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KEMENESALJA 
Ménjeién minden vasárnap reggel. 

Hirdetés dija előre fizetendő. 

POLITIKAI L a p . , 
felelői uerluslto <-• kiadó : 

I N K G R E V E NÁNDOR. 

Szerkesztőség es kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CzelldöroölkOn, 

M i , jaaaaeadftá " sssiraist-teast Utstfl i"wi..m.inyi'k. 
-fürdetések é v miudeniieiiiii pénziltetekek. 

Czelldömölk harangszentelés ünnepe előtt. 
"Ünnepre készülünk, ünnep előtt 

állunk, hogy egy szomorú háborús epi
zódot lezárjunk. Törekvésünk, iparko-
dásunfe arájrrányul, hogy a világháború 
iiknYftf rsnnkiláwnkal niygijzüntessük, 

Mária kongregáció énekkara. V. 
3. >.\ visszatérő harang*./Irta: dr. 

Koncz József, szavalja Rosta István. 
4. A visszatérő harang. Énekli a 

Jvath., Legényegylet énekkara. 
ő. Üdvözlégy Márta harang. Mondja feltett kincseinket: visszaszereztük s a 

régi boldogabb, megelégedeti magyar Hezi Sári. 
korszak képét teljes egeszében, fényé- 6. Hisfekegy. Énekli a Kath. Le-
Iwn, pompájában vígam élliNnlr H"gy | £»Py»gyH énekkara. - .. 
ezen célt. ezen törekvést elérhessük, 7. Ünnepi szentbeszéd és harang 
első sorban is Istenre gondolunk, kérve szenteíési szertartás. 

Ezután következik a harang, fölhu-

ezredes képviallte. Az ünnepi beszédei 
Talián Andor, a felszentelést P. Börzaei 
Szent Ferenc-rendi atya végezte. A gyö
nyörű ünnepséget mintegy 5—6000 
ember nézte végig. Felemelő volt a hatás, 
mikor á 90 hős névsorát felolvasták. 
Hangos sírás, zokogás volt rá a felelet 

a/, ő segítségét, hogy törekvésünk el-
, érésében kitartók, bátrak és erősek le-

beesünk. > _ . 
Istenre gondolva látjuk, hogy az ő 

dicsőítésére szolgáló czelitiumolki ha-
rangot- 1918. évi augusztus bó 25-én 
tjáboruba bevonultak, harcba szálltak, 
megsemmisültek. Azóta a templom tor
nya megcsonkítva, árván, üresen mered 
az Ég felé, némán áll az emberei kö
zött, nincs szava, nincs hangja, hogy 
az embereket imára buzdítsa, serkentse. 

A czelldomölki róm. kath. hitköz
ség holnap, Kisasszony napján a hábo
rús emlékek egyik lapját zárja la azzal, 
bogy 'a megcsonkított, megüresedett ló

ba,a hadba vonult és vissza nem térő 
ó« harang helyébe >Mária< ha

rangot helyez. Fölszenteltél!, hagy a 
László harang helyébe téve, annak meg
kezdett munkáját folytassa, Isten dicső
ségét hirdesse. 

A harangszentelés ünnepének prog
rammá a következő sorrendben állapít
tatott meg: Holnap, Kisasszony napján 
reggel 8 órára a hivatalok, egyesületek 
és iskolák " testületileg gyülekeznek a 
vasúti pályaudvaron. Pont 8 órakor 
indulás. Elöl lovasbandérium, utánuk 
az elemi fiúiskola, polgári fiúiskolái 
tanulók, elemi polgári leányiskolái tanu
lók, Mária Kongregáció, Szoc. Misszió 
Társulat, Legényegylet, Vasutasok egye
sülete, Ipartestület, utánuk virágokkal 
feldíszített nyolc ökör által vontatolt 
kocsin elhelyezett Mária -harang, két 
oldalt magyar ruhás leányok, egyenru
hás vasutasok, csendőrség mint őrség, 
ezután a nagyközönség. Bevonulás a 
Kossuth Lajos utcán a templom elé, itt 
a harang körül elhelyezkedve, a követ
kező ünnepséggel lesz megtartva a ha
rangszentelés: — ~ — 

1. A harangot szentelő méltóságos 
Jándi Bernardin apát urat üdvözli Nóvák 
Erzsike. 

2. >Az Urnák napja ez* énekli a 

zása és a toronyba való elhelyezése, 
az Ecclesia harangraüvek mérnöké Kin
ké r Frigyes személyes vezetése mellett. 
Ugyancsak részt vesz az ünnepségen a 
harangmüvek igazgatóságának megbízá
sából a vállalat titkára. 

Délelőtt fél 11 órakor ünnepélyes 
apáti nagymise teljes segédlettel. A 
harang első megszólalásának örömére 
a templomban és a templom" előtti téren 
zárt perselyekkel általános gyűjtést ren
dezünk a harang hátralevő összegének 
törlesztésére, amikor '"vailáskülömbség 
nélkül mindenkinek szives adományai 
bálás köszönettel fogadjak. 

A Mária harangra befolyt adomá
nyoknak hírlapi nyugtázását a-mai szá
munkkal megkezdjük, az adományok
ért ezúton ia bálás köszönetet mond a 
róni. kath.' hitközség. Adakoztak: dr. 
Bárdos Rémig pannonhalmi főapát 8 
mm. búzát, Gyömörey György min. 
tanácsos 3 millió, felsőbüki Nagy György 
nagybirtokos 2 millió, özv. Szógyény-
Marich Fexencne grófnő 1 millió 200 
ezer, Pfeifler Ottó vönöczki nagybirtokos 
1 millió, Pintér Imre nagysitkei plébá
nos és hivei 1 millió 34 ezer, Kemény 
Fülöp 2 db 10 koronás arany, Schne-
idler Ferenc 500 ezer, Szabó Károly 
500 ezer, Michl Vilmos 1 mm. buza, özv. 
Kováta Sándorné 1 mm. buza. *" - ' 

(Folyt, köv.) ÍM. J. 

