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Megjelen minden vasárnap reggel. 
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F.-].-:Ü un -:, , - kiadó : 

D I N K O R E V N Á N D O R . 

Szerkesztőség ál kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön, 
ide intézendök a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. . 

Szeptember 1. 
Szeplember elsejét irtuk a napokban. 

Arra a napra virradtunk fel az isteni gond
viselés jóvoltából ismét, mely nagy-nagy dol
gokat jelent a kicsinyek cleieb. n^. de talán 
ha jól meggondoljak, a mi eleiünkben is. 
Szeptember elseje! Nem az leszi a napot 
nevezetessé, hogy ekkorra már kezd arany
színűvé válni a hamvas szilva busa, nem is 
azért emlegetjük szeptember elsejét, mivel 
drága nedv fc.zd ilyenkor m á r felgyűlni a 
duzzadó szűiöbogyóban s piros szinüvé festi 
a nap-ugár az alma teli arcát, még talán 
arról is megfeledkezünk, hogy régé a nyjir-
nak, bncsoze tőlünk az éitet.1 napsugár. Jön 
az ősz, limliok sárgulása, főidre lehullása, 
mindent elseperő őszi szél zúgása. Szeptem
ber elseje van, jön az ősz és a kitárt iskola 
kapukrfelé megindulnak a kicsinyek. Az 
apró gyermekhadsereg kezébe veszi a táblát, 
a könyvet, ezeket a drága • fegyvereket es 
megy, a kisebbje titkos félelemmel; nyilt k i -
váriiSisággai, az idősebbje, akik már ismerik 
az iskolapadokat, nagyobb örömmel és na
gyobb elszánással, hogy megvívják nagy, ne
héz, de lehetőleg -sikeres harcukat a belük 
rengeteg hadseregévet. Apró kis katonák, kik 
a gondtalan boldogság ilnioa ,u-«i JKH>I»<! ma* 
csak hónapjai után szeptember elsején elin
dulnak a küzdelembe. Kicsi legények, kiknek 
látható jutalma egy piros alma, egy vajsárga 
körte vagy egy lürt szőlő lesz csak, de akik 
hatalmas, gazdag, azonban általak még nem 
értékelt jutalmat nyernek majd az év végén. 
Jaj de az olyan messze. van, szeptember 
pedig annál közelebb. 

Apró legények, iskolatáskás kedves had
sereg Te még csak azt látod, bogy korán 
kell kelned, pedig olyan . jó" alodni, el kell 

I nincsen számodra helmint meg van irva I náló táborokba dugott árdrágítókat, veszedel-
ábban a szép költem/ben, amellyel mind- ] mes elemeket bocsássák szabadon, hogy azok 
járt az év elején megéli ismerkedned. I tovább rothasszák az amogy is megtámadott 

Nagy harcba indok apró katonák I Az \ közállapotokat Követelik a numerus clausus 
iskola padjaiban emlré kell nőnötök. A ! megszüntetését, holott ez a dolgozókat egyal-
betükkel folytatott hasa kezdete annak,amit j talán nem érinti, hiszen a dolgozók tisztán 
később, nehezebb kOrttények kOzOtt, önön- I keresztények. Követelik a munkaszabadságot 
magatokra hagyatva ell végigharcolnotok, s ők azok, akik azt elsősorban megsértik. 

hagynod a megszokott házat, pedig olyan jó 
a jól ismert zugokban az élei, meg kell vál
nod a szülőtől, a pajtástót; pedig azok tudód, 
hogy nagyon szeretnek tégedet, - enge&elmes-
kedned kell egy idegen embernek, akit még 
nem ismertét a csak annyit tudsz róla, hogy 
az ő kedvéért kell feláldoznod boldog nyu
galmadat 

Apró hadsereg, te még csak ezt látod, 
te még csak ezt vehetedtészre, ezt jegyezhe
ted meg magadnak. Te még nem tudsz arról, 
hogy amikor az iskola kapuján beléptél, az 
életbe léptél be, hogy a nyugalmadnak mind
örökre vége, a boldog gondtalanság napjai 
elillantak, mint a megsárguló falevelek zöld 
szine és soha el nem érhetők, mint a her
vadt lorcb. melyet már a hetedik határba 
rOpit az őszi szél elrenállhaüan ereje. A 

- le boMovságodat . is utolérhetlenül elvitte a 
szél, a napok könyörtelen változása. Nagy 

.harcoknak megy elébe apró serep, amelyet 
meg kell vívnod, magadért,-a- boldogulásod
ért, végig kell harcolnod azér t ,* földért.mely 
a táskádba tett barna kenyeret "termetté,, 
annak a földnek a jövőjéért, amelyen kivül 

hagyatva ell végigharcolnotok. 
Akkor majd egyedül ltok, most még ott 
áll .melletletek az, kis szent kötelességévé 
van teve, hogy támogson ebben a küzde
lemben és készítsen eta ké.-őbbire, a nehe
zebbre, a fontosabbraUost még ótt áll "az 
oldalatoknál a tanító,aki ismeri az élet 
harcát, aki ismerj az ainytalan nehézségeket, 
aki látja a célt és türk az ntat, a módot, 
ahogyan azt meg lehe&özehleni, aki maga 
mént végig mindazokot a küzdelmeken, m e ~ 
Ivek tireálok várakozna. Ott a tanító,' aki 
átformálhat benneteketrjint viaszt a művész 
á saját kénére és hasoilatosságára, ha akarja 
erőssé és jová. aki gya ha akarja, gyengévé 
és rosszá; aki majd ellakik. Áldja meg az 
Isten, hava jót, de ver> meg, ha a rosszat 
választja. Apró kis legáiyek, sorakozó kato
ná t , vegyétek (el a táskát, a könyvet, dugjá
tok a zsebetekbe az aknát, melyet az édes
anyátok gondos keze jutalmul kiválasztott és 
vena'óf* DolSwpfiti"taagyarörszágérl? 

