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KEMENESALJA 
ttegjelen minden vasárnap réttel. 

Hirdetés dija elére fizetendő. 

r o i i T i a * ! 1AP. -
FeM6> uukMitfi éa iiaaó : 

DINKQREVE NÁNDOR. 

- Bserkeaaloaéa aa kiadóhivatal: 
Dinkgrev-. -Nándor kóoy>uyomdt)a Ce IdOmöikOu, 
ide intézbnuők a szellemi részt illető közlemények 
- . hirdetéséé, éa mindennemű pénzillet.-sn. 

Agrárhitel. 
Irta: dr. Vantso Oyala, a Magyar üarda-

'» szövet-éa litazgatojs. 

Meni kell jóstehetség annak meg
állapításához, hogy télen be fog fagyni, 
tavasszal fél fog olvadni a vix. Épjjn 
•innyi Inrlnnrtnny elegendő .innak; az 
igazságnak c . megismeréséhez is, bogy 
agrárhitel nélkül nem lehet, -agrárhitel
ei lehet többtermelési remélni. Agrár-

hiteire tehát szukáén van. Es oedig 
nemcsak a többtermelés coljából, hanem 
a termelés mai színvonalának megtart-
hslása erdekében is, mert a tiz esztendő 
ota. befektetések nélkül dolgozó agri-
kuitara a legutolsó év katasztrófán-, 
termése következtében annak a lejtőnek 
szélére jutott, ahonnan kellő eegitség 
nélkflt zuhanásszerű a további nt. M -
nél tovább kéaik a segítség, annál mé
lyebbre történik a -'.uhanás és annál 
nehezebb lesz az ut visszafelé. É- ha 
volna valaki, aki a helyzetet másként 
itéli meg, aa belyesttn teszi, ha tanul
mányútra indul a bankvezérek előszo
báiba. Szemlét tart a kólcsöntkérők 
fölött éa osztályozza őket foglalkozás 
szerinL Tanulmányut jának első órája 
után meglIUpithatiH, hogy a pénz után 
szomorú hajsza folyik, bogy ennek 
résztvevői közű! nyolcvan százalék ag-
rá rit ítélést kilincsel és hogy — pentt 
nem kép .' 

Dei nagyon könnyű azt is megál
lapítani, bogy miért nem kap? Azért, 
mert pénz legtöbbnyire nincs, vagy ha 
van, olyan feltételek melleit adják, 
amilyeneket a gazda nem vállalhat, mert 
negyven százalékos kölcsönt a fold el 
nem bir. E z a helyzet érlelte meg azt 
a köztudatot, hogy agrárhitelért a kül
földhöz kell, mert csak a külföldhöz 
lehet folyamodni. Vannak ugyan pénz
ügyi teoretikusok, akik belföldi tőke 
képződésről á lmodnak és a születendő 
tőkékkel akarják a már régen megszü
letett, sőt elaggott hiteligényeket, ' ez a 
sfilius, antí- patrema elmélet azonban 
csődöt mond és hajótörést szenved e»on 
a gyakorlati igaaaágon, bogy agrárállam 
ban tőke csak akkor képződhetik, ha 
a rjazda zökkené* nélkfl! termelni tud. 
És mert ez igy van, belföldi tőkekép
ződésnek is egyik feltélele az agrárhitel, 
vagyis a belföldi tőke első aranykoro
náinak a külföldi tőke iltmaradt gyü
mölcseiből keh megszületnie*. 

Nem tudjak ilyen körülmények 

között megérteni ezt a félelmet, amely 
lépten-nyomon megnyilvánul a külföldi 
töke ellen azért , mert ennek bevonü--
lása esetleg bizonyos ipari cikkek im-

.' portjának "növekedésével kapcsolatos. Azt 
.mondják orré. a hazai ipar érdekvédői, 
hogy indusztriális szempontokból vesze
delmet jelent. A közgazdasági egyszer-
egy azonban nem ezt bizonyítja. Mert 
— kérdezzük - hol, hogyan és med
dig van megvédve a hazat ipar éróVke 
agrárhitei nélkül ? Honnan és miből 
remélhet a hazai ipar magának felvevő
képes piacot teremteni agrárhitel nélkül? 
V ' i ' j n iobb lesz-e a splendid isolation, 
a külföldtől való hermetikus elzárkózás 
to rán a mezőgazdasággal együtt a lejtő 
ázéJéze kerülni, mint az agrárhitel ér
dekében megnyitni egy bizonyos ha
tárig aá utat a külföld versenyének ? 
És végtére az a nagyobbik kár-e, ba a 
mezőgazdaság idegen tőkével feivevő-
képtsségében növekedik, vagy az, ba 
hitel h iányában tovább balkanizálódik. 

Érezzük a helyzet súlyát, világosan 
látjuk a császármetszés |ó és rossz 
oldalát. Az azonban egészen bizonyos, 
hogy mindennapi kenyerünk biztosítása 
agrárhitel nélkül el sem képzelhető, 
tehát vagy megadja ezt a hitelt a bel
földi tőke, vagy nem állja útját a kül
földinek. Ha pedig ilyen belföldi tőke 
egyáltalán nincsen, akkor ebben a szo
morú niNca-ben benne van az is, hogy 
nincstelenségflnk következményeit a 
mindennapi kenyér érdekében mindnyá
junknak vállalnunk kell. 

A báránybőr. 
A báránybőr tulajdonkénéi, nagyon ba 

c-e. jnszag. KitOuően ba lehet vele bélelni a 
ruhit. hogy bátran fütyölhessünk a hidegre 
s nem voltak épen ebből a szempontból ineg-
vetendők a báránybőr kocsmák sem, ame
lyekben valamikor apáink jártak. De másra 
is fn a báránybőr. Hzszno. portéka egyebek
nek, hogy elrejtsék alája az igazi ruhájukat 
az emberek elől, nehogy altassanak előlük. 
Hallottnak mi már gyatrán báránybőrbe 01 
tőzöu farkasokról ia. Farkassai persze nem 
találkozik senki S'-ra latiisim, de ha bárány 
bőr van rajta, egy-kei syano'lan embert 
mégis csak megtéveszt C-a . az a baj. hogy 
előbb n . bb mégis csak kitűnik az igazi bőr 
s aktur rossz vége van a játéknak. Járnak 
iry néha nazy -miberek is. Lám az angol 
miniszterelnökről, a szociálisa Mac Danáidról 
is kiderült, hogy munkás, tétére hatalmas gyár 
ré.-zvéoyei vannak-s nem is epén a legtlsz 
tibb u'.m jutott hozzájuk. Az sem maradt 
titok, Mába tagadta, hogy as erőse kommu 
nisták a barátai, mar pedig madarat a tollá

ról, embert a barátjáról lehet .n- gi-rnerui, 
amint azt mindig hallottuk. Mia. r .pedig 
mindezek kiderülte*, akkor az zugiunk mégis 
csak kiemelték a miniszterelnöki székbői Mac 
Donaldot és a hatalomból mind. n szocialista 
pereputtya;. Igy aztau letűnvén a csillag, a ' 
mi saját szocialistáinknak sem kell többet 
Londonba zarándokolni a bölo.bOz, a csoda-
rabbihoz, mint ezt Mac Donald dicsősége 
Idején teltek. Lsgalább luegniaiai! I kassza--— 
ban az utazási költség. Az angol szociálisuk 
hiranybóre eljátszotta kisded játékait 

I yesmit néha idehaza mag. it láthat 
az ember. Dgy e milyen szép, latkor egy-egy 
eivtars feláll éa eldórgi vádjait a niuató bur-
zsulyok ellen és kitárja Oleiö karjai a dolgozó 
es éhező máakastOmagek felé, akiket nem 
szüret mas, e-ak ő, akikkei.ueaa lörídik más 
csak ö, akinek sorsa f lett aggódással csak 
az 0 szive vérzik, akinél nevével c ak az ő 

| szája vau telt. De az ember mindig éa min-
, denült tanulhat Olyankor is, mikor néragon 

d . .-a. Vél-tleiiül bevetődj* egy un . r ó , . I;re, 
| ahol hízott bankar.k lap-ólnak még éjjel 

3—4 órakor is az ugrándozó tánoosuőknek a 
ni'- az egyik aszlaloál ar egyik szocialista 