Héeék emlékének leleplazeee Nagyatád 
és Fehérvárcsurgó községekben. 
. Nagyatád nagyközség közönsége a 

háborúban elesett 00 hősi halottjának 
emlékére szobrot emelt. A szobrot mult 
vasárnap leplezték le ünnepélyes kere
tek között.. Az ünnepségen a kormányzó 
is képviseltette magát Fog! Valdemár 
tábornok személyében. A kormány ré
széről Szabó István földmivelésügyi mi
niszter jelent meg nagy kísérettel. A 
honvédelmi minisztert LatMgfe Viktor 

i's'[lércelt kelletlek auuak, inig uincfc 
a szomorú aktusnak vége lett. , 

Ugyancsak a mult vasárnap leplez
ték le Fehérvárcsurgón felemelő ünnep
ség keretében a világháborúban elesett ... — ; 
74 hősének emlékét. Az ünnepségen 
megjelent József kir. herceg őfensége 
szárnysegéde kíséretében. Károlyi Józsel „ 
gróf a község nemzetgyűlési képviselője. 
A katonaságot vitéz Raics Károly tábor- . 
nok képviselte. A könnyeket fakasztó, 
magas színvonalú ünnepi beszédet Jó
zsef főherceg tartotta. > Ott messze, a 
Kárpátok ormain ezer éves azent hatá
rainkon sürü sorokban állnak a korhadó 
fakereaztek éa alattuk nyugoaznak hőa 
testvéreink. Miit ha csak hallanánk kö
nyörgő szavukat: •. -

- Legyetek egyek! Legyetek egysége
sek I Legyetek olyanok, mint mi voltunk, 
akik a hazát mindenek fölé helyeztük 
éa még életünket ia feláldoztuk érte.' 

— Tegyetek e szent helyen foga
dalmai, bogy mocskos forradalmak 
szennyes árja többé nem érinthet ben
nünket, mert .hazánknak mindannyian 4 

nemzeti alapon álló, Szent István koro
nájához mindenkor hü fiai maradunk.* 

A katholikus egyház részéről Balkai 
Ferenc esperes, a református egyház 
részéről dr. Antal Géza püspök h., aa 
evangélikus egyház részéről Takács Elek 
esperes áldotta meg az emlékművét. 

Vajba már mi is ott tartanánk-
czelldömölkiek, ahol a nálunknál sokkal 
kisebb és jelentéktelenebb községek. 
Czelldömölk lakossága sem lehet közöm
bös e tekintetben és kötelességének kell 
hogy ismerje a kegyelet lerovását hősi 
halottaink emlékére. Mozduljon meg 
tehát minden faktor és ki-ki tehetségé
hez képest járuljon hozzá a kegyelet 
lerovásához, mert ezzel tartazunk azok
nak, akik a hazaér* életüket áldoz
ták fel. -

Cipészsegédek, akik varrott 
és szeges mankában jártasak, 
felvétetnek Csuka Istvánnál 

CzeUdömölkön, Sági-ntca. 

ANGOL RUHA ÁRUHÁZ Legújabb szabású raglánok, divatöltö-
ALTMANN BERNÁT nögÓ^kabatok és az ÖHHZW férfi, fiu 

P Á P A , KOSSUTH LAJOS U T C A » SIÁM. nbkm dUuA ugy valautéklwui és o l c s ó á r a i k * a 



Kolturnap CzelldömölkOn. 
Amiül a Kemenesalja augusztusi szama-

bau megírta, a CzelldömölkOn tervezett kul-
turnap nemi daturaeitnlodásáal megvalo-ul. 

_ Az ; i p i i me gvalósitésat mag i Posfaj 
Gusztáv főszolgabíró vette kezébe, aki meg
szervezte a r ndezó bizotgsai ot, mely az 
Ounep>ég iOisó kereteinek meureudezését 
vállalta, az estély gazdag és CzelldömölkOn 
esemény számba menő magas oivoju, tartal
mas és programiuját a résztvevő vendégek 
adják. 

Az ünnepi megnyitót, tekintettel a já
rási, de egész varmegyénket érintő nemes 
ÉJ L.nl.ia tnllnr Aa ..mhi.rh.i-Mi j-élra, gróf 
Cziráky György nemzetgyűlési képviselőnk 
mondja. 

Szombathelyről pedig a következő ven
déget, illetőleg előadó művésznőket, művé
szeket és írókat jelentette be a kultúregyesü
let vezetősége. .. -

Bárdos Alice hegedű éa Kartner Gitta 
zongoraművésznők, dr. Giay Frigyes, ósz 
Ivan. Tompa Kálmán irók és Tóth Kálmán 
szavaló művész. Heckenast Ferenc, KOrmeudy 
Kálmán, dr. Németh Lajos, Bíró István, Kúh 
Fenne, Fischer Lajos, Horváth Ferenc é s 
Jarisch János különböző énekszámok szereplő1. 

A kulturestély folyó bú 21-én fog s 
Korona nagytermében megtartatni. Előadás 
után közvacsora tartsuk a vendégek tisztele
tére, melyen résztvenni óhajtók szíveskedjenek 
Mater István helybeli kereskedőnél jelentkezni. 

Helyarak: L hely 10 ezer K, 11. hely 
90 ezer K, III . hely 16 ezer K. Jegyeit vált
hatok Zlehovszky, Örlei, Mayer éa Dinkgreve 
Nándor kereskedésében. 

A helyarakai a rendező bizottság nem 
szabta magasan, hogy mennél szélesebb kör
bea biztosítsa az ünnepély erkölcsi és anyagi 
sikerét, de .felkéri a közönség tehetősebb tag
jait, hogy felülfizetések utján pótolja a nemes 
célt. Ugyancsak a nemes oél érdekében bár
kitől elfogad a rendezőség esetleg jegy váltság 
cimén adományt. A költségek kímélése szem
pontjából külön meghívókat a rendezőbizotts_ 
ság nem ing kibocsátani. han=m ezúton kéri 
a szives tudomásulvételét és a kulturcél 
mennél hathatósabb támogatását. 

