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KEMENESALJA 
Megielen minden T»iárnap reggel. 

Hirdetés dija elére fizetendő. ^ 

P O L I T I K A I L A P . 
y-\rlíl- uerteiilA ét kiasé: 

DINKQREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Diokgreve Nándor könyvnyomdája CeldomOlkón. 
ide intezMitiűi a szellemi réart illető közlemények 

hirdetések éa mindennemtt pénzilletékek. 

Október. 
Hervad mir ligetünk, díszei hutának, 
TV lőtt bokrai Ii>i» aárg* levél zértf. 

Hányszor csendülnek fel lelkünk
ben Berzsenyi Dániel gyönyörű sorai, 
ha távozö lépteink elé lassan himbá
lózva leszáll egy-egy sárga levélke a 
fárói. Hervad már Hgi lünk . . . A domb 
oldalakon sárga és piros ruhába öltő-
zólt bokrokat csiklandoz meg a pajkos 
szellő és köt össze Gnóm fehér szálú 
öKÖrnyallai. A ruha piros, de nem az 
öröm rózsaszínű virágrabája ez, hanem 
-ötéi komoly bordószínű lepel, mely 
mindinkább fakul és foszladozik. Elsza
kadt, elárvult darabjai -vastagon fedik a 
földet s ami még a fa koronáját díszíti, 

-az is integet már a pihenő felé. A nap 
aranyos sugarai sze l íden, simogatják 
végig a tájat, a barna rögöt, a hervadó 
levelet, a hantok közül előtörő zöld 
vetés fejejt. Szelíden simogatják az em
berek arcát, szivét, de mégis érzi min
denki, hogy ez a meleg csalóka. Egy 
pillanat és vége. Egy felhő árnya elsor
vasztja és hideg borzongás szalad át 
utána a tájon. Olyan az őszi meleg, 
mint az öreg ember egészsége. Vig éa 
derült, de" csak egy lebelletszerQ szél
roham kell, egy kis vigyázatlanság és 
vége van örökre. Olyan, mint a piros 
levél a fán, állandóan játszik vele a 
közeledő enyészet. 

S mégis csodaszép, színes évszak 

az ősz. Istentől megáldott lélek az, aki 
le tudja nekünk rajzolni, aki az őaz 
hangulatit szivünkbe tudja belelopni. 
Hányszor el tud az ember gyönyör
ködni a nemrég elhunyt nagy festőnek, 
Szinnyei Merse Pálnak képében, mely 
az Őszi színek cimét viseli, vagy a má-
sikon a Vénasszonyok nyarán. Csoda -
latos színes évszak az ősz s a legjeJ 
lemzóbb, legszebb hónapja az október. 
Benne torlódik egymás melié az élei és 
a halál, a sárguló enyészet és viruló 
zöld. A sárgult, megbarnult faleveleket 
élni akaró zöld vetésekbe kergeti a 
kósza szél. Levél hal meg és levél szü
letik. Fü hervad és vetés búvik. Az 
emberek betakarítják a multat és vetnek 
a jövőre. A nyitva hagyott ablakon me
legen kacag be a nap, de megdidergünk, 
ha fátyollal takarja el csak egy pilla
natra is az aicát. 

Csodálatos évszak az ősz. Küzd 
benne a halál az életlet és végül is 
diadalmaskodik az élet. Jön ugyan tél 
é s tudjuk, hogy sok-sok kegyetlen hideg 
vár az élni akard növényre, de el nem 
pusztulhat. Fü elszáradhat, virág elher
vadhat, az élet nem pusztul el, mert 
élet örök, mint ahogy örök az, akinek 
lelke az életet alkotta. Ember elpusz
tulhat, nemzedékek kihalhatnak, de nem 
semmisülhet meg az élet igazsága. S 
az ember ép azért nem semmisül meg 
a bervadó természettől, nem bolyong 

Budapesti levél. 
Kedves Szerkesztő ur! 

Ön bizonyára nemcsak ír újságot, ha
nem olvas is. máskülönben az a bizonyos 
olló biiiyau működhetnék célirányosan Igy 
bizonyosan olvasott már. valami bizonyos 
Einstein nevü orról, aki azt állítja, huny 
semmi sem bizonyos a nap alatt. Igy pl. 
Celldömölk nem kicsi város, ha Tokorcshoz 
viszonyítom, de igen apró, ha Loudonoal 
vetem egybe. A tokorc-i bor se aaraoyu, ha 
előzőleg az ecetes üvegbe kostolok bele s 
csak akkor látszik annak, h- előbb tokaji 
édes furmint smp óvattam. Hát mondom ez 
az Eiiist-ui i.evtt ember (bizonysán zndo) 
ilyesmiket ,il it *s akaJmik, akik elsietnek 
neki mindent, Ezt is. Megvallom, én i '«i 
akartam neki hinni. Nem »kar n fejembe 
menni, hogy pl. kétszer kettő az nem mindig 
négy, hogy a víz néha bor s hoity ami- egy 
méter hosszú, az néha rövidibb lehet. 
Lassankint a/ ottan I e keli aiinom i dere
kamat és beiatnom, hogy leaza vnn Mert ha 
összeforgatom az á'-amva-ut menetrendjét, 
azt találom b'-oue. hogy szambán kilejezve 
Budapast Czelldömölktől <pen annyi kilomé

