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öngyilkosok. 
(y)- E«V' olyan sajnálatos éa szo

morú, jelenségre kell ez alkalommal 
rámutatnunk, hogy tragikus volta dacára 
is, élénken tükrözi viasza a mai társa
dalom zilált helyzetét éa erkölcsileg 
megrongált alapját. Az öngyilkosok száma 
ijesztő módon és napról-napra szaporo
dik. Nem múlik el nap, bogy ne olvas
nók az újságban az öngyilkosok mindig 
ujabb névsorát és nem múlik el nap, 
hogy az egyszerű cselédtől, aki rnaro-
iiigot vagy gyutaoldatot ivott, egész a 
közéletii méltóságos úrig, aki mor
fium-halálba meneküli, ne találkoznánk 
a különféle öngyilkosok minden válto
zatával, akik azonban, a szerelmi ön
gyilkosok kevés százalékát kivéve, mind 
a nyomor vagy a gazdasági összeom
lás okozta károk elől menekültek a 
halálba. 

A napilapoknak ez a mindennapi 
rovata olyan szomorú statisztikáját mu
tatja a kényszerhalálozások arányának, 
melytől megdöbbenve kérdezi meg min
den dolgozó magyar ember .ebben a:-., 
országban: miért kellett idejutnunk a 
megszanált és állítólag konszolidált hely
zetünk dacára is? Hát tudnak-e felelni 
erre a kérdésre azok, akik folytonosan 
azt hangoztatják, hogy már régen visz-
szatértünk a rendes kerékvágások közé 
és minálunk már sokkal egészségeseb
bek a gazdasági viszonyok,' mint pél
dául a körülöttünk levő államokban. 

Az öngyilkosok statisztikája nem 
ezt mutatja. Az a szomorú névsor, mely-
lye! naponta találkozunk a reggeli ká
vénk mellett, ellenkezőleg arra ulai, 
hogy itt, ebben az országban esetleg 
csak az állam mérlege billent l-elyre, 
de a gazdasági élet még mindig bé
nultan hever és nem tud lüktetőén 
működésbe jönni a reánebezedő terhek 
súlyaitól. A napról-napra megismétlődő 
öngyilkosságok azt igazolják, hogy a 
társadalom minden rétegéből, tudóstól 
egészen a cselédig, még mindig nagy 
tömegek vannak munkanélkül, akik a 
mindennapi kenyér után való bajszát 
megelégelve,'az éhező család, a síró-
gyermek és az adósok hajszája elől 
egymásután menekülnek a jótékony 
halál karjaiba. Nem hisztérikus tünet 
ez, mint ahogyan igen sokan szeretnék 
ráfogni és nem az egyidejűleg lerongyolt 
és kábáit agyunk mániákus menekü
lése az élet nehézségeitől. Nem. Hanem 
igenis jellemző és szomorú dokumen
tuma annak, hogy egy magára maradt 

kis ország, ha erejének kilencven szá
zalékát' a politikumban meríti ki, a 
meglevő tíz százalékkal nem tudja adó
fizető polgárainak nyugalmas jólétét 
biztosítani. 

Ma már igazán nem az a fontos 
kérdés, hogy a körtlOUÜnk 'gyürkoző 
és állandóan ellenségeskedő állam ócs
kák mit beszélnek rólunk. Dolgozni 
kell. Az az eredmény, amelyet a szór-, 
gns kezek munkája fog teremteni, kellő
képen meg fogja cáfolni, minden kom
mentár, nélkül is az ellenünk szórt rá
galmakat. Elég példa erre Németország 
esete, ahol nem igen .sokat törődtek 
azzal, hogy mit susog, mit regél, ."mit 
ordit mögöttük a politikai, pletyka ke
replője, ök a munka és az újjáépítés 
elvét vallották és vallják most is és oda 
juttatták önerejükből a szintén legyőzött 
országukat, hogy minden tárgyalásokat 
áthidalva, a német technika ujabb vív
mányai a legnagyobb eredményeket és 
a legteljesebb elismerést küzdöttek ki 
számukra. A munka. ígérete mindenkor 
beteljesedik. 

Minálunk pedig most egy hetedbét 
országra sztAó játékbankot akarnak lé
tesíteni, valamilyen zoppoti érdekeltség 
ajánlatára. Had növeked|ék a kalando
rok, a'munkakerülők és öngyilkosok 
száma. A halál lista ugylálszik 
most is kicsinynek bizonyul, had jöjje
nek hát az ujabbak, akik egy óriás 
nagy temetővé varázsolják Magyarország 
eddigi virágos kertiét. 

Akik ugy gondolják, hogy már csak 
egy játékkaszinó segilbet és más kint 
nincs számunkra, azok megérdemlik, 
bogy mielőbb olt olvassuk neveiket az 
öngyilkosok naponta megújuló halál
rovatában. 

áz tjezakába, e 
Télbe : e Végy-ttmctokcrtbe. 

TeVeaz Vagy, Viruló TeVaaz I 
ín Ősz Vagyok ia nem Hoazád illő. 
Virágos ág — elszáradt gtj . 
Ó, Istenem, ó, Istenem, minő 
(Harmónia I . . . kereae 
Magadhoz 1116 lombos éget; 
Belemerem, hozzád Velő 
ín nem Vagyok: p lelkem fáradt. 

