élet bizonyos külső 
jelei: a selyem, a bársonyrnhák, térdigérő 
cipők s!b. Ami a diva'ot illeti, Kemenesalja 
falvai haladnak a korral, könny, n tanainak s 

- könnyen megválnak apáink és nagyatyáink 
józan egyszerűségétől. Hiába, változnak az 
idők és változnak az emberek 1 Csak az a 
baj, hogy nem mindeubeniváltoznak meg s 

- épen abban nem, amiben leginkább kellene. 
- A régiek jó tulajdonságait elhagyják, 

de a hibáikhoz csökönyösen ragaszkodnak. 
Régóla elterjedt mondás, hogy a magyar fa
lusi házaknál az egyttlen könyv a kalendá
r ium. Egyéb könyvet nem venuéuek a világért 
sem, sót abból sem jó mindegyik, mert csak 
az érvényes, és megbízható; csak az éri meg 
az árát, mely nem röstelli a jövendőnket is 
eiószára'álni. Amelyik naptár meg azt sem 
tudjar megmondani, hogy nem veri-e el. a jég 
a szőlőt, nem lesz-e aertésvéaz szeptember 
3 án, nem é r az egy fagara t sem. A múlt
kor lá t tam egy selyemruhás lalusi leányt 
jCzellben, aki álmos-könyvet vásárol t Hovy 
ez miként fér össze, megfoghatatlan. Va o-
szinn, hogy az Egyiptomi álmoskönyv uagyou 
szégyelte magát a selyemruha társaságában 
és a ruha SUIII volt elragadtatva a könyvtől. 
A tulajdonos azonban nem vette észre a fur
csa helyzetet, neki jó volt a selyemruha is, 
az oícad aron, csekély 80 koronán megvett 
álmos fűzet is. 

Be kell azonban látnunk, hogy ez így 
nem jól van. Egyiktől meg kell válni. Vagy 
a selyemrnháktól, vagy az álmoskönyvektől 
és jövendőmondóktól. A selyemruhákhoz jó 

^magyar könyvek illenek,:jmelyck azoknak, 
kiknek selyemruhákra telik, nem is olyan 
drágák s nem ia kerülnek többe, mint az 
almos könyvek. Ezeket a jövendőmondóval 
együtt hagyjuk derék szomszédainknak, a 
tudatlanság és elmaradottság mocsaraiban 
vergölődő szerbeknek és románoknak. A bocs
korhoz illenek ezek, nem a magyar csizmá
hoz. Nekünk okosaknak, műveltebbeknek kelj 
lennünk, mert csak'igy szerezhetjük vissza a 
régi Magyarországot De amié csak külsőleg 
változunk meg, csak a ruhánk lesz szebb, de 
az észjárásunk, á lelkűnk marad a régi.amig 
komolyan hiszünk az álmokban és jövendő-
mondásokban, mint a vándor cigányok, addig 
nincs Magyarország részére -feltámadás. 

Selyemruha, álmoskönyv, jövendőmondói 
Legjobban tennénk, ha mindháromtól elbú
csúznánk. Dé ha már az egyiket mégis meg 
akarjuk tartani, maradjon meg a selyemruha, 
de az egyiptomi álmoskönyvet vagyonával 
együtt toluncoljuk ki a vidékről A jövendő
mondó meg úgyis száz éves, már elfáradt, 
hadd menjen pihenni a temetőbe, de olyanba, 
melynek kapujára nincs kiírva, hogy van 
feltámadás. -. Sfina 

Szobabeli bútorok, 
konyhafelszerelések és háztartási cik
kek, valamint egy jókarban levő ser-
-téeéi az«B29l eladév -Cim-*••kisdebar... 

H I R E K. 

'n»'!ÍeséI!ní.íon' modern ház,-
nan é p ü l t 
4 s z o b á v a l , 2 konyha, pince é s s z é p 
udvarral azonnal j u t á n y o s á r o n e l a d ó . 
Egy konyha é s egy ssoba azonnal 
elfoglalható, m ig az e g é s z h á z a t aug. 
1-én veheti k o r l á t l a n b i r t o k á b a . a v e v ő . 
C im k i a d ó h i v a t a l u n k b a n m e g t u d h a t ó . 

Űrnapján, csütörtökön a helybeli kath. 
hívek fényes körmenetet tartanak, melyet 
nagy- segédlettel. Jándi Bernardin apát fog 
vezetői. Istentisztelet kezdete 10 órakor. A 
körmeneten elöl az iskolák lógnak haladni, 
mögöttük az egyesületek négyes - sorokban, 
legényegylet, vasutasok, kongregáció, a bal-
dachinum előtt a helybeli apáoák, mögötte a 
hivatalok vezetői és a kath. hitközség képvi
selői, utánuk a hívek. 

A dömölki apát névnapja. Mindenkép
pen nagyon kedves éa magható ünnepség 
színhelye volt a helybeli apácazárda csütör
tökön délután, amikor a zárda apraja fás 
nagyja szép ünnepély keretében köszöntötte 
fel Jándi Beroardoi apá to t A népszerű- fő
papot nagyon meghatotta a kicsikék szere
tele és ragaszkodása s egy. szép beszéd ke
retében köszönte'meg a sok ' viráj-csokrof és 
jókivánatokat f ek t éken délelőtt pedig a hely
beli hivatalok vezetni és városunk kiváló 
társadalmi tényezői személyesen üdvözölték 
a rendházban. 

Szen tháromság v a s á r n a p j á r a nagy 
búcsújárások jönnek- Szanyból, Otboről, Jáuos-
házáról, Sárvárról és Miskéről. 

EljegyZéS.Néhai Berta N. ev. ie ke.-/ fia 
dr. B r t a Jenő szentgotthárdi kir. jarasbiro 
eljegyezte Szalay Idát Felsőőrbőt. .A szinpa-
tikus Salai j i r elbírót, varosunk közönsége is 
jól Umerir-Btert szabadságát itt szokta eltöl
teni. Itt említjük meg, hogy a m. kir. igazság-
űgyminiszter saját ké re lmén Felsőőrre he
lyezte át. - r: ~ 

Búcsúsok P t a M a d t a B e p é n Pünkösd 
kél napján a búcsújárás az ország messze 
vidékeiről hívta Czellbe az embereket A két 
ünnepen kb. 2000 bncsus.ieleutiatg,-keitdtők 
a Kőszegfálviak május 13 án, azután szom
baton jöttek kisebb-nagyobb csoportok Zalá
éi d 'd. Zalaszántó, Pénzeskot, Devecser, Gye-
pűkajáu, Rábapatona, Gyömöre stb. közsé
gekből. Pünkösd délutánján jöttek újból Só-
t.-nybol, B-jcrbfll, Nyaradról a hivek. Hétfőn 
szép, impozáns körmenetek jöt tek-papjaik 
vezetésével Síikéről, Gérczéről és Kaidról. 

Siabádnláa a -hadifogságból Dr. Kü-
hár Flóris plébános testvére, István, aki hat 

.évig volt Szibériában hadifogoly, máj. 13-án 
hazaérkezett á szülői házhoz Pártosfatvára. 

Bncsn Izsák ián . Mull számunkban 
már jeleztük, hogy az idei izsákfai bucsu 
jósikerün k Ígérkezik. Ebben nem is csalód
tunk, mert amint halljuk városunkból sokán 
rándulnak ki Vadászy.Páí vendéglőjébe, aki 
vendégeit fáradságot nem ismerve a legízle
tesebb ételekkel és jó borokkal kívánja meg
lepni. Meglepetésül szolgál az, hogy jatjoyeno 
kirántott csirke sem fog hiányozni a kirándu
lók asztaláról. A fiatalság jó zene mellett 
reggelig rophatja a táncot 

Eljegyzés. Redler Dezső Keszthelyről 
eljegyezte özr. Kolozsi Sándornű kedves 
leányát Karolá t • 

lglól diákok. Már hetekkel ezelőtt nagy 
érdeklődés, előzte meg-a helybeli ev. ifjúsági 
egyesület műkedvelői előadását. Szép és dí
szes közönség gyűlt egybe s nagy műértéssel 
nézte végig a teljesen kifogástalan előadást 
Bámulatot keltett az egyesület vezetőségének 
ama-buzgalma, hogy óriási áldozatok árán 
egy majdnem teljesen uj kis" színpadot vará
zsolt a hálás publikum elé, Elismerést érde
mel ezért Vincze József polgári iskolai tanár, 
aki nagy azakavalottsáe:gai a szép díszleteket 
megtervezte,, különösen kiemelkedik közülük 
a szerenád jele'net kis házikója, melyben egy 
régi dömölki udvarházra^isme.rü'ik. De nera-
Ciak ,a diez'-Mel^^ie-.t' rvezAs. ért, iie.íuin j). 
"vli lwarj^Svészies * v n n o ^ f f í r r # V i r ^ £ } l l Í r t 
a legnagyobb elismeréssel kell megemlékez
nünk a népszerű fi .ta! tanárról, fáradhatat
lanul és a legnagyobb ambícióval már a hús
véti szünidő alatt betanította a diákokat,hogy
ha utolsó pillanatban haza érkeznek, már 
csak sz ö zpróbán kelljen részlvénniök. Ezek 
volnának röviden ."azok a ténykedések, me
lyekről feltétlenül meg kellett, emlékeznünk s 
most rátérünk magára a darab ismertetésére. 
Farkas Imre királyi ügyész még az ismeret
lenség homályában volt, midőn eme kedves 

