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DINKOREVE NÁNDOR. 

Szef*eiztóat| é t kiadóhivatal:; 
Diokgreve Nándor könyvnyomdája OlloVlinf.lkOu 
ide intézendő* a szellemi résjrt illető közlemények 

nirdeteeok éa mindennemrj DéoxiHrlékrk. 

A vüágpiaci 
gabrjaaárak Javiüása. 
A keBfértriagvak iránti érdeklődés 

e béteo «J egész világ gabonapiacán 
megélénkült, ami a gabonaárak általá
nos áremojsvedésében nyert kifejezést. 
Igy ChicagfJban a szeptember 1401 szá
mított kampány legmagasabb árait • 
héten jegyezték. A tengerentúli áremel
kedést ujabb spekulál lós műveleteknek 
akarják nsagyarázni. E híreszteléssel 
szemben azonban leszögezhetjük azt a 
tényt, hogy a déli földgömb termés 
eredményei, a legutóbbi jelentések sze
rint már nem olyan nagyon kedvezőek. 

Nem .ás csoda, hogy * gabtiapiac 
világszerte feszüli figyelemmel várja a 
következő hét hetet, miután enuyi idő 
kell még Argentína és Ausztrália ter
mésének beeressze sás i.ogf Ausztrália 
termése nem sikerűit, az bizonyos, mert 
Kína és Japán e héten igen jelentős 
mennyiségű gabonát vásárolt Kanadá
ban, amely már eddig is 2 millió mé-
termftseánál többet tesz ki, jóllehet az 
Ausztráliai piac -sokkal rlőnyösehben 
fekszik nekik, mint a kanadai. Miután 
pedig a kmálat nem tartott lépést a 
Kereslettel és mivel a gazdák a jelen-
legi árak melleit tartózkodtak az el
adástól, azt híresztelik, bogy az áremel
kedés azért állt be, mert a farmerek 
is sptculációs játékba nocsájtkozoak. 

Az amerikai hatás alatt, as európai 
piacok is megerősödtek. Berlinben pél
dául nagy volt SS emelkedés. Az európai 
importallatnok közül főkép Olaszország 
és Csehország téptek fel e héten na
gyobb vásárlással. Több trieszti és más 
olaszországi kereskedő tartózkodik pél
dául á'latadóaD Budapesten, akik élénk 
tárgyalásokat folytatnak nagyobb tételű 
búzának otasz számlára veié megvétele 
ügyében. Úgyszólván egész héten át 
állandóan létesültek is nagyobb arányú 
sorozatos olasz vásárlások, melyekért 
tranziló Trieszt ó S2 dollárt fizetlek. 
Ugyanis a miilartrti.II. Sole közgazda
sági lap szerint az Mei kedvező olasz 
termés ellenére is Olaszországnak még 
mindig 2 6 millió aoaater hiánya van. 

Cseh részről is megélénkült a ke
reslet, mert biztosra veszik, begy de
cember 1 én hatályba fognak lépni a 
cseh gabonavámok és ezt megelőzőleg 

a cseh kereskedők igyekeznek mennél 
nagyobb mennyiséget összevenni. Ennek 
tudható be a rozspiacon mutatkozó 
élénkülés is. A malmok részéről husz-
azabb idő óta folytatóit tárgyalásokat 
is siker koronázta, mert nagyobb meny 
Kryiséaj* Uaztet adta* el cseh számlára. 

Tengeriben is élénkebb volt as e 
heti világpiac, mint as elmúlt betekben. 
Az érdeklődés tovább la fennáll, de as 
este idő megnehezítette az üzletkötést, 
mivel a külföldi vevők a megérkezésig 
kívánjak az ára kifogástalan vo.lát ga
rantáltatni. 

Olaiosroagvak imát a kereslet vál
tozatlanul élénk. Ami a gyapjupiacot 
illeti, arról * ^ékkirterika* je.leulések is 
kedvezően számolnak be, hol as uj 
nyírásból grártnatfl gyapjú most kerül 
piacra -éa nagyon *6náf an éa jó áron 
talál vevőié. A londoni .gyapjuaukció 
szerdán nyílt meg, előreláthatólag 14 
napig fog tartani. As eddig lefolyt nagy 
gyapjoaukciók sikerei után élénk for
galmat Tárnak és as Arak emelkedésére 
számítanak. 

A leauerketl EmberrMeba! avlallltaa. 
(Badapesten a városligeti Ipareaarnokban éa 
a környező matilsu, 1820. május-augusztus.) 

A milleniumi jubileumi kiállítás óta 
nem volt esemény, amely annyira ösz-
szefoglalóao tárná a magyar körök és 
a külföld elé nemzeti érdekeinket, mint 
a nemzetközi embervédelmi kiállítás, 
melyet most készítenek elő tudósaink, 
sociologusaink éa gazdasági vésető fak
toraink. 

A nemzetközi embervédelmi kiállítás 
a faji, nemi és társadalmi egészségi a n 
minden részletkérdését szemléltetően 
fogja bemut.tui, tt bál a fogantatástól 
kezdve egészen a balálig mutatkozó 
összes élet és kórtant jelenségeket. Mind
azokat az intézkedésekéi, amelyek az 
egyénnek és a társadalomnak a beteg
ségektől való megóvására, további a 
meglevő betegségeknek a gyógyítására 
vonat* óznak. A pedagógiai. kérdések 
egész komplexumát különös tekintettel 
anoak a gyógypedagógiai részére. A 
tociális munka, léhát az anya, a cse
csemő és gyermekvédelem minden moz
zanatát: a munka menetét, eredményeit 
és hiányait. A nagy népbetegségeket: 
az alkoho'izmos, a tuberkulózis és a 

veoereás betegségek elleni oarc öaases 
fegyvereit. 

A tudományos anyag feldolgozását 
a m. kir. népjóléti és munkaügyi kor
mányával legteljesebb réazvétele mellett 
orvosak, Unárok és sociologusok hiva
tott serege iotézi A kiállítás elnöke dr. 
Lukács György #. o. t. t„ aki mellett 
dr. Setbolz Kornél népjóléti államtitkár, 
dr. Imre Sándor egyetemi tanár, ny. 
államtitkár és dr. Nékám Lajos egye
temi 4anár rsfejik a szervezés nehéz 
munkálat. A kiállítás igazgatója dr. 
Deutaob Ernő igazgató főorvos. Az egyes 
kiállítási ágak kefekiben az Országos 
egészségügyi intését részéről dr. Johann 
JJéla egyetemi tanár, dr. Bókay János 
és dr. Gerlóczy Zsigmond világhirti pro
fesszorokkal karöltve dolgozik A sociális 
munka irányítása az Országos Gyermek
védő Liga, as Országos Stefánia Szö
vetség s a magyar Vöröskereszt Egye
sületek, valamint a hozzájuk szervesen 
csatlakozó humánus inlézméuyek véd
nöksége intézi, akiknek részéről dr. 
Pettko Szandtaer Aladár államtitkár, 
Neugebauer Vilmos a Liga igazgatója, 
dr, Szukováihy latvan, br. Ssterényi 
József as Országos Stefánia Szövetség 
elnöke vállvetve munkálkodnak a leg-
teijeaebb siker .eléréséért. A Fala Szö
ve t ség teljes szervezetével kapcsolódik 
a kiállításba és bemutatja a falu kul
turális és egészségügyi problémáit. Ter
mészetesen a Iestedsés és a sport, 
valamint a nemzeti szempontból nagy
fontosságú cserkészet kiváló helyet fog
lalnak el. A kiállítás pedagógiai részét 
a Magyar Gyógypedagógiái Társaság és 
a Magyar Gyermektanulmányi társaság 
szervezi. A kiállítás egyik nevezetessége 
less a magyar konyha bemutatása, 
amelyet dr. Soós Aladár egyetemi tanár 
készít elő. 

A népjóléti minisztenum támoga
tásával dr. Pollermann Arthnr minisz
teri osztálytanácsos mozit állit fél. 

Különös érdekességet nyojt az a 
knlturprogramm, amelyet a kiállítás 
keretében zenei, irodalmi ,és művészi 
téren dolgoznak lel. 