Dr. Bemport Elek. 

Edzen meg a csalódás. 
(K.) Az egész csonka Magyarország leié 

van hangos panasszal. A dolgozók milliói 
mindent elkövetnek, hogy sanyarú helyzetü
kön valahogy segítsenek. Dolgoznak, fáradoz
nak-reggeltől-estig. Életigényeiket leszorították 
a legszükségesebbekre, nj rnha, uj cipő, aj 
kalap valóságos luxus szamba megy, az élet 
apró üröméi pedig már csak az'emlékezetben 
élnek. Minden olyan intézkedést, amely a 
romba dOntött csonkaország újra való felépí
tését célozza bizalommal, újult reménnyel 
fogadnak. Csakhogy a dolgozó millióknak 
minden fáradsága, minden lemondása és bi
zalma hiábavalónak bizonyul. 

A dolgozók egy kisebbsége elé odatola
kodtak olyanok, akiknek nem az ország ujjá-

Követelik a szabad gyülek^ósi jogot, a sajtó
szabadságot s ök azok, akik ezzel legrutab-
ban visszaélnek. A szervezkedés szabadsága 
pedig valóság"* élélelrxir "zámnkra s ugyan
csak igyekeznek ezt ar er-edményt minden 
oldatról, — egyoldalúan bar, — de alaposan 
kihasználni. Szervezni mindenkit! Ez » jel
szó. S ha mái srjrrezve van, akkor behaj
tani a.keeerves a szerzett snlyos koronákat 
mindenkitől. Sói tovább mennek. Hithű kebel
társaikhoz, az árdrágítókhoz méltóan, a párt
szervezeti dijakat még fel is emelik. Mert 
hiszen pénz kell, sok sok pénz, hogy ax 
akarnok vezetők jól, nem is jól, de lényeaen 
éljenek. Belevájják szívó csápjukat a mun
kásság testébe s szívják rendületlenül a vért, 
az életadó vért minden különösebb fáradság 
nélkül. A szegény megkínzott munkásság 
türi, de türelme már logylán van a Önkéntes 
vezetőinek olyan utasításokat kezd adni, hogy 
tiltakozzanak a tagdíjak felemelése ellen. Ter-
ffilCiMan mAa « « k •.zntiránvns ielenség 
De tiem'baj. Fői a fejjel, csak előre. A csa
lódás nem szabad hogy csüggedést okozzon, 
ez csak megacélozza, megerősíti a lelkeket, 
egy jobb és szebb életkezdetre. 

Három Ó T története. 
I I . rész. 

_^Az. első részben, cikkemben bátor vol
tam ríívidV-ti reámutatni, hogy a sportolás és 
a.sportkorok megalakítása—a- kommunizmus 

építése a célja, hanem saját 
kielégítetlen becsvágyuk. Kineveztek madukat 
a dolgozók tulajdonképeni képviselőinek, de 
korántsem képviselik a dolgozók érdekét. A 
dolgozok félrevezetett csoportja megajándé
kozta ezeket az akarnokokat bizalmával, be
lesegítette őket a parlamentbe és leste sza
rukat. Azonban nap-nap mellett azon szo
morú tapasztalatra futottak, hogy megbízottaik 
minden egyébről szavalnak s habzó szájjal 
replikáznak, csak az újjáépítésről és a dol
gozók tulajdonképeni érdekeiről nem. 

Követelik, hogy a Bécsbe iheguerott. 
úgynevezett emiítráii.-okat engedjék haza. a 
dolgozók nyakara. Köv«-:*«J.k, h.»Vy az iiiter 

után milyen szépen megindult.-ogy a vidéki 
kisebb városokban, sőt a - intelligensebb fai
vakban is, de rá akarok Tra is röviden ma
tatni, hogy ilyen akciónak a keresztülvitele 
mily nagy akadályokba ütközik. Ezen főbb 
akadályok a következők. — 

Először kérés ember érti meg falun a 
sportolás fontosságát, legtöbben ugy okos
kodnak, hogy az a para.-zt legény, aki egész 

, j héten át erősen dolgozik, annak nincs kedve 
szabad idejében footballozni, gerelyt dobni, 
füleslabdázni stb. Ez csak egy bal előítélet, 
mert a folosi ifjak hála Isten sokkal jobb és 
erősebb fizikummal vannak megáldva; hogy 
vasárnap délután a sportolásnak ne szánhat
nának néhány órát, csak a rezetők Ügyessé
gétől függ, hogy. meg tudják velük kedvettelni 
a különböző sportágakat. Az intelligensebb 
elemnek keli jó példával előjarni^ sportolni, 
trenírozni, ha csak idejük entíedi, azután a 
többiek is lassankint kedvet kapnak hozzá, 
C5ak-arra M l Ügyelni, hogy áz egy-íS sport-
knr'">V iól fel l*«v.'nek szerelv.- miiül^rifé e 
^poriiis/Uöíöfcktl, i..ielŐU' a sportolnál ,meE-

Megtérül a*köitsége ha f é r f i - és f i u r u h a szükségletét beszerzi 

ALTMANN BERJSfÁT Angol r n h a á m h á z á b a n P á p a , Kossnth Lajos-n. 8. sz. 
Nagy választék békebeli minőségű mindenfajta kész térti- és gyenvo^rnhákban, angol felöltök és esőkabátokban, 

>.\ könnyű lüszter és vászon-' u. ^ .. -

•Küiön mér ték szenna" osztály. Gyapjúszövete méterenkénti eladása 
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kezdjük, mert a tagsági dijat" oem Tehetjük 
fOl oly magasra, hogy azután abból a tagsági 
dijakból végjük meg a felszerelest, mert az 
természetesen elkedvetleníti a sportolókat, 
aót be se lépnek tagnak, azért azt társadalmi 
nton igyekezzünk összehozni. A fgotballozás 
az a legnépszerűbb spuri ág, azt lehel elő-
azör bevezetni falusi sportkorok megalakí
tásánál. 

