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Munkás és munkabér. 
A i általános drágaság felvetésekor, 

annak magyarázatául1 leginkább a munka
bérek emelkedését hozták fel indokul. A 

• munkások örökös bérmozgalma, a mun
kabéreket annyira felemelik, hogy az ál
taluk előállított iparcikkek előállítási ér
téke is emelkedvén, azok ára természet
szerűleg is jnagasabbra hágott. Bizonyos, 
hogy a hazai ipar hirtelen és szokatlan 
fellendülése, de különösen azok a szak
mák, melyek az építőiparral szemben ősz-
szefüggésben állanak, olyan rohamos fel
buzdulást mutatnak, hogy a gyors válto
zás a szükséges munkaerők túlságos 
nagyigényét felkeltette s ezáltal olyan 
horribilis, munkabéreket erőszakoltak ki 
a megszoruló munkaadóktól,' hogy ez a 
körülmény lényegesen hozzájárult az ál
talános drágaság emeléséhez. Az első, 
ami drágább lett e körülmény által, a 
lakás, mindjárt nagy rubrikával járult a 
mindennapi élet gondjaihoz. A lakásdrá
gaság maga után vonta szükségképpen 
az élelmiszerek drágulását, mert a keres
kedők, nagyobb ' bért követelvén tőlük 
üzlethelyiségeik, lakásaik után, kénytele
nek lévén nagyobb üzemköltség mellett 
dolgozni, cikkeik árát is ilyen arányban 

emelték. A pék, drágább- munkaerővel 
dolgozván, nagyobb áruanyagot használva 
fel, kénytelen volt a süteményei árát 
felemelni. A mészáros, részben drágább 
munkaerőkkel dolgozva, részben drágább 
husanyagot beszerezve, a maga létfentar-
tása is megdrágulva, nagyobb árakon 
kénytelen a húson túladni, hogy a maga 
existenciáját biztosítsa. 

S igy sorba elővehetők valamennyi 
elsőrendű szükségleti cikkek előállításá
val foglalkozó szakmát s látni fogjuk, 
hogy mint kapcsolódnak együvé az egyes 
láncszemek s mint követi egyik tényt a 
másik következmény. 

A munkabérek drágulása tehát a 
munka növekedéséből származott. Sok 
munka lévén, nagyobb a munkások iránti 
kereslet s igy azok munkája nagyobb 
becscsel bírva, mint a múltban, nagyobb 
árát is szabják annak. De tulajdonképpen 
nem kárhoztatjuk azt, hogy az ország fel
lendülésben van, bogy növekszik a mun
ka, több munkás karra van szükség. Nem, 
mindezen körülményeket áldanunk kell, 
hiszen mindig és mindenkor sopánkod
tunk, hogy stagnál az ipar, a kereskede
lem s nem fejlődik az ország ipara s ke
reskedelme. Nem is ebben a hiba. Más
hol kell azt keresnünk. S pedig a mult 

Helén. 
I r t a : H , S Z E H K B K K N Y I A N N A . 

É 9 megfogták fekete haját, búzták, csaló 
gatták . . . Zsupsz, a kútba esett, a sötét kútba 
esett. Megborzongott Helén és szeretett volna 
összekuporodni, a takarót homlokáig magára 
rántani. Teréz csak csevegett, csacsogott szün
telenül : 

— Most nézze meg magát angyalom. Mit 
szól hozzá? Ez egy fej. Mintha csak divatlapból 
vágták volna ki. Ez egy frizura. Igy kell. Ezen
túl mindennap én fésülöm meg. Meg is tartotta, 
amit mondott. 

A frizurák után következett a hadiszemle 
a ruhaszekrény fölött Itt Helén majd elpityere
dett keserűségében, szégyenletéban, miker egy
másután hallotta leszólni, lebecsülni az 6 büsz
keségeit, amiket csak nagy-nagy alkalmakra, te
szem körmenetre tartogatott. Egy kicsit, ugy a 
lelke legmélyében meg is neheztelt és kis ár
nyék esett a szent szövetségre, amely hajkisü-
tesen kezdődött és jó uten volt a családi szen
tély legintimebb dolgainak elbizalmaskodása felé. 

