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KEMENESALJA 
Xegjelen minden vasárnap reggel. 

Hirdetés dija előre fizetendő. 

P O L I T I K A I LAP. 

, • . ! • • : . ' . S Í . T . . >i:ü h kiadó : 

D I N K Q R E V E NÁNDOR. 

Szerkesztőség e i kiadohivstal: 
Dinkgreve Nándor K.-uy.iiyimai 'ja Czeiidömó 'kOn, 
ide intézendők .1 szellemi resrt illető közlemények 

hirdetések és mindennemű penzil etekek. 

A lakásínség miatt valószínűleg még 
1926 bac sem lehet visszaállítani a 

szabad felmondást 
A vidéken nagyobb • lakásínség, mint 

külön-külön igyekeznék elhelyezkedni 
és így a lakásigények száma hirtelen 
és aránytalan emelkedést ért el. 

— A köztisztviselők kertváros ak-
Budapesten. " c ' ° i a '«o»t m á r megvalósuláshoz köze-

A kertváros" skció építkezéseit jévőre l e d l k - - 0 l a s z részről nagyobb összeg 
kezdik meg. . folyósítását helyezték kilátásba. Az g>iL-

" j k i i i i i L i i - s a i w i . i l ••• féaat T C M | kezesek megindítását egyenlőre az tette 

v A lakásínség — bár az illetékesek 
minden , lehe tő t elkövetnek ' az építke
zési kedv fellendítésére, a kormány 

- pedig építkezési hitel nyújtásával, adó
kedvezményekkel igyekszik az építke
zésekéi elősegíteni —'még a legutóbbi 
időben sem mutat enyhülést . lehintet
tél arra, hogy a lakáshiány a vidéki 
városokban még nagyobb, mint Buda
pesten, felkerestük- a Központi Lakás-
hivatal helyelles vezetőjét, Peterdy Béla 
dr. ítélőtáblai bírót, aki munkatársunk
nál;' a következőket mondotta: 

— A lakáshivatalúk ügyforgalma 
sajnos egyáltalán nem mutat csökké-

- nést . A lakásigenylések száma még min
dig'nincsen a rányban az építkezésekkel. 
Az ügyforgalom nagyobb részét a bér
let-átruházási ügyek teszik. A teljesen 
szabad lakásfoigalom helyreállítása, te
hát a szabad felmondási |Og megadása 
1926-ra helyeztetett kilátásba, ba azon
ban addig az építkezések nem fognak 
megindulni, 1926-ban is az fesz a 
helyzet, hogy az igénylőket s a jelen
legi bérlőket nem lehetne elhelyezni. 

— Ez a helyzetkép nemcsak Buda-
pestre vonatkozik, hanem az egész 
országra. A vidéken, az onnan beér
kező jelentések szerint talán még 
súlyosabb a lakásínség, mint a főváros
ban. Ennek egyrészt az a magyarázata, 
hogy a vidéki tá rosokban még ma is 
csaknem sz.ünetel az építkezés, más
részt hogy a megszállott területről na
gyon sokan szivárognak haza Magyar
országba olyanok, akik eddig ott eltud
tak helyeződni, de az általános munka
nélküliség folytán ide térnek vissza és 
abban a reményben, hogy a megélhetés 
Ott olcsóbb, a vidéki városban keres
nek elhelyeződéit; harmadsorban pedig 
a vagyoni viszonyok eltolódása idézi 
elő, illetve fokozza a vidéki lakásínséget. 

- . — A vidéken ugyanis a múltban 
— a háború előtt — az egyes csalá
dok lehetőleg egy lakásban laktak. A 
vidéki lakosság egyes kategóriáinak 
helyzetében a -legutóbbi időben beállott 
javulás hatása azonban abban nyilvá
nul, hogy az egyes család-egységek 

lehetetlenné, bogy a terület kjjelölése 
I még nem történt meg végérvényesen. 

— A legfontosabbnak a jelen hely
zetben azt kell tartani, hogy az "építke
zések lehetőleg minél sürgősebben és 
minél szélesebb keretek között megin
duljanak, mert másként a szabad for
galom -helyreáll í tásából nagyobb bajok 
és bonyodalmak szá rmaznának , mint a 
mai kötöttségtől . 

Cserkészek nyári táborozása. 
A soproni bencés főgimnázium C4. sz. 

Szent Asztrik cserkészcsapata vasárnap (jul. 
20) este tert haza otthouaba 3 heti allota-

! borozasrnl.Ezt megelőzőleg FertőszéDlmikioson 
' tartott előadást, melynek erkölcsi es anyagi 
I-sikerét Hadarici Kálmán plébános, Guzmits 

Gusztáv föjegrző mozaitották elő. Kovácsira 
János tüzoltofőparancsuok az eszterházai allo-

{ mason fogadta tűzoltóival a csapatot. Varga 
' József biró pedig a községi elöljárók étén a 
1 község határában. A jó szentmiklósí gardák 
' ugyancsak kitettek magukért a cserkeszek 
j megvendégelésében. Hálás köszönet 

A csapat Czelldömolkön át a uagy-
1 simooyi állomásról junios 30-án ment tabor-
j helyére. A Kurczony majorhoz tartozó erdőben, 
| egy dnsvizO forrás és egy erdei kápolna 
I között ütötte fel táborát a csapat, közel Kis-
1 síikéhez. Június 30 an készen kellett lennie a 
I tábor főépületeinek. A két 30 személyes sátor, 
• benne szalmazsákkal, a szerszámos sátor az 
I első nap élt.-szült. A tábori kereszt, a két 
• kapu. mely az 1 kilométeres terfiietö táborba 
| vezetett, a tábori asztalpad, székek a kövel-
; kező napok munkája volt. A kapu felett fiié* 
j gött Czinarits címfestő ajándéka: a nevünket 
1 és. 4 táborunk helyét es idejét feltüntető 
! tábla. A zászló és pnstasz.ekreny elmaradha

tatlan a jól rendezett táborban. 
Miután minden elkészüli, megérkezeti 

i Szombathelyről báró Miske Kálmán archeoln-
' gus és július 4- -n megkezdtük a régészeti 

ásást Kis-itke mellett. Az eredmény szép 
j volt. A talált urnákból,.fibulákbol, kovakövek-
j bői é s pénzekből egy-egy példányt kapott a 
I csapat, a többi a szombathelyi múzeumé lett. 
I Ezután tanulmányi kirándulásokat Végeztünk. 
1 Ikervaron a villanytelepet tekintetlat meg, 

ahonnan Sopron is kapott valamikor villanyt, 
továbbá a pusztulásnak indult Batthyány kas-
té'yt, Batthyány Lajos szobájával; a bajor 
herceg ujmajori minta állattenyésztését, a 
sárvári -híres várat, Dorfmeisler hires termé
vel; a vásárosmiskei kőfejtőt, ahonnan érté
kes és régi gyűjteményt állítottunk össze 
Háczky Egon szakértő vezetése mellett. 

