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VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP. 
Megjelen ninden Tasárnip reggel. 

BOfaé tM ar: E.*>**t ív re 80 K, i f i ívro 40 
K, negyed ívre 20 k i róna . 

Eaycs szára ára daratynkint 2 k O t t j a , 

FoMCiixerüovitfl ía kiadó : 

DINKOREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőség éf kiadóhivatal: — 
Dinkvrev M ó d o t könyvnyomdája Cz. lldömölkön, 
i.l.• iutézendők a szelkmi reszt illető közlemények, 

hirdeti.-, k és meul.nneioü pénzilletékek. 

Egy élet regénye. v -
Kedves iilvasóm, ha látsz egy jóságos 

arca, fisz, ör-g urat veri* ballagni a czelldö
mölki utcákon, emeld meg t lötto a kalapo
dat. Tiszteld meg b.*nuo nemcsak a navy 
kori, hanem azt is, amit en most el akarok 
mesélni. Pár sorban be akarom mutalni.hopy 
nem mind hazngsáe az, amit Regény at 
élelHI cimm l szoktak olvasni 9 amelynek 
mindig az volt a tartalma, hovy munkával 
mind«nki felverekedbeii magát a- porból. Te 
bizonyára azt hitted, ho,y mese, mint ahogy 
eddig én is azt hitura s> most itf majdnem 
ugy kezdem, mint a mesét szokás: 

Egyszer volt, hol nem volt, a lurócz-
megyei beeyekcn is tol élt egy szegény hi
vatalnok, akit bizonyara szeretett az Isten, 
mert szép családdal áldott mi g, A gyerek az 
Isten áldása, de sok gyerekkel sok gond is 
j á r s a mi hivatalnokunk, inkább lévén meg
áldva lelki javakkal, mint anyagiakkal, nem 
ieen tudhatott nekik más útravalót adni az 
életre, mint a szigorú erkölcsös nevelést és a 
munka sz Tételei. 11.-i fogod látni, kedves 

- -. olvasóm, hovy ez nem is olyau csekély örök
ség. Az ezyik fiút, kiről ezt az ugy pár sort 
ir-ra s kinek Zalhureczky Márton a neve, 
eleven, éles cszö gyerek volt, nem sok ked
vet érzett a könyvekből, de annál többet az 
ételből való indás" iránt. Hamar elhagyta a 
gimnáziumot s irnnk lett az egyik uradalom
ban, de nem bírván a fárasztó munkát, be
járni a, mezőket és erdőket s inkább vonzód
ván a ' furásfaraf.'ishoz, elhagyta az ailast. 
Fiatal, alig lizenüt éves—volt, tapasztalásra, 
vágyolt es elment egy gyárba Selmeczbányara, 
honnét két évi munka után egy garas nélkül 

' ' neki vágott a nagyvilágnak. Eltökélte magát, 
hogy nem megy haza, míg nem viszi vala
mire. Rövid ideig Budapesten dolgozott, majd 
ojra keiébe vette a vándorbotot s elért Becsbe, 
honnét egy barátjával Sziléziaba indullak. 
Kaptak ugyan itt munkát, de csak rövid időre 
szólót s útközben favágással tartva el magu
kat, visszakerültek a császárvarosba. Nyomo
rúság, koplalás, nélkülözés várt itt a fiatal 
Z-iihuréCzkyr.i, de önbizalma és akarata nem 
csüzvitit vrj permé sem. Járatlan volt ugyan 
a gyári munkában, de azért hogy munkát 
kapjon a Wintzheimer-Mo gyárban, azt 
mondta, hogy mindenhez ért s valóban alig 
egy. het alatt egy jószivü művezető, akinek 
bevallotta helyzetét, megtanította a legszük
ségesebb dolgokra. Megint elfogyott a munka 
s egy fevyvervyárba került, hol főnOke na
gyon megszerette, de elfogta a vágy a három 
éve nem látott szülői hajlék után. Megtaka
rított pénzén kocsit, lovakat vett s igy haj
tatott be az ősi por tá ra Volt nagy öröm 
odahaza a család körében. 

Pár hónap múlva ojra visszament* 
Bécsbe s most már a Siegel- gépgyárba ke
rült, hol hamarosan felismerték szorgalmát és 
tehetségét. Mindén kényes munkát ö reá bíz
tak, 20—30 embert adtak a felügyelete alá, 
a munkája melleit ráért arra is, hogy 1867-
ben a bi'csi moeeyetemeo letegye kitűnően a 
gépészi vizsgál. Ekkor azonban nagy fordulat 
a.Iott be sorában. Egy cséplőgépet kolletl 
felszeroluio vróf Győrinek a perkálai uradal
mában. A gróf annyira megszerette, hogy 
szabad a»..t eszközöli ki részére a gyártól s 
itt maradt a cséplés ideje alalt 5 hónapig. 
Visszatérvén, a következő évben a gyár ieaz-
galója a teljesen vagyontalan cmle rti-k oda
adott részletfizetésre agy caeplörípit , in- llyid 
njra eljöll csépelni. Az nlsó nyáron 10. ezer 
Ibrinthyi vagyont rakosratott ös?zo btlőlo s 
a következő évben mar 7 péppel dolgozott s 
pár é r alatt valamennyinekJtifizettj. az á r á t 

