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Magyarország gabonatermé
sének jelenlegi állasa. 

Irta: Ír. Konkoly-Thege Gyula 
minúiteri tanarnoa, as Oriiigo, "-«tr*1kil Hivatal 

MiOfuduifi oastairaaak v«»«tsje. 
A gabonatermés belterjessége, amely 

elsősorban a termésatlagok nagyságában nyíl-
. vauul meg, egyike hazánk legfontosabb gaz

dasági kérdéseinek és a termésátlagok jelen
tősége még sohasem volt akkora, mint nap
jainkban, amikor a trianoni békeszerződés 
következtében a. szántóföldek aránya 454 
százalékról az egész ország területének 80 
százaiékára emelkedett. 

Ha Csonkamagyarország 1924. évi ga
bonatermelését vesszők alapul, — ami azért 
i< helyes, mert ennek az .esztendőnek gabona
termelése megfelel az ország nurmális gabo
natermésének, •— megállapíthatjuk, hogy az 
1923. évben Magyarországon kai. holdanként 
átlagosan 8/0 mm., buza. 7 0 mm. rozs, 75 
mm. árpa és 7 1 mm. zab termett 

Ha ezeket az adatokat részleteire bont
j a k , a kővetkező kép mutatja meg az ország 

mezőgazdasági előhaadasat, illetőleg unt, hogy 
melyik vidéken .és országrészen a legbelter-
jesebb a gazdálkodás? 

A .gabonaféléknek kat. ho'dankénti leg
nagyobb termésátlaga* a Maros menti .-iksa-, 
gpn van," tehát Csoo-zradmegyében. Itt a b'naa 
kat. holdanként! termésátlaga 11-2, á rozsé 
116, az árpáé 118 és a zabé ugyancsak 
118 mm. Diana következik az alsó tiszai 
síkság és a,' Tisza balparii része, vagyis Jász-
Nagykun Szolnok vármegye tiszai alsó járása, 
Csongrádvármegyének tiszántúli járása és 
Békésvármegyének orosházai járása. Itt a 
tat. holdaokénli termésátlagok az előbbi sor
rendben 9 1. 95, 89 és 84. Majdnem meg
közelíti ezt a jú eredményt a harmadik he
lyen álló vidék, a Fehér-Körös vidéke, vagyis 
Békésvármegyének békési, gyulai és szarvasi 

- járása, Békéscsaba és Gyula rt. városok 
határaival, továbbá az egész csonka Arad
varmegye. Itt a kath. holdaokéuti termésát
lagok 9 0, 98. 8'4 és 79. 

A legrosszabb termésállagok a zalai és 
lendvai dombvidéken vannak, vagyis Vasvár
megye körmendi, muraszombati, szentgott
hárdi és vasvári járásaiban és Zalavármegye 
alsólendvsi, letenyei, nagykanizsai, novai, pa
cai, zalaegerszegi és zalaszentgroti járásai
ban. Itt a kat. holdanként! termésátlagok a 
következők: 6 2, 5 7. 7-2 és 66. A második 
legrosszabb helyen állo vidék a marczali 
haiomsán és a Kemenesalja, Zalavármegye 
sOmegi járása és Vasvármegye celldömölki 
járása. Itt a termésátlagok 0 7 6 4, 67, 67. 

A mezőgazdasági statisztikai adatgyflj-
tés^mégállapitotta azt is, hogy a szántóföldek 
a termőlöld termelésére való-alkalmatossá
gának arányában vannak elterjedve. ~ 

Ha a termésátlagokat a gazdasági kate
góriák nagysága szerint vizsgáljuk, akkor a 
következő rendkívül érdekes és tanulságos 
kimutatás' kapjuk: 

- A Maros menti síkságon, vagyis Csa
nádmegyében a kisgazdaságok termésátlagai 
10-7 93, 110. 101. a nagygazdaságuk ter-
mésátlaeai In 1. 156 1.V7 "s 11-7. 

Az alsó-tiszai síkságon, vagyis s Tisza 
bajparti részén (Járások felsorolva) a kisgaz
daságok termésatlagai 8-7, 8 3, 88 és 7 8, a 
nagygazdasagok termésállagai 112, 124, 
11-2 és 10/7 tom. 

A Fehérkőrös vidékén, vagyis Békés és 
Aradmegye megjelölt részein a kisgazdaságok 
termésátlagai 80, 8 1, 8 2 es 74, a nagygaz
daságok termésátlagai 103, U - I , 9 6 és 9 5. 

A lendvai és zalai dombvidéken, vagyia 
Vas és Zalamegye megjelölt járásaiban a 
kisgazdaságok termésátlagai 5 8, 5 4, 66 és 
6 1 , a nagygazdasások termésátlagai 8 1 , 8 5, 
9 2, 8.5 mm. 

A marcali halomság és a kemenesaljai 
vidék, a kisgazdaságok termésátlagai 65, 5 9, 
61 és 6 2, a nagygazdaságok termésátlagai 
76, 9 2, 7 7 és 89 m m . " 

Mindezek a számok a legvilágosabban 
igazolják, hogy míg egyrészről Magyarország 
gabonatermelésének hátramaradottságát első
sorban a kisgazdaságok külterjes termelésé
nek rovására kell Írni. másodsorban a közép
gazdaságok még mindig ki nem elégítő ter
melésével keil indokolni, addig másrészről á 
termelésnek ez a hátramaradottsága a ma
rosmenti siksag és a dunántúli vidékek nagy 
részének kivételével még ma is az ország 
háromnegyed részében, de különösen a Duna-
Tisza között fekvő, továbbá a Tisza középső 

i és felső szakasza mentén elterülő alföldi 
• vidékeken, áilapilhntó mm fnknrntt mértékben. 