Miután tul voltunk a táborépítés mun

káján, megkezdtük a szinte . percről percre 
összeállított napirend szerint való életet. Mig 
a régészeti ásás tartott, a csapat egyharmada 
(felváltva) . állandóan lavol volt. Az ügyeletes 
őrs azonban, melyből a szakácsok, kukiak, 
Inatok, küldónc és usta- kerültek ki, 6—6 
napig több keve.-ebb időt töltött a táboron 
kívül. A tűzhely mellett a h talnbb őrsök 
jobban megálltak helyüket, mint az idősebbek. 
A konyhán a Bak végeztek mindem es Csak 
a kenyérdagaszmsnak és tésztagy urasnak vol-
tak jóakaró .-zemle ói«. de'az iithon meg
állapított menüt pontosan keresztül vitték. 
Kozmás ételt csak egyszer ettünk. Ezen egy 
alkalommal — szerencsénkre — nem volt 
vendegünk. Vendéglátó gazdánk felsóbflki Nagy 
György, Pintér plébános, a sárvári espervs-
plebauos. a városbíró, polgári iskolai igazgató, 
gyógyszerész, egy cisztercita tanár, 3 cser
készcsapat és még mások is a fiukkal repe-
taltak és annyira dicsértek a lószskácsot, 
hogy ez a cserkészmamakkal csak agy fél-

! vállról beszélgetett. »Bosszul, is állott rajta 
' az egyik cserkészmama. (De ez maradjon 
; csapattitok.) A szakácsok csak egy cserkészre 
1 néztek ferde szemmel: a spórolós .menazs-
; meiszter«-re. De ők annál több ölelést kap--
i tak a fiuktól. Mikor hajualban erősebben kez-
[ dett lángolni a tábortűz szendergő szeműnk 
I előtt, éreztük a felkelés közelgését: a napirend 

első jelenetét Az őrök már a teát készítet
ték és szalonnát és kenyeret vagdaltak, mi
dőn felhangzott az ébresztő. 

Öltözködés utan csukló-gyakorlatok, 
versenyfutás a forráshoz, mosakodás, ima a 

i tábori kereszt előtt, zászlófelhozás, az éjjeli 
őrök jelentése, reggeli. Mindez katonai gyor
sasaggal, úgyhogy 7 órakor már az erdei 
kápoloában voltunk, melynek környéke, bás
tyája is tele volt falusi oenékkel és gyerme
kekkel, skik csak nagyböjt néhány vasárnap
ján hallgatbatnsk itt szentmisét. Liturgikus 
szent mise hallgatásunk annyira megtetszett 
nekik, hogy egyik testvérünk állandóan a 
miae szövegét másolta nekik szabad ideje 
alatt a laborban. A mioistraciót latinul, a 
szeotmise többi imádságát msgysrul mondta 
az egész csapat, a szent leckét ea a két evan
géliumot, melyet előző nap parancsnokunk a 
táborban megmagyarázott, egyik testvérünk 
olvasta. Ez volt az *a. n. >cserkészmiae«, 
melynek legtöbb katholikas csapatnál közös 
napi szent áldozás a kiegészítő része. Szeot
mise után taborsrellőztetes, kirakodás, cser-
készelőádás, cserkészgyakorlatok, ielkiolvas-
mány, (Kempis: Krisztus követése, egy csa
pat a táborban két napos lelkigyakorlatot is 
tartott) másfelórás fürdés, 12 órakor ebéd 
(a forrás pázsitján volt az ebédlőnk) fél 2 
órakor sátor és táborvizsgálat. Ezután követ
kezett a már emiitett Szentírás magyarázat 
és a mai napi elmélkedés pontjainak meg
adása, cserkészjátékok, dalok és mókák gya
korlása, fürdés stb. 7 órakor vacsora, 8—10 
tábortűz, melynek magasan lobogó lángja 
csodálatosan megnyitotta lelkűnket. A tábor
tűz pattogása és a cserfslombok suttogása 
mellett értékes megbeszéléseket folytattunk 
és tanulságos történeteket mondtunk el. Mi
dőn 10 érőkor parancsnokunk .vigyázz!, 
kiáltására elnémultak a nóták is, melyeket 
velünk teljesen összebarátkozott fslusi lege-

ANGOL RUHA ÁRUHÁZ 
ALTMANN BERNÁT Uj 

férfi és női ruha raktára 
P Á P A , KOSSUTH LAJOS-UTCA 9 SZÁM 

Fióküzlet: Veszprém, Rákóczi tér 1. 

a vásárló közönséget, hogy 
k *» 

és L e á n y k a Áruház** 
Tisztelettel értes i te 

Női 
nyitottam. Csakis elsőrangú kivitelű és jó minőségű 
áruk. Nagy választékban és ö l e s é á r a k b a n 
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Vitá l i s Káro ly 
K - i ? mittdeniéle nihaBemfit 

