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KEMENESALJA 
y VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP. 

fliljtlii Mli«r<i T i t i r i i p r e t j e i 
• C i i e t i s i ár: S | é u árra 120 K, fél érre 60 

K, negyed érre 30 korona, 
egyse exám ára daraboukint 3 korona. 

r.l.lóiiier.f.ití és kuao : 

DINKOREVE NÁNDOR. 

S i a r k a e i t ó i é f é l k i i á o k l v a t a l : 
I Dinkgrere Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön, 

ide intézendök a izellemi réart illető közlemények, 
hirdetések éa mindennemO pénzilletékek. 

Czelldömölk - Jánosháza. 
Siumort, gyáasoa napja rolt ápr. SS 

a eeilldömOlki Táiaáztókiiülotnek. Lelketlen 
itgatók Térrel mucakolták be a janothárai 
piaeot • minden beesüleles magyar ember 
kall, bogy megdöbbente kérdezte meg omna 
gátol : liteoam, hát már ennyire jutottunk ? 
Hát hiába fogyalkoatonk meg a világháboru-
baD, hiába rolt a kommunizmus, a budaőrsi 
tastrérharo, még mindig annyi sokan ragynnk, 
bogy nem férőnk meg békén egymás meneti' 
utolsó népt ragynnk Istennek, néni tanulunk 
soha semmit • nincs j.guuk többé nekünk 
kameaeaafjaiaknak büszkén hirdetnünk, hogy 
itt lakik az ország legműveltebb népe. Ninis 
Qi bennünk aanyi tiaztasség, becsdleiérzés és 
tisttslst egymás iránt, hogy egymá.t cssk 
• égig is tudnók hallgatni. Mit szólóak vájjon 
a kormány tagjai, akik eljöttek közénk, 
hogy becsllatesso elmondjáV véleményüket 
az ország helyietéről. mikor látják, hogy 
Kamenesalja népéből kireszelt a minden ma
gyar ombarrs nésre- kőtelező bscs01eterr.es s 
a tsljea politikai ératlenaég jeleit mulatjuk. 

Szomorú kérdések éi rájuk nagyon 
szomorú rolna a felelet, ha a látszat uián 
Ítélnénk. Hála Istennek, azonban talán még 
aam annyire szomorú s helyzet. A Kemenes
alja igazi képét a czslldomOlki népgyűlés 
mutatta meg, ahol a kornyék azina j i r a igazi 
komoly árdsklödénél hallgatta régig az ország 

. vtietőinek szarait A komoly gondolkozású 
ember, akinek meg tan a maga felfogása, 
nyugodtan hallgatja meg az ellenfélét ia és 
amint rnigkövalitheli, hogy ai 0 meggyőző 
désst tissteljék, épugy kStelsaségénék tartja, 
hogy 0 ia ugy tagyen a máséra!. Bizonyosan 
Ciilldömölkön is rannak különféle gondolko
zású emberek, de Ak ragy nem jöttek el, mert 
nam érdekelte őket, ragy ha eljöttek, becs", 
la t i* n á a d é k k t l jsttek és művtlt amberhez 
méltóan risélkadl • k. 

Tudjuk jól, hogy Jánosházán is rannak 
komoly emberek, kik tiszteletet érdemelnek, 
tartozzanak bár akármelyik párthoz n. nem 
rádőljük aat a felizgatott, tömeget sem, de 
igsnii mindenért letslös az, aki az agsaz szo 
moru át tzégytnletea dolgot rendette. Az 
ártatlanul kifeacasnt Tér, amtlytt azeretnéntk 

a raliai és kűioktatásogyi miniszter nr papi 
talárjára kenni, n tm az ő talárját mocskolta 
be. hsnem arra Irtecient ritsaa, akinek lel 
katlan gondolkodása szt a terrst kieszelte. 
Ntm azok felelősek a vérontásért, akik be
csületes, szándékkal, mit asm tejtre eljönnek 
közénk, nem kényszerítve senkit semmire, 
meg arra t t m , hogy végig"~hallgatia őktt, 
hsnem az. aki a maga kicti é t gonosz iszé 
v t i mtg akart gyalázni bectűlelet embereket, 
szégytnlttet .uszitás. céljaira használja f t l azt 
a tekintélyt, mt ly t t ntki a nép felvilágosítá
sára kelle.it használni, mely ha nagyobb hul
lámokat vtr, teljesen felborítja az ország 
nyugslmát Szórnom jelét láttuk ott a feleke
zeli izgatásnak. De vigaszlalódhatnnk, mert 
ez nem általános j e l tnaég /mt r t ott láttok a 
cttlldömölki gyűlésen a btneés r tnd nagy-
tadományu apátját a tObb tagját, kik bizo
nyara vannak olyan jó katholikntok, mtnt 
akárki mát, d t azt is érzik, hogy magyar 
tmberek t ö t t z t indjak egyeztetni tgyhátak-
hoz való ragaszkodásukat az igazi haseaza-
rttetlel. dk bizonyára megértik az egyelőiét 
ét ötszefogát tzüktégtttégél ét lehetőtégét. 

Tedjuk nagyon jól, hogy aa ellenzéki 
párt vtzttői távol állottak a attgytnlttet 
esemény rendeztaétöl, tudjuk nagyon jól, hogy 
ftltlötlto, gonoat emberek mesterkedése volt 
az tgéat, hisz Ctiráky. t párt je'öltjt, kit 
régi barátság kot Gyömöreyhez, a hir'riallatára 
magából kikérve mondotta, hogy lemond a 
jelöltlégről inkább, mert nem engedi a narét 
ilyen gyászos és szégyenletes tetraénytkkel 
ktpetolatba hozni. A rizigálat majd ki fogja 
deríteni, ki Tolt a fő fő mozgató, kinek a 
gonosz fejébtn tzll'eteit meg a t t r r , kinek a 
tötét lelkét terheli a vér. 

Azonban meg ktl l gondolounk jól a dol
gokat. Ktvettn vagyunk, hagyjuk az ősi átkot, 
ne viszálykodjunk egymással. Ttasen azámot 
mindenki a sajst lelkiismeretével t válasszon 
a legjobb belátása szerint. Azonban mindenki, 
akiben van vezetésre való képesség vagy ha
talom, kötelet közreműködni abban, hogy 
i lytn tiomoru, a Balkánt je l l rmlö eiemtnytk 
elő Dt fordulhassanak. 

G y ö m ö r e x György programmbeszéde 
Tomcsinyl V. Pál l ia i sá |ügymlnl i i tar , dr. Tata Joisef vallás ia közokta-
tiiagyl Btlaisiter, Hegyeihtlmi kereskedelemügyi mlilsiter i s Dsetty Ferenc 

vslt képvlMlo jelealétibsa. 

április 23-án tartotta meg Gyömörey 
György a ottlldömölki vá l iu tók í rű le t egysé
gét párti képviselőjelöltje programmbeszédét 
Tometányi, Hegyeshalmi, Vas> miniszterek é l 
Ott t ly Ferenc volt képviselő jelenlétében. 

A gyűlést dr. Radó Gyala pártelnök 
nyitotta meg, majd Gyömörey György emel
kedett aaölátra ét mondotta el programúi

ét; 
T. Tálaaztó közönség I , 
Közel egy é r t , hogy utoljára szóltam 

öoökhflt, amikor bejelentettem a t. válat i ló-
közönségnek az egységet párt megalakulását. 
Aióls tok, nagy történalmi esemény játszó
dott la hazánk etapátoktól és baltorstól gaz-

történetében, te ezek at et tmények 
'oamhogy növelték volna költőnk, a megma
radt maroknyi magyarságban at egyetértési, 
ellenkezőleg, as ellentétek csat^fokozódtak és 
mind nagyobb éi nagyobb szakadék—válasz
totta el agymástól- politikusokat, pár tokat És 

' ; látnók t. választóközönség Európában ? 
Jkiropa népei festőit figyelemmel néz

nek Gennára, ahol a győzök ét legyőzöttek, 
mag á aamltgat, a háborúban részt oem vett 

. . . á l l a m o k kikOldöttei próbálják Garópa felbil-

utjáii^jnel)b-n kéri. hogy hozzon minden 
kösség sgy k i : áldoiatot, hogy . kórhazunkat 
továbbra t t finnltrlhássuk. rlisstflk,- hogy a 
köztégi alöljárótágok oem zárkóznak el e teoj 

