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i Hirdetési aUja «l6r» fUet-meia. 

P O L I T I K A I L A P . 
Felelte szerkesztő és kiadó: 

DINKQREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőség es kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor" könyvnyomdája O. idonölkon 
ide intezendők a szellemi reszt illető köziem nyék 

hirdetések és mindennemű penzilletékek 

Máv. dalárdánk Debrecenben. 
Mait szamunkban jetezrOk; hogy a 0>b- Atin álltánk meg, már "kocsink előtt alít 

receni XXII. Országos Dalversenyen a cella.".- leendő "koszorús ^anyunk* a kirendelt »tutor« 
mölki vasutasok dalárdája is résztvesz. Merész • (aki egész ottlétünk alatt benoünket vezetett 
reménység kecsegtetett bennünket, mikor" azt . és ügyeinket ietezte) és" á mar 1 nappal innen 
irtuk, hogy a főpróba meghallgatása utás-l kOzolűnk előbb útnak indított »szallismeste-
biztosra vesszük a sikert Jóslatunkban nem I rünk. Berta vonatkísérő altisztünk és egy 

cserkesz fiu (VII. ; min. tanuló) 
Pudgyásxainkat szall.isme.-lerünk gond

jaira bízva, mar sorakozni kellett, mert be 
kellett kapcsolódnunk a mar jóval előbb meg
kezdett felvonulásba,-^^— : — 

csalatkoztunk, mert dalosaink a kezdők cso
portjának III ik diját, Jászberény város ado
mányát, a nagy ezüst serieget nyerte. A ver
seny lefolyás* és dalosarak útleírását a ko 
vetkezőkben ismertetjük : . ^ 

11*29. év juniu-. 27 én Celldömölkről 23 I Aki nem látott még ilyet,-annak elkép-
óra 32 p-rckor induló személyVnnaTlaT Bár- ! zelhetetieu az a s'.ép hitvány,-ami a fölvonu-
dosi Gyula allomásfőoük-elnók, Dhlár Gynla j lást végignéző közönség előtt foltárull, dalárda 
igazgató karnagy es Ertl János fo liszt vezeté- , dalárda urán, küLönliözö (más és mag kepet-
sével csendben, szerenyen., minden feltűnést | szint adó dalos ruhákban) gyönyörű-zászlók-
kerülve indult az alig két eves dalárdánk , kai a dalárda előtt., székhelyet mutató le.blák-
előszőr a XXII. Országos dalosver»euyre,hogy • kai s minden egves dalárda áitál szebb es 
összemérje készültségét tuda-at a kezdők cso- - szebb virágcsokrokkal megajándékozott csiaos 
portjába beoevezettJjS dalardavni, amelyek 'koszorús leányokkal. De aki már laton is 
köztn a legüatala-bbvolt, amelyek közOtténr- I ilyent,'a mostani debreceni XXII ik daíver-
zedes dalárdák is versenyeztek. '.- •/ t seny méreteiben az eddigieket messze fe.ül-

Szeréoyeo, csendben indultunk, bizva a.- |. mu.ta. 21'2 dalárda volt jelen 10.000 dalossal, 
Isten segítségében s bízva (a sokak által — 
mondhatjuk laikus, vagy rosszakarata — itt-, 
hón lekicsioyelt) lelkestültségüukben ts tu
dásunkban. 

Ezen Isten segítségében vet. t i hit -és 
Önbizalmunk voil az a ra'zs, mely megerő-
siletie dalaruauk m.iideu egyei tagj n a siker 
reményében. . 

Otunk a lehető legjobb hangulaiban i .-i t 
el, mondhatjuk, dalárdánk minden eirjes tag 
jat utazásunk alatt gyermeki onlel.dt-.-g töl-
totlK el. bar utazásunk mi .11 az éjszakai 
alvást kebelt feláldoznunk, . ..nn: -zia.b.m a 
nehéz vasúti éjszakai szolgalathoz szokott 
dalárda tagjaiok mondhaijuk könnyen küzdöt
tek le. Egész utun egyesek kártyázással, ma-
sok beszélgetéssé- Wbeezélésekkel s vidám 
tréfákkal szórakoztak. " 

Virradat utan ner .sokára 820 perckór 
megérkezett vonatunk Budapest keleti pálya
udvarra. Itt mar több dalárda volté egymás
után futottak be az ország minden részebői 
otn tk indult különböző dalos ruhákba flltOr.0lt 
dalos csapatokat hozó vonalok.' 

NyüzskOll Kudapesl keleti pályaudvara 
és .körúy.éké a dalos csapatoktol. 

Végre eljött az idő, midőn a, mi külön 
vónátü:ikT)-r"bé" keíiett szállni, minden egyes 
dilardanak TJet-zamát figyelembe veve) ki 
volt jelölve a koc-i, melyben el kellett helyez
kednie. A mi vonatunk 22-nagy (70. üléses) 
kocsiból állott, (tehát háromszor hosszabb, 
mi*L amilyen (ővonaii személyvonatok, járnak 
itt minálunk} A megállapított, indulási időben 
méltóságteljesen indáit el különvonatunk a 
Bidapesitől 222 kiiruneterra fekvő Debrecen 
rendeltetéssel. Vonatunk .70 km-es sebesseg
gel rohant keresztül a naey magyar alföldön, 
mindtn állomáson keresztül haladva Szolnokig 
meg sem .illünk. Szolnokon mar egy más 
irányból befutott daloüvónat vart bennünket, 
amelyei hatul reá teltek vonatunkra, úgyhogy 
ekkoi mar vonalunk 29 személy es egy szol
gálati kalauz koc-ibói állott, (le az elénk állí
tott, na-y von. képességű mozdony derekasan 
megbirkózott vele - röpített bennünket a M - . 
tűzött cél felé. ezen a vonaton. 2000 daios 
•utazott: " .-- * ' * 

Vegré jutiius 28 an 15"47 perckor (20 
pzrc késéssel) belutott vonatunk D, brecen 
varosának gyönyörű Vzep es nagy pálya-, 
udvarára. 

