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KEMENESALJA 
Megjelen minden vasárnap reggel. 

Hirdetés dija elére fizetendő. 

P O L I T I K A I b a r . 

FflelSi sseissssaS *• kiadó :. 

DINKQREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőség éa kiadóhivatal : 
Dinkgrave Xaud.it kőny.-nyomdája Celldömölkön, 
ida intézbüdők a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések és mindennemű pénsillntakrk. 

Ősszel kell védekezni a zöldhernyó 
kártevése ellen. 

Aki figyelmesen sétál október, no
vember hónapokban a lombhallató vagy 
már lombjafosztott gyümölcsösökben, 
csodálkozva veszi észre, hogy este felé 
a száras lombok kötött kis lepkék 
röpködnek. Ez a későn röpködd pille, 
a téli nagy araszoló lepke. Később, 
november közepén, sőt gyakran decem
ber elején is, mikor' már erős fagyba 
fordul az idö, még akad röpködő pille-
raj. Ezek a kis araszoló lepkék hímjei, 
amelyek ép agy mint korábbi társaik 
nőstényeiket keresik a száraz ágak 
között, melyek szárnyuk fejletlensége 
folytán a fa derekán kosznak fel a fák 
ágaira. 

Ha ott fenn összetalálkoznak, pá
rosodnak, majd a nőstény a rügyek 
Uján lerakja tojásait, 150 - 200 darab 
apró kis halványzöld pontot. Mikor 
aztán a fa újból éled, kikelnek a kis 
araszoló hernyók, befurakodnak a mel
lettük levő rügyekb^ és addig éldegél
nek ott azokban, mig a rügyek egészen 
ki nem fakadnak. Ekkor a hernyó 
nekimegy a virágbimbóknak, először 
megeszi a szirmok hegyét, majd felfalja 
az egész virágot s májas körül már 
ngy áll a fa, mintha ki xem virágzott 
volna. 

A hernyók pedig, mintán ilyen 
eredményesen elvégezték munkaiakat, 
Szent János nap táján levándorolnak 
a földre, befurakodnak 6—10 cm-re a 
föld felszíne alá és ott bebábozódva 
várnak őszig, bogy ekkor mint pillék 
ismét előbújjanak és megkezdjék fejlő
désük ujabb sorát 

Ebből is láthatják, hogy az arszoló 
lepkék milyen kártékonyak. Néhány év 
alatt évente megismétlődő munkájukkal 
n MI cs»k a termést teszik tönkre,hanem 
lassan magát a fát is elpusztítlak, pedig 
ellenü t igén könnyű a védekezés. Nem 
kell semmi egyebet tenni, mint meg
akadályozni, hogy nőstényeik a fa tör
zsein feljussanak a fára. Ha a fák de
rekát ősszel embermell magasságban 

'olyan ragadós anyaggal kenjük körül, 
ameiyen a lepke raita marad, elérjük 
célunkat. Ezt a ragadós anyagot her-
nyóenyvnek hívják s ho^y megfelelje a 
céljának, hossza ideig ragadósnak kell 
maradnia, nem szabad szétfolynia és 
nem szabad ártania a fák kérgének. 

Most „már nálunk is kapható a 
kereskedelemben olyan hernyóenyv — . 

egyik hazai gyárunk is gyárt már ilyet 
— amely minden tekintetben ennek a 
célnak megtelel. 

A hemyóenyvet nem szabad egye
nesen a fa kérgére kenni, mert ha sok 
benne a karbolsav, könnyen'megölheti 
a fái, hanem a fa derekára 16—20 cm 
széles kéregpapír darabot kell kötni, 
erre kell rákenni aa enyvet. Előzőleg 

j a fa derekát erős drótkefével alaposan 
le kell simítani és a késegpapirt drót
tal agy kell alul é s felül a fa derekára 
rákötni, hogy a fa dereka és a papír 
között hézag ne maradjon, amelyen át 
az araszoló nőstények átbújva felsétál- | 
hatnának a fára. Az enyvet 9—10 cm. 
szélesen 1—2 cm vastagságban kell a ' 
papír közepére rákenni. 

Ha az enyvgyörfl száradni kezd, j 
azt megint ragadóssá kelt tenni. Ennek 1 

elérésére elég, ha a már hártyássá vált 
enyvet valamilyen erős kefével végig I 
.-unitjuk, begy a hártya vége felszaka- ' 
dozzon. Arra is kell vigyázni, hogy az j 
enyvgyürnvel ellátott fa ne érintkezzen | 
olyan fákkal, karókkal, amelyeken nincs 
gyűrű, mert akkor ezeken keresztül az 
araszoló nőstények mégis feljutnak a 
fára, veszélyeztetnék a munka eredmé
nyét. Azért ezeket is el kell látni enyv-
gyürüvel. 

A tél végén leszedett enyvgyürüs 
papirt, ha az jó vastag, ugy a követ
kező évben megint fel lehet használni. 
Az ilyen papír megenyvezéséhez már 
jóval kevesebb enyvre van szükség. 