-kéret elöl á f a iienvedő-emberíiég segítésére 
gittnek. Az.tlöljárúiágok hot a kO vetketö kör

lent gardasági egyensúlyai helyrehozni. S anng 
a legyőzött államok népei szívszorongva figye
lik, vájjon azoknak a nagyhatalmaknak,ame
lyek az egész Európát fenyegető veszedelmet 
látva, s megértés ntjára tértek, sikerüli elhá
rítani a veszedelmet ét a háborús béke he
lyett, az igazi béke áldásait hozni Európának, 
addig a békQini toha nem akaró, volt ellen
ségeit halaloian gyűlölő Franciaország éa az 
ö hü csatlósai, a rablott birtokaikat féltő, 
leigázott magyar testvéreink boszujától rettegő 
utódallamok mindent elkövelnek, hogy a ge-
nuai értekezlet eredménytelen legyan, - hogy 
egy lépés se tétessék ott a megértés, az igazi 
béke felé, Inkább törik azt, hogy saját oépeik 
is tovább csússzanak le a gazdasági züllés 
lejtőjén, inkább tűrik azt, hogy a munkanél
küliség erkölcsromboló veszedelme mind na
gyobb éa nagyobb mérvben Uaae fél fejét 
népeik között, inkább törik azt ia, hogy hatal
mas szövetségeseik, akiknek _ segítségével a 
háborot megnyerték, elhidegüljenek tőlük, csak 
ellenségeiket lássák megsemmisülve, porig 
megalázva Sokkal nagyobb gyűlölet üti meg 
lelküket t o l t ellenségeikkel szemben, mint 
amilyen szeretet él bennük saját maguk, saját 
népeik irjátiL ... 

Es amit olt Genuában látónk t. választó
közönség, ahol l u röpa népei adtak egy má i 
nak találkozót, ugyanazt latjuk itthon a mi 
megmaradt csonka kis országunkban. I t t ia 
vannak pártok, rannak férfiak, akik a meg
értést, a békét, a testvéri szeretetet hirdetik 
és keresik, de viszont vannak pártok és van
nak férfiak, akiket a vak gyölölet oem enged 
a megértés ntjára, akik tokkal jobban gyű
lölik a velük nem egy nézetet valló politikai 
ellenfeleiket, mint amennyire tteretik hazáju
kat Akik nem azt kéretik, mi módon, milyen 
eszközöklel lehetne szerencsétlen nemzetün
ket a pusztulástól megmenteni, miként lehetne 
a magyar középosztályt, a magyar értelmisé
get a már nem ia kiáltó, de sikongó nyomor
ból kiemelni, akik nem aat keresik miként 
lehetne az osztályok közötti ellentétel meg
szüntetni, mikéni lehel na a felekezetek kö
zötti békét intézményesen biztosítani ? 

Gyűlölettel izzó Irlkttkben csak aa a 
gondolat talál helyet, mi módon tegyék tönkre 
politikai ellenfeleiket, milyen eizközökkel rán
gassák le őket a vezető helyekről, miképen 
fos-zak meg őket a hatalom birtokától. Hogy 
kik jönnek utánuk, hogy mi le i t a nemzetül , 
mi leaz a nép millióival, ha aa ö esztelen 
politikájuk a nemzetei ujabh ót ujabb meg
próbáltatás,,knak lutrik k i , azzal ők nem tö
rődnek. Nem elvek diadaláért, hanem szemé
lyek ellen, személyek tönkretevéséért folyik 
az ádáz harc akkor, amikor nagy nyomorú
ságunk a legnagyobb egyetértett a legnagyobb 
erőkifejtést kiiánná meg. 

Es amig ott Gtonábán nem lógnak 
eredményt elérni a világ legelső allamférfiai, 
legkiválóbb szakértői mindaddig, amig a gyö
lölet a volt ellenségek között el nem ölemig 
be nem látják azok a nemzetek ia, amelyek 
ma még csak az elleoség teljét tőnkretélelél 
tözték ki legfőbb, feladatukul, hogy caak a 
megértés, caak a közös erőkifejtés állithalja 
helyre Európa gazdasági egyensúlyát, Európa 
népeinek jólétét, ugy itthon is, a mi ki t or-
azágunkban nem lesz addig igati nyugalom, 
nam lesz gazdasági fellendülés, nem leaz nyu
godt, biztos fejlődéi, amig az ország törvény
hozó testületében lesznek pártok éa politiku
sok akiket inkább bérit a politikai ellenfél 
iránt érzett gyűlölet, mint hazájuk iránti sze
retet. Ennek a gyűlölettől túlfűtött politikának 
rolt szomorú színhelye a lefolyt nemtetgyü-
lés, dt különösen annak néhány utolsó hónapja, 
amikor hetiken, hónapokon át megakadt a 
tanácskozás és a kormányra, de különösen 
annak egyes tagjaira szórt vadaktól és szi
dalmaktól rolt hangot t parlament levegője. 
Pedig t, választóközönség, ha azt a néhány 
hónapot meg a törvényhozói munkára fordít
hatta volna a nemzetgyűlés, akkor még sok 
igen törgös törvényjavaslat emelkedhetett 
volna törvényerőre ét sok fontos kérdés lett 
rolna még megoldható. - . 

Ét vájjon mi rolt a bűne a kormány
nak, hogy ilyen kíméletlen harcot folytattak 
ellene, hogy oly durva támadásokkal illettek? 
Az i . választóközönség, hogy hü maradt es
küjéhez, melyét at ideiglenea államfő keiébe 
ez alkotmányra letett é t hogy akkor, amikor 
választania kellett a között, vájjon a legyen
gült, fegyvertelen, teljéién magára hagyott 
magyar nemzetét htreba vigye-e, háborúba 
sodorja-e, a siker, a győzelem mindea remé
nye nélkül az állig felfegyverkezett csehek, 
románok: jntmTjáTnk a. « mftgmtat- AtíA 
nagyhatalmak ellen, hogy engedve a túlerőnek, 
az erőszaknak, meghiúsítsa a lelkiismeretlen . 
politikátok által f é l r tvmts t t sierenctétlen 
király visszatérést kísérletét éa eaael elhárítsa 
a nemiéiről a biztos megaemmCtOlést. 

A kormány az utóbbi megoldást r á la i t -
totta. Hát büa t t » Hát bon az, hogy a kor
mány a némtet bit tot potttnlásál t magyar ... 
nép még. megmaradt millióinak kimondhatat
lan steuvédéseit és idegen járom alá jutását 

aönsege att-akarja, hogy eteu egyetlen Jtór- j méiebe kizánjok, tígySti a h á z i tűzhelyük 
gazunk htváiasáask továbbra is megfeleljen, I i t elyan f ingot , mint a templomi oltár volt 
hogy a szegény bílegeken: se'gilhesttu, hogy i amely elölt örök esküt tettek egymásnak 
ne k t U j t n a kórházi apolátl nem nérkölöthttő Itgytn az életük mindvégig olyan boldog mint 
betegeket m e n t i izállitani ét hogy nelegyüok ' amil j tn böldqjok akker toltak, mikor, ríjuk 
kénytellnek a kórhátat betárnif akkor k t l l , adták az Or áldásai. .... 
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A^okorcsi iljüsig mait v á r n a i , 
tartotta militdveXJi • eiűadasai. Színre kertit' 
• Piros buwyriíar.i* népszlnn Ű. A lá t a-. miit** r 
zsúfolásig m e f e l t k ö * ü : légiéi, akik" kOzút; 
nagy számmal fojjlailak h e l y t a vidéki 
előkelőség."* es Budip-• lr5i lejött vendegek 
i * . Dacára HUJIA, hogy az itjusignak'tz volt 
sz slső nyi'Táaos szerrpleae, a sikerfiil előadás 
mindenkit várakozáson felöl meglepett ugy 
annyira, hogy voltak, ak ik kélségbi-1 < iLlák, 
hogy a szerepttk a tokuic.i iljusáfb.,í serfil-
tek roma ki. A .«z«reü ós a színpadon mind 
a kiránt öltözetben jelentek ,m*g. É.> merést 
érdemel Márkus Gab>r, aki n »biró<, Kováéi 