."'. Ott mar sok dalárda volt kiszállva és 
5_10 percenké-iit futottak be. utauuuk is a 
3íIü^ái;íMö"--fcü)r'n vónáTpk,-'". • 

3 óra hosszat tartott a dalárdák teljes felvo
nulása," Debrecen föuccajan (mely olyan széles, 
mint a budapesti Audra-sy út és körülbelül 
olyan hoWa is.) 

I... SajDós, meg kell al.apnanunk. hogy bi-
I 7ony az ott leli rtícykOzoiejpg azt se tudta, 
i (Ml'dómölk létezik-e, még a táblánkon levő 
I >Celldflm')lk< ielirást elolvasni se tudlak, 
i olvastak Ceiidőmőtrlr, Cgtéd -Ib. a sorfalat 

ailn rengeteg néző kO:- fel fel hangzott a 
J kérdés: hol var. az a &-. domoik ? Mi a szom

bathelyi dalosegylet után haladtunk, voltak 
azért egyesek, akik tájékozódva voltak Dunán
túlról s hangosan eljeueztek >éljen Sabaria, 
. .j.-n Celldömölk, éljenek a vasmegyeiek*. De 
a legtöbb csak ezen ünnepélyen es a verse-
nyen szerzett tudomá-l Celldöm^'k l^lezésé.rzit 

Végre 1830 (fel bei) volt. mire minden 
dalárda bejött a főucca befejezésénél tevő 
főtérre, amely teret határolja a szebbnél--zebb 
magaüépQletekeu ktvűl a d.-breceni kéttornyú 
(egyik torony az egyik oldalon, a másik a 
másik oldalon van egymástól vagy 00 mé
terre) nagytemplom, a megy. haza, a városház 
palota és a híres' nagy >Arauy Bika* szálloda. 

A 10.000 dalos ezen >Arany Hika« kör
nyékén lelt felá lilva.merl a további ünnepély 
ennek a terra-zarol lett irányítva. 

A. felálláskor V dalo-c*. rxirtok zászlói és 
koszorusleanyar. elhagytak az ettyes dáloscso-
portókat s az •Arany Bika< erkélye előtt egy 
csoportban alltak fel; gyönyörű kepét muta
tott ez a sok-sók szinü szebbnél szebb 202 
zászló és 202 festői ruhába öltözött koszorús 
leány egy csoportban. 

Az .»Arar.y Bika< szálló erkélyen elhe
lyezett '6 darab megafon továbbította az er
kélyen elhangzott — dalosokat és ünneplő 
közönséget —"üdvözlő beszédeket 

Az Onnejiely fenséges e-, lelket magával 
ragadó volt, midőn az országos karnagy ve
zénylete mell.-ti- felcsendült 10.000 magyar 
dalos ajkáról a magyar Hiszekegy fenséges 
akkordja, tajan sohasem ereztük annyira, mint 
mo-t. hogy ez "áz er.ek egy közös imádság, 
imádság, araeij himnusz.>- f há-z 10.000 ma
gyar ajakról ctt á nagytemplom elölt fölszáll 
az Ezek Urához,, d" errrellett lángra sziija a 
hamvadó parazsat s uj erői Ont a osüggrdökbe 
a feltámadásba vetett rendületlen hit mellett. 

A dalosokat Vásár. ! i ti polgármester 
köszöntött" az" Arany Bika erkélyéről magas-
"száruyalasu beszéddel. A polgármester .sza
vaira . a Dalosszövetség- audnéke dr. 'JBorsy 
Jenő 'válaszút. Ezután .következett a zásziokr-

~T — : :;s-^« 

nsk koszorús leányok állati megkoszorúzása 
a Himnusz, eléneklése, utan az egyes dalosok 
»íutoraik« vezetése alatt elvonultak szállás
helyeikre, hova. este 21 urakor érkeztünk. -

Bár rettenetesen ki voltunk 'merfllvea -
17 óras éjj-l nappali otazas é.- utána ezen 
íelvonulasi ünnepély következtében, azért csak 
épen annyi pihenő volt, hogy egy kissé rendbe 
hoztuk magunkat s vacsora elköltésével nj 
erőhöz jussunk, 22 órakor tntoruck vezetése 
mellett lampionos menetb. n vonultunk koszo-
rusleaoyunk lakásához, ahol jól siki rült sze-
ren.idot adtunk. Akárcsak a madárdallal han
gos erdő, olyan képe volt ezerrestén Debrecen 
varosának, minden uccában láthatók voltak 
a dalos csapatok lampiooos felvouulásai, a 
merve csak ment az ember, mindenütt (ezen 
t éa fel ora alatt) az éhek hangja, a magyar 
d l gyönyörködtette az emberi. '23 órakor 
végre lepihenheltfluk. mindenki halálos kime
rültségnél tért pihenőre, hogy erőt gybjtsöo-a 
másnapi versenyre. .. 

ElőzyWste Jariott közgyűlésen, melyért:— 
dalárdánk neveben Ertl főtiszt vett reszt,sors-
huzá- által döntetett, el, hogy melyik dalárda 
hányadiknak lép fel a versenyen, mi reánk a 
kezdők csoportjában 32-ik ezam esett. Igy • 
június 29-én rengel nem nagyon kellelt siet
nünk a felvonulással, de azért reggel Q órakor 

I talpon volt Csapatunk. Reggelizés utan folvó- — 
i Hununk a ver.-eny helyére, mely az Apolló 
I- színházban .folyt le/ Dalárdánk tagjai a fold-
I sriuten foglaltak helyet, én, Uh'ar karnagy éa 

Ertl főtiszt és a koszorusleányuuk az erkélyen 
a zsün tagjai mögött helyezkedtflnk el. Olyan 
jó helyen voltunk hogy láthattuk az egyes 
dalárdák versenyszámainak -leadása után az 

j osztályozásokat. A 22 ik dalárda énekének 
•• elhangzása utan Chlár kamavy knszorasleá-
| nyunkkal egvütt lement, hot) dalárdánkkal 

egyesülve, az egyes tagok arcképe igazolását 
végrehajtsa. Némán, szótlanul fogtunk egy-
más^il kezei, nem kivántui 1: egymá rak sze-

1 renc-et, csak szemeink tekintete beszélt, 31 ik 
I (debreceni vitézek énekkara) Versenyszámának 

