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KEMENESALJA 
VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP. 

Meg-jelen minién vasárnap reggel. 
Előfizetési ár : Egész érre 80 K, fél é r re 40. 

. K, negyed évre 20 korona. 
Egyes szám ára darabonkint 2 korona. i 

Feltlössierkesztö es kiadó: 

D1NKOREVE NÁNDOR. 

Szerkesz tőség i i k i adóh iva t a l : 
Diukgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön, 
ide intézendók a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések és mindennemű' pénzilletékek. 

A magyar nóta feltámadása. 
A magyar nóta . meghalt, mélyen el

rejtve némán alszik, de eljön az idő, amikor 
újra fel fog támadni. Meghall, pedig olyan 
szép ro l l Valamikor, uey megragadott bon-
nöiíkot, ha hallgattuk, ügy el tudtunk búsulni 

ha felsirt a nóta, hog) minden kiskapu ; aűt-Brnn ier Médi isméi fény 
Csap utcáu, csak a mi-

jól esett, 

rajta. 
tele van rózsával 
ínknek kellett elhervadnia. Olyan 
ha idegenben magyar ajkakon felcsendült egy 
azomoru dallam, mely es»e-.tbe juttatta a 
magyar mezőket. Mert gyönyörű szépek vol
tak a magyar nóták, szomorúságukkal, mely 
évszázadok, baja, keserű gyásza közepette 
kifejlődött a magyar lélekben, megríkatták 
még azt is, aki nem értette őket. Hát még 
minket magunkat, kik magyarnak születtünk 
és sírva vigadásra vagyunk teremtve. Szép 
volt a magyar nóta, de meghalt és elmúlt. 

Ma a magyar nóta.kiveszett a tőidről. 
I Nótáznak ma is az arató leányok, dalolnak 
' most is a falusi estéken knkpricafosztássszűret, 
^mulatságok és mis alkalmakkor a legények, 

magyar nótákat. Nagyhangú, éneklő 
olosó Jánosok lepték el a vásárokat még a 
háboru \ lö t t , értelmetlen, ocsmány dalosköny
veket zojjtottak rá a falusi népre. S ma már 
a legkisebb -faluban is a pesti orfeumok és 
kabarék sületlen, értelmetlen és sokszor trá
gár zöngeménveil éneklik szerteszét. Nem 
ismertük fel a veszélyt, amely a mi gyönyörű 
nótáinkat fenyegeti, nem törődtünk vele s a 
kiabáló paprika Jancsik megölték a régi szép 
magyar nótákat. Nincs magyar nóta, mert 
ezeknek a mostam-nótáknak_még a kyelvűk 
se magyar. Nincs magyar nóta és nem is 

lesz, ha akarattal fel nem lámasszuk. ~ 
Igazán dicséretre méltó és szivünkből 

üdvözlendő terv volt a Menekültügyi Hivatal 
részéről az, amikor propaganda osztályt szer 
vezeti azzal a céllal, hogy a magyar nótát 
leitámassza. Hadd meneküljünk ki az utálatos 

„ pesti kabaré tákolmányok értelmetlen zava
rából, a siró magyar nóták űde,. tiszta leve
gőjébe. Hadd élvezzük azokat a dalokat, 
amelyekkel a dus magyar lélek gazdagított 
bennünket Hsdd halljuk meg az erdélyi he
gyek üzenetét a szétszaggatott magyarok 
fohászait a lehullott magyar dicsőség vergő
déseinek jaj jai t Dalokat amelyekben magyar 

— lélek szól a—magyar lélekhoz. örOmmot — lát— 
juk a Menekültügyi Hivatal tervét azért is, 
mert bizunk benne, hogy sikerrel fog járni, 
mivel a propagandát kiváló művészekre, k i 
próbált erőkre bízta, kik bizonyosan megsze
rettetik újra az igazi magyar nótákat. 

Nem is csalódtunk . . . Eljöttek hozzánk 
a székely föld lantosai, énekesei, hogy tolmá
csolják elszakadt honfitársaikkal mély, keserű 
báná t ika t 

Szép és megértő publikum sereglett 
össze szerdán este a Korona-szálló nagyter-

> mében, hogy meghallgassa a messze földről, 
a titkon érző eltiport magvat* faj mélységes 
bána tá t Mennyire nem csalódtunk feltevé
sünkben, midőn Mayer István megrázó sza
vakkal ecsetelte jövetelük célját szinte foly
tatása a megkapó bevezetésnek Várady Pál 
hangversenyé-ckes .Messze Csikorszagban. 