-Lidike aki a »biróne« - szerepét játszották 
élethűío.- Fodor Károly aa - ttpikzs 
^haazáríírmcíílfi« szer'>piir adta- és srép 
t l ragadó énakeiyel Ifiuletteki ms^at. Kiiüuő-u 
játszotta Tej Józ;*)fa"" »para:zt legé.y « 

kiffiLjastetre; tcl.elz ups.iharukzt- s u t i 
ki a né^ököiönsegbffi. Tar D n-v az »upá, .« r 

Laki Sándor a »jec.Tz^ svr -p- t já-sro-'Kk a 
közöusé? legnatjiobb ra^. -Mé^'ééitt*. Vsr.a 
Júsef az ».*>reg k»p->.'« Vzcrfp'N'ri itethöen 
tökröxte *i*szn a regi haszárkáplárt, azunkirö; 
humoro? mcrdu!;íai >M- kűTbe«z(. S-.NTS' 
mulattatta a k ö z ö n s é g e S z i l v i Ida a »J-a 
aasaony* star^pvisn ir ; ,zt tehetségének ieg-
nagyobb erismeré'é! srdem^'<",ki.'Ki c Bözsi 
két, aki a M-vicik* szer*p*t-játatotta, bajos 
elragadó megfeVoés"? tfintetet 'Wt " O ó i i r 
Lajos a,»kaj>u;.;jy«, Kor ács Líd.* a >cigauy. 
asszony* szerepében- reDdkivol szépen ját 
szólták. Fodor Karolina »seoba.eány< aasrn 
pébeo flőke.ő mezjelanéee által ' .Tonia 
magára a közösség BgMlmrt!. A többi nrWp'Ok 
is mind o y kitöiTŐpn'sdták szerppnket. h«*r 
as •gesz rrlóada> páratián sikert, aratott a 
vidéken, mely sik*r Hérés* tu'sjdonképppn 
Szabó Jenő ev^taoí ÍJ _*M»mítL^r^íl i j i^ fel, 
aki daeára annak, hogy: tákol») ff- közben, 
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h irata 
n k' f !r» 
IÍK: A Ü 

IK n-rgie 
.v te i - d 

t . - i ' ÍVvéi 
K r ' . ' c ó 

A pitpri- .o;«k -ter.neszléai*. Csonka Ferenci 
kü'ön'éle fea ki 1 tö i hunn na* nak 
* rbn atásáro D . .S 'J.< Zoltántól: A nöté-
n haszna. Siett< re Lisz'ótól: Az eh«ö\ 

JI ni 1 ' ik j'yüj.-.se, er 'riia-a és éríéke^ftéíérö'. 
A k'-rtgazrlaíiáfi rov;rb n az összes lavass/a! 
töeléaaiidő o;u lkai tokra; kisebb najycb'b. 
cii keket " kóiíil. E?enkivül számos kiaebb 
k«z eraépf ''k iti a tápot A lap kdön kia
dásban"' ii t lordjl;>ban í v megjelenik, 
teziiUTt.-au.í ' i i i i uagy.ulvajió lábórát.A ti.-z'e.I 
érdfkiűtló* ol. asó'» ^ 6j;t 'ni>b-' sjai.llt ifn* 
a lapot. ÉrdeltiődőkLtfc mutatvány számot *zi-
vcseu küld a »H'-*ua« MaU auvau-n Bűdapeüi, ' 
VI büs-yíR utea 71. 

Köszöuetnyilváuiiás. 
MiiiJtiüii rokonttc, .iinn-ró.i k 

é» kártársak, ak.. hjltfjthálettéo, 1 r r u 
szeretstt ferjáio^ r etto eii.-.tií|r^uk w« 
motáján, 'rrjscjaíánte , : . T I - T i*srréLQkst 

' nji'Tarii: ittak, t'.gatlja* tíjn.at->5 ssi«th>k 
háias kOlzOuájet.-

OJT. Blkoi Eároljuá 
éi csiladja. 

l«32' t . k. 1922. ).-. 

Hirdetmény. 
Allöság és I isáklt •• - • .• t - - t i lék 

küiiyri betétei ar 1S86. Ü9. ar 1889. 38. éi 
h 1891. 2ű t s.- értelmé bt n eiké-szúl tzéa 

. ., és a byilranoiiiaViiak ;itaüat?án, ez azzal a 
február közepén Ma ' t a el a már 3 hónappal j f.,-,,,,1,,,,.,,1 t . . l r ü k . f l 7 I é 
»-.?iítt rn-Edr- -edrf • • • •« - . — dstéra a»nak. 
hosj kiiataloi mn>nrIésébeo is ; •• ; •»•«• 
srórel reizi s Isnitás kfl'Oli !»eudó»rt, — 

" határtalan fáradsarni oem ismsró ndar.dá««sl,-
UJJ anrr.-i raji-. srkOlwi sldoraiíikuil nem 
riadra -zisszs, bitata án kirOl mS| sseu koc 

f érdekfl és hazafias, célok —k is eleset tesz. 

. ' A Zárda k0sz.in4rt "mond: N.'mrth 
Imre árnak, hogj s naiyterm-1 teljesr i dij-
U'ahal r-ndslkasáillukre bacájv- l ta , toj-bbá 
as előadások alatt íelmerOlt >ilá|itári ko t -
aé|oket íedezt»; a Rend rkepitánr irpsk. 
heay a sroká-os reodórj é-,;_ti,. tói íelD:-r'e-
íetét dijulanal 'Tége..telt»l ' a ciranrte p 
]{az|at«sá|ának, . hiwy. a riir»njieh*rrelest 
caiknem ín|y»a -éj:kóz0lt'7 » Katii. Lesépy-
eayletnek, hojy a szinpadol mt . -én dijlalai.ül 
koleennOtis es feláilitolts. — Ss.óos azonban, 
hogy snoyi jósksn> tátrmga'ás daeira 
a koaOns4|" essksiy érdeklődést taistt — ss 
iskols felsaereiéf >r» e « k naryoa kfa beareget 1 

fordithatu ik. — Feitlitizsitek: Kérnem Imre i 
S00 K, Szdgyény klnrieh grófné, Drarve-ky 
Árpád; alészárm Já «, Nunkorita Dénes i 
2O0—2O0 K, nagys. te Mtisat. Jxndi Berosr 
din, tótiízt. dr. Ktlhzr Fiónt,- fótiazi. Sianils 
Fulgent, Posfaj üuaiuw, Sehneidiet Ferene, • 
Palyi Jénas, ;'d. Simon Sándor, Wioler János. 
Marton Pal, Ss-.bo Ferencié 100—100 K, I 
Rosu Janosué 70 K. B- r-cs La;ns, Szagán 

1. h .jy mindazok, kik ak 1836. t. c. 
Iá. és 17. Jj síkalapján — ideértve e szaka-
ároknak az 1889: rb . i . .c. fy. *» 7. J.aiban 
éa .ac 1891. 16.-tc. 15 J. a) pontjában foglalt 
klegérzité^eit is — v:.íaiijinL az 188.'..38. tc. 
7. § a és a7 1891 _ 16. tc. 15. §. b) p..nlja 
alapján .eezközolt bejogyzesek örTéuyleb'űsc-
gét kimntalhatják, e régnél törlési kere.-etü-
k- r,:.ia,i. p d J".' akik va ímely Wb *rtéie! ál 
nielének áz 1886. 29. tc. 22. §-a,-illeti•! az 
1S89. 3S. tc. Í5 . § a a'.ipjnn raM mellőzéiét 
in*til-^madn.i kivauják, o résből keresetüket 
'hit íi nap . i a i 
napjáig bezár 
ho. ' l.a Ul*a :k - I I I 

ídlt., tor • 

- János 60—,60 K, i l j . Simon S'r:dor. Mayer I nem for. 

