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P O L I T I K A I L A P . 

Felelős szerkesztő és kiadó: 

DINKOREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőség éa kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája G lloörnölkön, 
ide iotézébdők a szeli, mi rfszf iiMó közi. menyek, 

hirdetéstk és mind nnemü p-nzilh tek. k. 

L á z o n g ó l e l k e k . 
Nagy a panasz mindenrelé, kevés 

az emberek jövedelme, kinek-kinek 
semmi, akinek meg van, az keveseli. 
Kevés olyan szerencsés ember van ma 
csonka hazánkban, aki megelégedett 
lenne sorsával. Igaz, hogy még mindig 
vannak olyan fizetések, olyan jövedel
mek, melyeket irigyelnünk kell és joggal. 
Vannak álláshalmozások szép számmal 
és ezekből olyan busás jövedelmek fes-
lenek, hogy a mindennapi életet gond
talanná teszi, még vagyonokat is íehet 
gyűjteni bőven. 

Mintha más légkörben volnánk, 
mintha megváltozott volna az emberi 
mentalitás (észjárás), mintha nem is 
azok lennének az. emberek, mint 1914. 
elölt, szinte nem ismerünk magunkra, 
annyira megváltozott, kifordult a sarká
ból minden. Elégedetlen, telhetetlen, 
anyagias lett áz emberiség. És mindez 
miért? 

Azt mondják a lélekbúvárok, hogy 
a háború, az azt követő idők megmé
telyezték az embereket és csak nehezen 
tódnak visszazökkenni abba a régi ke
rékvágásba, melyben 1914. előtt, vol
tunk. Talán van benne valami igazság, 
de talán mégsem ott van teljesen a 
hiba. Lehetné a hibát talán ott is ke
resni, bogy a kormányzati „rendszerben 
volt, vagy van a hiba, amely megen
gedte, eltűrte és eltűri azt. bogy olyan 
emberek foglal haltak és foglalhatnak el 
zsíros illásokat, sőt több állást, akik 
nem is voltak arra rászorulva. Vagyo-
nilag rendezettek és mégis eloroznak 
olyan illásokat — persze baráti pro
tekciókkal — mely állások iövödelmei-
ből több nélkülöző család megélhetett 
volna. * . • \ 

Az nj kormányban meg van a kész
éig arra nézve, hogy ezeket az álláso
kat, sőt többrendbeli állásokat megszün
tessen és megadja a lehetőségét annak, 
bogy ezekkel a megszüntetésekkel ke
nyeret adjon sok olyan családnak, abol 
nem tndják ma, mi lesz holnap, abol 
éheznek a gyerekek, kilynkadt a cipő, 
rongyos a ruha. 

Igenis elérkezett az ideje annak, 
hogy megállapítsák a létminimumot, 
ellenőrizzék a jövedelmeket és ahol sok 
van, onnan el kell Venni és oda kell 
adtai, ahol nincs. • * Miért van az, hogy 
ma hatványozottan több a fizetésé az 
egyes embereknek, mint volt 1914. előtt 
ée az azt követő években, holott az 
életlehetőség nem emelkedett olyan 
magasra. ? 

Egy példa csapat), melyet Csat ogy 
találomra kapok ki a rengetegből. Hn-
dapeet székesfőváros polgármestere havi 
5600 pengő flkftoetéet kap ma. Békében 
egy ltJWpinha*, *kt I k * efitfentángü 
hivatalnok, 6000 pengő volt hz évi fize

tése. Azt kérdezhetjük, miért kell ennek 
igy lenni. 

A napilapokból, az emberek szájá
ból még külömb dolgokról is tudunk. 
Ezeknek meg kell szűnni, inert ezt pa
rancsolja a szociális oszló-igazság, ezt 
parancsolja a szűkség, mely a közmon
dás szerint törvényt pont. 

A panaszkodók, a zajongók között 
tálalónk viszont olyan embereket is, 
akik fixBzetésben, nyogdijképes állásban 
vannak, tehát rendes ellátást kapnak és 
mégis elégedetlenek. Bármennyire ie 
elismerjük a fizfizetéses. hivatalnok em
berek panaasát, mégis^Szt kell mondani, 
hogy a fizfizetéses hivatalnoknak van 
ma a legjobb dolga, még a szegénysé
günk mellett is. Mert egy hónap gyor
san eltelik és tartja a markát a biztos
ért, mely még a leredukált fizetés mel
lett is számottevő és a szegényes meg
élhetést biztosítja. — Ezzel szemben a 
szabadpályákon ézengők sorsa bizony
talan, a gazdaságok lezüllenek, a gaz
dasági munkások kétségbeejtő helyzetben 
vannak. 

Szegénységünket súlyosan fokoeaa 
az, bogy selyem harisnyáért évi 36—40 
milliót fizetőnk ki a külföldnek, narancs
ért, datolyáért, .szentjánoskenyérért 46 
milliót, Kanada silány piros almájáért 
18 milliót, pipereszereitért 16—20 m i l 
liót és igy l'hetne folytatni a végletekig. 
Értse meg egyszer már a hazafias nő, 
hogy at idehaza termelt selyem haris
nya, a selyem raha, a púder, a parfüm 
stb. van olyan finom, mint a francia, 
vagy angol gyártmány, a haaafias ma-
gyar közönség vegye tudomásul, hogy" 
a kilakkozott kanadai alma tartalmilag 
alatta van a magyar alminak. A na
rancs, datolya, a szentiános kenyér 
pedig teljesen nélkülözhető. 

Háború előtt a selyem barianya 
ismeretlen fogalom volt a köznép előtt, 
viselték az olcsó ée jobb cérna ée pamut 
harisnyákat, a selyem ruha helyeit jó 
volt a festőruha és ezövetroha. — A 
Ma embere gatyában járt még vasár 
nap is, a fala leánya len ruhát viselt, 
fii ma a falat is megfertőzte a fény
űzési nyavalya és csak igen nehezen 
sxorithatók vissza a régi keretek kösd. 
Ezek mind velejárói a szegénységünknek. 

A magyar nemzeti bank arany
készlete és devtaa ál lománya töobae iM 
a felére csökkent a legutóbbi válságos 
időben azért, mert a behozott külföldi 
ipartermékeket aranyban, vagy külföldi 
pénzben kell fizetni. 