• Ih.mizasa s a ma-• dik ajtón (kimenet) való 
' elvonulása köztien a bemeneti ajtón föltűnik 
| a jol ismeri za-zlonk, utána k. szorus leányunk, 
I a tablat vivő cserkészOnk s dalárdánk tagjai, 
I sorban vonuluak be. Alig jOttek be 4—0 an| 
j Forray z=Uri tag oda szól az elnOkpek.CelldO-
, mOlkiek. sorban adjak egymás köz.itt s kere

sik a nsztát. mire a dalárda' ttjeliett levő 
»rendezö«-lelolvas-a a dalárda és- kar: az) 
nevft, mar a z ün készen van, pedig eddig -
meg mindig a rendező felorvasasa után szer
zeit a zsűri tudomást róla, melyik dalárda áll 

{ előtte, ez a momentum bennünk (én és Ertl 
főtisztben) akik löut ezt hanotiuk, nagyon jol 
eső érzést vallott ki s megfejthetetlen, miről 
ismeri dalárdánkra reá Forray z üri tag. El- * 
hangzik VYeiae'e zsűri elnök szays: •kezdi:-:'., 
a földszinten fö,hangzik a lentlevő zsűri tag 
al'nl zongorán adott hang s Ehiar karnagy 
vezényel, kezdődik az ehek, berniünket leírha
tatlan szorwigo érzés fog at, bú i csak] egy 

j véletlen rossz hang, egy ki-zámithatatlarí kö"-
rű.lméiiyvsemmieá teszi az egész versenyered
ményt, lélekzetet vjs'szalojlva, szemrebbenés 
nélkül figyelünk, szól az éijejt^ — szól, . nem 
esik egyik hangnem sem s mikor vége. mé-

I ly'en lo'lé.legzttiik,. roegitélé'aünk szerintjól =i-
! .került., n.igy tirzim uh el bennünket, mikor 
t Uhlar karnacy kéri a véghang zongorán való 
j megadását fölhangzik a zongora hangja, mely 

teljesen megegyez az ének utolsó akkordjával^" 
tehát nem estek egy csöppöl sem. Ertl'főtiszt 
izgatottan-- fölugrik: >főnök ur sikerült, men-
jünk ie«, mar rohan is helyerői. Lemegyünk, 

árdánk mar ott̂  á|l, ^ ' a ^ ^ u " ^ j

0 r a l t " ' l c ' 
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megyünk mel vonulunk végig a varoson 
ebédelni. 

Délután dalárdánk összkari próbával 
volt elfoglalva, amelyet másnap kellett előadni 
a .Nagyerdő sportpályán* Vacsora után lam-
pfbnos felvonulás és virágünoep volt a főuccan 
a főtéren. 0 t korzózott a nagy uccáu vagy 
50.000 ember, köztük az egyes dalárdák hol 
itt — no olt énekeltek a közönségnek. mi is 
nagyon sokat-énekéltüuz, a közönség nem volt 
kielégíthető, ismételve újrázott, ha egy dara
bot adtunk ie, könyörögtek, hogy még éne
kelj ónk s körülvettek bennOnket szaz és szá
zával, hogy nem' eresztecék el bennünket, 
Ohlar "karnagy kiraejni akarta dalárdáját, de 
a sok könyör..-estrtl erre alig volt képes, mikor 
elvonultunk kérdezték, hogy éoekelOok-e ott, 
bova megyünk, mert velünk jönnek, éljeneztek 
szakadatlanul bei.nSnket,- éljen Celldömölk, 
éljenek a vasmegyeiek, most már megismer-
tek-bennünket^ _ most mar Judták, hoj_fekszUf 
Celldömös, közben virággal gyönyÖrQeu íeT-
diszitett autó és kocsi korzó vonult az uccakon, 
a kocsikban' elegáns .szép hölgyekkel. A zene
karok több helyen térzenét adtak egész este. 
A nagytemplomot, a Kossuth-ueeai kislemp 
lomot, városházat, a Csokonai színházat fény 
szórókkal világították meg. Ezeu karuevalt 
felvonulás és hullámzás éjfélig tartott. Ekkor 
eloltották a fényszórókat es "transpareuseket s 
elkezdtek *aianiennyi templombau harangouii, 
megkondult a iíjgyieinpiim Rákóczi 
is áhítatot keltve miu '.• a lélekben. Utaona 
felhangzott a dalárdák "resjérfll a »Nem. oém, 
soha vének. A sziutiaarm kigyúlt elő-zűr tís>m 
kamaiíyaror.-z.u '.rausuirensekkei világított 
képe, utainia N.igyinagyarorszag kepe,: á' vá
rosházán pedig a magyar szent Korona". 

Ma-n.-i'. június 30 au vasarn. p delelőtt 
a dalárdák isteni tiszteleteken vettet részt, 
mi két részre oszolva, egyik rész a rom. kath. 
templomban,. a. másik része • a ref, ttnnpíom--
ban vwtüui ré.-zi az isteni tiszteleten: Ebed 
ntan lefényképeztettük magunkat s titánná a 
Kíralydiias hangversenyre-a ezután í-isnra ; 

kqzva az összest" dalárdákkal a uagyerdöb-n 
levő Ósszkari versenyre vonultunk ki. 

Még javában tartott az összkari iiagy 
hangverseny, én és Erii főtiszt visszahagyva 
a nagyerdei sporttelepen éneklő dalárdánkat, 
s i e t t ü n k . a városba (villamoson), mert fel 
nyolckor\kezdődütt a zsűri üléstjj a verseny 
-utolsó felvonása, -ezeu ülésen a zsllri bírálat 
eredményének kihirdetése. 

Leigazolásom utáti szívszorongva, leírha
tatlan érzésektől áthatva izgatottan ültem .le 
a varosháza közgyüle-i nagytermében, Ertl 
főtiszt pedig ezen díszterem karzatán foglalt 
helyet, majdnem épen fölöttem. 