1922. noTeaiber 1. 
ír.'.Vi; j i " hó". " VI k-" 

zoil^ymeíí Itelli 
;.- hl-II ni",' eltelte uten 
:re^-r> aiiíi::k a li...-|M,rik 

szeoi. :ynek, áki iüó . i ' .b i-.yi .-...köojii o i o i 
s, .^eti, l ; j o . . . i i ra neniszui._i.lha;; 

2. bogy mindazok, akik az 1886. 29 
tc. 16. és 18 g riar-k eseteilWi — ideérne 
az ntóh=i §. n..k ar IS89. le. 5 6. { ó b a n 
fo.'a.t ki^ge-zités-rit i _ —.a tényleges Lirto-
kos_lnlajdonjopának bejé^yzóée ellenében «! 
lentmondással élni kivmuiak, írásbeli ellent 
m ittdasnkat hal hónap alatt, vagyis 1922. 
noveazber 1. napjáig be-árólaiSá telekkönyvi 
bató'iii.ho_ b**nyujuak, mert ezen meg ne.n 
ho.az.abbithitió záros ha'arnló letelte után 
e'l.t,ttrrf.i;d:isuk több."' figyelembe r, telni 

Iatránné. Hurler Jánosné, Somogyi Aladarot, 
55—55 K, lótiszt Msalerháay I:::re, lótiszl. 
Sehurmstju Stevrrin, f^iszL Nagy lla-.ts. 
főtiszt Molnár B"rlaiin. ssaiay Sándor, B-r-
zsenyi Karoling, Raffe; M há y. Hokiiold Anna, 

_Jlathf_.Sazu.ta, Kí í lurer i l« t id , Gróf Karoly, 
"Déuea £>nő. jlem;:th László. Ssabo Karoly 

50—50 K, Ke zej Ja. ói 41 K, Nfm»th í-t-
'Tán, Sebestjén Jánosné, Huehthsrjse.i Edené 
40—40 K, R-;cli BOz-i. Dlnligrére Nándor, 
Jogoricj Imreue Ju—30 K, MártoriC! Innác, 
Kolosai Zsisinu.nd. liauer Sí.ndor, Rónay 
Vilmostié. C-onka Imrr ÍO—20 K, Karolyi 
latrán, N. N Ri>.aada 15—15 K, Mon t r 
Jőtsefné. I >a-tWr-i. Mén ez Fere cn-, Póeza 
Jóesefní, UJirey"Rózsi, P ( c i Imriné, Paiyj 
Béla 10—10 K, K-IT Sáwlurné. Sz.ibo 
Gyáláné, . S c h i ' i ' - T . S í rd rcé, R--ch I'nre 
5—5 K. ajkiiek eznttni i - halas közzOueinpv 
ket féjézzlik ai. 

- A He b l o im. i p v i , gyógy és krrtg-ziia-
sagl oosenp 

bogy mindaz.k, akik "az 1. és 2.' 
poblban korüiirl .-.eteken kitti) a. betétek 
tartalmasánál eíóbb nyert n u rinkónyri jov 
gaue; bármily irányban, sértve vélik, — ide 
er.ve szokat-i«,akik a lu'sjdn;j.'"i aranvanak. 
az 1889. "38 c. 16 S a-' ttapján tooetit be 
jegyzését sérelmesn^C' talAljak, e tekintetbe;, 
lel1 z.il'al.isnkat larlalmazii kirvénitlkrl a te 

; le .knnyvi" l i i t ó i á K h o z hat h é íap alatt, vagyis 
1922. november 1. napjáig b rSrólag nyújtsák 

-be, ro rt ezeri meg nem hosszabbítható r.tro' 
lptárid'1 e lé l te után a belet k inilalmát csak 

; a törvény rend*, u j án és c-ak az idők ízben 
nyilvánkőnyvi joan^a*. e'.'*rz-r' harmadik sze: 

mélyei jogainak iérelio.v néUfti támadhat-
j . ik nng ajr 

Egynttal f i .yi Im.-urt'iek-a.Tok a- felek 
[ak ik a b»télek szerkesztésire klkdldfttt b i . 
l-zoltsagnak eredeti okiratokat nd;ak at. ho»iy 

ajnennyih n azokhoz "egy^zer-miüd eeyyzerfl 
másolaiökat i-i csaíollik. va?T -ily. neke: pót 

.rin t ' .- ' y.vui—-Tü :tiséve' l ( " a ^ beiivnitaunk.az eredetienet a- telekkönyvi 
feldolgozásával és értékeeáte-<vet foglalkgeó I jBtősagiiál a m - l r t i k . . _•. _ . 
szskJsp, m ' l v d-. Darrss fmafw k i r . i " - * cz.iid."m),0liy kir. járásbíróság, mint 
gszdasáfi iWac-ó. a.„in. kir. fOldmir.Ié., :o.-yii , k v r h»14rf| I922./évi áprihe "24-én. 
miniszlérium gyó;y éé ipari.nii.'ény forjtalini ^»-r-J_rjsa_o Antal, kiKj.iráabiró. 

Árverési hirdetmény. 
Magyargenca község 2561 kat. 

holdnyi terülelén gyakorolható 

v a d á s z a t i j o g 
19>2.1ébru i r~Í4 . . l k-v-dödí 6 évre. a 
községházán!ff/olyó évi má;u* hó 28-án 
délután 2 urakor tarlaüdó nyilvános 
azóbeii árverésen bérbe fog adatni. 

Árverési feltételek - a körjegyzői 
irodában inegttkiiillielflk. j 

Magyargencs, 1922. április JHéii. 
Tompa Kálmán >— V.ids Lajos 

körjegyző. - bíró. 

Egy jokarban levő szabadonfotó 

kerékpár eladó. Ö m a 'k i adóbau 

2b illatra való isláiló, "egy Jtwuiib iav 
lálló, egy magiír, félszer él elsörindü 

7 hold szántóföld 
kedvező feltételek mellett azonnal bér
beadó. Bővebb felvi.'ágosiláalad S i n f e r 

, ' • Ferenc mészáros Czeildüinölkön.- ., 

Divatára és kalapkereskedők 
figyelmébe! 

Aki a n y á r i 
sz tzci i ra férfi

éi gyermek-
szahiiaV.alipo-
kát l.es-erfzn.i 

óhajt, forduljon bizalommal az aláhl 
jegyzett cz.ghe'. és kérjen mintavi-

lasztékot : -
Fröhllcil Sándor szalmakalap kereskedő 

Hajdniánás. 

KedTt i t v é t e l ! 
Teljes műhely berendezésö 

koTécs-szerszámomat 
helyváltoztatás miatt áronnal eladom. Érdek-
iCd'.k fnrduijaua- mielribb Andrasik Pal tu-
Iajdono,hok Ma'rézatgerga1yi,-p 'Sta -vatut Vinár. 

--
Ny. Dtnkgreve, CelkUanösk. 

j I Haagsierek, Zongorák. Branoionok, 
Minden banzszerankéit jótálláit vsllaluok. 

Sirályi 
návarl 

S 
hangszergyár 

T E R N B B R G -
Badapest, Ilkátsi-iUgO/ C 

"* • itámvt iaj4 pilotijábin ' 
írja mrg atonDal, hogy miiyt.n hBogsurr* 
Vstfi -r k'- i-n mi arml dijla a:iui külJutU 
áraánlaUtt, ba fi«n u cMgá^hi Tat kőzik Jem-
taudó "íifr.'; , postán gyáruakba. 
JutaiiyouD ujjiaJakilj >k. Gramofontnlajdoto-
sokatk legújabb hanglemox âirol iagyea éa 

bérmentve küldjnk műi-Tji pyif'-kanki'l. j 

EA'Y 6-os szá ' i íü 
tel|*_'sen uj rein^k 
Íi?.nKU ScIfunJa-

cimbalom 
olcsó áron eladó 
Cím tnegindhato 
a Központi-kávé

házban. 

CsecsemOk 
egészségonek meg
óvására lagiobb » 

Diana csecsemő 
(Ea-byj-krénv 

Bútorozott 
irodajgsrgatoja szerkeszt, áprilisl-wrrma.miiii , 

lent mef-readkivft l-eMé^ A I 
l áp kOloo fiiglaikú'sik á^^jityobb tDdományőSj-j 
é s szskirányo Mzl-mrnyekkel, sO ö:i rY<-a!.',a: 
a 'kertgardasáv-ét kererkodélénire. yórtVlk^ag kon-l tfinzit.Va'tiI azonnali rrekólílfésré^kT | 
cikkekkel. Mindezek • sz egr>r Isp szrkr-rprfl -'re^-v. SejV átrynernj^ketés knnjiiáadíliyQnke't 
óssirsili táza meg^ í jz . ujr-rlcTtki; BTróiJiogy h&f^áíjnz. C±:K Radn limár. Sági utea"Í5.1. 

Diana c s e c s e m ő 
CBaby) h in lüpor , 

, Diana csecsemfl 
(Baby) szappan 

Mindenütt kapható! 
Gyártja: a D i a n a 
Keresk. rLBodapeat, 

V., Nádoru. ÍO." 

