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KEMENESALJA 
Megjelen minden vasárnap reggel. 

- Hirdetés dija előre fizetendő. 

P O L I T I K Á I u r . 
Felelő. uerkeuté <• kiadó : 

D I N K O R E V E NÁNDOR. 

Sierkesitóseg él kisdohivatsl: 
-Dinkgreve Nándor kony vnyomü Ote idomölkoo. 

ide intéz..ndok a azelienu reszt illei.i közleménye* 
hirdetések éa inuidennemö penzilmtnkek. 

1 

A Duna konföderáció. 
Irta: V a k a r P. A r t ú r kormán;fótanacsov 

A dunakonföderáció eszméjével fog
lalkozni ma nem tartozik Magyarorszá-
gon a bá lás felsdatok közé. Ennek a 
legutóbbi időit szomorú eseményei és 

- a fjturepin •.gemrtlyek, elsősorban Jászi 
Oszkár az okai. A felszínen szemlélő, 
aki a dunakonföderáció gondolatának 
ffl'íklésr4' nem ismeri s csak a közel
múlt esroiényeil vizsgálja, raak ezekre 
az ese inényekrr éa személyekre — 
amelyekre és akik csak ártottak a gon
dolatnak — gondolnak, na a • konfö
deráció' szót hallják, (le nem ismerik 
helyesen és teljesen a felületesek Kos
suthnak a konfö leráció kérdésében el
foglalt álláspontját sem. 

Ma azért sem foglalkoznak szíve
sen Magyarországon a dunakonföderáció 
kérdésével, meri hiszen a kérdés az 
egyes államok* részéről kölcsönös K O I I I -

promlssziumokat előfeltételez, már pe
dig Magyarország a trianoni szerződés 
folytán képtelen több koncessziót tenni. 

De sem a kérdés nem ismerése, 
sem a mai helyzet nem lehetnek meg
akadályozol annak, hogy tárgyilagosan 
ne igyekezzünk ennek a nagyjelentő
ségű kérdésnek a megismerésére. Bizo
nyos ugyanis, hogy a középeurópai, de 
különösen dunamenti államok egymásra 
vannak utalva és kétségtelen, hogy ha 
valamennyien megértik azt, bogy Közép-
Európa csakis ugf juthat a békés fej
lődés korszakába, ha valamennyien köl
csönösen engedményeket tesznek egy-
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másnak, már hem lesz utópia a duna
konföderációnak és aa ebből céltudato
san kife|leszthelő Euró;iai .Egyesü l t 
Államoknak gondolata.1 

A Népszövetség eszméje látszólag 
szintén az rgyes nemietek- közti békés 
együttműködést akarja szolgálni, - de 
ennek a rendeltetésének mindaddig nem 
fog megfelelhetni, amíg tagjai nem egy 
más. mellé rendelt egyenlő joga felek, 
hanem egymás fölé, vagy alá rendelt 
államok lesznek. Az egyre-másra folyó 
külföldi konferenciák igazolják a leg
fényesebben azt, bogy á z egyes államok | 
nacionális törekvései mellett a gazda- ' 
sági élet törvényeire is tekintettel kell j 
lenni s ennek negligálása csakis a harc- ' 
ban egymás mellett élő államok vaui- . 
mennyijének gazdasági pusztulására is | 
vezethet. 

A világtörténelem világosan iga- j 
zolja, hogy nem lehal az egy nemanti 
testhez tartozó tagokat szétforgácsolni, | 
több ország határai közé oszlani, év- i 
ezredes kultúráknak egy nemzeti test
hez való lar lozandóságát megszüntetni, I 
megcsonkítani. A kiset beégek részére a I 

í gazdasági életben érkényesülni szokott ' 
kedvezmények nymtásá elkerülhetetlen, [ 
a legnagyobb kedvezmény biztosítása- I 
val pedig elérhető; hogy akárcsak Ame- | 

I rikában, vagy Sváicban az állam terű- I 
j létén élő különböző nemzetiségű, sőt 1 

I fajú népek olyan egyetértésben élnek 
és olyan szabadságot élveznek, bogy 
annál löbt-et külön államban élő laj-
testvéreik sem kívánhatnak. A Svájc
ban é lő olaszok, németek, franciák 

ugyanolyan jogokat élvezve, mint olasz
országi, németországi, vagy franciaor
szági fajtéatvéreik, teljesen immúnisak 
a közösen' alkotott államtest, Svájc 
elleni minden felkeléssel, vagy irreden
tizmussal szemben. 

A DunakoBföderáció az egyes nem-
zeitestek szabad fejlődését, gazdasági és 
kulturális erősödését leone hivalott szol-
gálni s ha ezt egy nemes, fenkölt gyű
lölködéstől, mentes, békés - é s tisztáit 
légkör ím .teremlése után meglehetne 
valósítani, Európa nyugalma, konszoli
dációja bizlosiloltsbb lenne, mint ami
lyen ma a békeszerződések egész sorával. 

Az Amerikai Egyesűit Államok éa 
Svájc egy tisztultabb, demokratikus fel
fogást jattattak érvényre s ba pl. az 
Egyesült Államok polgárainak jólétét 
szembehelyezzük a még mindig torzsa 
kodó európai államok bármelyikéne 
polgárai életével, megdöbbentő képet 
nyerünk, amelynek sivárságát csak az 
a remény enyhíti, fel tételezhető, bogy 
a szomorú összehasonlítás nyomán 
mégis csak rá fognak eszmélni az egyes 
államok és nemzetek sira, bogy a gyen
gébbek elnyomása nyugalomra és békére 

M e g é r k e z t e k 
• >S E N A T 0 R< swslti 
szlvarkaMvely éa papír 

k ü l ö n l e g e s s é g e k . 
Czelldömölkön az egyedárnsltassal 

megbízott a Dohány Nagyárnda. 

