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KEMENESALJA 
VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP. 

Megjelen minden vasárnap reggel. 
Előfizetési ár: Egész évre 80 K. léi évre 40 

K, negyed évre 20 kurona. 
Egyes szám ára darabonkint 2 ,Jk*MM. 

FstelSmerkesztS é« kiadó : 
DINKQREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelidömölkön, 
ide intézeodek a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Levél Kolozsvárra. 
Gyallay Domokos: Ősi rögön c. könyvéhez. 

Kedves Barátom! Ezelőtt három évvel 
ösi magyar sirok, oj haza felé vándorló har
cosok pihend helyeinek a tetején alltunk 
Ukrajnában,'a Bug folyó partján. Szétnéztél 
a végtelen uton - lelkesedve beszéltéi nekem 
Í. magyar nemzet nagyszerű történelmi hiva
tásáról. Nem sok hlő múlva a Fekete tengor 
mormolását hallgattuk s szemed, mely hoz
zászokott s Székely havasok korlátaihoz, 
szent áhítattal és szeretettel siklott végig a 
sima s távolba vesző víztükrön, mig lelked 
előtt Tíagy Lajos birodalma tűnik fel, mikor 

Magyar tenger vizében hunyt el 
Észak, kelet, dél hulló csillaga. 

Nagy Lajos hatalmas birodalma tűnt fel előt
ted féoyben, ragyogásban, ahogyan a magyar 
jövőt szeretted elképzelni s é s , hűséges tár
sad az Etelközi pusztakon hallgattalak buz
gón, szeretettel és megszerettem benned a 
magyarság legszebb, legerősebb ágát, a szé
kelység!. 

Most az .Ösi rögökről- mesélsz nekem 
A rögről, mely fehérre meszelt házakkal, 
galambducos kapukkal vau tele, mert ösi 
jussa a Hargita oldalain, a Kükűllők mentén, 
a Háromszéki havasokban lakozó testvér ma
gyaroknak. A rögről, melyen virágmezőket 
csókolgat a bencxédi határban a nap, amikor 
leHündOk!ik a Hargita mögött Ma virágme-
zőket, de ha kelleti, hajdan a Bethlen Gábor, 
a Rákóczi György székely vitézeit s ha majd 
kell, akkor . . . A rögről mesélsz, amelyet 
tudom, hogy megcókoltál akkor, amikor a 
viharból a nagy szomorúságra, Erdélynek, 
a rögnek vészesére hazaérkeztél. És én most 
is nagy áhítattal, igaz Örömmel hallgatom a 
szaraid. 

Hallgatom, n. ' tudom, hogy az a rög 
olyan uép és olyan drága, amilyennek te 
rajzolod. Ha van szeretet, mely a székely 
mezők rögéhez tapad, csak a tied lehet az, 
ha vao szépség a székely házakon, galamb
dúcokon és virágokon, a le szemed látja leg
jobban, ha vau hit, remény, akarat, lappangó, 
vagy lobogó a székely lélekben, a te rajongó 
lelked tudja lángralobbantani. Ha van bujdosó 
fájdalom a. Hargita aljában, a te szived sírja 
el legszebben. Ezer év történetének harcos 
prófétája, te tudod legjobban, milyen drága 
volt mindig, milyen drága most és milyen 
drága lesz ezután az a rög ott a Kükűllők 
mellékén . . . A benczédi rögből születtél, a 
magyar történelem hirdetője vagy, te tudna 
tod legjobban. Én hallgatlak . . . 

Itt , Csonkamagyarországon talán ma 
még csak én. De messze Kolozsvártól Bras
sóig csüggedt magvarok megkínzott fiai annak 
az ősi rögnek, ráhajolnak könyvedre és sírva 
gyönyörködnek benne. Magyarok, kiket meg
kínzott a sors és összeterelt, testvérré tett a 
nagy megpróbáltatás. Messze Erdélyben sze
retik egymást és nagyon szeretnek téged a 
magyarok, d? én azt akarom, hogy itt is 
szeressenek. Szeretném ha, mint a menekül
tek, a ts könyved la eljutna mind ott.-.,1.add 
hoznák magokkal a székely hegyek, földek 
illatát 8 hadd hirdetnék, hogy a nyugatma
gyarországi és az erdélyi rög elválaszthatat
lanul egy. ösi vérrel szerzett jusss s ma
gyarnak. Szeretném, ha sokan megismerné
nek és megszeretnék benned a székelyeket, 
akikről tavaly irta egy erdélyi író, hogy jó, 
hogy szétszórva Csookamagyarországon is 
élnek, mert ík voltak mindig és ők lesznek 
ezután is a msgyar lélek kovászai. Szeret
ném, ha minden msgyar elolvasná a köny
ved, mely a Hargita alján bánalban-született, 
a mult dicsőségéről mesél, de a boldog jövőt 