E l s d ó k á z 
CzelldömőlköQ két 
szobás ház, a azttk-
ségee mellékhelyisé
gekkel, szép kerttel 
azonnal eladó. Cim 
a kiadóhivatalban. 

1 éa félévet diplo-
mát sárga-tarka 

b i k a 
azotmal eladó Pa-

l ink i Károlynál 
TönöezköB. 

fislet. 
Tisztefettel értesíteni 

a n e. kosbnségei, hogv 
CttUdomólkön DOmOI-
ki utca 10. szám alatt 
(Miiioviis fele . házi 
mészáros éa kanttá 

níletat nyitottam. 
Ei?őiti,JQ /rlsaiertes, 

marha és borjúhús na-
pouta kapható. 

Hentesaruk: taslOlt 
sonka, kolbász, Islvá-
goltak a legizletesebbeo 

e.keszjtve;"' ^ 
A u. é. közönség szí

ves' psrtfogását kérve 
kiváló tisztelettel Hor 
Tátk Pál métaáros e. 

hentes. 

Eladó 
tenyészbikák. 

Teltvér Siment-
háli lebeuészelbül 
származó 1 fél — 
2 éves bikák éiadók. 
Intai béruradalom 
inlézűsége utolsó p. 

Czelldömölk, . 

Vaéási Jenő 
i o i | u r a j i a i g t l é . 

Specialisla a zongora 
hang megváltoztatá
sába IK-Mindennemű 
javitáal elvállal. Cim 
a kiadóhivatalban. 

kf i lénlagesiégek 

mérték után" . 

késziiln k Béres Sándor cfpésiözleié-

benö: SiombaiheTy, Kőszegtulca . 17, 

A Korona-szállodá
ban felvétetik egy 
joScsaJidből-vaJŐ. „ 

főzni tannló 
i _ teiny. 

Z s i n ó r é s p a s s o m á n y o k 
> - _ " ^gy'rrnnká;;yhálók és mintícnnemüT.szakmába vágó. zainón 

ireisz Gyula Szombathely, E r z s é b e t - s z á m . fí' 

" cipőliizSk, 'ltatptiai- r,e(jyházi- r .rolliii- ét ffjaö 

(tűieder) z-inórok, sujtás^ioritát, gyertyabél, 

•.^gyí'rrheká;;yhálők és mindennemű^szakmáb(i vágó zsinórok és paszományok gyártása. 
(•akarta mellstt 

k i t t káa.) 

Mindenféle, V . 

nyersbőrök 
kikészítését 
elvállaljak 

WSber. és Radu tímár- \_ 
mesterek CtelldnmOIk, 

. Sági-utca .151. 

http://neniszui._i.lha
http://_Jlathf_.Sazu.ta
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KEMENESALJA 
VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP. 

Magjaiéi • i i d r a . v a s á r a a p res je l . 
• i i i . t . i i ár : Egész évre 120 K, fél érre 60 

K, i>o«ved ér re 30 korona. -
•gyes szám Ara darabonkiot 3 korosa. 

r»l.ió.iifr. jiill M kiadó : 

DINKOREVE NÁNDOR. 

Szerkesztősei és kiiáosJvatal: 
| Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CzelldOmOlkOn, 

ide intézendők a azellemi részt illető közlemények, 
hirdetések éa mindennemű pénzilletékek. 

Czelldömölk - Jánoshiia. 
Ssomora, gyáazoa napja rolt ápr. SS áll 

a sseUdOmOlki válaazlóknülctnek. Lelketlen 
izgatók Térrel mocakolták be a jauoshárai 
piaaot a minden beesüleles magyar ember 
kall. hogy caegdobbenre kérdezze meg öuroa 
gá to l : htenetn, hát már ennyire jntotlouk ? 
Hát hiába fogyatkoztunk meg a rilágháboru-
ban, hiába rolt a kommunizmus, a budsőrsi 
testvérharc, mag mindig annyi sokan ragyánk, 
hogy nem férünk meg békén egymás mellett* 
utolsó népe rágjunk Istennek, nem tanulunk 
soha Bemmit i nincs jogunk lobbi nekünk 
kemeaeaaljaiaknak büszkén hirdetnünk, hogy 
itt lakik as orsság legmflreltebb népe. Nioss 
mi bennünk aanyi tisztesség, becsfllelérzés és 
tisztelet egymás iránt, hogy egymá.-l csak 
régig is tudnók hallgatni. Ili t szólnak rajjon 
a kormány tagjai, akik eljöttek körénk, 
hogy beceSleteseo elmondjál réh-menyüket 
aa~ orsság helyaetéről, mikor látják, hogy 
Kemenesalja népéit**: kireszett s minden ma 
gyár emberrs nésre kötelező beciületérzés s 
a leijei politikai eredetiség jeleit mutatjuk. 

Szomorú kérdések és rajuk nagyon 
szomorú rolna a felelet, ha a látszat után 
ítélnénk. Hála Istennek, azonban talán még 
sean ennyire szomorú a helyset A Kemenes
alja igaii képét a czslldOmOlki népgyűlés 
matatta meg, ahol a kornyék színe jara igazi 
komoly érdeklődéssel hallgatta régig az ország 
reiotőinek szarait A komoly gondolkozású 
ember, akinek meg ran a maga felfogása, 
nyugodtan hallgatja meg sz ellenfelet is és 
amint megkövetelheti, hogy as ő meggyőző 
desét lissleljék, épogy kötelességének tartja, 
hogy 0 is ugy tegyen s máséral. Bizonyosan 
CsslldOmülkön-is rannak különféle gondolko
zású emberek, de Ak ragy nem jöttek el, mert 
nem érdekelte őket, ragy ha eljöttek, becsű 
létei asáadékkal joltek és műrelt emberhez 
méltóan riielkedl k. 

Tudjck jól, hogy Jánoiházán ia rannak 
komoly emberek, kik tiszteletet érdemelnek, 
tartoaaaaak bár akármelyik párthoz is, nem 
rádőljük ast a felizgatott tömeget sem, de 
igenis mindenért lelelői az, aki az egész szo 
moro éi szégysnletes dolgot rendeste. Az 
ártstlsnnl kifeaceenl rér, amalyst szeretnénik 

a rsllás és kosoktstásOgyi..miniszter nr papi 
talárjára kenni, nem sz ő talárját mocskolts 
be, hanem arra (reccsent riassza, akinek lel
ketlen gondolkodása ezt a tervit kieszelte. 
Nem azok felelősek s vérünláséri, akik' be
csületes szándékkal, mit sem sejtre eljönnek 
közénk, nem tényszerűre senkit semmire, 
még arra sem, hogy régig hsllgaass őket, 
hanem az. aki a maga kicsi ss gonosz eszé 
vti meg akast gyalázni becsületéé embereket, 
aségysnletes uszítás céljaira használja fel ast 
a tekintélyt, melyet neki a nép felvilágositá-
sárs kelle.n háaználni, mely ha nagyobb hul
lámokat rsr, teljesen felborítja az ország 
nyugalmát. Szomorú jelét láttuk ott a feleke
seti izgatásnak. De vigasztalódhatunk, mert 
ez nem általános jelenség, mert ott láttok a 
cieJldOmőtki gyűlésen a bencés rend nagy-
todományu apátját s tObb tágját, kik bizo
nyára rsnnsk olyan jó kaiholikosok, mint 
akárki más, ds azt is érzik, hogy magyar 
emberek s ö n r e mdjsk egyeztetni egyházak
hoz való ragaszkodásukat sz igazi haasase-
reletlel. ők bizonyára megérlik as egyeiülés 

j él Osszelogáa , szükságességét és lehelőségét. 

j - Tedjuk nagyon jól, hogy as ellenzéki 
| párt vszetői tárol állottak a aségysnletes 
I esemény rendezésétől, tudjak nsgyoo jól, hogy 

felelőtlen, gonosz emberek mesterkedne volt 
ss égess, hisz Cziráky, s párt jelöltje, kit 
régi barátság kot GyOmöreyhez, a hír hallatára 
magából kikérve mondotta, hogy lemond a 
jelöltségről inkább, mert nem engedi a nevét 
ilyen gyászos "és szégyenletes eseményekkel 
kapcsolatba hozni. A vizsgálat majd ki fogja 
deríteni, ki volt a fő-fő mozgató, kinek a 
gooosz fejében szű'etett meg s terv, kinek a 
sötét lelkét terheli a rér. 

