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Hegjelen minden vasárnap reggel. 
ElSSietési ar: negyedévre 20.000 K, félévre 40.000 

K, egész étre 80.000 K. 
Hlráetéa arja elére Haeteiáé. 

P O L I T I K Á I LAP. 
r'tlelíi w»rtmvlS éa kiadé : 

DINKQREVE NÁNDOR. 

SsorkoaKtéeéa éa kiadéUvaUl: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön, 
ide intéz, udók a szellemi résrt Je tő közlemények 

hirdetések és mindennemű pénzilletekek. 

Nyájas olvasó. 
Segíthetnél rajtam, mert igen nehéz 

helyzetben vagyok. Nem vagyok tisztában ae 
magammal, se a helyzettel. Törtem már a 
lejemet minden módon és minden eszközzel, 
de csak nem tndok rájönni a dolog nyitjára, 
hogy hol az igetság. Ugy történt a dolog, 
hogy egy pár iparos ismerősömmel beszél
gettem, akik irigykedve beszéltek arról, hogy 
mostanában milyen jó dolga van a töldmi-
vesnek. Még ha a termés nem I I olyan jó, a 
termények ára olyan magas; hogy minden 
gondtól meg van mentve'. A mai kormányzat 
különösen szivén hordja minden bajukat, 
ugy hogy élnek, mint hal a vízben. Történe
tesen találkoztam kereskedővel is, aki öröm 
mel újságolta, hogv a tisztviselők helyzete 
nagyon megjavult. Napirenden. van a fizetés 
emelés, Bethlen már megint azért megy 

szóval semmi okuk sincs * panaszra, 
mert a megélhetéshez szűk;éget cikkek ára 
esik, a fizetésük pedig emelkedik. Aztán az 
a fizetés biztos, elsején csak tartani kell a 
tenyeret • nem is csöppen, de csordul bele 
a sok millió. 

Mondhatom, nem lévén irigy ember, 
igen megörültem neki. Este meg a Kaszinó
ban azt hallottam tiszt viselők tői, hogy az ipa
rosoknak uiocs okuk panaszra. A munkadíj 
megtelel a békebeli aránynak és a jó iparo
soknak munkájuk is akad bőven, nem ia tud
ják az Ígért napra sohase elvégezni. No bála 
Isten, gondoltam, akkor hát igazán javulnak 
az állapotok. A János bácsi meg, aki gabo
nát adott el ét kaszát vásárolt, fejcsóválva 
mesélte a piacon, bogy a kereskedők milyen 
óriási haszonra teáznak azért mostanában. A 
bolt tömve van s minden cikknek ngyaossak 
megkell adni az árát, mert vámot, lozueadót 
s más efléle pótlékokat emlegetnek, ha al
kudni próbálna az ember. Ette, hogy haza-
lelt sétáltam, elgondolkoztam a dolgon a még 
az ágyban is a hallottak jártak az eszembe. 
Boldog voltain. Hogyne, hisz a u j á t (Ölem
mel hallottam, hogy jól megy a torta as 
iparosnak is, a kereskedőnek is, foldmiveanek 
is, tisztviselőnek is. Hát kívánhat az ember 
mást, minthogy minden felebarátja boldogul-
joo.őröltem igazán s t l i t szundítottam kamar. 
Mintha álmodtam is volna. De mit? Valami 
olyasmit, hogy a Jánnt bácsival találkoztam, 
aki nem győzött panaszkodni, bogy ebben a 
világban milyen rossz a foldmireaeknek. Húzza 
az állam, megcsalja a kereskedő, iparos, ter
més meg nincs és nem is lehtt remélni. A 
szabóm meg, akivel a ruhám irányában ér
tekeztem, a kezét tördelte, hogy nem bir 
megélni Kávét a munka, kicsi a munkadíj s 
nem is igen fizetnek az emberek A kereseti 
adó meg nagy. Valami olyasfélét is mondott, 
hogy kutyául megy . mostanában az iparút 
dolga. Almomban egy kereskedővel it be
széltem, aki panaszkodott a vámra, az adóra, 
az Ozleti pangásra, a nehéz szállítási viszo
nyokra, tgyazóval mindenre s valami buká
sokat emlegetett. Hát még akkor, mikor egy 
tisztviselő barátom arról beszélt, hogy a fize
tése nem elég az élet fenntartásához, honnét 
vtgyt még a ruhát, cipőt I tb . Elkeseredésében 
azt mondta, hogy agyonüti a fiát, ha tiszt

viselő akar lenni. Elszorult a szivem, hány
kolódni kezdtem az agyban éa felébredtem 
Szerencsére, mert megállt már a léltfczetem, 
annyi sok "rossz hírre. Hát már mindenkinek 
rosszul megy itt a dolga,' 

Később gondolkozni kezdtem a nem 
tudtam eldönteni a dolgot Melyik az igaz, 
mindenkinek rosszul megy-e, vagy minden
kinek jól? Melyiket álmodtam éa melyiket 
hallottam csakugyan Akkor álmodtam-e, 
mikor mindenki másról beszelt, vagy akkor, 
mikor mindenki magáról? Ma sem tudom. 
Segíts rajtam nyájas -olvasó, döntsd t l a 
kérdést és írd meg nekem ffiifwitdt -

1 celldömölki urleányok Mária Kon
gregációjának lásilószentelése. 

— Messze vidéktk harangjai zengtek és 
zászlói lengtek a celldömölki SzOz Máriának 
tiszteletére, hozták a hivrk hódolatát, imád
ságát át vittek a Szent Szűznek balzsamos 
áldását: csak a eelldömOlkiak nem tudtak 
szóim a celldömölki Szűzhöz mindaddig, míg 
buzgó plébánosuk példátlan ItltméuyO fára
dalmai meg ntm szólaltattak Mária harang
ját a mult Oaz elején ét mott a tavasz vé
gén ki nem bontottak Celldömölk szépségé
nek lelkét, az Drleányok Maria Kongregáció
jának zászlaját 

A mult vasárnap felejthetetlen. Búcsúsok 
tengeréből kitOudOkölt Celldömölk gyöogye. 
Mozogtak az uccák. Búcsúsok vonultak. De 
az ablakok most mm reájuk nyiluk, a sze
mek nem rajtuk akadtak meg, hanem egy 
hintó kötötte le ét robogva vitte as emberek 
figyelmet Három le bar galamb szállt talán? 
A celli Szűznek galambserege várja a temp
lom előtt ét fogadja a záazlóanyát: Szögyény-
Maricfa Máriát Kuthy Manci OdvOzh: .Tisz
teleltei és szeretettel köszöntjük körünkben 
t atép ét ránk oésvt örökké felejthetetlen 
ünnepen éa köszönetet mondunk szíves kész
ségeért. mellyel szeretelt Kongregációnk mellé 
állani szíves volt As a zászló, melynek mi 
lelkesült hívei láttunk. Méltóságodat ezután 
hozzánk (űzi: hitt anyja lesz a mai napon. 

