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csétlen' elbukott nemzetek - ki lettek téve. Ta
lán., félhagynak azzal a rövidlátó politikával,
mely nem tekint másra, csak a győzők pil
lanatnyi érdekére s a jövőt, a jövő békéjét,
annak elősegítését, megteremtését teljesen
ügyelőien kivül hagyja. Hosszas fontolgatás
után, a csehek minden meslerke'dése ellenére
is, felvették a tagok 'sorába Csónkamagyarországot is s Banffy külügyminiszter mindjárt
részt is vett a Szövetség ülésén. Tagja va
gyunk tehát annak a testületnek, melynek
joga. éa kötelessége lehetne es volna a m i
nyomorúságunkat megszüntetni, azonban ezidőszerint még igen kicsi reá a
reménység.
Bízzunk azonban benne, hogy" egyszer eljön
az az idő, mikor a Szövetség igazán a népek
szövetségévé alakul át, melynek legelső fel
adata lesz a népek közötti egyetértést, békét
munkálni. Reméljük, hngy lesz olyan nap,
mikorra nem lesznek Népszövetségbe kegyencek és mostohagyermekek, akiknek más-más
mértékkel mérnek, hanem egy lesz a bánás
mód mindegyik nemzettel ée nem lesz, csak

Igazán üdvös és nagyon humánus intéz
mény, melynek megalkotását városunk köz
alkalmazottéinak hathatósan-elő kell mozdí
tania, a kétkedőket le kell szerelni, megma
gyarázni, hogy felette minden közalkalma
zottnak egyforma érdeké, ha részvényt jegyez,
mely után megfelelő osztalékot fog élvezni s
természetes, ha minél többen veszünk részt,
annál több eredményt fog felmutatni a Szö
vetkezet. _
Részvényt jegyezhet bárki, nem ado
mányt ad a közalkalmazottaknak, hanem
jegyzésével hozzájárul ezen intézmény élet
képességéhez, humános lettével biztosítja,
enyhíti a közalkalmazottak egyre súlyosodé
nehéz helyzetét, tagja azonban csak közalkal
mazott, vagy annak családtagja lehet
A Szövetkezet központjának székhelye
Budapest. A " Szövetkezel határozatlan időre
alakul. A Szövetkezet üzleti tőktje képződik
A Népszövetség feladatául tűzte k:, hogy
az egyenkénti és darabonkénti 600 korona
esetleges háborúknak a kitörését idejekorán
névértékű és névre szóló alapító üzletrészekvaló közbelépéssel megakadályozza s az ügyek
bő'i b) egyenként és darabonként 100 korona
elintézésit békés, útra, a megegyezés leié
"segíti. Eddigi működéséből azonban világosan egy igazság A mi igazságunk, amit az összes ! névértékű névre szóló rendes üzletrészekből
kitűnik, hogy a szövetség eddigi foirlnájában tudomány és jog fényesen és világosan igazol, A jegyzett alapító és rendes üzletrészek név
Dr. Remport Elek.
értékének teljes 100 százaléka, valamint az
sem nem felel meg hangoztatott céljának,' fTV .-- •
alapítás körül felmerülő költségek fedezésére
sem elég tekintéllyel nem rendelkezik ahhoz,
hogy veszélyes kérdésekben döntőbíró lehes- Magyar t i s z t v i s e l ő k Háziipari Szö a névérték 10 százaléka,'vagyis minden drb.
vetkezete
(Bathlas)
czelldömöiki
fiókalapító üzletrész után 550 korona és rendes
-sen, sőt valószínű, hogy ilyen avánrlékii nin
Iának ^megalakítása.
Ozletrész után 119 K fizetendő be.
csenek is. Emlékezhetünk rá, hogy a műit év
Mindnyájan jól tudjuk, hogy a tisztvi
őszén Károly király visszatérése idején milyen
De meg kell emlékeznünk arról a fontos
lármásan fegyverkeztek ellenünk a szomszé selők megélhetése egyre nehezebb és snlyo" t irányelvekről, melyek tulajdonképpen az aladok, melyek pedig régi tagjai a Népszövetség sabb helyzet elé állítja a kormányt, mert kitandó Szövetkezet célját képezik, amely cél
nek 8 mégsem kaptak a szövetségi I se sorsuk jobbra fordulása érdekében teendő a magyar értelmiségnek, főleg a magyar tiszt
intézkedéseivet csak ideig-óráig, pillanatnyilag viselői kar, valamint azok hozzátartozói so
figyelmeztető, se dorgál o intést azért a hábo
rús veszélyért, méllyel Európa látszólagos tud segíteni rajtuk. Ezen a nehéz helyzeten rából csatlakozó szövetkezeti tagok megélhe
békéjét komolyan fenyegették. A Népezövet- akar gyökeresen' segíteni a >Kansz«, mikor a tésének előmozdítása a házitüzhely mellett,
_ség akkor hallgatott mint a sir s nem akart • Magyar Tisztviselők Háziipari Szövetkezet«-ét avagy azoknak muokatelepen mellékfoglalko
ellenük fellépni. S ha fellépett volna, is, úgyse Budapesten megalakította, mintegy szolgálni zásként űzhető ipari és iparművészeti ágak
kívánja ezen intézmény munkaalkalmak léte ban 'való (szövés, hímzés, fa és bőrmunkák
hallgattak volna reá.
;
Az évek folyásával azonban talác át fog sítésével a közalkalmazottak nehéz megélhe stb.) foglalkoztatása.
Szerdán délután 5 órakor lesz a város
majd alakulni a Szövetség. A vezetők jobb tési viszonyainak megkönnyítését azzal, hogy
meggondolásra térre felveszik a legyőzöttek tagjai részére szakmabeli tanfolyamokat tart, háza tanácstermében ezen Szövetkezet meg
őket
a
szOkséges
nyersanyagokkal,
szerszá
alakítása, mely alakulásra a szombathelyi
kel is az eszme fonalat s talán sikerül a
Népszövetség céljait őszintévé tenni s a ve mokkal, esetleg gépetkel ellátja; a tagok központ képviseletében megjelenik dr. Vattay
zetőség körébe bevezetni a száműzött igaz háziipari készítményeit értékesítésre átveszi, kir. főügyészhelyettes, k i a mult pénteken dr.
ságot. Talán egyszer csak kinyiinak a fülek azokra kiváoatra péozefőlegéket folyósít és Havassy Béla járásbirósági elnökkel m á r ezen
s meghallják azl a sok kegyetlenséget, melyet az értékesítést ugy a bél mint a külföldön ügyben beható tanácskozásokat folytatott és
a béke nevében az utolsó evekben elkövet egyaránt megszervezi, esetleg a m á r meglevő a Szövetkezet szombathelyi központjának
tek. Talán J»ldMql^a_Néríszövetség vezetőire — városunkban ilyen nincsen — ilyen célú titkára, tehát ezutep felhívunk minden köz
is a jobb belátás hajnala s annak a fényé szövetkezetek csatlakozásával, avagy a szö alkalmazottat, hozy^mioél számosabban ve
nél meglátják az üldözéseket, a sírókat, a vetkezet létesítésével is, melyeknek közpon gyenek rétzt az atatTatttP-gyülésen, hogy meg
tudjuk alakiiani ezen Szövetkezet czelldönyomort és pusztulást, amelynek a szeren tul is szolgálhat.