Neked meg aepsugár kell 
S mámoreső után Vágyik e lelked; 
Én hideg Veggok i s aeanurét 
Tudok ceak hullajtani,, nem szerelnél. 
Bocsásd meg hát, hogy lelked 
I I akartam (vimni a Télbe ! 
Ée moet elmegyek messze, 
A oáguoiai utón ez — í j b t . . . 

: /**o*t • 

Én Osz fagyok. 
Irta: KERSG,HBAU,V!MAYER tJtNŐ. 

Hoat már beismerem. 
Jlogy oem Hozzád Való Vagyok. 
Aranyzomincoe kis 
Szivedben mig teVaaz ragyog. 
Ifjú taVasa, amelyben 
A Vágyak naggyá csak azutáe, nőátk. 
Ha mcghellod jajjal, 
A herVadásnak, haldokló merőnek. 

Én Caz Vagyok, aiVár Osz . . . 
Benned ezután nőnek mig e Vigyek, 
t n bennem rég kihallak, 
Nini a levél, lehullott, toVaazálluk, 
S az életem szele , 
Elvitte őket meeezt, mceezt, 1 

O H Í R E K ; 
Névnap. Dr. Horváth Károly/tozsáere-

tetben alló plébános szerdán '.ártottanévnap
ját, melyet kedden este a Kath. Legényegylet 
szerenádja nyílott meg. Szerdán reggel az 
ünnepelt annepi miset mondott, amelyen 
Maria Kongregáció Ublar Gyula karcagy ve
zetésével latiu misét adoü elő. A mise véges
tével a Mária Koogregació testületileg köszön
tötte fel szeretett praeaesét K átnyuiiotia 
diszee ajándékát, amelyet a buzgú tagok 

. • készítettek részére.-Azután számosan keres-
p é k lel az ünnepeltét a tinadalom minden 

rétegéből, hogy kifejezési adjanak szerete
tüknek és tiszteletüknek s jótivánalaikkal 
halmozzák el. Az ünnepelt a szokott kedves 
melegséggel fogadia hizelgő vendégeit s a jó 
paagytr szokás szerint megvendégelte őket. 
Mi ia c..illatozunk a sok jó kívánathoz és 
annak a forró óhajunknak adunk kilejezést, 
bogy ebben a megkOlönbOztelő ünneplésben 
még sok éven lehessen plébános ur körünkben, 

Házépitési hitelflgyek Folyó hó 5 én 
e,.y küldöttség ment volua a hileISgyOen az 
illetéket miniszterhez, de sajnos az utolsó 
pillanatban lemondták, mert Homonnay Ti 
vadar, aki a küldöttséget ismételten vezette 
volna, fülgyuladasban hirtelen megbetegedett 
A küldöttség elmaradt ugyan, de én (elmen
tem és az elkészített leliralokat magammal 
vive, azokat illetékes helyre juttattam A fel
iratban emlékeztettük különösen t népjóléti 
miniszter ur őuagyméltóságát az ez évi július 
hó elsején tett határozott ígéretére, mely 
szerint a hitel kiutalása biztos lett, tehát 
csak legyenek nyogodttk tz emberek A fel
iratban elmondjuk azt is, hogy a miniszteri 
ígéretben bizakodva tok tok ember elkezdett 
épiteoi és anyagokat vásárolni hitelbe és most 
házauk félig meddig megépítve kitéve a téli 
idők viszontagságainak és uzsora hitellel meg-
terhelten állnak. Ha pedig segítség nem érke
zik, amely ezeket a bajokat szanálja kilesz
nek téve annak, hogy — ha majd lehet — 
dob alá kerülnek és jelenlegi gazdájuk koldus 
botra. Továbbá megemlíti a felirat azt ia, 
hogy kaplak hitelt a bankok, a gyárválala-
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tok, legújabban pedig már a gazdik is, még 
pedig 35 érre 7 százalékos kamat mellett, 
csak épen a tisztviselő, aki pedig hazafias-ága 
mellett « legtöbbet szenvedett a mattban és 
szenved a jelenben is, uem tudja megkapni 
az ötet — mindenkinél jobban — megillető 
házépítési kölcsönét. A feliratban meg van 
említve az is, bogy a lakáshiányt a vasat 
idézte elő azáltal, hogy annak rohamos fej
lődése folytan mindig több éa több embert 
helyezett a községbe, de lakást soha oem 
épített, miáltal előállt végre a nagy lazáshi-
any, mely oda juttatta az állomási alkalma
zottakat, bogy az általános igényeken jóval 
,1.11. isvő lakásokban, volt istállókban stb. 
hassák meg magukat és áldozzak lel ugy a 
maguk, mint családjaik egészségét és erköl
csit. Varjuk ezekután nyugodtan 'elsőbbségünk 
bölcs inlézkeddsét, mert a hazafias és em-

• bari gondolkozás nem diktálhat mást, mint 
Dagadni ennek a sokat szenvedett nyomo
rult, tisztviselő sorban élő embereknek azt a 
jól megérdemelt építési hitelt Hiszen nem 
kérnek ajándékot, oaak hossza lejárata köl
csönt és csak olyant, mint amilyent már má
sok kaptak olyanok, akik oem szenvedtek 
annyit, mint ők. Ctoknyay Jáutf. 