Szomorú szüret. A 
Irta Domány Syula, a Magyar-Olasz Bank 

igazgatója. 
A bor ára január óta megháromszoro

zódott Ennek oka abban keresendő, bogy az 
egyéb szeszes italok, kOlöuöeen. a sör éa pá
linka aránytalanul emelkedtek, a bor pedig 
teljesen el volt hanyagolva. A magyar bór 
ugyanis a szomszédos államok rédvámpoüti-
kája miatt a korábbi fogyasztási piacokra, 
igy különösen Néraetausztriába, Csehszlová
kiába nem gravitált és igy a készletek az or
szágban meglehetősen nagyok voltak. A hoaszn 
téli fagy a szőlőknek sokat ártott, különösen 
olt, ahol nem voltak takarva és már előre 
látható volt, hogy ezeknek a terméshozama 
a mult évinek a felét sem fogja elérni. A 
tavaszi időjárás sem kedvezett a szem fejlő
désének, mert a május közepéig tartó esőzést 
hirtelen nagy meleg váltotta fel. Ez a szeszé
lyes időjárás kitermelte a peronosporai, mely 
különösen a homoki szőlőkben nagy arányok
ban lépett fel — a lörtharmattal együtt — 
főleg Kecskemét, Gyöngyös és Jászberény 
yidékéa A Tokaj-Hegyaljai vidéket pedig a 
peronoszpóra elkerülte ugyan, azonban olyan 
hatalmas ciklon és jégeső pusztította juhos
ban, .hogy egyes vidékek — különösen Tareal 
— szőlőtermését úgyszólván teljesen tönk
retette. 

Igy érthető, ha a meglevő borceszletek 
iránt az érdeklődés erősbödött és az árak 
emelkedtek. 901 a szeszárak emelkedése foly
tán s gazdaságaik munkásaiknak a pálinka
adag helyett bort utalnak ki s ezeknek a 

borfogyasztása folytán is az elhelyezési lehe 
tőség kOuoyebbé valt. Ez arra indított egyes 
borkereskedőket, hogy a külföldön fekvő ma 
gyar boraikat Magyarországra visszaszállítsák, 
mert még a keilós hvarköltség mellett is az 
itteni árak még mindig magasabbak voltak a 
külföldieknél.- ." 

A gazdák a várható szőlőtermés meny-
nyisége és minősége miatt folyton panaszkod 
tak es bár ez nem mindig irányadó,, a jelen 
esetben a panasz tényleg indokolt, mert Ma
gyarország szőlőtermése a mult évinek alig 
20 százalékát teszi ki éa minőségileg mögötte 
messze elmarad. Az 1923. évi kecskeméti, 
egri éa jászberényi' borok 12—13 százaléko-
sak voltak, az ideiek jtlagminősége pedig 

Koczor Márlou alsósági ev.. Koczor Kálmán 
borgátai ev., Mainone Ernő izsakfai kath 
Szabó Imre vásárosmiskei kath. tanítók. 

Házaiság Nagy Jenő helybeli órás és 
ékszerész tegnap délután ö órakor tartotta 
esküvőjét a helybeli ev. templomban Dalán 
Teruskavai. 

Veszedelmes birkózás. Doouert cir
kusz-igazgató itteni előadásai alkalmával is 
birkózó estéket rendezett, hogy aki őt a bir
kózásban legyőzi, 1 miflió koronát kap tőle. 
Az ügyes, erős birkózó igazgatót nálunk nem 
tudta senki sem legyőzni. Győrben szintén 
birkózó estét tartolt, azonban ez balul ütött 
ki ra, mert Munk Lajosmészárossegéd birkó
zás közben ugy földhöz vágta Donnert jgjjg. 

10 százalékot sem fogja elérni. Ritkaságszámba 
megy, hogy egyes helyeken már augusztus 
utolsó napjaiban megkezdték a szeretet, mi
vel a tartós esős idő miatt további károktól, 
az elrothadástói (éltek. •— 

A magyar kereskedelmi mérleg szem
pontjából nagyjelentőségű a bortermés, ka
tasztrofális rossz eredménye, mert kereske
delmi mérlegünk aktív tételeinek jelentékeny 
részét képezi bor-ex törtünk. Ebben az évben 
az as aktív tétel el ing maradni 

De nemcsak a rossz mennyiségbeli ered
mény folytán marad el bor-exportunk, hanem 
azért is, mert az egyik fontos piac, Lengyel
ország semmiféle szeszesitalt nem enged be, 
Csehország négy és Ml csehkoronával rajtja 
litereokint a bevitt magyar bort, Ausztria 
pedig csak IS százalékon (elüli bort enged 
be, ilyen pedig az idén nem fog nálunk te
remni. Németországon sam gravitál a magyar 
bor egyrészt a magas vasúti fuvar miatt és 
másrészt azért, mert egy Franciaországgal 
létesített megállapodás a magyar borokkal 
szemben előnyben részesíti a francia borokat. 
Hátra volna még Sveiz és Hollandia, ezek 
azonban oly kis fogyasztók éa inkább — 
különösen Hollandia — palack borokat vásá 
rotnak. hogy- export izempootjából alig jön
nek figyelembe, KtilőLOsen Sveiz Olasz és 
Spanyolországban olcsóbban tud borokat kapni, 
mint tőlünk. 

H I R E K . 
A asreagoiérttiéll egyházi funkciók 

megtartására az apátság felkérte gróf Mikes 
János m-gyéspuapököt, aki azonban épp e 
napra tervezett Nagymáriaczellbe való u'.ja 
miatt sajnálattal a meghívásnak nem tud 
eleget tenni. Igy a harangszemelést Jándi 
Bernardin apai, kormány főtanácsos végzi. 
- Egyházközségi gytlss. Ma delelóit az 

ey. templomban hálaadó aratási istentisztelet 
tartatik, melynek végeztével az összgyOleke-
zet több fontos tárgyban közgyűlést tart. 