A külföld az előjelek után ítélve 
eddig mégT nem tapasztalt mértékben 
vonal fel a kiállításra. Németországból 
a világhírű drezdai >Der Mentchv Hy-
giene Museuro küldi el anyagát. Né-

1859. óta minden évben 
a léghiányÖ8-ébb k a r á c s o n y i oocasio yásár 

Stern József r.-t.-nál Budapest IV. Calvin-tér 1. 
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metország ezenkívül a kiállítás területén 
egy mintakrjrházat is felépít. Az angol 
gyermekvédő központ, valamin! a gyer
mekvédő szövetségek nemzetközi egye
sülésének központja teljes szervezetük
kel resztvesznek a kiállításon. Külön 
jelentősége van aa amerikai jóléti intéz-
menyek részvételének. Az említetteken 
kivQI a Skandináv államok, továbbá 
Hollandia. Dánia, Bulgária, Törőkország 
stb. is bejelentették részvételi szán
dékukat. 

A kiállítás előfutárja lesz a decem
ber havában megjelenő »Embervédelmi 
Naptári dr. Deotsch Ernő igazgató és 
dr. Poliermann Arthnr miniszteri osz
tálytanácsos szerkesztésében, amelyet 
az orvostudomány legkiválóbbjai írnak. 

Egyik legjelentősebb tevékenysége 
és eredménye a kiállítási előmunkála
toknak a >Budapest és a magyar földi 
címen többszázezer példányban magyar, 
német, francia és angol nyelven meg
jelenő útikalauz, amely a külügyminisz
térium és a menetjegyirodák szervezetei 
révén a világ minden részébe elkerül 
éa nagyarányú propagandája lesz a 
magyar kulturális, természeti és gazda
sági érdekeknek. 

Egyrészt az á cél, amelyért a ki- : 
állítás létesült, másrészt azok az ered-
menyek, amelyek a kiállítás révén 
elérhetők tesznek, megkövetelik, hogy 
minden magyar intézmény és a magyar j 
társadalom minden tagja a legmesszebb
menő figyelemmel és támogató jóaka
rattal kísérje. 

millió értékű 
ajándékot nyerhet minden vevőnk, 

30-tól december 30-ig 
aki nálunk vásárol november 

a mélyen leszállított 

nagy karácsonyi vásár 
tartalma .alatt. 

Ingyen sorsjegyet 
adunk minden vevőnknek, aki százezer korona érlékü árut vásárol 
nov. 30-tól dec. St-ig, .-.mellyel a következő értékes dolgokat nyerheti: 

1 nyeremény 3 mtr gyapjú szövet a hozzá való béléssel. 
2 » 3 méter kosztüm kenne. 
3 » 1 divatos női kanál. 
4 » 1 vég liliom vászon (23 méter). 
6 > 1 vég príma kanavászon (23 méter). 
6 • 1 gyapjú posztó nagykendő. — 
7 > 3 méter divatos női szövet. 
8 3 darab divatos férfi zefir ing. 
9 » 1 darab női kötött kabát. , 

10 > 1 Picbler kalap és egy selyem nyakkendő. 
A nyeremények december 30-án lesznek nyilvános helyen kisorsolva, 
melyről a tiszteit vevőket a Kemenesalja december 25 én megje

lenő számában fogjuk értesíteni. 
Ajánljuk dnsan felszerelt raktárinkat mélyen leszállított irha. 

' Kiváló tisztelettel 
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legtöbb kmcseit osztottam szét közöttetek. 
Istentől ujert legjobb lelki és testi tehetsé
gem szerint. A jó igyekezet nalan. megvolt I 
N ba többel nem tudtam teuui, bocsássatok ; 
meg emberi gyengeségemet. S ha most távo- ! 
zuoi. — mert válnánk kell — engedjétek j 
meg. hogy bucsuszavaim.it intézhe»sem hoz- , 
zálok, midőn is áldással válok meg tőletek. | 
Adást rebegek e szent helyre, ahol oly öröm 

erőt nyer 

Koczor Márton bacsója. 
Hult vasárnap bucsuzoltSág kiérdemelt ta-

nítója a község lakosaitól, mely alkalommal 
fájó szívvel érezték ngy a jelenlegi, mint 
volt tanítványai, tisztelői, hogy érdemekben 
gazdag tanítójuk, tiszteiéire méltó, puritán i mei t e l j e s í t e t t e m kötelességemet 
jellemS ősz mesterflk távozik, bocaut mond 
az iskolának, melyben nemzedékeket nevelt 
a oktatott (áradbatalián buzgalommal ée 
ügy szeretettet. A templomot aaofolásig meg
töltötte tisztelőinek, jóbarátainak es tanítvá
nyainak serege, akik könnyes azemmel hall
gatták a távozó mester őszinte, megható b-t-
csuszavait: 

Szeretett testvéreim az Orbáni 
Az őszi tájnak hervadó világán hordo

zom körül tekintetemet. Az őszi borongó 
időben még sivárabban, mini az évnek bár
mely szakában bangáik e szó, mely minden 
hulló falevélre rá van írva láthatatlan betűk
kel: Válnunk kell I Ezen szó, .válnunk kell.' 
épen olyan szomorú hangzású, mint a ko
porsóra hulló göröngyök tompa dübörgése. 

A puszta őszi táj, a balló falevét bú
csúzik. Kötelességének teljesítése utan busán 
zizegi: Válnunk kell I 

Szeretett testvéreimi Ezen szavak tolul
nak ajkamra nekem is most; midőn e szent 
helyről utoljára szólok hoszátok, mint távozó 
Unitotok. E szent helyről, ahonnan 45 esz
tendeig intéztem hozzátok vigasztaló szavai-
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H Í R E K . 
Házhely tárgyalások as Országos Föld-
b l rt okrendező BlMttságnái Budapest en 

Folyó hó 3-áu délután A órakor volt 

lem az elet nehéz habtörései között. Áldást 
rebeg ajkam rátok most ia, midőn nj hajié-

! kom .ib aktiból kitekintek, e l s ő pillantásom 
• (elétek int s midőn a harangok ércnyelvét 
i hallom csengeoi-boogani, eszembe jut 45 évi 
i társszolgalatom. 

Búcsúzom iskolámtól,' melynek falai 
I tanúim voltak fáradhatatlan munkásságomnak 
I ahol igazán élveztem a munka örömét 
I Búcsúzom volt hajlékomtól, mely tanúja volt 
! néma fájdalmamnak e oly kevés Örömömnek. 

He végig pillantok 45 évi itt tartózko-
, d.V'.mon, önkéntelen eszembe jnt a költőnek 
| ezen szava: .Boldogtalan voltam teljes ittlé 
i lemben, Csak az vigasztal, hogy meg 

érdemeltem. Boldogtalan leszek koporsóm 
I zártáig Csak aa vigasztal, hogy nem messze I' odáig* Igen 1 írzem, érzem ngy van, de nem 

zúgolódom, sőt csak áldani tudlak Istenem, 
te vagy az, kiben vigasztalódom, életben, 

• halálban mindenem. 
Búcsúszavamat intézem a.-.,:. 140! ha-

| lotthoz, akiket ittlétem alatt a csendes leine-
i tőbe elkísértem Az Ur áldása lengjen siroto-
I kon, áldás és emlékezés virrasszon felettetek, 

mai, akkor, amidőn talán saját szivem ezer I mig egykor eljövök ide hozzátok pihenni a 
sebből vérzett, vezettelek titeket istenhez, 
ama kies helyre, ahol nincsen szenvedés, 
nyomor, ínség, fajdalom es igyekeztem a 
könnyet letöretni szemeitekről, arcotokról. 

50 eves szolga vagyok, melyből 46 
évet itt töltöttem el. Vajon miként?. Ezt a 
jó Isten bírálja meg igazan éa ti ia, akik 
kOzött 45 évig munkálkodtam 45 év hossza 
időtartam egy ember életében — léi szazad. 
Ide jöttem közétek mint szőke fürtű ifjú és 
most itt állok előttetek-mint 68 éves kifá
radt, öreg löldi-vándor megtört testtel, — 
de törhetetlen erős hittel és lélekkel. Pályám 
kezdetén éreztem a költőnek azon, a tanítói 
hivatalt jellemző szavait: 

Vagyok föld, amely gabonát terem,bogy 
mások learassák. 

Leszek gyertya, mely mig másoknak 
világit, tulajdon életét fogyasztja el. 

Igy fogyott el sz én életem is. Lelkem 

hideg hantok alá, hogy együtt pihenjünk mi, 
akik egykor együtt áldottuk az Dr.it, 

Áldással válok meg a gyülekezetnek 
minden egyes tagjatói, ugy a nagyoktól mint 
a kicsinyektől, volt és jelenlegi tanítványa
imtól, gazdagoktól, boldogoktól, boldogtala
noktól, jóakaróimtól — békejobbot nyújtok 
ellenségeimnek — s vajha megszívlelnék 
mint én a költő szavait: 
Ne gyűlölködj' ember, oly rövid az élet, 
Felejtsd el, hogy mások megbántanak téged, 
Sokan, kik egymással itt lenn harcban állnak, 
örök békét kötnek, ha a sírba szállnak. 

