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Meulelen minden TUi rn ip reggel 
Előfizetési ír: Egfiz évre 40 K, léi érre 10 

K, négyed érre 10 korona. 
Egyes szám ára darabonkint 1 korona. 

rekUwrkenlS m kiadó:, 
DIN K O R E V E NÁNDOR. 

Szerkesztőlég é t kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CzelldOmMkee, 
id» intézendOk a szellemi réart illető közleményt*, 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

' 1 1 " S - * 5 0 kössél! képTlselőtMt nMátiéTTeiésé. ____ 1»20. ott jajt. 
Tolt egyszer egy embar, akinek le volt 

rigva mind a két karja éa szegény volt, nyo
mora volt. A izoejatédjioak, aki a bénával 
sok jél lelt akkor, amikor mindketten épek, 
érések, egészségetek voltak, szintén hiányzott 
mindkét liba, kianyaotl »« egyik karja, de az 
egyik keié még ép volt. Ideg voM egy rett*, 
volt egy Ujja. ami ép etésrjége* volt, ami
ben gyönyörködni tudott,-aminek kitinét is 
tndta néni. Istenem, hisz olyan nagy kinet, 
nagy Ortim, nagy haszon tz épség. Ez/aMua 
ember az egy lerével is dolgozóit. A másik 
azonban' irigy és rossz volt t bár szomszédja 
t miatta veetitftta el hiányzó tagjait ia.arra 
akarta rávenni a torvényt, az orvotokat, vág
ják le a itoaJszédja keiéta varrjak hozzá'az 
4 esőnké tOruéhaz .Hiába tillakosott a szegény 
ember, hiába magyarázta, hiába haraogU a 
rosta ezomszéd ia az oriosut félébe, hogy 
hagyják békén, na vágják la a megmaradt 
karját, mert ott ugy* clpuizltl és nem tagit. 
Dia hasknál aammii, aem létén o,«iefaggíj-
btn a tOrzszvd. itt pedig él és dolgozik, mert 
ezer idtg, ezir izom t a véredények finom 

'szálai kapoiolják a tetthez, tiltakozása nem 
hasznai; semmit. SzOroyd járvány ;volt eltér-
jedra, a totrény arainak éa az orvosoknak 
szemel attrQ hályoggal voltak 'boriivá. Ram 
tndták meglátni az igazságot, Ekkora szegény 
ember végső elkeseredésében kést fogott a 
kézébe, Megvédelmezte i halálraítélt kart éa 
az igazságot, 

OI;.m az a kis tö-iéiet. mintha meaa 
volna, peuig nem ar. A metcsonkitolt Ma-
gyaiuraxrgpak ÍJ van még agy ép része. Nyu-
gatmagj?ro.rzág. Ez as egyetlen hely, ahol 
még a régi haláraink meg vanaak, ahol még 
oh állanak a taegyetövek, hova Maradókkal 
etalSlt heij-izíét. Ea Ausztria, emely mina-
laakcál is nyom-jraltabb, ezt a rétit ia al 
akarja tőlünk rabolni, noha' jól tudja, hogy 
Nynfatmagyaroiiág Ausztriába olvasztva 
nem tud boldogulni. .Aorzlria nem nya.- vele 
semmit, niaz élelmiszere, ami Ao«i írianik 
kellene, Nysgalmagyarországnak saja*. magá-

Tok-sincs elég: - nemhogy kBlesanflzni todna 
Aasttria lobbi részének, sőt ha Magyarország 
gabonatermő vidékeitol elszakítják-, maga ia 
éhezni ét nyomirogni fog S ra. hiába tiltat-
kosunk. Hiába bizony,tjük, hogy ei a Ug a 
mienk, levágása fájna, mait ezer éve hozzánk 
van oóra, niába raigyarizznk, hogy Nyogtt-
magyarorazag részére oR nincs élet, csak 
pusztulás. Nem hallgatnak ránk. EgyelOre 
agyán várnak, de nem lehet ludpi. nem jön
nek- » egyszer mégis a holléte,kik elakarjak 
tolnak szakítani. Hát l t a atkor máa mentség, 
más azabaditó, mi i védelmező, mint a kés, 
a fegyver ? Nemi l a más nem ment mag, 
ennek mag kell bénáitokét menteni. 