Jurdeti... - - — R e m p o r i - - f l M t r -

Vasmegyei Olimpiász. 
A testi épség rendkívüli fontosságát 

ugyan a rómaiak fejezték ki egy klasszikus 
közmondásban (Ép testben ép lélek), de a 
legszebb és legnemesebb sportot már a gö
rögök kezdték művelni. Felállították minden 
városban a testgyakorló helyeket s minden 
négy évben nagyszabású versenyre, Olimpia 

gyűjtötte a világ legjobb athlétáit Ezerkilenc
száz tizenkettőben Stockholmban volt az 
utolsó, 1916 bán Berlin lett voloa soron és 
1920-ban Budapestre jöttek volna a ver
senyzők. 

Közbe jöt t azonban a háború s a ver
senyző ellenfelekből ellenségek lettek, kik nem 
akartak 1920-ig vsrni, korábban akartak Bu
dapestre jönni, persze fegyverrel a kezükben. 
A fegyvert kiütöttük a kezükből, de a kábító 
mérget nem vettük észre. Elszédültünk s jött 
s fojtó kötél, V trianoni béke. Ellenségeink
nek azonban ez még mindig nem volt elég. 
Egy megalázott ország minden kinja kevés 
volt nekik, el akarták venni még a jobb jövő 
reményét is. Eltiltottak bennünket az olimpiai 
versenyekről, mert féltek, hogy olt vereséget 
szenvednének tőlünk s mi megismernék azt 
a csudálatos erőt, mely a magyar nemzet 
fiaiban lappang s smely biztosítja a feltárna- , 
dast. Azt akarták, 'hogy nem lévén alkalom, ' 8Tar 
mely dicsőséget adjon, lemondjunk á sport
ról s vegyen erőt rajtunk a senyvédés, nem
törődömség és pusztulás. 

De ha nem eresztenek benuűuket a 
küzdőtérre, bol összemérjük erőnket, tehetsé
günket a külföld fiaival, mi csinálunk idehaza 
versenyt. Békében a dicsőségért küzdöttünk 
volna, most a versenyen a jövőért fáradunk. 
Az a uemzedek, mely nem hanyagoja el a 
testét, a jövőt építi, meri amikor szükség 
lesz majd reá, erős, ép. egészségéé sereg 
fog a hazájáért síkra szállani. Megszerveztük 
az első ilyen nagyszabású versenyt s sz épen 
Vasvartnegyeben lesz megtsrtvs, mert me
gyénk az, me|y mindeu kulturális vagy nép
jóléti, politikai vagy társadalmi mozgalmat 
az utóbbi időben legmelegebben, karol fel. 
Szeptember *ió 18., 19. és 20-án . ..jlanak le 
a versenyek Szombathelyen, részt vesznek 
rajta az egész megye albléiai, bogy megmu
tassák s vasi fold ős erejét s bebizonyítsak, 
hogy porba alázhattak ugyan benuűuket, de 
azért a mienk a jövő. Gyönyörű versenyek 
lesznek, bol, csak a vasmegyei fiuknak nyílik 
a pálma, hol Vasvármegye bajnokai arainak 
dicsőséget. 

— . — A tiszteletdíjakat egyrészt egyes váro
sok adományozták, másrészt a közönség 
adakozásából szerezték be. A versenyek ösz-
szes bevétele az Ifjúság testnevelésére lesz 
fordítva, amiért kérjük járásunk közönségét, 
hogy a nemes-cél érdekében a tőle megszo
kott önzetlen hazafiassággal és áldozatkész
séggel támogassa megyénk legnagyobb sport
eseményének a sikerét. Hisz a legcsekélyebb 
áldozattal is a magyar jövőt szolgálj*, mert 
a" magyar ifjúság, s mi véreink, a jövendő 
virágo-.- kertjének neveléséről van szó. Ado
mányokat átvesz, birlapilag nyugtáz és ren
deltetési helyére továbbit a kiadóhivatal. 

H I R E K . 
Személyi hlr. Dr. Seredi Jusztinián, i 

vatikáni követségi tanácsos, a római szent 
Anselm löískola egyházjo^tanára, az egyház
jogot kodifikáló bizottság lagja, szerdán és 
csütörtök : a dömölki apátság-vendége volt 
Dr. Serédi a pannonhalmi sz. Benedek rend
nek egyik legkiválóbb tagja, sok rend' -sá-
nak bizalma fordult feléje már a lőapátvá-
lasztáskor is. Most Romában teljesít nagyon 
fontos munkát a vatikáni követségen, hazája 
szolgálatában. A hónap végén újra visszauta
zik Rómába, hogy diplomáciai téren segítse 
elő Magyarország feltámadását. 