De ezt az árnyéket eloszlatta Teres. 
— Szép kiesi asszonykám, csacsi asszony

kám, te most is olyan vagy még, mfnt egy nagy
mamám korabeli bakfis... Te azt hiszed, hogy 
a férfinek ez tetszik. . . Dehogy. Gondold meg, 
milyen dámákat lát 6 napról-napra. Jönnek Bor
ba a fátyolruhásak. Gyémántoktól vakítanak. Es 

idők bűnében. Amikor nem volt munka 
az országban s a sok dologtalan munkás
kéznek uj hazát kellett keresnie^hogy 
munkáskezüket foglalkoztathassák, mikor 
a kivándorlás volt olyan nagy arányú, 
mint amilyen most a munkás kéz utáni 
kereslet, akkor hintették el azokat a ká
ros magvakat a munkás kivándorlási le
hetőségével, melyeknek keserű gyümöl
csei most a mi részünkre értek meg. A 
kivándorlóit munkás kezek nem jötte k 
vissza. Tág terük akadt a jóravaló mun
kára s nem tértek még meg akkor sem 
hazájukba, amikor már itt is akadt voln a 
alkalom munkás kezük érvényesülésére. 

A kivándorlás tehát az, mely első
sorban a munka és munkabér közötti . 
aránytalan harc perzselő tüzét felszította 
s innen ered mindaz a sok baj és kelle
metlenség, mely meg sem fog szűnni 
mindaddig, mig csak a hiány, mely a ki
vándorlások következtében beállt, ki nem 
egyenlítődik. S igy a munka növekedése 
csak terheket és nagyobb súlyokat he
lyez kilátásba. A munkabérviszonyok, me
lyek állandóan emelkedő tendenciát mu
tatnak, hamarosan nem is fognak meg
változni, sót mint a kilátások biztatnak, 
még javulni is fognak a munkabérek, 
előnyére s igy a drágaság, mely fojtoga
tó karjával szorongatja mindnyájunk tor
kát, szintén csak emelkedhetik, a mi azt 
hiszem egyikünknek sem szolgál örömére. 

ő kísérgeti óket . . . 0 beszél velük. Aztáu ha
zajön, cs itt egy kis szürke hamupipőke . . . 

Suttogott a fülébe. . . sum •. . sünt drun 
drun . . . liW-n az uradnak, csak az uradnak 
szépited magadat kicsi asszony . . . Nézd, milyen 
illatos krem... Fehér bőröd még vakítóbb lesz. 
Ugy-e miiyen kabitó . ..Nézd, milyen az én 
testem . . . Es a bizalom azután megpecsételte 
barátságukat. 

Pál napról-napra jobban bámu't. mikor ha
zajött. 

— Ni, mi a csuda ütött ebbe az asszony
kába. Hát ki az ördögnek maskarázza ez magát. 
Ejnye bát mi lesz az ó szelíd, lányos menyecs
kéjéből? 

Meg is mondta mindezt egy szép napon. 
Az igaz, bogy nem húzott glacé kesztyűt a sza
vaira, hanem magyarosan, toronyirányt haladt. 

— Irigyli tőled, hogy szép vagy, — táncol
tak kifelé a sötét kútból a hétszinü ruhába öl
tözött gonoszok, — irigyli.mert tudja, hogy már 
elhájasodott. Félt: Jól teszi, hogy félt. Mert más 
asszony majd itt élné le mellette a fiatalságát 
a világtól elzárva. Egy ilyen szépség. Ilyen ter
mettel, ilyen fejjel. Királynő lehetnél a szinpa- • éppen olyan fürtös volt a feje, mint azé a nótás 
don. Grjöngenének utánad. A lábaiddal aranyba 
gázolhatnál. És még gorombáskodni mer veled. 
Igy legyalázni egy asszonyt. Hisz nem szeret. 
Hogy is szeretne. Hisz föl nem éri ésszel, hogy 
ki vagy. Egy ilyen asszony portásné legyen. Por
tásné. Hercegeknek, grófoknak, báróknak paran

csolhatnál. Művészek térdeiken csuszkálnáuak 
utánad. Próbáld föl ezt a pillangó ruhát Előbb 
ezt a, rózsaszínű trikót. Most ezt az aranyos ci
pőt. Éppen jé . . . Még nem szabad tükörbe néz
ni. Előbb a hajadba is rózsát. Most bepudero-
zom a nyakad, a kebled . . . Most... most... 

Heién felsikoltott mikor meglátta magát A 
szemében olyan csillogás ragyogót föl, amit most 
látott ott először. Teréz tapsolt. 