Azonban meg kell gondolonok jól a dol
gokat. Kereaeo ragyánk, hagyjuk az ősi átkot, 
ne riszálykodjunk egymással. Tessen számot 
mindenki a aajat lelkiismeretére! a rálasszon 
a legjobb belátása szerint. Azonban mindenki, 

. akiben ran reselésre rálő "képesség vagy ha
talom, köteles közreműködni abban, hogy 
ilyen ssomoru, a Balkánt jellemző eseméoyek 
elő ne fordulhassanak. 

Gyömörey György progt ammbeszéde 
Tomcsáayl V Pál liassájügyminlsztár, dr. T u s Jóstel vallás éa közokta 
tástgyl mlalsster, Hegyeshalmi kereskedelimügyl nialsater éa Dsetty Ferenc 

TSJII kipTlsslu lelealétibsa. 

Április 33-án tartotta meg GyOmOrey 
György a czelldömölki rálasstókaraiet egysei 
gss párti kepviselöjolölije prograinmbeszédét 
Tomcsányi, Hegyeshalmi, Vasa miniszterek és 
üiet ty Ferenc volt képviselő jelenlétében. 

A gyűléit dr. Radó Gynla pártelnök 
nyitotta meg, majd GyOmOrey GyOrgy emel
kedett szólásra és mondotta el arogramm-
hiasédét; 

T. Választó kOsOnség I ; -
Körei egy évs, hogy utoljára szóifám 

önökhöz, amikor bejelentettem a t.. válasz t o-
közönségnek az egységes párt megalakolásáL 
Azóta sok, nagy történelmi esemény játszó
dott la basánk csapásoktól és balsorstól gaz
dag torién etében, t s ezek as események 
nemhogy növelték rolna köztünk, a megma
radt maroknyi magyarságban as egyetértést,, 
ellenkezőleg, aa ellentétek csak fokozódtak és 
mind nagyobb és nagyobb assksdék válass-
toUa <)l «gym*5T0i-politiku<okai, pár tokat És 
mit látunk I . választóközönség Európában? 

Európa népei fessfili-figyelemmel néz
nek Gennárs, ahol a győzők és legyőzöttek, 
meg a semleges, a háborúban reszt nem vett 
államok kiküldöttei próbálják Earópa felbil

lent gazdasági egyensúlyai helyrehozni. Samig 
a-legyőzölt államok népei szivszoroogra figye
lik, vsjjon azoknak a nagyhatalmaknak, áme-
lyek az egész Európát fenyégető veszedelmet 
látva, a megértés utjara tértek, sikerűit elhá
rítani a vessedelmet és a háborús béke he
lyett, az igazi béke áldásait hozni Európának, 
addig a békülni soha nem akaró, volt ellen
ségeit halálosan gyűlölő Franciaország és az 
0 hű csatlósai, a rablott birtokaikat féltő, 
leigázott magyar testvéreink bossnjától rettegő 
utódállamok mindent elkövetnek, hogy a ge-
uuai értekezlet > eredménytelen legyen, hogy 
egy lépés se (étessék ott a megértés, az igazi 
béke felé, Jnkabh tűrik azt, hogy saját népeik 
is tovább csússzanak le a gazdasági züllés 
lejtőjén, inkább_tQrik_azt, hogy a munkanél
küliség erkölcsromboló veszedelme mind na
gyobb és nagyobb mérvben üsse fel fejét 
népeik között, inkább tűrik azt is, hogy hatal
mas szövetségeseik, akiknek segítségével a 
háborút megnyerlek,elhidegüljenek lólük. csak 
ellenségeiket lássák ' megsemmisülve, porig 
megalázva. Sokkal nagyobb gyűlölet Ilii meg. 
lelküket volt ellenségeikké,! . szemben, mint 
amilyen szeretettéi bennük saját maguk, saját 
népeik ÍJSH\ . 

fis amit ott Genoában látnók L választó-
közOnség, ahol Európa népei adtak egymás
nak találkozót, ugyanazt látjuk itthon a mi 
megmaradt csonka kis országunkban. I t t is 
vannak pártok, vannak férfiak, akik á meg
értést, a békét, a testvéri szeretetet hirdetik 
és keresik, de viszont vannak pártok éa van
nak férfiak, akiket a vak gyűlölet nem enged 
a megértés útjára, akik sokkal jobban gyű
lölik a velük nem egy nézetet valló politikai 
ellenfeleiket, mint amennyire szeretik hazáju
kat Akik nem ast keresik, mi módon, milyen 
eszkOzOk! el lehetne szerencsétlen . nemzetün
ket a pusztulástól megmenteni, miként lehetne 
a magyar középosztályt, a magyar értelmisé
get s már nem is kiáltó, de sikoi.gó nyomor
ból kiemelni, akik nem ast keresik miként 
lehetne az osztályok közötti ellentétet meg
szűntetni, miként lehetne a felekezetek kö
zötti békét intézményesén biztosítani ? 

GyfllOlettól izzó lelkükben csak aa a 
gondolat talál helyet, mi módon tegyék tönkre 
politikai ellenfeleiket, milyen eszközökkel rán
gassák le őket a vezető helyekről, miképen 
fosszák meg Okét a hatalom birtokától. Hogy 
kik jönnek utánuk, hogy mi lesz a nemzettel, 
mi lesz a nép millióival, ha az 0 esztelen 
politikájuk a nemzetet ujabb és ujabb meg
próbáltatásoknak teázik ki, azzal Ok nem tö
rődnek. Nem elvek diadaláért, hanem szemé
lyek ellen, személyek tönkre tevéiéért folyik 
az ádás harc akkor, amikor nagy nyomoru-
ságunk a legnagyobb egyetértést a legnagyobb 
erőkifejtést kívánná meg. 

És amig ott Gennában nem fognak 
eredményt elemi a világ legelső államférfiai, 
legkiválóbb szakértőt* mindaddig, amig a gyű
lölet a volt ellenségek között el nem 01 ,amig 
be'nem látják azok a nemzetek is, amelyek 
ma még csak az ellenség teljes tOnkrelételét 
tűzték ki legfőbb, feladatukul, hogy csak a 
megérlés, csak a közös erőkifejtés állithatja 
helyre Európa gazdasági egyensúlyát, Európa 
népeinek jólétét, ugy itthon is, a mi kis or-
száguukban nem tesz addig igazi nyugalom, 
nem lesa gazdasági fellendülés, nem lesz nyu-
godl, biztos fejlődés, amig az ország törvény
hozó testületében lesznek pártok éa politiku
sok, akiket inkább heyit a politikai ellenfél 
iránt érzett gyűlölet, mint hazájuk iránti sze
retet. Ennek a gyűlölettől túlfűtött politikának 
volt szórnom színhelye a lefolyt nemsetgyO-

Jes, de különösen annak néhány utolsó hónapjs, 
amikor heteken, hónapokon át megakadt a 
tanácskozás éa a kormányra, de különösen 
annak egyes tagjaira szórt vádaktól és szi
dalmaktól volt hangos a parlament levegője. 
Pedig t. válsszti'iközönség, ha azt a néhány 
hónapot még a törvényhozói munkára fordít
hatta rolna a nemzetgyűlés, akkor még sok 
igen sürgős törvényjavaslat emelkedhetett 
volna törvényerőre és sok fontos kérdés lett 
volna meg megoldható. 

