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Hirdetés dija elére ügetendő.

Mi van a drágasággal 7
Dr. Gyulay Tlber. a budapesti kereskedelmi
és iparkamara titkárának nyilatkozata.
(Saját tudósítónktól.) A drágaság
kérdése kétségtelenül a legaktuálisabb
.probléma, mely a legutóbbi időkben
fölvetődött; Ma, amikor a stabil korona
mellett, ax ország lakosságának többsé
gét kitevő kisfizetésű polgárok óriási
erőfeszítéssel birkóznak a megélhetéssel,
végre-valahára előtérbe kellett kerülni
ennek a kérdésnek, hogy a hivatalos
forumok figyelmét fölébressze. Persze,
eddig még nem sok történt az Arak
leszállítása ügyében, de már annyit el
értünk, bogy intenziven foglalkoznak
a harc fölvételének gondolatával,, hiva
talos ankét sorozatot tartanak és már
ki 'is találták, bogy hogyan lehetne ol
csóbb kenyérhez juttatni az ország la
kosságát.""" - "
—~— -Remélni merjük, hogy az ország
érdekeit szem előtt tartva, nem fognak
megállani a kezdet legelején, hanem
tüzzel-vassal belenyalnak a kérdés főfészkébe; bogy végre-valahára az adók
tól görnyedező polgárok érdekében ia
történjék valami. Az elhangzott véle
mények, tanácsok és megoldási lehető
ségek sorozatában, nem tartottak érdek
telennek a Kereskedelmi éa Iparkamara
véleményét nyilvánosságra hozni, mely
természetszerűleg a közönség szempont
jával ellenkezően világítja meg a kérdést.
fl|BfkTf tlhat dr„"a. Kereskedelmi
és iparkamara titkára munkatársunknak
a következőkben mondotta el vélemé
nyét a drágaság kérdéséről:
~"~
— A népjóléti miniszter ar akci
ója a drágaság kérdésében ugy érezzük,
bogy -a termelés és fogyasztás legelsőbbrendü problémáit érinti. Mert csak drá
gaságról nem lehet beszélni akkor, mikor
tudjak, hogy a drágaság kifejezője ezer
más alapproblémával van szoros össze
függésben. De nem helyes drágaságról
azért sem beszélni, mert ez a szó egy
beigazolatlan vadat foglal magában a
termeléssel és áruközvetitéssel foglalkozó
adófizető polgárokkal szemben. Tisztá
ban lehetünk azzal, hogy a kereskedők
által kívánt ár, számos komponensnek
eredője, mely komponensek között nem
utolsó az Állam legkülömbözőbb bevé
teli forrása: adó, vám, illeték, fuvardíj.
1
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— Kétségtelen az, bogy a kiake. reskedő baszna, szintén egy komponens
az áralakulásban, de az árak magassá
gát kizárólag a kereskedők hasznának
tulajdonítani nagy igazaágtalanság a ke-
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hirdetések ée mindennemű pénzilletékek.

reskedőkkel szemben. A Kereskedelmi
éa Iparkamara széles alapokra indította
meg adatgyűjtését abban, bogy az ár
alakulásban az egyea tényezők szerepét
kutassa, sőt továbbmenőleg vizsgálni
kivánja azt is, hogy ezen tényezőknek
az áralakulásra gyakoiolt befolyását a
békebeli helyzettel összehasonlítsa éa
kikutassa, bogy nem állattak-e termé
szetellenes aránytalanságok fenn.
. — A megélhetési viszonyok két
ségtelenül súlyosak éa az ia, hogy a
íogyaszlóképesség rendkívüli mértékben
csökkent. Csökkent olyannyira, bogy a
legszükségesebb cikkek megazerzésének
akadályát képezi. Hogy ne volna tebát
drága azokon az árakon is megszerezni
a fontos közszükségleti cikkeket a fo
gyasztónak, amely árak egyébként semmi
tekintetben sem magasabbak, mint ahogy
azt a külföldi államok indexei ia mu
tatják.
— A kereskedelmi miniszter ar
néhány nap előtt mutatta be, bogy a
nagykereskedők indexe ez év folyamán
mennyire esett vissza, de a hivatalos
kimutatás szerint ugyanezt ax irányza
tot- követi a fogyasztók indexe is. Hogy.
a termelés éa a kereskedelem részéről
drágítás tényével nem állunk szemben,
bizonyítja az a körülmény, de bizo
nyltja gyakorlott emberek előtt az a
súlyos harcszámba menő verseny ia,
mely az árukínálat terén a piacon dal
és amely az árak leszorításában a leg
végső határig elmegy.
— Ax az ankét-sorozat, melyet a
népjóléti minisztérium tart, lépésről
lépésre igazolja a további állításainkat
és csak hálásak lehelünk a miniszter
urnák azért, hogy módot ad arra, hogy
a nagy fogyasztóközönség e kérdést a
maga helyes megvilágításában ismerje
föl és a kereskedőkkel szemben helyenkint igaztalanul táplált animózitást a
helyes és megértő belátás váltsa föl.

A Tidéki színészet csődje.