Végül áldással bnosuzom e községnek 
minden lakosától, másvallásu embertársaim
tól, akik engem szeretetükkel vettek körül. 
Kérve-kérlek. mindnyájatokat, tartsatok meg 
ti is emlékezetetekben. 

Isten legjobb áldass lebegjen rajtatok , 
Isten veletek I 

a celldömölki házhelyek ujabb kiosztásának, 
valamint á már meglevő házhelyek, földek 
es bérleteknek az elsőfokon megállapított 
araiuak (elebbezé.i tárgyalása. A tárgyaláson 
az erre hivatott bizottság megjelent es azon 
mindvégig rérzt vett. A tárgyalás először ia 
a kiutalandó házhelyek ügyében volt a k i 
küldőit (sárvári) biró által iU a hely-zmen 
szabályszerűen megállapított és jegyzőkönyvbe 
vett igényjogosultak elbírálásával kezdődött. 
Az Országos Földbirtokrendező Bizottság 
helybenhagyta az elsőfokú döntést, illetve a 
kiutalást jogosnak találta. A később folya
modók kérvényei szintén-tárgyalva lettek ée 
ezek igényjogosultsagát szintén megállapította 
az Országos Földbirtokrendező Bizottság. Ter
mészetesen ezek kielégítése csak akkor lesz 

nem ! lehetséges, ha a szabályszerű eljárás során 
igényeltek kielégítése után még házhely ma
rad, tekintettel arra, hogy a házhelyeknek 
éa lefoglalható földek Celldömölkön az elöl
járóság megállapítása szerint elfogytak és a 
további kisajátítás lehetetlen. Erre vonatko
zólag az Ítélet a napokban megtörténik és 
azok az igénylök, akik a szabályszerű eljárás 
(olyaman igenymegallapitast uyertek, házhe
lyeiket okvetlen megkapják és a tavasz fo
lyamán az építkezést megkezdhetik. Az itétet 
előreláthatólag néhány hét molva megérkezik. 
Ebben az ítéletben kb. 230 igénylő kapja 
meg a házhelyéi. Ennek az ügynek a letár
gyalása simán ment, ellenben annál nehezebb 
volt az ármegállapítás tárgyalása. 

A bizottság élt azzal a jogával, hogy a 
neki járó szólást szabadságot az ügy érdé 
kében kihasználja. A felebbezési iratokban 
alaposan ki volt fejtve és megdönthetetlen bi
zonyítékok csatolva voltak arra nézve, hogy 
a házhelyárak és bérietek elsőloko való meg
állapítása tévesen tolmagas volt. Az Írásbeli 
bizonyítékokon kirűl a bizottság előszóval 
is.előadta védekezését a tarthatatlan és in
dokolatlanul magasan megállapított' házhely 
Arakra vonatkozólag. A bizottság a helyi 
földárakon kívül előadta, hogy Székesfehér
var szab. kir. város területén, valamint kor
nyékünkön tobb helyen 1 40—2 arany ko
ronáért jutottak házhelyhez az igénylők, mig 
Celldömölkön indokolatlanul tulmagasan szab-
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Uk meg az árakat. A bizottság a maga te
ásáról táradságot ás költséget oem kiméire 
tett eleget kötelességének, azért reményünk 
Tan, bogy as elsőfokú bíróság téres Ítéletét 
as 0. F. B. megváltoztatja. 

t fd tkHl ik A mait számaukbao kö-
rölt képviselőtestületi ;gyÖlés oriasi nyugtalan 
sagot keltett a lakosság körében és nagy 
—*-»»»«" kenetek lel szerkesztőségünket pa
sainkkal, amelyre a választ lapunk szer 
kasától Szeneiében adjak meg. Ugyanitt 
togiafcoaonk a havazás folytán előállott hely
zet miatt tett panaszokra illetve kérelmekre is. 

liasTSIáa. Dr. Bárdos Rémig pannon
halmi sit.Benedek- rendi lőapát a győri lőgim-
náziumboz igazgatóhelyettessé és háznagy he 
lyettessé dr. Szarka Valér áldozár, főgimn. 
tanár, foldinket nevezte ki. 

lérvtialétesttUsü filés Tegnap, folyó 
hó 5-én volt községünkben a k épviaelőteatn- ; 
let rendkívüli közgyűlése, melynek legfonto
sabb tárgya s villanygyár igazgatóságának 
válaaatása volt A képviaelőtestlllet Csoknyay ' 
József indítványára egyhangúlag dr. Porkoláb ' 
János flgyvédet igazgatónak, igazgatósági la 
goknl pedig Kirshnsr Elek, dr. Bíaitzky And 
rés, Weisz Izidor ás ifj. Szabó Károlyt vá- 1 

l * U H j l l * a Vasvársaegye törvényha
tósága dtrntmhar 3 áu tartotta őszi rendes 
Mag;Másét Tarányi Ferenc főispán elnöklete 
mellett Az alispáni jelentés otán a közgyűlés 
Vasvár főszolgab.rajáva Tolok Józ.-el drt vá-
laaatoUa meg, Apsouyi Albert grófot pedig 
azon alkalomból, hogy Vasvármegye lakosa 
lett, táviratilag üdvözölte. 

Hat UtentiaitelsL A celldömölki ref. 
Bókegybazkőrség december 18-án, advent 3 ik 
vasárnapján a dömölki ev. templomban dél
előtt 10 órakor ret istentiszteletet tart. 

Raiykaalzsa városa Kállay Tibor pénz-
Ogymmisztert díszpolgárává választotta 

Eásláll átBalraaéS. Kapi Béla ev. 
püspök Bödecs Károly volt vadoefai ev. te-
gédlattéail a celldömölki ev. gyülekezethez 
helyezte át, 

WLJM~± tfátéaa »or*|átékkal M.s 
kolcon az alábbi kOlöooe módon igyekeznek 
kislakásokat építeni. Kibocsátanak 60.000 db 
100.000 korona névértéke sorsjegyet s az 
épülő lakásokat a sorsjegytulajdonosok között 
sorsolják ki. 

Vasaefr* lllOWal Vasvarmegye ál
landó bíráló választmánya most adu ki a 
legtöbb adót fizetők végleges névjegyzékét, 
mSSm a minap közölteken kiről még a 
követkaső virilisek neveit és (eltűntetett föld-
adóját találjak a oi járáaonk virilieei között: 
ifi dr Radó Gynla földbirtokos Kemenes-
sömjén 1806-06 arany K, Vidos Dániel föld 
birtokos M.rsev.t U5029 K, AjJujy Zoltán 
földbirtokos OslITyasszonyfa 1115^7 a, Hor 
váth Intő földbirtokos Csönge 109870 K. 

Vaááaaalak Koltai Vidos Dániel föld 
birtokos november hó 28 áu tartolta merae-
váti birtokán és a községi vadászterületen 
korvadászatát. Bár az erős hóvihar igen be 
loJyásolU az eredményt mégis terítékre ké
rőit 1 1 * darab nyul és 10 fogoly. A vada
szatot) részt vettek: dokai Takáeh Ferenc cs 
és kir. kamiras, dr. Ostfiy Lajos ny. főispán, 
Diehü Alajos lovassági tábornok, Vidos Jo-
ssaf oa és kir. kamarás, Ajkay Elemér, Bár-
doaav Zoltán, Draveozky Árpád, vitéz Po-
ttyondy Lajos, Horváth Miklós, Horváth László, 
Berzsenyi J. Miklós, Póslay Gusztáv 
Gálba Vince és neje, ifj. dr. Radó Gyula, 
dr. Róth Aurél, Bida Lásző, G&czy Béla. 

Fotyó hó I án pedig kolUi Vidos Jó
zsef kemeuesmihályfai földbirtokos cs. és kir. 
kamarás rendezett igen jól sikerűit körvadá
szatot ottani és tokorcsi birtokán, valamint 
a községtől bérelt vadászterületen. Terítékre 
került 118 darab nyul és 7 fogoly. Jelen 
voltak a következők: Gyömörey György, grof 
Eltz Károly, Vidos Dániel, Ajkay Elemér 
Bárdossy Zoltán, ifjr Radó Gyula földbirtoko
sok Dichtl Alajos tábornok, Draveozky Ar 
pád, rósfey Gusztáv és neje. Galta Vince, 
dTllaraesy Béla, Horváth László, Nagy Dé 
nes éa Szabó Jenő. 

Dr Holéczy goltán orvos betegségéből 
felépült éa orvosi működését megkezdette. 

