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KEMENESALJA 
•egjelen minden vasárnap reggel. 

Előfizetési ár: negyedévre 20.000 K, félévre 40.000 
K, égési évre 80.000 K. 

Hiráetét álja elére flaotaaae. 

P O L I T I K A I U P . 
Felelői markéul* ét kiadó : 

D1NKQREVE N Á N D O R . 

Sierketztotég éa kiadóhivatal:; 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömő'kön. 
ide intézbodök a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Halottak napján. 
(Y.) Ezen a napon, mikor min

denki elhuny t kedvesei emlékének áldoz, 
hadd essék sző a nemzet halottairól is. 
Ma, amikor friss köszönik kerülnek a 
sírokra és aj gyertyák fénye világítja 
meg a temetők szórnom virágos kertjeit, 
hadd tegyünk egy szál virágot a nem
zet halottainak fejfájához, hadd gyújt
sunk egy szál gyertyát, a nagy közös 
sir fölött és boruljunk némán oda a 
képzeletben hatalmas kripta fölé, melybe 
bosszú pihenésre megtértek az értünk 
hadakozó névtelen fiaink. -

Különösen aktuális ez a szomorú 
ünnep nekünk magyaroknak, akik a 
legtöbbet és legdrágábbat vesztettük el 
a vérzivataros bábom hosszú esztendei 
alait s akiknek a legkevesebb maradt 
meg abból is, amit még lehetett men
teni De ebből a kevésből telik még 
egy s.Tál gyertyára. Ha márványosz
lopra vagy emlékműre nem is tellett, 
mellyel a névtelen hősök emlékét oda
állíthattuk volna, a halált mindig fe
lejtő élők felé, de egy szál virág, a 
legszebb minden virágok között, ezen 
a napon hadd díszelegjen a nemzet 
halottainak sírján. 

Locarnóban most kötötték meg az 
egyezményt, mely a hatalmukban túl
zottan bízó nagyhatalmak szerint, a 
világbékét fogja meghozni. Halottaink 
napján, mikor fájdalommal teli szívvel 
álljuk körbe - elhunyt bőseink hatalmas 
sírhelyét, ennek az egyezméoynek hal
latára jogos bizalmatlansággal vetjük 
fejünket arra felé, ahonnan az egyez
mény hírét hozzák felénk. Igenis kí
vánjuk, hogy szűnjön meg a további 
véront.ft és hogy több halottja ne légyen 
sem a magyar,* sem más nemzetnek, 
de ugyanakkor kérdezzük a konferen
cián résztvett bölcs államférfiaktól: ho
gyan képzelik el ennek a kérdésnek a 
megoldását egy olyan nemzetnél, mely
nek testéből «tő, hatalmas tagokat nyes
lek le az erőszak fegyverével s amely 
nemzetnek evvel múlhatatlan fájdalma
kat okoztak? 

És kérdezzük: hogyan képzelik el 
az elnyomottak vészkiáltásának az el
fojtását, hogyan képzelik a kétségbe
esés jajszavainak az elnyelését és mi
lyen alapon kívánják a halálra üldözött 
nyugalmas béketürését? A feleletnek 
komolynak kell lenni, legalább is olyan 
komolynak, amilyen látszólagos komoly
sággal a locarnói egyezményt világgá 
harsonázták. Várjuk ezt a feleletet. 

Mi, akik halottaink szent sirhelyé-
: nél most magunkba szállva meaculpá-
• zunk a mult bűnei föleit, mi nem aka-
I runk több háborút. De mit akarnak 
j azok az államok, melyek állandó les-
; hellyel vették körül ezt a megtépve is 
i virágzó darab földet és fegyvereik cail-
t íogtatásával figyelmeztetnek bennünket 
• a >békés szándékaikra'. Vájjon mit is 
i akarnak t s • . t 

Ezek-a nemzetek sohasem muló 
; gyűlölettel vesznek körül "minden olyan 
i népet, mely tudásával és nagy rab ira

tot tságával élesen kiválik az ő körük-
bői. ők háborút szeretnének, ha győzni 
tudnának. De félnek. Félnek azoktól a 

, magyar kezektől, melyek az elmúlt bá
bom alatt megmutatták erejüket s me
lyek az önvédelmi harcra mindenkor 

• készen állanak. Ezek a nemzetek a 
, locarnói egyezményt sohasem fogják 

értekelni, sem respektálni s csak alka
lomra várnak, hogy beleköthessenek 
békésen tűrő szomszédaikba. 

A mi halottaink nekünk szentek 
és mi most itt állnak őrt a nagy sir 
előtt. És ennél a simái, halottaink ke-

' gyeleles ünnepén fogadalmat teszünk 
i békés szándékainkról, de arról is, hogy 
' mindenkor készen állunk kisebbségeink 
; és területi épségünk védelmére:-.. 
i i 
! Koczor Márton. 
I - Az a név, melyet a megemlékező sze-
j retet és hála e rövid cikk fejére illesztett, 
I fogalommá vált a Kemenesalján. Fogalmává 
I vált a becsOletes munkának, a lankadatlan 

mnnkakedvnek, a józan életfelfogasnak, a 
I nemes hazaszeretetnek, róviden a legnehezebb 
' de legszebb hivatást teljesítő magyar mun-
i kas- k: a tanítónak. Nem hamar és nem 
' könnyen vált azza. Ölvén esztendőnek, egy 

egész emberöltőnek hosszú, lelkiismeretes 
; munkája véste bele a köztudatba, hogy Ko

czor Márton neve és a jó tanító kilejezés egy 
I és ugyanazt jelenti. Jó tanitó. KgyszerO kife-
I jezés, de mérhetetlen sokat jelent munkában 
; és érdemben, kimondhatatlan kincset egyhá

zára, hazájára egyaránt Ötven esztendeig 
élni a fehér falak között, táplálni .-njafieJ-
kének tOzével mások tüzét asztaui szeretet
te, és buzgalommal azokuak a kincsesnek 
feleslegéből, melyeket saját lelkében felhal
mozott, nevelni az egymást felváltó nemze
dékek sorait s mindezt tenni szerényen, csend
ben, olyan erős lélekre vall, hogy meg kell 
elölte hajolnunk. -

