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KEMENESALJA 
Meg jelen minden vaiarn»i reggel. 

Előfizetést ar: negyedévre 20.000 K, félévre 40.000 
K, egész évre 80.000 K. 

Hirdetés alja elére fizetendő. 

P O L I T I K A t - t a P. 
Yr«•!«« ix«rkMZtfi kiadó : 

DINKOREVE NÁNDOR.. 

8asrkasst6seg es kiadóhivatal: 
Dinsgreve Nandu- könyvnyomdája Celldömölkön, 
ide ietéztodők a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések és mindennemű" pétizillejesek 

A Szentkapn bezárása. 
A Szentkapa bezárásával kapcso-

latos fényes ünnepségekre az Országos | 
Katholikus Szövetség, mint a zarándok
iások hivatalos rendezője, nagyszabású • 
zarándoklást vezet Rómába. R zarán-
doklásra való előkészületeket az Orszá- ! 
gtft Katholikus Szövetség római köz- i 
ponti bizottsága már megtette, mert a ' 
Szövetség a xarándoklásban résztvevők j 
részére bizt. sitani akár|á a Szentkapu I 
bezárásával kapcsolatos .ünnepségek f 
mindegyikére, a magyar katolikusoknak ] 
megfelelő helyet. . • 

A Vatikánban is nagyban készül- ' 
nek a Szentkapu bezárási ünnepségére, ! 
megállapították azt a részletes program-
mot. amely szerint ezen ünnepségek ) 
lefoiyoák. December hó 2+ re tervezik 
a b zárási ünnepséget, amelynek prog-
rammja a következő: December 24-én 
csak a Vatikán által kiállított Jegyekkel 
lehet majd beJépni a világ legnagyobb 
temploma, a Szent Péter bazilikába. 
Déielőlt 11 óra felé vonul fel a pápai 
gendarnia, utána a svájci testőrség, 
majd később a pápai katonaság által 
vont kordon között vonulnak fel a 
külföldi fejedelmek képviselői, a követ
ségek és konzulátusok. A diplomácia 
elvonulása ulán a világ összes orszá
gainak egy-két tagu küldöttsége foglalja 
ele a részükre kijelölt helyeket. 

Majd ezután megkezdődik a felvo
nulás, amelynek a legelején viszik a 
zarándokok hivatalos fekete keresztjét, 
utána a szerzetes és világi papság, 
amelyet a pápai gendarnia és a svájci 
gárda egy-egy, disszakasza zárja be, 
mely után a 'pápai udvar következik 
Elöl mének fehér karingbe öltözött pápai 
káplánok, prelátusok, kanonokok, püspö
kök, majd a bíborosok, ezután követ
kezik a sedia gestatorián ülve, teljes 

Zarándoklást Rómába, amelynek rész
letes programinját már leadtuk. Felhívja 
a figyelmét minden magyar katholikus-
nak e nagyszabású ünnepségre éa aki 
a Szövetség állal kibov.sáitott programúira 
igényt tart, levél utján címének megje
lölésével kérje azt az Országos Katho
likus Szövetségtől Budapest (V. Feren
ciek-tere 7. 111 lépcső I . fett. 8. sz. 
Részvételi dijsk: 1. o. 7,000 000 K, I I . 
o. 6,000.000 K, III. o. 3,700.000 K. 

k. I 

Elkésett daloU 
Irta: MOúNáR JÓZSEF. 

Hntlemeged siratom 
Lágy dat zendül a szivembe:, 
Mélabúsan, .-Iratén . , . 
Feled szali a csendes ejbeu: 
Hűtlenséged .-iratom, 
Hűtlenséged siratom . . . 
Hegem a tarolt erdő, 
Visszhangozza panaszom. 
Ezyptt zokog, sirat velem. 

. Hűtlen kic-i angyalom, 
Hűtlen, kicsi angyalom . . . 

Megszakad a siro nóia, 
Elnémul a rengeteg. 
Csak a szivem vérzik tovább, 
C-ak a szivem nem feled, 
l . - . i . a szivem nem feled .. . 

Akaclombos falu!okba' 
AksCombos falatokba'. 
Hej, de regen j á r t am! . . . 
Valamikor pedig sokat. 
Hej, de sokat já r tam! . . . 
Nyílik-e még a muskátli?! 
— Valahányszor kérdem, 
Öszi szel hoz üzenetet, 
De sehogy se' értem 1 . . . 
Akaclombos falatokba', 
Hej, de régen jártam . . . 
Kökényszemű barna kislány, 
Hej, — minek is jártam ! . . . 

Celldömölki jelenségek. 
A képviselőtestület még az év tavaszán 

! 

már sokszor tapasztaltuk, hogy a képviselő
testület hntaruzatainak/ végrehajtásáról senki 
sem gondoskodik. 

A dOmöikt-ucca járdáit a nehéz, terhes 
járművekkel annyira tönkretették, hogy esős 
időben alig lehet rajta járni, mert a cement
lapok lenyoroódtak a izy a víz megáll a jár
dán; a cementlapok njboii lerakásával kell 
ereu a bajon segíteni a a járdákon jármű 
vekkel közlekedőket szigorúan meg kell 
bűn:, ii.i. 

. A Dömölki uccaban az ctátheiyezés meg
történt, amit azonban a megye nem vett át, 
hanem - '.akszeru- kiegészítését lendelte el, 
melyufá teljesítését az allamepilészeü hiva
talra bízta, az anyagot pedig a tarosnak kell 
szolgáltatni. Elmultak a jo idők és anyag 
hiányában a rosszul késziutt ut ngy maradt 
a télre. Az utkO.ep vizteoger, az utszéi pedig 
nyakig, sar. Erre ment el a sok millió és 
semmi hasznát sem látjuk. 