I ve;ér tapsolja vörösre a tenyeret. Ki gou-
' doiua, hogy a bocs, aki nappal az alkohol 
i ellen szónokol, éjjel borospalackokkal rakja 
• meg asztalai s aki nappal a dőzsölő burzau-
• lyokat szidja, az maga sem veti meg a mu

latok füstös levegőjét a nem érzi magát ké
ny elmetlenO a megrakott asztal mellett, mi
közben vastag ujjaival egy még ' vastagabb 
gyűrűs szivart szurougat Ki gondolná, hogy 
az apostolok, akik meg akarjak vallani a 
világot, ilyen helyeken szedik magukba a vi
lágboldogító igéket a az eljöveLdfi boldogság 
útját, szamokra ugrándozó táncosnők lábai 
rajzolják meg. Ki hinné, bogy a munkásokat 
minálunk már olyan jól fizetik,hogy a fölös
legből bőven telik a pezsgős vacsorákra, a 
gyürüs "sivárokra és iná« nem kényelmetlen 
mulatságokra. Pedig igy kell lenni, mert ók 
munkások, legalább folyton azt hirdetik a 
különben honnét volna s pénz, mint abból a 
keresményből, amelyet nehéz munkával meg
keresnek. Vagy ha nem is ők, legalább a 
munkások. Ok a vezérek csak elköltik. Mert 
a báránybőr a .szeretet, a here,a nlagboido 
gitás c-ak nappalra való, amikor süt a nap, 
éjjel mikor -ötét van, jó a farkas ruhája is. 
Munkán ogy asm jnthat olyan helyre, ahol a 
vesénk vannak, nem kell félni a leleplezés
től. Vagy talán ilyenkor gyűjtik az erőt a 
másnapi harcra azok ellen, akikkel éjjel együtt 
mulatnak. Lehet 

Néha azonban a nyújban ia akadnak 
akik ismerik az alsó ruhát is. Legalább arra 
mutat az a körülmény, hogy a magyart>r 
•ráfi szocialisták táborában mozgolódások 
vannak. A leghiv.bb embereik, a vasmunká
sok otthagyták őket. O^y Wszll, már nera 
téveszti meg őket a báránybőr. s n m haj
landók a vezérek knlnmpja után menni. Azt 
hiszik magukról, hogy nekik is van belesző-
lásnk a dolgukba s amiért ők szenvednek, az 
az övék s az a munkasház. amelyét saját 
verítékükből emeltek nem arra való, hogy a 
fővezér atyafisága el fog. alja. A hárányb'r 

Tisztelettel értesítem a vásárló köxöaséget, hogy 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Uj Női é s L e á n y k a F e l ö l t ő 

Wi WfflBLWi s a l *^T1T c T ^ ^ . ^ * v í ? 
Fiókfuiet: veaipréta, Rakéeu-tér i . - minőségfl árak. Nagy válasitékban, olcsó árakba.. 

ANGOL RUHA iJaüHÁZ 
ALTMANN BERNÁT 
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N i n c s e n o l c s ó b b Saudek M i k s a P á p a áve v á s á r l á s i 
f a r r á s mint 

t e h « mielőtt szükségletét fedezi. tekintse meg doeao felsMr.lt női és lértt i^S^^^L^i^J^ t.lZfS] 
kakátok nagy választékban! »e|lUMa*Ut pratosaa esuoiiunk.! 
Hite'iépes ttfHOáHk kedvest ttsetésl leltételek 1 Saudek Miksa Pápa, KoSSUth L.-tt. 14. 

m nt ni i .Hinni, nagyon hasznoa portéka, de 
bármi yen űíyeaen viseli is valaki, mégis elő 
tüuik alóla az igazi róná, a ragadozó farkas 

—hnndáji . ,Jkr. Remport Bük. 

T ö r t é n e t e m . 

** Az *n otam: aehér kálvária, 
Az ételem: cVJodes tragédia. 

Amig más gyermek gondtalau, ürül, 
Én gyászt láttam mindig mázam kOrttl. 

Nem v ilt ki mondja: - -.1 - gyermekem, 
' Anyám kebiera nem hajlott fejem. 

Nem áimodtam • n édes álmokat, 
Nem építettem tandér varakat 

. szama érdeklAdd kózAnség befotadására, mert 
' bizony igen sokan nem 

jnthattik jegyhez. 
A színdarab előtt nagybstáso volt dr. Kleropa-
dr. Lakatos: .Harang' c, melodrámája, melyet 
Uógor Ilus nagy átérzéssel adott elfl. Zoago-
rán ügyes technikával Kamondy Hqs kisírte. 
Amit a szereplók nyújtottak, abból igazán 
kiérzeti a.szerző intecioinak t-ljes á tenése . 
A raOvészi összjáték, az eayeui nehéz folada 
tok megoldása, a sok kedvesség, minden ki
ejtett szó annyTW-ienyOgözle a közönséget, 
hogy bizony elfeledték, hogy csak műkedvelő 
gárds az, amelyik egy i'ren nehéz fővárosi 
szmpadok szamara megírt darab előadására 
vállalkozott Meglepő komolysággal alakította 
Szalay Miriska a •Tekintetes asszony nehéz 
nzerepét. Kuthy Manci a fsusi szegény uri 

könyve. Az előfizetők a hatalmas kötetet 
ingyen l'.apják. Aki nem előfizetője a lapnak, 
magismerés végett két hétig ingyen kap mu 
tatvánvszámot, ha óimét beküldi a kiadóhi
vatalba, Budapest VII. Missa noca 8. 

Tapasztalatok aa egórtrtis torán, A 
Gazdakamara kiküldöttjenek jelentéséből ki 
tftuőleg az egyes községek gazdakOzöosége az 
égérirtáshoz elvileg hozzájárul, sőt az irtás 
végrehajtásához szükséges anyagokat is meg
rendelik. A ÍM) azonban Szkíta Mihály gaz- " 
dasagi t.ioar jelentése szerint ott ; van;, hogy 
nem rendelik meg az egérméreg mVnuyisa^ét 
a földterület arányában, hanem nyilván koll-
ségkimélés c-ljaból úgyszólván Csak kísérle
teznek a méreggel. A másik baj a gáalafca 
marai kiküldött jelentése szerint, hogy a gaz 

leány .Sárikat snsrepében: Sok lelki ktkadat.— teWlagzasag Basa egyidejűleg éa nem iffOi Nem súgta nekem soha aeuki sem: 
Szereti „ en imádott kedvesemi 

Nem '» >lt nekem szerető hitvesem, 
Nem c-Aggott gyermek soha kebleméi. 

K nagy világon -eokini sinci ii'kem 1 
Ez a pár szó az én lürténeleiu. 

Egysz "rfl -ziv a mellyel lein 
Pájo • i z - inbn mindig ezt 'rom. 

Qrigásty JUHOK ne : ' 

^ ~ e i RT; 
•agyegyalea. Va.-- irtiegye i iirényha-

lóságé l e i . áz.yüéaei iv.-.nber 24 én tama. 
Ezen a gyO e s e i i fogjak Ueiöileut aa ürese
désben levő alispáni sic*. ..- esetleg j 
me«Or-.-»*dendő e >yeb a h a - o k a ' 

Dr. Horváth Kálmán • i - , heiyettea 
C - U I O I bkon d e.utan hivaialo- Otyekbeo vá- ! 

rmunkban időzött. 
Vallásos estélyek. A helybeli ev. ifj. 

egyesület p-niteken este választmányi ülést 
tartott. Tárgysorozaton szerepeli az adventi 
vallásos eatóivek és leaestélyek rendezése. 

. Amint érte-öiűnk, az első templomi vallásos -
estély advent első vasárnapján ia**. 

Oirváái kir Dr. Berzsenyi Adam a , 
héten belépett dr. Kováts Kálmáu helybeli ] 
Ogyvéd irodájába gyakorlatra. A Salai, rokon
szenves fő'dbin okosnak célja az, hogy a már -
korábban megszerzett elméleti jogi ismereteit 
gyakorlatilag ia kiegészítse. 

Péniügyigazgatóságok Összevonása. 
Január elsején megazBuik a soproni és zala
egerszegi pénzUgyig&idalóság és beleolvaszt, 
jak a szombathelyibe. Duoáotuloo csak há
rom péozügyigazgstóeag marad meg: a szom
bathelyi, győh és pécsi. 

Dj orros mtUMUm. Dr. Bleuler . 
„István, a Szent Isi vau kórház volt orvosa, 

Bletller fa. heijbeii lekiutélyes divatáruké-
reskedő 6a, Celldömölkön letelepedett és ren
deleset megkezdte Vasár noca, Loranl léle 
házban. 