ter, mint Czelldömölk Budapesttől. Pedig a 
dolog valójában nem igy van. Mert ha én 
ezt a levelet ma, azaz pénteken reggel fel
adom, egészen bizonyos, hogy szombaton 
r e g g e l r e Celldömölkre ér éa Szerkesztő Ur 
küldheti a nyomdába. Tehát az útra csak 84 
órára volt szüksége. Hanem próbáljon meg 
a Szerkesztő Dr egy le>a!et feladni, majd 
meglátja az eredményt Erre az útra épen 5 
napra van szüksége egy levélnek. Nem egy 
esetről szólok. Hosszú kisérletezések után, 
jöttem rs, hogy igy áll az Ugy. Budapesttől 
CzelldömOlkig egy nap, Czelldömölktől Buda
pestig 5 nap, amint azt a. postai bélyegzők 
igazolják. Ha Tokorcson, vagy más olyan 
h e l y e n adom fel, ahol postahivatal nincsen, 
akkor két nap k e i l , de Cze IdOmőtkr .. épen 
öt. Itt a legjobb bimayitek, hogy mé-tis csak 
igaza van Einsteiniek, nincs semmi biztos a 
vi á g n azaz nem biztos a biztos sem. 

Aminthogy az sem biztos, hogy ezt a 
lev.- e- -.1 írtam. Lehel, hogy csak bosszan
kodás, hogy egy ilyen tavutazó levet mia-t 
nem m -h-ttero haza a szttn tre. De legalább 
a Szerkesztő Dr remélem ott volt és kimu
latta magát tipiyeitem is. R. 

! kétségbeesve a süppedő, sárga avarban, 
I nem siratja a pusztulás vándorutjára 

tévedt levelet, hanem gyönyörködik a 
színben, a szépbsn, az ezerféle tarka
ságban. Megbékélt lélekkel nézi a her-
vadast és örvendezik a zöld vetések 
sürfi mezején. Elnézi a sárguló domb-
oldalt, ahol fehér ökörnyál csillog, a 
bokrok ágain és puha átárruha borítja— 
a kihűlni kezdő földel. Engedi, hogy a 
nap sugarai megmelegítsek békés, bol
dog arcát s aztán nyugodt léptekkel 
megindul a hegyoldal felé, ahol a pin
cék mélyén pezsegve forr a must, drága 
ajándéka a sokszínű, gazdag ajándéku 
Októbernek. Dr. Btmport Elek. 

^Házhely tárgyalások Celldömölkön. 
A mult számunkban megemlékeztünk 

arról, hogy községünk határában oly kevés 
földterület állt a tárgyaló bíró rendelkezésére, 
hogy nagy goodot okozott a 816 uj igénylőt 
házhelyhez juttatni. Épen azért kellett a ház
helyek nagyságát redukálni. Először minden
kinek 200 ölét pruba.t a bizottság adatuk de 
mikor a tárgyaló bíró előtárta a teny valót 
(I. I . hogy a rendelkezésre álló föld nem lesz 
elég és igy sokan házhely nélkül maradnának) 
a bizottság arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy inkább kevés legyen mint semmi ée 
azért fogadta el — kényszerűségből a 160 
öles parcellákat Vigasztalódjanak tehát a 
zúgolódók, hogy bizony nem zngolódoi.hanem 
örülnie kell annak, bogy házhelyet minden 
igénylő kaphatott okkal-móddal. Egyesek azzal 
mrduliak hozzam, bogy a 160 ölből lejön az 
ul ée akkor alig marad csak 100—ISO 01. A 
bizottság gondolt erre a tárgyalát folyamán 
és csakis azzal a leltétellel fogadta el a 160 
öles'telkeket ha azokból már az u' testre és 
a járdára semmit sem vesznek el. Tehát a 
160 öles telek teljes egészében megmarad. 
Vannak, akik kimaradtak közalkalmazottak 
azért, mert a bizottság — taláo itt olt hely
telenül — azt igazolta, hogy nekik helyben 
házuk van, vagy ilyent majd örökölhetnek. 
Amennyiben ilyen séretenszenvedők tényleg 
vannak, panasszal élhetnek a jövő hó 3 án 
ide érkező földbirtok rendező bíró urnái éa 
sérelmeik orvosolva lesznek. Természetesen 
igazolni, kell igazukat iratokkal. 

Ugyancsak vonatkozik ez a helybeli 
polgárokra — iparosokra is. Kivételt képez
nek azok, kik a mult hazhelytargyaláaokon 
mar juttatva. leltek, de az 1600 K eljárási 
költséget nem fizetlek be. Ezeket, ahogy már 
jeleztük is, a bizottság nem tudta megvédeni. 
Ezek szintén megpróbálhatják valamiképen 
igazolni magukat és talán házhelyhez is hoz
zájuthatnak aiiiiai la inkább, mert tudomá
som szerint lesznek néhányan, akik a 3000O 
korona eljárási költséget ismét nem fizetik 
meg. mert nincs reményük, bogy a házhelyet 
ki tudjak fizetni, annál kevésbé házat építeni. 
Már pedig a házhelyet csakis buzi pibisre 
adták és aki azt a kiszabott időn belől be-

ANGOL RUHA ÁRUHÁZ 
ALTMANN BERNÁT 
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F ióküz le t : Veszprém, Rákóczi-tér 1. 

Tisztelettel értesítem a vásárló közönséget, hogy 

Uj Női és L e á n y k a Felö l tő 
áruházat nyitottam. Csakis eloőrango kivitel i és jó 
minőségű áruk. Nagy választékban, olcsó árakban. 