A c-ntoroak ngy el vannak telis pi
szokkal, hogy nem Ind rajU* a viz lefolyni, 
— járdákat nem pácolja senki, egyeukVk az 
uttesltel. tval itt a uedves tél a nya
kunkon és setr uí előkészület --m téteteti, 
hogy ezáltal a város egészségűt ye s a kö
zönség ant a• 'i terhe könnyebbüljön; lábbeli 
szakad s az emberek be.egén uyörnek az 
ár j bán. 

Ehhez a sok bajhoz jatal még az a régi 
betegség is{ hogy l.a - egy nccai villanvtampa 
defektusba kerül, dacára anna*. hqgy tűzoltó-
rendőreink azt pontosan bejelentik, hónaposig 
sem javítják meg. 

A képviselőtestület és a hatóságok fi
gyelmét felhívjuk a fentiekre és sürgős intéz
kedésüket k é r j O k ^ ^ ^ B4buu.° 

H l R E E . 

sezia a seuia gesuuurinii utvc, i c . j o i .jhatározta, n o g y u gpácazardí elöttijárdát 
díszben O Szentsége X I . Pius pápa, kél elkészítteti, de ezideíg többszöri 
oldalán mennek a pápai kamarások, a 
főnemesség és a pápai nemes testőrség. 
A bevonulás alkalmával a harsonások 
az évszázadok óta szokásos pápai üd
vözlő felhivót fújják. Mikor a pápa meg
jelenik a Szent Péter templom kapujá
ban, Róma összes harangjai megszólal
nak, a Pápa Szent Péter sirjáoál rövid 
imát mond, mely után a menet a Szent 
kapuhoz vonul, mikor megkezdődik a 
Szent kapu bezárásával kapcsolatos 
ünnepség. 

Az Országos Katholikus Szövetség 
erre a nagyszabású ünnepségre vezeti 
a december 16-án Budapestről kiinduló 
országos utolsó, vagyis VB Nemzeti 

felszólamlá
sunk dacara nem történt meg. Szerdán a 
beállott hetrs esőzés ellenére felszedették a 
megtevő járda kövezetét s a további munka
lattal felhagytak. Természetesen a folytonos 
esőben nem folytathatták a munkát, ami 
előre is latható volt, azonban ideiglenes jár
dáról még sem gondoskodtak, ami által a 
legnagyobb közlekedési akadályt okozták a 
közönségnek. A felszedett járda mélyített 
helye az utkOzépről összegyülemlett esővízzel 
megtelt, sz utközép pedig bokáig érő sárral 
volt tele; agy kellett az iskolás gyermekek
nek és a közönségnek napokig vízbe sárba 
járni, mig végre ideiglenesen köveket helyez
tek el. Hát bizony nem mostanra való munka 
ez, hanem nyáron kellett volna azt megcsi-

Király ártsa November 80 an II. Ot 2 
örökös király születés napján reggel 8 < rakor 
ünnepélyes nagymise lesz az apátsági temp
lomban, amelyre a hatóságokat, hivatalok 
vezetőit, különféle iskolákat és a fcira'yhü 
közönséget ezúton meghivja a 

Plébánia hivatal. 
Szent Erzsébet finnepe A celldömölki 

Urleanyók Maria Kongregációja november 
19 én (csütörtökön) ünnepli meg védőszent
jének, Szent Erzsébetnek névnapját Az ün
neplés reggel '/a 8 órakor ünnepélyes szent 
misével kezdődik, amelyet a Kongregáció 
praesese dr. Horváth Karoly plébános tart a 
s amely alatt a Koogregáció énekkara Becher: 
• Mts-a príma* kétszólamú latin miséjét adia 
elő Dhlár Gynla vezetésével. A szóló részle
teket Szalay Marinka és Petrorics Irén ének
lik. — Ugyanaz nap délután 6 órakor a temp
lom tárházában tartandó műsoros ünnepély 
programmja a következő: 1. Mórocz Emílián: 
• Ének Szent Erzsébetről'. 2. Liszt F.: IL 
Rhapsodie hoogroise. Négykeres. Zongorán 
előadják: Komatits Annus és Knlhy Mária. 
3. Bán Aladár: Szent Erzsébet betege. Sza
valja: Kamondy Manci. 4. A. Bírd: Praeln-
dinm. Hegedűn előadja Boda Béla, zongorán 
kikéri Dhlár Gyula. 5. Onnepi beszéd. Mondja 
Jándi Bernardin dömölki apát 0. Palfi Dhlar: 
Szent Erzsébet Duett Énekli Barabás Bözsi 

nální, mikor kisebb a forgalom azoo az ut- J és Reich Marinka. 7. Hennann V.: Duftende 
részen, amikor az iskolai szünidő volt i Blumen. P. Nagy A.: Az ifjú imája. Zongo-

Erről azonban tenni nem lehet, mert rán előadja Kamondy Ilus. 8. Mészáros A.: 

Kemenesaljái Takarékpénztár Részvénytársaság Czelldömölk. 
Sági-ntca 28. arám I Foglalttá* mittdéhne** bsnilrszerü- fráterekkel. Tőzsdei megbízásokat legelőnyösebben 

teljesít. Kölcsönöket nyújt váltókra és egyéb értéktárgyakra. Telefai: 7. siám 
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Szent Erzsébet Özvegy. Szavalja: Tóth Máta. 
9. R. :Eilenberg: Petersburger Schlllteufahrl. 
Még»keze». Zongorán előadjak: Kómatits Annus > 
és Kuthy kUria. 10. Knngreganista induló. 
Énekli a Maria Kongregáció énekkara. — Az 
ünnepélyre az érdeklődök", zuton hívja meg 
a Kongregáció vezetősége. KOiOn meghívó és 
belépődíj nincs. Adomáoyokat a Kongregáció 
céljaira hál s köszönettel fogadunk. Az tlo 
nspély megkezdésekor ar ajtót bezárjuk.tehat 
ezúton kérjük ^ kítato-éieei'. hogy .pontosan 
jelenjen meg A Uaria Kongregáció veze
tőségei— 

