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Segjelen minden vnárnap reggel. 
Előfizetés, ar: negyedéire 20,000 K, félérre 40.000 

K, egééi érre 80.000 K. 
Hirdetés dija előre ügetendő. 

P O L I T I K A I L i P . 

Felelős u í rkwiló it kiadó : 
D I N K O R E V E N Á N D O R . 

: Sierkesztóieg é l kiadóhivatal:; 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkör 
ide. intézbodők a szellemi reart illető közlemények 

hirdetések és mindennemű pénzitletékek. 

A nemzet saferénitása! 
Az önrendelkezési jog a nemzetek éle

tének legféltettebb közjogi kincse. A törté
nelmi és állami élet fejlődésének sarokpontja, 
fundamentuma, önrendelkezési jog oélkOl egy 
nemzet csak kiozsorázott célnélküli néptömeg 

A nemzetek .suTerenitása — államfenn
tartó jogot, szabadságot, uemzstr lejlődást 
biztosit, az allamkötelékbon élő népek szá
mára. Az önrendelkezési jog a nemzet szá
mára az, ami az egyénnek a levegő. Ahol 
levegő nincs, ott nincs vegetáció és ahol az 
önrendelkezés joga a szegre van akasztva, 
ott megszűnt az állam, a nemzet fejlődésé
nek élete. Trianonban,^ Genfben, Parisban 
össze ütnek konferenciázni és úgynevezett 
beket dikiami Közepeuropa politikai hatal-

. mas-acsi és szirénákban Avöltik szí t egyedüli 
illetékessésüket a kisebb nemzetek sorsat 
illetőleg. 

Az önrendelkezés joga nálunk mar c-ak 
eszköz, amit ott alkalmaznak es ott érvé
nyesíttetnek, ahol azt ők különleges önren
delkezésük alapján magukra nézve e lőmos
nék tartanak. Annyira mennek önös rendel-
kezé-ük alapján, hogy raindgyakrabban zugnak 
bele, az állam kizárólagos belügyeibe. Ezek a 
nemzetek suvereoitasat sáros lábbal tapo>ó 
h«ta!mH<*«ávok Mtoijak maiinkat a kisebb 
európai államok birajanak.irauyiiojanak vagy 
prótektoranak. Egyi* államot .megnyirbáljak, 
á- masikat eiioriik, a harmadika: pedig ö s 
szetákoljak az amerikai Vilsftni jogosság 
revén Masarik és Ben.-s államának. 

Hogy mennyire van, illetve mennyire 
- nincs önrendelkezés, azt az alábbiakban né

mileg látni fogjuk. 
A magyar a*t-lartja, hogy mindig jobb 

az idegenből Jött. Tudniillik kissé élhetetlenek 
vagyunk. 

Elmentünk tehát Genfbe kölcsönt kol
dulni Amire maga Apponyi mondotta, hogy 
kar volt érté csak egy gyorsvonat L oszt. 
jegyet is reszkírozni. Azt a célt belföldi tő
kével is elértük volna. 

. A népszövetség szerencsére jóvsl kis-
sebb összeget szavazott meg, mint kértünk. 
Es mint a jol kikent uzsorás — az összeget 

' még rendelkezésre sem boesájtva, a kamatot 
mari* levonta.— de annak hinaorála^aképen 
rámutatott (csak rámutatott) arra, hogy azt 
a fiktív összeg utáni 'ffektiv kamatod hogyan 
kelt a házai adóalanyból kipréselni. Megindult 
tehát az adóprés és oda lyukzdtak ki. hogy 
az adó megette a jövedelmet — de legalább 
á népszövetség jólakott. 

Természetes, hogy~ók, a nemzetek tó-
préselöi annyira megtanítottak bennünket 
préselni, hogy a szanálási év lejarta előtt 
jóval — tekintélyes plust mutatott a költség
előirányzatunk. 

Most jött volna a beruházás, építkezé
sek, közmunkák, a hadirokkantok, hadiarvak, 
munkanélküliek, állami nyugdijak, köztisztvi
selők súlyos helyzetének javítása. Beleszolnak 
ezen égető problémák szanálásába — és a 
kormanv jóakarata, vagy nemtörődömségétől 

most eltekintve — mindenben éreztetik bele-
kontárkodásukat Hogy az egyes társadalmi 
osztályok nyomorognak, abban tagadhatatlan, 
Genfnek is van része. • 

Ügyelnek arra, hogy itt a feszült poli
tikai helyzet állandóan felszínen legyen. És 
ameddig náluk a kalandorokat lebunkózzak, 
addig itt azok érdekében a politikai jogok 
cégére alatt — interveniálnak. 

Ügyelnek arra, nehogy összeszedhessek 
magunkat és nehogy erejének tudatában egy 
akkoratus magyar rátaláljon ütni Masarik ur I néhány hónappal szintén nlt a határőr (egy 
kobakjára. 