Elhunyt tanító Zongor Márton uagy-
aimouyi uyugalmazoll tanító hosszas beteg
ség után műit pénteken a szombathelyi köz-
korhazbin 50 éves korában elhunyt. Holttestét 
hozzátartozói hazahozatták Nsgysimonyiba és 
az ottani temetőbe helyezték örök nyugalomra. 
Hétiőn délután végbement temetésen kartanai 
énekeltek, majd Mód Aladár lelkész megható 
gyászbeszéde könnyeket osalt a ravatalt kö
rülálló nagyszáma rokonság, kartársai, jóbara-
tai As ismerősei szemébe. A taaitói kör na- j 
vében Szórády Dénes elnök búcsúztatta a I 
korán elköltözött kiváló kartársat Egy évig 1 

volt nyugalomban. 

gá t a nap. A árait vasárnap zsúfolásig 
megtelt ház előtt karolt színre Zilahy Lajos j 
három felvonásos vígjátéka Előrelátható volt j 
a nagy érdeklődésből aa óriási siker. Jelen 
volt városunk legelőkelőbb publikuma, akik 1 

a felvonások végével hosszantartó tapssal ho- j 
norálták a szereplők fáradozását. Igen nagy 
kár, hogy nincs megfelelő helyiség ilyen nagy-

• 

mek árán, szélsőségek között vergődő hangu
lat- hullámzás közepette vitte előre a darabot 
csodálatos művészettel. T i aa az övé volt a 
legiieh-zebb alakítás, mer: legtöbbet nyújtott 
abból, ami belülről jön. Vájni Gizas « bá-
ssértoa. majd vglegeii;. vadasz .Postámé* 
t roő« szerepiben sok kacaj; fakasztott. Tóth 
Hala disz* rét, elegáns • Jolán kaja • igen vousú 
voli. Nany Mária .Taiiilóne. sierepot sok 
kedvességééi 'jéfwntt* m-t;. Pe-mvjcs !r»-
•Juliskáját uen t e m p - T a m e n t u m o s alakítás 
voli. Kfl'ón kiemelendő Pa'ffy Gizus közvet
len javsav .. GyOnyOrj parasztos ruhában, 
sok melegsemiei és e .vajlo kedvessitygsi ja> 
sz f • m-i! Sznct Mari iz»repé . A lerfisz-
repők sözü Ürrv taéza. a, kiváló numorísta, 
a darab lelke voit Tóth István .Tiszteiele., 
ar. szerepéb-n igen jó von Zsc-itt M'haly' 
• ForgaiM-lat aiaailásavai iseu ógye.eu jei 
lemezt* az egyetn n p-.-.i,-p-- falusi fiatal 
embert B da Laci a telivér magyar paraszt 
le, -iiv .zerepében Kuthy Ma e n r i - part 
nere. Zaesik Karoly a vaityonos, nagyrava 
iyo paraszt »Pongé juhászt ügyes alakítása 
vál, Szita GyOrgy a •Harangozó, halas sze
repében sok sed'-s jelenetet nyújtottak, igen 
jók vo. ... a többi szereplős is: Nagy Margit 
• Marikat. Zu- . Manci .Rózsikav, Kovács 
Jalisks a [ i . i r . i :: - . Kovács Erzsi a ci 
ganyasszony'áchidia. Jenő az őrnagy. Módos 
József a Laji. Vince Lajos a koldus és Pukló 
kettős szerepeben szinten nagyban hozzájá
rult a darab nagy sikeréhez. A sikerrei kap 
csilláiban sttiön mez kell emlékezni dr. Hor 
váth Károly szeretett plébánosunkról, ssinek 
fáradhatatlan agiluass igen fontos tényezője 
annak a sikernek, amelyet a Mária-kongre
gáció ezzei az előadassa! szerzett. 

Mindazoknak, akis •: a vasárnap esti 
előadásról a teremből eltávolítottak, a rende
zőség készségesen visszafizeti a jegy árat 
Itt kell megemlíteni, hogy mennyire nem várt 
finotnsáiiKSl lett elrendelve a terembe vezető 
umak -zabáddá tétele. 

KlgyaUdt a pápai Oregtemplom tar
ajjá. Pénteteu delelőtt Papán veszkürtök 
harsogtak, jelezve hogy toz van. A meglepett 
emberek akaratlanul is az örag templom tor
nyára néztek, ahonnan vastag gomolyagbao 
tódnlt ki a lü-i. A tűzoltók azounal a lerop 
lom előtt termettek és újonnan beszerzett 
gözfecskendőjokke! hozzá láttak az oltásboa 
Szerencse volt, hogy e gőzl-cskeudőt s város 
beszerezi-, mert e néfkfll a toz lokalizálása 
a magas toronyban nehézségbe ütközött volna. 
Egy órai megfeszített munka után a tüzet 
sikerült a tűzoltóknak elnyomni Amint hal
lottak, a tűzet valószínűleg s toronyban el
dobott égő gyula okozta. 

Vörhenyjárvány Poiion yban. Pozsony
ból jelentik: A hatóságok elrendelték, bogy 
tíz napra az összes iskolákat bezárják, mert 
az utóbbi időben feltűnően sok vOrheoy-meg-
betegedés történt a gyermekek között 

•MSkatttatasfc adó, házbér, telekkvi, 
iskolaagyi, törvényszéki, egyházi éa minden 
közelről érdeklő kérdésben felvilágosítást ad 
és bő tájékoztatást nyújt a Magyarság Ev-

tetüleg hajlja^végre a mérgezést s a be nean 
valett területeket egyáltalán nem akarjak 
mérgezni. Ped:g komoly eredmény c<akis n?t 
érhető el, há minden községben minden gazda 
tökéletesen hajtja végre az naáraniginesi 
Természetesen a ...-nnszed halam Kflzb,-. < 
is. ki. Arvs-.ii fos/.forpirulakbol holdackéul léi 
kilogrammot kell felhasználni s a -zantófoid. 
rét, legelő es be nem vetett területek egyf ir
mán raérgezendök. Ahol pedig ar eg.r». 
.-/.orvanynsan lépnek Jel, a preventív mtezse-
déeekei idejekorán sokkal kisebb töitseggei 
lehet keli inegteuui. 

A veszprémvármegyei mezőgazdasági 
bizottság össi kőzgyoiése A győri gazda-
samárai bi/otisági . -. i i . - ~ haurozatábói kifő 
yotag 'ísrtnl a veszprémvármegyei uiezögáz-
aa-aui bízottság tartotta meg november 11 .-u 
a veszprémi várm9gyehaza diszlerméb. u 30 
tag — közöttük az 5 j á r n i bioAlaag elnökei 
i - — jeieu.eteben őszi közgyűlését. Dr. Magyar 
Karoly iflispin elnOki megnyílója uláu dr 
Szentirányi Károly rálóli prépost széles alapon 
szaks/erüeu ismertette a mezőgazdasági tu -
zoltsagok egész rendeltetését Praktikus ja
vaslatai a hiratalos helyiség, gyakrabbi gyfi 
iesezés, a Községi bizottságok sorbaj való 
mediátogatasa, egy mdködési vezérfonál ki 
dolgozása a szervezés keresztülviteléről szól
tak. Mule Géza a győri keroleti elnöki érte
kezlet 12 pontos határozatát i-mertet. Ho-
litscher Karoly a törvény nem ismerését a a 
kisgazdák ab.-zolot közönyösségét okolja A 
költségek megtérítésére való aspirálás, napidíj, 
fuvar követelése immorális, mert az nem 
önzetlen" érdekképviselet, ha aijazasért műkö
dik valaki, hjf««n apaa az s cél: as »gr*r._ 
érdekeket Onzetleodi védeni, képviselni. Aki 
erre igy nem képes, az mondjon le az eloók-
séKről, bizottsági tagságról: jöjjön helyette 
más, aki dolgozni hajlandó a közérdekért s 
az agrárérdekért Szentiványi Károly a járási 
mezőgazdssági bizottságok egyöntetű műkö
désére nézve fejti ki oézeteit Csikvándy Ernő 
ksmarai alelnös és Kajdacsi Endre indítvá
nyára 1924. december 14 én délelőtt Gazd. 
egyleti közgyűlést, délután 3 órára bizottsági 
közgyűlést, tűztek ki, melyre Szeniiványi pré 
posl kidolgozza a bizottságok munkatervet. 
Mille Gézs titkár a Felsődunautuii Gazdaka
mara intézkedéseit ismerteti az egérkár ellen. 
A védekezés az ali- pán, főbirák s a községek 
lakóinak közös akaratán malik. Holitscfaer 
Karoly a saját egénaérgezésének bő tapasz
talatait adja elő, őnála teljes volt a siker. 
Szentiványi az egérfogó kutyák és a rókák 
kímélésének módját ajánlja. Csornay Imre és 
Csomay János a hatósági beavatkozás ellen 
nyilatkoznak. Bibó Károly alispán a főbirák 
meghallgatása után fog csak intézkedni, de 
bs keil, a hatósági irtást igenis kötelezővé 
teszi. Vochetioh gazdasági felügyelő a dögterek 
helyett dögfeldolgozó telepek felállítását — a 
somlohegyi bornk védelmére közös szervezet 
létesítését kéri, amit a főispán melegen pár
tol. Ifj. Csomay János és Szabó László sióioki 
bíró a közös szérűk kötelező voltának lehe
tetlenségeit tárjak fel. A belügyminiszter na
gyon sokat támadott eme rendeletét Bibó 
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STERN JÓZSEF R. T. \*gS&-
Bndapest, Calvin-tér l . Alapíttatott 1860-ban. I 