Feltétlenül szükséges, bogy a termelés 
| fokozásának érdekében a gabonafélék terme-
' lésé vidékek szerint állandó megfigyelés alatt 

álljon és a termelés megfelelő irányítása cél-
{ jából a föidmirelésí közigazgatás js a jelleg

zetes gazdasági vidékek területéhez'simuljon, 
továbbá, hogy különösen az alsó és középfokú 
gazdasági szakoktatás teljesen kiépíttessék a 
hogy ezenkívül vidékenként mintagazdaságok 
állíttassanak fel. Mindezt főleg azért, hogy a 
termelés terén leghátramaradottabb kisbirto
kos osztály és ezek sorsból is különösen 
szok, skik ebbe az osztályba a földbirtokre 
form során jutottak, a belterjes gazdálko
dásra rávezettessenek és annak módiit minél 
könnyebben elsajátíthassák. 

Küzdelmek otján. 
.Irta: dr. Varga Béla. 

Az egész világ beteg A világháború 
lángjában elhamvadtak azok a keretek, ame
lyek között nemzetek, társadalmak, családok 

i és egyének a maguk békés, nyugalmas életü-
j ket berendezték és folytatták. A háborút talán 
I az egész világ tisztító tflznek hitte,— mely-
| ben az idők során felgyülemlett ellentetek 
; gyúlékony anyaga elég — érvágásnak, mely 
! az emberiség vénájából a fáradt, elernyedt 
i vért lecsapolja s amely etán gyógy.ilás, friss, 
| "egészséges élet következik. 

—A tűz nem tisztító tflz volt, orkán élesz
tette a lángokat s a lobogó zsarátnok végig
perzselte a világot, bekormozta a lelkeket, 
parázs, pernye hallott a nemes érzések virá
goskertjére. A romok fölött ^hamuból önzés, 
a gonoszság dndvái burjánzottak elő. Az 
érvágás nagyon erős volt. egyik-másik nem
zet elvérzett belé s akik megmaradlak, le
gyöngültek a vérveszteségtől. Es itt nincs 

kfilömbség .győztes, és .leeyőzOtt. között 
Igazában a világháborúnak nincs is győztese 
— egyformán legyőzött lett minden nemzet 
amely cselekvő részese volt a vUásksvaro-
dásoak. 

Franciaország, mely büszkén hirdeti 
I győztesnek magát, már ébredez a mámorból 
{ s s gőgös kardcsörtetésé mögött már ott 

sápadozik a félelem. Anglia, a »vilag ura«, 
ideges türelmetlenséggel figyeli az egyiptomi 
zavargásokat és aggódó szemmel néz India 
felé . . . Napkeleten kezdenek már Öntudatra 
éhredoi a leigázott nemzetek. A diadal szé-
dfllete oszladozni kezd, a rózsaszín ködök 
mögül kezdenek elő-ötétleni a felperzselt világ 
üszkös gerendai, a háború előtti élet romjai 

A kapzsiság, a gonoszság, a vért szom
jszó bűnös emberi indulatok Ördögi diadalt 
Ölhettek, reázudithailák a világra a gyűlöl
ködés szennyes árvizét, ami elmoshatta a 
régi buldog partokat, uj szigeteket hordhattak 
össze a mocsár közepén a ezeken az i-zap-
SZigeteken ka ózoép k verlek tanyai — s 
boldogan csörgetik a hitszegé* hitvány bérét, 
élesre, lent szuronnyal őrzik a rablott kin
cseket 

Azok a hatalmak, amelyeknek kapzsi
sága Jelidézte a háború rémét a az emberi
ségre rázuditotta az Özönvizet, ma már — 
s aaját csalódásukon okulva, maguk kezdik 
újraépíteni a könnyelműen ledöntött zsilipe
ket, maguk kezdik nj gátak kOzé szorítani a 
fékevesztett hullámok at. Kiábrándullak h.tvány 
csatlósaikból. Ma már ők maguk is belátjuk, 
hogy az igazságtalanul megcsonkított ország
határokat egy tartus béke érdekében vissza 
kell állítani. Nem az igazaágérzet vezeti őket, 
hanem az Önérdek, — ingadozó hatalmuk 
megerősítésének vágya — nem a józan be
látás, uem a tévedésük beismerése, hanem as 
ő hatalmuk árnyékában támadt nj országok 
életképtelenségének felismerése, az uj szövet
ségeseikben való csalódás. 

A történelmi Magyarország megcsonkí
tását jóváhagyó »békeokmány« revíziójának 
szükséges voltát ma már Anglia is hangoz
tatja, de nem cáfolja Franciaország sem. 
Románia Oroszországtól remeg s uj szövet
ségesek után ' kutat Csehszlovákia minden 
eszközt megragady hogy hirtelen támadt or
szágának ingadozó fundamentumát megerő
sítse. Szerbiában kétségbeesett belső harcok 
dúlnak s Horvátország nyíltan követeli a 
jugoszláv államtól való elszakadását. A világ
bonyodalomban ez a három kérdés érdekli 
közvetlenül Magyarországot. A csonka oisság 
szamára Ka nincs máa lehetőség, mint várni 
türelmesen, mig a magyar igazságot — ha 
öuérdekből ia — belátják azok, kiknek szavak 
van a világ sorsának intézetében. 

Mert általános európai szempontból 
tekintve is.a kérdést bebizonyult, hogy csú
fosan megbukott az a politika, mely a Balkán 
határát a Dnoa vonaláról a Kárpátokig tolta 
előre, mely * „y évezred-,-.- nemzeti kultúrában 
izmosodott Magyarország helyén műveletlen, 
életképtelen országokat hivotl életre. 