-JgytlH" A ii'»*aj*«''ttiriá1kaligá"val i-merte meg-az elö-
' száll.i i uradalom igazéiu''j i . magához hivtn 

s 17 évi i> cr-u. -1---V munkával a k i - y-épjavitó 
műhelyből .-. | . - , . , r ;u fejlesztett Tizenhét évi 
becsületes munka .azonban nem mentette 
meg attól, hnry mikor változás állott be az 
uradalom kormányzásában, neki el n ' kellett 
volna hagyni a gyárát, alig kapva t r t e va
lami kárpótlást Visszaesett újra a porba, de 
volt annyi ereja-^s akarata, n..-., újra fel
emelkedjék belőle. Hamarosan gyönyörű k i - , 
látásai nyíllak. A belea trónörökös jószágkor
mányzója szinte erőszakkal bérbe akarta 
neki adni a 80 ezer' holdas z.mplénmcryei 
tárnokot M - i is k.v.G'.Uk a szerződést, de 

cialádi viszonyai mégis megakadályozták uj 
helyének elfoglalásában. Erre a közelben né
zett valami kis birtok után s igy vette meg 
a türjei állomás me llott levő 050 holdas 
Zii-inor.dh.iza pusztát Semmit nem érő ka
vicsos föld volt, három rozoga épülettel s 
tele kökény és más bokrokkal. Simái pttsz 
tájának hívták s ahogy Z ithureczky bácsi 
mtsélni szokta, nem volt ott még veréb sem, 
mert ha volt, éhen dOglOtt. Szeretettel és 
akarattal fogott a puszta rendbehozatalához. 
Terveket készített és évről évre megvalósított 
közülük egyet, ugy hogy az ő keze alatt a 
legszebb mintagazdaság lett belőle, melyhez 
szeszgyár, cementgyár, téglagyár, iparrasut 
is tartozik. Van azonkívül gyönyörű gyümöl
csöse, szőlője, nagy konyhák crtészele és nyár
faerdeje. A birtok közepén szép kastély áll, 
melynek minden darabját a gazdaság állí
totta elő. Az egykori kis inasgyerek a célhoz 
é r t Felemelkedett a porból, mert becsületes, 
kitartó volt éa dolgozott Amikor mindezt az 
öreg Zuhureczky-'bacii elmesélte nekem, 
büszkén telte hozzá: .Minden voltain öcsém, 
csak gazember oem voltam.. 

Hidd el, kedves olvasóm, nem mind 
mese az, amit az iskolában valamikor a 
munka jutalmáról olvastál s ha meglátod az 
öree, Zalhureczky n á c i t amint a czelli 'utcá
kon ballag végig, vedd le elölte a kalapodat 
Hajolj meg egy munkás élet előtt, mint aho
gyan meghajoltam én, aki igaz bámulatul éa 
örömmel eltelve ezeket a sorokat a gyönyör
ködtetésedre leírtam. Remport Elek. 

Egy kiveszett faj. 
En még azok közé a szerenobés halan

dók közé tartozom, akik imnérket a jó cse
lédeket Még örököltem is az UrvjfT Marci 
bácsitól aki a naryapáméknál parádés ko
csis volt, apámnál- pedig udvaros, kulcsár, 
szőlőcsősz lett és engem a lovaglás nemes 
sportjába'bevezetett, — mo-.dom Örököltem 
egy kis szőlőt I Ez Volt mindi n hagyatéka, 
gyerekei nem voltak, feleségél meg nagyapám 
temettette ej (szakácsné volt italunk) igy hál 
nekem festájta azt, amit -nálunk szerzett 

| Tréfás, nótatudó ember voll az öreg még 
akkor ia, mikor már c. ,ik a kunyhója előtt 
todntt pipázni, de akárcsak az istenfélelmet, 
a cseledb. csülelet is bőségesen ápolta és 
abban találta, hogy addiv legeljen a kecske, 
ahová kipányvázzák. Hát bizony, akkor még 
mindennapos volt az olyan eset, hiwy apáról 
fiúra, anyáról leányra szállt a szolgálat kü
lönféle ágazata ugyanannál a családnál. Ott 
születtek, nevelkedtek a cselédek gyerekei az 
urt gyerekekkel és lettek in. .int cselédek. 
Igy aztán ismerték egymás minden baját és 
könnyebben segítettek egymáson. 