-eTc" dala, beLSű elementáris erővel t ö r t ki 
a szülőföldjétől, szeretteitől elszakított ma
gyar kesergése, majd fölcsillan " titkon érző 
keble mélyén a remény, hogy ismét vissza
térnek az erőszakkal elszakított részek a gyá
szoló Hungáriához. Mind éneke, mind előadása 
elárulják a valódi nemes művész lelket Majd 
Sz.ánthö János színművész lépett a pódiumra, 

drámai előadása mély benyomást keltett 
Orbán Sándor hangversenyénekes irredenta 
dalai .mintegy tízparancsolatként hatoltak a 

teni a száműzött mellőzött szép magyar da
lokat Tárogató szólójával Németh Miklós 
tárogató művész játéka visszavezet bennün
ket a dicső, szomorú emlékű, kuruc időkbe. 
Ezután Murgács Kálmán zeneszerző, a mü-
vésztársaság lelkes rezetője adta elő saját 
kompozíciója, á mai kornak megfelelő szé
kely dalait Szinte siralmas volt drámai erejű 
éneke, melyet saját maga kisért hegedűjéo, 
mély átérzéssel. Meglátszik rajta, hogy elég 
fiatalon, máris elég jelentős nevet vivott k i 

magának a zeneirodalom terén. Csak annyit 
jegyzünk meg, hogy folytassa tovább kitar
tással s ne csüggee jeu,ha néha-néha mellőz 
nék is, sőt ellenkezőleg, ez csak ujabb tettre 
serkentse ő t hogy minél előbb felemelked
hessek ama kevés, de ízig-vérig magyar de
rék lantosok közé. Helybeli műkedvelőink kö-

eerel sze
repelt a pódiumon s ebben, hü osztályosa 
volt Vincze József tanár, ki hegedű játékával 
nagyban hozzá járult a ritka szép ünnepély 
fényének emeléséhez. 

Elmondhatjuk, hogy jól esett látnunk 
azt hogy városunk szinte .kivétel nélkül es
télyi ruhában jött ünnepelni -a messze távol
ból érkezett kis müvősztársaságot, bárcsak 
minél előbb ismét felkeresnének bennünket, 
hogy mély bánatunkban erőt öntenének csüg
gedt lelkeiukhe. A viszontlátásra I 

•Erény. , -hűség. 
•Győzelmi hit . . 
Honvéd I 

»faj«, .föld szeretet* 
• és látható je le : 

Dalnok lelkéből leikedzett e nép, 
S ugy sziveinkhez tűzte annyi ér, 
Hogy nem hullhat ki belőie soha.— 
Reményvárnnk lett a jövőnk záloga! 

ek hitvány, gyáva konclesők. 

Politikai események. 
A nyugati (elkelés egyre nagyobb mér

veket öl t A fenyegetett részekbe folyton 
özönlenek az önkéntesek s a magyar kor
mány, mely becsületesen járva el - kiürítette 
a területet nem léphet fel ellenük. Csinálja
nak rendet az osztrákok, ha tudnak. A héten 
m á r Ausztriába is betörtek a felkelők, kiket 
a kormány nem támogat ugyan, de ha bajba 
kerülnének, meg kell, hogy védelmezzen. A. 
nyugati széleken uj szabadságharc kezdődött, 
szüleinek a hősök és terjednek a legendák. 

Egáu Imre, Békésvármegye volt főis
pánja, szülőfalujának a védelmére csapatot 
szervezeit es nem engedte bejönni az osztrá
kokat Harcolt mindaddig, míg sebesülve 
fogságba uem esett és el nem hurcolták. 
Sebesülése hála Isten nem veszélyes. 

Valamikor jár t erre egy bosnyák. Szép 
szál legény volt, szerette a magyarokat és a 
háborúban együtt vitézkedett a magyar le
gényekkel. Most njra felkerekedett Boszniából 
és egyszer csak Magyarországon találta ma
gá t I t t látta; hogy haj van, a bará ta i t akar
ják bántani, szerzett hát egy puskát és elment 
a harcba a magyarokkal együtt A harc he
vében ősi bosnyák szokás szerini gyönyörűen 
verekedett, mivel neki nem voll,eivelleaz osz
trákok géppuskáját Addig í ta ro l t , mig el 

A Bencés-rend gyásza. Kardos Celee-
tin dr., a Bencés-rend zalavári apátságának 
volt kormányzója, hosszú beLegeskedés után 
a napokban Balatonfüreden meghalt Az el
hunyt főpap Czelldömöikre helyeztetett n y u 
galomba, azonban Czelldömöikre betegsége 
miatt nem jöhete t t A műit csütörtökön te
mették Tihanyban nagy részvét mellett -

Hivatalvizsgalat. Póslay Gusztáv fő
szolgabíró Végh Jen; számvevő közbenjötté-
vel mult csütörtökön a vönöczki körjegyzői 
hivatalban vizsgálatot tartott s mindent a 
legnagyobb rendben találtak. 