épiteoi nem tudja, a törvény értelmében 
jogátél elesia. Tudomásukra kell adnunk az 
érdekelteknek, hegy a házhelyeket csakis 
1025. október 1-én kaphatják meg. mert azok 
már erre a gazdasági évre gazdaságilag el 
vannak foglalva. Kivételt képez az apátsági 
foldeknok az a része, mely a Mesn-riuli.il 
ba)ra esik, melyet esetleg még ez évben meg
kaphatunk és kiméretbetjOk. Egyébkéut a jo
gosultak névsorát itt kozoljOk es befejezzük. 

Szenes Sándor kovács 900, Mészáros 
Gábor cipész 200, Szily Anul cipész 150, 

-Varga Antal kocsigyárto 200, Németh József 
mezógazdasaci mnnkás 150, Horváth Antalné 
h.,l,n>.,|. T I R Q Holoert József cipész 150, 
Reieh Imre mázoló 300, Gyürttsi István kő" 
mive» 200, Reicli latvan ács 200. Buza Jáoos 
vasub acs 200, Dénes l-tvati mezőgazdasági 
munkás 150, Nagy József cipész 150, Laka 
t.is József cipész 150, Kiauz Lajos asztalu 
200, ifj. Somogyi Gábor asztalos 200, Kovács 
Dénes pincér 150. Tana Józael roe».ő-azd. 
munkás 150, Papír Joz-eí bognár 20O, Szabó 
KaróiyT-.rbéiy 150, Vízi Ferenc n-pszamos 
150. Szkaiki Jano, molnár segM 150, Vev. 
Jozsel napszamos 150, Benkő P-renc l ' .d 
mive- 150, Kvvács U|os g é p é s z 150, K-rner 
Viktor"va-uia* 150, Szily Mihály va-ira.s 150. 
ifj. Nagy Elek vasutas 150, ifj. Ku-tyan Fe
renc vasutas 150, Fabiá . Denes-.vai.utas 150. 
Rövid István vasutas 150 Molnár Lajos vas
utas 150. Török Antal mstna* 200. Kovaos 
Sándor vasutas 200, UdvardtHihaly vasutas 
150, B.liiiger Sándor vasul i S 151), Bi l i l - l 
van vasutas 150, özv. G- ' r V- ide o* 150, 
Szilyi Karoly vasutas 200, Behm Jani*, vas
utas 150, M ntz István rasnla- 200. Baraes 
kai Mihály vasutas 150, Bakó Lajos v.isuta-
150, Szakooyi István va-ut i - 150. Czirnb r 
Károly malommunkas 150, Gal Lajos vasutas 
150. Kerekes István vasutas 150. Fazekas Pal 
150, Gergelics István v.isuta- 160, Schi.lmg-.-r 
István hív. szolga 150, Szeifert Jáuos vasutas 
160, Jiger Karoly vasutas 150. Szabó János 
vasutas 150, Tóth József vasutas 150.Telelay 
György vasutas 150, Somogyi Gyula va«utas 
150, Szakáll György vasutas 200, Ihász Antal 
vasutas 150, Harváth Gyula vasutas 150, So
mogyi Sándor vasutas 150. Gerencsér József 
vasutas 150, Csizmazia Lajos vasutas 200, 
Virrasztó István vasutas 150, Pap Mibaly 
vasutas 150, Dénes József va-nlas 150, Pejkó 
József vasutas 200, Szeiler Ödön vasutas 150, I 
Soós István vasutas 150, Márkus Flórian vas
utas 150, Póss Károly vasutas 150, Dózsa 
Vince vasutas 150, Varga István vasutas 150, 
Fekete Ferenc vasutas 150, Kóbor Antal vas
utas 160. Fábián József vasutas 160, Takács 
Ferenc vasutas 160, Nagy Sándor (ütő 160, 
Schillinger Ferenc bankszolga 150, Arany 
István vasutas 150. Csizmadia Gábor bank-
szolga 150, Kóbor József vasutas 150, Vadasz 
Antal vasutas 150. Szabó Gyula vasutas 150, 
Szabó János vasutas 160, özv. Vintze Tamasné 
160, Szabó Karoly vasutas 200, Leokai Ist
ván r-.-nt.i- 200. Fodor János vasutsa 150, 
Vajda József vasutas 160, Schmiedt Pál vas
utas liO. Gyórfy Mihály vasutas 160, Simon ! 
János vasutas 150, Mészáros József I . vasutas i 
150, Ládonyi Lajos vasutas 160, SOtfl József 
vasutas 150, Horváth István vasntas 800 
Juhász János vasutas 150, Laki István vas-
utas 160, özv. Márton Józsefné 160, Ipsics ' 
Mihály vasutas 160, Hőbe Sándor vasutas ( 
160, Kertes Ferenc vasntas 200, Tóth István , 
vasutas 160, Horváth Ferenc vasutas 160, 
Kerekes József vasutas 160, Németh Károly 
vasntas 150, Hegedűs István vasutas 150, So-

mógyi Kalman vasutas iSO, M á k tori. Vas
utsa 160, Bokor Bei a vasutas 200, MOller 
Ernö-200r STroee-HorvátbJjjos-»»utaiU6<), 
Kövesdi Ferenc vasutas 150, Baracskai József 
vasutas 160, Mnjzer Gyula vasntas 150, ifj. 
Gsál Lajos vasutas 150. Sille János vasutas 
150, Tóth József fatfi 150, Berghofler József 
vasutas 160, Caáiiyi László vasutas 200, 
Tasehner József vasutas 800, Horváth Sándor 
máv. éjjeli ör 160, Hagy József szivaltyuke-
zalő 160, Németh Sándor földmives 150, 
Jakab István .vasutas 150. Buza János vas
utas 150 négyszögöl. Oh. <f-

H Í B E K . 