A régi határokat Magyarországnak előbb 
vagy uiu >b vissza kell kapnia. A világpolitika 
ugy bonyolódik, bogy Magyarország integri
tásának kérdése hamarosan előtérbe kei01, 
ha Középeurópa kérdését rendezni akarják. 

Ha BUDAPESTRE jön, most olcsón vásárolhat HÚSVÉTRA 
n A i Nöi és férílrnhaszöveteket 

1 Tasson-, selyem- és mosóárnkat S T E R N J S E F R . T m^^^^mm 
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as egyav 

De Hacjtrothnig addig nem 
tétleoBI. tAzd •.•»*» az ut, amely előli 
Idebeni a csonka határok kőzött 
érté* megszilárdítására tníl tn, 
hon «fdt, életképességet mutas-unk kifele. 
— odakiol pedig az uafság meggyőző ere-
jóiel hangoztatnunk kell aat a foutoa hira-
táat, melyet Magyarország az európai kultora 
védelmebeu betöltött, alt ai erteket, melyét 
a magyar tudomány, a művészet, a nemzet 
lelkében éld erő jelent európai és világvonat-
kozásbao — azokat a feladatokat melyekre 
Masyarur.-sai a lövőben hivatva van. 

Húsvéti locsoló parfümök, tojás- ', 
festékek, alkalmas aTand"ézTárgyak és j 
az ösazes francia illgtazerkülönlegessé- j 
gek Celldömölkön a Szent György 

rájdaltaas péatak. Április 3-án ünnepli 
a kaik. egyház a fájdalmas Szent Szűznek 
ünnepét. Reggel Ml 7 órakor a fájdalmas 
SzOi kápolnájában esendes mise, délután 4 
órakor pedig a templomban Krisztus kínszen
vedésének emlékére keresztüli ájtatosság, 
amelynek végén a hivek a kereszt ereklyé
jének csókolásara járulnak. _ 

Sréf Csiráhy ayőrgy nemzetgyOlési 
képviselőnket a Vasmegyei Általános Taka
rékpénztár igazgatósági tagjánl választotta. 

Bámulatosan olcsó 
Í z l e t e s és k i a d ó s . 

aUthreiner 
Kneipp Maláta Kávé 

droBárlában kaphatók. 

Szerencse a 
K á v é s c s é s z é b e n , •••ssaeaeeeeeeee 

H l K E K . 
Március 15 

Mólt számunkban helyszűke miatt nem 
volt kozolhetó Palfi Lőrinc bencéstanár be
széde. A soko'dalrol jövő sürgetésnek teszünk 
eleget, amikor rövid vázlatbanalábbközöljOk: 

• Magyar Véreim! Március Dnokail 
Hetvenhét esztendeje ma, hogy az orsaég 

szivében a szabadság költőiének Petőd Sán
dornak afkairól egy jóslat hangzott St: .Hol 
sirjaink domborulnak, unokáink leborulnak és 
áldó imádság mellett mondják el azent neve
inket*. Ezek az unokák mi vagyunk. De hol 
domborulnak a szabadsághősök sírjai, ame
lyek előtt leborulhatnánk ? Petőfi tetemein 
oláh bocskor tipor. Jókai városa: Komárom, I s z ónetei a nem várt 
Kossuth szülőfaluja, hazánk szentjének Rá- ' 
kóczioak varosa — cseh rabságban sínylődik. 
Szabadsághőseink földje másé. Még es a 
márciusi Nap is, amely jeges senyvedésben 
tart bennünket, ez is mintha másé volns I 
Dj Nap kell a magyar égre! A szivünket 
dnbjuk fel, bogy melegítse magyar világuokat 
a Nap helyett, miként a 77 esztendeje ki 
alakult uj néposztály — nem a főnemes 
vagy köznemes, nem a köznép vagy a jobbágy 
— hanem á müveit magyar úriembernek 
szive dobbant a 
és világította as 
országnak. 77 éves március. De szépen sugár 
zod a magyar uri embernek ideálját I Dj 
magyarok uj Magyarországért dolgoznak, érnek i 
és halnak é* mi» Siratjuk a régi ezép, bot- I d a r l b m a s d , u f a t > 0 s S i f t * ° **° db. élőlát 
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\ 
Esküvő Ma dél u t á n . fél a órakor 

tartja esküvőjét Weiler Sándor Tihanyi 
Bözsikével. - — — ~ — i . 

Egy érdemes tantté ünneplése. Szép 
ünnepély színhelye volt foiyó hó 22 on d. u. 
az ág. hitv. er. templom Alsóságon. A dél 
utáni istentisztelet keretében nyújtotta át 
Nagy Sándor, lelkész a püspöki kitüntetésről 
azótó okmányt, melyben a püspök ur őmél
tósága igazgatói címmel tüntette ki Koczor 
Márton alsósági ev. tanítót az egyház és 
nevelésügy terén kifejtett munkásságáért. Nagy 
Sándor lelkész megható beszédben.vázolta ezt 
az elévülhetetlen érdemet, m'lyet Koczor 
Márton 1880. év óta Alsóságon példás éleié
vel, fáradhatatlan munkásságával kifejtett 
Kívánva, hogy még soká szolgálhassa egy
házát hazáját jó egészségben. A kémenesaljai 
ág. hitv." ev. egy házkőzaégbeo alkalmazott 
tanítók nevében Szorady D i a e s celldömölki 
tanító üdvözölte a tanítói pályán 50 év óta 
működő kitüntetettet Kívánva neki, bogy még 
soká szolgálhasson mintaképül lanitótár ainak j 
a munkaszeretet és kötelességteljesítés me
zején. Az ünnepelt meghatottan mondott kö-

kitanteté9ért és sok jó 
kívánatért; ígérve, hogy mint eddig, ezután 

, -is — mig Isten életének kedvez — erőit és 
j tehetségeit az egyház javára kívánja szentelni. 
I Az ünneplő közönség azzal a felemelő érzés-
' sel távozott a templomból, hogy egy igazán 