A zárda kibővítésére a dömölki apát
ság nagyérdemű perjele, LiugI Valérián 60 
ezer korona adományt tett le a kath. hitköz
ségnél. Aki egész életéi a nevelésnek, a ma-

kereszteny kultúrának áldozta, most, 
élete alkonyán fejedelmi adománnyal siet 
áldozatát betetézni A czelli rk. hitközség 
legnagyobb jótevőinek neve mellé helyezi az 
0 nevét is, a két Hollóéi apát ur, Wagner 
apát ur hálás emlékezetben maradt nevei 
mellett a gyermekek szive, amely eaen jóté
temény által nyeri el nemesedéeénsk, műve
lődésének lehetőségét, Lingl perjel ur oarét 
is imádságaiba foglalja. 

Buosujáráaok. A szeptemberi ünnepek 
újból idehozzák a Dunántúl keresztény népét 
Eőször Vasvár és Kám jöttek Őrangyalok 
vasárnapján, Kisasszony napjára Vép, Soluny, 
Nyőgor, Szombathely becsüsei jöttek el, ma 
sokan jönnek Ikervárvarról, Répczeszenl-
györgyről, Pápóczról, Hosszuperesztegről és 
Pápáról és a környékbeli plébániákról. 

HivatalátvéteL Dr. Havasy Béla kir. 
járasbiró szabadsagáról visszaérkezett, a mait 
héten átvette hivatala vezetését 

Eljegyzés. Herzleld Mór eljegyezte 
Weisz Janka urleányt Somo-

lanltóválasztás Papé i . A mult 
vasárnap a pápóczi r. kath. aitiozség tanítót 
választott Az üresedésben levő osztálytanítót 
állásra Horváth István oki. tanító romi lakos 

|"egyhangúlag választatott meg. 
Vasváriak uj kántor tanítója. Barabás 

István vasvári r. kath. kántortanító a tanév 
befejeztével nyugalomba vonult, helyébe a 
vasváriak Virág Endre pápóczi volt osztály 
tanítót választolták meg, Virág Károly pápóczi 
ig. tanító tehetséges hát 

Sportegyletünk Szombathelyen. F . hó 
19. és JŐ an Szombathelyen megtartandó 

V i s s z a e m l é k e z é s e k . 

Mint a gyorsan tűnő, lenge délibábra 
Cgy gondolok gyermekéveim korára; 
Eltűntek, elszálltak a gondtalan évek, 
Ámde megmaradlak mind, a szép emlékek. 
Ősz-idö volt épen; oly szép volt az alkony; 
Jó anyámmal voltunk künn, a patakparton. 
Igy szólt hozzám akkor az ő szelíd hangja: 
•Édes kicsi lányom! hogyha megnősz nagyra, 
Ha nem tátod majd a világot oly szépoek, 
Hogyha megtudod, benn mennyi a bfln, vétek, 
És ha éri lelked szenvedések árja: 
Tekintsen föl szemed majd a keresztfára!. 
Tovább is beszélt még, szelíd bangón, balkan, 
S én ott hallgattam az őszi alkonyatban: 
•Van még egy jó anyád, egy második anya_ 
Ez adja mindenünk., ugy hívják, hogy Jjaza! 
Ükapáink véren.szerezték att • u é k B u k p " * ^ 
Hiren kell szeretni, — drága' örökségünk. 
Kedves legyen neked síkja, halma, bérce. 
Sok hősünknek vére hullott már k i é r t e ! 
Honlányi kebledet égesse a bánat, 
Szelid arcát hogyha elborulni latod., 

• 
Kikerültem már az Élet tengerére, 
Anyámnak a szavait á szivembe vésve. 
Hogyha éri lelkem szenvedések árja: 
Csak némán tekintek föl a keresztfára. 

Schwarze 
festőművész 

ajánlja magit a ma 
divatos elefántcsont
ra feslett miniatűr 

portrék festésére. 
Készít színes rajzo
kat, aquarell és olaj 
portrékat. Megkere
sések e lap kiadó
hivatalába kéretnek. 

DOLLÁRT 
és mái idegen pén-
zeket a legmaga

sabb árfolyamai 
vásárol a 

Kemenesaljái Ta
karékpénztár R. T. 

Czelldömölk. 

Deszkát, lécet é i 
épületfát waggon-
tételekben azonnal 
MáimsurisJr czell
dömölk, Deál -o . 5. 
Ugyanitt t ű z i f a is 

_. kapható. 

Modern 

8b éd lő 
berendezés kemény 

fából, azonkívül 
egyes bútordarabok 

azonnal eladok 
Schwarze festőmű

vésznél OsUTyasz-
szonyfán, a Lőszer-

telepen. 

18, 

H 00061*68 

daráló 
aj vágással, telje
sen jó karban eladó. 

