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Szerkesztőség é s Waaóhivata!:
UíakvrrveNitndör köuyvuyoioűa;;. CiellJOmöuou,
iO*'mtéifáúk a szell.'mi részt illető i llem yek
hirdel.'';ek,..«s' mindennemű pérjziltóekek.

azt, hoc? az illetőnek elmegy, a kedve a szépért éa nemesért és faluja boldoguláséért
további propagandától, mert ha az intelli lelkesedni az mégis más ..remim! látja a
Hz Tataki akár tárosban, ragy falun gencia nem- mutat rokoaszenteTéapártfogásba világot, mint.egy öreg h ac i.)
valamely közérdekű, intézményt akar létesí nem veszi az olyan ambiciózus fiatal embert
Szóval mióta ők köztünk vannak, é g j teni, Kunak a nehézségekkel és a közönség ki hevül a'község kuilurá'is fejlődében, akkor má«után keletkeznek a koHtirahj intézmények
indoleociájaral már eleve számolnikell s annak is elmegy a kedve tőle a a.ptáa a Magyargenesen. -Ag. ev. Ifjúsági..egyesület,
mi
kulturálatlan- sö
áteajajáa*! nem ««ah«ri Hmaipia.'. sflirnben • közsig nagiobb
mely égyestlíetiiék van-dalmdája ésr k ö n y v
az egész kísérletezése, ez itábyban dugába létiéghen marul!. mint' ezeTőU "idll, mért BtfiK A iütliolikus ifjaknak szinten .van da-'
dől a még hozzá a/ iilstönyk fáradozásai akkor mar m-m akad, ü- ismét • hozza mer lárdají. Az evangélikus ifju-agua* van már
nemhogy elismerné a uagyközQuség^__?lleo- nyúlni, hogy faluján a vele i gyűlt szegény színpadja, ahol nagy sikerrel jidták elő a
Üyimesi vadvirágul,, melyhez tiittve.-.-i kivitelű
kezőleg röhög rajta, (pardou a drasztikus hazánkon is segítsen.
kifejezésért, de azért használtam, meri saj
Hvövtden néhány p:iidáyel akarom c sk díszletek vannak, melyek a faluban képűnek,
nos igy van a mindéi,napi életben) Azt mond még összefoglalni és kedves'olvasóim elé azután a faluban megalakul! a-teí folyamát)
ják: ügy 'kell neki, miért fogott bele, miért konkrét .példsk-at hozok kl, hogy mit tesz az, ' a Gazda kör, vsn neki á"?ndó 2 > t o b i s heakarja a falu nyugalmát^ megbolygatni.
ha egy községben az -inulligencia pártolja a' < lyisége is; továbbá a Tobbteruiefési Liga,vels
"
Ugyanis hazánkban ugy a városokbau, kulturális, egészséges áaiadast. Péidat ve-zek karöltve a téli gazdasági gátiad iskola, ahol
de kö önösen a falun kétféle gondolkozású Magyargencsről, melyben tiz év óta lakom; ' a-kisgazdáknak szakszerű előadások tartattak
"ember típus vat. Az egyik fajta ugy gondol annak minden kulturális mozzanatáról ludn- i betentiut bitakat az okszmű e- modern gaakozik mint Pstó Pál uram, amit nálunk kon- másoró van, mert nagyon érdekel és I K ve I dáikodásról/s a méhészetről. Szervezés alatt
i van a szövőipar in-..liu-.:outa5j és tanítása,
zervaltzmus uánynak neveznek,1 a másik lőmmel kisérem.
I a Sporlesyesület átszervezése, a Levente
pedig a haladni kiváoó irány, ami szintén
A bábot a. ideje úem volt alkalmas aría, egyesület éa a villany'világitási akció.
helytelen nyomokon jár, az a forradalmi a ho.j a község valami nai-yot haladjon kultu
Ezeket a pé'dázat csak -zért h. ztam
Iá Karolyi Mihály í s társai.
rális térsti, agy alkolaaWiöí "azonban uiégi*
Azt hiszem kedics olva.-óközflaség, ne beszámolhatok. A községnek azonban nem fal az igeu tisztelt olvasóknak, hogy - okuljet.e.k
belőle,
hogy olyan W J . ,b. n. is uiint
kem ad igiízat -ebbe-n a kérdéabeu,. ha azt szolgai dicséretére, -de mivel kOzérdekel..szotmondom, egyik irány s-m helyes, hanem h» gáit ró'DS, azért ieirom. hoaj tanú'junk be- llagyárgeucs, néhány év eBü még álmodni
jó rá a kif-jezé.-, az arany középou-Tekint tőle. Boldogult'Király János járásorvos több seoi i.it'rtui, "hogy az igazi- tuuurauak az
sünk ol most minden politikától, hanem vo szöri sürgetésére és közbenjárására, sikérült alapjait letudjuk rakni, ma mar a részbeni,
ha ném is a teljes Összetartás révén ott tarnatkoztassuk ezen előbb említett elnevezést 5000 korona államsegélyt a községben léte
tuok, hogy a környező kössétek szellemi
a kulturális életre. A kultúra, a haladsz, azok sítendő artezi kul javára kieszközölni. A mun nívóját máf túlszárnyaltuk sok tekintetben.
szerintem nem ismsruek maradi koozarva- kálatok meg is kezdődte;, de kitört a Károlyi (Esetiegrs megbr.ntásérl előre is boe-ánalót
tizrou-t, azoknak"haladn'ok kell a' korral, forradalom, a munka félbemaradt é. a köz kérek azoktöl a községektől, kik ezen előbb
természetesen bizonyom józan határok között, séget nem lehetett többet reá bírni, se pedig emiitett kijelentésemért sértve érzik magukat)
mert az külOnben slesaphat az. ellenkező az intelligenciái, hogy az artézi km tovább