Helyreigazítás. A mult szamuokban 
közöli .Névnap, cimö hirbeu .tisztelgő ven 
dégei". helyett .hízelgő vendégei, sajnálatos 
sajtóhiba c-oszott be, amiért is (az erdekel
tek srivesi elnézései kérjük. s 

80 eves siflletéaaaa. Schurmann Szö 
rény szeutbeneüekrendi aidozár, nyugalmazott 
tőgimnáziuuii tanár, c-ütöriökőn ünnepelte 
azOleté"ének 80 ik évfotdolójat A közszere
tetben.allo donepeltet rendiar-ai és tisztelői 
nagy számban keresték lei es jOkivánataikkal 
halmozlak el. M i i s szívből kívánjuk, hogy 
oly jó friss egészségben, mint most van, meg 
számos éven ál körünkben élhessen. 

Halálozás Spilzer Lajos 65 éves nőt
len kemenessOtnjéni földbirtokos hétfőn este . 
Celldömölkön meghalt. Szerdán délelőtt te-
mettsk nagy gyászoló közönség részvételével, i 

A eagbegyi Bazaltbanya munkástele-
péBék átadása .•;:• .1 • :. -k napján kapta 
meg a sághegyi Bazaítbáoya vezetősége a . 
Sagbegy tövében nyitóit banya leiepén épOlt 1 
55 lakóházra (110 lakás) a közigazgatási 
hatóságtól a lakhatási engedélyi. Lapunkban 
a uyar~folyamán mar foglal, óztunk ennek a 1 

telepnek az ismertetésével;' azooban ezeu ' 
""ünnepélyes alkalommal i-rnet indíttatva érez- ; 

zOk magunkat néhány szot emelni a telepről ; 

Varosunknak «z az egyetlen nagy ür.eme. '• 
amely löbb mim évtizede kezdte meg 
munaaiat, anuvira kilejlesztette üzemét, hogy 
most már több szaz munkásnak. ad kénye 
ret. A banya vezetősége ugy latszik nagyon 
szakszerüan vezeti üzemet, aminek a rugója j 
szerény véleményünk szerint nagyrészt a 
munkások iráni érzett szociális elbánásában 
reyik. Így gondoljuk és láthatjuk is a veze-

"tőségnek törekvését, ha megtekiutjflk azt az í 
igazán gyönyörű szép kertvárost, amit csakis 
a munkásainak a kedvéért és örömére oké- j 
szitett, habár nagy pénzben áldozat revén is. 
Igazán örülni tudnánk annak, ha mindenfele 
azt látnánk, hogy a munkasokat ugy keblükre 
ölelnék, mint ahogyan azt a bánya vezető- ' 
aége teszi. Tehát órOkkélartó és hervadha
tatlan érdeme leeud ez a nemes, szociális 
intézmény a bányavezetőség két kiváló tag
jának: Uiltelmann és Lázár igazgatóknak. 

Elhunyt polgári iskolai tanuló. Nagy 
bánat érle Talabér Lajos helybeli mav. viza-
galo fökalauzt és családját a ,4-ik évében | 
levő Zoltán fiuknak elhunytával. Állítólag légy 
csípés érte hetekkel ezelőtt a fiút, melyuek , 
következtében betegeskedett, mígnem szenve
déseitől meghallotta a halai. A polgári íiu- ] 
iskola III lY osztályú tanulója volt, derék, 
szorgalmas, jó magaviselete folytan tanárai , 
és tanulótarsai uagyrabecsüll szereteleben 
állolt Temeiése szerdán délután volt a kö- | 
zönség osztatlan részvétele mellett amelyen 1 

megjeleot a tanari kar vezetésével a tanuló
ifjúság és a vasutssok temetkezési egyesülete 
zászlóval. A bánatos szülök fajdalmát eny
hítse az..» megnyilatkozott részvét, amelyet , 
a közönség irányukban i inusiUiU es fájdalmuk 
enyhítését találják meg az életben maradt 
Miklós fiacskájukban. 

Adakozások a Hősök eralékszobrara. 
Somogyi Gábor nyug. főkalauz 100 ezer K-t I 
adományozott 

Automatikus előléptetések a magyar 
államvasutak celldömölki alkalmazottjai kö , 
rébéu. Állomási személyzet: Hérbst Gyula ; 
•ellenőr, Giczy József, Weisz József I. oszt. • 
üzemi segédtisztek, Kolnhoffer Ferenc. Gécsek 
Péter II. o. üzemi segédii .-lek, Simon Ber
talan, Patyi Egyed, Eredics Sándor I. o. üzemi 
altisztek, Pető Imre I . o. vonatkísérő segéd 

liszt. Palkó Sándor, O.-waíd József 1 osat. 
vonatkísérő- altiszt Györkös Sándor, Cseh 
József. Balog Vendel, Ipsícs Mihály, Páli Jó
zsef, KUzary József. Németh Jaoos it , B'gács 
Ágoston, Szentgy ' rsyi István, Sípos• Gergely 
I L o vonatkísérő altisztek. Vontatási sze
mélyzet: Müiler Beiá. P.tai Bíla II. " von
tatási segédtisztek, Ágoston István, CziOer-
István, Fülöp Io.ro, Korpsz Ferenc hfijjfy 
Sándnr, Őry Jánni I . o. vontatási -altisztek, 
Bebm. János, Fiuta János II o a,.-.si_ 
altisztek. Marion András II o. flzemT"iíTtiszr; 
Oszialymeruökségt -zsraelyzcl: Németh Sáu 
dor, Varga József, Tóih József Lt n, műszaki 
se.. -.1: • ••. Szertári" személyzet: Víg Lajos 
ellenőr, KVoka Róbert, Nagy Elek ff. oszt. 
ŰZHiui segédtisztek. 