daljátékot irta és zenésítette. A Back-korszak 
idejében játszódik le eme poétikus kis törté
net, fent a tótok közt Igló városában az ide
gen kiejtésű, de hazájához bű nép körében. 
S ha vissza gondolunk ama időkre, melyet 
magnak is az iskola padjaiban töltöttünk,, 
lehetetlen, bogy ama boldog és gondnélküli 
időkre szeretettel ne' emlékezzünk, há t még 
ősapáink diákévei, melyekről annyi szépet 

j hallottunk regélni, még csak az lehetett való
jában a garasos világban idillikas. A diák-
szobában az éjszakai mulatozás után alussza 
az igazak álmát a két diák Petki Pali és 
Holéczy Pisla. Koczor Lajos Pali szerepében 
teljesen beleélte magát s ügyes színpadi tá r 
salgó. Koczor. Dani /Pistát játszotta nagy fö
lénnyel, játéka jól kiforrott s mint elsőrangú 
baritonista díszére válnék bármely színtársu
latnak. A harmadik lakótárs Szidor Dezső 
szorgalmával felülmúlja társait s irigyli azok 
kiváltságos voltát Eme szerepben Eróss Sán
dor igazán szép és eredeti alakítást nyújtott 
A hű es lelkiismeretes, de titokban a diákok 
partján álló Simák pedellus fölzavarja a lur
kókat, közli a tanári kar intelmeit Somogyi 
György szinte kabinetBguráf kreált eme sze
repből a meglátszik rajta, hogy szerepére 
nagy buzgalommal készült. Majd megjeleoik 
a színen a bájos Éviké (Bálint Vilma), hozza 
az ozsonnát é s jól inegmosta Pista fejét a 
lumpolásokért. Eme fiatal leányka a színpa
don nagy; otthonosságén! mozgott, szép é s 
tisztán csengő hangja Összhangban volt meg
lepő játékával Pista búcsút véve, Palit veszi 
elő Éviké, majd ezek után összejön ^ - d i á k -
sereg s közéjük toppan Odrobiua Janó korcs
máros s meghívja a fiukat .egy kis mulato
zásra . Kiss'Sándor eme nehéz komikus sze
repkörben ugy mimikájával, mint mozdulatai
val a közönsége megújuló - tapsai közepette 
nagy hatást ért el. De megjelenlr Tlrcsák 
tanár (Berecz Lajus) s óva inti az ifjúságot, 
hogy kerflljeuek mindent s hagyjanak fel a 
lompolásokkal, mórt az végzetes lehel rájuk 
nézve. A szigorú, de jóindulata tanár szere
pét Bgyeien hozta ki. Majd egy szép karének 
után az egész diák ; ereg elvonni. Éviké észre
veszi távozásukat, sajnálja őket s közben az 
alattomos Szidor szerelmi ajánlatokkal üldözi, 
de kereken visszautasítja és elszalad. Szidor 
gyűlöletével és bosszúállásra való esküdözé-' 
aével végződik a felvonás. A második felvo
nás a korcsmában játszódik le, a korcsmáros 
nehezen várja a diákokat, akiken szeretettel 
csüog. Nemsokára megjelennek s megkezdő
dik a uólázas és .poharazás, de betoppan a 
pedellus, kire a huncut diákok takarót dob
nak s fogadalmát tetetnek vele, hogy nem 
árulja el őke t Odróbina leviszi a pincébe s 
a mulatozás tetőpontját éri el. Váratlanul 
megjeiehik a színen Petki János polgármes
ter,-Pali édesapja (Somogyi Gábor), aki gú
nyosan feddi a diákságot. Holéczi kibékíti 
Palit apjával, mire az öreg is részt vesz ma -
latözásakban Pista meghívására. Pista szép. 
dalokat énekel s közben a polgármesternek 
megárt a finom borocska és szavalni kezd, 
mialatt a diákok éjjeli zenét adnak Évikének, 
amellyel végződik a második felvonás. A pol
gármester szerepében Somogyi jelentős ala
kítást nyújtott. Kudelka Tóni Nagy Ferenc 
volt, temperamentumával és játékával erős
ségé volt a diák együttesnek. Bognár István, 
Németh István és Molnár József diákfignrái 
jól sikerültek. A szép szerenádjelenet alán 
tanári szobában vagyunk, hol a tanári kar 
szigorú vallatást folytat AZ igazgató (Kiss 
Gyula) Pistát felhívja, hogy énekeljen dalo
kat, a szép szomorú magyar népdalok köny-
nyeket csalnak ki a tanári testület szeméből; 
majd víg dalokat énekeltet 's azután határo
zathozatalra vonultak vissza. Kiss Gyula igaz-
gatfjLenergikus volt, h másik két tanár(Kop> 
pinyi f / . ló ér-Kenesai -István) jól.megálltak 
helyüket Bakteri Koppányi Károly adta 
tipikusan. Pali kicsapásával és Évikétől való, 
megható buc injával végződik a fölvonás. Az 
utolsó felvonás 10 évvel később játszódik egy' 
majálison, moly találkozója a régi diákoknak, 
de úgyis ismeri mindenki már a végfejle-
ményeket, megjönnek a régi diákok, Szidor 
kosarat kap, Éviké .Palié lesz s ennek orO-
mén- Odrobina Janó nagy vigságot rendes. 
Mielőtt a darab ismertetését befejeznők, nem 
malaszthatjak el, hogy ezen nagy sikert é r t 

DOLLÁRT 
és mis idegen pén
zeket -a legmaga

sabb árfolyamon 
vasárai a, 

Kemenesaljái Ta
karékpénztár B. T. 

Czelldömöik. 

Kocsigyártó 
üzlet átvétel! 

Tisztelettel érte
sítem Czelldömöik és 
vidéke közönségét, 
hogy Czelldomölkön 
« volt Sas-szálloda 
épületében levő Ede-
lényi Szabó József-
_ — féle 
kocsigyártó-üzletet 
melynek eddig mint 
üzletvezetője voltain, 
átvettem ds azt saját 
nevem alatt fogom 
tovább vezetni. 

A kocsigyártó 
szakmába vágó min
den aj munkát és 
javítást elvállalok és 
azt a legteljesebb 
megelégedésre gyor
san készítem. 

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

Kiváló tisztelettel 
Polcser Imre 
kocaigyártó. 

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

Egy uj rendszerű 
Sanitas szobagőz
fürdő és égy ke

rékpár eladó. 
Cim a kiadóban. 

Jókarban levő 

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

:' daságiban. 

Hat mm. elsőrendű 

sertés 
zsir 

eladó. Cim megtud-
ható a kiadóban. 

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

hivatalban. 

daráló 
uj vágás sa l , telje
sen j ó karban e l a d ó . 

C im a kiadrjban. 

k i t ű n ő t i s z a v i a é k i 
morzsolt, vaggon té 
tel bén megrendel
h e t ő , kisebb té te lek
ben azonnal k a p h a t ó 
helybelieknek h á z 
hoz szál l í tva m m . 
1250 korona Dr . 

Rédey, állatorvos, 
terménykereskedő. 



2. oldal. 

- A czelli Helikon. 
- Az árnyas, illatoz lugasok lombja mintha 

összébb hajolt volnaa ligeti tó csillogó tökre 
is mmIha simábban, meredten nézett a Gla 

jgoria fele . . . Vigan hancúrozó, pajkos játé-
koskedvü vendégei helyett, komoly, ünnep'ő 
közönsége volt a Japán-kertnek. 

Berzsenyi szelleme Ömlött el a Iák sii 
rojében május 7-én. A 145 eres mult ko
molysága volt talán az, ami még ünnepélye
sebbe tette a felcsendülő .Hazádnak rendü
letlenül légy híve ó magyar*-t. 

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

Majd ujabbénekászam következelt. Mintha 
a régi Keszthely Festelich parkjának ünnepi 
versenye elevenedett voiha meg, versenyre 

' k é l t két égylel dalo-ajku ifja serege, hogy ki 
nyojt szebbet annak, akt hall és-nregért^-aki 
néz és meglá t 

Aztán uj kép.-Egy tisztes őszes öreg 
ur, egy az ő véréből való. Hileles források
ból elmondja a nagy Berzsenyi életét, t i z-
tázza a .még vitás dátumokat. S megjeleníti 
Berzsenyit, a fiatalt, ki csapongó, az ifjút 
minden akarnnkságáral s majd a magyar ég 
tündöklő napját, a hazafiúi érzelem dalosai
nak legnagyobbikát s amint megjelenik a nagy 
Berzsenyi, — az előadó Berzsenyi könnyes-
nedves szemmel el- elakad gyakran . 