Tehát ezekből az adatokból csak azt a
végletbe, ami előidézője lehet forradalomnak, furaasék es elkéazüljön, hanem sajnos a mai konklúziót akarom végérvényeaen levonni,
vagy kommunizmusnak. Viszont pedig min napig is félben maradtan ált. A Károlyi hogy érdemes ugy a kisváros és a falu kulden városi és falusi vezető intelligens ember rezsim és á knmmunizmu? ném volt arra turnus fej ődí>ével tOiődm e» vesződni, de
nek- eminetis kötelessége, hogy a nagyközön- alkalmas, hogy a kultúrát szolgálja, hanem art nemcsak egy embernek kell magáévá
aéget ragadja ki a mindennapi letargiájából inkább a destrukciót Akadtak- ugyan, kik lenni, hanem az egész intelligenciának ki kall
és nemtörődöm konzervatizmusábéli azoknak színielőadást rendeztek, da ezek oagyobbára venni a részét, akkor azn'.án a kevéssé ina segítségére kell lennünk,, bogy kulturális céltudatos propaganda darabok voltak, -huny telligens ember sem lesz bizalmatlan, sOt
élvezetekben 'őnekik is részük legyen, akik a a konmooizmusoak híreket szerezzenek.Vol bálasan veszi, ha foglalkoznak a törődnek
mindennapi nehéz testi vagy szellemi mun tak olyan gyaszlovagok is, akik mozit akartak vele. Végeredményben pedig mozgalmunknak
kával keresik a kenyerüket, hogy azáltal lel felállítani! hogy a nép jobban menjen, sze nemcsak a falunk, vagy városkánk, amibén
kük agy kiesit felemelkedjek a mindennapi rintük közbe sikamlós darabokat is adtak élünk, lakunk és halunk veszi hasznát, ha
anyagi gondok fölé, bogy azáltal táguljon vo'na elő, hogy a népet még jobbsn hatal nem közvetett utón szegény hazánk is, amire
ismecetök, miáltal nemcsak maguk, hanem a mukba tudjsk keríteni, de ez nem sikerült pedig ugyaecak nagy szüksége van.
nemzet: is hasznát veszi, mert annál biztosabb nekik oly mértékben, ahogy ők azt gondolták
Mdaky Egon
alapokon áll égy nemzet fundamentuma, és szerették volna.
a magyargencsi TÖbbtermelési Liga
mentül intelligensebb a lakossága, mert az
A kommunizmus után kezd Gencsen uj
elnöke.
olyanokat hamis jelszavakkal, lári-fári Ígére
életfelfogás derengeui. Circa egy fél évig
tekkel és mesékkel félre vezetni
ismeretterjesztő -.
Ha egy községben csak egy-két vezető- I vagy politikai vonatkozású előadások lettek
ember van s azok veszik kezükbe a község tartva, melyeket legtöbbször a községünk
Szinte félvo irtuk !e*a fenti nsret Tud
vezetését, hogy az kulinrali.-tsrr fejlődjön, ott közszeretetben álló körorvosa dr. Szontpélery
hamarosan mutatkozik az illetők munkájának Kálmán tartott, továbbá a követkéz-', évben niillik a' múltkor egy cikkünkkel kapcsolatban,
a gyümölcse, de nehéz azon falvakban kőz- megalakult a Hangya, SportngyesOlet, majd a mely véletlenül Wilaonról mert szólni, az
érdeki'i dolgot keresztül vinni, ahol sok az Tűzoltó egye.-ület. De ezan szép erkölcsi ered egyik budapesti napilap lávgyalogló munka
intelligencia, -mert ahány intelligens ember mények, illetve sikerek dacára igen lassan társa vagy esetleges czelldömölki hívatlan
van_s_ faluban, az mind máshogyan gondol mant minden előbbre, mert bizony az intelli tudósítója alaposan fejünkre olvasta bűnein
kozik a ritka faluban vannak valamennyien gencia nem mulatott elég megértést ezen ket és kioktatott bennünket, hogy a Keme
azon a nézeten, bogy közös erővel hogyan dolgok iránt, így egyesek fáradtsága, már nesaljának nem illik tudomást szerezni a nagy ,
'lehetne, a községük kultúráját előbbre vinni, csaknem" illusurissá vált, de szerencséjükre világ eseményeiről Ahogy a címet leirtok,
sőt ellenkezőleg, ha az egyik valami "üdvöset az...1923. év őszén ngy a katbolikusokoál, mindjárt az ötlött eszünkbe, hogy az említett
kezdeményez, a másik része azon van. ho mint az evangélikusoknál tanító vála-ztás napilap bizonyára olyan módon juttatja be
gyan vess-n neki gáncsot, bogy ne tudja volt s ez hozta meg a község tnrsjdonképeni cses olvasót tudomásara, hogy Poincare a
eszméjét diadalre juttatni, vagy ha nincs is renesaneeját (Nem skarom ezzel az előbbi czelldömölki bírói állásra pályázott a ott érte
benőnk határozott ellenszenv az *nj;tások érdemes-tanító urak érdeméit keveselni, vagy ez a. sajnálatos és érthetetlen baleset Azoniránt akkor padig annyira indolensen veszik lekicsinyelni, tie hiába, egy fiataj ha tud a ban -remélve, hogy az üj Nemzedék monka-

. Kultúra a falui.
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Poincan megbukott

Kizárólag elsőrendű
minőségben a
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Budapest, Calvin-tér 1.
Alapíttatott 1860. évben.