A villanytelep u|»bb baklövései A 
villanytelep ujaob baklövése 'a következő: A 
fogyasztók egynéhánya az igazgatóságtó fel 
szólitáat kapott, mely szennt ha a. villiny-
leolvasdjnk elromlik, azt saját maguknak kell 
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beszerezni, vagy ellenkező esetben az átalá-
nyosok közé sorolják őket Az irat különben 
így szól: Kénytelenek vagyunk arról értesí
teni, hogy villanyáramszázalálója teljesen 
elromlott és ast megjavítani nem lehet, mert 
alkatrészeket sem gyártanak. Kérjük tehát, 
hogy-az uj számlálóról gondoskodjék a sa
játjából, mivel a gyár nincs abban a hely
zetben, hogy számlálót adjon, vagy az átalány 
fogyasztók közé sorozzuk .' Eddig tart a fel
szólítás, de egy kissé furcsának tartjuk ezt, 
mert a villanyóra használatért a felek havon
ként fizetnek 20.000 koronát, toely összeget 
azarinlűnk azért szabták, bogy abból a gyár 
tartozik órái állítani. Azért lehetetlenségnek 
tartjuk azt, hogy a fogyasztókon ez az ujabb 
sérelem essék. Hogyan képzeli el az igazga
tóság azt, hogy a pauál fagyasztok közé 
sorozzon olyao fogyasztót kinek 8 10 lámpája 
van. Ennek a fogyasztónak nem volna szabad 
tartani 26 gyertyafányű lámpánál erősebb 
égőt és ezekért a lámpákért fizetne parisaié
ban 736—920 ezer koronát havonként De 
vegyük azt, hogy véletlenül egy orvosról lesz 
szó, akinek esti időben beteget kall vizsgálni, 
mi történik itt Mert csak 26 gyertyafénye 
lámpája lehet, tehát beteget nem vizsgálhat 
Van még igen sok eset, amit tel lehetne 
hozni. Reméljük, bogy az uj igazgatóság azt 
a rendeletet visszavonta és a fogyasztókat 
megkíméli hasonló sérelmektől, mikor ugy 
is elég magas az áramdíj enélkül is. 

C. 8. B tárayiorájátéka Értesítjük a 
n. é. közönséget, bogy december 6 ra hirde
tett sorsolásunk rajtunk kivfll álló okból el
maradt, illetve a sorsolás december 13 ra 
hala-ztatott el. Az így -liinzod ml sorsolási 
idő alkalmat nyújt Celldömölk minden pol 
gárának, hogy a C S E kulturális célt szol 
gáló tevékenységében sorsjegy vásárik ssal ha
tékony részt vegyen. Felhívunk mindenkit, 
aki még bármely oknál fogva a nemes célt 
talán nem is ismerve, még nem vett soraje
gyet, használja ki a még hatralevő egy hetet 
s ebbeli mulasztását kettőzött erőasi pótolja 
A szép azámu nyereménytárgyak hétfőtől 
kezdve láthatók lesznek Nagy Józsel cipesz-
Qzlet (Fő Ur) kirakatában. Vezetőség. 

BaHvi. Herbai Gyula máv. hivatalnok 
hétfőn délután tartotta askűvöjet Mészáros 
Jolánkáva!, Mészáros János szálloda tulajdonos 
kedves leányával 

A Feliédunántuli Mezógaidasági Ka 
•ara ktSiraMtSéa több közérdekű indítvány 
hangzott ei, kűloooaeo a kisgazdák részéről: 
Mészáios István gazdakori elnök szóváleUe s 
műlrágyakartell kérdését s kilogásolla, hogy 
a tavaaszal még 6200 koronáért kapható 
műtrágya őszire 7000—7400 koronára szökött 
fel, holott a pár klm-el a.abb fekvő osztrákok 
álul megszállott területen jóval olcsóbb a 
műtrágya. Ilyen drága áron a kisgazdák ter 
mészetea, hogy oem tudnak a többtermelés 
érdekében a műtrágyára áldozni. Visaunt a 
nemesitett vetőmagvak beszerzését a vasúti 
fuvar drágasága teszi lehelellenné, amelynek 
következtében a messzebb levő nemesítő gaz
daságból szállított mag 160—170 százalékba 
kerül. — List Ferenc mezőgazdasági bizott
sági elnök a lefo<yt jövedelem és vagyonadó 
felebbezési tárgyalásokkal kapcsolatban meg
állapította, hogy a gazdaUrsadalom a legtöbb 
adófalazólamlási bizottságokban jeleotékeny 
kisebbségekben van a bogy 1924 re 3 q buza 
egyenértékű tisztaj Véde lme t állapítottak meg, 
aminek, létezését nemcsak Fejérmegyében, 
hanem mas megyékben-' is kizártnak Urtja 
— Ifj. Kotaos AnUl példákkal bizonyítja, 
hogy a megszorult ga rdák uzsorák nlcónöket 
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kénytelenek felvenni, mert danára bogy a 
Nemzeti Bank leazállitotU a kamatlábat, a 
vidéki takarékpénztárak mégsem tudják ki
elégíteni a kölcsönkérők igényeit. Esewt tod, 
hogy valaki áprilisban 40 százalékos kamat 
mellett v e i t basát augusztusi visszafi
zetésre. Kgy másik társa 10 mázsa kukori
cáért 30 mázsa kukorica visszatueléaét vál
lalta. Enuek következése ugyanaz less, mint 
as 1870 es években lezajlott uzsoránakjamely 
sok gazdal tönkre tett Az uzsoratörvény 
megfelelő módosításai követeli. — Kiss Dénes 
a községi apaállatok kérdésének szomorú 
helyzeté: tarja (el. Az apaallatok sem szám
ban, sem minőségben nem felelnek meg a 
legminimálisabb követelményeknek sem. Vi 
szont a községek teherbíró képessége a végső 
határig ki van mentve a a drága és kellő 
avaron apaáltatok beszerzésére, azok megfe
lelő tartására és gondozására a községek 
képtelenek. Csak hosszú lejárata olcsó hitel
lel jöhet a IdldmivelésOgyi kormány e kér 
diaben a népies állattenyésztés segítségére 
Sajnálatul látja, hogy a tejszővetkesetek fel
lendítésére a földmivelésQgyi államtitkáraiul 
kilátásba helyezett 000.000 svájci bank még 
ma aem jutott rendeltetési helyére. Kifoga
solja, hogy a járási számvevőségeket centra 
Uraltak és így a községek háztartásának ellen
őrzését mindig más és más tisztviselő végzi, 
aki a helyi viszonyokkal távolról sincs tisz
tában. — Roip Jenő a mezőgazdaság válsá
gos helyzetét tette szóvá. 1924 ben s terme
lési válság, most pedig értékeeitési éa hitel
válság sajtja a mezőgazdaságot Lehetetlen 
állapot, bogy mig a mezőgazdasági termékek 
értékesítése áron alul történik, addig a me 
zőgazdasagban szükséges ipari cikkek 
tétlen drágák. — Az indítványokra gr. Khuen 
Héd.irváry Károly kamarai elnök sdU meg 
a szükséges rolvilágusitásokat a javaslatára a 
közgyűlés a megfelelő lépések megtételét ha-
tározU el. 

Elóidások a pamutlparrbL Rendkívül 
érdekes ée igen hasznos előadásokat Urtott 
Budapesten a Magyarországi magántisztvise
lők Szövetségében Aczél László okleveles 
taztiltechnikus. Első előadásában, november 
10-án s textilipart, mint s világ egyik leg
hatalmasabb iparát általánosságban ismer
tette, majd a pamuttermelési, a fonást és a 
szövést lárgyalta meg. November 24 én tar
tott második előadásában a szövést megelőző 
műveleteket és a szövés után következő leg
fontosabb teendőket, a kikészítés kérdéseit 
ismertette szemléltetően es bemutatva a 
használatos gépeket Szakkörökben is élénk 
feltűnést keltettek az előadónak arra a nagy 
harcra vonatkozó érdekes adatai, amelyekkel 
a német és a francia tudománynak a festék 
tudomány terén ax elsőbbségért vivőit nagy 
harcát jellemezte. A teztüszakmában foglal
koztatóit tisztviselők szempontjából különös 
értéke volt az előadó által behatóan •agtár-
gyalt és a hallgatóság kOzt szétosztott min
takártyákkal szemléltetően is alátámasztott 
áruismének. A ba'lgatóság, amely mindkét 
előadáson zsúfolásig megtöltötte az előadó
termet, lelkes tapsokkal koezöou meg az 
érdekes és értékes előadásokat és melegen 
ünnepelte a széleskörű szakismereteit köny-
nyed és kellemes mod. rb»n közvetítő előadót. 