•Melyen illetődve búcsúzom tőletek, de 
a szivem itt marad veletek. — Berzs.enyi 
búcsúját idézi az Önképzőkör vezelö tanára. 
Kemenesalja minden szülötte' lelkébe akarja 
vésni e szavakat 

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

Az első irodalmi Színezetű, komoly 
ünnepe a ligetnek szép 'eredménnyel végző
d ö t t A jog megtört, uj élet pezsdül a k i 
csiny parkban — a czelli Helikonon. Lesz-e 
jOvőjef K i tudja I - P—t. 

H Í R E K 
Pünkösd vasárnap, az ünnepi szent

beszédet és nagymisét 10 órakor Jandi Ber
nardiü apát tartja — Az evang. templomban 
Nagy Sándor lelkész prédikál. 

Esküvő. Horváth Mella és Holéczy Zol, 
tán folyó bo 11 en Czelldömölkön egybekel
tek. (Minden külön értesítés helyett) 

• á r i búcsúsok. Mult szombaton .dél
után jöttek a móriak. P. Scbweichardt Vere
mund kapucinus-atya vezette őke t Impozáns 
tömeg volt, magukviselele, énekük és zené
jük szokatlan fegyelemről, rendről tanúsko
dot t Áhítatosan, szépen viselkedtek a kegy
helyen. Látszott rajtuk a meghatódottság, 
hogy háromnapi gyalogos zarándok- ut végén 
célhoz értek. Hétfőn reggel mentek vissza 
Mór felé. Ma vasárnsp és holnap hétfőn ismét 
nagyobb prosecciók érkeznek a pünkösdi 
ünnepekre. 

A Mária kongregáció 34 tagja vett 
részt csütörtökön a somlyói kiránduláson. Az 
idő nagyszerűen kedvezett a kirándulóknak. 
Megnézték a szőlővel gyönyörűen betelepített 
vásárhelyi hegyoldalt, a Margit kápoluát é s 
a múltból a hegy tetején megmaradt varro
mot. Ebéd a bencések zalavári szőlejénél 
volt Fáradtan, de kitűnő kedvvel érkeztek a 
kirándulók délután vissza. 

Ünnepély. S z é p ' ünnepély keretében 
emlékezett meg az Ev. Ifjúsági Egyesület 
Kemenesalja költőjéről, Berzsenyi Dánielről. 
Közének és Nagy Sándor lelkésznek meg
kapó irásmsgyarázatával kezdődölt az ünne
pély, amelynek keretébe beilleszkedett Vincze 
Jolán tanítónő és Koczor Lajos egyesületi 
tag kitűnő szavalata Berzsenyi Dániel költs-
menyeiből. Berzsenyi. Dezső tb. felügyelő 
Pékár Gyulának egy mély érzésre valló, me
leg hangulatú novelláját olvasta fel, melynek 
címe: »Az ezred nó t a . volt Nagy Miklós 
segédlelkész megemlékezett a költőről, életét 
ismertetve és költészetét mél tatva Legvégére 
hagytuk a műsoron kívüli kilünő számokat : 
dr. Czifrák Jánosoénak sz Berzsenyi Karola-
••fc énekszámait Meglepően erős, tisztán 
csengő hangjával meglepte' az 'egybegyűlteket,' 
akik élvezettel hallgatlak végig az előadott 
szép egyházi és hazafias énekeket Zárószó 
után közénekkel végződön az únnepé!y,moly-
nek offertoriumá 500~K, ir-Berzscnyi-szobor 
alapot növeli. 

Testi s e r t é s . Még január hónapban 
Tóth János jamediazai nap-zrinios őzv. Her-
iiaann Ignácnél földre !• peri . és rályosan 
bán ta lmaz ta Ezen tetté art Tólh Jánost a 
szombathelyi kir. törvényszék súlyos testi 
sertés v é t s S L ^ j j n c n fgT hónapi fogházra 

•telte.-- ' . . _ . . * — - L -

B M i E H B S A L j A 

Zász lószente lés Simouyiban. -Nagy 
Ounepségek közepette a mu:t vasárnap avat
ták fel a nagysimonyi önk. tüzo lóégyeBOM 
újonnan beszerzett zászlóját. Az ünnepély 
anyagilag fsuyesen sikerűit A megállapított 
programúi változást szénvedelt, amennyiben 
a szentmise végeztével Pintér iraronagysiikej 
peb-.no. azonnal megszente.te a zászlót. Ez 
a ténykedés,a közönség köreben nagy vissza
tetszést keltett Erre vonatkozólag Mód Ala
dár ev. lelkész egy terjedelmes cikkel kere
sett fel bennünk, melynek leközlését kérte. 
Tekintettel, hogy jelen számunkban záródik 
le egy a mai nehéz időkhöz épen nem m -to 
cikksorozat, Mód Aladár lelkész cikkét — 
hozy-- ujabb cikksorozatok a súrlódási kai 
jobban ki ne élezzék — nem fogadhattuk el 
közlésre. 

Elhunyt fiatalember, S • ., -... hlr 
érkezett hozzáült- maghalt Dzfecst'r!n rii_yar J 

konyi Káro.y járasbirósági irodatiszt. A szim
patikus fiatat ; emb.-r várösnnktijn kezdte 
pályafutása', .először a helyt* ti vi'ai.y'.el Spe a, 
.majd a helybeli járasbirósagnáf s fegútebb 
D.-vecserben teljesített szolgalatot. A nem
régiben nősült fiatalember korai y elhunyta 
nagy részvétet vá'tott ki ismerő---! közelien 
városnnkbói. Háláját atyja, . é ? fiatal neje 
:•') a-a .Ija. Holitestét hozzátartozói haza-zal-
httatták Czelldömölkre s itt tegnap helyezték 
örök -nyugalomra.. - -

i l lái diákok hétfőn este kerül először 
szinre a Korona nagytermében, az érdeklő
dés a darab iránt óriási, szerdán este ifjú
sági előadásul adatik fél .h.iyárakkal, szom
baton a darab megiamétlödik,inelyet lánc követ 

Háthelyrendeii bizottság Babán. A 
házhelyrenduző .bizottság p-enteken . délelőtt 
Boba községbe volt k i a házhelyek kijelölése-
lárgyában. — : — J — 

Bnetn laeéMéB Mint minden évben, 
ugy az idén is már belekkel előre tervezik 
a fáradságot nem ismerő kirándulók, hogy 
Szentháromság vasárnapján, vagyis a' jövő 
vasárnap nagy tömegben keresik fel Vads.zy 
Pal júhirnevü vendéglőjét az izsákfai bac ti 
alkalmából. KÓztudoma»u, ho y Vádtszy 
vendéglős ajtói ilyenkor tár ra vannak s a 
vcudégasztalukról a jó bor mellől a többi 
j ó falatok közt az ínyenc kirántott csirke 
sem fog hiányozni s Gábor- cigány gondo-ko-
dik, hogy ez ifjúság reggelig rophassa a 
táncot a vendéglő helyiségében. 

Tanítói beoaaláa. A közóklata ügyi 
miniszter Tihanyi. Márta ipolyvi.,ki rk. mene
kült lanitónót az oslffyasszonyfai rk. iskolá
hoz osztotta be. 

—Tánciskola. Koraiunk tánctanár, érle-
siti növendék', i l , hogy á "lánckurzus 17 én 
kezdődik. A már volt növendékek GO korona 
tandijat fizetnek, beiratkozni meg lehet. Pün
kösd vasárnap este 8 tói Vendégóra Ima, 

Műkedvelő Alsóságon. Az alsósági ev. 
ilja-aa ma ős holnap este nagyszabású mű
soros estél rendez, az alsósági ev. templom 
renoválási költségei j a v á r a Mint halljuk, az 
alsósági ifjúság ismét kitesz magáért és si
kereinek számát gyarapítani fogja. CaelidO-
mölaiek is sokan kirándulnak. a. 

Konknrina. Á veszprémi püspöki pap
nevelő-intézetbe felvételüket kérő ifjak vizs
gálata f. évi július hó 1 én A e. 10 órakor 
fog megtartatni Veszprémben, a püspöki szék
házban. A felvételre f. évi június 30-án kell 
jelentkezni az egyházmegyei hivatalban^ Fel-
vétéluek a középiskola V , VI., VII. és*VIH. 
•osztályát végzel! ifjak. A pályázók a követ-
KC7ö okmányokat hozzák magukkal:. í . az 
V.—VIL osztályról szóió, lehetőleg jeles vagy 
jó bizonyítványt (elég égés bizonyítvánnyal 
bíró ifjak ezen osztályokról nem vétetnek 
fel), illetve a jó sikerrel letett érettségi 
vizsgálatról szóló bizonyítványt. 2, Egyházi 
keresztlevelei s bérmalevelet. 3. A főgimná
ziumi tanulók az állami anyakönyvi kivonatot 
és ujiwiltási bizonyítványt is. 4. Az illetékes 
hiltanártól vagy lelkésztől erkölcsi bizouyit-
ványt A jelentkezők kötelesek ugyanakkor 
.és ugyanott magukat orvosi vizsgálatnak 
alávetni. ' . 

Hétfőn délután fooiball-verseny a 

tatai Move csapatával. 

_ 2 0 . szám. 

« sza-1921. " —_• i . - ... 
Hirdetmény. ~~r. . 