És ez a színészet, mely évtizedeken ke
resztül szolgálta az ország tidéki lakosságá
nak színpadi kultúráját, mely jóban-i
mindig kitartott a közönsége mellett, les a
színészet most összeroppant, elgyöngült,VetOrt
éa a ssétzllllés veszélye fenyegeti. Egy ma
olvassak a lapokban, hogy a vidéki színig]
gatók, mintán' már minden vagyenukgt és
jövedelmüket rááldozták a társulatra, áoyagilag teljesen tönkreiéve kénytelenek
hagyni a működésükéi, mert a közönség i
nem támogatja őket kellőképen.
Arról a közönségről, melynek ezek a
derék színészek hosszú évtizedeken át szol
galatában állottak, ibböl az alkalombúi bizony
érdemes tolna megemlékezni, a megszokott
hangnál sokkal eresebben. De miniahogy nem
volt helyes a vidéki színhazat az olc-óbb
mozi kedveért fölcserélni és a tönk szélére
juttatni, ugy oem lenne helyes az sem, ba
teljesen a közönség indolenciaját kárhoztat
nánk a vidéki színészet esődbejulasáert.Tudjuk,
hogy a legfőbb indiióok a gazdasági helyzet
sivártága, a pénztelenség és ebből folyó kedr
és hangulatúéiküliség az egész vonalon. Tud
juk és szomorúan tudomásul tesszük, hisz
mindnyájan érezzük a következményeket és
mindnyájunknak éleiében kényszerüli válto
zásoknak kellett bekövetkezni.
De mit felelnek erre illetékes helyen, a
kultuszminisztériumban, mit felelőik arra a
kiáltóan leléjük szögezett kérdésre, hogy:
miért hagyták csődbe jutni a tidéki színésze
tet? Mert ha a közönségnek bizonyos okok
ból oem áll módjában, bogy a társulatát tá
mogassa, vagy ha bármilyen más okból is
elfordulni kényszerűit a varo-ban működő
társulattól, akkor áa illetékesek aegitőkezéoek
rögtön ott kellene lenni,bogy a kátyúba szo
rult szekérnek megadja a segitő lökést. Csak
hogy ezzel szemben azt látják, hogy csukott
szemekre éa még esukotlabb főiekre találóak
a segélyért kiáltozok a nemhogy anyagi se
gítséget, hanem még reodaxarvaltozáara kény
szerítő irányításokat sem kapnak.
Az uj színházi évad kezdetén figyelmez
tető szavunkat küldjük a kultuszminisztérium
i leiékes osztálya leié. Rengeteg panasz el
hangzott már az elmúlt szezon folyamán éa
még tobb megoldási lebetőeég merült föl
egyes fővárosi lapok hasábjain. De a trostoba
gyermekkel senki sem akar törődni. Ezen az
egyébként is legrögOaebb pályán szerte az
országban sok ezer kenyérnélküli szinésa
várja valabonaan a segítséget a a nOvekvO
elkeseredés) sehogysem lehet csillapítani a
hallgatás és elzárkózás politikájával.

Ina: Segetdy László.
Hazánk színházi k ni tarájában a vidéki
színészeinek mindig jelentős szerepe volt,
mondhatnánk melegágya volt a vidéki színpad
mindig • fővárosba felkerülő tehetségeknek.
Az ország színpadi kultúrájának a közvetítői,
levezetői, szorgalmas továbbitói ée sokszor
fejlesztői voltak azok a vidéki társulatok,
melyek a legnagyobb nélkülözések közepette
városról-városra vitték és hirdették a magyar
azinjátatás győzelmét Hatalmas tehetségeket
termeltek ezek a színpadok a főváros részére
és as utóbbi időkben a fővárosi színigazgató
előtt már elengedhetetlen feltétel volt, hogy
az njounan sasrzódtetett tagnak vidéki gya
korlata legyen.
s.
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Hogyan is á l l u k ?

~

A moll vasárnap népes közgyűlés folyt
le a tárosháza tanácstermében, melynek tár
gya tolt; a celldömölki Levente Egyesület még
mult év tavaszán megválasztott tisztikarának
beszámolója, az egyesület működésének meg
indítása, valamint a tisztikar éa választmány
fellrissitáse.
A közgyűlést az egyesület elnökségének
kellett volna egybehivnia, de, miután az egye
sület ügyvezető elnökének még csak választ
mányi gyűlést sem sikerült egybehívnia, noha
eszel többször megpróbálkozott, a törvények
és ntasitáaok értelmében pedig az egyeafllet
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kall; hogy a működését megkezdje, Lóránth
Gyula főjegyző, stiat a kosaégi testnevelő
bizoUsag elnöke a g y * ^behivatta, t o l
a felügyelöbtzoltság Jelölése alapján aj tisz
tikar választatott
A közgye*** óta lObb felöl olyan han
gok bai la'.szotlak. hogy a közgye;* határo
zata árvécytatai, m«H hát a régi tisztikar
még l« sem mondott, tehát aj sem választható.
Törvénrasita keretek érteimében, ennek
az állításnak igaza van. Akaor azonban fel
tehetjük azt a kérdést is egész bátran, hogy
miért nem makodött eddig ez az egyesölet ?
Miért nem végzett bármily irányban is pro
duktív munkát a mult év nyara óta? Miért
nem tudott az ügyvezető alelnök még csak
egy választmányi Slést is egybehívni?
Azt, bogy Braifa Talér százados eltá
vozott Celldömölkről, megérezte az egész
járás Levente és sportügye, ez azonban nem
mentesít senkit a felelősség terhe aiol, mert
az 0 távolléte, óta is működik 4—6 Levente
egyeshlet nagyon is szépen a járásunk térfl4eten, sót műik két járásban, ahol szintén
nincsen janu-i felügyelő. mOkOdik egész egy
sereg Levente egvesOlei kitűnő eredménnyel.
ügylatszik, a közgyűlés óta nálunk is
megmozdult az önérzet egyes emberekben.
Persze, a helyzet most msg agy áll, hogy
két tisztikar is van, de egyesület meg csak
egy. Hogy melyik vezesse ezt az egyesületet,
arról döntsön a hivatalos fórum, de döntsön
a kövvélemény is.
fci csak annyit kívánok hozzá szólani,
hogy ez az egyesület- nem kisajátítható, mert
nem lehet C & E.-*. de a Törekvésé sem,
hanem közös mindnyájunké, de elsősorban a
hazáé.
Ez az egyesület nem ék, hanem vonzó
kapocs legyen a kél egyeseiét és varosnak
sportközűnsége közölt Ez az egyesület kell,
bogy magába vonja az össze* ifjúságot, ápolja
és dédelgesse őket, mint a iövőszazad fondamaatemait Kell, bogy oktassa és tanítsa őket,
mart amilyenek őf lesznek, olysn lesz a jövő
Magyarország; melyet ha egészségesnek és
nagynak kívánunk, ép testű és lelkű Bai kell,
hogy legyenek.
Az illetékes hatóság éa a nagyközönség
kall hogy odi hasson, bogy ezeknek az ifjak
nak a vezetőt hl olyanok legyenek, akik tód
nak és fognak bt értük dolgozni, de értenek
is ve.Ok bánni.
Akiknek sem cim, sem rang nem kell,
hanem s haza és a kos érdekét a saját ér
deküknél is előbbre valónak tartják.
Talán akadnak még ilyenek bt V-JS.
ol