Mikulás SSL A Törekvés Sport Egylet 
ma vasárnap este 8 órai kezdettel teaestél yt 
tart a Domokos szálloda ettermeben.Az egye
sület vezetősége eznton hivja meg az egye
sület barátait, hölgy és férfitagjait az estély re 
Belépődíj nincs, a zenesaűneuket magán sza
mok fogiák kitölteni. , 

A R I O JV 
fogkróm-fogpor fehérít, üdit, konzervál! 
A mai kor legtökéletesebb fogkrémje és hogy erről 

meggyőződjék, fáradjon be 
„Ábrahám István oki. vegyészmérnök Sít. György 

drogériájába Celldömölk" hol 
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egy próbatobust. Ha egyszer megpróbálja, sohasem haszhál mást-



vásárok. Celldömölk 
nagyközségben 1920. évben tartandó 
havi éa orez. marhavásárok a következő 
napokon tartatoak meg: 

1. J.tnuár 7. marhav. kirakodás nélkül 
2. Február 4. » » » 
3. Február 32. 
4. Március 4 
6. Április 1. 
6. Május 6. 
7. Mája* 17. 8. Június 4. 
9. Július 1. 

10. Augusztus 6. 
11. Szeplemb. 1. 
12. Szeptemb. 2. 
I I . Október 7. 
Í4. Október 26. 
15. November 4. 
16. December 2. 

Minden 

kirakodással 
kirakodás nélkül 

kirakodással 

kirakodás nélkül 
••••» . » 

kirakodással — 
kirakodás nélkül 

kirakodással ' 
kirakodás nélkül 
kirakodással 

csütörtökön hetivásár sertés 
felhajtással. 

Sporthírek. A beállott havazás nép
telenné tette a sportpályákat is, igy a mult 
vasárnapi mérkőzések sem voltak már meg
tarthatók. Az elmaradt bajnoki mérkőzések 
a tavasa folyamán lesznek megtartva, minek 
következtében a tavaszi szezon befejezése 
jól be fog húzódni a nyár közepébe. A ke
mény hideg időjárás jól tartja magát, igy 
remélhetőleg a football pálya bivei a jégpá
lyákra teszik át működésük színterét. — A 
eelli sportkorokét napok óla egy sajnálatos 
bír foglalkoztatja, mely szerint László Mihály 
a Törekvés agilis ügyvezető alelnöke a sport 
egyletek között dnló viszásságok miatt lemon
dott az egyeseiéiben viselt összes tisztségei
ről és a sporttól teljesen visszavonul. A hir 
annál is sajnálatosabb, mert városunk spor
tolói a sportnak egy lelkes barátját és úttö
rőjét vesztették el benne. 

Kskkaarkiyek rendezése. A kormány 
10 millió arany koronát irányzott elő a 7 6 
és 100 százalékos rokkantak járulékainak 
felemelésére. A rokkantak 1926. január clse-

onnepe április 4 és 6-én köszönt ránk. Má-
jnsbiu áldorocslltOitö' 13 ára esik, 23 án és 
24-én Pdokösd ünnepi. Űrnapja június 3-án, 
Péter Pál keddre esik. A nyár nem sok jóval, 
sok esővel kecsegtet, az Osz ellenben szép 
lesz. Karácsony szombat és vasárnapié esik, 

i Nemiét leszállított elöíizetési á ra 
kétszázezer korona helyett háromszázezer 
korona, . A NEMZET már első számának 
megjelenése irodalmi és kulturális szenzáció 
volt Mindenki érezte, hogy a magyar értel
miség legnívósabb, legtartalmasabb, legtu 
gyobb igényű — külsőleg is pazar kiállítása 
folyóirata köszöntött be a nemes szórako
zásra és változékos lelki táplálékra vágyók 

Kutasi Ernő, Glaez Lajos, Szeiler Jenő 10 
eser K, Sohönteg Béla, Lakatos Józsefoé 5 
ozer K. A félülfizetésekért ezúton is köszö
netet mond az elnökség. - ^ -

A györvárosi éa negyei házinyúl és 
u .tambienyeszlóit egyesülete Győrött választ
mányi ülést tart..lt dr. Fekete Gynla elnök
lete alatt Szóba került az egyesület házhe
lye, melyet az OFB révén, kapott, az egyesü
letnek az Országos Baromntanáesból való 
kilépése, továbbá a Felsódnnántnli Mezőgaz
dasági Krmara anyagi támogatásával létrejött 
díjtalan nynlkiosztás, melynek folyamán 29 
törzset osztottak ki ugy, hogy a szaporulat
ból 2—2 darabot egy év inul v a ismét be kell 

portáján. A NEMZET nagyhorderejű knltur- 1 szolgáltatni, melyek azután további szétosz-
hivatást teljesít Minden számának megje'e 
nése az irodalom ünnepnapja. A NEMZET az 
eszme és művészet lobogóját lengeti; tartal
mát a legnemesebb értelembe vett költészet 
mozaikjáról rajjá össze. Ma újra A NEMZET 
anyagi életével kapcsolatos örvendetes ese
ményről számolunk be. A NEMZCT-yévr-eló' 
fizetési ára a mai-naptól kezdve ^600.000 
korona helyett 300000korona. Hisszük, hogy 
a jelentős változás nyomban éreztetni fogja 
hatását A NEMZET hatalmas ó'vasótábora 
nj hivőkkel, nj katonákkal gyarapodik. A lap 
felelős szerkesztője: Szegedy László. Segéd 
szerkesztő: Nyáry Andor és Vályi Nagy Géza. 
Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal; 
Budapest VIII Sándor tér 3 Dl. em. 2. 

Második patika felállítasz: Megírtuk 
hogy egyik őszi . képviselőtestületi gyűlés el
vetette'egy második patika felállítása tárgyá
ban beadott kérvényt. Mint értesülünk, »z 
alispán azt engedélyezte, de most miniszteri 
döntés alá kerül. 

Vasúti arcképes igazolványok ér 
vényesttése az 1926. évre.„ L-érkezeit a 
kereskedelmi miniszter rendelete, mely sze
rint az állami tisztviselők és nyugdíjasok 
arcképes igazolványaiital folyó évi decemh< r 
hó 3 l - i r tartoznak az Ozietvezetőíéghez ér 
vényesitls végett beküldeni 10000 korona 
postabélyeg csatolásával. Január elseje utáni 
benyújtás esetén még 30000 korona külön 
illetéket kell fizetni. A kérvények előzetesen 
az illetékes miniszt-tri számvevőséghez be

jén Unják először felemalt járulékaikat öröm- > küldendők az államvasutaknak fizetendő téri 
mel üdvözöljük ezt az intézkedést, mart kő- j fési ősszeg előjegyzése régett 
t.dességűnk keuyeret adni azoknak, akik Adakozások a Hősek szobrára. Ko 
egészségüket éa testi épségüket áldozták fel osisb.il jövedelméből 300.000 K, Kiss fórak 
a hazáért A rokkant segély mindenkit jogo- | tárnok 50.000 K, Kalbáes I . ivari 50.000 K. 
sao magillet, azonban szeretnénk, bogy a kor- ; 4 B e x vgauü U állítás a. A Felsődu 
mány ugy intézné s dolgot, hogy a tényleg n 4 n l u ! i Mezőgazdasági Kamara fellerjeszté 
rászorultaknak adnának annyit, hogy azok [ ̂  , m. "kir. kereskedelemügyi miniszter 
gondnélkftl megélhetnének és csak ha ezek 84092. VuT. számú rendoletevel a méz vas-
kielégitéal nyernének, kerülne a sor azokra, u t i gjjiijiaaára a kiviteli forealomban D IV. 
kik vagyoni állapotoknál fogva nincsenek díjtételeit engedélyezte a m. kir. állam 
annyira ráutalva a segitségre. vasutak és kezelőségükbon I vö helyiérdekű 

A tranolák szaporítják a paplrpén- vasutak vonalain, ami 3 jelenleg érvéujben 
záket. A (randáknál kormányválság volt és levő díjszabással szemben 29 százalékos mér-
aiig akadt ember, aki vallatta volna a kor- . séklést jeleut 
mány alakítását Végre Briand megalakította 
nagy nehezen s kormányt de kijelentette, 
bogy csak ngy valialja a miniszterelnökséget, 
ha megengedik neki, hogy tovább szaporítsa 
a papírpénzt és az adókat is emelheti. Te
kintve, hogy a francia frank a békebeli ér
tékének kb. a 46 százalékát vesztette el, 
gratulálunk Bríaodnak és a további működé
séhez sok szerencsét kívánunk. Mi sajnos 
tudjuk mit jelent a papírpénz inflexiója, saját 
bőrűnkön tanul luk meg. 