Női és férfi ruhaszövetek. Női, férfi és gyermek fehérnemflek. Vászon és 

I Kizárólag elzárás 
' H ajdx4aaflkaa a 

legelőnyösebb 
arakon 

Károly aliapáo védte s felvilágosít, hogy min
denki kérhette volna, hogy saját telkén taka-
ruljnn s a helyi hatóság saját leielősaegére 
est mindig megengedheti. De aa Összlakosság 
kflsös érdeke előbb való, mint az egyesek 
noOs kényelemszeretete." Magyar Károly a 
deveuseri mezőgazdasági bizottság Blését uo-
venher 26 rá tSzte ki. A győriOazdakamara 
ke-deményezése tehát megértésre talált, as 
agrarOnindat .- • • u .es- talao végre a vidé-
k> ti""- a kamarai kél-ő szervekben is megiu 
dul E példái a többi bizottságuknak is kO 
ve ne küll * -\ 

A lakásínség enyhitéae. Hiút értesü-
10'.k, vezető magyar péuzeui berek kezdemé
nyezésére, hatalmas külföldi pénzcsopon vsn 

• aiatulobaii.. A« ugyoűlés féiji ar hngy a 

W E I L E R t ^ 
divatáruháza Czeildömölk 

Járasblróságl épület. 

rauJ»ike'.é>re álló pénzforrások segítségével 
lehetővé tegye a városoknak, nagyobb ipar
vállalatoknak és biteiképes magánosoknak 
azt miszerint angol arany foui alapon nyúj
tandó kölcsönök segítségével 15, illetve 20 
eV HS amtírtizációra lakóházakat építsenek. A 
tárgyalások már annyira előrehaladott stádi
umban vannak, hogy á legközelebbi hónapok
ban s tőkecsoport msr megkezdheti a kol-
csouök felajár.ásat Kfliönö- jelentősége van 
enn k aa akciónak' a varosok szempontjából, 
ho> a akasiusói. a legerősebben érezhető, 

aa allék ugy látszu igen nagy szén 
"•boltiak •» C"lli sima aszíallou. Teg-

n. i> deujlűlt is száguldott e*y végig a Kossuth 
Lajos-utoen es mir» tovább robogott, ná: 
c-nk egy Kmyir'máradt az aszfalton, -ni-ry-
. . ...veseu vonított hogy az antó keresztül 
meni i ijta <-s csontjait eltörte. 

0) pánimat lepleztek la a román 
vasútnál. Bukarestből jelentik: Kint - félte
ne-' teli C K. K ingOjabban leleplezett 
panama botra: . i . A- Lnpta szerint hosszú 
ii.i.i ,n .kon ker-sztüi Kifogástalan vaggonokst 
szállítottak a vasúti javítóműhelyekbe, javí
tási dijaikat izarnlaziaK. a pénz azonban az 
.ii'eiek.-. nagyurak »«<-bébé Myi br. A Lupta 
különben felhívást intéz az összes vasutasok
hoz, közöljenek minden -/abiiyta.ausag.it a 
-zerkeszlósevgel, amely szemétyOk titokban 
tartása mellett meg akarja tisztogatni a C 
f H.t az ottani paoaraistaktól. 

Ha valaki asa Usata agy rsatáa 
csendőrőrmester teleiégének. Kolozsvárról 
jelentik: Hoffmann József ezaniszlói kereskedő 
Szalacs községben elhaladt s esendőrlakta-
oya eiőti. amikor szembe jött -ele egy asz 
szuny, akit a kereskedő addig sohasem látott. 
Az asszony gorombán rászólt, miért nem 
köszön neki, mikor ő a osendőrőrinester fe
lesége. A kereskedő tiltakozott az asszony 
támadó fellépése ellen, mire az asszony egy 
csendőrrel s laktanyába hurcoltatta Hoftmanut. 
A veres utan az asszony kijelentette H. ff 
mannák, hugy letartóztatja és kényszermun
kára viteti, ha azonnal nem fizet te 900 leit.' 
A kereskedő megtagadta a fizetést, mire 
léoyleg letartóztatták és mezei munkára vit
ték a határba. Egy napi kényszermunka után 
a kereskedő, hogy a különö. fogságból szs-
bsduljon, lefizette a váltságdíjat, mire tényleg 
szabadon bocsátották. 

Tánckoaiorn próbabál Komioek tánc
tanár november hó 16 a. vasárnap tartja a 
Koronában növendékeinek kiskoszoro próba
bálját. Belépődíj személyenkint 15 ezer K. 
Kezdete este 8 órakor. A befejező táncvizsga 
november 88-án vasárnap lesz. 

leit elsikkasztott. A sikkasztást félje • nteUék 
g u.v latszik Brstisnu a közben leleplezett 

Találtatott egy elismervény koe-tVá
rnaira adott pénzről. Tulajdonosa szerkesz
tőségünkben á t v e h e t i . 

AJ ékzár latét a főszolgabírói hivatal a 
héten feloldotta. 

Istállómesterbál siélgablrö. Bokare.t-
•-bő. jelentik: Méhány hónappal ezelőtt a régnui 
i altójsráa. szulgabirájavá nevezték . ki llocen 

Üzletünket megnagyobbítottak, Miklóst, akiről csak kevesen tudták, hogy 
árnraktárankat kibővítettük, raktáron , azelőtt Brstisnu Vintila penz0gjmini-.-i.-r bV 
tartjuk a kővetkező cikkeket: tállómeslere volt. Valószínű, hogy M. ceu 
B i . l l , _ j ! _ a « . f c - j ebben a minőségben szerezte meg a szolga
i é r a bZOVetoa. . b i r o j ii-fajaa srOkséges előképre!'.- . Az 

Angol üHöoykelmék, fekete -szmo- | uj szolgabíró azzal kezdte meg működését, 
king és zsákéit szövetek. Finom velour j J 1 0*! W*rW hivatalos pénrekbo 80000 
és tökőrpoazló télikabát kelmék, Dobié.J 
8agtAn â zsvMajfc ; ' :' • - ' 1 
Köi szövetek. 

. Sima puplinok és sehewiotok min- I 
den színben, kazánok, női po-ztók, kosz-
Ifim kelmék, divat aljszövetek, veioarok I 
és Coverkot kabát kelmék. 

Cosmanos-gyapju és pamut delinek, 
Enderlin és Goldberger festők és Bar-
lietok, férfi inrfzefirek, libertik. 
Kelengye cikkek 

Kanavésznak, liliom vásznak, Schroll 
ecliifTonok, angol -chifTon-i.'ti-t 80, 90, 
120 ..in. szélességben, paplati ós lepedő 
vásznak, asztal és ágyterílős, dainast 
a l . ro- és törülközők, paplanok. 
Ferii divatcikkek. 

Kalapok, aapkák, nyakkendők, zseb
kendők, kesz lórii ingek, gallérok, ké
zelők, harisnyák és zoknik. 
Női divatcikkek 

Flor, iiiiisiin, selyem és fátyol ha
risnyák minden színben, gyeniiekrians-
nyák minden azinben és nagyságban, 
kKztyük, füzővédők, kész női ingek és 
Combinek. 
Szabó kellékek 

Raktáron tartank m i n d e n n e m ű 
férfi és női szabókellékeket. 
Selyem áruk 

Taftalinok, Crepdesinek, Tnkkosely-
mek minden színben. 
Kész i« l kabátok 

Külön konfeclioosztály velour, posztó 
és kötött nőt és gyermek kabátok, női 
és gyermek schwelterek, mellénykék 
(jemperek). . 
K e n d ő i n k 

Gyapja plaidek, pamut sAlok, posz
tó nagy és kiakendők, gyapja és pamut 
tejkendók és kötött kendők. 
Szőnyegek, ptkrócek, gabonás vakok 
Fenti cikkeket a legolcsóbb árban 

ánuitjnk 

egyéb panamák miatt nsm merte magát : 
| szokásos módon exponálni volt i.-tá . .ueste-
| ráért, skit ilyenformán a inarosvásárl m tőr-
1 véoyazék egy évi fogházra ítélt. . 

Védekezés az egérkár ellen. G«zda-
' sági kamarai tudósítónk jelentése szerint 
1 Szkíta Mihály uy. gazdasági tanár, kamarai 
. kiküldőit, november 8 án Szaoy, Egyed, Rá-
i bapordauy. Szárföld, Babot községekbe, to

vábbá- Kapuvarra szállott ki éa aduit útba
igazítást az egérmérgezésre. -Vasárnap Csor
nán tar tó i t előadást, hétfőn HOvei. Him.'d, 
Kistaiu.l, ilihaiyi, Krcöl, Páli községekben log 
megjelenni.. Raospordanyi tiszttartó S.angl 
Ernő eredményeseu mérgezi az egereket. Ka-
•«>•• Parkas és Kovács Lajos intéző szintén 
te édkeznek n Közérdekű fáradozásban. Az 
egérjárás mát- képviselőházi interpelláció tár
gya' is képezte. 