Női és férfi ruliaszövetek.

Női, férfi és gyermek-fehérnemüek.

Kizárólag elsőrendű
minőségben a .
legelőnyő zebb
árakoa.

l Vászon és mosóáruk.
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beszerzi iavasii ruhdsxöveteit él
ruhaszttkséflietét, yözödjön meg,
legjobb árut a legnagyobb válasz
és a lefrtcsöbl) árban •
===
fl

társai már lüégU esik mngtánoh'ak'. .ohrsJol a
alAlap is kfgp-i- ehgedalmük reményében In
-rbsrésza.iitünk irai a oimeL
" j__'
Másis^iSdeimciiteií nyomatékosan kije*
lentjflk: hugy Pmociretraucia' miniszterelnök
• volt » mivel
roa'iíya^áliarap.ilgársáírafzideig
. * - ' nem pályázott, nem nálunk :jbu'< ott meg, hanem ojiriaza. átég pídtg'egéizen szabályszeítten éa o'ytnlormáij, hogy se a. francia
nemzet nem hajlandó tovibb' azta-pdíitikát
a gsCvatSi-t
köveim, amelyet é) képvi.
geseí nem akarjak az fi-ceijait a saját jobb
meggyőződéseik ellenére szolgálni. Poincare
a megtestesülése volt annak a széliemnek,
mely 1914 ben a németek elleni VgyOlnlettfíl
indíttatva vállalta a. háborút s auagybáboro
' ntán minden addigi szép szózataikat megcsú
folva, » legnagyobb kíméletlenséggel -fotytattaa legyőzött népek tóukretétolél. Amit C e
menceau nem egészen diú telenül kezdett, azt
folytatta Poiuojré te j e . dic őségg'!,Csakhogy
a dicsőség u.m al s id < A b< b r hosszú
ideig zöld, de vegüi. ia elszárad "ns elhervad.
Clemenceau és Poincare is ugy járt. Az e r ő
.szak és Qldözés .politikája is c-ídot mond
egyszer. E'őbb vagy utóbb, de biztosan.
r

Hogy ki lesz az utódja, még nem bizo
nyos. Mi:yoú tervekkel es szándékkal -jfln,
nem tudhatjuk. Mi se, de az Oj Nemzedék
se, üoiia ueki jobb luilosivói - vannak. Neki
esetleg ran ugyan párisi todó-ttója is Pesten
a Partiien únilboo, ami azonban.' csak egy
szerű mulatóhelyet jelent, Mind -n -tr-- az.ui
ban annyit sejthetőnk ar Dj Nemzedék külön
engedélye nélkQl i->, hogy utód|ának más lesz
a programroja, mint Poir.caretiak, mert bisz
ugyanolyan programmal ő is a bukás elé
nézne hamarosan, sőt az i * valószínű, hogyha
elődje a kíméletlen politikája miatt bukott
meg, akkor >az utód nem fog még szigorúbb
i, -mert "»lsör~maxu~1éfit a
végsete. ' - .
,.-.;'- ~
Ezzel a hírrel kapcsolatban még cssk
annyit jegyzőnk meg, ho.y nemcsak Wilson
nem ismerte Czelldömölköt, ami reá nézve
nem szégyen, hanem az Uj Nemzedék se
ismeri se Czelldömölköt, se a Kemenesalját,
ami más elbírálás alá tartozik.. -

A hét politikája.
A bosszú ideig tartó pénzfigynWRszler
váltság elintéződött. A kormány végre meg
találta az uj pénzügyminisztert Korányi Fri
gyes báró volt pénzügyminiszter a jelenlegi
vet személyében. Az uj pAuzOsyminiszterre vár most.az a feladat, bogy a kül
földi kölc-öoce! kapcsolatos talpraállita3i ter
vezetet megvalósítsa s a rendelkezésre álló
két év alatt az államhastartást rendbe hozza.
A tervezet nem ismeretlen Korányi előtt,
hiszen a külföldi kölcsOn ügyében folyt tár
gyalásokon mindig részt v»tt, viszont a ma
gyar peozogyminiszteriam . sem- ismeretlen
terület előtte, mert Hegedűs előtt tobb mint
• g y é r e n á t ő volt az uralkodó benne s mi
niszterségének emlékeképen bírjuk kezevoná
sait az immár elértéktelenedő apróbb pénze
ken egészen a 26 ezer koronáig.
A héten elutaztak a népszövetség ki
küldöttjei, akiknek feladati volt a magyar
^TT»fiBkai és gazdásági élét"vezető embereivel
.i, tárgyalásokat folytatót s igy - tájékozódást
szerezni az ország állapotai felől Dgyanesak
•zen a hétén. beterjesztette a kormány az
ország helyreállítására szolgáló tervezeteket
a felhatalmazást kárt annak keresztülvitelére.
Az úgynevezett felhatalmazási javaslat pénz
ügyi diktatúrát teremt, melyet két éven át a
.kormány gyakorol abból a célból, -hogy az
ország gazdasági életét egyensúlyba hozza:A

Weiler Test vérek
divatáru üzletében kapja meg.
Czelldimölk. Járásbiréságl épület.