Sajnos, azt szokta mondani az úgy
nevezett intelligensebb osztály, hogy a pa
rasztnak nem kell footballozni tudni, ő csak 
értsen az fi mesterségéhez, tudjon szántani-
vetni, kévét hányni stb., de nem gondolja 
meg az illető, hogy hétköznap úgyse sportol 
az a falusi, mert nincs rá ideje, az meg csak 
sokkal jobb, ha valaki a vasárnap délutáno
kat arra használja fel, hogy sportoljon, mintha 
beül a korcsmába és a keresményét elissza 
és e mellett egészségét is tOnkre teszi. 

A falusi sportolásnak nagyobb mérvű 
elterjedését az is akadályozza, hogy-ha vol
nának is, akik szeretnék a sportolást és athle-
ükázást, de annak megindításától félnek, mert 
azt csak kitartó - munkával lehet létrehozni, 
pedig sajnos epen mi bennünk magyarokban 
nincs meg a kitartás, csak ahhoz fogunk, 
minek eredményét rögtön látjuk. 

J la már az Összes nagy nehézségeynind 
^á th idal tuk , amiket felsoroltam, egy igen'oehéz 

dolog még hátra van, a sportpálya megszer
zése, illetve oly helyhez való jutás, ahol min
denféle sportágat egyformán lehet gyakorolni. 
Tudniillik a sportpályának legalább 2 hold 
terjedelműnek és lehetőleg egész sima fek
vésűnek kell lennie, hogy footballozni és 

. athletikálásta használható legyen. De ha van 
is ilyen alkalmas terület a község közelében, 
kérdés hogy azt az illető tulajdonos átengedi-e 

-használatra a sportegyesületnek akár pénzért, 
akár szívességből. Ha ez is meg van, akkor 
azután ha a sportoló vezetők lelkiismeretesen . 
hozzá látnak a munkájukhoz; a többi megy 1 
magától, mert a falusi ifjú generáció sokkal 
jobb anyag a városinál, mert erósebb, egész
ségesebb, kitartóbb mint a városi, s enoek 
következtében h" a r»insi spnnaunj* m 

regi múltra tekinthetnek vissza, mint a váro
siak, valószínűleg még szebb eredményeket 
lehet falun elérni, mint a városon; s a kül
földi olimpiádokon hervadhatatlan érdemeket 
fognak szerezni a magyar névnek- s látni 
fogja az antant, hogy ezt az országot nem 
lehet leigázni és épeu olyan kultúrával bírunk, 
mint ók s lassankint Magyarország nagyobb | 
lesz mint val.ha volt, mert liai testben és i 
lélekben erősek lesznek. Hdczky Egon. 

Vitái avatás. 
Vfult számún köiölluk a budapesti 

vitézzé avatások lyását • OrOmroel és 
büszkeséggel emléluk meg azokról a vi 
téz f< Idieinkröl, sebben a gyönyörű ki
tüntetésben részest. Legnagyobb sajnála
tunkra a hőseink ,<>ra nem volt teljes és 
kimaradt közülük 83. gyalogezred egyik 
tartalékos lohadna, aki szintén czelldOmöki 

ellátogatnak hozzánk is. K a l f m j n . 

A külföldi politikát két kérdés tartja 
izgalomban, még pedig olyan kérdések, ame
lyek ha időnkint enyhüln«k is, állandóan itt 
lebegnek a mi Tejünk felett. Az egyik a német 
jóvátétel kérdése, amely miatt majdnem sza
kítás történt Anglia és Franciaország között 
Míg Franciaország az engesztelhetetlenség 
dühével Inlytogatui akarja a letiport Germá-

iíletfiségü.de jelonlizombaÜMilr*»az állam- J mát, addig_az angol politika hajlandó lenne 
enyhébben kezelni a hadisarc kérdését Most 
egy pillanatra enyhülés állott be a.feszültség-
ben, de ki tudja meddig tart Ki tudja mikor 
fognak végleg elválni egymástól a volt szö-

_ z toú lipai I időben a Prágában kötött szerb cseb szövet-
rnopoli harcokban. A I s é g alkalmával újra felmerült Ausztria felosz-
•yamtt küzdöue v é g i g , f á s á n a k é a . ezen keresztül a szláv korridor 
ionban már az olasz, i megteremtésének terve. 0 aszorszag lermé-

Egy modern l a k ó h á z 
4 szobával és a szükséges mellékhelyi
ségekkel azonnal eladó. A házhoz gyü
mölcsfákkal beültetett nagy kerthelyiség 

van. Cim a kiadóhivatalban. 

Látható irásu „Mignon" j 
Írógép keveset használt, azonnal el 
adó. Megtekinthető kiadóhivatalunkba 

pénztárban teljer-inlgálatoí. Örömmel ik 
tatjuk tehát utólag névsorba , vitéz N igy 
Lajos nevel, aki t t augusztus 1 tői 1918. 
november 17 ig hált a különböző harc
tereken. Mint gépkás szazadparancsnok 
részt vett 'az 1914.u lub'ini, ivan;'orodi 
harcokban, a követő évben 
áttörésben, a bródii 
Brusziiov offenzivátzyauilt 
a következő evbenzoubau mar 
harctérre küldték, ol azután a piavei csa^ 
tában tüntette k i íszor magát. Háromszor 
sebesült meg és gyyöru kitüntetéseket szer
zett A kominunizm bukása után a L-'hár 
hadosztállyal részt-t t a Duna-Tisza közé
nek meg*zállasábai Ritka bátorságáért és 
izzó, hazafias érzését erte most a kormányzó 
kilüutetés* vitéz Niy Lajos, tart főhadna
gyot, aki Nagy Elelielybeli máv. főkaiauz 
fia. Örömmel put.uk tehát a múltkori 
hiányt 1 illesztjük aievet a legszebb, legfé
nyesebb nevek közt a rni dicső* vitézeink 
sorába. - . •• * 

A hét polittai eseményei. 
A tárgyalás aitt l*vó fOldadójavaslat 

ellen a gazdák részről nagyon sok kifogás 
hangzott el. A knmány most figyelembe 
véve a kért módosiasokat, elhatározta, hogy 
ujabb revízió alá vazi a javaslatot s a leg
inkább sérelmes rendelkezésekben enyhíteni 
log. Igy pl. kisebb jdr.kn'c-ot fognak meg-
állapiUni a 20-holdnál kisebb birtokok szá-

tervezett módasitásokkal is bizonyságot tesz 
arról, hogy védi és istápolja a kisemberek 
érdekeit. 