érdemes férfiút én a főpásztori kitüntetés, 
ás Bvaag Ifjúsági Egyesület előadá-

, eán telfllfizetett dr. Szekeres Pál 100.000 K. 
As aeeai fák ültetése befejezést 

nyert. Városunk uocáin a mull hetekben uocáin a mnlt 
szabadságra gyullt "lángra ' m a o k * ' o l T t - A k i megfigyelte láthatta, 

utat a független, uj Megvár- I h o 8T milyen hangyaszorgalommal rakták 
I egyik élőfát a másik után uocáról uocara. 

Dgy tudjuk, hogy a város uocáin és terein 
. 140 darab hársfát, 260 darab akácfát éa 40 

dog Magyarországot I Az ő verejtékes mun
kájuk gyümölcsét mi elvesztettük, azt a mü
veit, gazdag, nagy Magyarországot mitőlünk 
•Ivettek* Vagy talán mi ia odaadtuk, hagy
tuk, vesztegettük? 77 éves március szeret
nélek megáldani, de a mai március átokra 
váltja ajkamon az áldást Verje meg az 
Isten ellenségeinket, akik földarabolták orszá
gunk földjét verje meg a véreinket, akik 

ülteitek el. Az ültetés terén nagy érdemeket ! 
szerzett Berkes János fáradhatatlan város- 1 

gazda, aki faradságot nem ismerve igyekezett 
a város fásítását és igy díszítését előre vinni. 
Az elöljáróságon van most már a sor, hogy 
a beültetett élőfákat megvédje a vandaliz
mustól és a majd rövidesen előkerülő keos-
kehadtól. Szigorúan meg kell tiltani, hogy 
kecskék az uccán szabadon sóazláljanak, 

széttépték a magyarság lelkét ! Verje meg as | " o k a t C 9 a k i s Pórázon vezetve az úttest kó
láién a verejtékünket, verje meg veréssel zepéu 

I vezetni és 
nem a járdákon 
az uccákon még pórázon 

szabadjon 
egész eletünket, ba tovább senyvedőnk nyen vezetni es az occazon még pörazon sem . 
márciusban! Verje meg csókunk, verje meg s " b * d 'emeltetni, mert azok a gyenge élőfák 

| héját lerágják és a drága pénzen ültetett I 
díszfák elszáradnak. Természetesen mindezek j 
ellenőrzésére pedig tessék a városi rendőrsé- I 

az almunk, dunai-tiszai régi megállásunk. 
Verje a multunkat, verje a jövőnket, gyer
meket Ígérő legszebb ingerünket, ha vissza 
nem szerezzük nagy Magyarországot! Nem 
aat a régit, a régiből ujat, átalakul tat. 

Némuljon el az átok! öreg szülénk, 
77 éves március, add nekünk a szivedet, 
mely egységbe forrasztja a széthúzó magyart, 
ami megszünteti a társadalmi osztályok gyű
lölködését. Vallás, politika, társadalmi harc 
nem tud bennünket szétválasztani. Az átkunk 
majd áldásra válik. S nem leszünk 
csak magyarok!« • _ 

Dtólag csak annyit, bogy ezt a beszédet [ 
hallani kellett! 

Qyáazaus*. A helybeli apátsági temp
lomban április 1-én reggel 8 órakor IV. Károly 
kárátyért ünnepélyes gyászmise tartatik, 
lyen a hivatalok és az ilkolak 
is megjelennek. , 

get megszervezni, mert máskép sz elhara
pódzott rendetlenséget megfékezni nem lehet 

As újonnan alakalt ref. fiókgyOlekezet 
szerdán délelőtt az Arpád-uccai er. iskolában 
közgyűlést tartott, melyen a gyülekezet költ
ségvetését' tárgyalták. 

Hivatalvizsgálat. Kelénji postafőigaz-
gató, Stakk igazgató és Licz tanácsos közben
jöttével csütörtök, péntek és szombaton a 
helybeli postán hivatalvizsgálat tartatott. 

Cserkésitudakotédé Irodát állítottak 
fal Doverben.. A Nemzetközi Cserkész Iroda 
jelenti, hogy az angol Cserkészszövetség Do
ver kikötőjében tudakozódó irodát állított fel 
az Anghába érkező cserkészfiuk részére. Az 
iroda gondoskodik a ••bsssuk iiliiillimilá 
sárói, valamint ingyenes kalauzolásáról is. 

