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Magjelen miaásn vasárnap reggal.
Böfizelési ár: Egész évre 48 e « r korona,
••gyedévre 13 ezer K Hirdetee előre fizetendő.
Kgyes u á m ára 1000 korona

KOTÍCS

János.

Kovács János egyszerO kék" ruhában
' jár s egész éleiében nem telt mást, esák a
kötelességéi teljesítette. Teljesitsiie pedig egy
folytában, egy hely Ott 41 hu-s;u . esztuaddn
keresztül Teljesítette hiveu, becsületesen, neur
-féledkéz.w—meg. egyikről—"«", Utal ftím.
amellyel Isten, a haza, családja és etoíértársai iránt tartozóit, arról se amelyet jó
akaró gazdái raktak elébe. Kovács János
emberi , még pedig beejűleiea emberOl. meg
telelt mindegyiknek s jntalmat ness várt érte
mástól, csak Istenid, aki megadja minden
becsületes: ember jutalmat
Nem várt jntalmat, ssak as Istentől s
. ima a mait bétfflo mégis nehéz esat elé állí
tották. Meg fellett todnis, hogy a kormány,
ztnelvnrk pedig ezernyi a gondja, szambaTette, hogy van valahol s-dQmoiki apátságban
egy Kovács J.-aos. akiről neki meg kell em
lékeznie, mezt ez s Kovác* János mintaképe
' kall hogy legyen minden Kováas Jánosnak.
Az Öreg Rovat? Jánosnak oda kellett állania
többi csetédtárss elé, oda kelleti állania sok
ismerős és ismeretlen elé, akik eljöttek az 0
megtiszteltetésére, mart gyönyörködni akartak
as 0 meghatott rrcábao • meg akartak szo
rítani as 0 boldogságtól r»mrg-7 kérges te
nyerét. Kováas Jánosnak 41 évi becsületes
msnks atán ballgatai kellett azt a sokdísséretei és elismer é»t, amely a fAszolgsbiró és
gazdáié. • czelldömfliki spai szájából elhang
zott, éreznie kellett szt a tzeretetet, mely öt
bizonyosan akarata ellenére egy rövid, de
annál meshalóbb és bensőségesebb Onnep
központjává, ót az egyszerű, beetOlstss Ko
vács Jánost Onnepeltte lette. Felelnie kellett,
• e g kellett köszönnie azt a kitüntetést,amely
gazdája és s kormány jóvoltából most ims
Ouéki osztályrészOl jatotL £s felelt. Meghatva
éa remegve, de abból s JeleletbOl mindeaki
láthatta, hogy ss a sok dicséret, mely a két
szónok beszédében elhangzott, nem érdemtelenre ssállott, hogy az öreg Kovács János
smig esek bírja, ezután is meg fogja tenni s
kötelességét, mert a kék ruha alatt becsflletss és nemss ,-ziv dobog
Az öreg Kovács János cselédként szolgált 41 esztendeig s cselédnek érzi magát
most is abban az értelemben, ahogyan gazdája emiitette. Mert vslóban a cseléd szó nem
lealacaonyuási jeleni, hanem felemelést, hisz
a cseléd azonos a család ssóval, amely pedig
azokat foglalja egy név alá, akik legközelebb
érzik magukat egymáshoz. Az igszi sselédet
aeaa a bér köti gazdájához, hanem elsősor
ban a szentet A mai időkben, amikor a régi
értelme enoek a cseléd szónak mindinkább
elhalványel a az a viszony, amely gazda és
cseléd kötött valamikor fennállott é s itt-ott
még most is fennáll, mindinkább ritkul, kü
lönös sieretéttal és megbecsüléssel kell Ko
váss Jánosra és a borza hasonlókra tekin
teniük, mert ók még érzik azt a kapcsot,
amelyet a legszentebb érzelem, s szeretet
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Dinkgrcve Nándor könyvnyomda;! CzelldOmOlköa,
ide inteztodők a szellemi részt illelő közlemények
D 1 N K O R E V E NÁNDOR.
i
hirdetések, és mindennemű pénzilletékek.'
séta*
> gyellen, ken.-e.-b-ej_;0 s z ó ! De volt-e valaha
onhezebb, szomorúbb helyzetben az édes
H Í R E K .
haza, minj/ma t NézzOnk körfll! Ea sstáB
nézzünk s t é r k é p r e . . . ott egy fekete vonal
a Kárpátok aljában megmagyaráz mindent
Főért esküvő.
A nemes magyar letiporva, meggyalázva, a
l a egy esküvőt a kOJsO pompa és fény,
szent Haza széjje'tépse. . Könnyfályolos sze ar előkelő vendégsereg gyönyörűvé és felejtmem ott pihen a térképen. É s . . . és hallom hetetlenné avat, akkor GyOmOrsy Évs esküvő
a lemondás ajjgjétsi hangját: .Jövődben jét, mely mait csütörtökön délelőtt 11* órakor
nincs remény. . . . De . ez sMBPl lelkem | lolyt |s | űetaPIki eiang. lumplouibsu,
hangja Az én leikem éít dOrgi bele ez erőt
ezért is páratlannak és ragyogónak lehetne