Azt mondják a vaskalaposok, ne 
engedje be a kormány a külföldi ipar
cikkeket, akkor nem kellene kifogyni 
az aranynak és Idegen pénzeknek, mely 
a pengőt volna hivatva alátámasztani . 
De azt elfelejtik, hogyha * kormány 
ilyen intézkedést tenne, a külföldi ér
dekelt felek azonnal retorzióval élné

nek velünk-szemben. Ezt caak magyar 
kereskedő intézheti el és a hazafias 
közönség azzal, ha magyar irat vásárol. 
Minden külföldi áru megvétele gyengíti 
a pengő értékét. 

* • "t 
Hál Isten, még akadnak igaz ba

rátaink is. Gábriel Gobron francia új
ságíró ujabb cikkben számolt be La 
Réveíl Qnvrier francia lapban. A fran
cia njaágiró áradozó lilékkel irott cik
két ismertetjük: 

Egy évvel ezelőtt — kérdi Magyarország 
fajdalma cimü cikkét Gábriel Gobron — egy
általában nem éreztem .rokonszenvet Magyar
ország iránt. A lapok sablooosmegállapításai: 
Magyarország re tan s- háborút kivan, a Irank-
pOr, a szentgotthárdi gépfegyverOgy, a magyarok 
felelőssége a habom kitörésében, a Hab.-bnrg 
restauráció, csapa ilyen szállongó mt-nde-
monda akadályozza meg a franciakat, hogy 
elmélyedjenek a magyar Dgy tanulmányozá
sába. — Magam is elhittem ezeket a dol
gokat. Még nyilvánosságra sem hoztam azt a _ 
aféndekomat, hogy Magyarországra utazom, 
midőn h eseti propaganda OgycOkoi már 
egyre-másra irkálták nekem ar i.yen I. n; ége
téseket; ön épen a Habsburg-restauráció 
kellős közepébe fog cseppenni Magyaroiszá-
gon. Ezek a naiv, vagy legalább is naivságot 
tettetO emberét, mintha nem Is tudnak, hogy 
Pranaban nokkai többet beszélnek Habsburg- ' 
restaurációról, mint Bodapasieu, ahol u em
bereknek egészen más gondjaik vannak ennél.. 
Abban a pillanatban, hogy az ember a aját 
szemével látja a magyar problémákat, az 
ilyeu hazugságuk szétpattannak, rnim a szap
panbuborékok. Igen ám, de Benea un.ak évi 
160 millió áll rendelkezésére propag-oda 
céljaira. 

Elutaztam tahit Magyarországra, megta
karított kis pénzecskémmel, sem pedig a 
Quii tfOrtty titkos alapból. Igy efkrTf* aa, 
amit akartam: magyar módjára eioi Magyar-
or-zágon. 

Köszöntöltem a négy magyar Elszáll 
szobrát, mely az ezer évea régi Magyarország 
lakosságának elszakított kétharmadat és egy
kori területének megcsonkított háromnegyedét 
jelképezi. Az iskolásgyermekekkei együtt mon
dottam el a Magyar Hiszekegyet, ennek a 
megcsonkított oépoek nemzeti imádtágét, — 
Árpád fiaival együtt kiáltottam: Nem, nem, 
soha I a Pesti Hírlap szerkesztőségiben, mely 
ennek az országnak legnagyobb revíziós napi-' 
laptk. Eltűnődtem * komáromi hidon a cseh 
álnokságra és ennek a határnak a leheletlen-
eégérdl, mely valósággal dinamit kordoot |a-
leot Oa est Foch léhnsnaaj, Clemenceau éa 
Po.ncare helyeztek ide, Benes kezével. A me
zőkövesdi templomban együtt imádkoztam a 
matyókkal. Gárdonyi zamatos darabjánál, A 
bornál, etyttt sfttam • taiouiiggil a Nam-
esti l i u a ü i a . . áeaaosaaéaaa feljegyeztettem 
a Trianon óta elkövetett öngyilkosságok sta-
tiszlikáját. Kimentem megnétni a menekültek 
szOrnjÜ kunyhóit az Angaszta-lelepen — ezt 
az égést nyomorúságot, ezt az egész magyar 
fajdalmát magyar lélekkel éltem át a magya-

Gkke további eorán réwletesen 
teli a trianoni béke szörnyű igazságtalanságait, 
amelyek az ezeréves Magyarország bépét és 
rerOletett alacsonyabb kolturájn népek prédá
iévá teliét, holott MeyiryarorfTégnak. mint 
fotdrajzi Sí nemzeti egységnek, nincs párja a 
világon. Majd saegeUepitja. bogy aa . béke; 

-francia béke és azok a gyűlölködő aggastyá
nok felelősek érte, akik a háborúnak Is elő-
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idézői vallat Majd ezekkel a .-z.iv.ikItal 'végzi 
e !\ r r i lendületű 'éa minden, szavában az 
igazságért va 6 ö.izaleu rajungásrol tanús
kodó cikkét: 

Az összes: békéket revízió aa kell venni, 
de leg.-isősorban a botrányos és szörnyűséges 
tria oi'.i leset 1 Soha sem lesz igazi beke 
Eur p . j i i i .• revízió nélkö<. El fog. jnuiii egy. 
nap, amelyen ti, uyülölkfldó francia aggastyá
nok, az qgész világot magatok «ii-n fogjátok 
lausitaoi, lia továbbra is ragaszkodtok alihoz, 
hogy ityőtelini dalokat énekeljetek a véres 
mainmonicrnui aranyhegyeinek telejen ! De 
mintha mar kezdenétek megérteni, hogy a 
viláu unir megcsömörlött genfi bek-'b-",2éuei-
lektöl es hogy «g>g kell hailgatnoiok végre 
lelkiismeretetek sza.vat. Ment.-élt me tehát 

.lelketeket, gytilO'kodő agga.tyaunk, ismerjétek 
be, hogy tévedtetek, hogy megtévesztettek 
benneteket és hogy bennünket ti megakarlak 
téveszteni. Hiszel?-.iuaf maga MisaryH-is b«-
isör-rle a trianoni - béke rim:zió|á!iak szük 
ségisseget. 