Segédjegyzö választás. Czipott Rezső 
oki. jegyző Ostffyasszonytán egyhangúlag se
gédjegyzővé választatott 

Közgyűlés. Vasárnap délelőtt az ev. 
templomban az istentisztelet után közgyűlés 
lesz. T.ir." i az egyházi adó kivetése. 

Uj Uiunka előtt. Az evang. I l j . Egye
sület a mai vasárnapon kezdi meg újra mun
káját Az egyesület tagjai a d. u. 3 ó u r o r 
tartandó istentiszteletre gyűrnek össze, majd 
ennek végeztével a dömöiki iskolateremben 
beszélik meg a teendőket Az istentiszteletre, 
valamint a gyűlésre az egyesület tagjait és 
általában az érdeklődőket ezúton is meghívja 

r j í z elnökség. . 
/ r ? Tanügyi Urak. Varga György helybeli 

volt hazája, eljött meghalni a magyar határ-
szélre. Gondoljunk könnyezvealnévtelén bos-
nyák testvérre, aki nem volt magyar, de 
szerette a magyarokat neki ez a föld nem 
volt hazája, de mégis feláldozta magát érte. 

HorWéd. 
Avult krónikák lapjai felett 
El-el tűnődve . . . nézek egy nevet 1 
Elembe bukkan minden oldalon, 
Betűzöm . . . százszor újra olvasom . . 
Egyszer csak szivem ver, dobog vádol. 
Arcomba forró rérhultám tolul ; — 
Tekintetemből büszkeség ragyog, 
A mult ködébe visszaszárnyalok . . . 
S amíg röpit vágy, tarka képzelet 
Az ajkam szélen halkan ott remeg: 
Honvéd I 

Honvéd 1 vitézlő, harcoló titán, 
Te vagy, kit e nevjnegillat csupán I 
Kit netn riaszt mog veszély, tözroham. 
Golyózáporba is dallal rohan 1 . . . 
Előretör, r o n t . . . rendületlen áll, 
S báránnyá vedlik, ha a nap leszáll . . 
Éhezik, szenved meghal, hogyha kell — 
Szájat panaszszó mégse hagyja el . . . 
Egyszer hős, másszor aggódó apa, 
Ki könnytől aszott írást küld haza, 
Duló csálékból — s reszkető keze 

am_bejökkel írja l e : 

Honvéd I Csodás szó, régi,' patinás, 
Nem kell helyébe, soha soha m i s I . . 
A sastollas, nj-még kisded sereg 
Viselje bátran, büszkén a nevet! ! 
Nincsen nálánál csengőbb, magyarabb, 
Kincsőrző diazes, drága foglalat 1 
Jelenti mindazt ami jó, mi s z é p : 
Kossuth, Petőfi, Behat lángszellemét I 
Es benne számos ékkő csillogás : 
.Bá torság . , .hősi önfeláldozás*. 

Hogy elrabolják ezt az őserő t 
De ón hiszem, hogy nem tépheti, le 
Szívunk faláról többé senki se, 
Amig világ lesz, mig a löld forog 
Dalokba, — kőbe vésve élni fog, 
S mint szemvakitó, rózsás égi fény, 
Tündöklik fenn a dicsőség egén: 
Honvéd I Yályi Nagy (iéta. 

H I fi E K , 

Aranytárgyak 
árverése. 

Kedden délelőtt 9 
órakor a városháza 

tanácstermében 

arany.gyémánt 
ékszerek foguk 

bírói árverésen a 
legtöbbet ígérőnek 

eladatni. 

Dollárokat 
és más külföldi pénz
nemeket a legjobb 
napi áron vált be, 
külföldi itatalisokat 
teljesít a Kemenes
aljái Közg. Hltel-

Czelldömölk. 

500 koronát fizetne 
bútorozott szobiért 
fiatal tisztviselő. Cim 
a kiadóhivatalban. 

nem esett. A bosnyák, kinek ez a [öld nem' I polgártársunk -fiát, Józsefét, aki a r idén tette 
|e sikerrel a pedagógiai vizsgát, a suri ev. 
gyütekezet^gyhangulag-tanitójává-választotta; 
— P e t h ő Márton alsósági oki. tanítót Buda
pest székesfőváros tanfelügyelője szolgálatté
telre a fővárosi iskolához osztotta be. — 
Németh Ilonka, néhai Németh Ede molnár
mester, nemeskocsi lakos leányát helyettes 
tanítóul alkalmazta az alsósági r. kath. hit
község Vasvármegye tanfelügyelője Kondor 
Gizella menekült tanítónőt az alsósági ev. 
iskolához osztotta be. 