Hisszük, hogy anya éa gyermeke: a • 
Kongregáció tiszta lobogója ét annak hőkölt-
lelkű anyja tok boldogságot étereinek egy
másnak. Et ezért részünkről mindent meg
ígérünk, zászlónkhoz OrOkké hívek maradunk 
Isten éltette soka Méltóságodat Kongregáci
ónk javártI Isten hoztál* 

A köszöntés atán diadalmas btvooulóra 
zendült az orgona. Liliom-tétát ha láttál, 
akkor oémikép elképzelheted, hogy kitérték 
a záazlóanyát a szentély előtt felállított ima-
tsámolyboz. Pár pillanatra olt hagyják, talán 
azért, hogy ué zavarják lelkének a boldogsá
got Szűzzel való egyesületét Majd megszólal 
a csengő. Zug az orgona. Jön a zászló. Ha
talmat, fehér selyem. Kettőt keresztje dicsőn 
ragyog. Szűz Máriának et Szent Erzsébetnek 
képe rajta, j Fehér mentéi magyar leányok 
emehk, mintha szivűkből-lelkűkből nőtt volna 
ez a hatalmat, fehér, szűzi zászló. Előtte 
Szűz Máriának ttrtge, bararatzánt, bűnre 
pirító szűz serege, az .Accieibene ordináta*. 
Végűi jOootk a papok. Jáodi Bernardin tpát 
ur ünnepi nagymisét celebrál, melyet a Kath. 
Legényegylet négyszólamú énekkel színesít. 

Szép férfi-munkai Az áhítatot fokozza Boda 
Béla hegedO szólója, aki Hubay Jenő: .Stella 
Maris* at művészien interpretálta. A szentmise 
vegén felzendül at apát ur hatalmas beszéde, 
a mennyei udvar jelenlétébe állítva, emeli a 
hallgatóság szivei-leiket, beatéi Szűz Máriá
nak a bon ellen felsorakozott tereséről: az 
•Aciet beoe ordiuata«-rol és keményen meg
fenyegeti pásztorbotjával a csábítókat, akik 
meg akarják bontani és rontani est a sere
get, majd megáldja és megszenteli t zászlót. 
A zászlóanya felköti a drága szép szalagot 
A diadalmas zászló alá uj tagokat toros as 
apat ur, mii őzben a zárdai »k i - • kongregá-

I dó szépen zengi a >nagy. kongregációnak a 
Mtguifictt ... a t t l lá l l" , ' 

A tagavatás után a templom elé vonult 
a zászló. Nagy Annus nagyszerű köszöntőt 
mondott: .-KöszOotelek téged, te fehér, te 
szent, te azOzi zászló. Köszöntelek mi édea 
Máriát lobogóok. Köszöntelek a szent Szűz 
gyermekeinek nevében ét köszönt téged a 
• Maria Kongregáció*. Köréd seregiünk nagy 
szeretettel, alád gyOtekszOnk utgy bitalommal, 
mert a zászló erőt ét biztonsagot jelent 
Erőt, mely nem tud lankadni, bármily hatal
mas ellen tuditji ránk az akadályok Özönét 
Biztonságot, ahova a furfangos ellenség elől 
menekülhetünk. De harcot ia jelent a zászló. 
Harcot, amely életre-halaira megy, ahol en
gedni nem lehet, mert a zászló becsületen 
'olt nem eshet, mert a zászló becsülete a 
küzdő tlett. Ntm felejtjük azt el ét itt a 
világ színe előtt fogadjak, hogy hozzad hivak 
maradunk. Tt mindig velünk leszel, mi sem 
hagyunk t l téged tóba, mi drága zászlónk. 
At termék, melyek rajtad írva vannak,a aat 
lelkünk eszményeivé lesznek s a lelki tiszta
ság, a jóság ét szépség szolgálatában tánto
ríthatatlanok leszünk, meri tat kívánja tőlünk 
a tiaztasag, a jóság, a ezépség királynője, a 
mi égi Anyánk Mária, kinek akaratát t t hir
deted nekünk t kinek édat mosolya a te fe
hérségedről ragyog iánk, hogy hivtatton, 
lelkesítsen, buzdítson, hogy melletted a leg
ádázabb harcban i t hősiesen kitartsunk. Szár
nyalj drága zászlónk, lobogj magasan ét hir-
detd a világnak, hogy a Szeplőtelen tiazta 
lelke gyotoi fog és liliomos zászlók fehér 
ragyogása boldogító fényt fog .ár—tani a 
lelkekbe. Lebegj Mattunk ttbértégtddel és 
t t r t l j szét Mettonk mint tfy áldást o n t ó 
lélek, hon •rőtk, taztootágunk, mtotdtkunk 
légy te Kongregációnk drága zászlója.. 

At első szögeket a zánzlóanya, Jaodi 
Bernardin apát, dr. Horváth Károly plébános, 
a Koogregáoiaták prézeee, t Koogrtgánisták 
és a megjelent egyletek verték, azután kö
vetkezett a nagyközönség. 220 szöget verlek 
t záazlórudba. Bég elhúzták a déli harang
szót, mire a lelkek beteltek a zászló szép
ségével. 