• A népszövetség.

A háború végén a győztes hatalmak
megalkották a Népszövetséget, de nem azért,
hogy közelebb hozzák egymáshoz a győző'
és -legyőzött nemzeteket, nem azért, hogy
legyen egy szerv, egy hely, amely lehetőleg
igazságos döntést hozzon olyan -ügyekben,
melyekre máskép megegyezést nem lehet ta
lálni. A győztesek, a párisi nrak, nem. azért
alkották a Népszövetséget, mely nyilvánvaló
megcsúfolása volt m á r magának a névnek is.
hiszen csak a győztesek lehettek e tagjai elő
ször. Sokkal inkább ráillett volna a győzte
sek szövetségének neve, de ezt ugylátszik
restellik választani, noha a szövetség célja,
amint az ; eddigi működéséből kitOnik, csak
az lehetett, hogy biztosítsa a rablóknak az
összeharácsolt zsákmányt
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62 év óta fennálló
S T E R N J Ó Z S E F ' R . T. Budapest, Calvin-tér 1. szám alatti
' áruházban mindig megtalálja azt, amire szüksége van.
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divatszövetek, mosóáruk, selymek, bársonyöli, bélésaruk, vásznak,
«y chiffonok,

kész férfi, női és gyermekfehérnemüek, paplanok, ágy,

asztal, és kocsitakarók, csecsemőkelengyék, kész .női ruhák, felöltök, szőrmék", valamint kötőit és szövöttaruk a legjobb minőségben és a szokott mérsékelt áron állnak m. t. vevőink rendelkezésére.
milyen erős luaz es milyen örvendetes jelen
ség, azt legjobban a destruktív lapukból lát
hatni, amelyek mindennap tücsköt-bogarat
felhoznak ellene s mindennap összeveszítik a
vezetőket s konstatálják, hogy a szövetkezés
ne*m sikerült. Ók azt hirdetik, hogy nem sike
rült, mi tudjuk, hogy mári3 megvan.
A földadóreform letárgyalása után n é 
Külföldön.
hány kisebb javaslatot intézett el a nemzet
A törökök még mindig győzelmesen har
gyűlés, utána bizonytalan időre elnapolták a Iádnak előre a h i r van róla, hogy az antant
parlamentet, \u> y azalatt a következő fontos mar hajlandó nékik Konstantinápolyt é s ' T r á javaslatok elkészülhessenek. Bethlen minisz ciát is visszaadni. A veiük szemben köve
terelnök is szabadságra ment, hogy az elmúlt tendő eljárásra nézve a szövetségeseit meg
időben végzett óriási munka után kipihenje nem tudtak megegyezni, AngUa hajlandó
magát. Távollétében a miniszterelnök dolgait lenne a fegyveres e.Jentállásra is, de a töb
Klebelsberg gróf kultuszminiszter intézi.
biek nem akarnak hallani sem róla, sőt
A k öl fold ön élő szökevények már-nagyon Franciaország egyenesen a törökök pártján áll.
unhatjuk magukat, mert az elmúlt héten min __. . „ A z európai politikában megint a török,
dem elkövettek, hogy maguk részére meg kérdés került előtérbe. A .görögök teljes k i szerezzék - j i visszatérés lehetőseiét., Itthon verése utan Mustáfa Kemal csapatai elértek |
élő cinkostársaik minden követ meis'mtizvtrtt- a semieites zónához, sőt abba is buhatoltak ;
tak érdekükben, azonban törekvésük még mar.s az antant vezetőinek, igen sok gondot
nem sikerűit. Sok mindem el szoktunk m i okoz, hoijy miképen oldj.ik meg a kérdést. ,
feledni, de a7ért ugy látszik van valami, amit Musztafa Kemal visszaköveteli Törökország í
rao. sem bocsátunk meg olyan hamar. Még részere Konstantinápolyt, Tráciát s az autaul f
nincs szükségünk azukra, akik a bajba sodor egyes tagjainál, a franciáknál ép olaszoknál j
ták ezt a szerencsétlen országot s azóta kí meg is van a hajlandóság, hogy visszaadjak
vülről nem tesznek mást, mint gyaláznak nekik. Annál inkább, mert I n nem adják,
bennünket s áruljak,' kínálják az országot úgyis elvészik é s fegyverrel megakadályozni
fűnek-fának, csakhogy ők visszakerülhessenek. nem nagy kedvük van. Anglia még nem akar
KövetelŐdzéseikkel ép az ellenkező ha engedni ennyit, de valószínűleg az Ő ellen
tást érték el. Mozgolódásaik ellen a keresz állasa is megtörik s a török testvérek megtény magyarok is összefogtak s elhatározták, I kapjak újra, amit elraboltak tő;ük. Odahaza
hogy minden olyan- kérdésben, mely a nemzet Konstantinápolyban már az ö híveikből ala
létét érinti pártkülöinbség nélkül egyo.lt fog kítottak kormányt s te fogják mondatni a
nak haladni. A mozgalomnak a vezére Göm szultánt, aki a békét aonák idtjén elfogadta.
bös Gynla és Fridrich István, akik noha b i  Utódja a trónörökös lesz, kivel Mnsztafabasa
zonyos kérdésekben igen nagy ellentétek "vá mar megegyezett. Annál nagyobb a fejellen
lasztják is el.őket egymástól, ha baj van, é s ség á görögöknél, hol Konstantin' király alig
fenyegetik a keresztény irányzatot, össze I s másfél évi uralkodás után mar másodszor
kénytelen lemondani a trónról. Először 1918tndnak fogni az ellenség ellen.
ban lépett vi-tsza fia javára, raájd ennek ha
A- nemzetgyűlés szünetel és Bethlen
lála utan 1020 ban népszavazással visszahív
miniszterelnök egyelőre szabadságon van, de
ták, míg most újra lemondott a-trónról. Ez
azért a politikai étet hangosabb, mini bár
úttal önként é> véglegesen.
...
~" ~
mikor. A nemzetgyűlés utolsó napjaiban igen
erős volt a liberális országiamból ók részerői
a kívánság, hogy hadd jöjjenek haza a Bécsbe
szökött társaik, kik most odakünn magyargyalázásaikért busás zsoldot húznak a ben
Azt a hirt, hogy a Jegyintézet a nagy
nünket megrabló cseh éa oláh államoktól. bankoknak kommerciális célokra sokmilliár
Ugylátszik nagyon fáj egymásért a szivük. A dos kölc3Önt nyújtott, általános felháborodás
konntevők talán, már nem bírják a hontalan fogadta. A nagybankok ezekből az összegek
ságot, az itthonievők pedig talán a saját ere ből óriási jövedelmet szereztek azáltal, hogy
jüket nagyon gyengéknek érzik és szeretnék a kapott j ó értékű magyar korona közben
a segítséget, Ezenkívül az itthoniak is szo nagyot esett, igy a kölcsönök kiegyenlítése
rosabb szövetséget akarnak kötni egymással. kor a bankok abba a kedvező helyzetbe jut
Vázsonyi kegyelmes ur keblére akarja ölelni nak, hogy kevesebb értékű koronával keli
a szocialistákat, miközben Rassay és társai tartozásukat kiegyenlíteni.
Örömkönnyeket hullatnak örömükben. Persze
> A pénzügyi tanács szeptember 7-iki
az egyesülés nem megy olyan könnyen. Mert
nehéz dolog vezért találni, mikor olyan sokan ülésén foglalkozott az államnyojtotta kölcsö
szeretnének azzá előlépni. Ennek a nagy nökkel és a koronaesés miatt előállott diffe
harci lármának azonban megvolt az a jó renciák kérdésével. Megállapította, hogy a
eredménye, hogy a keresztényeket is össze kölcsönök rontják a korona értékét és fo
hozta egymással és létrehoztak egy szövet kozzák az inflációt, valamint hogy a kölcsö
reánk
séget, melyben együtt desznek a kormány nök ; továbbnövelése aggasztó lehet
pártiak és ellenzékiek közül mindazok, kik a nézve.
Ez
a
megállapítás
azonban
nem
elég.
A
keresztény nemzeti megújhodás szükségessé
gét vallják. Nem bontják ngyan meg az eddigi nagybankok valósággal állami •szubvenciót*
pártkeretet, bizonyos kérdésekben szemben élveznek s ez a szubvenció az a differencia,
fognak állani ezután is egymással, de abban amely mellett nevetségesen csekély az a hajt
as esetben, ha a másik o-dalról harcot kez százalékos kamat, melyet az állam kap köl
denének a ksresztóny irányzat ellen, össze csöne ntán. Az államnak m á r úgyis jobban
fognak valamennyien. Hogy az a szövetkezés jöredetmezett már az a pénzösszeg, melyet
mOlki fiókját s a taggyojtést a járás területén
is megindíthassak. Legyünk jelen s vegyünk
részt az alapításban, mert saját létünk jín-ú
jéról lesz ott szó.
Diplomata.