Oj pénzügyőri szakasz. Jásosháza 
székhellyel a m. kir. pénzügyminiszter oj 
pénzügyőri szakasz felállítását rendelte el, 
amely hatóság működését szeptember 1-vel 
meg is kezdi e. 

Az élelmiszerek forgalmi adója. Az 
élelmiszerek árába az elárusítók a forgalmi 
adót beleszámítják és ezáltal a drágaságot 
növelik. — A budapesti pékek és élelmiszer-
ámsok á'"Kérésser fordultak a pénzügy minisz
terhez, hogy az élelmiszereknél a forgalmi 
adót engendje el. 

Kössönelnyi lváni tás . Ü : - v i : : - s 
az érdekelt egyesületek nevé. ... ^an kö
szönöm a czelldömölki Hang szövetkezet
nek, hogy nemes céljaink elérés, ben anyagi
lag ez évben is támogatot t Az ev. iskolának 
1000 K, Nőegyietünknek 500 K, Ifjúsági 
Egyesületünknek 500 K, a Harangalapunkra 
szinte 500 K - t összesen 2500 C-t ajéndéko-

iHJH' wámni^umáftTokat tflszOBfflei uyog-. 
tázzok. Nagy Sándor ev. lelkész. 

f lluszjárvány Alsóságon, t ö b b meg-
betee'iies l o r d u l elő e hó elején Alsóság 
községben, e végből csütörtök délután Hauler, 
Pál dr. megyei főorvos dr. Hetthéssy Elek 
járásorvos kíséretében Alsóság községbe ki
szállt hogy személyesen tájékozódjék az ottani 
közegészségügyi állapotokról. Minthogy a köz
ségben tífuszban többen megbetegedtek, az 
óvintézkedéseket megtették. ' -

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

Cím a kiadóban. 

Egy jókarban levő 
4 é s feles gőzeséplő 
magánjáró teljes fel
szereléssel azonnal 
olcsó áron eladó. 

C i n a kiadóban. 

Gerse János 
bádogos CzeUdö

mblk, Pápal-u. 6. 
Elvállal minden

nemű épiile tniunkit, 
konyhaedéayek és 
vizveseték javításit. 
Raktáron tart kész 
bádogos munkákat 
Jó és pontos mun-

káért szavatol. 

Ovál asztal 
eladó. 

Cim a kiadóban. 
Egy a szalámigyár
tásban (Her:, Pick-
féle gyártmányok) 
hossza éveken át 
működd és tapasz
talt szakember, ke
res tehetős egyént 
e g y s i a l i m i i y i r 
alapításához. Esetleg 
egy szalámigyár ve
zetését is itvenné. 
Szíves érdeklődések 
>Sza!űmigyár< jel
ige alatt e kiadóhi
vatalba kéretnek. 

Eladékix. 
Czelldömölkön két 
szobás ház, a szük
séges mellékhelyisé
gekkel, szép kerttel 
azonnal eladó. Cim 
a kiadóhivatalban. 

3000 db. 2 méteres 

szőlőkaró 
gömbölyű 

eladó. Cim a kiadó-

Eladó ház. 
'Czelldömölkön, a 
Baross-utca 40. sz. 
H A Z, mely áll 2 
szoba, 2 konyha, 

2 éléstárból é s a 
szükséges mellékhe-

Befejező tánckoszorucska Z2ÜSZgZUa$S£& 
közben világposta, confetti és serpentin csala.A hölgyek értékes ajándékot nyernek. Szives msgjeleiéát kér a tánctaní tó . 1 l&katosmesternét. 
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Aa >Ikarit' házépítő" szövetkezet he-
Iji csoportjának taggyűlése ma délulán 4 
órakor a Korona kerthelyiségében I P S Z meg
unva. 

Pénzügyőrök a vonaton. A vonalokon 
most már lokoxódni fog a pénzügyőrök ellen-
őrzése is. Hivatalosan tudattak a valutásokkal, 

, hogy a szolgálatban utazó pénzügyóri közegek 
as Oaszes vonatokat, tehát a gyom, személy, 
éa tehervonatokat illetékhitelezés mellett 
egyaránt használhatják. Az expresz- és >D< 
vonatok kivételével bármely gyors-, személy-, 
vegyes-, munkás- éa lehervonattal akadályoz
tatás nélkül utazhatnak, mozoghatnak a pénz
ügyőrök. 