len' Mooltségbs; Félrefcislelkoek,akik mostan nevezni De ha a kápráztató külsőségek.mel
is még kételkedni tudtok a jövő lelett I Éa lett oem leiedkezOnk meg a benső szépsé
diadalmasan -zá e hang, mert jövőukben gekről lem, akkor elmondhatják, hogy hozzá
van remény, a fa. virágot nyit és bőséges hasoslórs alig emlékezhetünk. Ha m-ggungyflmOlccsel biztat.
- doljnk, hogy két Istentől megáldott nemss
A ezelli ifjúságról beszélek, melynek lelkű fiatal jegyes, akik szivük legnemesebb
egy szépért, nemesért hevülő része, oly nagy
érzelmével fűzőéinek egymáshoz, indult el
szert jelét adta. mennyire megérti azt, hogy sgyfltt kOlesOnOs fogadás stán az életnek, ha
mikésewálhat embertársainak, sz édes haza
számba vesszük, hogy mindkét jegyes csa
ask javára. Megértették, ángy a jelen szo ladja azok kflzé tartozik, amelyek nsi
morn viszonyok között kell ktUOnosképea azOkebb környékükön ragyognak
arca törekedni, hogy a műveltség minél szé közöli, hanem szinte-ss egész országban ki
lesebb korben terjedjen .el, mert csak a mo- vívtak a magák számára aa elismerést ás
veiuég teszi a népeket naggyá Már pedig,
őseik közölt mm egyet matathatnak (el, akik
műveltséget az iskola adja, mely Összhangba ennek a nemzetnek a történetébe beírták a
igyekszik húzni testi, szellemi és lelki erő magák dicsőséges neveit, akkor igazán emlé
inket. Ez teszi ugyanis az igazi műveltséget, kezetéének nevezhetjük rznndinnyiank elölt «
nem a hóbort és sz soyagiakkal való hival
csütörtöki esküvői. Ha nem tévesztjük szsaa)
kodás. Menny i-n nem Indiák e»t I Hisz hányan elől szt s hatalmas soksssgot, mely a temp
vannak, akiknek otthoni nevelésé csak abból lomot megtöltötte, hogy a estied iránti há
állott, hogy .z(llei táplálékkal éi ruhával lából és szereiéiből megjelenjen ott,
ellátlak. — Sióval: n Hangén az ^iskola, a a sasiadra A legboldogabb üu
jól berendezett, jól felszerelt iskola És á ml vetkezett el, hogy szeretetével és jókir
sséplslkfl, lelkes fiatalságunk felfogta azt és gával tflntsssai a meleg családi f)
beállt sz iskola szolgalatába, hogy annak tőla elazálló s gysayört jövőnek
telhetőleg hasznára legyen. Szivessn vették hölgy mellett, ha nem feledjük el, begy Gjömagukra á kellemetlenségeket, megalkudtak mOrsy György ünnepe aton szeretet révén,
a nehézségekkel, sOt az esetleges ki nsm mellyel iránta valamennyien és sokszorossá
elégítő eredménnyel u. Ok ossk egyét akar lekötelezve vagyunk, valamenayiflak anaéPé,
tak: tenni a jó agyért. S tették est vallási ha tudjak, hogy minő örömmel vállalták sze
megkülönböztetés nélkül. Megértvén azt, hogy repüket ások, akik a fényes Banrpsa vala
ssak az együttérzés és együttműködés ti
miféle funkciót végeztek, hogy
ünnep fé
SSásaá é s hoz sikert Ehhez i érzék és mű nyét külsőleg is mind hatalmasabba tegyék,
vel tsé« kell. KOlOoOseo vigasztaló lehet sa a akkor elmondhatlak, begy sz s Sst Gyérgy
tény ránk magyarokra, kik annyiszor tapasz- nap, melyről különbén is meg kellene emlé
talluk átkos következméoyait sz örökös szét
keznünk, gyOnysrfl és igssén feledhetetlen
hnzásnsk. Bár másolt is, nagyobb rétegekben, ünneppé aratódéit nemesek külilségii, ha
mindenOtt éa mindig igy tenne sa I ,
nem belső tartalma szerint is mindenkorra.
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Azonkívül még egy vigasztalást rejt
számunkra ez a színielőadás. Mi, akik snynyiszor láttuk ifjúságunkat erőtlennek, gertoetslsnnek, léhának. meggyőződhettünk, hogy
hála Istennek, van annak néhány kivételese
is, ski sz eszményiekért hevülni ind. örven
detes gondolat, hogy bár sokan nem is fe
lelnek meg s beléjOk helyezett bizalomnak,
azért vannak akik tudjak, sut vár tolok Isten
s s Haza.
t s megfelelek Petőfi aggódó kérdésére:
•Lesz-e gyOmötos s Ián, melynek nincs v i 
r á g a * . Ig.n. ét a nemzet feltétnsd és élni
fog, mért fiai és leányai megértik, hogy v i 
rágok a nemzet fáján, melyeknek édes gyűmölciokké kell lenniük. Örülj tehát Hazám,
mert ha multadban kevés is az aröm, da
jövődben vs*h remény I
.