Minden lépésünket lesik, kutatják. Ha 
egypár finánccal több sétál a komaromi Duna 
partján, akkor az autant tisztek másnap már 

szakaszával Kőszeg ás Ólmod között elhúzódó 
erdőé határrészben. Két csempész kinézésű 
ember tűnt fel az erdő bokrai közt, akik 
hátukon nehéz hátizsákot cipelve eltűnni 
akartak. Rajki felszólítására futásnak ered
tek, mire a határőrök fegyvert használtak és 
Adamics István 25 éves Nemescsói legény 
holtan rogyott össze. Ez az ifjú legény cu
korért volt át ausztriai területre, mert háti
zsákjában 20 kilogramm cukrot talált a 
hivatalos vizsgálat. Emlékezünk rá, ezelőtt 

vere, mikor egy jáki legény szintén néhány 
kilogramm cukornak lelt az áldozata. ' * 

De nem térhetünk ezek felett a tragé
diák felett olyan, könnyen napirendre,-hanem 

a népszövetségnél állnak és Magyarország, goudolkoduunk kell at esel fel.tt egy .kiese, 
lelegyverzéset követelik 

Ha az ország bármely szorosan vett 
belügyében változás történik — az uta.-r.a-ok 
és .figyelmeztetések egymásután megérkeznek. 
A közel jövőben ojabb példáját látjuk a bel
ügyeinkbe való belekontarkodasnak. 

. A közigazgatás reformjának tervezetét 
a miniszterelnök — amint mar előre is be
harangozták — kénytelen lesz Gentben'be
mutatni. Es ez a bemutatás valószínű nem 
fog megjegyzés és inslrnktiók adása nélkül 
keresztül menni. A legfoutosabb közjogi kér
dés kiélezésére pedig kétségtelen, hogy a ki-

hogy tulajdonkénen miért is kel a Magya
roknak Ausztriából tiltott uton épen cukrot 
le c-einj,.-;-:.,. mikor nálunk egymást erik a 
cukorgyárak, amelyek olcsó répából, olcsó 
munkaerővel állítják elő a cukrot. A véletlen 
ugy hozta magával, hogy beszélhettünk egy 
Ausztriai jól ismerő burgerlatidí magyarra', 
aki elmondta nekünk, — hogy a magyar 
legények azért járnak cukorért Ausztriába, 
meri otl 8000 magyar koronáért kapják a 
prima .cukrot, ami nálunk pedig 16—18000 
koronába kerül. Azért ha 20 kilogramm cuk
rot haza hozhet 100ez"r koronát keresett 

ralykerdésben a valahogy lehiggadt hangulat'1 Ez Indítja a magyar legényeket a csempé-
fellármázasara és felfuvasára a kellő anyagot 
isiiact 'a*sá azoktól kaptak — akikuuk szoro
san vett érdekűk, hogy Magyarország ellen 
ezen a címen ismét kirohanjanak. 

Ellehetünk ra készülve, hogy azonköz
ben, mig ezen a. kérdésen itthon marakodunk 
— addig a tisztelt genfi konferencián a köz
igazgatást reform bemutatása alkalmával — 
egy kisebb fajta antantbékat lenyeletnek 
velünk. 

így néz ki nagyjából annak az ország
nak a suveréuitasa, amelynek sorsába ők 
beleavatkoznak. Mi pedig ttthou egyebet nem 
teszünk, mint tiltakozunk a belügyeinkbe való 
beleavalkozas ellen. Nem-e n-vetseges ez az 
nredménynélküli folytonos tiltakozás Nem-e 
turtják illetékesek az ország megalázásának 
ezt a mo.-t mar mindenképen elfajult hely
zetet. Legközelebb Masarik Prágában, a ka
lapja szelét ellenünk megbillenti — másnap 
Geufhe leszünk, raportoa 

Jo lenne, In az a haragos kep.l magyar 
azt a kobakot benyomna egy kissé, hogy ne 
lenne annyira genfi szalonképes, akkor laian 
észrevennék tiltakozás né'kül is, hogy * ki
rabolt c-onka Maayarorszaguak van még sove-
rénitása, de legfóképen van önérzete, (fh.) 

szésre. Informátorunk elmondta, hogy a'do
logban az a kointku.-, hogy' ezt a cukrot 
magyar gyárak szállítják ki Ausztriába. 
. J ó volna, ha a magyar kormány eltö
rölné a cukorra kivetett óriási fogyasztási 
adót. vagy legalább mérsékelné azt, hogy ne 
kellene a magyar legénynek illegitim uton 
élete fe'áldozssával azt a cukrot visszaesem' 
pészni, melyet a magyar kormány engedélye 
folytan, tehát legitim uton kiazállitanak az 
országból. 

Reméljük, hogy a kőszegi tragédia 
löbbé nem ismétlődik meg és pedig azért 
nem, meri á kormányzásnak be kell látni a 
helytelen fogyasztási adópolitika szomorú 
eredményéi.-

A kőszent trianoni határon iámét 
agyoalöttek egy csempészt . 
Ismét szólt 1 határőr fegyvere, melynek 

golyója kioltott egy ifjú magyar életet, pedig 
de nagyon szüksége van ennek a csonka 
hazának a fiatal életekre. 

Rajki Istváu kőszegi vámőr őrvezető 
vasárnap délután járór^zolgaiaiot teljesített 

Öszi álom. 
Uereugve nézek az ablakon át, 
S én — kebledre hajtora larad: bus fejem, 
Te nézed, hogyan buc-uztk az Osz, -
S nekem alomra zárul, mindkét szemem. 

Kint vadul dudol az északi szel, 
Meg megrázva a letarolt gályákat, 
S én vadvirágos rétről álmodom 
Hol r ért ajakamhoz ajakad. 

ZdtxU Sándor. 
mmmm^mmmmmmmmmmmmatBmmnsiro 

• a vasárnap a Moziban 

Nizza rózsája 

A szépség királynőié 
kerül becuta tásra este 6 é s 8 é r a k a r . 