A hét politikája.
r
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A nagybankok kölcsöne.

kommerciális célokra kölcsönzött, ha távol

maradt volna az ilyen köícsöuüzletektől s a
tőkét raas mudon gyümölcsöztetné, vagy pedig
hogyha a váltókat arany kurouákbau számi
tolták volna le..
Azt a differenciát, amely a,."körülbelül
mostani es egyhónapi zürichi kurzusok sze
rint koronánk létrejön, a következő példával
igazolhatjuk:
MidŐJ a korona 0.30 áll, akkor tíz
milliárdnyi kölcsön 30 millió arany frankot
tesz ki. Közben esett a korona s egy hónap
múlva Zürichben 0.20 ér, akkor az Összeg
arany frankban mar csak 20 millió. A vesz
teség. t**hat kerek tíz millió arany frank, ami az állampénztár kára.
Mintán azonban a hat százalék kamat
az összeg után 100 ezer arany frankot jelent,
amit levonhatunk a veszteségből s igy ma
rad koronánkra" átszámítva 4 milliárd és 050
millió. Ezt az összeget nyerik a kölcsönön a
nagybankok és ezt az összeget fizeti meg a
maga adójával vazy pedig a tulajdonában
levő pénz értekveszteségével minden állarapolgár.
Haladéktalannl intézkednie kell tehát a
jegyintézetnek, hogy az ily rosszul kamatoz
tató kölcsönök további folyósítását beszün
tessék, valamint hogy a kölcsönösszeget azon
nal mondják fel es származtassák vissza az
állampénztárba, mert tűrhetetlen az, hngy a
bankok önző érdekeiért az állam, adófizető
milliói károsodjanak.

A vetőmagról.
Még igen sok gazda és gazdaság nem
latja be annak szükségét és rendkívüli fon
tosságát, hogy miért kell a vetőmagot ugy
ax őszi, mint á tavaszi vetés előtt csávázni,
pácolni. Sokan meg ma is azt gondoljak,
hogy ezen fontos gazdasági teendőoek a szak
lapokban való gyakori közlése csak arra való,
hogy bizonyos vállalatoknak és érdekeltségek
nek, melyek c-^ávazó^zerek gyártásával foglal
koznak, a malmára hajtja a vizet, szóval
Üzleti érdekből történik annak propagálása.
Hiszen hogyha az utóbbi esztendők erre
vonatkozó laphirdet őseit olvassuk, bizonyos
mértékben igazat kell adnunk a gazdaközön
ségnek, mert tényleg sok olyan hangzatos
nevű ós semmi értekkel nem biró osávázószert hirdetnek, amelyek csak arra voltak
.jók, hogy velük a gazda zsebéből a pénzt
kicsalják, de hatóképességflk az' üszögbeteg
séggel szemben egyáltalán nem volt Mindez
pedig azért van igy, mert nincs törvényesen
kötelezővé téve az újonnan gyártott csávázószereknek az arra hivatott intézmények által
való kipróbálása és ennek alapján azok igazi
értékének megállapítása.
A már mindenütt ismert különféle csá
vázási eljárás mellett csávázhatunk klorol,
ospalnn, formaldehid és rézgájicoldattal, mely
szerek alkalmasak a vetőmag felületén reáta
padt Oszögspórák megölésére.; A rézgálicnál
éa formaldehidnél arra kel) Ügyelni, hogy az
előirt időn tul ne csávázzunk, mivel ez eset
ben a mag csiraképességére bizonyos mérték
ben káros befolyássál lehet, mig ez a klorol
és nspntnnnál ki v a n ' zárva. Az nspulunnal
kezelt vetőmagfelesleg étkezési és t a k a r m á 
nyozási célra fel nem használható, mig a
klorollal kezelt vetőmag bármily étkezési
célra közvetlenül, a formaldehyt éa réagllicoa|

Nagyobb és kisebb
kivitelben november
hó első felében le
endő szállítással
200 ezer szőlőolt
vány ripportális ala
ttion, 200 ezer
direkttermő gyöke
res nova, 200 ezer
direkttermö gyöke
res ottello, "200 ezer
gyökeres hazai veszsz6, 200 ez,er gyö
keres riptria porta
lis, 500 ezer sima
riparia portalis.
Badacsonyridéki
szölótelep keielősége Tapocu,
(a Balaton mellett.)

3 ágy
sodrony betéttel
azonnal eladó. C i m
a kiadóhivatalban.

-Tizedes, százados,
marha, knesi, gazdag
sági,"méhészeti, r a k \
tári és mészáros \
mérlegek legolcsóbb
beszerzési
forrása.

Horváth József
mérlegkéukónél Szom
bathely. Szi-nt Mártonn. 7. (Kistatndy-u. 18.}

Aalogéategeiitéa.
Réztárzyak. varrógépek
kerékpár, gazdasági
eszközük es sepek; ma
lomgépek es vashordók
forrasztása jótállással
-eszközöltetik.

Hojyai ES? j B koronával 800 koronát
megtakarítani t
Vegyv meg a

„ZÉUS"-t
Sayoima különle
gesség. Csodálatos ha
tása abbsu nyilvánul,
, hogy hideg uton galva
nizál bármilyen fémet,
mely mar sziQót elvesz
tette, egyszeri attisztí- tás után eredeti uj szí
nét adja vissza. Azon
fémtárgy, amely Zéru
sai tiszhlódik, többé
nem okandálódik. Egy
csomag KOS megfelel
40 üreg fémtisztító
szerhez arányítva VörOs és sárgarezet pil
lanat alatt nikkelez.
Ezen francia mérnOk
ideális találmánya Har
gyarorsságon óriási
szenzációt keltett. Ké
szítő: Dr. Vóe, L Hue

D'Eagtien Párta.
Egyedirásitasi fűraktár Henfeld Bér lő
szer M gyarmatára

nagykcreskedőuélCaeU' dímölk.
Kapható csomagon
ként 1 fraat, 45 K.