A cmlldhinölki kir. ;.a.i t-ae .is mint 
telekkönyvi hatóság 1921. májas ho 3-an 
ú .- ..ni alatt I : It végze-evel tikŰUbtt bizott
ság ezennel k"- 'orré táazi.:- hogy Kisköcsk. 
Nagyköcsk, Egyházaihetye, Kemeneska-
polna áa Borgata községekre vonatkozólag 
az 1886. XXIX., az 1889 XXXVHI. és az 1891. 
XVL tcikkek érteimében szerkesztendő telek
könyvi betelek készítésének munkálata folya
matba tétetvén, a nevezeti községben a hely
színi eljárás é s pedia az 1891. XVL t c 9. 
§ a értelmében első sorban az azonos-irás 
1921. június 7 ón es ennek befejeztével s 
további bizottsági eljárás fog kezdődni. 

Enhelfouva felssóliltatuak: 
1. mindazok, akik az eddig '"Vezetett 

tHÍekköiiyvI- o i-lúfordo. » le-ji;cyzósekre nézve 
okadaloll éiölétjeszlést Kivannak lenni, hogy 
a bizottság előtt annak, id >j-n j.-'enjenek meg 
é» az fe!dtezjc..r>.ésseikél igázot.i okiratokat 
fntatajetek l - :~ - - r- • 

, ' 2. mindaz.-k, akik v.il.imaiy leiekk'tiiy 
ver.- tl ingatlanhoz telejdenjugilt tartanak, 
hogy a liiaajdonjoz telekkönyvi bekebelezését 
a.kitűzött határidőig a teiekfcOuyvi hatoság-

-hoz itiléaett szabályszerű beadvány utján ki
eszközöljek, vagy a telekkönyvi bekebelezésié 
alkalmas okiratok alapján a telekkönyvi be
jegyzés iránti kérelmeik elől.-rjesz.ese vegeit 
a bizottság előtt jelenjenek ine a, ha pedig 
telekkönyvi b-kebüezosre alkalmas okiratok 
nincsenek, az arirasra az 188G. X X I X t. o, 
15—18. e. az 1889. XXXVIIL t. c. 5 . 0., 7. 
és- 9. fi ai értelmében szükséges adalokal' 
megszerezni iparkodjanak és azokkal igényei 
ket a kiküldölt bizottság előli igazolják,avagy 
oda hassanak, hogy a telekkönyvi tulajdonos 
az átruházás létrejöttét a bizottság előtt savi
val eli.-merje és a tulajduojogbekebolezésére 
engedélyét nyilvánítsa; mert küiőnbeu' jogai
kat ezen az ulon nem érvényesíthetik és a 
bélyeg, és illetek elengedési kedvezménytől is 
elesnek; ' . • 

3. azok, akiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt rgyéb jog van lelekkőnyvileg beje
gyezve, úgyszintén/ az ilyen bejegyzésekkel 
terhelt ingalianok tulajdonosai, hogy a be-
jegyzett jog törlései kérelmezzék, illetve, 
hogy törlési engedély nyilvánítása végeit a 
kiküldött bizottság eló.t j . lenjein k meg, mert 
ellen sutban a bclyegmeiileiség kedvezményé
iül tlesnek. . 

Czelldömölk, 1(21. május 10. 
Farkas S á n d o r Jankó Antal 

kir. telekköiiyvvezitő. kir. betiijzerk. biró. 

Ha Budapestre utazik 
békebeli jóminöségü nőiruha 
szöveteket,!* l i é r n e m ü , vászoo, 
bluz és konfekció-árut akar 
olcsón vásárolni, forduljon 

g J E R N JÓZSEF rt. 
Budapest, IV. Kálvin-tér 1. Alapítva 1869 

Teljesen ujon modem ház, 
-nan épült » 
4 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 vevő. 
Cim kiadóhivatalunkban megtudható. 

Deszkát, lécet és épületfát wag 
gontételekben azonnal szállíthatok. 
Czelldömölk, Deák-ntca 5. » 

Prima 750/780. 
üzemképes benzint 
46 Kér t , elsőrendű 

inayiinga raffia 
(háncs) 60 K-érl, 
98/9»7„ gálickö 40 
koronáért kapható 
Magyar Szövetkezeti 
Áruforgalmi R. t . 
Czelldömölk, Sági-

ntca 28. szám. 

Fedeles u| klntó 
jutányos áron eladó. 
Megtekinthető Jugo-
vils Imre kocsigyár
tónál Czelldömölk. 

Szobafestő
üzlet! 

TuiteieUW érteaite<n 
Czoiltlömriik és vitlt-kti 
I I . é. ItOzöisí-iv. t, hoj-y 
C^s'ld(-mí»!ltti:',LKimt")Íki 
u tc i 5. sráinu ha/lwt i 

szobafestő 
Qzlolut rt (td.'zti-m bu. 

tek, vaFíiiuint i-pyeíT^ 
,-zi)b;ir; ff-Lf.-L!!, ciinft'S-
Lértt. mázolási és min- . 
don a szotafesto* szakba 
Tágó javítást. v -

Izifrvi- modern mán- •' 
kaimmal óhajtom nagy-
rabectíllt mexreodelÖ-
im parifogását tnog-
uyerni, amelyet kérve 
vagyuk 

kiváló tisztelettel 

Lalics Milán, festő. 

Cement e l a d á s . ^ 

j Ü J s z ö a e t n y i L v i i i i í á s , 

Mindazon jó rokonoknak, 
ismerőtöknek és jóbaráloknak,.akik 
felejthetetlen kis leánykánk teme
tésén megjelentek) vagy részvé
tüket nyilvánították, bánalos szia 
vünk mélyéből igaz köszönetet 
mondunk. 

Künsiter Antal é s családja. 

helybeli vasáru üzletébe nagyobb 
mennyiségű cement érkezett, Eladás 
•agyban és kicsinyben a legolcsóbb 
napiárak mellett. . 

A Marczalvölgyi Vizilársjilat irodájában 

Cítitorlö'-:on d. e. 9 (WkYffr nyilvanTfsT 
árverésen e ladá r ra kerül 6 drb. avult 

153X90 dupla ablak. 
cm. méretű ~ . 

Keveset nasz- S Zabó-műhely 
náll l <• I | <t a - - . — • - — . ••• </,. 

berendezés.azonnal eladó. Bővebb ér

tesítés nyerhető Kozma Istvánnál, az 

Uj-kávéhá/.banr ~ - -

Két darab szaba
donfutó 

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

ható a kiadóban. 

Ajánlok kötele-
zellenül raffioált pet
róleumot.ciszternák-' 
ban ab transiloWien 
13 K árban kilón
ként, továbbá rod-
vasat tetszés sze
rinti méretben ab 
Budapest raktár ki
lónként 20 K éa 
végül gyufát 126 
filléres dobozonként! 

árban. 
Bartal István keres

kedelmi vállalata 
Vasvár.Sürgönyeim: 

Bartal Vasvár. 

Egy éves, fajtiszta, 
hosszúszőrű hím 

vadászkutya 
eladó. Cim megtud

ható a kiadóban. 

Kovács-segéd 
jó fizetéssel és tel
jes ellátással azon
nal fel vétetik.Ugyan
itt egy"fiu. kovács
tanoncnak alkalmaz
talak. Bővebb érte-
süés .a-kiaűóhjv.-ban 

nyerne íöT" 

Főzésben kellőleg 
jártat , gyermektelen -

szakácsnő 
azonnali belépésre 
kerestetik. Tudako
zódni lehel Dravecky 

állomásfőnöknél. 

^ t 
villany crArX 1 
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XVII. évfolyam. 

VEGYES TARTALIÜ FÜGGETLEN LAP. 
Megjelen minden v a s á r n i p reggel. 

Előfizetési ar: Egész évre 80 K, fél évre 40 
K, negyed évre 20 korona. 

Egyes szám ára darabonkint 2 korona. 

P<J.16,..trt.i.lé ál kká* : 
DINKQREVE MÁNDOR. 

Sserkes i tősóg éa kJadóblTala l : 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön, 
ide rutézendök a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Jövendőmondó. (a 
Nem értem ngyan még el a törvényes 

százesztendőt, de azért megpróbálom felvenni 
a versenyt a Mesélő Bácsi Nagy Képes Nap
tárának a prófétájával s elmondani egyet-
mást. Igaz, hogy ezek a dolgok nem leszoek 
olyan kellemesek, nem lesznek rossz versekbe 
szorongatva, de ha lesz tiz ember, aki felol
vassa és három, aki belátja, hogy igazam 
van, nem hiába vállaltam magamra az öreg 
Jeremiás szerepék 

Hs külsőleg nézzük Kemenesalja népét, 
hamar azt találnék hinni, hogy itt lakik az 
ország legműveltebb népe. Mert hisz még a 
falusi .sárban is minduntalan szeműnkbe öt
lenek a városi műveltebb élet bizonyos kűlaö 
jelei; a selyem, a bársonyruhák, terdigérő 
cipők stb. Ami a divatot illeti, Kemenesalja 
falvai haladnak a korral, könuyen tanuluak s 
könnyen megválnak apáink és nagyatyájnk 
józan egyszerűségétől.; Hiába, változnak áz 
idők éa.változnak az emberek I Csak az a 
baj, hogy nem miodeubén változnak meg s 
épen abban nem, amiben leginkább kellene. 