• Gabtie!-frobto , a beke és revízió vágya-' 
10. Mh-itoti i m c a Sala'-aj-Ju^itbtJ^y^aluiit-
csak hálával es' . / < r e t e t t r ' l gofidoihit a faj 
dalmas magyar nemzet. 
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Az Élet kopottas, 
nyikorgó szekere -
sóit sók tülekedő -
utassal -.'ari tele. 
Egymást tépi, marja, 
mindegyik a helyért. 
Tov>abb" ~du aködík, 

bégy bár hatalmas ur, 
szolgák büszke ura, 
*oagu fő'dnőzragádt 
koldusok koldusa, 
az E!eí szekéren 
nincs őrökké helyed. 
A szakér megy tooább. 

sokszor i iem^insir iól süi'ür-mmtntriHéi-
elkevert aludt-tejtől. A korpában is lehet 
ártalmas gomniagórlemenv, malompor; 
szabad .szemmel nem.tudjuk észlelni Az 
olajpogácsák és takarmány értékéről sem 
lehet érzékszervileg tájékozódni: A jütiak 
látszó kocsikenőcs is_ kiváshatja, kimar-
batja a tengelyt, a csapagyat. Az ásványi 
olajok is károsai;" lehetnek, a traktorra. 

i n K K. 

•te 

-e-:-ti • 

lökik, tépik, marják, 
sokszor/ kegyetlenül 
agyq/í is tapossák. 
Ez ''alatt a szekér 

hogy a jobb helyre ért Nem áil „meg teVeled. 
A szerényebb utast 

•Azért mig utasa 
Jagy e Liét-szekérnek, 
légy sorstársaidnak 
v'édö menedéke. ^ 

lassan döcög, halad, Akit átkos kezek 
S az utasok közül félrelöktek durVán, 
Egy néhány lemarad, emeld fel magadhoz. 

Könyörülj a sorsán, 
f á s k o r rohan, szágUldHalld meg a szenvedők 
a hatalmas szekér, panaszos'sóhaját, 
Begyullad a tengely...lásd mega könnyekben 
Az utas remeg, fél. útitársad sorsét. 
S mialatt remegve 
Istent «m égeti, Ha útitársaddal 
hiúsága, Vágya egyszer is jót tettél, 
nem hagyja pihenni, az ^Élet-szekéren 
Útitársa hátán, bárhoVa kerültél, 

cséplőgépre Pedtg ugyancsak nézeget; 
tilk. szagolgattuk az olajat a vásárlás
nál. IviivizünicTs tcrhstárytrsirtá -lehet-és—-p 
mégis hasznalata esetleg nem ajánlatos. 
Folytatnám a sort, de vege sem lenne >.z * 
egyhamar. 

Senki sem mindentudó.. A sokfele 
termény, iparcikk élelmiszer és elvezeti 
cikk belsejébe se lehet látni Ezért csak 
ngy szerezhetünk velamely termény, áru
cikk, élelmiszer jósagáról és értékéről 
igazán tudomást, ha módunkban van 
annak .összetételét, víztartalmát, hasznos, 
vaey káros alkatres/.eit megismerni. 
Nemcsak kíváncsiságból, hanem a saját 
jól felfogott egyéni érdekünkben is fon
tos és szükséges, hogy termelvenyeink-
röl és vásárlandó anyagainkról többet 
tudjunk meg, mint amennyit azok kül
seje, szine és ize elárul. Az anyagok 
tulajdonságait kémiai vizsgálat, a vegy 

Mindenszentek napja. Ma, Hindenszen- j 
t--k napja:) az apátsági templomban délután 
6 órakor kOuyórgO litánia Tesz szeutbeszéddel. 
Hétfőn. Háló lak uapjan p -di« reggel 8 órakor 
r.-kviBríei tartanak. A/, őszi lombhullás és 
sárguk'i falevelek az emb-ri lest eayészésern 
figy> ni zvelnnk berniünkéi, tm-gj* >.-/. e injait 
evekben i t-rme.zet ui.jiíyizle erre kegye 

n a p r a a 
sa;nns.. 

pojnpazo 
ruui: lieli 

Hp_u-

eltér . .virágokat, 
fagy a vi lágokat 

" i 'orta, ' részben pedig megaka 
11 k i oy i : a s í j ka r p í i n / 'T^ i eT i iB tnk Csák 
Ltya-zos --zint fognak m i i : i t m , akar c-ak 

az e .,!> TÍséj; |e:-n ,-ovargó éiete, atn-iy min 
den-0riim:i.'iKüli..-s-. csak ai bánat ' dal rajta 
keresztül. D ' l u t a n fél 3 ó rakor a c- l ldö 
míVki L r v n t e ngyesüf-1 a t emetőben a hősük 
sírjait megkoszorúzza ünnepélyes keretek kö
zölt. A leventék a hősi s í roknál szavalnak, 
énekelnek és az ünnepi beszédet Kirchner Elek 
leventeegyesüieti eiuük mondja. • 

Református isteni tisztsiet tartatik ma, 
november 1 én d. e. 10 órai kezdettel az 
Árpád utcai ev. iskolabau. Prédikál Varga 
Kálmán segédlelkész. 

Halálozás.' TJjtz Apdrásué hosszabb be
tegség utnn hétfőn meghalt. Szerdán délntau . 
temették nagy résziét mellett. 

Tanitégyíilés.ft-kemenesaljai ág. hitv* 
ev. egyházmegyei tauitóegy--sülét t. évi no
vember hú 3-ik napján d. e. 9 és fél órakor 
tartja -őszi közgyűlései az Árpad utcai nj 
iskola term 'ibfii; amely alkalommal Prőhle 

életén - keresztül, boldog utas leszel, 
könny és Vér árán is Boldogít jó szivted. 
törtet kegyetlenül. S ércnél fényesebben 
Mig egyszer csak ö is ragyog majd a ntVed. 
Mig a többi halad 
az Élet-szekér rol 
eltűnik, .lemarad. 

elemzés mutatja mt^ igazan, tarj: elénk károly egyetemi tanár tart világnézeti elő 
eeész részletességgel. ! adást. Érdeklődőket szívesen lát a z HlAadá^nr 

s. p. 