kezelt azonban csak tiszta maggal keverve hogy a mai njra borús és fenyegető időkben hogy az több ' mint száz százalékkal felug
hasznátható fal. A vetőmag kádban való csá- a püspök terjessze ki atyai oltalmazó ós védő rott. Az uj árak ezek: Nílus 6, Memphis 5 ,
vázását . bármelyik csavázószerrel oly képen kezeit a zsidókra, akiknek szintén van hite Mirjam 3'20, Király 320, Hölgy-3, Hercegkezeljük, hoíy az egyes anyagoknál megadott es hazája és építői is a magyar hazának. A o.ioa 220, Szimfónia 180, Duna és D r á m a
százalék tartaiom szeriot elkészített csávázó- megyéspüspök válaszában felhozta, hogy be 1 korona. Magyar 75 fillér. Szivarok: Regalioldatba annyi gabonát öntünk, hogy a leüllé- csüli, védi vallásra való tekintet nélkül mind- . t... 25, Tratmcci 22, Britannika 22, Milares
pedett magot legalább egy arasanyi folyadék > azokat, akiknek van Inene, tízparancsolata és , 20, Operas 17, Cuba 16, Rosita 11, Portolepje el. A formaldehyd, klorol és rézgalic- > magyar hazája. De aztán valóban is a hit, a rico 10, Ciparellosés Rövid szivar 7, Pannónia
csávázószerek használatánál 10, illetve 15*—15 ! tízparancsolat és a magyar haza alapján ! I korona. Dohányárak: Finom török (25
percic, az u-pulun oldatnál pedig egy óráig J álljon a védelmet fierő. Megdöbbentette, m i - I .gramm) 75, Finom hercegovinál 38, Közép
hagyjuk a csávázószerben-a- vetőmagot állni ; kor a napokban ujabb kommunista puccsról finom tOrők 26, 9 20 as dohány 19 korona.
és az áztatas ideje alatt gyakorta megkever j olvasott, melynek vezérei mind zsidógyerekek Magyar pipadohány 7, kapadohány 9, közép
jük a magvat . fakeveroyel_.es a felszínre ke i voltak es eivétve s-ero akadt köztük keresz- finom pipadohány 11 korona. — Nohát moat
rülő léha és üszkös" szemeket szilával kime- I tény. Ezeket a felforgató zsidókat ajánlja a akinek van sok pénze, füstölhet.
ritjü*. A c?ávázá-i befejeztével a magvak a j zsidóság figyelmébe^ küszöböljek ki" a maguk
A piaci arakat az árvizsgáló bizottság
kádból kimeritendők, a folyadékot róla le- körebői, legyek őket lehetetlenné, vagy áini- mar megállapította, amelyet hir'rovatual ban
Cjurgaljnk és vékony rétegben szellős helyen 1 sák Őket a hit, tízparancsolat éa a magyar közlünk. A jövőhóten szabályozzák a húsára
megszárítva elvetjük.-A- csávazóoldatot meg- [ haza irányába.Akkor meg lesz olvda a nehézség, kat, azután az élelmiszer kereskedésekre, majd
felelő utánpótlás mellett'azután még kétszer, j
Villanyarak e m e l é s e . Varosunt k é p - a vendéglőkre kerül a sor.
» .
tehát összesen háromszor használhatjuk, azután j viselőtestüieté szerdán üie*t tartott, melyen
A tisztviselők természetbeni ellátásá
pedig uj oldatot, bészitüuk belőle.
..*( elhatározta, hogy "október hó 1 tői az á r a m - nak készpéazváltságát a "pénzügyminiszter
A szakkérdésekben a m; kir. Növény- j szolgáltatási árakat felemeli hektowatt órán október hóra 2600 koronában állapította meg.
élet és Kórtan, állomás Budapest, I I . Debrői- j kent 4 koronáról 1 0 - k o r o n á r a , ugyanilyen
Piaci árak. Vasvármegye Törvényha
ot 17., á növény védekező szerek beszerzésére J arányban emelődik a motorikus erö é s a z l i u - tósági Árvizsgáló bizottsága Czelidömölk nagy
é s használatára vonatkozólag pedig a magy. • janyvilágitas is
község es a czelldomölki járás területére í.
kir. Földmiyelésügyi minisztérium GyógynO- !
Heggyttléi, A Sághogy szőlőbirtokosai, evi szeptember hó 20-tól kezdődő érvénnyel
v é n , Forgalmi Irodája növényvéd-im. oszta- , _ A
J
_
„„,__
az élelmi cikkek árát további intézkedésig a
lya Budapest, IX. „Looyai-oica 7. ad meg |
_
_ „_„'„,,,_.
.
p .
következőképpen állapította meg. Zúldségneműiden felvilágosítást. ' *tt
. .
. . ....
ZSÍL miitk: paprika 20, darabja 1, nagyobiak 2-3,
...
f
j
Köszönet . A helybeli mnzdoiivffitők fejeskáposzta 30, spenót 40, sóska 40, . kel
