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KEMENESALJA 
Megjeien minden vasárnap reggel. 

Hirdetés dija előre fizetendő. ~ 

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

KeJplős uencer íQPés kiadó : 

D I N K O R E V E NÁNDOR. 

. Szerkesztőség «s kiaáénivatal: 
Dtnagreve Nándor -unny nyomdái* Cz>"'döniCi'k")n, 
id»_tn«ni^döz^a. szillemi réert illető közlemények 

hirdetSek éa oundennemü pénzUievkek. 

Magyar mezőgazdasági válság 
Ina •arschall Ferenc dr. 

nemzetgyűlési képviselő, a Magyar Országos 
Mezőgazdasági" Kamara igazgatója. 
Alig van közgazdasági probléma, 

melyét az utúbbi. két esz tendő alatt 
|Ahh-i ainiegeltek volna, mint a mező-
gazdasági hitei kérdését. Köztudomású 
tény az, bogy a háború öt esztendeié 
alatt, majd a háborút követő forradalmi 
időkben, nemkülönben a román meg
szállás alatt a mezőgazdaság felszerelé
sében, üzemanyagában , termelési esz
közeiben nagyon leromlott ugy, hogy 
igy ál talános restauráció nemcsa): me
zőgazdasági érdekből, de az ország 
egyetemes közgazdasága^ érdekében is 
halaszthatatlan. 

Ma a magyar mezőgazdaság a leg 
válságosabb napokat éli és az az egy 
előny, amit ránézve a háborús évek 
hozlak, hogy t. i . az adósságaiktól meg
szabadultak, azokkal az óriási hátrá
nyokkal szemben, amit a mezőgazda
ságra nézve a háborús rekvirálások, 
ármakszimálások, az ezekben az évek
ben fokozott mértékben folytatott rabló
gazdálkodás hozott, nemhogy kiegyen
lítené egymást, hanem a mezőgazdaság 
gazdasági mérlegéi határozottan meg
rontotta. 

Mindezekhez hozzájárul még az 
idei rossz termés, mely a válságos 
helyzetet még csak fokozta s amely 
sem közellátási, sem pénzügyi, sem 
kereskedelmi szempontból nem parali
zálható. Ilyen körülmények között most 
már elodázhatatlan kötelességévé vált 
az illetékeseknek, hogy a mezőgazdasági 
hitel problémáját rendezzél: és pedig 
első sorban a rövid lejáratú hitel lehe
tősegeinek megteremtésével. E tekintet
ben különösen aggasztó a helyzet azért, 
mert sem a fővárosi bankok, sem a 
vidéki takarékpénztárak nem foglalkoz
nak agrár-hitelezéssel, egyrészt a köz
tudomású pénzszűke, másrészt, inert 
tőkéjüket saját mezőgazdasági üzemeik 
finanszírozása veszi* igénybe. 

Óriási érdek tehát a körzeti hitel
szövetkezetek és a falusi hitelszövelKe
zetek inegeiősitése és főleg az, hogy a 
Nerqzeti Bank a szövetkezetek ötszörös 
felelősségét tekintetbe véve a hitelnyúj
tásoknál ne csak az alaptőke egyszere
sét, hanem többszörösét vegye figye
lembe és ilyen mértékben adjon hitelt 
a szövetkezeteknek. 

A rövid lejáratú mezőgazdasági 
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hitel ügyét előnyösen szolgálhatja a 
mezőgazdasági ingó jelzáloghite! beveze
tése, nemkülönben a békében meglehe
tősen népszerű hitelbiztosítási jelzálog 
is, melynek' ma óriási akadálya az ér
tékelési illeték. A szövetkezetek köz
ponti irányítása olyau kérdés, mellyel 
sfirgőnen fngla Ik-nvni kell *p„n » rövid 
mezögaz lasági hitel szempontjából Fő
ként á kisgazdáknál fontosak ezek a 
körülmények, akik ma részletekben 
kénytelenek eladni terményeiket és ezzel 
a helyi piacon tui kedvezőtlenül befo
lyásollak az .iralakulástr-iiyeti szövet
kezetek a kékében már alakultai is és 
elsorvadásuknak a háború és a központi 
irányítás hiánya volt az oka 

Ami a hosszúlejáratú hitel kérdé
sét illeti, most az a vélemény alakult 
ki a legkomolyabb szakkörökben, hogy 
itt csak a külföldi tőke érdeklődése 
segíthet. Az érdeklődés előfeltételeinek 
megteremtésére azonban gondoskodni 
kell arról, hogy elbárittassanak mind
azok a jogi es pénzügyi akadályok, 
melyek még a külföldi tőkét visszatart
ják attól, hogy a magyar mezőgazdasági 
üzemekben keressenek elhelyezkedést. 

Ebben a tekintetben minden bü
rokratikus kicsinyeakedéslől el kell te
kinteni, akár illeték, akár kamat kér
déséről legyen szó, mert esetleg, amit 
az államkincstár elveszít illetékekben, 
sokkal bőségesebben kapja vissza akkor, 
ha a mezőgazdasági termelés életfelté
teleit hitel segítségével megjavíthatja. _ 

Házhely tárgyalások. 
F. hó 13, 14. 15 és 16-án volt közsé

günkben az nj házhely igéuylők igéoyjogo-
sultsagának megállapítása és a jogosnlt igény
lőknek házhelyhez való juttatása. 

Az igénylök igen nagy része azokból 
állt, akik s. mnlt évben kaptak már házhe
lyeket, de mivel az akkor fizetendő 1500 
korona eljárási költségei nem fizették be, 
jogoktól elestek, illetve törölve lettek az 
igénylök soraiból. 