A régiek, jó tulajdonságait elhagyják, 
de a hibáikhoz csökönyösen ragaszkodnak. 
Régóta elterjedt mondás, hogy a magyar fa
lusi házaknál az egy ttlen könyv a kalendá
rium. Egyéb könyvet nem vehuéueka világért 
sem, sőt abból sem jó mindegyik, mert csak 
az érvényes és megbízható, csak az éri meg 
az árát, mely nem restelli a jOyeudőuket is 
előszám'álni. Amelyik naptár még azt sem 
tudja megmondani, hogy nem veri-e el a jég 
a szőlőt, nem lesz-e sertésvész szeptember 
3 án, nem é r . a z egy (agara t sem. A múlt
kor láttám egy selyemruhás lalusi leányt 
Czellben, sk i álmos-könyvet vásárolt. Hoey 
ez mikéül fér össze, megfoghatatlan. .Való
színű, bogy az Egyiptomi álmoskönyv uagyon 
szégyelte magát a selyemruha társaságában 
és a ruha som volt'elragadtatva a könyvtől. 
A tulajdonos asouban nem vette, észre a fur
csa helyzetet, neki jó volt a selyemruha is, 
az olcsó áron. csekély 80 korónju megvett 
álmos fiízct is. 

Be keli azonban latnunk, hugy ez igy 
nem jól van. Egyiktől meg kell válni. Vagy 
a_selyemrnháktól, vagy az álmoskönyvektől 
és jövendőmondóktól. A selyemruhákhoz jó 
magyar könyvek illenek,' amelyek azuknak, 
kiknek selyemruha*ra telik, nem is olyan 
drágák s nem is kerűluek többe, mint az 
álmos könyvek. Ezeket a jövendőmondóval 
együtt hagyjuk derék . szomszédainknak, a 
tudatlanság ós elmaradottság mocsaraiban 
vergölödő szerbeknek és románoknak. A-bocs-
korhoz illenek ezek,, nem a magyar csizmá
hoz. Nekünk okosaknak, műveltebbeknek kell 
lennünk, mert csak igy szerezhetjük vissza a 
régi Magyarországok De amig c sak^űJ ső t eg 
változuuk meg, csak a ruhánk tesz szebb, de 
az észjárásunk, a lelkűnk marad a régióimig 
komolyan hiszünk az álmokban és jövendő-
mondásokban, mint a vándor cigányok, addig 
nincs Magyarország részére feltámadás. 

Selyemruha, álmoskönyv, jövendőmondó! 
Legjobban tennénk, ha mindháromtól elbú
csúznánk. Dé ha már az egyiket mégis meg 
akarjuk tartani, maradjon meg a selyemruha, 
de az egyiptomi álmoskönyvet vagyonával 
együtt toloncoljnk ki a vidékről. A jövendő
mondó még ngyis száz éves, már elfáradt, 
hadd menjen pihenni a temetőbe, de olyanba, 
melynek kapujára nincs kiírva, hogy van 
feltámadás. Sfinx 

Szobabeli bútorok, 
kek, valamint egy Jókarban levő ser
tésül azonnal eladó. Cim a kiadóban. 

modern ház, Teljesen újon
nan épült 

-4 szobával, 2 konyha, pince és szép 
udvarral azonnal jotinyos áron e l adó . 
Egy konyha é s egy szoba azonnal 
elfoglalható, mig az egész házat aug. 
1-én veheti korlátlan birtokába a vevő. 
Cim kiadóhivatalunkban megtudható. 

V H Í R E K . 
Űrnapján, csütörtökön a helybeli kaih. 

hívek fényes körmenetet tartanak, melyet 
nagy segédlettel Jándi Bemard in apát fog 
vezetni. Istentisztelet kezdete 10 -órakor. A 
körmeneten elöl az iskolák lógnak haladni, 
mögöttük az egyesületek négyes sorokban, 
legényegylet, vasutusok, kongregáció, a bal-
dachinum előtt a helybeli apáoák, mögötte a 
hivatalok vezetői és a kath. hitközség képvi
selői, utánuk a hívek. 

1 dömSlki apát névnapja . Mindenkép
pen nagyon kedves éa megható ünnepség 
színhelye volt a helybeli apácazárda csütör
tökön délután, amikor a zárda apraja és 
uagyja szép ünnepély keretében köszöntötte 
fel Jándi Bernardin apátot. A népszerű ' főt 
papot nagyon meghatotta s kicsikék szere
tete és ragaszkodása s egy szép beszéd ke
retében köizönte meg a sok ura c-.okrot és 
jókivánatokat Pékteken délelőtt pedig a hely
beli hivatalok vezetni és városunk kiváló 
társadalmi. tényezői személyesen üdvözölték 
s rendházban. 

Szentháromság v a s á r n a p j á r a nagy 
búcsújárások jönnek Szanybó!, Öioöről, János-
házáról, Sárvárról és Miskéről. 

Eljegyzés.N -- h- n Berta N . ev. lelkész fia 
dr. Berta Jenő szeutgottbárdi kir. járasbiro 
eljegyezte Szalay Idát Felsőőrből. A szinpa-
tikus fiatal járásbirót városunk közönsége is 
jól ismeri, mert szabadsagát i t t szokta eltöi-
leui. Itt említjük meg, hogy a m. kir. igazság
ügy-miniszter saját ké re lmén Felsőőrre he
lyezte át. . , 

Bneaoiok Pnnkísd ünnepért. Pünkösd 
kél napján á' búcsújárás az ország I messze 
vidékeiről hívta Czellbe az embereket. A két 
ünnepen kb. 2000 bucsus jelent uttg, kezdték 
a Kőszegfalviak május 13 án, azután szom
baton jöttek kisebb-nagyobb csoportok Zala
erdőd, Zalaszántó, Pénzeskut, Dereoser, Gye-
pükaján, Rábapatona, GyömOre stb közsé
gekből. Pünkösd délutánján jöttek ojbúl Só-
tonyból, Bejczből, Nyaradról a hívek. Hétfőn 
szép, impozáns körmenetek jöttek papjaik 
vezetésével Sitkéról, Gérczéről és Kaidról. 

8zaba: !e lás a hadifogságból. Dr. Ka
bar Flóris plébános testvére, István, aki hat 
évig volt Szibériában hadifogoly, máj. 13-áo 
hazaérkezett a szülői házhoz Pártoefátvára. 

Bncsu Izsák ián . Mull számuukban 
már jeleztük, hogy az idei izsákfsi bocsa 
jósikerfluck ígérkezik. Ebben nem is csalód
tunk, mert amint halljuk városunkból sokan 
rándulnak ki Vadászy Pál vendéglőjébe, aki 
vendégeit fáradságot nem ismerve a legízle
tesebb ételekkel és jó borokkal kívánja meg
lepni. Meglepetésül szolgál az, hogy azinyenc 
kirántott csirke sem fog hiányozni a kirándu
lók asztaláról. A fiatalság jó zene mellett 
reggelié rophatja a táncot 

Eljegyzés. Redler Dezső Keszthelyről 
eljegyezte özv. Kolozsi Sándorod kedves 
leányát Karolát 

lglól diakok. Már hetekkel ezelőtt nagy 
érdeklődés előzte meg-a helybeli ev. iljusági 
egyesület műkedvelői előadását Szép és dí
szes közönség gyűlt egybe s nagy műértéssel 
nézte végig a teljesen kifogástalan előadást. 
Bámulatot keltett, az v-gyesűlet vezetőségének 
ama buzgalma, hogy óriási áldozatok érán 
egy majdnem lelj-.-s'n- nj k i - színpadot vará
zsolt a hálás publikum élé. Elismerést érde
mel ezért Vincze József polgári iskolai tanár, 
aki nagy szakavalottaággal a . szép díszleteket 
megtervi^e, különösen kiemelkedik közülük 

rési dömölki'iaafraaTh-áz^^ De nem
csak a díszletek megtervezéséért, hanem a 
valóban művészies vonósnégyes dirigálásáért 
a legnagyobb elismeréssel kelt megemlékez
nünk a népszerű fiatál tanárról, fáradhatat
lanul és a legnagyobb ambícióval már a hús
véti szünidő alatt betanította a diákokatjiogy 
ha utolsó pillanatban haza érlteznek, már 
csak az ö.-zpróbán kelljen césztvenciök. Ezek 
volnának röviden szok a ténykedések, me
lyekről feltétlenül meg .kellett emlékeznünk s 
most rátérünk magára a darab ismertetésére. 
Farkas Imre. királyi ügyész még az ismeret
lenség homályában volt, midőn eme kedves 
• : * ' «*r ----- : -