" -w' -r> ^jrs T7-1'által rendezett szüreti mulatság jövedalroé- káposzta 20, kalarábé. 18, zöldbab 50—60,
£
J K _ X3 J V . '
- i b ő i ' a z 56 sz. Lehei cseikészcsapatnak j o t - tók 7, ugorka (salátának) 26, zOldség cso
;~
— tátott 5112 korpáiért a-csapat nevében halas mónként 4—6, vOrOshagyma 65—70, tok
köszönetet mond.Febert Lajos csapatparnuk.
Bérmálás,
hagyma darabja 1—3, paradicsom 30, rózsa
Közgyülél. A helybe'i ev. ahyagyüle- |
Városunk kath. híveit legutébb ,
burgonya 30, fehérburgonya 26, mák literje
kezet ma <i. u.. 3 órakor közgyűlést tart a j
1916. jnnius 18-án részesítette a bér rendszeresített harmadik tanítói aliásnak h>-1 220. mák kilogrammja 350, gomba 60 K.
málás szentségében gróf Mikes János töltésére vonatkozólag a taflito-jelöiéd ügyben, j Gyümőlcsnemüek: dió (uj) 100, dió (mnlt
évi) 140, I alma 25, I I . alma 18, I I I . a l m a .
megyéspüspök, mikoris 350 hivönek J minélfogva az elnökség ez utón is íelhivja az 8, I . körte 30. I I . rendű körte 20, HL kOrte
osztotta ki a bérmálás szentségét. Most j egyháztagokat a közgyülésen'való megjelenésre. , 15, I . őszi barack 20, I I Őszi barack 16, DX
Ifjúsági istentisztelet. A helybeli ev
őszi: barack 10, szilva 20—25 K. lej és ter
6 év után újra eljő hozzánk, hogy a ;
jelentkezeti 520 bérmtlandót megérő- templombau ma d. u. 2 órakor ifjúsági isten mékei: tej literje 22. tejlel literje 95, turó
tisztelet tartatik.
(nem szeperált) 50, tnró (szeperált tejből) 35,
•e a bitben. A megyéspüspök ma
A magyar k ö z t i s z t v i s e l ő k czelldomölki vaj (írós) 50i), vaj (teavaj) 600, tojás darabja
délelőtt fél 10 órakor érkezik antón j
elosztóhely vezetősége értesiti a körzethez t 14" korona. Fenti árak kilogrammonként érJánosházáfól Czelldömölkre dr. Bogács tartozó tisztviselőket és nyugdíjasokat, hogy i t d ő k . Ezen árakban . forgalmi adó m á r
Ferena kanonok kiséretében. Ünnepé- I a meg be nem váltott szeptember bari élel i bennfoglaltatván, azoknál magasabb Összeg a
lyes fogadtatása a templom ajtóban ' mezési jerkéiket október 7-ig bezárólag min j fogyasztóktól semmi cimen nem követelhető.
; Aki a lent. áraknál magasabb árt követel,
történik a-papság által, hol az iskolás- denki beváltsa, mert ezen időn tul-a jegyek I az kihágást követ el, mely körülmény a leggyermekek és nagyszámú hivő várja [I nem lesznek beválthatók.
{
Részvényjegyzés. A Keroeuesaljai Köz- j súlyosabb büntetést vonhatja" maga utan.
az apostoli, atyát. Fogadtatás után kí | gazdasági Hitelbank r t folyó hó 28-áu. tarK ö s z ö n e t Szüreti mulatságunk lezaj
séretével a templomba vonul és csen j tolt rendkívüli közgyűlésén" az alaptőkének
lása után néni mulaszthatjuk el, hogy halas
des misét mond, utánija szent beszé ; 1 millió koronáról 3 L millió koronara való • köszönetit ne mondjunk mindazoknak, akik
det tart, majd közvetlen utánna kiosztja ; felemelését határozta el. A jegyzésre való ' bármiképpen is hozzájárullak mulatságaik
a bérmálás szentségét. A funkció végez j felhívási másutt fcr..-.l>uk.. A rendkívüli köz- I sikeréhez, mégis különösképpen Dániel Géza
tével küldöttségeket fogad, iskolákat I gyűlés az igazgatóság és a felügyelő bizott- { lelügvelő, (ütőházi (őnOk árnak tartozónk nagy
' sági tagofat is kiegészítette. Az igazgatóságlátogat és délután visszautazik J'inős * ban helyet kapott Herzfeld Mór helybeli ' halával, aki nagyban előmozdította, hogy Ott
honunk javára rendezett mulatságunkból szép
hazára
CzeHdömölkön a kiosztandó I nagykereskedő, Klein Vilmos a Klein Testve- anyagi' és erkölcsi -hasznunk legyen. Nagyra
bérmálás szentségéhez járulnak még a I rek Beltagja, felügyeld bizottsági tagul. Markba: becsült pártfogóitik támogatását a jövőben is
kérve, vagyunk kiváló tisztelettet a- Vasúti
kemenesmihátyfai plébániához t a r t o z ó ' k i d " .téglagyáros választatott meg... ~