Kilakoltatták á kanászház lakóját. 
Műit szamunkban beszámoltunk arról a léha-' 
tétlen állapotról, melyek á celldömölki cigáuy-
tanyán és pásztorházoaturalkodnak. Okküok-
nek részben meg Van a hatása, meri Nagy 
Jánost, aki a községi pásztor íakását jogtan 
lauul használta, kilakoltatták es igy a község 
pásztora az őtet-megillető lakását, elfoglal-
batja. be~ei csák relwuuka,-mértTi klluköl-
tátott rendetlen család még mindig itt tar
tózkodik, gyermekei n varost járjak és koU 
dúlnak. Élvárja a város népe á község birá-
jatól, hogy ezt a haszontalan családot rőrid 
uton illetőségi,helyére tnlmicnltatja és ezzel 
megmenti a környék népét kilenctagú család 
folytonos zaklatásától. A cigánytanyán van ' 
van még sok kifogásolni való. Itt tartózkodik 
Kolompár Anti Tini nevB Özvegy leánya tized 
magával, ezek ostByssazonyfai illetőségűek, 
azonkirOl jó néhány cigány tartózkodik itt 
jogtalanul, amiről a helybeli csendórparanct-
nokság tiszta képet adhat Ezeket is tessék 
illetőségi helyűkre toloocoltatni és megmen
teni a községet, hogy ezek itt tanyát verve, 
elszaporodjanak és a közbiztonságot veszé
lyeztessék. ' 

Adakozzunk a Hősök szobráral 
AaiOl ruha áruház cimO mai hirdeté

sünkre (elhívjuk t. olvasóink b. Ügyeimét és 
egyben s cég értesiti mélyen tisztelt vevőit, 
hogy Nagycsütörtök, Nagypéntek és Nagy
szombaton az üzletei ünnep miatt zárva 
lesznek és kéri mélyen tisztelt vevőit, hogy 
vásárlásaikat az ünnepek elölt szíveskedjenek 
eszközölni. — 

Juhász legény,szegény juhász legény 
ezt a kedves népszínművet, amelyet Buda
pesten is nagy sikerrel adtak elő, április hó 
18-án a Grill szálloda termében adja elő a 
dömölki tűzoltó egylet felszerelései javára, á 
próbák mar kifogástalanul folynak, igy előre 
látható, bogy Celldömölk közönségének ismét 
egy kedves és jól előadott szmielőadásban 
lesz része. 

Anti baleset. Kedden délután majd
nem halálos baleset áldozata lett Vasa Gyula, 
a Hoffherr és Schranz gépgyár helybeli kép
viselőié, aki gépkocsin Rábakecskéebe igye
kezett SábikecOI község határában egy nagy 
komondor szaladt az autónak, mire ar. autó 
a kutyán keresztül ment és a bennülök kö
zül Zslgmod Pál a kocsiból kirepült, Vass 
Gyula és a aoffőr az autó alá kerültek, mi
vel az autó első két kereke és első része 
tönkre ment Vass Gyula tért legelőbb esz
méletre, aki nagyuehezeo kivánszorgott a gép 
alól és a soffőrt is kiszabadította. Zsigmond 
Pál az' oldalán, Vau Gyuls az orrán, a soffor 
pedig a fején kapott kisebb zuzódást A se
besülteket a gróf Cziráky uradalom kocsija 
vitte a keoyetii állomásra A helyszínen egy 
rábakecöli orvostanhallgató részesítette őket 
az első segélyben. 

Adakozzunk a Hősök szobrára I 
A oelldőmolki Kath. Legényegylet 

március 25-én igee magas nivóju műsoros 
délutánt rendezett a templom tárházába a. A 
műsort a Legényegylet férfikara által leadott 
•Jelige vezette be. Utána Jándi Bernardin 
apát mélyen szántó, gondolatokkal telített 
társadalom-tudományi szabad előadása a i 
sor fénypontja volt Majd Kemencéi J< 
ült a zongorához. Ügyes technikával, szépen 
játszo(t Sévfy: Boa magyarok imádsága c 
férfikarát a Legényegylet nagy precizitással 
adta elő. Váradi: Az ezüstfátyol legendája, 
Rosta István nagy átérzéssel szavalta. A 
műsort a Legényegylet férfikara fejezte be a 
Hiszekeggyel. Dr. Horváth Károly plébános 
elnök' köszönetet mondott- a szereplőknek 
odaadó fáradozásukért, egyben bejelentette, 
hogy á Xegényegylet ezeket a műsoros dél
utánokat állandósítani fogja. Megköszönte s 
közönség érdeklődését a Legényegylet nemes 
törekvései iránt A nagyszámú és előkelő kö-
zöuség áhítatos hangulattal távozott. 
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Műkedvelői előadás Voarjckőa. A 

vonöcki Ey. Ifjúsági Egyesület április 13 án 
Pfeiffer Oltó g l i IsSagi epületeben könyvtara 
gyarapítására sziaieiOadásaal egybekötött zárt
körű táncmulatságot rendez. Színre kerüli 
A cigány, népszínmű. Kezdete este 8 órakor. 

Albrecht főherceg és • oserkészek. 
Albrecht főherceg, ki mint s cserkész nagy 
tanács elnökei nagy barátja* a csertféstetnek, 
elfogadta a Nagytanács előterjesztett műkö
dési szabályzatát, melyet a közel jövőben 
tartandó. nagytanácsi ülésen fognak nyilvá
nosságra-hozni. A Nagytanács szakcsoportjai 
ugyanekkor alakulnak meg. A Nagytanács 
már eddig is jótékony levékeoyséi-et fejtett 
ki a jnuzgalom érdekében s támogatásával 
vált lehelöve. hogy- a Cserkészszövetség' sT 
cserkészfiuk és cserkészíisztek rendkívül ked
vezményes felruházására *s felszerelésére 
akciót jndithasson. 

Hegérkeztek 
W E I l E R t ^ 

divatáruházába 

A TAVASZI 
divatujdonságok. 

Ferii gyapju-kalapok 180000 K. 
Férfi Ingek, két gallérral 110000 I . 
Kérjük raktárunknak minden 
vételkényszer n é l k ü l való 
megtekintését. Ölesé á rak ! 

Előzékeny kiszolgálás! 