Amennyiben pedig ezeo igénylők között 
közszolgálati alkalmazottak is nagy számban 
voltak, akkor szintén elestek az igényük tő:, 
illetve a tárgyaló biró egy kalap ala helyezte 
ezeket a más közséyi lakosokkal. Minthogy 
pedig a törvény világosan kimondja, hogy a 
közszolgálati alkalmazottak előleges eljárási 
költséget nem tartoznak fizetni, n közszolgá
lati alkalmazottak megbízottjai utján az ak
kori végzést megfellebbezték a Földbirtok 
Rendező Bíróságnál. A bíróság a fellebbe
zésnek helyt adott és utasította a kirendelt 
birót az nj tárgyalások megejtésére. Ezeo s 
tárgyaláson azután nem csupán a közszolgá
lati alkalmazottak Bgyri voltak tárgyalva, 
hanem a községi lakosok azon részének igé

nyei is, kik időközben njra jelen kertek. 
Baj volt azután a községi lakosok azon 

rasrével, kikről a biró megállapította, hogy 
már házhelyet egyszer kaptak, d« az eljárási 
költséget nem fizették le. Ezeket bizony saj
nos, a bizottság nem volt k'pcs megvédeni 
és ezek a házhelytől végleg elestek. Ugyan
csak elestek olyan igénylők is, kikről meg
állapítható volt, hogy házat valami uton-
lüodóív érőkéinek, vagy máris fieokfllfk, , 

Az nj földbirtok novella értelmében 
ezután senki sem mentesttl az eljárási költ
ségek megfizetése ajól, t e l i t ősként adódik, 
hogy a közszolgálati alkalmazottak is tartoz
nak az eljárási költségeket a.kihirdetés után 
rögtön megfizetni. Epec ezért figyelmeztetünk 
mindenkit, hogv saját érdekében valónak 
tartsa az eljárási kóitsegeket a kitűzött idő
ben lefizetni, mert ha ezt elmulasztja, többé 
soha nem lesz alkalma az igényléshez, mert 
községünkben többé igényt bejelenteni nem 
lehet. Azt tudomására adjuk a házhelyhez 
jutottaknak, miszerint községünk határában 
oly kevés földterület ájjt i endelkezésre, hogy 
a tárgyalú bírónak nagy gondot adott a 215 
uj igénylőt elhelyezni. Azért a legiöbb igény
lőnek bizony csak 150 öles házhely jut és 
csak kevesen juthatnak. 200 ölen házhelyhez. 

Ezúton adjuk tudomásul a házhelyhez 
jutottaknak, hogy az eljárási költse; 30000 
korona, mely összeg 1924. november 10 ig 
befizetendő a községi pénztárnál. Ismételjük, 
hogy aki ezt az összeget a kitűzött időn belül 
le nem fizeti, a házhelytől végleg elesik. 

Házhelyet kaptak a következők: Gyar
mati Tihamér vasutas 200 négyszögöl, Bezák 
Vilmos vasutas 200, Takács Imre vasutas 160, 
Bükky János vasutas 150, Nagy Károly vas
utas 150, Varga János vasutas 150, Kiss Fe
renc vasutas 150, Légrady Kálmán lakatos 
800, Nagy Sándor fékező 160,' Egyed János 
vasutas 150, Koppányi László vasutas 160, 
Jakab Péter fékező 150, ifj. Pongráez István 
vasutas 150, Krepsz Ferenc vasutas 160, Kiss 
István üzletvezető 200, Giczi József vasutas 
200, Szombathelyi József vasntss 200, Mi-
knlka Sándor vasutas 160, CtOoge József 
vasutas 160, Koroknai István vasutas 160, 
ifj. Moiser István vasutas 160, Fleioer Béla 
vasutas 200, Patkó Sándor vasutas 160. Kul
csár István vasutas 160, Bura Jeoó pénzügyi 
biztos 150, Barabás Károly vasutas 150.Kocz 
István vasutas 200, . Török Ferenc vasntss 
160, Szabó Mihály I . ámidelmaz vasutas 160, 
Kovács Dániel vasutas 150, Németh István L 
fékező 160, Rába Antal vasutas 160, Molnár 
József IL vasutas 200, Patay Béla vasutas 
200, Berta József vasutas 150, Szeifried Ist
ván vasntaa 150, Makk József máv hivatal
nok 200, Borbély Gyula vaaotss 160, Birkás 
Gyula kalauz 200, Komatils Ernő banktiszt
viselő 200, Füzt István nyug. rendőr 160, 
Dénes Ernő ny. jár. bír. irodatiszt 260, özv. 
Höhn Vilmosne 2UU, Ozv. Vargyas Ferencné 
200, Szaluky K a r ó i y noslaszolga 160, Kemény 
József taniló 200, Simon József állampénz 
tári tanácsos 200, Horváth Sándor kertész 
200, Györffy János szabó 150, Kovács Lajos 
kömives 200, Molnár Karoly heotes 200, Kisa 
Lajos lakatos 150, Árpád Gyula ál.atorvos 
200, Hocbholczer István irodaüazt 200, Tóth < 
Sándor vasutas 200, Heimann József telek 

ANGOL RUHA ÁRUHÁZ 
ALTMANN BERNÁT 

férfi éa nöl raha raktára ' 
P Á P A , KOSSUTH LAJOS-UTCA 9 SZÁM 

riókttilet: Vaiiprém, Rákóczi tér 1. 