Nyugtalan. tekinteteket vetettünk egymás 
félé. N-ha-iy _j.erc múlva elhelyezkedésünk 
után megjelent Gérlóczy őméltósága, az Or
szágos Dalosszövetség elnöke, a fővárosi, me
gyei és Debrecen városi előkelőségekkel és 
zsűri tagokkal s megkezdődött a zaró gyűlés. 
Többek között Gerloczy őméltósága és Vasary 
debreceni polgármester gyflovörü beszédet 
mondtak, a dalárda- Uie^c.eut képviselőihez, 
végre kezdöooit a verseny eredményénél; ki 
hirdetése. Szívszorongva hallgattuk a dalárda 
nevek felsorolását, talán senki se érezte'ennek 
nazy horderejű voltat ugy, miut én. Ereztem 
-tudtam, hogy ezen néhány percen molik 

dalárdánk léte, vagy nem léte. Ha elbukunk s 
eredmény nélkül, vagy csak emléktárgygyal 
terűink "volna vissza, a további működésünk 

Szerezzen magának 
ingyen s o r s j e g y e t 

a Koronában. 
Ingyen sorsjegyet kap minden vendég, 
aki.legalább 60 fillér értékű italt, vagy 
ételt fogyaszt a Koronában. A sorozatos 
sorsjegy akció tart az egész nyári szezoo-
ban.A heti akció kezdete minded vasárnap 
reggel, vége szombatou éjjel. A heteuként 
kibocsájtolt sorsjegyek mindig az utolsó 
kiboesájtási napot követő vasárnap este 
8—10 ora között lesznek kisorsolva, 
amikor a szerencsés nyerők.nyeremény-
lárgyaikat azonnal át is vehetik. Ha va
lamelyik kisorsolt tárgyért a. nyerő 7 
napon helut nem jelentkezik, ugy a ki
sorsolt és visszamaradt tárgyat mint 
lölfts nyereményt a következő vasárnap 
ajrav -kistírsoijuitT—E- heti—sorsolásunkat, 
holnap vasárnap este 8—10 ora között 
tartjuk meg, mélyen a következői nyere-
ménytárgyak lesznek kisorsolva: I . egy 
kinai ezü-t gyü.uöc-ös tálka üveg betét
tel, I I . egy palack likőr, III egy palack 
nemes kadarka. Jövő heti sorsolásunk á 
következő: I . dij egy választó malac, IL 
rlifegy pár csirke, I I I . dij- egy palack 

Badacsonyi furmint. 
Azonkivül ^értesítem a n. e. tekézó kö 
zönseget, IKIÍTV jövő v.isár;ijp~;aj"i"uT14~étT 
Teke preforaiisz versenyt rendezek. Ver
senyszabályok megtudhatók a helyszínen. 
I . dij egy zsebor.a, I I . dij «gy női arany 
gyürti, I I I . dij egy választó malac, IV. 
dij egy zsebkés. V. dij egy c-ibuk pipa. 

Számos látogatást kér 
L á s z l ó M i h á l y 

vendéglős. 

reggel, julina "1-én 7 06 perckor indnló. gyors
vonattal jövünk el Debrecenből. Homonnay 
állomaslőnök a legmesszebb menő figyelemmel 
és előzékenységgel volt irántunk, másnap 
reggel fél 7 órakor mar ő fogadott bennünket 
s személyesen vezetett bennünket az. általa 
számunkra gyorsvonatba besoroztatott külön 
kocsihoz. _ 

Június 30-án óriási utasközönség indult 
el Debrecenből, 10000. dallos és a nagyszámú 
vidéki közönség, mind 21 órától éjjel 1 óráig 
ell lett szállítva. 

j -A vasutas lestvéri szeretet és hálánk 
kifejezéséül este 22 órakor Homonnay állo-

I máslőnök urnák és az épen irodája előtt az 
| utas forgalmat néző családjának a perronon 

jól sikerült szerenadot adtunk. 
ügy amint elindultunk szerényen, csen-

j íesen akartunk haza térni, de mivel az ere
deti utiprogramródt megválloziattuk s délelőtt 
fél 12 öra.Jielyett csak 17.20 órai vonattal 

dalosaink érkezhettünk ueiiogy_ _C5a!ád-. 

a -celldömölki közöny, sűt ebesek dalárda 
ellenes érzelme mellett lehetetlenné valt volna. 

; Épen ezért leírhatatlan erzes fogott el 
roikor hallottam- dalárdánk ueteiie* említését 
amely szerint a ill/a dij elnyerésére tartottak 
bennünket érdemeseknek, akik talán a leges-
iegfiatalabbak voltunk a versenyen s ezzel az 
országos pártatlan szigorú zsűri aital orszá
gosan elismert érdemes dalárdának nyilvánít
tattunk.* T 7 -

A gyűlés végeztével megbíztam Ertl fő
tisztet a versenydijnak egy másik teremben 
való átvétel., vei, éu magam repültem ki az 
állomásra, ahol az étterem terraszan felterített 
hosszú nagy asztalnál (ahol étkeztünk) szívszo
rongva, várakozásteljesen, c-endben, evés ivas 
nélkül ültek dalosaink, vártak, az eredményt. 

Midőn megérkeztem s közöltem velük a 
győzelem hirét. leírhatatlan öröm keletkezett, 
amely csak fokozódóit, midőn 10—15 perc 
múlva a dijtárgygyal megérkezett Ertl főtiszt. 
"Anya melegebb nézéssel, örömtől jobban su
gárzó tekintettel nem ölelgetheti rég nem látott 
gyermekét, mint dalárdánk tagjai az aszta
lunkra állított versenydijat. De meg is cso
dáltak mások is, szazait is; akik csak aszta
lunk medett elhaladtak, iZ Utazáshoz felvonuló 
dalárdák pedig megéljeneztek bennünket. -

Mivel dalosailik rettenetesen ki voltak 
mertilv, igy e'hataroztuk, hogy nem utazunk 
el a szamunkra előirt"30 iki 23 órakor Deb 
recenböl induló külön vonattal, hanem Ho 
monnay. debreceni állomaslőnökkel megtár
gyalva a dolgot, ugy határoztunk, hogy másnap 

tagjai' aggódjanak meg nem érkezésünk miatt, 
kénytelenek "oltunk az állomásfőnök helyettes 
urnák -táviratot adni Celldömölkre, jelezve a 
későbbi érkezésünket, melyben egyúttal közöl
tük a verseny reánk vonatkozó eredményét. 