És vájjon mi volt a büoe a kormány
nak;-hogy ilyen kíméletlen harsot folytattak 
ellene, hogy oly durva támadásokkal illették? 
Az t választóközönség, hogy hü maradt es
küjéhez, melyet az ideiglenea államfő kezébe 
ez alkotmányra lelett és hogy akkor, amikor 
választania kellett a között, vájjon a legyen
güli, fegyvertelen, teljesen magára hagyott 
magyar nemzetet harsba vigye-e, háborúba 
sodorja-e, a siker, a győzelem minden remé
nye nélkül aa állig fel (egy vérköreit csehek, 
románok, jugoszlávok és a mOgOlttt álló 
nagyhatalmak ellen, hogy engedve a túlerőnek, 
az erőszaknak, meghiúsítás a Islkiismeretlan 
politikusok által félrevezetett szerencaétlen 
király visszatérési, kísérletét és eszel elhárítsa 
a nemzetről a birlos megsemmisülést*-*'""^ 

' ' " ' " . Á .kormány ez utóbbi megoldást válasz
totta. Hát bfln e s i Hát bűn az, hogy a kor
mány a nemzet biztos pusztulását a magyar 
nép még megmaradt millióinak kimondhatat 
lan szenvedéseit és idegen járom alá jutása 
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yozta? Én azt hiszem t. választó 
közönség, Öuok mindnyájan egyetértenek velem 
abban, hogy ez nemcsak hogy nem bün, ha-
nem nehéz időkben, nehéz körülmények kö
zött teljesített olyan hazafias szolgálat,mely
é r t csak béta éa elismerés jár. És bizlositha 
tom ónokét, hogyha a kormány máskép cse 
lekszik, ha nem áll teladata magaslatán éa 
hozzájárul ahhoz, hogy a király a főhatalom 
gyakorlását átvegye, ugy a nemzettel együtt 
a király Ja elpusztul, de akkor a nemzet, a 
nép millióinak átka kisérendi vala, míg így 
a nemzet osztatlan gyásza ésfbuzgó imája 
eaállt korai sírjához. 

Tehát nem a kormány és nem a nem
zetgyűlés nagy többsége, nem azok a politiku
sok, akik a kormánynak ezt a magatartását 
fedezték, követték el a bánt nemzet és király 
ellen, hanem azok, akik ezt a szerencsétlen 
helyzetet lelküsmeretlenfll felidézték, amely 
helyzetből a nemzet csak nagy megaláztatás, 
állami függetlenségén esett nagy sérelem árán 
szabadulhatott. 

Éa nem kételkedem senkinek a jóhisze
műségében, éa .nem vádolok senkit azzal, 
hogy tetteinek rugója nem a hazafiság, hanem 
az Önérdek és hatalomvágy volt, de anitom 
éa vallom, hogy olyan vezérekre, olyan poU 
Okosokra, akik az előrelátásnak, az államfér
fiúi bölcsességnek, a nemzet irá.iti_.felelőssé
güknek ennyire hi javai vannak, az ország 
sorsát reá bízni a legnagyobb dőreség volna 
és egy olyan politikát támogatni, melynek 
mozgatója a gyűlölet, célja pedig nemcsak a 
kormánynak, de az egész kormányzati rend
szernek elsöprése anélkül, hogy bárki is e 
politika hitvalloi közöl megtudna mondani, 
mi jöjjön azután annak helyébe-, egy. ilyen 
politikát támogatni esztelenség. Önmagunk 
ellen elkövetett bOo* volna. 

Puacsokkal, ujabb felfordulásokkal nem 
léhát ezt a nemzetet talpraállitáni: Békére, 
polgári nyugalomra vau szükségünk, hogy 
erűt gfűjtheesünk, hogy gazdaságilag megérő-' 
södhessonk, hogy zilált pénzügyi viszonyain? 
kat rendezhessük, hogy a kiáltó nyomort és 
szociális bajainkat orvosolhassuk. Ennek a 

. békének, ennek a polgári nyugalomnak meg
teremtését és az ehhez feltétlenül szükséges 
állandóság létrehozását a kormányzatban tűzte 
ki feladatán; a Ker. Kisgazda, Éöldrnives és 
Polgári párt, melynek illusztris képviselőjét 
az igazaágyi miniszter ur személyében üdvö
zölhetem és ezt a célt szolgálja az a párt is, 
a Ker. Nemzeti Egyeaülés pártja, melynek 
két kiváló képviselőjét Vaas József kulluss 
miniszter ar és Hegyeehalmy Lajos keresk. 
miniszter ur eseméiyébtA itt tisztelni szeren
csénk van. 

És itt férek rá t. választó közönség arra 
a vádra, amellyel éu uton útfélen találkozom, 

-hogy t i . én elhagytam s sásaiét, amellyel 
kezemben én annak idején az önök bizalmá
ból elindultam éa elhagytam azokat az elve
ket, amelyeket akkor vallottam. En tiszta 
lelkiismerettel és emelt fővel nézek szemközt 
e vádakkai, melyeket csak rosszakarat és 
politikában sajnos, nem szokatlan harcmodor, 
aa ellenfél befeketilése, terjeszthet rólam, 
melyek ellen védekezni sem tartanám szük
ségesnek, ha nem félnék attól, hogy a politi
kában kevéssé tájékozottakoal a fo ytonosau 
sugdosott, a folytonosán hangoztatott legkép
telenebb vád is végre hitelre talál", ha azt 
soha meg nem cáfolják. Én a nemzetgyűlés 
egéez tartama alatt a keresztény, nemzeti 
irány híve maradtam, akkor hirdetett elve
imből egy betűt sem adtam fel, de mert azt 
láttam, hogy a Keresztény Kisgazda párt és 
a Kere-zteuy Nemzeti Egyesülés párt prog-
rsmmja között semmi elvi kOlOmség nmc-\ 
viszont a két párt különállása, a vezérek 
féltékenykedese és halelornszomja miatt foly
tonos súrlódásokra vezetett és a nemzetgyű
lés tanioakozóképességéi károsan befolyá
solta, kezdettől fogva több képviselőtársammal 
közötlük Bethlen István gróf jelenlegi minisz
terelnök úrral"' azon munkálkodtunk, hogy 
egységen táborba tömörítsük, a keresztény, 
aemzeti alapon álló pár tokat Csak termé
szetes és következetes eljárás volt tőlem, 
hogy aaotán akkor, amikor ilyen egyesülés
nek -ez előfeltételei megvoltak, az egyesülést 
végre is hajtottuk. Ugyanabban az egységbén 
tömörültek a volt 48 ás foggétienségji^párMs-
a volt nemzeti munkapártnak is legértékesebb 
képviselői. De ebben a pártban helyezkedtek 
el e magyar kisiparosságnak legtevékenyebb 
és e kisiparosság érdekében legtöbbet dolgozó 
képviselői,, élükön l'alfy Dániel volt nemzel-

gyü ésj képviselővel. A Ker. Nemzeti pártunk 
az .1 része, mely azimen megmaradt elvei 
mellett, de megmaradt . - g i b e n a nyűgös*, bé
kés fejlődés politikája mellett is es amelynek 
két nagynevű kép-Helőjét Vasa . és Hegyes
halmi miniszter urak személyében ma itt 
tiszteljük körünkben, bár nem egyesült az 
egységes kormányzópárlial, de azzal teljesen 
egy uton halad ós ugyanazokkal az eszközök
kel, ugyanazon cél fele, a független magyar 
nemzeti állam kiépítése felé irányítja a magyar 
nemzeti politikát. -~ . 

Azt hiszem t. választó közönség, hogy 
ezek után mindenki, akit nem a rosszakarat, 
hanem s tárgyilagos Ítélet vezet, belátja, hogy 
az én úgynevezett Pálfordnlásom, az én kö-
penyegforgatásom csak rosszindulatú és poli
tikai ellenfeleim által a nép megtévesztéseié 
ée félrevezetésére kitalált kortesfogáá. 

DB minden szónál fényesebben bizo-
nyitja igazamat az a körülmény, hogy a 
Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjának két 
minisztsre megtisztelt engem azzal, hogy 
programmbeszédemen megjelenni szívesek 
voltak, amit bizonyára nem tettek volna meg, 
ha én elveimtől eltértem volna és hs tör
vényhozói tisztemet becsületesen, Önzetlenül 
nem teljesítettem volna. 

- A második bűnről, amit ugyanazokból 
a berkekből elleném felhoznak, hogy t. i . 
elhanyagoltam kerületemet, keveset j á r t am a 
kerületben, röviden csak annyit említek meg, 
hogy ebben van némi igazság. Méltóztatnak 
tudni, hogy a lefolyt nemketgytttésnek esak 
Igen kevés szünideje volt, de még ezekben a 
pár hetes szünetekben is a különböző parla
menti bizottságok folytonosan tárgyalták az 
egyes törvényjavaslatokat. Minthogy pedig én 
5 bizottságnak voltam tagja, a köaleksdési 
b izot tságuk pedig elnöke, kötelességmulasztás 
nélkül nem hagyhattam ott a parlamentet. 
Választanom kellett a között, vájjon a kerü
letet járjam p,. népszerűséget keresvey vagy 
becsületesen teljesítsem-e tflrvényhosói lisz
temből folyó kötelességeimet. Hs mindkettőre 
került volns időm, sziveién jöttem volna 
gyakrabban önök kozé, de mert, mint előbb 
eintitettem, rövid- volt az idő, törvényhozói 
tisztemnek ossk fönt ss országházban tudtam 
eleget tenni. 