Az esti harangszó után a Griff-szalloda 
nagytermében atép motoros estélyi adott a 
Kongregáció. Láttuk at éggel ölelkező föld
nek atép mulattágát, tvOttttita Oromét Ma
gyar dalok búbánatot ttlpaágtbi a ' ujjoojb 
örömébe hangoltak a lelkeket Petrovics Irén 
ét Stalay Marinka. Pacsirta dalolt, vagy 
fülemile zengett' Tapsviharzugoltat a ma
gyar erdőn s mezőn: a zsúfolt közönségen. 

WITTMANN ANDOR hornyolt cserép, gép tégla ta comea fám gyára 
Mlndeaaemü épületla, építőanyagok és 

raktára Celldömök. Eladási Iroda Erzzébet-nsca (Telefon 12 aiám). öyártelep Ságl-ncca (Telefon 14 aiám). : 
Összes gyártmányaimat és anyagaimat leszállított áron árusítom. Újonnan berendezett hydralikns prés emen löobszinü és 
mintájú cementlapokat gyártok. Felsógallai meszet és Mák cementét állandóan raktáron tartok legolcsóbb áron. Csép-

léshez valódi porosz szenet és tatai szenet eredeti bánya áron szállítok, , 
Készítek mindenféle beton és műkő mnnkát, fürdőszoba berendezés], beton kerítéseket. 



l.**L -
Dj érzéseibe rMgatott KamWWj Ilus, Ka-
moofV Jjaoci, Pilffy Ilus, Szalay Marinka 
pezsgő Prerette-táncának bájosán siépknooo-
{ o T ^ o l i p t - T t j d Egerszegi Uioi szépen 
hiattett leány írásban olvasott föl a Mária 
zászlóról. Lengyel íbikéneí *s Bubicának, 
eteknek a szép kis embervirágoknak gyönyörű 
róiaatánea mán egy férfiléleknek legmélyéről 

- (akadt celli legendái jelenítettek meg. Porko
láb Istvánnak történeti színmüve htlen raj
zolja az 1800. év Cell-jéuek lelki világát 
Egyszerűségében költői nyelven adja vegy 
magyar és szűzmáriás léleknek érzelmen. 
Meséje két testvér leánynak a celli Szűztől 
pártfogolt szerelme. Horváth Irén bájos mese
mondó leány „volt Pálgy Gizos a nemzetes 
asszony szerepében eszünkbe juttatta:' .Nézd 
meg az aúyjaLvedd el a lányát f« El is vették 
mind a két ' leányát: Erzsit, a szende Tóth 
Matat; Irént, a temperamentumos Petrovics 
Irént. Supola- .huszárfőhadnagy, a közönsé
get is elbűvölte, meleg hángszinevel, nemcsak 
a »meoyasszonyát«. Jeney a. sótári tisztet 
nagy gyskorlattal játszotta. Barabás Bözsi 
városbiróné kellemes jelenség volt, Margit 
leányával: Kamondy Magéival. Kothy Margit, 
Szalay Marinka a mBgó dereka, szoba
leányokat személyesítette. Gyönyörködött is 
bennük Gergő tisztiszolga: a jóvágású .Szita 
'Pista. 1 sokoldalú Gyarmati Tihamér nagy
szerűen alakította Páter Amandust. bár. a 
rendezés munkájában is. nagyban Segítette 
ühlár Gyulát, aki dr. Horváth Károly plé
bános-p'rézessel egyOtt mindent elkövetett, 
bogy felragyogtassa Celldömölk gyöngyét és 
egy felejthetetlen napút'véssen bele a celli 
katholtkusokba. Pufi Lőrinc. 

H Í R E K. 
Dr. Antal Géza ref. pOspök hétfőn dél

után varosonkban tartózkodott és Tóth Miklós 
kir. járásbiró szívesen látott vendége volt. 

Az apátság vendégei. Csütörtökön és 
pénteken varosunkban tartózkodott, mint az 
apátság vendége dr. Császár Elemér buda
pesti egyetemi tanár és hírneves író, vala
mint .dr. 'Kocsis Lénárd pannonhalmi főisko
lai igazgató. 

A l alispán városunkban. Dr. Horváth 
Kálmán varmegyénk alispánja hétfőn délután 
városunkba érkezett a Nemesdömölki-ccca 
áthelyezése, valamint a Saller-ide ház kisa
játítása ügyében. Tudvalevő dolog, hogy 
régóta veszedelmes ott a szOk helyen való 
közlekedés, most hogy az, utat áthelyezik, 
ismét előkerült, hogy az utáthelyer.ésuél fel
tétlenül szükséges az úttest kiszélesítése. Mint 
értesülünk, minden remény meg vao a békés 
megegyezésre, mert ugy a vármegye, mint a 
tulajdonos Saller Gyula hajlandónak mutat
koztak a legmesszebb menő jóindulattal ae-
zelni ezen elsőrendű és fontos közérdekű ügyei. 

Egyházzenei hangverseny. A Szom
bathely—egyházmegyei rk. tanítóegyesület 
csütörtökön délután 4 órakor az oladi rk. 
templomban egyházzenei hangversenyt ren
dezett, amelyen varosunkból Dhlár Gyula 
karnagy és Boda Béla ny. tanitó is több 
zeneszámmal szerepelt. A kiváló zenészek 
játéka a hallgatóság körében nagy tetszésre 
talált. Egyik előadott számukat a mult vasár
napi zászlószeotelési misén nagy precizitással 

Cserkésztáborozás. A- helybeli Lehel 
cserkészcsapat 29 cserkésze Fébert Lajos 
parancsnok és Szembratovios János cserkesz-
tiszt vezetésével tegnap, szombaton a Szom
bathely mellett levő kerületi cserkésztáborba 
utazott. A csapat részt vesz a kerületi b é r e s 
jubileumán. A jubileumi ünnepség keretében 
tesz" a csapat 28 újonca fogadalmat s Ott 
történik a Szögyéoy-Marioh Ferencné grófnő 
által a csapatnak adományozott s csengeri 
Háczky Egonná úrasszony által díszesen meg-
himzett csapatzászló a kerület által cserkész
zászlóvá, avatva. A csapat a kerületi tábor
ból Pünkösd hétfőn az éjféli vonattal kér 
viasza Celldömölkre. 

