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A keserű pirula. 
Tardieu miniszterelnök, személye

sen vette kezébe a keleti jóvátétel kér
désének elintézését. A francia lapok 
etdre^eltetik, mit:1etenT ez^arszemélyés 
elintézés Magyarország számára. -A-kis
antant megteremtője, Clemenceau leg
hívebb fegyvertársa, az uj francia minisz
terelnök kivette a külpolitika gyeplőjét 
Briand óvatos, körültekintő és ember-
ségesebb kezéből, az elvakait francia 
glória jelszavával propagandát csinált a 
győztesek mellett, a győztesek ellen-7—-

A francia-sajtó- szerint Magyaror
szág meg togja gondolni a dolgot, a 
makrancos Budapestet jobb belátásra 
fogja bírni a francia terror, a jóvátétel 
keserű piruláját pedig Bethlen István 
kormányzói művészete lefogta nyeletni 
az országgal." 
^ Ugyanakkor Benés külügyminiszter 
a Newyork Timesban holmi batárkiiga-
zitásokról__htsáU- mint amelyek nem 

azonban joggal követelhet a maga szá
mára és ez az, hogy ne politikái dilet
tánsok véleménye döntsön Európa dél
keletének legfontosabb kérdésében,, a 
magyar kérdésben. -

A Hangária Rediviva kérdése nem
csak magyar ügy, hanem Európa kibon
takozásának a kérdése. Az önmagát 
marcangoló Európa véres fejű bölcsei 
hiába akarják letagadni az emberiség 
elintézendő kérdéseinek táblájáról a ma
gyar igazságot. Nevezhetnek bennünket 
makrancosoknak, militaristáknak, béke-
bóTJTOlrnak, ezzel a kérdés nincs elins. 

A magyar katona, a legnévlele-
leghősiesebb katona 

annyit< jelenthet, mint azok a látszólag 
nagy államok, amelyek a magyarság 
életét fenyegetik. A történelem megbuk
tatott már a népek lelkébe ojtott isteni 
erővel,olyan római r«»«»»mirsi 
Istennek hitték magukat. Tardieu és 
Benes ugyanilyen talmi istenek. 

} tézveT A magyar 
I nebb katona, a 
| sírja iszonyú mementóként fogja világgá 
! kürtölni a történelem legvéresebb gyil-
i kosságát :~egy nép odaadta a Saját jobb 
| meggyőződése ellenére, hűségből és 
• mindenki állal fenyegetve legjobb fiait 
i egy összt omló birodalom idegen, haj

ráinak védelmére. Ebben- a szörnyű 
! küzdelemben aznk döfték öt ie igazában, 

fontosak. Egy pillanatra sem hittük eddig j akiknek földjét és határait védte. Ez a 
sem, bogy akár a cseheknek, akár a 
győzelem egyéb protekciós gyermekeinek 
sürgős lelt volna a határkíigazitás. Annál 
kevésbbé hisszük ezt, mert a tiz éves 
évfordulójához közelálló >győzelem< bir
tokosai ez alatt a tiz -esztendő alatt 
megmutatták, bogy nem akarják elin
tézni a magyar kérdést, nem akarják 
elintézni még akkor sem, ba ezzel a 
történelem előtt a [legsúlyosabb felelős-; 
séget vállalják egy olyan igazságtalan
ságért, melynek á tizedrésze, ha más 
államot ért volna, elég lenne ' ahhoz, 
hogy a világ közvéleményét reparáciőra 
sarkalja. 

Csonka-Magyarország nem várezidő-
szerint barátság nyilalkozalot volt ellen 

magyarság számlája, amelyet maga a 
történelem állított ki és amelyet vala
mikor meg kell fizetni, vagy különben 
üres álom minden,' amit a Hit és a 
történelmi eszmények prédikálnak. 

A keserű pirula itt van a gyom
runkban, nem kell bűvész hozzá, hogy 
lenyelesse velünk. A türelemnek azon
ban, a híres magyar türelemnek is van 
határa és ha már rólunk döntenek és 
nélkülünk, akkor Tardieu és társai el
csodálkozva fogják tapasztalni, hogy 
épen ebben a kérdésben olyan vihart 
idéznek föl, amelyet elcsillapítani többé 
nem lesz módjukban. A keserű pirulát 
ugy lehel maga a politikus fogta lenyelni, 
aki rájön arra, hogy a kicirkalmozott, 

ségétől, Franciaországtól, mert ez ábránd | kiagyalt szövetségesdinéi hatalmasabb, 
volna. Nem vár ilyen önfeláldozó baráti ! elementárisabb erő maga a történelmi 
gesztust a monarchiában volt fegyver- élet, mely egy fajta képességeit a vál-
barátaitól: Csehországtól, Ausztriától, ságos időkben jnegszázszorozhatja és igy 
Romániától és Szerbiától. Egy dolgot I a kis nyolcmiiliós csonkaország ugyan-

A magyar pénz gazdája. 
Ifjabb Wekerle Sándorral egy nagy tör

ténelmi név vonóit be á kormány listájába. 
Az első időben á néhai nagy Wekerle neve 
árnyékként borult fiára és-csak a legutóbbi 
időben sikerűit a nagy né? fénye által vetett 
árnyékból a saját egyénisége teljes formájával 
kitűnnie a magyar pénz nje .gazdájának. A 
Wekerle név csodalatos mása lett egy másik 
nagy politikus családi nevének,^a Tisza név
nek. Ott is ugyanez az eset forgott fenn: a 
néhai Tisza Kálmán emléke jóidéig kisértett 
a fiatal Tisza István politikai szereplésében. 

Amint azonban Tisza István egy-kettőre 
bebizonyította, hogy uem puszta letéteményese 
a nagy családi névnek, ugyanúgy fokról-fokra 
és lépésről-lépésre bizonyltja be szemeink 
előtt az ifjabb Wekerle is, hogy a magyar 
pénzügyek zseniális kodifik.itoranak, néhai 
Wekerle Sándornak méltó fia, mert önálló 
uton jár. 