Az adójavaslatok letárgyalása után ok-
tóberban a főrendiház reformjára kerül a 
sor, amely mint előre látszik, újra nagy har-
cokal fog előidézni á nemzetgyűlés termében. 
Ujabban mind* erősebben hallik, hogy Fridrich 
István belép az egységes partba. Ő maga 
még tagadja ugyan, de mint mondják, nem 
zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. 

Bécsben most ért ' véget a kü'önböző 
nemzetek parlamentjének kiküdöttjeiböl ala
kult agynevezett interparlamentáris konferen
cia Az ülések folyamán a magyar kiküldöt
tek többször rámutattak a világ nyomorúsá
gának okára, a lehetetlenül kegyetlen és 
igazságtalan békére. Az ülések utolsó napján 
Berstein német szocialista képviselő a kiszö
kött kommunisták nszitására erős hangon 
kelt ki a mostani magyar kormányzat ellen, 
azonban utána gróf Appooyi Albert nyomban 
visszaverte a gyalázatos támadást A konfe
rencia résztvevői' a szocialisták kivételével 

vétségetek. 
A másik kérdés Ausztria ügye. Az utolsó 

megteremt 
szelesen pera jó szemmel 
menyeket s közbelépésére 
hiúsult Persze, ez is csak 
tudja, mikor támad fel újra. 

nézte 
i terv meg is 
rövid időre. K i 

I si 

Czelldömölki fényképek. 
A czelldömölki házak. 

Kedves cimborám, ha lapomat megkapod, 
Czelldömölk házait tömegest láthatod. 
Láthatod rögtön, ha kíváncsi vagy rája, 

j Milyen is egy czeill háznak a lormája. 
Mint látod itten az emberek szerények, 
Nem nőttek magasra eddie az igények. 
Nem nőttek magasra, csak egy emeletre, 
Bár van kivétel is esetről-eselre. 
Persze csak lefelé. A müvészlelepen 
Ahol j ío íompdrá t j áü jzanak a gyepen, 
Csak főldssintes a ház, de szépsége kellő, 
Egészséges, füstös, könnyen járja szellő. 
A rajkók azért csak el el vigadoznak, 
Simmytnek, azazhogy ők róka táncotnak. 
De a külvárosban, a dömOlki részen, 
Nem ily alacsonyak a házak egészen. 

&mWdSBWW. « í 0 e S m b e e r e e k T r 0 < , k • 
Mégis itt magasabbra nőttek a házak, 
Hanem mind egyformák olvashatsz bár százat, 
De benn a városban, hol nyílik az aszfalt, 
Sok oly ember él, ki suk mindent tapasztalt 
Vaunak olyanok, kik már Pápán is jártak, 
Az ilyenek bizony nagy hazat csináltak. 
Nem oly magasat bár, mint a Sághegy orma, 
Nincs is egyiknek se magas büszke tornya 
De mégis szép a ház legalább azt tartják, 
Azok kik a házbért elsején behajtják. 
A félépült házak össze sohse dűlnek, 
Mert spórolásból meg téglából épülnek. 
Hogy egészségesek, az a dolog t i tka, ' 
Hogy zsindellyel vannak többnyire borítva, 
Csak kevés haz akad adóssággal fedve, 
Am ez külsőleg nincs megkülömböztetve. 
Úgyhogy az utcáról meg nem is ismernéd, 
Melyik nyögi cserép, vagy adósság terhét 
Van a czelli háznak egy szörnyű hibája, 
Nem oly szaporák, mint Kolompárak nyája 
Avagy mint az erdőn a gomba esőben, 
S nem igen nőnek a mostani időben. 
S ha szükséged van rá. másfél évig járhatsz, 
Amig valahára egy lyukat találhatsz. Zsák. 

Hoiherr- Schrantz,Clay ton-
Megnyilt! Kerületi vezérképviselete 

Shuttleworth 
= Czelldömölkön. 

Eredeti gyári áron ssállitunk: 

Gözcséplőkészletet, 
Benzinmotoros 
cséplökészletet, 

Szivógáz-
c s é p i ö k é s z l e t e t . 
Bárány vendéglő épületében, Sági-u. 2 

ÉiÉlfe 
Eket, boronát, ssecskavágót, 

répavágét, vetőgépet, daráiét, 

rostát, ssénagvnltöt és jár 

« á n y t Költségvetés Ü g y e s . 

Díjtalan mérnöki látogatás. 

* Tekintse meg 

m i n t a r a k t á r u n k a t 
Sürgönyeim: „Hoiherrgépes". 

http://put.uk
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H l R É K. 
E l é g i jm . . . ... 

Szomorún státt a dal. Valami bánthatja. 
Melyet a ttü dúdolt, A sxép terménetet, 
A fák «8tét 1., nbja, Hogy könnyít hallatja, 
Nagy mélyen meghajolt. Gyásiolja a földet í 
Kicsi ablakodnál Vagy Un most mutatja 
Melyet a raea védett. Lelkemnek képmásat. 
Merengte nézted a Bánatot szivemnek 
Titkol messzeséget. Hangos zokogását? 
Kicsike kis ablak. Óh boldog természet 1 
Benne fehér rirag, Neked rmn reményed ! 
Halvány fehér orcád, Látom a sugarát, 
Mind csak éit susogták: Mellyel borúd téped I 
Miért is sir moalán Látom már előtúrt 
Ott künn i természet? Halvány hold képébe', 
Miért vérzik a síiv, Bánatod berónia 
Ha lát borús képet ? Eiütt himiátébe'._ 
' ? De a kis ablakban '* 

A kit fehér virág, 
Halvány fehér orcád, 
S lelkem, áik,siratják: 
•Hol késik a holdja 
Édes szép "hazánknak.... • 
VaBY E B7 uj riadó 
Kell még a világnak ? ! 