Nyogitmtgytrnrstígot odaadnánk nem 
ssabad. Nem szabad lemondanánk arról az 
trUOlui tikéról, arról a bálorild tudatról, 
hogy itt még ntm vagyunk visssatioritva 
ai ticrévts halárról, itt még ott állnak, 
ahol valamikor Őseink a lábukat megvetették 
Nem txabad engedőink, hogy Magyarorszá
gon még szorosabbra fizzék a hurkot, beljebb 
rakják a megyeköveket Csak kifelé lehet éa 
arra kell ia Nem azabad odaadnánk gyára
inkat, hol a keaettes jelen sz imára dolgez-
nak a kérges munkáskezek, iskoláinkat, hol 
boldogabb jövőnk számira egy oj nemzedék 
nevelődik. Eten a földön mostanában nem 

Íi r t idegen hoditó, eteket a hegyeket, raező-
:et még ellenség lába nem szentségtelenítette 

meg. Erre a földre ezaUn sem azahíd lép-
niOk. A legnagyobb magyar, Széchenyi István 
aem albatik a ezenki hársak alatt idegtű 
arszágban. Nyagatmagyaiorszignak a miénk
nek kell maradnia A lemondást nem választ
hatjuk. Inkább a kést I Sfinx. 

A - balflgyminiszUr aita! beoysjtolt 3 
tOrveoyjavis' -t célja, hogy az önkormányzati 
képviselet öuzealkotása olyan legyen, hogy 
az Intézmény megfeleljen a tényleges tíetvi-
azooyoknak és hű kifejezője legyen a közön
ség felfogásának. 

Ez a kérdés a kOzjg-ugritás küszöböt 
i ' l i i nagy téfoimjiuak keretébe tartoznék 
ugyan, 3a nem 15; halaettist addig sémámig 
e reformnak toljamalban levő előkészítése 
befejezéshez jut, mart a régi törvényét ren
delkezések ah-.iii; n raega'aku't Onkormányaali 
lOstaie.ek a megváltozott életviszonyok kOzfitt 
sem tekinlhetők tflbt* a kOrOniíg ralédi 
kep.iaelő'.tek. 

A lOivényjtiaslalok lényeget rendelke
zései a kOvctlizök: ' . 

1. A v.rii cmuzt a javallatuk aem a mai 
nyers, hanem a valaatUsoa ririlizmct alak-
ínban alkalmazzák. Ilyies t t Önkormányzati 
képviselőt Összes lat j j i t nalrvz.uk bizalmá
ból kapjak mande'amukat-

A leg'.obb adót fizető tagok a lakosság 
arányát JU választóiért}!-*faként fognak meg 
CMlaci. 

At Összes választhatók ke-iOI m'an. a'.t 
tagokat barom évenként hat étre, a legtöbb 
id.u fizetők kOzBi valaszioi.1 tagokat seé.g 
karom e eat-nt csak h«rom évre foguk va-
Izsziani. At összes válatttni-tók kOt-BI vá'att-
toti mioím kel tag utju egy pot'.jgot kell 
rálais aoi. Viri'is póttagok ellenben nem 
Itezaei. 
- - 2. Aktir ét r-assziv vi'STttói jog csak 

a fé.-ü-lii illeti meg. 
Az tktiv választójog kellékei törvén; ha-

tózágokbio és kOzaégevben egyarioi 10 éri 
mt.gyír állampolgárság,-hat évi otttakát ét 
25 -t--es eietkcr. A választható: ég krliekei 
tör.ea-.hatéjágokban éa rendezettlan-.csu va 
rosokbin 10 évi magyar állampolgárság, hat 
e.i o "aka--, 26 éves életkor es írni-olvasni 
Indás; kis és nagyközségeiben aa iraí ét 
olvzani ludas nem azBktegea. 