Esküvé. Szabó Géza pápai állampénz
tár! tiszt szeptember 14 én délután 4 órakor 
tartja esküvőjét az alsósági róm. kath. temp
lomban Németh Hassal, néhai Németh Ede 
volt nemeskocsi malomtulajdonos kedves 
ieanyával. 

ádomásy a hősök siobrára. A czell
dOmOlki Honig-telepen lakó iskolásleányok 
augusztus 31-eu délután színielőadást rendez
tek. A belépődíj címén beszedett 16000 K-t 
a felállítandó Hősök emlékoszlopának alapjára 
adták á l • 

Aa állami polgári íiaiskola ép í t te tése 
erősen halad előre, a tetőzet mar zsinde
lyeivé készen áll, most a belső részeken 
dolgoznak. A tanítást az nj' iskolában a jövő 
évben kezdik meg, . 

Böléptetstt taaiték. A kultuszminisz
ter a 30 éves szolgálati idővel rendelkező 
tani lók részére is megnyitotta a VLL fizetési 
Oiztátti. Ezeu uitnataa rttséptsk Szótady \ taüaáta .aMirniiilit k^séáztéoeVamely 
Dénes czelldOmOlki ev, Derhán József dukai 
kath., Varga Dédes duaat ev, Huehthausen 
Gyula pusztaesói községi, Kiss János nagy-
simonyi kath, Ludván János nagysimónyi ev., 

gatót, hogy inszakadást szenvedett. 
Iparosok műkedvelői előadása, A 

helybeli iparos ifjúság október 4 és 6 én az 
éy-iteudő Iparosok és Kereskedők Otthona 
javára műkedvelői előadást es táncmulatságot 
rendez. Színre kerül a Szerencse fia. 

Adomány. Koczor Lajos helybeli máv. 
iroda segédtiszt a C S. E. házipénztára javara 
55000 eser koronát adott, melyért köszönetet 
mond as Egyesület vezetősége. 

l e v á s . Ezen helyről figyelmeztetjük a 
nagyérdemű korzózni vágyó közönséget, hogy 
tekintettel as : ünnepekre, Czelldömölk község 
egész területe egy nagy központi ivlámpá-
val Issz kivilágítva, igy a korzó ia teljes köz
biztonságba lesz helyezve. (Feltéve, ha nem 
less felhős idői Szedő.) Figyelő. 

Ai nj .Mária, harang sebei Oltja, A 
megérkezett aj harang vasutikocsijál, mely le 
nem szerelhető oldalakkal volt ellátva, a ko
csit s fűtőhazi emelő dara alá hozatták és 
egy oldaloélkOli kocsira helyezték a harangot. 
A harang áthelyezése szerencséién megtör
tént, azonban a vasúti kocsi hatalmas vss-

I rakoneája eldőlt s a kosai mellett tartózkodó 
I Kárász József nyög. máv. Wkslsmi, városi 

adóellenőr jobb kasének 4 ujjai annyira Osz-
szeroncsoltk, hogy kórházi segélyben kellett 
részesíteni. 

Sport-mulatság. A czelldOmOlki Sport 
Egylet ma este fél 9 órakor a Korona-szálló 
termeiben gróf Cziráky György nemzetgyűlési 
képviselő- és Gyomörey György miniszteri 
tanácsos fővédnöksége, dr. Pletnita Ferenc 
kormányfOtanáesos, az egyesület diszeloöke, 
Jándi Bernardin kormányfOtanáesos, dömölkí 
apái, vitéz Fekete Lajos az egyesület diszel-
nOke és cwngeri Haczky Egon az egyesület 
elnöké védnöksége mellett táncmulatságot tart 
A tiszta jövedelem az egyesület sportfelsze
relésére lesz fordítva. A rendezőség fáradha
tatlanul munkálkodik, hogy a mulatságon 
megjelenők egy igazán élvezetes, hangulatos 
sport-mulatság emiékeivel legyenek gazda
gabbak 

Polgári liaiskolai növendékek a pá
pai kiállításon. Tegnap délelőtt polgári fiú
iskolánk növendékei tanáraik vezetése mellett 
Pápára utaztak az ottan megnyílott falukiál-
litás megtekintésére. Az ott látottak bizonyára 
maradandó emlékként maradnak meg az 
ifjúság emlékezetében, amelyeket ngy önma
guk, mint hazánk javára bőven gyümölcsöz
tethetnek. 

Házlelépités 6 éra alatt Egy magyar 
mérnOk szenzációs találmánnyal lépett a 
nyilvánosság elé. Förster Frigyes gyáros csü
törtök délután bemutatta találmányát a sajtó 
képviselőinek, de megjentek ott vállalkozók, 
mérnökök, technikai éa egyéb szakemberek, 
akik meglepetéssel hallgatták Förster Frigyes 
gyáros és társa Gyeoea mérnök fejtegetéseit. 
Mindenkit bámulatba ejtett a osodás találmány, 
hogy jó és tartós házhoz juthat bárki kevés 
költséggel. A találmány lényege, bogy kettős 

egymásközOUi Örege -szigetelő anyaggal vsa 
kitöltve. Ezek a vastalak se a hideget, se a 
meleget nem engedik á t Egy családi hás fel
építése «—« óra alatt megtörténik és két 
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Kizárólag elsören 
da minőségben a 

legelőnyösebb 
árakon 

Női és férfi ruhaszövetek. 

S T i i R N J Ó Z S E F R . T . 
Budapest, Calvin-tér 1. Alapíttatott 1860-bau. 

Női, férfi és gyermek fehérnemflek. Vászon és mosáárak. 