Katalin tál. A celldömölki Kath. Le 
gényegylet november 21-en táncmulatságot 
rendez. Az igen kedvesnek ígérkező zártkörű 
estélyen a meghívottaknak sokoldala szóra
koztatása biztosítja az estély sikerét A ren
dezőség már befejezte as előkészületeket 
amint a jelek matatják, valószínű ez lesz az 
idény legsikerültebb mulatsága. Az a sok 
melegség és figyelem, mellyel a reodezőbi-
zottsag megtervezte a programmot, biztosítja 
azt, hogy a jelentevök egy bájos és hangu
latos estnek feledhetetlen emlékeivel lesznek 
gazdagabbak. 

Felakasztotta magái. Remport Lajos 
89 éves alsósági lakos pénteken este az iatál-

" tóban felakasztotta magát éa meghalt A 
megejtett orvosrendöri 'vizsgálat adatai szerint 
a Smrrátrrt""'* éa más kihallgatott tanuk 
semmi lel világosítást adni oem tudtak vég
zetes tettének előzményeiről, igy valószínűleg 
pillanatnyi elmezavarában követte el aat 

laláon az elesett Hősök szobra előtt 
a község lakossága halottak estélyen gyász-
ünnepélyt rendezett, amelyen megjelent Káld 
község összes lakossága. Virágh Miklós plé
bános tartotta a hazafiságtól duzzadó ünnepi 
gyászbeszédet, amelyet elérzékenyülve hall
gattak végig, az ottani dalárda alkalmi éne
keket énekelt és az ünnepély befejezlekor a 
tűzoltók diazmeoetbeo vonaliak t- szobor előtt 

Harminc boai kaiért é l t e i k haza Á 
legközelebb ismét harminc, Olaszországban 
eltemetett magyar bős hamvainak hazaszál
lítására adott eogedélyt a hadisirokat gon
dozó olasz arszágos bizottság. A hősi halot
takat először Budapestre szállítják és onnan 
viszik azután azokat oda, akiket hozzátarto
zóik masnit kívánnak eltemetni. 

á"«—az**" usitrisélok. Egy most 
megjelent kimutatás szerint Magyarországon 
jelenleg 30 ezer volt állami tisztviselő, 15 
•ser magántisztviselő, 7500 bankhivatalook 
és 3000 biztosítási tisztviselő van állás nélkül. 

taszlóizeatslés. Impozáns keretek közt 
október 18-án tartotta zászlószeoteléeét a 
nyár folyamán itt M szerepelt budapesti nyu
gati pályaudvari • újélet* vasutas dalárda. 
Ezen ünnepélyre a cetli vasutasság is meg-
hivatott. A zászló bessentelésa a Szent István 
Bazilikában — a budapesti dal egyesületek éa 
a vasutasság nagy tömegének felvonulása 
mellett fényes keretek kösött történt. A zaszló-
anyaságot Horthy Miklósáé, a kormányzó ur 
őfőméltósága neje vállalta, aki az ünnepélyen 
mindvégig résztvett és az első szeget a zászló 
beszentelése után beütötte. A mise után a 
jelenlevő hatalmas tömeg, megjelent dalár
dák: Máv. Testvériség, Badapeaü Polgári Dal
kor, a Budapesti Hév. Tisztv. Dalkör, Máv. 
Visszhang, Máv. Aoélhang, Hév. Törekvés 
sászlói alatt a Zeneakadémia dísztermébe 
vonult Ott a Hiszekegy eténeklésével meg
kezdődött az ünnepély. A karok vezénylését 
HeoM M. Lajos kari gazra tó végezte. Wolter 

l i Összes radásiatí cikkek és 

Ed- máv. főfelflgye'ó flrJítlnO* ünnepi beszéde 
után a meghivott t'z koszorús leány által a 
zasz ó meg lett ko .zoruzva és [elszalagozva. 
Ce doiní lkr.1. P ffj lu t a n . . . jutott az a 
kedves és megtisztelő; swvp, hogy a.'ZSSzót 
megkoszorúzza é frlftabuiozza. A koszorúzás 
után a d a l e g y e s ü i e t e r J B külön számaikat 
énekelték el. Esti dal Urrjtó. Hagvar harang 
Farkastól. N-m Nem SimL Bánk.Bán opera 
részlet Erkeltől, Daloljatok Hoppé. Nagy Ma
gyar Té'ben Noseda Károiyrol, Mienk e Tóid 
Farkastól. A Zeneakadémia zsúfolásig meg
telt dísztermének rég nem volt oly hatalmas 
és lelnes tapsviharban része, mint ezen_szá--
mok leadá a után. Az Ünnepély az Osszkar-
nak a Himnusz elének lesével er' véget. Az 
ünnepélyen részt vett Kelety Dénes máv. 
elnOkigazgató vezetésévei a máv. igazgatósá
gának és a budapesti üzletvezetőségnek egész 
tisztikara. A celli vasutasság részéről Hervay 
Károly ny. segédtiszt, a temetkezési egyesü
let részéről Csizmazia Lajos segédtiszt, az 
állomás személyzet részéről pedig Tóth Lajos 
hivatalnok volt jelen. A zásziószeutelési ün
nepélyről felvett fényképet a Magyarság mait 
csütörtöki képes melléklete közölte. 

