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Megjelenik minden azombaton. 

M i k u l á s nap 
A kereszténységnél e szokás, ei trallan 

törvény evetté ünneppé december 6 ál, e jő, 
öreg Mikntál bácei napját Jótékonykodása 
vei, a gyermekek megalindék órásával, az 
eleeetlek. e nélkülözök támogatásival állított 
•agának maradandó emléket e ma|dnetn kát
é m évvel ezelőtt élt |ámbor óreg püipők, 
akinek nevenapja e magyarságnak bt nem 
telj ünnepévé emelkedett. 

E napon ünnepli e magyarság e 21 
éve omágló kormányzóié nevenapjál, akli 
akkor adott a Oondvlaeléa ez eleseit ma
gyarságnak, amikot az ország az Örvény 
sréleo állt. 

Haszonegy év távlalából kiemelkedik 
előllflnk az e kép, amit es ellentengernagy 
rugalmasan lepattan lováról, mert „nem néz
heti tétlenül Kendereaen a fű növését." 
Nem oezbeti, mert arról ven szó, hogy • 
asszad e továbbra is a magyarság, esev/ el
nyeli e történelem akkori sorsfordulóién a 
azerenctés véletlen következtében nagyhala
lommá dnzzadt új országok gyűlölete. 

.Határoztam. Villalom I " — mondta 
21 évvel ezelőtt Horthy Miklós a nemzeti 
hadseres fővezérséget felkínáló kidöttség 
aek. — Vállalté éa Mvó szavára s szénül 
leeztett magyar hadsereg ketonéi — ha ron
gyosan ia — összegyülekeztek éa lopva-
oaonva befóiflk származott az a hadsereg, 
emely azután visszaazetezle a Trianonban 
elvesztett Magyarország felét. 

Népünk akaratának erejének megtes
tesítője a kormányzó, ezé e népé, mely öaz-
asccsakláa helyett, e uját erejéből, minden 
idegen támogatás nélkül tátott el odiig. 
hogy igazit elismerjék, hogy felemelkedése 
után a számottevő hatalmak szövetségébe 
bevonják. Ebben nyilatkozott meg a aaa-
gyereág birodalmat alkotni, fenntartani ké
pet nemzetek évezredekre szóló ereje. 

Mosl latjuk azt, hogy mit hozott ne
künk huszonegy évvel ezelőtt a magyar Mi-
kalás; akkor parancsolta vissza Horthy 
Miklós hite éa akarata ebbe a nemzetbe ez 
erőt éa öntudatot. Sokszor elszállt a nép 
ajkiról a Hiszek egy Istenben, hiszek egy 
háziban, . . . bízzak Magyarország lelláma 
ttétánan. mégis sokszor állunk reménytele
nül a körülöttünk hullámzó gyülölellenger 
ben, csak agy biztos pont volt az egész 
megcsonkított háziban: Mátyáa király ha
dai palotájának szerény lakója, akiben Ösz
tönöz bitlel és majdnem babonás bizako
dással reménykedett a legszegényebb ma
gyar is. Születtek új birodalmak ée össze 
roppanlak évezredekre alapított Intézmények, 
Horthy Miklós aziklakeményen i l l l a budai 
palotában éa küldetésének biztos tudatában 
vezetle nemzetét a szebb lövő felé. 

Azóta 1933 őszén megroppant a bi
lincs, 1939 lavaatán éa 1940 nyarán még 
jobban tágult. Horthy Miklós az ország-
gyarapltó nemes nevet kapta, minden hatal
mi intézkedéz nélkül. Nem kell ehhez sok 
beated, de éhből az országgyaraplló le-meg-
érezheti azt a szeretetet ée bálát, amely Ml 
kulia napján feléje száll mindenhonnan, 
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I r t a : M é t h é - T ő r é k Ggnlm ntj. t e s t ő r e z r e d e s 

Pár héttel ezekül |ektnt meg Pereaczy 
Oeza v. magyar orézgy. képviselő ée volt 
megyarpihi bukaresti szenátor, Végvárt httf-
arr a witumctútotl Erdtlybea c mélyen 
szántó nagyon gyakorlatias írási. 

Ezeknek olvailán, úgy érzem, bogy 
nagy nemzeti és történelmi kölelesaéget kell 
tel|esllenem 1 . . Pel kall mennem ez őrök 
magyaréig őrtornyíba. Innét kiáltom lángoló 
kelekkel éa szent areggyózódéssel minden 
magyarhoz, de különösért a mostani megyer 
végek, a mai magyar batztrtzrvfdékek magyar, 
szellemi éa lelki vezelöieez: a közigazgatás
hoz, a lelkészekhez, a lenirevkhoz ée teái
tokhoz, mindenléle egyesület irányítóihoz 1 
Szerelném tüzes azavakkal a lelkükbe éget
ni éa tanetlzátni, hogy csupa — merő vég
vár vagveok zeeaet, zevzst- egykoron, évssi-
zadokkal ezelőlt' A legvégvéribb helyzetben 
vaa a ezent Székelyfold. mely olyan, mint a 
magyarság hatalmaa azlrtfokon. hosszan el
nyaló feilegvlra, melyet közőskörül a román-
lág néptergere nyaldos és mér egyszer el 
Is Ontott I 

A gyepiünk ért-lmisége e Jelenlegi vad 
vaakortzak 4| végvári vllézel éa kapitányai 
kell, bogy legyenek, szellemi, lelki, gazdasá 
gl értelemben I Vezérlő csillzguk, Balassa 
Bálint nagy mondása.- „Vitézek I Ml lehet 
tzebb dolog a végeknél I " Ha mélységesen 
megmerit|0k magyar lelkünket éa agyunkéi 
a török ée a keruc idflk végvári vitézei vég
telenül érdekes történelmében, úgy érezzük, 
acéllürdőben céliudalosodtunk I . 

A megysrságlsmerelnek. a magyarsag-
ludominynak már egész klz könyvtára lá
tott napvíugoi az utóbbi évek nemzeti éa 
lajl ébredéseiben, mióta a magyarság mind 
Jobban elmélyed Önismeretében, keresi, ka
zallá éa feliederi Önmagát I . . . A magyar 
irodalomnak evvel ez ú|, legfontosabb — 
legnetarétibb ágával minden lelkiismeretes 
magyarnak meg kell Ismerkednie. 