Ezt az utat Trianon jelölte ki, a fölsza
badított Magyarország pedig az áldozatkész
ségnek olyan korszakába került, ahol a teher
bírás maximuma és az élelstandard minimuma 
az alapja a kozgazdaságoak. Láttunk az át
szervezés gigászi föladatai előtt összeroppanni 
a régi keretek közt jól bevált pénzügyi kapa
citásokat, láttunk pénzügyminisztert, aki költő 
volt és drámaíró, .de megroppant abban a. 
gigászi küzdelemben, amelyet egy Önállóság
hoz nem szokott ország kezdeményező hiánya 
es a külföld rosszindulata semlegessége elten 
folytatni keltett Ezekben a nehéz evekben 
Bethlen miniszterelnöknek kelleti igen sokszor 
a pénzügyi tárca vezérkérdéseívei foglalkoznia, 
mig eey szép napon atyjatói örökölt reális, 
filozofikus derűjével és egyúttal áz uj magyar 
férfigenerációt jellemző teljes önállósággal 
WeSérlé"vettea~pehzügye"k"vezetését. Hi-
vatalba lépése alkalmával csodálkozva figyel
tek fői a kereskedelem és a pénzvilág arisz
tokratái, a magyar pénz gazdája az okra 
gazda bölcs és előrelátó intelmeivel kezdte, 
ha az öreg Wekerlét humoriszükusan ngy 
szokás föltüntetni, hogy mindent megígért. 

A sikkasztó. 
/ Irta: Pintér Ferenc. 

Jenőnek hívtak, de ő szívesebben Eugén-
nak nevezte magát Minden nap késő éjjeli 
órákig nézte a szemközti asztal mellől az 
orosz táncosnőt Kátja mindennap hussalálát 
evett előételnek és az ötpengős fehérből fizet-
tetetti féllitert forralva. Kátja ugyanis mindig 
leketeruhás urakkal jött illetve mindig eggyel, 
de mindig -mással. Jenő, aki szivesebben Eu-
génnak hivta magát, lattá, hogy Kátja csak a 
vacsora "elején volt kedves a partneréhez, a 
tészta előtt fátyolos szemmel bámult a leve
gőbe és különösen ha a zene valami érzelmes 
szláv nóta változatát jártóiTtí, még könnyek 
is csillogtak a szemébsn. Szőke volt, kicsit 
kövérkés, olyan mint egy pasztellkép, a nyakán 
fekete bársonyszalag, r a i t a Csi l lonó brilliáofiok. 
Ez olyan különös von-ebben a pesti lokálban, 
.mint a regényes Oroszország, a cár országa, 
Rasoutin. .lusszupoi. eárda. kozákok, jegűnue-
pély, Dosztojevszkij é s Teli palota. . 

A. zene a Sony Boyt játszotta az ame

rikai karácsony ünnepélyességével, sok drámá
val és zokogással. Sikkasztó Jenő megnézte 
az óráját és. átült a Kátja megszokott helyére. 
Gyorsan itta borát, részeg akart lenni» az 
alkoholtól elmúlik majd ez a kellemetlen 
érzése. Bizonyára csak képzelődik, nem is őt 
nézik a vendégek. Legfeljebb azou csodálkoz
nak, hogy ilyen kitűnő bort hozatott. Az ezre
seken nem Játszik, hogy ugy lopta őket, de 

neki. muzsikáltak már. Valami oroszt I A. 
hegedűs erre leakasztotta abalalajkáta falról 
és cseh nótába kezdett Oh micsoda méfy 
érzelmek vannak Keleten 1 Mi hozza képest 
ez a roney pesti élét I Ellágyulva nézett ön
magára Lejtőré került szörny! Oda a jó 
neve A z "IJIiasa. Áz a n y j a régimódi asszony, 
mindent a szivére szokott venni, ~ 

ken a zsebében lapul meg. A saját megnyug
tatására, azonban odaszólt a pincérnek: — 
remek dolog "á sorsjegy, én mondom magá
nak, mester! - — 

Kátja nem jött A bor elfogyott. Hoza
tott még egy üveggel, mert a zenészek nagyotuT befordulni,, de ez csak kisebb szédülés volt, 

Mehetnékje támadt: szörnyű éjszakát 
fog rendezni. Mint a regényekbén. Bün. bűn 
és hajnalban egy dörrenés . . . Sápadt, Ón
színű arccal hullik le majd a pádlóra. Rend
őri riport " 

Egy százast dobott oda "a zenészeknek 
de rögtön az volt az érzése, hogy. vissza kel
lene venni, mert röhögnek rajta., A fizetőpin
cér a rendé, emberek szimatával gyanakodva 
nézte, amig csak ki nem ment az ajtón. 

A kapu alatt a portás majdnem" fölki
áltott, mikor Eugén odacsusztatta neki az 
ötpengőst. Máskor egy vasat sem szokott adni., 

Az nccan Összerázkódott és ugy tett, 
mintha egy képzeletbeli uccába akart volna 

•nem volt részeg. Nekiment egy kicsit a fal
nak. Erről'jutott eszébe, hogy még nem is 
vacsorázott. Valamit enni kéli, az" m'egayag-
tatja az idegekel, de vi-zoot némelyik doktor 
azi ál Hja. hogy az ember ideges állapotban 
nem tud enni.- e 

- Szemetveróeii kivilágított büffí állta az 
útját -Bement és habozás uérkül- dubalta a 
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akkor a l á t elsősorban az jellemzi, hogy 
elődei példájával szakára, nem igert semmit. 

A jó gazda csöades, de annál kitartóbb 
és áldozatosabb mankajávai, éjjeit nappallá 
tére dolgozott a költségvetési egyensúly hely
reállításán és most, mikor az egész ország 
vezetői közül a gazdasági válság a nemzet 
kincstárnokát szinte első emberré teszi az 
országban, az adómérséklés és az adobehaj 

" tás könnyítése tárgyában kiadott gyakorlati 
rendelkezéseivel megmutatta, hogy valóban 
gazdája a. magyar pénz kincstárának, ooha 
sokkal nehezebb olt gazdálkodni, ahol úgy
szólván nincs is inibö. gazdálkodni. Pénzügy
miniszternek lenni nem szinpatikus dolog ma 
Magyarországon, meg az e.lenzéki politikusuk 
sem vádolhatok meg azzal, hogy a pénzügy
miniszterségre aspira nanak, mert kritizálni 
sokkal könnyebb, mint eseiekedui. Wekerle 
azonban ilyen körülmények között is eredmé
nyeket produkált, á legközelebb benyújtandó 
egyszerűsítési javaslata óriási adminisztrációs 
terhektől szabadítja meg azxrszag ' t és lőer-
deme az. bogy mindezt a valóban nagy e m : 

—•betek szerény mérjékl.U'vei,.úgyszólván Htok 
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Ebben a munkában ne.u (áradt el, mert 
a magyar asszony- igazi eleme a csöndes kö-
leleaségteljesites hősiessége, amiről könnyű 
megfeledkezni, imig meg van. de amit pótol
hatatlan hiánynak érez miodenki, mihelyt 
megszűnt. 