Oláh erkölcsök. 
Régi emiekek zsongtak korol a múlt

koriban. A Búz kanyarító vizének csobogásai 
hallottam, az etélkOzi erdők meséjét hangat-
tam vándor magyarokról, az nkran dombo
kon emelkedő osregi magyar sírokat láttam 
képzeletben viszont. Pedig csak egyik erdélyi 
barátom látogatott meg. akivel 1918. "-zen 
ott bolyogtnnk es elmelkedtOnk a Bug part
ján, melynek vizében magyar vitézik itatták 
egykor szomjas lovaikat. Mert hat erre a 

. vidékre is illettek Araoy János szavai, amik 
a niBokoe csengtek: 

Amerre ti jártok, azt a fflldet olt a 
'Magyar had fiaim masszőr is tapodta. 

Hej de régen volt, mikor ezt a sort 
idézgetlOk, de sok minden történt azóta, hogy 
egymástól ott az orosz mezőn messze sza
kadtnak. Barátomat oláh állampolgárrá esket
ték fel s tanári mivoltából következik, hogy 
deresedő fővel most készül a biztos bukás 
szép reményével a dicső oléh nyelv kMelezA 

I vizsgájára. Az igazi barátság vezette hozzám 
az első utjat s hossza esti beszélgetéseink 
alkalmával sok érdekes dolgot mesélt el az 
oláh viszonyokról. AprO, de j-llemzó eseteket. 
Éles szemd és jónevű irO es az erdélyi iro
dalmi és társadalmi élet egyik vezető egyé
nisége lévén, az ő megfigyelései kOlOuOsen 
érdekelték. De meg közelről is megfigyelheti 
fiket, mert egyik s-obijában hívatlan vendég 
gyanánt immár másfél év dia tisztelheti a 
rendArség egyik faoszlopai, aki amikor már 
sokáig kereste" sz igazságot a pohár fei. ken, 
közvetlen kezd lüaui és ul-elmoudja az igaz
ságok Allah növessze oaryra a szakállat 

Ennek az erdélyi barátomnak a megfi
gyeléseiből mondok el nehany jellemző és 
feljegyzésre méltó ssetet. Mint már emiilet
tem, egyik fő-főrendőrtisztviselő bérli immár 
másfél év óta a legszebbik szobáját. Termé
szetesen a házigazda beleegyezése nélkfil. 
Kicsit szórakozott ember lehet, mert ez idő 
alatt a lakbér iránt még egyszer sem érdek
lődött. Az is lehet, hogy nagyon sok a dolga. 

Ha a haziasazooy néha nagy ritkán reája 
illetőleg csak feléje tereli a szót s szelíden 
érdeklődik, hogy nem volna e jó megbeszélni, 
ha ő rendőrségének is agytetszenék, a naxy 
ur kegyesen igy szól: .Csak tessék hagyni, 
nagyságos asszonyom, szóra sem érdemes.* 
Mar mint a lakbér. Dgy latszik azt hiszi, bogy 
neki jár ralainelyea kárpótlás szert, hogy ott 
lakik. S ezzel el is van intézve a lakbér kér
dése. Arany vagy ezOstpariiaa őt nem érdekli. 
Ilyen kicsiségrkknl ő nem lOrOdik. Az oláh 
tanítóképzőben, melyet a habom folyamán 
sikerűn elvégeznie, sokkal nagyúribb szellem
ben nevelték az olnh rendőrségnek ezt a 
kiváló oszlopát. A lakbérfizetésnek ezt az 
elegáns és könnyu módját azonban ajánlom 
mindazon szenvedő embertársaim figyelmébe, 
skik elsején az Örök hálán kivOl immáron 
millió koronákkal adóznak háziasszonyoknak 
azért az asztal ágy-székkel berendezett s a 
hirdetésben .elegánsan bútorozott szobának* 
nevezett helyiségért, amelyben hajnali három 
Órakor fáradt lejüket le szokták nyugovóra 

ANGOL RUHA ÁRUHÁZ 
— ^ s ^ M A ] ^ B E M Á T _ 

Tisztelettel értesítem a vásárló közönséget, hogy 

Uj Női é s L e á n y k a Fe lö l tő 
férfi és női ruha raktára 

P Á P A , KOSSUTH LAJOS-UTCA 9 SZÁM. 
Fióküzlet: Veszprém, Rákóczl-lér I . 

áruházat nyltottaat Csalü elsBrangu kltltelü is jó 
minőségű áruk. Nagy választékban, olcsó árakban 
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Vitá l i s Káro ly 
Szombathely, Mssegi*tca 

1 5 , a Bitodeiiéle núiaiw« 
fest. tisztit. 

Az államvasntak 
elektrifikálása. 

A magyar szónbányák elvesztése sürgéssé 
tette i i m l vfllajasaltaaát 

A Budspest-Alagi Tonalon Tégiett kísér
letek eredményei. 

Rövid esea villamosítják a Budapest-He
gyeshalom közti T a n t i vonalat. ' 

Verebelyi László küzépitesi t a n á c s o s nyi 
latkoxata. 

Mar a béke"ere iben — tehá t v ami -
kor még az erdélyi szénbányák magyar 
kézen voltak - felmerüli aa a terv, 
hMjfl J.iilfúldi 'iiinlára .1 vizierűk; vala 
mint a gyenge minőségű magyar szén-
t é k p k felhasználásával nagyarányú 
villanytelepet I ép, lenek, melyek az 
országot behálózó vasutakat is ellátnák 
elektromos energiával. A .villamosítás 
mellett egész sereg erv szol » a tervek 
megvalósítása minden téren óriási elő
nyöket jelentene. A Inanom szerződés 
azonban, amely a jnagyar .szénbányák
nak mintegy hatvan százaiékát vette 
el az országtól, szinte kényszerítő szük
ségessé tette vasutsaik villamosítását. 

erm"szelesen -a megvalósítás ina na
gyobb akadályokba ütközik, mint valaha, 
de értesülésünk szerint -a Máv. állan
dóan kísérletezik az'elekirifikálás mód
szereivel, hogy al-korra, mikor a meg-
fe.elö anyagi erők rendelkezésére álla
nak, már megfelelő tapasztalatokkal 
rendelkezve foghasson hozzá a nagy
jelentőségű munkálatokhoz. 