Koczor Márton ezt tette. Ötven eszten
dei lelkiismeretes és boldogító, mert eredmé
nyes munka után most búcsúzik el a sági 
ev. iskola egyszerű falaitól, ö nevelte már az 
apáinkat is. az ő gondos kezeinek útmutatása 
vezetett minket és most már a mi nemze
dékünk gyermekeitől búcsúzik. Búcsúzik és 
bizonyara szomorúan. Lelke odanőtt a régi 
falakhoz, szivét fogja, nem akarja ereszteni a 

vig gyermeklárma, amelynél kedvesebb nem 
volt semmi sem előtte. Nehezen válik meg a 
megszokott munkától, hisz számára a munka 
maga volt az élet Tanítói működésének 46 
éves jubileumát csendben engedte elmúlni, 
pedig negyvenöt esztendő is olyan idő, amely
nek az iskola padjai közt való eltöltésére 
kevés emberben van meg a szükséges lelki
erő és munkakedv. Szerénysége nem engedte 
meg az ünneplést s talán most is rosszalólag 
gondol rám, amiért megemlékezem róla. De 
érzem, hogy meg kell emlékeznem 

Szélet tudása, fogyhatatlan munkaereje 
kitűnő tanítóvá tette, rendíthetetlen hite, meg 

j nem törő bizodalma a legjobb nevelővé. 
, Nemes.sk tanított nevelt is. Az élet csapásait 
, — pedig Istenem, de sokban volt része — 
> rendíthetetlenül viselt*, kedvét lelki derűjét 
| nem ve-zitette el noha. Erősebb volt mint az 
< élet felülemelkedett rajta. Most ötven esz

tendei taailás után is csak évei számára 
nézve öreg, lelkileg fiatal és erős. Pedig im
máron hatvannyolc esztendős. 1857-ben szü
letett Mosonmegyében Rajkón, de igazi szü
lőföldjévé Szilsárkányt telték feledhetetlen 
gyermekemlékei. Iskolait a soproni ev. isko
lákban végezte el. ott nevelték fel az evan
gélikus egyház és iskolák messze elismert 
büszkeségévé. Rövid büki, majd négyesztendei 
magasi tanítóskodása után Jobbahazára vá
lasztották meg, ahonnét a sági gyülekezet 
egyhangú lelkesedem hívta el, hogy itt ne
veljen derék, becsületes fiakat hazájának és 
egyházántk. Itt ebben a régi iskolában töl
tött el általános tisztelet és szeretet között 
épen negyvenöt esztendőt Az iskola falai már 
megöregedlek, külsején meglátszik az idő min
dent pusztító fogainak listása, de bent a régi 
kedv, a régi lelkesedés, a régi szeretet, a 
régi szellem élt. S az iskolát elsősorbcn nem 
is a fslak, de a benne folyó munka teszi 
iskolává. 

Munkájáért nem várt külső elismerést, 
a legszebb elismerésben, tanítványai szerete
tében bőven volt része. Ahogy a római költő 
mondja érénél maradandóbb emltktt emelt 
magánok azok szivében. Munkássága kiterjedt 
gyülekezetén kívül is. Az evang koraikönyv 
megszerkesztésében nagy érdemei vannak és 
buz^ó munkatársa volt az Evang Iskola c 
tanügyi lapnak.Tanaoyagbeosztásamelyet kar
társai nagy örömmel fogadtak el annak ide
jén, csak kiváló szaktudását dicséri. Az egy
házi élet tarén kifejtett buzgó munkája! tisz
telték meg azzal, hogy a kémem -aljai ev. 
tanitó egyesület elnOki székében 16 eszten
deig ült s a kerületi tanitó egyesületnek ó 
volt a lőjegyzője. Ezeken kivül is számos 
egyházi intézménynek volt vezető tagja a 
mindenütt kitűnt buzgalma és tevékenysége. 
De talán kevesen tudjak, hogy milyen mes
teri kezelője volt a tolloak. Milyen öröm 
volna nekem s lapunk olvasóinak is, ha de
rűs életbölcsességének gazdag tárházát meg
nyitná most megérdemelt nyuealmában előt
tünk és olvashatunk kedves cikkeit 

Koczor Márton búcsúzik és a Kemenes
aljának el kell búcsúztatnia El kell búcsúz
tatnom nekem, aki azok közül való vagyok, 
akik a legtöbbet köszönhetnek neki. Nekem, 
akit féltő szeretettet,- gondoskodással vett 
körül az. iskola padjaiban, akit figyelő szeme 
elkísért a háború viharába és uj munkaié-

Kemenesaljái Takarókpénztér Részvénytársaság Czelldömölk. 
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3 aki most is érteni éa érezni fogom 
min^ij hozzám való szeretetét fit keli bu-
osuztatnom nekem, akinek most a hala éa 
szeretet elhomályosítja a szemét éa a kezét 
megreszketheti, mert léi, hotty nem tndja 
leírni mindazt, amit akar, amit le kellene 
Írnia. Félek, hogy ebben a rövid cikkben nem 
tudtam kiönteni mindazt a hálát, szeretetet 
és tiszteletet, ami a lelkemben felhalmozó
dott s ami úrrá Isas rajtam, ha a régi isko
lára és Koczor Mártonra gondolok. Koczor 
Mártonra, aki ötven esztendeig szinte egy 
egész gyülekezetet tanított, felnevelt és sze
retett • akitol csak azzal a kívánsággal bú
csúzhatunk el, legyen a jó Isten továbbra is 
kegyelmes hozzá és engedje meg, bogy a 
megérdemelt nyugalmat minél hosszabb ideig 
élvezhesse a maihoz hasonló friss érdben és 
egészségben. Dr. Bemport Bafc 

H Í R E K . 
November 1. 