8. Az Önkormányzat lettO'etek tagjai 
otk száma varmegyékben és varosokbas lé 
oyegeseo csOtkea. " 

A vármegyei tOrvenyhaióségi bizot'sági 
tagok szama 120 nal kevesebb és S00 nál 
tObb, a városi 10;. eoy halója ti bitottsági ea 
I t t városi kepvis-'Öesicleti tagok számi 
36 nal kevesebb éa 12n-tial tObb, nagykOzsé-
getben a képvitelOiestd'sti tagok szz-ua ZO 
nál kevesebb és 36 nál '.Obb, kiraOsségekben 
pedig 12 nél keves.-bb éa 20 nál tObb. nem 
l»he'. 

Unj'gea oji.ía további at, hofv 
na.nze-gyűlési (orsuggySleel)képviselők ebben 
a minC.iegOkben megbisttások t arismára tag
ja' lesznek a törvényhatósági tiizetuignak, 
amelynek va'amelyik. kerflletet képviaelifc. 

Újszerű és fontos rendelkezése végül 
javaslatoknak az, hogy a tOrréoyha.óetgi bi
zottsági, illetve képvÍBalOteataieti Ugok, tag
sági jogok gyakorlásának megkezdése előtt 
esküt kötele.:--* tenni és hogy a Ugoknak 

. igazolatlan elmaradása, illetölogv trtipjagtága 
a Ur^g^f-jog-elvesztését vonhatja maga utao. 

A javallatok szerlat az aj önkormány
zati képvisr'etek megalakulása oUn aaios 
kataridon be'OI lis'.lujiia»t kell tartani. 

Egy kisebb lakóház, 
180 négyszögöl telken 
és 5 hold elsőrendű , 

s z á n t ó f ö l d . 
már buzival bevetve, -azonnal eladö 
Hokhold 1 pékmesternél CzeUdömölk 

ugyanott egy ssecskavágó eladó 

látogatás. 
Kapy Béla tv. püspök egyhatlátogttitt 

tartott f. "IX 11-én Szergéay kOtségbta. 
Délután 2 órakor dittbanéériom, as 

egyházi és községi elöljáróságok díszes fogat-'] 
tora ment át alaroxilgergalyibs őméltósága ' 
áthozatalára. 

A vármegye halárán felállított díszka
punál Pósfay Gtsztáv főszolgabíró ismert 
éktaazóliaéval fogadu a járás ét Szergény 
könég nevében Bíró •István körjegyző kifére-
tebtn. Az iskolánál EiJélyi Béla tanító tar
tott rnaleg üdvözlő beszédet, a gyOitkutl 
kápviselttéban. 

bkolavizagilal nliu a köz-ég apraja-
nagyja példás to-baa, az annepséghez méltóan 
kisérta fólelkipáazterát a templomba, az isko
lás gyermekek és fehérbe oilözöll leányok 
által virággal behintett utján. 

Eapy Bela.pOipök a templomban tar
tott predikaoio után dittkotgyfllétl tartott, 
melynek keretében dr. atoháasy Lajos lelkeit 
referált az egyház beléletéről. 

OdvOzölték t püspököt: Nőegylet, Le-
iiiyogyloi, IíjusagJ önképzőkör ét s Dalárda 
vezetősége, amely szépen oaszetanslt egyházi 
énekével emelte at ünnep fényét, Minden 
üdvözlésre meleg, szeretetteljes Tilsatokat 
adott s püspök: 

A templomi itleotiattetet éa közgyfilét 
mán baritsagoa lakomara gyűltek egybe, bot 
a község uép asszonyai éa leányai mutattak 
ke magyaros kanyhamOtéazétlkaL A püspök 
alboeessias ntán a község lelket közönsége 
tovább folytatta nép mulatozását t a késő 
reggeli érákban oszlott asét 

öcsémhez I 
Csak játszatok, aaa még mindet tiétek, 
Tűrdérkertje « drága 0«ray«kl<oraak, 
Hol halVinu rónák halk illatot síérnak, 
Saakittni s kacagni még tera uéitk." 
Selyem Virággal hímesek a rétek, 
S araag a saíte at utot a pornak, 
Mklyct a gjenge libietkák b'poraak. 
Qöröngijre *« >p*^ infcee lipltk 
Csak játszitok, mig dút boldojok Vag t̂okJ 
Jaj, mart holnap Un minden rosszra fordul, 
Kizártak a kertből, gorombát, zordul. 
S a zord csősz, az Élet, kegyelmet nen> ismer, 
Ijedi kii szemelik Un kérni nem is mer, 
Caak elukló ajakkal mesize szaladtok . 