A folyamatban levő kísérletekre 
vonatkozóan kérdést intéztünk Vetebé-
lyi Lász ló ' középitési tanácsoshoz, az 
elektriökálás ügyének hazánkban leg
kiválóbb és külföldön is elismert szak
értőjéhez, aki a következőket mondotta 
m u n k a t á r s u n k n a k : 

— Magyarország megcsonkítása követ
keztében legsürgősebb és legszükségesebb te
endőink knzé tartozik vasmaink villamosítása, 
hiszen szénkincseink (és sajnos jobb mioö-
ségO szenet termelő banyáink) 60 százalékát 
elvesztettfik. Meggondolandó azonban, hogy 
megfe.elő vizíerőiok nincsenek (a megcsonkí
tás következtéb-n ezek nagyobbjait is elvesz
tettük) ilieive nincsenek kiépítve s a kiépítés 
ogy technikai, mint politikai szempontból a 
közeli jövőben kilátástalan is. Arra kell tehát 

törekednünk, hogy az orsrág területen meg
maradt, silányabb minőig* tüzelőanyagokat 
(lignit lőzeg) minél intenzivebben használ
hassuk fel. Ezek az aoyagok közönséges ka
zánokban a pláne mozdoaykazánokban nem 
hsarnálhatok, már azért sem, mert egy egy 
mozdonynak óriási mennyiségeket kellene 
macával vioaie. KitünőeirMelhasználhatók 
azonban ezek 'az anyagok helyközi vtllany-
telepekeu, amelyeket közvetlenül a lignit, 
illetve tőzeg teridelőhelyek meneti átlitanas 
fel. Ilyen megoldás melleit megtakaríthatók 
ar anyaitok berakási es szállítási munkálatai 
és köt ütegei, a termejt elektromos energiák 
pedig uay-i helyben, tniíi: bárhol egyebütt fel 
használhatók ipari, mezőgazdasági és vila ' 
iáéi clo'kra, de ezenkívül W.ásUláVhaszna-
lásara la A tüzelőanyagokban rejlő energiá
nak tudvalevően leggazdaságosabb kihaszná
lása lehetséges a villamosítás révéo, kézen
fekvő, boey az ország legnagyobb tüzelőanyag 
fogyasztójának, a Máv nak kell erre a legin
kább es leitelsősorban törekednie. 

— Minthogy az összeomlás következ
tében azt a nagyszabású villamosítási tervet 
amely Vázsonyi Janó. egykori Máv. elnök 
szeme előtt lebegett, uem lehet megvalósítani, 
Keleti Dénes jelenlegi' einökigazgató' a kény
szerhelyzet parancsolta szűkebb keretek kö
zött vette programmjába a Mav. villamosítását 

A rZUaséges Sl-eriele. meiiejtésére 
a Ganz Villamossági r t i-lajaniott a Mav-uak 
egy uj rendszerű, nanymeretü viltaraosmi-z-
donyl. amely Kandó Kálmán dr. teljesen uj 
es altaia szabadalmazott rendszere szerint 
épült A kipróbálás a Budapest—Dunakeszi— 
Alag vonalon 15 kilnmét-res szakaszon tör
ténik, ahol a villamos felsővezetékei már meg 
ie építettek. A vonal az áramot az istvántelki 
főműhelytől kapja A berendezés és áram
szolgáltatás költsége teljesen a Máv. költség
vetését terheli, mig a Ganz költségmentesen 
adja a 2700 lóerős fazi- váltós rendszerű 
hatalmas mozdonyt. 

— Az alagi probavoual egyetlen ren
deltetése az. hogy egyrészt a Máv., másrészt 
a Ganz Villamossági rt. a későbbi jobb idők
ben megindítandó nagy villamosítási munká
latok minél tökéletesebb megoldhatásához 
megfelelő tapasztalatokra tegyenek szert. A 
fővárosi lapok közlésének az a rész* tehát, 
amely szerint az alagi vonal egy rendszere
sen megindítandó üzem életbeléptetését je
lenti, téves. 

— A háromnegyed éve folyó kísérletek 
a rendszer használhatóságát minden tekintet
ben fényesen igazolták. Hátra van meg a 
mozdonynak rendszeres üzemben való kipró
bálása és ezért még az ősszel, ideiglenesén a' 
Ganz Villamossági rt-gal kötött szerződés ér
telmében legfeljebb egy év tartamára beállít

ják a gép-t menetrendszerű személy éa te
herforgalom lebonyolítására. 

— A Máv. vonalai közül szükségszerűen 
elsősorbau a Budapest—Hegyeshalom vonalon 
rendezhető be a villamosítás és pedig vagy 
a már meglevő Budapest, Tatabanya, Győr 
villanytelepeinek felhasználásával, vagy öj 
nagy telep létesítésével, amely a varpalotái 
lignit és sárréti tőzeg felhasználására ósj 
iajekán. épülne. A grandiózus tervek m- gvaló-
sithatasa azonban természetesen e.-ösorban 
anyagi kérdés. 

H Í R E K. 
Kövess Hermán. 

hajtani. Azért három órakor, mer: olyankor 
a szoba többi litkos lakója mar a hiába való 
várakozásban kimerülten elaludt. 