Viaasahelyezéa A vallás es közokta
tásügyi miniszter R • ia Béla volt nyugdíjas 
tanítót a rendes tanítói állományba visz-
srahelyezte. ' 

Halálozás. Uorcsis l-ajos.volt feisőmes-
tern vendéglős fe'esége .szerdin éjjel Kajrnát 
'pasztái bér ie tüön 56 /éves korában hosszas 
szenvedés utau elouayt 

Tiszteléttel értesítjük a t vevőkö
zönséget, hofty 300"db legújabb divatú 
M Sí i l, , U ( Í 1- raktárunkba he-

n o i k a i r a ^ 
véteikényszer -nélkül a külön konfektio 
osztályunkban bármikor megnézhetik. 

Továbbá beérkeztek a vitóghiriT 
Joss oroszlán védjegyű ingek ' és gallé
rok, melyek kizárólag csak cégünknél 
kaphatók. 

Ajánljak továbbá az angol öltöny 
és télikabát kelméket. 

•Pichler kalapokat. 
Legújabb divatszövetek és flanelok. 
Rpgenhardt vásznak és asztalne

műéit. Kötött á ruka t . "•» 
H A jo árut ölesen akar beszerezni, 

uiy csak a 

W E I I I T F I R " * * * 
divatáruházában vásároljon. 
n M I M I I i i mmmam 

Legtöbb adót itzetok járásunkból: 
Jandf B-rnsrdn dömölki apat Celldömölk 
915596*. Gyömörey György ny. ram. tana 
caos Inta puszta 867661*, Nagy Sándor föld
birtokos Egyház..,-rietye 8410'50, Szentiráoy 
Egon földbirtokos Kelád 497361.grófCziraky 
György "7öldbirlótos Kenyéri 415'32. dr. 
0 : f f L a j o s oyug. főispán O-tffyasszooyfa 
.1412 82*. Radó Elemér földbirtokos Keme-
ne hög) .-sz 2992 78*. Klein Jakab kereskedő 
Celldömölk 253469, Ki-in Izidor kereskedő 
CelldOmOIk 253469, Klein Vilmos kereskedő 
C-'ldoiuöik 2534 69, dr. Berzsenyi Jenő (Old--
birtokos Kemenessömién 240674*, Szabó 
Karoly malomiulajdouos t. lld iml 228U35, 
dr. Heithés y Elek jarásorvos Celldömölk 
226350*, Sr.abo Jenő bérlő Magyargencs 
1737 56*. Pfeiffer Ollo földbirtokos Vönöck 
171047. Berzsenyi Dezső úgyvéd Celldömölk 
1616'64*, ilj. Vidos Jórsei földbirtokos Ke-
meue-mih ílyfa 1577 43 dr. Pieinils Ferenc 
ügyvéd Ceiídömöik 156964*, Horváth Józsel 
terménykereskedő Ceirdömölk 135:i'75,Takach 
Ferenc földbirtokos Dnka J.325'38, Szűcs 
Ervin -földbirtokos Magyargencs 128024*, 
Háczkv Egon Mdbirtoko. Magyargenci 112954 
arany kor na. A', orvosi es egyéb oklevéllel 
rendelkezők • gal vannak jelölve ezek a tör
vény értelmében kétszeres adót fizetnek. 

Állandó biztosítási mellekletet ad a 
Pesti Tőzsde. Egész sereg szenzáción Kívül 
négyoldalas biztositasi melléklettel szolgál á 
héten a Pesti Tóted... amely ugflatszik fel
ismerte idejekorán azt, hogy a közönség Szé 
les rétegét egyre nagyobb mértékben érdek
lik, a biztosítási ügyek és problémák. 

Katalin báL Méit. éi főtisztelendő grol 
Mikes Jaoos megyéspüspök, rnéll özv Szö-
syény-Marich Ferencué grófnő fővédnöksége, 
mélt. és 'főtisztelendő Jandi Bernardin do-
möiki apat védnöksége alatt álló helybeli 
Kath, Legényegylet november 28-én, vasár
nap este -8 órai kezdettel a Korona-szálloda 
negyterrnébeu zártkörű. Katalin bált rendez. 
BeitpödJ szeméiyenkint 15, családjegy (3 
személyre) 35 ezer korona. A jövedelem 10 
százaléka: a Hősök emtékszohra javára for
dítják, mig a fennmaradó úszta jövedelmet az 
egyesületi haz alapjához csatoljak' A nrulat 
ságou les* női szépségverseny, ferfl csúnya-
sági verseny, nus/.edli-evés verseny, szerpen
tin sg cooie'ti csata. A versenyek annál is 
érdekesebbek ieszoek, mivel a gyózteeek 
értékes tárgyat,' ékszereket kapnak emlékül. 
Előre megjósolhatják, hogy a Legényegylet 
ezeu Katalin balja a —iker teljes jegyében 
fog lefolyni. " 

Rendelet a forgalmi áléról. A peot-. 
űeyminis/.ter nemrég kiadóit reiideieiebet, 
mellyel a 3 szazaiékot 2 re szállította le, 
kimoudotta, h.igy az ezer koronáa- alul levő 
összegek ezer koronára egészitendők ki. Ezt 
a rendelkezést- legújabb reodeletével oiyképen-
mödösilotta, hogy csak az. 500 koronán felüli 
összegek ker-giLindők ki ezer korouara. 