Kiiárólag ehóren 
dü minőségben 

legelőnyösebb 
árakon 

szoba-konyhás, fürdőszobával ellátott lakás 
nem kerül több.' tygyvenuégy millió koroná
nál. Uinden további szoba 14 millió koronába 
keHll ás ami a fő, akár az egész bazat.avagy 
egyes szobát ebbfll bárhova al lehet helyezői. 
A gyar' valószínűleg hamarosan bankhitelt 
kap es akkor elfogad részletfizetésre is ház
építést A találmányt igen nagy érdeklődéssel 
fogadták. 

Honfoglaláskori ösi temetőt tártak fel 
Székesfehérvár határában. Eddig mintegy 40 
honfoglaló magyar tetemét találták meg. A 
csontvázakon talált ékszerekből .állapítottak 
meg,' hogy a sirok a honfogláláa idejéből 

-vaMfc — _ _ 

W E I L E R ™ Ü E £ 
1 divatárnháza Czelidömöik 

Járásblróságt épület. 
i Üzletünket megnagyobbítottuk, 
; áruraktárunkat kibővítettük, raktáron 
| tártjuk a következő cikkeket: 
i Férfi szövetek. 
j Angol öjlönykelmék, fekete s/.ino-

A seproni keröleü kereskedelmi éa 
\ iparkamara a jövő évben fogja megünne

pelni 76 évee fennállását. 
Helypénzekrél. Közöltük már, hogy a 

képviselőtestület elhatározta,miszerint a hely
beliek tekintettel arra, hogy a közterhekhez 
úgyis hozzájárulnak, a helypénzfizetés kötele
zettsége alól felmentetnek. Múltkori közlésünk 
idején még aehézméoyek voltak az életbe
léptetés körül, amelyek most már elmultak 
és igy mi sem áll útjában életbeléptetésének. 
Egyben kötelességünknek ismerjük értesíteni 
a közönségei azokról a megazorilásokról, me
lyekhez i helypénzfizetés elengedése kötve 
van. Ugyanis a helypénz csakis olyan hely
beli lakósoknak van elengedve, akik a piacra 
került terményeket illa-ve a piacra hajlandó 
állatjaikét Czelidömöik község határában ter
melték, illetve aevelik. Nem részesül tehát 
helypénzelengedésben olyan czelldömölki lakos, 
aki bár helyben lakik, de gazdasága más 
község területén fekszik éa ott adózik. 
* Bajnoki mérkéié*. A kedvezőtlen idő 
miatt elmaradt Törekvés—C. S. E. mérkőzés 
ma_vasárnap délután 4 órakor lesz megtartva, 
ezt megelőzi a két helybeli II . oszt csapat 
barátságos mérkőzése. 

Házépítések megkezdődtek. Az apát
ságnak a dömölki ntcán elterülő telkén a 
házhelyhez jutottak serényen hozzáláttak az 
építkezéshez agyannyira, hogy már is öt tel
jesen tető slá vont aj ház hirdeti, hogy uj 
városrész lesz. Értesülésünk szerint még ez 
évben vagy öt ház építését fogjak megkez
deni s tető aía emelni a ezzel végre a hábo
rús lakásínség ha uem is megszüntetve, de 
legalább enyhítve lesz: — 

Javíthatatlan fiatalkora bűnös. Egy 
17 éves fiatalkorút a bíróság lopás miatt 2 
és fél évre elitélt, amely büntetését a czeglédi 
fiatalkorúak fogházában töltötte ki. Czegléd-
ről gyalog igyekezett Felsőőr körűi levő tar-
tozkedási helyére s mig községünkbe ért, 
mindenfelé kisebb-nagyobb lopásokat és be
töréseket követett el, mig nem tetten érték s 
a csendőrök elfogták. Széleskörű nyomozást 
folytai le a csendőr-ég, hogy kiderítse, hol 
és minő bűncselekményeket követett el a 
javulás helyéről a bűnösvényéne jutott fiatal
kora bűnös. 

Vasutas naggyálés A magyarországi 
keresztényszociális vasutasok országos gazda
sági egyesülete (Voge) helybeli elnöksége f. 

. bó 14 én d. e. 2 órakor a Griff-szálloda nagy
termében naggy ülést tart melyre az összes 
vasutas kartársakat ezúton is meghívja A 
gyűlésen a vázolások gazdasági helyzete, 
valamint egyes kategóriák sérelmei leesnek 
megvitatva Kartárs! üdvözlettel Csoknyay 
József elnök, Kanka Róbert titkár. 

ktng es zsakett szövetek. Finom' veluui 
és tükörposztó télikabát kehnek, Dobié 
Ragián kelmék. 
Női szövetek. 

Sima puplinok éa schewiotok min
den színben, kazánok, női posztók, kosz
ttini kelmék, divat aljszövetek, velourok 
és Coverkot kabát kelmék. 

Cosmanos-gyapju és pamut delinek, 
Enderlio és Goldberger festők és Bal
hétok, férfi inajzefirek, libertik. 
Kelengye cikkek. 
- Kanavásznak, liliom vásznak, Schroll 
scliiflbnok, angol schiflon-batist 80, 90, 
130 ess. szélességben, paplan és lepedő 
vásznak, asztal éa ágyteritők, darhast 
abrosz és türülközők, paplanok. 
Férfi divatcikkek. 

Kalapok, sapkák, nyakkendők, zseb
kendők, kész férfi ingek, gallérok, ké
zelők, harisnyák és zoknik. 
M l dlvatcikjcek. 

Flor, moalin, selyem és fátyol ha
risnyák minden színben, gyermekharis-
nyák minden színben és nagyságban, 
keztyük, fűzővédők, kész női ingek és 
Combi nek. 
Saabé kel lékek. 