Cím a kiadóban. 
B a r t t a á . 

magasabb árat 
fizetek 

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

retnek. 

Szebafestö fixlet 
Tisztelettel értesítem 

Czelldömölk és vidéke 
n. A közönségét, hogy 
CzelldömölkönJJömölkl 
utca 5. száma 

ban. OaszegíJllta derült görög ég aintl fvínfl—[Szegény hazámat is bns csapáson crték_ 
vekedett ifjúság, hogy kitűnjék, kí érdemli' 
meg a legnagyobb dicsőséget, a legértékesebb 
dijat, az olajfa koszorút Ezeknek a görög 
versenyeknek emlékét újították fel a mull 
század végén az ollmpiászokon, mikor négy 
Övenként valamelyik európai város magába 

Elrabolták, legszebb síkját, halmát, bércé t ! 
Pedig elhullott tik dicsé 'hősünk vére, 
Idegen országok bársonyos fűvére. -• 
Honleányi keblemet égeti a bánat,—X"~. 
Mig gyászos álmából hazám föl nem lámád. 
, *. Csajod* Lidike. 

olimpiai versenyen football bajnoki mérkőzés 
sorsa dől el, e versenyre football csapatunk 
is benevezett, melynek elömérkőzései már ma 
megkezdődnél. A mai mérkőzésen football 
csapatunk ellenfele a szombathelyi More lesz, 
a mérkőzés Sz. S. E. pályán délután léi 5 
órakor lesz megtartva. 

Veaatea meghalt közjegyéé. Solt 
József pápai kir. közjegyző szerdán Pápáról 
Szombathelyre utazott, hogy részt vegyen a 
közjegyzői kamara másnapi közgyűlésén. A 
közjegyző Sárvár és Ostffyasezooyfa között | Elvállalom uj épflle-
a vonalon hirtelen rosszul lett, Összeesett és I t e k ralamint egves 
meghalt Holttestét Sárváron a vonatról le- . „ ú , . fmlteM cimfes 
emelték és a temető hullaházába szállították. ' 
Halála mindenfelé nagy részvétet keltett, 
városunkban is sokan ismertek. 

H l l f a s J A czelldömölk ée vidéke 
• Hangya, fogyasztási szövetkezet a polgári 
fiúiskolának 1000 koronát, a cserkészegyletnek 
600 koronát, az >Ifj. Segitő Egyletének 600 
koronát adományozott l i l á s köszönet érte. 

, l W W U l s V W 9 
órakor egy élő marhákat Olaszországba szál
lító tehervonat, mely Czelldömölkről Győrnek 
volt irányítva, az 5-ös száma váltónál kisik
lott Az ütközőnek a fejéből a fejszeg kiesett, 
minek következtében egy kocsi felborult, 
azonban sem ember, sem állatban kár nem 
esett. A forgalmi akadály mindössze 2 óráig 
tartott e már as éjiéli személyvonat bér ké
séssel ugyan, de folytatta útját. A vizsgálat a 
mulasztok ellen azonnal megindult 

. Baleset. Cséby N. knroeoeshőgyész' bir
tokos csütörtökön Czellben járt kocsin, este
leié haza hajtott, a amint a vasúti átjáróhoz 
ért, ekkor- robogott be a soproni vonat, 
melytől k ai megbokrosodtak, a kocsit fel-
dOntOUék, a beat ülők kiestek és Csébyné 
oly szerencsétlenül járt, hogy lábát V le 

I Sérülésével a halvhWi I < Ó . M - K 

szobafestő 
üzletet rendeztem be. 

test, mázolást és min
den a szobafestő szakba 
vágó javítást 

ízléses, modem mun
káimmal óhajtom nagy
rabecsült megrendelő
im pártfogását meg
nyerni, amelyet kérve 
vagyok^ 

iivá1o"iJsztelettel 
Lallcs Milán, festő. 

Ovál asztal 
eladó. 

Cim a kiadóban. 