Tisztelettel értesítem a vásárló közönséget, k a n 

l l j Nni ós I f l á n y k a Felö l tő 
áruházat nyitottam. Csakis elsörangn kivitelt és jó 
minőségű áruk. Nagy választékban, olcsó árakban 
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Vitá l i s Károly , • 
â whety. 1 8 • fest, tisztit. 

könyvvezető 800 U i » ( József vasutas 250, { 
Simonffy tarait szíjgyártó 250, Hervay Ka
roly v j -ac i í 350, Pűcze József vasutas 850, 
S-autho Gvu'a foghazőr 150, Nagy József 
fékező 200, D i Mihály kömives 250, Székely 
Joz-eí vasul*. 850, Puiu Jáoos vasutas 250, 
Pados István vasutsa 150, Kirtcsi Jáuos vas
utas 250, Vmiczay Karoly vasutas 250, öev. 
Garay Rezsőn- 850. Palotás Mihály vasutas 
250, SchUlinger Sándor asutas 150, Bor
nemissza Károly vasutas 200, Schilling Hen
rik vasutas 200, Ágoston István vasnla' 200, 
OyOrko. Utvan vasutas 150. Aula' István 
szertár munkás 150, Kulcsár Sándor vasutas 
150, G r - er Ferenc vasutas 200. Dómján 
Gábor vasutas 150, Szakáll taván vasutas 
150, Szekér Jiinos va:ntk:. 150, Budai járnia 

vasutas 150. Sfcgor Imre rasc'.as.loO, W é h d 
ler István vasalás 200, Magyar József vasutas 
200, László Sándor vasutas 150, Tólh József 
kalauz 150, Osvsld Gyula vasutas 150, Hor
váth József I. vasutas 150. Zsiray Káro.y 
vasutf.- 200 négyszögöl. (F-o-yt kOv.) 

, h i 11 E K. 
k duuintnü rel püspöki állásra K> 

hanz : Antal Géza d'. pápai teológiai irt 
választották meg. Ma iktatják pSspOki méltó
ságába Papa , ünnep-egek keteiebm: 

Autóbaleset Gr f Mikes Jt> m megyés-
püspl mtttt pénteken autójavai Budapestre, 
a kaih uagtyOiésre ihotTrr: A <*t>ati utón. a 
roáaz "őtviiful t.iiyt.w « / autoan*o-at zöskai t, 
bogy a bent Q ő püspök a kocsi olda.ahoz 
Otődöt' • s a püspök homlokán csontig haladó 
hosszú, mély sebet ejtett. Budapestre erve, 
orvosi tanácsra ágyba kellelt feküdnie. 

Eljegyzés. Tory Imr-. Tory György 
voli czendOmöiki vasúti-vendéglős - fia elje
gyezte Budapesten Welunger Juliska urleányt. 

Tanitogyálél. A kemenesaljai r. kath. 
tanítói kor ö.'zi fcörgyü é»ét október 22 en 
délelőtt 9 urakor tartja Czelldömölkön a kath. 
fiúiskolában. - * 

Köszönet. A c e.ld >m .<i Misz a hely
beli koron- szükségleteire 800 ezer koronát 
adományozott, amely szíves adomanvért kö-
szOoetet mond a kórház vezetősége. 

Köszönetnyilvánítás. Dr. Horváth Detre, 
a soproni bencés főgimnázium 64. SzL Asztrik 
c-erK" .. csapalanak peraUCSIioka e^uloo ilio.id 
hálás köszönetet id. Szabó Karoly czelldö-
möíki maioratn.ajduuosnak a satorbt rende
zésre küldött léi millió korona nagylaka 
adományáért. 

A czelldömölki Maria harangra ado
mányok. Öz. . I' -c Imreue é s . Szabó Ká 
rolyné gyűjtése, Páp ai n'.ca; Cseruics János, 
Horier János. Horváth János, Kovács József. 
Lálok Ferenc, Molnár Ferenc. N. H, Németh 
Jenő. Sulyok Ferenc, özv. V i n c e Tamn-né 
Virág Anial 100 ezer, Vas Ferenc 90 ezer, 
özv. R izmann Lajosne 60 ezer. Németh Sán
dor, Németh Eoi,'. 30 • - r, ozv. dr. Bruumr 
Ferencné, Kovács Lajos 2oNíZer, özv.Horváth 
Ignácué 20 ezer, özv. Berghofferné 2200 K-t 
adománvornti. Ezen-gyOjlöiv összege 1422200 
K. Dgyaucsak a fenti egyének gyűjtése. Ber
zsenyi Dániel BtcáoaO: Uérvay K ;. H, ,.c-
János. H.rváth Gyula, Rezi János, sefimöll 
Pál, Szabó jjÉSfiáV Szálai János, Takács Má
tyás, Vaiai í f l p T 100 ezer. Bogács József, 
Ozv. Módos Jótífefue. Rába Antal. Vajai Gizi 
50 ezer; GyörjMihá ly 30 ezer, Bárány Gyu-
lané, Gergelics István, Somogyi Bálintné.Szabó 

- János 25 ezer, Ozv. SOle'Jánosné 10 ezer K \ i 

ad .uiauyozjtt. Ezen gyüjlóiv összege 12400O0 
korona. Caányi Lamaooé gyűjtése a Hollósy, i 
Gyarmat hy, Szentháromság terén: dr. Bisiczky , 
András 300 ezer, özv. Banóczy Istvaune, BóU I 
László, dr. Doczy Kálmán, Fülöp Gyula.Gersei j 
K„ m..... Feb-rt Lajos, Kiss l itván, Klaft-; 
Gyula, Ozv, László Ferencné, ifj. Meuger Ja- , 
nos, Mujzer István, Nagy János , Ozv. Princz j 
Fereucné, Ozv. Zsigmond' Istvanné 100 ezer, 
Horváth Janó:, Kovács József 90 ezer, -Huj- ] 
b*r GyOrgy. Kéri Aotal. Leier József, Mujzer I 
István, id. Reicher István, Szálai Lajos 50 
ezer, Horváth Lajos 40 ezer, Csöng'! Józsefné, | 
Tűlti Lajos 30 ezer, GeBn Iván. -Domokos , 
Ignác (másutt is adott), Kern Kálmán 25 ezer, | 
Tóth Antal, ügi Jeoőué ' 20 ezer, Pö.öskei 
tmre -Ifi dSM, Molnár Lőrinc 50 ezer. özv. 
Hermaone I ezer, Schillinjter Sándorné 18U I 
K i adományozott. Ezen tryűjtőiv összege 