Raktáron tartunk mindennemű 
férfi és~női szabókellékeket .— . 

| Setyaai á r i J t -
Taftalinok, Crepdesinek, Trikkosely-

mek minden színben. 
Kész nöi kabátok 

Külön konfectio osztály velour, posztó 
és kötött női és gyermek kabátok, női 
és gyermek scbwetterek, mellénykék 
(jemperek). , , 
Kendöárnk 

Gyapjú plaidek, pamut sálok. posz
tó nagy és kiskendők, gyapjú és pamut 
fejkendők és kötött kendők. 
Szőnyegek, pokrócok, gabonás zsákok. 
FenU cikkeket a legélesebb árban 

áraaltlnk 

Zongorát .̂ „tdé'sVJvaa1]:: 
Jenő zongorahangoló. Előjegyzések e lap 

kiadóhivatalába kéretnek. 

Vasvármegye levéltárosa. Csizznazit 
Láazlo, varmegyei löievéllárös távozása loly-
t.ni ezeo állasra » főispán Guáry Ernőt ne
vezte ki. 

Címadományozás. A kormányzó Eőry 
Vilmos sárvári gyógyszerésznek közhaszna,, 
érdemes tevékenysége elismeréséül a m t; r 
kir. kormanytanácsosi címet adományozta. 

Jégeső Sxombatbelyen. Szerdán d. u 
3 óra előtt percekig tartó jégeső esett Szom
bathelyen. Nagyobb károkat nem okoz-ti a 
jégeső, mert vizesen esett 

A Magyarság eirnü napilap, mely Mi-
lotay István dr. szerkesztésében jelenik meg, 
a kere«rl»ny n e m m i irányzat iniran»i iy , n« 
képviselője. Elsőrangú Írógárdája,- vidéki és 
külföldi tudósítói a lapot nemcsak ewveunt 
teszik, de jól értesDItségével mindenkit tud 
tájékoztatni minden közérdekű eseményről. 
Címe: Budapest, VII. Miksa-utca 8. Kérjen 
mutatványszámot. 

Aa nj lakóházak adómentessége A 
hivatalos lap augusztus 87-iki ariraábaa meg
jelent rendelet szerint 1924. évi janaár 1 tői 
1926. november l- ig épülő nj házak ntt.ii 80 
évi teljes adómentesség jár. Ezen házak men
tesek a pótadók éa kincstári haztiaeaom-estc-
sedés alól is. Lebontott házak helyébe épített 
nj házak 20 évre adómentesek. Ha aj lakás 
keletkezik a toldalék építkezésből, az is 30 
évre adőenantss, 

Psdák Sári vezércikke. Egy teljes • 
felvonásos színdarab. Szenes Béla »A buta 
ember> cimü vígjátéka. A Vera Mirceva pre
mier beszámolója képekbea és irtában. Stella 
Adorján vicclapja. Szigethy, Szakmáry, Feíks 
ötletes rajzai. Szeues Béla kórokija Befejező
dik az országos knrzószépségverseny. Páratla
nul gazdag mozirovat Gyönyört képek, érde
kes cikkek. »A bálna* cimü Őrien hímről. 
Sport Bivat a Színházi Életben, Incze Sándor 
hetilapjának aj arámiban, amelynek ára 8000 
korona, negyedévi előfizetés 80 ezer korona. 
Kiadóhivatal Budapest Erzsébet-körut 20. 

A román kormány a könyvtárakból 
Uta l akarja üldözni a magyar kény veket. 
Temesvárról jelentik: Az összes temesvári 
állami iskolák és könyvtárak rendeletet kap
tak Aoghelescu minisztertől, hogy a könyv
tárakban levő magyar nyelvű könyveket Cso
magolják össze és küldjék Bukarestbe, mert 
a kormány ezeket' a magyar kormánynál 
francia ée angol könyvekre kívánja becserélni. 
A rendelkezés annál kínosabb feltünétt és 
megütközést kelt, mert Anghelescu kizárólag 
a magyar köoyveket kívánja kiemelni a könyv
tárakból, de a német, vagy más nyelvű köny
veknek hasonló módon való kic-erélteiéséről 
nem intézkedett. K, K. K.) 

Föld éa házhelyigenylök ügyeimebe. 
Tisztelettel értesítem a föld és házhelyigénylő 
társaimat, hogy az országos földbirtokrendező 
bizottság 14064/0. F. R 1924. sz. rendeleté
vel illetőleg értesítésével ugy döntött, hogy a 
földigénylöket (kertigénylöket) földhiányában 
elutasítja, • házhelyigenylök részére pedig 
utasítja a kerületi tárgyalás vezetőjét Hanoy 
sárvári kir. járasbirót, hogy a házhelyekre 
vonatkozólag ujabb összeírás foganatosítása, 
az összeírásnak közszemlére tétele és az uj 
jelentkezéseknek tekintetében az 1924. VÖ, 
tc. 3. §-a értelmében járjon el. Az egészből 
áz következik, hogy mozgalmunk ha nem'is 
nyert olyan elintézést, mint ahogy valameny-
nyien szerettük volna, azok a társaink, kik 
teljesen nincstelenek, mégis abba a helyzetbe 

Kemenesaljái Takarékpénztár Részvénytársaság (Celldömölk. 
Foglalkoaik mindeoneseö bauk—arn Oaletekkel. Tőzsdei megbízásokat legelőnyösebben 

-heti koastkamatra éa Mlcaflaoket trynjt 
teleloa: m taljaatt Mai id UtmOUM UHM bakaiakat 

váltókra éa egyéb értéktárgyakra. 
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kerültek, hogy kérelmük mozgalmunkból kifo
lyólag meghallgatásra talált A fold és kert-
igény lésről sem mondunk le teljesen, habár 
ezira: i kérelmünk egyelőre löldhianyában 
(ahogy az értesítés mondja) kielégítést nem 
nyerhetett, mégis bizom abban, hozy találni 
fogunk alkalmas területet a fold és kertigény- ' 
lók l :ényeinek kielégítésére. Várjuk t-hat , 
nyűg omana! a tárgyalást vezető bíró urat. I 