Kisorsolt Mezőgazdasági Kamara ta
gok vármegyénkből. Az 1920. XVIII. L c. 
30 § a alapján a mezőgazdasági kamarai 
tagok fele 3 éveokint kisorsoltstik. A legutóbbi 
győri kamarai - tanácsülésen Vasvármegye 
területéről kisorsoltattak; Horváth Ferenc 
Csínye, Nándi Mihály PecOI, Simon Albert 
Andrásfa, dr. Sághy István Kámon, Mező 
Samu Repcelak, Bernrieder János Rátét, 
Horváth Miklós Bögöte. Vasvármegye mező-
gaadasági bizottsága legközelebbi Ölesében 
fog a kisorsolt tagok helyett ujakat válasz
tani. A törvény szerint a kisorsolt tagok ia 
újra választhatók. A november végei közgyű
lésre már az uj választott tagok fognák meg
hívást kapni. 

A tankötelezettség kiterjesztése. A 
lanlelOgyelők országos értekezleten gróf K e-
belsberg Knnó rámutatott iskolaflgyi politi
kájának egész koncepciójára, mely szerint a 
tankötelezettséget ki akarja terjeszteni a nép 
gyermekeinek 18 éves koráig és aa iskolákat 
4—4 tagozatokban akarja telepíteni és pedig 
6—10 évig az elemi iskola, 10—lé évig a 
népiskola, 14—18 évig pedig a mostani ismétlő 
iskolának megtelelő továbbképző tagozatra. 
Ha a testnevelési törvénnyel meg lehet csi
nálni a testnevelési kötelezettséget 21 éves 
korig, akkor a tankötelezettséget is ki lehet 
terjeszteni a 18 éves korig. A miniszternek 
ez az iskolaügyi elgondolása általános lelke
sedést váltott ki a tanfelügyelői karban, mert 
ez a tanítóságnak és a tanfelügyelői karnak 
tulajdonképen régi óhaja és vágya 

A-magyar mágnás ás középosztály 
gyermekeinek arcképcsarnokát közölte ls 
-gutóbbt számában a Magyar Úrasszonyok 

KözlOnye. Ez a lap ma a vidéki uricsaládok 
kedvenc lapja lett épen hazafias szelleme, 
közvetlen, kedves stílusa által. A Magyar 
Úrasszonyok' Közlönye mii-den egyes számá
ban általános feltűnést keltő, asszonyokat 
érdeklő vezércikkein kivűl a legragyogóbb 
tolla magyar irók tárcáit közli. Háztartási 
rovata felöleli a legkitűnőbb torta és tészta-
recepteket, valamint az összes pástétomok 
készítési módját Humor rovata szenzációs. 
Divat, késimunka és kotta mellékletei közked
veltté és nelkű Ozhetetienné tették minden 
egyes uricsaládban. A lap előfizetési ára fél
évre 100 ezer X. Aki még nem ismeri, kér
jen mutatványszámot a Magyar Qraaazeayek 
líxlönye kiadóhivatalául. Szerkssztiiéa 
és Uadéktvatal Basapsst VTII. Szentki
rályi n. 1 

Bzoptátűláádák megrendelhetők az év
tizedes dr. Szegő féle Dajk«vizagálóban Buda
pest VI. Szív a. 89. Telefon 93—22. 

Ha Beat akar a télen fázni, agy mar 
most rendelje meg szén és faszükségletét 
Wittmann Aaáor cégnél, ahol a valódi po
rosz, külföldi és hazai szeneket legolcsóbb 
árban házhoz szállítják. Ugyanott mindennemű 
épitő anyagok, tetőtől alapig s legjobb minő

jégben és legolcsóbb árban kaphatók. 
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Leesett a voaat lépcsőiéről. Bálint 
Gyula rabadóroszlói lakos Mindenszentek 
napján a hajnali vonattal átázott Pápa felől 
Ize-ka falójába, Mersevat és Vinár állomások 
között a vonat lépcsőjéről leesett is itt ma
radt eszméletlenül, mígnem a gyorsvonattal 
behozták Celldömölkre és a kórházban vettek 
gondos ápolás alá. gj — & 

Megnyílt a 1011 Mészáros János, a 
helybeli Mozi tulajdonosa már annyira haladt 
a Mozi átalakítási munkálataival, hogy ma 
este már ünnepi megnyitó előadást tart 6 
és 8 órai kezdetlel, amely alkalommal bemu-
tata-ra kerül Sándor Mátyás, Verne regénye 
nyomán 12 fejezetben. Az átalakított Mozi 

i bizonyára megnyeri közönségünk tetszését, 
ahol a- iegnagyobb kényelemben szemlélheti 

I a film- ipar szenzációs alkotásait 
A pápai kád és gőzfürdő megnyitás 

' előtt A papai Balogh-fele gőzfürdőt, mely 
már hosszabb idő óta beszüntette üzemet, 
most átvette Pesti Ferenc, a szombathelyi 
gőzfürdő jelenlegi bérlője, aki azt modernül 

; átalakította és a hygienikus követelmények- -
I nek megfelelőleg aj bátorokkal felszerelte, ' 

ami által lehetőséget nyújtott vidékünk kö-
i zönségénak, hogy a már régebben megszokott 

fürdőjét ismét igénybe vehesse. A megnyitás I 
I idejét közölni fogjak. 

Házhely ügyek. Tisztelettel értesítem • 
. a házhely tulajdonosokat, hogy a házhelyárak 

végleges megállapítása végett folyó bó 5-én ' 
j az Országos Földbirtokrendező Bizottságnak 

snnai a tanácsánál, melynél ügyünk fekszik, 
eljártam és igéretél kaptam arra nézve, hogy 
az ármegállapítást eljárást rövidesen elintézik. 