Hálnak fj Így kellene. A szabadkai 
armegallapilo airósag egy gyümOicskereskedőt, 
mert aa almát 3 korona maximális ár helyett 
4 koronáért árult, 1 havi elzárásra és 25.000 
dinár pénzbüntetésre, — egy revét pedig, 
mert a piacon magasabb árat kínait a maxi
málisnál, 10 napi elzárásra és 10.000 dinár 
pénzbüntetésre ítélte el. A szabályok' szeriot 
minden 50 dinárnyi pénzbüntetés egy napi 
elzárásra változtatható át, ha az elitélt nem 
tud fizetni. 

" * ' " ' " ' ' Koronita Vilma Izsákfán 
hétfőn 67 éves korában hosszas szenvedés 
után elhunyt Szerdán délután helyezték Örök 
nyugalomra az izsákfai temetőben nagy rész 
vét melleik Kisfalud! Kálmán izsákfai plébá 
nos az elhunytban nővérét gyaszolja-^_____ 

Halál ( s s se szőUlko iásbőL F. hó 8 án 
Boba községben Ósze Lajos bobai lakos hev,s 
szóváltás közben Szalay Lajos bobai gazdát 
egy. ásóval ugy fejbe vágta, hogy Szalay a 

mMftt vasárnap súlyos sér tése ibe bele is halk 
Usxe Lajost a csendőrség Őrizetbe vette s a 
mult csotortokno a szombathelyi kir. Ogjéaz-
eég fogházába beszállította. 

Kölcsön a hadirokkantaknak. A nép
jóléti minisztérium értesítette a hadirok
kantak, hadiözvegyek és hadiárvak nemzeti 
szövetségének czelldömölki csoportját, hogy 
dohányeladási éa italmérési engedélyben re 
szesülő, valamint üzlethelyiségekre azóló 
lakásigazolvanuyal ellátott hadigondozottak 
aaámára kölcsönöket folyósít, amelyet három 
bari 10 százalékos törlesztés mellett fognak 
megkapál. A kOlesOo után hét és fél százalé
ksa kamatot, azonfelül negyedévenkéot egy 
százalékos jutalékot kell fizetni. A ko'csönt 
akkor folyósítja a minisztérium, ha a hadi-
gondozó hivatal az illetőért erkölcsi felelős
séget vállal. 

A adé szeptember hó l é v e l 
életbe lépett éa végrehajtási utasítása is meg
jelent Általános a panasz, hogy a 18 nyom
tatott oldalt tartalmazó végrehajtási utasítást 
miért oem tették előbb közzé, mert annak 
áttanulmányozása időt veaz igénybe. Az álta-
lános forgalmi adó kulcsa l . ó 'V Miudeuki 
tartozik forgalmi adót tizeim, aki kereseti 
tevékenységei fejt ki . A bér és szolgálati 
viszonyban állók oem tartoznak forgalmi adó 
alá. A forgalmi adót pénzben vagy bélyegben 
kell leróni. Az általános adót tartozóak 
fizetni: kis és nagy kereskedő, kis és nagy 
ipara, házaló, kereskedelmi vállalat, gyári 
vállalatok, alkusz, Ogynök, bizományos, fuva
rozó, penzió, étkező, vendéglő, kávéház,kávé
mérés, internátus, tauc, zene és nyelviskola, 
kOoyv- és lapkiadó, író, művész, orvos, gyógy
szerész, ügyvéd, közjegyző, mérnök, fogtech
nikus stb. stb. A végrehaj4ási utasítás áttanul
mányozására napok kellenek és épen ezért 
ma még a hatóság megelégszik azzal, hogy 
olyan könyvet kell vezetni, amelyből a napi 
bevétel megállapítható. A forgalmat feliünte-
tő könyvben a bevételt nem kell részletezői, 
elegendő a napi áru . forgalom feltOntetése. 
Aa általányozási eljárás a kisebb kereske
dőknél mielőbb meg fog indíttatni. 

FelAliixettek a f. évi szeptem » r hó 
14 én megtartott jótékonycélu hazafias dalos 
hangversenyen: Ozv.Szógyény*Marich Ferencné 
180 K, Klein Vilmos 100 K, Németh Márkusáé 
60 K, Lóránti: Gyula 40 K, Jándi U-mardin 
20 K, Póefay Gusztáv 20 K, Reisinger Izidor 
30 K, Takács Elemér 10 K, N. N. 10 K, dr. 
hohar Fións 30 K, Jo., Ferenc 100 K, Vin
cze Jolán 80 K, Heimler Izidor 50 K, dr. 
Hettbéssy Elek 50 K, Mészáros János 50 K, 
Wallenstein Károly 10 K, U.-ul-ch Mór 30 
K, Stubán Ferenc 20 K, Rácz l», 10 K, Rá
kosi Jenő 40 K, Tóth U ios 50 K, ú r n p s l 
Aladár 20 K, KosztoliTz '^aW^G^tt^mcmfít 
Sándor 30 K. 