sege reméli, hogy Ilyen alacsony helyárak 
mellett senki sem fogja magát megfosztani 
egy igazán, kedélyes esélytől s zsofolt ház 
fogja végig nézni a kitűnő előadást.. Ha CelfT 
dömölk közönsége is oly nemesen gondolko
dik, mint a Maria kongregáció, ammuk eddig 
ismeteltén tanújelét adta — nem kételkedünk, 
hogy a harangaiap Szép összeggé, fog gyara-

"p: .dm s hatalmas lépéssel jut közelebb cél
jához: á harang arának végső törlesztéséhez 

Elhunyt fiatal leány. Kiss Imre külsö-
valhi birtok..., leánya Pirossá, 28 eves korá
ban hosszas betegség utai, elhunyt A gondos 
édesatya e'kövei-tt Véle mindent, hogy az 
éli-tiiek megmenthesse, azonban a bajt fékezni 

Tiszteljük aa ünnepeket Sokszor lehet 
látni vasárnap es más ünnepi napokon, hogy 
az igas szekerek szép sorjában megrakva vo
nulnak ej a templomokba menő Ünneplő 
közönség, közolt. Természetesen az ilyen 
jelenet kOzmegbotraukozást okoz Az emberek 
egy kissé morognak és azutau . . . -mi- törté
nik uagy.ibb baj. Mult vasárnap délelőtt ia 
épen ilyen szép látványosságnak voltak tanai 
azok, akikel ntja a városi mérleg We veze
tett A mérlegre, vouuit vjf esész -••T-i répá
val megrakott szekér, melyekel 'olt nagy 
zür-zavarr..l kezdtek lemérlegelni. Külóuösen 
a varos elöljáróságának kellene tudnia, hogy 
a vasárnapi muuk i.zünetet törvény védi és 
nem kellene módot, alkalmat nyújtani ahhoz, 
hogy va-árnap a hivatalos mérlegre ily ter
mészetű, a vdllaserkölcsbe es törvénybe üt
köző zür-zavarra jaro mérlegelések történje 
nek. K • i . a r n . í j a a z üuueplő kózóuség átlói 
az elöljáróságtól, melynek egyébként is köte
lessége volna felügyelni a iőrvény és a val 
lasuszleletre. 

A Maria kongregáció műkedvelői 
előadása. A celldömölki nrleanyok Maria 
kongregációja uemes gondolkodásával első 
pillanattol fogva átlátta, hogy a toronyba 
visszatérő Maria haranggal szemben köteie-
zetu.'gei vannak s ezen nem elégedett meg 
azzal a nemes közreműködéssel, amellyel a 
harangszentelés ünnepélyének fényét es sike
rét emelte, hanem anyagi áldozattal is hozzá
j á rd a harang érának törlesztéséhez Hogy 
minél többet tudjon áldozni az uj harangra, 
lelkesedéssel elhatározta — a celldömölki 
egyesületek közt mint első — hogy faradsá
got nem kimélr •, műkedvelői előadást rendez 
a Mária haran • javára. Az előadásnak mar a 
harangszenteléssel kapcsolatban kellett volna 
megtörténnie, de részint a búcsúsok nagy 
száms miatt, akik minden talpalatnyi helyet 
elfoglaltak, részint egyéb nehézségek miatt 
mindeddig elmaradt. Most azonban megvaló
sul a nemes terv. A műkedvelői gárda buz
gón vesz részt a próbakőn, az előkészületek 
mar annyira előrehaladtak, hogy inához két 
hétre, azaz november 9-én este 8 órakor a 
Korona nagytermében igazan mérsékelt hely
árak mellett szinre kerül Zilahi mulatságos, 
népies darabja »Süt a nap-. Az estély mű
sorát a darab szereplőit jövő szamunkban 
fogjak részletesen ismertetni, most csak fel
hívjuk a' közönség figyelmét a kedélyesnek 
ígérkező előadásra s estélyre, amelyen meg
lepetésként fog hatói, hogy szünetek alatt 
Sárkö-.y Gábor jóhirnevü zenekara fog hang
versenyezni -ezzel as egyébként hosszadal
mas színváltozások unalmat elűzni. Az estély 
pont 8 órakor log kezdődni cigányzenével. 
Helyárak: 1 hely 12 ezer K, 2 hely 8 ezer 
K, állóhely 5 ezer K A Kongregáció vezető-

ntm as—| a IWIS . - IM nmia—snes -rejt • 
nem birt ellentalini, c-ütörtökön este jobblétre 
szenderült T.gnsp délután helyezték örök 
nyugalomra a marczalgergelyi ev: sírkertben, 
nagyszámú gyászoló közönség részvételével. 

Aa av. ifjúsági egyesület énekkara 
hétfőn est*-8L...órakor alakú: meg az Arpád-
ucc.n iskolateremben, amelyre a tagok ezúttal 
meghívatnak. 

Sport. A celldömölki. Törekvés Sport
egylet ma délután-8 orai kezdettel a sárvári • 
L»vente egyesülettel barátságos mérkőzést tart 

Figyelmeztetés. A magyar közusztvi-
selők elosztóhely vezetősége figyelmezteti 
mindazokat az igényjogosultakat, akik ked
vezményes cipő vagy ruhaszövet utalványai
val még De nem váltották, hogy azokat lolyó 
ho végéig Budapesten IX. ker. M< r tieca 
15—17. ssawu ruhatári osztálynál akár sze
mélyeséén, aaar pedie az utalványnak póstáu 
való beküldése után a postaköltség megtérí
tése .-lleneben a központ a cipőt vagy ruhát 
megküldi. 