I Ugyancsak ennél a tanácsnál fekszik már egy 
l éve s kiosztandó házhelyek Bgye ia Ezt 
i szintén megsürgettem, illetve kértem elintézni, 

mire szintén azt a biztató igérelet kaptam, . 
! bogy soronkivül fogják elintézni. Legyenek 
1 nyugodtak a házhelytulajdonosok és házhely 
! igénylők, mert mindent elkövet a bizottság 
| arra nézve, bogy az ügyek minél előbb és 
| mennél eredményesebben legyenek elintézve. ( 

Többet, mint amit teszünk, tenni emberileg | 
lehetetlen. Csoknyay Jáutf. 
' Sport Balsors üldözi a Törekvés Sport 1 
Egylet foolball csapatát a az ősszel már az I 

1 ötödik mérkőzését vesztette el a mait va- i 
| sárnap a Veszprémi T. C. ellen 4:1 arány-
: ban. A vezetést mint rendesen, most is a 
| Törekvés szerzi meg, de csakhamar vissza- j 
j esik, léleknélküli csapkodással jaisza végig a I 
i mérkőzést, különösen a csatársor. Legtöbbet I 
j érő s egyúttal a mezőny legjobb embere ; 
! Solty volt, aki iek köszőohető az, hogy a Tö- 1 

j rekvés nem súlyosabb vereséggel hagyta el a I 
| pályát — Ma délután fél 3 órakor a Vess- ! 
I prémi Moye játszik a C S. E.-vei a Vasár- j 
! téren. Move az alosztály bajnokság egyik j 
! favoritja és 2—3 góllal javára is fogja biz- ! 

tosan irni a mérkőzést 
I A Népszövetlég magyarországi iobls-

tSSáaak Shmith Jeremiásnak jelszava az ! 
okos takarékos-ág, ma amikora magas bérek | 

- miatt egy ruha elkészítése súlyos áldozatokat j 
j kivan tőlünk, okos takarékosság diktálja és 1 
! követeli meg tőlünk azt, bogy csal tarlós, ' 
' finom és legjobb minőségű szöveteket vasa 

roljuok meg, mit annyival is inkább megte-
( betűnk, mert a világhírű Semler cég elhatá- . 
| rozta. hogy az óriási forgalom folytán felhal- ! 
j mozódott legkitűnőbb minőségű női és férfi j 
j sogoi szovetmar idékait Budapest IV. Bécsi-u. 1 

7. szám alatti főűzletébeo a legjutányosabb ' 
alkalmi áron kiárusítja A 75 érés malira 

j visszatekintő Semler m. kir. szállító cég rak-
; táraiban dus választékban állanak rendelke-
j zesre a régi békeidőkben megfelelő szövetek 
j és a cég ezúton nyújt alkalmat vásárlókO-
: zőnségének az okos. takarékosságra. -

Levents Urak. A Levente egyesület a 
mait hét folyamán megkezdte as elméleti 
oktatást az ifjúság részére. Hétfőn este dr. 
Szumrák Zoltán kórházi főorvos tartott élve
zetes és csakugyan felnőttekre is hasznos és 
ismeretterjesztő előadást as idősebb 8 évfo-
lyambeli leventék részére, as első segély, 
sobkezelés, betegszállítás, vérkeringés és vér
zésről, Dr. Szumrák kórházi igazgató fogja e 

rendelés szerint készfilt késztöltónyek legmegbízhatóbb 
" Byírej drogéria (kjUtTteOk - ' — 
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Celldömölköt), | 

egy 
kiadó és 

legolcsóbb! 
Aki 

molaszlhatji el. | 
ne vásároljon. 

Ugyanit! i 
megeáruk 
Kárpitos; 

• I 

Ripária portálai 
hazai-gyökeres f 
hello vesszőt, i 
portális vessd| 

Megtekiott 

Szomb 
rásxda 

ményrii 
Mayer 

Káli 
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. CEt 
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hónap minden hétfőjén az előadást folytatni, 
míg a II. csoport részére Fébert Lajos tanár 
a történelem és földrajzból szerdán este az 
ev. elemi 'iskolában fél 8 órai kezdettel tart 
előadási. A Id. csoport részére pénteken este 
a rom. kath. faiskolában Pal6 LOrinc hitok
tató és Berta Lajos s. lelkész tartja előadá
sait vallás-erkölcs és hazafiasadéul emelő 
ismeretekről, Az oktatás tárgya haronkiiil a 
csoportok részére változik. Vasárnap délután 
S Órakor a vásártéren egyenlőre csak a fe 
gyelmező és rendgyakorlatok folynak, de IO-
vidssen áttérnek a tOzrendészet és s sport 
ismertebb ágaira is. ".'* 

^fásaWTatalf Hreaáeltséa Min: a ke-
raskede mi és ipari szaklapodból értesülünk, 
s pápai lővámhivalali kirendeltség Fábián 
László fóvámtiszl vezetésével szeptember hó 
16-án megkezdto működését. A váintiren 
dellség kezeli ugy a papai, mint a Pápa kör
nyéki cégeknek vámkaiíoldröl érkező áruját. 
A vámhivatalban Knritschoner Lajos már. 
szállító vámközvetitási irodát állított lel, meg
felelő szakembert alkalmazva. Minden vám
áru fuvarlevelén leltöntetendő »A pápai vám
hivatal által Koritscnoner Lajos szállító köz
vetítésével számolandó". A vámhivatal közeli 
fekvése abba a kellemes helyzetbe hozza a 
celli érdekeltséget, hogy áruját sokkal gyor
sabban és könnyebb ellenőrzéssel kaphatja meg 

A belttgyinliilaxter a kisiparért. A 
belügyminiszter a napokban rendeletet adott 
ki, melyben felszólítja a hatóságokat, hogy 
kozezállitaaokban es hatósági munkákban a 

> kisipart támogassák. 
Londoni ezüstből less ai uj pénz. 