A növényvédekezésre és védekező 
eszközökre vonatkozóan hozzáforduló 
gazdáknak részletes felvilágosítással díj
talanul szolgál a Mezőgazdasági Kamara 
Növényvédelmi Osztálya. 

Házfeloszlatás vagy házszsbályrevizió 
Irta: Dr. Vakar P. Artúr m. kir. kormányfotanAcM*. 

Valahányszor a pailamenl munkaképes- j 
ségét az ott x.ijlö események rarlősao aka
dályozzak és a raeifék'-rhetetlen szenvedély 
lesz úrrá a józan belátás felett, valahányszor 
nagy, korszakalkotó kérdések megoldásának 
saüksége meilll fei: mindannyiszor komoly 
mérlegelés tárgyat képezi a hazlelo.-zlatás 
kérdése. 

Békés, nyugodt kormányzás idején, ami
kor a parlament vaióban a nemzet hamisí
tatlan lelkOletét képviselte, amikor á higgadt 
közvélemény többségi szava dőntOtt: akkor 
rendszerint csak a parlamenti ciklus vége 
jelentette a választást. 

Napjainkban a békés, nyugodt kormány-
sás csak relatív értelemben érhető el s ezért 
van az, hogy a legtöbb nyugati állam ismé
telten is a ház'eloszlalas eszközéhez nyúlt, 

hogy aj és oj pártesoportositással birto iisa 
a parlament munkáját 

Kormányunk szívósságára s kormány-
elnökünk kormányzati bölcsességére vall.hogy 
a házíeioszialas uitimaraciój-it ki tudja ke
rt.ni a hogy Magyarország s győző államok
kal szemben e téren is a konszolidáltság 
állapotát reprezentálja. 

Egy kormány, idejében elrendelt ház-
feloszlatással helyzetét megszilárdíthatja, vi
szont S has együtt tartásával az ellenzék 
hnlfrnlét könnyili meg, mert mhfr idflt M a 6 < 

nagyobb támadási leiületet nynjt az ellenzék
nek a kormány támadására s ezzel a köuy-
nyen befolyásolható közvéleményt a maga 
részére hódíthatja 

— A parlament munkaképességét békés 
időkben a képviselők józan belátása biztosí
totta s ha voltak is izgalmas ülések, hetekig, 
sőt hónapokig hömpölygő viták, obslrukciok: 
ezek táplálé erejüket áldatlan kOzjogi helyze
tünkből merítették. A mai, eszközeiben és 
modorában visszatetsző ellenzéki harcokra 
ezt nem moodhatjuk el. 

Parlamenti szólásszabadságra, a nemzet 
érd. 1 . i i folyó magas szárnyalású vitákra 
szükség van s ez magyar Oocéloságunk érde
keben ia szükséges s épen ezért ez ellen sem 
a házfeloszlatás, sem s házszsbályrevizió nem 
jogosat Jelen esetbén azonban aházszabály-
reviziórn. szükség van s hogy az egyes partok 
és az egyes politikasok személyi tulkapasai 
és rombolásai meggátoltassanak, hogy a par
lament méltósága megóvassék s a törvény
hozás munkaképessége biztosíttassák. 

A célszerű házszsbályrevizió nem klotilr, 
mint ahogy nem is lehet az. A házszabály 
az alkotmány biztosítékok féltett kincsei kosé 
tartozik. Valamint azonban ezt s féltett kin
cset meg kell védelmezni a kormánnyal szem
ben, agy az ellenzék sem élbel azzal viasza. 

A házszabályrerisió kajlát a parlament 
munkaképességének biztosítása szempontjá
ból szükséges, hogy az ultimaráeió, a házfel-
oszlatls elkerülhető legyen. 

Ezért vált áttetszővé a. fakciózuskodó 
ellenzék harangknngataaa, emely ahelyett hogy 
saját soraiban nemes mérséklettel a törvény
hozás munkáját akarná megkönnyíteni, a 
tárgyalás nyugodt menetét akarná biztosítani, 
most már egyszerre c*ak a bázfeloszlatást 
sürgeti. 

A kormány elnökének tisztán kell lát
nia, hogy mit eredményezhetnek a mai par
lamenti viszonyok s épen ezért a nyugodt 
tárgyalást biztosiió, de alkotmán] biztosítékot 
reprezentáló házszabályt mez kell c-inálni s 
akkor azután — ha szükség van az ország 
érdekében a házfeloszlatasra — ara.jöjjön a 
házfeloszlaias! 

Mindenkinek módjában lesz 

Selters-vizet 
inni, mert Angnsta Selters a közismert 
kékcimkés S a l f p r í : . v i ' / " l i [ i t l - ' ' 'ü t t 
legolcsóbb ö e l l e r * V 1 / k a p h a t ó . 
Vezérképviselő: Mihály Ottó gyógyszerész 
Budapest, VII . Aréna-nt 128. Tel. 113 78 

(Vidékre ingyen csomagolás.) 