• . . • ' Eatji Láaxló, tan. növ. 

HJ esperes. Gróf Mikes János megyés
püspök Németh Gyula egyházaskeszöi plébá
nost a szanyi kerület esperesévé kinevezte. 

* Házasság. Nagy Miklós bobai ev. lelkész i 
kedden tartotta esküvőjét Sopronban Ziermann 
Micikével, Ziermann János ottani ev. lelkész 
kedves leányával.' « . 

Allomásíőnökünk eljegyzése. Horváth. 
Miksa, a czelldömöiki vasútállomás ideigle
nesen megrázott fősöké Körmendről eljegyezte 
Rottkay .Margitka urleányt. 

Eljegyzés. Gno'.h Gábor kemenesma-
gasii föidtiirtokos kedves leányát Erzsikét 
augusztus 19-én eljegyezte Hartraann Kálmán" 
könyv és papírkereskedő Sopronból. 

Tisza István emlékliélyeg. A belügy' 
miniszter megengedte az Alföldi Magyar Köz
művelődési Egyesületnek, hogy volt elnökének, 
néhai Tisza István grófnak az emlékére 1 
millió emlékbélyeget bocsásson ki . 

HM ezer korona a busa ára. A me
zőgazdasági ingatlanok vagyonváltsága fejében 
fizetendő boza árát szeptember hónapra a 
pénzügyminiszter 'hétezer koronában állapí
totta meg. 

Gyorsvonatok beszüntetése. Az utazó
közönség körében nagy örömet keltett a reg
geli gyorsvonat megindítása, amelyjen egy nap 
alatt megfontolhatott Budapestről. Annál kel
lemetlenebből érinti ezen híradásunk, hogy 
az államvasutak igazgatósága szeptember hó 
5-tól .kerdra aCzelldőmolkről reggel5'37-kor 
induló és este 21'58 kor érkező gyorsvona
tokat megszüntetni. 

Beiratások az ev. iskolában. Á czell
dömöiki ág. h. ev. népiskolában a beiratások 
szeptember 4 és 5-én d. e. 8—12-ig, t t n . 2-UN 
4-ig tartatnak. A tanítás szeptember 5-én 
kezdődik. 

Orsságos vásár. A pénteki országos 
vásár nagyon népes volt; az állatyásártéren 
nagy felhajtás látszott és sok állal cserélt 
gazdát, elég magas árak mellett. Nem látszott 
olcsóbbodás a zsibvásár.'ái sem, a sátrak 
előtt sok vásári" szorongón £&,ipé'tallankodva 
az árak tulmag-ts voltán, a szükséges holmit 
mégis csak megvették. 

A Kemenesaljai Közgazdasági Hitel
bank rt. Czelldömőlk, igazgatósága a.legutóbb 
tartott igazgatósági gyűlésén elhatározta,hogy 
rövid idő alatt megtartandó rendkívüli köz-
gjülésén Részvénytőkéjének 1 millióról 3 
miSrÓkorónára történő felemelését lógja-ja-, 
vasalói, t* ert az intézet erős fejlődése ezt 
mégkfvábjá. Nevezett intézel á Pesti Magyar 

-Kereskedelmi Bankkal és a Vasmegyei Álta
lános Takarekpénzi."rrai érdekközösségi v i -

' szonylalban van. 
• : A Sümegi föreáliskolába, mely inter-

nátussal kapcsolatos, .a felvétel vizsgálatok 
az I . osztályt™ augusztus- 28.a'n kezdődtek. 
'Tekintve, iioiiy' loternátussal kapcsolatos a 
lőreai. nagy -/ammal a mc.-sze vidékekről 
jöcne i a jelentkezők. Az interoátusban tanári 
felügyelet alatt vaunak állandóan a növendé

kek, az egészséges leve;, kitűnő ellátás és | 2444/t. k. 1923: az. 
a mai viszonyok dacár is elég humánus 
dijak mellett k •.IveWJ a zülöknek. Beiratások 
szeptemoer l é n kezdődik. J~ 

Hangya közgytü.e. Rozman Lajos 
elhunyta es dr. KüháriFlóns áthelyezése 
folytán a Czelldömőlk jés Vidéke Hangya 
Fogyasztási Szövetkezeten 2 igazgatósági 
tag állása megüresedett. iAz igazgatóság k i 
egészítése céljából folydhó 10 éD, a jövő 
vasárnap d. u. 4 urakor i Griff-szálló helyi
ségében rendkívüli közdülés lesz, amelyre 
tekintve a tárgy fontosskát, kéretnek a t. 
tagok minél számosában' megjelenni szí
veskedjenek. 

Football csapatos: bajnoki mérkó-
SOSe. Sport. Egyletünk 1 csapata benevezett 
a Magyar Labdarugó áüvelség által kiirt 
1922—23-as bajnokságra és a Nyugati kerü
let I I . osztályába osztaátt be. Ritka szép 
napokban lesz része vaosuok sportszerető 
közönségének, szeptember hó 10 én a Szé
kesfehérvári Déli Vasul Előre, szeptember 
17-én a Kőszegi Sport kylet, oklóber l é n 
a Szombathelyi Kerékpál Egylet lesz egyesfi
ietünk vendég . míg oktlber 8-án egyesüle
tünk Nagykanizsán a Valutás Athletikaí Klub
bal fog játszani ^ bajnoki mérkőzést. Egyesü
letünk szorgalmasan késiül az elkövetkezendő 
bajnokságra, csak a spolkedvelő közönségtől 
függ, hogy csapatunk álhndóan jobb ellen
felekkel játszón,- ami l fejlődést nagyban 
előmozdítja. De ha a kötö^éa anyagi támo
gatása elmarad, akkor egyesületünk nem 
bírja ki a horribilis kiadásokat és a bajnoki 
mérkőzése lélbenraarad. Tekintettel a nagy 
kiadásokra, a jegyek árai mérsékelten fel 
lesznek emelve és pedig ülőhely 50 K, álló
hely 30 K. Diákjegy 10 K, Sportegyleti tagok 
féláru jegyet űzetnek. 