Cerat, eegaut lejek, M I
katkirik, botgicsöTek.

T M Í ,

Prima bflkkhasábfát
3,200.000 koronáért,
príma vegyes kemény (hasáb és dorong) 8
Haltadban nincs Orom,
! Jovödbeo nincs remény I . millió koronáért közeli állomásról azonsai
Bajza kesereg igy s moll század köze szállítok, forgalmi adrtt nem számítok fel
pén. Hogy oka-volt r á bizonysága s törté kflIOn, mely tekintélyes pénzmegtakarítás.
nelem. Évszázados kűidelmek szomorn ered Tűzifát métetenkiDt, mázsánkint, ogy hasábo
ménye a gyászon elnyomatás. Valóban oly sán mint felvágva a lerjn'ányoiiabhan szállít
CsokDfay József
sflrfl sötét fellég boritolts el a magyar egei, i
hogy át atm Icdta azt törni a legkisebb tnzifa ósépitőanyág k --fedő Czelldömölk,
Árpád-otea 6/b.
• *sugár sem. .Jövődben nincs remény.< Ke- ' —7

A polgári esküvő délelőtt 10 órakor
volt az iotai kastély szalonjában, imélyet
Pósfay Gusztáv főszolgabíró végzett, est élés
után meleg szavakban ecsetelte jókivaaitait
amelyek a tatai párt életek ataia kisérjék.
Tanukul a megyasszony részéről GyOmérey
Séndcr ny. ksssárornsgy. nkki földbirtokos
és Bsksay Dezső földbirtokos megeaallott te
rűimről, a vőlegény részéről Loaonczy Basaar
és báró Mstoomas Oyala szerepéitek. A pol
gári eskétés utáa a násznép az egyházi sskSvőre ment. Tokorss község katarában diasaJkapo várta a násssaenstet éa a tatai pétf
elé virágokat szórtak szeretetik és tiszteié tik
jeléül. A dOmOlki templom erre már megtelt
Innepiő közönséggel és a polgári faiskola
énekkara a istntiaas előtti téren Iriliksadilt
ss üdvözlő énekbe, s nászmenet elején Pésfay Gnsztán főszolgabíró jött, majd báré
Isomes Gynla GyömOrey Sándorral, Oyőmörsy Györgyné Ruppre.M Olivérrel, báré
Mslcomes Gynláné Gyömörery Györgyi yel, a
nyoszoló leányok: GyOmOrsy KstORazmrasht
Tiborral, Héllán Jndith Gaál Olivérrel, Sshwődsr Edlth Gyömörsy Józseffel, GyOaaorey
Bar«i báró Mai somsa Alberttel, Hérics Tóth
Lajosáé SstnrOdsr Ervinnel,'Hsrtelsndy Palné
Harics-Tóth Lajossal, Bsksay Dktssfloé Hotláa'
Péterrel, Hollán Pétarné Losonocy Elemérrel
SeiwOdsr Ervinné Baksay Dezsővel, végül a
menyasszony a vőlegénnyel. Amint felbaag

rak az orgona fenséges hangja, a násznép
•aagjodal b i r ó Malcomea Gjola- pálcás násxBagy ftMlésérfl az azan alkalomra zöld
girland.>kks . délszaki növényikkel éa virá
gokkal feldiszieti oltár -la, ahol Kspipű pök
inát Tárta az ertszőkel Buzgó ima otaa a
püspök bete*»'.dott magassxároyalasa beszé
débe, haagoetatra mindkét család Őseinek'
érdemei , és kiváló téujkedéseit, kérte aa iljq
' párt azok példájának oaéltó követesére. Lélek emelöeo hatott estO alatt a művészi piano
orgonajáték, rn«lj alán • pasi Oá aa ifja
fOari párt megáldotta éa Isten aidásál . tért •
rsájnk. Esküvő után az ismerősök elhalmoz
lak at aj párt stereoCjekivanataikkal, ma'jd
kosaikra szállva, risaza hajtanák az iolai
kastélyba, ahol megjelenlek meg Gordon Ró
bert, a Déli vasul vezérigazgatója és csaladja
Boda) i-ströl, iándi Beraardin apát, Magy Sán
dor lelkész, Imrédy László és neje Budapest
ről. Eb*d alatt L-sonciy Eem r, K»pi pO p"s,
báró lialco oea Gyala az ífiu páti koszOutöt
tik fei. Hagy Sándor er. l/lkész aRnpprecht
.1
I <11
áladra Öriiette' poharai,
niig Baka*} Btzyry
GyömÓreyt névnapja alkalmából üdvözölte,
Gordon Róbert GyömOreyl tolt képriselőtársai (diaazidenaek) nevében éltette és felolvs.-ta
ások üdvözlő iratát Az ifja pár még ebéd
közben sutén Szombathelyre átázott, hoonan
gyorsv.mattal Bécaba, onnan Olaszországba
atazaak. A vendégek pedig osak a késó esti
órákbaii hagytak el az iotai kastélyt Meg
voltak vendégelve az aradalom Összes esé
sedéi, a majoresok, akik Sárközy Gábor zene
karának rig muzsikájára a kastély parkjában
estig fáradhatHlanul táncoltak, élteivé az uj
p á r t Az ebédig tObb mi it 200 OdvOzIó táv
irat érkezett a Györuörey és Ruppreehl csa
Ukdokhoz az o.-szág minden részéből. Jókivaoaaguuk.it mi is ide iOzzQk, az aj föcn' par
élete legyen mindig örömteljes éa boldog
1
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á a n | a n ájtitoiságok a rom. kath.
templomban április SO áu este 7 órakor szent
beszéddel és litámaral kezdődőek éa tartanak
egész május ho fo.yaman oaponkéot este 7
órakor (Taaáruap délután 3 órakor) Szűz
Mária tiszteletére.
Bosasientelét. Pénteken Szent. Márk
a rom. kath. hívek a reggeli lel 7
órai mise után kivonultak a domo k i major
nál levő kereszt elől ti mezőre kor menetbea
és bozaszentelés szertartása . kOzben kérték
lat se áldását as ez éri termesre. Az idő
kedvező volt, nagyon sokan rétiek részt a
kormeneten.
. .
RU6 álaeiia Ma, Fehér vasárnapon
reggel 8 órakor jara.uk a róm. kath. fiu és
leánygyermekek azámszeriot 75 ec az első
szent gyónáshoz és szent áldozáshoz. Ez az
első áldozás nemcsak a gyermekeknek felejt
hetetlen OrOm napja, hanem kitörölhetetlen
emlékeket hagy a 'szülőknek lelkében la.
Fogadalmi ünnep. Czelldomölk nagy
község jövő vaaaruap tartja fogadalmi ünne
pét .szl Fiorián tiszteielére. Délelőtt 10 óra
kor kezdődik az ünnepélyes istentisztelet az
"f*. t" templomban és s hivők serege s
szokott utvonaloa az Oltári szentjéggel kör
menetet tart, amelyen a hatóságok és egyeaflletek testületileg vesznek részi
Személyi kir. Schwőder Ervin állam
titkár teleségével pénteken délben az apát
ságnak szivesen látott vendége volt. Ezen
alkalommal a vendéglátó apát az államtitkárt
névnapja alkalmából azivélyes szavakkal
OdvOsOlte.
ValláJOi asL Az ev. gyülekezel vallá
sos eatélye — amely húsvét előtt elmaradt
— májas t én fog megtartatni oivóa műsor
keretében. Az otferlorium a prut. sajtó céljait
szolgálja, amiért is a nagyobb arányú ada
kozásra a gyülekezet ezúton iá kéri a híve
ket A részletes műsort és a pontos kezdetet
b^rjon^jW^zámáb^au közölni fog

Kizárólag elsőrendű.
minőségnél!
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S T E R N J Ó Z S E F R. T.
Budapest, Calvlu-lér 1.