Mi as oka, hogy ez a szép és jó viszony 
felbomlott, megszűnt és ma e részben a leg
szerencsétlenebb és legszánalmasabb állapo
tok vannak. 

Egyik oka bizonyára középosztály hir
telen elpusztulása. Megszűntek a kedélyes 
vidéki udvarházak, világgá ment a cselédség 
s az uj gazda nem tekinti a szolgálóit csa
ládtagokul a mert dnrva és könyörtelen volt 
vele szemben, az som érez többé szeretetet 
iránta. 

A másik ok a táhrakapoit urhatnámsáe. 
Sok szegény család széi-yenlí már, hogy a 
leánya szolgalatba lépjen s az a beléfies 
versenv-és faluhelyen az anyák között, hn-y 
raelyikii-k van cifrább, parádésabb, mutat..-
: ahb leánya, mórt a legények csak ilyenek 
után kapnak. 

Van azután sok más ok is. A munkás
kezek hiánya. 4 !-v>ro^kba_vnló özön. 
téEéfrTBTfái 
emelkedése, szóval sok minden, — főként 
azonban az erkölcsök hihetetlen sülyedi tt=*»é. 
ami a munkanélküli könnyű merélhelés felé 
esábit, de csak a szociális nyomorúságot fo
kozza. 

Ma, ha a falusi lányt szegődni viszik, 
— a háztartási alkalmazottak megrontói: a 
helyszerzök — nem a körül foroft a inna, 
hogy mi! tud. hanem a körül, ho°y mit nem 
fog doleozni: mosni, vasalót főzni azt nem. 

— Talán zoofor.i7.ik - kérdi j cnagy^ 
sr.pa. 

s*^z Akkor sajnálom, nem szerződtethe
tem, — mondja szerényen a ház úrnője, 
visszaemlékezvén arra az időre, amikor édes 
anyja esténként varrni és stejpolni tanította 
belső cselédjeit -

Kurucriadó a soproni sáncon. 
Anno 1921. 

Riadozzál pajtás I Régi dobok szólnak, 
S ojull hangja kél a vén tárogatónak, 
Lajtamenti porta vérvörösen lángol, 
Riadozzál pajtás I 
Kezdődik a hajtás, 
Vak Bottyán doboltat: Ébredjen a tábor 1 

j Tán a Heister tört be, vagy U n csak a fattya? 
Akárki, ne kérdezd I Házunk gyújtogatja,. 
Nemes magyar nemzet sebei újulnak, 
Riadozzál .pajtás I 
Csak egy kardvillantás 
S meglásd, a patkányok mindjárt kipusztulnak. 

Biztasd paripádat, nagy sebes járásra, 
Idejében érjünk véres áldomásra. 
Soproni sáncokról viaszából az osztrák, 
Russtnál megszorítjuk, 
üjvarnál aprítjuk, 
Hírmondója sem less tolvaj seregének. 
Bécsújhely kőfalán kardunk szikrát hányjoni 
Reszkessen a csürhe halotthaloráfayobl 
Ne lássa, kik vagyunk, azt se tudja hányan, 
Bordó kapkodása 
Sikoltó, bomlasztó félelemmé váljon I 
Bü-zke Bécs városát egy nap megoyargaljuk 
S megkopaartjuk ott a duplafejo varjút, 
Két nap elegendő, riadónál pajtás I 
Újhelyi zaboltatunk, 
Bécsben megitatunk 
S harmad apra véget ér az eblnjlasztás. 
Soproni sáncokról hires Bécs faláig, 
Verjed, üssed testvér halálig, halálig I 
Kergessen a bosszú,' sebes szárnyú harag, 
Bécsi nagy erdőig, 
Régi temetőig, 1 

Erdők, mezők, véres testtel rakodjanak. 
Kövesd már a kardot, gyere ki, gyere ki, 
Kurucoknak dobját akárki vereti,. 
Egy életem immár s e-y a halálom, 
Bottyán háborúját, 
Rákóczi bosszúját, 
Ha addig élek is megállom, megállom I 

Gyula diák. 

— Azt nem tudok 1 
az ajánlkozó. 

H Í R E K . 
Személyi kir. Megeyesi Somogyi Jenő, 

a magyarországi jezsuita rend tartományi 
főn'-ke, fivére Somogyi Aladár tb.főszolgabíró 
látogatására varosunkba érkezeit és ez alka
lommal látogatást telt Jándi Bernardin dö
mölki apátnál. Kíséretében volt az Élet éa a 
Sziv szerkesztője. 