Irta: lóik hajót György. 
Az elmúlás oapja! Odakünn fázó

san reszketnek a deresedd, letarolt fák 
elsárgult, kihalt levelei. 

A hal ló lombjáért reszkető akácá
sok kőzött szomorkásán susog egy na
gyon messziről való — elő t tünk elta
kart életi \ 

A bűvös novemberi éjszakában 
lecsapódott köd párájától, gyöngyözve 
csillognak a nap feltörő sugarai csó-
kolgatására — az őszirózsa gyönyörű 
fehér szirmai. 

A nagytermészet mindenséget meg
üli a mulandóság nyomasztó n é m a 
csendje. 

A novemberi hűvös szél szárnyán 
zokog a kihalni készülő természet . 

Édes anyám . . . sírján-utolsó virá
gát ontja az őszirózsa. 

Bólongató szirmán legördülve hal
lanak a ködharmat bánatgyöngyei. Sir 
a természet. Arcomon barázdát szán
tanak a könnyek. . 

• e 
e * 

Magába szállt emberek, kicsinyek 
és nagyok arcát fájdalmas, szomorú sej
tés öli. , V . 

afa nincs tülekedés, gyülöltség, 
pártoskodás. Ez a nap visszazökkenti 
az embert a maga valójábaI Ma bele
nézhetsz önmagádba! Állj meg . . . vess 
számot eddigi életedről; tekints végig a 
befutott utaidon. Az utolsó stációnál 
nem-e vár reád is a temető rideg hantja? 
Nem-e lesz az majd neked is osztály
részed. Az élet habzsolásával elkerül
heted-e ezt az utolsó utat ? Idézd fel 
emlékedben képét azoknak, akik régen 
itt hagytak. Vedd számadásra , hányan 
voltak akik gyűlöltek és hányan akik 
tiszteltek és szerettek. Állj be a teme
tőbe siető gyászolók sorába és zarán
dokolj el a te sírjaidhoz. 

Bontogasd fel életed szomorú em
lékfátylát és tekints vissza, mindenre 
-egyaránt. 

Újítsad fel emlékedbe elmúlt küzdő 
életüket. Rebegi el e szomorú hantok 
felett egy-egy imát, mert nem tudhatod, 
bogy a te sírodnál e napon megemlé
kezve rólad — nyugalmadért elszorult 
szívvel megáll e majd valaki ? 

Je l te lenedö sírod tájára AHetnek-e 
virágot kegyeletes szívű gondo.- kezek. 

Az életed forgatagában álljon tehát 

szemeid előtt a temető egy jeltelen, 
elhagyott sirja — amelyben majdan £ 
te poraid nyugszanak.'' Re feledd él, 
hogy az élet elharácsolt gyönyörei, a 
temető kapájáig sem követnek, — de 
véled megy a lelki élet kamata a gyű
lölet, a tisztelet és szeretet egyarán t 
És az jár jó l , akinek az utóbbiból több 
jutott osztályrészül. 

Halottak napja. Vasárnap este ő óra
kor az apátsági templomban a halottak esti 
szentbeszédet tartja dr. Horváth Károly plé
bános, amely után az összes elhunytak lelki 
üdvéért könyörgő ájtatosság lesz. Hétfőn 
reggel fél 7 órakor csendes mise a temető 
kápolnájában, 8 órakor Ünnepélyes rekviem, 
amelyet Jándi Bernerdin apát tart, nagy papi 
segédlettel. •. 

Áthelyezés. A m. kir. pénzügyminisz
ter a celldömölki adóhivatalhoz KOrtvétyes 
István devecseri állampénztárt tanácsost át
helyezte. 

Jókai ünnepélyt rendezett mult vasár
nap az ev. ifjúsági Egyesület a templomban. 
Ez estélyen mutatkozott be először az egye
sület férfikara, amely sikerrel szerepelt. Nagy 
Miklós bobai lelkész méltatta Jókai nagysá
gát, aki olvasásra szoktatta a Oépet mese
alakba öltöztetett regényekkel.' Vida Béta 
bobai tanító Kozma Andor: Mese a mese
mondóról gyönyörű költeményét szavalta nagy 
hatással, mellyel a közönséget teljesen lebi
lincselte. Szórtuk Dénes tanító művészi or-
eonajátékát a hallgatóság nagy tetszéssel 
fogadta. .Berta Irajos zárúimájával és a Him
nusz oleiit-k !<•,-.• v el a kedves Onnepély véget ért. 