I - A kormány az uj magyar pénzek veréséhez 
azOkségsa ezüstöt Londonból fogja beszerezni. 

, Arany pénzt nem vernek A papírpénzek terv
rajzai felelt zson fog dönteni 

Tiz vigjon buiát nyerhet 20.000 
koronáért Az újságírók, akik egy életen at 
szolgálják a közönséget, most az Újságírók 
Kórház és Szanatórium Egyesülete javára 
nzgyszabasu tárgysorsjátékot rendeznek. A 
sorsjáték főnyereménye tíz vaggon buza. 
aminek pénzértéke 375000.000 korona. As 
összes nyeremények eriéke 1.200000.000 K 
és nyerhető több száz milliós érték0 tárgy, 
kőzte egy automobil, több motorkerékpár és 
kerékpár, számos varrógép, lakásberende
zés, botor, arany és ezüst órák és ékszerek. 
Egy sorsjegy ára 40000 korona. A sorsjáték 
központi irodája Budapesten, IV. ksr. Korona 
ucca 8. szám slstt vsa. 

Pályásat Irodalmi Aa zenei mars. A 
! néhány hét előtt Kaposvár székhellyel meg-
I alakult •Berzsenyi Dániel Irodalmi és Mttvé-
• szsti Társasága máris két pályazatot irt ki. 
I L Egy magyar halasára, melynek tárgya 
! Alsódunántni történelméből, vagy a falu népé-
I nek életéből mentendő éa legkevesebb 10 
j versszáksszból álljon. A ballada szigorúan a 
! vers tan szabályai szerint írandó meg, szabs-
! don választott versformában. I I Egy magyar 
< moUvama v o B ó t a t g y e s r a (I. hegedű, II. 
I begedO, mély hegedű, vagyis brácsa éa gor-
| donkára letéve.) A vonósnégyes terjedelme 
I skkorárs szabandó, hogy auuak eljátszása 
I 5—6 percig tartson. A hangnem szabadon 

választható. A pályanyertes éa dicséretet nyert 
i müvek kiadási és előadási joga a Berzsenyi 
i Társaságra száll. Csak felnőttek pályázhatnak. 

Pályázati batáridő 1926. december hó 10 én 
telik le. Pályadijak: a ballada nyertese egy 
művészi faragványu Íróasztali felszereléssel; 
a vonósnégyes nyertese pedig egy 50—70 
cm. mérető nlajfestménnyel jutalmastatik. Az 
idegen kézzel irott s jeligés névjeggyel ellá
tott pályaművek Hortobágyi Ágost elnök cí
mére Kaposvárra küldendők. 

December hetedike atáa nem lehet 
ujabb fOldterflleleket igényelni. A földbirtok-
reformról megalkotott törvény szerint deosm-

, bsr hó hetedike ntán — mert ezen a napon 
f jár la a törvényben megszabott ötéves ba

táridő — uj megváltási eljárást nem lehet 
indítani. A már megindult eljárások azonban 
szabályszerűen folynak tovább. 

Háatelt Ishérvessts értékesítése és 

nemes iüzíadugványok beszerzése. Állandó 
érdeklődés nyilvánul meg hántolt fehér foz-
vesszó iránt. Felkérjük t nemes fűzfa terme 
löket, hogy kflldjenek be :u - . m i o - j z o n ár-

I ajánlatni a m. kir. Növényvédelmi és Nö
vényforgalmi I r o d á n a k Budapest, IX. Lóoyai-
ucca 7. II. 26., vagy a Felsódunántuii Mező 

, gazdasági Kamara Növényvédelmi Osztályának 
( Győr, Buinger sétány 82. Az árajánlatban 
'. feltüntetendő az eladásra kerülő fözfe vessző 
I súlya, az apró, közép vastagvessző száza

lékszáma, továbbá a feladó vssuti állomás. 
! Az ár sb feladó ál oman értendő. Nagy meoy-
' nyiségben áll rei delkrzésre ugyanott garan-
] tan tiszta és ép, nemes füzfadogvány: 

) Tisztelettel értesítjük a t. vevőkö
zönséget, bogy 300 db legújabb divatú 

női kabát ~ £ 
I vételkényszer nélkül a külön konfektio 
i osztályunkban bármikor megnézhetik. 

Továbbá beérkeztek a világhírű 
I Joss oroszlán védjegyű ingek és gallé-
I rok, melyek kizárólag csak cégünknél 
! kaphatok. . ' ~ V .'_. 

i . Ajánljuk továbbá az angol öltöny 
i éa télikabát kelméket. 

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

I miiek. Kötött árakat. 
Ha |ó árit olcsón akar besiereinl, 

| ugy csak a 

WEILER™£* 
diyatáraházábaii vásároljon. 