Hőlök emlézszobrának mult szamunk
ban kOrőlt ' gyűjtési eredményében tévedés 
volt, mert a rom. kath. Nőegylet gyűjtése 
nem 4,556 ezer korona, hanem 5,456.000 
korona volt. ' ' 

KEMKltKAUá 

Póafay Gosztav főszolgabíró 
az újonnan szervezett jánosházal kémény
seprőmesteri kerület élére 10 pályázó közül 
Landherr Gusztáv ottani lakost nevezte ki, 
aki már 1902. óta miut beosztott működött 
közmegelégedésre. -A kinevezéssel egy hosszé 
élet fáradságos munkája lett jutalmazva, mi
dőn a főszolgabíró Landherrt.az nj kerület 
vezetésével megbízta. Jánosháza és - vidéke 
lelkiismeretes és pontos munkájáért eddig is 

-'- • > - • -_J '• 3>< á á t e r 

tömb- ára 8000 korona. Arotí hártirrtásokbsti 
és üzemekben, amelyékben itlandéárr n a * 
nálnak jeget, nem szabad elmnla 
napi jégszükségleteiket a*. 
zék, hogy ez részükre biztosítva leg-
enélkül megtörténhetik, fiogy épen amiko 
legjobban lenne szükségük a jégre', nem I 
hatnak a nagy fogyasztás miau. 

Köszönet Nemesszivo: jótevőinknek há
lás köszönetet mondunk. Úgyszintén ezúton 

nagyra becsülte s most midőn a vezetéssel* jg. köszönetet mondónk Dhlár Gyula és Gyar-
m.ohi,.lftll h-tváninfc- hr,nv in.uhhra is órizZO I T i h . m ú r n.nlnnt- akik fa raeU-a n„t ZZ2É megbízatott kívánjuk, hogy továbbra is őrizze 
meg tisztelői,és becsülői szeretetét 

Jönnek a SSaaWaTSeSi A szinikerfllet nj 
beosztásával városunk nj színtársulatot ka
pott Az nj igazgató Szalay Gyula, ki tavaly 
a szomszéd kerületet vezette, munkáját a 
legszebb anyagi és erkölcsi siker koronázta: 
Zaiaszentgrótról jönnek hozzánk, hol napról-
napra zsúfolt házak előtt játszik a. jól szer
vezett társalat Hisszük, hogy városunk kö
zönsége sem fogja tölflk-megtagadni támoga
tását, midőn itt közöljük, hogy valóban 

mati Tihamér uraknak, akik fáradságot nem 
ismerő buzgalommal végezték a' rendezés 
nehéz munkáját, továbbá a vasutasok mű
kedvelő gárdájának a színpad átengedéseért, 
valamint mindazoknak, akik bármiféle közre
működésükkel emelték ünnepélyünk fényét és 
sikerét és tették felejthetetlenné zászlöszen-
telésünk napját Mária Kong. elnöksége. 

Hősök emlókszobrára adakoztak: Ba
lint István vendéglős mulatság utáni tiszta 
jövedelem fajében 131 ezer K, dOmölki tűz
oltók mulatságából 520 ezer K. özv. Sümeghy 

érdemesek is rá. Tavalyiak közül a társulat- 1 Jáoosné 50 ezer K, C-ulu Lajos 35 ezer K, 
nál csak egy van, Somogyi René koloratur , pj pj. 2000 korona. 
énekesnő, ki tavaly kezdő létére egypár iga--) • A c e udöinölk i Kath. Legényegylet 
zán elsőrendű alakítást nynjtotL Azóta szépen ; raerdin ^ egyesületi helyiségében évi köz. 
fejlődött ngy játékában, mint énekében. A | g . a j e s t urtott, amelyen a rendes évi jelen-
társelat tagjai egylól-egyig mind elsőrangú | t é s e k B t ^beszélték meg és azon óhajuknak 
erők, amiért a dicséret az agilis igazgatót , a d t a k tffejezést, hogy teljes erejükkel azon 
illeti. Ezen együttesből kiemelkedik ma.a az I ( i r a d o z n s l ! > h o „ m i n é | e | Ö D b telket tudjanak 
igazgató pár, akiit bizonyára varosunk közön- • 
ségéoek is sok kellemes estét fognak szerezni. , 
A társulat jonins 9 én kezdi meg előadását 
a Griff szallo termeben Nótás kapitány ope- ; 
réttel s műsorán a legújabb újdonságok és i 
regi jó darabok szerepeinek. Reméljük, hogy | 
városunk szinpártoló közönsége -nemrvonjarf 
meg támogatását eme valóban jól szervezett l * " * T f f T * ^

 c*a* a fP" 3 1 , 9ÉH 
társulattól " i részére ajándékozott nemzetiszínű szalagért 

Szenzáció! Ha a nehéz küzdelmekben 
összetört, elaggott életét meg akarja 

szerezni egyesületi hazuk felépítésére. 
Köszönet. A Lehel cserkészcsapat ez

úton mond . cserkészköszOnetet Deli József 
helybeli ácsmesternek zászlórúd ajándékáért, 
Reich Imre helybeli festőmesiernek s zászló
rúd festőéért és aranyozásáén, továbbá a 

Hölgyek! Figyelem I Budik! 
Szeplő, májfoltok és napsütés 

elleni-krémek^ dekánként kimérve az 
összes parfüm és kölnivíz különlegessé—-
geic; fürdősapkák. bokaJormiló gnm- ; 
mipólya; az összes háztartási cikkek: 
légyfogók, naftáim, rovarporok, ruha- j 
festékek és kalaplakkok stb. Cséplés-1 

heg mentöszekrények belügyminiszteri 
rendeletek szerint felszerelve; állattáp
porok és mezőgazdasági vegyszerek. 
Kaphatok Celldömölki! a Szent György 

drogériában. 

fiatalítani, ne menjen Steinach professzorhoz, 
hanem jöjjön el jnnius 7-én a GriB kerthe
lyiségébe a vasutas arvak javára megtartandó 
nagyszabású vasutas napra, hol á -43 tagú 
»Dj Élet* dalárdájának meghallgatása után -
elaggott ereiben ifjú vér fog pezsegni és s 