1859. óta minden évben 
a legeJőnyösebb k a r á c s o n y i occasio vásár 

Stern József r.-t.-nál Budapest IV. Calvin-tér 1/ 
Kérjük vételkényszer nélkül személyesen meggyőződni rendkívül lemérsékelt árainkról. 

Ízen lapra való hivatkozásnál készséggel küldünk mintákat és rendelményet bérmentve szillitjuk. 
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H i J H K K . KépviMlóttatttletl ülés. 
Tegnap, folyó hó 28 áo képvis-lóiusio-

leü ölést volt, melyen sz alábbi ügyek uu> 
gv altatlak 

1. A wllanygyar 1924 évi wazámadás 
jóváhagyás.", melyre vnostkosótsg a képvi
selőtestület Igy határozott, hogy sz igazgató
ságnak a Inlmentéat c-ak ientartással adja inéit. 

2. Lakásrendelet érvéoytelenitése C-.l-
dömölk részere. Tekiulettel. arra, hogy Cell
dömölkön ez évben cca 80 lakóház époit es 
az építés állandóan folyamatbán van, kérni 
fogja Celldömölk községre a laka I tvaial 
megszüntetéséi. 

3. Kövez.ivám további felitartasat kérni 
fogják az illetékes minisztorinmlol. 

4. Az adóhivatal pénzügyi palou fel
építésére leikel kér. A képviselőtestület nem 
zárkózik ei a kente.- elöl, de kéri, hogy tu
dassák vele a terOleli .nagyságot és hogy 
milyen nap -a u palota építéséről lenne szó. 

fii Kói ;-. ucca, Szentmárloo-ucca,Mér
gei ucca jártjainak járható állapotba való. 
bel vésését • « p viselőt e. t ti et elrendelte. 

6. A Gea a M. r.-ei útra hazakat óhajt 
építeni, szók építését a Pannónia Részvény tár
saságra bizia, amely az elöljáróságtól az 
építési engedélyt nem kapta meg, tekintettel 
az uj uccu. > igásra, azért az Ogy felehb.-ze.-i 
ntjau az a'ispáahnz került, aki utasította az 
elöljáróságot iz engedély megadására. A 
képviselőtestület az alispáni határozatot a 
beiagyininis.-u rhez niegfelebbezi. 

7 A Vizierőt Hasznosító Szövetkezel 
(Szilt) beadványát a képvisilőlestOlet az 
újonnan választandó utlanynyár Igazgatósá
gához , alte'íiiii r e u d e á . 

8 Gambek József budapesti vállalkozó 
hird-tési oszlopok felállítását ken. A képű-
sel't.stOiet a tárgyalást a céggel felveszi 

9. A villanygyár igazgatósaga leuionda 
sat a képviselötestOlel elfogadta és az uj 
igazgatóság választását elrendeli. 

10. Lalica llilao letelepedési kérvényét 
a képviselőtestület elveti, mert neki magyar 
honossága nincs. Tekintettel, hogy neveseit 
a háborút vagigkttzdöUe és rokkant ia, azért 
a képviselőtestolet as itteni lakása ellen kifo
gást nem támaszt. Letelepedést a fenti okok 
miatt nem kaphat 

11. Reiner József műszerész letelepe 
dését s képviselőtestolet három métermázsa 
buza árának befizetése után megadja - • 

.Advent kezdetével meg
kezdődnek a szokásos hajnali misék. Az első 
hajnali mise hétfőn reggel 6 órskor lesz az 
apátsági templomban, azután pedig az egész 
advent folyamán (.1 jutódnak december23 ig, 
amikor ugyancsak reggel 6 órakor az utolsó 
hajnali misét tartják. 

Sikerűit operáció. Dr. Holécry Zoltán, 
városunk fiatal agilis orvosa vakbélgyulladás-
ban megbetegedett s beszállították a szom
bathelyi közkórházba, ahol dr. Petbő Ernő 
és dr. Szumrák Zoltán igazgató-főorvosok , 
mOtét ala vették. Az operáció jól sikrrOlt s 
dr. Holéczy már e heten el is hagyhatja a ; 
kórházat .- gyógyultan térhet vissza körünkbe. 

Postahivatal aj vesetájé. A az. k i r 
postaigazgatóság Balázs János helybeli es : 
Skviz József balatoukenesei postamestereket 
saját kere-lmOkre kölcsöuösen áthelyezte. A 
postahivatal átadása a mult szombaton volt, 
amikor .-'k vi.- József uj postamester a hivata 
vezetéséi átvette, Balázs Jauos pedig uj hiva
talának átvétele végett hétfőn elhagyta varo- • 
sonka;. 

' Elhnnyt tb. fóizolgibko. Hauler Jauos 
ny. tb. főszolgabíró Budapesten hoiszas be- j 
tegség után 40 eves korában meghalt dőlt- í 
testét hozzátartozói Sárvárra szállították, ahol I 
temetése hétfőo volt óriási részrét melletL ' 
Az elhunyt pályájának kezdetén városunkban j 
volt huzamosabb ideig mint tb. szolgabíró, 
amely idő alatt az uri társadalomoak nagyon 
kedvelt tagja volt és a fiatalság körében is 
nagy szerepre jutott s jarásszerte kedvelték 
előzékenysége éa jókedvOsege folytán, e . 