Járás i tiszti értekezlet. F. hó 20-án 
délelőtt Czelldömölkön a községháza tanács
termében Póslay Gusztáv járási főszolgabíró 
elnöklete alatt tiszti értekezlet volt, meiyeo-
részi vetlek a járás összes községi és kör
jegyzői, valamint a kózségi biral.. A: érte
kezletei Sichert Zoltán vm. számvizsgáló 
járási számvevő mintegy bárom óras előadás
ban részletesen és . szakszerűen ismertette a 
községek háztartásáról és pénzügyi egyensú
lyának helyreállításáról most megjelent sza
nálási kormányrendeleteket a azoknak gya
korlati keresztülvitelére a szükséges utasítá
sokat megadta. A szanálási törvény alapján 
kiadott eme kormányrendeletek a községeket 
illetőleg sok lényeges és érdekes újításokat 
tartalmaznak. Igy ezután az utalványozások
ért a személyi és anyagi felelősség elsősorban 
a vezető jegyzőket terheli, miért is aláírásuk 
nélkül semmiféle kifizetés nem eszközölhető. 
A községi pótadó határa 60 százalék, de 
községi pótadót csak az esel ben szabad ki
vetni, ha a községnek minden rendelkezésre 
álló jövedelmi forrása teljesen ki van már 
mentve. A fogyasztási adókat a községek 
kötelesek a mindenkori maximális díjtételek
kel beszedni, a községet illető általános ke- . 
réseli adót pedig 5 százalékká kell kivetni 
és beszedni, tekintet nélkül a község jőve- , 
delmeinek nagyságára. Szükség esetén ezt a . 
szaraiékot a pénzügyminiszter 10 százalékig 
felemelheti. Egyes községeknél eddig szokás
ban volt jövedelem átengedések megszűnnek, 
amennyiben azokban csak a kezelésükért 
esetleg fölmerülő költségek fizethetők ki, 
ellenben az ezen felüli egész jövedelso a 
községet illeti, ilyenek a marhalevél kezelési 
dijak, anyakönyvi dijak, dobolást dijak, a fo-

a (orealmibélyeg tőzsde-

N i n c s e n o l c s ó b b .-í:,V*"í-fíí S a u d e k M i k s a Pápa 
tehát mielőtt szükségletét fedezi, tekintse meg dúsan felszerelt nflt é l férfi i t T l t é T a i á i a s M t , uniaiiutt j j fa l l l C s a i t 
kabátok nagy v á l t s i t é k b a n I viiélü megbízásokat p o n t o m awf la lOak! 
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STERN JÓZSEF R. T. 
Calvin-tér 1. Alapíttatott 1860-ban. 

vetek. Női, térfl éa gyermek feaeraeatlek. Vászon és mosóáruk. 
dijak stb. A községek háztartása éa egész 
gazdálkodása az eddiginél nagyobb felügyelet 
alá helyeztetett,a községek még rövidejaratu 
függő kölcsönt sem vehetnek (el előzetes 
alispáni engedély nélkül, a költségvetési hite
leket oedig még az egyes számadási rovato
kon belül sem szabad túllépni. A költségve
tésekbe oly fizetéseket vagy beruházási költ
ségeket, melyek előzetesen jogerősen inegálla 
pitva még nem lettek, (Olvenni egyáltalán nem 
szabad. Újítás az is, hogy ezután a községi 
költségvetéseket és számadásokat, valamint 
az ezZel kapcsolatos községi határozatokat 
nem a vármegyei törvényhatósági bizottság, 
| ., . . . i ii ar-imrevósédi vizsgál:.! éa inegáMa. 
pilas alapján áz alispán hagyja helyben, a 
Mebbezéíi határidő ezen ügyekre csak 8 nap 
le=z. A kormányrendelet értelmében a folyó 
évi költségvetések sürgősségüknél^ fogva sem 
előzetesen, sem utólagosan közszemlére kitéve 
nem lesznek, hanem*a képviselőtestületi le-
tárgyalás ólán azonnal fölterjeszietnek. A kör
jegyzőségekben a közös szükségletekről ezután 
közös költségvetést kell készíteni. A járási 
számvevő fölvetette azon indítványt, hogy a 
körjegyzőségek közös pénzeit ne a székhelyi 
községi birok, hanem a postatakarékpénztar 
kezelje kUlöir nyitandó csekkszámlán, ez az 
i itezkedés a körjegyzőségekben szukcesszive 
b e fog vezettetni, mrithogy a csekkszamlakou 

— v,,., kezelés ugy, az állami, mint a megyei 
pénzkezelésekben eredményesen bevált. Egé
szen uj és szokatlan dolog, hogy ezután a 
községi számadásokból eredő számadási pe
reket nem mint eddig volt a kir. közigazga
tási bíróság, hanem az illetékes kir. járás
bíróságok Ingják tárgyalni. A szanálási kor
mányrendelet intézkedik arra nézve is, hogy 
az elvont jegyzői javndalmi földeket kötelesek 
a községek a haszonélvezetre jogosult jegyző
nek visszaadni. Tekintettel pedig arra, hogy 
az utóbbi időkben az államkincstár több su 
lyos közterhel a községekre áthárított, ezért 
arra nézve is rendelkezés tétetett, hogy költ
s é g e a inuakatakari'uis ceijábof'az összeépül! 
vagy egymáshoz közelfekvő községek egy 
községgé vonassanak össze, ezen miniszteri 
rendelkezés a celldömölki járást is közelről 
érdekli, mert több községnek összevonása vé
tetett tervbe. 