mozdooyfütők és vontatási munkások. — A
hivek.
Bnber Elzike, a b á j o i gyermekpri
madonna ismét CzeHdömölkön. Hober El mulatság bevétele volt 24640 K, kiadása
A Bencés-rend g r á f i a . A pannonhalmi zike nevét ismeri CzelidOmOlkOn úgyszólván 14416 K, maradt a Mozdooyfütők Otthona
Szent Benedek-Rend dömölki apátságának mindenki, hiszen a mnlt esztendei czelldo és a helybeli cserkészek javára 10224 K,
gyásza van, csütörtökön reggel hosszas bete mölki szereplését még senki sem (elejtette-el, mély összeg két egyenlő részben osztatott szét.
geskedés utan elhunyt 76 éves korában Lingl amidőn kedvességével, üde fiatalságával és'
Életunt r e n d ő r . Murai Antal állam
Valérián József aranymisés áldozópap, a kon utolérhetetlen bájával a czelldomölkiek szi rendőr kedden éjjel lakásán szolgalati fegy
vent perjele. Született Nyéken {Sopronmegye) vébe lopta m a g á t Azóta egy esztendő múlott verével agyonlőtte magát és nyomban meg
1846. augusztus 9 én, a Rendbe lépett 1864. el és á kis csodaprimadonna most 7 éves halt Három gyermeke és felesége s.ratia a
szeptember 8-án, áfdozópappa szenteltetett korával lép újból a világot jelentő deszkákra. kötelességét mindig pontosan teljesítő rendőrt.
1871. július 16-án. Tanári pályán a komáromi Október 1-én vasárnap délntán odorakor és Hogy miért dobta al magától az életet, eddig
es soproni főgimnáziumokban 25, mint für este 8 órakor az .Apolló Mozgószinházban. még nem tudni, mert érré vonatkozó irast
dőigazgató Balatonfüreden 17, jelen hivatalá fogja szórakoztatni a kOzOnséget és pedig nem hagyott hátra.
ban 10 éret túltett. Temetése pénteken dél teljesen uj műsorral és nj, gyönyörű kosztü
A legérdekesebb divatlap a S z í n h á z i
után 5 órakor ment végbe az apátsági temp mökben. — Belépődíj: 40—30—20 és 10 Élet most megjelent nj száma, melj |> >m"pál
korona.
Jegyek
az
előadások
előtt
a
pénztár
fotográfiákban- hozza—az őszi divaiktallitaa
lomból. A gyásszerfartást Jándi Bernardin
szenzációit "Azookivfll a Belvárosi színház
apát végezle segédlettel. Utolsó aljára nagy nál kaphatók.
számú közönség kisérte az áldott lelkű papot
Rendőröket még felvesznek. Lapunk premierjéről es az Oftanbach reprizéről közül
Esküvő. Pletnits Katalin és Ábrahám előbbi számában (elhívtuk az ifjúságot, hogy képeket Major rajzok, Mónez fegény, Harsa
István vegyészmérnök t évi október hó 10-én jelentkezzenek rendőrnek, amely állással szép nyi Zsolt, Szenes Béla és mások cikkei dí
délelőtt tél 12 órakor tartják esküvőjüket a megélhetést biztosítanak magáknak. Amint szítik még Incze Sándor népszerű hetilapjai.
értesülOnk, (elvételre még mindig lehet jelent A 64 oldalas lap ára 40 korona, negyedévi
czelldomölki r. k. apátsági templomban. '
előfizetése 360 korona. Kiadóhivatal Budapest,
Zsidó küldöttség a püspök előtt. Azon : kezni a czelldomölki rendőrkapitányságon.
Erzsébet-körat 29alkalomból, hogy gróf Mikes János* megyés-.'
Drága trafik. A dohányosoknak öröme
A postabélyegek, amelyek a régi arapüspök bérmálási koraiján Janashazara érke volt a héten, mert a hetek óta nélkülözött
zett, a küldöttségek, során a jánostiazai orth.. (üstölni valóhoz akár nagyobb mennyiségben tós és országházas képet viselik, szeptember
izr. hitközség küldöttei is tisztelegtek előtte. is hozzájuthattak, de annál nagyobb volt meg végén megszűnnek, addig azonban becserél
Az uj rabbi beszédében arra kérte a püspököt, lepetésük, mikor a vásárolt dohányt kifizették, hetők a postahivatalban.
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OrToal Ur. Dr. EoTács Artar, a buda
pesti Ui Szent János kórház és a bécsi egye
temi i-miika volt orvosa, lül- orr és gégeorvos,
fül- o r r
eégesebész (Győr, Arpád-utca 42.)
rt-i .!•• P . p a n minden pénteken fél 1—3-ig.
(Fölér 2 4 . )
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H ZStNDEtYTETÖK ÁTFEDÉSÉRE A
—tEGAL+rALMASASB