Tármegyei közgyűlés . Hétfőn volt 
Szombathelyen Vasrármegyo rendes öazi 
közgyűlése. E közgyűlésen töltötték be az 
üresedésben levő másod főjeeyzői állást, 
melyre egyhangúlag dr. Takács Elemér tisz
teletbeli főszolgabírót választották meg. őszin
tén sajnáljuk távozását — Ugyanezen a 
közgyűlésen állapítottak meg dukai Takách 
Mártonná özvegyi nyugdiját is s elhuny*, főbi-
ránk érdemeit jegyzőkönyvileg megörökítetlek. 

Hiv.iialvizsgálat. Mult csntö-'lkOn a 
n i -ysimonyi kürj' gyzői hi Irán I ' . . . fay 
Gusztáv főszolv-.biró Véfdi J ... járási szám
vevő közbcnjOltével hivalalvizsp.álutot (artolt, 
h-t mindent a lehető lecna-ycbb rendben 

. ta lá l t **"" 
o t o ^ a T I " * " ' »T^tíAw&imffmfr 

' eya z'asi szövetkezel évi nyereségéből a czoll-
doraöiki ipartestület pénztárának 200 koronát 
juttatott, amely szivea adományért köszönetet 
mond az elnökség,. " I 

Pénztárvizsgálat a j állampénztárnál. 
Vértes Antal főtanácsáé, zámv. n'.se-i fonók 
a mt-lt héten a helybeli ra. kir. állampénz
tárnál pénzlárvizsválalot tartott Merelégedó-
sét fejezte ki a tisztviselői karnak, hogy oly 
pontos és l-lkiisraeretes munkál veséztek. 

Tisztviselők, drágasági potloka. A" 
tisztviselők drárttsás'i pótlékát október hó 

teleli durcásan l l é n folyó.-iijak és egyelőre 1500 milliót 

Dollárokat 
és más külföldi pénz
nemeket a legjobb 
napi áron vált be, 
külföldi átutalásokat 
teljesít a Kemenes
aljái Ki ig . Hitel-
bank CseUMmilk. 

500 koronát fizetne 
bútorozott szobáért 
fiatal tisztviselő. Cim 
a kiadóhivatalban. 

Helybeli nagykeres
kedő cég könyve
lőié szabad idejében 
elvállalná magáncé
gek könyvvezetését. 

Cím a kiadóban. 

Egy jókarban levő 
4 és felesgözcséplő 
magánjáró teljes fel
szereléssel azonnal 
olcsó* i rón eladó. 

Cim a kiadóban. 

vesz el a kormány a vasjonvéJtságbol. 

Gerse János 
bádogos Cselldö-

mölk, Pápal-n. 6. 
Elvállal minden

nemű épületmunkát, 
konyhaedények és 
vízvezeték javítását. 
Raktáron Urt késs 
bádogos munkákat. 
Jó és pontos mun-

káért szavatol. 

Ovál asztal 
eladó. 

Cim a kiadóban. 

Egy a szalámigyár-
tikban (Hun, Pick-
féle gyártmányok) 
hossza éveken át 
működő és tapasz
talt szakember, ke
res lehetős egyént 
e g y s s a l i a l i y a r 
alapításához. Esetleg 
egy szalámigyár ve
zetését is átvenné. 
Szíves érdeklődések 
"Szalámigyár* jel
ige alatt e kiadóhi

vatalba kéretnek. 

Eladó ház. 
Celldömölkön- két 
s.-.obas ház, a szük
séges mellékhelyisé
g e k k e l , szép kerttel 
azonnal eladó. Gm 
a kiadóhivatalban. 

3000 db. 2 méteres 

szőlőkaró 
gömbölyű 

eladó. Cim a kiadó 
hlvaUttaa. 

Eladó ház. 
Czclldömölkön, a 

Baross utca 40. sz. 
H á Z , mely i t t 3 
szoba, 2 konyha, 

2 élé-'.árból és a 
s-üktéacs mellékhe-
Tylsí 
kézből eladó. Bőveb
bet Horváth *Elck 

lakalosmeslernél. 

Kivül íüthető 
c s e r é p 

k á l y h á t 
keresek megvételre. 
Csorna János Czell

dömölk, Kis utca. 
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2 oldal. 39. arám. 

H a l a l o l á t o k . A hélen be aratása volt 
a haláloak. Eljött, hogy elviévé a sokat szen
vedő ifjakat, kiknek, életerejét- lassan-lassan 
felőrölte. Szerdán temették ízsákfa községben 
Vadászy Pál oltani vendéglős. József nevű 
fiát A fialulember bálála mely részvétet 
keltett városunkban is, hol jól ismerték, mert 
hosszabb időt töltött az itteni vendéglőkben, 
bol szolid és jó kiszolgálása miatt nae.y nép-
szerüséguek örvendet t Városunkból is sokan 
kisérték utolsó útjára s a helybeli vendéglő
sök testülete koszorút is helyezett ravatalára. 
— Az alsósági róm. kath. hitközség gyász
jelentésben tudatja, hogy szeretelt tanítója, 
Keszey Antal, pályája kezdetén, virágzó 
ifjúságában, 21 éves korában elhunyt. Az egész 
falu elkísérte utolsó útjára pénteken délelőtt 
a szeretett és népszerű tan í tó t — A letűnt 
régi jó időknek egyik jellegzetes alakja, Varga 
Mihály mult ki az élők sorából pénteken 
reggel, hosszas szenvedés után. Tipikus alakja 
volt közéletünknek, az ő bérkocsijai vittek 
ide-oda a mulatni, szórakozni vágyó társasá
got, kik Ót megbecsültek es szerették nyílt, 
egyenes jelleme miatt. Temetése ma délután 
4 órakor megy végbe. Felesége és kis leánya 
gyászolja. 