A Szeatévi Hemzetí Zarsndoklasoi 
évkönyve Az örsza-os Katholikas SsOyetaeg 
Budapest.IV, Ferenciek tere 7,, mint * má 
gyarorszagi zaran'doklasuk hivatalos rende
zője, a Sz. rfiev folyamán Rómába vezetett 
összeJ zarándokiasairöl részletesen lajekoz-
lató, képekkel illusztrált Em'ékltönyvei ad ki 
Az Emlékköuyv • a zarandoklás^ik bafejézóse 
utau 1926 --lején fo>» megj-leuni. Az Évkönyv
höz izOkséges adatok a Szövetségnek rendel
kezésére állanak, igy tehát semmiféle ' adat 
gyűjtessél, aonal előfizetések gyűjté
sével ezideig senkit meg nem bízott. Az 
Évkönyv megjelenését a zarTiidoklasok min 
den rés'.ivevőjével a Szövetség hivatalosán 
fogja kózöini. . 

Keleden Lehnárd Anna törvéoyieleu 
gyermeket mosószódával, később petróleum
mal itatta meg és hosy ettOl nem balt meg, 
hát ugy-OssZeszoritotis, Hogy a gyermek 29' 
helyen bordatörést szenvedett. A törvényszék 
a lelketlen anyát hat évi fegyházra ilélte. ezt 
az ítéletet a tábla 15 évre emelte, amely 
ítéletet most a Kúria is jóváhagyott. 

Kereskedők éa iparosok figyelmébe 
A hazai törvények és rendeletek tömkelegé-
ben még j,,gasz ember is alig képes magát 
orientálni. Ezt írja Szávay Gyula kormány 
lőteuaesos, a budapesti kereskedelmi és ipar-
kaman főtitkára, a Győrött most megjelent 
• Kereskedő és Iparos Évkönyv, című és nagy 
terjedelmű, sokoldalú szakkönyv előszavában, 
miért ni szükséges és kívánatos volt egy oly 
szakkönyvnek a kiadása,' mely szakkönyv 
minden foutusabb tudnivalóról tájékoztatja a 
hazai kereskedőket és iparosokat. Dr. Karikó 
Imre, győri kereskedelmi és iparkamarai 
titkár — a közismert kitűnő gazdasági szak
író — karöltve dr. Gold Ferenc miniszteri 
tanácsos ny.'m. kir. pénzügyigazgatóval, to
vábbá karöltve dr, Polgár Győző győri flgy-
v -̂ddol. a győri Loyd Altalános Kereskedelmi 
Testület és a Győr—Mosón és Pozsóuyvár-
rneuyék molnár szövetségének ügyészével 
• Kereskedő és Iparos Évkönyv, címén egy 
kuünő szakkönyvet indított e héten ntoak, 
mely szakkönyvre minden kereskedőnek és 
iparosnak szüksége van és ezen szakkönyvnek 
— ugyancsak ázavay Gyula kormány főtaná
csos, budapesti kereskedelmi és iparkamarai 
fótitkár megállapítása szerint — miuden ke
reskedőnek és iparosnak az íróasztalán, a 
pultján, a mübelyaszlalán kell lenni, mint 
biztos irányítójának á mostani zür-zavaros 
életbeo. E kitűnő szakkönyv részletesen tájé
koztatja a kereskedőket; és iparosokat sz 
összes sdóoemekröi és az adóügyi lelebbezési 
mintákat is magában foglalja.' KOIOnOsen 
nagy solylyal bir a hazadómentességet igénylő 
kérvényminták sorozata. A vasúti szállításnál, 
továbbá az elvámolásnál szükséges tudnivalók 
szintén részletesen vannak tárgyalva. A ma-

D l 
II 

a uialjfjijtj 

I to"J»t U i l u tm£a 

I I eS7 luoza-tu-iaiu 

01. a,y 

Gazdaság tliujB || T'h— 
tekének, ÚJjjA és Ukar-
miny sitlmi aSaal eladó. 

nyara 
kor. 

í e g y t t b i a 

Megtekintheti 
F e r e • e Cdaaiáz-ncca i 

O l c s ó 
a legkényead* 

cil 

Bssset yadássati filkkek és rendelés szerint készült késztöltények legmegbízhatóbb 
lésl lorráaa Sient Györjjy flrogéria CelUöttŰk 

készülnek awkWtkészitéí 
elsőrendű |J»t*B l l i l J a'i na| 
választékban 

JáVÍ 

W é b t f e s l e r 

"Szól ly t 
Rjpária portWjW alanyu 

haza, gy8*era»«ttreS ( 
hello vesszői, W 1 * nPái 
portális vess*B«8 kise 

Sím o 

rtós 
i kielégít 

Badacsony' 
Ttp Íiezetösé 

lett. 

http://Io.ro
http://Budapest.IV


a Q n 

0 n Í M l l X | j 

•Wk 
S50 

IT 
150 

V m 

mm i VT 

Jivára. 

kor. 
tjoia 

•tato 

isto 

nillií te, • 
inti Kn ' 

*«k 

SJM 
IX ' 

, bun-'>. 
,••*<«• 
« ! * " 

1599 i 

t mi Hídról 

bcju*|,ii--l-bei: 

elaio. 

S z ó l f y t 
ia pon*»l 
gyöleraj 

MIT 
Tápok*! 