Aa ország minden színháziról és 
eseményéről képben és írásban rendkívül ér-
d -k- -en számul be a Színházi Elet keretében 
megjelenő Országos Sznh..zf*E.et Sok teuy-
kép és riport a vidéki színházi éiet.liQ tokra. 
Az Színházi Élet legújabb száma egyébként 
is igen gazdag és változatos. A JószivO asz-
azony premier felvételei és ismertetése, azon
kívül egy , , r . érdekesebbnél érdekesebb 

. cikk, riport, illusztrált novella, kottamel:ékltt 
és a Masamód teljes szOrege. KitOaó film, 
sport, autó. divat, zene, képzőmOvészet, gyer-
•nekszépségvenwny rovat tarkítja Ince Sándor 
népszerű hetilapjának mj számát Egy - -ám 
ára 8000 korona, negyedévi előfizetés 80000 
korona. Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet k. 20. 

H l 
ugy már most rendeljen porosz szenet és más 
külföldi és hszai szenei és lüzilái Wntiuanu 
Andor Erzsébet utcai irodájában (Telefon 12. 
szám), gyári irodája (Telefon 34. szám), ahol 
kívánságára előoyós árak mellett házhoz 
szállítják a legjobb minöségO tüzelő anyago
kat Ugyanott legjobb minöségO géptégla, 
hornyol: cserép és mindenncmO betonárok c» 
épületlak, cement éa méaz s legelőnyösebb 
teltétélek mellett kaphatók. 

Eladó lakóház, 
mely áll 2 szoba, 2 konyha, 3 kama
rából, 1 különálló szobából, 600 négy
szögöl kerttel azonnal eladd. Cím e lap 

kiadóhivatalában. 

akar a télen fázni, 

Brázay Najád Kölni f i i njdonság, 
de oly kitűnő, mint a népszerű Bráxay Najád krém, Najád pnder, Najád 

Kemenesaljái Takarékpénztár Részvénytársaság Czeildömölk. 
Ségi-nte* M . Foglalkozik mindennemű bankszerű i l le tékkel . Tőzsdei megbízásokat legelőnyösebben 

teljesít. Elfogad félmilliótól felfelé betéteket heti kosztkamatra és kölcsönöket oyujt 
váltókra és agyéb értéktárgyakra. 

• 
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N i n c s e n o l c s ó b b Saudek M i k s a Pápa k a r i t i r I á i t 

Hite-képei egyéneknek kedvező fizetési feltételek! Sandek Miksa Pápa, KoSSüth L-H. H. 

mint mondtam, nagyon haszooa portéka, J. 
barmi y n ügyesen vi<-li is .alaki, mégis elő 
tüuik aloia az igazi ruha, a ragadozó farkas 
bundája. Dr. Bemporí Elek. 

Történetem. 
Az én Utam: nehéz ka van a. 
Az életem; c ártod es tragédia. 

Amíg máé gyermek gondtalan, örül, 
En gyászt láttam mindig magam körül, 

Num volt Ki mondja: édes gyermekem, 
Anyain keblére nem hajlott fejem. 

Nem ánnodtam en édes álmokat, 
Nem építettem tündér varakat 

Kom iingta nekem olia aeuki-

. « á m u érdeklóVB közönség befotadássra, mert 
J bizony igen sokan nem juthattak jegyhez. 

A színdarab elrttt nagyhatású volt dr. Klempa-
dr: Lakatos: .Harang, c, melodrámája, melyet 
Motor Ilus nagy átérzéssel adott elő. Zoagn-
rán ügyes techuikáral Kamondy Ilus kísérte. 
Amit a szerepifl, nyaitottak, abból igazan 
kiérzett a szerző intecioinak teljes álérzése. 
A művészi összjáték, az egyéni nehéz folada 
tok megoldása, a sok kedvesség, minden ki
ejtett szó annyira lenjügözte a közönséget, 
hogy bizony elfeledlek, hogy csak műkedvelő 
gárda az, amelyik egy üren nehéz fővárosi 
színpadok számára megírt darab előadására 
vállalkozol.- Meglepő komolysággal alakította 
Szalay Mariska a .Tekintetes asszony* nehéz 
szerepét. Kuthy :Maoci a falusi szegény un 
leénv .Sárika, szerepében. Sok lelki kflzdel 

könyve. Az előfizetők a hatalmas kötatat 
irigyen hapják. Aki nem előfizetője a lapui t— 
megismerés végett két hétig ingyen kap nw-
tatványszámot, ha cimét beküldi a kiadótti-
vatalba, Budapest VII. Miksa ucca 8. 

Tapasztalatok ax egér i r t i s teran. A — 
Gazdakamara' kiküldöttjének jelenlésebői ki-
tflnőleg az egyes községek gazdaközönsége az 
egerirtáshoz elvileg hozzájárul, sőt az irtás 
végrehajtásához Szükséges anyagokat is meg. 
rendelik. A baj azonban Szkíta. Mihály gaz-
dasagi tanár jelenlése szerint ott vau, hogy . 
nem rendelik meg az egérméreg mennyiségét 
a földterület arányáhau, hanem uyilván koU-
ségkimélés céljából úgyszólván csak kísérle
teznek a méreggel. A másik baj a gazdaka 
marai kiküldött" jelentése szerint, hogy. agai ~ 
daközőnség nem egyidejűleg és nem egyöti-

Szerell ik éu imádott kedvesem! 
C • 

Nem v-iit nekem szerető hitvesem, 
Nem ciüggöu gyermek soha kebleméi, 

k> nagy világon senkim sincs nekem f 
Ez a pár szA az éa ...,: n . 

Egyez rfl sztv amellyel leiravn, .. 
fájó e i ie inbn mindig ezt ;rom. 

Origásty Jdnosní 

fí Í R _S K. 
fiegyegynlus. v . .. . ,v. t i i vény ha

tóságé : - . - ' / . • , : . - - • : o.v~anber 24 én tartja. 
•Ezen a gyűlésen fogjak ueioitem az ürese

désben levő alispáni esetleg 
megüresedendő eiyéb áMásofcat. 

Dr, Horváth KátaaáB aiispánhelyettes 
csütörtökön délután hivatalp- Ugyakoeii vá
msunkban íd •••?{}•• •• 

ValUsOS estélyek. A- helybeli ev. ifj. 
egyesület petiteken isste választmányi ütést 
tartott. Tsrgjsorozaton szerepelt az adventi: 
vallásos estélyek é? leaeatélyek rendezése. 
Amint értesülünk, az első templomi vallásos 
estély advent első vasárnapján iesz. 

. Ügyvédi bit. Dr. Berzsenyi Ádám a 
héten belépait dr. Kováts Kálmán helybeli 
ügyvéd irodájába-gyakorlatra. A fiatal,rokon
szenves földbirtokosnak célja az, bogy a már 
korábban megszerzett elméleti jogi ismereteit 
gyakorlatilag is kiegészítse. 

Pénzügyigasgatóságok összevonása.' 
Január elsején megszűnik a soproni és zala
egerszegi pénzUgyiga^dátóság és beleolvaszt
ják a szombathelyibe. Dunántúlon csak há
rom pénzügyigazgslóság marad meg: a szom
bathelyi, győri ée pécsi. 

VT] orvoB Celldömölkön. Dr. Bleuler 
István,- a Szent István kórház volt orvosa, 
Blettler Pál helybeli lekiotélyes divatáruké-
reskedő fia, Celldömölkön letelepedett és ren
delését megkezdte Vasár ucca, Lorant-féle 
házban. 

Elhunyt tanító. Zungor Márton nagy-
simonyi nyugalmazott tanító hosszas beteg
ség után mult pénteken a szombathelyi köz-
korházban 50 éves korában elhunyj. Holttestét 
hozzátartozói hazahozatták Nagysimonyiba és 
az ottani temutőb' helyezték örök nyugalomra. 
Hétlön délután végbement temetésen kartársai 
énekeltek, majd Hód Aladár lelkész megható 
gyászbeszéde könnyeket osalt a ravatalt kö
rülálló nagyszámú rokonság, kartársai, jóbará-
tai és ismerősei szemébe. A'tanítói kör ne
vében Szórády Dénes elnök búcsúztatta a 
korán elköltözött kiváló kartársat. Egy évig 
volt nyugalomban. 