A magyar címer naiiaalatl dija. A 
magyar szent korona országai egyesített at-
mérének és Magyarország küiöo címerének 
használati dijat 8 millió K-ra emelték. Ennyit r 
tartoznak fizető; a magánosok, inagantesttt- - ' 
letek és vállalatok, ha nyomtatványaikon az 
ország címerét használni óhajtják. 

Kntvizek megvizsgálása. A belügymi-
niszter elrendelte, bogy minden ivóvizet szol
gáló kot vizet törvényhatóságonként megálta 
pitaudú sorrendben —- legalább egyszer vegyi 
és szükség eseten bakterilogia — vizsgálatnak 
k^ll aláverni. A vízminta vételének orvos 
közbenjöttével kell történnie. 

Október 31-én a főid közelébe Ostökós 
jön, amely a csillagászok állítása szerint lat-
hatn is lesz. Ezen üstökös minden 9 és fel 

3411180 korona. Halas' köszönetet mond a . 
Plébánia hivatal. j 

Segély Gorodokall elesett hősök őz 
vényei es árvái részére Kund Eremér bel j 
űgyminiszteri o-ztalytanacsos, a vo ! t7houvéd , 
husz»rezr-d tartalékos hadnagya egy millió"• 
koronát ajánlott lof abból a célból, bogy ezen I 
összeg a volt m. kir. papai 7 honvéd huszár- > 
ezred azon legénységi ál lomány- liősem-k 
Özvegyei é« ürvjii kőzt osztassék ki, akit -
1914. évi augusztus 17 en Gorodoknií e.-tek j 
el királyukért és hazájukért. Ezen ö o s e g el- : 

osrtasana; elsds<.rOeü vagyontalan, nagyobb i 
családdal bíró özvegyek, továbbá -zülótlen 
kiskorú vagy müJkaképteten árvák jönn-k 
tekintetbe. A pályázok folyó évi november no 
15 ig egyszerű levélben a veszprémvnrinegyei 
ali 'pác: Hivatalhoz (II. era 4. szárrju ajtó) 
forduljanak, mellyel közöljek az eleseti nevet, 
születési helyét és évét, illetőségi helyét, soro
zást évét és viselt rendfokozatát, végül köz 
lendő a paiyazo kora, vagyoni viszonyai, csa
ládi és egészségi állapota es mily rokoni 
viszonyban állott az eleseti hőssel. 

Meggyilkolt földbirtokos Keyedy Art 
hur egyedi földbirtokos, híres versenyistálló 
tulajdonost"szobaji'.ban a mosdó mellett levő 
lurülköző tartón leiakasztva találtak. A ható
ság is azon a véleményen volt, hogy öngyil
kosság történt. De a kastélyban és a község
ben suttogni kezdtek a földbirtokos halaiáról, 
mire a csendőrség erélyes nyomozást indított, 
aminek az lett az eredménye, hogy a föld 
birtokos veje dr. Froreich Ernő beismerte, 
hogy ó fojtotta meg apósat, ami által meg j 
akarta menteni a családot attól a szenvedés. 4 

tőt, amelyet nekik, apjuk okozott. Dr Frn- • 
reieb Eruö már a soproni ügyészségen van, • 
ahol várja szörnyű bűntettének büntetéséi.. , 

Országos vásár . C.-.e.id.'á"!!:;•.. az őszt | 
országos marha és kirakodó vásár péntekén. > 
•lolyO ho 24 en fog megtartatni. 

A Mozi ma este 6 és 8 órakor i-met 
.egy szehiaciós fi'met mutat-be: Sülyedó ha
jón, dráma a régteien vizeken 7 felvonásban ' 
címmel. 

•ilyen időt várhatunk. Sinus közis
mer* idójos szerint hosszú ősz következik. ' 
mert november 2 ig kilátás vau szép időre. 
Október .10. 31,.27, 28 é.s 29-én nagyobb 
esők lesznek, november 10—12 es 19—21 
napokra országos havaz:-.- ígérkezik, li-cem-

-bvrben nedves, hideg, ködös, hó, eső váltako
zik; tartós hideg idő ígérkezik. Nagy télre 
van kilátás, amely hosszan Ing tartani. 

évben visszatér a tüldközslbe. 
Az ev Ujuági egyesület mun vasár

nap tartotta ézevi alakú ö közgyűléséi, melyei 
ünnepélyes istentiszteletejőzöt; ine^ a lemp 
lomban. A templom mntetti iskolában Na^y 
Sándor elnök nyitotta meg a gyótest, ' meg
emlékezel: az elmull negy évr6l i rníajd átnyúj
totta Vinue József főtitkárnak az egyesület 
ajándékát, szép beszed keretében emlékezett 
még eddigi munkásságáról s biztosította az 
egyesül.-t tagjainak iMr-adó- sz f lreleteről és 
hálájáról. Az Üntiepeitete-t Viulze Jozsel meg
hatott szavakban köszönte meg. Dtauua kö 
vetkezeti a tisztujita-: Vintze József, Vmize 
Jolán főtitkárokká, Szórady Dánes karnaggyá, 
Váraliyay taván főpeaztarossa. Ihász Antal 
főe'lenőrr,', Kiss. Sándor lőkönyviaros-a. Deli • 
Árpad. Molnár Jozsel kőnyv;:irosokka,Sümogyi 
Sándor rakUrtiiaa választat tak meg. Berta 
Lajos segédlelkész fe.kereteit a hitelét irányí
tására. A lönjruar szerdán-..megnyílik, .éa 
könyvtári órák helenkini szerdán és szom
baton le 8 órától 9 Órái* tartatnak Tagsági 
díj egy aranv korona. Könyvtár díj 10 arany 
fillér. - J 