tervezet azon az alapon épül fi!,- hogy a kül -itlszter ezeket a ciivá;ó iíareiaj időnkén
földi kö'c-öii segítségévei 'fedezi a hiányokat kiadott utasításában, kinelyb?n ágabonaüszög
addig, in.g inas." intézkedések keresztülvitele- •j elleni védekezésre szólítja fel a gazdákat,
,vw »R a «m bsvételeit egyenlővé . teszik a l részletesen szokta ismertetni s-ezeknek utakiadásokkal. Az altam kiadásait csökkenteni | sitáí.ait követve, a gazdák biztosan védekezfogjak olyan mudoe... hugy két eve" beIBi 15 | beinek a sokszor elérni csapás jellegével biró
ezer tisztviselőt bocsátanak <es áz admi [károsodás ellen.
A csávázási eljárások és a csávázó sza
nisztrációt a. lehetőségig tgy-zisrJHt^t. — Az j
egész .•tliamháztartásban.életbe" léptetik a-íng- rik mérlegelésénél nemcsak a gabonattsísg
nagyobb ménekben ai takarékosságot. Mai I elleni ható kép-issé-üket, hanem •./.gabona•rérzrAI aa. állam -tovéii-TnitV'ffikH.rii 'ogiák.
í ' f [.magvak c-ir.izágáza való hatásukat is tékiaEltörölnek egy néhány kisebb adót, mint pi. tétbe kell venni, mert azt nevezhetjük miaa legyver ádnt,•hadmenteeségi adót, általános den tekintetben jó csávázó szernek, amely
jövedelmi 'adót; uyeroméayadót, őrlési adót, "nemesik az üszögöt Oh meg, Hanem jótakoezz"l szemben a földadót ja más fonlteabb nyan hat a mag fejlődésére, serkenti a'csí
adót lényegesen fOlawalnek. br földadó a ka rázást Í igy jobb és több termést eredményez.
Az "országunkban széllében hosszában
taszteri tiszta i3vedelem_26 ssázáleki Issz.
Súlyos, adót tetaek Íj-a háború óta szerzett használt rézeáiico-í csávázás pl. i ulajdonképen
birtok-A>a is. ami bizonyára a í evést oiszág- a két szempont egyikének séra felel meg \
banjáltalános^helyéaléssel fog találkozni. Az maga teljességében. Egyrészt a gabouam3gállami üzemek parádéimét fokozni fogják s vák rézgáticos csávázásival-se magvakon levő
D « I O Öljük meg,
esetleg a.jfived..ime>őségcéijábri! a kormány ttizö4sp:)flS rrtuIajdonképeu
a vasutakat is bérbe adhatja. A. kormány" hanem csa'; bitfaltatjuk ezek fertőző képes
ségét
és
ezáltal
csak
részben
tompítjuk káros
felállítja a magyar nemzeti bankot, amely az
ország penzszOkségletét lesz. hívatva ellátni s hatásukat, másrészt a rézgálic károsan befő- .
a pénzmennyiséget: lehetőleg csökkenteoi fogja. lyásolja a gabona csírázó képességét. Össze- .
. Á javaslat legsúlyosabb pouljai, hogy hasonlítható kísérletek kimutatlak, hogy pl.
aa.ország kénytelen lesz ..egy külföldi ellen á rézgaliccai Csávázott buzá a más osaváíóőrző beleszólását eltűrni s a magyar nemzeti anyagokkal pácolt búzával szemben 25—30
bank arany fedezeténél majdnem 80. száza* százalékos terméscsökkenést mutat s így a
lékét külfőldői őriztelm. A lakbérek emelése terméstöbbietben j-lenlkező veszteséget:okoz.
fokozatosan torteaiks a tiszivis>:ök a'hiké- a gazdának, ha ez az eljárás teljesen meobe i ri.-i-ie-üket fokozatosali' kapják meg, de tesiteoé a gabonatermést az OszOgtOI. Azon
a t Ijes értékét nem érhetik ei. Mindenesetre ban a rézgálic csávizisnál legújabb vizsgála
nagyon súlyos javaslat, azonban ha az ország tok szerint ennek a lehetősége sem áll fenot,
helyreállítását sikerül vele elérni, ha pénzünk mert á rézgálic amint előbb közöltük, nem
állandó romlását sikerűi megakadályozni, öli meg az"üszögsporát s igy fos.-ni az 'időmint. ahogy pl. Ausztriában liasonió intézke járá tói és a mag csírázásának időtartamától
désekkel máris sikerQlt, akkor örömest el kell függ, hogy az üszög mennyire tud elhatalma