Könyv b s r á i o k nem nélkülözhetik a -Ma
gyarság* conO napilap .Könyvvásár*
cimü
rovatai, mely minden vasárnapi
számban
jelenik meg. K rovatban az előfizetők ingyen
hirdethetnek. Mutatványszámot kívánatra kOld
a kjadóhiv.ata>, a h o v á az előfizetések is cimzendöt. Bei
t. V1L Miksa utca 8.

Kapható Vas és Hellem
ezen amÁetk

-

Köszönetnyilvánítás.

(c-axndÁ

dfalva

~ yüiüftatói

néjbgadfűn

Egy nagy sertésól,

PP AA vSSZF TT AA

teljesen uj, azonnal eladó özv. Varga
Mihálynénál Czelldömölkön.

JOBBA LEGJOBBNÁL-

Szakember,
napi 1—4 vaggon őrlők ép ességü
„ _ 1 _ . _ ^ bérletbe -keres.
n i a l I I l O L
Címet kér a
kiadóhivatalba.
,

Ejty jókarbair levő modern

m

£*^?k!

Wiltmann A. légiagyáros Czelldömőlk.

Egy modern l a k ó h á z

Egy darab békeidőből szár
ma z.ö vadonat nj
sülyesztő
varró és
hímző gép, 1 drb. arany keretes >Krisztus< kép Munkácsi utánzat, 125—100
cm. nagyságban, 32 drb. uj női linóm
fehérnemű és ezüst evőkészlet. Cím .a
kiadóhivatalban.
" P I O / I A

4 szobával és a szükséges mellékhelyi
ségekkel azonnal eladó. A házhoz gyü
mölcsfákkal beültetett nagy kerthelyiség
van. Cím a kiadóhivatalban.

„ N a g y -Singer"

Női rnhák varrásai
.Tisztelettel- értesítem
Czelldömőlk és
vidéke nagyérdemű hölgyközöoségét, hogy a
mai naptól kezdve lakásomon Czelldömölkön
a Kórház-utcában

Hangszerek. Zongorák. Gramofonok.

női ruha-varrodát

Minden hangszerünkért, jótállást vállalunk.

nyitottam. Elfogadok elkészítésre a varrás
-minden ágába tartozó munkát, amelyeket a
legizlésesebben olc-ó árak melleit készítek el.
A varrásban eltöltött több évi gyakorlatom
elég garancia arra, hogy megbízóimat a leg
teljesebbmegelégedésre elégíthetem ki. Tanuló
leányokat felveszek I
Szíves pártfogást kérve, kiváló tisztelettel
SipÓCl Jalia, varrónő.

hangszergyár
S T E R N B E R G

£ T « Í

gft/

c

ififou sajt palotájában
'
írja meg azonnal, hojry milyen hangsxerre,
van uukstfge és mi arról díjtalanul kül'iünk
ara ánlatot, ha ezen urnádra hivatkozik Javítandó hangszerét küldje postán. gvarunkba.
Jutányosán újjáalakítjuk. GraH*iontula|dono•okuk It'emaLb hanglemezekről lágyan és
bérmentre küldjük műtorjegyzákunket.

cipész üzletemet
átvettem, most azon kellemes helyzetben va
gyok, hogy igen tisztelt megrendelőim munkait
a legpontosabban, gyorsao elkészíthetem.