A vegyelemzós hasznáról. 
A buzaszein épségét, a liszt fehér

ségét játjuk, de nem is sejtjük, hogy 
lehct-ef belőle jó és szép rétest sütni. A 
cukorrépa cukortartalma sem látsjik kí
vülről. A műtrágyák szine, szaga sem 
áraJja-el hatóanyagtartalmukat A_szén-
savas tekarmahjmész is fehér és finom 
lebet, használata azonban mégis súlyos 
bélműködési zavarokat okozhat Izleiéssel 
csak hozzávetőlegesen állapithatjuk meg 
a bor.szeszfokát. A sok kóstolgatás köz
ben legfeljebb kedvünk lesz hangosabb, 
de a poharázgatás végén már a savanyu 
vinkót, a kocsisbort is erősnek érezzük. 
A tej ize, szine se" sókat mond zsirtar-
talmáröl. A sajt is lehet érett és jóízű, 
de azért mégis részben fölözött tejből 
készülhetett. .Hiába takarja ezüstös papir, 
ha táplálóértéke zz átlagosnál jóval k i 
sebb, értéke is csekélyebb. A tejfel is 

egész részletességgé! 
A vegyvizsgálal megállapítja a kü

lönböző anyagok összetételét, alkotó ré
szeinek pontos mennyiségét. Kémiai 
elemzéssel nem nagyjábani tájékozódást, 
hanem határozott, szátns/.erü adatokat, 
százalékos ériékeket nyerünk a megvizs
gált ^nyagok 'alkatelemeiről. 

k vegyvizsgálat nemcsak felvilágo
sítást ad, tájékozást nyújt, hanem tudási, 
bizonyosságot szolgáltat, fegyvert ad az 
ember kezébe, amellyel érdekeit meg
tudja védeni Vegyük tehát igénybe sok
szor a vegyelemzés útmutató, adatot 
szolgáltató fegyverét. így eljárva meg
óvjuk magunkat^ miMénnentii kártólrf 
munkánk eredményesebb lesz és nagyobb 
jövedelmet is. biztosithatunk magunknak. 

Szeged. Szanyi István 
kir. föyegyész. 

Kiadó lakás . 
Az Árpád-uca 21. 23. sz. alatt 

5 szobás lakás 
kerttel és hagy istállóval kiadó. 
. Érdeklődni lehet a tulajd. . ! 

adást. Érdeklődőket szívesen lát az elóadásoo 
a Tanítóegyesület. 

Elhunyt földbirtokos. Horváth János 
kemenesmagasi t földbirtokos 82 eves korában 
Keraeue-imagas.iban hétfőn reggel végelgyengü
lésben meghalt. Szerdán délután temették a 
község és a vidék lakosságának osztatlan rész 
vétele melleit. Horváth János a boszniai 
okkupácioban is resztvett, mint tartalékos 
hadnagy. Különösen fiatal éveiben nagy sze
repet játszott a társadalmi, politikai és egy
házi é'etben, mint önzetlen munkás. Egyizben' 
a celldömölki választókerület -képviselőjelöltje 
is volt Kossuth párti programmal.1 Jószívűsé
gével a szegényeknek, nélkülözését mindenkor 
enyhítette. Egyenes'- és igen puritájj, jell.ema 
embernek ismerte miodenki. 

Orvosi hir. Dr. Szalóky Lajos celldö
mölki orvos hosszabb budapesti tanulmány
útjáról vissza érkezett Rendelését november 
l é n ismét megkezdte az njonnan átalakított 
Kossuth Lajos-ntca 2. szamu rendelőjében 
Telefon 9. Ezemol fog' és szájbetegeknek is 
rendel. 

Járásbíróságok' megszüntetése. A kor
mány takarékossági szerapontaöl megakarja 
szüntetni azokat a járásbíróságokat, amelyek
nél csak egy biró működik. 

Felhívás Celldömölk és járás közalkal 
mazottaihoz I Bútort megbízható és jó minő
ségben és ízléses kivitélben bérmentve szállít 
áz ország legnagyobb és ledrégibb bútoráru
háza készpénz és kedvező fizetési leltételek 
mellett. Köpetein bútoráruházak Szombathely, 
Sopron és Nagykanizsa. 
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KépvieefóteetűletUak kőzgyüléie Mult 
hó 31 én A e. 10 órakor dr. Bisitzty András 
varosbitó elnöklete melleit az alábbi tárgy
sorozatot tárgyalta n képviselőtestület: 

Községi zenekar flgye foglalkoztatta is
mét a képviselőtestületet; Ez az'Ogy sokat 
volt mar vitatva pro éa kontra, mig a hatá. 
rozal az lelt, hogy a zenekar marad községi 
zenekar, de a tűzoltók és leveoték is hasz
nálhatják, a vármegye kisgyűlés*, téves értel
mezés miatt a képviselőtestületei'ujabb ha
tározatra utasítottak. 

A községi rendőrök számát nem csök
kentik: —— -

Koc-is Bzetésének ujbó! való megállapí
tása. A kormányrendelet értelmében 10 sza- : 

Zalákkal le kellett szil Irtani a fizetéseket, de 
HZ nerpSjak a kocsis, hanem valamennyi kOz 
ségi alkalmazottnál igy vatf. 

Po-sonyi-utcaiak (Pllyerv.ir) kérik az 
utcai világítás kibővítéséi. M^kapják. 

Varu-i tó dek bér ői kérvényt adtak be 
a rO'dbérUUek-JeszátlitásH irani_ao szazalek 
iiiérsékié..! kapnák. . -*> 7 

H ak-ulcai já rda épilé - ügyében avar- ! 

megye uj pályazatot-rendeli 
. Dr. Pletiiits Ferenc kuiiuanytnianacsos, 

képviselőtestületi tag indítványt (erjesztett be, 
mely szerint az utcai szabadtérit eteket lüve-
sitsek be. íny határoztak. 

Horváth Gyula részletfizetési engedélyt 
kér. Havi 10 pengőben fogja fizetni a kapott 
házhelyet. 

. Bel./..uav Lajos földbérlet tartozási.hát
ralékát, mivel nem ;.-liet [ a i i a behajtani, a 
-kopvi eóiest l t t- tr l i . T-oSiie a kazsegldl 0 r 
let, t nem kep. 