ÖSZ.
Nézd, az Elét lassan őszbe sárgul,
Lehull a levél, lehull a virág.
Elhalkul a madárdal az ag n
S kihalt, dermedt, sivár lesz a világ.
Port hord be a szél az ablakunkon
S lelborzolja aranyszőke hajad;
Oly panaszos a srél suhogass.
Mintha sima: siratná a nyarat.
Még kacag, mosolyog a napsugár.
Mikénr nyáron, ba perzselve éget;
De mily hazug ez a mosolygása:
C»ak hazudja már a melegséget
Nézd, mily fázósan rázkódik össse,
Házunk előtt a szürke akicfi
' S hull a levél, hogy zörgő
intődét
Borítson a haldokló világra
_^
Nézd, a kertben egy haldokló rózsa . . .
Ah, m é g s e . .

Hl
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Bújjunk össze, selvempuhan, lágyan
S ne nézzük az Élet hrrvadasat..
Rertchbaummayer Ernő.

Szép, vastag, száraz, egész
séges Bükkdorong kapható,
azoBaal szállítva,
bármely mennyiségben. waggonrakománya 2,300.000 koronáért. Viazooteladóknak engedmény. Rendeljen próbawagtont llrekknopl Ernő cégnél Siombatbelyen, fizetés utólag.-'
ttjtkka

Sieniiciós njltás a péniatntaló tar
oalombai.
Lsszl Jakab, a Pénzintézeti Köipoat i|sa
látája forradalmi ujjitást hozott be a
pénzátutalás terén.
(Saiát tudósítónktól.) Az egéaz
európai, sót amerikai pénzforgalom le
bonyolításának legfőbb eszköze a nem
zeti bankok
zsirócsekkje. Minthogy
azonban sz utolsó tiz esztendőben a
gazdasági élet forradalmi átalakulása
kapcsán a pénznek sokkal gyorsabb
forgalma vált szükségessé, a pénzügyi
vezető köröknek a zsíróforgalomban való
átalakulása ne vegyen igénybe napokat
és főképen, hogy az 'államoknak ne
kelljen a bankjegyforgalmat azért sza
porítani, hogy a pénz utazó tömege ne
hiányozzék e gazdasági éfet forgalmából.
Leszi Jakab, a Pénzintézeti Köz
pont ügyvezető igazgátója most ebben
az irányban forradalmi jellegű ojitást
léptetett éleibe. Ez év s.-.eptember else
jétől kezdve ugyanis: a pénzátutalás, a
vasúton való szállítás és levelezés nél
kül, nyolc órán belül efjnt majd a cím
zetthez.
-.
A Pénzintézeti Központ, a tagjai
sorába tartozó összes magyarországi
pénzintézetekre nézve olyan rendelke
zést léptei életbe, amely szerint a pénz
intézetek a Pénzintézeti Központnál
telefonon jelentik be pénzszüitségleteiket
és a Pénzintézeti K i i i p o n i nyomban
telefonon intézkedik, hogy az illplv.-s.es
postahivatal bocsássa a bank rendelke
zésére az igényelt pénzösszeget.
. Ezzel az eljárással elkerülik a pénz
utaztatását és azonkívül elérik azt is,
bogy az átutalásnál nem lesz többé
kamatveszteség. A vidéki intézeteknek
nem kell többé terauzálni, mert hiszen
órák alatt minden pénzigényt feltétlenül
ki lehet elégíteni Mindezeken kivül
azonban az üzleti életbe olyan eleven
séget visz bele ez a reform, mely ki
zár minden pénzforgalmi fennakadást.
A Pénzintézeti Központ ezen ujiitásával kétségkívül óriási szolgálatot
tesz a pénzpiacnak s bizonyos amerikai
lüktetést visz bele az amúgy is gyengén
lélegző közgazdasági életünkbe, öröm
mel szögezzük le ezt a lényt Ma, ami
kor a hosszasan vajúdó gazdasági át
alakulás terén alig-alig történik jelentő
sebb, vagy említésre méltó esemény,
végre egy komoly és okosan elgondolt
ötlettel találkozunk, melyei rögtön életbe
is léptetnek s amelynek minden bizony
nyal óriási sikere lesz.
Szeretnénk, ha olyan helyeken is
elérné hatását ez az újítás, ahol állan
dóan csak terveken, megoldásokon és
problémák fejtörésén fáradoznak ahelyett
bogy a gyors intézkedés fegyverével
kivédenék' a bajokat és végre komolyan
elősegítenék, bogy ez a szegény csonka
kis ország mielőbb egészségesen talpraálljon.

Keresztelő, örvendetes családi esemény
színhelye volt moh szombaton a dömölki
kastély. Ekkor keresztelte meg Jándi Bernar
din apát a dömölki kastélyban Eltz Karoly
gróf és neje Szögrény-Manob Paula újszülött
leánykáját A keresztanyái tisztet az öröm
apának édesanyja töltötte be, helyettesként
pedig gróf Batthyány Pálné szerepelt