A magyar azenl löldón élő minden 
mit faj ée minden más népcsoport halálo
sén összetart, faja tagjait pontosén nyilván
tartja, tüzön-vizen kevesslOI lámoget|a, segíti, 
minden áldozat érán la istápolja, lelkesíti, 
buzdítja, erősíti I Csak minekünk nem volna 
szabid ugyanezt lennünk, tulajdon hazánk
ban 71 Végy csak tat nem tudnánk szaal 
testvériséggel összetartani, összeforrni, Össze-
kovicsolódnl 71 Magyar szent egységei al
kotni? A városainktól kezdve a legeldugol 
tabb, legkisebb faliig, tanyáig, iikoláig. a 
gyárakig, műhelyekig, fel kell ébresztenünk, 
mindazokat a magyarokat, akik még mindig 
agy régi, haldokló 4a beteg világ' álsaát 
aluiszák. akik ezunnyadnak vegy törpe tu-
nyaaágban tespednek éa lévelyagnek I Ha
joljunk la a táksiaaalvrt. megmételyezett, 
megmikonyoroti, megreátganhv i l l k n zaa- -
gyar testvéreinkhez le éa szítsuk újra lúzre 
bennOk t látszólag kialudt magyar nemzeti 
önluditol és széttéphetetlen összetertozando-
sági érzést I Vezeiiík visszs ókel ez egyet
len advOzftö, igaz magyar élet útjára I . . 

Mai megyer végvári vitézek ! Mi lehet 
szebb dolog ennél ez á| magyar megváltó 
missziói munkinál?l Ne ámítsuk, ne Csal
jak önmagunkat, ezzel nemzetünknek válunk 
végzetévé1 Minden eddigi magjmaagank 
nem elegendő a Jelenben és még kevésbbé 
a tltoksitos, roppant sok meglepetést terto-
gsió JOvOben I . . 

Az új magvai végvári rendezet nélkül 
ú| Magyarország megteremtése, megszerve
zése, vibartállO felépítése tökéletlen, béna, 
ingatagi A határőrvidékeink magyarságínak 
minden életmegnyilvánulását magyarrá, ami 
eddig ia már magyar volt. azt pedig eddig
elé soha nem látott ménékben magyarabbá 
kell tennünk. Tel|es éa tökéletes (totális) 
magyarságot kell magánkban és magánk 
korét eiiijieeiieiiius t - menő es ÍZI a meg-
czonktlottaig rom|alból Magyarország újbóli 
megerősödése alapköveit kell leraknunk. 

At egész ország köröskörül, a határok 
mentén, kb. 30 km. mélységben halárőr-
r.ndizerbe szeivezrndő. exen e lálkststian. 
eszményi erődül eseten belli a városok a 
végvárak, a nagyközségek az erődítmények 
szerepét löllik be I Szellemileg éa lelkileg I 
Ezek e végvárek 4a erödllmenyek egymáa-
sal a legszorosabb kapcaotatban álljanak. 
Ezenkívül az egyes városok mini végvárak 
a szomszédos varosokkal tartsanak céltnda-
tos összeköttetést I Ezrek a végvárak együt
tesen egyetlen láscot képezzenek I . . . 

A végekhez számítanak azok a magyar 
szigetek, a asórvinyok ia. amelyek vegyes 
nemzetiségű helyeken étnek, Wlonoeen. akol 
izímbelileg kisebbségben vannak. Pl. Besz
tercén Vegy, akol a város lakosságának 
télnyomó része magyar, de a környező fél
vak idegemjkuak I 

Képzeljük el, hogy hány végvér váro
sunk van ma? Vegyük esek eM a térképet. 
Nemesek most, hanem minél gyakrabban I 
Mindennap nézzlnk bele a magyaréig eme 
tükrébe I Megbújik, hogy mind több nemzeti 
parancsot log gondatlan, felületes lelkiisme
retinkbe riadóznil.. TOrtl l l lal végzetünk, 
bogy Msgysrorszig térképét mindig lüke
ion tanulmányozzuk I Pedig ennek i 
lünk í 
loeolrzlat 

Sok a vetni való, da kevés a magvető 
magyar!.. Pedig mennyi-mennyi rengeteg, 
tanult magyar él ezekben a végvárak ben I . . 
Aki nem vét, az nem la írathat I 

Legfőbb nemzeterkölcsi alapelv: a 
magyarságéri éa nem a magyarságból kell 
élnünk I Ha kell szenvednünk, áldoznunk éa 
meghalnunk I Aki ezt e küldetést, hivatást, 
Itt a magyar földön nem tOlti be. ez Isten
től, adou erkölcsi, szellemi,- snyegi« tehetsé
géhez mérten tei|eeeo, odaadóan, at nem 
érdemli meg, hogy magyarnak nevezze magáiI 

Trianon irtózatos történelmi leckéjéből 
azonnal le kell vonnunk az Intő tanulságo
kat áj tzotzalapHáaankra I 
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M i a t e e n d ő ! 
Mlodenekelött • magyarság népi UH 

iient koros terének a iiellamél kell aeg 
teremteni. A magyar telt veri köineaégll 
megszervezni bogy minden magyar mlndan 
magyarban vérteitvérél létia. • e iierinl la 
él|en I E végből ni retten termé.retellenea 
mesterséges válaarlal tövig lebontandó. 

A végvári távban 500 hold • legna
gyobb földbirtok, mert kolönöien itt tok, 
soklagá magyar családra van szükség I Leg
főbb vezérlő nempont: minél több leljes-
ériéké magyar éljen ét megelégedetten meg 
éljen a katárOrvidékelnkenl.. 

Magyar óvodák, elemi iskolák, közép 
iskolák, népföltkolák, nagytzerö gazdakörök, 
népi olvatdkörök. levenleoltbonok, letlgya-
korté (tpoel) letek, Idpályák épllendök. ma
gyal kalaóben. magyal itlhitbsn, mintaszerű 
megazervezéssel él kiket vezetéasel I Ragyo
gd titzlitágo kórházak, baloooaen uakV 
oli honok, ki i egészségházak 1 Mindevvel 
izemben a kocsmák kegyetlen csökkentése, 
mezt evvel a legnagyobb nemzeli nyava
lyánkat gyógyllluk I . . . 

Ezen a végvári távon belli zsidónak 
nem lehet sem földbirtoka, tem földbériere, 
sem Ozlete. tem koamá|i . tem háztnlajdo-
na, még ideiglenea tartózkodáll engedélyt 
tata ! Itt csík magyarok ét illamhü népi 
ciopoi lok élhétnek ! 