A Élet uj számában Szép 
Ernő, Krúdy Gyula, Márkus László, Szenes 
Béla, farkas Imre és Gaál Gyula a Nem
zeti színház mflvésze irtak vezető cikkeket 
BemBlummenlkalszenzációs nyilatkozatát is 
közli Incse Sándor népszerQ hetilapja, mely 
teljes részletességgel számol be pompás képek
ben és cikkekben a Magyar színház újdonsá
gáról a Fakirról. Az Összes filinujdonságok 
fényképét is hozza a 68 oldalas lap, melynek 
ára 10 korona. ETőlizeté i díj negyedévre 
115 korona. Kiadóhivatal Budapest Erzsébet 
körút 20-ik szám. 

• B T B H E H E S A L J A ^ 

Felmentő Í té le t Mjrko-ics Karoly és 
Berki József czelldömölki lakosok, mint J -
tárreudörök 1019. évben ahalármentcu fekvő 
Nádkuton teljesítettek szolgálatot November 
30 án a nádkuti legények hangos nótaszóval 
vonultak végig a falun, -űz éjjeli járőrszolgá
laton tévén, csendre intették őke t A legények 
kődobálással felellek c-s egy közeli kerítés 
kitört léceivel meg akarták támadnia csend
őröket Berki József két riasztó lövést tett a 
levegőbe, amit a legények mibe sem vettek, 
hanem a támadást folytatni akarták. Erre 
Markovics Károly közéjük lőtt a a lövés 
Vekszlender Józsefet találta. Markovics Károly 
szándékos emberölés bllntettéoek kísérletével 
csütörtftkoo állolt a szombathelyi törvényszék 
blutelő bírósága előli. Markovics jogos önvé
delemmel v-. ,1,-k- z, t;. a tanuk egy része is 
mellette vallott, ennek következtében a bíró
ság Markovics Károlyt felmentette. -

A ateSSi egerek. Az idén a szárazság
ban és melegben szokatlan aránybau szapo
rodtak e1 a mezei eg,-rek Mindenfelé panasz
kodnak a gazdák, hogyliagy károkat okoznak, 
különösen pedig azokon a vidékek, o, ahol a 
szárazságot oem követte kiadósabb esü, ameiy 
kiöntötte volna őket lyukaikból. 

A hadirokkantak kiképzésére ez ev 
szeptemberében nyitandó utolsó gazdasági 
tanfolyam Ogyében felhívjuk az érdekelteket 
hogy a kiképzésre igényt tartók kérvóuyeiket 
sürgősen kOldjék be közvetlenül a m. kir. 
hadigondozó hivatalnak Budapest, VI., Vilmus 
császár út' 37. A kérvényhez melléklendő 
jeleolegi rokkantsagát igazoló fizetési mégha 
gyás másolata, iskolai képzettséget igazoló 
bizony.tváay. Pályázhatnak 50*/, os és ennél 
nagyobb fokú hadirokkantak, kik legalább 
az elemi iskola VI. osztályát elvégezték és 
rokkantságuk óta kiképzésben oem részesültek. 

Osletrészkaautok k iűze tése . A Czell
dömöik és Vidéke Hangya Fogyasztási Szö
vetkezetnél az 1920. évre esedékes üzletrész-
kamatok kifizetése I. hó 19 éu (liélfóo) kez
detét reszt Felkéretnek lehat a t tagok 
tagsági könyvecskéikkei a szövetkezel iroda* 
helyiségében mielőbb jelentkezzenek. Egy Üz
letrész utao esedékes kamat 1 K. Ogyaucsak 
felhívja a Hangya igazgatósága a n. é. kü-
zfluseg figyelmét arra, hogy uj üzletrészek 
befizetései elfogadja. *Egy üzletrész a beira 
l.i.-l d.j|.:i •. eyut. 21 K. 