sFiax. 
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Október I I éa tartotta a ktmtnasaljai 
rk. stfsáf éti koronáját Kemtne.bögyéazea. 
A ktranán Zethaeister eaperas ét Kis Lajos 
alsósági plébánoa tartottak atOadást fontot, 
tktoális kérdésekről. . 
. XUI. kath, .naggyalés. Hét esztendei 
hallgatás után az Országos Katí. Szövitség 
október 23—26 in ateglarlja ' a XIII. kath. 
niggyOlést. A gyftlés programnijál már oaz-
szcallitották, at ország legnagyobb mvü kath. 
szónokai és előadói szerepelnek rajta. Hogy 
a naggyOlésrt való eljutást s vidéknek meg
könnyítsék, a Miv. összis vonalain féláron 
átázhatnak a résatvavók. A gyűlésre szóló 
jegy ( i r t 60 K) feljogosít mindenkit a ktd-
vezménres vasati jegy megváltásán. 

Halálozás. Permay Igáit ny. miv. fő 
kalauz pénteken délután 55 ik érében hoat-
szaa betegség atin ilhunyL Ha délután >/,5 
órakor helyezik OrOk nyugalomra az Erzsébet
utca 9. szama házból. At általánosan lisztéit 
vasutas család iráni'nagy részrét nyilvánult 
meg. Halálét kiterjedt rokonság gyászolja 
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Jegyiek gyt ián. A VisTirnuítyei 
Községi és KO/j'gyzők Egyesülete, *,«!.!, n 
dölelOU lartolta közgyűlését Siombatbi', éu 
Sokoray Elek szengolthárdi jegyző elnöklete 
alatt a vármegyeházán. A tárgysorozat ekö 
•Öltjét, a közigazgatási reform kérdésben 
Tiló állásfoglalás slkuita. Ennek felolvasása 
után a lOvstkeső határoialot kőzték: V««-

' Tétmegye jsgyiősgyesBleté egyhangúlag alléit 
foglal a jegyifik államosítása mellett, nem-
ragaaskodik as eddigi köiigszgatáei járások 
feiurtáiáhos, 4e amennyiben a járáii rend-
sasrl megszentellek, nem tartja kivioatosaak 
és állást foglal as ellen, kogy kibágasí jog
körrel rakassák fel a jegjiSket A tagiági 
ujakat 19Í0. jinsár 1-től. viiwinMnöIeg tis-
sséresre emelték fel. A zársjamaáásokat és 
költségvetést tudomásai Tették, Radó Gyula 
ír. nyigalórabsvonnlása lelett pedig ssjnál-
kosásakat fejisték ki. Az aj tisstiksr meg-
Tálssílása fejezte be a gyÓléit.. 

Lenoiiott Iparkamarai elnök. Spiegel 
- Ssigfried, mint elnök hossza éréken át feselte 

a sspreni ipar és keresked-lrci kamsrs ügyeit, 
• napokban bejelentette állásáról faló le
mondásit. 

EljéJTiél. Princsss Gábor, a siomkat-
helyi nsletfézetSiéghez beosztott irodakezelő 
eljegyezte Fetiler Margitkát CzelldOmölkről. 