El fogom hozni a poétát. Már ugy is kí
váncsi rád, Annyit beszéltem rólad, hogy sze
relmes beléd láthatatlanba. No. ne félj, hisz nem 
mondja meg. Hisz még abba nincs semmi, hogy 
megismerkedtek. Az csak nem vétek, ha be
szélsz valakivel. Különben, ahogy tetszik. Én 
nem bánom, ha száz esztendeig itt kuksolsz is. 
Estére hazajön a portás urad, nztán ki szedi a 
pénzt, amit nem látsz többet és letakarja a 
gyomrát és lefekszik szuszogva. Majd lesz talán 
két-három portásfiókod is és tíz esztendő múlva 
te is leszel egy elhájasodott portásné. Ezért ér
demes volt élni. Nem is érdemled meg ezt a 
szépséget 

Másnap megérkezett a poéta- Ez volt a 
harmadik esemény Helén életében. A poétának 

ifjúé, aki mint emiitettem, nem éppen jelenték
telen helyet foglalt el Helén lányálmaiban. Ezért 
történhetett, hogy Helen elég könnyen átesett 
az első beszélgetésen. Mikorra a kávéhoz teri
tett már mosolygott is. Estefelé pedig, mikor 
magára maradva, az ablakon kihajolt, lehunyta 
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Még a latosoknak $ feltűnhetett, 
bogy az utóbbi időben nagy pénzintéze-
etünk: sorra emelik tőkéjüket. Azt kel-
lene •bintkt. hogy ez a tény, közgazdasági 
konstellációink I izmosodását jelenti. 

Mert minden egyes esetbén azt ol
vashattuk az illető intézetek igazgatósa 
gának javaslataiban, melyekkel a tőke 
emelést indokolták, hogy az intézet üzlet 
köre annyira megborult, hogy immár na
gyobb üzleti forgó tökére van szükségé. 
Hát ez igen örvendetes jelenség volna, 
ha a tőke szaporítások révén befolyó 

KEMENESVIDÉK 
in M •• ' • i 

J^'sít. ,'•> • • \ » t ., -tor-
több a|yan pén«u>tézetünkrvao, .melynelf. 
atopszábályszeru, sől-égyeseknék/'a j0r-
yénycíkkek által is előirt, rendeltetése 
volna, az ipart anyagi eszközökkel támo
gatni. Eunek a feladatnak azonban csak 
mellékesen felelnek meg s főleg banküz 
letekkel foglalkoznak. JfíjfS, *' 

Csalódunk, ha azt hisszük, hogy 
felemelt tőkéknek egy részéből az ipar
nak, különösen a kisiparnak fog valami 
jutni. Pedig ez nemcsak az iparnak, ha 
nem maguknak a pénzintézeteknek is kí
vánatos volna, mert biztosabb és jüvedel 
mezőbb tőkebefektetésnek bizonyulna, mint 
a ábkszor nagy rizikóval járó banküzlet. 

december 4. 

ÚJDONSÁGOK. 
-^BÍlraléfeDyTióéki ohraBÓinkat, külö

nösen azokat akiket-már kttiön is feihiytuok-H-

pénz produktió célokra kellene, ha ipa 
runk és kereskedelmünk annyira mege- A kisipar fellendítése nagy nemzet 
rósödött volna, hogy a nagy pénzintéze-;gazdasági kötelessége minden igaz haza
tok által közvetített anyagi Segélyforrá- flnak. A kisipar évek óta tartó tervszerű 
sok elégteleneknek bizonyultak az ipari lenyugözése tudvalevőleg semmi üdvös 
élet további hathatós fejlesztésére, más | eredményt nem produkált. A lakosság 
szóval az ipari fellendülés a pénzintéze 
tek üzleti forgalmával lépést taitana. 

De nincs ugy, sőt éppen ellenkező
leg áll az eset. A pénzintézeteknek, de
hogy is iparunk fokozásása kell a pénz, 
-csakis a banküzletük forgalmát élénkítik 
vele, ama banküzletét, amely nem ipari 
vállalkozások kezdeményezését és foga
natosítását segíti elő, hanem a már meg
levő ipari vállalkozásokból él. azokon 
nyerészkedik és a velők kötött, nekik 
busás hasznot hajtó üzletekből fizeti a 
nagy osztalékokat és helyez milliókat s 
ujabb milliókat a mindenféle ci mü és ne
vű tartaléklapokba. 