! kitűnő zenére a táncokat reggelig is vígan 
j tudja lejteni . ." ' ' •'" 
! Hitközségi adófizetés. A róm. kath. 

hitközség tagjainak figyelmét felhívjuk arra, 
j hogy a hitközségi adó második részletének 
: befizetése június 2, 3 és 4-én délelőtt 9—18 
' és délután 3—5 óráig történik a kath. iskola 

emeleti tantermében Kérjük a hitközség 
i tagjait hogy kötelezettségűknek ezen idő alatt 
I pontosan eleget tenni szíveskedjenek. Hilköz-
' ség elnöksége. ~ ~ — 

Bncsujárás. A nyár elejével ismét 
Az BT. Hiúsági egyesület holnap este i m egj eientek városunkban a bncsnsok. Mult 

tartja a Griff szállodában műsoros, estélyét, j v a o a r n a p a móriak és szanyiak nagy zerán-
amely iram nagy az érdeklődés. . d o k c g a p a t a érkezett. Most a pünkösdi ünnepet. 

Halálos vég A szerencsétlenség. So- • alatt a környékbeli járások hívői jönnek 
mogyi Dezső másféléves gyermeket Izsákfán I nagy csoportokban, 
szülei a . 12 éves Teréz leányokra bízták, '• . 
mig ők elmentek "dolgozni a mezőreJSomogyi 
Teréz végezte a házi doigait és mellette fel- ; 
ügyelt kis öccsére, azonban egyszercsak sike- . 
rült a piciny-fiúnak kijutni a házból és elke-.1 
rült a szomszéd utcába, ahol egy vízzel telt ' 
árokba beleesett és belefuiadt Mire nővére j 
az árokhoz ért, a kis flu már meg volt halva. 
Az .orvosrendőri vizsgálatot Póstay Gusztáv j 
főszolgabíró dr. Seregély Pál orvossal tartotta 
meg és a főszolgabíró azonnal intézkedett, 
hogy ezen ároknak vize levezettessék, nehogy i 
esetleg ezáltal ujabb szerencsétlenség fordul
jon elő. 

Községbiró választások. Hétfőn To-
korcson községi gyűlés keretében éé Pósfay 
Gusztáv főszolgabíró elnöklete .mellett egy
hangúlag választották meg Mórocz Lajost 
községi bírónak. Kémeneseömjénben ugyan
ezen napon volt a biróválasztas, ahol az 
egyhangú bizalom Csupor Pált ültette a bírói 
székbe, • 

Üzemben a jéggyár. A jéggyár uj be
rendezésével elkészültek és a jég gyártását a 
hétén' megkezdték. A meleg napok eljöttével 
ez ötömet szerez a háztartásokban is, mert 
lehetővé van . téve, hogy. minden házban, ha 
még oly kis mennyiségű jéglogyasztás van 
ja,.ez beszerezhető mipdén nehézség nélkül. 
A gyártót! jég kristálytiszta" és tömör, egy 

Megérkeztek 
a bécsi újdonságok 

divatáruházába, 
melyeket az alább felsorolt jutányos 

árban árusttunk: \ ^f?- ' 
Francia eponge újdonság ir.tr. . 

46—70 ezer K-ig. 
Creppek minden divat színben 32—35 
Mosó voálok » » . a 18—25 
Divatos mintás grenadin 20000 
Férfi- ingek angol zeíirbul 200 ezer K. 
Puplin selyeminget rende

lésre készítünk , 2*0 ezer K-

Az állomáselöl járóknak a hármas 
csillagrózsa viseléséré a Máv. Igazgatósága 
legközelebb rendeletet, fog kiadni, amelyben 
ennek viselését, megengedik, egyben rendezik, 
a segédtisztek rangjelzését is. 

http://ir.tr
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drt, i ^ o m ^ h a l " * ^ ^ z 6 l f ' b i r t j ö l -
dioket á szegedi Ferenc József Tudomány
egyetem természettudományi és mathematikai 
fakultass. »a nOvéoy-geografia, különös tekin
tettel Magyarország növény-geográfiájára, 
tárgykörből egyetemi magántanárra habili
tálta es nagyszerűen átkerült próbaelöadása 
alapján a »venia l»g»ndi« vei ruházta fel. 

TanitégyUlés. A kemeneaaljai róm. k. 
tanítói kór folyó ári tavaszi közgyűlései jun. 
4en láfjja Ostffyassronyfán. 

Vasnlas nap. A már. igazgatósaga az 
összes állomásokat felhívta, hogy gyűjtést 
eszközöljenek a kőszegi vasutas árvaház 
javára, rendezzenek táncmulatságokat, műsoros 
előadásokat. Ezen felhivásoak már több állo
más eleget fett és nagyon .-ikerült előadáso
kat rendeztek, így többek között az Ajkán 
megtartott vasutas mulatság több mint 9 
milliót jövedelmezett a vasutas árvák javára. 
Tapolcán a mai napon tart ák meg az ünne
pélyt, Celldömölk vasutassága padig a jövő 
vasárnap, június 7-en műsoros táncmulatság 
rendezésével karolja fel az árvák ügyét, amely 
mulatságon resztvesz és szerepel a budapesti 
vasutasok »Uj Klet. dalárdája is 43 taggal. 
A mulatság a Griff szállóban tartalak meg, 
este 7 órai kezdettel, ezen nívós műsorral: 
Hegnyitó. .Magyar Hiszekegy. Énekli az. Uj 
Élet budapesti vasutas dalárda Éji látogatás 
(élőképpel] előadja Szöka Teruská. Ismerek 
egy szép országot Eoek, előadja a helybeli 
fath. Legényegylet dalárdája. Szerenád. Mo
nológ, előadja Pálffy Gizus. Szóló énekszámok 
Énekli Szalay Marinka. A "megfagyott gyer
mek. Szegedy Irmus. Kardal. Énekli a buda
pesti vasutas dalárda. Szóló énekszámok. 
Énekli Pétrovies Irén. Kuplék. Előadja Baracs-
kay Mihály.' Irredenta énekek. A helybeli Katii. 
Legényegylet és a budapesti vasutas üj Klet 
dalárda váltakozó hangversenye és közös 
előadása. 