Tarutógyülés. Kedden tartotta ezévi 
őszi r e n d e s kü*iyülését Celldömölkön a ke-
menesaljai esperesi t e r ü l e t tanító egyesülete 
Pap István elnöklete mellett. Virág József 
celldömölki tanító az V—VI. osztály anya
gából bemutató előadást tartott Elnök az 
egyesOlet működéséről számolt be, majd kö
vetkezett az uj tagok felvétele. A tisztújítás 
során újra a régi vezetőséget, mig jegyzővé 
Dhlar Gyula kántortanítót választották meg. 
Dhlár Gyula a betOalakitás helyes módjáról 
tartott előadást, amelyet nagy tetszéssel fo
gadtak. A tanítóegyesület tavaszi közgyűléséi, 
Papocon fogja megtartani \-_ , 

Fizessük as adót. A kOzségi elöljáró
ság ezúton is felhívja zz adózó közönséget, 
bogy a folyó évi közadók most már mind 
esedékessé váltak. Ogy az állami, mint a 
megyei és községi adók, kincstári házhaszoo-
részesedóa és kOcmuokaváltság legkésőbb f. 
évi november hó 15-ig a községi pénztárba 
befizetendők. Figyelmezteti az elöljáróság a 
késedelmes fizetőkét, hogy a késedelmi ka
matokon kívül ne okozzanak maguknak fe- ' 
lesleges kiadásokat a folyamatba teendő . 
végrehajtásokkal járó adóbehajtási illetékek i 
fizetésével. _ j 

tanltéválasztáaak, Kovács József volt 
rábakecskédi tanítót Nagycsákáuyban, Takács' 
Lászlót Csöngen, Nagy Imrét Kemeneskápol- . 
nán választották meg az illetékes iskolaszékek 
rk. kantort: t . l t okká . 

Adakozások a Hősök szobrára. Tarr 
István 50 ezer koronát. Felhő Ferenc 30 
ezer koronát adományozott 

Műkedvelői előadás. Folyó hó 7-én 
és 8-áti színre k-rOl >A kis kadet., Farkas 
Imre operettje, melyet a Törekvés, kitanult 
szinigardaja nagy aparatussal készített elő. 
Kitűnő szereposztás é s Szarka Fereno rende
zése rayyban elősegíti a darab sikerét. Elég 
ha annyit megjegyzOnk, hogy a közönséget 
állandóan fogja mulattatni a Matyi huszár 
(Szita Gyuri) és Kafyi szobaláuy (Miteri Jan-
kicaj humoros jelenete. Jegyeket elővételben 
lehet kapni Zlehovszky Dezső divatáru ke
reskedésébea. 

Árvaleány vagyok, mielőbb férjhezmen-
oék. Hozományom 45 hold földbirtok. Fény
képem és cimem >HJTE< irodában, Koesuth 
Lajos-nooa tizenöt 

Mekkora lesz a novemberi lakbér ? 
Olvasóink kényelmére ismét pontosan össze
állóvá kimutatás alakjában közöljük az 1025. 
november hó elsején fizetendő lakbért A 
lakbér kiszámításánál tudni kell a követke
zőket: az 1017. év november hó elsején fize
tett lakbér 86 százalékát kell fizetni lakbér 
címén. Az alapbér 2 százaléka a közüzemi 
pótlék (nálunk) és a tiszta bér 12*5 százaléka 
kincstári haszonrészesedés. 

A Kenvnesalja lakbér táblázata: (kéz
ségekben fizetendő lakbérek) s 
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6 
12. 
18 
24 
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aBttaaal halál Nagy csapás érte Hor
váth István helybeli segédmozdonyvezetőt és 
nejét, három éves Tercsiké leánykájuknak 
hirtelen elhunytával. A mull -szombaton haj
nalban hirtelen rosszul lett és este 7 órakor 
már kiszenvedett A megtartott bírói bonco
lás során megállapítást nyert, hogy hirtelen 
beállott gennyes hashártya gyuladás okozta 
a halált Temetése kedden délután a közkor 
ház halottas hazából nagy számú gyászoló 
közönség részvéteievei történt A szOlők fáj
dalma annyival is inkább nehezebb, mert a 
kisleány halálakor az édes anyja nem volt 
idehaza, hanem Budapesten volt 

Képviselőtestületi ülés. Kedden dél
előtt tartolta községünk képviselőtestülete 
rendkivBIi közgyűlését A közgyűlésen első
sorban a' villanytelepnek régen vajúdó Ogyét 
tárgyalta le a képviselőtestület. Községünk 
népe lapunkból már jól ismeri a villanytelep 
szomorú állapotát, azért arra itt csak rövi
den mutatunk rá. Egyfelől azt látjuk, hogy a 
ráfizetés már megüli az egy milliárd koro
nát, másfelől viszont azt látjuk, bogy a vil
lanytelep jövedelmez. Mi, akik a vitát pár
tatlanul nézzük tudjuk, hogy ép azért, mert 
a villanytelepet hazikezelésbe. vették, a va-
rosuaT"ÍO hold földjét, azonkívül több száz 
millióját vitte el a telep. Halljuk — még 
pedig illetékes helyről — hogy a telep most 
a legkritikusabb helyzetben van. A most még 
üzemben levő olajmotor olyan állapotban 
vau, Imgy imnd-nnsp kidőlhet A másik olaj
motor pedig már régen romokban hever. Azl 
is tudjuk, hogy accumulátor sincs, tehát,a 
telep bizony igen rossz állapotban megy neki 
átélnek, amikor pedig a világításra nagyon 
is nagy szűkségünk lesz. Halljuk azt is, hogy 
a telep helyreállítása ismét egy milliárdot 
emésztene fel, pénzünk pedig erre nincs. A 
képviselőtestület látva a helyzet tarthatatlan 
voltát, mar a mnlt ülések egyikén kimon
dotta elvileg a villanytelep bérbeadását A 
mostani ülésen átért megválasztotta azt a 
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bUottságot, amelyéé ráruházta azt a jogot, 
hogy a villanytelep bír be adása erdekében a 
tárgyalásukat vegye fel és annak eredmé
nyéről azután a képviselőtestületet mformálja. 
Ez a bi zu it ság a kővetkezőkből áll: dr. Pl el
ints Ferenc, dr. Tompa Sándor, C-oknyay 
József, Kirchner Elek, Weisz Izidor, id. Szabó 
Károly. A villanytelep tárgyalása folyamán 
dr. Tompa Sándor a villanytelep igazgatói 
állásáról lemondott. — A világháború folya
mán bálnak meghalt sebesolt katonák — 
többnyire idegenek — síremlékeinek meg-
OrOkitését rendelte el a hatóság. A testillet 
ezt elfogadta és utasította az elöljáróságot 
annak végrehajtásával. 