daljátékot irta és zenésítette. A Back-korszak 
idejében játszódik le eme poétikus kis törté
net, fent a tótok közt Igló városában az ide
gen kiejtésű, de hazájához hő nép körében. 
S ha vissza gondolunk ama időkre, melyet 
magunk is az iskola padjaiban töltöttünk, 
lehetetlen, hogy ama boldog és gondnélküli 
időkre szeretettel ne emlékezzünk, hát még 
ősapáink diákévei, melyekről annyi szépet 
hallottunk regélni, még csak az lehetett való
jában a garasos világban idillikus. A diák-
szobában az éjszakai mulatozás ólán alussza 
az igazak álmát a két d iák . Petki Pali és 
Holéczy Pista. Koczor Lajos Pali szerepében 
teljesen beleélte-magát s ügyes színpadi tár
salgó. Koczor Dani Pistát játszotta nagy. fö
lénnyel, játéka jól kiforrott s mint elsőrangú 
baritonista díszére válnék bármely színtársu
latnak. A harmadik' lakótárs Szidor Dezső 
szorgalmával felülmúlja társait s irigyli azok 
kiváltságos voltát Eme szerepben Erőss Sán
dor igazán szép é i eredeti alakítást nyújtón. 
A hű és lelkiismeretes, de titokban a diákok 
pártján alló Simák pedellus fölzavarja a lur
kókat, közli a tanári kar intelmeit Somogyi 
György szinte kabinetfigurát kreált eme sze
repből s meglátszik rajla, hogy szerepére 
nagy buzgalommal készült. Majd—megjelenik 
a Ezineu a bájos Éviké (Bálint Vilma), hozza 
az ozsonnát és jól megmossa Pista fejét a 
Inmpojásokért Eme .fiatal leányka a -színpa
don nagy otthonossággal mozgott, szép és 
tisztán csengő hangja összhangban volt meg
lepő játékával. Pista bucsut-véve, Palit veszi 
elő Éviké, majd ezek után összejön a diák
sereg s közéjük toppan Odrobiua Janó korcs
máros s meghívja a fiukat egy ki-- mulato
zás:.:. Ki ••> Sándor eme nehéz komikus sze
repkörben ugy mimikájával, mint mozdulatai
val a közönség -megújuló tapsai közepette 
nagy hatást ért ek De megjelenik Tircsák 
tanár (Berecz Lajos) s óva inti ar ifjúságot, 
hogy kerüljenek mindent s hagyjanak fel a 
Inmpolásokkal, mort az végzetes lehet rajuk 
nézve. A szigorú, de jóindulatú tanár szere
pét ügyesen hozta ki. Majd egy szép karének 
után az egész diák-sereg elvonul. Éviko észre
veszi távozásukat, sajnálja őket s közben az 
alattomos Szidor szerelmi ajánlatokkal üldözi, 
de kereken visszautasítja és elszalad. Szidor 
gyűlöletével és bosszúállásra való eskűdözé-
sével végződik a felvonás. A második felvo
nás' a korcsmában játszódik le, a korcsmáros 
nehezen várja a diákokat, akiken szeretettet 
csüng Nemsokára megjelennek s megkezdő
dik a nótázás és poharazás,' de betoppan a 
pedellus, kire a huncut diákok takarót dob
nak s fogadalmat tetetnek vele, hogy nem 
áru'ja el őke t Odrobina leviszi a pincébe s 
a mulatozás tetőpontját éri el. Váratlanul 
megjelenik a színen Petki János polgármes
ter, Pa|i édesapja (Somogyi Gábor), aki gú
nyosan feddi a diákságot. Holéczi kibékíti 
Palit apjával, mire az öreg is részt vesz mu
latozásukban Pista meghívására. Pista szép 
dalokat énekel s közben a polgármesternek 
megárt a finom borocska és szavalni kezd, 
mialatt a diákok éjjeli zenét adnak Évikének, 
amellyel végződik a második felvonás. A pol
gármester szerepében Somogyi jelentős ala
kítást nyújtott Kudelka Tóni Nagy Ferenc 
volt, temperamentumával és játékával erős
sége volt a diák együttesnek. Bognár István, 
Németh István és Molnár József diákfigurái 
jól sikerűitek. A szép szerenádjelenet után 
tanári szobában vagyunk, hol a tanári kar 
szigorú vallatást folytat Az igazgató (Kiss 
Gyula) Pistát felhívja, hogy énekeljen dalo
kat, a szép szomorú magyar népdalok köny-
nyekel csalnak ki a tanári testűiét szeméből; 
majd .víg dalokat éueke l te t s azirzáii jiatáro- • 
zathozálalrá','yEmijna?rl1r^^ 
gató energikus volt, a másik két tanár (Kop
pányi László és Kenései István) jól megálltak 
helyűket. Bakteri Koppányi Károly adta 
tipikusan. Pali kirjsapásáral és Évikétől való 
megjiató búcsújával végződik a fölvonás-. Az 
utolsó felvonás 10 évvel később játszódik egy 
majálison, moly találkozója a régi diákoknak, 
de úgyis '* ismeri mindenki már a végfejle
ményeket, megjönnek a régi diákok, Szidor 
kosarat kap, Érike Palié lesz s ennek OrO-

j mérő 0 h bina Jar.ii nagy vigságot rendes. 
. .Mielőtt a darab ismertetésit befejeznök, nem 
' mulaszthatjuk el, hogy ezen nagy sikert é r t 

és más Idegen pén
zeket a legmaga
sabb árfolyamon 

vasáról a : 

Kemenesaljái Ta
karékpénztár R T . 

^zeUdömölk. 

Kocsigyártó 
üzlet átvétel! 

Tisztelettel, érte
sítem Czelldömölk és 
vidéke közönségét, 
bogy Czelldömölkön 
a volt Sas-szálloda 
épületében levő Ede-
fényi Szabó József-

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

Á kocsigyártó 
szakmába vágó min
den aj munkát és 
javítást elvállalok és 
azt a legteljesebb 
megelégedésre gyor
san készítem. 

Kárpitos s u l i i 
kat ugy üzletemben, 
mint házaknál a leg
szebben készítek. 

Kiváló tiszteletiéi 
Polczer Imre 
kocaigyártó. 

Cséplöszekrény 
Használt, bármilyen 
állapotban, 22—28 
coll dobszélességben 
megvételre kereste
tik. Cim a kiadóban. 

B a j nj rendszerű 
Sanltas szobagőz-
íürdő és egy ke

rékpár eladó. 
Cim a kiadóban. 

Jókarban levő 

k ó d a r á l ó 
eladó Alsóm esteri ben 
Bárdossy Zoltán gaz. 

daságában. ' 

Hat mm. elsőrendű 

sertés 
zsir 

eladó..Cim megtud-
haló a kiadóban. 

S m i r n a -

s z ő n y e g 
2-24 - 1 • 45 nagy
ságban, teljesen oh 
azonnal eladó. Cim 
megtudható a kiadó

hivatalban. 

daráló 
uj vágással, telje
sen jó karban eladó. 

Cim a kiadóban. 

kitűnő tiszavidéki 
morzsolt, vaggonté-
télben * megrendel
hető, kisebb tételek
ben azonnal kapható 
helybelieknek hAt-
hoz szállítva mm. • _i 
1250 kotorni Dr . 

Rédey, állatorvos, 
terménykereskedő. « 



9. oldal. K S H EÍJESA L J A 21. 

darab főrendezőjéről, Várallyay Isivánrój jaeg_ 
ne" MnlekexUtoa.. A sikerben nsgyrészbetv^ő 
is osztozik, mert kiváló műerzékével és e 
téren szerzeit dus tapasztalataivá! egybevágó, 
pördüli kény szép előadást produkált. Az ér
kötési sikertől* nem-maradt el az auyagi sem. 
Tegnap este másgfllszor került szinre zsúfolt 
ház előtt, a sikeresak ismétlődött. Az elő 
adást reggelig tartó tánc követte. 

Le lkészvá la sz t á s . Fabian Imre «olt 
czelldOmölki ev. segédlelkész, jelenleg kölesdi 
lelkészt a -sárszeutluriuczi ev. gyülekezet egy-, 
hangulag lelkészévé választotta. A Salai lei
kész Záborszky Sándor kir. bír. végreh. veje. 

Vasárnapi szesztilalom. A keddi me
gyegyülés tárgyalta Győr vármegye átiratát 
nyilvános italmérések zárválartása és nyil
vános mulatságoknak csak keresztény testü
lelek részére leendő engedélyezése -iránt. A 
kérdéshez Tuboly Lajos szólt először hozzá, 
ellenezte, csak azt kívánta, hogy a pálinka 
kimérést tiltsák meg vasárnapon. Majd ü- íi 
Lajos ny. főispán csak áz átirat második 
részét kívánta mellőzni és javasolta, hogy 
az italméró helyek vasárnapi zárva tartá
sához járuljon hozzá a- megyegyülés.-' Az 
állandó választmány OstUy javaslatát fogadta 
el. I t t emiitjük meg, hogy a megyegyülés 
egyhangú határozattal követelte a. destruktív 
sajtó megreod&zabátyoxását, a kereskedelmi 
forgalom felszabadítását s tiltakozott a sza-
badkűmives páholyok visszaadása ellen. 

Évzáró vizsga. A czelldomölki ev. 
népiskolában az évzáró vizsgák a következő 
sorrendben fognak megtartatni: a IV. V I . 
osztály növendékeivel május hó 29 én délu
tán, az I — I I I . osztály növendékeivel pedig 
június hó 5-én deistán. 

