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Hegjeien minden v a s á r n a p reggel 
Előfizetési ár:.Egész évre 80 K, léi é v r e ^ e p r j : , 

K, negyed évre 20 korona.; ~ I * . . f JJINKOREVE NÁNDOR. 
Egyes szára ára darabcnkiut 2 korona. 

Szerkesz tőség é s k i adóh iva t a l : 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön, 
ide intézendők a szellemi részt illető közlemények, 

lürdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Berzsenyi Dániel ünnepély 
Egyházashetyén. 

Kissé szeles, borongós idő voll. Talán 
az időjárás is megérezte, mire készültünk 
ma, janius 15 én. Talán azért fojt a szél, 
hogy elhozhassa nagy költőnknek hamvait 
szülőfalujába, abba az egyszerű kús szóbába, 
ahhoz az egyszeri! kis emlékműhöz, talán 
azért sin az ég, azért könnyezett, hogy meg
könnyezze azon nagy magyarok emlékét, í t -
nek teste ugyan meghalt, de lángszava most 
is él és örökké élni fog. 

Nagy napunk volt. Örömmel telt el.szi-
vünk, midőn a 120 főből álló szombathelyi 
főgimnázium Berzsenyi önképző köre megér
kezett Bibáról gyalogolva hozzánk. Örült a 
szivünk, sirt a lelkünk örömében, hogy van- j 
nak még magyarok, magyar diákok, kik tisz
telik, szeretik; hazájuk nagyjait, kiknek minta- I 
képük Berzsenyi, kik meghallják, megértik I 
ostorozó szavait. 

Szívesen • fogadtuk ókelr Faln végénél 
vártuk az égési falu népével, a tanulók taní
tóik vezetésével, zászlókkal, szerettük volna 
valamennyit keblünkre ölelni és ugy mondani: 
Isten hozott bernietekéi. . . . 

/Készültünk a nagy napra. Nemesszivü, 
jótékonyságáról közismert földesurunk fölső-
büki Nagy Sándor odaadta a község lakos
ságának egész napi, tejhozadékát, ' 3 akó jó 
nagysomlyói bort és egy ökOr húsát, hogy 
kedves ifjú vendégeinkét minél jobban ellát
hassuk. ' * 

9 órakor érkezlek meg Mindjárt első 
dolguk volt földesurunknál, - Magyar János 
plébánosnál és Andalíts Lajos körjegyzőnél 
tisztelegni.' Ezután egy kis reggelivel láttuk el 

" ifjú barátainkat, amely után kivonultunk az 
. ifjúsággal éa a község egész lakosságával ün

nepelt nagy költőnk szülőházához, illetve 
emléktáblájáhozj melyet a lakosság felkoszo
rúzott és ünnepi emelvényt is t tészitelt 

A Himnusz eléneklése után Andalíts I-a-
jos körjegyző fogadta a tanári kart és az 
ifjúságot Egyházashetye község nevében a 
következő lelkes üdvözlő beszéddel: 

7 . Mélyen tisztelt ünneplő közönségl 

Az,a nemzet nagy és dicső,amely nem
zetnek nagy nevű ősei, bölcs oralkodói, vitéz 
hadvezérei, hires tudósai, nemes művészei, 
lángeszű írói, hazát rajongón szerelő kOítői 
voltak éa vannak. 

Minden nemzet nagyságának, életre va
lóságának, kultúrájának fokmérője az, hogy 
hány ilyen tehetséges, nagytudaso lérfiut tud 
a múltból felmutatni s a jelenben is felsora
koztatni a tudomány, művészet és költészet 
terén. 

A magyar nemzet e tekintetben nem 
áll az utolsó helyen, sőt talán az elsők kö
zött, mert hisz a Kárpátokkal övedzett szép 
hazánk földrajzi helyzete szinte pracdestinálja 
a magyar nemzetet arra, hogy hires, dicső 
és nemes államférfiakat, tudósokat, Írókat és 
költőket adjon a történelemnek és az iroda
lomnak. 

Magyarország volt egyrészt a nyugati 
műveltség yédbástyája a keleti barbár népek
kel szemben. . 