De ezek a tőke emelések még azt 
sem jelentik, hogy a magyar pénzügy a 
konszolidáció jegyébe lépett. Nem jelenti 
azt, hogy a nagyobb töke, nagyobb ka
matozást fog elérni. Mert bármennyire 
tagadhatatlan is, hogy a nagy pénzintéze
tek szénája rendben van, mégse képez
heti kétely tárgyát, hogy a töke kama
tozása igen sok fejtörést ókoz az intéze
tek vezetőinek, kiknek az a feladatuk, 
hogy az inézet üzletkörének nagyobbo-
dásával nemcsak a jövedelem szaporítá
sát, hanem az intézet szilárdítását is elő
mozdítsák, ő k tudják, mily keserves fel
adat ez a banküzlet kiterjesztésével s 
egyedül csak ezzel elérni. 

Mindezek dacára mégis fáznak attól 
a gondolattól, hogy az intézet üzletkörét 
ipari vállalkozásokba is irányítsák, holott 

milliói szenvedtek alatta anélkül, hogy 
közgazdaságunknak haszna lett volna. 

Nem volna-e helyes, ha a tőkeeme
lések révén befolyt sok millió koronából 
néhány milliót a kisipar felsegélyezésóre 
és egyúttal a bankok üzletkörének egész
séges és természetes kibővítésére, vala 
mint tőkéjük gazdag jövedelmezésére for
dítanák ? 

zetesre, ismételten kérjük, szíveskedjenek a bit-
Talekat bektateiarTie kívánjak tőHmfc. hogy 
hétrúl-bétre kűtön költséges felhívásban legyünk 
kénvteltnek ófcet fizetésre ttgyclrrrez.tetiil1.' 
nek utolsó hónapjában-vagyunk már, azt hisz-
szUknem veheti tőlünk'senkisem zokon, ha az 

előfizetések behajtását minden nton-módon szor-
galmuzuk Lapunk fenntartása tetemes anyagi 
áldozatot igényel 8 kintlevőségünk olyan összeg
re" 'szaporodott, mely erősen érinti anyagi viszo-
nyainkat- Kérjük tehát a hátralékos előfizetések 
mielőbbi beküldését 

RENDELÉS-
— szerűen készült: — 

Mindenfajta 
felsó kabátok, 

téli kabátok, 
városi bundák, 

gazdasági bundák, 
szalon öltönyök, 

f i u r u h á k , 
angol sacco öltönyök. 

E l s ő r a n g ú s z a b á s é s 
m u n k a . J u t á n y o s á r a k . 

D E Ü T S C H F . K Á R O L Y és Tsa 
férfiszabók 

Bndapest, VII.. Ferencziektere 2. 

a szemét és ugy hallgatta, ahogy emlékezete a 
lébe dudorássza a szép, cifra szavakat, amiket 

a poéta többnyire idegen költeményekből a fű
iébe sugdosott, az arcát titkos tűz égette. 

. i . Persze, hogy mindennapos vendég lett. Er
vin ur. Ha az elemi iskolában szorgalmasan ta
nulta volna az egyszeregyet, mint most a sze
relmes verseket, akkor nem bukott volna meg 
minden esztendőben a számtanból. Ugy tudta 
elsuttogni ezeket az esengő melódiákat, olyan 
ritmikusan tudott sóhajtozni, hogy aránylag elég 
rövid idő alatt értek el Helén életében a negye
dik eseménybez: a tilos csókhoz. 

Hazndni nem igen kellett tanítani. Pál bi
zony nem vett észre semmit. Hogy most ezért, 
bogy most amazért kell ide, meg oda menni a 
mamához, ehhez még meg ahhoz a nénihez 

Stoppolni, foltozni segíteni, nagy takarítást est 

Akkor már a színi iskolába járt. Fölkelt az 
ágyból, mikor Pál elaludt és tanult féléjjeleken 
keresztül, ü napok alatt akarta azt pótolni, amit 
mások évek alatt szereznek meg maguknak. De 
nem volt tehetsége. Mikor fiatal, szép testét le-
"sorvasztotta a sok pyitrödés, és elrontotta a kis 
hajtás, aki nagyon is rosz időben jelentkezett, a 
poéta volt, aki ezt először éreztette, 

Vissza akaszthatta már a Krisztus fáj dal-
mas testét ágya fölé Helén. Nem történt már 
semmi, amit nem lett volna szabad látnia. A sí
rást, a gyötrődést pedig senki sem hallgatja oly 
türelmesen mint ő. Hosszú délutánokon tördelte 
finom kezecskéit. Teréz akkortájt költözött el 
tőle. mikor egyik színpadi mester Helénnek adta 
a jobb szerepeket. Magara maradt. Lefésülte 
megint simára a haját. Előszedte a kamrából 
azokat a ruhákat, amiket oda. eldugdosott. Levé
tette a cipője sarkát. De bizony nem tudott ő 
már a régi Helén lenni. 