A technika átalakította a-, életet, a gyár, 
a bank, az irodák hódito hadjáratban behá
lózzak az országot, eljutnak a falu csöndes 
határába, a~Oádföde.et cseKM'zsindely—valtaa 
fö', «- petróleum lámpa helyébe villanykörte 
kerül, a kis gyermekek alma a motorbicikli 
es a repülőgép, a magyar assz.iny gyárba jár, 

indulása előtt voltak tanácskozások, amelyek 
azt célozták, hogy vájasztas uelküi közös lis
tával lehessen, megoldani a közgyűlés össze
állítását. A szociáldemokraták azonban olyan 
tulkövetelők voltak, hogy a polgárság együtt 
Dóra mehetett a szociáldemokratákkal. Az volt 
a követelést).1:, hogy a közgyűlési tagokuak 
háromnegyed részét ők adjak es a liberális 
és keresztény elem az elégedjek ineg a 15 
százalékkal.—A polgárság engedékenységének 
végső határáig elment, mikor azV mondotta, 
hogy paritásos alapon hajlandó közös listával 
menüi a küzdelembe. A polgárság tehát nyu-

hazuái 

temetőbe' 

getlenatg 
••• - > - . i : . 

eiDűkitJi 
l>ieJL_ 

Kitttofl 
lett éi 

Írógépen kopog, gyorsírást tud, egyetemre _ar, 
orvos, mérnök lett belőle 

A magyar asszony. 
A Magyar Közgazdasági Egyelem kor

szerű intézmetuiye! botolt, a kultuszminiszter 
meguyilutta a nőnevelést szemináriumot, mely 
a falupoutikai szeminárium keretében kikép
zést nyújt _az i-koian kivü i nepnevelusben 
résztvenni szándékozó miknek. 

Ez a korszerű intézmény sok olyan kér
dést vet lói, amelyek mindig meg voltak a 
magyar életben es amelyekre a magyar elet 
társadalmi utón meg is felet. A magyar asz-
azouy nemcsak a regényekben él, a • Trianon 
utan rank szakadt ezernyi baj 'leghűségesebb 
hordozója és mártírja A magyar asszonynak 
meg nem emeltek szobrot, pedig megérde
melne, mind-n magyar férfi nevében megér-
.demélüérliöRy" ugyanúgy, aliugy a fverieien 
Hősnek szobrot ailiUnae, ugyanúgy a Névte
len Magyar Asszonynak is szobra legyen és 
előtte néma tisztességgel haladjanak el a pol
gárok. A magyar asszony volt az, aki kikí
sérte az állomásra egyetlen fiai, elküidte őt a 
véres forgatagba. A magyar asszony volt az, 
aki férjét, fiat mint badimunkasnó helyettesi
tette és a fárasztó munka utan neki Olt, hogy 
levelet írjon, tabun levelei, hogy csomagot 
készítsen messze Olaszországba, Orosz Len
gyelországba, vagy Szerbiába. Ú volt az, aki 
a férfiak áital teremtett változásokhoz igazo
dott, ezer alakban támadt föl, átalakult, intézte 
a háztartás, a család es az ottbon nélkülöz
hetetlen .összetartásának munkáját. 

— » A nő tö'srabridtta-ac nemcsak H Nya-
', gat. hanem a Kelet problémája is, a nőknek 
I világszövetségük vah, ez m .szövetség elér 
1-Nettyorktól Pekingig, a szövetségnek t3gjai 
' között hindu herc»gnők;"kinai asszonyok, an

gol missek. francia madoraoiseli k. fraulcinek 
'vannak. A nőit fölszabadításáért harcolnak. A. 

magvar asszony legnagyobb dicsérete az.bogy 
a fölszabadi:á-t a., életre bízza Vs nem is 
akar fölszabadulni a családtól. A magyar 

'. c-alad élete ebben a tekintetben megőrizte 
j konzervatizmusat. ez a konzervatizmus a 

természel bölcsessége, mert a házasság egy 
lormin- függőséget jelent férjre és feleségre 

; és a magyar gondolkodás szerint a legszomo-
. rubb lerti a .független, férfi, a legszomorúbb 

nő a .független, nő. 
i ' A-magyar-as-ii'nny működési t e r i ü e r 

és nem lüggetienseget és érért erdemei szob-
i rot a magyar közvéleménytől. 

i H l k i i . 

hcszfilléreseket a szendvicsek fölé a nyilasokba, 
sőt a csapok f.'.ie is. Valaki, vaty valakik a 
nyomába szegődlek és kiszedték a szendvicse
két, megitták az italokat, ő is lattá, de nem 
törődött vele. Valaki ra is szolt: ide dobj meg 
apam, ne sajnáld! — Oda;is dobolt 20 fillért 
El akarta pusztítani a peozt, de azután elha
tározta, hogy igy busz fillérenkmt nem megy. 
Otthagyta a büffét és ment tovább . . . Reggel 
aapadt arccal támolygott be az anyjához: — 
mindennek vége. elvesztem ! 

Az öreg asszony máskor sikítani szokott, 
jajgatott es atkozodoll. Most az dühítette 
Eugént, hogy-nem vala-zol, csak üt. az ágy 
szélén, ahova leroskadt Eugén megpróbálta 
•evetni a cipőjét, de aztán csak ugy felöltözve 
feküdt végig a díványon, várta mindennek a 
végét, aztáu ezt is tul lassúnak találta, ai idő 
másznit, nem akart futni a megsemmisülés felé. 

Odatamolygott az agyhoz, és. megragadta 
a konokul hallgató öregasszony karját. A test 
zuhanva esett a szőnyegre. A szemében az 
élet tovatűnő árnyéka egy ragyogó könnycsepp, 
olyan volt, Engén legalább is olyannak látta, 
mint Kátja fekete nyakékén a bril l iánst . . . 

i A Nemzeti Blokk alkalmazottai es munkaadói 
' ajánlu iveit szombat délig 6 ezer ember 

irta alá. 
Most lolynak a volt Ferenc József kór-

I háznak a mostani magánalkalmazottak biz
tosító intézet önkormányzati választásának 

' előkészületei. A választás december 15-én 
lesz, de ezt megelőzőleg a jelöltek ajánlása 
történik meg. A közgyűlési tagságért két tábor 
szatt síkra, az egyik az u. n. demokratikus 
blokk, amely a szociáldemokrata partnak a 
mozgalma. Egy kivet-l^vel csupa organizáció, 
a demokratikus blokk subája alatt, amely a 
szakszervezett tanácsnak a tagja. Jellemző, 
hogy szociáldemokrata voltukat nem merik 