Nem sorolom tel azokat a dicső - kor
szakokat s abban szereplő nagyjainkai, mart 
hisz a leikés tanuló ifjúság azt a történe
lemből és irodalomból jól ismerheti 

J * "Anagy államférfiainknak, tudósainknak, 
Íróinknak, költőinknek, illetve ezek telteinek, 
alkotásainak, műveinek megismerése, megta
nulása és követése adja megászükséges erőt, 

- , ^ M z l a U l u á a LúlódO .ifjúságnak a., küzdel-, 

itelifjusaga megtanulja ismerni ,^ecsr jf ín , 
tisztelői éa szeretni, az 0 útmutató nagyjait, 
annak a nemzetnek van reményteljes jövője, 
van történelmi hivatása.. 

Ha á nemzet és társadalom nagyjai 
emlékének áldoz, Önmagát becsüli megLáttuk 
a közelmúlt időben, hogy mily szerenc<éllen-
ségne döntötto az országot á nagyszerű őseink 
dicső emlékeinek sárba tiprása, a mult és 
jelen tekintélyeinek- lerombolása, _az egész 

- nemzetet-gyaláztak meg-vele. — 
•—- Szórnom .emlék, sokáig fogjuk nyögni 

átkos kOxelkezményeítTJde hagyjuk ezt, 

rátsokhoz, melyekből éltető erői merítve meg 
tudunk birkózni a sivár jelennel, hogy acélos 
teremtő erővel megalkossuk — ha nem. is 
magunknak — ti , gyermekeinknek, unokáink
nak a szebb, boldogabb, egész Magyarországot. 

Egyházashetye község azon szerencsés 
helyzetben van, hogy szinte adott a magyar 
nemzetnek egy dicső, láugszavu nagy költőt, 
mert itt e házban született 1776. május hó 
7-én Berzsenyi Dániel, itt töltötte ifjú korát, 
ez a kies vidék ibletle meg költői fantáziáját. 
Ugy tudom, Önök ezen dicső koszorús nagy 
kOllőuk halhatatlan emlékéuvk áldozni zarán
dokollak ide, Nem ez a kis emléktábla meg
tekintése hozta ide önöket, hanem az a szent 
hevülés, az a nemes gondolát, hogy megtisz
tulva, megerősödve Bsrzsenyi Dániel magasz
tos eszméinek, rajongó hazaszeretetének szent 
tüzében magukhoz vegyék a nagy kOltő hal
hatatlan lelkének soha ki nem alvó szikráit, 
hogy megújult lelki erővel lépjenek a haladás, 
tudás küzdelmes terére a .Romlásnak indult 
hajdan erős magyar, ujjá teremtésére. 

Egyházashetye község hazafias lakos
sága neveben, kik összejöttünk önökkel együtt 
Ünnepelni, örömmel üdvözlöm a nagyságos 
és főtisztélendő tanári kart, akik betöltik azt 
a nemes, magasztos hivatást, hogy a neve
lésükre bízott tanuló ifjúság fogékony szivébe 
bele palántálják a dicső nagyjaink iránti tisz
teletet, megbecsülést és szeretetet. 

Örömmel üdvözlöm a szép és nemes 
érzelmekre kész tanuló ifjúságot, akik kö
vetve lelkes tanáraik buzdító szavát és. szivük 
hazafias sugallatát, elzarándokoltak ide, Ber
zsenyi Dániel koszorús nagyköltőok csendes 
kis szülőfalujába, egyrészt leróni ifjúi kegye
letüket, másreszt urőt, -kitartást, bátorságot 
merilenj^aunak rajongó-liaza=zereteteből,me
lyet^ költeményeiben, ódáiban kutfoirasul, 
örökségül reánk hagyott. •". 

S midőn önöket kedves tanuló ifjúság 
itten látom a nagy költőnk iránti tiszteleitől 
átszellemült arccal, tudásvágytól csillogó szt* 
mekkel, tettekre !.»-z acélos izmokkal, biza
kodó reménységgel kulcsolom össze kezein 
eV fohászkodom: 
.Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 

-Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország lellámadásában*. 

Mert az a nemzet, amelynek hazátsze
rető, nagyjait tisztelő tanuló ifjúsága vair, el 
nem pusztulhat, az a nemzet élni akar és 
élni fog bTOkfcé. 