Egy darab szaba
donfutó 

kerékpár 
teljesen jó karban, 
uj gumikkal azonnal 
eladó. Cim megtud-
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Magas niTójn hangverseny Szombat
helyen. Szombathely zeueköreiben az érdek-
Ifidéi középpontjában a szeptember 17 én 
a Kultornázban ráadatandó művészi hang
verseny áll. A művészet szereptől Palló Imre 
a m. kir. Operaház tagja és Horváth József 
hegedűművész, amint érteselúnk, kiválóan 
gazilag és művészi értékű programmal fogják 
meglepni a közönséget. Palló Imre nevét 
már jól ismeri a szombathelyi kózónség, 
mint akinek briliáns tehetségét, pompás hang
anyagát és nagyszerű előadását már több 
ízben megcsodáltok a Kultúrház dobogóján. 
A művészest másik főszereplője Horváth 
József hegedűművész sem szórni bemutatásra. 
Az fi neve is a sikert jelenti. A Budapesten 
ia szép eredményeket elért művész kivételes 
tehetségévél, — amely egyrészról a hegedű-
játék technikájának a virtnzitásig való fej
lesztésében, másrészt pedig az elfiadás szép
ségében es a klasszikus komponisták precíz 
és teljesen átérzett interpretálásában ath—-
egy nj, eddig általnnk nem ismert oldaláról 
fogunk megismerkedni, amennyiben a szep
tember. 17-iki művészeslén Horváth József 
mint zeneszerző is be log mutatkozni, még 
pedig értesülésünk szerint egy zuugoraquntett-
jével, ami a szombathelyi és megyei zenészek 
sózott annál is inkább felkeltette a hangver
seny irinti figyelmet, mert Horváth József 
Budapesten is képzett kamarazenész hírében 
all. A hangverseny iránt — amely az előjelek 
szerint az őszi szezon legnagyobbsze.ru zenei 
eseménye lesz — az egész varmegyében nagy 
érdeklődés uyiiváuui meg s,j_j 

Soronkivali előléptetések • Máv-náL 
A czelldömölki állomási személyzet közül: 
Mógor József, Petrovics István, Szarka Imre 
kalauzok főkalauzxá, — Iszap Lajos állo
másfelvigyázó áilomáselöljáróva, Takács Jo-
ssef kocsimester lőkocsimesterré, Bősze Jó
zsef, Somogyi Dénes kocsirendezők tolatás
vezetővé, Eredics Sándor, Patyi Egyed U. o. 
váltókezelők L o. váltókezelővé. Ezeken kívül 
egy-egy fizetési fokozattal soronkivül előlé
pett Georgorics József L o. távírda felvi
gyázó, Horváth Józsel, Nagy Elek, Szakács 
János ffikalanzok, Fülöp József, Kustyán Zsig
mond kalauzok, Kerék János, Sebesi János, 
Szálai Sándor kocsirendezők, Fekete Ferenc 
IL o. váltókezelő, Szabó Sándor, Tóth Sán
dor IL o. állomásmálliázók, Sebestyén AntaT 
IL o. lámpatisztiln, Bocsa Sándor, Pintér 
János, Rúzsa József, Takács Lajos, Jakab 
Péter, Kovács Sándor, Süle Béla, Székely 
János, Szili Károly, Baracskai József, Hor
váth Sándor 11., Koppányi Laszlo és Somo
gyi Elek vonatfékezők. FOtfiházi személyzet 
közül: Kóozán Lászió mozdonyvezető főmüz-
donyvezetővé, Stak Vilmos, Viniczay Károly 
kocsivizsgálók fökocsivizsgálóvá, Ágoston La
jos IL o. fűtő L o. mozdonyfütővé, Öri Fe
renc I I o. hivatalszolga L o. hivatalszolgává. 
Ezeken kivül egy-egy fizetési fokozattal so-
ronkivül előlépett: Cziraky János L o. iroda-
kezelő, Nika József fókocsivizsgaló, Leier J ó 
zsel kocsivizsgáló, Molnár József, Móritz Jó
zsef, Palotay Sándor, Papp Sándor mozdony
vezetők, Ambrus István, Koroknay István és 
Szekér István IL o. mozdony (ütők. O-ztaly-
méroOkségi személyzet közül: Fodor Henrik, 
Klaffi Mihály I I . 0- irodakezelők L o. iroda-
kezelőkké, Sablaner Viktor I I . o. pályafelvi
gyázó L o. pfelvigyázóvá, Horváth József, 
Király József, Patyi István I I . o. pályaőrök 
L o. pályaőrökké. Ezeken kívül egy-egy fize
tési fokozattal soronkivül előlépett: Kalsber-
ger Ferenc és Kovács Gábor. Szertári sze
mélyzet kOzül: Kovács Sándor díjnok hiva
talnokká Ezenkívül egy-egy fizetési fokozattal 
soronkivül előlépett: Vincze Lajos főszertár-
nok, Spalovszky Ferenc szertárnok és Csan-
csár József szertárör. 

Irredenta hangverseny. Szerdán este 
8 órakor a Korona nagytermében Murgács 
Kálmán zeneszerző, Pekárdi Ödön dalénekes, 
Tóth Béla operaénekes, Németi Miklós táro
gató mOvész és Prőhle Sándor iró nagysza
bású hangversenyt rendeznek. Műsoruk a 
legszebb, legújabb magyar nóták, hazafias 
dalok, melodráma síb. áll. A helybeliek kö-
zül Brunner Médi és Kirchner Etek szerepelnek. 
Célja a nemzeti érzés ápolása, a magyar 
nótának érvényesítése, a hazafiatlan, könnyű 
és silány dalokkal szemben és á szülőföld. és silány dalokkal szempen es a szü.ötöld- I drágulási 
jakról kWdöz5tíeiT áfvak " sé8éiyi<Iesi^*aHn,iirffeléi 
istély iránt roppant nagy az érdeklődés, 

magnak részéről is felhívjuk a közönség 
figyelmét, hogy a nemes célt szolgáló magas 
nivójn előadáson minél számosabban jelen
jenek meg Jegyek előre válthalók a Dinkgrere 
féle papirkereskedésben. 