- bevallani," mert félnrk, hogy a polgárságnak a 
tömegei épugy mint a munkásbiztosilási vá
lasztásoknál, most is titkos szavazással mon
danak ítéletet a szocialisták lelett. A másik 
irányzat, amely küzd a gyűlési többségért, a 
Nemzeti Blokk, amely magába foglalja a nem
zeti és polgári alap m álló összes szervezete
ket, a.liberális és keresztény elemet, mert a 
szociáldemokrata parttal szemben közös fron
tot kellett létesíteni. A szociáldemokrata part 
a szociális intézményekből a múltban párlin-
tézmenyi csinált, ezt pedig a polgárságnak, 
meg kell akadályoznia." A Nemz.'tr" Blokk 
ajáuió iveit miudeo o.dalou ssimpátiával fo
gadják és eddig 6 ezer alkalmazott és mun-

_ kaadó irta alá a különböző kategóriák ajánló 
iveit. Minden remény meg van arra, hogy a 
polgári társadalom ismét megfogja szerezni 
az óriási többségét ennek az intézménynek, 
mint ahogyan megszerezte a ^muokásbktositú 
i.Hézm°nynek többségét is. A választás meg-

odtan megy a választási knzdé.ewbé'és isméi 
•be fog bizonyosodni, hogy a szociáldemokrata 

• par. bek-epze-t-tübbséga a—.zucialia -iütezme-
1 nyen alaposan megcsökken.'Felhivűrik minden 

polgári gondolkozású;. embert, az inlézeiiiek 
' tagjait, hogy cak a Nemzeti Blokknak ajan.o 
, iveit írja aiá és törekedjek arra, hogy a pol

gári gondolatnak a győzelmételősegilsa azok-
' kai s::i mb-n. akik <zl a/, országol mar bele-

vilték a kátyúba es akik évtizedeken keresztül 
i a- legszebb szociális itite/menyekbői, igy a 

volt Ferenc József kórházból is p rtintézmenyt 
csinállak. A Nemzeti Biokknak az irodája IV. 

1 Veres Pair.é ucca 16. L emelet 3. szám alatt 
1 van. Telefon: Aut. 831—84. Felvilágosításokat 

-zivos.e.'i-ad az iroda miiid-n irányban. 

A pápai állami tanítóképző intézet 
I Mária kongregációja december 1-én tagaválast 
', tart, ^Helyen az avatást Jandi Bernardin do-
\ mülki apai, kormanyfótauacsos végzi. 

Az evangélikusok egyetemes gyűlése, 
i Magyarország evangélikusai november 15-én 
; tartottak egyetemes közgyűlésüket Budapesten, 

minlegy szaz lelkész es ngyaoauuyi világi 
I részvételével. Kiemelkedő eseménye volt a 
j közgyűlésnek; hogy azou megjelent a negyven 
! millió, evangélikust egyesítő nemet egyházi 
1 szövetség elnöke dr. H. Kapler, akit meleg 
i szavakkal üdvözölt az egyetemes gyűlés elnöke 
I baro Radvanszky Albert. Miut minden alka

lommal, ugy most is az evangélikns egyete-
mes közgyűlésen kifejezésre jatett a különböző 
felekezetek közötti béke őszinte óhajtása, 
melynek különösen az egyetemes felügyelő 
emelkedett krisztusi szellemű megnyitóbe
széde adott kifejezést Az egyetemes gyűlést 
megelőzőleg az országos Luther Szövetség 
tartott egy napos -konferenciát, ahol a lelké
szek és az evangélikus egyház világi vezérei 
közül többen az egyházi élettél foglalkozó 
előadásaikkal elénk eszmecserét indítottak 
meg. A konferencia utan a Szövetség rende
zésében a zeneakadémián ünnepség volt, ahol 
Kapi Béla püspök mondotta az ünnepi beszédet. 

Vasvármegye uj törvényhatósági bizott
sága szerdán tartotta alakuló közgyűlését dr. 
Taraoyi Ferenc főispán elnökletével. A főispán 
beszéde után Bezerédi István felsőházi tag 
mondott beszédet, majd az uj törvéoyhatóság 
örökös tagjává választotta Lingauer Albint 
grof Sigray Antalt, dr. Vargha Gábort, Éhen 
Gyulát, dr. Pelhő Ernőt, dr. Nárai-Szabó 
I.iszlnt. Kaiser Lajost és báró Seebach Károlyt 

Konferencia. A kemenesaljai ev. egy
házmegye lelkészei és felügyelői f. hó 87-én 
közös konferenciát tartanak Celldömölkön! -

Elhunyt földbirtokos. Kiss Antal keme-
nesmagasi földbirtokos hélfőo, életének 84-ik 
évében elhunyt Szerdán délután temették 
Kemenesmagasi és vidékének részvételé mellett. 
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Polgárság figyelmébe. A képviselő éa a 
községi választók névjegyzéke elk'észfllt és 
azok a városházán közszemlére vannak ki
téve folyó hó 27-ig. Mindenkinek saját érdeke 
meggyőződni arról, hogy a névjegyzékbe lel 
van e véve, mert ha ezt elmulasztja és a 
névjegyzékből kimarad, felebbezesöek helye 
nem lesz. < 

Családi est a Kath. Legényegyletben. 
I A esatakas-idr>-sem tartotta msza a-vrnda^-

geket és elhozták szeretetteljes, odaadó figyel-
, műket a meghitt körbe. Az elnök üdvözölte 
I a megjelenteket, akiket először egy Mind-
I szenthy költemény gyönyörködtetette, rtléke-
j zetukbe idézve egy elfelejtet, mégis értékes 
| kath.. költő jubileumát. Majd Fébert Laios 
i polgári iskolát-tanár értéke, előadása ' kész-
I lette figyelemre az elmeket es vezette önét 
] hitük történelmében a pogányokban á'dozó 
; ősöktől,- akik fejüket Krisztus édes igájába 
j hajtottak Pázmány 'Péter hajnaláig. Utána 
I gondulalók röpködtek, migaein a ünt "ajkáról 
. felharsant az eiu-k. 