Kedvezményes ellátás késspénsTált-
Ságn. A péozOgyiníuiszter a köztisztviselők 
kedvezményes áru élelmiszerellátása helyett 
járó készpénzváltsag szeptember havi össze
gét személyenként 2000 K ban állapította meg. 

J , Borovi b.adt. A . „„ri O„Í.1 o-cojnk 
boraikat most búzáért is tovább adják. Egy 
métermázsa búzáért 1 hektoliter bort adnak. 

Táncbemutató. Kominek tánctanár nö
vendékeivel pénteken este 8 órakor a GriS-
szátlodábao nagy színpadi táncbemutató elő
adást rendez. Bemutatásra kerülnek az összes 
szalon és parkett-táncok. Az nj tánctanfo
lyam hoin.-ip-'Se'.íd'j'lik, amelyre beiratkozni 
ruáris lehet 

Cselédleány büntetése.. Lukács Mária 
válTHselédleanyt á~szombathélyi törvényszék 
8 napi fogházbüntetésre ítélte, mert -z-'Iga
latadójától Stern tü-zerestöl Kemenesszent-
péteren még februárban különböző ruhane-
mfieket lopnti. 

A sseson első premierje Írásban és 
képekben látható a Színházi Elet uj szarna-
ban, amelynek érdekes cikkeit Kosztolányi 
Dezső, Karinthy Frigyes, Szép Ernő, Szenes 
Béla, Kálmán Jenő írták. A Színházi Élet nj 
számának ára 40 korona, negyedévi előfize
tés 360 korona. Kiadóhivatal Budapest, Er
zsébet körút 29. 

Cirkosa Henry a Vásár-téren már meg
kezdette .előadásait nagy közönség előtt...Ma 
vasárnap a társulat kél előadást tart, délután 
4 órakor nagy sportelőadáa, melyen a 10 
éven aluli gyermekek félhelyárat fizetnek. 
Este 8 órakor nagy díszelőadás rendes hely
arakkal, melyen fellép Henry igazgató ido
mított lovaival, Jurelli komikus jonglOr, Miss 
Henriette iskolalovarnő, Tártakon* kaukázusi 
és orosz tánccsoport 7 személlyel, Bibb és 
Bob excentrikusok, Miss Elvira IPVPCŐ királynő, 
Andrasitti a repülő emberek. Dlympia és Ella 

.k, ,a, Kalocsay és And re műlovar és mülo-
varnők, a négy' Br'usmi testvér erőjátéka a 
gyürün. Szünetek alatt augusztok és bohócok 
szórakoztatják p' közönséget.* Az érdekés mii 
sorúi e s l é ' | .megtekintése sok szórakozást 
nyuit a kn.'ön-épnek. '" ." ' 

Pergetett mézet ****** 
° ^ 7 . v . , k e r e s e k . 

Cím a kiadóhivatalban. . 

Hirdetmény. 
Ostííy asszony fa községnek teiekkOnj^rj 

betétei az 1886. 29, az 1889. 36. ésaz 1891. 
26. t. r értelmében elkészíttetvén és a nyíl- -
vánosságuak átadatván, ez azzal a felszólí
tással tétetik közzé: 

1. hogy mindazokj kik az 1886. t. o. 
15. és 17. § at alapján — ideértve e szaka
szoknak az 1889. 38. t. c. 5. ós 7. § aibao 
és az 1891. 16. tc. 15. §. a) pontjában foglalt 
kiegészítéseit is — valamint az 1889. 38. tc. 
7. § a éa az 1891. 16. tc. 15. §. b) pontja 
alapján oszközüit bejegyzések érvénytelensé
gét kimutathatják, e végből törlési keresetü
ket, azok pedig, akik valamely tehertétel á t 
vitelének az. 1886. 29. tc. 22. § a, illetve az 
1S89. 38. tc. 15. §-a alapján való mellőzését 
megtámadni kívánják, e végből keresetűket 
hat hónap alatt, vagyis az 1923. márc ius 1. 
napjáig bezárólag a telekkönyvi hatóságok
hoz nyajtsák be, mert áz ezen meg nem 
hosszabbítható záros határidő eltelte ntáa 
indított törlési kereset annak a harmadik 
személynek, aki időközben nyilvánkönyvi jogot 
szerzett, hátrányára nem szolgálhát; 

2. hogy mindazok, akik az 1886. 29. 
tc. 16. és 18. § aioak eseteiben — ideértve 
az utóbbi g-nak az 1889. tc. 5. 6. fi-ainán 
fogalt kiegészítéseit is — a tényleges birto
kos tulajdonjogának bejegyzése ellenében el
lentmondással élni kívánnak, írásbeli ellent
mondásukat - hat hónap alatt, vagyis 1923. 
március 1. napjáig bezárólag a telekkönyvi 
hatósághoz benyújtsák, mert ezen meg nem 
hosszabbítható záros határidő letelte után 
ellentmondásuk többé figyelembe vétetni 
nem fog; • . 