37. szám.
Zászlószentelés S á r v á r o t t Kedden,
Kisasszony ospján tartotta meg fényes ke
retek között zászlószentelés, ünnepélyét a
sárvári rom. kath. Leány Ciub. Huszár Ka
rolyné, a t a n á r i választókerület képviselőjé
nek neje töltötte be a aászJóaoymi tisztet Déielőtt 10 órakor kezdődött a templomban 1
az ünnepélyes aktu-, mélyet Haarar Mihály '
apátplébános magasszárnyalása szenlbeszéddel
vezetett be. A szentbeszéd után a Leány Club
50 tagja ünnepélyesen megismételte fogadat- 1
mát, mely etán az apátplébános felszentelte .
a zászlót Felszentelés után Huszár Mihály ,
apátplébános ünnepélyes szentmisét celebrált,
^Wff.HOk!
"XtSOO K-t
mely alatt a Kath. Legényegylet vegyeskara •
és a Leány Ciub tagjai esép egyhási éneke- ,
hozam
e
ket énekeltek. Az egyházi szertartások után |
a megjelent egyletek zászlójuk alatt as óvoda . szorozza. Az
udvarára vonultak, ahol a Himnusz eléneklése elismerő len
után kezdetet vette a tiszteielszegek beverese. I roas. arps,
A zászlószentelésen a sárvári Leány Club '
szíves meghívására a celldömölki urleanyok j bükkönyre
Mária Kongregációjának 26 tagú küldöttsége ; díjtalan
is részt vett dr. Horváth Károly plebéiK*.- Azoform Ré
prézes vezetésével. A helybeli Kongregáció gyei vezérké;
díszes zászlója alatt vonali fel Sárváron és nyug. m. k*.
festői diszmagyarjaval méltán feltűnést keltett. 1
A szeutelés szertartása után tisztelettél haj { ügyelő í
tolta meg a eelli Mária Kongregáció zászla- I
ját a sárvari Leány Club aj zászlaja előtt a
megkoszorúzta azt szép jelmondat kíséreté
ben iehérszaiágos zöld koszorújával. A Kon
gregáció nevében dr. Horváth Károly p l é b á 
nos-elnök és Karáth Mária prefekta vertek
szöget az uj zászlóba. Az Onnepélyt követő
SÓ terítékű tarsasebéden a helybeli Kongre
gáció töbh tagja is megjelent Az elhangzott
szép felköszöntők után dr. Horváth Károly
plébános köszönte meg a sárvári Leány Club
nak a szíves meghívást és éltette a Clabut,
annak vezetőségét, elsősorban Bernek Hugóoé őnagyságát, mint a Leány Cl ab agilis
eloöknőjét es Huszár Karolynél, a kegyel ,.es
keresi'-.nyal. A Maria Kongregáció, amely
ezzel a felvonulásával csak haiasan viszonozni
akarta a sárvari Leány Cloboak a celldö
mölki zászlószentelésen annak idején — folyó
rvi május hó 24-én — való kedves megjele
nését, a sárváriaknak sok-sok kedves figyelme
és előzékenysége folytán egy kellemes napnak
emlékével a legjobb hangulatban tért viasza
a délutáni gyorsvonattal Celldömölkre.
Házasság Molnár Béla, a helybeli vil
lanytelep üzemvezetője tegnap délelőtt vezette
oltárhoz a etanigi róm. kath. templomban
Skultéty Irma urleanyt.
OsttfyasszoaytáB tanítónőnek Ambrus
Irma oki. tanítónőt választották magáz újon
nan megnyílt elemi iskolában.
'«,--'
ElAnnyt polgári Iskolai névendék.
Fülöp J&os helybeli távírda felvigyázó leány
kája M«rtska. a mult iskolai évben gyenge
sége miatt'mar nem lolytalhalla tanaiásat,
betegsége annyira fokozódott, hogy néhány
héttel ezelőtt gondos szülei a helybeli kór
házban helyezték el, remélve, hogy itt majd
hamarosan lelépni. De szervezete a gyikos
kór altat mar annyira meg volt támadva,
hogy az orvosi tudomány nem segíthetett
rajta, tegnap este ~* órakor a korházban 15
éves korában elhunyt Temetése ma délután
4 órakor lesz a kórházból és a zárdai Nővé
rek vezetése alatt a temetésen megjelennek
a leány polg. iskola növendékei is.
• éhesztániolyam Keaenesmihilyián.
Október 25-én délután 3 órakor Kemeoesmíhályfán megkezdődik a méhész tanfolyam.
A tanfolyam tárgyát elméleti és gyakorlati
előadások képezik. Akik • tanfolyamon részt
venni óhajtanak, már most. jelentkezzenek
Ksmenesmihályfán a községi bírónál, vagy
Rácz József káplán, a tanfolyam vezetőjénél
írásban vagy szóbelileg. A tanfolyamon részt
vevők 20 ezer koronát fizetnek nyugta elle
nében a hadirokkantak alapjára.
Valorizáció. Ismét arról szól a hír,
hogy a kormány valorizációt tervez. Állítólag
az erre vonatkozó törvényjavaslat már el is
készült és ar őszi ülésszak elején a oemzetgyűlés elé kerül.
0j vas éa feetékkemkedéet nyitott
Singer Béla Celldömölkön a Sági-uccában,
ahol a szakmához tartozó cikkek nagy vá
lasztékban és olcsó arak mellett kaphatók.
Vas és faredönyOk gyári lenkata.

Fholg
Tisztelettel J
hölgyközöosi
ucca 3. szám i
gépekkel feltt

női kai
nyitottam,
divat szerinti
ból nőt ka
Kész nő. |
nától kezdve. |
fehér 40 eztt,
Férfi
jutányos áron.
Urakat-

Sveici •m

1 és fél lóer&J
váltóval koplaa]IruigiU
f sebe
uj gumikkal, ti kit áii
ban eladó. BMkiás <
- itea 4Wrlö

F0D OK

Aj inka
mat az Mea
légi" c- ;: art
1 db27-«á
j
1 darab kV

< riklai
•étekről

rt bnrot
»»«.. o

l.V.l.u.
|ll
1 db Kob-l-á IáUOOO
A többi keal • k.vanai
arajan.net il
.Gillette. f« • 1000
Oiisak- aki A i
zslgőősns)* ksom ló
marhanyire |
noden
berendezett 1 «T raku
tartok UaHj '*> mart
nyiro gép*" • * alki
részeikből
1 db .JBVI"

M 1

•Jatt *>,» ka*
- vikesfr
lektől
^
ror**»

•Srifckb

*áftks*|i
" " • I . cég

3. oldal.

KEMENESALJA

37. szám.

Xttüen !