Megérkezésünkkor egy váratlan, de annál 
kedvesebb meglepetésben részesültOsk. A vas
utasjiályatarsaiuk Dániel Géza felügyelő,-
fütőházfónök ur es Makk József h. főnök ur 
vezetésevei testületileg, a vasutas családtagok 

ré ezek' álon Or. pintér főjegyző ur a város 
i képviseletében, valamint Ut. dr. Horváth Ká

roly plébános ur ünaép-lyes fogadtatásban 
részesített bennünket, logádj.ik ugy irányunkban, 
valamint a dalkukura és dalmúvészet iránti 
szeretetük ezen őszinte megnyilatkozásukért 
hálás Vöszönetünk kilejexését 

Balo- csapatunk zászlónkkal, a nyert 
verjseuydijjaí _ együtt "bevonult a Vasutas Kör 
O.thonatía-ahol egy '"kedves házi, családias 
Uoueples'utau, a 4 nap is együttlét és küzdés 
urán barátságosán egymástól bucsut véve, 
kiki hazatért ^család, ottlemaoa, övéinek vi
szontlátására -s_á. láradalTiak kipihenésére. 

Bárdon Qyula ~ 
állnmás-íónök, elnök. ---

* • • 
A Mav. dai irda rövid kétéves működési 

idején ez a második sikere, igy joggal mond-, 
hatjuk, hogy működésük nagy reményekre 
jogosit. Ez az eredmény első sorban a da-
larda tagjainak önzetlen és buzgó fáradozá
sokon kívül absolut önfegyelmezettségűkön 
alapszik. Ez az első alapelv, amelyre lehet 
épiteni a' biztos sikert A második tényezője 
a sikernek Ohiár Gyula igazgató-karnagy nagy 
zenei tudása és karoagyi tehetsége. El kell 
ismerni a vezetőség nagy-munkáját és szere
tetteljes odaadását ami fokozza a tagok buz
góságát, kitartó szolgálmát Igaz örömmel 
gratulálunk az elért nagyszerű sikethez s azt 
kívánjuk, hogy a dalárda ne elégedjen meg 
ezzel a sikerrel, hanem további ambíciót me
rítsenek a sikerből, hogy további nagyobb 
eredményt érhessenek el. 

Fel. tehát munkára mert a lelket felvi-
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•j érte kapok 
l 9^: legsi 
. foképen 
lódott a 

ditja a dal, a dal, a dal 1 

legelsörendübb. modern 
családi szállodája az B U D A P E S T 

ESPLANADE SZÁ«-I-0PA. 
III- Zslgmond-ncca 35. Telelői: Ant 517—35. 

Mérsékelt árak, modern berendezés, központi fű-
tés , aielegvlzszolgáltatás, lift. Engedményt, kap ön, mint 
e lap előfizetője a Dunára néző ESPLANADE nagyszállóban. 

Magántanulók o l c s ó , fe le lősségteljes előkészítése 
: * . B u d a p e s t , E r z s é b e t - k ö r ut 4 8 . I I . Itt; 1139 

Alkalmazottaknak r e n d k i v i i l i k e d v e z m é n y . (Válaszbélyeg) 

- — _ Mit tud a közönség a 

Corvin Áruházról? 
És mit kall még tudnia, aminek tudása 

mindenkinek személyes érdeke? 
A Gorvin Áruház, mint minden eszten-

dőbeo, ezúttal is bőkezű gavallériával, hallat
lan pompával és nemes, művészi ízléssel dí
szítette fel a nyári vásár idejére Blaha Lujza 
téri üzletházának fantasztikus méretű helyisé-, 
geit és világvárosias, hárem uccára nyilo ki
rakatait Ez a dekoráció már egymagában is 
elárulja, hogy ennek az áruháznak nemcsak 
szervezete, nemcsak szive, nemcsak agyai de 
lelke is van. ' ~ ' 

— A Corvin Áruház pompás érzékkel meg
épített egy szervezetet, amely olyan hibát Iá
nál működiK, hogy egyetlen épületbe tudja 
felhalmozni mindazt a divatcikket, amire a 
knltur embernek csak szüksége 'lehet A Cor
vin Áruháznak van szive ahhoz, hogy áteresze 
a mai súlyos gazdasági viszonyokat s hogy 
egyflttérézzen közönségével. A Corvin Áruház
nak van agya ahhoz, hogy papírral és ceru
zával, a kezében olyan kalkulációt készítsen, 
amely nemcsak a maga, de közönsége érdé*-; 
kémek is mindenben megfelel. Es a Corvin 

Corvin-' 
13 tói íW 
érkezá 1" 
báz a a-
magoláj* 
3) A Ca; 

jósoltak 
és akkor* 
megmgl-r 
tömbjei, * 

I miodii * 

keresked* 

l miauén 
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. A Corvin Áruház egyébként azért tudja, 
a vásár alatt olyan olcsón adni ,-arui:, n n : 
hat hompoal hosszabb ideig semmit sem tart 
raktáram, illetve idény végén-mindent inkább 
olcsón .-lad, a gyárosoktól pedig a « a a r cél
jaira u.yan nagy' tömegekben s ezért olyan 
olcsón Táaátyvtjame'g a gyárat rneg meglevő 
hibátlan divatcikkeit, hagy áziílBl maua is a 
legolcsóbban bocsajthatja közönségének ren
delkezésére. 

A 0»rvin Áruház, árjegyzékét mindenki
nek megküldi, aki csak kéri. Pontos címe: 
Corvin Aruhaz Budapest, VIII. Biaha Ldjza-
tér 1—S. szám. 

jMagyar aratás. 

, szerep. Celldömölki tartózkodási ideje alatt 
| C • . : d • búcsúja-., hely története az 0 
I kiadásában jelent me«. (.ipánknak több éven 
. at igen iélkea és.-értékes munkatársa volt. A 

magas kinevezéshez mi >s őszintén gratulálunk. 
Lemondott esperes. -Varga Gyula vö-

nocki ev. .. ikész, a k»nv*oesáljai ev. eeyház-
meeye , -bérese szerdán tartott 'esperesi gyű
léseit b egségére hivatkozva, esperesi tisztsé
géről lemondott. Varga Gyula 34 éven keresz
tül .volt esperese az t tyházmegyének, mely 
idő .alatt pontos és lelkiismeretes működésé
vel irányította a hivek lelki űzyeit A nagy 
fárasztó munka szemeit annyira meggyengí
tette, hn«y ézvn .álla-ár* tovább ziem viselheti 

Az Égből tűz-sugarak hullanak, . 
a földöu dus kalászból hull a mag.. 