Itayer La.i-ne kéri, lio.y az általa j a T T 
Járult .kíiz.-égi lödvét'oluH e.á:ihas*on,-Nem--
tiljesílík 

Husszemledijak meg il apitasa a behozott 
nyers -JáOsoic után. Marhahúsnál kilogrammon
ként 2 Bliér, birju, -»ries .-s birka husnal 
kilogrammonként 1 filer lesz; 

Sí'ug-r fele üzlethelyiség bérbeadására a 
legtöbb ígérő (800 P) Marosi Imre volt, igy a 
helyiség lierletét fi kapta , 

vVVisz József illetőséget kér, 30 pengő 
li-fizelé-ee ellenében megkapja. 

Jaoo-házai forgalmi adóhivatal megszün-
telesét rendelte el a pénzügyminiszter. Tudo 
raaul vétetett. 

Kövez-tvám beszedésén- az államvasút 
igazgatósága uj szabályzatot dolgozott ki. A 
szabályzatot a jogügyi bizottság fogja át
vizsgálni: 

Celldömölki Egyesült Sportegylet azt kéri, 
hogy a hirdetési dijait engedje el a közs-g. 
Kérelme teljesítve lett. 

- Horváth Ferenc a hirdetési jogot kéri 
bérbeadni. A jog bérlete pályázat utján lesz 

Jsiadíá^ 

Fényképészeti műterem áthelyezése. 
Tisztelettel hozom Gelldömölk és vidéke n.- é. közönsége b. 

tudomására, bogy Celldömölkön a Kossuth-utcában 
(Weiler mészárszékkel szemben) levő 

fényképészeti műtermemet 
ugyancsak a Kossuth-utcában levő Schüiz-féle házba 
(12. szám) helyeztem át. 

Fényképfelvételeket es/.közlök » mip bármely szakában villanya 
nyal felszerelt modern műtermemben. 

Felvételeket vidéken is eszközlök. 
Felvételein kidolgozása a legnagyobb körültekintés melleit ké

szül, igy azok a művészi képekkel vetekednek, , . 
Kérem a 11. é. közönséget, hogy Uj helyiségemben is b. párt

fogásával felkeresni szíveskedjék. 
Kiváló tisztelettel: Hlesterházy Gyula, fényk-,..:- .. 

Arany és e z ü s t éremmel kitűntetve. 
E B * ' 
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Hóm. Kath. Legényegylet kéri, hogy en-
' gedtessék el neki az ingatlan átruházási ille
nék. Teljesítve lett. '. 

Községi szervezési szabályrendeletet a 
törvényhatóság jóváhagyta. 

- I l j . Beich Imre köszönetet mond a köz
ség kepVIS-nőte-ti] étének áz-Tt. hOgl liekl 
lehetővé tette a (estészeti akadémiára való 
bejutását. 

Gyümölcsfa ápnláai és védekezési tan-
, folyamot rendez az ősz és tavasz folyamán a 
I földmivelésügyi miniszter Celldömölkön. 0?tffy-
j asszonyfa, Nemesdömölk Kemenesmihalyfa, 

Nagysimonyi, Kemenesszentmártou, Kemenes-
sőmjén, Merse és Alsóság gyümölcstermelőinek 

' bevonásával. 
Eltörte a bökaceontját Teheneket le-

i geltetett a mezőn Pécs Sándor egyházashetyei 
18 éves gazdasági cseléd, közben a tehenek 
a szomszédos földre mentek és hogy ott kart 
ne tegyenek, az őrző utának szaladt, hogy 
visszaterelje őket. Futtában egy árkot ugrott 
ál, de oly szerencsétlenül, hogy bal boka
csontja .eltörött. Beszállították a helybeli köz
kórházba. 

A játszás szórnom vége. Csöngén szülei 
ndrarán játszadozott a kis 5 évos Németh 
Annus, a játék közben szaladni kezdett és 
oly szerencsétlenül esett el, hogy jobb felső? 
karja eltörölt. A súlyosan sérült kisleányt a 
helybeli kórházban ápolják. 

negyedéveoként, hanem havonként loljósilják. 
Ezzel kapcsolatban azt tervezik, hogy a jak-
bérfizetéseknél a havi részletfizetést kötelezően 
írunk elő. Az idő előrehaladása miatt a no
vemberi bérnegyedig nem igen léptetik életbe 
ez-.-rT-reud.zert, de az erre irányuló tárgyalások 
Wn.zin ' i leg rövidé.en befejeződnek. 

A nyilvános tánciskolák szabályozása. 
A b • ügymilliszter rendeletei adott k i , mely á 
uviivános.' t tticianitas ezabiüyuzasárói szói. A 
rendelet e'óirja, hogy a gyermekek okta tása 
este 8 oraig, a lelnőlteke pedig 11 oraig tarthat. 
A 15 évnél idősebb nők ki-éret ueikül részt-
vehetnek ugyan a ianctanitáson,de onnan csak 
felügyeletre alkalmas hozzátartozóik kíséretében 
távozhatnak el. A rendelet, llen vétek 15 napig 
terjedhető elzárással büntethető. 

Siremléket állítattak néhai Varga József 
sárvári ev. -lelkésznek. A tragikus körülmé
nyed között elhunyt Varga József sárvár i ev. 
le.iesznvk' barataa-és isinérősVi ^zep síremlé
ket átt i tott tk, melyet a inuti vasárnap leplez
tek le. A leleplezési ünnepéi]re igen sokau 
vonu tak ki. valiaskülOmb^ég nel.ül az ev. 
temetőbe. 

Áldott állapotban lévő nök éa Uja 
anyái a természetes .Ferenc Józseí« 
keserűvíz használata állal rendes gyomor-
és bélműködést érnek el. A modern 
nőgyógyitás főképviselőt a Ferenc József 
vizet igen sok esetben kipróbálták és 
kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan 

A 

Rendezik a lakbérfizetéaekétT^S pénz
ügyi kormányzat azzal a gondolánál foglalko
zik, hogy a közalkalmazottak lakbérét nem 

és.fájdalom nélkül hatónak találták. 
Ferenc Jozseí keserűvíz gyógyszertá
rakban, drogériákban-és füazerüzletek-
ben kapható. 