Aa B T . ifi. egyesü le t alaknló közgyü- i 
lését mult vasárnap tartotta meg, előzőleg ' 
istentisztelet volt a templomban, hol Nagy , 
Miklós segédlelkész-szép beszédben hívta fel ' 
az ifjúságot a munkára. Majd utána Nagy 
Sándor lelkész a domOlki iskolateremben ' 
megnyitotta a közgyűlést, OdvOzOlvén az ifjú- | 
Ságot és a megjelent vendégeket, felszólította I 
az ifjúságot, hogy az egyesületet kívánja e 
újból megalakítani. Egyhangúlag kívánták ezt, 
majd felolvasták az egyesület alapszabályait, 
utána a tisztikar megválasztására került a 
sor, mely egy kivételével a tavalyiakból ala
kult meg,Koppáuyi lemondott könyvtaros he
lyébe Kiss Sándort választoltak meg. Majd 
több apróbb indítvány letárgyalása ulau a 
gyűlés véget é r t 

Köszönet 13 rec; Lajos helybeli aszta
losmesternek, ki az ovaDg. ifj. egyletnek egy 
ladíkát ajándékozott és-Bus B o l d i z s á r n a k , ^ 
a hozzá való zárat ajándékozta, ezúton mond 
hálás köszönetet az ev. ifj. egylet vezetősége. 

Szü re t a Sághegyen. A hegyközség 
határozata folytán hetfön az elöljáróság, ked
den pedig a többi hegybirtokosoknát lesz a 
szüret A gazdák a legnagyobb reménységgel 
Óésaek a\ bö szüret elé, csak a yigsag fog 
hiányozni, hogy -lalan ep-.'U ebben az órában 
akarja leszakitani Hungária testéről Nyugat
magyarországot az autant De reméljük, hogy 
a magyarok Istene megelégeli mérhetetlen 
ssenvédéseinket, ad erőt, öntudatot, hogy 
felépíthessük a mi ezer sebből vérző édes 
hazánkat De kell, hogy az erőpróbát k i -
alljuk. . 

.Akara t , közgyű lése Czelldömölkön. 
Folyosó 18-in délután 3 órakor a Korona-
szálló .éttermében Győrffy István hatósági 
gondnok kikOldött és nagyszámú tag jelenlé
tében a küldött választó taggyűlés megtarta
tott Cyörfly kiküldött röviden ismertettetsz 
Akarat eddigi működését, mely eddig kevés 
eredményt tud felmutatni, de bízva a tagok 
megértő jóindu'ataba, azon reményének adott 
kifejezést, hogy dr. Kállay Aurél kormánybiz
tos által rendbehozott es szilárd alapokra 
helyezett Akarat működését saját érdekűkben 
támogatják és kötelességüket ponttisan fog
ják teljesíteni. Csak igy remélhető az, hogy 
a kitűzött célTnielőbb megvalósulhat Azután 
megejtetett a kiküldöttek megválasztása. K i 
küldőitekül megválasztanak: Cziráky János 
éa Rozgouyi József. Győrffy kiküldött más 
elfoglaltsága miatt távozni volt kénytelen, de 
a jelen volt tagok folytatólagosan megtartot
tak a tisztújító közgyűlést. Ilivel az eddigi 
helyi csoport vezetősége tisztségéről lemon
dott, helyükbe a következőket választották 
meg: Elnök: Cziráky János, alelnök: Himpel 
László, titkár és jegyző: Rozgooyi József, 
pénztárnok: Giczy József- Igazgatósági tagok: 
Folöp Ferenc, Tóth Ferenc, Tarr István, Kul
csár István. Takács Ferenc, Németh I s tván , ! 
Nagy Józsefné, Kovács Károly. Felügyelő bi- j 
zoltsági Ugok^HöheJSaudor.Weltinger Győző, ' 
Znnyi Karoly, atűnster Antal, Agárdi Lajos, ' 
Wendlgr-Lajos. Az Akarat helyi csoport 
tagjai felvilágosítás és egyéb ügyekbeu teljes ( 
bizalommal fordulhatnak a- megraksz.ott ! 