BtHcrjn magyar nemzeti társadalmi 

éleinek kell fit lükralnie t Minden nernieti 
Ünnepel fanatikusan meg kell szervezni! 
Magyar Evek, magyar napok kimagasló 
mÚrelMesi események legyenek, hol a leg
egyszerűbb mnnkás, napszámos is a mort-
•ál is olcsóbb arak folytán nemesedhet lé
lekben ét széliemben. 

A magyn dal, a magyar zene, a ma
gyar láncok, a magyar szokitok s'épségeit 
1(1 kell a leghódf.óbban felragyogtainonk 1 
A magyar -uhaviselet itt legyen a legAlialá 
noiabbI 

A végvári városainkban és batárör fal-
vainkban tengjenek a legnagyobb nemzeli 
bfltzkeuéggel magyar éieinitiol duzzidva, 
ortzAgzáizlainb I 

Fel kell ismernünk egy új vétfván rend
szerben rejlő, roppant er-5 történelmi, nem
zeti, népi, fajt jelentőségét I 

Új ortxagépItésQnket báláimat határör-
rendster megteremtés- nélktl nem lehet el
képzelni Ez a legtermészetesebb nemzet
es bonvédelem! 

Legyünk Önérzetesek, sflt büszkék ma
gyarságunkra I Magyar lelkünk magyar axel-
kmflnk függetlenségét, önállóságai, szabad
ságát, ftncéláságát, eredetiségél őrizzük meg 
makacsul I 

Merjünk mindenkor, mindenben, min
denen magyarok lenni! 

Így teremtsük meg ai új magyar vég. 
viri életet I 

R o m á n i á b a n v é r o n t á s d ú l 
B E L F Ö L D 
A hát lolyamán az erdélyiek elöszn• 

jelenlek meg a lelllbáiben. Az ünnepi üle
ten at elnök meleg azav.kkal OdvOzölle a 
leiszabadult területek felaöházi képviselőit, 

; nevében Bánffy Miblda gróf mon 

« ^agyar gondolatért, a 
: köret kan beteggel 

arembetzálltak minden aaeryarátággal éa 01-
doááaaal éa a aztzátyt magyar ázat fenntni-
radáaáa tjoigoatak. Ennek at Mzazak vort 
még egy jelentői ateménye la: a leltöház 
törölte tagjai közül a taiddk képvttetojét. 

A köluég illés tárgyit átáztál a pénz 
llizazanailm italt arra, hogy a vtestatért 
Erdéllyel kafciozaabna kél évtized mulasz
tásait kell jóvátennánk ál a izükiégklek 
kUalelébei bbooyot sorrendet kell megál-

A honvédelmi uállltátoknál 3 izázi-
léknál több aynaiágel nem engednek a Igy 
a konjunktúrául nyintaág alig mutaikotba-
tik. A gaidivédettiégel ez év végén akarták 
angmftáltliii, da a roeaz termét miatt a ló
i d áe végére balaailotlák. A badikolcaön-
valorlzáció nagy áldoiat at állam réizéről 
éa éppen étért fontot, hogy ne lebitien 
ipeknládól célokra klbiiinllni. A tilzlvi.e-
!ők rétzéri szerelni a miniszter modernebb 
ftietéal zendített kidolgozni. 

K Ü L F Ö L D 
A kárombalt Imi egyezményhez Ma

gyarország alán Románia és Szlovákia caat-
lakoaott éa mái hatalmaknak csallakozási 
ugyanctak vérkaid. Etek meggondolandó
vá tetzik, bogy valamely hatalom beleavat
kozzék a moitini háborúba. Törökország 
kijeienletti, hogy maga határozza meg ál

lásfoglalását él ragaszkodik a semleges
séghez. 

A hadihelyteljelenlésekbíl IllOnlk, 
hogy a szárazföldi haditevékenység ezidő 
szerint csapén az ilbán-góröe batáron éa 
Afrikéban folyik. A német biderínek jelen 

a csapén tengeri hadereje ét légi ftortáji 
ki levékeztyaáfet. A i ÍM teáét l l i m l k 

leié Anglia kétségbeeiellen könyörög hall 
totabb legftaégnynftáaért, mert különben 
nem Ind tovább ellenlállni At angol pro
paganda hlrszolgálit az angol sziget ellen 
intetett, • nap minden óráján kller|edö né 
saet légliámadások sikerét Igyekszik leta
gadni. Ugyamkkor azonban at Egyesült 
Államokbin kétiégbei|iö módon kérik kö
vetelik a legbitáiotibb segítséget. At Egye
lőit Államok közvéleménye ét likoiiági 
•ionban elaöiorbin kereskedő éa miulán 
tlgylátitik, bogy Anglli kéizpéntzel fizetni 
nem Ind. at Eiyisüii Államok kotvélemé 
nye art kövezeti, bogy Anglia fitettég fejt 
ben adja át a nyugin lettekén levő birtokait. 

A hál ele|én hall meg Lord Rother-
mere. 0 volt as eted angol polltikua, aki 
kQlönös gondot szentelt Magyarország ügyé 
avat, „Magytrortzíg helye a nap alatt" cl 
mű világhírei cikkével Magyarország — 
mint igazaágnnk ellő harcosát OdvOzölle és 
balmotta el tisztelete, valamint izeretete tzá 
mos megnyilatkozásával Lord Rolnermerel 
trianoni szerződés gyökerei revíziójához ra 
gankodott. At atóta történt események lé
nyeién igazolták, bogy Lord Rolhermere el-
gondolatai ét jövendölései a való helyiét 
ténylegei itmeretén slapultak. 

Romániában kálómra gyilkolják a le 
tánt kormányzatok vezetőit és Codrilnu. 
valamint tártainak gyilkosait. Hírek szerint 
több mini halvan emberi kivégzett hatalmi 
tullengésáben a Vasgáids. 

M i n t a h í z e l g ő p u d l i k u t g a . . . 
A hatalmas és baráti Németország 

nem egyszer, — de már siámtalanasor tett 
tanúbizonyságot arról, bogy tennünk, ma-

nemcsak a baráti jcszomsi-édol 
• erem messze túlmenően ben-

olyan Igaz éa vitéz fegyvertársát 
—. j H b n —. ak ik r 
• • • • •d i l i 

röiink — 
mindvég 

bátzan épMrat n 
Idején 11. Németoruág 
gv ag egyuer Idolt u z 

végig étl|dk - , hi kell vértak 
t árán la. 

A nemzetek közölt! ilyen baréllégol 
egyéneién térti az, amikor egyet politiká
tok egyéni ambíciójukból — kotlllokit nem 
limerő hltelgéaflk túltengő lendnjatében, 
még külön Is meghallják aMzUrtolkao ki-
agyill kaltúrtörténeli szóvirágaik kétes étté 
kí bokrétáit. 