3. hogy mindazok, akik az 1. és 2. 
pontban k ürül irt eseteken kivül a betétek 
tartalma áltat előbb nyert nyilvánkönyvi jo -
gaikat .bármily iranybao sértve vélik, — ide 
enve azokat is,akik a tulajdonjog arányának 
az 1889. 38. tc. 16. § a alapján történt be
jegyzését sérelmesnek találják, e tekintetben 
felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a te
lekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis -
1923. március 1. sápjáig bezárólag nyajtsák 
be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros' 
határidő eltelte a l á n . a betétek tártalmát csak 
a törvény rendes utján és csak az időközbea 
nyilvánkönyvi jogokat síerzett harmadik sze-" 
mélyek jogaiuak sérelme nélkül támadhat
ják meg. • ~ 

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, 
akit. a betétek szerkesztésére kiküldött b i 
zottságnak eredet) okiratokat .-idíak at. hogy 
amennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű 
másolatokat is c-üttoltak, vagy jlyeueket pót* 
lólag b^nyujtanak,az eredetieket a telekkönyvi 
hatóságnál átvehetik. ^ 

A czelldömöiki kir. járá-íbiröság, mint 
i tkvi hatóság 1922. évi augusztus 14-én. 

Berta, kir. járásbiró. 

Jó házból való Un 

TANONCUL 
felvétetik a Villany telepen. 
A világhírű Cirkusz Henry Cielldo-
mölkön a Vásár-téren ma vasárnap 

szeptember hó 3-án 

két nagy díszelőadást tart. 
D. n. 4 értkor nagy Sportelöadás és 

este 8 érakor ..' 

nagy d i s z e l ő a d á s . 
A délutáni előadásra 10 éven aluli 

gyermekek félhelyárat fizetnek. 
Bővebbet a falragaszokon. Amit mi ígé
rünk, azt mind be is tartjuk, nem agy 
mint az eddig itt letelepedett cirkuszok
nál volt, hogy nagy műsort ígértek, de 
keveset adták. Szíves pártfogást kér 

— x — az Igazgatóság. 
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üzlet átvéted! 
Érlesitjak a o. é. közönságot, hogy 

Hnjbtr Györgyné Cxelldömölk Kossnth 
Lajos-utca t. szám alatti 

KHHHESAllJA 42. oldal. 

női kalap üzletét 
á t v e t t ü k es .ízi női kézimunka üzlettel 
és előnyomdával k ibőv í te t tük . 

Elvállalunk női kalap és sapka 
készité.-i, vasalást, díszítést és átalakí
tást tebzé.-szerinli formába. Előnyom-
tálunk és kidolgoznak bárminemű ké
zimunkál. Raktáron tartónk pamutot, 
selymei, gyöngyöt és egyéb kézimunka 
kelléket. 

Igyekezni lógunk szolid munkával 
és mérsékelt árakkal a o. é. közönség 
szíves l&mogatását kiérdemelni. 

-'• --TerjesrttázfieTéTíel vagyunk 
Kreiner éa Perneczky 

Egy üres helyiség 

üzletnek, irodának, 

m ű h e l y n e k 
kiadó. Cim a kiadóban megtudható. 

l e s z ü n k 
kisebb, és nagyobb li'-telekben 
mezőgazdasági terményt, ga
bonát, takarmányt, szénát, 

I a legjobb arak mellett. 

E l a d u n k 
mindenféle gazdasági t e r 
m é n y t a legtalányosabb 
áron a kivánl időre való 

szállításra. 

Szegall ás Spitzer 
termény kerrsk«-dők 

CzelidÖmÖlt.Iroda: Pjpai u. 13 
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6A2CSÁ6I ÉPÜLETEK, GYÁRAK, 1 
MALŰKBEFEDESEJÍE ÉSREÜI 1 
ZSeffE LY TETŐK ÁTFEDÉSÉRE A 1 

' ' v£rVUJ(ALMASABB 
1 KabatA Vas és Hellem 
1 » ri.t • géprahtér és r • itk 
1 k.fe.désében Cieli." " olkön.U 

I " aj £ca i 

,n —_ •———— 

igazolvány 
fényképeket, 
tannlmányie j - , noil 
szépség .gyermek 
felvételeket (isa 

ner kép) készí t 

Scbwartze Emili 

M 

fest..|llűv**z. 
•»hivasra hizho: 

negyek. Jeleokeze-
e k e t e lap kiadó 
hivatalába kérek. 

Nyilvános árverés. 
h 

Czelldömölkön a Ráké 
;a 37. szam alattij 

rm zely áll 4 szebábél, 2 konyhából éa 
« - * enkséges mellékhelyiségekből, szép vlrá 

gos udvarból és szilölugassal ellátott, gyümölcsfákkal be 
ültetett nagy kerböl, a tulajdonos által szabad kézből! 

nyilvános irverésen Ti£*gSÁ 
kar a legtöbbet Ígérőnek a Grifl-szálloda helyiségében el 

adatni fog. - -

Női divatszalon 
megnyitás I 

teleltél értesítjük 
kruónséget. hogy 

M p c r t í i v á c -• lemeneaaljal Takarékpénztár Részvény 
m c S , l l ¥ a a * társasig l . részvényesei 1922. szeptember 
7-én délelőlt 10 órator Czelldömölkön, a takarékpénztár saját 
házában levő tizletlwlyiségébcn a Pénzintézeti Központ enge-

$L% rendkívüli közgyűlésére SgMj 
Napirend. 1. Üísi elnök és 3 jegyzőkönyv hitelesiló vá 

lasztásá. 2. Az igazgatóság javaslata az alaptökének 600.000J 
koronáról 1,200.000 koronára leendő felemelése iránt. 3. Az 
alapszabályok 4, 36, 37 és « 8 §-ain«k módosítása. Czelldömök 
1922. augusztus 7-én. Az igazgatósig 

Jegyzet Az alapszabályok 33. § a érlelőiében szavazatra minder 
részvényes jsajBtttott, azonban ciak akkor, harazon részvény, melynek 
alapján szavazati jogát gyakorolni, kívánja, a még l« nem járt szelve 
i>y«kk»i • l U i * * . ,.-. y , , : ^ . i mnoiilőrri nap déli 12 óráig az intézet pénz 
táránál, vagy a szavazás megkezdése előtt a közgyűlés elnökénél letéte
tett, vagy ha a részvény az intézetnél tiszti óvadékul, vagy megflrzés 
végett már korábban letétbe helyeztetett. Megjegyezzük, hogy az 1920 
évi március 30 án tartott igazgatósági ülésen hozott határozat értelmé*! 
ben részvény leteti helyül Szombathelyen a Szombathelyi Takarékpénz 
tár R L jelöltetett k i . • 

Ti 
I u. 