ANGOL RUHA ÁRUHÁZ 
ALTMANN BERNÁT 

férfi és aei ruha raktára 
P Á P A , I0SSDTB LAJOS-UTCA S SZÁM. 

Fióküzlet: Veszprém, Rákécsl-tér I . 

Tisztelettel értesítem a vásárló közösséget, hogy 

Uj Női és L e á n y k a Felöltő 
áruházat nyitottam. Csakis elsőrangú kivitelű és jó 
minőségű áruk. Nagy választékban, olcsó árakban. 
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N i n c s e n o l c s ó b b ^ V ' J f . ' í S a u d e k M i k s a P á p a 
tebát mielőtt szükségletét fedési, tekintse meg dúsan felszerelt l é t és férfi dlvatirnhiíamat, ugyanott nM é l 
kabátos nagy Tálas ztékban l 
Hitelképes egyéneknek kedveli fizetési feltételek! 

Vidéki megbízásokat pontosai eszközlünk | 

Saadek Miksa Pápa, Kossuth L.-u. 14. 

H I R E K. 
Ottó mise. Csütörtökön reggel 8 Örskor 

IL Otlo kidnly születésnapján az apátsági tomp 
lomban' ünnepi szentmise volt. A szentmisét 
Jándi Bernardin spál celebrálta. Megjelentek 
s hivők nagy számban, a kath. elemi iskolák 
és a leány polg. iskolák növendékei tanáraik re 
zetése mellett Mise régén a hivők a Himnuszt 
énekelték. 

A celldömölki állampémfár régebben 
kinevezett főnöke Frank Sándor állampénz
tárt fölanéc-os .elfoglalt* ez»n állását 

Hissziú. A percei" katholikus hívék 
templomukat renováltatták, kifestették, meg-

divatáruliáza Czeildömölk 
Járásbíróság! épület. 

Üzletünket megnagyobbítottuk, 
á r a rak tá ronka t kibővítettük, • raktáron 
tartjuk a következő cikkeket: 
Férfi szövetek. . 

Angol öllönyk>:linék, fekete szmo
king és zsakott szöv, lek. Finom velour 

A zalaegerszegi iparosok december 
j 20-án kiállítást rendeznek az Országos Falu-
! szövetség támogatásával. 

Vásár fliskéll. November 2ö-én Vá
sárosmiskén országos vásárt tartanak. 

Képkiállítás- Hénel Gusztáv pápai hír
neves festőművész csOtOrtökön nyitotta meg 
Celldömölkön a Korona szálloda nagytermé
ben '. »fáctf)nyi kepkiállitásat, vásárlással egy
bekötve. Művészi magyar, tátrai, olasr, hol
landi, -weizi témájú festmények vannak ki
állítva gazdag csoportban, amolyek bárme
lyike olcsó áron mogvásárolhatö és mint leg
becsesebb karácsonyi ajándéknak feihasz-
náthátok. A kiállítási ma este 7 órakor zárul 

Könyvtár megnyitás. A Polgári Olvasó 
javíttatták az. orgonát es harangokat szerez -
tek be. A megújult templomban december 
1-től 7 ig szent missiót tartanak a pápai 
Ferenc-reudi szerzetesek. 

Névnap Meleg u^treyjiésbro réízesitette 
az ev. Ifjnsagi Cgyesület Vintze Jolán főtit
kárát névnapja alkalmából. Hétfőt; este Var-
allyay István főpénztáron fejezte ki az egye 
sülét ucvéb 0 jókivánatait mire az ünnepéit, 
meghatott oakban mondott köszönetet a 
kedve- ine-i mlékezéíért. 

megérkeztek a harangok Ságra. Az 
alsósági róm. kath. hívek egy darab 500 és 

-egy darab 160 kilogrammos harangot készít 
-tettek Soproaban. Ez k a harangok tegnap 
érkezt k meg vajnti állómatunkrá <-s felszen
telésük dec -in-ier 8 án lesz Alsóságon. 

Felügyelő beiktatás Vőnöckón A vő 
nöcki ev. ityülekezet ,-gyhauito .leik* st-déssel 
m y -•• . • választotta ifj. dr. Redo Gyula 
kémen sö'njéni földbirtokon. Az.uTf-'tijyo 
lőt mu.t vasárnap istentisztelet kentében 
iktatta be hivatalába V.irga Gyula esperes, 
szép beszéddel üdvözölte az uj egyházi ve 
zért. Istfiili ztelet után díszközgyűlés követ 
kezelt, m-l yen ifj. Radó Gyula elmondotta 
tartalmai, .-/.ékfoglaló beszédét A beiktatási 
Onúepóiyen u. y Vönöck, mim a \ k'rnyék 
intelligenciája nagy számban jelent meg 

Vadászat látás. Gjömörey György volt 
nemzetgyűlési képviselőnk mult szombaton 
tartotta Inta puszta uradalmán nyul és fácán 
vadászatát A vadászatnak gyOnyörO verőfé
nyes idő kedvez.-!: és terítékre kerfllt 117 
nyul, 18 fácán kakas és 1 róka A vadászaton 
és az azt követő estélyen résztvettek: dr. 
Tarányi Fere .c Vas és Zaiavarme ye J ő í s ^ 
pátija, neje és leánya, Mesterházy Jenő 
leánya, Vidoi Dániel és neje, Bárdossy Zol
tán és neje. Rupprecht Anta1 és neje, dr. 
Hetthéssy Klek, Hellhéssy Jenő. Rupprecht 
Imre, ifj. Radó Gyula. Mnróthy I-tván 1! r 
zsenyi Ádám és Boda László. 