Karácsonyi vásár. A Törekvés Sport
egylet sportfelszerelése javára karácsonyi 
vásárt rendez folyó hó 18 iki kesdettél. Az 
egyesület vezetősége épugy mint 2 érvet 
ezelőtt, arra törekedik, hogy mindenféle já
tékszer, sütemény, cyümOlcs és karácsonyfa 
a legolcsóbb árban aljon a közönség rendel
kezésére és az közmegelégedésre is szolgál
jon. Felhívja tehát ezúton is a t közönség 
figyelmét, hogy mielőtt bevásárlásait eszkö
zölné, el ne felejtse megtekinteni a törekvés 
karácsonyi vásárját a saját érdekében. 

B t k a i U aj év t A naptárcsioálók 
műhelyében már elkészült az 1926. évi kalen
dárium, amelynek uralkodó bolygója ismét a 
nap fess. Uj év napja péntekre esik, mig Víz
kereszt nspja szerda. Február havát az idő
jós derűit, hidegnek mondja Március 28 án 
lesz Virágvasárnapja, elég korán és igy húsvét 

A m. kir. államsorajáték aorajegyeit 
a magyar társadalom nagy szeretettet karolta 
fel mindig, mert olcsóságával lehetővé teszi 
mindanki résztvételét és egyúttal egész sereg 
emberbaráti intézmény nemes céljait is élő 
segiü. Az államsocf játé 
közhasznú és jótékony célokra fordítják és 
igy mindenki, aki sorsjegyet vásárol — nem
csak a maga szerencséjének az esélyeit szol 
gátja — mert 20000 koronáért több száz 
millió korona készpénzt, nyerhet hanem a 
szegénység és 'nyomorúság enyhítéséhez is 
hozzájárul. 1 = * -
•f Felttlfiietésok . 0 tl.-;K. , 1 .Kath. Le
gényegylet november 22 iki Katalin bálján: 
özv. Szögyény-Maricli Ferencié grófnő, ifjú 
Simon Sándor 100 ezer K, Vincze József 65 
tzer. Sraedák Ferenc, Horl-.tr János, Qerse 
János, Gersey Kálmát 1, dr. Jlorváth Károly, 
Szigetváry Ferenc 50 ezer K, Scliillinger Pe 
renc 40 ezer K, Pálfi Lőrinc, Kalman Sári 
dor, Máv. Temutkozé 1 Egylet 35 
Virág Antal, Nóvák F renc, Pető Lajos 30 
ezer K, Molnár Ferenc, Mestorházy Imra, 
Lsilner Imre, Horváth' János, Németh. Sándor 
BsoknyayJ.25 eztr K. Nagy E., Wendler L , 
Nagy L., Mórocz Emiiián 20 SserK, Kiniczky 
Lajos, Müller Béla. Ilisek György, Klimits 
Lajos, Marosi Jőzá í. \ N. 15 ezer K, Nagy 
Józsel, Müller Ernő, Kovács István. San Rózsi, 

tusra kerülnek. Az ült s után hangulatos nyul-
vttcsora volt. --r——. 

Mibe kerül aa éuajáaaáka? Kuppen-
hagábül jelent,k. Kund. Ra.-mussen, a híres 
Sark-utazó tudvalevően Észak-Grönlandban 
hatalmas meteort talált A meteor alakja 
kockához hasonló s egy égy oldalának szé
lessége másfél méter. Lukacsos felülete bronz-
tömbnek látszik és az eddigi megállapítások 
szerint kozmikus vasból ált Szakértők 2 
millió dán koronára becsülik az értékét 
Expedíciót szerveztek a meteornak 
bágába való szállítására. A Sókongéa vitorlás 
június 23-tól mostanáig volt nton á mete-
orértr-éS 30 ezer dán koronát költöttek az 

texpedícióra. Nap 'ki: tartott, míg á 6 tonna 
sulyu metxirt a partról a hajó belsejébe 
tudták;v.nni. Visszafelé való nton, horgony
vetés közben, a hajókötél 3 matrózt a ten
gerbe sodort. Közülük csak az egyiket sike
rült megminteni r a másik kettő a tengerbe 
veszett. • '4 • >--*' 

Egyháziadé befizetése, A celldömölki 
ág. hitv. ev. egyházi adóval akik hátralékban 
vannak, áz! a j ö v ő Hétfőn vagy kedden d. e. 
9 órától fogva fnladéktalamjl fizessék be az 
Árpád cecai "isko'i .helyiségében. 

Ea New York I Lengyel Monyhéri. aki 
most tért haza az Antónia newyorki bemu
tatójáról, szenzáció- ctkkbin számol be ame
rikai élményeirő: a Színházi Élet nj számá
ban. Hegedős L ránt volt • pénzügyminiszter 
kritikái mond Herczeg Perem uj darnbjáról. 
A legjobb írók és újságírók írlak cikket és 
riportot Incze Sltidor népszerű hetilapjába.' 
Darabmellekiet .Engem szeress.. Egyrsszám 
ára-8000 K. Negyedéri elófizeléi-i dij 80000 
K. Kiadóhivatal Budapest VII. Erzsebet- ki.rítt 
43 szám. 

A dohánytermelés fellendítése. A 
Felsőaunántuli Mezőgazdasági Kamara arról 
értesiti a gazdaközönséget, hogy a ra. kir. 
pénzügyminiszter 130.232. XI. 1925. számú 
rendeletével a dohánytermelés fellendítése 
érdekében az újonnan jelentkező dohányter
melőknek, akik legalább 10 kat holdon do
hányt termelni szándékoznak és a régi ter
melők közül az eddigi területen felel többle
tet kitevő dohány termelöknek kai. holdanként 
7 5 millió koron t kamatmentes beruházási 
kölcsönt folyósít A kölcsón leltételeire, vala
mint a dohánytermeléai engedély megszerzé-
séinik"módozataira*1c!világusitást ad a Felső-

jövedelmét ugyanis | : dunántúli Mezőgazdasági Kamara Gyér, Bi-
singer sétány 32., *. 

állattenyésztési előadás. A Felsődu -
nántuli Mezőgazdasági Kamara a Győrvidéki 
Földmivelők Egyesületével karöltve folyó évi 
december hó 3-án délelőtt háromnegyed 10 
órái kezdettel Győrött az •Apolló, mozgóban 
(mozi) Bisinger sélány, állattenyésztési előadási 
retidez. Mozgók'pon bemutatják Svájc átlst-
tenyéüZlését, további a legidőszerűbb állal
betegséget á métely kórt és az ellene vato-
védekezést A mozgókép bemutatót a Felső-

J dunántúli Mezőgazdasági Kamara állatteoyész-
; tési szakelőadójának dr. hangái Szabó Darna 
I állatorvosnak magyarázó előadása fogja ki-
1 sérni. Az előadás dijtaían r A. rendezőség 

ezer K, j felkéri a nagy éa kisbirtokos gazdatársakat, 
hogy a tanulsrww előadásokon minél számo
sabban megjelenői szivesk'edjenek, 

Vályi Nagy Géza uj verseskönyve. 
Vályi Nagy Q-v.a, a mai magyar lira egyik 
büszkeségének, az országosan ismert kiváló 
költőnek uj ver oskönyve a karácsonyi könyv
piac eseménye lesz. Az összeomlás utáni idők 
legiüzesebb. letiiazáfiasabb hangú poétájáiHik, 

Karácsonyra és 
Ú J É V R E 

finoi sk^tathnas af«tndtfetárqyak íelngttnek 
•Ceüdfimaikőn csakis a „Szent Byörgy drogériában" kaphatok-

http://osisb.il
http://Horl-.tr


Hirrch 

•gyében 
árverést 

a janiékai 
jaresbiro-

btbto fekvő 

Honé sz. 
,l*d»égér* 
Jreodellr. 

„tir M 

kiki-
• ^ „ b b ftm 

i bá-
Ejisiat kesz-
Tgl. (aban 
pLmti ')>•»• 
Kwitnél le 
Eőtes b:roi 
— i" elismer 

, árverési 

J,: :J. arnal 
ajéroi senki 

rjniltasi ar 
^atpeozt sz 

kiege-

ir 10-én. 
jbir. elnök. 