A kolozsvári rendőrtisztek fizetéseme
lést kértek. Ezt nem kapták meg, ellenben 
kárpótlásul egj I. ip;.. rájuk bízták a lakás
ügyek kezelétét. Csak egy hónapra kapták 
meg, mert a hivatalos bölcsesség ugy gon
dolkozott hogy ez áz idő elég ahhoz, hogy 
a kecskék is jól lakjanak és a káposzta (a 
fizetésemeléshez szükséges pénz) is megma
radjon. Es valóban jól ismerték a kecskéket, 
mert az alatt az egy hónap alatt más rend 
lett A rendőrtisztek végigjártak minden la
kást és lakásigazolványt kértek. Ha nem 
volt: fizetni kellett Ha volt, de régibb keletű 
egy hónapnál: fizetni keltett - Ha szabályos 
volt az alakja is, de kék tintával volt ki
áll itya: fizenii_kellett _mindj^rendben_ 
volt, akkor a rendért kelletT űzetni. Egy-egy 
buzgó tisztviselő 20—30 millió korona értéket 
szerzett így magár.ak fizetésemelésül. A már 
emlegetett ur buzgósága 28 millió korona 
értékű voh. 

I Ez a pénz persze csak pár hétre elég-
De hát megint csak adódik némi fizetésjavi-
tas. A rendnek eme derék őre észrevette, 
hogy az egyik kolozsvári fürdő udvarára 
hordjak a téljre beszerzett lat Észrevette és 
dörzsölni kezdte a kezét Figyelte napokon 
keresztül s esléakint boldogan mondogatta a 
házigazdájának, hogy ismét hány vaggonnal 
gyarapodott a halmaz.*Mikor azután mind a 
harminc vaggon ott feküdt szépen az udva
ron, megjelent a rendőrség 'hivatalos kikül
dötte, jelen esetben természetesen derék isme
rősünk és megállapította, hogy a fahalmaz 
tűzveszélyes. Ebből következik, hogy vissza 
kell bordani. Szerencsére az élelmes izraelita 
oláh állampolgár nem ijedt meg, hanem hosz-
azabb alkn után kézzelfogható érvekkel be
bizonyította neki, hogy a tűzveszély ki van 
zárva. Az alku nem az érvek mineműségére, 
hanem csakis a mennyiségére vonatkozott;. 

Ilyen és ehhez hasonló esetekkel meg 
lehetne tölteni a Kemenesalja egész évfo
lyamát Egyelőre azonban megelégszem azzal 
a pár képpel még, amit a következő szám
ban fogok bematatni. Dr. Bemport Elek. 

Jól emlékezünk raja, 1916. ,uliti-at,au 
történt Az" orosz hadsereg visszaszorította a 
mi bukovinai Irontuiikat s megingott a gali-
cziai Stryba menti V0114I is. Meg ahol a leg
szilárdabb vott is a helyzet, csüggedni kezd
tek az emberek. Nap nap utan rosszabb hírek , 
jöttek; Ma itt, holnap ott történt valami baj. 
Senki sem tudta, mit hoz . a másnap, uem 
kell-e a szépen kiépített állásokat elhagyói es 
neki vágni egv szomorú s elcsüguesztő v'í-z-
szavonoiasnkk. Mert nincs szomorúbb látvány, 
mint a visszavonuló hadsereg. A fáradságtól 
es csflggedéstől leveri c-apatok rettentő •' sz 
szevisszasaga. S akkor júliusban egy ily visz-
-zavonuias előtti szomorú napokat eltünk. 
Egy.-zerre azojiban Kezdték leiütni a fejüket 
az emberek. Össze összebújtak s reménykedve 
aduk tovább egymásnak valami biztató hírt, 
mely szárnyra kapóit, de hogy honnét és 
kitől, nem lehetett megtudni. Nem volt gaz
dája, de hallotlV-mindenki, tudta -és bizo
nyosra állította minden lakója a végnélküli 
sáros lövészároknak. Biztatták egymást, hogy 
jön Kövess Hermán. Nem kell félni, csak 
pár napig kell még valahogy kitartani, mert 
már elindult hozzáuk Szerbiából a vezér, aki 
megment bennünket és gátat vet az előnyo
mulni akaró orosz tömegek elé. Szinte egy 
nap alatt száguldott végig a hadlest területen 
a hír s megnyugodott benne mindenki, nem 
félt senki. Hisz jön Kövess, a nagy háború 
legdiadalmasabb magyar hadvezére, akinek 
nevéhez a legnagyobb sikerek egész koszorúja 
fűződött A magyar katona sokszor a had
testparancsnoka nevét sem tudta, hisz sajnos 
sokszor idegenek voltak s nem is tudta volna 
megjegyezni Annát inkább meglepett akkor, 
hogy minden katona tudta, ki az a Kövess 
tábornok s tőle várta a megmentést A re
ményünkben csalódtunk ugyan, Kövess nem 
jött. de a hit jó volt és bátorságot adott Ez 
volt 1916. július havában. 

És most 1924. október 29-én Kövess 
Hermán tábornagy kemény járású magyar 
katonák sorfala közölt vonult végig azon az 
nton, mely a Kerepesi temetőbe vezet S mig 
a koporsó előtt és után ott haladtak a gyá
szoló magyar honvédség minden fegyverne
mének tagjai, hogy elkísérjék otolsó útjára a 
nagy vezért, ki nem is oly régen apáikat és 
testvéreiket diadalmas csatákba vezette, az 
utcán a meghatott emberek sok-sok ezernyi 
sokasága előtt, hogy "üdvözölje utoljára a 
katonát, minden magyar vezérek egyik leg
nagyobbikát Kövess tábornagy elfoglalta he
lyét a temetőben, szomszédságában két másik 
híres és nagy katonának, Simonyi óbesternek, 
a napóleoni idők .legvitézebb haszárjának, 
és Görgey Arthurnak, a szabadságharc dicső 
fővezérének. Talán könnyebb lesz pihenni 
neki abban a tudatban, hogy méltó szomszéd
ságba került Kövess tábornagy nem fog 
többé hadsereget vezetni, de lelke, az igazi 
magyar katonaiélek vezesse mindig a mi 
honvédségünket. Nevét nem fogja elfeledni 
nemcsak a katonai tudomány, honom a-t 
ténelem sem. A magyar dicsőség aranyköny
vébe ő is irt néhány gyönyörű lapot, a ma
gyar katonák zászlajára ő is szerzett néhány 
hervadhatatlan babérkoszorút. B. 
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NBi és iérfi ruhaszövetek. 