Decemberben 10 aaisalékkal drágul 
S tasnt A Már. üzletvezetflségei értesítést 
kaptak az igazgatóságtól, hogy december | 
1-től, vagy esetleg karácsony hete utan a 
vasúti meoetdijszsbást fel fogják emelni. Ez 
a híradás egyszersmind utasitásszerO tájékoz
tatás volt arra, hogy az Ozletrezetőségek 
menetjegyosztályai tegyenek meg minden elő
készületet a díjszabás felemelésének minél 
könnyebbé tételére. Információnk szerint a 
most.érvényben levő díjszabás óta olyan be
vételei vannak a Máv-nsk, melyek az eddigi 
deficitet nagyrészben már ol tüntették .azonban 
zz igazgatóság álláspontja szerint a Máv. 
személy és podgyász díjszabás 10 százalék
kal olcsóbb, mint a cseh-szlovákis vasút díj
szabása, már pedig nálunk nem lehet olcsóbb 
a vasat, mint az utódállamokban. A vasúti 
tarifa emelésével kapcsolatban fokozni fogják 
a vonatok menetsebességét, a menet kocsik 
fntóberendszéseit kijavítják és a kisebb vici
nálison is kall sanszán fűtenek minden vonatot, 

A taittfflal véreb szerepel a Mozi 
mai műsorán. Kasa nagy idők regénye 8 fel
vonásban mutattalak be, igy as előadás is 
hosszabb időt vasz igénybe, azért ezen elő
adásra a helyárak mérsékelK 

és tükörposztó télikabát kelmék, íJublé 
I Ragián kelmék. 
! NŐI szövetek. 

Sima puplinok és schewiotok min-
( den színben, kazánok, nöi po.ztók, kosz-
- lüm ,.1,1,01;, d ivsl aljszövetek, velourok 
; és Coverkot kabát kelmék. 
,- Cosmanos-gyapiu és pamut delinek, 
1 lir.J- rlin és Goldb rger festők é3 Bar-

helok,. íérfi ittgM firel;, libertik. 
Kelengye cikkek 

Kanavásznak, liiiom vásznak, Schroll 
scliiffonok, angol scIiifTon-balist 80. 90, 

• 120 cm. szélességben, paplan és 'epedő 
vásznak, asztal és ágyteritök, datnasl 
abrosz és törülközők, paplanok. 

Férfi divatcikkek. 
Kalapok, sapkák, nyakkendők, zseb-

. kendők, kész férfi ingek, gallérok, ké-
! zeíők, harisnyák fs zoknik. " 

Női divatcikkek. 
Flor. iiiuslin, selyem. es fátyol ha-

'• rienyik minden .színben, gyermekharis-
-. nyák minden színben és nagyságban, 
' keztyük, füzővédok, kész nöi ingek és 
i Coiiibiiiek. 
: Szabó kellékek. 

Raktáron tartunk mindennemű 
férfi és női szabókellékeket. 
Selyem InkT. 

Taflalinok, Crepdesinek, Trikkoscly-
mek minden színben. 
Kési nól kabátok. 

Külön koi.leclioosztály velour, posztó 
és kötőit női és gyermek kabátok, női 
és gyermek schwetterek, mellénykék 
(jemperek). ^ 
Kendőink. 

Gyapjú plaidek, pamut sálok, posz
tó nagy és kiskendők, gyapjú és pamut 
tejkendök é i kötött kendők. 
Szőnyegek, pakrócok, gabonás zsákok. 
Fenti cikkeket a legolcsóbb árban 

. árnaitjnk 

Bátor. Irodabntorok Bátor. 
Oyirl Falpari és Faértékealtő rt. Syir. 
állandó raktár elsőrangú tömörfa há
lókban és amerikai bátorokban. Tömeg-
bútorgyártás. Celldömölki elárusítónk: 
Scaflti iynla b.terkereikedé. Kérjen 

Lala. É»üje ia«ta i iuái Láda. 