Oéftn Lajos meghalt. Pénteken délelőtt 
11 órakor a budapesti SchanVr klinikán ideg-
kimerültségben meghalt K menés li-.-fin Lajos 
hirlepiró, néhai Géfin Lajos volt celldömölki 
orvos tehetséges fia 38 éves korában. Holt
testét ösvegy édesanyja Celldömölkre szál.it-
UUja és hétfőn délután lel 4 órakor az itteni 
sírkertben levő családi sírboltban helyezik 
örök nyugalomra. 

Eljegyzés Dánkovijj Keruoc a helybeli 
szolgabírói hivatal iroda srgédUszlje mult 
szombaton tartotta eljegyzését Vámos Ho 
zsikével Szombathelyen. 

Adminisztrátori megbízatás Kapi Béla 
ev. püspök Be'ria Lajos celldömölki ev. se
gédlelkész! a pusztaszentl.iszlói gyülekezethez 
helyezte at se az adminisztrátori teendőkkul 
megbízta. 

Házasság Beich Imre festő a mult 
szombaton tartotta esküvőjét Celldömölkön 
C«er Eriséből urleáuuyal. 

Berzsenyi emlék-ünnep. Jáaossy Gá
bor. Vasvarmegye árvaszéki elnöke mozgal
mat indilott, hogy • gyaratlsztviselók most 
megalakult .r-.:ago, egyesültté első országos 
gyámOgyi kongresszusát V i . ... ., vala
mely történeti nevezetességű helyén tartsa. 
Tervbe vellék, hogy lehetőleg a K-jnen-.'salján 
Berzsenyi Diniéi születésen- k 150 ik évfor 
dulójaval kapcsolatosait tartják m g ezt az 
Ünnepi gyOl-si. -

Nőegylet! közgyűlés A h-'ybeli |Ev. 
Nőegylet s mai napon deistán 3 urakor köz 
gyQlast tart az Árpad uccai iskolaépOlelbeo 
a karácsonyi Ounepi adományoknak Ossze-
gyojiése és azoknak kiosztása iránti előzetes 
intézkedések, végett. A nőegylet! tagokrt a 
kn.sgyO'esrv ezúton i.- szer< tette'j'-s bizalom-
n,io -neehívja az '-Inokséa. 

Taaiíévalasztasi Bagón, Az a'sósági ev. 
leanyetiyhazbaii, a Koczor UártUL ayuga-
lomba vonalasa loiyt.-m megüresedett kántor
iamtól alla-ra lolyó ho 25 én szerdán, a 
déluiaiii órákban folyt le a választa- Nagy 
Sándor lelkész ••- Vid< Danid felügyelő 
elnöklete alalt V a i - . - - . i - : - . je.oiu-o. k Szakaly 
Dezső akali i, Buzas Imte t-uiy.ífalui, Sándor 
József zalagalsai es Namk l'.-ter lapolczalői 
kántortanítók. A választógyOlésen s gyüleke
zet választó joggal biro tagjai nagy számmal 
jelentek meg A szavazás tukos v„it. Busás 
Imre 59, Szakaly Dezső pedig 114szavazatot 
kapott, igy a tanítói állasra nagy többséggel 
Szakaly Dezső választatott meg. 

Sorsjáték. A C. á E, tárgy-nrtjátéki 
huzasat lörő vssár.iap délelőtt fél Íz órakor 
tartja még a Domokos-étteremben. Az érté
ke.- nyerrménytargyik Nagy József cipész 
üzl. lének kirakatában lesznek lathalók hél-
főlől kezdva Akik még sorsjegyet nem sze-
rer<"k be, iparkodjanak, hogy a nyerési esélyt 
szamukra biztosíthassák. Sorsjegyek még kap
hatok a Hangya rőfösOzletében és a C. S. E 
ta ttjainál. 

Ujabb kommaaista ósszeeikavéit lep
leitek lo Erdélyben Brassóból jelentik: A 
l.gitjabb összeesküvésnek Brassó es Nagy-
-zeben voltai a széiih. lyei Az egeszet a 
bra.-.-oi szigurarca leplezte le, egy Roseofeld 
Jenő nevű kommunát* örvnök letartóztatása. 

révéu. Ezt aztán további letartóztatások kö
vették. A letartóztatottak közül egy Fekete 
Mihály nevű kommunis'.s bicskával mellbe és 
hatba szórta az egyik szigbranc.i ügynök.": 

BirtokreDdezö bizottság tárgyaláiai. 
Celldömölk ügyeit december ho 3-án délután 
4 órakor tárgyalja az Országos Földbirtok-
rendező Btzuttság harmadik tanácsa. Ugyan
ekkor tárgyalja Kemenseszentmárton község 
földügyeit is. A largyslás nyilvános, í z é r t 
érdeklődők a tárgyaláson résztvehetrick. 