Cipőfelsőrészt kenitek agy egyes
darabokban, átint racatannkában a leg
divatosabb szabásban
Saját készítésű késs cipőkből nagy
raktár. Versenyképes olcsó árak.
Üzletemben ezentúl a fösüiyt a privát,
mértékutáni megreodelé>ekre fektetem: k é 

szítek nj iérfi. női és gyermekcipőket a

kiváló tisztelettel

mellett. Ja-

Papp ErBÖ.

Látható irásu , Mignon"
Írógép keveset, használt, azonnal Bl
a t t . Megtekinthető k i a d ó h i v a t a l o n ^

felvasalva olcsón el
adók. Cím megtud
ható a kiadóban.

Autó
kisebb nagyságban
megvételre kereste
tik: Az autó lehet
hibás állapotban is.
Ajánlatokat kélünk
a kiadóhivatalba.
Kétkerekű Cilitek
kel bélelt

Eladó ház.Czelldömölkön az ev.
templommal szemben
levő ház azonnal eladó.
A lakóház két épület
ből áll, esetleg különkülön is eladatik. Cím
a kiadóhivatalhan.

Vadász. Jenő
zongorahangoló.
Specialista a zoogora
hang megváltoztatá
sában. Mindennemű
javítást elvállal. Cim
a
kiadóhivatalban.

kocsi

Forgalmi
adójkönyv

cinpléhtetövel, mé
szárosoknak é s
henteseknek kivá
lóan alkalmas azon
nal eladó. Cím a
kiadóhivatalban.

lapszámozva, hltelesitve.használatrs
teljesen k é s s s a
kapható Dlnkgreve
Nándor paplrkereakedésében.

2,000.000

13. szám

alatti cipész üzletével kibővitettem ás ast

,

ablaktokok

. Részvényjegyzési hirdetmény.

IWteleUttl hozom a n. e. Kotűosén; b.
tudomására, hogy hosszú évek ota a Kisulca 2. .-/.;nn alatt levő

legkitűnőbb anyagból o l c s ó árak
v i l l n i k azoonal elkészülnek^,
Szíves pártfogást kérve,

Barakkból kivett

U

A Kemenesaljái Közgazdasági Hitelbank Rt. Czelldömőlk igazgatósága az 1922.
szeptember 28 án tartott rendkívüli közgyűlése értelmében az intézet alaptőké
jét k é t részletben 6000 darab egyenként 400 korona névértékű bemutatóra
s z é l é teljesen befizetendő nj részvény kibocsátásival 1,000.000 koronáról
3 millió koronára felemelt, melyből egyelőre

Cipész-üzlet kibővítés.

özv. Horváth Jánosné Baross-utca

atm

JÓ házból való fia

felvétetik a Villanytelepen.

Kerekes József
és neje.

Sadapeat, Rakoczl-ut

*{—

taonlmányiej-, nöi|
szépség,gyermek
Egy nagyobb ház
felvételeket (ssa [szép nagy gyümölner kep) készít
Icsös kerttel azon
Schwartze Emili nal eladó. Ameriká
festőművész.
ból hazaérkezettek
Meghívásra
házhoz|
nek kiváló jó vételi
megyek. Jelenkezésekot é lap kiadó- alkalom. Cím a k i 
adóhivatalban.
hivatalába kérek.

TANONCUL

Mindazon jó rokonok, isme
rősök és jóbarátok akik felejthe
tetlen kis fiánk temetésén megje
lentek, a ravatalra koszorút he
lyeztek, vagy részvétflket nyilvání
tották, fogadják, bánatos szivünk
bálás köszönetét.

r ö v i d zongorát

fényképeket, Eladó ház.

j

koronára való felemelés hajlatik végre a következő feltételek mellett:
Kibocsátásra kerül:
2500 darab részvény, melyből 1250 darab a régi részvényeseknek ajánltatik
fel elővételi jogon a régi részvények bemutatása? mellet költségekkel együtt 700
korona árfolyamon olyfor-mán, hogy minden kettő darab régi részvény titán egy
darab uj részvény igényelhető. „ ..
A fennmaradt 1250 darab részvény nyilvános aláírásra bocsáttatik költ
ségekkel együtt '.100 korona árfolyammal.
Mindkét jegyzés 1922. október hó 31-ig eszközölhető, mely i d ő p o n t o n '
tul a nem gyakorolt elővételi jog hatályát veszti.
A teljesített jegyzéséről ideiglenes pénztári elismervények állíttatnak k i , "
melyek bevonása ellenében egy később közzéteendő időpontban a végleges rész
vények kiadatnak.
A kibocsátandó uj részvények 1933. évi szelvényivekkel lesznek ellátva,
tehát a régi részvényekkel 1923. évlől kezdődőleg teljes egyen jogosultságot nyernek.
Felkérjük, hogy jegyzési szándékáról intézetünket kellő időben értesíteni,
illetőleg részvényjegyzést eszközölni szíveskedjék.
Czelldömőlk, 1922. szeptember hó 28-án.
,
A Kemenesaljái Közgazdasági Hitelbank rt. Igazgatósága.