Lelkes neszedével az ünnepélyt magas 
színvonalra emelte a szűnni nem akaró él
jenzés és percekig tartó tapsvihar után meg 
kezdte az ifjúság a maga programmják 

Nagy költőnk szebbnél-szebb költemé
nyeit szavalták el: .Magyarokhoz.,— sajnos, 
még ma is ugy van, . mint az első sora 
moudja: .Romlásnak indult hajdan erős 
magyar.. Fohászkodás, Búcsúzás Kemenesal
jától, majd az ünnepi szónok, a főgimnázi
umnak most jelesen érettségizett növendéke 
Podrafszky István méltatta a mai nap ma
gasztos célját, hagy költőnk érdemeit, egy
szerű, de mégis szirigható szavakkal, az egy
szerű falusi népnek elmagyarázta nagy köl
tőnk eszméit. 

Szivig, veséig hatolt Erdélyi Irén főgim
náziumi tanárnak fogadalma, hogy magunkat 
destruktív eszméktől eltántorítani nem hagy
juk, szivünkben, lelkünkben megfogadluk,hogy 
Berzsenyi nyomdokait, nagy őseink példáját 
követjük. 

örékké emlékezetes lesz Vadász Norbert 
főgimnáziumi tattaraak beszőaa, mstyben is
mertette Vasvarul jgye nagyjait. Nem leledjOk 

. .elemit .mon^otl^H-jrlnatiud^ adtii a magyar 
hazájának^ szTviáCjiBZé't,' v a g y o n á i / S k T eiyj-

^tTseTíradjá7~az legyen 'átkozott, aki- pedig 
mind a hármat adja, neve legyen áldott. 

Ezek után az ifjúság megkoszorúzta az 
emléktáblát, az általuk hozott koszorúval. 

Magyar János plébános megköszönte 
Kgybázashetye község ne'vébon az ünnepélyt, 
amely-a mai korszakban igen időszerű volt 
és alkalmas arra, hogy a magyarság öntu 
dalát és hazafias szellemét fölelevonilse. Nom 
azért jöttek el az ifjak, mint a korjegyző ur 
mondta beszédében, hogy talán azt a kis 
emléktáblát megtekintsék, vagy hogy abfia a 
kis egyszerű szobába-belépjenek, ahol .Ber-

Iskossága, hogy ünnepeljünk s mint ünnepi 
szónokunk is mondta, talán a szellő elhozza 
porait, talán hazánk nagy fia letekint ránk 
az égből s látja, hogy át ünnepeljük, látja, 
hogy olyan magyarokat kívánunk mint ő volt, 
9 talán imádkozik értünk, közbenjár-értünk 
Istennél. 

A Szózat eléneklése után az egész ün
neplő közönség, ifjúság, tanárok, szóval vala
mennyien átvonultunk a templomba, ahol az 
ifjúság kitűnő orgéMstájának kísérete mellett 
hazafias és Mária énekeket énekeltek. 

Az ünnepély ezekkel belejeződbu. A 
templomból kijövetel utáu mutálta meg még 
csak a la', osság, hogy mennyire együtt é r 
zett az ifjúsággal, hogy mily fölemelő voll az 
ünnepély hatáss , mindenki megfogott 3—4 
diákot ós vitte boldogan haza s ugy szétkap
kodlak őket — magyarán mondva, hogy 
néhány perc alatt már nem lehetett látói 
diakot az utcán, csak néhány bácsit és nénit, 
akik azon búsultak, hogy u "kik nem jutott diák. 

Délután 15 óra felé gyülekezett ismét 
össze az ifjúság, kisérve a vendéglátó házi. 
gazdáktól, éljenezték Nagy Sándort,. Magyar 
Jánost, Andalíts Lajost és az egész Helye 
községet s fölültek a részükre rendelt 12 
hosszú szekérre s vigan a jó ebéd s a jó 
somlyói bor hatásától emeikudetl hangulatban 
Éljen Helye, éljen Nagy Sándor, éljen a plé
bános ur, éljen a jegyző ur kiáltásokkal in
dultak el a Sághegy felé. 

Köszönjük kedves diákok ezt a kis Iá-
togatást, köszönjük a kedves tanár uraknak 
is s midőn leteszem tollamat, amely csak 
dicsérelet, szépet és jót tudua mondani ró-
latok, én is aat kiáltom Helye község népé
vel; Éjjenek a szombathelyi diákok I 

Simon terme. 