Bencéi tanárok ősatejévetele CieU-
tóm&lkéa. A magyarországi Beocés-főgim-
náziuraok Maria kongregációinak vezetői okt. 
S ni. szerdán CzelldomOlkoo rtu-kezletr* 
jönnek ötére, hogy a kongregációknak közös 
ügyeit megbeszéljek. A prézeaek- az apátság 
vendégei loazuek es gyűléseiket délelőtt és 
délután az apátság templom tarhazában 
tartják. 

Kepviselöteitületi öles Tegnap del
előn a fám«h»zán képviselőtestületünk 11 ,..| 
tarlóit, melyen több lonlos ügyet targyaltak 
le. Beffces J.ino- városgazdának -öl ieiirtliaali 
indiivanyat, mely a bevándorol; idegtűit 
nyíl" B 1 " i i i |H*»g IpyzskOuy verset ki-

hlany^o 

Alapíttatott 1860-ban. 
remek íehérnemflek. Vászon és 

tov. bbá 

Testvérét 

divatáruháza Czelldömölk 
Járásbíróság! épület. 

Csi t tünke t megnagyobbítottuk, 
á ruraktárunkat Kibővítettük, raktáron 
tartjuk a köretkezd cikkeket: 
Ferii szövetek 

Angol ollönykelmék, fekete 1110-
ozüveiuk. Flnuai eksur-varus területen 

etoUk pofására, a hoinokgodör knm'tinin, a 
Havasi vajvallalat lerttetének elkerítésére tett 
inditvauyait a testület elfogadta. Csoknjay 
J..7 f k pvis'lőte-tületi tag inditvanyt -nyuj-
tutt be az újonnan kiosztott házhelyeken 
épült hazakat illetőleg, Inditvanyab.i., kéri, 
hogy műszakilag áiiapiltassek meg az u:cak, 
jardak színvonala, h.gy az épülök 'iszuibau 
legyenek, hogy hazaik padlöszinét mkép he-
lyezsék el, hóg) a bekövetkezendő utcareu-
dezésekiei hazaik ne kerüljenek a föld aia 
es igy edves, penészes lakásuk lényen, vagy 
esetleg házaikat epén alapjukban gyengítsék 
meg. Hibáztatja, hogy van ugyan a varuknak 
epité bi/ottsága, de az nem működik. Ken 
kimondani, hogy ezekotao egyetlen haz ne 
épülhessen fel a nélkül, hogy azt az epitö-
I11. • Hsa :\ helyszíneli ei ne bírálna, liietőteg 
míg a mérnök műszerrel a magassá. 1 fixpon
tot és az utca irányvonalat meg n-m adja. 
Keri továbbá, hogy ezen helyen az utcák 
rendesen kituzesteuek és Irjtméreteztesseuek, 
a képviselőtestület az indítványt helyesnek 
találta és Pieunts Ferenc dr. és Jaudi Ber
nardin apat konnaiij íó;aiiac.-o»oi Urgyiiagos 
es minden tekintetben hozzáértő es kiegészítő 
hozzászólásuk ut.ni a képviselőtestület az in
ditvanyt elfogadta és utasította az elöljáró
ságot annak pontos betartásara. Rendezést 
nyerlek a -áros alaalmazottainak fizetési és 
járandóságai. Továbbá rendezve lett a forgalmi 
ellenőröket megillető pótlék, illetve százalék 
nagysága is Cl lett fogadva Csoknyay József 
indítványára a világháborúban eleseit hősök 
szobrának felállítására fordítandó, a varos 
területen eladásra kerülő ingatlanok erteké
nek 1 százaléka. Ezt szabályozó szabályren
delet a varmegyéhez fellerjeeztetett. (Végre 
mégis látunk egy komoly lépést a - varos ré
széről is a hősi halottak megemlékezését 
illetőleg, de jobb kenőbb, mint soha. Szerk.) 
Több kisebb Ogy elintézése volt még napiren
den, azután a gyűlés szétoszlott. 

Halálosai. A mnlt héten 71 eres ko
rában meghalt özv. Cti Hihályné, Dli Mihály 
helybeli kőműves iparos édesanyja. Temetésén 
nagyszámú gyászoló közönség jelent meg. 

adomány a kórháznak. Kovács Elemér 
helybeli téglagyáros 400 db, cserepet aján
dékozott a kórház tatarozás! munkálataihoz. 
Fogadja ezúton is a kórházbizotlaag köszö
netét emberbaráti adományáért 

Szüret a Sághegyéa. A hegyközség 
elöljárósága elhatározta, hogy a szüretet a 
hegy birtokosok a Sághegyen holnap kezdik 
meg. Mennyiségre nézve ugyan nem a legjobb 
kilátások vannak, de minőségre igen jó lesz 
az idei terméé. 

A T t r t k v é s stUsdvelU sióadása. A 
Törekvés Sport Egylet műkedvelői gárdája 
november 83 és 30-an a Korona szálloda 
nagytermében előadja Guthi Soma 3 felvo
násos színdarabját: A cilinder-1. A bohózatban 
a Taszilót alakító Szita György, a Kikeletit M sggTlB Sándor és a tobbj-jóarőthől álló Jf l j l j jt Z 6 S G O. D 6 I 
szereplők fogják a közönséget megnevettetni. . r: — — ^ — . , 
Jelen esetben az Egyesület táncmulatságot szakorvosi lag elismert orthopád mflxip*-
oem rendez, amennyiben Szilveszter estén ' azek Budapest, TI. Jókai tér 4. 
óhajt nagyobbszabásu estélyt tartani. Andrássy-ut sarok. Telefon 55—06. 

king es zsákt l t 
-és tükörposztó téiiksbát kelmék, Oublé 
Ragián kelmék. 
Női szövetek. 