Hull, hull az aldas, auieiy kiucset er: 
ebből fakad a szent magyar kenyér. 

Vágják x rendet izmos1 férSak, — 
nem kell mar félnünk a zord tél miatt 

Aldj meg, Isten, minden buzamsgot, 
amely nekünk friss kenyeret adott 

Kenyér ad nekünk hust. vért és erőt, 
hogy hősen állhassunk jörOnk előtt. 

Jövőnk előtt amely szent, nagy harcra hi, 
hogy elgyötört magyarok harcai, . _ 

ha ró'uk a bu felhő eloszolt, .-
innrip.Alhesse. l vnlam ninsolyl | 

Aradi-Szabó István 

ü 1 K h K. 
Dr. Kuhar Florlat a budapesti egyetem' 

magán és a pannonhalmi főiskola rendes ta 
narát a benc.-s-reud generális apátja a romai 
Anselmiannm' beoeés egyetem rendes tanarává 
nevezte ki. Ugyanennek az egyetemnek volt 
tanára dr. Serédi Jusztiniáu is. Dr. KUhár 
Flóris a világhírű Jansens apátnak lesz aa 
utóda a dogmatikai tanszékben. Dr. Küiiar 
Flóris kinevezésé nemcsak irodalmi és tudo
mányos működésének elismerése, hanem az 
egész.magyar bencés-rend kitüntetése, A ki
nevezés hire nemcsak városunkban hanem az 
egész megyében, sőt mondhatjuk, hogy az 
egész országban őszinte örömet keltett Dr. 
Kühár Flóris hosszabb ideig mint plébános 
működött városunkban. A kommün alatt a 
legnagyobb megpróbáltatásoknak volt kitéve, 
de magas tudása, Istenbe vetett hite felülmúlta 
a gaz hordák személye iránt táplált gyűlöletet 
és ragaszkodó hirei a legnagyobb áldozatok 
árán kiszabadították őt a nehéz börtönéből. 
Sok tudományos munkája hagyta el a sajtót 
A Pannonhalmi Szemle cimfl tudományos fo
lyóirat megindításában őneki jutott a legfőbb 

Nagyobb mennyiség, lekötése 
lehetővé tette számunkra az 

ár leszá l l i 
úgyhogy, mig készletünk tart, a 

P R Á G A 
4 személyes, 3 hengeres, legkitűnőbbnek 
elismert, remek kivitelű Bosch dynamós 

k i s túraautót 
kel melynek benzin fog ya.-z- pe)s ~ 

~ l tasa 100 kilom-re kb. {•> ~ *Q 5 - 6 kg. _ aa 
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N e m z e t k ö z i G é p k e r e s k . R t 
Budapest, V.'Vilmos caászár-ut 26. 

Gyomor, bél és anyagcserebetegeknél 
a természetes .Ferenc József, keserűvíz az 
emésztőszervék működését hathatósan előmoz
dítja: és így megkönnyíti, hogj_atáplálóanya-_., 
gok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvélemé
nyek hangsúlyozzák, bogy a Ferenc József TÍZ 
különösen 010 életmódnál igen hasznos gyomor 
és" bélszabályozó szer. Kapható gyógyszertá
rakban, drogériákban és [Oszerflzietekben. 

Eskuyo. Haramia Erzsébet és Németh 
Gizá szerdán déli 1 órakor tartják esküvőjü
ket az alsósági ev. templomban. 

A revíziós ligához való csatlakozásukat 
mondtak ki a Sághegy bazalbányai munkások 
^ Baletet a volt Saller-ház fordulónál, 

Szabó László simonyii oyug. ev. tanitóJaleeé-
gével és sógornőjével. A volt Saller haz for
dulónál autóval találkoztak, amire a lovak 
megugrottak. Szabó László sógornője a ház 
elbontásából fennmaradt és oszlopokba Össze
rakott kő és tégla anyagra ugrott, oly sze
rencsétlenül, hogy lába bokánál kificamodott 
Az autó utasai vették fel es hoztak be a 
helybeli közkórházba. 'Csuda, hogy, ennél a 
veszélyes fordulónál már több hasonló és még 
nagyobb baj nem történt. Vájjon még hány 
évig kell rettegésben lenni emiatt a veszélyes 
forduló miatt! ? 

Byermeknyaraltatás. Az idei nyárra-is 
jött BodapestrOl 20 gyermek varosunkba, akiket 
a polgári fiúiskolában szállásoltak el, Arvar 
Alajos Imre felügyelete mellett. A gyermekek 
játszással, kirándulással és egyéb, szórakozás
sal töltik az időt Ellátásokról a varos gon-

j doskodik, élelmezésüket a Magyar Király szal-
| Indában szolgálják ki. HisszDk, bogy a négy 
! heti nyaralás utan a kis' nebulók friss üde-
i seggel nagyjak el városaokai és mennek vissza 
I budapesti otthonukba, hogy megkezdhessék . 
j jüvő t.inevi munkáinkat. 

Readkivül kedvezményét utazást rendez 
I augusztusban a Magyar Föld, Gérfl László 
I szerkesztésében megjelenő agrár magazin 10 
| napra Eszakfranciaorszagba. A 280 P kedvez-
j menyes árban bttone van a 10 napos ut min-
j den köit-ez" kedvezményesen, vonat Parisba, 
\ Versailleshe, Trianonba, lakás, ellátás, szák-. 
1 szerű vezetés. Felvilágosítást és mutatvány

számot küld a kiadóhivatal Budapest VI, Baj-
nok-ucca 8. 

Primicia. Varasdy László kegyesrendi 
hittanár, a hittudományok magistere június hó 
29 én tartotta primiciáját Kissomlyón, akit 
Debrecenbe disponáltkk hittaoárnak. Manuduk-
tora Magyar János egyháxashelyei plébános 

', Elhunyt vendéglős. Horváth István, a 
Magyar Király szálloda tulajdonosa \ a múlt 
péntekén éjjel -59 éves korában hosszas szen
vedés után meghalt Temetést vasárnap óhasi 
közönség részvételé mellett ment végbe. Te
metésére a vendéglősök és iparosok zászló 
alatt vonultak ki és ravatalára koszorút he- ^ ~ „ n n e p i bestédet Halanika Gyula dr. 
lyeatek. Özvegye és leánya gyászolják. 