és Diir.ör könyvtára újból megnyjf), a könyv
tár miodsn csütörtökön és vasárnap este 6 7 
óráig a tagok rendelkezésére áll; ugyanakkor 
tagfelvétel is van. Az egyesület helyisége 

1 Zsoldos eöröde, 
i A cilinder bohózatot hozza színre no-
• v-mber 30 és december ö an a Korofia-ssát-
". lodábaii a Törekvés Sportegylet. Ezen kitűnő 
I bohózat betanulása már javában folyik és a 
I legjobb műkedvelőink kaptak benne szerepet, 
Jakijt-meglógnak felelni a. falra-(aszókon és 
I ineghirntrón jelzett nevető eslélyuek, derűs -
' humorukkal m"gk:'Cai:tatják a megjelent kfli-
i zön-éget. Á meghívok most küldetnek szét és 
1 az előjelekből ítélve, a Törekvésnek ez egy 
j kitűnően sikerült ostélyé lí-sz. 

Az aradi vértanok emlékművöt, am • 
j Ivet a román kiinnáuy .i migyar kormány- ' 

nyal való tárgyalások eredruényekép Kiszol
gáltatott, nem vidéken, hanem Bddapesten-a 
Szabadság t?r.-n állítják föl. 

Találtatott egy elismervény koszlká-
matra adott pénzről. Tulajdonosa szerkesz
tőségünkben átveheti. _ . 

ötvenmilliós késipeazajándék. Óriási 
összeg Ötvenmillió, a inai nehéz időkben mé-
a rendesnél is nagyobb'a becsülete es ha- ' 
talma Ötvenmilliónak, hat még ha könnyen, 
minden munka os csaknem minden befektetés 
nélkül juthat hozza valaki. A Pesti Napló 
ötvenmilliót oszt szét előfizetői és vasárlói 
közölt Az ötvenmillió tizenhárom jnlalumra 
Oszlik föl: az első jutalom huszonöt millió 
korona, a -második jutalom tízmillió korona, 
a harmadik jutalom ötmillió korona és van 
.meg liz, egyenkint egymillió koronás jutalom:-
A IV te Napló ötvenmilliójára mindenki pá
lyázik, aki 1925 január 15-én előfizetője a 
Pe.iti Naplóna;, vagy aki raá'.ól kezdve 
január 15 ig hu -zonrtl példányát megvásárolta 
a Pesti Naplónak. Az Ötvenmilliós jutalom 
pontos részleteit és feltételeit kirneritőoo közli 
a Pesti Napló minden száma 

A mezőgazdasági kamarai adó folyó 
éri kivetése és beszedése máig sem nyervén 
belejezést, a mezőgazdasági kamara indoko
latlanul súlyos kárt szenved. Ezen okból ki-
lolyóiagsa veszprémi ra. kir. pénzOgyigazga-
tóság hivatkozással a pénzügyminisztérium 
vonatkozó rendeletére, szigora utasítást adott 
ki a végrehajtó hivataloknak és közegeknek, 
hogy a mezőgazdasági kamarai adó kivetése 
és behajtása körül leglelkiismeretesebben jár
janak el A mezőgazdasági kamara körzetébe 
eső többi pénzügy igazgatóság értesülés szerint -, 
hzsonló szellemű rendeleteket bocsájtott ki. " 

Tiszrviselói kalnoit ad a Magyarság 
Evkönyve, melyet egy tisztviselő sem nélkü
lözhet Az évkönyvet a Magyarság minden 
előfizetője díjmentesen kapja, miárt is sélszerfl 
a lapot mielőbb megrendelni. Mutatványszá
mot küld a kiadóhivatal Budapest Víl. Miksa-
ooca 8. A Magyarság Évkönyve a megszállt 
terfllétéit helyzetét ismerteti pontos, á hely
színen szerzett adatok, rendeletek, törvények 
éa egyéni impressziók alapján. A pontos ada
tokból vérfagyasztó' sikoly' hállstazik' felénk; 

• K«tos«vArl m l a t i r t t o d ! « 
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• H A B U D A P E S T R E U T A Z I K 
saját érdekében győződjön meg, hogy az alant hirdetett rendkívüli olcsó kará-

• _'. csonyi árak elsőrendű jó minőségekre vonatkoznak I 

Divalcsikos és schotüsch kelmék 
és gyapjukasán duplaszéles 75000 

Francia gyapja r.unagekelme, . ? . 
•eh..iii.-cíi és csíkos duplaszö• 
vetek és gyapja Popelin min
den sziliben, duplaszéles 98000 

Divat gyapjubroche 130 cm. szé
les minden színben és férfi .* 
doubtekelme 140 cm. 145000 

Legújabb francia tamage velour 
130 cm széles, angol férfiöl-

; töoy-kdme 140 cm. és gyapjú 
gabardin 130 cm széles 195000 

Legújabb divat cpohge 100 cm 59000 
Virágos Irancia saten » 49000 
Egyszerű cérnamarocain 100 cm 
Legújabb mintájú francia crepp 

70 cm széles . - v 
Legjobb minőiéqfl doubleflanal 
Elsőrendű francia velpurflanel 
Jó minőségű tennisfianel 80 cm 
Színtartó mosialolnine 