. , d í i l . KEMENESALJA 46. 1'. 

idó fitábla. 
SgydXott 
gyAbia 

ganalkalmaxottak szolgalali viszóuvairól szóló 
törvényes Jründelkezéseket. dr. Halasi Jenő 
jjyŐri ügyvéd teljes részletességgel ismerteti. 
Dr. Pálfly József in. Kir. korm ínyfoianacsos, 
a szegedi ipartestület ügyésze nagy tájéko
zottsággal foglalkozik a hazai ipari kootár-

. kérdéssel. Milyen könyveket kell vozetri a 
kereskedőknek. A kérdés sokszor előfordult 

..az utóbbi időben, miért is Kemény Ignác ny. 
felsőkereskedelmi iskolai tanár, törvényszéki 
könyvszakértő hasznos lodnixulókat nyújt-e 
tárgynanii hátai kéretkédflkniik éa iparosok
nak-. Willicri Andor, a Oliakolcj ki reek delmi 
és-iparkamara főtitkára, kipek szakkönyvéit 
ae-egiliz országban ismeiik es a hazi,i ipar ! 
hatóságok kézikönyv gyanánt vetetik: részhT 
téten ismerteti a hazai vámjog szánályozá-
sat, továbba_ az előjegyzési foralm'aUovábbii 
a klkéstitetl eljárást magában foglaló to.-vé ; 
nyejt r-ndi.kezeseket. Mindetekerét -még sok 
sok mas közgazdasági kérdés: tárgyal o Gyö 
rött megjelent •Kereskedő ét Iparos Evtouyv. 
cimO kfl»ei .300 oldalas sze.kö.iyv, ru.ly 
szakkönyv 50000 korma vetelat előzetes 
bekd'd*sévei megrendelhető >A Kereskedő és 
Iparos Évkönyv, kiadóhivatalánál Győr, Vi>-
moa császár ut 5. 

At adóieltiolamlási bizottság Cetidor 
mőlkOn holnap kezdi m-ig a-taratyalasekat * 
városháza -iagytermében. 

Encsi: bal. A helybeli kocsisok és I 
szatiitasi' munkasok ma este a K-irorta szálló 
nagytermében Miiciiiulais3g.it reude.-.nek. A : 
muiatsa : ..[ Iiefolyo tiszta jövedelmei a rlo-ök 
szobra alapjára adlak. 

• Megváltál' Szibériából' címmel folyú , 
évi novemher ho közepeti könyv' jelent meg, 
melyben Tarczsh Dell* Adam G'-za, a m kir. 
kormány volt keietszioénai tlküldrlttje es 
Vámosi Saary Jenő, a Magyar Vorö* Kereezt . 
Misszió volt titkára, ismertetne raboskodó 
véreink megmentésének történetei A diszeteu 
kiállított át kúlönöseu érdekes köuyv mouyo-
mópapiroo 62. a helyszínen felvett isuykepet 
és egyub tudmellekietet tartalmaz. Tagozó
dása: Előszó. Irta: Apponyi Albert gróf. 1. 
Rész. Politika harca emberjogok ellen. II. 
Rész. Rabszolgák a XX. évszázadban. III. Rész, 
Mentőmöveler viiagte- dságra a hontól IV. 
Rész. Jóbarátokkal ellenség közepett. V. Rész. 
Hazahajózás Ázsia körül.A könyv előjegyzési 
ara — ' a magas előállítási költségek ellenére 
— postaköltséggel együtt mindössze 84.000 
korona. Előjegyzéseket november 25 ig köz
vetlen vesz át a Szent István Társulat könyv
kiadó vállalata Budapest VIII. Szentkirályi u. 
30. Előjegyzési ivek a körjegyzőségeken és a 
kaszinókban kitölthetők. 

A Pesti Tőzsde uj száma szenzációs 
részieteket közö a Lloyd Bank (elszámolá
sáról, az Egyesült Izzó uj nagyszert szaba
dalmáról, a francia kereskedelmi szerződés 
részleteiről stb. A valorizációs problémákon 
kivfll a küszöbön álló részvényösszevooasok-
ról, araoymérlegekről közöl rendkívül érdeket 
információkat a lap. Az arntózsdei rovat tele 
van szenzációkkal és nélkülözhetetlen tudni 
valókkal. A Pesti Tőzsde rendszeresen négy
oldalas biztosítási melléklettel szolgai, emely 
valóban nélkülözhetetlen a nagyközönség szá
mára. Ara 5000 korona , 

Legújabb Divat egyes szam 12000, egy 
negyed év 36000. Revü de Modes egyes 
szám 12000, negyed év 36000 K. Becord 
egyes szám 15000, negyed év 45000 korona. 
Havonta megjelenő szamai tartalmazzak a 
legjobb ruhákat, costümöket, télikabátokat. A 
szépirodalmi részben a- legjobb írók mfiküd 
hek közre. Minden úrhölgynek érdeke, ha jó 
lapot akar járatni, ugy példányimnál meg
veszi. Most jeleut meg a Legújabb Divat 
• Szabászati taaköayve«,irta Margittal Maris. 
Minden varrónőnek nélkülözhetetlen, mert a 
legújabb angol 'éa (rancia szabást, varrást 
megtanulhatta ianitó nélkül is. Bolti ara 80 
ezer korona Kapható minden könyvkereske
désben. Előfizetni lehet a kiadóhivatalban 
Budapest TV. Semmelweis ucca 15. sz. alatt. 
Mutatványszámokat ingyen küldünk. 

- A kincttári házhazionréitetedét el 
törlése Bud János pénzügyminiszter, a oero-

alanyoD, 
Skeres Öl
es ripária 

1*s kisebb 

'•Mtósége 

lett. 

zetgyülés'pénzügyi bizottságában ktjeteotettty 
hogy a kincstári haszonrészesedést a követ
kező költségvetési évben eltörli. Kötötte még 
a miiiszl-r, ho.-y a kisipari lorgalmiadó ata 
lányának kérdései is rendezni óhajtja és 
maris dolgozik a miuiszterium, különösen a 
vidéki kivéíosek revízióján. Bejelentette meg 
azt is a péuzügymmiszler, hogy a jövedelmi 
• do- ,i a ieiszi-zezer aranykorona* alapot egy 

mtlhú arahy koronára emelik. 