A XÍII nagy kir. űiitálysorsjatek 
aj játékterve altaláui's feltüuest kelt az 
egész országban nemcsak azért, mert a nye
remények számai 27500 ra emelte a magyar 
kir. pénzügyminisztérium, hanem mert a nye
reményeknek az összege valóban szenzációs, 
szerencsés esalben 1500000000 azaz egy és 
fe< milliárd korona nyerhető 1000 millió 
jutalom és 500 millió főnyeremény, azután -
200 millió. 100 millió, 80. 60, 50, 40,30,15, 
20. 15, 10 millió stb. nyereményeket sorsol
nak ki, összesen 18 milliárd 284 millió ko
rona összegben. Tehát biztos, hogy mindenki 
igyekszik sorsjegyet szerezni, akiuek pedig 
eddig volt sorsjegye, most még inkább részt 
fog venni az uj sorsjáték ban. Sorsjegyet azon
ban siessen venni, mert dacára annak, hogy 
ezentúl több'es sokkal nagyobbak a nyere-
ményik. a sorsjegyek szama nem több mint 
aze.ött volt. A aorsjégveá hivataius arai: egész 
6001)0 K, fel 30000 K. neirved 15000 korona 
Hozás november 12 en kezdődik. 

Ingyen könyvei teljes naptárral dos 
tartalmú olvasmányokkal ad a Magyarság 
cini') napilap minden blőfiietőjének. A Ma
gyarság Évkönyve minden tekintetben egyezni 
fog e napilap szettemével, fnssesógével, tar
talmasságával. Minthogy az ui előfizetők is 
megkapják az Évkönyvei, saját erdekében 
még ma rendelje meg a kiadóhivataltól Buda
pest VII. Miksa-ntca 8., vagy kérjen két hétig 
ingyenes mutatványszámot. 

N a j á d g a r n i t ú r a g 
BRÁZAY NAJÁD 

y ö n y ö r ü dobozban. 
KRÉM,.PÚDER, SZAPPAN, KÖLNIVÍZ. 

N i n c s e n o í c s í b b l^i^^miek M i k s a P á p a 
~" lftBat\nii«lail szükségletét fedezi, tekintse meg dflaao fnlaaniralt. •aU-AB-JAi-H <t'vr^*irTihálHlllt. "BYt"i" ' t ÍM *« BT a r | q* t ' 

kabátok nagy válasatékbari! . v i d é k i megbliásökat pontoian eszközlünk 1 

Sandek Miksa Pápa, Kossuth L.-u. 14. Hitelképes egyéneknek kedvező fizetési feltótelek I 
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| Klzárélag elaören 
' dfl tuiaéségben a | 

UgelönyUsebb 
árakon 

S T E R N J Ó Z S E F R . T . 
Budapest, Calvin-tér 1. Alapíttatott 1860-baB. 

Női és térti rohaaöTetek. N6i, iérti és gyermek fehéraemflek. Vásgoii 

' A Szinháli Élet legújabb száma kime
rítően (uglalkozik a vidéki színhazak életevei, 
melynek kéretébxnJ3"lléri Andor szerkeszté-
seben megindult Országos Színházi Élet Ma
gyarország faszé* vidéki színhazaitól érdekes 
s í n e s képeket ad. A Színházi Élet legújabb 
szenzációs szamának tartalma: Nótás kapitány, 
Imádom. Johanna premierbeszámolói ..... gyo-
uyörü fényképfelvételei, Jackie Coogan buda 
pesti tartózkodásáról készült 14 szenzációs 
| . , . s . . rp . valamint mozi, sport, autó, divat, 
zen", képzőművészet rovat és rengeteg egyéb 
npor: és fénykép. Darabmellekiet: Nagyher
cegnő és.-pinc*r teljés szövege. Kottam-Heklel 
a Nótánkat itany slagerszáma. Egy szám ára 
80O0 K, negyedévi é jéjaetéj 80 ezer korona. 
Kiadoiuvatai Budapest, Lrzaebet-kórul 29. 

Hollandiai gyermekadülesi akció. Az 
Országos Gyermekvédő Liga felhívást bocsaj-
tott ki, melyben ' felhívja a vidéki lakosság 
figyel aiét hollandiai gyermeküdolési akcióra. 
Folyó evi október es november havában Hol
landiába üdüléi céljából gyermekcsoportokat 
állit Össze. Üdülésben részesülhetnek oly gyer 
n..<kes, akik 6 évnél idősebbek, de 12 élet
evüket még a-m töltötték be, főleg 6—10 év 
kozoiti gyermekek vetetnek fel. Az üdüitetés-
tM-ri való részesülés főfe tétele, .hogy az illető 
gyermek egészséges iegyen, de ro-szul tap-
Isit, illetve gyöngén .fejlett' Ez irauü Kérvé
nyek az Országos Gyermekvédő Liga igazga
tóságához Budapest VII Vesseléuyi utci 3—A 
küldendő. CzeltdOmöltről mar sokan elküldtek 
'kérvényüket, melyre lőbben Iltiuau :r. fe.i-
hivattak orvosi vizsgalatraMint hadjuk, Czell-
ből tnbb gyermek elfogadtatott üdültetésre. 