330UO 

3GOO0 
55000 
49000 
25O00 
200(10 

Mintázott cémagreoadin 80 cm 85000 
Divatmintás svájci grenadin dup

laszéles 55000 
Ajouros függöny kelme 78 cm 19500 
Kitűnő minőségű cérnazephyr 29500 
KiiünO minőségű csikós nyers

selyem . 98000 
Moaré selyem minden színben, 

100 cm széles 98000 
Fekete trikóselyrm 100 cm , 105000 
Ajouros trikósolyem színekben 

120 cm széles - 145000 
Sslyemmarocain 100 cm széles 145000 
Finom minőségű crepo de chine 

100 cm széles . - 165000 
Erósszálu lendaraaszlWJrülköző 33000" 
6 személyes ajouros Kávéskészlet 295000 
Tartós, v.ir.-.i .n.a.u i női harisnya ' 32000 
Finom mnuslin harisnya, minden 

sziubun . . 48000 
Fekete trikó rcformnadrag 75000 
S C I K . I Ü C I I l é i vállkendS 98000 

Finom virágos szaténpaplan 
Egyszerű clotbpaplan 
Elsőrendű flaneltakaró 
Divatos flanel éa barchend-

pougyola 
Angol flanelblous 
Jó minőségű clothalsó 
Divatalj gyapj ekeiméből 
Legújabb scholUscIi velouralj 
Tetra-tOrfilkOzó ajouros éa rojtos 
Zephyr férfiing 2 külün gallérral 
Francia french-ing két gallérral 
C ikos p quémellű-ing 
Fehér daiuastmellü ing 
Elsőrendű férfi hálóing 
Hossza SstanH lábravaló 
Rövid zephyr alsónadrág 
l-'.i..IMIIS flanel pyama 
Tartós minőségű sokni 
VarrásnélkOli divatsokoi 
Finom sodrotlfonaln sokni 

• Elegáns flórsnkni 

690000 
525000 
350000 

275000 
195000 
126000 
196000 
830000 _ 

55000 $ 
135000 i . 
125000 f 
98000 j.' 

135000 I 
145000 I 
98000 I 
69000 i 

450000 I 
19000 I 
25000 
29000 I 
35000 J 

II s 

L Maradékok mélyen leszállított árban árusittatnak. I 
S T E R N JÓZSEF R. T. 

BUDAPEST, IV. üálvin-tér 1. 
hlrdelsi stUaébea nilaéas vev6 karáeaoayl ajáaéékot ttj~ 

ALAPÍTVA 
185 9. 

A régi olcsé élet. I l i minap ket 
ember beszélni kezd, Ot perc rouivn kétség 
telenűl rátér a drágaságra, visszakívánva a 

"'régi id.'t. amikor sokkal olcsóbb volt minden. 
Alább közlünk néhány kivonatot egy regi hi
vatalos, irásbö!,. melynek címe a következő: 
• I8l3dik esztendei böjt más hava 29 dik 
és következő napjaiban Szegvár helységében 
tartatott tekintetes nemes Csongrád várme
gyének közgyűlése alkalmatosságával a céh-
beli mesteremberek kézimOveik ós munkáik 
ára szegődött cse'édek,, szolgák és napszámo 
sok bére. A vendégfogadósokra nézve regu
láris árszabály: Egy portio leves, bárraelyfele 
lugyon is 2 kr. Tehénhúst hozzávalóval együtt 
4 kr. Egy portio bármily néven nevezendő 
lőrelek 5 kr , detto betsioált ideértvén a böjti 
eleséget is 8 kr, detto tésztás étel 8 kr, ros
télyos petseuye, avagy vese petseuye 4 kr, 
detto sertéshu9 8 kr. Egy fertál csibe petse
uye 8 kr. Egy fertál liba vagy kacsa pelse-
nye 8 kr. Egy portio pujka vagy borjú bus 
p.-tsenye 12 kr. Egy portio sült halnak bár
mely neme 12 kr. Megjegyzés: Bármely pet-
senyéhez a fentebb kitett taksák mellett 
salátát is kötelesek adni a kortsraárosok. Ha 
pedig egy társaságban többen esznek, ezen 
esetben 3 tál ételért fog fizetni minden sze
mély 10 krt. Azon esetre, ha a 3 tál ételen 
kívül petsenye is adatik, 16 krt. Hat tál étel
ért, ide.nem értvén a bort es kenyeret, 30 
krt. — De jó lenne az ilyen olcsó helyre ma 
traktába menni. 

Rendkívüli a SalnbUl Elet legújabb 
számában meg.jc.ent Országos Szintem Elet, 
mely a vidék érd-ke. színházi és társadalmi 
eseményeivei foglalkozik. Az Or.-zágos Szín
házi i . - t I .ui.ib;- érdekessége, bogy a vidé
ket hj bekapcsolta a gyermek szépségver 
senybe, A Színházi Elet a szokottnál w tar-
talmisahh számában az Üvegcipőről Szoma-
házy István, az K cserélt gyermekről Karinthy 
Frigyes és az Eny éj Velenc>b«u cimü ope
rettről Girgely I-tván ir. Fényképek és ripor
tok tömege, a gyermek szépségverseny első 
képpályazóinak arcképe, rendkívül érdekes 
film, sport, rene, autó, divatroyat teszi még 
érdekesebbe Incze Sándor népszerű hetilap
jának nj számát, mely a Masamód teljes 
szövegét is közli. Egy szám ára 8000 korona, 
negyedévi előfizetés 80000 korona. Kiadóhi
vatal Budapest, Erzsébet-k. 29. 