""""^ ' bitest, tisztit. 
nyekkel lelváltva, csakhamar együtt énekel
tünk, a sorból kilépett a névsorban köretkezö 
előimádkozó és elmondta saját ezövcgezésü 
loiajat, majd a szülőkért, jótevőkért és meg
holtakért imádkoztunk. A Coofiteor kapcsán 
végzett lelkusmeretvizsgálásao, a nap tanul
ságainak levonása, a jelszó és jelhang meg
jelölése ut.ni negyed 11 óra körül felhang
zott a takarodó éles szava. Bevontak a nem
zeti és őrsi zászlóinkat és elcsendesült min
den. A tábortűz ; . i l á n g j a és két cser-
ke--;, uipár ebe ..-.ige őrködött a tábor biz
tonsága felett, sét orv l-lvalta-.il. Mindez 
napról -napra igy ismétlődött MidOo maga 
sabb vendegeink, vagy cserkészcsapatok (sar 
var. budapesti Héguuiu Mariauuni soapata, 
szombathelyi ifjnmonkás, kiknek látogatását 
vissza is adlak) érkeztek, akkor is zavar nél
kül folytattuk a napirend saeriut való éleiét 
Emellett az<»nban egy kis rövid lélegzetű 
Onnepélyt r- ndeztűnk. 

Nagyobb szabása ünnepségünk, a már 
szokássa vait június 30 i , amikor parancs
nokunknak nevenapja elöestejéo Csigó s. 
tisztQnk szép b'széd kiséretébe:i átadta a fá
radhatatlan zászlóanya és szülők ajándékát 
továbbá a-szolok és lótevők tiszteletére ren
dezett június 13 .ki'tábori ünnepélyünk, me
lyén a vidék ezret vetlek részt Maradandó 
nyomot hagytunk a nép lelkében a jolins 
14 eu Kis-itkén, 17 én Nagysitkéu rendezett 
lampiooos felvonul -.sunkkal nemessziva mae-
cenasaiok: felsőbOkiNagy György földbirtokos, 
illetőleg Pintér Imre plebano. tiszteletére. 
MegvendégeiésOnk mán a faln apraja-nagyja 
elkíséri a község batáráig a ott — Ötéves 
cserkészéleidnkhen elftsror — virávesőt kap-
ti.nk es lelvirágoztak bennünket. Ez már a 
bucsuz is kezdete volt Július 19 éu — esős 
nap lévén — az egész Kissitke ott szoron
gott a Kálvária kápolna előtt BljOlt az utolsó 
cserkészmisére. Es midőn a mise végén fel
hangzott a »Te Denm«, többen sírtak, mint 
énekeltek. Ezután kezdődött a tánorbonlás. 
Déli 12 órakor a taborallam helyén mar csak 
a tábori kereszt magaslott, "ameiy alatt — 
az u. n. püspöki _széken az öreg erdész: 
Szigeti bácsi törölgette könnyeit Hűséges 
kutyája ott feküdt a tábori asztal lábánál es 
mintha sajnálta volna azon láradsagát inely-
lyel'az asztal és padlábaknak leállításához 
szükséges lukakat megásta. Érintetlenül hagy
tuk még a tábortűz helyét is. Ezzel meg a 
majorbeh legények utolsó kívánságát teljesí
tettük, akik nem egyszer az örök nagy Örö
mére a tábortűztől álltak reggeli munkájukhoz. 

Ebéd után megindnil a menet Elől 
cserkészek dalolva, hátul Kurczony major 
népe (szemét törölgetve) és a trén kocsi. A 
menethez csatlakoztak még Kissitkén, Nagy
sitkén és Nagysimonyiban egész az állomásig 
elég szép számmal. Akik nem bírtak velflk a 
marsut, azok (lökép az öregek) szemüket 
törölgetve, aőt hangos zokogással elmaradoz
tak vagy már a kapában, vagy már a község 
határánáljlyen búcsúzás sem volt még I Szinte 
csak az hiheti el, aki mindent végig nézett 
Ezen hatások alatt érkeztünk meg szombaton 
Répczeszemerére, ahol miként Szentmiklóson, 
a község cserkészbarát plébánosa, Kovács 
György és Frang Gyula lOtanitó fogadtak 
bennünket. A fiakat is ők helyezték el a ha
sonló gondolkozású családokhoz ebédre és 
vacsorára. Vasárnap délután erkölcsi és anyagi 
sikerrel cserkészelőadást rendeztünk, melyet 
az iskola udvarán mulatságos cserkészjáté
kokkal toldottunk meg. Ezután hamarosan 
vonatra szálltunk. 

Az állomáson a zászlóanya vezetése 
mellett a szőlők, cserkészbarátok, több tanár 
és a velünk teljesen együtt működő 66. sz. 

lyosókon az Ottho : a vonultunk, melyet a 
: oudos anyai kezek virágdíszbe öltöztettek és 
gazdag bűffés asztallal láttak el. Parancsno
kunk: dr. Horváth Detre rövid beszámolója, 
Gaopmann Maria zászloanya és Csigó József 
s. tiszt koszooö szavai, az ott levők arcáról 
kisugárzó boldogság arról tettek tanúságot, 
hogy a parancsnok, cserkeszek es szülők 
kivétel nélkül megtették kötelességüket Ami 
lyen szép volt elindulásunk a szülői tanácstól 
felvirágozott kocsiban, olyan virágos volt 3 
heti táborozásunk es még virágosabb fogad
tatásunk, amelyhez hasonlót kevés cserkész
csapatnak volt módjában íTélni. A jókedv és 
az utolsó ooc-uzás c-ak 11 órakor csendült 

követke-

hímezve, az ifjnság készít ette. A '%rfftaj j j 
l telest Zecbmeisier Viktor keroenesmihalylu 
i esperes végzi és mint zászlóanyák S^gögaf 
{sjánosne es Pleiffer Dttóoé működnek közre. 

- i - oaaskéazulttinP""kbar), Ezután 
zett a leszámolás a csapatul és öumaguinc-
kal szemben: milyenek voltuok-Tt táborozás 
alatt és milyenek leszünk a táborozás alatt 
és milyenek leszünk a _tábnrozasuok után. 
Két szóval felelünk: vallásos hazafiak. Tud
jak és érezzük, hogy akkor leszünk hálásak 
mindszoknak, akik velünk jót tettek, ha e kél 
szót megalkuvás nélkül tettekké váltjuk. 

szegbeeerés kOveti amely A zászloszentelési 
után kezdetet veszi a szüreti mulatság r)zv 
Biráth Jánosné vendéglőjében. 