Pál körülbelül annyira vett tudomást az 
egész viharról, mint az ápoló a lázbeteg krízisé 
ról. Idegen lett neki, eltávolodott lelkéből a ka
rikás szemű, sápadt asszony, Zavarta nyugalmát 
sírásaival, jajgatásával. Csak unta, nagyon unta 
az egészet Egy napon azon vette észre magát, 
hogy mikor hazafelé tartott, felentban meggon
dolta a dolgot és csapszékbe tért be. 

Kótyagos fejjel botorkált otthonába. Ki 
deg arccal, hideg szemekkel, csúnyán veszeked
tek a kótyagos fejű ember és a megvénült arca 
sápadt Helén, aki várta az ötödik eseményt, 

(végej 
— Z -

— Törvényhatósági közgyüiés. Vármegyénk 
törvényhatósági bizottságának tagjai november 
28-án rendkívül nagy számban jöttek össze az 
évnegyedes közgyűlésen, aminek főniagyarázata 
az, hogy választások is voltak a napirenden. Bé-
kássy István dr. főispán elnökölt a közgyűlésen, 
mely az alispán évnegyedes jelentését tudomá
sul vette. Ostffy Lajos dr. elBö aljegyzőnek kép
viselővé választása folytán megüresedett első 
osztályú aljegyzői állásra Guary Leó dr. másod
osztályú aljegyzőt nagyszótöbbséggel megválasz
tották Vidos Árpád aljegyzővel szemben, másod
osztályú jegyzővé Knebel Fereuc szolgabíró, — 
szolgabíróvá Gerlits Elek közigazgatási gyakor
nok választatott meg nagy és heves küzdelem 
Után. Az elnöki főispán a gyűlésen bejelentette, 
hogy Mayer Ferenc dr. szombathelyi ügyvédet 
tb. főügyésszé kinevezte. — A közigazgatási bi
zottsági tagok helyére újra a régiek, u m: Kiss 
Gyula, Szabó László, Cheruel Antal, Weörös 
István, Maróthy László dr. választattak meg, mig 
az elhalálozott Bejcy Sándor helyére ui tagként 
Ernuszt József dr került be. A különböző vá
lasztmányok megalakítása után rátért a közgyű
lés a napirenden levő tárgyak intézésére. A var
megyei tisztviselők státusrendezése tárgyában 
beérkezett törvényhatósági feliratokhoz, és az 
országgyűléshez. Kimondatott továbbá, hogy a 
>-ármégye alispánjánok és főjegyzőjének egyide
jűleg való akadályoztatása eseten az alispáni 
teendők ellátására az árvaszéki elnök, azután 
pedig a tiszti főügyész van hivatva. A több mint 
kétszáz pontból álló tárgysorozat letárgyalása a 
hosszantartó választások, névszerinti szavazások 
miatt a következő napra halasztatott. Hétfőn 
Bekássy István dr. főispán fényes ebédre hivta 
meg a bizottsági tagokat és az újonnan megvá
lasztott tisztviselőket is. Vége hát a nagyarányú 
korteskedésnek, amely hasonló választások előtt 
mindig felújul. 

— A mozdonyvezetők otthona cím alatt a 
napokban egyletet alapítottak a helybeli moz
donyvezetők. As egyletnek 72 tagja van,akik el
nökül Schmidt József mozdonyvezetőt választot
ták, egyúttal az alakuló egylet szabályai a fő
szolgabíró és alispán utján jóváhagyás végett a 
belügyminiszterhez terjesztettek fel. 

— Héhészeti tanfolyam Városunkban a mult 
hét óta a földmíveléBŰgyi minisztérium egy ván
dor tanítója tart a városi tanácsteremben előa
dást a modern méhészetről.-A tanfolyamra bárki 
jelentkezhetik, annak hallgatása díjtalan. 