A .Magyar Hep>, Rakosy Gjula nagy 
uépsrerüsegü kepea betiiapja legújabb 38 ik 
szamábau festői fényképfelvételeket közöl a 
budai szüreti ünnepélyekről, bemutatja uein-
zetüuk nagy szivü baraija i-ord N, irton arc
képet, a nemzetközi sakkmester- verseny, a 
lennisz-bajnoksag szerepiőit, a palotája erké
lyéről Q be a zé!ő Sc.-t? ppa papai nunciost stb. 
A szövegrészből kiemeljük Huagarus .Szi
lánkjai* mellett Benke Tibor és Fodor Pal 
verseit Székely Uiuiel kilüuő novelláját, a 
bora niszerü mOvélésérOl szóló cikket, a 1 
gazdag lnr- es gazdaság rovatot es Cuiyaa ' 
József regényfolytatasáj. A .Magyar Nep< • 
előfizetési ára negyedévre 00 K, félévre 110 ' 
korosa^ Egyes szám—ára 5 k'-r'-ni Halat 
vauy szamot kesz,egesen kUid a kiadóhivatal 
Budapest, VIII., Szentkirályi u. 30. 

As általános forgalmi adé szeptember 
1-eii életb-i tépett s így minden iparosi ke
reskedő, vállalkozó stb. köteles napi bevéte
léről pontos könyvet, feljegyzést vezetni es 
az 1'50/. furgalui. adut beiyegOeu vagy kész-
pénzbeu leróni, -líiici a tőrvény nem tudása 
nem mentésit a büntetés alot, dr. Karakó 
Imre győri kereskedelmi ös iparkamarai I I . 
titkár kiadta az érdeketlek szamara a forgalmi 
adótörvény részletes végrehajtási ulasilásat 
megfelelő magyarázatokkal. A mű ára 60 
korona. Megreudeltii lehet a győri kereske
delmi és iparkamara titkári hivatalában. 

Arany ékszerek árverése cimü hír-
detésüokre felhívjuk olvasoiuk b. figyelmét 

A Csodák Birodalmában cimmel va
sárnap este 8 órakor a Griff-szaiio uagyter-
mében szenzációs előadást tart íann nagy
mester. A modern mágia teréről eddig nem 
látott kísérleteket fog beinu,ami. 

38 . svam. 

Köszönetnyilvánitás. 
Mindazoknak a jobarátaihkniik , *. 

israeröseinkut-k, -kik -felejHictenéu kis 
Mihály fiunk elhalálozása alkalmával 
bennünket rL-.-ív-tuki,-. felkerestek, a 
temetésein megjelentek és koszorút küld
tek, ami a,tal . fájda-munkat enyhíteni 
igyekeztek, fogadják bálás köszönetünket 

Czelldömöik. 1921. szept 17. 

üti Mihály i s aeje. 

Ainiirolt 
ir. köz 

Üzletmegnyitás. 

A Kemenesaljái Közkórház gazdaság
hoz és főzéshez értó 

^ a ^ c s n ö t 
keres oklóber 1-iki belépésre. Jelent
kezni lehet a kórházi gondnoknál. 

Egy magányos úrhölgy 2 kis pol
gáriba járó vidéki leánykát elfogadna 
teljes e l látásra ; esetleg 2 fiúi, az 
1—2 osztályból. Cim kiadóhivatalunk
ban megtudható. 

T ü a i l f í btt7 E , ! T s z u h a , egy konyh»-mel-
I j l c t U U llcUS. | P i n B l j i l ( 4 | j 6 k te kénből álló 
h á 7 9 U 1 9 t a z u -nnal eladom, Cim, m meg-

tudható a kiadóhivatalban. 

Árverési hirdetmény. 
jegyző kOzhirre teszem, hogy Hiuff r Olló 
birtokos vönóczki lakos kérelmére a közötte 

( é s Krausz Miliály soproni nagyvágo között 
peressé vált 3, három darab b i k á t mintegy 
22—28 métermázsa súlyban ki • mm ,n 
ként 20 kopna kikiáltani árban Vouöczkön 
Pf ÍT i Otlo gazdaságában 1921. évi szép 
tember aó 22 en d e . 11 érakor a Krausz 
Mihály községére és veszélyére nyilvános 
árverésen a legtöbbet ígérőnek a kikiáltási 
áron alul is "elfogom adni. Bánatpénz 5000 
korona Verő kOleles a megvelt allatokat 
nyomban atvenm, viseli a vételi illetéket éi 
a forgalmi adót la. 

Czelldömöik, 1921. szeptember 13. 
Dr. Doczy Káüaáa, kit, közjzo 

Anyarozsot, körisbogarat és 
egyéb gyógynövényeket vásárol a 
• Terra- magkereskedelmi és Kiviteli 

R. T. Gyógynövény osztálya 
Budapest, V. Balaton-utca 16. szám. 

Sürgönyeim: >Terramag, Budapest.' 