B t l a nap. A mult vasárnap zsúfolásig 
megtelt ház előtt került színre Zilahy Lajos 
három felvonásos vígjátéka. Előrelátható volt 
a nagy érdeklődésből áz óriási siker. Jelen 
volt városunk legelőkelőbb publikuma, akik 
a felvonások végével hosszantartó tapssal ho
norálták a szereplők fáradozását. Igen nagy 
kár, bogy nincs megfelelő helyiség ilyen nagy-

mek árán, szélsőségek között vergődő haugu-
lat hullámzás közepette vitte előre a darabot 
csodálatos művészettel. Taián az övé volt a 
leguehezebb alakítás, mert legtöbbet nyújtott 
abból, ami belülről jön. Vajai Gúos__» há
zsártos.- majd vfilegeu; vadász "VPosUmes: 
t rnrt* szerepében sok kacajt fakasztott Tóth 
Hala diszkrét elegáns »Jolánkaja« igen vonzó 

j ebit Nagy Mária »Tauilóne« szerepéi sok 
! kedvességééi . játszotta meg. Peírovics Iree 
: »Juliskáia* Ueu temp-raoieiitutn-is alakítsa 
j volt. Klt'On kiemelendő Palfly Gizus közvet-
• len játékával. GyOuyöra parasztos ruhában, 

sok melegségééi és el.agado kedvességgel ja» 
azotta m-a Szncs Mari szerepéi. A lerfisz-
repiők kftzű Déry Géza, a kivalo humorista, 
a darab lelke rótt Tóth István vTiszteletes 
ur* szerepében igen ió volt Zacaik M'haty 
•Forgalmista* ;*iakiiasava» ueú ügyeseit je l 
lemezte az egyetlen partiképéa falusi fiatal 
embert Boda Laci a telivér magyar paraszt 
legény szerepében Kuihy Mauci met- part 
nere. Zacslk Karoly » vagyonos, uagyrava 
gyo paraszt »Poogé juhasz* ügyes alakítása 
val, Szita GyOrgy a •Barangoló* halas sze
repében sok kedves jelenetet nyújtottak. Igen 
jók voltak a többi szereplők is: Nagy Margit 
• Marika*. Zic •< Manci >Rózsika«, Kovács 
Juliska a parasztasszony, Kovács Erzsi a ci 
gányasszonyyScbilliiig Jenő az őrnagy, Módos 
József a Laji. Vince Lajos a koldus és Pukló 
kettő- szerepeben szinten nagyban hozzájá
rult a darab nagy sikeréhez. A sikerrei kap 
csolatban kfliön meg kell emlékezni dr. Hor
váth Károly szeretett plébánosunkról, akinek i 
fáradhatatlan agilitása igen fontos tényezője : 

annak a sikernek, amelyet a Mária-koogre- I 
gáció ezzei az előadassa! szerzett 

Mindazoknak, akiket a vasárnap est' i 
előadásról a teremből eltávolítottak, a rende
zőség készségesen visszafizeti a jegy árát 
Itt kell megemlíteni, bogy mennyire nem várt f 
finomsággal lett elrendelve a terembe vezető 
útnak szabaddá tétele. '-. 

Kigyuladt a pápai óregtemplom tor- j 
nya. Pénteken délelőtt Pápán veszkürtök i 
harsogtak, jelezve hogy tűz vau. A meglepett j 
emberek akaratlanul is az öreg templom tor- ! 
ujára néztek, ahonuao vastag gomolyagbao 
tódult ki a füst. A tűzoltók azonnal a terap 
lom elfltt termettek és újonnan beszerzett 
gőzfecskendőjűkkel hozzá láttak az oltáshoz. 
Szerencse volt, hogy e gőzfeeskendőt a város 
beszerezte, mert e nélkül a tűz lokalizálása 
a magas toronyban nehézségbe ütközött volna. 
Egy órai megfeszített munka után a tűzet 
sikerölt a tűzoltóknak elnyomni. Amint hal
lóitok, a tűzet valószínűleg a toronyban el
dobott égő gyula okozta. 

-- Vörhenyjáryány Pozsonyban. Pozsony
ból jelentik: A hatóságok elrendelték, hogy 
tíz napra az összes iskolákat bezárják, mert 
az utóbbi időben feltűnően sok vörheoy-meg-
betegedés történt a gyermekek között 

menekülteknek adó, házbér, teiekkvi, 
iskolaflgyi, törvényszéki, egyházi és minden 
közelről'érdeklő kezdésben felvilágosítást ad 
éa bő tájékoztatást nyújt a Magyarság Űr

jeiül eg hajtja végre a mérgezést s a Ue nem 
rátett területeket egyáltalán nem akarják 
mérgezni. Pedig komoly eredmény csatis nsv 
érhető el, ha miuden községben minden gazda 
tökéletesen hajtja végre az egerm'-rgezcst j 
Természetesen-a szomszéd határu községek 
is. Az Arvaíin "foszforpirulakbol holdanként léi 
kilogrammul kelt felhasználni s a -zántófold, 
rét, legelő es be nem vetett területek egyfur-
mán mérgezeudők. Ahol pedig az egeres' I 
szórványosan lépnek fel, a 'preventív intézke
déseke; idejekorán sokkal kisebb *nitséggei 
lehet es keli meglenni. 

A veszprémvármegyei mezőgazdasági 
bizottság öszi közgyűlése. A győri gazda-
kamarai bizottsági gyűlés határozatából kifő 
'yotag elsőül a veszprémvármegyei mezőgaz
dasági bizottság tartotta meg november 11 ée 
a veszprémi vármegyeháza dísztermében 30 
ia^ — közöttük az 5 járási bizottság elnökei 
is — eben őszi közgyűlését. Dr.Magyar 
Karoly i'öispiri elnöki megnyitója utáu dr. 
Szentiványi Károly rátóti prépost széles alapon 
szaks/erüen. ismert-ite a mezőgazdasági bi-
sotlaágok egész rendeltetését Praktikus ja
vaslatai a hivatalos helyiség, gyakrabbi gyt-
lesezés, a községi bizottságok sorban való -
meglátogatása, egy működési vezérfonál ki
dolgozása a szervezés keresztülviteléről szól
tak. Miile Géza a győri kerületi elnöki érte
kezlet 12 pontos határozatát ismerteti. Hu-
litsciier Károly á törvény nem ismerését a a 
kisgazdák abszolút közönyösségét okolja A 
költségek megtérítésére való aspirálás, napidíj, 
fuvar köretelése immorális, mert az nem 
Önzetlen érdekképviselet, ha díjazásért műkö
dik valaki, hiszen épen az a cel: az agrár-
erdekeket önzetlenül védeni, képviselni. Aki 
erre igy nem képes, az mondjon le az elnök
ségről, bizottsági tagságról: jöjjön helyette 
inas. aki dolgozni hajlandó a közérdekért s 
az agrárérdekért Szentiványi Károly a járási 
mezőgazdasági bizottságok egyöntetű műkö
désére nézve fejti ki nézeteit Csikvándy Ernő 
kamarai alelnök és Kajdacsi Endre indítvá
nyára 192*. december 14 én délelőtt Gazd. 
egyleti közgyűlést, délután 3 órára bizottsági 
közgyűlést tűztek ki, melyre Szentiványi pré
post kidolgozza a bizottságok munkatervet. 
Mille Géza titkár a Felsődnnantnli Gazdaka
mara intézkedéseit ismerteti az egérkár ellen. 
A védekezés az ali-pán, fóoirák s a községek 
lakóinak közös akaratán malik. Holitsoher 
Károly a saját egérmérgezesenek bő tapasz
talatait adja elő, őnála teljes volt a siker. 
Szentiványi az egérfogó kutyák és a rókák 
kímélésének módját ajánlja. Csornay Imre és _ 
Csomay János a hatósági beavatkozás ellen 
nyilatkoznak. Bibó Károly alispán a főbirák 
meghallgatása után fog csak intézkedni, da 
ha keil, a hatósági irtást igenis kötelezővé 
teszi. Vuchetioh g»~t«««[r; felügyelő a dögterek 
helyett dögfeldolgozó telepek felállítását — • 
somlóhegyi borok védelmére közös szervezet 
létesítését kéri, amit a főispán melegen pár
tol. Ifj. Csomay János és Síabó László siófoki 
biró a közös szérűk kötelező voltának lehe
tetlenségeit tárják fel. A belügyminiszter na
gyon aokat támadott eme rendeletét Bibó 



3. oldal. KEMENESALJA 46. s s i p . 

S T E R N J Ó Z S E F R . T . fíSgfö-l 
Budapest, Calvin-tér 1. Alapíttatott 1860-ban. • * , S , B • 

Nöi és térti ruhaszövetek. Női, férfi és gyermek fehéraemflek. Vászon és m 
Károly alispáo védte's felvilágosít, hogy min
denki kérhette volna, hogy saját telken laka-
mljnn s a helyi hatóság 'saját felelősségére 
ezt mindig megengedheti. De az Összlakosság 
koaös~*rdeke- eloob-^alOy-mitik az egy esek 
noös kényelemszeretete. Magyar Károly a 
,i,vcs r. mezőgazdasági bizottság Ölesei uo-
v, -.i.er 26 ra tllzte ki. A gyfiriGazdakamara 
i;e-deroényrzé=e tehát megértésre talált, as 
agraröatndat aiesztgetése talán végre a vidé
ken - a kamarai kfllső szervekben is megin 
dul E példát a többi bizottságoknak is kö. 
vetoie k-till. . • • ~ 

A lakás i a z é | enyhités6. Mint értesü
lő,,!, vezető magyar péuzeuiberek kezdemé
nyezésére, hatalmas külfö'di pénzcsoport van 

Az egyesülés célja az, hogy a 
rauaWkezésrs álló pénzforrások - segítségével 
lehetőre tegye a városoknak, nagyobb ipar
vállalatoknak és hitelképes . magánosoknak 
azt miszerint angol arany font alapon nyúj
tandó kölcsönök segítségével 15, illetve. 20 
eves amortizációra lakóházakat építsenek. A 
•árnyalások már annyira előrehaladott átádi-
umban vanuak, bogy á legközelebbi hónapok-.. 
ban a tökecsoport már megkezdheti a köl-
csouök felajánlását. Különös jelentősége van 
enn k az akciónak a varosok szempontjából, 
ho> a akasinseg a legerősebben érezbtiö. 

a j autók ugy látszik igen nagy szere 
••• -oboziak ~* c 11 sima aszfalton. T- g 

nap d-k-lőit is száguldott egy végig a Kossuth 
Lajos-utcán és mire tovább robogott, ná: 
c-ak egy <utyn maradt az aszfalton, amely 
. .orveseti vonított, hogy az antó keresztül 
ment i IJUI és csontjait eltörte. 