Tisztelettel . Csoknyay József. 
Egyszerű igazságok címmel most je

lent meg a .Közérdekű Levelek* el-ö évfo-
lyainaoak kü.On kötetes kiadása. Az .Egyszerű 
igazságok* a mai idők legnagyobb, legfonto
sabb és legégetőbb kérdésével, ;< szociális 
kérdéssel foglalkozik. Nem a nagyképű tudo
mányt szag magas lovára ülve, de miBdenki 
által i-jegérthelő módon tárgyalja ezt a nagy 
kérdést Érdekes és élvezetes olvasmány ugy 
a e^egyszerübb, mint a legmagasabb mű
veltségű egyenek részére. Meg nem cáfolható 
• E'iys :erü igazságok* alepján mutatja ki a 

-Marx léle kommunista elvik tarthatatlanságai. 
isirieri-jti a kommu nstak táborának szerve- j 
zetétj a testvéri viszonyt a kommunisták két 
fOágazita: a szeoald-mokratak és bolsevis ták - ' 
kOxöti s leleplezi a munkások vezetőiül ma- \ 
gufcal feltolókat, mim azok igazi kizsákmá- ' 
oyolóit. Az ..Egyszerű igazságok* amellett, | 

"hogy élvezetes olvasmány, nélkülözhetetlen ' 
kéziki nyv minden politikusnak, közigazgatási j 
tiszin lelőnek, és mindenkinek, akit a inuu- j 
i. iski -des, vagy a társadalomtudomány érde- l 

- k T a n u l s á g o s es hasznos olvasmány ugy ; 
rhun. isnak, mint munkaadónak, >proletár• : 
n i ; > ak ngy, mint .bnrzsuj. nak. Kapható 
mind n könyvkereskedésben és rleld János 
köoy lyomdájában Budapest. III. Zsigmond- I 
utca !Ö — példányonkmt 80 aranyfillérért 

Állami koncessziót kapott a szili szö
vetkezet. Hatvanhárom rabavidéki és keme-
Il£-a' n kOzség vállalkozását jelentő Vi/i-r.'t 
Hasriositó Szövetkezet augusztus hó 27-én 
Tahy Jakab elnöklete alatt ülésező tarcakOzi 
bizo -ág ítélete alapján megkapta a . Rába
vizén a kihasználását engedélyező állami kon-
ces-z >t. Az 1918. évi XVIII. tc. 20. S-a 
alap.ni 100 lóerőn felüli vízerek kihasználá
sára csak az nyerhet engedélyt, akinek javára 
az á lam a vízhasználatról lemond. Hosszas 
tárgyalások előzték m-g a szövetkezet kérel
mének teljesítését és erős küzdelmébe került 
a sr vetkezetnek, mig hatvanhárom kOzség 
javára mag tudta szerezni azt a nagy ter
mészeti kincset, amely évente hétezer vaggoo 
szenet reprezentál. Dacára annak, hogy az 
ai. im szegénységénél fogva — mint ahogy a 
peti/ igjminiszter k ipviselője a miniszterközi 
bún; ság tárgyalásán kifejtette — vizierőket 
kiépi.eoi képtelen, mégis csak a kereskedelmi 
mii. zter képviselőjének erős állásfoglalása 
otáu sikerOlt az e lső tárgyaláson azt a jogot 
meg-zerezni, amit egyébként a tOrvény a 
sző- ikezet részére úgyis biztosit. Az állami 
kozc s.-ziu elnyerése folytán a helyszíni enge
dély zési eljárásnak különösebb akadálya már 
: . i : <- n, miért is a több mint ötezer tagot 
s z a n á l ó tőkeerős szövetkezet nyugodtan néz 
a további hivatalos -eljárások elé és reméli, j 
•ht-(!J a kisebb jelentőségű engedélyek meg- J 
s z - r - é s e simábban fog menni, mint ahogy az 
állami engedély elnyerése ment a igy rövidé- I 
•j-n alkslma lesz azt a mdnkát megkezdeni,.! 
a.-.n- y hatvanhárom községet ázsiaijsOtéiség-
b-t lyogateurópai színvonalra emel%samely
nek eredménye lesz a községek olcsó villamos 
árammal való ellátása. 

1 romániai Kara hadseregnek siral
mas helyzeti. Kolozsvárról jelenük: A Lupta j 
bo-szabb cikkben kesereg a román hadsereg I 
p.i-. tulásan. amelyért a kormány hivatalos i 
gazdasági politikáját okolja, A cikk szerint a j 
tisztikar, legénység, sőt a hadsereg lóállománya ] 
is a leglehetetlenebb nélkülözéseknek van ki- | 
t-- -.->• és ezeknek a nélkülözéseknek nyomán 
mái s jelentkeznek a pusztulás szimptomái. 
E - t as alhtast a Lopta konkrét adatokkal 
erő- i'.i meg. Elsősorban megállapítja, hogy a 

' k Üresek, a pótkeretek elnép-
ilednek, meri senki sem akar pályázni a 

i i l - i a i kari erre, amely a nyomorgás valasz-
' >s -. jelenti arra, aki katonai pályára lép. A 
ráeg'evO tisztek is sorra kénytelenek mellék-. 