Ha néni akar .a télsn lázai, ugy mar 
most rendelje meg szén es fzsrüksfglelf l 
Witttnain Andor cegnel, ahol » valódi po-
n » / . külföldi e- hazai .zeneket legolcsóbb 
árban h á z h o z szállítják, ugyanott miuuYtinemfl 
épnfl anyagot, tetőtől alapig a legjobb minfl-
se«ben e» irgoioohb árban kaphatók. 

~ T irmimma iiiinnetti—íim inti 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon |ó rokonok és is

merősok,. Kartársak és jóbarálok. 
akik kofán elhányt fiunk temeté
sén megjelentek, ravatalára koszo
rút vagy v:rágol helyeztek, de 
különösen a helybeli polg. fiúiskola 
tanán kait, hogy az iskola növen
dékeivel és a vasutas temetkezést 
egylet, bogy zászlójával kísérte 
utolsó útjára, fogad|ák bánatos.szi
vünk hála- köszönetét. 

Talabér Lajos éa csaladja. 

Ügyeljen' 
beaásíirf ásain*! 

Egy teljesen uj bőrkabát, egy 
aj utazó bimda és egy auto-
mata grammofon lemezekkel 
jutányos áron azonnal eladó. 

Cim a kiadóhivatalban 

baját műhelyünkben gondos fel 
ügyelet mellett készült t é l i 
k a b á t o k , (elöltök, öltönyök, 

palástok ... más egyházi ruhák, vala
mint egyenruhák a lehető legmérsé-
k-iiebb áron. részletilzetésre üli 
Házalót, ügynököt nem lartunk, mert az 
15 százalékkal megdrágítja a ruhákat, 
amiről bárki meggyőződh -tik. Öltönyök, 
leöltök mar 1,200.000 K 0-1, hozott 
szövetből 350.ÜU0 K tói merték szerint 

elsőrendű kiallitttbar készülnek 

a Pápai Szabóiparosok Szöv. 
Zimmermann n 1. a színház mögött 

• -

Sríí.'í az.r'-rir rC'* rajra : .t* 
FRANCK , ; ' . A 

nincsen tárja' . 1 

K SATTLER LÁSZLÓ 
kárpitos, díszítő e» paplsaos 

üzletét Celldömölkön Nemesdöinőlki-u. 
19. szám alatt megnyitotta, ahol a leg
nagyobb megelégedésre, |utányos áron 
végez minden e szákmába vágó munkAt. 
Kéri a n. é. közönség szíves pártfogását. 

1*5 !* bntorozott szoba 
, nosan 
1 azonnal kiadó és elfoglalható. Címet 

megmondja a kiadóhivatal. 
Sümeghy Károly b o r k e r 9 s k . 
u'eUdömölk. Nemesdomölkl ncc. 18. 

• Kitűnő hh laton melléki fa i borok Kicsiny
ben és nagybani eladása. 

1920—1921. évi . 

A legújabb divatú háló és 
ebédlő, szalon-berendezések 

megérkeztek 
KLAPPER FÜLÖP 

bútoráruházába, ahol azok a 
legolcsóbb áron vásárolhatók. 

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

Ugyanitt az összes (üszer és cse
megeáruk kaphatók. 
Kárpitos munkák 

a legizlesesebben készülnek. 
éj,9BH(t9)iMa\saH * 

Egy teljesen uj 

ADLER ÍRÓGÉP 
eladó. 

Megtekinthető szerkesztőségünkben. 

Palack-borok árusítása. 

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

MEGNYÍLT. 
Központi fűtés 

Melegvíz a mosdokbia . 
Fürdők. - Lift. 

Szobaá/ak központi fűtéssel, li; í 'g-meleg 
vízzel 40.000 K-tóí 60.000 koronáig, 

Pongrácz Sándor igasgaté. 

Kössétek, gyülekezetek, magánosok 
príma tűzifát elsőrangú porosz sze
nei nagyban és kicsiben jntá ayo', áron 

Csoknyay József 
tüzlfakereskedonél s z e r e z h e t i k be. 

Ugyancsak itt kaphatnak elsőrangú 
betouárut, mozaik lapokat, téglát éa 
fedélcserepet stb. 

Ha vasárnapa Moziban 

A sivatag 
ördöge. 

Délután 6 és este 8 órakor. 

L e g j o b b 
m i n ő s e i d \ á t é k á r u k nagy választékban kaphatók a Szent 

György drogériában Celldömölkön. 
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F O D R Á S Z O K ! 
Ajánlom dúsan felszerelt raktára

mat ar Összes fodrászati kellékekről a 
legolcsóbb áron: 
1 db 27—28 as valódi Poliart borotva 

7Ó000- korona, 
l d á r á b 18—19 cm-es hajvágó otlö 

75000 korona. ~ 
1 db »Jnwel« vagy. »Mars« hajvágógéD 

"la 150000 korona. 
1 db Kohl-Noor szakátgép la 150000 K. 
A többi fodraazati kellékekről kívánatra 
árajánlatot küldök. 
.Gillette, penge élesítés db 1000 K. 

Gazdaságok! Uradalmak! A kö-
relgő őszi nyírási szezonra ajánlom, i ó és 
marhanviró gépkOszörOlésre modernül 
berendezett ~mSh«lyemet. Sagy raktárt 
tartok kézi és lendkereke i l ó és marha
nviró gépekből, valamint Összes alkat
részeikből. - - ' _ ..• 

Vidéki merrrndelesekd a legrövidebb idő 
alatt érVlézpontoeabban teljesítem. 

.Araim oly olcsók, hogy a poataköiuég alig 
jelent valamelyes megterhelést. 

Forduljon hoztam bizalommal, cégem 
20 ére all lenn. Kiváló tisztelettel 
LANCSAR1CS VENDEL, műköszörűs 

Brenner linos-ucea 1 . 