Vallásos estély. A celldömölki v.-vaug. 
j_nláeaylet folyó, ho 24 én, ma va -írnap' d. u. 
• lel 6 órakor az evang. tempómban -.vallásos 
j estet rendez, a következő műsorral: 1. KOz-
j éh-k. 2. Ima. "3 KaréUek,.;&zotátlk' D-flej- i í T 

vezetésével énekli az ev. I.ányegyú-t énekkara: 
; 4. Eiöadás. Tartja: Czipott Géza szombathelyi 
i évi-ielkész. 5. Bach-Praeludiuin. Orgonán-j.it-
; sza Szabzi. P=zső csöagej ev. t a n i l ó . 8. Ősi 

var. Cseng-y Gusztavp.l. Szavalja Szabó J;uő 
ev. laniró. 7. Iüla. 8. KozentkvAz erdetlődő 

i ket -szereteiie'- m gliiij.1 az FV:.Wá-gflH. 
Teljssen szabad a pénzkivitel. Aromán 

I pénzügyi kormány megszüntette az ös.z.-s 
• deviza- es va.'utakivi ea korlálOMsokat. A . 
j rendeli', értelmében R linámaból bármely n<z-
i szeg kivihető akar leiben, akar idegen valuta-

bau" külön es előzetes engedély nélkül. 
Nem szanad gabonát lefoglalni. A pénz

ügyminiszter megtiltotta, hogy az adóbehaj
tások alkalmával adóhátralék fejeben gabonát 
foglaljanak le 9 ezáltal a -Bazdaközönségoek 
leheletlenne váljék az azzal való szabad ren
delkezés. * . 

Gyomor- és bélzavaroknál, étvágyta
lanságnál, szorulásnál, fOlravódasD.ai, gyomor
égésnél, felbafögésnél, szédülé-iiel, homlokul-

j jásnál, Hányingernél 1—2 pohár természetes 
.Ferenc lozscf< k-serjviz alap ,san kitisz
títja az einésztőutakat. Közkórházi jelentések
ben olvassuk, hogy. a Ferenc lozsef vizet 
még a fekvő betegek is nagyon szívesen isszák 
és allaláuosan dicsem. A Ferenc lozsef 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
füszerüzletekben kapható. 

Mennyi jóvátételt kapott Anglia ? Az 
angol kormány nyilatkozata szerint Anglia a 
mnlt költségvetési évben, vagyis a folyó évi 
augusztus ho 31-ig jóvátételi fizetések címén 
összesen 26 millió 717 fontot kapott Háborús 

CONTINENTAL SZÁLLODA BUDAPESTEN t 
VII. Dohány-ucca. 42—44. Táviratok: Cootinentalotél. 

vidéki uri közönség i g a z i o t t h o n a . 
Tisztaság. Kényelem. Előzékenység. 

Unden szobában hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés. ._ 
Egy agyas szobák á ra i : 5. 6, 7, 8. 9, 10 rengő. 
Ket ágyas szobák á ra i : 8, 9, 10, 12, 14, lő. 16 pengő. 

S z o b á k t e l e f o n n a l . S z o b á k f ü r d ő s z o b .wal 

adósság címén "viszóit 3S"""mltUő" 535 ' tltt 
fontét fizetett Anglia a mult költségvetési év 
folyamán az Egyesült Államoknak. Anglia 
háborús fizetési mérlege tehát több mint 6 
miluo font terhet mutat a mult esztendőben, 
ennyibe kerül egy év alatt Angliának a világ
háború, ami azt jelenti, hogy a győzteseknek 
nem jó üzlet a habom. Prágából jelentik, 
bogy egyes hirek szerint Csehország 250 
millió arany frankot fog fizetni folszabadilási 
illeték címén. Ez 37 esztendőn kérésziül évi 

I 96 millió cseh korona t>rhet jelentene Cseh-
I ország számára. Ez a hír nagy elkeseredést 
! kelt Csehországban, mert miod»zideig aikerült 
' a fölszabaditási illetékek-törlesztését és meg

állapítását elkerülni. Csehország részéről ez a 
körülmény teszi érthetővé azt a nagy elkes»-
redest. amelyet a magyar és bolgár megbí
zottak párizsi rtttakozása • kiváltott •—1—f-s.— 

A TESz jubiláris ünnepségeinek sor-

"a Pesti Vigadó nagytermében. Hölgyeket és 
vendégeket szívesen latunk. Megjelenés estélyi 
Öltözet vagy fekete ruha. Vacsora jegy 3&0 
P. előre váltandó a TKSznel V. Mérleg-ucca 
2. fétemjiet. 9 én re,gel 10 orakor_tiszlelgéa_j 
Óle^é.-e József t-s dr. József Ferenc lőberceg 
uraknil. Indniás a TESz helyiiegeiböl V. 
Mérle;-u. 2. félemelet, 1 e l l Ö ~ órakor. 9 én 
delelőt: 11 órakor az Ipar és Mezőgazdaság 
Pártoló Szakosztály naggyOléSé n Vármegye
házán. A TESz-elnök ég-- kéri'a 

t i k és községek—vez ^ősr^ét--hogirTt résztve-
"Vők szamara és. nevére nézve mielőbb, de 
legkésőbb november 29 ig. Írásban adi.-nzk 
választ. Ha á vacsorára az egyesületek a 
jegyekét" egy listán kívánjak kiváltani, ugy a 
listán á résztvevők nevét és állasát tüntessék 
lel és ezen lista beküldése -után áz_ar kifize: 

-tíse-etre-neben^vai;snr.Tj7egyefcet__a- TESZTrei 
december 6-ig felvehetik. 

Tanitoválasztasek. A kemenesmagasi ev. j 
gyülekezet egyhangúlag B -rtalan Sándor oki. , 
tanítót választotta meg a gyülekezet tanítójává. ' 
Szabó István ottani ev. leikész a beiktatás \ 
alkalmával magas szárnyalású beszédet mou- j 
dott. A gyülekezet nevében XJuóth Gábor fel
ügyelő üdvözölte a megválasztott tanítót — | 
Ugyaocsak egyhangúlag választotta meg tani- j 
tova a magyargenc-i gyülekezet Unger József , 
oki. tanMói. I 

Történelmi hazugság a Magyarokról, i 
Csak nemrégiben tiltakoztak a magyar sajtó 
egyes orgánumai a Romániában szerkesztett 
iskolakönyvek elleti,, amelyekben a magyarok 
ugy szerepelnek, mini undorító kinézésű, ki
álló pofacsontc kutyafejű népfaj, amely ellen
ségeinek a szivét kiszakította és megette. 
Most- egyik előkelő londoni lap a Radics 
jugoszláv politikus szivének egy zágrábi bank 
pénztárában történt fölfedezéséről írva meg
jegyzi, hogy a meggyilkolt ellenfél szivét meg
enni Ősrégi magyar szokás volt, úgyhogy a 
meggyilkolt parasztpárti politikus szivének 
bebalzsamoz a-a erre a magyar szokásra ve
zethető vissza. Az angol lap nem vesz tudo
mást arról, hogy Radicsot egyáltalán nem 
magyar, porlikai" ellenfelei gyilkolták meg. 
riem inHja hogy ffz a..-pé1daliaa politikai gtij-

sére. A kölcsönt egy év alatt lehet visszafi
zetni. Kedvező esetben a tehén ara egy évi 
tejmennyiség árából megtérül. 