Technika a sajtó szolgálatában. Rádió 
utján közlik velünk a legfontosabb híreket, 
ily oton került hozzánk budapesti tudósítónk
nak jelentése, melyben (elhívja városunk és 
környékének közönségét hogy vegyen részt 
az ország legnagyobb szövetáru hazának, az 
1850. óta fennálló világhírű Semler cégnek 
nyári divat szövrtküloolegességeinek saison 
utáni occassios vásárán, mely iránt a fővá
rosban páratlan érdeklődés - nyilváonlt meg 
Ismeretes, hogy a londoni Semler J. cég az 
óriási forgalom folytan felhalmozódott béke-
"minóségü maradékait Budapestre szállította 
és a cég. Béc-i-ncca 7* szám alatti lő és 
Koronaherceg uccá 9. szám alatti fiókleraka-
taiban árusításuk a iegjutányósabb alkalmi 
árakon megkezdődött. Felhívjuk olvasóink 

. figyelmét, hogy az óriási forgalom ellenére a 
cég vidéki vevőit soronkivöl, a legpontosabb 
kiszolgálásban részesiti 

Hősök emlékünnepe . i m. kir. minisz
terelnök rendeletére a háborúban elesett 
hősök emlékét minden évben majos' utoleó 
vasárnapján meg kell ünnepelni. Celldömölk 
közönsége ezen rendeletnek akképpen tesz 
eleget, hogy Pünkösd vasárnapján délelőtt 
felekezét szerint ünnepélyes istentiszteleten 
vesz-részt As délután fél 4 órakor a teme
tőben az összes egyesületek és iskoláknak 
részvételével emlékünnepélyt rendez. A kath. 
istentisztelet reggel 8 órakor tartatik, mélyre 

, a hatóságokat és egyesületeket a plébánia 
hivatal külön-külön meghívta. 

Bnosülló Négy és fél évi itt tartózko
dásom után elsejével eltávozom Celldömölk
ről. Jóbarátaim és ismerőseimnek ezúton 
mondok Isten bozzádot Farkas István, volt 
tej telepvezető. J . 

PelfUüiettek a Mária Kongregáció mű
soros estélyen: Szögyény-Marich Ferencné, 
Raffel Mihály, Tisztelendő Nővérek 100 ezer 
K, Dezső Kató 00 ezer K, dr. Porkoláb Mi
hály, Polgári fiúiskola, Szabó Károly, dr. Por-
koláb Jáoosné, Weiler Testvérek, Klein Vil
mos 50 ezer K, Heiger János 80 ezer K, 
Bóta László 40 ezer, Volkay János 35 ezer, 
Horváth Sándor 32 ezer, özv. Károlyi Jó
zsefné, Pálfi Lőrtna, dr. Pletnhs Ferenc 80 
er-er, Heimler Izidor 26 ezer, Józsa Gáborné, 
TiesiuIiMa Nővérek, Luncz Alajos, Sebtrrmann 

Zehmeister Viktor, N. N. 80 ezer, Reich £ 
wVMier- Lajos 1> ezer, Rácz Rozika, Csaba 
Mariska, Záborazky Sándorne, LOvey L a j o s , 
Lengyel Antal, Merkly Annus 10 ezer K, 
Szigetváry F. 17 ezer, Berkes János S ezer, 
Franczia József, Hames Emma, őri Róza 5 
ezer. Kolompár A. 4 ezer K. 

Cirkusz. Pícardy János igazgató cirkusz-
váltalata a Vásár téren csütörtök este kezdte 
meg előadását és naponta nagyszámú közön
ség nézi végig az ügyesebbnél ügyesebb pro
dukciókat Szenzáció számba mennek a 2 
Andresetti repülő emberek mutatványai a 
trapézen, bámulatba ejiők Kollár, a zseniális 
illuzionista humoros mutatványai, Elvira a 
levegő király nője hajmeresztő mutatványai, 
Jean és Jean-it- zen-excentrikusok, 2 Mon-
gádis sportmutalványai a mozgó golyón, a 6 
Gerikov orosz táncosok szenzációs inneniu-
tatványai a közönség figyelmét teljesen lekö
tik. A cirkusz nagyon kényelmes berendezésű, 
saját zenekarral és gazdag ruhatárral rendel
kezik. Előadásaik a legnagyobb' élvezetet 
nyújtják. Ma és holnap, a pünkösdi ünnepek 
alatt a társulat délután 4 és este negyed 9 
órakor tartja előadásait 

. j A Növényvédelem májusi Száma dúsan 
illusztrált cikkben számol be az atkakórról, 
amely ujabban nagy arányokban pusztítja 
szőlőterületeinket Részletesen ismerteti a 
gabonalegyek elleni védekezést a* gyomnövé
nyek irtását, a férges cseresznye problémá
ját, a növényvédelmi szerek ellenőrzésének 
szükségességét, a vércsék mezőgazdasági je
lentőségéi stb. A dúsan illusztrált, ízléses és 
páratlan olcsó folyóirat havonta egyszer je
lenik meg Az érdeklődőknek a kiadóhivatal 
(Budapest VIII. Rákóczi ut 51. IV. 5.) kész
séggel küld mutatványszámot 

Ostin a vé r te l t legbiztoiabb ellenszere. 
Kapható: A Magyar Növénymentő Rt-nal, 
Budapest VII. Dohány-ucca 20. Krausz-Hos-
kovits Egyesült Ipartelepek Budapest VI I I 
örömről gy-ucca 8. és az összes növényvéde
kező szerek eladásával foglalkozó kereskedé
sekben. ' „ ••"•' 1 

A frakkot betörő, Erdődy Mihálynak, 
az országos tnrú írónak > cimü szenzációs 
tárcáját közölte a Magyar Úrasszonyok Köz
lönye, a Gazdaasszonyok legutóbbi száma. Ez 
a lap ma magyar úriasszonyok kedvenc lapja 
lelt, meri az asszonyokat érdeklő, (eltűnést 
keltő vezércikkein és tárcáin kívül hélröl-
hétre a legkitűnőbb tészta és tortarecepteket 
is közli. Háztartási rovatain kívül, divat és 
kézimunka rovata írásban és képben, valamint 
a gazdaság, kertészet és baromfi udvarról 
art cikkei érdekesek és nívósak. Heti színházi 
levet és humor rovata pedig nemes szóra
koztatója a magyar úriasszonyoknak. A gyer
mekek részére az ország egyik legkiválóbb 
meseköltője: Oszkár bácsi" ír hétről-hétre 
kedves, tanulságos mesét A lap előfizetési 
ára félévre 100 ezer korona Megjelenik min
den Csütörtökön. Szerkesztőség és kiadóhiva
tal Budapest V. Sólyom-u. 16/ L 10. 