T Divat premier. A legközelebbi színházi 
bemutatóra emlékeztet bennünket az a pá
ratlan érdeklődés, melyet ngy a budapesti, 
mint a vidéki intelligencia tannsit a világhírt 
Semler J. cég pompa* Osszeállitáan, teljes 
egészében beérkezett divatkOlönlegesaégei iránt. 
Úgyszólván percek alatt lett köztudomású a 
fővárosban, hogy a londoni Semler J. cég 
tavaszi es nyári divatkreációi megérkeztek, 
A közönség, mely 75 év óta innen szerzi be 
eredeti angol férfi és női szOvélkOIOnlegessé-
geit, boldogan vette tudomásul, hogy a premier 
árak helyett a legmérsékeltebb árakat fizeti 
az újdonságokért Külön meglepetést keltettek 
a londoni házból beérkezett minden méretű 
maradékok, melyek minőségükhöz viszonyúvá 
úgyszólván ajándék árakon jutnak a vevő
közönség kezeihez, ugy a Becsi-ucca 7, mint 
a Koronaherceg ucca 9. sz. alatti lerakatok-

» bac. A cég súlyt helyez arra,' hogy vidéki 
vevői aoronkivüli kiszolgálásban részesüljenek. 

D] magyar cserkésicsapat alakult 
imerikábsn. A Magyar Cserkészszövetség 
newyorki megbízottjának, Mechle József cser-
késztiszinet jelentése szerint Nevryork ma
gyar negyedében egy magyar cserkészcsapat 
alakult. Ez a második magyar cserkészcsapat 
az Unió területén, ugyanis Porth Amboy-ban 
a mult évben már alakult egy magyar csa-. 
pat, ugyanis a' Szövetség megbízottjának kez
deményezésére és támogatása mellett 

sr t - i -án. cukorrépa árak a mult 
évre éa a jelen évre. Mire kötelezték ma
gokat a cukorgyárak az 1924. évi és az 1925. 
évi répára nézve? A gazdakamara hivatalos 
adatai. Marcius31-igkellagyáraknakfizstni. 

'..* A ¥elaődunántnli Mezőgazdasági Kamara az 
Országos Gazdakamara által a mult évi és a 
jelen évi cukorrépa átvételi árra vonatkozó 
legalacsonyabb (minimális) feltételeket hiva
talosan közötte mivelünk. Tudvalevő, hogy a 

2 cukorgyárak és a gazdák érdekeltségeinek 
régóta húzódó tárgyalásai március hú 16-án 

" értek véget s a megállapodási jegyzőkönyvet' 
18-án írták alá. A kamara részéről a tár
gyalásokban mindvégig gróf Khnen Héderváry 
Károly vett részt A megállapítások szerint a 
oukorgyárosok kötelezték magákat, hogy 1) 

- a* 1924. évi termésű tisztasnlyu cukorrépa 
után mázsánként 86600 koronát fizetnek, 

a már eddigi fizetett 

sőbb március 31-ig erre az Összegre kiegé
szítik. A' 88500' korona ár az egyes asdrsBv 
désékbed megállapított mellékszolgáltatásokat' 
(répaszelet, melasse, ingyen cukor stb) nem 
érinti Ellenben' a cukorrépa forgalmi adót 
azon esetben, ha erre vonatkozó külön szer
ződési megállapodás nincs, a termelő viselt 
Ha a forgalmiadót a termelő helyett a gyár 
fizette le, vagy lefizeti, ugy azt (ellenkező 
kikötés hiányában) a cukorgyár levonásba 
hozza. 2. Az 1925. évi termésű répa mini
mális átvételi ára mázsánként 9:66 arany- ' 
korona azon termelőknél, akik a mazsánkénti 
1/10 kg. ingyen cukrot nem veszik igénybe. 
Akik a, mazsánkénti í/10 kg. ingyen cukrot 
igénybe veszik, azoknak a 'minimális répaar 
2"45 aranykorona szintén az «iye. sz«rz.«lc-. 
sekben megállapított mellékszolgáltatások érin* I 
tétlenül hagyásával. 3) A cukorgyárak köte- j 
lezsttséget vállallak arra nézve, hogy a cn- I 
korrépa termelőknek praemiumot fizetnek (80 ' 
holdon aluli termelőknek is épen ugy, mint 
a 20 holdon felülieknek) a következő alapon: 
Amennyiben a önkornak 1925. október, no
vember, december .'hónapokban az 1926. évi 
jaunár, február, március hónapokban való 
szállításra szóló londoni átlagos pénzjegyzése 
(type A) a londoni szabadraktárból cwt- ként 
a 20 sh t meghaladja, a cukorrépa termelők
nek praemiumként fizetnek 20 sh-töl 23 sh-ig 
minden teljes ah utan Saranyfillert tisztasulyn 
répamétermazsauként továbbá 28 sh-en felül 
minden teljes sh utan 6 arany fillért ugyan
csak répamétermázsánként. Vagyis ha a fent 
emiitett londoni átlagjegyzés pl. 26 sh-nek 
felelne meg, ngy a répa ára 'volna waggo-
nonként 10 kg cukor szolgáltatása nélkül 
métermázsánként 80 sh-ig 2-66 ar K, 20 sh-
tői 28 sh-ig 3X3 ar fillér 0 09 ar K, 23 sit
től 26 sh-ig bezárólag 2 X 6 ar fillér 0-12 ar 
K; 26 sh-es átlagár melleit összesen 2*76 ar 
K. 10 kg cukor szolgáltatása mellett pedig 
20 sh ic 2-46 ar K, 20 sh-től 88 sh-ig 009 
ar K, 83 sh-töl 26 sh ig 012 ar K, Összesen 
2 00 ar K. 4) A fentebbi aranykorona érték
ben vállalt fizetéseket az aranykorona nem
zetközi értekelésének megfelelő összegű pa-
pirkoronában lesznek kötelesek teljesíteni a 
cukorgyárak. Ezekből aa adatokból kitűnik, 
hogy a gazdák április l-ig meg kell hogy 
kapják a mult ősszel leszállított 1924. évi 
répatermésflknek árát minimálisan 36.500 
K-val. Azok, akik beperelték a cukorgyárat 
ezt az árat épen ugy megkapjak. 1926. évre 
a kisgazdák épen ngy kapnak a két és fél 
aranykzrooáo leiül jutalmat, mint a nagy-
gazdak. Akibek ennél jobb szerződése van, 
az természetesen többet kap. *A legtöbb ked
vezményes, termelőkre a fentiek nem vonat
kosnak. Bővebbét bárkivel kőzöl a Gazda
kamara levélbeli megkeresésre. 