Hci. ói férfi ruhaszövetek.
J

Tlsis István-kor ssrlegavató ünnepe. Lsilner Imre, Roll Pált Ezek után közfelkiál
Kedden este mintha néhány rOvid órára fel- tással megválasztották bírónak Simon Sán
éltalt volna a régi Magyarország aagyaaga, I dort, helyettes bírónak Faoiao Dt-zeót, e.kaa.
fénye, ragyogása Budapesten a Hungária szálló leknek: Barczs Kálmán, Ojtz András. Miofal
márványtermében, mert e napon ünnopelték j Vilmos, Pstyi Jónás. Snmegby Józaef, Németh
Tisza István gróf eaűletéseoak hatvanhatodik , Ottót, kőSeryamoak dr. Tompa Sándort, saas.
évfordulóját Királyi hercegek, fényes rend- I tarosnak Rőh Pált A képviselőtestület mosUal
Jjelek viselfli, hősi harcok vitéz vezérei, S j tagjai vinlis jogon Jándi Bernardin, Draveczky
közélet egykori és mai kiválóságai, mágnások Árpad, oj. Rado Gyula, dr. Berzsenyi Ádám,
és polgáremberek, a tudomány, az irodalom, Szabó Károly, Naey Sándor, Klem Izidor, dr,
• 1 ipar, a- kereskedelem képviselői, a peos ' Bisicrkv Andráa, Sehle,inger Zsigmond,Weisa
fejedelmei miud ös-zegyültek, hogy áldozza- Izidor, Weiler Gáspár, Spuzer Adoll, W«isz
oak Idacyaroraság nagy vértanúja, Tisza -Ist--- Káimán, Herzfeld Mór, Hoffoiano Mór, Do
van gróf* emlékének. Tármeayénkbít Herbst , mokos Ignác, választás folytán Berzsenyi
Géza alispán, Rado Lajoa törvenyh. bízotságí Dezső, Hubert Sámuel, dr. Hettbésay. Elek,
tag, Bekaaay latrán, Marólhy László nyug. ' Szarka Józaef, Szalay József, Berkes János,
főispánok és dr. Pleloits Fereoc kormányfő Horváth István, Almási János, Németh Kársly,
tan -s , vMitek részt a serlegavató lakoaaan. Vincze' József, 'Hokhold iktvau, dt/ Pietuila
A .lakoma kOzben Berzsviezy Albert titkos , Ferenc, Csoknyay József, Holpert Mihály, dr.
tanácsos tartotta meg megkapó, maiasezar- . Kovács Kálmáo es Kulhy József.
nyaiasu eluoki beszédét, amelyet ezen sza
- Háiasság. Gutimann László ajkai ke
vakkal fejezett be: »A Tisza latrau emiekére ,
reskedő májas 4-én délután 4 órakor aczejlemelem "és avatom lei e serleget melyet '
. , j y . i . s w.. f/o . f . i n . 1 « gtajgal 'zeniül ; dOmőlki ÍZT. templomban tartja esküvőjét
Schv/srtz* Sárikával. (Minden aOlön értesítés
e napon az ő emjskére fogunk emelni, meg helyéig
tölti - art gyOngySzó, neraea borral, mint
' Eljegyzés Saródy József csOogei föld
ahogy sziveink meglelnek feltörekvő remény- I birtokos eijegyezta B .'-k:m Lnjzat CsOngéről,
ny és Hozrá .méltó tiszta éa nemes elbalá-.,
l ö u ó n e t n y i l v á n l t á s . A czelidOmOlki
roáasokkaL Hogy a Tisza István emléke és i zárda ezúton i r hálás köszönetet mond az
szelleme az 0 életének és halálának tanítása ' 1921. évben végzett növendékeinek,, akik
és példája vezessen el bennllatet, — bar a | Szarka Fereuc tanitö ur főrendező vezetésé
s-. — • •* pokUin kereírtui, bár Önmagunk ' vel és több közkedvelt fiatalember szives
fela.dozáaaval, ha kell — oda, ahova neki • közreműködésével a Zárda-alap javára folyó
eljárnia meg nem adatott: a porba omlott, évi április hó 21 -. s 22 éti szioieiőadást ren
de I emelkedendő, az eltemetett d» fellam*- 1 deztek. Dgy a darab m-gvaiaaztása. mint
daodo. az ajra virágzó, ojra hatalma* és : előadása, finom erkölcsi és esztétikai érzékre,
boldog Magyarország igéreti. Idjére !<
intelligenciára és hozzáértésre vall. Vigasz
Hüsaégi tisztái Itás. Pósfay Gusztáv taló jelenség korunkban, hogy e lelkes ifjufőszolgabíró elnöklete alatt kedden ejtették- j ság egy szívvel, egy lélekké!, s közjóért let
meg a képviselőtestületi tagok választását tekre és áldozatokra is képes. Egyben i-halás
Nem mondható, hogy valami igen nagy ér- i köszöneiet- mondunk mindazoknak, kik akár
deklődés mutatkozott volna a választás iránt, ' kölcsönzéssel, jóakaró támogatással, szíves