Máv. cipészüzeme. Már régebben 
felállította a már . fogyasztási szövetkezet 
saját kebelében cipész-üzemét, most arról 
értesültünk', hogy üzemét az összes CzaUdö-
mölk és vidéki köztisztviselőkre, Valamint 
a nagyközönségre is kiterjesztette. Örömmel 
üdvözöljük a vezetőség eme humánus intéz
kedését, mely valószínű, eredményezni fogja 
as árak redukálásáL Jobb munkás cipész- és 
csizmadia segédek felvétetnek, fizetés darab

szám történik. A köztisztviselők kedvezményi s 
ellátásáról bővebb fel világusitást az üzem 
vezetősége ad. 

Közig, tanfolyam megnyi tása . A szom
bathelyi közig tanfolyam f. hó 15-én nyílik 
meg 120 hallgató nyert felvételi engedélyt, 
a tanfolyamon ké t osztályt állitanak fel. 

Verekedés a t á a c n u l a t l á g o a . Mult 
vasárnap a kemenesszeutmarioni tűzoltóság 
felszerelése javara táncmulatságot tartóit. A 
muiatsag egy darabig a legnagyobb rendben 
folyt, azonban két fiatal legény ittas állapot
ban kötekedni kezdett. Maracai Ferenc és 
Palánki látván annyira összeszólalkoztak, 
hogy Maracsi kést. rámolt és Palánkit oldalba 
szórta. A mulatságot mindjárt beszüntetlek 
s a helyszínén megjelenő csendőrség a nyo
mozást azonnal megindította, — ami meg 
mindig tart. A súlyosan seoesűlt Palánk it 
a helybeli kOzkurhazba szállítottak, állapota 
életveszélyes; ' 

Visszatér t á l la torvos . A in. kir. föld. 
mivelésügyi miniszter Havas Lajos menekült 
OaUTyaaszonytára beosztott járási m. kir. 
állatorvost a határszéli állatorvosi szolgálat 
alól felmentelte; beosztási helyére már visz-
szalert, hol működését újból megkezdte. 
Működése 4 hónapig tartott. 

Töa Pápóczon. Nórák Fidor pápóczi 
lakos kertjében 16 kereszt szalma volt elhe
lyezve, a minap ismeretlen módon kigyulladt 
és leljosen elpusztult 800 koronara volt 
bizlo:itva. A nyomozás folyamaiban van. A 
tűz valószínűleg g indatlausagbol keletkezett. 

Tánciskola . A lanckurzus mar vege 
felé közeledik s a növendékek igazan szép 
előrehaladást tanúsítanak. Jövő vasárnap a 
Korona nagytermében 6 órai kezdettel 12 
óráig tartjak koszorúcskájukat, meiyeu bemu
tatják a növendékek a tannlt legújabb tánco
kat. Járomy Andor tánctanító iniudeu törek
vésével igyekszik oda uaini, hogy a nagykö
zönség minél jobban és kellemesebben érezze 
magát a koszorúcskán. Igazán megérdemli a 
pártfogást, mert egyike azoknak, akiknek 
tanilása alapos és maradandó. Ma esle 8 
órakor veudegesle, melyre vendégek szívesen 
láttatnak. 

Aa á l ta lános forgalmi adó szsptembdr 
1 éu eielba lepett s igy minden iparos, ke
reskedő, vdllaUcoió stb. kőtelet napi bevéte
léről pontos könyvet, feljegyzési vésetni és 
az r ő ' / i lorgalia. adot óaiyegbea vagy kész
pénzben lerouL Mivel a törvény nem tudása 
nem mentésit a büntetés alót, dr. Kanko 
Imre győri kereskedelmi es iparkamarai I I . 
titkár kiadta az érdekeltek számara a forgalmi 
adótörvény részletes végrehajtási utasítását 
megfelelő magyarázatokkal. A mű ara 60 
korona. Megrendelni lehet a győri kereske
delmi és iparkamara titkári hivatalában. 

Muiatsag ok kor lá tozása . A belügy
miniszter az ország súlyos helyzetére való 
tekintettet a z a r ó r a meghosszabbítások enge
délyezései bármely celu táncmulatságok síb. 
esetében egyenlőre beszüntette, és utasította 
a rendőrhatóságokat, hogy ilyen irányú kérel
meket a további intézkedésig saját hatáskö
rükben utasítsanak ol. 