Állami alkalmazottak kölcsöne A 
Kemenesalja mult vasárnapi szamában meg. 
emlékezett arról a mozgalomról, taéjj u 

állami filkalmazottak azon csoportjának 
van hivatva a kölcsönt megszerezni, kik aánS 
idején házhelyhez^ututtak. A cikk ugy jweaa 
hogy a küldöttség Szentgotthárdra fog leuta'oi' 
hol a népjóléti mini-zter ele járulnak i k K 
csőn ligyébeu. Tényleg igy is volt eredetileg 
tervezve, de-kílzfw., mis liiidulat—'.Bitem • 

Egy barátnőmhöz . . . 
Ne kérdezd azt tőlem, edes sohasem, 
Mért oiy ború-, mindig .az en kei szemem. 
Mért vagvok most bns es oly hallgatag? . . . 
Az en szivem titkai IBdnod, nem szabad! 

Ha kedvem nem rozsas es nem kacagó, 
S nem vagyok mint régen, ölyvig, oly bohó: 
Gondolod azt hogy van künn egy ^Írhatom, 
Ami fölött én ugy elszomorodom. 

* * 
Majd eljön az idő, Te is megtudod: 
Amit most előtted en elhallgatok! 

Csajbók Lidike. 

H Í R E K . 

Báthory íTjnmunkas 
bennünket Midőn a szülök parancsnokunkat 
csokor erdővel vették körül, a zászlóinkat és 
bennünket magyarruhás kisleánykák felvirá
goztak, megindultunk dallal és trombitával a 
gimnázium felé. Takarodó után a virágos to-

Sieat Olvasó ájtatosság. Október hó 
folyamán napunktut este 6 órakor Szent 
Olvasó ájtatosság lesz az apátsági templom
ban Olvasós-Boldogasszony liszteletére. Az 
első ájtatosság szeptember 30-án este 6 kor 
kezdődik. 

Eef. pflspökválasitás. A dunántúli rel 
egyházkerület kiküldött bizottsága felbontotta 
a beérkezett szavazatokat. A beérkezett 214 
szavazatból dr. Antal Géza - püspökhelyettes 
95, Czegledy Sándor győri lelksz 58 szava
zatot kapott A többi - szavazat Kis József 
pápai és Medgyaszsi Vince lepsényi esperesek 
között oszlott meg Mivel a megválasztáshoz 
abszolút többség szükséges, a kerületi bizott
ság dr. Antal Géza és Czeslédy Sándor közt 
uj választást rendelt el. A püspöki beiktató 
közgyűlés október 29-én lesz Pápán. 

As ajiapánválaaztái ügyében tegnap 
délelőtt Szombathelyen a vármegyeház kis
termében jelölő értekezletre jöttek össze a 
megyebizottsági tagok, bogy ha lehetséges,egy-
séges álláspontot foglaljanak el ebben' a kér
désben. 

Vitel Horkay Bála ev. segédlelkész a 
héten kapta meg kinevezését a budapesti ka
tonai reáliskolához, mint százados-lelkész. 
Október 1-én foglalja el állását 

A Máv. Igazgatósága Lengyel Antal 
állomásfőnökőt Kövágóőrsről CzelldOmoikre 
helyezte á t 

Adóügyi jegyzöválasi tas Forstner Fe
renc czelldömölki segédjegyzőt a mult héten 
négy pályázó közül Nagyczenken megválasz
tották az üresedésben levő adóügyi jegyzői 
állásra. • • 

Zászlószentelés. A vonőczki r. kath. 
rssjsévwwniriiii . i . i . k | jlfaaég t'-'-hvr í én rlólnlrtn ft óiaior Vo 

nöczkön az Erzsébet-téren zászlószentelési 
Onnepélyt rendez. A diszes és értékes nehéz 
fehér selyemből készült zászlót, melynek 
egyik oldalán a magyar korona teljes címére, , 
másik oldalon Magyarország védasszonya van 

Szentgotthárd helyett Szombathelyen fogadta 
a miniszter a küldöttséget Folyó hó u -a 
délután 350 kor robogott bu a szentgotthárdi 
gyorsvonat Szombathelyre, mely a minisztert 
hozta. Ennek a vonatnak egy Igénytelen ki
nézésű I . o. szakaszában utazott dr. Vass Jó
zsef népjóléti miniszter kevés szama 
zetevel A vonat megállása után a szakuk
ból elsőnek gróf Cziráky György nemzetgyű
lési képviselőnk szállt le s nagy buzgalommal 
szinte h-leizzadva kereste a küldöttséget a 
lömeg között, kiket annál könnyebben talált 
meg, ni-rt hiszen a küldöttség is ölet kereste 
és a vonatról való leszállás óta szemmel 
tartotta. Mikor képviselőnk a küldöttséget 
mevtalálta, jobban mondva mikor egymásra 
találtak, szinte atyailag fogadta őket és a 
küldöttség valamennyi tagjával kezet szorítva, 
vezette a miniszter elé. A küldöttség bemu
tatása után annak vezetője őszintén feltárta 
a miniszter előtt a mai katasztrofális lakás-
nyomort. Rámutatott arra, hogy meunyire as 
erkölcsbe vágó, mennyire az egészség rová
sára megy az, amikor a mai lakásnyomor 
következtében két család is kénytelen lakni 
8—10 családtaggal egy penészes visióban, 
felnőtt gyermekeivel; hogy a házhelyhez való 
juttatással a lakásínség megoldása volt a fő
cél, hogy az állami alkalmazottak lerongyo
lódott tömege csakis állami segítséggel tudja 
kis lakásait lelépiteni és hogy ez lehetővé | 
rálljék, kérte a minisztert hogy a kezébao J 
levő hatalmánál fogva segítsen lehetővé tenni 
a kislakások {elépítését és a mai romboló i 
lakásnyomor 'megszüntetését Dr. Vass József 
népjóléti miniszter nagy figyelemmel hallgatta , 
meg, a tények előadását' és felszerelt kérvé
nyüket átvéve ígéretet tett, miszerint minden 
lehetőt el fog követni, hogy a szerinte is 
jogos kérés teljesedésbe menjen. Várjuk teáit 
a kegyelmes ur jóindulatú döntését Ezúton 
külön is köszönetet- mondunk méltóságai j 
gróf Cziráky György szeretetre méltó kép
viselőnknek azon ügybuzgóságaért mellyel i 
kérelmünket annyira a szivén viselőleg kép-
viselte. Kérjük őt, hogy .ügyünket szíveskedjek 
tovább is olyan jóakarattal kezelni, mint ahogy 
eddig telte, akkor azt hisszük, nem hiába 
való volt a mozgalmunk megindítása. Cs. J , 