mert több mint óOO >ieszó közül _csak megjelenésűkkel hozzájárultak ezen előadás
148 én szavaztak le. Dr. Porkoláb Mihály,' sikeréhez.
Fábián DezsO, Mészáros János, Szalay János,
Kinevezés. A m. kir. vallás és közok
Hajas János, KlafB Gyula, Blettler Pal.Póeze •
Dávid rendes tagok mandátuma lejárván, he- i tatásügyi miniszter Oswald Sándor állami
polgári
fiúiskolái tanárt a VIII. fizetési osz
lyettSk Hérueth Károly 131, Vincze József I
I S I , Hokhold István 120, dr. Pielnits Ferenc I tályba nevezte ki.
116. Csoknyay József 101, Holpert Mihály .
Fizessük pontosan as áraztdijakat.
83, dr. Kovács Kálmán 92, Kothy Józaef 90 ' Sok nehézséget e, hátrányt okozott egyes
szavazatul rendes tagokul, Tóth Fereoc 138. ! villamos áram fogyasztóknak
késedelmes
Kovács Kálmán 110,'Németh jenos 109, > fizetése a villamos lelencek. Eddig ia hatá
Vajda Sándor 104* sravarattal póttagokul ! rozat volt arról, ha valamelyik fogyasztó
megváiasztsttsk. Szavazatot kaptak még: dr. pontosan nem fizet, ugy az áramszolgáltatást
Porkoláb Mihály 80, Blettler Pál 38, Hajas kikapcsolják; de ez a nem fizetés most már
János 20, Pstyi Jónás 81, Szslay János 12, ; annyira elharapódzott, hogy a telep igazgató
dr. Székerés Pál 9, Mészáros János, Dinkgreve ; sága legutóbbi ülésén elhatározta, hogy ha a
Nándor, Simonffy látván 8—8, Péter Dániel ' pénzbeszedőnek elősaöri megjelenése alkal
7, Uayer István, Weodler Lajos. Németh • mával a fogyasztást nem fizetik meg, ugy
0
4—4, Szabó Jakab, Németh Imre, Mihl heti 2 szazalek kamatot számit fel a telep
Viimos, Huchthaoseo- Ede, Nagy András, Fá- és az ilyen késedelmes fizetőtől as áram
bi -.i; Dezső 3—3. dr. Sobeiber Zsigmond, i szolgáltatást megvonja.
—
Sehütz Gyula, Klaffl Sándor. Lassló Mihály.
Kinevezés.
A
m.
kir.
pénzügyminiszter
N-.i'v Pál, Klaffl Gyula 8—2. Németh János, •
dr. Doesy Kálmán. Saller Gyula Böh Pal, j Kuslita Ferenc allampénrtári főtisztet a VIII.
II - •• Imre, Német László 1 — l e t a rendes fizetési osztályba állampénztari tanácsossá
tigaagra. Az eredmény délután 4 órakor hír- 1 nevezte ki.
dstwett ki. — Pénteken délelőtt 10 órakor
Meghívás. A kemeoesszentmartoni ön
kezdődött az elöljáróság választása. A régi I kéntes tűzoltó egyesület 1924. évi májas hó
e •oaróság: biró Simon Sándor, h. bíró Patyi , 4 én táncmulatsággal egybekötött színielő
Jonas, esküdtek: Miefal Vilmos, Saller Gyula!, • adást rendez. Színre kerül: A leánykérés, 8
Nagy András, Uayer István, Kuslita Ferenc, felvonásos népszínmű. Aa egyetlen kabát, 1
Snmeghy Jóaaef, közgyám dr. Tompa Sándor, felvonásos bohózat Az előadás Ozv. Tibortz
városgazda Berkes János. Pósfay Gusztáv i Gergelyué uruő pajtájában, a táncmalataág
lóezolgabiró mint elnök biróoak Slmn'n Sán Tibortz József vendéglőjében lesz. Az előadás
dor dr. Kuitzky András, Saalay Jánost, he kezdete eate 8 órakor. Az egyesület fejlődése
lyettes í írónak Pstyi Jónás, Saller \ Gyula, iránt melegen érdeklődőt ezúttal tisztelettel
Fahráo Dezsőt, eskOdtekfll Patyi Jonaa.Barczs jesen meghívja á rendezőség. A befolyó tiszta
Kálmán, Németh Ottó, Mayer István TJjtz jövedelem az egyesület felszereléseinek gya
András, Blettler Pál, Ihász .Antal, Sűmeghy rapítására forditlatik.
Józaef, Mészáros Jánes, Sebestyén Antal, fira- 1
Kabaré est táncmulatsággal. A oagylay lánoa, Hajas János, Pőeze Dávid. Wendler Lajoa, Nagy Andrást .közgyámnak dr. aimonyi rom. kain. ifjaság május 4-én az
elrekvirált
órgonasipok beszerzése javara a
dr. Tompa iándor, dr. Scheiber Zsigmondot,
városgazdának Berkes Jáaost, pénztárosnak' .riagyvendéglőbeo táncmulatsággal egybekötött
kabaré estét rendez. Kezdete este 7 órakor
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Alapíttatott 1860. évben