Schwarze 
festőművész t 

ajánlja magát a ina 
divatos elefántcsont-:: 
ra festett miniatűr 

portrék festésére. 
Készít színes rajzo
kat, aquarell és olaj 
portrékat. Megkere-" 
sések e lap kiadó
hivatalába kéretnek. 

DOLLÁRT 
és más Idegen pén
zeket a legmaga-
. sabb árfolyamon 

vásárol a . 
Kemenesaljai Ta
karékpénztár n. T. 

Czelldömölk. 

Move Sport Egylet tancvigalma |nl. 3. 

H Í R E K. 

Kocsin/ártó 
üzlet átvételi 

Tisztelettel érte
sítem Czelldömölk és 
vidéke közönségét, 
hogy Czelldömölkön 
a volt Sas-szálloda 
épületében levő Ede-
lénvi Szabó 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 munkát és 
javítást elvállalok és 
azt a legteljesebb 
megelégedésre gyor
san készítem. 

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

Kiváló tisztelettel 
Polczer Imre 
kocsigyártó. 

Hogy javézekeljük a bűnt," vissza kellJJ zseiiyi született, hanem azért jött ide az ifju-
térnunk azokhoz a kiapadhatatlan ősi kutfor- ság s azért Jöttünk Össze mi is, a -kOzség 

Föszolgabi ránk szabadságon Pósfay 
üusztáv főszolgabíró t hó 15-en két heti 
szabadságra ment, amelyet Hévíz-fürdőn log 
eltölteni. Távolléte alatt dr. Takáts Elemér 
tb. főszolgabíró vezeti a hivatalt. ' 

Hivatalvizsgalat a já rásMréságon.Dr . 
uárai Szabó Jeuő cs. és kir. kamarás, tör
vényszéki elnök a mult heiTöo, k-dden és 
szerdá i ra helybeli kir.jarásb> :o. uvatal-
vizsgálatot tartott, mindent t ttelő legna
gyobb rendben talált s ugy a .raknak, mint 
a kezelő személyzetiek teljes megelégedését 
lejezte k i . 

Kinevezés . Gróf Cziráky József főispán 
Eberhard Mihály drt a budapesti Fehér Ke-
r.szt kórház alorvosát a Czelldömölk—Ke
menesaljái közkórház alorvosává nevezte k i . 

A gyorsvonat (1302. sz.) f. hó 16-tól 
kezdve Osiffyastzunyfan a menetrendben lei
tüntetett időben utasok le és felszállása cél
jából fellételesen megáihtialik. 

Bi róvá lasz tás . Mult számunkban már 
jeleztük, hogy f. hó 30 áu lesz a képviselő
testület ujjá alakítása, l-»u pedig a biróvá
lasztás. S amint halljuk, már teljes erővel 
meg is indult a korteskedés; ma még teljesen 
bizonytalan, bogy ki kerül ki győztesen a 
választásból. Eddigi jnlormációnk arról szá
molhat be, hogy máris több név, mint Berkes 
János ny. főkalaoz, Berzsenyi Dezső ügyvéd, 
Nagy Pál férfiszabó, Németh Karoly cipész, 
Patyi Jónás bádogos, Perneczky Sándor ny. 
szertárfőnök, máv. (elügyelő és Simon Sándor 
jelenlegi kőzségbireV neveik hallhatók lépten-
nyomon, akik közül Czelldömölk nagyközség 
nrdrmtn Itirtiji fng t i t i i r n l r r . r „ n . , 

— t - ö e U d ö m d l k V - é a " V i d ó a e i l a n o y a ^ ^ H f f l f n a S W 
gyasz tás i Szövetkézét igazgatósága közhírré 1 

teszi, hogy a szövetkezet tagjai közt részvó-
nyenkint fél liter petroléun kerül kiosztásra 
1919/20. ér i vásárlási visszatérítés cimeo 
díjtalanul. Felkéri tehál a Szövetkezet t. tag
jait, hogy tagsági könyvecskéikkel a hét fo
lyamán a Szövetkezet üzlethelyiségében any-
nyivai inkább is jelentkezni szíveskedjenek, 
mert a késedelmesen jelentkezők ezen vásár
lási visszatérítésre vonatkozó igényüket el
veszítik.''' 