Pedig at történi imint • migyiror 
ttáfi német ztt^zctoíort (Volkiband) hr»i-' 
t i loi lapjának növeíber 6-i tzámábin ol-

Aktt a legér/ertobb magyar problé
mának — a földkérdésnek — a 
magyarság érdekét azolgáló gyora 
megtoldana érdeke), annak ismernie 
kell Or. P é t e r E r n « : 

„Költlbérloszövetkezetek a magyar 
röldbirtokpolitika szolgálatában" 

cimfl tnuiikáját Ára 2 P. Megren
delhető a Honszeretet Egyesületnél 
(Budapest, Semmelweis-u 9. IIL) 

.Budin-tki László képviselő beszédet 
tartott, ímelyben többek kötött hangtölvoz-
ta, bogv Mlgyirorirég németebb irodalma 
éi knliútája addig virágzóit, amjg a ma
gyar könyvek él fo'yóiralok kladil i olyan 
német kiadók kezében volt. mint Hartleben, 
Emich Landerer él Hcckenail. A Bodintt-
ky képviseld beszéde ájbdl megeztHiteiie, 
hogy a német nép teljesítményei halhatatlan 
hozzájárulást szolgáltattak a magyar nem
zett kulléráftoi.* 

Tudjuk, hogy ezek i németalká könyv
kiadók minden tiszteletünkéi éa hálánkat 
megérdemlik. Azooban at igarség ellen va
ló vétek az 5 egyszerű üzleti vállalkozásai
kat úgy beállítani, hogy keretkedői téayke-
détüknek mm at üzleti forgalma, haszna — 
hanem a magyar nernieti bullára fejlődése 
lett volna a főcélja. Urai lállengésben m-g 
rögtört fázfipoétánik kell lennie annak, — 
aki egy egyezeré számításokon és kalkalá-
dókon alspu'ó üzleti vállalkozásokba ennyi 
etzményiiéget belemagyarát. 

Kíváncsiak volnánk, hogy as ilyenek 
után, - mit izólnánik egyesek, mondjuk a 
pékekről. Ami izlnlén egyike a legiisztrlei-
reméltóbb iparágaknak, ök itolgáltalják t i . 
ez emberiségnek a kenyeret. A mindennapi 
táplálékunk egyik legfontosabbikái. Pedig 
hál — agyebár, elsősorban ők k a síjái 
kenyerükre gondolnak —, átért is vétllt-
tották ezt as ipart, nem pedig at emberi
ségnek az ébenhalátlól való megmentésére. 
Él ez termeszeiét bz, ez s világ rendje. Éa 
nem k kzvánják. hogy at állalak késztteti 
kenyér anyigi ellenértékén kívül még kélön 
dicthimnuazokat la kap|anak. 

A hatalmas, nagy l baráti Németország 
tem kívánja e t i l • 

A túlméretezett hízelgés csak 
annyit ér. mint a pudlt kutya farkcso-
váló hizelgése. amelyiknek a gazdija 
akkor sem dobna Ideje kevesebb kon
cot, ha a farkát egyáltalában meg 
sem mozdítaná. P. J . 

Zsidó nagyzás! hóbort 
A Belgiumban megjelenő ..L'ivenir 

Jnil- elmfl zsidó újiág, i belgiumi cionisn 
stöveuég hivatalos lapja 1940. évi 191. 
számában a következőket lija : 

E hábord vegén majd elmondhatjuk, 
hogy mindent 4i Jeruzsálembe vetet Nem 
letz Közép- él Délkelet Eorópáiiik egyetlen
egy kérdéie sem, amelyet ne Piletziinából 
oldtnánsk meg.* 

A belgiumi ttidó újságnak fenti fejte
getései a lúlha|tott zsidó nsgytáii hóbortnak 
ujabb kézzelloghaió bizonyítékai Esek a ki 
lelentétek is hozzátartoznia azokhoz a zsidó 
világuralmi tervekhez, amelyeknek tétételét 
• zsidóság egyébként s lignsgyobb hideg
vérrel szokta letsgidni. 

Mérhetetlen hiúságukban és mlr.dtn 
mái nép megvetésében egészen természetei
nek Iirijlk, bogy as angol katona életéi 
odaadli a zsidóság magasabb érdekeiéri, a 
békét azonban egyedül él kizárólag a zsi
dók akarják diktálni, akik abban a hitbin 
álnak, bogy a hánoiú révén megszerezhetik 
a korlátlan vllégaralmat 

Mmi u uióbbi 10 év alatt olyan gyak
ran, ágy ez alkalommal is alaposan téved
nek a zaidók. Egészen bizonyos, hogy arról 
szó swy^ahet, hogy a tildóknak • legese-' 
kélyebb beleszólásuk k legyen at eljövendő 
béke megsltotáiábin. nemhogy ők dlktálkat-
námk • békskotétnél I b t ez legalább vi
gasztald ai angol nép teasere. 

(Világizolgálit) 



|| nnv ember 30. C«lldóm<3ll\l Hírlap 

K e m e n e s a l j á i n a p o t 
rendű • Honszeretet táisidalmi egyenlet Széchenyi munkiköiőniége Celldömölkön, de
cember 14 és 15 <n. * 1 

A mindkél napon tartandó előadatok motorén mindenkit érdeklő kulturális elő 
adisok, rndvéssl bemutatók, filmek fognsk azerepelni. A tendezőség gondotkodoll arról, 
hogy t i előadások tudományos szempontból is olyan szinvons úzk legyenek, hogy rasrs-
dandt élményt jelentsenek a minden knlnrális szépért és művészetiért lelkesedd Kimenet-
alja közönségének. 

A résztelet prgrsmot legközelebbi tzámunkbzn log|uk ismertetni. Annyit marit ko-
ztilhetánk, hogy Dr. Oaál Anárás egyetemi magántanár m. klr. közegészségügyi ll/el 
egyeit), oe Országot Közegészségügyi latéul * tezelő/e ét Dr. Péttr Ernő. a Széchr-
nyl munkaközösség Igazgatóla. akinek most Jelent meg a föUMrtok politikáról szóló 
országos vlszontlatoan ll általános /eltűnést kellelt szakmunkáin A mflsor kertlében 
mindkellen elOadátl fognak tartani. ^ 

Mindkét etfladil a Otiff szálloda nagyterznében lest megtsrivs. 