Kizárólag elsőrendű
minóiegbea Q.legelőnyösebb
" árakoa.

JHH, íérfí és gyeraek-fehéraemilek. IVáixon és mosó áruk

MielOtt
egyébb
bogy a
tokban

beszerzi tavaszi ruhaszöveteit és
ruhaszükségletét, győződjön meg,
legjobb árut a legnagyobb válaszée a legolcsóbb á r b a n = = ~ -

Weiler

Testvérek

divatáru üzletében kapja meg.
Czelldömölk. Járásbiróiági épület.

Péaitgyaüaiszteri rsadelet a saját vény (1921. LUI. le.) végrrhajlasi ulasitásáhasználatára szolgáló dohánytermelésnek utol nsk 80. §-a értelmében büntető rendelkezések
só ízben a lolyo évre^aló engedélyezéséről. igénybe vélsle váljék szükségessé, akár a
A folyó érre a mezőgazdasággal hivatássze szülő, gyám, munkaadó alb. éden. akár maga
rűen foglalkozó azoknak a családlőikuek, a kötelezett ilju ellen. Foglalkoztatási napok
akik földjüket maguk művelik, jövedéki kihá április—májos hóban: apritís 27-én Lesöpöri
gás miatt'eljárás alatt aem állottak, .."»:»
l'J évtől IS évig bezárólag e—8 ig, 39 én II.
büuteive nem voltak, belsőségen vágy lakó csoport 17 tői 21 évig bezárólag 7 órától fél
házak melletti bekerített helyen 100 dohány 9 ig, 30-ár. L csoport 7-től fél 9 ig, május 4.
palántának saját használatra szolgálő Jobáoy- IL csoport 0—8 ig. 8-án L csoport 7 tőt fél
termeléare való kiülletése 342.000 K "enge 9-ig, 7 én I I . csoport 7-től tél 9 ig. 11-én 1.
dély illeték előzetes befizetése esetében enve- •aapön 6—'g-m,"rs áu p n w p B i r 7101 •»>
délyezhttő. A saját használatra- szolgáló do 9-ig, 14 én L csoport 7-től fél 9 ig, 18 án U.
hánytermelés iránti igényeket az engedély- csoport 0—8 ig, 20 án L csoport 7 tői fél
illeték^ egyidejű Bzetéeé melleit a községi 9-ig, 21-én IL csoport 7 tői Ml 9 is, 26 én
elöljáróságcál ksll bejelenteni május hó iO ig, L csoport 6—8 ig, 17-én IL csoport 7-től fél
"mert az ezotán beérkező kérelmek figyelembe 9-ig, 28-án I . csoport 7 tői fél 9-ig. A Lenem vehetők. A bejelenlett igényjogosultak j vente-egyesOlet közlései a .Kemenesalja.-ban
részére az engedélyokmányt a m. kir. állam lesznek közzé téve, illetve a községháza be
pénztár állítja ki és a községi elöljáróságnak járatánál kifüggesztve, ezen közléseket, hir
kézbesítés végett megküldi. Aki engedély nél detéseket minden Levente saját érdekében
kül termel dohányt, jövedéki kihágást követ kísérje
figyelemmel.
~
el, mely as éngldély illeték 10—20 szoros
Összege erejéig megállapítandó pénzbüntetéssel
. fog sújtatni.
— • S l l j a t l l a l aráé. Grófflziráky György
kenyéri erdOséfébOl egy hoidoyi terület Hosvet
Amióla itt a B Ó T A,
." vasárnapján leégett. A tüzet a Győr—Sóp- P
. Nincsen drágaság azóta.
. ron—Cbanfurti vasul Czelldömölk fele robogó I
vonatának mozdonyából kipattanó . szikra
Cakrot, Uiitst Béta boltja
' okozta.
Hallatlanul olcsón ontja.
I f l á l f éff özvegy Berkes Jánosné a
Hal sem úszik m á r a t ó b a ' :
héten Czelldömölkön elhányt. Az elhunytban
Tartja Béta baltartóba',
Berkes János városgazda édesanyját gyászolja.
CNcsoaáfti hullámokba'.
Eiaevazée. Ludván Sándor nagy simányi
Kaié, vlx. bax, tájt és sonka.
lakos, állami tanítót á vanás éa köxoktatásBéta óta nem jön sokba.
Ogyi miniástsr a "-olti állami e.emi iskolához
Igaz nóta aa valóba:
,. unitóul kinevezte.
Amióla itt a Bétt,
A v i s g y á r o s előadása, amelyet a Zár
Nincsen drágaság azóta I
da-alap javára readeztek, háromszor adatott
elö. A hntvét hétfői elősdisoa szoroDgasif,
megtelt a terem, kedden már kevesebben
A CisUáAatik éa Vidéke laaaya
Toltak az érdeklődők, szerdán pedig a tannlú Fogyasztási Szövetkezet 1923. éri rendes
ifjúságnak mntattak be a darabot a lelkes közgyűlését a jövő vasárnap, május 4 gn d.
••kedvelőé. Mindhárom etöadaaoo meglát u. fél 4 órákor tartja a Grif-száHó nagyter
szott, hogy a szereplők szívvel-lélekkel ját mében a kővetkező tárgy sorral: 1) A mail
szottak, beleélték magukat teljesen szerepe én Qzleteredméoyrői szóló jelentések tárgya
ikbe éa csodálkozást váltott ki az,hogy mikor lása. S, A zárszámadások megvizsgálása ée a
.-- - sssn nehéz darab megjaiazása még a vér frlmentveuy megadása. 3) Mérleg megállapí
beli azineszeknek is gondol okoz, ez a lelkes tása. 4) Tiszta jövedelemről való rendelkezés.
gárda oly könnyedén játszotta azt végig Volt 5) Az igazgatóság kiegészítése. 6) Felügyelőis részük a kis művészeknek a sok tapsban bizottság választása. 7) Ifetaláni indítványok.
es gratulációban. De az ő legnagyobb örömük 1928. december 81-én a tagok száma 2486,
mégis az volt, hogy ezen előadás jövedelmé- üzletrészeiknek száma pedig 38636 volt, az
. . _ból szép összeggel járajhatuk_a Zárda-alap év folyamán belépett 89 Ug 17396 Üzlet
"gyarapításához.
résszel, kilépett 27 tag 568 üzletrésszel. A