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

Egy darab szaba-
donfntó 

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

ható a kiadóban. 
i 

Egy nagy. teljesen uj 

jégszekrény 
kedvező áron meg-
vi-ht-tö Hoffmann Jó
zsefnél Kmihályfán. 

Eladó ház. 
A Sági-utcában levő 

12. számú 

. . s a r o k h á z . . 

1 órakor a helyszí
nen nyilvános árve
résen . a legtöbbet 

ígérőnek eladalik. 

Bútorozott szobát 
kérem a kiadóhivatalba, 

keresek 
a elmet 

Zongorát 
vagy 

pianninót 
rm-gvételre keresek. 
Ajánlatot *e lap k i 
adóhivatalába kérek. 

6. 
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Esküvő. László Lajos bobai földbirto
kos i . lio 28 án tartja esküvőjét Hóban Szila 
Izabellával, Szila Samu egyházai helyei föld
birtokos kedves leányavaf. 

S ikerü l t operác ió . Kirchner Elek, a 
Marczáivöigyi Tizitarsuiat igazgató-inérnőka a 
minap Békésmegyébe utazott munkásokért a 
a Uarczal csatorna tisztogatásához "szükséges 
szerződések megkötése végett. Azonban őhe
lyette tegnap egy távirat érkezett Szentes
ről, mely arról számnl be, hogy vakbélope-
rációo esett keresztül, amely szerencsésen 
sikerült. Most 'a szentesi közkórházban várja 
teljes telgyógyulását. 

- Vasutasok k a b a r é j a e hó 4-én zajlott 
le a Gri l l szálló helyiségeibén. Az agilis ren
dezőség mindent elkövetett, -hogy a rekkenő 
nyári hőségnek megfelelő köntíyebb fajsuiyu 
darabokkal szórakoztassa á publikumot. Az 
előadást szép egybevágó s igazán a legjobban 
sikerültnek mondhatjuk! Ebben oroszlánrésze 
volt Endrey József máv. hivatalnoknak, ki 
egészen nj oldalról, mint rendező mutatkozott 
sie. Látszott rajta, bogy ebben is nagy gya
korlattal bir. A szereplók egytől-egyig jól 
megálltak helyüket s eme nem köíhíyü sze
repkörökben eredeti alakítást kreáltak. A mi 
óhajtásunk az, hogy a sikertől neki buzdulva 
ne álljanak meg.fél nton, hanem magasabb 
koncepciójú darabot ís szeretnénk a szépen 
kivilágított és rendkívül ízléssel feldíszített 
rivaldán látni. Az előadást reggelig tartó tánc 
követte Mészáros János gondosan ápolt kert-
hélyiségében. A rendezőbizottság a népszerű 
Mészáros családdal karöltve mindent meglett, 
hogy az összes vendégek a legkellemesebben 
erezzék magukat, ami ugy is történi. Felül-
lizetéseket lapunk legközelebbi számában 
közöljük. • 

Táncmula t ság az erdőben. A nemes-
keresztnri ifjúsági egyesület Péter és Pál 
napján június 29 én d. u. 4 órai kezdettel a 
közbirtokossági erdőben az egyesület ház-
alapja j a v á r a , tombolajatékkal. confetti és 
serpentin csatavai egybekötött zártkörű tánc 
mulatságot rendez. Este az erdőben pazar 
tűzijáték. 

Személyfuvarozás . A Mezőgazdasági 
Ipari Szövetkezet teherluvarozó vállalata 
mellé a napokban személyfuvarozást állított 
be. Magunk részérői csak örömmel üdvözöl
hetjük a vállalat eme praktikus intézkedéséi, 
amellyel valószínűleg véget íog vetni ama 
tűrhetetlen állapotoknak hogy városunkból 
ezjdeig vidékre csak nagynehezen lehetett 
eljutni. A szövetkezet fogatait a legjutanyo-
sabb áron bocsájlja a nagyközöuség rendel
kezésére. A fogalok megrendelhetők a More 
(Sági- utca) irodájában. r . 