— Havi marhavásár lett volna városunkban 
december 1-én, azonban a környékben több he
lyen fellépett járványos betegségek miatt az ál
latvásár megtartható nem volt, csak a zsibvásárt 
rész. Illetékes helyréi nyert információ szerint 
azonban, ha a betegség addig rosszabbra nem 
fordul, agy jövő csütörtökön a sertésvásár meg
nyittatik, a sertésekre feloldják a zárlatot. 

— látványos állatbetegség lépett fel már 
néhány hete a celldömölki járásban, legutóbb 
Nagyköcsk, Keled, Jánosháza, Magyargencs és 
Kemeneshógyész községekbsn állapíttatott meg 
'gy-egy száj és körömfájásban Való megbetege
dés, amiért a celldömölki állatvásár is betiltatott. 
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— Alapssabály módosítás A jánoahásái ipa
roskör módosított alapszabályait a vármegye, il
letve belügyminisztérium jóváhagyása végett a 
fószolgabíróságboz benyújtotta.' 

— Megbetegedések i járásban. A hUvös téli 
időjárás beálltával a járás több községébén kü
lönösen a lUdőgyuladás és kanyaró Ütötte fel fejét, 
nem is számítva a nagy náthával küzködó fele
ket Igy Jánosházán is egy kanyaró eset volt a 
héten. 

— Veres kakas. A mult héten Duka köz
ségben egy szalmakazal tetejébe leszállott a ve
res kakas s az tövig le is égett Hogy miokozta 
a tüzet, megállapítható nem volt. A kár biztosí
tás révén megtérül. *• 

—- Az angol moiernság. A világ első álla 
mának pénzügyminisztere Loyg George, aki ál
lásánál fogva az angol felsőház éa a kincstár 
első lordja, a mult hetek Edinburgbsn tartott 
beszédében mondotta: , Van egy maréknyi örö
kös törvényhozó, akik sohasem kereaték testi 
vagy szellemi munkával kenyerüket éa mégis 
ezek az emberek 43 milliónyi nép választott kép
viselői (alsóhái) fölött naponként bírálatot mon
danak nemcsak, aőt a nekik bármi okból nem 
tetsző javaslatok törvénnyé tételét megakaszt
hatják. Bisony es a legkevésbé sem egyez meg 
a népakarat mai elónaladott áláapontjával, ennek 
pedig rövidesen érvényesülnie kell a születési 
arisztokráciával azemben. A legutóbbi évtized 
lefolyt államslakulaaok és kormányforma válto
zások ia ezen, — civilizált népakarat által kitű
zött, — cél íelé haladnak gyorsabb vagy lassúbb 
léptekkel ugyan, de feltartózhatlanul. 

— Halálozás. Deutschbauer Ignác vendég
lős, eelldömö ki lakos november hó 26-án este 
egynegyed tízkor rövid betegeskedés követkéz 
tében elhunyt. Nevezett városunk egyik legré
gibb polgárai közé tartozott. Temetése a közön* 
ség nagy részvéte mellett hétfőn d. u., ment 
végbe. Mintha éló került volna a nagy útra, már 
a nyár folyamán gyönyörű sírboltot épített a 
celldömölki régi temetőben, ahová már néhány 
évvel előbb elhunyt két gyermekét is áthelyez
tette. Mégis csak kifürkészhetetlenek az isteni 
elhatározás utjai. Özvegyet és három gyermeket 
hagyott hátra. 

— Tenyészbaromfi-vásár volt a mult hó 
26-án Sárvátott a Strohoffer vendéglő udvari he
lyiségében, amelyre a celldömölki járás számos 
kisgazdája olyan szép baromfitörzseket vitt.hogy 
nemcsak elismerő oklevelet, hanem még pénz
jutalmat is kaptak a .Nyugatmagyarorazégi Föld
művelők Gazdasági Egyesületétől, nnr-ly a vá
sárt rendezte. A vásáron eladatott összesen IriG 
drb. tenyészbaromfi 8 kor. oO ti,jer átlagárt.n 
Dijjakat kaptak a celli járásból: Lakos József 
Pápóe 20 kort-t pekingi kacsákért, Horváth Ki-
dél Pápóc 20 kor.-t pekingi kacsákért, Gal Ig
nác Papoc 10 kor.-t pekngi kacsákért, Papp 

atokon a forgalmat nem lehet lebonyolítani. A 
bővítési munkálatokra a jövő évi költségvetés
ben egyenlőre negyedmillió korona van előirá
nyozva. 