A n g l i a v e r e s é g e ' R o m á n i á b a n 
Románia politikai helyzetében nemrét 

bekövetkezett lordolatlal kapcsolatban Ang
lia panaszosan emlegeti hogy Nagybritaniát 
Romániában körfllbelül 5 millió fontnyi be
lek* -leit löké. egyben 20 millió tdnt értéké 
kOlctbn ét ezenkívül még .némi olsj* el
vesztésének vtssedelma fenyegeti. 1940 első 
felében Anglia Qibta'lár. Málta él Paletzlins 
boizászámllásával még 520000 lonns olajat 
vitt he. Most Anglia eitől az olajbevltelröl 
lermélseteseo teljesen lemondhat. Kppúgy 
arról a romén olajról is, melyet dugva Tö
rökország és Görögország süttet i be stá-
márs. Még nagyobb csapis azonban Anglia 
számára, bogy Románia egész olajtermelé
sééi a lövőben kizárólag a tengelyhatalmak 
lógnak rendelkezni 

l'-ppúgy clveszli Anglia előbb vagy 
u'óbb a romániai olajiparba befektetett tö
kéül la. Hogy ilt mily összegekről van sió, 
jsllemröen mulatja as s tény, hogy mlg 
maga Románia csak 26 4 százalékkal, addig 
Anglia 316 százalékkal érdekelt a romén 
olajiparban. Nem mát a helyzet a román 

nehézipsrbsn sem. III főleg a restcai vas
művek, egy kohó mfl ék egy mosdonygyár 
sí angol befolyás báslyéi. A R-elca mflvek 
igazgatóságából az angol igaigstóaági tagok 
mér kiváltak és ez s többi vállalatoknál la 
előbb utóbb je fog kövelketni. 

A legnagyobb veszteségek azonban a 
kölcsönök terén fenyegetik Angliát, meil 
eddig nyolc eleiben bocsátott hitelt Roma 
nis rendelkezésbe, 24, 85 millió font ster
ling értékben. Szerencséje Angliának, hogy 
Roménii a hitelkeretet csak 1 millió Iont 
sterling értékben vette igénybe. Viszont 
annál érzékenyebb t t angol veszteség, mert 
ez a hitel rendkívül jövedelmező utsoiahilel 
voll. Így például at 1864 évi 910000 fon
tos államkolcsönből csak 200.000 font j« 
toll a román gasdasági éleibe, a lobbii ju
talékok alakiéban az angol bankárok tették 
zsebie Es s hitelezési módtrer 75 éven 
kereteiül volt általános A hitelek ursora-
lellege egyébként a legutóbbi Időkig Is meg 
maradt. 

Maximálták az árakat Celldömölkön 
As áreilencrzés országos kormánybiz

tosa as élelmiszereknek, és néháry lonlo-
ssbb árunak a legmagasabb eladási érái 
celldömölki viszonylatban as alábbiakban 
állapította meg 

Klősertés 160 kg-on lelOli fiatal I . ren
dű rslrsertát kg-kénl 1.48 P. 140-160 
kg-ot litial I . rendi ztlrtertét kg-kénl 1.42 P. 
110—140 kg-ot Halai I . rendű zrlisertét 
kg ként 1.40 P. 170 kg-on tetőit korra való 
tekintet nélkül kg-ként 1.36 P. 100 kg-on 
feláll, kdtépminöaégü szedett kg-ként 1.36 
P. 170 kg-on alali, silány kg-ként 1.30 P. 
Sertésköröm kg-ként 0.80 P. Csontozsllan 
lej tarok kg-kénl 1.— P. Elad csülök kg-
ként 1.30 P. Hálsó csalok kg-ként 1.50 P. 
Oldalsa kg-ként 1.80 P. Titdö, ttlv, lép, 
nyelv kg-ként 1.20 P. Vese, velő, máj kg-
kénl 2 — P. 

Búsa q-ként 22.70 P. Búza zsákból 
kimérve k csínyben kg-kénl 0.23 P. Rozs 
q-ként 18.70 P Rozs zsákból kimérve ki-
cunvben kg-ként 0.19 P. Zab q-ként 25.30 
P. Zib zsákból kimérve kicslnyoen kg-kénl 
0 21 P. Takarmányárpa q-ként 19.20 P. Ta
karmányárpa iákból kimérve kicsinyben 
kg-ként 0.20 P. Óleagerl q ként 20.93 P. 
Ó engeri vakból kimérve kicsinyben kg-kénl 
0.21 P. Új szemestengeri q-ként 16 55 P. 
Ú, izemestengerl zsákból slmérve kicsiny
ben kg-kénl 0.17 P. Mesleraégesen szltllott 
szemei tengeri q-ként 20.90 P. Metiersége 
•en szárlioit szemes lengert ztákból kimér
ve kicsinyben kg-kénl 0.21 P. Fekérbab kg-

ként 0.48 P. Oyóngybab kg-kénl 0.30 P 
Hosszúbab kg.kéot 0.54 P. Laposbab kg. 
ként 0.56 P. QOmbölyü lürjbsb kg ként 
0.36 P. Hőseié flrjbsb kg-kénl 034 P. 
Tarkabab kg-ként 0.46 P. Vegyssbsb kg-
ként 0.46 P. Lencse kisszerűi kg-ként 0.52 
P. Lencse középssemü kg-kénl 0.62 P. Len
cse ntgyszemO kg-ként 0.74 P, Mák kg ként 
2.80 P. 

Burgonya nyári rózti kg-kénl 0.10 P. 
Burgonya, OOI baba kg-kénl 0.10 P. Bur
gonya ószl rózsa kg-ként 0.09 P. Burgonya 
Ella kg-ként 008 P. 

Vaj pasztőrözött adagolva kg-ként 5 10 
P Vaj lőzö kt-ként 4.40 P. Piaci Iróivaj 
kg-ként 4.20 P. Turó kg-ként 0.40 P. Méz 
kg-ként 2.— P. Te] I-ként 0.24 P. Tejfel 
l-kénl 1.— P. 

Hizlalt ökörhúi eleje kg-ként 1.60 P. 
Hizlalt ökörhúi hálulja kg-kénl 1 60 P. Mir-
bihúi eleje kg-ként 1.60 P. Marbahál há
tulja kg-kénl 1.60 P. Borjú bús (comb, l i -
pockl) kg-kénl I 80 P. Borjúhál (pörkölt
nek való) kg-kénl 1.80 P. Sertészsír kg-kénl 
2 32 P. Há| kg-ként 2.24 P. Tepertő kg-ként 
2.32 P. Ztirszslonns kg-kénl 2.20 P. Sótolt-
tzitonna kg-ként 2.20 P. Sertéskara| kg-
ként 2.20 P Comb kg-ként 2.20 P. Lepoc 
ka kg-kénl 2.20 P. Tarja kg-kénl 2.20 P. 
Dagadó kg-kénl 2.20 P. Nyesedékháa, ds-
rállhus kg-kénl 2.20 P. 