Sima pupiinok é s schewiotok min
den szinben, kazánok, női posztók, kosz-
tnm kelmék, divat aljszövetek, velourok 
és Coventot kabát keimék.' 

Cosmanos-gyapju és pamut delinek, 
EntttTlin és Goldberger festők és Bar 
hetok, férfi iugzefirek, libertik. 
Kelengye cikkek 

Kanavésznak, liiiom vásznak, Schroll 
scl-iffonok, angol schifTon-batist 80, 90, 
120 cin. szélességben, paplan és lepedő 
vásznak, asztal és ágyterilök, damast 
abrosz és türülközők, paplanok. 
Férfi divatcikkek 

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

Kor. muslin, selyem és fátyol ha
risnya* minden színben, gyermekharis-
nyák minden sünben és nagyságban, 
keztyük. füzővédők, kész női ingek és 
Combinek. 
Szabó kel lékek 

Raktáron tartunk mindennemű 
férli é s női szabókellékeket. 
Selyem áruk 

Taftalinok, Crepdesinek, Trikkosely-
mek minden színben. 
Kési 161 kabátok. 

Külön konfeclio osztály velour, posztó 
• és kötött női és gyermek kabátok, nőt 
1 és gyermek schwetlerek, mellépykék 
1 (jemperek). 
; Kendőárnk 

Gyapjú plaidek, pamut sálok, pose-
! tó nsgy és kiskendők, gyapjú és pamut 

fejkendök és kötött kendők. 
Szőnyegek, pokrócok, gabonás zsákok. 

' Fenti cikkeket a legolcsóbb árban 
arasltjnk. 

Orthopád CIPÓKÉT 
tudtalpu, donga, fagyos, bütykös vagy 
bármilyen rendellenes lábakra a leg

tökéletesebb kivitelben készítenek 

A cieUdöaolki Maria fcarangra ado-
avAnyok. Császár Janosné éa Brezaan Ja 
noané gyűjtése Petőfi és BsUbyány-ulcában: 
Brezsan J.mii,, Ciászár József, Francziá Jó
zsef, Gócra Sándor, Horváth József, Horváth 
Mihály, Ip is* Mihály, Kiss Józselné, Mógor 
József, Németh János, Pintét János, Sotő 
Miklós, Szabó Mihály, Szálai Géza, Szuka 

l József, Véber Vendel 100 ezer K. Bognár 
i József, Fehér János, Ozv. Fekete KrUljné, 
; Mészáros J zsef, Németh Ferencné, Takács 
j József, Takács Lajos, Talabér A dám 50 ezer 

K, Simon Sándor 30 ezer K, Simon Karoly 
' 25 ezer K, Szabó . Józselné 20 ez. K éa 

Finta János 10 ezer koronát adom; o i u m i L 
Exeu gyüjtőiv 0-szege 2,076.000 K. Ogjau 

, csak a lentiek gyűjtése a BaiUBt 1. 1,1b 111. 
; Balog Vendel, Császár István, Erd J.,:io», 
I Farkas János, özv, Horváth Jánosáé, Hossza 
! Lijos, Janik Ferenc, ozv. Kiss Istvá 1 , Lő-

ríocz Sándor, özv. Nagy Sándorné, l'.oi Jö-
j zsel, Pető Sándor, He cii József, Rottkay 

Jenő, Sümegi István, Tengelice István Tarr 
• József 100 ezrr korona és ezenkivt.i Erdő 
j János 2 d:>.. C .ászár István 1 db. ezüst ko-
I rot,at, Schillinger Sándor 75 ezer K, Kazán 
' Jjzsef. Vincze Sándor 50 ezer K, Ozv. Hor-
i vath Lajo-ne 30 ezer K, Dénes István, Fodor 
, Lijos, Kovács Jinos, Rada Mihály, Schvatcz 
; Sándor 26 ezer K. Horváth Etek 20 ezer k, 

Jakab Péier 15 ezer K, Katovics József, Sza-
! kacs D-n- - 10 ezer K Tarróai Antal 5 ezer' 
I K-t adományozott. Ezen gyüjtöiv összege 
• 2,090.000 korona. Hálás köszönetet mond a 
i. Plébánia hivatal 

Jackii Coogan Bndspsstre érkezett 
I és nyilatkozik a Színházi Életnek, amelynek 
| e heti szenzációi: A Kamara színház,Mitádú, 

K irama.- - testvérek premierbeszamo'oi. V c<-
j lap, .Szenes Béla, Lakatos László, Palnay 
j Ilka, Zsoldos Andor, Kálmán Jen • cikket, 
1 krokija, Zene, képzőművészet, 11 amerikai 

Í színésznő 5 fiu ismeretségét keresi. Chaplin 
4 millió dolláros vagyona, Dj filmpnmadouna 
pályázat. Gazdag sportrovat, Autó, divat, 

| Szenes Béla 3 legjobb 1 felvoaáaoea. A Sun-
házi Éet ara 8000 K, negyedévi előfizetés 80 
ezer korona. Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet 
korút 29. 

Sport. A C S. E. ma délután Vesz
prémbe rándul, hogy az ottani Move c a pis
lával lejálsza a bajnoki mérkőzését. — A 
Törekvés idehaza fogadja a másik vesrje 1 
csapatot, a V. T. C Csapatát. A V. T. C aa 
idén meg veretlen és igy nehéz küzdelemre 
van kilátás, de amint halljak, a Törekvés 
lelkes csapata bízik abban, hogy a győze.. in 
az Ové lesz. Előmérkőzésben a papai Ki: i / - i 
I I . csapata játszik a Törekvés IL csapatával 

Ezentúl 
az ízléses, régóta bevált, dobozos 
•valtai Fraack UvéfoUék< az 
utánzott gyártmányoktól külsőleg 
abban külOoboaik, bogy eiiakéjs 
barna kék lekér tzinekbói van 
összeállítva, amelyen a jellegzetes 
ismertetőjelek, nevezetesen a •ká
védaráló, és a >Fraack- név 
feltűnően érvényre jutnak. 