Repülőgép felszállása Pápái. Mint pápai 
laptársainkban olvastuk, att ma repülőgép fel
szállás lesz. Takács Béla pápai születésű aviati
kus a aaját szerkesztésű repülőgépével fog fel
szállani. Takáss már a budapesti repülőgépver
senyen felakart szállani, azonban nem volt ké
szen a gépe, igy most a pápaiaknak jnt az a 
szerencse, hogy szülöttjük ott repül fel először. 
Takács Béla repülőgépe Bleriot-féle monoplán
hoz hasonló, melynek minden darabját maga ké
szítette. 

— Szerelmese ntán t halálba. Ebergényi 
Irma szombathelyi születésű cseléd Zalaegersze
gen szolgált, ahol megismerkedett Aranyos Gyu
la cipész segéddel, akibe halálosan beleszeretett 
Közben a fiatal ember a celldömölki kórházba 
került betegen és itt meg is halt a mult héten. 
Midőn ezt a leány megtudta, eljött városunkba 
a itt a Korona-szállóban öngyilkossági szándék
ból gyufaoldatot ivott. Géfin Lajos dr. községi 
örves azonban hamarosan ellenszert adott be a 
méreg ellen a igy a leányt megmentette as élet
nek, beszállították a kórh ázba, de még itt ia ál
landóan öngyilkosság elkövetésén törte a fejét 

— Uj reid a vonatokba való beszállásnál. 
Az államvasutak enoksege a személyforgalom 
gyorsabb lebonyolítása érdekében rendeletet bo
csátott ki az állomasfónökségekhez, melyben a 
vonatok menetrend szerint való közlekedésének 
megkönnyítése és késés apaaztáaa érdekében el-
zendeli, hogy a be és kiszállásnál csakis az 
egyik bejárd ajtót szabad igénybe venni, még 
pedig a fölszállásnál az elülső, a kiszállásnál 
pedig a hátsó ajtót szabad igénybe venni, ugy, 
hogy a fel- éa leszálló utasok egymással ne ta
lálkozzanak, vagyis egymást a fel- éa leszállás
ban ne akadályozzák, ami mindig időveszteség
gel jár. A rendelet mindjárt életbe is lép. Hogy 
ez a rendelet a gyakorlatban kivihető legyen na
gyobb forgalmú állomásokon, alig hisszük. 

— A kötelező koronaszámitás. A magyar 
kormány már legközelebb a képviselőház elé 
terjeszti a kötelező koronaszámitásról szóló tör
vényjavaslatot. Ez as intézkedés azért vált szük
ségessé, mert a koronaszámitás a gyakorlatban 
nem birt teljesen átmenni Még igen sok keres
kedésben használják a régi forint éa krajcár 
megjelölést, amit az uj törvény büntetni fog. 
Eddig nálunk csak a hatóságok és a nyilvános 
számadásra kötelezett vállalatok, részvénytársa
ságok éa szövetkezetek voltak kötelesek korona
értékben számítani. A jövőben a forintot és 
krajcárt esak beszédben lesz szabad használni, 
de írásban nem. AZ uj törvény már 1911 január 
elsején életbe fog lépni. 

— A J5TÍ évi pénzverés. Hogy a jövő évbe 

Köszönetnyilváailás. 
Mindazon rokonaink, ismerőseink és 

jóbarátaink, kik szeretett férjem, illetve 
felejthetetlen atyánk Deutschbauer Ignác 
vendéglős, celldömölki lakos elhunyta al
kalmából réaivétliket kifejezték, a ravatal
ra koszorút helyeztek, a temetésen megje
lentek s ezáltal mérhetetlen fájdalmunkat 
bármivel csökkenteni igyekeztek, különösen 
pedig a helybeli vendéglősök éa pincérek 
kara fogadják ezúton ia fájdalomtól meg
tört szivünk bálás köszönetét. -

Celldömölk, 1910 nov. 30-án. 

fin., Dentsehbaner Ignáczné 
szül. Sebestyén Anita éa esalidja. 

Házeladás. 
Templomtéri házamat, esetleg üzlet
helyiségemet és áruraktáromat bár
mely időben el- és. átadom. Bővebb 
felvilágosítást e lapok szerkesztőségénél 
éa alulírott háztulajdonosnál nyerhető. 

50 százalék engedmény 

Akiknek karácsonyi és újévi ajándék
ra szüksége van, azt soha el nem ért 
olcsó áron szerezheti be felhalmozott 
áruraktáromra való tekintettel. A ki
árusítás csak e hó végéig tart, igye
kezzünk.-léhát szükségleteinket mie

lőbb beszerezni:- • . 