Zászlószentelés. Az alsósági Kath. Le
gényegylet július. 21-én vasárnsp tartja tászló-
szentelési ünnepélyét, melyre a meghívók 

I szétküldettek. Az ünnepségen több egyesOletJ 
í fog részt venni zászlójuk, alatt 

kalazantinumi prefektus tartolta. — Jövő 
vasárnap tartja ujmiséjét Betli Béla szaléziánua 
Egyházashetyén/ Manuduktora Táncsics József 
jácosházai esperes-plébános, szónoka Antal 
János szaléziánus igazgató. Az(uj mise tábori 
mise -keretében lesz megtartva. 

"v ~-



Alsóság község (elterjesztett helypéaz-
dijszabása amiDiszteriambao jóváhagyást nyert. 

A bobái körjegyzőségben megüresedett 
adóügyi jegyzői állást a belügyminiszter meg
szüntette s helyébe egy segédjegyzői állás fel
állítását rendelte el. Ezen állás betöltését már 
engedélyezte is a miniszter. 

77; Szőlőpásztor halálos balesete. Kiss" 
Sándor 50 éves kemenessömjéni lakos hegy
pásztor állandóan a szőlőben tartózkodott, 
akit Róza leánya élelmezett. A mull hó 25 én 
Kemenessőmjénben leányánál volt s megkérte 
őt, hogy másnap kenyeret vigyen ki részére 
a szőlőbe. Leánya másnap ki is ment a szőlőbe, 
de atyját nem találta és napokig várta, hogy 
bemegy hozzájuk a laluba, azonban be sem 
menü Gyanús volt az elmaradása, ezért mint I 
eltüntet kereslek. A keresésben a csendőrség \ 
is részt vett. Péter Pál napján reggel Mód 
István szőlőjében megtaláltak Kiss Sándor 1 

--bulláját, mellette feküdt fegyvere, melynek i 
mindkét csöve ki volt lőve. A megtartott j 
orvosrendőri vizsgálat megállapította, hogy : 
Kiss Sándor a legyverrel botozott, a kakasok ! 

Borotvák, hajvágógépek, 
házi é s szabó ollók, konyha é s mészáros Jzések, 
zsebkések, kerti é s ojtókéoek nagy választékban 
é a o l c s ó á r b a n 

k a p h a t ó 

V Á M O S S Y 
ISTVÁN 

késmüves és műköszö
rűs szaküzletében 

CELLDÖMÖLK 
(.Piac-tér.),. 

Vetelkényszer n é l k ü l 

tekintse m e g 
üzletemet. 

Élesítések és Javítások 
jótállás mellett készül
nek. Saját érdeke, hogy 
szükségletét elsőrendű 
szakember ü z l e t é b e n 

sseresse be. 

lel róttak húzva és a fegyver ravasza a H P 
löben megakadt, miáltal a fegyver elsült és a 
lövedék a szőlőpasztor jobb mellét érte. Kiss 
Sándor családjával a legjobb viszonyban volt 
és mint hegypasztor kötelességtudó ember 
volt. ezért miudeoki szerette, igy bűntény 
esete kizártnak latszik, mar azért is, mivel 
zsebeiben pénze és értéktárgyai is bent voltak. 

Ingyen. Sorsolás a Koronában. Vasárnap 
esténkent 8—V0 óra között nagy érdeklődés 
mellett tartatnak meg a Korona kerthelyise
gében az ingyen sorsjegy-akció hozásai. "Nap
ról-napra nagyiibb érdeklődést vált ki a-kö-
zöoség körében ez~Trzsiogyen sorsjegy, dé hisz 
érthető is, mert 60 fillér elköltése után min
denki megkapja az ingyen sorsjegyét, amely-
lyel á vasárnap esti húzáson értékes, hasznos 
nyereményhez juthat. A mult vasárnapi húzáson 
az I-ső dijat Eredics Gyula 6- Szabó Lajos, 
a II dijat Hu- László, a III. dijat Kárász 
István nyerte. Olvasóink figyelmi be ajánljuk 
lapunk e számabau megjelen '.Ingyen sorsjegy 
akció á Koronában, cimu hirdetést. 

Rothermere-Rakosi Revíziós Lobogó 
Avató Üsnepélye augusztus 18 an, vasárnap 
délelőtt 10 órakor lesz a vérmező -; Az ava-
tóüonepelyre eddig hivatalosan bejelentettek 
képviseletüket: Csongrád, Hajdú. Nógrád,Hont, 
Győr, kioson. Pozsony, Jászkun-Szolnok, .Szar-
mar, Dgocsa, Berég, Tolna, Zemplén, Abauj-
torua, Fejér. Zala. Pesl-Pilis-Solt, Vasvárme-
gyék és Budapest székesfőváros, Győr, Szom
bathely, Csongrád. Debrecen, Szeged, Mezőtúr, 
Balassagyarmat, Hódmezővásárhely, Kőszeg, 
Kaposvár, Nagykőrös, Kecskemét, Zalaeger
szeg, Karcag, Esztergom, Újpest, Kiskunhalas, 
Kalocsa, Székesfehérvar-és Kisujszallas-varo 
Sok, kik egyúttal disszeget'heiycznek a zászlóba. 
Az .Isaszégi Csata, augusztus 18, I£ ésUO-áu 
.délután 7 órai kezdetti-l az Jjgetűpalyarz kerül 
bemutatásra Glock Tivadar tábornok rende
zésében. 