vállalnunk. Csak ugyanolyan enereiat a fcivi- sodni a rézgáliccal csávázott buzáo. Ezzel
telbsa H a feltétleu igálBágói OS uléltányos- magyarázható az, hogy dacara á z országban
Ságot kívánunk a végrebajtásbaui mint amek olyan széles körben elterjedt rézgálic csavákora szigorúságot a tervezetben látunk s akkor zásnak az üszög- kártétele gabonamagrak ban
az eredmény egyrészt, nem fog elmaradni, az egész termés 5 —10 szazaiékát meghaladja.
másrészt a súlyos terheket mindenki szive
Hogy a csávázás elmulasztásából éa a
sebben ! gja vállalni
rossz csávázószerek alkalmazásából milyen
l á t j k származnak, arra nézve szembeötlő
lépet nyújt az alábbi hiteles statisztikai adat:
KatasztrálisJtoidankfinL csak. 5 százalékos
Még igen sok gazda, és gazdaság ma üszOgkártételt számítva —pedig sok gazda
sem látja be annak a szükségességét és fon ságban 30 százalékot is meghaladja — a
tosságát, hogy miért kellene vetőmagvakat az terméscsökkenés f>4 métermázsa. Ez a mai
őszi és a tavaszi-vetés előtt csavarni, illetve 300 ezer koronás ár mellett 120 ezer korona
pácolni Sokan még ma U arra gondolnak, veszteséget, jelent katasztrális holdanként
hogy ezen fontos gazdasági teendőknek szé- Molt évben az országban bazával bevetett _,
terméuterület kettd millió katasztrális hold
ak arra vál
volna, hogy sgyes vállalatok, amelyek csává volt, ennek terméshozama 8 mmázsa átlag
zószerek gyártásával foglalkoznak, mentől terméshozam mellett körülbelül 16 millió
többet adhassanak el gyártmányaikból. Hiszen mmázsa volt. Az & szazaiékos üszOgveszteség
ha az utóbbi övek erre vonatkozó laphirde mellett — ismételjük ennél a tényleges
téseit olvassak, bizonyos mértékig igazat kell J üszögkár sokkal ntgyobb — az összes terü
hogy adjunk a gazdaközönségnek, mert tény leten eca 800 ezer mmázsa csökkenés állott
leg sok olyan hangzatos uevü és semmi ér be, mely a mai értékben több mint 250
tékkel nem biró csávázószert hirdettek az milliárd kárt 'okozott áz országnak. Ez a
utóbbi időben, amelyek csupán csak arra horribilis Összeg egyedül csak az üszög által
voltak jók, hogy velük a gazdaközOú'ség zse- a búzában- okozott kár értéke s ehhez járul
béből a pénzt kicsalják. Azonban egyrészt még a többi kenyér és takarmány magvak
hatásuk a gaboaaüszOggel szemben nem volt ban okozott károsodás, amely ennek az Osz- megfelelő, másrészt többnyire károsan befo szegnek lényegesen a többszörösét jelenti. Igy
lyásolták a-gabona csírázó képességét és ezzel tehát teljesen megérthető, hogy a földmive
a termés mennyiségét. A löldmivelésügyi mi- lésügyi kormány mindent elkövet a magvak Z
niszterium fslismerte e kérdés rendezésének osávazásának az egész ország területén való
fontos mezőgazdasági voltát' és elrendelte, kötelező végrehajtására, mert ez nemcsak a
hogy' a esávázószereküek s egyáltalán á nö gazdák érdeke, hanem as ország eminens
-*
vényvédelmi szereknek a forgalomba hozata érdeke is. . --,
lát csakis az illetékes szikintézetek együttes
Minden
csáváaist
illető
szakkérdésben
véleménye alapján lehet a jövőben forgalomba
hozni, mert csak igy tátja biztosítva azt,hogy a m. kir. Növényeiét és Kórtan! Állomás
ha a gazda pontosan .elvégezte a' szükséges (Budapest I I . I)jhrői-ul 17), a csávázó szerek
mnnkálstokat, ugy teljésen mentesítve legyen beszerzésére és á. csávázási eljárások helyes
az oszögkarosodástól, A földmivelésügyi mi- gyakorlati kivitelére nézve pBdig a m. kir. .
földmivelésügyi minisztérium Gyógy és Ipari
J
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megbízhatóan és gyorsas.