Dj panamát lepleatek la a román 
vasatnal. Bosar-slből jelontik: Kincs feltű
nést telt a C F. R. legújabban leleplezett 
panama botránya.A Lopta szerint hosszú 
hon .o ikon keresztül kifogaslalao vaggoookat 
száliilotlak a vasúti javítóműhelyekbe,, javí
tási dijaikat szemlázlak, a pénz azonban az 
.il'eteke-. nagyurak zsebébe folyl be. A Lopta 
különben felhivaac intéz az összes vasutasok
hoz, közöljenek minden szabálytalanságot a 
szerkesztőséggel, amely személyük titokban 
tartása mellett meg akarja tisztogatni a C 
F. R.-t az ottani panamiatáktöl. 

Ha valaki ácsa. köszön egy román 
csendórörmester feleségének. Kolozsvárról 
jelentik: Hoffmann József szaniazlói kereskedő 
Szalacs községben elhaladt a csendőrlakta
nya eiött, amikor szembe jött vele egy aaz-
szony, akit a kereskedő addig sohasem látott 
Az asszony gorombán rászólt, miért nem 
köszön neki, mikor ő a eseodörörmester fe
lesége. A kereskedő tiltakozott az asszony 
támadó fellépése ellen, mire az asszony egy 
.csendőrrel á laktanyába harcoltatta Hoflmannt. 
A veres után az asszony kijeleotette Hoff-
mannák, hogy letartóztatja éa kényszermun
kára viteti, ha azonnal nem Siet le 200 leit 
A kereskedő megtagadta a fizetést, mire 
tényleg letartóztatták és mezei munkára vit
ték a határba. Egy napi kényszermunka után 
a kereskedő, hogy a különös fogságból sza
baduljon, lefizette a váltságdijat, mire tényleg 
szabadon bocsátónak: 

Tánokosioru próbabáL Kominak táno-
tanár november hó 16 a i vasárnap tartja a 
Koronában növendékeinek kiskoszoru próba
bálját Belépődíj személyenkint 16 ezer K. 
Kezdete este 8 órakor. A befejező táncvizsga 
november 23-án vasárnap lesz. 

W E I L E R T S ^ 
divatáruháza Czelidömöik 

Járásbíróság! épület. 
Üzletünket megnagyobbítottak, 

áraraktáruokat kibővítettük, raktáron 
tartjuk a következő cikkeket: 
Férll szövetek. 

Angol öltönykelmék, fekete szmo
king és zsákéit szövetek. Finom velodr 
és tükörposztó télikabát kelmék, Dobié 
Kagláh kelmék. 
Ifit szövetek. 

Sima puplinok és schewiolok min
den 'színben, kazánok, nöi po»ztók. kosz
tüm kelmék, divat aljszövetek, velourok 
és Coverkot kabát kelmék. 

Cosmanos-gyapju és pamut delinek, 
Enderlin és Goldberger festők és Bar 
hetok, férfi in«rzefirek, libertik. 
Kelengye cikkek 

Kanavásznak, liliom vásznak, Schroll 
acliilTonok, angol schiffon-balist 80, 90, 
120 cin. szélességben, paplan és lepedő 
vásznak, asztal és ágyterilők, damast 
abrosz és türttiküzők, paplanok. 
Férfi d ivatcikkek. 

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

Flor, muslin, selyem és fátyol ha
risnyák minden színben, gyennekhsris-
nyák minden színben és nagyságban, 
keztyük, fiizövédiik, kész női ingek és 
Combinek. 
Szabó kellékek 

Raktáron tartunk mindennemű 
férfi ée női szabókellékeket. 
Selyem árak 

Taftalinok, Crepdesinek, Tnkkoaely-
mek minden színben. 
Kész í i i kabátok 

Külön konfeclio osztály velour, posztó 
és kötött női és gyermek kabátok, női 
és gyermek scbwelterek, mellénykék 
(jemperek). 
Kendőarak 

Gyapjú plaidek, pamnt sálok, posz
tó nagy ée kiskendők, gyapja és pamut 
telkendők és kötött kendők. 
Szőnyegek, pekrócek, takarnia aaákok. 
Fenti cikkeket a legolcsóbb árbaa 

árailtjnk 

Találtatott egy zdisraervény kosztra. 
< maira adott pénzről. Tulajdonosa uerkesi-
I tős lghnkbeii v-heti. 

Aa' ebiárlatot a (Cazolgabirói hivatal a 
I héteu feloldotta. 

Istállómesterböl szolgabíró. Bozare.t-
I bői jelentik: Méháoy hónappal ezelőtt a regeui 
I alaójárás szolgabirájává nevezték ki M cea 

Miklóst, akiről csak kevesen tudták, hogy 
I azelőtt Bratiauu Vintila pénzűgymiui. : t .r ía-
! tállómaslere volt Valószínű, hogy M cen 
! ebben a minőségben szerezte meg a szolga-, 
j birói álláshoz szükséges előképzettséget. Az 
' nj szolgabíró azzal kezdte meg mii :ód, -ét, 
j hogy a befolyt hivatala* pénrekbő 30000 
I leit el.-ikk.-wzU.-tt. A sikkasztást félje intették 
I s agy látszik Braliano a közben lélegezett 
J egyéb panamák miatt nem merte magái a 
I szokásos módon exponálni volt istá .a.este-
j réert, akit ilyenformán a marosvásárhelyi tör-
I vényesek egy évi fogházra itélt 

Védekezés az egérkár eUea. Gazda-
' sági kamarai tudósítónk jelentése szerint 
1 Szkíta Mihály ny. gazdasági tanár, kamarai, 
; kiküldött november 8 án Szaay, Egyed, Rá-
i bapordány, Szárföld, Babot községekbe, tor 
. v.ábba Kapuvárra szállott ki és adott útba

igazítást az egérmérgezésre. Vasárnap Csor
nán tartott előadást, hétfőn Hövej, Hun. d, 
Kislalnd, Uihalyi, Kroűl, Páli községekben. fog 
megjelenni, lt.ibapord.inyi tiszttartó Siangi 
Ernő - I - J I U - : I . — ii mérgezi as egereket Ka
nos Farkas • • Kovács Lajos intéző szintén 
segédkeznek a zozérdeko fáradozásban, az 
egérjárás már képviselőházi interpelláció tár- • 
gya' is képezte. 

Aa ország minden színházáról és 
esemeoyérőt képben es írásban rendkívül ér
dekesen számol be a Színházi Élet keretében 
megjelenő Or&zagos Színházi Elet Sok léuy-
kép és riport a vidéki színházi élet hü tökre. 
Az Színházi Elet legújabb száma egyébként 
is igen gazdag éa változatos. A JÓSZÍVŰ asz-
szony premier felvételei éa ismertetése, azon
kívül ugy sereg érdekesebbnél érdekesebb 
cikk, riport, illusztrált novella, kottamelléklet 
és a Masamód teljes szövege. Kitűnő film, 
sport autó divat, zene, képzőművészet, gyer-
makuépségverseny rovat tarkítja Ince Sándor 
népszerű hetilapjának uj számát. Egy szám 
ára 8000 korona, negyedévi előfizetés 80000 
korona. Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet k. 20. 

Ha Bem akar a télen faiad, 
ugy már most rendeljen, porosz szenet és más 
külföldi ée hazai szenet éa tüzilát Witunanu 
Andor Erzsébet utcai irodájában (Telefon 12. 
szám), gyári irodája (Telefon 34. azam), ahol 
kívánságára előnyös árak mellett házhoz . 
szállítják a legjobb minőségű tüzelő anyago
kat Ugyanott legjobb minőségű géptégla, 
hornyolt cserép éa mindennemű betonaruk éa 
épületlák, cement és mész a legelőnyösebb 
feltételek mellett kaphatók. 

Eladó lakóház, 
mely áll 2 szoba, 2 konyha, 8 kanta- ' l 

l i nó i , 1 különálló szobából, 600 négy
szögöl kerttel azonnal eladó. Cim e lap 

kiadóhivatalában. 