. •- tető 

P az 1881. 
ezeaoel köz

l i jirasbiró 
umo Tegzese 
tgyvéd alul 

celldö-
köiségben 

•tjéig 1936. 
kielégítési 

W.000.000 
• 1 db. ló, 
rwta. hidas, 

nyilvános 

ki kir. já-
>/3. szamu 
lőkekőve-
r hó 26 

erejéig Ja 
leeudö 

r ké 1 l i k 
•idilli kitü-

§)} ozfik ezennel 
'g. hogy aa 
IX le. 107. 

B»fí-:>-- mel-
esetéo becs. 

lé ingósa-
(gltltattak és 

volna, ezen 
S-a értei. 

ta. 
*• »*greb«jtó. 

49. szám. 

a •Petőfi Társaság, babéros koi 
a legelőkelőbb 'óvárosi lapok népszerű mun
katársának, a .Nemzet, segédszerkesztőjének 
reprezentatív kötete lesz aa a könyv, mely
ben a mai magyar költészet legmaradandóbb 
gyöngyszemei sorakoznak Ibi. A könyvnek 
egyetlen magyar család asztaláról sem sza
bad hiányoznia. A könyv a szerzőnél: B ida
pest, VIII. Kaivaria-tér 22. 1.8, 'agy a Nem
zet utján rendelhető meg (Szentkiralyi-u. 4) 

Sioptatósdadák megrendelhetők az év
tizedes dr. Szegőiéle Dajkavizsgálóbao Buda
pest VI. Sziv-u. 69. Telelun 93—22. 

Kaposvár plébánosa a bublfriiura 
A kap-isvari Szooiália Hisszm társulat 

közgyűlésén az elnöklő Hósa József dr. ka- i 
posvári plébános ünnepi beszédében állást j 
foglalt a mai modern fiusitott nő ellen. Szóvá | 
lelte a bubilrizurai, meljbeu azt a törekvést 
látjuk, — mondotta — bogy a nők leosusa-
szanak arról a lelkűiéiről, melyet Isten nekik' 
szánt na kérte az egyesűlei tagjait, hogy 
hassanak oda, hogy ennek a frizurának a 
viseletét megszűntessék. 

A pápavidéki állattenyésztő egyesü
let október bó 10-án alakult meg a Fel.-ő--
dunántúli Mezőgazdasági Kamara közremű
ködése és szervezése révén Papán 160 taggal. 
Oróf Khuen-Héderváry Károly kamarai elnök 
ismertette az egyesület oéljat aa lelenlőségét 
Ormándy János kamarai igazgató terjesztette 
elő az alapszabályokat és tette meg a vá
lasztásra vonatkozó javaslatokat. Elnökké 
Szabadhegyi Elemér földbirtokost, ügyvezető 
igazgatóvá Németh Jenő pápai (öldmivesis-
kolai igazgatót választották meg, aki hónapok 
óta lelkes agi.acióval készítette elő az egye
sület létrejövetelét. A Pápavidéki Allattenyéa*> 
tési Egyesület 5 szakosztályra tagozódik az 
5 (éle állatneni szerint. 

A burgonya téli elraktározásáról, a 
virágos atteieiletéséről ir a Növényvédelem 
most megjelent novemberi szama. Ismerteti 
érdekes képekkel illusztrálva a szőlőletü 
(fillozera) éleiét és kartevései, »" lűreszelö 
darazsak jelentőségéi a mezőgazdaságban, a 
vértetű irtásai, a gyümölcsfák hirtelen elha
lásának okait, a dröiféreg elleni''védekezést. 
Kioktat arra, hogyan kell a gySmölcsfak téli 
permetesését végrehajtani, folytatja a veréb
kérdés körül felmerült vitát,' ismerteti a nö-
vénykarositó gombák fejlődését, szaporodását 
stb. A dusau illusztrált, rendkívül ízléses es 
páratlanul olcsó folyóirat novemberi számat 
a kiadóhivatal (Budapest VIL Rákóczi-ut 51. 
IV. 5.) kívánatra díjtalanul megküldi mutat
ványszámul. 

= S z e r k e i a r t i f toMetot 

á városi k4|rvra«Uts*Mirt aynláe. 
Mi magunk is bölcs és szükséges intéz

kedésnek tartjuk, hogy a lakások mielőbb 
szabadnodelkeaéa alá kerüljenek^?) Eddig 
csupán a Kisgazda-párt indított e tárgyban 
mozgalmat, de ezt is megelőzte képviselő
testületünk. Igazuk van. A béke és ember
baráti szeretet itt uWUk annyira uralkodik, 
hogy szeretetükben az emberek egymást 
eszik. A képviselőtestületnek pedig nem volt 
más dolga, mint e jó tulajdonságokat- még 
növelni, pedig volna ám sok más hasznos 
teendője, amivel a lakosság kényelmet es 
nyugalmát mozdítaná elő, de nem, ez hátha 
örömet okozna. Utána jártunk a dolognak és 
teljes megnyugvással tudatjuk az érdeklődők
kel, bogy a szanálási törvény szerint a bol
tokat 1926. évi január bó l é n augusztus hó 
l-re és a lakásokat pedig augusztus 1-én 
november l-re lehet felmondani, feltéve, hogy 
az illető helységben elég Jakó all rendel-
kezésre. Az uj épülő részen nem 80, hanem 
cca 70 ház van tető alatt Mikor lesznek 
esek a házak lakhatok, mikor csupán gyenge 
egyharmad részét lakják jelenleg. A képvi
selőtestület nem érdeklődött a lakáshivalal-
nál, mert ha ezt megtette volna, ugy tud
hatná, hogy ha egy lakás üresedésben van, 
akkor ösooével vannak az igénylők r á Ka
marák éa más egészségei veszélyeztető kény-
szerlakasok szomorú lakói még mindig nem 
tudják ezeket a •Ötét odúkat (elcserélni em
beries lakással. Közben annyi a beözönlő, 
bogy ezek száma ezidő szerint nemhogy csak 
nem fogy, hanem ellenkezőleg mindig nö
vekszik Ez a jelen képadatai a képviselő
testületi határozatul teljesen ellentétben all. 

BTjr.ENESJU.pl ^_ 

R.meljük, hogy a lakashivatal is megteszi 
intézkedéseit illetékes helyen, hogy ez az 
elhamarkodott határozat oe léphessen érvényre. 

Igen elavult már a panaszok altat is
mételten felhozott zokszó, ami a téli időjá
rásban szokott lenni. Ogyame arról van szó, 
hogyha a hó leesik, akkor az addig ott ma
rad, mig a azeJ onnan el nem hordja, vagy 
el nem olvad. A lakosok a járdákat sok he
lyen uem tisztítják le a ahol maga a tulaj
donos nem lakik, ott egyáltalán nem. A hó 
nappal olvad>jjelre megfagy és síkossá lesz 
s gyermekek-felnőttek esnek el. Az ut középre 
a város semmi gondot nem fordít, bogy a 
hótól megszabadíthatna, de még az útátjárók 
ssm képeznek kivételt 

' ll' '.--.ivjí ' .ar^el^' - V Í : X 
Az uosai világTUa már megint igen 

pongyolán all, á lealodt lámpák már hetek 
óla nem javíttatna* ki, padig a tűzoltó-rend
őrök pontosan jelenük, mire a válasz az, bogy 
most holdvilág van, majd mire sötét lesz, 
helyre áll a rend. A Dömölki ucca-az Árpád-
ucca sarkától a Rákóczi ucca keresztezéséig 
belek ota sötétben vau. 

Mindeaek és más ehhez hasonló bajok 
orvoslása-sokkal előbbre valók, mint egyes 
magánérdekeket szolgáló lakáafelsxabadius, 
mert az nem mindnyájnak baja. 

ő oldal. 

Megjött! 
Tisztelettel értesítem a o. é. kö

zönséget, hogy az 19S6. évre szőlő 
női. uri .és gyermek 

cipódivatlapok 
már megjöttek. Minden Ízlésnek meg
felelően készítem e rendeléseket a le
hető legohtsőbb árak mellett. 

Javtt iaakat olfaaadekt 
Kiváló tisztelettel 

Szabó Aitai cipészmester Celldömölk 
Sági-Dcca 26. szám. 

Ügyeljen 
b e « á * á r t t u . n é l 

Nem paripa ha i 
Nem ia kvslánu. 
Ha 
Nemhcsáráa. ha* 
Sem bt háué. 
Ha nem FRANCKotJ 

Egy teljesen üj bőrkabát, egy 
n] utazó bunda és egy auto
mata grammoíon lemezekkel 
jutányos áron azonnal eladó. 

Cím a kiadöhivatalbao. 