Vasvármeuye törvényhatósága ŐSzi igy marad pénz 1—2 pohár erejéig belalrel
közgyűlését szeptember 21-éo tartja.
A szeptember 1 óta életbeléptetett uj footbau
. .•
—
Alfésiojgabiró. Két hét óta tartja izga játékszabályok -r-. soha nem latolt — ét zaéktwjl
A
jegfonlomban A varos lakosságát agy lopasesrt. h a l m i t eredményeket hoznak, létra ugy, hogy
amely állítólag a haltbali postahivatalban a közOntég, mely eddig t legizgatóbb' pilla
, pirogéul történt. Ugyanis égy vidéki magas, jomegje- natában volt a bíró füttyeállal lehűtve, soha
lenésO
úriembernek látszó idegen érkezett sem tudott egy jól vezetett támadás után
llW.
.
• .
éa este a postahivatalba ment, - berúgott góllal kieiégolni, — ma feltétlenül
ilTítO- Celldömölkre
.v
•
bogy telefonáljon. As idegen a postahivatal j elégedetten fogja a pályát otthagyni — mert
lát nö- várakozó
•
szobájában levó asztalon elhelyezte |
az eddig akadályozó rideg birói
[•jjátueie- felöltőjét és iraltáskajál ée bement az ugyan- j élvezetében
futiy nem lógja sokat zavarni. A jelenlegi uj
joggal a legjobbat kövelelheti.
ott levfl fOJkébe telefonálni. Mig az idegen a I ezabály mellett végleg elinni t játékotokat
I , termés telefonfülkében tartózkodott, egy másik idegen j it deprimáló eddigi hangulat a pályákról és
Ne tegyen tehát költséget kisérj J u l holdra érkezett ugyancsak a postahivatalba, - aki a I ezáltal a labdarugó" mérkőzések mindenkit
jjf. •
leteket, hanem
^
termés- telefonáló idegen holmiai közül valamit ma- j kielégítő elvétellé juttatnak. Ma a vár
maradion meg
gahoz véve eltávozott. A telefonáló midőn a I palotai ifjak lettnek a C S. E. ellenfelei —
aegsok- fülkéből kilépett és távozni akart, észrevette, ' kik ez évben először szerepelnek t bajnoki
_
r
é t i jehuava
részéről hogy az asztalon levő irattáskája elveszett, i mérkőzések torán itt Celldömölkön. A közön
W
*
bttsa, amelynek tartalma két éa fél millió kor. na ! ségnek alkalma letz ma at itt mondottak
melletti En
, őszi készpénz «e egy 128 müho koronáról kiatll- { alapján egy kellemes délutáni szerezni. A
csak
a valódi
lltlresz es tott értékpapír voít Kétségbeesetten pana- { C S . S . vezetősége ( e l k e n a H. é. közOnségW,
*
-FRANC
K<
CX3
szólta a hiányt a postahivatal ezernélyzetének, '
viselkedésével mindenkor tartózkodjék
rtainrországi feljelentést is lett a csendőrségen, de a lettes i hogy
V
kávéoótlékot
a néző terültéét (elsőbbségéhez s ne tűrjön
Tiarrárme- kinyomozható nem volt. Lakása a Domokos 1 soraiban rendzavarokat. Jöjjenek el minél
a .kávédaráló. védjeggyel veszem
Gyula szállodában volt, ahova az esel után viasza- i számosabban! - C S E . vezetősége
fcjT! füfel- tért, elmondottá veszteségét, hogy ö most í
KőIcsöBkötrényak kiosztást. A már
a
" u . 2 6 . ezáltal teljesen tönkre van téve. A Dómokoe I kiegyenlített állami kölcsöntartozásokról k i 
szálló napi törzsvendégei réesvéilel hallgattak j
állított
köiesönkötvényeknek
kiosztása
a
vá
a történteket, mire szivük szánalomra gerjedt, {
társaságukba logadták a károsultat és vigasz- I rosházán folyamatban van. Ezúton ia (elhívja t mérkőzést t labdarugó Szirtestnél. —
tálassal látták el őtet Amikor azonban a I az elöljáróság at érdekelt (eleket, hogy a A C. S. K. is csak félsikerrel tudott haza
mélyen t. karmolt kijelentette eloltok, bogy ő nyugat- >kötvények átvétele végett t befizetési lapok jönni Pápáról, aminek at ifjúsági kapusa at
beszolgáltatása mellett loljó évi szeptember
Keruc- mázott főtcolgaöiró, aki -egy- hadban elesett hó 15 ig mindenki tzemélyesen jelenjen meg oka, aki lámpaláztól (fltve mar az I. félidőben
katonatiszt
állítólag
varosunkban
tartózkodó
é gólt bevett a C. S. E. egv adott góljával
t i Sj, modern tisztilegénye után nyomoz és most a karosu- at adóügyi jegyzötégoél.
l l i m b i l l . A SL félidőben a C S. E. kicserélte
las folytan táviratozni fog ntegbisojanak egy
kapusai ét erőt fölény mellett támadásba
nagyobb összeg küldése iránt, bogy zavarából .
ment á t minek következtében Szelei ét Szita
kisegítsék, ez a nemesszivO asztaltársaság
góljaival 4:4 aranyban döntetlen eredményt
Ónként 1—2 millió koronákat adott a
csikart ki t papaiaktol.
L i lc|{0|abb főszolgabíró urnák, mondván, ha megkapja 1
Pelullizettek a kórházi kápolna javára
• kajffrlr anyag pénzét, viaszaadhatja Csaknem két hétig az őszi nöi éa gyermekkabát újdonságok, ,
húzódott az a bizonytalanság, bogy sem az
1925. augusztus 14 és 15 éo rendezett mű
elveszett pénz nem került elő, sem a kert '• Öltönyök é t raglán férfi szövet, k.
kedvelői
előadáson: SzOgyéoy-MtriohFereocné
5. k l űOO koro- Összeg nem étkezett meg; de az asztaltársa- i Gráci Pichler kalapok,
grófnő 150 ezer K, Giczi József 100 ezer K,
•. 5fliliakitisa
tág még sem türelmetlenkedett hanem na- jSima és divat kazánok.
dr. Pletnlta Ferenc, dr. Szumrák Zoltán 75
l K
punként meg-megjelentek a szokott helyükön,
ezer K, Hokholezer István 60 ezer K, Móroct
Kabát
velourok
és
kosztüm
kelmék,
vigasztallak
ée
kedélyesen
eltol
tölték
a
na
Emílián. Schueidler Ferenc, Vasutasok Te
tisztítása
pokai, az éjszakákat éa a jó vasmegyei ven- : Liliom és Regenhart vásznakban állan metkezési Egylete, dr. Utgytr János. Moz
dégszeretetokben részesítették a kárvallottat •
donyvezetők Otthona, özv. Pécsi Imréné, Pódóan nagy raktárt tartunk..
tiMtrxa 2.
Végre azután az idegen sokaita meg a nagy
eztk Fereocné 50 ezer K, Követi István 40
barátságot, amit vele szemben a ueme6szivfl
ezer K, Deliné 30 ezer t i , Merkli Annus, öav.
lkiettel
asztaltársaság csőstül tanúsítóit és hétfőn j
Károlyi Józsefué, Mesterházy Imire, dr. Hor
virradóra minden búcsúszó nőikül itlhagyia •
váth Károly, Zlehovszky Dezső, Csoknyay
városunkat és a nemesszivO asztaltársaságot
József 25 ezer. Nagy László 15 ezer, ifja
ée tovább állt Képzelhető, bogy a MVCÍ t
Reich Imréné, Telelainé, id. Berket János 10
fCUrö ur, most már legbensőbb jóbarat la, Mázsása •
• •
• I ezer, Czlfn iitvánné 80 ezer, Pető Ltjot 16
mennyire hiányzott a teánakoióknak, de mar
ezer, Nitt Lajosné, Jenéi N., Császár Ittvánné,
Felakatztotta ntgát Mőroez Gynla BóU László, N. N. 5000 K, amely adomá
szélhámosságot sejtve, boestsufcttdlák, hogy a
vol, tókorai kózségbiró t koc-iutnbenkedden nyokért kotzOoetet mond a
drága
pénzen
szerzett
(6at.olgabirú
barát
ily
Rendezőség,
l. sebesség- !
csúfosan felültette őket A hatótág kOzbenjt- . délelőtt felakasztotta magát Tettének oka at >