Szabadságon Petke Gyula celldömölki 
osztalymémökséghez beosztott főmérnöknek 
5 heti szabadságot engedélyezett a máv. igaz

gatósága. 
* r i ,t4f«tl"k Kállay Gyula vezetése mel-

ett Sárvárott tartják előadásaikat. A 30 tag
ból álló társulat két hónapig játszik Sárvárott, 
onnan hozzánk jönnek. 

Köztudomású, hogy az uj magy. kir. 
osztalysorsjaték szenzációs nyerési esélyeket 
nyújt öö ezer sorsjegy közül 27600 nyer, s 
nyeremények összege 13284 millió, korona 
Legszerencsésebb esetben egy éa fél milliárd 
is nyerhető, azután 500: 200, 100,80, 60,80, 
40, 30, 26, 20 stb. milliós nyereményeket 
sorsolnak ki. Egy egész. sorsjegy ára 60 ezer 
korona, fél 30, negyed 16 ezer K. Huzas már 
november 12 en kezdődik. Sorsjegyreodelések 
intézendők Benkö Bank rt Budapest, Aud-
rássy-ut 60, lapunk mai számában mellékelt 
levelezőlapon. 

A vonatok tüteiel november hó 1-éu 
fogják megkezdeni.'' 

Mozi. A helybeli Moziban >A csillagok 
felé«, örvénytánc, egy leány története 6 fel
vonásban kerül ma be matatásra. N 

WEILER™!*" 
divatáruháza Czelidömöik 

Járásblróságt épület. 
Üzletünket megnagyobbítottuk, 

áruraktárunkat kibővítettük, raktáron 
tartjuk a következő cikkeket: 
Férfi szövetek. 

Angol öllönykelmék, fekete szmo-
klllg e» patinái bevetek. Fiuum »eluui 
és tükörposztó télikabát kelmék, Dublé 
Ragián kelmék. 
Nőt szövetek. 

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

CosmanOs-gyapju és pamut delinek, 
Enderlin és Goldberger festők és Bar 
hetok, férfi ingzefirek, libertik,. 
Kelengye cikkek. 

Kanti vásznak, liliom vásznak, Schroll 
sdiilTonok, angol schiffon-batist 80, 90, 
120 cm. szélességben, paplan és lepedt) 
vásznak, asztal és ágyterílők, damast 
abrosz és türülküzők, psplannk. 
Férfi divatcikkek. 

Kalapok, sapkák, nyakkendők,zseb
kendők, kész férfi ingek, gallérok, ké
zelők, harisnyák és zoknik. 
Hői divatcikkek. 

Flór, muslin, selyem és fátyol ha
risnyák minden színben, gyermekharis
nyák minden színben és nagyságban, 
keztyük, füzővédők, kész női ingek és 
Combinek. 
Szabó kellékek. 

Raktáron tartunk mindennemű 
férfi és női szabókellékeket. 
Selyem áruk ^ 

Taftalinok, Crepdesinek, Tnkkosely-
mek minden színben. 
Kész női kabátok 

Külön konfeclioosztály velour, posztó 
és kötött női és gyermek kabátok, női 
és gyermek schwetterek, mellénykék 
(jempcrek). 
Kendöarnk 

Gyapjú plaidek, pamut sálok, posz
tó nagy és kiskendők, gyapjú ée pamut 
lejkendök és kötött kendők. 
Szőnyegek,pokrócok, gabonás zsákok 
Fenti cikkeket a legolcsóbb árban 

árnslt|nk 

•ozdo.yvezeti! vztaatfttTvasalt 
tisztek Tanfolyamok létesíttettek az egyes 
vasúti Uzlelvezetőségek területén, melyeken a 
jelentkezett vasúti lisztek mozdonyvezetői 
képeaílést nyerlek. A szombathelyi üzletveze-
tőség területén két helyen volt ilyen tanfo
lyam: a celldömölki és szombathelyi lütfház
nál. A hatósági vizsga e hó 17-én volt Bu
dapesten az áilamvasnti és hajózá i felügye-
lAségnek vizsgáltató bizottsága előtt .A cell
dömölki fűtőháztól a következők tizfgáz'ak; 
Wittreich Lajos ellenőr, Szép Jenő. Varga 
Frigyes, Teleky Lajos, Keresztes Béla, Jankó 
András, Hegedűs Lajos és Sugár Viktor hi
vatalnokok. Az összes tanfolyamok, közül a 

"legüagytibb di tereiét a iclidömolki tanfolyam 
hallgatói érték eL 

Vasúton érkezett arak házhoz szál
lítása. Értesítjük városunk ki-züti.- •• • .. hogy 
a ra. kir. államvasutak újból egyezséget kö
tött Schöntag Márton helybeli szállító céggel; 
mely egyezség értelmében Schöntag cég kö-; 
teles a Celldömölkre érkező mindennemű 
gyors és teher darabárat, mely utameii ósz-
szeggel nincs terheire és 1000 kilogrammnál 

'nem súlyosabb; az árupénztárnál kiváltául és 
előzetes értesítés nélkül a címzettekuek ház
hoz szállítani. Ezen szállításért a következő 
díjazást van jogosítva szedni: L Gyorsaruk 
szállításáért 60 kg. sn.yig 20 (busz) arany 
fillér, minden további megkezdett 50 a.y 
utau .2.1 (húsz) arany fillér. 11 i .- l . i .rut 
szállításáért minden megkezdett 100 kg. után 
25 (huszonöt) arany fillér, statisztika: áru
nyilatkozatok kiállításáért 5 (öt) arany filbr. 
Fölkéri az állomásfőnökség mindazokat, akik 
nem akarjak, hogy darabára küldeményeik * 
megérkezés utan azonnal házhoz szállíttassa
nak, ezeu óhajukat írásban a hely!.. í a" .-
inasfönökségnél jelentsék be. A bejelentőkről 
nyilvántartás fog vezettetni s az ezt kérők, 
küldeményei előzőleg értesíttetni fognák és 
küldeményeiket magok válthatják ki - fuva
roztathatják el az állomásról. 