I ssM̂ saBeszszsmi 

Tisztelettel hozom Celldömölk éa 
vidéke o. é. közönsége b. tudomására, 
hogy Celldömölkön Sagi-ucca 36. szám 
alatt (Rosenberger-féle ház) 

lisztkereskedést 
te termény-ötletet ayitottaa. 
Raktáron tartom n csornai gőzma

lom rábaközi búzából éa az Araoka 
gőzmalom tiszavidéki busából készült 
elsőrendű őrleményeit. 

Gabonát cserélek és legmagasabb 
áron veszek, míg a liszteket a legol
csóbb napi áron szolgá'ooi ki. 
Llsitelaaás ángyban te klcalaybea 

Kiváló minőségű r é t e s U s i t l 
Szíves páitfogást kérve kiváló tisz

telettel OalAaxasslesl Béla. 

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

MEGNYÍLT. 
Központi intés. 

•elenvu a mosdókban 
_ntiSL - u f t 

Szobaárak központi fűtéssel, hideg-meleg 
vízzel 40.000 K-tól 60.000 koronáig. 

Bútorozott szoba 
úriember részére azonnal kiadó. Cim 

a kiadóhivatalban. ~ 

Ü g y e l j e n 
b e v á s á r l á s a 

vé^jjstijjíúusire l» • 

1 
Ami a oofufriv között 
A teájCi ir,:r:. . . 

Az a hávék kvzőlt 
A valódi FRANCii. 

1 
i 

Sa]át mnielylakben gondos fel
ügyelet mellett készült t é 11-
kabátok, felöltők, öltönyök, 

palástok és más egyházi ruhák, vala
mint egyenruhák a lehető legmérsé-
keltebb áron, résiletrUetéare lsl 
Házalót, ügynököt nem tartunk, mert az 
16 százalékkal megdrágítja a ruh .kai, 
amiről bárki meggyőződhetik, öltönyök, 
felöltők már 1,200 000 K-tól, hozott 
szövetből 350.000 K-tól mérték szerint 

elsőrendű kiállításban készülnek 
a Pápai SaVaaélmaxtaak Sair. 

" -a. I . is színház mégött). 

Hirdetmény 
ajánlom, bogy fogadok mindenféle var
rást, női és gyermekruhákat, uri fehér
neműt, üzletekbe nagyban raktárra ís. 
Kabátokat vállalok 160.000 K, ruhákat 
100.000 K, egyszerűeket 70-60.000 
K, gyermekruhákat 60.000 K, uri inge
ket 36.000 K. A varrást pontosan éa 
a legjutányosabbsn vállalom. Cim a 

kiadóhivatalban. 
Jókarban levő Beregszászy-féle 

Z O N G O R A 
eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

K. SATTLER LÁSZLÓ 
kárpitos, dlttitő te paplaaos 

üzletét Celldömölkön Ne,cesdömölki-u. 
10. szám alatt megnyitotta, ahol a leg
nagyobb megelégedésre, jutányoa áron 
végez minden c szakmába vágó munkát. 
Kéri a n. é. közönség szíves pártfogását. 

Celldömölkön bérbeadó egy 

GAZDASÁGI HÁZ 
8 istálló, pajta, magtár; mellékhelyisé
gek, december l-re beköltözhető 3 szoba, 
konyha, kamarából álló lakással éa 
karttel. Érdeklődni lenét Lakács Jettel 

cipészmesteméi NaroesadootOtki-q. 80. 

jgj* bútorozott szoba 
azonnal kiadó és elfoglalható. Ornet 

a kiadóhivatal. 
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FODRÁSZOK! 
Ajánlom dúsan leiszereit raktára

mat az összes fodrászati kellékekről s 
legolcsóbb áron: 
1 db 27—28-as valódi PoUart borotva 

75000 korona. 
1 darab 18—19 cm-es hajvágó olló 
/ . - 75000 korona. 

1 db »Jowel« rag} .Mars. hajvágógép 
la 150000 korona. 

1 db Kob-I-Noor szakáigép la 150000 K. 
A többi fodrászati kellékekről kívánatra 
árajánlatot ktlldnk. 
.Gillette, penge élesítés db. 1000 K. 

Gazdaságok! uradalmak' A kö
zelgő őszi nyírási szezonra ajánlom ló és 
marhanyiró gépköszörnlésre modernül 
berendezett műhelyemet. Nagy raktárt 
tartok kézi és lendkerék es ló és marha
nyiró gépekből, valamint összes alkat
részeikből. 

Vidéki Btgrendeléaekel a legrövidebb idő 
alatt éa a kzponloaabban teljeaitem. 

Araim oly olcsók", hogy a poatakőlUég alig 
jelent vafenHlyts nMgurfctláat : 

Forduljon holiám btiaJomro.l, cégem 
tű tv* ált fenn. Kivájó tiaatelattal 
LANC8AR1CS VENDEL, mukőiicrfli 

Brenner Jáeoa-ucca 1. 

I Háziasszonyok figyelmébe 1 
' Szakszerűen főzött 72 százalék zsírtartalmú 

és kitűnő tisztító hatásn 

mosószappan 
legalább 5 kilogrammos rendelésnél utánvét 
mellett kilogrammonként már 14.000 Kér t 
kapható. Viazontelárusitóknak kedvezményt 
adunk. Komoly érdeklődőknek 2000 koronás 
bélyeg beküldése ellenében ingyen éa bér

mentve kOldtnk mintát. 