A mindenki' karácsonyfii. Az utóbbi 
evekben karácsony estéjén-, .fel-fel -gyoladtak 
Budapest uccaiu — különösen a legeihagy a-
tollabb külvárosi részekben — a Miudeoki 
Karácsonyfái,' azok-a fak, amelyeket az Iskola
nővérek ve- :e ev-.-l egy külön erre a célra 
alakult bizottság gyújtott meg, hogy a kará
csony örömét, hangulatát, szépséget hirdessék 
azregtez'v^roson'keresziul éstJráaíöi szerez-' 
zenék az ucca nincstelenjeinek, akik talán 
rongyosan ti ehe.en nem mernének bekéredz
kedni egy karácsonyfától csillogó, ünnepi 
.terembe-. • ' • 

A karácsonyfák alatt énekkar szykta 
hirdetne hogy .Mennyből az angyal lejött 
hözzaTiöki, — .Dicsőségfjiieouyben az. Isten
nek. — és á csengetyÜU-szavara összegyűlt 
sok szegény kis gyermek, mögöttük könnyes 
szemű szegény asszonyok, munkából hazasiető 
es mégis födetlen fővel allo munkásemberek 
szivebeu kigyullad az öröm. mert ime test
vérek vagyunk, közös okunk vau az örvende-
zesre es aki csak tudja, együtt énekeli: bé
kesség, békesség.. . 

A Mindenki Karácsonyfáinak gondolatat 
Slachta Margit szociális testvér hozta haza 
Amerikából. Az ő kérésére alakon meg a 
bizottság, amely a fak felállításán fárad éa . 
felhívására az ország több varosában állott, 
az elmúlt karácsony alkalmával .-zintén az 
uccán néhány karácsonyfa. 

Ez évben azt szeretnők, ha a mi váro
sunk szegényeinek hirdetnék a ragyogó kará
csonyfák a legnagyobb örömet békességet s 
ha a mi uccai fáink alatt is összetalálkozna 
szegény ée ga/.dag, hogy együtt énekeljünk 
közös örömünkről. 

A Mindenki Karácsonyfái akcióról Slachta 
Margit testvér december 3-án este 7 órakor 
előadást tart a Rádióban. Akiket érdekel ez a 
szeretetteljes gondolat, annak lelhivjuk rá a 
figyelmét bogy hallgassa meg. 

Az iskoláakivüli népművelési előadás 
1929—30. evi ciklusai mult vasárnap megtav 

nagytermét zsúfolásig megtöltő, a társadalom 
minden rétegét képviselő közönség jelenlété
ben a helybeli Máv. dalárda Hiszekegy... 
énekének ünnepies akkordjai utan dr. Pintér 
Józsel megnyitja az előadás sorozatot Meg
nyitója utan, melyben továbbra is hasonló és 
kitartó érdeklődést kivan, a takarékosságról 
tartott előadást Utána Alfay Pongrác tanár 
.Az emberi jellem és a testi alkat, címen 
tarlott érdekes, értékes és figyelmet lekötő 
előadást Újra a dalárda következeti Hazafias 
érz.lmeket kellő,művészi éneke nagy tetszést 
es elismerést vaitot: ki e hallgatóságból. Szo-
rady Dénes ev. elemi iskolai igazgató a .Fel-
fedezések. lörténetét ismertelte szakszerűen, 
nagy alapossággal és érdeklődést keltőén Dr. 
Vanyó Tihamér tatiar saját szerzésű hazafias 
kölieményei kőiül szavalt el haiTjaJ^_rneiy' 

kosság a jugoszláv parlamentben jatszódott-
le, ellenben készpénznek veszi ellenségeink' 
rosszakaratú híresztelését úgyhogy itt kifeje
zetten egy szervezett magyarellenes propa
ganda működésére következtethetünk. 

Védelmi háború az autók ellen. Egyik 
franciaországi lörvóoyszék 8 évi kényszer
munkára ítélte J.in Rouille gazdálkodót, aki 
Evreauxb 1:1 a háza előtt barnkadot emelt az 
uton az autók ellen. Egy autó nekifutott a 
barnkádnak, utasai súlyosan megsérültek. 
Szándékos emberölés., kísérletével vádolta a 
bíróság a gazdálkodót, aki nem is tagadta, 
hogy velóban az volt a célja, hoáy az. autókat 
felborítsa; A biró megkérdezte, miért harag 
szik annyira áz autókra, mire a vádlott igy 
felelt: — Az autósok sem voltak tekintettel 
rám, ők is gyilkolják a gyalogjárókat Ha az 

rendje: 1929. december 7 én: Nemzeti Szín
ház alkalmi disáelőád^SJ_JailémnU„harjgoiW , 
Jegyek-a színháznál vaUhatokreaides helyarak j lése h»t?Tia ahrdnc; 

országúton megy az ember, folyton-életveszély"-" 
ben forog az autók miatt, ha pedig otthon 
nyugodni akar, a robogó autók veszett tttlkö-

álérzéssel és hazafias lelkesedéssel. Különösen 
megkapó és hatásos volt >A magyar anyahoz. 
cimü kö'.leméuyének előadása. A Himnusz 

mellett 8-án délelőtt 11 órakor diszgyülés a 
Pesti Vigadó nagytermében. 8 án délután 5 
órakor testületi tisztelgés a kormányzó nr 
őfőméltósága előtt. Gyülekezés a Kir. Vár 
udvarán. 8-án este 9 órakor ünnepi vacsora 

Töri osztó ses kölcsön tehenek beszerzé
sére. A föidmivelési kormány 60 ezer pengő 
törlesztéses kölcsönt folyósított azoknak a 
gazdáknak részére, akik bejelentették igenyü-
ket a piros tarka jó tejelő lehenck beszerzé-

haúgjai utan egy tartalmas, élvezetes, délután 
sok értékétől gazdagodva hagyta el a varos
háza kellemesen fűtött nagytermét a közön
ség. — A mai előadás szintén délután 4 óra
kor lesz ügyauott Alfay Pongrác tanár mult 
heti előadását folytatja. Löh O-z.kar taniló 
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4. oldal. 

pedig >A magyar regéoy és Jókai, címen tart 
előadást. 