Felakaaztotta manát Papp József :it 
éves vöoOcki lakos hétfőn a ház kamarájában 
egy falba vert szegre felakasztotta magát és 
meghalt. Az urvosrendőri vizsgálat megálla
pította, hogy Papp gyógyUhatailan betegsége 
miatt követte el lettek 

A migyar enkorternés a most lezá
róit kampányban 18.000 vaggon volt Az nj 
termésbecslés alapján 22.000 vaggonra tehető. 
A 18.000 vaggunbul 9100 vaggon kertit ki
vitelre, 1852 vaggonnal több, mint az előző 
évben. 

Elmaradt vásár. Alsóságon folyó bő 
8 án tartani szándékolt országos kirakodó éa 
állatvásár a községben fellépett ragadós száj 
és koromfájás miatt megtartva nem lesz. 

Megépül a Vixieröt Hasznosíts Szó 
vétkeset TtUaaoa vitait telepe, A Víziéről 
Hasznosító Szövetkezettől vett értesítés alap
ján közö jBk, hogy a Rába folyón tervbe vett 
villamos vízmű épitése komoly formát Oltott 
A szövetkezetnek sikerűit s szükséges tőkét 
megszerezni, a hir szerint az építést 1926. 
végén be is fejezik. A szövetkezet vezetősége 
most értesítést küldött a környékbeli közsé
geknek, melyben tudatja a vizmfl lelépilésé-
nek a lehetőségét és. felszólítja azokat a be
kapcsolódásra. Ebben az átiratban azt is tu
datja a szövetkezet vezetősége, hogy bekap
csolódás esetén a villamos áram hektovattját 
160 papirkoronáéru- szolgáltatja — most 
nálunk 1200 korona Ha ennek a szövetke
zetnek fenti számítása nem téves, ugy Öröm
mel üdvözöljük, mert a népekre egy teljes 
áldás lesz, mert az ilyen olcsó villanyáram 
mellett lehetősége mutatkozik annak, misze
rint a háztartásban vasalni, főzni, sütni és 
még fűteni is villamos áram mellett fogunk, 
mert a villamos áram használata még a 
fánál, szénnél is olcsóbb lenne. Félünk azon
ban, hogy lehetetlen lesz az áramot ilyen 
olcsón adni, mert hiszen előttünk van egy 
másik vizierő (ikervári) szövetkezet, amely 
az áramot Sárváron és Szombathelyen 0—900 
koronáért adhatja. Azt hisszük, hogy a szá
mítás tévedésen alapszik, de örülni fognak 
ha igszok less. 

Tíz Alsóságon cim alatt irt mnlt szá-
mnnkbani cikkre a celldömölki Önkéntes Tüz-
oltóegylel vezetőségétől ar alábbi levelet kap 
tnk: • A Kemenesalja folyó hó 25-én megjelent 
számában -Tűz Alsóságon- című közlemé
nyében foglalkozva a kerékpáros csendőr 
elgazolaaával megállapítja, bogy a tűzoltók, 
de különösen a kocsis, a vendéglátó károsult 
jóvoltából, agy látszik egy kicsit többet ittak 
a kelleténél es ez volt az elgazolas okozója. 
A közlemény alapján az önkéntes Tűzoltó-
egyesület vezetősége kötelességszerűen meg. 
indította a vizsgálatot, de mar ezt megelőző
leg a csecdörszárnyparáncshoksag is lefoly
tatta a vizsgálatot, bogy az elgazolasert kit 
terhel a felelősség? Hindkei vizsgalat nyo
mán megállapítást nyert, bogy az elgazolas
ert sem a részeg kocsist, sem pedig az ittas 
tűzoltókat felelőssé tenni nem lehel, mert 
annak kizárólagos oka volt a szegény áldozat 
csendőr kerékpározásban való járatlansága. 
Megállapítást nyert egyúttal azon tény is, 
hogy as ittas tűzoltók a vendéglátó házigaz
dától fejenként egy boros pohár bort kaptak, 
ami különben ősi szokás, a veszélyben forgó 
községek a tűz elfojtása után mindenkor meg 
szoktak vendégelni a segély csapatot, azután 
pedig as Összes tízoltók vitéz Virág Vencel 

alparancsnok által sorakoztatva, a legnagyobb 
rendben tértek vissza Celldömölkre, mig a 
hivatásos tűzoltók vitéz Varga parancsnok
sága alatt a fecskendővel együtt vonnltak be. 
Tekintettel tehát arra, hogy mint a fenti 
vizsgálatokból egyértelműen kitűnik, a fecs
kendővel í megengedett sebességgel hajtva, 
mindössze egy kis boros pohár bortól telje- I 
sen józan, legfeljebb kissé kifáradt tűzoltók 
teljesen szabályszerűen viselkedve nb. lapjá
ban a cikkíró által olyan beállításban szere
peltek, mely az önkéntes Tűzoltóegyesűlet 
önérzetét mélyen sérti, továbbá alkalmas arra, 