Levasszéskisés. Veszprém és győrvár felügyelő-bizottság álul megvizsgált évi mér
megyei agarasz és lovaaegyesfllet május 4-én leg a bolthelyiségbsn kiffiggeaztetett és min
Pápán a gyakorlótéren kitűzött pályán dél denki álul megtekinthető. Az igazgatóság
előtt fái 9 órai kezdetül loraamérkőzést tart ezúton is felhívja a tagokat, bogy a közgyű
IS versenyszámául és magas verseny- éa lésen minél saámoeabban megjelenni szíves
tiszteletdíjakkal. A lovas-sport iránt érdeklő kedjenek, trttsiu továbbá a Hangya igazga
dők figyelmet felhatjuk a versenyre.
tósága a szövetkezet t tagjait, hogy elsőren
A Lsvsat* aiyasulst a Leventék fog dű gősmalmi lisztek, valamint a cement áru
lalkoztatását a mai napon megkezdi. As ok sítását is bevezette Aa ezen cikkekből a leg
tatás két csoportban történik, az I csoportba olcsóbb napi arak mellett tudja a t. Ugok
tartoznak a IS—40 évss ifjak, a IL csoportba szükségletét kielégíteni.
l a i a a á z . Káliay Gyula színtársulata
17 évtől 21 évig bezárólag. Hetenként három
szor van oktatás, kettő kflznapoo 7-től fél csütörtökön kezdte meg előadásait a Griff9 m vaaárnap pedig délután 6 tói 8-ig" tar ssáliodabán a Mézes kalács operettel. Ez a
tat ik mag a vásárterén, ahol a Leventék a vonzó darab, mely a fővárosi színházat zsuLevente-agyasaiét szakelőadójánál, Szarka Fe folásig tölti, Czellben 0**"jó közepes házat
renc tanítónál, vagy a járási testnevelési ve hozott. Pedig •szép előadáson mutatkoztak
setőnél a fsat jelzett időben pontosan jelent be színészeink, oly darabot választva, amely
kezni tartósnak. Kedvezőtlen idő esetén az bea tehetségűkkel brillírozhatnak, el ia követ
oktatás a rom. kath. elemi iskola emeleti tek mindent, hogy a közönséggel a színházba
termében lest megtartva, ügy a szülök, jarast. megkedveltessék. A társulat - kiváló
gyamok, "munkaadók stb. háztartásokban élő, színészekkel rendelkezik, a legújabb darabo
rftslve felügyeletük alatt álló testgyakorlásra kat hozza színre, igy megérdemli a legna
köUlesétt iljut pontos megjelenésre utasítsák, gyobb pártolást. Hisszük is, hogy műpártoló
nehogy mulasztás esstén a testnevelési tor közösségünk leikarolja a színészeket As esté
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ről estére teli ház nézi végig játékukat. A
jövő hét műsorán szintén loitid újdonság
azerepél: vasárnap délután Mágnás Mitka.
este Mézes kalács, hétfőn Sulamilh, kedden
Fehér és fekete, szerdán Mintha alom volna,
csütörtökön Levendula, pénteken Csodasurvas,
szombaton Kék posiakucsi, vasárnap délután
Levendula, este Három a lánc, bélón Az élő
holttest
Celldömölkről való eltávo
zásom alkalmából mind-n jóakarómnak, partHigmumk, isuuiőjümneh éa jébirátomnak
ezúton mondok Isten hozzadot Egyben kérem
pártfogóimat miután cipész üzletemet Pápán
Csatorna-utca 20. számú házamban folytatom
tovább, becses megrendeléseikkel itten ia
felkeresői szíveskedjenek. ígérem, hogy mint
eddig, ugy ezután is a legjobb anyagból dol
gozom és b. megrendeléseiket a Isgpoatocabban készítem el. Kiváló tiszt- lettel Papp Ernő
uri és női cipész.
Foiásiati attsrtss Welujer Gyala
veszprémi fogása már április 26 én újból
megkezdi működését és marad május 10-ig.
Kéri a fogbajban szenvedőket, begy minél
előbb jelentkezni szíveskedjenek.
AZ a l l t j á é i iparosok temetkezéíi egy
lete húsvét hétfőn fényesen sikerült műsoros
estét, rendesett As estély sikerének előmoz
dításán nagyban (áradoztak a szereplök Ma
gyar János tacitúval as elükön, aki télies
odaadással tanította bt a cserepeket. As
előadási táncmulatság követte, amely ssisk s
reggeli órákban ért véget I s alkalommal
felülfiztttek: Gönye Károly 25 cser K, Polák
Dénes 22 cser, Galavits Gyula, Viccre József
90 cser, Kiss Sándor 17 ezar, dr. Kiss Lajos
16 cser, Vadászy f a i , Bőrös: Lajos, Ekar
Pál, Kiss Lukasa, Nagy Kálmán, Fisebar és
Deutssh, Lővey Lajos, Tóth Ferenc, Veaesz
Sándor, Stedrs Pál 10 ezer, OsV. Sebestyén
Jánosné 8 ezer, Horváth Péter 7 c s e r . ' l é a i
Elek, Kocsi József, Haazsér Lajos, Horváth
József, Haazsér József, Máties Sándor, Hsiaer
Kálmán, Nagy Lajos 6 ezer K, SsedsoJes
Imre, Varga József, Dobéi PéUr 4 ezer K,
Kertész Mihály, Kocsis János 8 cser, Hagy
Miklós, Stcdra Gyala, Fiola József 5 ezer l l
Szántó Józasf, Guba Jenő, Banzaér Miklós,
Kutasi Gábor, Rozsa István, Németh Jiaaef
2 ezer K, Maer Vanczel. Bognár Jóssal 1
ezer K. A szivei felülflzetőknei, valamint a
szereplőknek kOszénetet mood az sg]ssMet
vezetősége.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jő rokonok és
sők, különösen a helybeli vasutasok,
akik rajziéval vonaluk ki felejthetlen
anyánk, illetve nagyanyánk atv. Barkas
J á a e s a é - temetésére, agy szintén akik
részvétük nyilvánításával
felkerestek
bennünket, fogadják hálás köézöoetinkeL