Felülfizetlek a Kath. Xegéoyegylet Ka
talin-estéjen: Szabó Károly 10 P, Mórocz 
Emil ián, Simon Sándor, Rosenheim Jenő, Áb
rahám latrán, Mar. Temetkezési Egylet, Ke
reskedők Egylete, dr. Pintér Józsel. Zsoldos 
Erzsébet, dr. Dóczy Kálmán, Glatz litván, 
Németh Sándor 5 P, dr. Horváth—KároJy-4 
P, id. Vadaííy Pál, Piukgreve Nándor, Csok-
nyay József, Blbtcs lmre,Stamts FuIgent,Alfay 
Pongrác, Broczky András, Jándi Bernárdin. 
Klaffi Gyula 3 P, Ozv. Uálnási Antalné, Marton 
Pál, i d Németh István, Kovács József, Farkas 
Lajos, Zaborszky Sándor, Khmits Lajos, Sza
gán Gyula, Koczor Dániel, Nonkuvits Déoes, 
Berkes Jenő Cyörffy Imre, Kuthy József, Né
meth János hentes, N. N., Markos Flóris, Mu
rányi József 3 P, id. Vajai Sándor, Supola 
Vilmos, Varga József, Gyuráky Józsel 150 P, 
Karácsonyi' Lajos 1*80 P, Jenéi János. ŐZT. 
KIS Jáoosné, id. Nagy István, Rezi János, 
Szabó Ferenc, Wendler Lajos, Ozv. Hol pert 
József ne, Horváth Lajos, Metzger János, Iva-
nics N., Sipőcz Lajos, Vámos-y István, Tóth 
István, vitéz Varga József, Horváth János, 
Laskóy József,. Remport András, Farkas Jenő, 
Somogyi József, Fodor Károly, Molnár Ferenc 
1 P, Papp Ernő 50 fillér. Németh Emília 2 P. 
A szíves adományokért ezúton mond halas 
köszönetet az egyesület vezetősége. 

Figyelmeztetés. A celldömölki r. kath. 
egyházközség ezúton is felhívja az erdekeit 
egyházközségi adózók figyelmet arra, hogy f. 
evi december hó l é n és 2 an fogja szedői 
az ez evi egyházi és iskolai adonegyedik (IV) 
részletét a r. katb. fiúiskolában d. e. 10—12, 
d. u. 4—T5 ötaig. Saját érdekében cselekszik 
jól minden hátralékos adózó, ha az 1929. évi 
adóit pontosan fizeti 'be az egyházközség 
pénztárába, mert a késedelmeskedik ellen a 
hatóságok közbenjárását kell igénybe vennünk. 

Róm Kath. Egyházközség. 
A magyar agrármozgalmak története 

Kossuth Lajostól nagyatádi Szabó István 
haláláig — cím alatt adta ki Bcdrogközy 
Zoltán dr. miniszteri titkár, miniszterelnökségi 
sajtóreferens legújabb müvét. A mű szerzője 
könyvét az alábbiakban ismerteti: 

Ezzel a teljesen nttörő munkámmal az 
volt a célom, hogy megmutassam a magyar 
azántóvetőréteg emelkedési vonalát s a de
mokratikus eszmekor jegyében megvilágítsam 
azokat a területeket, amelyek a jövőre nézve 
kívánni valókai támasztanak. Ennek a réteg
nek felfelé ívelő életvonala van s higgadt 
vezetőkre hallgatva, akik számára az utat 
tervszerűen elkészítik, — el fognak érkezni 
ahhoz a közéleti szerephez, melynek a magyar 
gazdatársadalom a várományosa. 

Müvemmel szolsalm óhajtom azt a szé
les körbeo hangoztatott joszanáeko kivanal-

po:lból a múltban keveset törődtek — állam
polgári -nevelésben 'kell részesíteni. Igen szoros 
analógiát lehet megvonni a mai idők es a 
mull század reformkorszaka közhit. Akkor 
grof Széchényi István vezetésével indult meg 
a szabadságjogok kiterjesztésének erőse bb 
üteme. Grof Széchényi István tudatos építés
sel, tervszerű ehtreheladassal s gazdasági meg
erősítéssel kívánta a relormokai megvalósí
tani őz idők tannisagai és analógiája ma is 
ezt követelik tőlünk. 

A fejlődés iráoyát a tradicionális és 
nemes értelemben vett magyar uépies demok
rácia fogja megadni. Ebből a demokráciából 
fakadó gondolkodásnak kimagasló személyi
sége volt Nagyatádi Szabó István, akit a ma
gyar nep nem fog soha elfelejteni, miként 

' _Lajoat^eqv_felejli el, de-Jtiianatoa. 
is, hogy az ő személye olyan ideálként lebeg
jen a feltörekvő magyar falusi rétegek előtt, 
aki az ország jövője és a szántóvető nép 
jobb sorsa szempontjából előnyös hatást tud 
gyakorolni nemcsak a jelen kuszált pártpoli
tikai eletében, de a jövő remélhető - nagy 
neinze(j alkotásai során is. A pontokba sze
dett p'ogrammnsl sokkal értékesebb hagya
tékot lestál Nagyatádi Szabó István erre a 
rétegre, amikor irányelvként jelölte meg,hogy 
imind-n jogot törvényes utou kell elérni és 

..semmit forradalmilag..Harcolni, ba kell. évti
zedeken at egy ideálért, Skár lassn téglara-

kással, robotos munkával, csak a rombolás 
oe kapjon lábra.« 

Munkám, mely 400—500 oldal terjede
lemben a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
kiadványában már ez év elején meg fog je
lenni, összefüggő, egészben, de az alábbi feje
zetekben tárgyalja az eseményeket: 

1. A jobbágyság helyzete a felszabadítás 
éveiben s közvetlenül a felszabadítás után-. 

2. Agrárszocializmns. Ebben a fejesétben 
feltárom, hogy a felszabadított jobbágyság 
egyik része miként vált örökösévé a közne
mességnek, amelyből kialakult a kisgazdaréteg 
s a másik része a.mostoha viszonyok követ
keztében hogyan sülyedt le a mezőgazdasági 
munkásréteg színvonalára. Ezt a panaszos 
osztályt használta fel a nemzetközi szocializ
mus arra, hogy eszméit közötte széthintse. 
Ennek az agitaciónak. három főiránya Volt: a 
szociáldemokraták egyik szakszervezeteként 
szereplő Földmunka.-uk Országos Szövetsége, 
élén Csizmadia Sándorral, a másik a Meződ 
Vilmos- féle újjászervezett szociáldemokrata 
párt, amely később hajlott a nemzeti gondol
kozás felé s az Áchim L. András-féle szoci
alista párasztszervezkedés, különösen Békés
vármegyeben. 