A -valódi Franek a kávé-
dará iéva l , közkedveltségét kiváló 
aromájának, izletességéoek, ere
jének és zamatossá gának kö
szönheti. 



A magyar köztisztviselők celldömölki 
elosztóhily vezetője értesiti az elosztóhely-
hez tartozó mindazon tényleges Az nyugdíjas 
köztisztviselők és vasalásokat, akiknek még 
beváltatlan kedvezményes ruhaszövet- utalva--

nyaik vannak, hogy azokat folyó hó 16 ÍR 
bezárólag mindenki beváltsa, mert 15 ike 
után mar senkinek az utalványa beváltható 
nem lesz s helyette pénztéritést sem fog az 
illető kapni. 

Változás a resté vezetésébsa Sümegi 
Károly, a czelldomölki állomás vendéglőse f. 
évi október hó 1-vel bérleti szerződésének 
lejárta otán' nyugalomba vonult Helyébe a 
Máv. Igazgatósága Reiger János aszódi vasúti 
vendéglőst bízta meg a czelldomölki állomási 
vendéglő vezetésével, aki mar elsejétől azt 
vezeti is. 

Vasúti menetrend. Az október 1-től 
megváltozott menetrend szeriot a reggel 815 

. órakor Szombathely felől érsezó gyorsvonat 
• meg-zünt, a 'CzeHdOmölkről Zalaegerszegre 

ISSO-kor induló és onnan 1532 kor érkező 
vegyesre naí szintén megszűnt. Egyebekben 

—álloui.l-'.'.ikon a ui.'íri msuetretid szerint ér-
keznek ne és indulnak ki a vonatok. 

I a nem akar a télen fázni, 
ogy mar most rendeljen porosz szenet és mas 
külföld; és hszai szenet és tü.-ilat Wntin m:i 
Andor Krzsébet-utcai irodájában (Telefon 12. 
szám), gyári irodája (Telefon 34. szam). ahol 
kívánságára előnyős árak mellett házhoz 
szállniuk a legjobb minőségű tüzelő anyáto
kat. Ugyanott legjobb miuőségü géptégla, 
hornyolt cserép és mindennemű betonarak és 
épület Iák, cement es mész a legelőnyösebb 
feltételek mellett kaphatók. 

Begszftntetik a járási számvevősé
gekéi \ belügyminiszter a szanálási törvény 
alapján rendelet küldött a menyei alispánok
hoz és (elhívja őket, hogy a szolgabírói hi
vatal mellett eddig fennállóit járási számve
vőségeket fokozatosan szűntessék meg. Ezen 
tisztviselőket részben II listára teszik, részben 
pedig a törvényhatóságok mellett rendszere
sített vármegyei számvevőséghez osztják 
be őket. 

Uj törvény a hazárdjáték ellen. Az 
egyre növekedő kártyaszenvede y nagy erköl
csi kárának megakadályozására törvény ké-~ 
szOl, amely végre alaposan fogja ellenőrizni, 
éa büntetni az elburjánzott kártyaveszélyt. Az 
uj törvény, melyről az igázságűgymioiszteri-
nmban most tárgyalnak, nem kihágásnak 
minősíti a "tiltott szerencsejátékot, hsoem 
vétségnek, amelyet a jövfiben egy évig ter 
jedbető bortönnel büntetnek*. 

Wellnsr lya la veszprémi fogása ok
tóber 15-ig Czelldömölkön tartózkodik, mely 
idő slatt Hollósy-tér 22. számú lakásán ké
seit minden s fogászat körébe vágó művele
teket. Novembertől kezdve mindig a hónap 
első felében tartózkodik Czelldömölkön. 

Szőlősgazdák tiltakoznak a borex
port ellen. A Magyar Szőlősgazdák Országos 
Egyesülete foglalkozott az Ausztriából vissza
kerülő borok kérdésével. Ar egyesület sürgős 
felterjesztésben kérte s földmivelésügyi mi
nisztert, hogy na engedje be az prszagba az 
Ansztriaból visszaözönló borokat A legszigo
rúbb eljárást kérik továbbá az idegen borok-

- kai szemben, amelynek becsempészése sokat 
árt a magyar szőlőtermelés érdekeinek. 

A világ búzatermése Az eddig nyil
vánosságra került hivatalos termésbecslések 
szerint az európai búzatermés átlagban'alatta 
maradt a tavalyinak. Államok szerint részle
tezve Balginm búzatermése az id*n 3 5 millió 
q (tavaiy 34 millió q volt). Bulgária 103 
(99), Spanyolország 37 1 (428), Magyaror
szág 13 7(18-4), Lengyelország 117 (13 5). 
Csehszlovákia 92 (9 7 millió métermázsa. 
Anglia bazatermése 63 millió qarter szemben 
as elóző évi 7'1 millió qarterrel (1 qarter 
12-700 kg,). Az Ejyesfllt államok idei búza
termése nagyobb a tavalyinál, bár a bevetett 
terOlet csökkent. A kormány 589 millió bus-
helra becsüli a téli, 225 ̂ millió busbelra a 
tavaszi basa hozamát. 8zemb«iLaJav»lyi522 i 

Argeotina 672 millió tonns(tavaly 533 millió) 
bnzát termelt az idén. Ausztrália buzatermé 
sét 126 millió bushelrs bec-ü ik, amiből 
Ausztrália 79"2 milHő bushelt exportálhat, 
mig tavaly csak 60 millió bushel kerülhetett 
kivitelre. Britt-Iodia búzatermését 984 millió 
q-ra becsülik, a tavalyi termes, 109-5 .miilió 
métermázsa volt 

Köszönetnyilvánítás. 
.Mindazon jó rokonok és isme

rősök, akik szeretett édesanyánk 

özv. üti Mihályné 
temetésén megjelentek, részvétüket 
nyilvánították, logadi.u; hálás kö
szönetünket.' 