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

Egy használt, jókarban levő kézi 

straf szekér 
lutányosan eladó. Qm a kiadóban. 

Értesítés! 

Teljesen 
megszűnik 

Értesítem a Celldömölk és vidéke keres
kedelmi érdekeltséget, hogy a pápai vám
hivatalban. 

vámközvetitési irodát 
állítottam fel. Megfelelő szakemberek alkal
mazásával módomban van az, bogy a rám-
bízott elvámolásokat a leggyorsabban, leg
pontosabban és méltányosan intézzem. Vám-
ngyekben felvilágosítást készséggel nyújtók á 
O H és vidéki kereskedelmi érdekeltség ren
del kérésére. 

Kérem áruik megrendelésénél a fuvar-
JevéUo feltűnően előiratni — 'Kirámolandó 
Eoritaeaeaer Lajos máv. szállíts által 
Pápán < Teljes tisztelettel Koritschoner Lajos 
mar. szállító és vámközvetitó Pápa. Telefon 10:1 

a felesleges alkuvas, ha nálam vásárol, 
mert áraim hihetetlen olcsók. 

Férfi felöltő vagy télikabát 700000 K tol 
Női > 700000 • 
Férfi öltönyök 7110000 > 
Bőrkabát, s.-órmebekecs 1300000 > 
Gyermek öu'ny, y. kabát 250000 > 
Férfi és Un, nói varjy leányka kábá
tokból a legkenye-ehh izlee is kielégítő 
nagy raktár. Gzózódjőn meg I 

Altmann Bernát 
angol ruha áruháza Pápa, Kossuth a.9 
Pléktalet: Veszprém. Rákóczi-tér 1. 

Egy helybeli ügyes fiu 

asztalos tanoncnak 
felvétetik Klausz Lajosnál Celldömölkön. 

Sümeghy Károly borkeresk. 
Celldömölk. Nemesdomöikl ucca 18. 
Kitűnő balatoomelléki fajborok kicsiny

ben és nagybani eladása. 
1920—1921. évi 

Palack-borok árusítása. 

45. szánt. 

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

sértetlenül fenntartja. "*~ 
A 30/65 cm. magasságú kép ára 350000 K 

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

10 százalék a budavári Szent Háromság szo
bor emléktáblájára megy. 

Megrendelhető a Közép Európai t u t r 
kiadóhiv Szabadság tér 7. sz. II 51. 

A Celldömölk ét Vidéke HANGYA Fogyaszt, éa Ért. Szövetkezet 
rőfös és rövidárn osztálya f. hó 9-től kezdve nagy 

karácsonyi vásár t 
rendez. A mélyen leszállított árakból további 
rp • rj 0 7 / 7 1 1 WS*r vásárlási visszatérítést ad, amely 10 
1 ÍZ OZAZALCIV százalék a vásárolt áruk összegéből 

azonnal levonásba jön. Eladásra kerülnek: 

flanellek, barchettek, bélésáruk, kartonok, tricoárn, 
kazánok, férfi és női fehérnemű, ágynemnek, da
masztok. Különösen ajánljuk elsőrendű minőségű 
chemnitzi harisnyáinkat, úgyszintén gyermek flor 

és patent harisnyáinkat. 
MARADÉKOK áron alnl is eladásra kerülnek. 

FŰRDÖ MEGNYITÁSI 
T i s z t e t , - l e t t e l értesítem Celldömölk és vidéke n. é. közönségét, hogy 

a Pápán, Csáky-ucca 14. szám alatt levő 

Baiogh-féle göz- é s k á d f ü r d ő t bérbevettem 
és azt — nem kímélve áldozatot' —• a hygiénikus igényeknek s a 
kényelmi szempontoknak megfejelőleg átalakíttatván - és teljesen ui 
bútorzattal berendezvén, f. évi november hó közepén megnyitom. 

A fürdő — kádfürdő, száraz és nedves gőz — reggel fél 7-től 
e s t e 6-ig meiiszakitás nélkül a közönség rendelkezésére áll. Hölgye* 
a kádfürdőt mindennap, a gőzfürdőt kedden és csütörtökön délután 
vehetik igénybe. flX~ Masszírozás t y n k s z e m v á g á s ! 

A bel- és külföld nagy varosaiban szakmámban évtizedeken at — vezető 
állasban is — szerzett tiő-ege.- tapasztalataimnál fogva abban a. kellemes 
helyzetben vagyok, hogy tisztelt vendégeimitek_a modern fürdővel szemben 
támas;tof kivanalmait minden tekintetben kielégíthetem. 

Kérve a n. é. közönség szives pártfogasat, vagyok kiváló tisztelettel 
Pápa, 1925. november hó. P E S T I F E R E N C 

a szombathelyi gőzfürdő jelenlegi bérlője. 

h á z á t javíttatni óhajt 
ngy keresse 

Biczó i s t ^ - a s i g w a ' 
Lajos-nccában és bizza meg házának javításával, 
mért az általa végzett munka után háza 10 évig 
nem szórni javításra. Elvállal minden az építke
zésbe vágó javítást, valamint nj házak építését 

y olcsó ár mellett és azokat kifogástalanul végzi. J j 

Nyomatott Dinkjjreve Nándor Wllanyerőrí berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk. 
, i . . . 