Ka tonák szabadsága . A m. kir. hon
védelmi miniszter az 1898. 1899. évfolyam-
beli legénység szabadsága ügyében legközelebb 
rendeletet bocsát ki. mely szabályozni fogja 
a mezőgazdasági munkalatokon való szabad
ságolást. Az 1896. évfolyambeli legénység 
felváltva június 1-töi július 30 ig, illetve 
augusztus l-lől szeplember 30 ig 2—2 havi 
szabadságol, a 99. évfolyambeli legénység 
pedig július 1 tői szeptember 15 ig időközben 
14—14 napi szabadsagot kaphat, ha szolgá
lati utun az elöljáró csapatlest parancsnok
ságánál szóbéliieg kéri. 

A közseabi ró vá lasz tások a kisköcski 
körjegyzőségben is befejeződlek, közsegbiro 
lett: Egyhazashetyéo Vargyay Sándor, Kis-
köcsköu Haraszlhy Pelei, Nagjköc=köu Czirók 
Ferenc, Kemeueskápohián llaly Antal, Borga-
tau Somogyi József. 

Fe lü l í ize t tek az ev. Ifjúsági Egyesület 
műkedvelői előadására Heltiioger Gusztáv 20 
K, Ágoston Istvánná, gyöngy virág árusításból 
befolyt összeget 85 koronát az egyesületnek 
adományozta. 

Kisgazdáknak nélkülözhete t len a 
Csapó-féle horganylemez fakeretes takarmány 
répavágó. Ara darabonkiul csak 70 korona. 
A kiválóan megkonstruált répavágóról egyre-
másra érkeznek a céghez az eli .merő leve
lek, melyekben a gazdák a legnagyobb elis
merés hangján nyilatkoznak a minden tekin
tetben praktikus és mesésen olcsó gép hasz 
navehetőségéről. De nemcsak a kisgazdák 

- hnrwai.is nagyobb g.irflaságpk^érdiéke. l ikas t , 
"-ezen'gépet nWvr . t i i f r s r^ i^Ha^f . - i ^ i - - . l sue t 
' l e T K v j u ' T a ' i ^ ' j i i l e n számunkban köaőlt-imv 

detésére. 
Agyonütöt ték a bírót Ker tán. Hétfőn 

Kcrtán Molnár Rudolf ottani vendéglőjében 
hangosan vigadott Vér László, Vér Jenő és 
Vér- Károly. Tormai Fereuc községbiró is be-

„ ' t é r t . egy .pohár borra és csendre iníclfe a 
vigadgzókat, á barom Vér régabbi bosszuló! 
indíttatva vasvijlákkal megtámadta a bírót és 
agyonütötték. Nyomban meg is-halOA köz-
ségbiró életének duén, 37 éves korában, hi
vatásának lett áldozata. ÖzvéVye és "három 
apró gyermeke siratja. A szerencsétlenül j.árt 
család iráni a részvét nagy mérvbeu nyilvá

nult meg. De emo gyi'kosságnak - van még 
egy máaik áldozata is, midőn a községbiról 
megtámadlak, szintén a korcsmában levő 
Velekei István földmives a szorongatni! köz 
ségbiró segítségére sietett; de vesztére, mert 
a támadók elh.ne fordultak, megverték és 
agyonszurkálták. Sérülése annyira súlyos volt, 
hogy a czelldömölKi-közkórházira kellelt be
szállítani. Veíekai unokatestvére a községbi-
rónak, a rokonszeretet iuditotta arra, hogy a 
bajba jutott rokonának segítségére siessen. A 
kórházi főorvos • véleménye szerint a sérülés 
sunyira súlyos, hogy 20 napi gyógykezelést 
igényel: 

• Köszönetnyilvánitás. 
Mindazon jó rokonok, isme

rősök és jóbarátok, különösen a 
kerület papsága, akik feiejthi tt-tlen 
jó bácsink Tóth Sándor ny. espereS-
plebános temetésén megjelentek, 
részvétükkel felkereslek, a ravatalra 
kMzorut helyeztek, fogadják bána-
toV szivünk hálás köszönetét. 

A gyászoló rokonok. 

Egy teljesen jókarban levő díszes 
íArtarjcAT-fán \ T azonnabeladó Cím 
J t g í s Z e K i e n y a kiadóhivatalba.!. 

Fürdőkád 
Cim megtudható 

keveset használt ju
tányos áron eladó, 
a kiadóhivatalban. 