Reformáció ealéktuiepilys. Az ev. 
Ifjssági egyesület ma este 7 Örsi kezdettel 
sasija második felolvasó OissejOretelét ss er. 
elemi Iskola tantermében (Arpid-nlet)aiiieif re 
aa érdeklődőket is meghívja, ugyancsak az 
ír . Iljssági egyesület mához egy hétre, 31 én 
éélntán fél S Örsi kesdettel az er. templom-
b»n a rafonBieió emlékére Bnoépélyt tsn, 
melynek mosors a következő: 1. Közének. 2 
Ivásésigyerazst, tartja Vagy Sándor er. lelkész. 
S. tavalat: Saslóky Rozs Csengéi Gairláv 
•A rsformásió émlékBsnepéo< cimO küllemé 
•yét fogja ssaralni. 4. A XXXIII. ssoltár. 
Énekli ss ifjosági egyeseit: énekkara. 5. Ün
nepi beszéd. Magyarország és a prolsstistis-
aras. Tartja: Vagy Miklós er. lelkész. 6. A 
gályarabok éneke. Előadja az ifjisági egyesi' 
let énekkara. 7. Htodéi. Lsrgo. Elősdja orgo 
oan Szórády Déoes er. tanitó, hegedűn Vioezr 
Jóssef polg. isk. tanár.8. Imádság. 8. Közének. 

A uoaullll Millió T á m l á t hétfőn, 
18-án este fél hét érakor a templom lárhá-
láaan nagysubán gyűlést tartón, mélyet a 
Táreilat tagjai és sok érdeklődő látogatott. 
A gyélessn •orváth Gerirud missziói nérér 
tartott elöadíit a MiniA Társnlit nagy mun
kájáról, a köejólékonyiág éa a lök storvaaé-
aéaek térés. Asatán progrsmmot adott, melyet 
igei tinilságosan és szirhez szólón fejteit ki. 
TéggU.a gytlés kimondotls, hogy tiltakozik a 
n«k fálasstójogásak ssurbitása ellen és ezért 
strgteyileg felkeresi s nemzetgyllés elnökét 
és i kertiét képviselőjét. 

A rés*, ktth. polgári l e i i j i iko iá i ik 
— a vafláa éa kosoktalásüiyi miniszter a 

jegot most már mind a négy osz 
tályrm megadta és igy az iskola most már 
teljem nyilvános tanintézet, 

Meghagyják a gazdák lovai!. Az őszi 
munkálatok sikertelen elvégzése 

miatt mindazon kolcsönképpen tartásrs ki
adott lovak behívását, melyeke; megállapithá-

« tdaa gazdasági mnnkákra használnak, a ra, 
kir. honvédelmi miniszter a most kiadott 
116, 448/2-1920 számú rendeletével a további 
intézkedésig beszüntette. E rendelet kiadása 
előtt már beidézstt, de még be nem szállított 
levsk behívását vissza kell vonni. 

Mejajitaai kell a Mozi-eigcáólyeket 
A belügyminiszter rendeleté szerint minden 
•zamben levő Mozi-vállalat köteles folyó évi 
aevember 20 ig bezárólag mutatván j-engc-
délya megújításáért a belügyminiszterhez fe 

. lyimodni. A mozgófénykép Bzem engedélyesei 
fa/Si'WillisjWr a m. kir.'aellgyminiszter által m-r> 

halarasaadó jótékony céiulHiiktitiakeut egy-
agy előadást tartani, melynsk összes jövedel
mét a megjelelt jótékonyáéira kell reríitani. 
Kötelesek továbbá az engedélyesek hívónként 
legalább háromszor egy égy előadás karató-
bén as e sálra megjelölt hazafias éa nemzet-
nevelő' mosgófényképekét minden dijazás nél 
kW lejátssani. A jótékonyáéin előállásokon 
atakis azon képek játszhatók, melyeket a. 

- magyar mezgóképOgyi tanács erre a célra 
kijelöl. A vállalatéinál bármilyen minőségben 
esak olyan egyént leket alkalmazol, aki ma-

. gyar honos, foddheilon előéletű és hazafias 
szempenlból nem eseit, vaay nem esik kifo
gás ilá és 18-ik életévét betöltötte. Mint 

• T 

halljuk, a ezslldömölki Morgó-ziohil catn 
engedélyt részére már megszerezte és szom
baton este előadásait megkezdte. Naponta 3 
előadást tart: esie Ő, fél 8. é« Bónkor.srSTVin 
gazdag rattsort rá: láLogttoi . ele, Dj j;épi-k 
érkeztek a vetítéshez* és égy kitűnő zongora 
adja a kíséretet az. «iűidas*kboz. 