A zalaegerszegi vé rhas já rvany . Zala
egerszeg ős vidékén a vérhas járványszerüen 
lépett fel. Eddig mintegy 80 megbetegedés 
tör tént A jarványbizottaág megalakult és 
mindent elkövet a járvány torábbterjedóse 
ellen. A környéken is történtek megbetege
dések. 

A Színházi Klet nj száma egész csomó 
érdekességet hoz. Közli Róssa S. Lajos 
nevyorki levelét. Karinthy, Kosztolányi, 
földes Imre, Kálmán Jeni cikkeit Három 
premierről számol be pompás képekben, 
azonkívül folytatja farkas Imre Kis kadet
jának közléséi, &*enis Béla regényét Érdekes 
cikkek és képek számolnak bj az e heti 
mozi újdonságokról is. E,,y szám ara 10 
korona. Előfizeiéai dij negyed évre 115 
korona. Kiadóhivatal Budapest Erzsébet 
körút 29-ik szám. 

A Pesti Tőzsde uj számában Lukács 
László s magyar korona problémájáról, Er-
ney Károly a Pesti Hazai igazgatója a pénz-
drágulásról, báró Hatvapy Endre a cukoripar 

3000 darab 2 méteres szőlőkaró gim-
bölyü elaáo. Cim a alaflóhlfatalban. 

ATYérési hirdetmény, j j f ü í 
nessömjéni lakos képviseletében közhírré te-

Leze-r; h'»gy nevezettnek Nüjiy Sándor szor-
jrényi fc.iőst. . vélt egy drb 5 i v e i sotetpej. 
vemhes kaacalova • ho lS-án—(kedde-u). d. 
n. 3 órakor Czelldömölkön a Vásár téren 
kir. közjegyző közbenjöttével szavatosság ki 
zárása mellett, nyilvános árverésen a legtöbbet 

1 Ígérőnek el fog adatok 
I Dr. Szekeres Pál, ügyvéd. 

I F I a H rí h i c •) szoba, egy. kom ha, ím : l -
1 U l d l l U I l t U . j , . k m , | T Í s e ( ! e k é K kénből álló 

hás!11112lt azonnal eladom. Cim em meg-
, ludltitó a kiadóhivatalbac. . 

! Eladó ház. cwiidömaikon, a 
* _ i ' u v . v s Baross-utca 40. sz. 

mely á1r-2~szoinr,—8-4tottyh*,-| október 2-án d. e 
2 éléstárból és a szükséges mellékhe
lyiségekből, szabad kézból eladó. 

Po'gári iskolába járó 2 vidéki fiugyerme-
ket teljes ellátásra elfogadok. Özv. Hor
váth Józsefoé, Vásár-tér' 7. szám. 

Anyarozsot, kőrisbogarat és 
egyéb gyógynövényeket vas iról a 
• Terra- •agkereakedelml és Kiviteli 

R. T. Gyógynövény osztálya 
Budapest, V. Balaton-utca 10. szám. 

j Sürgönyeim: >Terramag, Budapest.« 

I OzteünTonyitás. g j g g l S 
! dére n. é. közönségét, hogy Czelldömölkön a 
! Sági utcában (Takács szaller-fóle ház) 

frárl'jF.ii'piPtat nyitottam. Készítek nj 
, M a U d l l U l B I B l hordókat a legkisebbtől 
j a legnagyobb méretig Javításokat elfogadok, 
[• Szaktudásomnál fogva a pinc-skeztlést teljes 
I megelégedésre végzem. — Szíves pártfogást 
• kérve, kiváló tisztelettel 
I Heldekker József, kádár. 

i F f l l h i v á s l A Kemenesaljái Önsegélyző 
i r C U U V d a l Hitelszövetkezet Czelldö-
1 möikőa 1. évi november hóban nyitja meg 

XI. (3 éves) évtársulatát. 
Bgj flxletreti 50 fillér. 

j Kőlcsünüket njujt olcsó. kamalJáb mellett kö-
1 telezTényre, mely kölcsönök a he tibefize lések-
j kel törlesztendő*. Uiriden üzletrész utáu 50 
i fillér beiratásudij fizetendő egysz6rsmindeo 

Dollárokat 
és más külföldi pénz
nemeket a legjobb 
napi áron váll be, 
külföldi átutalásokat 
teljesít a Kemenes
aljái Xösg. Hitel
bank CaoUdbaoik. 

Egy betanítóit rövid 
szorü T Í Z S L A 
azonnal eladd. Cini 
a kiadóhivatalban. 