. . K-eMENESALjA 

foglalkozásokat vállalni, mert fizetésükből 
képtelenek megélni. Az állam egy egy közka
tona élelmezésére naponta 11 leit fordit. Mit 
és mennyit ehet egy román katona —.kérdi 
a Lopta — az előirányzott 11 leiből akkor, 
amikor egy kg. barna kenyér 65 lei, a ke
nyéren kívüli élelmezésre tehát csak négy és 
fél lei marad. A siralmas élelmezésnek máris 
két következménye mutatkozik: Egyfelől a 
tuberkulózis végez rettenetes pu9zlitásokat a 
hadseregben, de másfelől nagyon sokan szök
nek meg a katonaságtól, látva, hogy a silány 
élelmezés folytán bajtársaik tömegesen válnak 
tuberknlotissá. Az elfogott szökevények nagy 
részé tettének indokolásakor a folytonos és 
már kibírhatatlan koplalásra hivatki zík. A 
kincstár óriási károkat szenved a hadsereg 
lóállományának pusztulása folytán. Egy-egy -
ló élelmezésére ugyanis busz leit irányoztak I 
elő, egészen természetes, hogy hosz leiből-1 
épen úgy nem lehet egy lovat élelroezni.mir.t | 
ahogy 11 leiből nem'lakhat jól egy -mber : 

még akkor se-a. ha az előirányzott összeget 

35. svatu. 

teljesen az előirányzóit célra forintján. Vegyük 
azonban figyelembe azt is. hogy « tisztikar 
s3m tud a fizetéséből megélni e- mellékfog
lalkozás .után kell látnia — .kézenfekvőt 
tehát, hogy a tisztikar párfőm es puderszam-
láit — legalább részben a .minden szentnek 
maga felé hajlik a keze* elv alapján is a 
prófunt és abrak pénzekből .kényte len , ezt 
fedezni. (K." E . K.) 

A szerb kormány külföldi propaganda-
osztályt állit lel. Ztgrabbél jelentik: Az 
úgynevezett utódallamokban tudvalevően — 
p-rsze csak általunk tudvalevően — nem 
bánnak keztyüs kézzel a kisebbséirkkel. A 
horvát autonomista part kiüldözött, de most 
Zágrábba visszatért vezére ftad.es meuiehe-
tösen hangos szóral és szép sikerrel hivta 
fel a világ figyelmét az S. H. S. államnak 

kisebbségeivel," főleg á horvátokkal szembe, 
gyakorolt jogfosztó és elnyomó politikájára. 
Természetes, hogy az S. H. S. államot kellé, 
melle:.ui érinti a .demokratikus* nimbosáaak 
megtépázasa és ezért elhatározta, hogy kfll-
földi propaganda-osztályt állit fel, .amelynek 
elére Groll Milánt nevezte ki. Groll urnák 
lesz a — nem kis — feladata az, hogy , 
szerb kormány jogfosztó és elnyomó intézke
déseinek kifelé demokratikus «s igazságos 
színezetet adjon. — — ( K ; - E . g_) 

l i k raboltak k i a Bzlevákokat ? p 0 . 
zsonyból jelentik: A törvényszék érdekes pert 
tárgyalt tegnap. A vádlott egy Zrínyi Zsu
zsanna nevű öreg szlovák asszony volt, aki a 
vad szerint egy vendéglőben Massarik elnök 
és Benes falon függő arcképeire mutatva azt 
a kijelentést tette, hogy ezek az urak^rabol-
ták ki Szlovákiát és a szlovákokat. A bíróság 
a tárgyalást elnapolta a bizonyítás kiegészí
tése végett, persze nem arról" óhajtván meg
győződni, igaz-e amit ni~ Őreg tótasszouy 
mondott, hanem ólyáo tanuk meghallgatása 

égett, akli a vad szeTlül Igazolhatják, hogy 
az asszony még súlyosabb és lázítóbb kifeje
zéseket is iiasznalt. " (K. E . K.) 

G a l g ó c z y tanintézet 
Budapest, VIII. Mária Terezia-tér 3., 
teljes anyagi garanciával készít elff 

magánvizsgákra, érettségire. 

Teljesen 

u j m é h k a p t á r 
olcsón eladó Czelldömőlkön Árpád-u. 

» 23. szám alatt. 

A (Nemzeti) Magyar Áruházban 

Z l e h o v s z k y D e z s ő n é l 
az olcsósági hullám még mindig tart. 

Á r a i n k a t még mindig lefelé száll í t juk. 
Felhívom a vevőközönség b. figyelmét, hogy mielőtt rőfös, rövid 

és mindennemű divatárukban szükségletét fedezné, okvetlen, saját érde

kében üzletünkben versenyárainkat megtekinteni szíveskedjék. 

Olcsóságról, szolid és pontos kiszolgálásról mindenkit biztosítunk. 

szives pártfogást kér Zlehovszky Dezső 
a (Nemzeti) Magyar Araház 

Járásbirósági épllet. C z e l l d ö m ő l k ö n . 

Gallér és mindennemű tisztítást és festtet vállalunk. 

Szülök figyelmébe!.' 
A kezdődő iskolaév alkalmával felhívjuk a t. szülök figyelmét üzletüokre, mint a 

legelőnyösebb beszerzési forrásokra. - <i • 
Nagy választékot nyújtunk a következőkben: ' 
Uri, női és gyermekharisnyák, soknik, keztyűk, kötött kabátok, mellények, szvetterek 

tricóárnk, kötények stb. 
Dn és női fehérneműk, továbbá a legújabb divatú blusok, Ovek, kalapok, sapkák, 

retikűlök, séta botok stb. % 
Előrajzolt és kész kézimunkák, hímző, kötő, horgoló selyem, pamut és gyapjúfonalat 

cérnák, magyar perzsaszőnyegek minden nagyságban. 
Babakélengyék, piperecikkek, di.szkosarak, szalagok, csipkék,- cérnák stb. 
Sportcikkek o. m. -foottball, vivő és athletikai felszerelések, dresszek stb. 
Mindezek a legolesőbbtől a legfinomabb kivitetheti.' ' - - - . " " 

' Női ruhák guvlírozasa. plisszirozása és hohlozása. 
Amidői mégegyszer t. vevőink figyelmébe ajánljuk üzleteinket, megjegyezzük, hogy 

aki ezen hirdetésre hivatkozik, a vásárlás végösszegéből 5 százalék engedményt kap. 

Ifj. Stern Lipót P Á P A . Alapítási *v isu. Stern Vilmos 
VFaata pahtav—— = p k ^ f a a j l 

Előnyomda saját cbablongyártással. DivatkülörJegesség és sporiatkksk. 
, Kérjük kirakatainkat állandóan íigyelemmel kisénri f 
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