Menetrend változás. Folvé hó 18 tói 
kezdve Székesfehérvár—Börgöod között minis, 
dsn hétfőn, szerdán és pénteken -a 8323/s. 
számn vonst helyeit-.a 6331 's. számú voust 
közlekedik, minden kedden, esltörtökön és 
szombaton pedig i 6326. számn vonat elmarad. 

' Brosiországból jívó haüfoglyok élel
mezése. A czelldömölki Keresztény Missió 
állal fenntartott konyháról a héten 40 átutazó 
orosz foglyot részesítettek ebedben. 

Aprópélí. A pénzügyminiszter az ap-
rópénzhiány enyhítésére megbízta a postaia-
ksrékpénztárt 20 és 50 filléres papírpénz ki 
bocsátásával. Az uj szukségpénzek legközelebb 
kiboosátásrs kerülnek. 

Eepülöversány Kákoiei (A Uagyír 
Távirali Iroda jelenti.) A magyar Aero Szö
vetség a mggmr__Aéro Forgalmi; 'fársasáu 
közreműködésével november h ó 7 é o repfi'ő 
Versenyt rend.z a rákosi repülőtéren A véé-
nokségro a Szövetség á korm-:.;zó öfőmél-
vóságát és József kir. főherceget ..kérte fel. 

Sport-mulatság. A ezel'dörnölki -Move 
Sport Egyesület foutball osztálya szezonzá
rása alkalmából novembei 7 én délnlán 3 
ótatur^a^.az-Tdő-kEdvez) házi mérkőzési, 
sste pedig miodeo. esetben 8 órai kezdettel 
a Korona s s á ló nagytermeben znrlkőrű tánc 
mnlatságot r .ndoz. 

Fuvarozási Tillalat. A Move helybeli 
intézósége telierfovarozási vátlilatot létesített 
Ceelldömölköiv akinek favarozásra van síük-
sóge, biialummsi forduljon a Morl-Iroz. 

Taaemulttsig. JOvő vasárnap dálutáa 
|*3 ór&kor Felsőmesteriben megnagyobbított 

vendéglőjében Karáth Imre vené>glA9 tánc-
molstságot rendes, melynek jövedelmét as 
Oroszországból hazajövő kidiíogijaink j a v á r a 
juttatja. I 

JÍSvózi-kaBgversáuy. D. Du.-njtflr Elek 
operaénekes, a hírneves basszista, Sefíer Béla 
zsnetanár, akit már évekkel ezelőtt egy hang 
verseny estélyen itt kallctlohk és Kosztka 
Vilmos senetsoár, zeneszerző mse'as nivóju, 
komoly stiln hangverseny sstéljt rendsstek 
tegnap este a Koronában. Műsoruk as igazi 
komoly zeiié: karolja fél. Kimagasló és mint: 
sgy a magyar zeneirodalom tüoeménysképen 
enkiithelő az, kofy Petőfi költeményeket olyan 
tökéletes és 'értékes formábsu zenésítette meg 
a ss'rz9, aminő formában még eddig nem 
hallotta senki sem. A mfrészlárssság min
denütt, ahol czak hangversenyzett, frappáns 
sikereket aratott..A társaiig főleg as elha
nyagol: magyar nemzeti zéneköllószet érde 
kében dolgozik, igy egyutlal a ii.-mz.fi érzés 

nyíl- [ istápolása éa fejlesztése ügyében' fárad, smi-
. en meiian megérdemli az á!iáiánüs~ áfdcklő-

I 

dést. A tegnap este meghallgatott hangverseny 
' a helybe'i zeneértők és kedvelők figyelmét 
; teljesen lekötötte es sok tapssal adóztak a 
j kiváló művészeknek. Ma esté * hangversenyt 
("8 órai kezdette! a Koronában megismétlik. 

Belseitak a vssuti atatoriaka. A 
j napokban két szentgotthárdi vendéglős érke-
I zen az éjjel Ssombsthely felől jövő vonattsl, 
j hogy reggel utjokaf folytassák Tapo'cza felé. 
I Hogy s vonatról leszálltak, a sötétségben bo-
'• torkaitok a vágányok közölt. Miközben mind. 
, k»ttén beleestek egy tisztiló csatornába, boa-
; n.n kisebb-nagyobb zuzódásokkal kerültek 
| ki. Állapotuk nem enlyos. 