Tüz Kemeneuimjénben. Hétfőn virra
dóra Kemenessömjénben tüz ütött ki, amely 
Németh Józsefné örököseinek pajtryát ham- '• 
vaszlottl el. A kivonult tűzoltóságnak a tüzet ! 
sikerűit lokalizálni s igy a leégett pajtán ki 
val mas nem es-tt áldozatul. Sajstsago* jelen- ; 
ség. hogy ezen család vagyonában rövid időn 
belül mar harmadszor puszin a tüz. | 

Beszüntetett vonat járatok. Értesítjük j 
a közönséget, hogy a mav. igazgatósága a ; 
Praua—Pozsony— su-oki gyorsvonatok foly- i 
tatásat képező 8202/8201. számú vonatokat-! 
Ososzvar—Hegyeshalom—Győr között, vala- ) 
mint Gyékényes—susoki vunalon a csatlakozó i 
vonatok közlekedését f. evi december 1-től ! 
kezdve bi-szOiitette. Prágából a vonal utoljára | 
november 29 én indul és ellenirányból Susuk I 
illetve Fiúméról november 30-án ín,dol utol- : 
jára. E s'eriul december 1 - tő l -kezdve az t 
allomasiin.-::o: léggel 835 perckor induló ' 
gyorsvonattal csak Budapest felé lehet köz- ' 
vétlenül ut.-iz.iii, Hegyeshslom—Pozsony felé i 
a folytatta- megszűnik, viszont ellenkező j 
irányban -ste L'0.25 perekor induló gyorsvo- | 
nattal c-ak Gyékényesig le z csatlakozó vonat I 

mikulás ezt A C S. E . december 6-én i 
szombaton este 8 órakor tartja hagyományos I 
!•:.«:. . •• télyél, mely alkalommal t.aza.- ' 
keretében az cgyesülei tagjai ének. zeneasá- • 
r>t-kkal komoly é- viz szavalatokkal, felöl 
vasás.-al goiido-kiHÍnak a ioegjeli-n!ek -zora- i 
koz'atasarol. l.-sz Mikulás, ki a hölgyeket | 
sjaiidékokkal örvendezteti meg én ördög la, • 
ki a bohóságaival derűs peecekrt szere? majd 
a körön-egu-k. Báliul Károlyué a »Ci.any 
gróliMá. operellből énekel, Koczor Damei 
magyar nöiakal ad elő, Szigetvari Kereuc . 
g'tárki-• r-t mellett mandolinon játszik. Déry 
Géza komoly szavalala utau lelolvsaás, majd ! 
ismét Déry Géza lép fel egy humoros mono 1 

Ingtál. Az estélyre ezúton is meghívja a C S. I 
E. barátait a Vezetőség. . 

Templomriblás koijanktarája. Ismét | 
betörtek eey templomba. A szombathelyi , 
Karmelita apácák Kálvária hegyi templomába ; 
folyó ho 23-an virradóra betörtek. A betörők 
ügyesebbek voltak mint I cetli templomrab-
lók, meri a főoltárt (eltörve elvitték a szent- j 
ségtarlót és ezenkívül -elloptak a cibóriumot , 
tele szentostya-al. A melléknltar folr.it a 
prágai kis Jézusnak szobra áll, melynek fejét : 
arany korona díszítette, a vakmerő ralnö ezt I 
is letörte és magával vitte: Akár körülbelül. I 
50—00 millió korona. Dgylatszik a templom- I 
rabla- idejét etjük. Nap nap mán halljuk I 
vidékszert- a templomok kifosztásának híreit, j 
azért önkéntelenül kell arra uondolnuiik. 
aess e volna tanácsos, ha a templomi kegy- • 
szereket biztosabban zárnák el, hogy azokat '• 
heclelen rablók mocskos kezei ne érinthetnék I 

Tel j 

a B f s l n a t 
Fióküzlet: 

jutányos 
Citn s 

Dü 

á R I O N 
f o g k r é m - f o g p ö r f e h é r í t , tidit, konzervál! 
A mai kor legtökéletesebb fogkrémje és hogy erröl 

meggyőződjék, fáradjon be 
..Ábrahám Istrán oki. vegyészmérnök Sít. György 

drogériájába Celldömölk" hol 

i n g y e n k a p 
egy próbatubust. Ha egyszer megpróbálja, sohasem használ mást-

menya 
ajándékit 
Valódi 
Cbristoflí 

S Z Ó I 
Erzsébet 

Telet* 

Mikulásra finom jatekámk gyermkeknek éa alkalmas ajándéktárgyak fe laötteknek 

r^Udomölkön csakis a „Szent György Drogériában" kaphatak., 

AD 
Megtek 

http://felehb.-ze.-i
http://Vai-.--.i-:-
http://ut.-iz.iii
http://folr.it
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Egy millió értékű 
ajándékot nyerhet minden vevőnk, aki nálunk vásárol november 

. " 30-tól december 30 ig a mélyen Jeazállitott 

nagy karácsonyt vásár 
tartalma alatt. 

Ingyen sorsjegyet 
adunk minden vevőnknek, aki százezer korona értékű árat vásárol 
nov. 30-tól dec. 30-tg, amellyel a következő értékes dolgokat nyerheti: 

1 nyeremény 3 mtr gyapjú szövet a hozzá való béléssel. 
2 > 3 méter kosztüm kelnie. 
3 » l divatos női kabát. — 
4, • » 1 vég liliom vászon (83 nrét'n. 
6 > 1 vég príma kanavászon (23 méter). 
0 > 1 gyapiu posztó nagykendő. 
7. > ' H méter divatos nőt szövet. 
8 » * 8 darab divatos férfi zefir ing. 
9 > I darab női kötött kabát. 