özv. Zsigmond Istvánné 
áruházában Czelldömölk. 

Imre Papóc 10 kor.-t pekingi kacsákért, Varga mennyi pénzt vernek a két állam asámára, leg
inkább azokat érdekli kellemesen, akik konyá
kig vájkálnak 10- és 20 koronás aranyokban és 
általába! a pénzéén. Érdekli azonban a magunk 
fajta halandókat is, akik csak látjuk, de nem 
bírjuk ezeket a csengő, nagy mennyiségű pénz
darakokat. Hogy tehát es a két-rendbeli érdek
lődést kieiégitsük, közöljük, hogy a jövő évben 
mennyi nj veretű péns kerül forgalomba. A jövő 
év folyamán a pénzverdéből 900 ezer aranyérem 
kerül ki 15 millió 500 ezer kor. értékben. Hat
százötvenezer drb. 10. koronás és 250 ezer 10 
koronás aranyéremre oszlik éa a mennyiség, a 
melyből 13 millió kerül a kohóvállalathoz, 25 
millió pedig az általános forgalomba. Ezenkívül 
nagyobb mennyiségű forgalomból kivont arany,-
ezüst,- nikkel- és bronzérmet fog átverni és pe
dig 20,000 - drb. hun koronást, 2080 tíz koro
nást, 10,000 öt koronást 100 eser egy koronást 
100 ezer busz busz fillérest, 50 ezer tíz fillérest, 
1 millió 2 fillérest éa 100 ezer drb. 1 fillérest 

Gyuláné Rábasömjén 10 kor.-t emdeni ludakért. 
— Hogyan védjük az Ég madarait ? Köze 

ledttnk immár a leghidegebb évszak naptári kez
detéhez, ilyenkor bisony az Ég madarai, akik ne
künk oly sokat segítenek a gyümölcsösben, be 
szorulnak a lakott házak köré, ahol varjak az 
ember aegitő jobbjától munkájok ellenértékét 
Gondoljunk csak arra, hogy majd hosszabb-rövi
debb idő alatt kitavaszodik, a kártevő hernyók 
is elhagyják a petét s ha ingyen munkásunkat, 
a madarakat .télen nem óvjuk, éhségükben el
pusztulnak as Ég dalos madarai s jövendő re
ményeinket tönkreteszik a hernyók. Mentsük 
meg tehát egy kevés eleség árán az éhes é s di
dergő ingyen munkásainkat, sokszor meghálál 
ják jószívűségünket. 

— Vásári történet A csütörtöki celldömölki 
havi marhavásár a járványos állatbetegség miatt 

-letiltatott, es alkalomból történt az alábbi humo
ros eset 

Egy celldömölki kereskedő levelet írt vi
déki kollegájának, hogy részére a csütörtöki va
sárra egy segédet küldjön kisegítőül, hogy az 
üzleti kiszolgálás fennakadást ne szenvedjen. 

Néhány napra megérkezik a vidéki kollega 
udvarias levele: .Minthogy értesültem arról, 
hogy Celldömölkön a havi marhavásár nem less 
megtartva, ugy hiszem, hogy segédem ott feles
legéi, miért is ót el nem küldtem a vásárra. 

- . • (F.) 
— jLUomásank sagyobbitása. Már" jeleztük 

többször, hogy a máv. helybeli állomása, úgy
szintén a rendezőpályaudvar is oly" szűknek bi' 
zonyult, hogy a jelenlegi körülmények között 

Eladás. 
Devecserben családi viszo
nyok miatt, azonnal eladó a 
lenztH-szálIoda és kávéház. 

Bővebbet: 

Köíács Lajos, Deíecser.., 

TÖRLEY 
= TALIS'Mfi'N !== 

= CflSIÍIO i RÉSERVÉ = 

VédjsgJ-. 

J ó l j a r , h a 
tudomnául Teszi, bogy ujabban utánozlak 

p ALM A-KAUCSUK: 
c : z I p ö s a x o l r 

mindenütt ismére tea, jellegzetes - dobozait. 
Az utánzott dobozokban természetesen csak 
közÖnsógcs gumi sarkok Tannak:, jól teszi 
tehát, ha károsodást megőrzendő, a valód 
Pálma-kaa csuk-cipó sarok minden dobozon 

i • látható. 
Védjegyére ügyel I 

Védjegy . 