A celldömölki járás mezőgazdasági bi
zottságának közgyűlése. A celldömölki jaras. 
mezőgazdasági b.zotlsaga mult hó 29 éo tar
totta évi rendes közgyűlését dr. 0-:fly Lajos 
uy. főispán elnöklete mellett az alábbi tárgy
sorozattal: 1. Elnök, aleluökés jegyző va ása
tása 1932. évre. 2. Az általános közgazdasági 
es mezőgazdasági helyzet. 3. A kemenesmi-
halyfai körjegyzőségi mg. biz. javaslatai. 4. A 
munka es keresetképtelenseg, az ioségakciú és . 
szbkségmunkák. 5. Ménaliomások. ti. Burgonya 
vásárló cégek,, 7 Eositalt takarmány buza. 8. 
Kamarai csizma és ruha akció. A népes köz
gyűlést dr. o-tff; Lajos eloök megnyitván, 
felkéri a jelen levő dr. Gerlits Elek járási 
lőszolgabiiót, hogy az elnöklést vegye at és a 
járási mezőgazdasági bizottság tisztikarának 
megválasztását rendelje el. A választás meg
történvén, elnök újból dr. 0-ilTy Lajos, alel
nök Vidos Dániel, jegyző Hocholczer István 
.el'.. Dr. Ostffy Lajos elnök elfoglalván az 
elnöki széket és megtartotta székfoglaló be
szédét. Székfoglalójában kitért a gazdákat 
érdeklő általános helyzetre, melyet -oly preci
zitással, oly szakértelemmel, tájékozottsággal 
ismertetett, hogy a jelenlevő nagyszáma gaz
dát magával ragadta a beszéd hala a és annak 
b fejez"-ekor általános, szinte szűnni nem' 
akaró tapssal jutalmazta a szimpatikus, nagy-
tudásu elnököt. Az elnöki megnyitó beszéd 

után sorra letárgyaltak a leüti tárgysorozatot. 
A tárgyalás alatt felmerült auna* .1 kordé e. 
hogy a mezőgazdasági helyzet napról napra-
való rosszabbodása következtében mi íog tor 
té.1111. Több tételnél ígeu tieliezeii megoldható 
kérdésez voltak. Igy a hiteiuzsor.a letörésének 
kérdése, az adóknak kimeiéte3ebb b • " . . ; 1 , 

j a gazdasági terményeknek jobb értékesítési . 
*. tehetősége stb. Ezekben és több fontos, a köz

életet érintő kénléS"kben a mezőgazdasági 
kamarához lordul a bi ott-ag. A kemnuesmi-
hatytai mezógazriz'^rgi bizottság - több—eleire 
való iudilvanyabaii sűigeti azt, hogy szaba-
lyozta-s- k a kenyér e péksüteményeknek a 
lehetetlen magas ara, valamint a húsárak ma
gasságai teszi szóvá. A buza 8—10 pengő,, 
mégis egy kiló kenyér 40 li er. a zsemlye 6 
fillér, az előmarha kilóját 40—45 fii érért ve 
szik a iuesz.aro.ok, a hus ára mégis 1.60—1 80 
peugó. A sertéshús és zsír arai is magasak a 
beszerzési a, hoz képest A gyűlésen jelen levó 
dr. Gerhls Elek jarasi iőszulgabiró nyomban 
bejelentette, hogy ebben az ügyben az intéz
kedést folyamatba tette és ha a mészárosok 
nem leszoek hajlandók a hus és zsirarakat 
leszállítani, hatósági husszékeket állitauat fel. 
A közgyűlésen felszólallak még Vidos Dániel, 
Berzsenyi Ádám földbirtokosok és Erős Sán
dor kisgazda. A népes közgyűlést délután fél 
egykor zárta ne dr. 0-tlTj Lajos ny. főispán, 
elnOk. 

Akivel még a bolgár cár sem tudott 
versenyezni. Ez a címe annak a nagyon ér-
nekes "pnrinak, amely a világ leghíresebb 
artistájáról készült és amely a Delibáb uj 
számában jelent meg. Számtalan érdekesebb
nél érdekesebb cikket és olvasni valót talál az 
olvasó a népszerű színházi képeslapbac. A 
Délibáb egy szama 24 fillér. 

A k i i n e k a szívműködése rendet
len, erőlködés nélkül ugy érhetnek el 
könnyű székelési, ha naponta reggel 
éhgyomorra megisznak egy kis pohá r , 
természetes "Ferenc József* keserü-
vizet. — — 

A helybeli Ikn. (iskolánkivüli népműve
lési) bizottság az 1931—32. évi előadásuk 
megnyitóját a jövő .vasárnap, november hó 
8 a.v laitja. A szokásos vasárnap délutáni 
előadások e tanévben is a varoshaza tanács
termében lesznek. A helybeli Ikn. bizottság 
tervbe vette, hugy az 1931—32. évi ciklusban 
ipari és kereskedelmi tanfolyamot is szervez. 
A tanfolyam ingyené., lesz. Felkéretnek az 
iparos és. "kereskedő társadalom érdeklődő 
tagjai, hogy e tanfolyamra minél nagyobb 
szambán iratkozzanak be. Jelentkezni lehet 
vagy a főjegyző urnái, vagy a po'g. fiúiskola 
igazgatójaual. A beiratkozások után,az e rde
keltek kívánságait figyelembe véve, fogja a 
bizottság a tanfolyam előadásainak tárgykörét, 
helyét és idejét megállapítani. 

A fölösleges lakóiakat bezárják. A kis-
létszamu iskolákat a vafiii é- köze kta > ügyi 
miniszter—fokozatusán—beszünteti,—kü Ov.ii»«- *— 
olt, ahol mas isko.a is á l a taoulók^rendel-
kezé=ére. A mult étben t >5b mint 4o 11, 
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iitolat szüntettek be. Oly helyeken, ahol i 
tanulok létszáma oiocs aranyban a tanítói 
állásokkal, ntt a fölösleges állások államsegé
ly ezo.-ei bestfiotetik. — - e * 

Felhívat! Tisztelettel értesítjOk Celldö
mölk és vidéke bnlort vásárolni szándékozó 

finbliknmát, hogy vállalatunk képviselője Sa-
ánky Emil ur november l-töl Itt Celldömöl

kön szívesen áll rendelkezésükre tájékozta 
Latsat. Teljesen díjtalanul mutatja be válogatott 
Összeállítású minta-kollektionkat saját gyárt-
bánya lakásberendezési tárgyakról. Ezen be
rendezési tárgyak jósagáért garancia a köztu
datban élő •Unller< név. Levelezőlapon való 
meghívásokat kerttok: Salánky Emil Celldö
mölk, Pcst-restanle címre. Telje- tisztelettel 
Budapestvideki bútorkereskedelmi vállalat 
Cégtulajdonos: Miiller Lajos bútorgyáros. 