Tisztelettel értesítem 
Czelldömetk és vi 

déke n. é. közönségét, hogy Czelldomölkön a 
Sági utcában (Takács >:;i;, -.--[-.,• haz) 

k á d á r - f l z l f t f A t ? i | ; o l l a n i - Készítek uj 
AkdttdT 1121(3101 hordókat a legkisebbtől 
a léguagyobb méretig. Javításokat elfogadok. 
Szaktudásomnál fogva a pincekezelést teljes 
megelégedésre végzem. — Szíves partfjgast 
kérve, kiváló tisztelettel 
z Hsiáekksr -léssel, kádár. 

Ffiihivásl á Kemenesaljái Önsegélyző r e i i i l V d ü . ffilelll4TeU919t gSűS-
molkön L évi november boban nyitja meg 

XI. (3 éves) órtárenlatát. 
Egy uzletrasz 50 fillér. 

Kölcsönöket uyujl o.cso kamatláb mellett kö-
telezvéuyre, mely kölcsönök a hetíbefizeiések-
kel lör.eszteridök. Mioden üzletrész után 50 
fillér beiratasi díj fizetendő egyszersminden 
korra, üzletrészek a Kemenesaljái Kő iga ld . 
Hitelbank Részvénytársaság czelldömölki 
OoetBeiytevaas-rii, azaiden urakban_jejiyez-
hetók. Ugyanott lüz, betörés, é.et,baleset Oiz-
tosita,ok vetetnek íei. Dollárok és idegen 
pénzek a legjobb napi arou váltatnak be. 

_ Timár tűdet 
Értesítem a t. gazdaküzönséget, 

hogy mindenféle nyersbőröket bérceor-
zésre elvállalok G-selldömólkon, Sági
utca végén, sági határ 151. ez. alatt. [ 
Ugyanott saját készítésű erős gyermek- j 
cipők a legkisebb számig kaphatók, 1 

javításokat elvállalok Weber Henrik, 
t i -ár mester. 

n a n e í ; ü , r n - modern ház, I 
4 szobával, 2 konyha, pince és szép 
udvarral azonnal jutányos áron eladó. 
A ház vétel után 2 hétre elfoglalható. 
Cim Kiadóhivatalunkban megtudható. 

Kadlürdő 
P á p á i (a Villany telep melleti). A fdrdő 
minden nap kora reftfeírrttsi ésfij^ytfvá? 

Vidékiek azonnal fürödhetnek. 

E l a d ó h á z -
Pápán Petófi-u. 27. 

sz. káz szabadkézből 
eladó, azonnali, beköl
tözés. Bővebbet Mayer 

István keresk. Czelldömöik. 

Schwarze 
íestömüvész 

a ján l | a magát a ina 
divatos elefántcsont
ra festett miniatűr 

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

DOLLÁRT 
és mái idegen pén
zeket a legmaga
sabb árfolyamún 

vásárai a 
Kemenesaljái Ta
karékpénztár R T . 

CselldümUk. 

Deszkát, lécet is 
épületiét waggon-
tételekben azonnal 
szállíthatok. Czell
dömöik, Deák-n. 5. 
Ugyanitt tll lfa is 

kapható. 

Modern 

e b é d l ő 
berendezés kemény 

fából, azon! tvSI 
egyes bútordarabok 
* azonnal eladók 
Schwarze festőmű

vésznél Ostffyasz-
szonyfán, a 1.5</.er-

telepen. 

Hengeres 

daráló 
uj vágással, telje
sen jő karban eladó. 

Om a kiadóban. 
Bárkinél 

magasabb árat 
llsetek 

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

nelnek. 

Szobafestő üzlet. 
Tisztelettel értesítem 

Czelldömöik és vidéke 
n. ó. közönségét, hogy 
Cze!ldOmölköo,Dömölki 
utca 5. számo házban 

szobafestő 
Qzletet rendeztem be. 

Elrálialum uj épüle
tek, Talamint epyea 
Bzobák festését, cimfes-
tást , mázülást ös miu
den a szobafestő szakba 
vagó javí tás t 

ízléssé, modern mun
káimmal óhajtom nagy-
rabecaQlt megrendeiO-
im pártfogását *móg-

auikih-tít kOr.w.̂ -c ; 

vagyok 
kiváló tisztelettel 

LtUca m á n , ht t5 . 

Egy darab s^aba-
donfutó 

kerékpár 
tóljesen jó karban, 
uj gumikkal azonnal 
eladó. Cim meglud-

ható a kiadóban. 

•rooaaitt rtkCjm Mtám vUlaarrjBOai twaeScasn SOeiv-iMiláJllee. CsUVinkaiut, 