Háziasszonyok figyelmébe! 
Szakszerűen főzött-72 szazalék zsirtartalmp 

és kitűnő tisztító hátam 

mosószappan 
legalább 5 kilogrammos renrielé.-nél utánvét 
mellett kilogrammonként mar 14.000 K ér; 
kapható. Viszonielárusilókaak kedvezméuyt-
sdunk. Komoly érdeklődőknek 2000 koronás 
.bélyeg bekoldése • ellenében ingyen éa b é t i . 

mentve küldünk mintát. 

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

Egy használt, júkarban levő kézi 
straf szekér 

lutányosan eladó. Cim a kiadóban. 

OlcsCbb lett a liszt! 
Tisztelettel hozom Celldömölk és 

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

lisztkereskedést 
é s termény-üzletet nyitottam. 
Ráktáron- tarlóm a csornai gőzma

lom rábaközi búzából és az Aranka 
gőzmalom tiszavidéki búzából készült 
elsőrendö őrleményeit, amelyeket a leg-
olcsóbo napi árakon szolgálok ki. liszteladás nagyban és kicsinyben 

Kiváló minőségű r é t e s l i s z t ! 
Szíves pártfogást kérve kiváló tisz-

lelettel. Soldschmied Béla 

Teljesen 
megszűnik 

a t'lesleges alkuvás, ha nálam vásárol, 
mert áraim hihetetlen olcsók. 

F-'fi leloltő vagy télikabát 700000 K-töl 
Kői . 700000 • 
Férfi öltönyök 700000 • 
Bőrkabát, szőrmebekecs 1300000 > 
Overraek öltöny, v. kabát .MjjQOOO * 
Ferii és fin, női vagy leáffka kábá
tokból a legkényesebb í z l é s e s kielégítő 
aagy raktár. Ozóződjöa meg 1 

Altmann Bernát 
aagol ruha áruháza Pápa, Kossuth n.9 
Fióküzlet :-V<szprém. Rákóczi-tér 1. 

Hirdetmény
 á

tSXXSÍ 
ni in om, hogy fogadok mindenféle var
rást, női és gyeimekruhákat, uri fehér
neműt, üzletekbe nagyban raktárra is. 
Kabulokat vállalok 150:000 K, ruhákat 
100.000 K, egyszerűeket 70-80.000 
K, gyermearnhákat 50.000 K, uriinge-
Jtel 35.000 K. A varrást pontosan és 
» lefüittányosabban vállalom. Cim a 

kiadóhivatalban. 

- -• . 46. szánt. 

Minden királyhü 
és Nacymauyaror-zai; eszméjéhez ragaszkodé 
ház szobájában ott kell lenni IV. Karoly 
király koronázási esküjét megörökítő képbeli 
A hű és eredeti lénykép az: a jelenetet rog. 
zili meg. amint IV. Károiy király megeskü. 
szik arra, hogy Magyarország területi épségét 

... sértetlenül teiiiitartja. 
A ó^ /o^^m-raagas^á^t t - i ép -ára 25O00u~T~ 

24/30 • 160.000 K 
18/24 ; . : 120000 K 
10/24 . 10Ó.O00 K 

10 százalék a bndavári Szent Háromság szo-
• bor 'emléktáblájára megy. 

Megrendelhető a Közép Európai Kurír 
kiadóhtv Szabadság tér 7. sz. I I 55. 

A Celldömölk és Vidéke HAHOTA Fogyását, és Ért. S z ö v e t k e z e t . 

rőfös és rövidáru osztálya t h ó 9-től kezdve nagy 

¥ karácsonyi v á s á r t 
rendez. A mélyen leszállított árakból további ' ->"" 
rpirr C V \ V A I 0 l f r vásárlási visszatérítést ad, ameiy 10 
1 liá ö Z « A Z < A L C i r V s z á z a l é k a vásárolt árok összegéből 

azonnal levonásba jön. Eladásra kerülnek: • 

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

és patent harisnyáinkat. 
MARADÉKOK áron alul is eladásra kerülnek. 

FÜRDŐ MEGNYITÁS j 
Tisztetelettel értesítem Celldömölk és vidéke n. é. közönségét, hogy 

a Pápán. Csáky-ucca 14. szám alatt levő . 

Balogh-féle g ő z - é s k á d f ü r d ő t bérbevettem 
és azt — nem kímélve áldozatot — a hygiénikus igényeknek s a 
kényelmi szempontoknak megfelelőleg átalakíttatván és téliesen uj 
bútorzattal berendezvén, f. évi november hó közepén megnyitom. 

A fürdő — kádfürdő, száraz és nedvvs gőz — reggel fél 7-től 
este 6-ig megszakítás nélkül a közönség rendelkezésére áll. Hölgyek 
a kádfürdőt mindennap, a gőzfürdőt kedden és csütörtökön délután 
vehetik i g é n y b e . gi&~ Masszírozás, tynkszemvágás ! 

A^bel- és külföld nagy városaiban szakmámban évtizedeken at — vezető 
állásban is — szerzett bőséges tapasztalataimnál fogva abbao a kellemes 
helyzetben vagyok, hogy tisztelt vendégei.nti-k a modern fürdővel szemben 
támasztotr kívánalmait minden tekintetben kielégíthetem. 

Kérve a n. é. közönség szíves pártfogasai, vagyok kiváló tisztelettel 
Pápa, 1925 novemb»r hó. P E S T I F E R E N C 

a szombathelyi gőzfürdő jelenlegi bérlője. 

Biczó István J S W » 
Lajos-nccában és bizza meg házának javításával, 
mert az általa végzett munka után háza 10 évig 
nem szorul javításra. Elvállal minden az építke
zésbe vágó javítást, valamint uj házak építését m 

olcsó ár mellett és azokat kifogástalanul végzi. J j 

Nyomatott Dinkgreve Nándor villanycróre berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk. 