Híznak a sok — fogyni fog a búza. 
A washingtoni gazdasági hivatal véleménye 
szerint a mostani női divat elő fogja segíteni 
I felgyülemlett gabonamennyiség elfogyisztá-
sáL A hivatal szerint az uj • Eugénia császárnő 
kalapok* jobban kedveznek a molett testfor
mának s igy kénytelenek leszntk a nők meg
hízni. Há must es I hízókor! divat megindul, 
a nők több gabonafélét lógnak enni, ami gazda
sági szempontból üdvös eredménnyel JSrrfiájd. 

Sírkövek márvány , gránit , termés
kövekből raktáron, nagy választékban. 
Sirszegélyek, kripták készítését, valamint 
minden kőfaragó munkáka t legjotányo 
sabban vállal Stnger Mihály kőfaragd-
mesler Celldömölk. 

Borach amerikai szenátor . üdvözlése. 
A magyar Revíziót Liga Borach szenátornak 
a következő táviratot kotdte Washingtonba: 
•Szenátor urnák a francia sajtó képviselői 
részere adott nyilatkozatai örömujjongással 
fogadta a meggyötört emberiség és elsősorbad 
a trianoni sírboltba zárt magyar nép. EgyedOI 
ezeualur ur elgondolása alkalmas arra, bogy 
biztosítsa a viláu gatilasági rendjét, a béke 
ét az emberiség demokratikus fejlődését 
Minden más terv csak késlelteti, d± nem aka
dályozza meg a mti polgtri világrend teljét 
összeomlását t t bolsevizmus diadalát Sze
nátor ur nyilatkozata és bátor állásfoglalása 
az emberi igazság mellett, Európa népeinek 
millióiba és a mtgytr nép mindeu egyes pol
gárába ui reménységet Öntött A magyar nép 
minden Bénák szeretetet és hódolatát tolmt 
csolom szenátor urnák, á t emberileg jobb 
jövőjének érdekében kérve, tartson ki a bé-
keszeraödetek revíziója mellett — A magyar 
Revíziós Liga nevébee, Herceg Ferenc elnök.« 

Naptarreformot terveznek, amely szerint 
I ' Í T , jn'iBt H n^tóbér hónapok. .9t. 

a többi hónapoknak 30 napjuk lenne Mintán 
aa csak 864 napot ad éa at év 806 napból 
áll, a 866 ik nap agynevezett »0ret« nap 
lenne. Ha ezzel a naptárral el lehetne érni, 
hogy ex Ores nap kivéte ér el az év többi napjai 
munkavai teljenek el, akkor a naptarreformoo 
kívül a gazdasági élet ujjasrOletéséről is hírt 
lehet majd ídoi. 

Országos Vátár. Celldömölkön tz orszá
gos vá=árt héttőn tartották meg. Az előtte 
vtló napon tartó eső a vásár uapjtrt la át
húzódott, orfli sok vidékit visszatartott hogy 
a vásáron megjelenjen. Mindazonáltal t vátár 
forgalma elég tűrhető volt Szarvasmarhat 
felhajtottak összesen 1639 db-ot eladlak ö s 
szesen 906 darabot. Ló és csikó telhijtátolt 
összesen 880 darab, gazdái éteréit 68 darab. 
Sertés és malac feihajtatott 61 darab, elada
tott 17 darab. Az árak a következők voltak: 
Jármasökör (tarka) páronként 1000—1800 P, 
alárendelt minőségű 800-900 P, kimustrált 
800—700 P között. TartaszórO tehén firtat 
fejős) darabja 180- 300 P-ig. Hasas 350-450 
P-ig. Levágásra 80—150 P lg. TtrkaazOrtt I 
Bszö 8 évesig 120—800 P ig. Sr.opós borja I 
40—66 P lg. Borja választolt 60—80 P ig, • 
csikó nehéz 860—850 P-ig. Kocsiló könnyU 
120—180 P l g. Ló levágásra 10—80 P ig. 
Csikó 1 évééig 80—130 P, csikó 8 évesig j 
180—180 r*-lg. Kotta anya 5,0-100 P-Ig. 
>,nd- í -V.-..C K • ?:. r , t 

Hirdessen a Kemenesaljában. 

Szerkesztői üzenetek. 
Dr. R. Bupspett. A levelezőlapon jelzett 

cikket lapunk megjelenésének utnlso percéig 
vártuk, de az még mindé/ideig sem érkezett 
meg Üdv. K. Gy. Szeged. A jelzett idóbeo 
személyesen találkozhatunk. H. I . Mihalyft. 
Előfizetési hátraléka félév, 8 pengő. 

C S A R N O K . 

Beszállásolás. 
— Ina : Ifi. t tolr . t r Sándor . 

(Vége.) 
Kikotorázta a tárcáját a belső zsebéből 

és meglobogtatott egy vadonatúj tízest az 
ujjai közölt. Azután vérbeli virőr elegáns 
mozdulatával a hala mögé penderítette. 

Az öreg Radics még röptében elkapta a 
bankót és széles vigyorgással gyűrte a zse
bébe. A b-ir szakadatlan áradatában hármak 
közül -evedül a Simon főhadnagy őrizte meg 
á józanságát mert poharát alattomban min 
dig az asztal alá ürítette. Megdermedve bá
multa a batátja tömött tárcáját, mélyben a 
tizetek vaskos könyvmódra sorakoztak egy
más mellé. 

— Kit öltél meg? — riadt rá keraé 
nyen a hadnagyra. 

— Százhúsz darab ropogós tízes van 
ebben, ütött rá büszkén Bitskey a duzzadt 
zsebére. — Egy kis,adósságom volna itt Po
zsonyban. Kerek ezer korona... araiért küld
ték t t öregek . . . De hát ki a fene törődik tz 
uzsorásokkal I — 

Közben t második bankót i-t megpec- i 
kelte már, azután a harmadikat, a tizediket 
lOrd egymásután 

Az öreg Radics lajbizsebéből már mo -
solyogva kandikáltak ki a könnyen szerzett 
jószágok, de a vén kapzsi csak tovább leste 
a »levelek« járását barázdás képe pedig meg-
vonaglott a gyönyörtől. 