áz aj polgári fiúiskola befejeiéie. 
Csütörtökön a vallás és közoktatásügyi mi
nisztérium részéről Schrőder Ervin h. állam- ; 
titkár és Dulovits Árpád miniszteri tanácsos 
lejöttek községünkbe és megtekintették az •,-
épülő polgári fiúiskolát Az építés vezetősé
gével megbeszélték a hátralevő munkálatok 
keresztülvitelének lehetőségeit, amely megbe
szélések eredményeként megállapították, hogy 
az építkezés november 15-re teljes befejezést 
nyer és az épület átadható lesz az iskola 
céljaira. 

Ruhakiosztás a rokkantaknak. A czell
dömölki szolgabiróságon a héten osztották ' 
ki a járási rokkantak számára a ruhaszö
veteket i ^ . 

•Hanta az életét. özvTKreöner Jé-
zsefné marlonfapnsztai intéző 85 éves édes
anyja felakasztotta magát Az öngyilkosságnak 
életuntság az oka. 

http://ut.ni
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I Kizárólag elséren I 
I d l minőségben a I 

legelőnyösebb 
I irakon 

Női és férfi ruhaszövetek 

S T E R N JÓZSEF R. T. 
Budapest, Calvin-tér 1. Alapíttatott 1860-ban. 

Női, férfi és gyermek fehérnemnek. Vásson és mosőáruk. 

Kizárólag el: óren 
dt minőségben 

legelőnyösebb 
arakan 1 

Rokkant nap. A roktautak vasmegyei 
csoportja október 5 én nagyszabású népünne
péllyel egybekötött Rokkant-napot rendez. A 
oépunnepelyen m»gjel«oik József kir. herceg 
ea Auguszta kir. hercegnő őfensége is, vala
mint a HadrOa Nemzeti Szövetség aj elnOke 
vitéz Csécsi-Nagy Imre altábornagy, Macher 
Rezső alesredes. ügyvezető igazgató es Csak * 
Jór-wf főtitkár. Ez alkalommal tartatik a köz
gyűlés is, igy igen kívánatos liugy ... tözgyU-
léten H tagok niiuei impozansaDb szambán ; 
jelenjenek meg ófeisegeek ds a .varmegye . 
ootabilitasai előtt. Az ünnep reggel 9 órakor 
taton misevei kezdődik, utána közgyűlés a 
varmegyi4iáza nagytermeben, défutan 3 órakor I 
a Szent István pariban ilé'pIlUlM'pel) A luk 

WEItERí*ü*E* 
divatáruháza Czeildömölk 

Járásbíróság! épület. 

Czletüoket megnagyobbítottak, 
á rurak tá runka t Kibővítettük, raktáron 
tartjuk a következő cikkeket: 
Férf i szövetek. 

. Angol öltönykelmék, fekete szmo-

kantnapot Vasvarmegyébe a laki - nyomorral 
küzdő bajtársaink íelsegélyezese végett tea 
dezik, ezért siessünk segiLségOkre. ségitsUnk 
letörölni a kenyerzereső férjüket vesztett 
özvegyek s apátlan-anyátlan arvak könnyen. 

Papaiak kirándulása a Sághegyre. 
Csütörtököt. a_deielőtti vonattal a papai női 
kereskedelmi iskola~4i0venn^Z£LérJte-*.tek. vá
rosunkba Kapussy Lucián igazgató vezetése 
es a tanári kar kísérete mellett. Innen ki- ^ 
rándultak a Saghegyre, ahol annak szépsé
geiben gyönyörködtek. A délutáni vonattal ; 
utaztak vissza Papara 

A czolldőmölki Haria harangra ado 
•ányok. N. N.-1 millió K Raffel Mihály 1 
millió K, Haczky Egon. Prédl János, Klein 
Testvérek 500 ezer K , Tóth Ferencj gróf ; 
Cziráky György 400 ezer K. Kuthy József, | 
özv. Horv.nb Jaii'-ne, Morocz Eiuiii.ui.Németh 
József 200 ezer K, Szagán János, Szagán Ja 
nusné, Horváth Gyula, Venesz Sándor 150 
ezer K. Németh Karolv 105 ezer K, Pejkó 
József, Pum János, Hol per: József né. Nagy 
János, An.y.-.i Pal, Nagy Karoly, Takács La
jos. Gerse János, Máióthy László, Marton 
Lajos, Horváth Vmce plébános, Csupor ven
déglős, Szabó Károly, Pirin molnár, Ifj. Gróf, 
özv. Horváth Pálné, ifj. Szabó Vendel 100 
ezer K, Hálás köszönet. Plébánia hivatal. 

Beleugrott a kútba. A mult héten Ke-
menespalfau az ndvarban levő kútba bele
ugrott ifj. Laezi Gaborné, akit még élve ki
mentettek. Az életuntat apja Veretiély Antal 
hazavitte Bobara. 