Nővenylorgaliti - irodájának Nov.-oyvedelmi
Elhunyt ápoló BŐS ár. Balogh Mária i
' Heghivő A czelldömölki állami polgári
osztálya (Budapest, IX. I.onyay utca 7, 11.26) i Anzelmé .kórházunk ápoi«Y nővére 25 éves j iskolai ifju<:igi t-egitő egyesület évi „leudea
díjtalan MvHagoailAssa! szolgál a hozzáfor- I korában vasárnap, élte 10 ónkor tOCŐgyul
közgyűlését április hó 6 án (jövO vasárnap)
dulók részére és OnkCtségi áron beszerzi a Istiásban meghat. K- do>n temették igen délelőtt 11 órakor a városháza tanácstermé
- esáváxáshoz szükséges. v.-dekezfl szereket is. uigysraum közönség részvéte mellett. A te- ben tartja, amelyre a t. tagokat s az érdek
metasi szertartást Ja-,üi Bernardlu apát vé lődőket tiszteletiéi ..meghívom. Dr. -Ptetnita
,
Ferenc, eloOk. - '
Tinódi i M|T«*«ki cserkésztáborban gezte segédlettol. " ' '
Vitézi tétek. Radó Gyula és Rtdé E r
.
K5srflnelnyüvánitás. .Mindazoknak.akik
Ajánlva a tábor vendégének, á ezel domolki
mér kemeneshögyétzi földbirtokosok l * k a t kórházunk fiatal apnlóaőverén tk temetésen
járás (Cliikárának.
Heggel a táborban.
H hold 400 uégyitTÓ?ol földet ajánlottak fel megjelentek, ravatalára koszorúi vagy csokrot
vitézi telek aéijaira.
helyeztek, az ipartestOletiiek, hogy gyászko
á sátornak széién, á vezéri helyrfll
•
. t M t t t a i H n l t - . a laerevMfceJaiat, "A csit, a városnak hogy a lovakat, a rómátath.
íro a főparancsnok nirtetén lellendüi.
~~
TiUkOzségtiélt"Bőg;
Mllllul|ét lii.il.ilaBul buuaá •
B rus a bomiuka, tan .az álom nyomja, y . megjeleul kijriiiati;i.ttdelet szerint ezentúl a, tott rendelkezésre, úgyszintén a Kath. Le
hazai termAesü (át észtetek "lelett tulajdouoAvagy sokasodik szegéuyoek a gondja?
gényegylet és Vasutasok e, • .sülele, mely
I saik azsbadoo rei.d.'.keznek.
L> hogy körülnéz az ijíó csemetéken,
egyesáletek testületileg, zászlójukkal vonultak
A gynlá után szedendő kinestári ha ki á temetésre, fogadják köszönetünkéi.
Söiet arsrettói -elsírna nak szépeo.
^ ...
szonrészesedést * komién) (elemelte, Így a
Sij.it szemébSI az ajmot messze üti.
A korház vezetősége.
kicsuiybeii való vétenél egy dobót gyufa ára
Nagy szöges bakkaucs.it goudosan befűzi. '
Hazafias ánnspély. A keDSeoe^agaatt
500 koronában állapíttatott meg. .
Kényelmes léptekkel sátor elé ballag,
Vaskos lábnyomától messze rebg a parlag.
A Kemenesaljái Takarékpénztár rt. ev. ifjúsági egyesület szépen ünnepelte meg
'"' A lobbi is ébred. Hat'tk az agy n y o m j a ^ - - folyó- hó 27-én tartotta meg 34-ik évi rendes március 15-ét. Az ünnepély, amely a l-inp
Reggelt matat imin.tr miodnyájáusk gyomra. közgyűlését a részvéayesek élénk érdeklődésé tomban folyt le, a következő műsorból a lott:
mellett A közgyűlés az igazgatósági es fel 1. Közének. 2. Oltári ima. 3 Magyar éjsza
AZ alvást mar tovább egyikQk sem -győzi.
ügyelő-bizottsági jcentéseket tudomásul vette, kák: szavalta Jánossy Gyula.. 4. Ünnepi be
Mert hátha a wsakáoi mar a kávét főzi.
az tgazgalóságuak a jiyeremeuy (elosztására széd, tartotta Szabó István- lelkész, as egye
. Nem keli'a? ébresztőn mégegyszer elfújni,
vonatkozó irditvanyát elfogadta éa a felment sület elnöke. 6. Egy ménekült barátomhoz,
A sátor, nyilasán kezdetiek kibújni. .
vényt megadta, A- tazgalóság tagjai sorába szavalta Nagy Gyula. 6. A madár fiainoz,
Mint a darazsak az odváiknax száján,
bavalaszutlsk vitér Fekete Lajos ny. száza szavalta Bóta Erzsébet 7. Ozsokj azorosbao,
• Tavaszi idóbeu, viragnyilas táján.
~.
dos, földbirtokos és Katona József a Szom énekeltéki Mógor János, Nagy Gyula, Bodor
. Kibújnak egyenkint nagyok s az apróság
bathelyi Takarékpénztar igazgatója. Az elnöki Károly, Nagy Károly,,Bareza Sándor és Nagy
S-a,tisztálkodáshoz volna hajlandóság.
és egy -igazgatósági tagsági állás a megtar Karoly- egyesületi tagok. 8. A hazáról, sza
Szerencse, nem messze, oaakis. tul az uton
tandó reiidkivó'i közgyűlésen fog betöltetni. valta: Molnár Irma. 9. Aid meg Isten „.zép
,Ö.-z'.öv*r kútágas őrködik egy kutun.
A közgyűlés, egyhangúlag elfogadta az Igaz- hazánkat, énekelte az egyesület énekkara. 10.
' A m i n t a mázaimén Mekka felé lordul, '
gatóságoak a részvénytőke felemelésére vo Hajnalvárás, szavalta: Gnóth"Jolán. 11. Ima.
Ók is árra oéstMk, bot a kot csikordul.
natkozó indítványát t ezzel kapcsolatban az 12. Hymnos. A befolyt oftertorium az elesett
És zarándokolnak a harmatos ftibeh,
alapszabályok ra.-d > itását Végül a részvé hőstik emlékoszlop alapjára le tiltatott
Kezdetben asák gyéren, később mind sűrűbben ^ nyesek az igazgatóság, (elflgyeiö-bizott.ae
Gazdák I Állattartók ! csak Kwizda
Pistának a Jancsi, Jánosinak a Feri;
1
Vályúra a vizet buzgalommal meri,
I tisztviselőknek vredraényes működeikért kö- rattituUont fluidját haaználják. Mindenütt
kapbaló.
_
•
S miként meleg nyáron a tóban a kacsák,
. sző ne let és bizalmat szavaztak.
Foflászsti materem. Wellner Gyula
Mosdik, prütkOl tOszkOt az egész társaság.
I
Tanítói előléptetések. EYer Jenő kaMivel a visst-a- virág, is a z e r g t L