Sertések ölesét 
házaknál olcsón elvállalom olcsó árak 
meíir-ll. Tiszta és pontos munkát vég' 
zek. Szíves meghívást kér, 

kiváló tisztelettel 
StBbAn Mihály 

Celldömölk, Ne.nesdömölki-ucca 40. az. 

házhe ly 

Kénytelen meghajolni 
' mindenki Papp Péter csokoládé külö.n-
j legcsségeinek kiválóságé és olcsósága 
j elölt. Ez a jelenkor legjobb, uradalmi 
' tejből készült gyártmánya. Budapest, 

VI. Nagymezö-occa 10, 

260 öles, jóforgalmu helyen levő 
szabadkézből 
azonnal ol

csón eladó, — Cim a kiadóhivatalban. 

L ő t t nyu la t 
vesz Haver István fűszer és 
csemege keresk. Celldömölk. 

l e r T a l á a M t e t a ú U jpjjB i lámlat. 

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

kiadóhivatalában. 

Brázay Najád kölnivíz kiegészíti a népszerű Najád cikkeket 
a Najád krémet, a Najád púdert, a Najád szappant. 

Alkalmas ajándék mikulásra, karácsonyra Celldömölkön csak a Szent 
jjvörj^jlro^^ 

Kemenesaljái Takarékpénztár Részvénytársaság Czelldömölk,! 
S á g l - l t M 19 u á a I Foglalkozik mindennemű bankszerű üzletekkel. Tőzsdei megbízásokat legelőnyösebben 

1 teUesit. Kifogad félmilliótól felfelé betéteket heti koszt kamatra és kölcsönöket nyajt 
váltókra és egyéb értéktárgyakra. 

I 
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4. U H U I . 
I L J A ^•6. svain. 

millió k o r o n á t 
ad a 

P E S T I NAPLÓ 
előfizetőinek és olvasóinak. 

.-- • "ír 
Hésiletek a P e s t i Naplóban 

M e g é r d e m l i 
a sweili 8EIAT0R szivarksbüvely 
és papírgyár rt. s magyar közönség 

rokonszenvét 1 
Celldömölkön az egyedírOsitással meg

bízott s Dehány latyáriia. 

Olyan szükséges 
minden ügyes üzletembernél 

• a most megjelent Magyaror
szág Kereskedelmi, Ipari éa 
Mezőgazdasági C 1 m t i r t , 
mint levegő sz embernek 1 
Megbecsülhetetlen szolgálalo 
kst és anyagi hasznot jelent 

minden kereskedőnek 
gyárosnak, vállalkozónak, ipa
rosnak. Másfél millió legújabb, 
pontos és megbízható cimet 
(ártalmsa város és szakma 
szerint csoportosítva 

a Mosse cimtár, 
mely felöleli az ország vala
mennyi kereskedő, iparos.gyá-
ros, ügyvéd, orvos, kör- és 
közjegyző, ' malomtulajdonos, 
föld é s szőlőbirtokos, bérlő stb 
teljes címanyagát. Ép ugy nél
külözhetetlen, mint gépnél as 
olaj, aa a hatalmas címtár, 

ára erős kötésben 50 T 
Megrendelhető lapunk kiadóhiv. 

Ajánlunk Egy szép kivitelő, teljesen hibátlan 
bécsújhelyi majolika kályha; gg 

azonnal olcsón eladó. Cim megtudható 
lapunk kiadóhivatalában. 

Kitermelésre eladó 
a miskei kőbányából 100, esetleg 300 
négyszögöl terület. A bánya fellárva 
van, 40 öl kő készen, kitermelve. A 
mostani építkezésekhez kiválóan ked
vező alkalmi vétel! Bővebb értesítés 
nyerhető Tamáskó Dezső állami tanító

nál Sárvárolt. 

Vadászfegyverek 
1 drb. Belga gyártmányú 16-os, két 
csövű kakasos, 1 drb Pelerlnngo 16 os 
2 csövű fűstnélkűli, kakssnélküli mesz-
szebordó, 1 drb. 11 mm. egy csövű 
golyós, eladók. Megtekinthetők kiadó-

' hivatalunkban. 

Minden gazda tudja, 
é T S S j f j - - h o g y 

S E S C * K W I Z D A F L U I D 
" (Kwizda rest il útion J fluidja.) 