Értesítés. Tisztelettel hozom 
Czelldömölk és vidéke 

n. é. közönsége t>. tudumására, hogy 7 
évi szibériai hadifogság után visszatérve, 

cipészüzletemet S H ^ I Í 
utca 2. szám alatt újból megnyitottam. 
Kérem a n. é. közönség" szives pártfo-

kiváló tisztelettel 
Horváth Béla, cipész mester. 

gását, 

Kádfürdő 
Pápán (a Villany
telep mellett)._— A 
fürdő minden nap 
kora reggeltől késő 

estig nyitva. 

Szobafestö-
üzlet! 

Tisztelettel értesítem 
Czelldömölk és vidéke 
n. é. közönségét, hogy 
Czeljdömölköu.Dömölki 
ulca 5. számú . házban 

szobafestő 

21/szára. 1921. végrh. 

Árverési hirdetmény. 
^Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. (c. 102. § a értelaiébeu ezennel köz
hírré leszi, hogy1-a czeiídtlmölki kir. járátebi 
róságnak 1920V évi TK. 1620/10/1920. sz. 
végzése következében O t̂tTy asszony fa község
ben 1920, evi június hó 25 ik oapján elhalt 
Puskás István hagyatékát képezd b 1920. évi 
június hó 28 áu felvett hagyatéki leltárban 

1 ^ 3 8 . téití!3zá!üuk alatt összeírt és 58350 K 
összegre L.c-'.i.i következő^ ingóságok, a. m.: 
4 darai) Jarraos ökör, 4 darab íejős tehén, . 
4 darab növendék marha, 2 darab borjú, 2 • 
darab csikó, 3 darab anyasertés, különféle J 
gazdasági eszközök, bátorok, ágynemilek s I 
egyéb tárgyak, nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a czeUdömölki kir. ja- ' 
rásbiróság 1920. évi TK. 1620/11. száma ; 
végzése folytan OsttTyasszonyfa községben ; 
néhai Puskás 1:M vau hazánál leendő megtar- j 
t ás ara 1921. evi június hó 27-ík nap jának 
délelőtti 9 órá ja halandóul kitÖzPtik éa : 
ahhoz a veiuij szándékozók ezennel oly meg- | 
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. tc. 1 0 7 . és 108. : 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett a Irg- . 
többel ígérőnek, szükség eseten bec-áron aiuí 1 
Í> el fognak adatni. 

Czelldömölk, 1921. június l-éo. 
Zaborszky, kir. bir. végrehajtó. [ 

Bérbeadó földek. 
30 hold jó minőségű szántól/öld, 

melynek körülbelül harmadrésze első- ! 
rendű kaszáló, f. évi június hó 26-án 
délután 8 órakor vendéglői helyisé-
gémben nyilvános árverésen 4 évre 
haszonbérbe adatik. Özv. László Fe- '. 
rencné, vendéglős. 

Egy használt, de jókarban levő 

társzekér (stráfkocsi) 
jutányos áron eladó. Megtekinthető: 
Schmldhoffer Jóssef kovácsmesternél 

Pápán, (volt Tiiesmalem épület ) 

Olyan, 

üzletet rendeztem be. 
Kivallatom uj épüle-

tek, valamint' egyes 
?zobák festését, cimfes 
té.-ít, mázolást és min
den H szobafestő szákba 
vágó javítást. 

ízléses, modern mun
káimmal óhajtom nagy
rabecsült megrendelő -

pártfogását mog-
nyerni, amelyet kérve 
vagyok 

Csapd féle horguylemes-íakeretes kiváló tisztelettel 

takarmányrépavágó. i L a U c g " ' * » • f e 3 ' 6 

mint a jé asszony a: . 
nélkülözhetetlen és kevésbe ' 

kerül a 

Ára darabonként csak 70 K. Postán 
utánvéttel sziílitja: Csapó Kálmán gép-
csarnoka Budapest, IX. Viola-ultta 7. 
Az összes gazdasági gépek előnyös 

á rban kaphatók . 

Gabonát, 
Burgonyát, 
Zöldségneműeket, 
Gyümölcsöt 

bármily mennyiségben, waggonlételek-
ben mar most lekötök' és érte' legna
gyobb casieget deponálok, vagy előle
gezek. Bővebb értesítés e top kiadóhi

vatalában nyerhelő. 