| menetből; j e t t i ev. tanító a GK.JL C » ' l-ajos fogász található CzelldOmölköa április 1 tői
És egy kis öntözés sohse árt meg neki,
kemepesmihályfái ev. tanító a XL 3, Nadhors j kezdve. Készít minden a fogászat körébe vagó
Amíg as «gy>k' a levegőbe bámul,
Sarolta kenyéri rk. tsoitóoS a IX. 2; Kreuter munkálatokat Hollósy-tér 31. alatt
. A gondos szomszédja tele aajkábul
i t t a nap a Színházi Elet nj száma-'
Mária merseváti rk. tanítónő a IX 2,Németh
A nyakába loccsant, azután elszalad,
Sándor osiffyasszony'ai rk. tnnitó a IX. 2 ból, oly ragyogó cikkek és Ötletek tarkítják:
A másik visítva, ordítva ott marad.
ezen a béten íneze Sándor népszerű hetilap
fizetési osztályba léptek elő.
Mosdás után pedig OltOzni ,iem késnek'
Egy milliói bankjegyeket a jegyioté- j á t A Nemzeti Színház nagysikerű újdonsá
S mikoron vége van a nagy öltözetnek,
zet már forgalomba hozta. Kívánatos, hogy gáról és a Frou Frouról, a Magyar színház
A konyhára pislant mindegyik (él szemmel, minél tflbb jusson belőle mindenkinek.
bájos vígjátékáról közöl a Színházi Élet ér
Éhes bar rettentőn, bosszankodni nem mer,
dekes fényképekkel tarkított tudósítást Be
Kölcsonelőleg fizetése. At ajjáépitéti
Elhatározzák hát, hogy mielőtt esznek,
számol a lap at ország* összes vidéki szín
törvényjavaslat érteimébea akiknek 1923. évi
Cserkészből Ot perere szobalánnyá lesznek.
házainak eseményeiről is. Szenes ember
Kemény, gyűrött fészkük ismét rendbe hozzák, jövedelem és vagyonadója 50 ezer koronánál kacagtató vicclapján kívül gazdag mozi, tőzsde,
kevesebb,
nem
tartozhat
kOlcsOnclőlaget
flzetoA pokrócok szélét simára bogozzák.
autó, zene, sport és divatrovat teszi teljessé
S tán most is bogoznák, ám OrOmhir harsan, A rájuk kivetett bOlesOoelőleg törlését kérhei a Színházi Eletet, amely ezen a héten is 1!8
tik a pénzűgyigazgatóságtól bélyegmentet kér
Késsen van a kává, a konyhába gyorsan,
oldal terjedelemben jelent meg. Darabmellék
vényben március 3t-ig.
(Folyt kör.)
Zsák
letül közli a Magyar színház által felújított
A kásák emlékoszlopáért, özv. Szakács Névtelen asszonyt A lap ára mindössze 5000
Józsefué helyboli asszony —kinek fia Kálmán korona, negyedévi előfizetés 50 ezer korona.
a haretéreo esett el — a fölállítandó hősök Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet-kOrut frO.
emlékoszlopa javára 50 kg. búzát ajánlott
á s a] pénzügyminiszter. A kormányzó fel. ö az első, aki egyéni adományt helyez
tolcsvai báró Korányi Frigyes rendkívüli kö az oltárra, de hisszük, hogy sokan lesznek
vet és meghatalmazott minisztert pénzügy azok, akik Önkéntes adományaikkal már most
miniszterré kinevezte.
.
kimutatják hazafias áldozatkészségüket.
VslláSOS est. A helybeli-ev. Nőegylet
, A Budapest—Brác között közlekedő
április hó 0-án vasárnap este az ev.. temp vonat útirányt változtat, amennyiben a Már. mert a mindenkori na piám ál 30 %-ka'
lomban váltásos estét tart szabadelőadással, igazgatósága ezen vonat forgalmát, mely eddig
szavalatokkal,' karének számokkal, Az est GyÓröu bonyolittatott le, Széketfehérváron át olcsóbban átalakítja, javítja, tisztítja a
kimagasló pontját László Miklósné Kirchner szándékozik lebonyolítani, azon indokolással,
Vilma szóló éneke fogja kísérni, ki édesatyja, hogy a győri vonal forgalma ogyis tolterhelt
Kirchner Elek zongora és Vincze József tanár A Budapestről Grácba utazók átszállás nélkül
Pápán, Szentiiorra-utca 20.
hegednkiséretével énekel két számot Á vallá utazhatnának,"" mivel a BőrgOnd—fehérvári
Minden
nem* férfi és női kalap a Invá-.
sos est pontos kezdetét és a részletes műsort vonalat rend»s. s.-abványu vonallá. alakítanák
lasztott modell szerint javittatik át- V
• lapunk jOvő számában fogjuk közölni A val át és az ut nem lenne hosszabb menetideje,
lásos^ estére mindenkit szívesen lát az. Ev. mint eddig volt." Az'előmunkálatok már meg- Nöi szaí'makalapók átvarrása a legújabb
Nőegylet
"-.'
""'I kezdődtek és a nyári forgalom arra irányul
divat szerint és/.kSkölteiik.
As alispán i i i b a l i á g o n Herbct Géza 1
A Sághegyi Basaltbáaya ajánlatát á
Vasvármegye alispánja, ^iogy megrongált j szükséges fedanyag Bzallitására jtovalkozólag :
egészségét helyreállitsa, a héten azabadstágra I a körmendi képviselőtestület elfogadU Deák
ment. Távolléte alatt at alispáni' tetTndőket I Ferenc,utcájának makadám burkolattal való j április- 1-írft egy Gatalembernek' kiadó.
Cioi a kiadóban.
Horváth Kaimén dr. fUjegyzó végti.
léellátásárá.
•'"'.''.'"-.•
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Tánciskola
C z e l l d öm ö l k ö n .
Gabrinyi Margit tánctanárnö folyó b ő
80-én vasárnap nyitja még tánciskolá
ját a Korona-szálloda nagytermében,
ahol a legszebb magyar táncokon kivül
a legmodernebb táncok, úgymint a
Java, Blues, Tangó, Shimi, francia
Ktrn.gő- átb. lesznek tanítva. Baba kur
zus, diák tanfolyamok fiuk é s leányok
részére. Felnőttek részére esti tanfolyam.
Különórák, alkalmi és színpadi láncok.
Beiratkozni és érdeklődi egész nap
„ a Korona, szállodában lehet