01 pesti premierről Őszi szereiéin, 
Csillagok, A juss, Feleségem babája, Én már 
ilyen vagyok bemutatójáról számol be Írás
ban és gyönyört képekben a Színházi Élet 
uj száma. Fodor László illusztrált novellája, 
Nádas Sándor kolozsvári cikke. Sok színes 
és érdekes riport gazdagítja a most megje
lent sza-uot. A különösen változatos moziro
vatban két regény folytatódik: A tízparancso
lat és az Ioterno. A vidéki rovat szenzációs 
pályázatot hirdet .Vidéki színészek estje a 
Vígszínházban, címmel, a sport rovat eredeti 
bécsi felvételeket közöl a sveint-osztrák mér
kőzésről, mig a tavaszi divaiujdonságrói szí
ne.- divatrovat ismerteti meg a közönséget 
Társaság, képzőművészet, zene, szépségápolás 
rovatok, majd Manrice Ivain: Haway keringő 
kotlája és Dumov Oszip: Nju oimü darabjá
nak teljes szövege, mint darabmelléklet teszi 
változatossá Incse Sándor kitűnő hetilapját, 
melynek ára 8000 korona, negyedévi előfize
tés 80 eser korona. Kiadóhivatal Budapest, 
Erfsébet-kOtut 89. / -

Végre agy lap, >A Magyar Orassio-
ayek Ktsliaye< a .éaisaasssoaysk Lapja, 
mely hétről-hétre ujabb és ujabb szenzáció
val kedveskedik olvasóinak. Figyelemmel kí
sérjük e lapot s eddig arra a megállapodásra 
Jutottunk, hogy mintegy ssándékoasn minden 
egyes száma jobb, kedvesebb, ötletesebb. 
Tortareceptjei koskedveltek, divat, háztartási, 
gazdaság, kertészít, Otthon tanáosadő, kési-
munka, színházi levél és regényrovata élénk 1 

ügyes, ssSmséinisn hagytak utolsónak 

lyofc- Lapja* ha* •earttesafeaet, 
arról teás tanúságot, bogy a lap rann-; 

tési ára egy felévre 100 eser korona. 
Megjelenik minden csütörtökön. Kiadóhivatal 
Budapest Dohány-ucca 77. I . <-m. 15. 

Cserkésztisit-kéBxo tanlolyamok. A 
oserkészluk nagy szamahoz képest' a mozga
lom jelenleg nem rendelkezik kellő 
vezetővel ahhoz, hogy a fiakat a m* 
egyéni nevelésben re-xesilhezso, A Cserke 
szövetség ezért tisztképző 'tanfolyamokat tart, 
jelenleg á központi egyetem épületében, me
lyen rendkívül számosan' vesznék részt a 
lováros és környékének cserkészvezetői közül. 
A tanfolyamokat Jascbu Sándor dr. é- Fea-. 
tetich Pál gróf caersesztisztek vezetik és nevaT 
cserkészemberes, és. pedagógusok az előadók. 
A tanfolyamon a pedagógia mellett a cser
kész gyakorlati ismeretéket is tanítják, mint 
a megfigyelés, térképolvasás, elsősegély stb. 
A tanfolyamok március 25-én értek véget 
ugyancsak most folynak c s e r k é s z e l ő a d a a 
Lublini egyetemen is, hol dr. Strumilio lengyel 
egyetemi tanár tai . egy előadás sorozatot 
•Badeu-Powell és a czerkészet nevető értéke* 
címen. 

Egy kútkáva 
teljesen felszereIve, tetővel ellátva, azon- ' 
oal.eladó. Cím a kiadóhivatalban. 

Faapritás körfürősszel. 
CeltdOmOlkOn éa az egész járásban ipar' 

köríürész-váUalatom 
végez ölfa-fűrészelést, úgyszintén aprítást éa 
berakásta mai nehéz viszonyok mellett es a 
legolcsóbb faapritás. 

Előjegyezhető a fűrészelés Takáts gép
műhelyében Celldömölk, Sági-acea 30. VIdé 
ken is Tá l l a lom a tűrési élést. 

A1 ponios és lelkiismeretes munkára 
különös solyt helyezek. 

. Kérve n i , közönség ssivés megbízá
sait, kiváló tisztelettel fa fa j Madár. 

Galgóczy magántanfolyam 
Budapest, Maria Terézia-tér 3. Előkészít 
maginvizsgákra, érettségire vidékieket is. 