3. Az agrár-szóciálÍBta eszmék terjesz
kedése ellen több üdvös intézkedést tett és 
óhajtott megvalósítani Darányi Ignác, de a 
harc oroszlánrészét a szövetkezén szervezke
dés, vette at,'aiuely gml Karolyi Sándor esz
méit megvalósítva, nagy mértékben hozzájá
rult a falu békéjének es vagyoni erősödésének 
biztosításához. 

4. A kisgazdaréteg politikái emelkedése 
szempontjából határkő az 1908. évi nagyatádi 
időszaki választás, amikor egy ottani kisgazda, 
Szabó István megválasztásával elérték azt, 
hogy a modern Tiborczkénl fellépő férfiú nem 
a sebek ülése, hanem a sebek gyógyítása ér-
dekében előállt a törvényhozásban a nemzet 
legszélesebb rétegéi jeienlő gazdatársadalom 
gazdasági és szociális panaszaoyagával, ami
kor a törvényhozás évtizedeken at közjogi 
vitákban élte ki fő tevékenységét. Nagyatádi 
Szabó István fellépésével megindult a politikai 
előrehaladás utján a magyar népies demokrácia. 

5. A haboru utáni idők hangulata a ÍOid-
birtokreodezés kérdését eleinte mint puszta 
agitációs anyagot állította a forradalom szol
galatába. Élénk bizooyiték erre Boza Barna 
elhibázott tervezete. Nagyatádi Szabó Istvao 
forradalom alatti szerepe.. 

6. A löldbirtokszocializalas. A bolseviz
mus ideje. 

7. Az ellenforradalmi idők, A pártok ki
alakulása: a kisgazdapart vezető szerepe. A 
földreform, kishazhetyek és vitézi telkek. 

8. Az alkotmányos élet megindulása. Az 
intelligencia és a aisgazdaréteg nemzetmentő 
munkájának megpecsételése, grof Bethlen Islván 
es Nagyaladi Szabó István őszinte kézfogasa. 

' 48. szám-

Halló! Figyelem! Halló! 
Ha a hideg tél Jön, siessen mindenki 

h ó é s s á r c i p ő j é t 
megjavíttatni, amelyek javítását gőz és 
villanyeröre berendezett gépekkel teljes 
garanciával vilialom. _ 

_ Raktáron tartok | legjobb minőségű | 
hó é s sápcipőket és gumi csiz
mákat minden színben, a legolcsóbb 
írón. Tisztelettel 

Lakatos József 
cipő áruháza Celldömölk Kossnth-a. 1. 

i Uradalmi tej 
1 naponta kétszer házhoz szállítva újból 
j kapható az Alsósági Bérgazdaságban. 
! Érdeklődni lehet >Celldömö|k 8 « számú 
! telefonon. 

A l s ó s é g i B é r g a z d . 
Schlesinger Gyula. 

- MII inai-. Taasmfaat̂ BBaammassmasaB̂ . 
Hálózati é s telepes 

R á d i ó k é s z ü i é k e k 
és alkatrészek a legolcsóbb árban 

részletre i s / _ _ 
K o c z o r D á n i e l 

rádió és vili. szaküzletében szerezhető be. 
Állandó nagy raktár 

Accumulátorok, friss száraz Anódok, 
minden gyártmányú csövek. Villamos 
csillárok, vasalók stb. RidiC és a m i -
mulátor javítást vállalok. Szakszerű accu-

" mulátor töltés. 

Porszívó kölcsönzés. 
Telefon 30. .._ -

B A 

Csopj 
M 

-áiltn 
Pll 

Celldö 
számú 
szoba 
helyis 

Celld 

A könyv .világos, eleven, az érdeklődést 
állandóan ébreutartu siilu.ban van megírva, 
különös figyelemmel arra a szemponttá, hogy 
népüu* legegyszerűbb fiai is megérthessék. 
Fontos, hogy ezt a müvét az agrárszövetke
zetek, gazdakörök, olvasóegyletek és a gazdák 
megszerezzék. Bolti ara 20 P lesz, de előfi
zetés réven lapunknál 16 P kedvezményes 
árért megszerezhető. Postadíj a megrendelőt 
terheli. 

É r t e s í t é s . 

a le 

Értesítem a t. rendelőimet és a nagy- I 
érdemű közönséget, hogy sikerült összekötteti 
tésbe lépnem egy nagyobb céggel és igy le-
kintettél a mai nehéz viszonyokra, oly hely- I 
zeibe jutottam, bogy 

r u h a k é s z í t é s e k e t 
havi részletfizetésre el tndok vállalni. 
Dus választékkal állok rendelkezésére a nagy- ; 
erdéuiű közönségnek, bárminemű férfi ruha- i 
zali cikkekkel, melyeket a legkényesebb ízlések- ! 
nek megfelelőén készítek. 

Kérem t. rendelőim és a nagyérdemű 
közönség szíves támogatását j 

Kiváló tisztelettel 
Gersey Kálmán 
aranyeremmel kitüntetett 

ori szabó Celldömölk. i 

Ezen Up 

k 
Kr/ , 
iiikbol ( 
az 

szembm 

Eladó 
egy két éves. keveset használt 
Fordson traktor Olivér ekével, 
V- teljesen jó karban. 

Nagy k e r t felesbe 

együtt a z o n n a l átvehető. 
' Cim a kiá,dó!! ivatalbau. 

Ú J D O N S Á G ! 
Dr. Urbanek László T a k a r m á n y o 
z á s i T a b e l l á k é s Ú t m u t a t ó 
cimü igen értékes müve megjelent, igen 
ügyes zsebfi irmalumbau. — A könyvecske 
minden gazdát érdekel, különösen a mos-' 
tani nehéz gazdasági viszonyok között, 
inert megtanítja számítani az állattartót 
a helyes takarmányozási elvek mellett. 

Kapható kiadóhivatalunkban is 1 
Á r a 4 0 f i l l é r . 

Fehérnemű varrást és 
g é p h í m z é s t 

elfogadok I 
mel, tói* 

-mellett, 
készítek. 

Pool* 
amire elél 
szitett IS* 

I l i i ' 

rövid idő alatt 
feltételek. 

^lyráatoft-UBikiTTvt Nándor^vDJaayer6rt berendezett köayvayemdljíbari, Celldömölk 

megtanulhatja. Kedvező 
Citn a kiadóhivatalban. Dini 