10 » 1 Pichler kalap és egy selyem nyakkendő. 
,\ nyeremények december 30-án lesznek nyilvános helyen kisorsolva, 
melyről a tisztelt vevőket a Kemenesalja december 25 én megje

lenő számában fogjuk értesíteni. 
Ajánljak dúsan leiszereit raktárukat mélyen leszállított árban 

Kiváló tisztelettel 

• W E I L E R Testvérek divatáruháza Celldömölkön. 

Sport Az őszi szezon befejezésébea 
közeleg e bizony a bajuoki tabella nem va
lami hizcivő állást mutat a celli egyesüle 
tekre nézve. A C S. K. egyeuiöre 6 ponttal 
a 6 ik helyen alt, de ezt is meg b.- kell biz 

elótt ál lanak, az ezt szerkesztő bizottság 
lelliert bennünket annak közlésére, hogy az 
érdeklődök es mindazok, akik az ország min
den részében itzétkOldOll kórleveleket nem 
kaplak volna kézhez, a könyvre vonatkozó 

to-iitania a csapatnak, mert . papai Kiulzsi ' előjegyzéseiket a Római Ziraudukok Etnlek-

kben. 

elleni mérkőze.- elmaradott '_»n [.vc-wt i«. 
játszását elrendelte a szóvels-g -., a fotbal 
pedig eooyi idő alatt nagy változást hozhat 
a végeredményben. Az egyesület mar b hete 
pihent, részbe*, az időjárás, re, *ben a mér
kőzések eltolódása miatt, ugy hogy még 4 
mérkőzése van hatra. A pihenőt az egyeeOlet 
vezetősége ügyesen, a ciapat reorganizálására 
I .niHolla, igy azután ma deiutan a nagy 
derbi mérkőzésre a Törekvés ellen, mar uj 
játékosokkal megerősödve, meg pedig kapu
ban Szakács (Gyomoré), balkotfl helyén Pap 
(Sárvár) kísérletezik. A Törekvés sorozatos 
vereségek utan a V. T. E. elleni i n győzel
mével és a veszprémi liove-tél kicsikart 2:2 
eldooteüenével 6 ponttal a 8 helyen all. Ogy-
latszik. hogy a azezon végére mégis magara 
talált a csapat éa remélhetőleg kemény dió 
lesz ms délután fél 2 órakor a C S E-uek, 
mely ha győzni akar, minden tudását kelt 
hogy latba vesse. Legmegfelelőbb eredmény 
az eldöntetlen lenne, de a kisgolaráoyi t.. S. 
E. győzelem* biztosabbra vehető. 

Viuz iemléke ié i a szentévl zaráa-
doklatokra Roma történelmi és i ilagpohtikai 
jelentőségét, a zarándokok által látott olan 
fold hallásos művészetének gazdagságát és 
annak a lelki hatalomnak a n-.y.-r ' :—v t. 
amelyei Krisztus földi helytartójának szék
helye a világ minden taja fele sugároz. Írás
ban és képben lógja kilégzésre jiuiaiiii *z 
az albomszerű emlékkóayr, mely .Visszaem
lékezések a,szentévi zarándoklatokra, címmel 
a közeli hónapokban hagyja el a sajtóL Ér
tesülésünk szerint ez a pompás emlékmű nem 
szorítkozik a zarándoklatokat szervező bizott
ságok adathalmazának egyszerű felsorolására, 
hanem irodalomtörténelmi jelentőségű tanul
mányainak, továbbá gazdag művészi illusztrá
ciónak egész tömegével be fogja mutauii az 
örök városnak es művészi hagyományokban 
gazdag olasz helyeknek minden nevezetesebb 
egyházi emlékét. Különösen értékessé fogja 
lenni ezt a müvet az a körülmény, hogy 

a könyvben fognak mintegy 

album szerkesztő-bizottságához (Budapest IV. 
Vaci ucca 401 minél előbb bekOldeoi szíves
kedjenek, hogy beküldendő arcképeik szamára 
a helyek fentarthatók legyenek. 

Levente hírek A levente mozgalom 
az egész járatban eredménnyel járt. úgyhogy 
ma már minden községben meg vannak szer
vezve az egyesületek és miután a kellő szamn 
képzett oktatok is altnak rendelkezésre, re
mélhetőleg a sirer sem fog elmaradni. Nálunk 
ngy az elméleti, mint a gyakorlati órák ren
desen folynak, sajnos az idősebb leventék, 
aklknsk pedig jopéldával kettaoe hogy elfll-
járjanak, nem a legpontosabbak a megjele
nésben, igy a vezetőség kéuytelen fenyítő 
eszközökhöz nyúlni. Az oktata-bau változás 
állott be annyiban, hogy Vajai Sándor ifjn-
sági oktató, erről a szerepéről leköszönt, 
helyét viter. Varga János Ibája betöltesd. 
Varga a hét folyamán végeztn , tanfolyamot, 
igy elég garancia lesz arra, hogy a nehéz 
szervezési és oktatási munkát sikerrel elvé
gezhesse. 

Fehér lovat akar áldozni a pesti 
Orszaghazteren egy bányaigazgató, aki po 
gany magyar mithoszt akar rekonstruálni. Az 
Országház-tér közepén állna az áldozati hely, 
a Parlament lépc őjeti a tenéaiek és táncos
nők helyezkednének el. A f'íiérló áldozás 
táncához, a legszebb színésznőket keil alkal
mazni. I.abass Juci nsgyszerü jelenség volna 
mint táncosnő. Erről és sok más szenzáció-
ról kn.'.ol érdekes cikkeket a Színházi Ivet 
uj száma. Egyes szám ára 8000 K. Negyed 
évi előfizetési díj 80000 K. Kiadóhivatal VII. 
Erzsébet-körűt 43. 