Utl és Rosta család. 

Minden gazda tudja, 
kofy 

K W I Z D A F L U I D 
(Kwilda restituSons fluidja.) 

KWIZDA marhatápszere, 
KWIZDA sertóstápszere, 

gazdaságában i-élkűlözhetetleu. rnivel 
ezek az állati k egészségéi és erejei 
Isnrltanyák. Ezen havait háriszerek ismét 
mindennii a iphalok. Gyógyszertárakban, 
drogériákban es háztartási cikkek keres-
L . -. i — - -... vagy ko.tv.-tVn a raktárból: 
Gyógyszertár a Szentlélekhez Buda 

pest, Király utca 12. 

i nyári menetrend——~ 
1924. évi október hű 1 tol 

Szombathely felől Czelidömölkre erezik 
gyorsvonat 17-08 indul 1718 

: személyvonat • 010 » 0-26 
4->Jj- • 434 
9.22 • 9 32 

gyorstener személyszall. 1512 • 1602 
C<e!l--Papa knzött K Ö Z I . teh-r személy 5 30 • 

, Győr lelől Czelidömölkre érkezik 
gyorsvonat U'89 iudul 1149 

'•• 1_ .•_ ' - 20-20 • 20;4O 
személyvonat 4 31 • 527 

20-11 • 20-19 
, vegyes 1528 » 1550 

gyorstéber személyszall. 9 27 • 950 
. CzelidömOikről Székesfehérvárra indul 1540 

. megnyitás napjától 9 35 
455 

Székesfehérvárról Czelidömölkre érkezik sze
mélyvonat 1455 

i 19'*3 
. megnyitás napjától 1057 

CzeHdOmölkről Zalaegerszegre indni 1730 
510 

Zalaegerszegről Czelidömölkre érkezik vegyes-
i vonat * 755 

1950 
CzeHdOmölkről Sopronba indul 3 00 

15 45 
Sopronból Czelidömölkre érkezik 900 

1830 

Z í U I l g ü I d L meg eleséséire Vadász 
Jenő zongorahangoló. Előjegyzések e lap 

kiadóhivatalába kéretnek. 

Színdarabok 
a legnagyobb választékban kaphatók 
Dinkgreve^Náhdor papírke.reskedéséberj— 

Ovadékképes állampapírok, 
záloglevelek és kamatozó 
kötvények vétele és eladása. 

Jakobovits Gyula és Tsa 
Budapest, V., Orszsgház-ter 9. siám. 

Országházzal szemben. 

1 hintó, 1 könnyű kocsi, í 
szekér ölesén eladó. 

Cím megtudható a kiadóhivatalban. 

Eladó egy gazdasági ház 
nagy kertlel, gazdasági udvarral, két 

istállóval és kocsiszínnel. 
Ugyanitt égy tágas helyiség, mely bár
miféle műhelynek alkalmas, azonnal 

bérbeadó. Cim a kiadóhivatalban. 

Ha olcsón és jól akar 

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

f ellner Lajosnál szerezze be 
Ostítyasszonylán, ahol kutcsövék, hid-
csövek,. hornyolt és sima tetőcserepei, 
cement és járdalapokat, etető és itató-
vályut, kerilés oszlopot és az összes 
cementiparba vágó cikkeket a .ieejutá- . 

nyosabban beszerezhet. 
Kérjen építési anyagokra árajánlatot. 
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Uletre 213 millió bushellel (1 bushel 27.216 
kg) A Kanadai búzatermést 282 millió bus
belra becsülik, tavaly 474 millió bushel volt. 

•ost ntár mindenki meggyő
ződhetett, hogy jó árat leg
olcsóbban beszerezni csak 

ZLEHOVSZKY 
DEZSŐ 
(Nemzeti) 

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

Czelldömölkön. 

Női éa Leányka szövet és velour 
kabátok nagy választékban, raktá
runkra érkeztek, amelyet beveze
tés cé l jábó lraadk 1 v ü I olcsón 

áiaaitaak. 

Az őszi idéoyre raktárunkra érkez
etek eredeti angol öltöny, felöltő éa 

télikabát szövetek, női ruha és kosztüm 
kelmék, kabát verourok feltűnő ölesén 
lesznek árusítva, iskolai ruhákra való 
szövetek. Schiflónok. ágynemű és lepedő 
vásznak, mindennemű mosó és divat-
s i . i n é k , i i iusűar i iK. 4 . • 

Férfi ingek 2 gallérral már 100 ezer 
K -rt. kalar-nk, sapkák, nyakkendők, nadrág
tartók, aói éa férfi harisnyák óriási válasz
tékban. Paplanok éa takarék, mindennemű 
rövidáruk, c-rnak, seij mek. szalagok, csipkék, 
gombok, csattok stb. 

Vételkenyszer nélkül kérjük az igen 
tisztelt vásárló közönséget, mielőtt vásárlását 
eszközölné, saját érdekében keresse fel Áru
házunkat, ahol meggyőződést fog szerezni ogy 
áruink elsőrangú minőségéről, valamint meg
lepő olcsó, versenyképes árainkról. 

Szíves pártfogást kér Zlehovszky Dezső 
(Nemzeti) Magyar Áruház 

Kérjük a helybeli vásárló közönséget az 
netyisége 
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oziettuk aiük miatt bevásárlását 

S lehetőleg ne piac alkalmával eszközölje. 
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