KWIZDA marhatápszere, 
KWIZDA sertéstápszere, 

gazdaságában nélkülözhetetlen, mivel 
ezek az állatok eitéízségét és erejél 
lenntailjak. Ezen bev.'.'.t harisférek ismét 
mindeneit kaphatók: Gyógyszertárakban, 
drogériákban és ha/tartási cikkek kere-
kedésében, vagy közvetlen a raktárból: 
Gyógyszertár s Szentlélekhez Buda 

pest. Király alca 12. . 

Herczeg és Fodor 
Budapest, VII. Thököly ut 24. 

^ Á Ki leli pályaudvar mellett. • 
A l e g o l c s ó b b bevásárlási forrásl 
Férfi és női szövelek, posztók, vász- j 
nak, kanavásznak, selymek, mosó, és ' 
kötött áruk, kész fehérnemüek, ágyte- I 
rilők, szőnyegek, paplanok, függönyök, 

menyasszonyi kelengyék stb. | 
N a g y . v á l a s z t é k b a n ! I 

városi diókok-
szot, I * valódi porosz 
kőszenet (7500 kalo-
riás), hasáb és dorou 
t ű z i f á t T 

Hangya Szövetkezet 
C e l l d ö m ö l k . 

Irodaberendezések, 
redőnyös Íróasztalok hitelre is 

NAGY és V É R T E S R t Bndapest 
L Arany János noca 20. 

Képes árjegyzék ingyen. 

Szölöoltványok, JjJ* 
Ripária-portálisz, gyökeres Othello, gyö
keres bszai és sima ripária vessző őszi 
és tavaszi szállításra kapható BadacgOny-
vidékl Szőlőtelep Kezelőségénél Ti-

polcza, a Balaton mellett. 

1 hintó, 1 könny* kocsi, 1 
szekér olcsón eladó. 

O m megtudható a kiadóhivatalban. 

Vidéki bútor ve vők figyelmébe! 
E N G E L , Budapest VIII , Népszínház-
utca 18. ss. alatti bútoráruházában 

olcsón és jól vásárolhat 
Szakszerű csomagolás. 

QrrtTJiT T A- sOtöpor C U S T O vanília 
O 1 ViLlll t \ c n k o r a legjobb. G y á r : 
Budapest. VII. Rottenbiller-utca 46. szara 

Disznóöléseket 
privát-házaknál vállalok. Töltelékeket a 
legizletesebben készítet:'. Tiszta és kifo
gástalan munkát végzek. Szives párt
fogást kérve, Molnár Károly hentes, 

Celldömölk, Kossuth ucca. 

Cipóüzleteinben 
Pápai, a bencések templomival szem
bea dms választékban kaphatok a leg
divatosabb szabású tartós kivitelű 

k é n férfi, nöi, gyermekcipők. 
Mérték szerinti megredeléseket, va

lamint javításokat a . legpontosabban 
eszközltik. 

< Orthopád cipőket bármily rendel
lenes lábakra a legtökéletesebb kivijei
ben készítek. 

Eddigi b. megrendelőim, valamint 
a n. é. közönség szives pártfogását kérve, 

kiváló tisztelettel 
Papp E m i 

Páps, s bencések templomával szemben. 

Az őszi idényre r ak tá runkra érkez
tek eredeti angol öltöny, feiöllő és 
télikabát szövetek, női ruha és kosztüm 
kelmék, kabát verourok feltűnő olcsón 
lesznek árusítva, iskolai ruhákra való 
szövetek. SchiiTonok, á g y n e m ű és lepedő 
vásznak, mindeoneinü mosó és divat-
kt l inék, mosóáruk. ' 

Férfi ingek 2 gallérril már 100 ezer 
K ért, kalapok, sapkák, nyakkendők, nadrág
tartók, nöi és férfi harisnyák óriási válasz
tékban Paplanok és takarók, mindennemű 

• a g y a r AT n h á I ábaaj í rOvi i laruk, cérnák, selymek, szalagok, csipkék, 

lest már mindenki meggyő

ződhetett, hogy jó árat leg

olcsóbban beszerezni csak 

ZLEHOVSZKY 
DEZSŐ 
(Nemzett) 

lehat (Járásbíróság! épület.) 

Czelldömőlkön. 

161 ás Leányka szövet és velohr 
kabátok nagy választékban raktá
runkra érkeztek, amelyet beveze
tés céljából r e n d k í v ü l olcsón 

ámítsak. 

gombok, csa 
fefektelkénflzér nélkOl kérjOk • 

tiszteff vásárló közönséget, mielőtt vásárlását 
eszközölné, saját ériekébea keresse felára- ' 
házunkat, ahol meggyőződést fog szanzoi U5T 
áruink elsőrangú minőségéről, valamiot meg
lepő olcsó, versenyképes áratokról. 

Szives pártfogást kér Zlehovsaky üsxió 
(Nemzeti) Magyar Araház 

KérjOk a helybeli vásárló .közönséget ai 
üzletünk szOk helyisége miatt-', bevásárlását 
lehetőleg ne piac alkalmával eszközölje. 

stb. 