nlágitással, I rátára Pápán sikerült t főmolgabiró arat | egyetlen gyermekének elhunyta feletti elkete- j
Értesítés. A celldömölki Levente Egye
állapot- I lecsípni és t helybeli fótziilgabirotag fogdá redét. Szerdán délután temették a 40 éves , sület mBködeiiél t jövő bét folyamán meg
Kiás e lap jába biztonságba helyezni. Ebből latszik bogy ' volt bírót * község oszltllan részvétele mellett. kezdi, leihivatnak tehát t 12—21 évet ifjtk,
A vonat elé l a k t a t Mészáros Sámuel de elsősorban a szülők ét munkaadók, akik
a közön -ég mennyire naiv ét hiszékeny, hogy
tété
felOl egy szédelgő kikoholt ineeéjének és 46 eves k«m- nestaihályli i lakót gyógyilhalat- a t ö r v é n y értelmében ezért telelőiéi, hogy a
csakhamar, h i mindjárt erején felül is, segít 'iti 1 - egsege miatti elkeseredésében szerdán leventék a kijtlOit időben, ugy elméleti mint
megjelenjenek.
ségére siet hogy megmutassa gavallénajat reggel a robogó vontl ele -vetette magát, a g y a k o r ati órákra pontosan
Milyenek az emberek t Lapunkban - ».-z. r vonat (éjét levágta * szerenoétlen embernek. Ezen órák mindenkor munkaidő ulán, több
elsírjuk, hogy egyes vtlláifelekueiek kérelme
Lopkodják a kerekpárokat Mult péo- nyire vasár ét ünnepnap ikon történnek,ami
ok* * raktárahtrangok beszerzésére pusztába kiáltó. Igazi leteu éjiel fca-.-ey Károly szobalesló kerek- kor az ifjúság úgyis szabad ét szivet-OrOmeet
MM i >•'.. a
nemes célra rendezett mulatságok nem -ike p írj a a Központi kávéhíz elől eltűnt A vas hódol t sportnak.
bari
réinek Sok tok. amit el sem tudnánk szám úti I l i . oszt. váróteremben Turbicza Nándor
KosiSaetnyUvánitás A celldömölki
It borutva
lálni nélkülözi a legkisebb adományokat is; allt-oelkflli borbélysegédnél találjak meg a
r
de egy ál főszolgabíró, akinek a hata inogott kerékpárt a csendőrök, amelyet tulajdonosá ipartettelet rtuton mond kOstOnetet Klein
Testvérek uraknak azért a nemet szívesség
H- Msi Mű
Isleu tudja micsoda moll lehet, annak egy nak visszaadtak.
•
é r t , amiért a celldömölki iparotok és k e r e s 
pantatzavára rOprtik a milliókat ét barátsaSport A mult vasárnap bajnoki mér kedők kultúrházának építéséhez voltak szíve
kajvagogép
gnkbt fogadjak, mígnem Jön a szomorú csa-.
kőzést
tartott
a
Törekvés
a
P.
F.
C
vet,
mig
sek a Wlttmann-féle téglagyártól 18.000 db.
li
lódat s akkor bánják meg gavallériajukat és
Hl I
K.
.restellik as idegen előkelővel kötött barátsá kedden a C. S. E a Kinizsivel Ptpan. A téglát beszállítani Tekintettel arra, hogy még
kkka • kiTinatra?
gukat Azt húszuk, ez ismét egy tanul-• példa Tör 'tve-, annak dacára, hogy állandó (ölény- 12000 darab fahtéglanak a beszállítása volna
*U
volt s nem tótnak többé ily szélhámosoknak nye< jatttolt ée hogy t U. félidő 24 percéig szükséget, melynek beszallilátárs aa ipartes
letolni, hanem felesleges pénzüket nemes és 1:0 arányben vezeteti, Kock biro ur jóvoltá tületnek péoae nincs, azért íetttérnek minden
. at '1000 K.
hasznos helyi kulturális célra fogjak (ordítani. ból végeredményben mégts elvesztette a mér olyan nemesszivO, tehetős polgárt, akinek fo
akt A kokőzést. A bíró nemcsak hogy állandóan meg gata van, szállítson be néhány eter darab
:T1
•kan ló és
akasztotta a Törekvés támadásait helytelen téglát a Marton tele téglagyártól. A legnetner» 1 aodernOI
Aa aj szabály voav Celldömölk kö ét egyoldaln ítélkezésével, — hanem még sebb kullorát ét t haza javát szolgaija aa,
B l *! raktárt
zönsége, melynek kegyeiért két egyesület is egy üzeaegyes büntető rágást, melyet előző aki erre a szent célra áldozatot hoz, mert
<• *» raarhaverseng — kerüli ( t i a korláton kívül) a leg megítélt, a papai közönség ét játékotok az iparotok ée kereskedők kultúrháza a ma
alkatbajnoki labdarugó mérkőzéseket (mert ugy nyomatának engedve, az ítéletét visszavonta. gyar irredentát é t a magyar kultúrát fogja
'
A t emokség.
gondolja, bogy jobb khmi, • mint_beljL^t_i_ Amint hírlik, emiatt meg i t óvta a Törekvés szolgálni
Bt Pénétkbidt
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Ai aUóleidfii eUenlorradalomról dr.
Nagy Karoly zalaegerszegi törvényszéki jegyző
könyvet adott ki, melyben megírta az alsóleodvai ellenforradalom történetét. A könyv
mar megjelent éa kapható Zalaegerszegen a
szerzőnél 86 ezer koronáért
HeteorhnJJái. Augnsztus 29 én este
Ml 8 óra tájban CelldömOlköu ia sokan lát
tak, amint egy meteor hallott le, hatalmas
lángcsóvát vonva maga ntan. A lehullott
meteorkövet megtaláltak az alsósusztriai
Lamenkircbenben egy réten, körülbelül egy
fél méterre a földbe fúródva. A meteorkő
•olya 6 kilogramm és gyermekfej nagyságú.
A meteorkOvet bécsi múzeumban helyezték el.
• M l lakot faJtaatrii t karnis mil
liói bankjegyeket ? A Magyar Nemzeti Bank
hivatalos közleményében az 1,000.000 koro
nás államjegyhamtsitványokit s következő
képen irja lé: A Magyar Nemzeti Bank alul
eddig lefoglalt 1,000.000 koronás allamjegybamisitvanyok műszaki megállapítás szerint
valamennyien egy éa ugyanazon opushoz tar
toznak A hamisítványok általában nem sike
rültek, aminek következtében némi figyelem
mellett könnyen felismerhetők, A hamisítvá
nyok lőbb ismertető jelei a következők: 1) a
valódi 1,000000 koronás államjagyek papi
rosába selyemszálak vannak. Ezek a selyem
szálak a hamisítványok papirosából hiány
zanak a helyettük csak egypár vörös ceruzaTal húzott vonal látható. 2) A hamisítványok
egy részén sor és folyószám nincs, a sor és
lolyoszamokkal ellátottakon ezek a számok
•okkal markánsabbak, vastagabbak, mint az
eredeti államjegyeken levők. 8) A hamisítvá
nyok leglényegesebb ismertető jele az, hogy
a cői fej képe, mely az eredeti jegyeken
tiszta, éles, sötétbarna szinO, a hamisítvá
nyokon piszkos, feketeszioO, elmosódott. 4)
Mig az eredeti államjegyeken a nOi lej hát
tere csakis függőleges vonalakból áll és lefelé
haladva a nyak éa váll körül világosodik,
addig a hamisítványokon a háttérnek nemcsak függőleges, hanem vízszintes vonatozása
is tisztán kivehető és a hattár mindenOtl
egyenletes árnyalatú. 6) A hamisítvány hát
lapjának baloldalán az >Egy millió koronás
értékjelzést magában foglaló középdisztmény
alatt levő idegen nyelvi) értékjelző szövegé
ben (JEDEN MILLIÓN KORÚN) a .KORÚN,
szó •Ó< betűjén az ékezet hiányzik, a jobb
oldalon pedig ugyancsak a kozépdiszimény
alatt levő cirilbetüs szOreg hetedik betűje,
mely n eredeti -jegyeken N alakú, a hami
sítvány okon csak két párhuzamoa vonalból
áll, oaaskótővooal nélkül.