Egységes búzakenyér kg 0.40 P. Ro
stot bázakenyér 0 36 P. Péktülemény drb 
0.03 P. 

Kétezer pengőt hoz 
egy bold föld 

Kilaait. JrsaJioldinkérrt több mini 2000 
pengd jövedelmei érhelrjnk el az ugyneve 
tett noroamf vetésiéi — Irta Porplczy Ala
dár egyik legkiválóbb hazai kflrtegyümolciöi 
vezetője kitűnő iiakkOnyvéhen. „A |0vedil-
mezö Wtsazarmelltél' ben A 200 

munkájában rémntit még arra, bogy gyfl-
möicilermelzlésünk mostohagyermekének l 
koileierneszlésnek milyen kihatználallsn 
letieiflaégel vannak. Igg pl. a megnigyobbo-
dotl Németbirödalom körlelmport|ának alig 
P/s-ál ludjs csak fedetni a magyar tatazaaaa. 

' at alap 
risrázrkban 

leginkább törle, melyek a legkiválóbb faj
iak, lermesstéiénél milyen lialakokil vá-

Oyakorlali lapaailalalai alapján részié 
leien isroerletl, hol termeszthető í 

Titkos 
v*g>'* mindenkinek, hogy egy-
ner Yetgyonhoz ]UMOD. El a 
Tágra k ö n n y e n teJjeatilbet, 

i m i i i l l i i s i r i j i i i i t 
ennek setjltaegével könnyen juthat 
nagyobb pénsramsifhei — Aza : 
egész S P, 141 1-60 P, főnyeremény 

4 0 . 0 0 0 
a P. 

19.600 nyeremény 286-000 pengő 
értékben. 

H ú z á s december 0. 
A sorsjegy kapható eortjegy-
lóAniallóknal, valamint aa öaatsaa 

dohlnylaiaálkbaa. 

lauzunk atb. 
A könyvet kiegéatfU a ktgclietyzjdtetttz 

fa|lák ismertetése él egy gyskorlall eredmé
nyeken alipuló jövedelmisőségi számilás A 
könyv ára 4 P. Kapható .A Magyar Oyi-
roOlct" Kiadóhivatala Budipesl V., Vilmos 
Cl. u. 76. 

H Í R E K 
Ritka jubileum Celldömölkön 

Ritka jubileumot ért meg váró 
özv. Hofhauear Sándorral úrnő, ahá 
bet 26 én töltötte be 90. évéi. Férje néhai 
Holbauser Sándor raáv. oszUlymérnokségi 
löintétő Cltlclóssólkóa teljesíteti egykor 
trta%áltztal. Ozv Holhiuser Sártdorné régi 

k leáoy-
Borbála. kori nevén Collein von Dezepea 

Apja reszt vett az 1848-as magyar t 
tág harcban a magyal honvedek 
Férje a bires Hamzminn építést közeli ro
koni volt. 

A leánykoriban már ritki 
. irle. bogy Deák Ferenc agy I 

nyaralása alkalmával rozrsscaokorral kedrci-
keoelt neki A nagyon elegázas, jóesivá, sV 
non humorú úrnőre bizonyára tObbon ein-

in Jó kedélyét ara ks 
bár 

lékeinek városaokbsn. 

— •ermástgaól kll 
Horváth Károly celldömölki eiperei-plébánot 
kormányfőtanácsi kinevezésével kapcsolalo-
san szerdán délben kihallgatáson |dent meg 
a Kormányzó Ur őlőmélloaágánál. 

— Ériekl látogatás. Oróf Mikes 
János címzetes érsek, volt izombathelyi 
egyházmegyei püipök héttea gtóf Czitáky 
Bélánénál hitt látogatása alkalmával meglá
togatta özv. Szőgyény-Maricb Fereocná 
grófnőt i l nimeidomölki kaalélyában. 

— Háaaaaég. Vajay Franciikl és dl . 
Balogh Zolién Oyörgy mOlöoklsvelei sebész
orvos november 23 én házasságot kötöttek 
Budapesien. — Horváth jótett cetrddmozal 
cipészsegéd éa Kerék Mária folyó bó 24 én 
délután fél S órakor tartották eakovöjlket 
i celldömölki ipátsági templomban. 

— Adventi l i tent l l t te letek. A l 
evangélikus temp'omban at ádventi belekben 
minden kedden él pénteken este 6 diai 
kezdettel esti áhítatok leásnak, ezért a szer 
da esti bfbliaóták szünetelnek. 

— Hálaadóis ten t l i i t e le t December 
6 én dilelőll 9 ónkor blliidóiilcntiiztelet 
lesz ntvavangéllkus limplomban. 

— Le lké i i é r t eke i l e t A I 
aljai ev. igyháimigia I 
érlekezlelel tartott Molllortn Jánoi 

A l 
megye folyó agyéit tárgyilták 
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— Halálosai Síécai Jánoi ayag. 
mlv. Hintál* czazdöaeölkt lakot neje a Ml 
•Mén rtraoaaal emanyt A beláleeelről a 
csaáid a következő tjáii j i l tarjat adta k l : 
Fájdalomtól meflori ailwel. de • • lalen 

tlban való megnyugváesal jelenljik, 
( lek|ik eleden drága |d bilvai, gyer 
anya, aaaganye, teatvér éa rokon Síé 

' tiol. Almáiey Anna éleiének 
folyó 62., boldog hiuaeigának 42. évé bel 

hó 29-én reggel 7 órakor rövid ate 
éa a kalolli l i l t j l t g l k lel vétele után 
latul elhunyt. Driga halottank földi marad 
ványait lotyó kd 26 én t celldömölki Kál-
váriakápolnábnn délnlin 3 órakor történő 
t II ntán folyó hó 27 én délnlin 3 
órakor a l l k l I M I I limUnllta log]ak 
a r. k. 

ök ayaaaloatta hehreinl Lelki-
engeatlelö iientmlae-lldoialol 

in reggel negyed 8 órakoifog -
: Untnak • celkUntöl-M 

kJ tB̂aaaaaaaajVt aateaâIOaBBeaanBaal 
— AllamaesélB |eg B i8lakok épí-

téaére. A belngviuVCiler a nemeikrretzt 
url körlegviöl lak B B S 4587. a naayal-
•onyiéra 3*2, a löm jénmlhilyteléra 9500 
pengő illamaegélyt at.lt U. 