Felülfizettek a CzelldOmOlki Sport Egy
let 1924. évi szeptember bó7-éo tartolt tánc
mulatságán: Gyömörey György 500 ezer K, 
vitéz Fekete Lajos, Hálzky Egon 300 ezer K, 
N. N„ Petke Gynla, Klein Vilmos, N. N. 100 
ezer K, Vatdioger József, Varga István, Szita 
Kálmán, Bíró N , Gyarmati László 50 ezer 
K, Berecz Lajos 32 ezer K, Páli Lajos, Weisz 
Sándor 30 ezer K. Sipőcz Juliska, Tóth Ist
ván, Schlesinger Zsigmond, Vincze Sándor, 
Weiler Testvérek, Steiner Sándor, Szabó Fe-

, reac, tf. N., Reich Imre, Sillinger Ferenc, 
Tóth István, Németh Sándor, Kolozsi Sándor 
26 ezer K, Kiss Sándor, Ozv. Nyulász Józsefné, 
Vajai Sándor, Nagy József, Déri Géza, Vintze 
József 20 ezer K, Szarka Károly, Fábián 
Dezső, Cser Lajos, Komatits Ernő, Gyarmati 
Karo.v, Szarka Károly 15 ezer K. ifj. Móritz 
László Budapest, Galambos Béla, Nagy Antal, 
Molnár Ferenc, Szétag János,. Horváth Pál, 
Koczor Dániel, Sárvári István, Taschner Jó-, 
zsef, ifj. Berkes János, Kerekes Jenő, Szakát 
György, Dinkgreve Nándor, Virág Antal, Nagy 
Elek, Adorján Dezső, Ozv. Tátrainé, Vajai 
Károly, Holpert József, Metzger János, Szabó 
János, Németh Pál 10 ezer K, Egerszegi Jó
zsef, Schiling Jenő, Zacsik Károly, Nagy La
jos, N. N , Németh Ferenc, Szarka János 5 
ezer korona A- szíves felűIBzetőknek ezúton 
mond köszönetet az elnökség. 

— kálOJOH S IÉ KVfT"—«"rnjantwn 'RT 
kis fiu lábára rálépett egy ló, amely által a 
kis fiu lábát Összeroncsolta. A helybeli k ó r 
házban ápolják. —— ^ — , — 

kmg és Zsákéit szövetek. Finom velour 

Tánciskola. Kominek tánctanár a tanc-
kurzusát szeptember 22 én hétfőn kezdi meg 
a Koronában, tanítási idő este 8—10 ig. A 
tandíj 100 ezer korona, voltnOveodélek ked
vezményt nyernek. Külön csapatokat és ma
gánórákat elfogad. Beiratkozás bétló > este 7 . 
órától és a tanítás alatt. Október 5 <> vasár
nap 8—10-ig táncgyakorlat lesz. Dj táncok: 
Blues, Doobla Fox, Jáva, Tangó, T• •henka-
inen. Samba stb. tanítása. 

148 oldalas alkut 8000 korona art 
a SsiaháZl ÉlOt Iucze Sándor het •, . ,k 
uj szama Buubury — Drótostót—C t e l g á 
meg gyönyörű képekben és írásban Dar.-b-
melléklet: Kreutzer szonáta.. Ferei J iraef 
levele Schratt Katalinhoz. A korzó i epe pá-

[ lyérni azaánaátca — oldalas j . uianul 
és tükörposzto télikabát Jtelmék, Oublé 
Kagláu kelmék. 
HŐI szövetek. 

Sima puplinok és schewiotok min
den színben, kazánok, női posztók, kosz
tüm kelmék, divat aljszövetek, velourok 
é s Ö v e r k o t kabát keimék. 

Cosmanos-gyapju és pamut delinek, 
Enderlin és Goldberger festők és Bar-
hetok, férfi ingzefirek, liberlik. 
Kelengye cikkek. 

Kanavásznak, l i l iom vásznak, Scbroll 
scliiffonok, angol schiffon-batist 80, 90, 
120 cm. szélességben, paplan és lepedő 
vásznak, asztal és ágyteritök, damast 
abrosz és törülközők, paplanok. 
Férli divatcikkek 

Kalapok, sapkák, nyakkendők, zseb-
, kendők, kész férfi ingek, gallérok, ké

zelők, harisnyák éa zoknik. 
Mii divatcikkek. 

Flór, • muslin, selyem és fátyol ha-
I risnyák minden színben, gyermekharis

nyák minden színben és nsgyságban, 
Keztyiik. tüzővédők, kész női ingek és 

l Combiin-k. 

Szabó kellékek. 
Raktáron tartunk mindennemű 

férfi es női szabókellékeket. 
Selyem arak. 

, ,.. Taftalinok, Crepdesinek, Trikkosely-
mek miriden színben. 
Kési női kabátok.-

Külön konfectio osztály velour, posztó 
: és kötötr női és gyermek kabátok, női 
j és gyermek schwetterek, mellénykék 
; Qemperek). 
' Kendőárnk 

Gyapjú plaidek, pamut sálok, posz-
{ tó nagy és kiskendők, gyapjú és pamut 
! fejkendök és kötött kendők, 
i Szőnyegek, pokrócok, gabonán zsákok. 

Penti cikkeket a legolcsóbb árban 
árnsitluk 

Orthopád CIPÓKÉT 
tndtalpu, donga, fagyos, bütykös vagy 
bármilyen rendellenes lábakra a leg

tökéletesebb kivitelben készítenek 

M ó r i t z és G á p e l 
szakorvosilag elismert Orthopád műcipé-

zene 
• lati 

>án dr. 
tekintet -

irányú 
* olyan 
naptári 
.asznos 

gazdag mozirovat — autó — sport 
— divat. -A színházi Élet negyedévi -
dija 80000 korona. Kiadoluvatal I 
Erzsébet körút 29.-

A Magyarság cimü, Milotay Is. 
kitűnő tollával szerkeszteit. minden 
ben tartalmas, kereszteuy nemze: 
napilap ingyen ad minden előfizetői 
evkönyvet, mely nemcsak .kimeríti, 
részt tartalmaz, de olvasmányai és 
ismertető cikkei bárkinek élvezetes olt smányt 
és szórakozást nyújt. Kiadóhivatal Hudape-l 
VIL, Miksa utca 8. 