• A nyugdíjasok segítése. A ' kormány 
a nehéz megélhetési viszonyodra raló tekin-

[ tettel a nyugdíjasok, azok özvegyei és árvái 
részé-c már régebben drígaságú segélyt, a 
nyugdijasok részéra családi pótlékot ésteme-
tési segélyt engsdé!jel8Tr*As etre vjnalkozd 
rendelőt a hivatalos lap szerdai számában 
jelent meg.. Eszerint u havi drá^asági segély 
fizetési fokosatonkint százötven négyszáz 
koronáig emelkedik. A lákbérnyugdij össsegét 
vagy eietleg élvezett kegyé mi ellátást számí
táson kívül kell hagyni. A havi drágasági 
segély 19Í0. érjjsagnsztas t tői jár, ha a». 
illetők ebben a időpintban is állami ellátás 
élvezetében állottak. A f aládi pillék az 
eddigi törvényes rentWkezSsek szerint tér 
jesz'rotik ki a nyugdíjas á-lsini lisztviselőkre, 
dijnokokra, altisztekre, 'szolgtkra és ezekkel 
egy tekintet alá eső egyéb alkalmazottakra. 
Temetési segélyként legalább ezer koronái 

kell megáll-ipitaoi. A m'sgszáljoll'. lerül-'.ekröl 
áljöit n^uj;dijii3ok ugyuntljeu elbirá'ái a ;á 
esnek. - - * - . ... 

Hoc vési el a pénzaak ha részvényt 
jegyzünk a tf.uuou Hítelmtéacf r. t. nál, 
aui^ly tettttukkel me«mu::it;i.k áact -is. hogy 
a ksres-|énx és nen;7-;i alapon felépülő 
Magyarországot oemerak a pol i t ikában, hansru 
kösgazdasági térsn is erositjek. A k e r e s z t é n y 
ujjászülcté. nagy munkájának penzügyi-rtéren 
is meg kall kezdődnie. Ez az intézet voltai 
e l ső . amely közgazria-á«i tét :i a nemzeti és 
keresztény Magyarország legelső fillérjeit 
megalapozta. A Nenr.eti Hiielintézst r. t, 
beleteket a legelőnyösebben g j u m ö cr-öztet. 
A 220 koronás -részvényei a 120 milliós 
alaptőkére jegyezhetők a részvénytársaság 
helyiségeiben (VI. Vilmos c s á s z á r ui 25 ss.) 
vidéken -sg Összes fiókéinál és minden jegy
zői iredában. Kél darab régi részvény _ i t á n 
egy darab uj kibocsátású részvényt m é g a 
rédi 210 koronás áron jegyezhetnek rész
vényesei. -

Köszöuetnyilvánitás. 
Mindazoknak, akik felejihctétlin jó 

férjem, illitve átlssslyáck Umeiésén 
megjelentek, részrétükiél' fs kereslek, 
avagy bármi módon hozzájárniuk nigy 
fájdalmank enyhítéséhez, kfilöi'.őién a 
rsantaiok, akik tsstfllélileg felvonoltak, 
fogadjak hálás köizönétücket. 

Czelldömölk, 1920. okt. 23. 
Özv. Borválh I i tv ia ié 

éi gyermekei. 

2 0 0 - 3 0 0 holdas 

bérletet keresünk. 
Közel a vasúthoz, lehetőit g sok. és jó 
épülettel. Részletes zjinlatot »Közép
birtok, jeligére Győri éa lágy hirdető 
iroda Budapest, VII Kertész-utca 16. 

A e z e l l d é m ö l k i kir. j á r á s b í r ó s á g t ó l 

P«.T248. lf-20. szám. 
Birdetmény. 