Vasutasok k a b a r é j a . A vasúti műked
velő ifjúság június 4-én a Griff szálloda 
kerthelyiségében kabaréval egybekötött tánc
mulatságot rendez. 100 tagu rendezőség buz
gólkodik ax est sikere érdekében. A meghí
vók .legközelebb szél küldetnek. 

Gyorsvonatok indulnak jún iusban . 
A júniusi nyári menetrend közöloi fogja, 
hogy a Budapest—Győr és 
helyi vonalon naponként 

megfeledkezni á kiváló rend-zöröi, Hettliiigér 
Gusztávról, aki sikereinek szamát egy jelen
tőssel gyarapította, fáradhatatlan energiával 
nemcsak rendezett, hanem a diszlelek, i és a 
csinos függönyt is, no ineg a színpad i-retet 
képező falazatot öumaga festette, motívumai 
valódi mdvészalkotásra vallanak. Reméljük, 
hogy rövid időn belül ismét kedveskedik ne
künk egy ilyen kedves előadással. Pünkösd 
hétfő'i az előadást megismételték, amelyet 
reggelig tarló tánc 'köré te l t . Felülfizettek: özr. 
Sebestyén Jánosné 200 K, Bejer Géza, Han-
zsér Lajos 100-100 K, Joós Géza, Brnokuer 
Béla, Kovács Ferenc 50—50 K, Szabó Imre, 
Hanzser Dénes, Hanzsér Józset, Varga László 
30—30 K, Dinkgreve Nándor, Koczor Marton, 
Nagy Miklós 30—30 K, Günsberger Ignác, 
Pollak Sámuel, LOvaonba Lipót, N. N. Mes
ter Gergely, N. N., Bertalan József, Kníassy 
Gábor, Kiss Imre 20—20 K, Stetra Gyula 15 
K, Somogyi János, Kohn FO np, Guger Karoly, 
Somogyi Ferer.c, Z-.ambokt Pá'; Fmta József. 
Somogyi Mátyás 10—10 K. 

J ó g g y á r t i s . A helybeli jéggyár a me
legebb időszak beálltával a héten megkezdte. 

. üzemet. A kristálytiszta, tömör törnbtt imTjég 
1 átvehető a leiepan naponta reggel 6—8.ig 
! és este 6—8 tg a tavalyi árakon. 

Schenk Jenő , a világhírű telepatikus 
és suggesztios fenomén, aki 2 éve tartja izga-
lombao szet-zaties mutatványaival Budapest 

; közönséget, mint a budapesti színházi lapek 
; jelentették, nagy országos tornára indul. 
. Htjában ellátogat ide is és f. hó 22 én és 
: 23 án a Gnfi-záí .o termében táríja érdekes 
j lebilincselő e lőadását Schenk Jenő a s.- kte

kintélyek véleménye szerint ma Európa leg-
: nagyobb attrakciója, a sziliházi és napi lapok 
j a csodálat hangján foglalkoztak ujabb kísérle

teivel. Eseményszámba menő estélyei nyomán 
j valóságos Schenk láz fogja el az embereket, 
j Jegyek előre válthatok-30—20—10 koronáért 
I a- Dinkgreve könyvkereskedésben.' 

Ojraoltás. Folyó hó 22-eu kezdődnek 
> a szokásos éri ujraoltások a rom. kath. BB-" 
r iskolában. Ma vasárnap déluláu 2 órakor a 

Győr—Szombat- { 3 évig bezárólag szülelettek. 24 én p dig 
indulnak gyors- I a 11 évig születettek kerülnek oltás alá. A 

( 
•ni'd, Horváth Sándor, Ihász Adtál, Németh 
Sándor-Kjss G,un, Snúiogyi- Gtbor, • Remeti*-
IK-.i-s, Zil l iur . czky. Márton, Katasy l>lvuo, 
Ihász bt., Nem-th Jenit, Ni-.y Feier,c. An'ai 
Lajo.-. Bei- J rs , lné, X. N , N . N , Béita 
József. Kopp- . László, 10--10 K, Deli 
Árpád 8 K, I) ezy Z'-m-ka ö K, N. N., 5 50 
K, Erős Sáiidorue, Kópp>uyi Karoly, Fehér. 
Jánosné. iíj. Koczor József, Simon Mátyásné, 
Rúzsa Józsutuei Jánosa Pa.ne 5—5 K, Öriei 
M. Jakab Péter, Szarka Irma 4—4 K, Molnár 
József 3 K, N. N., N. N„ Tóth János 2—2 
K, Horváth Mariska, Fiula Kálmán, Garai 
Rezső 1 K, K -i-'tig-r N , Klein Jakab, Klein 
Béla, Klein Sarca, Weisz Jenő, Spilzer Gyula 
urak tekintettel üunepükre, adományaikat 
csak bejelentették, azt Grót városi pénztár
nok urnái befizethetik. Fetiti jnindiHnro, 
nemesen gn-ulo'fc.,zó hazafiaknak ázatna mond 
halast kösr.üoeut a pole. fiui.k.- "Berzsenyi 
Dániel önképzőkör «e. 

A -Magyar Nép*, e kitűnően szerkesz 
tett és n-.uy t'lterjed-'ttse.e.rlt örvendő képes 
család: lap .egujebb 20 ik .-zárna igen gazdag, 
tartalommal jelent meg. — Ebben B. leji. 
u'óbbi Azárr-ban is íolyiaindik Rákosi Vik
tor gyöoyörü regénye, amely mellett a szór. 
vegrészből^iélnelkednek: Turcsa:,yi . István 
nriveUája, Jisray Horváth K amér es Fodor 
Pál v-r.ei, Benke Tibor cikke a dunameltéki 
pfcpökválasztás:6', tqvábbá a Jókai-szoborrol 
es a Zrínyiekre,, szóló cikkek. Aktuális liép* 
anyaga szebb és változatosabb minden -más 
hetilapéoái. A. »M.igyar N - f előfizetési ára 
negyedévre 60 korona. Mutatvány számot 
szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, VIII . , 
Szentkirályi u j ) 0 . 

A g é s g é f t e s e l ő k és kazánfűtők legkö
zelebbi képesítő vizsgái Sopronban június hó 
3 ik-napján d. e. 9 órakor fognak megtar
tatni. A kellően felszerelt vizsgálati kérvények 
a m. kir. ker.-iparfelügyelőséghez küldendők. 

vonatok. - j szemle lolyó hu 29 én, illetve 31 én lesz. Az 
Műkedvelő Alsóságon. Pünkösd va- ] " ' í 4 9 ' d ' { 3 k o r o n » , amely összeg nyomban 

sárhapjáu tartotta az alsósági ev. ifjúsági ' 'ehzetendő, : _ — j 
egyesület az alsósági ev. templom renoválási 1 Tosol tó-mulaiság. Az o-tfi'y isszonyf n 
céljaira műsoros estélyét A nagy szinházte- | önk. tüzoltóegylet június 5-én az egylet zászló 
ram zsarolásig meglelt A Himnusz eléneklése I alapja javára Cnvc- Mihály v e n d é g l ő j é b e n 
után egy kedves népszínmű >A bóbitás ga- | táncmulatságot rendez délután 3 órai kez 
lamb< következett, melyben Baranyai Imre 
mint a falu első gazdája, családja érdekeit 
mindenben elősegítő családfő volt, ki leányá
nak nem a saját fajtájából, hanem az uri 
körükből választott vőt, szerepébe kitűnően 
beleélte magát s játéka nagyon biztos és 
nyugodt volt. Pelő Juliska, mint neje, aki 
leányának szrrelmi házasságától nem idegen
kedik s határozottan elősegíti, hogy válasz
tottjával . összekerülhessen, terveit ügyesen 
keresztül viszi, alakítása annyira eredeti volt, 
hogy eme parádés szerepben egy hivatásos 
színésznő sem nyújthatott volna jobbat. Böskét 
Bertalan Mariska játszotta. Odaadó, I ű sze
relmes, édesen szövögeti választottjával a 
tündér szép jövendőt, de közbe jő az apa 
parancsa, hogy hozzá kell menni a körorvos 
hoz, akit neki szánt Szembe száll vele és 
bevallja, hogy a kovács legényt már régóta 
szereti és csakis az övé lesz; ugy éneke, 
mint játéka nagyon kedves volt, meglátszott 
rajta, hogy teljesen átérezte eme nehéz sze-
repet'Partnere Somogyi Jenő kovácslegéoy 
vo l t Igazán elsőrangú hősszerelmes," aki nem 
riad vissza semmi tő . hogy választottjával 
egybekelhessen. Játékának nem maradt mö
götte éneke sem. Remport Jolán, Hajba Sán
dor, Havasi József kisebb szerepeikkel nagy
ban emelték a darab sikerét. A részeg kis
bíró szerepében Zsámboki Pál nagyon ügyes 
komikusnak bizonyult Mókáival sok derült 
séget keltett s mint láttuk, kiváló szakérte
lemmel kezelte a nyakas üveget, -minthogy 
igaz is*. A darab után Lehel kürtje, Mórocz 
Lajos sárvári takarékpénztari pénztáros kiváló 
értékű melodrámája következett. A színpad 
erre a célra gyönyörűen volt beállítva, meg
látszik, hogy értenék eme kiváló és ritkán 
hallható műfaj előadásához. Esztergályos 
Bözsi nagy hatással és Ugye., hanghordozással 
adta elő a szép melodrámát, amelyet táró 

s é r t Sikere óriásj^volt, ngylvJgy köz-
^íeBfa"*' ! B ^ I | v ^ ' s 1 « ' W * > r 

>Tátralomniczi csúcshoz* adott ráadásul 
Szép Hungária jelméze emelte előadását 
• Könnyek* irredenta dalt Molnár Lina éne
kelte, szép hangja a nagy terem akusztika 
jaban jól érvényesül A szép dalt megújráz 
uia kellelt A műláb népszínmű következett 
e z u t á n . Ez_ az üde, falusi levegőjű hábbros 
népszínmű előadása minden szereplőjének 
egyformán dicséretére válik. Igazán megér 
demlik a dicsérelét, mert előadásuk egybe
vágó és teljes egészetrképetr t t . Nem szabad 

dettel, 
| Ker tmegnyi tások. Hogy megjöttek a ' 
; szép meleg napok, kezdik nyitogatni a ven- j 

déglői kerthelyiségeket, űrnapján, csütörtökön : 

Bálint István Zöldfa vendéglős nyitja meg 
kerthelyiségét láncmulatsággal és dijtekézés- ! 