Egész Európában jo á cnkortermes 
A legutóbbi becsietek sTennt valamennyi euró
pai állam euk orterznése. a tavalyi terméssel 
szemben jelentős: emelkedést mulai. Ebben 
az evbeu az eurúpn államukban a tavalyihoz 
viszonyítva a kővetkezők a terméseredmé
nyek: Magyarország 180000 (tavaly 125000), 
Csehország 1460000 (1 millió). Németország 
H75000 (1132000), Ausztria 60000 (47000), 
Franciaország 650000 (490850), Belgium 350 
ezer (300121X Hollandia 310000 (281923), 
Dánia 155000 (109000), Svédország ' 160000 
(155000), l-engyelország 480000 (389995), 
0 aszorszá S80000 (351102), Spanyolország 
250000 (185063), Oroszország 390000 (360000) 
A inbbi országok 310000 (188280) tonna. 
Ezész Európa cukórterméséi ebben 3Z évben 
6 7 millió lonnara becsOlik. mig a tavalyi 
termés 5 millió tonna volt. . 

Ha nem akar a télen Iázni, 
ugy mar most rendeljen porosz szenet es más 
külföldi és hazai szenet és tüzilát Wittmann 
Andor Erzseb-t-qlcai irodájában (Tel»fim 12. 
szam), gyan irodája (Telefon 34. szaro). ahol 
kívánságára előnyös arak inellotl házhoz 
szállítják a irgjobb mioösAgO tüzelő anyago
kat Ugyanott legjobb minőségű geptegla. 
hornyolt cserép es mindennemű betűn aruk es 
épül- tták. cement es mész a legelőnyösebb 
feltételek mellett kaphatók. 

Gyönyörű szép 
2 5 « v e s legyező-pálma, 
Hjesen egész- . l n n n a

 k l I a 1 0 8 1 ! é P P é l " 
séges es 'J drb. *» U L i t j c * danyok. azonnal 

olcsón eladók Cim a kiadóhivatalban. -

Színdarabok 
'Dinkgreve Nándor papirkereskedésében. 

W F . T Y . T s R ^ s t v é r e k 

diTatárohaza Czelldömölk 
Járásbirósági épület. 

Üzletünket megnagyobbítottak, 
áruraktárunkat kibővítettük, raktáron 
tartjuk a következő cikkeket: 
Férfi szövetek. 

Angol öltönykelmék, fekete szmo
king és zsakett szövetek. Finom velour 
.s tükörposztó télikabát kelmék, Dobié 
Kaglán kelmék.. 
Női szövetek. 

Sima puplinok és sebewiotok min
den- színben, kazánok, női posztók, kosz
tüm kelmék, divat aljszövetek, velourok 
és Coverkot kabát.keimék. 

Co8manos-gyapju és pamut delinek, 
Enderlin és Goldberger festők és Bar-
hetok, férfi ingzefirek, libertik. 
Kelengye cikkek. 

Kanavsszuak, liliom vásznak, Schroll 
scliiffonok. angol schiffon-batiat 80, 90, 
120 cm. szélességben, paplan és lepedő 
vásznak, asztal és ágyterilők, datnast 
abrosz, és türülközők, paplanok. 
Férfi divatcikkek. 

Kalapok, sapkák, nyakkendők, zseb
kendők, kész férfi ingek, gallérok, ké
zelők, harisnyák és zoknik. 
Női divatcikkek. 

F.or. muslin, selyem éa fátyol ha
risnyák minden színben, gyermekharis
nyák minden színben és nagyságban, 
kezlyün. füzővédők, kész női ingek és 
Cülllbriiek. 

Szabó kel lékek 
Raktáron tartunk mindennemű 

férfi es női szabókellékeket. 
Selyem árak. 

Taftalinok, Crepdesinek, Trikkosely-
niea minden színben. 
Kész női kabátok. 

Külön konfectioosztály velour. posztó 
és köbül női és gyermek kabátok, női 
és gyermek schwetterek, mellénykék 
(lemperek). 
Kendőármk. 

Gyapjú plaidek, pamut sálok, posz
tó nagy és kiskeodök, gyapjú és pamut 
ie|kendők és kőtőtt kendők. 
Szőnyegek, pokrócok, gabonás zsákok 
Fenti cikkeket a legolcsébb á r b a 

árusítjuk 

Wellner gyula veszprémi fogász min
den ho első felében Czelldömolkön tartózko
dik, mely idő alatt Hollosy-tér 22. számú 
lakásán készít minden a fogászat körébe vágó 
műveleteket. 

novemberben ser téaklál i i tú less Bu 
dapestea. A MauyarS«rtéskereskede.mi C ar-
nok november ho 8, 9 és 10 én a irtéak.alii-
tást rendez Budapesten. A kiáll : - ... .-..u 
ugyanis nemcsak a bízott és élősertéseket 
fogják bemutatni, hanem a husfedetgoza* 
módjait is- megismertetik a nagyráiizOnsegge.. 
Kiállításra kerülnek a husfeldol .o-.ó ipari 
gépek, a melléktermékek feldolgoz., sara vaió 
felszerelések, a feldolgozás eredmén -pó
dium, albumio, sörte, erőtakarmány, szappan 
stb. A kiállításra eddig számosan jelentették 
be részvételüket ugy az ipari Serte l...t:i>.-k, 
mint a gazdák, mint pedig a ht-f.-a.. .-ozó 
ipar köréből. Eddig 1400 hízott, 30t hússer
tés részvételét jelentettek be. A fci.il ij dl ser
tések közül a legkiválóbbnak minő --. í na: 
levágják és a kiállítás során fe.d isaák, a 
nyert termékeket pedig egy kóstoló uág 
fogja elbírálni. 