Salandra Európa békéfarol Kómából 
jelenük: Az Osazea • aaazországi lap v d:c é-
rően kommentáljak és részletesen i-mertetik 
Salandrának a genfi olasz delegáció' vezető
jének a Népszövetség előtt elmondó' • es eddig 
csak kivonatosan ismertetett beszédéi. A la
pok szerint Salandra többek között kijelen
tette, hogy Olaszország örömmel járul hoz/.á 
Európa civilizált népei békéjének közös biz
tosításához, már amennyire as — harileg le
hetséges. Most már nem aspirál Olaszország 
másra, minthogy természetes határait bizto
sítsa, melyeket dicsőségesen szerzett meg 
magának. Salandra beszéde további folyamán 
kijelentette azt, hogy a Nemzetek Szövetsége 
oem alkalmas arra a feladatra, amelyet reá 
rónak. Veszélyt lat abban, hogy speciális szer
ződésekkel ál la droso portokat léteaib-nek, ame
lyek egymásnak . versenytársai, egymással 
szemben ellenségesek és esetleg azt eredmé
nyezik, bogy az egyes államok nem csak 
hogy oem csökkentik fegyverkezésfll et, hanem 
az eddiginél is több. költséggel és eréllyel 
igyekeznek haderejüket lokozni. Oaszország 
hajlandó a lefegyverzési konferenciákon reszt 
venni, de nem mondhatunk le arról, hogy 
megfelelő katonai erő felett di- ponaljunk, 
mint az állam szuverén függetlensége és biz
tonsága érdekében. Valószínű egyébként, hogy 
a konferenciák egyike sem fog végleges és 
teljes megoldást létrehozni. 

szek Bndapest, 
Andrássy-ut sarok. 

Jókai-tér 4. 
Telefon 55—05. 

M i n d a z o k n a k 
akik orvosi rendelésre kávét nem 
isznak és akik kávét jelenlegi 
magas ára miatt vásárolni nem 
akarnak vagy nem tudnak, helyes 
kivezető utat, illetve tökéletes pót
lószert találnak, ha a régóta be
vált Franck féle Enrilo-t hasz
nálják, mely minden egyéb pótlék 
hozzáadása nélkül a babkávé izét 
legjobban közelíti meg,kellően erős, 
valamint összetétele miatt nagyon 
tápláló, kiadóssága pedig az állandó 
fogyasztásra rendkivOl o l c s ó v á 
teszi. E N R 1 L 0 . 
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Komin őrmesterek hóitette^Szatmar-
ról jel utik: Az itteni Barbnl-féle korcsmában 
három román őrmester mulatott. Mulatozás 
közbei egyikOk észrevette, hogy az utcán 
re.: i> - igu-a. Erdélyi János vasúti őr halad, 
aki * . •'mnifrui -l 'Wtt^tm f»' karját Az 
'őrmr- • r (elbuzdította társait, akik- Erdélyi 
oláu i aaolak. Erdélyi menekülni prónáli, 
sikert, t n lakásába rnenekflloie, de a hős 
őrme-'--ek fegyvereikkel felt'rtek a lakaa 
sjtajá'. Erdélyit es felesegét lakásukon sulyo-
pán ciegsebesilették. A szerencsétlen házas-
nárt S kórházba szállították és őrölhetnek, ha 

"^gTS^fttiTÍUinak ellenfijFeljarájL 
L rombolják az aradi Tárat. Aradról 

jelentik: A va;. • előterjesztésére a kormány 
e ha arc. :ta (és a hálarozathoz már a inini»z-
te r t t -Mi is hozzájárult) hogy az aradi várat 
rövid. • i lebontatja és a felszabaduló terü
leten i ddlőtelepet létesít. " 

KiTáiiéínlt migyarok sorsa Del-
aner:.tbaa. Berlinből jelentik: NiW Yorkba 
c-ik most érkeznek részletes jelentének a 
tr jz i i . forradalomról. A jelentés-ék szerint 

RJrWfíNESALJA 

l lembu »k—magyar vett 
r- t: ozOlOk sokan elestek, vagy fogságba 
ju. ' i i . . Az elf' tolt magyarok közOi Onrabert 
a korm ínycsapatok kivégeztek. A magyar kí
vánd.r ik leírhatatlan nyomorát lelketlen Ugy-
UÖVftk rra ha.-zualtak, hogy a szerercsetle 
Dek ' magas z««ld igerésével forradalmi 
zászU jakba toborozták. A m i - - . ) 500 
tőnyi i . igyar zászlóaljat a legveszedelmesebb 
harevi ..álba kilidiek és a csapat legnagyobb 
r»'sze •pusztult. • 

Színdarabok 

Zengorát SS^Taffi 
Jenő zongorahangoló. Előjegyzések •• lap 

• kiadóhivatalába keretnek. 

Értesítés. 
Van szerencsém az igen tisztelt 

építő közönség b. tudomására hozni, 
hogy téglagyáramat saját kezelésbe vet-
tem. Föturekvésem lesz a t. építő kö
zönséget mindenkor jó anyaggal és 

i áron kiszolgálni. — 
"Szíves pártfogást kér, -

_ Marton Izidor 
.. ; * téglagyáros. Pápsi-u. 9. 

Árverési hirdetmény. 
Borgáta község elöljárósága a kép

viselőtestület határo'.alá" aiapján Jtöz-
hirré teszi, hogy a községi büTökosök 

~^f-3&. svain. 

Az ország legnagyobb faiskolája 

Unghváry László-^ 
faiskola, szőlő- és borgazdasági rt 

C Z B 6 L É D 
Árjegyzéket kívánat
ra ingyen és bér. 
meulve küldünk. — 
• Műkedvelő. és Ha 
crnnkerté^-et. cimfl 
illusztrált szakmun
kánk 50 ezerjtiirox 
náért megrendelhető. 