"üszlirar t á g f i T h T S ? M ^ ^ l , w '--•" — * 

M á r . kinevezések. F. éri augnszlus ' 
1-től szamitandólau kineveztettek: állomási ' 
személyzet közül: Kaiinka Hermina IL o«z'." 
pénzlárkezélőnővé, Szily Mihály, Illés Ferenc : 

távirássz.-i, Pintér G, za i l . oszt. táviroVelvi- : 
gyázórá, Nagy Pá' , Kiss Mihály, Frank Jó 
zsef, Ambrus' József, Kovács Ernő, Mórttz 
István, Rúzsa József kalauzzá, Fekete József 
váltókezelővé, Németh Ferenc értesítővé, Pul
i i k Márton éjjeli őrré, Györkös Sándor, Nagy 
Sándor, Sséketr József,-Sági Gyula,' Ipsics ; 
Mihály,-D rmján Gábor. Rövid István, Németh-! 
Sándor, Sz-nlgyörgyi István, Cseh József I I . , 
Bogács --Ágoston, Molnár Sándor', Gál Lajos, 

Bodi Gyula, Rosta János, Horváth 'János I . 
Karáry József, Banyó Imre, Strummer Ignác, 
Páli József, Balogh Vendel, Némolh Imre, 
Sipos Gergely. Balioger Sándor. Rezi János, 
BaraCikay Mihály, Horváth Báliul, K'eri Aailal 
es Cseh József I I . vonalfékezőve-^Fűrőházi 
személyzet köréből: Nagy Antal I I . oszt. iro-
d-.kez'Hrtvé; Fiillip István, Nagy Gergely Wel-
tinger Gyóző mozdonyvezetővé, Móritz Béla 
IL oszt vizsgáló lakatossá, Schillinger Sán
dor I I . oszt. 1 • . ' i n . - i . Osztalyinérnük-
ségi- személyzet kőrebői: Dobos Gyula, Nagy 
István I I . oszt. irodskezelővé, Fülüp István, 
Fij István, Németh József és Varga Pál I I . 
oszt. pályaőrré. . 

Hü szolgálat jutalma. Szép és meg
haló ünnep folyt le műit vasárnap gróf Mikes 
püspök répczeszi ulgyflrgyi kastélyabau. Egy 
li i cselédnek, Néniéül Jánbsuak szóit az ün
neplés, ki negyven év- óta állott szolgálatban. 
A magyar királyi-fö^lmivelé-.ügyii miniszter 
oklevéllel és 500 korona pénzjutalommal 
tűntette ki az .öreg, hűséges cselédet Somogyi 
Aladár tb. főszolgabíró szép beszéd keretében 
vázolta' azt a viszonyt, amelyben a szolgálat
adó és a munkás vannak. Üdvözölte a püspö
köt, ki valóban keresztényi, szeretettel gon
doskodik mindeukori alkalmazottairól, kinek 
érdemo ez a szép ünnepély. Majd átnyújtotta 
az ünnepeltnek 3 jutalmakat buzdítva továbbra 
is a hűségre és a jo szolgálatra. Mikes püspök 
válaszolt ezután az elhangzott beszedre,mely-
nek során kijelentette, hogy mindenik hűsé
ges és derék munkásáról élete vegéig fog 
gondoskodni, biztosija számukra a fáradságos 
inuuká - ulau a jól -megérdemelt, goudtalan 
nyugalmat;. 

Gyüjtss az ost í iyasszonyfai tf izkáro-
SuitaknaiL Lapunk mas helyén mar megírtuk, 
hogy mily tetomes kár érte Ostffyasszonyfa 
község lakosait, most arról értesültünk, hogy 
mozgalom indult meg a szerencsétlenül jár t 
károsultak (eisegélyezésére. Mi, akik mindig 
hü szószólói voltnak a nemes és jótékony 
akciók mioól. szélesebb körben való terjesz-
técéuek, most is azzai a kéréssel fordu;unk 
y jaras tehető- és vagyonos lakosaihoz, li .•;)• 
ugy természetbeni, raiut péuzbeli adomauya-
ikkal segítsék a szereucséileuül járt , csaknem 
teljesen tönkrement tüzkarosullakat A Ítész-
pénz adományok Pósfay Gusztáv főszolgabíró 
kezeihez jultatandok el, ki intézkedni, fog 
annak idején iijazságoa^eloszíásról.' 