A celldömölki kir. jbir. mint tkvi
1485/1916. tk. aiám.

hatóság.

Árverést hlrdetméiy.
Dr. Kovács Kálmán Ogyvéd végrehaj lá
tónak végrehajtási ügyében a telekkőbyvi ha
tóság a végrehajtási árverést 15,279.000 K
tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a
celldömölki kir. járásbíróság területén levő
Pápóc községben fekvő • a papóci 274. sz.
betétben leivott f 1 sor 1296 hrss. ingatlanra
3,400.000 K, 2 sor 1666 hras. ingatlanra
4,400.000 K, 8 sor 2769 hrsz. ingatlanra
7,500.000 K, 4 sor 2872 hrsz. ingatlanra
1,500.000 K • a papóci 276 sz. betétben j
1 sor 1241/2 hrsz. alatti illetőségre 1.600.000
K kikiáltási árban elrendelte. .
Az árverést ÍM. éri szeptember ké
89. napján l e l árakor Pápóc községhá
zánál fogják megtartani.
Aa árverés alá került ingatlanok a k i 
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron
nem adhatók cl.
Aa árvereini szándékozók kötelesek bá
natpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát kész
pénzben, vagy az 1881. LX. te. 42 f á b a n
meghatározott árfolyammal számított óvadék
képes ertek papirosban a kikű döttnél letenni,
hogy a bánatpénznek előleges bírói letétbe
helyezéséről kiállított léten elismervényt a
kiküldöttnek átadni éa az árverési feltételeket
alairni-(1981. I X le. 147, 160 és 170 §§-ai,
1908, X L te. 21 §).
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál
magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki
sem akar, kötelei nyomban a kikiáltási ár
százaléka szerint megállapított bánatpénzt az
általa ígért ar ugyanannyi százalékáig kiegé
szíteni (1908. X U 26. 8).
Celldömölk, 1926. július 24.
Dr. Bavassy sk. kir. jbir. elnöke.