. Protestánsok a pápánál. A kötetmait 
napokban külön.",.- zaraud.ikcsap.it jelent meg 
a pápa előtt. A zarándokok Dániából éa 
Svédországból jöttek, összesen 210-en voltak 
és ezekb'l csupán 30 volt katholikna, mig 
a tóbbi protestáns volt. A pápa nagy szere
tettel fogadta a más vallású zarándokokat is. 

A máv. a)má»)aeell Igazolása, Erte. 

ismételten igazolni tartoznak, hogy éli tbc 
vannak, illetőleg az özvegyek ezt is, hogy 
özvegységben élnek, továbbá hogy : . didi 
pótlékra, gyérmeksegélyre, illetőleg -levelééi 
pótlékra igényjogosult és oévszerini megne
vezendő gyermekek szülői ellátás s i t t van
nak és végre, hogy a etalidi pótlék. . gyer
meksegélyt, avagy nevelési pótlékot óKező 
gyermekeik keresetnétkOHek vagy ba i erese
tek vagy természetbeni javaikéi" ,-a-uk 
értéke a. mindenkori élethatárt el erei éri. 
Aki a fenti igazolást a megjelölt b. űrnapig 
be nem küldi, annak nyugellátásának folyó
sítása az igazolás beérkeztéig fttgtft n fog 
tartatni. 

Sí i ) és ksrémfájás miatt a i - l H v 
mölki járásban O.itfyasszooyta, Bot* - Ke-
menesmagasi községek vannak m •. ir. 
alatt. Alsóság községet a járási lösz., -ibir.. 
november hó 27-éu a zárlat alól fe lotia, 
igy a következő celldömölki vásáruk ,| ha
sított körmű állatok külföldre es Hot),pestre 
is szállíthatók. 

Fellebbezek Est mondotta Liliom Peti, 
Savanyu Józsi betyárjainak legutolsója, mikor 
a mult héten lopásért elitélték két évre, Fel. 
lebbetek, mondta nagy hetykén » bírónak, 
kötél általi balátért. Liliom Peti hiába akart 
fellebbezni, azért a régi előkelő b-tyarrang-
boz illő halálért, nem hallgatták m s. 

Kisebb ovál, avagy kerek alakú 

világos antik-asztalt 
keresek megvételre. Gm a t iadóban. 

Két szobás lakás kiadó 
december l-re Árpád-ncca sarcán bú
tor nélkül, vagy két urnák hotorozva 
is. Teljesen szeparált hely. Cm meg

tudható a kiadóhivatalban. 

Déldaadásképen megerökitletni a jelentkező . sitgük a máv. nyugdíjas és uyngbéres-ket, 
magyar zarándokok egyenkénti kfllöo-kflloe bogy a máv. igazgatósága 9778. 1926. számú 
arcképei is allatán ennek a korszakos em- I rendelete értelmében lakóhelyűk illetékes 
lékemnek az előmunkálatai közveüen lezárás | elöljárósága által folyó évi december hó 10 ig 

http://zaraud.ikcsap.it


Háziasszonyok f igyelnie! 
Szas.-zerüen fosott 72 szazalék zsirtartalmo 

és kitünö tiszülú hatása 

mosószappan 
legalább 5 kilogrammos reodelé90él utánvét 
mellett kilogrammonként már 14.000 K-ért. 
kapható. Viszootelárasitókoak kedvezményt 
adunk. Komoly érdeklődőknek 2000 koronás 
bélv g beküldése ellenében ingyen és bér-

mentre küldünk mintát I 

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

Olcsó ós tartós 
t. legkényesebb igényeket is . kielégítő 

c i p ő k 
készülnek műhelyemben. Sajátkészítésű 
.•isőrendü gyermekcipők állandóan nagy 
választékban készen kaphatók. 

Javításokat elfogadok I zs..— 

W é b e r timáraester 

Megjött! 
Tisztelettel értesítem a n. é._kö-

zönséget, bogy az 1926. évre szóló 
nc.. uri és gyermek 

cipődivatlapok 
már meglőttek. Minden ízlésnek meg
telt őett készítem e rendeléseket a le
heléi legolcsóbb árak mellett. 

Javításokat elfogadok I 
Kiváló tisztelettel 

Szabó antal clpészmeter Celldömölk 
Sági-ucca 26. szám. 

Meghívó. 
A Kemeneamagasi-i önsegélyző Szövet
kéz rt Kemenesmagasiban a kiizséghá-
ssátiéil 1925. évi december bö 13-án 

délután 2 órakor 

rendkívüli k ö z gy ülést 
tart, amelyre a tagok tisztelettel meg
hív itnak. Tárgy: A Szövetkezet, ujra-
ala nlása. 

Kemeoesmagasi, 1926. nov. 29. j 
Siabé István, elnök. 

Szálloda és vendéglő átvétel. 
Van szerenc^oi n ti. 6. kftzönség és 

isiiu.-i'is/'im b. tado<m>ar.i adni, h.i-jy CelldO-
tú'- kön Mészarná János .ilial kezelt 

G R I F F SZÁLLODÁT 
és vendéglőt 

192(1 január t en átveszem és teljesen át-
alasrva megnyitóul. Kitürifi balatomnelléki 
honi*. Kóbanym elsflrendll sorok es jo ma-
:;yar konyha all a uagyérdemfl közönség ren
déi* 'ízesére. Abnnenseket elfosadok. 