Ne törje fejét!

Balatoni

ELÓHAL

ha megszűnik a ked
vezményes

ellálás|

vissza megyünk vá

a

sárolni

layer István

óta

fűszer,

csemege

csemege és

liszt kereskedőhözahol a légjobb és legtisztábban kezeit élel

házban.

mi cikkeket-lehet kapni mérsékelt árak
mellett, a i i n

házhoz lesz szállítva

Az acsádi uradalom dergecsi gazdasá. ttába.n 20 ezer darab keményfa

eladó. Állomás G ó e - i f i . Feltételek meg
tudhatók az .ácsául: uradalom intéző' sfgénéi, A csádon.
Három lakár- X ,
6ó> álló
JÜL

jL'-<dL

— azonnal
áU eladó

Cz°ddömöikör), Fer. r József-utca 14.

Magyar
Őstermelő'
Részvénytársaság
Kalászosok Áruforgalmi Rószv.-társaság

sümegi

-kirendeltsége.

Gabonakereskedés, gazdasági termények és ter
mékek, takarmánymagvak, hüvelyes vetőmagvak,
gyapjn, burgonya, dió és méz vétele és eladása.
Fiókok; Devecser, Jánosháza, Keszthely, Pakod.

I
í

kévea.carazabis, tárpi
a kékekallaél U |obb mJcisígbea k »i . kivilö Uiltitó :'.
éa konzerváló kfjüzá! klré •1-rákriaL . fi.

Vételek *» aladáaok Hagynia é t klctlnyhtB.
Legmagasabb napi arak.

BEhES TESTVÉREK VEGYÉSZETI GTÁH.RT GIOB.' .
lemeaesallál Takarékpénztár BéOTétrytársaság CielldgnoTk.

Hölgyek figyelmébe! §

Részvényjegyzési felhívás.

Olyan divatosan, olyan szépen és olyan

o le s ó n
nem készíttetheti <v tavaszi é s nyári
ruháit, jumper-bluzait, szoknyáit, pon
gyoláit Gzelldömőlkön sehol, mint a

' A Kemenesaljái Takarékpénztár Részvénytársaság az 1924.
március 27-én délután 3 órakor megtartott S4-ik évi rendes köz
gyűlésén elhatározta, hogy az intézet jelenlegi 25 millió koronát
kitevő teljesen befizetett alaptőkéjét 25000 darab egyenként 1000
K n. é-. részvény kibocsátása által
.
-

dr. Balo-hné-féle

50 millió koronára emelt fel

női és gyermek divat varrodában, az
Arpád-ntca 30. szám alatt.

Ne m u l a s s z a el
kocsiját, konyha f a kerti

:

botorait fényé2letni, divá- —
nyál és madracait jól

megcsináilalni

VARGA ANTAL
kocsigyártónál Cielldemölk, Sági n. 7.

Itt egy fajdám-kocsi eladó!
Golyóscsapágyakat
Javítok és raktároni tartok S P I R A I
Budapest, VI. Szivnica I I .
Német, májszin

kilenc

hónapos

a következő fellételsk mellett.
Az összes újonnan kibocsátandó részvényekre nézve a régi
részvényeseket folyó é v i április U 20 napjáig gyakorolható elővételi
jog illeti meg oly módoo, bogy minden régi 1000 K n. é. részvény
után -1 darab uj részvényt vehetnek át 8000 koronás árfolyamon,
—melyben a kibocsátási költség is ténnfogláltalik\
~
'
5 db. 200 K n. é. 7,t6rt részvényre 1 db. 1000 K D . é. uj
részvény jegyezhető.
,
Az elővételi jog-gyakorolható CzelldömfttfroV intézetünk pénz
táránál és a Szombathelyi Takarékpénztárnál, mely intézeteknél a
jegyzéssel egyidejűleg a részvények ára egy összegben befizetendő.
Az igazgatóság a közgyűléstől megbízást kapott, bogy a régi
részvényesek által elővételi jogon lenem jegyzett résziényeket szabad
kézből, de 3000 koronánál nem alacsonyabb árfolyamon értékesítse.
Az uj részvények 1924. jaanár hó 1 napjától kezdve része
sednek osztalékban:
A részvényekért**-névértéken felül befolyó összegnek a költsé
gek levonása után fennmaradó része a tartalékalap gyarapítására
'forditUtik. -•;
. ,—'—
Az elővételi jog gyakorlása alkalmával és a teljesített befize
tésről ideiglenes el Ismervén yek adatnak ki, melyek ellenében az uj
részvények még ez év folyamán kiadatnak.
. ".
A Takarékpénztárnak jogában áll az uj részvényeket'1, I , 25
és 100-as címletekben elkészitletni.
Czelidamoik, 1924. évi március h ő 27-éi.
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vizsla eladó
Patyi Sándornál Gérczéo:
Hasábfát, tűzifát, veg-yesfát, dorongfát, galyfát, miskei épitő kövotazon
nal szállít Csckn7.w József kftre^
kedft Czendömöik.
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A kameaesallal Takarékpénztár

igazgatósága.
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