Wallaar Gynla veszprémi fogász no
vember 1-től Celldömölkön tartózkodik, mely 
idö alatt Holiósy tér 22. számú lakásán 
készít minden a fogászat körébe vágó műve-

: leteket Kéri a közönséget, hogy minél előbb 
' jelentkezni szíveskedjenek. November ló ig 

marad Czelldömölkön. , 
Országos vásár. Nagy forgalmú volt 

pénteken a Celldömölkön megtartott országos 
vásár, ügy az állat, mint a zsibvásár nagyon 

' látogatott volt, még a délutáni órákban is 
állottak a piaci sátrak, telve vásárlókkal. 

Hovemberi lakbér kimutatásunk hely-
' szflke miatt kimaradt, jövő héti szamunkban 
' közöljük. . , 

Ha nem akar a télen iázni, 
ugy már most rendeljen porosz szenet és más 
külföldi és hszai szenet és tüzilát Wittmaun 

! Andor Erzsébet-utcai irodájában (Telefon 12. 
I szám), gyári irodája (Telefon 34. szám), ahol 

kívánságára előnyös árak mellett házhoz 
. szállítják a legjobb minőségű tüzelő anyago-
' kat Ugyanott legjobb 'minőségű géptégla, 
i hornyolt cserép éa mindennemű betonárok és 
I épületlak. cement és mész a legelőnyösebb 

feltételek mellett kaphatók. 

Najád ganütura gyönyörű ajándék - gyönyörű hölgyeknek. 
Brázay Najád készítményeit tártaim 

Kemenesaljái Takarékpénztár Részvénytársaság Czelidömöik. 
Ságl-atea I S . azam 

Telefon: 7. aaém. I- TnjUiknadk mipdeonasafl bmikfraii rjatatakkaL Tösedei megbízásokat legelőnyösebben 
it̂ ljnnav mbaaet ItkkiieiiaTacT^ kosalkarnstan éa kMaaBnokat n y n l 

vtVMtsn éa agyéb évtétrtárgyakra. 
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•agyar kir. (^Osz tá ly sorsláték 

66.000 sorsjegy 27.500 nyeremény 
legnagyobb nyeremény szerencsés 

esetben 

1 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 K 
(egy és fél milliárd) korona, 

1,000.000.000 
(egy milliárd) jutalom és 

500 millió 
200 millió 
100 millió 
80 millió 
00 millió 
50 millió 

«lb. ősszcoeoen 8TS00 nyeremény 

Turul c ipők! 
Tisztelettel hozom Czelldömölk és 

vidéke nagyérdemű közönsége b. tudo
mására, hogy Czelldömolkön a már 16 
éve fennálló jó hírnévnek örvendő 

TURUL cipóraktárt 
átvettem, azt Sási-ulca 30. sz. alatt 
levő -üzletemhez csatoltam és dúsan 

13 milliárd 284 Billió korona 
összegben. 

Hazát I . o. november 12 és 14. 
Hivatalos árak :' 

>/« sorsjegy >/, sorsjegy •/, sorsjegy 
Í J 000 K. 30.000 K 60 000 K. 

Sorsjegyek kaphatok az elárusítónál. 

felszereltem a legkényesebb igényeknek 

Legolcsóbb és legjobb beszerzési itrras 
Oveg, porcellán és díszműárukban. 

Alkalmi és nászajándékok. 
Gazdaságok, építtetők és asztalosok 
legolcsóbb t á b l a i m g beszerzési hely 

Herr l ing Antal Budapest, 
V. Vilmos c s á s z á r u l 44. 

Alapíttatott 1879. Alapíttatott 1879. 

Használt grammoíont, 
lehetőleg lemezekkel megvételre keresek 
Varga János vendéglős Felsőmesteri. 

Vidéki áutervevtt niyajjBrébe! 
I I G E L , Budapest VIII , Népszinház-
•tea 18. sz. alatti bntorántházában 

olcsón és jól vásárolhat 
tmtmgk eaetiafeiéj. 
Q T 1 7 T T A "Stopot C 0 S T O vanília 
OJL r i l i l i A cukor a legjobb. G y á r : 
Bndapest VII, Roiteobilli rutca 46. szám. 

ZENEMÜVEK nj és használt KÖNYVEK. 
Vétel é s cserei Vidékre utánvéttel is! 
B ü Z I T S K A antiquarium Budapest, 

Károly-körut 9. 

Ú j ó l a g 
kérjük a magyar közönség támogatását . 

>S E N á T 0 R< sweill 
szivarkahüvelypyár rt. 

Czelldömolkön az enyedárnsltással 
megbízott a Dohány Nagyárnda 

T a n o n c u l 
megbízható fiút teljes ellá
tással azonnal felveszek. 

Hokhold István pék, 
Czelldömölk. 

megtelelő jérM. SÓI t f gyei mek cipók-
kei. A Turul cipők elsőrendű gyártmá
nyúak, nagy keresletnek örvendenek. 

Rőfös üzletemet 
uj árukkal szereltem fei. a legnagyobb 
választékban .kaphatók férfi és női szö
vetek, gyapjúszövetek, legiobb minőségű 
kanavásznak, vásznak, mosóáruk, gyap-
jufianellok,óriási választék kendöárukban 
és miudenféle kötött szövött á rukban . 