A' nagyérdeml) közönség szíves pártfo- ] 
gásá' kérve maradtam, kiváló tisztelettel J 

Geller József j 
vendéglős. ! 

Teljesen -uj 

négy szárnyas ajtó és ! 
használt asztalok 

s ;r._ősen eladók. Értekezni lehet a cell- ! 
- dömölki postahivatalban. 

Növényi anyagokból készül Brázay háziszappana, 
ezért kedvelik. — Mosóereje páratlan, a ruhát kiméli. — Gazdaságos! 

N a g y k a r á c s o n y i V á s á r ! 
BBBBBBSSBBBBSBBSBBBaatt 

Mélyen leszállított árakkal megkezdődött 
a ( N E M Z E T I) 

M a g y a r Áruházban 
Zlehovszky Dezsőnél. 

Kérem a tisztelt vevőközönséget mielőtt bevásárlást eszközöl, 
uri, női divatcikkékben, kalapokban, sapkákban, rőfös árukban és 
szövetekben, agy saját érdekében, nézze meg üzletünk rendkívül 
olcsó árait és az áru kiváló minőségét. Bizalmas pártfogást kér 

Zlehovszky Dezső 
(Nemzeti) Magyar Áruház Celldömölk, Járásbiróságl épület. 

W E S T E N D-szálió 
V I . Berlini-tér 3. (Nyugati pályaudvar.) 

MEGNYÍLT. 
Központi fűtés. 

Melegvíz a mosdókban 

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

Pongrácz Sándor igazgató. 

Egy darab 12 kaliberű Brovnlng és egy 
darab 16 os kaliberű Vlnscbeszter 

vadászfegyver 
tölténnyel, továbbá egy 2 éves faj 
vadászkutya eladó. Érdeklődni lehet a 

Kemenesalja kiadóhivatalában. 

W E S T E N D-szálió 
V I . Berlini-tér 3. (Nyugati pályaudvar.) 

MEGNYÍLT. 
Központi fűtés. 

Melegvíz a mosdókban 

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

Pongrácz Sándor igazgató. 

B U T O R ~ 
a legalkalmasabb és legolcsóbb 

karácsonyi ajándék. 
Mélyen leszállított áron: hálók, ebédlők, 
szalon-garnitúrák a legízlésesebb kivi
telben. Konyhabútorok nagy választék
ban. Mielőtt bútort vásárol, tekintse meg 

KLAPPER FÜLÖP 
bútoráruházát Celldömölkön, Nemesdő-
mölki-uccs, abol a legfigyelmesebb ki

szolgálásban részesül. 

^a]at műhelyünkben gondos fel-
CJtisyelet mellett készült t é l i 

k a b á t o k , felöltők, öltönyök, 
palástok és más egyházi ruhák,.vala
mint egyenruhák a lehető legmérsé-
keitebh áron , réssIetUzetésre Isi 
Házalót, fteynOköt nem tartunk, mert az 

B U T O R ~ 
a legalkalmasabb és legolcsóbb 

karácsonyi ajándék. 
Mélyen leszállított áron: hálók, ebédlők, 
szalon-garnitúrák a legízlésesebb kivi
telben. Konyhabútorok nagy választék
ban. Mielőtt bútort vásárol, tekintse meg 

KLAPPER FÜLÖP 
bútoráruházát Celldömölkön, Nemesdő-
mölki-uccs, abol a legfigyelmesebb ki

szolgálásban részesül. 
15 százalékkal megdrágítja a ruhákat, 
amiről bárki meggyőződhetik. Öltönyök, 
felöltők mar 1,200.000 K-tól, hozott 
szöretból 350.000 K-tól mértek szerint 

elsőrendű kiállításban készülnek 

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

Gazdaság beszüntetése következtében 
tehenek, üszök, lovak, alom és takar 
mány szalma és széna azonnal eladó. 

Cím a kiadóhivatalban. 

15 százalékkal megdrágítja a ruhákat, 
amiről bárki meggyőződhetik. Öltönyök, 
felöltők mar 1,200.000 K-tól, hozott 
szöretból 350.000 K-tól mértek szerint 

elsőrendű kiállításban készülnek 

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

Bútorozott szoba 
egy ur részére azonnal kiadó. Cim a 

1 kiadóhivatalban. 

A Celldömölk és Vidéke HANGYA Fogyaszt, és Ért. Szövetkezet 
rőfös és rövidáru osztálya f. hé 9-től kezdve nagy 

karácsonyi v á s á r t . 
rendez. A mélyen leszállított árakbíil további 
r p i y C'7Ír/\l fitt v a 9 * r l 4 s ' visszatérítést ad, amely 10 
1 \Li ÖL A Z * A L U r v százalék a vásárolt áruk összegéből 

a.70nnaT levonásba jön. Eladásra kerülnek: 

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

és patent harisnyáinkat. 
M A R A D É K O K áron alnl is eladásra kerülnek. 

Kiadós! 
Brázay háziszappan asszonyok öröme! 
GazdasáRoí!—• Kimé^a^rohál! Tisztilóereje páratlan! 

Nyomatott IJinkgreve Nándor villanyerére, berendezett kőnyvoyomdájában, Celldömölk: 