Kik vesznek rán t a vidéki színészek 
nagy monstre estélyen június 10-én a Víg
színházban — megtudhatja a Színházi Élet 
aj szamából. Harminchét kitűnő vidéki színész 
fog szerepelni ezen az estélyen. A Színházi 
Élet uj száms a Régi jó Budapest, a Névte
len hajó premier beszámolóin és fölvételein 
kívül egy sereg aktuális riportot, kitűnő írok 
tollából cikket közöl. Nagy vidék, érdekes 
mozi, sport, aúto, zene) divat, képzőművészet, 
iparművészet, nyaralás és szépségápolás ro
vatok. A Régi jó Budapest slagere .mint kot
tamelléklet, a Fanoyi és a eselédkérdés, miot 
darabmelléklet teszi nélkülözhetetlen olvas
mánnyá' Iucze Sándor hetilapját, melynek ára 
8000 korona, negyedévi Előfizetés 80 ezer K. 
Kiadóhivatal Budapest, Erzsébei-körut 29. 

-Kertmegnyitás! 

Még egyszer 
olyan jól izlik 

az ön kávéja, ha ön a 
tiszta, ízletes » F r t l t K < 
k á v é p ó t l é k a t használja 
Ü g y e l j e n bevásárlásainál 
g y á r i véd|együnkre, a 
• kávédaráló, r a ! 

Nemesfákkal befásított 

h á z h e l y telek 
elköltözés miatt azonnal olcsón eladó. 

C im a kiadóban. 

Vidéki siiojátsió 
műkedvelők könyvtára 

Ezen a eimen a Magyaróvárolt meg
jelenő sNyegati Hírlap, műkedvelők 
részére alkalmas irodalmi termékek 
sajtó alá való rendezését megkezdette 

.Az első (űzet mar meg is jelent Cm-

AZ A S S Z O N Y 
népszínmű i felvonásban, dalokkal, 
irta VIRÁG GYULA közismert uep 
színműíró. Ara 5000 korona. 

Bármelyik könyvkereskedésben beszerez 
hető, avagy a kiadónál •Nyugati Htr 

lap. Magyaróvár. 

Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé
get, bogy lunias 7-én SárkÖzy Gábor 

teljes zenekarával 

kertnél yiségemet 
ünnepélyesen megnyitom D o m é k O Í 

Kemény" Fülöp",' Bázdossy Zoltán", ' Ignác vendéglős. Kezdete d. u. 4 órakor. 
« " - • •• " • — - : 

KERESKEDŐKNEK 
szájjal és gázzal felfújható amerikai 

l e g g O U l ü O K . h e r bizományba 14 
napi elszámolásra vidékre is szállít 
gyári áron. Az ország legelső beszer
zési forrása: T I I I A P I á Budapest, 
Nagymező-ucca 14. Telefon: 102—43. 
Fellrásos reklámballonokat azonnal 
SZáMnnk. Vidéki képviselők kerestetnek 

Egy jóházből való, megbízható fia 

pincér és mészáros-tanoncul 
azonnal felvétetik Varga János ven 

dégl&nél Felsőmesteri. 

Egy szoba 
két ággyal azonnal kiadó. 

Celldömölk, Deák-ncca 11. : 

Szalmakasban <L e l a d ó . Érdek
levő 40 család Q l ö í l l ö d m v uhet Ceil-
dömölk Árpád-ucca 12. szám alatt 

Q Elfogadok hölgyeket vagy inakat 

kosztra 
varrni, vagy bármi mást tanulnak, tel
jes ellátásra is. Cim a kiadóhivatalban. 
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VataU menetrend. 
1925. évi június hó 5-tol. 

Szombathely felöl Czelldömölkre érkezik 
gyorsvonat 825 indul 835 

. 1736 » 17-45 
személyvonat 010 > 026 

• •' 4 35 » 4 45 
14-22 » 14-36 

Ctell l'ápa között közi. teher-szémély 5 30 
Gyíir lelől Czelldömölkre érkezik 
gyorsvonat 1110 indul 1120 

20-17 
személyvonat 4-28 • 

813 » 
. 15^5 . 

Czelldömölkről Székes fehér varra indul 

Cell—Jutás (vasárnap kivételével) 
Székesfehérvárról Czelldömölkre érkezik sze-

14-26 
1»44 
7-50 
516 

17-53 
840 

20-25 
5U7 

-82fr 
16-40 
4-58 

1536 
865 

UJJA 

Védjük g yü möI c s ö s einket, 
szőlőinket, kertjeinket 

a Farbenfabriken vorm. Friedr, Bayer & Co. leverkuzeni gyárnak az egéiz Tilágog 
kipróbált szerénél 

S o l t . 2 r : lisztharmat, monilia, fusicladium, _ ' 
— . --V;-' U s t i n : vértetu, 

V e • e t a • : tevéltetu ellen.- ** ' -
Gyártja: Kranaz-Uoskorits Egyesült Ipartelepek R-T Budapest. VIII. Örmény völgy. UCca 8 
Forgalomba hona: A Magyar Növénymentő R-T. Budapest, VI. Dohány-ucea 20. 
Kapható: •Hangya< Fogy. Szöv. összes Bókjaiban, a Magyar Mezőgazdák Országos Szö

vetségében és a szakmába vágó Összes kereskedésekben. • 

mélyvonat 
» 

Cell—Jutás (vasárnap kivételével) 
Czelldömölkről Zalaegerszegre indul 

Cell—Okk— Tapolca-felé 
Zalaegerszegről Czelldömölkre érkezik vegyes
vonat 8"I5 
• - .- - 2000 

Tapolca—Pkk-felól 15 20 

C i r k u s z Hungária 
Celldömölkön a Vásár-téren. Vasárnap 
délután 4 és este fél 9 órakor díszelő
adás. Hétfőn délután 4 és este fél 9 
órakor bucsa előadás. Olcsó helyárak í 

Világvárosi attrakcióé műsor ! 