Kertművészeti és telepítő iroda: 
B U D A P E S T 

IV. Ferenciek-t 3 Félem 14. Tel. 1 152 07 
Faiskolai lerakatok: 

Bndap»st. I . Viliánvi ut 16, W-nntegl Sán
dor VII Erzsébet k-né ut 39 Jóst Perébe, 

Ha olcsón és jól akar tulajdonát—képező 973 -kai—holdon . 

gyakorolható vadászati jog 1924 é p f t k e Z J Q Í . 
február 1-től számítandó 6 évre vagyis JkT 

a I • íagyobh választékban kaphatók | 
Dink^-.-ve Nándor papirkereskedésjében. j 

G a l g ó c z y tanintézet 
Budapest, VIII. Mária Terezia-tér 3., 
teljes anyagi garanciával készít elő i 

, tnagánvizsRákra. érettségire. I 

Ovadékképes állampapírok,! 
záloglevelek és kamatozó 
kötvények Tétele és eladása. • 

Jdkobovits Gyula és Tsa 
Budapest, V., Országház-tér 9. sz ia . 

fjraaigliaazal zzestbea. j 

1 hintó, 1 könnyű kocsi, 1 
szekér olcsón eladó. 

Cini jnegtudható a kiadóhivatalban. 

Eladó egy gazdasági ház 
ni.-y kerttel, gazdasági udvarral, két 

istállóval és kocsiszínnel. 
Ugfari.it egy tágas helyiség, mely bár
mire e műhelynek alkalmas, azonnal 

béri 'adó. Cim a kiadóhivatalban. 

1930. január 31-iz a borgátai község
háznál 1924. október 5-éJi délután 2 
órakor megtartandó nyilvános szóbéli 
árverésen' bérbe fog adatni, 

* Kikiáltási ár 8' mm.buza.árverés i 
feltételek* a kissointyói körjegyzői hiva
talban megtekinthetők. 

Horga'.a. 1924 szeptember 10. 
Tóth, körjegyző. 

ngy cementáru szükségleteit 
fellner Lajosnál szerezze be 
Ostifyasszonyfan, ahol kutcsövek, hid-
i sövek, hornyolt és sima tetőcserepet, 
cement és |árdalspökal, etető és italó-
viiiyul. kerítés oszlopot_^é%,az összes 
cementiparba vágó cikkeket a legjulá-

nyosabban beszerezhet. 
Kérjen építési anyagokra árajánlatot. 

Szülök figyelmébe! 
A kezdődő iskolaév alkalmával felhívjuk a t. szülőn figyelmet üzletünkre, mint a 

legelőnyösebb beszerzési lorrasokra. 
Nagy választékot nyújtunk a következőkben: 
Cn. nOi és gyermekharisnyak, soknik, keztyük. kötött kabátok, mellények, sz vet terek 

tricoáruk, kötények stb. 
Un és női í lorti-intik, továbbá a legújabb divatú bíusok, övek; kalapok, sapkák, 

retikOlök, sétabutok stb. 
Előrajzolt és kész kézimunkák, hímző, kötő, horgoló-selyem, pamut és gyspjufonalak, 

cérnák, magyar perzsaszőnyegek minden nagyságban. 
Babakrlengyék, piperecikkek, diszkosarak, szalagok, csipkék, cérnák stb. 
Sportcikkek u. m. foollball, vívó éa athletikai felszerelések, dresszek stb. 
Mindezek a iegolcsobbtúl a legfinomabb kivitelben. 
Női ruhák guvlirozása, plisszirozasa és hohlozasa. 
Amídői mégegyszer t. vevőink figyelmébe ajánljuk üzleteinket, megjegyezzük, hogy 

aki ezen hirdetésre hivatkozik, a vásárlás végösszegéből 5 százalék engedményt kap. 

Ifjr Stern Lipót P Á P A . Alapítási év ini Stern Vilmos 
Postapalota. . . - — _ Fő-ntca 21. 

Előoyomda sajal chablongyartással. Divatkülönlegesseg és sportcikkek. 
Kér jukk í rak i t i inka t áUandoan figyelemmel kisérni I 

l i n d e n gazda tudja, 
>T. . ' 9 kogy 

2*egS£ K W I Z D A P L O I D 
V i j j j ^ * (gwüdl restitutions fluidja.) 

KWIZDA marhatápszere , 
KWIZDA sertéstápszere, 

gazdaságában nélkülözhetetlen, mivel 
ezek az állatok egészségét és erejét 
len- 'irtják. Ezen beváltJiáziszerek ismét 
•r . nüit kaphatók. Gyógyszertárakban, 
• it ri.-.kban és háztartási cikkek keres-
k»d- -ében, vagy közvetlen a raktárból: 
Gyo lyszertár a Szentlélekhez Buda 

peat. Király utca 12. 

35 
Most már mindenki meggyö 

sődhetett, hogy jó árat leg

olcsóbban beszerezni csak 

ZLEHOVSZKY 
DEZSŐ 
(Nemzeti) 

• a g y a r Á r u h á z á b a n 

lehet (Járásbirósági épület.) 

Czelldömölkön. 
3„Mld^s_^kác erdó 
vidéken kitermelésre 

eladó. Cím a kiadóhivatalban. 

Az öszi idényre raktárunkra érkez
tek eredeti angol öltöny, felöltő és 
télikabát szövetek, női ruha és kosztüm 
Kelmék, kabát veronrok feltűnő olcsón 
lesznek árusítva, iskolai ruhákra való 
szövetek. ScbifTonok, ágynemű é s lepedő 
vásznak, mindennemű mosó és divat
kelmék, mosóáruk. , 

Férfi ingek 2 gallérral már 100 ezer 
K ért, kalapok, sapkák, nyakkendők, nadrág
tartók, aéi és férfi harisnyák óriási válasz
tékban. Paplanok és takarók, mindennemO 
rövidáruk, cérnák, selymek, szalagok, csipkék, 
gombok,. csaltok stb. ~ . 

Vételkéoyszer nélkül kérjük az igen 
tisztelt vásárló közönséget, mielőtt vásárlását 

.eszközölné, saját érdekében keresse fel Áru
házunkat, ahol meggyőződést fog szerezni ugy 
áruink "elsőrangú minőségéről, valamint meg. 
lepő olcsó, versenyképes árainkról. 

Szíves pártfogást kér Zlehovsiky Dezső 
(Nemzeti) Magyar Áruház 

aiiam—miiHaa. C í U « n f f i » . 

http://Ugfari.it