~ A-czsildömö'ki kir. járásbíróság közhírré 
leszi, hogy Bsráíh Jánozsé- Némts Lisa 
bobai-lakos kérelmére a 28000/919 I . M. sz. ; 
rendelet alsnján Btiaüi János neltnaknyilvá- ! 
nításs iránt az eljáráit meginditolta és sz j 
eltaat ré.zere Ügygondnokai. Re:.kő Károly ! 
culldömölki ügyvédet kirendelte. 

A holmik nyilváníttatni kért Barátli 
János 1885. éri , márcias hó l t én Bebs 
kDzségben B-.rálh ' Ignácz és Ohidy - Mária 

községben 1911 évi május hó 28 ári lépeti ' 
házasságra, amely házasságból iJenő "és Irén 

-nevü gyermekek származtak. Baráth János, 
aki foglalkozásra nézve kisbirtokos volt, s 
Buba községben ingé és ingatlan vsgyonnal 
birv 1914. évi augpsztis hó első napjaiban a 
volt e<. «a kir. 83. gyalogezredhez Szombat
helyre katonai szolgálatra beronolt, oansu 
annak az 5 századárs! 1914. sngnsstas hó 
7-én az északi harctérré raeat, ctolsó tábori 
pastaszáma 77. volt. 

Részt vett az 1914. évi október' 2 ik 
fitében vivott Ivangerodi ütközatban, amely 
aikalemma! nyoma veszett -

A járásbíróság ennél fogva a 28000/19. 
L M. sz. rendelet 7. szakasza érielmében fel
hívja mindazokat, kik nevezett Baráth János 
életbenlélérő1,' tartózkodást helyiről, halálának 
vágy elliin. -i nes körülsiéuyeiről, r/,gj-a holi-
aaknjiiratnitás szemB-jntjából fenli egyéb kö
rülményekről, különösen arról, hogy a díva-
zen még 1914. évi december hé 31. ntán 
életben vo't, tudomással bírnak, ezt a tndc-
másnkat a jelen hirdetménynek a bíróságnál i 
történt k.'u u-r-szterrtöl számitalt 60 nap alatt 
alulírott birósájnál jslenlsék be: szóval vagy 
írásban. 

Ha az előbbi bekezdésben megjelölt 60 
nap leteltéig bejelentés nem érkeznék, a bi-
/óság az egyébként Mderilelt tények aiapjáa 
fog s koltnalajilránilás kérdéiébeuhslártizr.i. 

Czelldömölk, 1920. október 10 éa. 
. l é t h sk. kir. jbiró. 

A kiadmány hilsléü': Dióssy sk. i . segédtiszt. 

A Félix-lig. I l i i lsó 
lávában t r.nett 

Igtn szép és sok 

n á d , 
f hó 34-én vasárnap 
délulán eV ó r a k c 
nyilvános i i verésen 

el fog adatni. 

S z o b a 

konyhabútorok 
megléteire 
kerestetnek. 

Cim megtudható a 
kiadóhivatalban. 

Egy |ókarban levő 

v a s á g y 
eladó. 

Cita a kladóvis:. 

Kömives 
munkákat 

épületek' külső és 
belső tatarozésit, uj 
épületek készítését 
vállalja üti Mihály 
kőmivesmesterCrell-
dömö'kön, Nemes-
dómölki-utca 44. sz. 

(Stelka ház.) 

Esj ejész ebédlőt 
' beveaó bellelii 

s z ő n y e g 
aioaaal tladi. 

Ciat a kiadébai. 

- Jókarbafi tevő 
lyemekkossl is 

•gy gyermek ss ék, 
nély égyoiial l í t sző" 
kocsi is, azonnal el
adó Füiöp Jánosail 
Czelldömölk, F%renc* 

József-utca 6. ' 

fürdőkád 
és egy teljesen uj 

férfi téü kabát 
eladó. 

Cim a kiadóban. 
Egy hétcsövű jó 

karban levő Lan-
kaazter 

vadász 
fegyveremet 
méhekért 

elcserélném. 

Cim .a kiadóban. 

Egy pianinoT 
rövid zongorát bér

letbe keresek. 
Cm a kiadóban. 

IS» * « e Hvomatorí Dislrgreve Nándor vüTanjrerőil berendezett Uovvsyomdájáben, CelldooKRk, 
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