Es hs még hozzáfűzöm, hogy ennek a 
kerületnek 43 községe és 30 ezer választója 
van, ekkor minden elfogulatlan ember belát
hatja, hogy a kerületnek csak egyszeri be
utazása is mennyi időt vess igénybe. 

Rendkivűli, a nemzet jövőjére messze 
kiható, nsgy és nehéz feladatok várnak meg
oldásra a legközelebbi nemzetgyűlésen. Hogy 
csak. párat említsek ezek közül; I t t van pl. 
az alkotmányjogi törvények megalkotása. 
Milyen -politikai higgadtságot, milyen előrelá
tást, a nemzet múltjának, ősi hagyományai
nak milyen alspos ismeretét és szeretetét, a 
oemzej. jövőjével szemben pedig mily nagy 
felelősségérzetet kivan meg e kérdéseknek aa 
ország javára való megoldass. Hazánk törté
nelmének, a magyar államiság fejlődésének 
ismerete, s nemzeti mult szeretete nélkül 

] nem tudnók átmenteni a moll nagy nemzeti 
értékeit azon a rettenetes szsksdékon, ame-
lyet forradalmak és kommunizmus alkotmá
nyos é le tünkbe, állami As társadalmi beren
dezéseinkben ütöttek, a jövő iram érzett nagy 
felelősség nélkül pedig nem tudnók a függet
len magyar nemzeti állam kiépítését ugy 
végrehajtani, hogy az biztos mentsvára legyen 
egy másik ezer évre á majdan ismét integer 
Nagymagyarországnak. 

Dé itt vannak az alkotmányjogi törvé
nyek melleit a szociális, e nép jólétét elő
mozdítani hivatott törvények egész sorozata. 
Itt van a .népoktatás, a népnevelés éa általá
ban; a nevelésügyre vonatkozó és a kultusz
miniszter ar által már jórészt előkészített 
törvényjavaslatok letárgyalása. 

Adósáéi rendszerünknek egyszerűbbé, 
áttekinthetőbbé :tételére vonatkozó törvények 
előkészítése, és megslkotáse, súlyos pénzűgi i 
helyzetünk Orvoslása stb. -ŝ q 

Iparunk talpraáilitására vonatkozó intéz
kedések é s törvények, a háborús szerveknek, 

i központoknsk fokozatos visszafejlesztésével 
megszüntetése,a legális kereskedelemnek ojbol 
a közgazdaság szolgalatába valá- beállítása. 

-essez-a-_kÖi0tt forgajomróí.a szabad fergá-
lomra .való fokozatos áttérésre V O M H O Z T 
intézkedések stb. ; " 
' "- Kérdezem t i választó közönség, mind
ezek a rendkívül fontos és sok m á t itt fel 
nem sorolt -. törvények megalkothatók-e égy 

gyűlölettől irzó politikai légkörben, egy olyan 
törvényhozó testű é t b e n , ahol nem elvek és 
meggyőzödébe , hasam személyes érdekek, 
boszo és hala o r ' így H kritikának mozgatni, 
ahol társadalmi o s z t á l y u k és felekezetek bze 
rint kialakult pártok aueaak szemben egy
mással. És kérdezem, hogy éhben a esi nsgy 
ezereocsótlenségünkben, ebben a mi elesett-
ségűnkben nincs e szükség egy olyan parla
menti, pártra, mely •nemzet minden rétegét 
vagyon, foglalkozás és le tőkéseire való tekin
tet nélkül egyesít magiban, hogy egyesült 
erővel, sgyaégea akarattal vívja meg a ném
tet islvirágozáaáért, az integer, a csorbítatlan 
Magyarországért a nagy elet hálál harnt.it ? 

fin azt hiszem, erre esek egy lehet as 
önök válasza éa es az, hogy igenis szükség 
ven az erők egyesítésére, szűkség van a meg
értésre, szükség van. egy a pártok szeszélyei
től nem függő, erős, becsületes kormányzatra. 

Éa nem kérek bizalmat önöktől, mert 
a bizalmat nem kérni, hanem adni szokták, 
de kérem önöket arra, fontolják meg majd 
ha a szavazó urnához mennek, hogy saját 
magok, a kerület és sa ország érdekében 
melyik a helyesebb politika, az e amelyet én 
hirdetek és amely a békés, nyugodt fejlődés
sel, az erők egyesítésével akarja a nemzetet 
előbbre vinni, halálos sebeiből kigyógyítani, 
vagy a .gyűlölet által sugall, a nemzetei sze
rencsétlen kimenetelű, kalandokba vivő és 
osztályokat, felekezateket egymás ellen izgató 
heccpolitika. Én sgyet ígérek t. választó kö
zönség, aat, hogy ha bizalmak félém fordul, 
époly önzetlenül, époly becsületesem fogura 
törvényhozói tisztarest ellátni, basámat éa 
kerületemet szolgálni, mint tettem est az 
elmúlt nemzetgyűlésen. 

GyömOrey program mbeazéde után Tom-
csányi V. Pál igaseágügymioisatet emelkedett 
szólásrs és tolmácsolta as egységes p á r t 
budapesti központjának üdvözletét a kemenes-
aljai választópolgárságnak. 

Beszéd közben megérkezett kerületéből 
dr. Vass József kultuszminiszter, akit i 10' 
aöuség lelkes éljenzéssel fogadott 

M»jd Hegyeshalmi kereskedelemügyi mi
niszter szólalt fel: Örömmel konstatálja, hogy 
az egységes párt és á keresztény nemzeti 
egyesülés pártja a legszilárdabb egyetértésben 
dolgozik együtt Bethlen miniszterelnökkel, aki 
azon as uton halsd, amelyen egyedül lehet
séges sz országot a mai súlyos helyzetből 
kimenteni. 

Csstty Ferenc, a falu és a város pol
gárságának testvéries megértését és vállvetett 
együttműködésének szükségét hangoztatja. 

Dr. Vass József kultuszminiszter a hall
gatóság folytonos tetszésnyilvánítása és de
rültsége küzben emlékesért vissza gyermek
évein-, amikor a czcllj bacsók alkalmával a 
rainiszlráláserl 20 krajcárt kapott. Es igen 
nsgy pénz vult akkor. Adná a jó Isten, hogy 
megint olyan nagy összeg lenne, mint volt 
akkor. Ez a 20 krajcár, az abban foglalt 
érték és ennek ss értéknek a vissza téréséhez 
fűződő várakozás fejezi ki legjobbsn mai 
szomorú gazdasági helyzetűnket Ha arra kell 
toreksxinosk, hogy el sas sanajO ebből s 
csonka országból azt, ami meg vsn, hogy 
békét és nyugalmit teremtsünk, hogy a nem
zetet megerősítsük. 

A szónokok beszédéi a nagyszámú kö
zönség mindvégig nagy tetszéssel hallgatta a 
a veodégekat lelkesen ünnepelte. 

A politikusok társasága CsálldOmölkről 
J inosházárs ment át. hogy ott is részt ve
gyen Gyömörsy prograrambeszédén. 

A^0Wés , melyre Itt " osflsBámben 
jöttek össze a polgárok, nyugodt lefolyásúnak 
ígérkezett a ar is lett volna, hé lelketlen 
isgstók fel nem borítják a rendet • ovyan 
jeleneleket nem produkálnak, melyek örök 
szégyenfoltjai maradnak Jánosháza Iskoaaá-

Szerkesztői 
DimOlkt. Igaza van Onnét , mi kösötoi 

szoktuk az elleniek hiteti is. Él azért nagyon 
r .síeljük a dolgot, hogy mi magunk rs Csak 
a VatvármtgyébSl értesültünk azokról a 
rendkívül fontos politikai tátrjarasekTol, Tnc 
lyét az éllmizfltnek'" égy tanbtrssjó k l tB l l sége 
a pzramrut párlatával folytatott Különben 
köszönjük szíves érdoklődésél, egészlegesek 
vagyunk. Hasonló j ó k a t üdvözlet Stefi néni
nek is; f , ' " ^ ' 

http://harnt.it