Beteg orvos. Mely részvéttel értesü
lünk, hogy varosunk köztiszteletben álló or
vosa, dr. Seregély Pal hivatásának, öozctieo 
és lelkiismeretes teljesítése közben maga is 
megbetegedett Űrömmel halljuk, hogy a ve
szélyen mar tul van, csas nyugalomra és pi
henésre van szüksége. A körorvosi teendők 
ellátásával betegsége tartama alatt a főszol
gabíró dr. Sálzberger Ernő községi orvost, 
bízta meg 

Ipar tes tü le t i gyűlés . A czelldömölki 
ipartestület uia délelőtt I I ó rakora városháza 
tanácstermében gyűlést tart,' melyen a tanonc, 
iskola óráit és a tanítók fizetését állapítják 
meg. 

Pen;kezelas megvizsgálása 1 főszol
gabírói hivatalban. Vertes Antal rolsnacs .;• 
.-. főszolgabírói hivatalban a pénzkezelést 
vizsgálta meg. A példás rendért ugy Pósfay 
főszolgabírónak, mint Végh Jenő járási szám-
vevőnek elismerését fejezte ki. 

Elhagyott t á rgyak á rve rése . A vasúti 
kocsikban, várótermekben éttermekben 
elhagyott tárgyak október hó 6-án délelőtt 
10 urakor Czelldömölkön a I I I . oszt váró
teremben nyilvános árverésen eladatnak. 

Az e l lá ta t lanok 1 megyében. Vasvár-
megyében az elkészült összeírás szerint 28011 
ellátatlan van. 

T í z Ostffyasazonylán. Szerdán délután 
eddig ki nem derített okokból criá.-i tűzvész 
volt Ostuasszouyfm, melyet a nagy szárazság 
és időközben keletkezett szél c ak fokozott. 
A vidékről érkezett tűzoltók segítségével 
délután 5 órára végre sikerült a tüzet loka
lizálni, 22 ház égett le összesen, emberben 
és állatban kár nem eseti, hao^m nasy 
mennyiségű gabona és szalma lett martaléká
vá a tűzvésznek, okozva a lakosságnak mint
egy 2 és fél miiiió kán. A nyomozás tovább 
lolyifc, valószínűleg gyufával játszó gyermekek 
okoztak a tüzet. Sajnálatra méltó az is, 
hoey_a karu-.ultak közölt vannak munkás 

^ m f r r á « , * 8 * W t ^ 
keresménye elveszeit. 

A k i scünle tü bankjegyek b e c s e r é l é s e . 
A kiscimletű álfamjegyek és pedig az egy 
és kétkoronasok, valamim a tíz- és húsz-
koronások gyártása teljesen befejezést nyert. 
Eredetileg az volt a terv, hogy az50 hornoás 
iülamjevjek forgalomba bticsálása ulán a 
husz- és tizkorouások at veszik sorra, a kis-
címletű pénzekben mutatkozó nagy hiány 
szükségessé té l lé , bogy a megállapított sorrend 
megvaitoztissek -és az egy- és kétkoronás 
aüamjoeyeket hozzák előbb forgaitiinbifc—A 
kis cimtelekből összesen 1780 millió korona 
értéket gyártoltak, amely értékből egykoronas 

60 millió darab, kétkoronás 110 millió, 10. 
20 és 50 keTfori.-iŝ SO millió darab készüli. 
A kétk'oronjidiik forgaliimbaTpíicsátását követi 

r az őtkoroná.-, s m é j rhb^u a hócapban f.ir-
galomba kiTÜUiek a tíz- . huszkoronások. 
Az 50' koronás bankjegyek t a k e hó 30 íg 
cseréltetuek be az adóhivatalban. 

Háromszázezer menekült van az or
szágban. Csopkamagyarofszágoo a menekül
tek szama 297.450 lelek. Ezeknek legnagyobb 
része Erdélyből meneküli. Eddig foglalkozás
hoz 15 ezreu jutottak. Vaggonokban még 
mindig 8960 egyén lakik. A menekülteket 
legközelebb revízió alá veszik, mert lelketlen 
egyének menekülteknek adják ki magukat s 
igy akarnak előnyökhöz jutni. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazokn3k a jóbarátainknak és 

ismerőseinknek, akik felejthetetlen jó 
József fiunk, illetve .testvéHUik f.'ü, -
séti~mT^ttjÍ4Ú.!á'l részvétükkel frlktm?ív-
t.-k, a ravatalra küszorul helye;:U-k, mi 
állal j fajdalmaiikat tujhiLtlték, 
fogadják hálás kOszöuelüQket. 

(zsákfa, 1921. szeplember 24. 

Vadaszy P á l é l családja. 

Jó házból való lin 

t a n o n c u l 
felvétetik Kovács Testvérek vaskeres-

kedéeében Czelldömölkön. 

Eladó ház. 
Czelldömölkön a Dőmölki-olca 10. sz. 
alatti sarokházamat hentesüzlettel f. 
évi szeptember hó 29-én délelőtt 9 
Órakor a belyszinen saját akaratomból 
árverés utján oröK á r b a n eladom. 