' sel, belépődíj nélkül. — Jövő vasárnap pedig 
I a dömölki László féle kertíi^lyiség. nyílik meg ! 
I ugyancsak táncmulatsággal és dijtekézéssel. ' 
| Belépődíj 10 koróha. 

Eltűnt tűzifa. A jáoosházai aradalmi < 
i erdőből az erdészeti hivatal becslése szerint , 
j 3000 korona értékű lucfenyő és ágfa eltűnt. ' 
j A jánosházai csendőrség ez ügyben nyomó* 

zást indított és négy karakói, négy kíssom-
lyui és négy jánushazai lakos ellen eljárást 
indítottak. - - ' . - j 

Műkedvelői e l éadás . Az alsómeateri ! 
ifjúság jövő vasárnap Simon Géza gazdasági 
épületében műkedvelői előadással egybekötött j 
láacmulatságol rendez, melynek tiszta jőve 
delmét az Alsómesteriből elesett hősök em- j 
lékalapjáoak javára fordítják-. Kezdete délután 
4 órakor. Színre kerül: >Bognár Kati* nép- I 
színmű és >Az elérenholl házaspár* vígjáték. 
Az ifjúságot Szabó Antal eddigi h tanító la-
líitotta be a darab előadására. 

B e r u e n y i D ia i é i c i e l ldémdlk i szobra, j 
A május 7-éu, a Félix ligetben tartott B-r- I 
zsenyi ünoepélyeu Berzsenyi szobrára a kő- I 
vetkezők adományoztak: Hitelbank 200 K, i 
Dr Czifrák Jánosné 150 K: Dr. Berzsenyi J 
Jenő, Dr. Diczy Kálmán, a polg. liuLsk. I 
• Berzseuyi Dániel önképzőkör* e 100 — 100 K, i 
Berzsenyi Dezső, Berzsenyi Dezsőné. Berzsenyi I 
Jolán, Febert Lajosáé, 'Fekete Lajos, Dr. i 
Hethesy Elek, Huchausen Ede. Jándi Bernau- i 
din, Dr. Pletnila Ferenc, Póslay Gusztáv, 
Simon Sáudor, városbíró 50—50 K, .Brandl 
N, Kirchner Elek 40—40 K, Dinicl Géza, 
Katona Fülöp, Kiss Sándorné, Tóth László 

Ruharaktár. 
Czttlldömdik és fis 

déku n. é: közöuaé&e b. tudomására, liogy 
CiHÜd^mniL.'.;] i'-vt'kk ezolfl:1. I Bárány ven
dég'fihen felo zlatott üzletemet Kecsny \. íjo-
bdrkerp&kedd üzletéi.ek (Városháza épQlei) 

egyik felében ojbú! raognyituttam és 

- k é s i férfi, fia- és gyermek-
r n l i á 1 / h n I állandóan nagy 
l U U c l r v U U l raktárt tartok. 

Minden igyekezetem <>da irányul, hogy 
miként a múltban, a jelenben is t vevőimet 
kilogástalan jó minő'ézü áruval olcsóu éa 
pontosan elégítsem ki . 

Elvállalom minden e szakmába vágó 
munka elkészítését. 

Kiváló tisztelettel 
Scawartz Vilmos, szabó. 

r B T a f W T « ^ 1 í ^ ^ * 0 - ^ 
Draveczky Árpád Dezső Lajosné, Fesler í 
Erzsébet, Dr. Havasy Béla, Kemeuesi József, ,' 
Klein M. Macsotay István, Nagy Miklós, Naay ' 
Sándor, Novak Ferenc. Papp Sándor, Dr. I 
Seregély Pálné, Szarka Mariska, Sztrókay 1 

Mariska, Talabér Károly, Tóth Miklós, Várai- | 
lyay Irén, Záborizky Nándor 20—20 K, 
Koinaücs Ernő 15 K, N N. 13 K, N. N. 
12 K, László Sáudor, N. N. .<.»;...; Károly, 
Komatics N , Kiss Janó, Szórády Dénes, N. 
R;, Koczor Lajos, Berecz Lajos, Koczor Dá- azonnal 

Kertmegnyitás. J - g 
. ^ p k e r t h e i y i s é g e m e t 
jövő vasárnap, vagyis május bó 29-én 

ftSTor táncmulatsággal 
é s tekeversennyel megnyitom. 

• * A tekeverseny kezdete délután 2 
órakor, -a tánamnlatság délután i óra
kor kezdődik. Belépődíj 10 korona. 

Három dobás ára 3 korona. 
A verseny dijai: I . díj egy malac. 

I I . díj egy liba. I I I . dij egy p&r csirke. 
A n. é közönség pártfogását kéri 
ösv. László Fereicné, vendéglős. 

Férfi- és nóiszabó! 
O.tlldömölk és vidéke n. é» kOzOnsége 

b. tud >mására li -zuin. hngy a háború folytán 
katonai szolgálatra való buvouulásom a ialt 

&ST férfi- és nőiszabó ^ 
most újból megnyitottam Czc'ldOmO'kfín, 
Baross- utca 9. aram alatt. 

M-T1 k utáui reod-'léseket a legdivato
sabb szabásba.., pontosan és jól készítek. 

B rtisaa pártfogást kérve, 
kiváló tisttelettel 

Tibortz Sándor, szabó. 
gonté te lekben azonnal szállíthatok. 
Czelldömölk, Deák-ntca 6. 

Czelidömölkön, jóforgalmu helyen. 
: - • 1064 négyszögöl 

h á z h e l y . - t e l e k 

Fedeles nj U l t i 
jufáhyns áron e l a d ó . 
Meglel'inthető-Jago-. 
vita'Imre kocsigyár
tónál Czelldömölk. 

Szobafestő-
üzlet! 

Tisztelettel értesítem 
Cz-illdOmÖlk és vidéke 
n. é. közönségét, hogy 
Cze.ldómnlkÖn,D5mo.ki 
utca 5. számú házban 

szobafestő 
üz • : rend-íztum be. 

Evá-i-iloai uj épQlti-
lek, ' VB>»miiil **gy«s 

/ssQtiájfc f«-ii*'si**f, cimft*s 
te^:, mázm! tsi éa miu-

. det; H - • ..." :C> zsákba 
tagii javítási. 

Isléara, modern mun-
káimin il óhajtom uagy-
!..: c u ra-urriiidelfí-
"ím p.rlfojását mog-
Dyerni, anitHyet kérvu 
vagyok 

kiváló lis/.tel.-ttel 
Lalics Milán, festő. 

Két darab szaba
donfutó 

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

ható a kiadóban. 

A|ánlok kötele-
zetlenul raSinált pet
róleumot ciszternák
ban ab transilo Wien 
13 K árban kilón
ként, továbbá ruci-
vasat tetszés sze
rinti méretben ab 
Budapest raktár k i 
lónként 20 K és 
végül gyufát 125 
filléres dobozonkénti 

árban. 
Bartal István keres

kedelmi vállalata 
Vasvar Sürgönyeim: 

Bartal Vasvár. 

Egy éves, fajtiszta, 
hosszúszőrű hím 

vadászkutya 
eladó. Cim megtud

ható a kiadóban. 

eladó. Cim 
J - t — 

a kiadóban. 

Főzésben kellőleg 
jlrtas, gyermektelen 

szakácsnő 
azonnali belépésre 
kerestetik. Tudako
zódni lehel Oravecky 

állomásfőnöknél. 

Tengeri 
vetési és takarmá
nyozási célokra mé

termázsánként 
• 960 koronáért 

k a p h a t ó Herzfeld 
Mórnál Czelidömöl

kön, Sigi-utca. 
Vaggontételekben 

olcsóbb ! 

' Ajálílbk'elsőrendu 
szegedi édes pap
rikát. Cim megtud

ható a kiadóban. 

Lakóházat 
megvételre keresek. 
Cimel kérem e lap 

kiadóhivatalába. 

Diókért vt 