-hogy a legnagyobb nehézségek között csak a 
közel mollban újjászervezett egyesületünk jó 
hírnevét mélyen aláássa, sajnálattal kell ér
tesítenünk, hogy lentiek miatt kényszerítve 
érezzük magánkat a cikkíró ellen a bűnvádi 
feljelenlest folyamatba tenni.. — A legna
gyobb sajnálattal vettük e sorokat annál ia 
inkább, mert nemcsakhogy a tűzoltóegyesű-
letet sérteni nem akartak, sőt amit módunk
ban van, ezzel az-egyesülettel mindent elkö
vettünk, hogy hírneve és működése .minél 
jobban előmordittas-ék-és felvirágozzék. Sze
rény nézetűnk szerinti' a cikkben foglalt k i 
tétel nem képei sértést, mert hisz mint fen
tebb is előadtuk, hogy szándékunk nem volt, 
de nemVs lehetett az egyesületet sérteni, 
ami kitűnik abból is, hogy az egyesület ér
dekében a sikertelenül maradt szüreti mulat
ság kritikáját annyira élesre vettük, hogy 
ezáltal sokan.méltán megneheztelhettekA cikk 

t megirása tehát csupán közérdekből, minden 
sértési szándék nélkül és még a vizsgálat 
lefolytatása előtt a leadott információ, utján 
közöltetett s igy ezzel a tAzoltóegyeeület Ön
érzetét és jó hírnevét még Csak távolról sem 
sérthettük volna meg. 

Tisztelettel értesítjük a t. vevőkö
zönséget, bogy 800 db legújabb divato 
n r í i Le a h á t ™" 4 n , D k b * 
I I 0 I K a D a I é r k e ze l t , azokat 
vételkényszer nélkül a külön konfektio 
osztályunkban bármikór megnézhetik. 

Továbbá beérkeztek a világhírű 
Joss oroszlán védjegyű ingek és gallé
rok, melyek kizárólag csak cégünknél j 
kspbstók. 

Ajánljak továbbá az angol öltöny 
és télikabát kelméket. 

Pichler kalapokat. 
Legújabb divatszövetek és flanelok. 
Regenhardt vásznak és asztalne

mű.k. Kötött árukat. 
Hál j é i n t olcsóé akar beszereiai, 

W E I L E R i ^ 
divatáruházában vásároljon. 

Erdekei elvi döntés a tisztességtelen 
versenyről. A budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara döntőbírósága llayer Géza dr. 
urnák, a m. kir. szabadalmi törvényszék al
elnökének elnöklete alatt tisttességtclen ver
seny tárgyában nemrég közérdekű elvi dön-
l*-t hozott. 

Kevesen tudják, hogy a budai városi 
jog mar 1244 ben a tisztességtelen verseny 
ellen irányuló felette szigorú hatarozmanyokat 
tartalmazott (az iparjog megvonása stb) és 
bogy Széchenyi Istian gróf, a legnagyobb 
magyar -Hi t e l , című müvében a Uszie-séges 
kereskedelmet tekinti a közgazdaság egyik 
legfontosabb tényezőjének. 

Modern törekvésünk, mely a vrraanyko-
dez megalkotására irányult, csak 1900 ban 
veszi kezdetét, amikor ugyanis Nagy Fereno 
egyetemi tanár, a keresk. minisztérium állam
titkára, törvénytervezetet dolgozott ki, a tor
vény azonban csak kb. egynegyed évszázad 
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tavin, 1083-ban készült el véglegesen. Ezen 
oj törvény becikkelyezése óta alig mólt még 
el 1 esztendő, de az általa teremtett uj szel
lem, mely elsősorban a kereskedelmi és ipar
kamara döntőbíróságának bíróságának ügy-
gyakorlatában nyilvánul és a kereskedelmi 
világ mentalitását mindinkább megváltoztatni 
iparkodik, máris mindenfelé észlelhető. 

As oj torvénynek tulajdonítható, bogy 
számtalan visszaélés, mellyel szemben a ke
reskedelem és a közönség eddig tehetetlen 
volt, egy csapással megszűnt és neki köszön
hető, bogy a fent emiilett döntés által a 
visszaélések egyik legveszedelmesebb fajtáját 
is sikerült megszűnteink 

Eddig ugyanis gyakran megtörtént, hogy 
pl. .Hunyadi, kessrtvizet, .Lysolurm.-ot, 
• Franck-kávé.-t, •Schichl.-szappant vagy 
• Aspirin.-t kérő vevőnek a .valódi, gyárt
mány helyett, valamely versenycég gyártmá
nyát szolgáltatták k i , melynek esonngolasa 
a legtöbb esetben az eredeti gyártmányéhoz 
hasonló volt, de sokszor attól el is tért A 
közönségnek ilynemű ámítása osak akkor 
volt bíróságilag büntethető, hogyha kOzOnsé-
ges csalás esete forgott fson, avagy ha as 
ilyképen eladott ára oly védjeggyel volt ellátva, 
mely a .valódi, gyártmány védjugyének 
utánzatának volt minősíthető. 

A fent említett esetben oly kereskedő
ről van szó, aki a •Franck-kávé«-t kérő ve
vőjét, minden további megjegyzés éa magya
rázat nélkül.egy konkurrens cég gyártmányá
val szolgálta ki, miért is a .Frai.ck.-cég az 
illetőt ilynemű cselekmények abbahagyására 
perelte. Fentemiitett bíróság a panmnak 
helyt adva, a kereskedőt abbanhagyásta és a 
felmerült költségek viselésére ítélte, — egyben 
megállapította azt, hogy a kérdéses cselek
mény az alább felsorolt három okból a tisz
tességtelen versenyről szóló törvénybe ütkö
zik, mert a kereskedő általa: 

1. A vevőt ámította, amennyiben nam 
a kért arat szolgáltatta k i 

2. Megkárosította a .valódi, cikk gyár
tóját, amennyiben az ilykép ámított vevő 
abban a hiszemben. hogy s .valódi, gyárt
mányt kapott, az utánzat silányságát a .valódi-
gyártmány rovására írja éa végül 

3. ilyen cselekmény a kereskedelem leg
fontosabb tényezőinek egyikét, a közönség 
bizslmát ássa alá és általa a közönségnek a 
kereskedelem megbízhatóságában való hité 
alapjában megrendül. 