- TanUggl átbeluezés. A m klr. 
Vellii éa KSioklatiaagyr Minlttter BOIJÓ 

tanárt Köttegröl Cell-
Ujoa polgárt 
dömölkre bel i t . 

— t l readel ie A Jirial lóaiolgablró 
Ztlray Életnél ét Tóik Qyula celldömölki 
lakotokat Celldömölk nagykönéghei mint 
kiteglló munkaerőket kirendelte 

— r e á t a l á l a eaaalea. A miv. 
Igaigatótig Reil László, Csaba Jótett ét 
Farkas La|ot köitégi dl|nokol. celldömölki 
lakotokat a vaaul kötelékébe felvette. Rezl 
Utsló a celldömölki állomálon, Farkas La
kta pedig a nagykanitaii 1 leltárban mint 
eégélyd[||ai nyert beoutilt. Csabi Jóisef 
ferencvárosi köiponli szertárhoz került 
aiolgálallételre 

— Athelgesée. A izombalnelyi Ot-
ketveietöiég Zalray Oyula miv. mflitakl 
eegédliaztet Siombalbelyröl Celldömölkre 
helyette át-

— Ú| t ao tdongve te tö tanoncok . 
A tiorabalhelyi Üiletveietöaég Horváth La
tos Talabér litván és Kovács Kálmán cell
dömölki fiókmOhelyi miv. lakatosokat a 

Iki Fii öbizhoi mozdony vezeiőta-

• uevaxBa 
IV JBMO A< 6itollilrl*b<ii. Sií-

— Népművelési e lőadás. A eeH-
dömölkl kötaéfhita tinácitermében novem
ber 24 én Lajtai Tivadar veielőjegyrő Cell
dömölk éleiéről, most december 1 én pedig 
Kemenesaltitól tart elötditt. November 24 én 
l l előadáa kentében bemutatásra került 
MoszkviégéiedroO négylelvonáioi keskeny-
film, mig a kövelkeiő vasárnap a Milliárdos 
Marira elmü itórtkoitiló film kerül bemuta-
llara Qirrai Reiső ipartestületi jegyző .Ami 
at ajajanlodl kimaradt* dmen tart kedély-
ipoM előadást At eWidái délutáni órakor 
kezdődik. Belépődíj nincs 

— Templomi hangveraeng At ev 
Nőegylet december 1 én, vasárnap ette 8 
órai kezdettel a templomban orgonahangver
senyt rendéi. KöiraművOdnek: Ammlnger 
Kálmán a soproni gyülekezet karnagya és 
a csöngei gyűlakneti énekkar Molnár De-
u8 tanító vezetésével Siabd Józtál győri 
lelkész „Stent maitiki' ' dmmcl tart előa
dási. Mttotmegvillii 50, 40, 30, 20, 10 
fillér, at ebből befolyó tinta |dvedaaem • 
•legények karácsonyi aegélyezését szolgál|a. 

Naggvlrad utcában 340 ölea telek, 
tele ggOmSIcalival. caemetéeel , termő 

eiólóvel eladd. Claa i Oattta-tar 3. 

— Megállapitották a aavengual-
gok i s dld árát. At árellenőrzés oraiágos 
kormánybilloia megállapította a savanyított 
káposila. ecetes vi|bab, eceteanborka. lótott 
tok ás ecetespaprika legmagatsbb árát A 
savanyított kspoazla Jogvesztői i » óecajv 
bar 31 ig avaaialiitnkenl 30 pengő. Eien-
klvül megállapította u árkormánybiztos»<o 
héUsdió i t dióbél legmagaaabb arait is 

N E M Z E T I M O Z G Ó 
Boaalle. November 30 án, atombtton 

ét december 1 én. vt l i rmp kerül bemuti 
tiata, rendel helyárakkal. Sienzáclói film-
operett 7 Kivonatban. 

Három k l l ördög. December 4 én. 
nerdán és 5 én, csütörtökön kerül lelll-
siásra. Hogyan menti meg károm kia leány 
at n|bóli nóiOléalöl. Oyönyöifl vígjáték. Fil-
táret kel rá rak. 

Erlilikii iirt i Viiir s. Ulti 
..Erdélyi 

Ok alaiilliaiait dráfa etap taatvera, 
SiBsaJ, ahaváj teereáred kabaatra, 
ABaptfbaaa izlv vaost oly édesen ver.. 
Lágy advozolve iráinor, azáiaearatarl 

, - Pttoti. 

Mikor vitaiaiéri tnrlához • ttékely, 
Segesvár alatt megmozdult a lant. 
Ogy alti. lalgatoll él ágy jajvenékelt, 
mini halott fiinak keiében a lent, 
kl ott hullt el egy taták ditdabegytől.. 

Eliimultik a kát ág redői, 
ömlött a oap, mint • könny a nemekből, 
t meni Horthy mellett dalolva Petőfi I 
- Kikélt a altból I .. 

Éa mint Bem apó 
oldalán egykor — moat Horthy mellen 
lépdelt vele bünkén n égi lakd, 
élén l rég vitt honvédseregnek I 
S pergett a ven. És náUt a dal a linlon, 
i ügy dalolt vele a baknereg, 
hogy Krmelléken éa a Siamoiparton 
ilrva hallgatták mind ai emberek I . . . 
Varad alatt királyi hintón várta 
Uailó király • Vezért t • Köllőt, 
t klet ölét • Királyhágó kitlrta 
a lénynek, mit régi emberöltők 
sem Láttak nettben a tisiiábban ragyogni, 
hegyről le éa lel, végig szál völgyön, 
l nem tudóit már régen Így mosolyogni 
Caabl ha népe a Síékelyloldön I . . . 
mint moit • lelkes, tobzódó örömben... 
Cuk. Hlromsiék él Benterce Nisiód 
adták lovibb dilot t|kakoo a tiól. 
hogy többen vagyunk most, u|ra lóbben, 
• leilvér elérte a testvérkéiét! 
Hahó Kolouvár 111 
Mátyáa váróéiba 
hotaannia lényben moat áj ál veret 
és á| dal cseng: nem váriunk bliba 11 

Hahó Síiligytág te bünké nép vidék, 
Oycrgyó, Benterce t Stent Anna tava, 
Udvarhely, Torda ée minden ólt u é k : 
boldog lírással fnsillok haza I 

Ki t i i l l t • dal, akogy mentek ketten 
ét döngött a isid • bakancsok alatt, 
ma Stamosájvirt. holnap Siáairégenben 
a holnapután a Hargita alatti 

Bt jíraak végig szép Eidélyornágon. . 
Virág buli eléjük . hisuk tokin, 
tmit eltipor kemény honvédlábnyom... 
S hervnit n Idő, ahogy elrohan. 
Minden virág: nttanórt Unta dal 
éa minden virág : egy kemény parincs I 
Ea gyöt • versi 

Éa a bonvédbakanci 
nyomán kiviril a magyal diadal 1 
...meri nem látott atebb metgyát emberöltő, 
mini e virágba borult öezl úl, 
melyen növel és dallal teli hitr 
rőgaierző Hadar • a feltámadt költő. 