Brázay Najád Kölni fis újdonság, 
de oly kitönő, mint a népszerű Bráaay Najád krém, Majád poder. Najád 

Kemenesaljái Takarékpénztár Részvénytársaság Czelidömöik, 
Sigt-ntaa IS . tartat I Foglalkozik mindennemű bankszerű üzletekkel. Tőzsdei megbízásokat legelőnyösebben 

teljesít Elfogad félmilliótól félfelé betéteket heti kosztkamatra éa kölcsönöket nyújt 
váltókra éa egyéb értéktárgyakra. 

http://el.-ikk.-wzU.-tt
http://lt.ibapord.inyi
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Le a k a l a p p a l 
a - S E K A T O B " schweizl szivarka-
hüvely és papírgyár rt. pompás külön

legességei e t i l t I •-
Celldömölkön az e^yedáru-i t issal meg

bízott a Dohiny Mapyarnda, 

Kitermelésre eladó A l á n l u i l k 

I Olyas szükséges 
minden ügyen üzletembernél 
a most megjelent Magyaror
szág Kereskedelmi, Ipari és 
Mezőgazdasági C í m t á r a , 
mint levegő az embernek) 
Megbecsülhetetlen szolgálato
kat é s anyagi hasznot jelent 

minden kereskedőnek 
gyárosnak, vállalkozónak, ipa
rosnak. Másfél millió legújabb, 
pontos és megbízható címet 

" tartalmaz város és- szakin* 
szerűit csoportosítva 

a Mosse címtár, 
mely feiöieli, az ország vala
mennyi kereskedő, iparo.«.gyá
ros, ügy.-éd, orvos, kör- és 
közjegyző, rnaioiututajdohos, 
föld és szőlőbirtokos, bérlő slb 
teljes címanyagát. Ép ngy nél
külözhetetlen, mint gépnél as 
olaj, ez a hatalmas címtár. 

ára erős kötésben 50 "T 
Megrendelhető lapun-, hiadóhiv. 

a miskei kőbányából 100, eseUeg 800 
négyszögöl terület. A bánya feilárva 
van, 40 öl k« készen, kitermelve, A 
mostani építkezésekhez kiválóan* ked
vező alkalmi véteti Bővebb értesítés 
nyerhető Tamáskó Dezső állami tanító

nál Sárvárott. 

P é n z k ö l c s ö r r t , 
esetleg sttrgősen társat keresek 

szivógázmotorhoz. 
Cím a kiadóhivatalban. 

"Vadászfegyverek 
1 drb. Belga gyárlinányn 16-os.- két 
csövű kairasos. 1 drb. Peteríongo 16 os 
2 csövfl füstnéfitüli, kaia-snélküli mesz» 
azéhordó, 1 drb. 1.1 mm. egy c-övü 
go!yí^_<-!adók. Megtekintheti* kiadó-

hiV.-.11 ut. kb 

Anyák, Apák, Orvosok! 
A híres békebeii angol 

Bcott-féie czakamájola] Emnlsió min
den gyógytárban Ismét kaphatói 
S í m m e l láthatóan hizlal - erősít I 

Vezérképviselő: Mihály Olló gyógyszerész 
Budapest, VII. Aréna-nt 136. Tel. 113-78 

(Vidékre ingyen csomagoiáa.) 

Itgy üzleti portó) 1 
teljesen felszereive, 

egy Üvegajtó száriakkal, egy ablak-
ráma felszerelve azonsai olcsón el
adó a Magyar Király szállodában. 

Legyőztük a drágaságot 
. . ' s.átilassiníéla Irttose 

telemeh és legolcsóbb 

kézi szövőszékkel, 
aatttnn aézásas txcbeijuk lepcdéakat, 
lartiDtSlínkfl, konyhiruM katitk.ttb. 

RésaMn la kapható. Kérjen iraj.nlatot. 
MILLASIN rÉTER - • * * * ' « « T v». rac« Hr»t <t «. 

D i s z n ó ö l e s e k et 
privát-házaknál vállatok. Töltelékeket a 
legizlelesebben késziten . itatta és kifo
gástalan mun.át végzek. Szíves párt 
fogást kérve, Molnár Károly hentes, 

í~Bl|(lrui.iilb VIVIIUUIIIUII, 

Bécs várost diókok. 
szot, i ! valódi poron 
kőszenet (7500 kaló
ria s), hasáb és dorong. 

... t fi s i f á I 
Hangya Szövetkezet 

C e l l d ö m ö l k . 

Irodaberendezések, 
redönvös íróasztalok hitelre ls 

NAGY es v f iRTSS Rt. Budapest 
I . Arany János oooa 20. 

Képes árjegyzék ingjén. 

Minden gazda tndja, 
koar 

K W I 2 D A F L U I D 
(Kwúáa rviíitutions fluidja.) 

KW1ZDA tnarhatápszere, 
KWIZDA sertéstápszere, 

va/dasácában uelzOIOzhatrtl'O. mivei 
ezek az allatok egészségéi és erejét 
fenntartják. Ezen bevált baziazerek i smi 
miod't'8't kaphatók. Cyógysz.rtán-kh-.n. 
drogériákban es háztartási cikkek ker's-
kudésébeii, vagy kOzvatieu a raktárból; 
Oyégyszerlár a Bseatlélekhez Buda

pest, Kirily utca 12. 

iSzölőoltványok, " f * 
| gyökeres 
j Ripáriii-porlálisz, gyökeres Olhéilo, gyö-. 
i ku te í hfizii és sima hpária vesszőőszi 
,és tavaszi szállításra kapható Badacsony-

I v idék i Szölőtelep Kezelőségenel Ta
polcán, a Balaton mellett. 

1 n t e t M könnyí^ocsi, 1 
szekér olcsón eladó. 

í O m megladl iató a kiadóhivatalban. 

: Vidéki butorvevök figyelmébe I 
i 0 1 O B I , Bndapest V I I I , Népszínház-
i utca 18 sz alatti bútoráruházában 

olcsón és jól vásárolhat 
j Szakszerű csomagolás. 

Herczeg és Fodor 
Bndapest, VII. Thököly nt 24 

A ri ett pályaudvar mellett. 
A l e g o l c s ó b b bevásárlási forrás! 
Fér i és női szövetek, posztok, vász
nak, kaoavásznak, selymek, mosó és 
kötöll árok, kész febérnemüek, .ágyte
rítő,,, azöuyegek, paplanok, függönyök, 

menyasszonyi kelengyék slb. 
N a g y v á l a s z t ó k b a n ! 

• Q r n t t r T A sOlöpJir CTJSTO vaullia 
O l J T i i l J J Ü í s . cukor H legjobb. G y á r : 
Bndapest. VII, Rotlenhiller utca 46. szász 

ni i 

Színdarabok 
a legnagyobb választékban kaphatók 
Dinkgreve Nándor papirkereskedésében. 

Zongorát SO^St 
! Jené zoigorakasgolé. Cőjagyzi—•» e lap 

kiadóhivatilaba kéremek. 

C ÜS W l l é B , M j p n t NMÜJII. 
bécsújhelyi _ . 

majolika k á l y h a 

Most már mindenki meggyő

ződhetett, hogy Jó árat leg

olcsóbban beszerezni csak 

ZLEHOVSZKY 
DEZSŐ 
(Nemzeti) 

M a g y a r Á r u h á z á b a n 
lehet (Járásbiróságl épület.) 

CzelldömölkOn. 

Hot és Lsáayka saOvst és velour 
kabátok, trey választékban rakta-
ronkra érkeztak, i m i . o t beveze
tés o*iijboi r e n i k iv '« I oltson 

— Az ös/.i idényre rak tá runkra érkez
tek eredeti angol öltöny, felöltő és 
télikabát szövetek, női rnha és kosztüm 
kelmék, kabát verourok feltűnő olcsón 
lesznek árusítva, iskolai ruhák ra való 
szövetek. Schiffonok, ágynemű és lepedő 
vásznak, mindennemű mosó és divat- -
kelmék, inosóárnk. 

Fért ingek 8 aaUérr.l már 100 ezer 
K ért, kalapok, -apkaa, nyakkendők, nadrág
tartók. Bél és férfi harisnyák óriási válasz
tékban Paplanok éa takarék, mindsnoemo 
rövidáruk, cérnák, sVrfSMt, sea.agnk, csipkén, 
gombok, csattok rlb. — 

V e t e ' k é . - i V í z e r nélkOl kérjük az tgvn 
tiszteli vásárid kOzOoségei, mielőtt vásárlását 
eszközöli*, saját érdekéken karassa f. l Am 
házunkat, aho. meggyőződéit fog szerezni ugy 
érnln* ersflrangu mroőségérö--, valamint meg
lepő ulctó, versenyképes arainkról. 

Szive* pártfogást kés Hehovszky Dsnő 
(Memaeti) Magyar Amház 

Kérjük a htlytwli rávarró knzouségvt sz 
OzlelOnk szOk helyisége miatt bvvá 
lehetőiig ne piac alMImávai t 
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