' / / ^ ^ ^ ^ ^ ,1 

A Tűig legjobb ctpőkréM|e l 
" O A / i i a ^ t alkatrészeket és ké-
X V C l l l l U szülékeket ne vásá
roljon addig, amig áraim olcsóságáról 
meg nem győződik. As összes villany
szerelési anyagokat a legolcsóbban szál
lítom. Vidéki vevőknek rádió anyagok
nál éa készülékeknél 10 százalék uta-
' _**» költség megtérítés. 
Ftrchtgatt Sytüt elektrttechilkal 

nagykereskedés Budapest, VII. Dohány-
ucca 63/a. Telefon: 1. 40 -49 . 

Ú csóplési szenek 
prima minőségben már most megren
delhetők Csaknyay Jóisef tűzifa éa 
azénkereskedőnél Celldömölk, Arpád-u 8 

Kosztosokat elfogad 
[ g u 1-től. CÍM a Mádéban. 

Szabászati rajztanfolyam! 
Celldömölkön három hetes szabászati 

rajztanfolysmot nyitok. Könnyű tanítási mód
szeremmel a hölgyek eten tanfolyam elvég
zése után képesek bármily divatos ruhái 
elkészíteni. * f ' ' V ' 

Aki Ind már várni és nem akar raj
zolni, az egyedül is elbírja készíteni ruháit a 
divatlap utáni szabásmintámmal. 

Ruhák elkészitését jutányos áron vál
lalom. Levélbeli megkeresések - k. . . . 

Engel Ilonka iiabéiS Pápa, 
:— Szenti Ion ai- ucca 0. címre küldendők. 

Mai lérfl és fia ruhák I 

ANGOL RUHA- ÁRUHÁZ 

Altmann Bernát 
részle t P i p a Isssatk Lajes-a. 9. 

nékasWt Veszprém askéezi t i r i 
Óriási választékban kapható 
a l e g k é n y e s e b b illést ls 

kielégítő 
Férfi OltOnyök 800.000 koronától 

* feljebb. 
Fin öltönyök 280.000K tói feljebb. 
Gummi kabátok 360.000 koronától. 
Férfi gyapjú szövetek 110.000 ko

ronától feljebb. 
Férfi felöltők, angol ,'és Burbery 
kelmékből. Női'tavaszi kabátok a 
legnjabb szabásban SS az összes 

e szakmába vágó cikkeket. 

e» 

I 

Mérték sxerintl nriszabóság I 

Zsoldos magántanfolyam 
Budapest VII. Dohány-ucca 84. szám. 

Telefon: J. 124-47. 
Az ország legrégibb és legismertebb 

' " elOkészitő intézete. 
A legjobb sikerrel készít elő középis
kolai magán vizsgákra, érettségire vidé
kiekei is. Részletfizetési kedvezmény,' 

teljes anyagi felelősség. 

Borotválkozók! 
Ha kOonyen és jól akar borotválkozni, 
ngy kOszOrnltesse borotváját, ollóját, ké
sét, haj vágó gépét, G i le t te -pengéjét 
LANCSARICS VENDEL müköszőrfisnél 
SZOMBATHELY, Brenner J-ncca 1. 
Olcsóbb adat serkeit áraim a következét: 
1 borotvaköszörü'és csak 12 ezer K 
1 hajvágógép - 15 ezer K-tol 
1 olló . :»"' 5 ezer K tol 
1 Gilette-penge. , .600 K-tol 
Azonkívül nagy választék a l.gfinofr abb acél
árukban, iltauze rubin , borotválkozó csikótok
ben, (ésé- ksfe* és izappanirukban. ieiáki-

Szabó olló .Kéz i . s legfinomibb Solingini 
- - fyattzstay: 

tVM °-d 10*e U - i lS-ee 
70.000 100.000 160.000 200.000 Z8Q.O00 I 
1 I . rtndú haj vágógép O-ét és S-M 70 . i . r I . 
1 • _. Solingeni borotva tokbao 80 ezer K. 

HnsőrlőgépattatrészekáUaaíósa 
- raktáraa! 

Vidéki megrendelést azonnal teljesítem. 
Tiszteletűi Poatoi Hml| l»l l 

ULHCS1RICS VEID EL. á tég 10 ive ül lasa. 

WALTÉR lugántanfolyaa 
Budapest, VIII. Rákóczi-ut 51 . 
Előkészít középiskolai oaszevont magánvizs-
gákra, érettségire, vidékieket is. Tizztviselók-

nek nagy kedvezmény. 

7 n n f l r i i r á f h*"*01 *» t o , i« 
l i U I l g U I 4 1 megelégedésre Válási 
Jsn6 zongorahangoló. — Előjegyzések e )>p 

kiadóhivatalába kéretnek. 

Biczó István SWy 'p™ 1
 C e ? : 

Lajos-nccában és bissa meg házának javításával, 
mert az általa végzett manka ntán hasa 10 évig 
nem szorul javításra. Elvállal minden as építke
zésbe vágó javítást, valamint nj házak építését 

W ölesé ár mellett és azokat kifogástalanul végzi. W 

^ H a l l ó ! ! Figyelem!!^ 
Ezúton hozzak a nagyérdemű közönség b. tudomására, hogy 

k f í + A r i á n L - H a n mindennemű kötött divatarak készítését 
K O l U U C n K D C n m é r t é k g ^ n t TáJlaljak, a., m. kabát, 
mellény, zaemper, divat csíkos kendők, szmoking, fia és leányka 
garnitúrák, sapkák, barianyakötés és fejeléseket atb. stb. Miodezeket 

~ ~"% a legfinomabb kivitelben készítjük. ^ " 
A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve, maradunk tisztelettel 

Első Celldömölki Gépkötóde 
' Fitir 8. 

•ejárat a Kositelltz-féle rövldárn üzleten át. 