C. 3. B tárgytori j i téka. Különféle 
akadályok után kissé elkésve, de a kitartó 
akarásnak eredményeképen íme most -már 
végérvényesen jelentbetjük, bogy a C. S. E. 
által hirdetett lárgysorsjálékot, melynek nye-
reménylárgyai a már fogyasztási szövetké
zét kirakatában héttőtől kezdve láthatók is 
lesznek, mégis megtartjuk. A sorsjegyeket már 
erősítjük darabonként 5000 koronáért Kérjük 

Itt cikkek és rendelés szerint készült késztöltények legmegbiihatobb 
íorrása Sxen! György drogéria Gi)114ömölk 
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i á i közönség szíves jóakaratra támogatásit 
•suton is. A sorsjáték tiszta oyereméoy öaz-
azegét amint már közöltük is, egy harmóniám 
beszerzésére íorditjuk. Igyekeztünk szerény 
tehetségünkhöz mérten értékes nyeremény
tárgyakkai kedveskedni. Jelentjük, bogy a 
sorsolást december 6 án, Mikulás napján d. 
e. 1130 órakor megtartjuk, még pedig hiva
talos személyek jelenlétében és ellenőrzése 
mellett a Domokos-féle élteremben. A sorso
lás eredményét ugyanezen lapban közölni 
fogjuk. Sorsjegyek kaphatók a Hangya rőfös 
üzletében és a már. fogyasztási szövetkezet
ben, ezenkívül Sportegyesületünk tagjainál. 

" A vezetőség. 
Megnyílik a Mozi. A helybeli Mozi 

már régebbi idő óta beszüntette előadásait 
es ez idő alatt helyiségét átrenoválta. Most 
ebben az uj helyiségben kezdődnek meg az 
előadások jovö vasárnap délután, amikoris 
Onuepélyet előadás keretében kerül bemuta
tásra Sándor Mátyás, Verne regénye nyomán 
12 fejezetben. A megnyitó előadásra való 
tekintettel mind a 12 fejezet egy előadáson 
le adatik. E nagyszabású, a szabadságharcból 

( való Blm a mozikedvelőket bizonyára meglepi. 
A Síombathelyi Városi Árverési Csar-

sok (Szombathely, Berzsenyi Dániel u. 3. 
földszint) a Kultúrházban karácsonyi vásárt 
rendez. Árverésen való eladásra elfossd: min
den olyan tárgyat, melynek eladását törvény 
vagy rendelet nem til t ja, igy: arany, ezüst 
nemű és értéktárgyat, bútor t , szőnyeget, ru
házati cikkeket, valamint mindenféle, néven 
nevezendő közszükségleti és kOzhasználati 
cikket. A tárgyak* felvetetnek Berzsenyi Dániel 
ucca 3. földszint, november 2-től 28-ig, va
sárnap kivételével naponként délután 4—6 
óráig. Kiállítás: a Kultúrházban december hó 
4-től 8-ig bezárólag naponként 9-től 12-ig 
és délután 2-től 6 óráig. Árverés: a Kultúr
házban december 10 tői 19-ig, naponként 
délután 3 tói 8 óráig. 

Földbirtokos leánya férjhezmenne 200 
hold földbirtokkal. Megbízottam «ELITÉ, iroda 
Kossuth Lajos-ucca tizenöt. 

Békevisionyok a becsületes iparban. 
.Felhívjuk t_ Olvasóink figyelmét a herceg Es-
terhizy-féle kapuvári husárugyár mai szá-
muukban megjelent hirdetésére, amelyben 
igazán békebeli kiváló minőségű szappanját 
ajánlja nagyon jutányos árban a fogyasztó 
közönség figyelmébe. 

Ha nem akar a télen fázni, ugy már 
» t rendelje, meg szén és faszükségletét 
Vlttauaa Andor cégnél, ahol a valódi po
rosz, külföldi és hazai szeneket legolcsóbb 
árban házhoz szállítják. Ugyanott mindennemű 
építő anyagok, tetőtől alapig a legjobb roiuő-
Bégben és legolcsóbb árban kaphatók. 

Háziasszonyok figyelmébe! 
Szakszerűen főzött 72 százalék zsírtartalmú 

és kitűnő tisztító hatású 

mosószappan 
legalább ö kilogrammos rendelésnél ntánvét 
mellett kilogrammonként már 14.000 K-ért 
kapható. Viszootelárusitóknak kedvezményt 
adunk. Komoly érdeklődőknek 2000 koronás 
bélyeg beküldése ellenében ingyen és bér

mentve küldünk mintát. 

H n s á r u g y á r Kapuvár. 
Sopronmegye. 

Minden királyhü 
és Nagymagyarország eszméjéhez ragaszkodó 
ház szobájában ott kell lenni IV. Károly 
király koronázási esküjét megörökítő képnek! 
A hü es eredeti lénykép azt a jelenetet rög
zíti meg, amiét IV. Károly király megeskü
szik arra, hogy Magyarország területi épségét 

sértetlenül fenntartja. ' : * 
A 30/66 cm. magasságú kép ára 260.000 K-

21/30 . 160.000 K. 
18/24 ' • • 120.000 K. 
10/24 » 100.000 K. 

10 százalék a budavári Szent Háromság szo
bor emléktáblájára megy. 