Árverési hirdetmény. 
özvegy Sebestyén Jánosoé talaj

donát képező és az 6000 lelket azám-
láió Alsóság község főutcáján (Bazalt-
bánya közelében, országút mellett) levO 

v e n d é g l ő j e , 
mészárszék stb., 22 hold ingatlannal 
együtt, vagy anélkül, folvó évi decem
ber ké 21 én délalán 6 érakar a hely
színen 1926. évi lantiár hö 1-től 1928. 
december hó 31-ig terjedő időre nyil
vános árverésen haszonbérbe fog adatni. 
Árverési feltételek a tulajdonosnál be-
tekinthetők. Kikiáltási ár 1000 arany K. 

Teljesen nj 

négy szárnyas ajtó és 
használt asztalok 

sürgősen eladók. Értekezni lehet a cell
dömölki postahivatalban. 

Két ssebás lakás kiadó 
december l-re Árpád-ncca sarkán bo
tor nélkül, vagy két urnák bútorozva 
is. Teljesen szeparált hely. Cim meg-

tudható a kiadóhivatalban. -— 

Bútorozott szoba 
egy ur részére azonnal kiadó. 'Cim a 

kiadóhivatalban. 

Egy használt, jókarban levő kézi 

straf szekér 
intányosan eladó. Cim a kiadóban. 

DÜKESZ FERENC 
Dunántúl legnagyobb elsóreiou 

ékszer-, éra-, arany-, n i t t különleges
ségek raktára Precíz |avlté-rnüiiely. 

Karácsonyi és újévi 
tarákká 

menyasszonyi és alkalmi 
ajándékok nagy választékban 
Valódi ezüst, valamint Barmdorfl él 
CkrlsteOe Parit I-t evéeukisSk éa 

ézaalárayak. 
S Z O M B A T H E L Y , 

Erzsébet klralyné-ncca SS. sz. alatt 
Telefon 347. interurbán. 

Községek, gyülekezetek, magánosok 
príma tűzifát, elsőrangú porosz sze-
aet nagyban és kicsiben jutányos á r a 

Csoknyay József 
tüzllakereskedíffél szerezne tik be. 

Ugyancsak itt kaphatnak elsőrangú 
betonárat, mozaik lapokat, téglát és 
fedélcserepet stb. 

http://BTjr.ENESJU.pl
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l a T u á n t t i l e t i b u 

A k á r t y á s 
asszonyok 

kerül bemntatiaTaeste 6 es8 oraksr. 

BÚTOR 
a legalltalmaiabb és legolcsóbb 

karácsonyi afándék. 
ilélyen leszállitott áron: bálok, ebédlők, 
s. alon-garnitnrák a legizlésesebb kivi
telben. Konyhabútorok nagy választék
ban. Mielölt bútort vásárol, tekintse meg 

K f c á i ^ R FÜLÖP-
bútoráruházát Celldömölkön, Nemesdö-
Diülki-ncca, ahol a legBgyelmésebb ki

szolgálásban részesül. 

védjegyű a Brázay márványszappan. 
Legjobb, legolcsóbb, regkedveltebb pipereszappan. A polgári háztartások cikkel 

I Ajíótom Ifasáo !lelsierek raktára
mat az Összes íodrásiati kellékekről a 
l-golesóbb 'áron: - ' u 
1 db 27-28 as valódi PoUart borotva 

75r»0Tt0ro"riu. 
1 darab 18—19 cm-es háj vágó olló 

l j 4 76000 korona. 
1 db .Jovreft vagy >|lárs« hajvágógép 

( V . ! * I S ^ I o r ó o a , 
1 db Koh-I-NooV szakalgép ta 150000 K. 
A többi fodrászat! kellékekről kívánatra 
árajánlatot köldök. , 

ION K. 
l l A kö-SlgööíZi uyírasi szezoorn ajauloru ló és 

arhábytró 4 gepkoszőrntésre modernül 
berendezett műhelyemet. Nagy raktárt 
tanok kézi és lendkerekéé ló éa marha-
nyiró gépekből, valamint összes alkat
részeikből. . ' • . . 

VMéki megreeail4»ekrt« legrövidebb ido 
alatt é) a lezpontoaabbin teljesítem. 

áialm olyolciók, tagv a poetakoustg alig 
'' FordJ'jo'n* hona'™ bizalommal, t»g«m 
zó éve átl fean. Klvalé luitel.tiel 
L4UCSAR1CS y l O H , műköszörűs 

"aaeeiislkllj, Brenner Jlnos-ucca 1. 

i Celldömölk f» Vidéke HANGYA Fogyaszt, és Ért. Ssbvetíexet 
rőf ős és rövidara osztálya f. hé 9-től kezdve nagy 

karácsonyi v á s á r t 
rendez. A mélyen leszállitott árakból további . m n n l n t i As/- vásárlási visszatérítést ad, amely 10 

ő a C A Z A L á i l V százalék a vásárolt árak összegéből 
áronnal levonásba jön. Eladásra kerülnek: 
flanellek, barchettek, bélósárnk, kartonok, tricoárn, 
kazánok, féri! éa női fehérnemfl, ágynemflek, da
masztok. Ktílönösen ajánljnk elsőrendű minőségű 
chenuützi harisnyáinkat, agyszintén gyermek flór 

éa patait lar i i í ré i i lTi t ' r 

M A R A D É K O K áron alul is eladásra kerülnek. 

Olcsó és tartós 
a legkényesebb igényeket is k i e l é g í t ő 

c i p ő k 
készülnek műhelyemben. Sajátkészítésű 
e'sőremiüpT8rTneké!p*k állandóan nsgy 
választékban készen kaphatók. 

Javításokat elfogadok 1 
W é b e r Urnái-mester 

Egy teljesen uj 

ADLER ÍRÓGÉP 
eladó. 

Megtekinthető szerkesztőségünkben. 

Egy darab 12 kaliberű Brovning és egy 
darab 16-os kaliberű V l n s c b e s s t e r 

vadászfegyver 
tölténnyel, továbbá egy 2 éves la| 
vadás ikütya eladó. Érdeklődni lehetsz 

Kemenesalja kiadóhivatalában. 

W E S f E N D - s z á l i ó 
V I . Ber l in i - tér 3.'(tfy'rigali p á l y a u d v a r ) 

MEGNVILT. 
. Központi fűtés. 
•elaaria a mosdókban 

Fürdők. - Uf t 
Szobaárak központi fűtéssel, hideg-meleg 
vizzd 40.000 K-tól 60.000 koronáig. 

Pongrácz Sándor igazgató. 
Szálloda és vendéglő átvétel. 

Van szerencsém a u. é. közönség és 
ism TŐS'ím b. tudomására adni, hogy Celldö-
mö kön Mészáros Jaooa által kezelt 

G R I F F SZÁLLODÁT 
és vendéglöt 

1926 január led átveszem és teljesen át
alakítva megnyitom. Kltflnö balaloomelléki 
bor ik. Kőbányai elsőrendű sörOk és'jó ma
gyar konyha all a nagyérdemű közönség ren
delkezésére. Aboiien-eket elfogadok. 

.. ' • A"nagyérdemil közönség -szitasi pártfo
gását kérve maradtam, kiváló tisztelettel 

Geller József 

Nagy k a r á c s o n y i Vásár! 
Melyen leszállított árakkal megkezdődött 

a ( N E M Z E T I ) 

Magyar Áruházban 
Zlehovszky Dezsőaél. 

Kérem a tisztelt vevőközönséget mielőtt bevásárlást eszközöl, 
uri. női divatcikkekben, kalapokban, sapkákban, rőfös árukban és 
szövetekben, ugy saját érdekében, nézze meg üzletünk rendkívül 
•ICSÓ imlt és az áru ttvtáló minőségét. Bizalmas pártfogást kér 

. Zlehovszky Dezső 
(Hemzeti) Magyar Arakis Celldömölk, Járásbíróság! épület. 

• in t a kedvelt Brázay sósborszese, époly népszerű a • 
B r á z a y sésBorssasz-szappan. ' I l l a t a m e s é s ! 

JpSft h á z á t javíttatni ó 
.agy keresse 

1 I 2 «Jt ' 

' Zé! 

BIczS István s a g g a " ; 
Lajos-nccában és bízza meg házának javításával, 
mert az általa végzett mnnka után háza 10 évig 
nem szórni javításra. Elvállal minden az építke
zésbe vágó javítást, valamint uj házak épitásét 
olcsó ár mellett és azokat kifogástalanul végzi. J j 

Nyomatott Dinkgreve Nándor vinahyeróre berendezett kSnyvnyomdijíban, Celldömölk. 