Vidnki kisiparosok részére syajtaaáo' 
A fővárosi kisiparosok ré-zera n.uj 

lando hitelkérdés már teljes mego'das'. nyert 
s néhány napon bélül a fővárosi kisipar a 
Pénzintézeti Központ révén jelentő- -bt' ottan 
hitelhez jut a pénzügyi kormány jleolt.ból. 
A vidéki kisipar nincs ilyen szert i - hely
zetben, mert annak részérenyujta d- '-" c '-a 
kiutalását szervezési munkák hátráltatják. Le 
kell szegeznünk, hogy a vidéki kisipar a fő-
városinál a tiitelkérdés tekintetebei i .kai 
hátrányosabb helyzetben van. A fővárosi nagy 
nyersanyag kereskedők szívesebb-- nyújtat ak 
közvetlenül hitelt a fővárosi kisiparosoknak, 
mert annak vagyoni helyzetét kceiiyebb i 
tudják megállapítani. A vidéki kisiparon tó
ként a vidéki kereskedőnél szerzi b- . tzüks-_-
letét, aki pedig nehezebben nyujtuai árolu-
telt. A fővárosi kisiparosnak m : .n.n Ali 
nemcsak áruhitelt, de pénzhitelt is szerezni. 
A főváros is tele van kisebb konjunktúra is 
pénzintézetekkel, melyek ka drág - de íre . , 
kölcsönöznek pénzt a fővárosiItetparosoknak. 
Ezzel szemben a vidéki iparos a neybeli 
pénzintézetre van szorulva, melyt. . irmnii.-k 
sincs elég pénze a fokozott hite i •!.>•.. I 
elégitésére. Mi a vidéki kisiparosok részei e 
nyújtandó bitelkérdés megoldását élénk figve-
lemmel kísérjük £ annak állásáról híven fog
juk UjékozUtm-olvasóinkat. 

Jó t a n á c s ! 
Erős, tartalmas kávét csak 

ugy készitbetünk, ha mindig 
csak a régóta bevált valódi 
Franck kávepotlékot hasz
náljuk. 

Hogy a debos > v a l é d l 
Franck kávépótlék« az után
zatoktól jobban megkülönböz
tethető legyen, ezemul U] 
köntösben barna-kék teher 
Címkével jelenik meg, oielyen 
az ismertetőjelek: a >Franck< 
név es a > kávédaráló < fcilö-
nősen előtérbe nyomulnak. 

Kemenesaljái Takarékpénztár Részvénytársaság Czelldömölk. 
Ságl-ntoa 29 FoglaJki •jk mindeoneearü bankasavü usdetestkel. Tőzsdei megbízásokat legelőnyösebben 

Ülőtől falfelé bőiét eket heti kosatkamatfa és kölcsönöket nyújt 
vaUtőkra éa egyé* értéktárgyakra. 

— — — 
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Hyilt-tér. 
I n n l U i közlőitekért feletóméget nem TÜ1»1 > S í é i t 

Bucsussó 
Celldömölkről Szombathelyre tor

tént alhelyezésem folytán ismerőseim
től, jóbarátaimtó! és sporttársaimtól sze
mélyesen nem búcsúzhattam el, igy 
eznton mondok IstenhozTádót. Tartsanak 
meg ,ó emlékezetükben. 

Horváth Ferenc 
máv. segédtiszt. 

Drogéria CzeUdömölkon. 
' Van szerencséin á n. é. közönség 

b. tudomására hozni, hogy Czelldömől
kön a Községháza epületében 

D R O G É R I Á T 
nyitok^ Amikor a n. é. közönség nagy-
rabecsü.t szives támogatásai kerei i ui 
vállalkozásomhoz, magám részéiül elő-
zékenv és szolid kiszolgálással igyeke
zem a előlegezett bizalinat raeghátáltii 
és kié demelni. Raktáron tartok legjobb 
nimíi:.-..ü (csak elismert márkák) bel 
és kii.földi illatszer, pipere és kozme
tikai kü lön legessége i t , finom pipere és 

z gyógyszappanokat, kefe, fésü,.hoom acél 
és celluloid árakat és az összes fodra-
ezati k íllékeket. Orvosi, sebészeti é s 
saiili'si. ti guoHiiikai. kötszereket, beteg- 1 

ápolísi és egészségügyi cikkeket, dro-
guáka!, vegyszereket, fényképészeti és 
háztarliiai cikkeket, Célom: mindenből 
a legj.bbat és lehető jutányos árban 
nyújtani. Szives pártfogást kérve, vagyok 

mély tisztelettel 
Á b r a h á m I s t v á n 

' oki. v.gyéMmímak, 
S*. Ororn ároeérUj.. 1 

Turul c ipők! 
Tisztelettel hozom Celldömölk és 

vidéke nagyérdemű közönsége b.. tndo-
mására, hogy Czelldömőlkön a már 16 
éve fennálló jó hírnévnek örvendő 

TURUL cipöraktárt 
átvettem, azt Sági -ntca-30. sz. alatt 
leve- üzletemhez csatoltam és dúsan 

41. szám. 

U i ó l a g 
kérjük a magyar közönség támogatását 

>S 8N A T 0 R< sweisi 
szivarkahüvelygyár rt. 

Czelldömőlkön az ei'yedárnsitással 
megbizott a Dohány Nagyárnda. 

T a n o n c u l 
megbízható Sut télies el Iá- ' 
fással azonnal felveszek. 