Adóügyi Utantato Lexikon jelenik
meg Vargha László, volt pénzügyi könyvszak
értő szerkesztésében, amely magában foglalja
nemcsak a társulati, kereset, jövedelem és
vagyonadók, hanem az összee (általános,
fényűzési, értékpapír, állati, őrlési stb.) for
galmiadó torvényeit éa azok kiegészítését ké
pező rendelkezéseket a közigazgatási bíróság
vonatkozó döntéseit éa azokat a különféle
cégek könyvelésével kapcsolatban szakszerűen
tárgyaljat A könyv mindenkinek nélkülözhe
tetlen, mert annak segítségével adóügyeit egye
dül láthatja el. Kiadja az Alliance Kereske
delmi rt, V. Nádor-u. 28. A kiadónál,, vala
mint szerkesztőségünkben is megrendelhető.

Zonporát
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Vas- és íestékkereskedés.
Tisztelettel hozom Celldömölk és
vidéke n. é. közönsége b. tudomására
hogy Celldömölkön a Sági-nccaban, a
Kemenesaljái Takarékpénztár épülete
mellett teljesen újonnan berendezett

vas é s festék
kereskedést nyitottam.
Üzletemet felszereltem a legszak
szerűbben és raktáron tartok e szak
mához tartozó mindennemű vasárat
és vasalást, valamint olaj, por, zománc
lack és padlófestékeket.
Pontos és figyelmes kiszolgálási
Nagybecsű párttogáBt kér, kiváló
tisztelettel

,

Singer Béla
-.

'

vaskereskedő.

Eladó ház.
Celldömölkön Erzsébet-nccs 1 7 — 1 8 . sz.
ház szabad kézből azonnal eladó. Bő
vebb felvilágosítás nyerhető Celldömöl
kön, Oeák-ncca 3. szám alatt.

Gazdasági cseléd

Rendkívüli árajánlat,
mig a készlet tart!

fiatal ember - konvencióra azonnal fel
vétetik Gynlay Elemérné gazdaságában
Kemenesmihályfán. Az állás jannár hó
1-től is megtartható.

férfi sárcipő garantált jó min. 100 ezer
női
>
>
88 »
gyermeksárcipők 29 számig 6b ezer,
29—36 számig 75 ezer,
gyermekbőrcipők 25-28 29-34 38-89 sz.

Két házhely
és egy rövid zongora

150 180 200 ezer.
Szállítás utánvéttel. Meg nem felelőért
a pénzt visszaadjuk. -

azonnal' eladó. Cim .a

Seháfer cégnél Budapest, Döbrentel-

Walter

tér 4. Alapítva 1898:
Megint a kövér nók jönnek divatba.
Kik lesznek és kik nem lesznek ott a Mol
nár Fedak pör tárgyatásán. Mikor a 'végre
hajtó fizeti ki az adósságot, Ruszki az uj
tánc és még sok aktuális riport, cikk a Szín
házi Élet uj szamában. Szép Ernő, Szenes
Béla, Poldi Mihály. Schöpfun Aladár. Kármán
Jenő, Krúdy Gyula, Kemény Simon írásai,
három folytatásos regény, egy illusztrált no
vella, két teljes vicclap, A vén cigány kottamelléklete és Földei Imre 3 felvonásos •Hi
vatalnok Urak* című színműve mint darabmelléklet, kitűnő él tartalmai vidék, mozi,
sport, aoto, divat, képzőművészet rovatok
nélkülözhetetlen olvasmánnyá teszik Incse
Sándor kitűnő hetilapját, amelynek ára 8000
korona. Kiadóhivatal Erzsébet-kOrut 29.

Fareáönyók!
Vasredőnyök I
Porosz kovácsszéni
Éltletvaaajtji
Malomkövek!

kiadóhivatalban.

magántanfolyam

Budapest, VIII. Rákóczi-at 6 1 . szára.
Előkészít középiskolai összevont ma
gánvizsgákra, érettségire vidékieket is.
Tisztviselőknek nagy kedvezmény.

Községek, gyülekezetek, magánosok
prima tüzllát. elsírangn porosz szá
lat Baiyaai éti UctlfeM litanyas
arai csakis

Eladó ház.

Csoknyay József

ttizlf skereskedöaél s z e r e s h e t Ik be 1 Celldömölkön,

a Horváth Elek-ucca 12.
Ugyancsak itt kaphatnak elsőrangú ' azámn ház azonnal eladó. Az épület
betonárul, mozaik lapokat, téglát és i cserepes és van rajta egy szoba, zárt
fedélcserepet stb.
j konyha, istálló, kamra, faház, szép nagy
kert. Bővebb értesítés a helyszínen.

Színdarabok Hirdetéseket
t

a legnagyobb választékban kaphatók
Dinkgreve Nándor papirkereskedésében.

felvesz a kiadóhivatal.

h á z á t jrr^'ti
Biczó István
Lajos-uccában és bizia meg házinak jaTitásáTsű,
mert ax általa végzett munka után káza 10 évig
nem sxornl javításra. Elvállal minden as építke
zésbe vígé ja vitást, valamint uj házak építését
olcsó ár mellett és azokat kiíogástilannl végzi.

l a U l l g U l d l megelégedésre TÉdáBS
Jenő zongorahangoló. — Előjegyzések e lap
kiad hivatalába kéretnek.
NTUraatott Otukgvejve Naottor vtUmjrtrórs berentleaart ka. vrr,yamdíjában, CetlAaBiB,