Somiéhegyen 
10 holdas szölö 3 
Vi - lakkal egészben 
vagy három részben 

Egy jókarban levő 
4 é s feles g ő z e s é p l ő 
m a g á n j á r ó teljes fel-

korra. Üzletrészek a Kemenesaljái Közgazd. • szereléssel azonnal 

9 órakor szab .dkézi 
árverésen, e l a d ó . 
Megtekintésre vasút
állomás Svásárhely. 
Ő I T . Oaál Hlégaé. 

500 koronát Rietne 
bútorozott szobáért 
ftaial tisztviselő. Cim 
a kiadóhivatalban. 

Helybeli nagykeres
kedő cég könyve
lője szabad idejében 
elvállalná magán cé
gek könyvvezetését. 

Cim a kiadóban. 

ü j t r a f i k . 
A t . közönségnek 
tisztel- ttel szíves tu
domására hozom, 
hogy Pápai-utca 4. 
szám alatt levő do-
bányárudámba az 
okmány-bélyeg áru
sítást is bevezettem. 

Csöngel P a l i é . . 

Hitelbank Részvény tá r saság czel ldömölki 
[üzlethelyiségében, az üzleti órákban jegyez-
. belök. Ugyanott lüz, betörés, élei, baleset~biz-
I tositáaok vétetnek fel. Dollárok és idegen 
1 pénzek a legjobb napi áron váltAtnak b -. 

'• A Kemenesaljái Közkórhás gazdaság
hoz és főzéshez értő 

n - / f v i d é k e közönsége b. 

s z a k á c s n é t 
i keres október 1-iki belépésre. Jelent-
i kezni lehet a kórházi gondnoknál. 

Tímár üzlet. 
Értesítem a t. gazdaközönséget, 

I hogy mindenféle nyersbőröket bércsnr-
I zésre elvállalok Czelldömölkön, Sági-
' utca végén, tagi határ 151. sz. alatt. 
! LTgyanolt saját készítésű erős gyermek-
| cipők a legkisebb számig kaphatók, 
í javításokat elvállalok Wéber Henrik, 
I t imármesler. 

olcsó áron eladó. 
Cim a kiadóban. 

Kocsigyártó 
é s kárpi tos-üzlet . 

Czelldömölk és 

I . oszt. bükkhasábfa és I . 
oszt. cserhasábfa -

vaggontélelekbetr megrendelhejj);. Meg
rendelések a kiadóhivatalba kéretnek. 

bogy Czelldömölkön, 
( Sági-utca 9. számú 

batzban 

kocsigyártó és 
kárpi tos üzletet 

! nyitottam. 
' . Elvállalok minden e 
! szakmába való uj mun

kátlés j a vitást,ra:'l y eke I , 
a legpontosabban ké
szítek. A vidék nagyobb 
városaiban és Czelldö
mölkön. szerzett tapasz
talataim folytán képes 
vagyok igen tisztelt 
megrendelőimnek kifo
gástalan jó munkát 
szállítani. „ 

Szíves pártfogást kér 
kiváló tisztelettel 

méuyoiről nyilatkozik. Érdekes cikk számol 
be Kraosz Simon bécsi tárgyalásairól, Stead i 
végleges távozásáról, az osztrák korona de
valvációjáról, a Magyar LungyelKereskodelmi 
R. T. rfll, a Ganz Dannbiusról, a sörkari elról j 
a ganonahatáridőűzletről, stb. Az ipar nehéz- ! 
ségeiröl Magyar Pál irt cikket. A szerkesz- ! 
tőség mindennemű sorsjegy és értékpapirilgy- ; 
ben díjtalanul ad felvilágosítást. Dj előfizetők j 
az eddig megjelent példányokat díjmentesen ' 
kapjak. Előfizetési megrendelést Budap st, : 

VL Izabella-utca ÍB szám alá kell küldeni, i 
Előfizetési dij egy érre 300 K, félévre 150 
K, negyedévre 80 K, példányonkint kapható 
az itteni ujságelárusilókoál, egyes >zám á ra 
« korona. 

(forgalmú 
Fő-terén szép nagy üzlet 

ü z l e t berendezéssel 
és ott a házban három szobás lakással 
50 ezer koronáért azonnal átvehető. 
Bővebb felvilágosítást ad Fischer Pál 

fodrász Czelldömölk. 

Kis és középgazdáktól összevásárolt 
valódi kisüsti 

s z i 1 v o r i u m o t 
mig a készlet tarl, igen conveniabilis 

áron ajánl F ia t j a i Sá rvá r 

KDjvnr«idijkb«n, rintnaam1. 

kocsigyártó és kárp. 

Gerse János 
bádogos Czelldö

mölk, Pápai-u. 6. 
Elvállal minden

nemű épületmunkát, 
konyhaedények ée 
vízvezeték javítását. 
Raktáron tart kosz 
bádogos munkákat. 
Jó és pontos m u n 

káé r t szavatol. 

http://legnagyobbsze.ru