; A tizedik kékhasut azonban már, nem 
tudtt raegktptrittni, mert Simon Gyurka karja 
előbb lendott a magasba és barátja háta mö
gött szerencsésen lefOlelte a vándorútra kelt 
papirost A dádé előbb megrökönyödött, aztán 
vasvillaszemekkel végigmérte az uri konkur-
renst A föhtdntgy egy cseppet sem törődött 
vele, sorra elcsípte t többi bankot ig és nyu
godtan zsebre vágta valamennyit. Mert Bitskey 
az utolsó szálig elpendentette tz egész pénzéi. 

—. Hidd legyen egyszer a szegéuy füs
tösöknek is jó napjuk! — mormogta . elázva 
ét lefordult az asztal alá. 

Simon kifizette a vacsorát, aztán a tá
molygó ktdett segítségével begyómöszöltc a 
kasaioó ócska, batáriaba. A hajnali szürkület-. 
ben minden baj nélkOl hazaértek a Vtfkooy-
házba, Simon Gyurkánnk mindössze az tűnt 
főt, hogy imbolygó bevonulásuk közbén á 
háziasszonyok ablakfüggönye kétszer i t meg
lebbent Nagyon szeretett volnt bekukkantani 
t hálószobábs, de amint közelebb mentek t 
leányszobához, egy pttyolatfehér kezecske 
óvatosan kinynlt az ablakon N berántotta a 
salugátert az orruk előtt. 

Két óra múlva már talpon voltak é9 
érőt galoppban kivágtatlak a gyakorló térre. 
Az arcukba csapó csípős reggeli széltől hamar 
klpárolgntt a bor a fejükből, ugy, hogy a teg
napi dáridónak nyoma sem maradt rajuk. A 
hadgyakorlat utan Prey ezredes össtebivttta 
az arakat ét egy sokatmondó gesztus Cséré
ben fejezte ki előttük a megelégedését A hu 
Szarok manővere a várakozáson Mái sikerűit. 

A megbeszélés közben Bitskey odasúgta 
a mellette átlő Simon-főhadnagynak: 

— Komám, légy szivet, tdj kölcsön 
ezer koródát Azok a gáz cigányok elvitték 
tegntp az egész pénzemet Pedig pénz nélkOl 
bein merek hazamenni, mert Schwarc fíáci 
már vár rám az ajtóban . , . . Fél év múlva 
visszakapod . . . 

Slruob csendesen bólintott efeyet és vist-
sjtksugta: 

— Majd én elintézem azzal az ember
rel. Te ne is törődj vele, 

A Schwárct TSáci tényleg megkapta az 
ezer koronáját, de Bitskey Hitele mégis áby-
nylra megrendült, hdgy félév teolrh nem tudta' 
az összeget felhajszotoi. A kölcsön lejártával 

- :

: 44 szaft, 

nagybusan Állított be a kaposvári Simon-házba 
és haladékot kéri. A löhadnagy nagyot nézeit 
és bámulva kérdette: 

— Micsoda ezer koronáról beszélsz te 
itt? Barátom, te ugylátstik, még azon a gya-
korlttou is be voilál cíiccsentve! Én ugyan 
nem emlékezem semmiféle pénzre. A rosseb 
törődik most az ilyesmivei... Inkább nézd 
ezt a levelet! — A sóbálvánnyá meredő 
Bitskey elé egy négyszögletű kis kartont tar
tott és sugárzó arccal folj tattá. A mult héten 
eljegyeztem a nagyobbik Valkony-lányt, az 
Erzsikét. Akkor tetszett meg nekem a kicsike, 
mikor azon a reggelen kis karja kinyúlt a 
hálószobából. 
GlmmmmmwmmmmmmmmummmmmmmmwmmmmmmummmWmmi 

Cipész-üzlet áthelyezés! 
Tisztelettel hozom Celldömölk és 

vidéke nagyérdemű közönsége b. tudó 
mására, hogy 

cipész üzletemet 
Celldömölkön a Vásár-tér utcából 
november 1 én • Kossuth Lajos-utcába, 
aKözpontl kávéház mellé helyeztem it. 

Elvállalom nOi, férfi és gyermek
cipőit készítését, ortepád cipők, valamint 
fá ós és lndtalpas lábakra betétes 
cipők készítését, teljes felelősséggel. 

Javításokat gyorsan és. szolid árak 
mellett készítem el. 

Kérem a nagyérdemű közönség szí
ves pártfogását, kiváló tisztelettel 

Papp E r n ő 
cipész-mester. 

E g y d b . p i r o s - t a r k a 
i g a z o l v á n y o s 

tenyészb ika 
eladó Kiss Gézánál Alsómesteri. 

É r t e s í t é s . 
tisztelettel hozom a n. é. közon-

i ség szíves tudomására, bogy 

autók, kocsik fényezését 
és béleléséi, konyha és szobabútorok 
fényezését, a kárpitos szakmába végé 
minden nj munkát, valamint javítást 
házaknál is gyorsan, ¡01 és a legjutányo-
sabban végzem. 

Kérve a n. é. közönség szíves párt
fogását, hazafias tisztelettel 

vitéz Varga Antal 
ezüst éremmel kitűntetett 

. fényező ée kárpitos mester. 
Celldömölk, Mária-telepen. 

Az üzlet a lap itta (ott 1921. évben. 
• I t a n r e M ^ a ^ a a t a t t t v a n B . 

btmxfczttt t«arrajísaei)ilta. OlkifWS, 

Zongorázok figyelmébe! 
Lipovniczky Szevér 

zoogorakészitO-meBter Bpestről kívánatra 
bemutatja legújabb szerkezetű zongoráit, 
amelyek olcsón, eeetreg 80 havi rész

letfizetésre is vásárolhatók. 
Régibb geegerákat becseréli 

Hangolást, börözóseket 
felelősséggel vállal. Vidéki meghívásra 

készséggel megjelenik. 
Bejelentéseket e lap szerkesztőségébe kér. 
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