Hokhold István pék, 
Czelldömölk 

választékban kaphatók férfi és női szö-
; vetek, gyapjúszövetek, legtöbb minőségű 

kanáVásznak, vásznak, mosóáruk, gyap. 
I jufianellok,óriási választék kendőárukban 

és mindenféle kötött szövöt t -árukban. 
Kérem üzletemet felkeresni, minden 

vételkényszer nélkül, amikoris megtetszik 
győződni áruim kiválóságáról és olcsó 
árairól ! Szives pártfogást kérve, kiváló 
tisztelettel 

Deiitsh Mór 
Czelldömölk, Sági-utca 30. sz. 

Orthopád CIPŐKET 
tudtalpu, donga, fagyos, bütykös vagy 
bármilyen rendellenes lábakra a leg- i 

tökéletesebb kivitelben készítenek j 

M ó r i t z é s G á p e l ; 
szákorvosilag elismert orthopád műeipé- j 

Tisztelettel hozom Czelldömölk o. I szek Budapest, VI. Jókai-tér 4. i 
A közönsége b. tudomására, hogy a { Andráasy-nt sarok. Telefon 55 - 0 5 . i 

borbély ós fodrász-ipar j Zongorát ZSS&KtSZ I 
gyakorlására iparengedélyt szereztem. ' Jenő zosgorahaagoló. Előjegyzések e lap j 

Azonban üzlethelyiséghiány miatt j kiadóhivatalába kéretnek, 
nyilt üzletet eddig nem kaphattam, igy i 
ideiglenesen lakásomon Kis-atca 7. sz. 
alait dolgozom és meghívásra hashoz 

felszereltem a legkényesebb igényeknek U a m n » A 1 * R i V t O S l t r í r t 

kei. A Tumi cipők eisőr ndü gyárimé- igazgatóság : Budapest V 
nyuak, nagy keresletnek örveodeoek. S a a h f l n s i n . t ó r 1<I 

Röfős üzletemet „ f ?i 0 f . 
uj árukkal szereltein fel, a legnagyobb K 3 T I 6 11 8 Í1 K I V U I ! 

Kérje élet, tűz, betörés, bal
eset, szavatossági, szállít
mány és üvegbiztositására 

ajánlatunkat! 
Seresünk: Megbízható és 
agilis íöngynököket, helyi 
ügynököket és üzletszerzőket 

magas javadalmazással. 

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

Cim megtudható a kiadóhivatalban. 

É r t e s í t é s . 

Ü n d e n gazda tudja, 
f g s i ^ K Y I Z D A ' F L U I D 

* V * (Iwlaée reititutions fluidja.) 
KWIZOA marha tápszere , 
KWIZDA sertéstápszere, 

gazdaságában nélkülözhetetlen, mivel 
ezek az állatok egészségéi és erejét 
fenntartják. Ezen bevált háziazerek ismét 
mindenütt kaphatók. Gyógyszertárakban, 
drogériákban éa háztartási cikkek keres
kedésében, vagy kOzvellen a raktárból:-
Byógyssertár a Szentlélekhez Bada 

pest. Király utca 12. 

aaayak. 
Elvállalok bajfonatok készítését, 

színit 'eiadásokon a szereplők maszkiro-
zá;át. Arra fogok törekedni, hogy igen-
lisztrit vendégeimet a legpontosabban 
szolgálhassam ki. 

Szives pártfogást kér, tisztalettel, j 

Szabó Károly • 
borbély és fodrász. ! 

Ha olcsón és jól akar 

é p í t k e z n i , 
•17 cementáru szükségleteit 

fellner Lajosnál szerezze be 
Ostffyassxonytán, abol kutcsövek, hid-
csövek, hornyolt és sima tetőcserapet, 
cement és járdalapokat, etető és itató-
vályut, kéri lés oszlopot és az összes [ A 
cementiparba vágó cikkeket a legjutá- | X 

nyosabban beszerezhet. 

§ 

Most már mindenki meggyő

ződhetett, hegy jó irat leg 

olcsóbban beszerezni csak 

ZLEHOVSZKY 
DEZSŐ 
(Nemzeti) 

• a g y a r A r a h á s i k a a 
lakot (Járasbiróságl épület.) 

Czelldömőlkön. 

HU éa Leányka ssüvet és velour 
kabátok nagy választékban raktá
runkra érkeztek, amelyet bereze-
tóscéijábóireaiktvül oloséa 

árusítnak. . 

Iérjea építési anyagokra árajánlatot. W9fm999999mtmnWW99ÍÍL%m 

Az őszi idényre raktárunkra érkez
tek eredeti angoi öltöny, felöltő és 
télikabát szövetek, női ruha éa kosztüm 
kelmék, kabát verourok feltűnő olcsón 
Ipsznek ántsitva, iskolai ruhákra való 
szövetek. Schiffonok, ágynemű és lepedő 
vásznak, mindennemű mosó és divat
kelmék, mosóáruk. 

Férfi ingek 2 gallérral már 100 ezer 
K ért, kalar-ok, sapkák, nyakkeudők, nadrág
tartők, a i i és férfi harisnyák óriási válasz
tékban Paplanok és takarék, mm.l-r.oemo 
rövidáruk, cérnák, selymek, ssalagok, csipkék, 
gombok, csattok stb. 

Vélelkéoyszer nélkül kérjük az igen 
lisztéit vásárló közönséget, mielőtt vásárlását 
eszközölné, saját érdekébe* keresse fel Áru
házunkat, ahol meggyőződést fog szerezni ugy 
áruink elsőrangú minőségéről, valamint meg
lepő olcsó, versenyképes árainkról. 

Szíves pártfogást kér Zlehovssky Dessó 
'Nemzeti) Magyar Áruház 

Kérjük s helybeti vásárló kOeőnséget a*-
üzletOnk szük helyisége miatt beváeaslásit 
lehetőleg ne piac alkalmával eeakösölje. 
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