Isrkts éa Tan eealái.

Zengorát

^SA^^Sí

Jssé longorakaagolé. Kiőjegyzéa.k
kiadó hivatalába kéretnek.

e lap

Szobabeli b ú t o r o k
Czelldömölkön Kórház-utca l é . aa. alatt
májas 1-én, csOtörtökün délelőtt 10
ó r a k o r Önkéntes á r v e r é s e n eladatnak.

S™; réti s z é n a J
p r ima •
(Bővebbet a

nagysímonyi

Hangyánál.
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OjltTyaMronyfai körjegyzőség.

i>veréil hirdetméay.
CsOngeT község k'ptif.iótestaioteook J O J 3« határozata íoiytan közhírre teszem, hogy
„ohgér,'19ÍsV'evi májul kA'<»<S * ' 0 . 9 K
('órakor a koxs«g báxánat lartaudó nyitarveréeeo
. .

Magyar királyi
Húzás

már

(J^

osztólysors^áJték

május h ó \B é s

1

Ezer .millió, k o r o n á t
Hatásai millió koronát
Négyszáz millió koronát
Kétszáz millió koronát

á községi korcsma
a bozza tartozó laka. es meljékheiyi-égekkel
<*yOtt 1924. *vi október 1-en kezdődő 4 évre
Bérbe IOA adatni. Kikiáltási »r é*l &0t' U
haza me.tnek 10 sláraleka panzbeu óvadék
képen ár árreréa m ^ l e a d é , * elölt lutéUf.helyezeődő.' Árverezni csakis az erkölcsileg
és politikailag t-jraeo megbízható a ktllő
abyagi biztosítékot nyújtó •gyét.ek árverez
hatnék, mely az árverés megkezdése előtt
hatósági bizonyítvánnyal igazolandó. Az ér
vérééi íellélelek a körjegyzőt irodában bar
mikor belekiotlie ók
• O-tfyasszoiivfa, 1VS4. ápriha I t t - - .. •
Festáer Joziet, körjegyző.

Egyszáz •Iliié, k t r o i i t
Ottan miliio k a n n á t
Negyven millió koronát
Harmlncmiliiókoronát
Hanenot ztillio koronát
. katonát
Tíz millió kartmit
nyolcmillió koronát
Hat millió k a n n á t
ót millió k a m a t

Ttjtf3biirgonyft

„MIT

.gsffl
mm.
Bővebbet .apunk kiadóhivatalában.
1

2 szoba, és mellékhelyiségekből álló

l a k á s é r t magas b é r t is
fizetek.

Cím a kiadóhivatalban.

Golyóscsapágyakat
lavitok és raktáron tartok S P I R A I
Budapest, VI. Síivntca T I .

^

W

Sárusr-a

Két aüWO karamii
Egy nülllé koronát

Számos 600.000, koronát. 500.000, 400 000, 300 000. 260.000, 200.000 K-t

nyerhet.

Saj&t érdekében rendeljen azonnal

egy egéez sorsjegyet 40 000 K é r t vagy egy fél sorajegyet

20.000

Sziklay Géza ós Társa Bankháznál Bndapest,
a m. kir: OszUlysorsjálélt-főelárnsitója,
Fennáll kmz é t éta.

Magyar

őstermelő

koronáéi'

FfZZ.

a Deviza központ jog. bizományosa.
Fennáll h u n év Ü
óta.
WjejlvJ

R é s z v é n y t á r s aiság
ság

1

I

Kalászosok Áruforgalmi R e s z v . - t á r s a s á g .
tiv.n earaaakes, tarvoatleée. s aokooollail .
la |oae auaöaetaoa kántlo kiváló tüurtlté;
éa kiaairvall iaté—l taté asjlliiaa. _

iVEOTt»lTTi;OTÍS.Bt iTOi.:

N e dobja e l
viselt kalapját,

sümegi kirendeltsége.
Gabonakereskedés, gazdasági termények és tar•ékek. takarmánymagvak, hüvelyes vetőmagvak,
gyapja, burgonya, dió és méz vétele és eladása.
Fiókok: Devecser, Jáaesnaia, Keszthely, Pakol
Vetélek é t eladatok aagyaan és kieiinybta.
Legma.aaabb napi. árak.

k

mert a mindenkori napiirnil 10 '/o' *'
• l e s ó t b a n átalakítja, javítja, tisztítja a

F a r k a s kalapterem
' ' P i p i n , Szentilona-utca 10., .
H i n d e n n é m l férfi é s női kalap a kivá
lasztott modell szerint javittatik át.
Női sxalrnakaiapok átvarráaa a legújabb
divat szerint eszközöltetik.

Minden gondos h á z i g a z d a a tűzifa é s szén j r j
szükségletét m á r most beszerzi!
Érkezett Fhouzdorfi elsőrendű szén,

nagyobb vételnél

mázsánként

88000 korona.
javíttatni óhajtja, ngy keresse fel B i t i é j
laJMtt 'Mmive*pard*f Czelldömölkön *
Kőeiuth Lajos utcában 4a bízza meg
házának javításával, mert az általa végz«R munka ntin háza 10. évig nem
ni javításra. Elvállal minden az épít
ésbe vágó javítást, valamint oj házak
tt olcsó ár mellett fa' azokat ki- T
fbglsUránnt v é g z i :
'

Szép cser éa bükk haséi) tűzifa ab feladé

1 éves, te ny észigazolván nyal eladó .

Eladó

t

Bahjk

Na. SatK?'-í.
;

házamat eladom. Érdeklődőknek bővebb
felvilágosítást adok. Marton Pál ház
tulajdonos. • ' ^ _ v

vagg«noak>é«4-

|

5400000 korona.
.

Viszonteladóknak é s tisztviselőknek árengedmény.
Épdletfa é s deszka a legolcsóbb árban

Welner iakereskedelmt éa Ipari r. t. Hék|áiál

CieUlfiaBlktn.

Irtitla és telep: Wittmann Andor téglagyárában,
J Ö E E E B

Bátyai jaxáaaágnál ,

£ ~
állomás

D D i a ^

B E I

£

I

i