Hegre ndethető a Közép Európai Kurír 
UadólUv. Szabadság tér 7. si. II. 55. 

üj lisztkereskedés. 
- Tisztelettel hozom Celldömölk és 

vidéke n. é. közönsége b. tudomására, 
hogy Celldömölkön Sági-ucca 25. szám 
alatt (Rosenberger-féle báz) 

lisztkereskedést 
és termény-üzletet nyitottam. 
Raktáron tartom a csornai gőzma

lom rábaközi búzából és az Aranka 
gőzmalom tiszavidéki búzából készült 
elsőrendű őrleményeit. 

Gabonát cserélek és legmagasabb 
áron veszek, mig a liszteket a legol
csóbb napi áron s/.olgá'oni ki. 
Llszteladis nagyban és kicsinyben 

Szives pártfogást kérve kiváló tisz
telettel . . . Goldschmled Béla. 

Köszöaetnyiivánitás. 
Mindazon jó rokonok, isme

rősök és jóbarátok, akik felejthe
tetlen kis leánykánk temetésén 
megjelentek, a ravatalra koszorút 
helyeztek, nagy bánatunkban rész
vétükkel felkerestek, fogadják bá
natos szivünk hálás köszönetét. 

Horváth István éa családja. 

Egy helybeli ügyes fiu 

asztalos tanoncnak 
felvétetik Klausz Lajosnál Celldömölkön. 

Egy használt, jókárban levő kézi 

straf szekér 
intányosan eladó. Cim a kiadóban. ' 

Zongorát, 
lehetőleg rövidet bérbeveonek. Cira a 

—*—kiadóhivatalban. 

Értesítés. 
i • • — -

Értesítem a tisztelt hülgyközönsé-

j get, hogy készítek ,utányos áron 

I divatos kabátokat, 
! ruhákat és fehérneműt. 

! Varrodám 
| van Celldömölkön a Hollósi-tér 20. sz. 
' bázban. Bejárat a kapunál. 

Szives pártfogást kér 

L a d á n y i I l o n a 
szabónő. 

W E S T E N D - s z á l l ó 
VI. Berlini-tér 3. (Nyugati pályaudvar.) 

M E G N Y Í L T . 
Központi fűtés. Fürdők. Lift. 

Melegvíz a mosdókban 
Polgári á rak! 

Posgricz Sándor igazgató 

. * * . szám. 

Sümeghy Károly borkeresk 
Celldömölk, Nemesdömölki ucca i s . 
Kitűnő balatonmelléki fajborok kicsiny. 
-,s . ben és nagybani eladása. 

1920-1921. évi 

Palack-borok árusítása. 

A legújabb divatú háló és 
ebédlő, szalon-berendezések 

megérkeztek 
KLAPPER FÜLÖP 

bútoráruházába, akol azok a 
legolcsóbb áron vásárolhatók. 

Aki szépet és olcsót akar, nem 
mulaszthatja el, hogy ezen bútorokból 
ne vásároljon. 

Ugyanitt az összes fűszer és cse
megeárak kaphatók. - * 
Kárpitos munkák 

a leqiz lésesebben készülnél . 

Szölőoltványt 
Ripária portális és Marveder alanyon, 
hazai gyökeres vesszőt, gyökeres 01-
hello vesszőt, sima és gyökeres ripária 
portális vesszőt nagyobb éa kisebb 

tételekben szállít a 
Badacsony vidéki sz ölö telep vezetősége 

Tapolca, Balaton mellett. 

F O D R Á S Z O K ! 
Ajánlom dúsan leiszerelt raktára

mat az ö s s z e s fodrászati kellékekről a 
legolcsóbb áron: 
1 db 27—28 as valódi Pollart borotva 

75000 korona. 
1 d a r a b 18—19 cm-es hajváiui olló 

' 75000 korona. 
1 db .Juwel. v„gy .Mars. hajvágógép 

Iá 150000 korona. 
1 db Kih I Noorszakalgéph löttOOOK-
A lobbi fodrászati kellékekről kívánatra 
árajánlatot küldök. 
.Gillette- penge élesítés db. 1000 K. 

Oasdaságokl Uradalmak! A kö
zelgő ő s z i nyir.i-i szezonra ajánlom ló és 
marhsnyiró gépkőszörülésr* modernül 
berendezett műhelyemet. Hagy riktárt 
tartok kézi é s lendkerekes lí> és njarhi 
nyiro c e p ' S h ő l . valamint össz..^. 
rész-.i. bő i . 

Vidéki megrendeléseket a legrövidebb idő 
"alatt ét a legpontosabban teljesítem. 

Araim oly olcsók, hogy a postaköltség alig 
jelent valamelyes megterhelhet. 

Forduljon hosiáni bizalommal, cégem 
20 én áll fenn. Kiváló tiiztelrlie l 
LANCSAR1CS VENDEL, műköszörűs 

Szombathely, Brenner Já os-ucca 1. 

Teljesen 
megszűnik 

?t l-'o's'éges alkuvas, ha nálam vyisárol, 
mert áraim hihetetlen olcsók. 

Férfi felöltő vagy télikabát 700000 K- tol 
Női . 700000 > 
Férfi öltönyök • ' 700000 > 
•Bőrkabát; szörmebekeos 1300000 > 
Gyermek .öltöny, v. kabát 250000 • 
Férfi és fin, női vagy leányka kaká
tokból a letkényesebb islés i - kielégítő 
nagy raktár. Okosodjon meg 1 

. Altmann Bernát * 
angol ruha áruhaza Pápa, Kossuth u.9 
Fióküzlet: Veszprém. Rákóczi-tér 1-

Nyomatott Dinkgreve Nándor villanyerőre berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk. 