Czelldömölkön, jóforgalmu helyen 
1064 négyszögöl 

házhely -telek 
azonnal eladó. Cim a kiadóban. 

Trágyát megvételre keresek. 
Cam a kiadóhivatalban. 

Ajánlok elsőrendű 

édes paprikát 
Cim megtudható a kiadóhivatalban." 

- I 
szegedi 

! Mielőtt B Ú T O R T 
vasiról , tekintse meg 

iDrach Adolf fflJ,Wí£ 
Bástya-u tca 24. szám alatt, 

ahol a legmodernebb bútorok tartós 
: kivitelben állandóan raktáron vannak 
' és 50 százalékkal olcsóbban beszerez

hetők, mint bárhol. - r 

Ruharaktár. Tiflzteleltel húzom { 
C'.-l!dömí»Ik és vi- f 

I deku n.. i'r. .LOzötttégij b. tudomására,, hogy j 
j Crdidömőlköo évekkel eznlőit a Bárany-ven- j 
( déglőben felu zlatott üzletemet HecsDy Lajos ' 
. bőrkureskedü ü^lcléoek (Városháza epLiiel) i 
| egyik ieiébcu újból megnyitottam és \ 
1 kész férfi, fia- és gyermek-
i r u h á k b ó l 
f . Minden igyekezetem oda irányul, hogy 
i miként a múltban, a jelenben is t. vevőimet 1 

Aki pénzének nem ellensége, bútorait j kiio 8 .í,iaiaii jó minőségű árával olcsón és 
itt V á s á r o l j a meg. j pontoi.an elégítsem k i 

] Elvállalom minden e szakmába vágó 
HŐSÖK SÖre, k Ö D á n v a i Té3tm I munka elkészítéséi. 

/ vcuy 
rész

serfőzde 

1 ^^^^jy^f^^*^^^^^^^^^^^1 

I ^ ^ ^ e ^ l f ^ í i ^ i ^ ^ l f v I á i ^ a f l S i 1 

minden pohár sörhöz kívánatra egy pár 
finom tormásvirslit és friss, ropogós 

sóskiflit is felszolgálnak. 

Vasár és ünnepnap délután és este 

Kiváló lisztelettel 
Sciiwartz Vilmos, szabó. 

Idei búzát júliusi szállításra 
850 Kért vesz,az 

Áruforgalmi Részvénytársaság Czeiidö-
mölk, Sági utca 28. 

4 szobával, 2 konyha, pince és szép 
udvarral azonnal jutányos áron eladó. 
Egy konvha és egy szoba azonnal 
elfoglalható, mig az egész házat. aug. 
1-én veheti korlátlan birtofrály a vevő. 
Cim kiadóhivatalunkban mégtudható. 

G E . R S E J Á N O S 
; • bádogos üzlete 

Czelldömölk, Pápai-utca 6. sz. alatt. 

daráló 
uj vágással, telje-
sen jó karban eladó. 

Cim a kiadóban. 

Lakóházat 
megvételre keresek. 
Címet kérem e lap 

kiadóhivatalába. 

Deszkát, lécet é s 
épületfát waggon 
tételekben azonnal 
szállíthatok. Czell
dömölk, Deák-u. 5. 

A Harczalvölgyl VI 
zltársnlal Irodájá
ban Czelldömölkön 
(Sági-utca 18. sz.) 
6 drb. avult 150/93. 

cm. méretű 

dnpla ablak 
esetleg darabonként 
is eladó. . Az abla
kok bái mikor meg

tekinthetők. 

Modern 

ebédlő 
berendezés kemény 

fából, azonkívül 
egyes bútordarabok 

azonnal eladók 
Schwarze festőmű

vésznél Ostffyasz-
szonyfán, a Ü t a e r -

telepen. 

Egy pár teljesen uj 

kender lóbáló 
gabonáért elcserél
hető. Cim a kiadó-
í hivatalban. . . . . 

"fffigor"^ze'rkczeTlt--• 
rövid zongora jutá
nyos áron eladó. 

Cim a kiadóban. 

Műhely 
helyiség bármilyen 
célra azonnal kiadó. 
Cim megtudható a 

kiadóhivatalban. 

Nyomatott Dtatferev* Nándor, vfllacjzrort tHrfenüczttt Ua;va7aaaajabae, r.lWrluSBt 