Telülfizettek az [partestOjet nyári tánc-
•mulatsagah:,-Geller József 10 1', dr. Pintér 
József, Simon Sándor. Egeyart Gyula 5 P, 
Loraoth Gyu ti. Jozsa Gábor Domokos Ignác 
4 P, Sehwarlz is Fehér, .Wmetli Karoly, 

W.-ndler Lajos, Dti Mihály, Vincze József, 
Wtisz Ignác 3 P, Németh Otlo. Hubert Sá
muel, Weisz Zsigmond, SimonSy István. Nagy 
Jo/sef, Berecz -Lajos, Herzfeld JI.T, MaFton 
tzrdor, Hajiial Fervnc, Buza I-tvan, id. Reich 
Imije. Nérrreih István, K . :• Sándor, N. N., 

-Ábrahám István, özv. Nnvak Ferrncoé. Berkes 
Jato?, id. Szita György. Szagán János. N. N , 
Dinkgrem Nándor, S. atay József 2 P, Tor— 
bica Sándor 250 P,_Jugoyus Imre 150 P, 

• Bokor iKároly 110 P, Nagy András, Somogyi 
Lasz o,_Alm isi János, Alma.-i József,- 'Gersey 
István, Hudetz Gyula,. Szabó András, K»tá ' 
István, Glöck N_ Herceg Kaimau, vitéz Virág ' 
Vencel, Reieher <|slvan, N. N., Kulhy József, X 
ifj. R••ich Imre. Schöniag Marton. Jenéi Imre. (. 
Farfás István, Szarke Karoly, Ki«s Sándor | 
Kotz Imre 1 P, Honiéi Evnnia^iia-fiUe^nt-
Gersey Ferenc Nyoszou Kannán. Klapper 
Jcnö 50 tiuer. Szabó Karoly 20 P, Kiss István 
füszerk. 2 P, mely szivt-s adományokért kö-
szönetet mond az Elnökség. 

. BuCéUSZO. Alsóságról történi eltávozá
som folytan személyesen uem búcsúzhattam 
el ismerőseimtől es jóbarálaimttil, igy ezúttal 
mondok Istenhozzádot. Kérem, tartsanak meg 
továbbra is jóemlekezetükben. Haramia Er
zsébet tanítónő. 

Mihola Gyula három legújabb magyar 
nótája. Mihoa Gyusziuak, a c-eh megszállt 
területen nagynevű magyar -nótásnak -most 
jelent meg az első magyar kiaduual: Rózsa
völgyi és'-Tarsa kiadásában három ' gyönyörű 
magyar nótája. Mihola Gyuszi nótáiról már 
többször, megemlékeztünk -és az 0. nevéhez 
mar nem kel kommentár. Mihula Gyu-zi 
eddigi sikereitek mi is nagyon 01 ülünk és 
kétszeresen büszkék vag; unk, hiszen ó lütdink, 
Vasvarmegye Celldömölk szülötte és bar Ko
maromot elvehettek a cselek, a magyar nótát, 
a magvar dalt nem 'ölhették meg. az arízar 
nyal a trianoni határukon is. Akét gyönyörű 
hallgatója Akaclomboj^ucca , . . izig-vérig ere
deti magyar fájdalom és a Kicsi piros rozsa, 
mintha minden sora n szív mélyéből- holla"--
dozó razsaszirom lenne. A harmadik, eredeti 
Mihola csárdás : Hazafelé ballagok (mulab s 

'Csárdás). Mihola Gyuszi e három, legújabb 
notajai Balázs Arpadnak ajánlotta, Különösen 
felhívjuk a nóta-kedvelő közönség ügyeimet, 
ezekre az eredeti magyar nótákra. Ugy a 3L 
mint a keu-előző füzet kapható lapunk könyv
éi papirki-reskedt-sébeii C-.dümölküu, Euy-egv 
füzet ara 8 P. ' - ' . 

Szomoathejy^aj ía ta^ipf i^^ej t . . Bata 
végig prebaita -a magyar vidéki vt-rosokat. 
In-.--- talati azokon at tndpa rél-t ütni a ma
gyar eJLeotállas' faléin. Legutóbb Szombathelyen 
ki-grletezett, ott azoilbau igejj tüskés fogadta-, 
tasra"talált Szombathelyen a varos kitűnő 
I ... -sti-re, Kiskos István temperamentus 
11111.3 fe.hivassal szilit .Bálával szembe. »Mu-. 
JáSsok me.., hogy a cseh gfár innen egyetlen 

egy magyar fillért el nem visz, irja a polgár 
mester. — száműzze Szombathely társadalma 
a judas cseh nép minden gyártmányai, Bata 
cipővel egyetemben.. A kiáltvány, amelyet 
Szombathviy lak«ssi.a nagy megértéssel foga
dott, megérdemli, hogy a magtár iparos tar 
sadálom egyeteme tudomást szerezzen" rola, 
lonit a küii.iili gyártman\ ellen folyokozdej 
e-mmt-ig-ti Tokrirrsrenves es biztató adalé-
karói. ,r.t. -— • *.-

—^Aratásra 
elsőrendű, s a j á t t e r m é s ű 

Az 

boraiínat 
literenkint 80 fillérért mérem. 

Weiler G á s p á r n é ; 
Celldömölk, Erzsébet-ucca I . sz. 

f e 

. . . r • — —a-irrara í r 

S í r e m l é k e k 
svéd gránit, márvány és 
syenitböl nagy választék 

S i n g e r M i h á l y 
k ő f a r a g ó s i r k ö r - a k t á r á b a n 

Celldömölk, S á g i - u c c a . 
Régi sírkövek renoválásai, védését, úgyszintén 
mindenfele .• szakmába vagó temetfii munkát 

Jutányos árban vj.tatok. • 
Feliratok U|ra aranyozását valódi arannyal 20 

évi jótaOas mehetl vég-em. 

VACUUM OIL'COMPANY R. T. 
bizományi raktára C e l l d ö m ö l k . 
_> Állandóan raktáron tartok 

Benzint 
_ P e t r ó l e u m o t 

G á z o l a j a t 
mindennemű mezőgazdasági gépolajat 
és kiváló minőségű magas kenöké-
pességü Gargoyle Mobilojl BB 
olajat. Áruink kiváló minőségéről 
garancia a Vacuum Oil Com-

pany hírneve.... . 
Ár tekínteténen a legniéltányqsabbak vagyunk. 

Kérem a geptula-jdooösókat, hógy ren
dére* előtt saját erdekükben forduljanak hoz-

kesr 

vend 
viráft 1 

tritarto, 
tartó, 
g o l f * 
•dofnio*>. 
vtonte-f" 

rám bizalommal; 
—Herzfeld Mór. 
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