Kérem üzletemet felkeresni, minden 
vételkényszer nélkül, amikoris megtetszik 
győződni áruim kiválóságáról és olcsó 
árairól ! Szíves pártfogást kérve, kiváfó 
tisztelettel 

Deutsh Mór 
Czelldömölk, Sági-utca 30. sz. 

• - 42. svam. 

Drogéria Czelldömolkön. 
Van szerencséin a n. é. közönség 

b. tudomására hozni, hogy Czelldömöi. 
köu a községháza épületében 

D R O G É R I Á T 
nyitok. Amikor a n. é. közönség nagy
rabecsült szíves támogatását kérem nj 
vállalkozásomhoz, magam részéről elő
zékeny és szolid kiszolgálással igyeke
zem az előlegezett bizalmat meghálálni 
és kiérdemelni. Raktáron tartok legjobb 
minőségű (csak elismert márkák) bel 
és külföldi illatszer, pipere és kozme
tikai különlegességeket, finom pipere és 
gyógyszappanokat, kefe, fésfi, finom acél 
és celluloid árukat és az összes fodra-
szati kellékeket Orvosi, sebészeti - és 
szülészeti gummikat, kötszereket, beteg-
ápolási és egészségügyi cikkeket, dro-

Minden gazda tudja, 
j ö s E * K W I Z D A ' F L Ü I D 

W W * * (Zwiada reitituliom fluidja.) 
KWIZDA marhatápszere, -
KWIZOA sertéstápszere, 

gazdasagában nélkülözhetetlen, mivel 
ezek az allalokrv«gészségék és- -eréjéi 
fenntartják. Ezen bevált háziszerek ismét 
mindenütt kaphatók. Gyógyszertárakban, 
drogériákbau és háztartasi cikkek keres
kedésében, vagy közvetlen a raktárból: 
gyógyszertár a Szentlélekhez Buda 

peat. Király utca 12. 

guákat, vegyszereket, fényképészeti és 
háztartási ci.keket, Célom: mindenből 
a íe ;!,.bbal és lehető jutányos árban 
nyújtani. Szíves pártfogást kérve, vagyok 

mély tisztelettel 

Á b r a h á m i s t v a n 
—r- oki. T»CT»zanm*5ronlv 

biL üyuryy diop^naja . 

É r t e s i t é s. 
Tisztelettel hozom Czelldömölk o. 

é. közönsége b. tudomására, hogy a 

borbély és fodrász-ipar 
gyakorlására iparengedélyt szereztem. 

Azonban üzletbelyiséghiány miatt 
nyílt üzletet eddig nem kaphattam, így 
ideiglenesen lakásomon Kis-utca 7. sz. 
aialt doigozoti: és meghívásra házhoz 
•egyek. 

Elvállalok hajfonatok készítését, 
azinielőadásokon a szereplők maszk iro-
zását. Arra fogok törekedni, hogy igen-
tisztelt vendégeimet a legpontosabban 
szolgálhassam ki. 

Szíves pártfogást kér, tisztelettel, 

Szabó Károly 
borbély és fodrász. 

1 hintó, 1 könnyű kocsi, 1 
szekér olcsón eladó. 

Cím megtudható a kiadóhivatalban 

T f ^ e f p legyező-pálma, 
ieljes.n enész- J n p „ a kivm srép pél-
séges és 2 drb. « U.IA.CI d«ey*K „ „ „ n a l 

olcsón eladók. Gm a "kiadóhivatalban. 

lest már mindenki meggyő
ződhetett, begy jó árat leg 
olcsóbban beszerezni csak 

ZLEHOVSZKY 
DEZSŐ 
(Nemzeti) 

l a g y a r Á r u h á z á b a n 
lehet (Járásbíróság! épület) 

Czelldömolkön. 

Sói és Leányka szövet es velour 
kabátos naty választékban raki.i-

_nmkra erke^lnk -amsíyet beveze
tés céljából r e n d k í v ü l olcsón 

árusítunk. 

Az őszi idényre raktárunkra érkez
tek eredeti angol öltöny, felöltő és 
télikabát szövetek, női ruha éa kosztüm 
kelmék, kabát veronrok feltűnő olcsón 
lesnek árusítva, iskolai ruhákra való 
szövetek. Schiffonok, ágynemű és lepedő 
vásznak, mindennemű mosó és divat-
kelmék, mosóáruk. 

FérB iugek 2 gallérral már 100 ezer 
K ért, kalapok, sapkák, nyakkendők, nadrág
tartók, aéi és férfi harisnyák óriási válasz
tékban. Paplanok éa takarék, mindennemű 
rövidaruk, cérnák, selymek, szalagok, csipkék, 
gombok, csattok rtb. 

Vételkényszer nélkol kérjük az igeu 
tisztelt vásárin közönséget, mielőtt vásárlását 
eszközölné, saját érdekében keresse fel Áru
házunkat, ahoi meggyőződést fog szarwni ugy 
áruink elsőrangú miuőeégérő', valamint meg
lepő olosó, versenyképes árainkról. " ' 

Szíves pártfogást kér Zlehovszky Dezső 
(Nemzeti) Magyar Áruház 

Kérjük a h«Ty1re1i-aíB«aTbrtóáöoaé«rt«-
üzlelünk szök helyisége miatt bev isaa lásá t 
lehet' • : ne piac alkalmával esetosölje. 

-iijwe - S J W T O * - , ajtanssajaa 