•Czelldömölkön Deák-
ntca 7 szám alatt 
azalonnnkat megnyi
tottuk. 

fcrr- vonatkozólag 
felhívjuk becse.-, figyel
müket, hogy 18 éves 
párisi es londoni gya
korlatunknál fogva a 
H-gkényesebb igényeket 
is kielégítjük. 

Elvallaluok ugy angol, 
in: a francia kostüm, 
Köpeny, bluz, alj, poh-
jyo'a észitését és rain-

Idennemü átalakítást a 
egujabb divat szerint. 

A nagyérdemű kö
zönség izives pártfogá-

kérik Németh' Ede 
és neje. 

Szorgalmas, szolid 
Jtanioieáayok isivé* 

Anyarozsot, 
legmagasabb árban vásárol 8 
gyógyszertár Czelldttmölk. * 
1 fedeles hintó "zu;:na' * 

• • _ adő. ozv 
Varga Mibálynénál Czelldomöiköii. 

m J n k á s csizmadia segédet 
felveSz C.e.preiíi István Csöngén. 

Eladó ház. 
ICzelldOmOlkOn az ev. 
jtemplomraal szerrben 

•vő ház azonnal eladó. 
működésemet Szombathelyen. Kiralv-uioa 23. szám alatti irodahelyisé A lakóház két épület-
gémben megkezdtem. Működésem kiterjed: az öasies terményeknek hói ail. e-etleg külőn-
és gazdasági magvaknak vételére és eladására. Szíves pártfogásukat kűlOn ts eladatik. Cim 
kérem és vagyok kiváló tiszteletiéi Weiaer Vilmos. a kiadóhivatalban. 

A nagyérdemű közönség saives tudomására hozom, hogy 
W l T I X T a ? ! ) V T T 1 1 Á G törv. bej. cég alatt mint termény 
VY l l i l l l JUJLV V I J j f l l V / O és gazdasági magkereakedö űoálld 

[telnek. 

Szobafestést, 
templomfestést a 

legújabb minták szer 
frint készít olcsó árak 
mellett LaUca Milán 
festő , Czelldömölk, 
Nemesdömölki -utca. 
Mázolást és a festé
szet körébe vágó 

minden javítást 
iazonnal kifogástala

nul elvégez. í . 
Egy jómagaviseletü 
fiút tanoncul felvesz. 

vadászfegyver 

Sülyesztős v a r r ó g é p 
megvételre Kerestetik. Cim a kisdöpap. 

Két kitűnő g y á r l i n á n y t t 
e l l . h l Chll S 
k i a d ó b a n . 

Csa jbókT id ike verseskötete 

Halk m e l ó d i á k 
- - * > • * • . 

megjelent é s ' SzerkosztOségü'tkben l-'O. 
* "'*k r̂pnáerr~"|apliató. • 

Hangszerok Zongorák. Gramofonok. 
Minden hangszerünkért júuüliat vállalunk. 

Sv3i<& hangszergyár 
ftTERNBEÉG 

Bndapait, Rikocn-ut M j m 
síirnu uj t palotájában ' 

írja mec azonnal, hofty milyrn b»íi(tii*rr» 
van ataükaégr H roi arról dijtaJlnul keltünk 
Ara án latol, ba tzco u sajra bivaikouk. Javi-. 
tandó hangiifrr/t k- UJif pottin pvárunkba. 
Jutányosán upáalakitjuk. Cramoíontulajdoao-
•oknak Icjtuiabb hanglfm(-zc>krr)l lngysn é* 

b rnipnlvr küldjük rnűavorjeayzé-kunke-l. 

NEMESÍTETT 
saját t e n y é s z t é s ű f e h é r k a l á s z u tar 

BU2A és ROZS 
vetömagvakat adok cserébe 
jóminőslégíl ;:abon.iért, 100 kilogrammot 
130 kii.i_.M.iimért hozzám szállítva. 

ítófdaspy Zoltán Alsómesteri. 

Cipész-üzlet kib-ívités. 
Ti-ítélettel hozom a n. é. aozűuség b. 

tndomasára, hogy ho^»zu évek óta a Kis-
j utaa 2. szám alatt levő 

cipész üzletemet 
Ozv. Horváth Jáoosné Baross-utca 13. szám 

, alaiti cipéss üzletével ktbóvitettem és azt 
' átvettem, most azon kellemes helyzetben va

gyok, hogy igen tisztelt megrendelőim munkáit 
a legpontosabban, gyorsan elkészíthetem. 

Cipolelsőrósst készítek agy egyes 
darabokban, miit racatauakábaa a leg
divatosabb szabásban 

Saját készítésű kesi cipőkből aagy 
raktár. Versenyképes olcsó árak. 

Üzletemben ezentúl a fősúlyt a' privát, 
mérlékutaoi megrendelésekre fektetem: ké
szítek nj lérii. nöi és gyermeksipöket a 
legkitűnőbb anyagból olcsó árak mellett. Ja
vítások azonnal elkészülnek. 

Szíves pártfogást kérve.. 
kiváló tiszteiénél Papp EraŐ. 

Hirlapnnk nyomdájába egy 
fin tanoncai felvétetik. 

•ve-yiMH rKotareva N - .rreróíS I -•,*vvnvoajdii«b«Ti. Celldaitnlk 