1940 neptembet 13. 
Fekete Sándor . 

— Lakfcelaváltoatatdk gyakran ei 
aak abba i hibába, hogy • kl vagy beje
lentésiéi elintézettnek vélik a cukor át élei-
mlner ügyeket i t . A lakbelyvilloitttókntk 
a kOzlégháián élelmlaier kijelentőt it kell 
kérni ét u áj lakcjbelyjo ai éJsjasuézi hi-
viasfbkban leadni, meri elleneseiben nem 
»ap|ik meg cukorJegyBket, *Budapetttr • 
nirjegyet tea. Körkiukbin • lelvett bete
geknek ia le kell aánl cakorjagylket. 

G R Z D i l H I B E K 
Piaci tá jékoztató Budipeilen folyó 

hó 25-en at alábbi aertéi irak voltak: Ba
két ISO. közép 154, kete 152 fillér kg ként. 

Nemetországba. Caeh-Morva pro
tek torá tus terüle tére áa St lováklklá-
ba aertéat aaállitók flggelmébe I Fel-
hívjak ai éldekeltek figyelmét, hogy • Né-
meloraiágba. Cieh Morva piotektorálui la-
rülelére éa Silovákiába irányuló tártál kivi-
tel feliéielei megválloilak, 

QaboBairak. Bóia 23 55, tort 19 58, 
tab 21 80, aörirpa 26-50, árpa 24 50 pengő 
q kent. 

Magvak Kölea 38 —, borsó 5040, 
bab 43 40, lucernamag 35000-42000, ló
heremag 200 00— 240 C0, blborberemig 
145 00—155 00. muharmag 45-00—48 00, 
bükköny 45-00—5000 P q ként. 

A bellöldl piacon a búia torgalma u l k 
keretek kötött mozog. A kereslet a malmok 
rénéröl válloiatltnnl élénk, enel nemben 
atonbtn • kínálat meglehetősen tartóikodó. 
A ronlorgalom ógynólván leijeién iiflneteL 
A csöves tengeri forgalom az elmúlt kit fo
lyamin megélénkült, még n lml l in i leket • 
forgalom tovibbl élénkülélére, mert at eifl 
léaek miau a lengeti töreté lok helyen 
iiOnelelt A tengeti int legtöbb helyen je
lentékenyen maganbb, mint amit érte a bi-
valalosin megálliplioit 22 pengóa méjuil 
momolt tengeri i r alapján meglehetne fi-
tetnl. 

Tol l kivitel Németorazág leié Irányul. 
Arai a következők: la. pekely 1140-11 50, 
III. pehely 8 50-8 60 P. 

A juh kivitelre vonatkozólag lelviláso-
i l l i i t adnak a Külkereakedetmi Hivalil Ki 
rendellaégel éa a Migyn Ai'at át Alim 
Termékek Kiviteli Siövetknel, Budapetl, 
V.. Aulich utca 8. 

Jókarban lévő használt széna-
s z a l m aprést és tengeri szárítót 
keretünk. Clm a Kiadóban. 

— Addsdk fiageimébe. Eddig uok 
at adóiók, akik adójukat évenként novem
ber 15 lg teljes egészében befizették két 
náiaiekos kimallérítési kedvezményt kap-
llk. Ett a kedvnményl • pénzügyminiliter 
most kiterjesztette azokra az adózókra i i , 
tkik adólarloiiaekat él pedig ágy at eset
legei hátralékot, mint t folyó évi etőirált 
december 81 lg teljesen kiegyenlítik. Ka-
mattéfftéei kedvezményben cuk a természe
tes némelyek réaieslthetök. Tékát, akik i 
folyó évi tdótittoiáiukat december 31 ig 
rendezik, a befizetett tökeötneg ulán aiá-
mlttndő két n i i i l éko i ksmattérliési kap
nak, amelyei • községi él viroti adóható-
lágok jóváírnak. 

— Bár gazdag lehetnék — lo-
biizkodfk aok ember. — El á vágy nem 
elérhetetlen. Egy három, vagy mialil pen
góa illtmtortjegy tok boldogiigot valóra 
válthat. Közeledik december Se, t huiái 
Ideje, viaárolja meg aorejegyét. 

— TBzeaet. A hét lolyamán egyik 
éjjel kigyulladt Dinkgreve Nándor tiattulij-
donot Rákóczi utcai bizánil, amelyben Bog
ait U l t i d miv. kiutaz lakik, a tokát. A 
látat a vetüli villdtotonyból vettek tere, 
aionnal felkeltették a báibelleket, • a tüiat 
nkeiolt bamaroaan elfojtani. 

— Orazáqoi váaárok. December 2, 
hétfő: Sárvár December 3. kedd : Oyömöre, 
Nigykanina, Zirc (ÍV.). December 4, izei 
d l : Tapolca, Zirc (kv.). December 5, cio-
lörtök: Caepreg. Picsa, Celldömölk. Decem
ber 6, péntek: Lenti. Nlkla. December 9, 
hétfő: Ferlószenlmiklót. Nagymaros, Szé
peiké, Várpalota. December 10. kedd : P ip i , 
Zalaegerszeg. 

— Felemel ték a t Itali célra atol 
gáló aaeii aladáal árát . A pántigymi-
niizler I t hall célra nolgiló t t e t i egyed-
áiuillásl etadáil árit hektoliter fokonként 
két pengővel feleméire. 

H I I I I ' k U l U T I l l t H U 
Xladja I A Turul^zöváJlájéf Kamana.allal B. T. 

Fala<ö. klatro: Tak*U K*rol». 
Lapzárta : caUtOrtÖk dalban 11 órakor. 
Turtjl.rtyormla nyoméit. CaMdömolh 
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