MllkOTlts János. 
Üzletmegnyitás. } £ £ J Í 2 £ t t 
délre a. é. köiöüátí^Jt, hogy C^eildOfDOtköu a 

Sa^i-utcabau (Takács szatior féle ház) 

K d U d T - I U l O t B I ijordókat a l^gkiáebblfll 
a legnagyobb méretig. Javitá-rOkat eifogadok. 
Szakiudásómnál fogva a pjoeekeselétft teljes 
megelegidésro végzem. — Szíves pártfogást 
kérve, kiyálú tíszulettel 
— Heidekter Jozse í , kádár. 

Felnivásl 
mölkón f. évi november hóban nyitja meg 

XI. (3 éves) év társulatát. 
Egy üzletrész 50 fillér. 

Kölcsönöket nyújt olcsó kamatláb mellett kö-
telezvéuyre, mely kölcsönök a hetibefizetések-
kel törlesztendők. Minden üzletrész , i»au 50 
fillér b^irataji díj fizetendő egyszer»miuden-
korra. Üzletrészek a Kemenesal já i Közgazd. 
Hitelbank Részvény tá r saság csel ldömölki 
üzlethelyiségebea, az bzltfü órákban jegyez
hetők. Ugyanott tüz, betörés, élet, baleset biz
tosítások vétetnek fel. Dollárok és idegen 
pénzek a legjobb napi, áron váltatnak be.-

Eladó ház. , D ' c a „ 7 j « • 
alatt levő Horváth 

István vendéglős, czelldömölki lakos és 
Németh Sándorné sz.. Szabó Gizella 

budapesti lakósjalajdonát képező 
4 suba és meliáknelyiségekbfil i l l ó 
családi hál L hó 30-án d. n. 4 órakor 
a helyszínen, szabadkézből tartandó I 
nyilvános árverésen el fog adatni. Ér
deklődőknek felvilágosítást Dezső jző ad. 

E l a d ó h á z , 
Pápán Petófi-u. 27. 

sz. ház szabadkézből 
. i ^ a d ó , aztywaii beköi- -

tőzés. Bővebbet Hayer 
István keresk. CzeUdömölk. 

: E l a d f í h á z E j í 3 7 ' 0 t a t p Í T k(inyha,mel-JjlCtUU lidú. L j i h ^ j ] ^ _ é s v e r (bő l álló 
h f W ü f f l S t azonnal eladom. Címem meg-

' tudható a kiadóhivatalban. 

Kádlürdő 
P á p á i (áTVillanrielep melietl). A fürdő 
minden nap kora reggettőt estig -nyitva. 

Vidékiek azonnal fürödhetnek. 

Schwarze 
festőművész 

ajáal|a magát a ma 
divatos elefántcsont
ra festett miniatűr 

portrék festétére. 
Készít színes rajzod 
kai, aquarell és olaj 
portrékat. .Megkere
sések e lap kiadó
hivatalába kéretnek. 

DOLLÁRT 
és más Idegen pén-
seket a legmaga

sabb árfolyamon 
vásárol a 

Kemenesaljái Ta-
k a r é k p é n i t i r I 1 . 

CzeUdömölk. 

Deszkát, lécet és 
épületlát waggon-
tételekben azonnal 
szillithatok. CzeU
dömölk, Deák-n. 6. 
Ugyanitt t ű z i f a is 

kapható. 

Modern 

e b é d l ő 
berendezés kemény 

fából, azonkívül 
egyes bútordarabok 

azonnal eladók 
Schwarze fe-tőmű-

vésstnél Ostffyasz-
szonyfán, a Lőszer-

telepen. 

Hengeres 

daráló 
uj vágással, telje
sen jő karban eladó. 

Cim a kiadóban. 
Bárkinél 

magasabb árat 
tizetek 

Bnzáért. 
Rozsért, 
Árpáért, 
Zabért. 
Kisebb és nagyobb 
tételeket átveszek. 
Ajánlatok e lap ki
adóhivatalába ker-

retnek. x 

Szobafestő üzlet. 
Tisztelettel értesítem 

CzeUdömölk és vídéko 
n. é. közönségét, hogy 
Czelldömölkön,DőmO!ki 
utca 5. számú házban 

szobafestő 
üzletei rendeztem be. 

Elvállalom nj épüle
tek, - valamint egyes 
szobák festését, cimfes-
té.-ií, mázolást ós min-
deo a JizobBfasUJ szakba 
Vdg<y javit.-Lst. 

Izléif-a, modfrn mon-
káimmal óhajtom nagv-
rabecv Bit megrend^ö-
ím 1 .nííi-;--. ;'.{ 0tn 
nyerni, -anl 
vasyok 

kiváló Liazleleltél 
Lalics Milán, fostő. 

Egy darab sz&ba-
donfutó ~~ 

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

ható á kiadóban. 