Idősebb, egyszert. özvegy nő, igen 
ízletesen főzni tudó, ajánlkozik 2—3 
magányos ar háztartásának egyöttes 
vezetésére, avagy fiatal párhoz, ahol a 
ház úrnőjének is hivatala van. Esetleg 
gyermekek mellé. — Fizetési igényei 
elég szerények. -

Megkereséseket .özvegy tanitóné 
cim alatt a kiadóhivatal továbbit, vagy 
ott bővebb felvilágoitás is nyerhető. 

Szőlőkaró 
10.000 darab, 180 cm. hosszú, hasított 

akácrönk 
3 waggoo 8 méter hosazn, 20—26 cm. 
átmérető., 1 waggon 6 méter hosszú, 
1 waggon 4 méter hosszú, azép egye
nes, oszlopoknak és szerszámfának 
kiválóan alkalmas, jutányos áron eladó. 

Cim a kiadóhivatalban. 

Zsoldos magantanfolyam 
Budapest VII. Dohány-acca 84. 

Telefon: J. 124—47. 
Az ország legrégibb és legismertebb 

elólrtszitg intezete. 
A legjobb sikerrel kékzit elő középis
kolai magánvizsgákra, érettségire vidé
kiekei is. Részletfizetési kedvezmény, 
v teljes anyagi felelősség. 
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Hálanyilstkozat. 
Fele j the te tl e n jó férjem, illetve 

édesatyánk, elhunytakor oly nagy 
mérvben nyilvánult meg irántunk 
• részvét, hogy képtelenek vagyunk 
ezért külön-külön köszönetet mon
dani. Fogadják ezúton mindazok, 
akik a temetésen mégjelentek, a 
ravatalra koszorút helyeztek, nagy 
bánatunkban vigasztaltak, bánatos 
szivünk hálás köszönetét. 

Öiv. Várallyay Pálné 
és gyermekei. 

Ha fáj a gyomra 

KOSZTOLITZ MÓR 
üveg- éa porcellán kereskedése 

Cellása, t i k . Szentháromság-tér. 
Hnsvéti a j ándékok a lego lc ióbb á r b a n . 

EDédló, káré*, m ok kas, Ovegk észletek 
óriási választékban, modem kivitelben. 

Alpakka evóeszkOzOk díszdobozban éa 
darabonként. ' 

Lámpák a legegyszerűbbtől a legdísze
sebbekig. 

• TükrOk és mindennemű üvegárukból 
állandóan nagy raktár. Hibás tükrök javítá
sát elvállalom. 

Építkezőknek gastalan anyag
ból készítek ugy az uj üvegezéseknél, mint 
javításoknál. -

• • Mulassza el Bal elemet fölkeresni, 
ahol a legfigyelmesebben éa legolcsóbban 
lesz kiszolgálva. 

Kész lém ás ü l ruhák ! 

ANGOL RUHA ÁRUHÁZ 

Altmann Bernát 
rítzlet P á p a Kasaztk UJee-z. I . 

FiákozUt Veszprém Rákóczi-tér I 

Óriási választékban kapható 
a l e g k é n y e s e b b Ízlést ls 

kielégítő 
Férfi öltönj ök 800.000 koronától 

feljebb. 
Fia öltönyök 280.000 K tói feljebb 
Gnmmi kabátok 360.000 koronától. 
Férfi gyapja szövetek 110.000 ko

ronától feljebb. 
Férfi felöltök, angol és Burbery 
kelmékből. Női tavaszi kabátok a 
legújabb szabásban és aa összes 

a szakmába vágó cikkeket. 

•érték szerinti nrisiaboság t 

Vsntorin- gyomor 
kara balzsamot (Torv. védve). 

Megszünteti a has és gyomorgörcsöt, idült 
gyomor és bélbántalmákat, székrekedést. Fe
lülmúlhatatlan étvágygerjesztő. — Számtalan 

hála ée kOszOnóiraL 
Egyedüli készítő Qerő Miklós .Ferenc Jó

zsef 6yógytár laboratóriuma. 
Budapest VII., Bethlen-ncca 14. szám. 
Megrendelés postai utánvéttel 26000 K. 

Asztalos műhely áthelyezés! 
Van szerencsém értesíteni GerldOmOlk 

és vidéke n. é. közöniégét. hogy asztalos 
műhelyemet a Pápai-acea 13. szám alól a 
Pápai-ncca 14. szám alá (Dr. Brnnner-féle 
ház) helyeztem át. . . . 

Elvállalom minden a szakmába vágó 
munkának a legpontosabb elkészítését. . 

Készítek kiválasztott minta után min
dennemű botort u. m. hálószobákat, ebédlőket, 
oriazobákat, konyhákat és mindennemű épü
let munkát, valamint facsillárokat a mái kor 
ízlésének megfelelően, a lehető legolcsóbb 
árban. Ugyanitt egy tanonc felvétetik. 

A o. é. közönség pártlogását- kérve, 
maradok teljes tisztelettel 

Wei«i Dósai 
botor és épület asztalos. 

Dr. Csillag J. szanatóriuma 
Győr, Árpádat 20 szám. Telefon884. 
Magán gyógyintézet, sebészeti, női és 
belgyógyászati betegek részére. Teljesen 
modern kórtermekkel 1 és 2 ágyas 
szobák. Testegyenészeti osztály (Zander), 
Gyógytorna Hőlégkezelés. Ambuláns be
járó betegek részére is. Szabad orvosvá
lasztás. Közalkalmazottaknak 60°/ 0 ked

vezmény. -

WALTER magántanfolyam 
Budapest, V i l i . Rákóczi-ut 51 . szám. 
Előkészít középiskolai Összevont magáhvizs-
gákra, érettségire, vidékieket is. Tisztviselők

nek nsgy kedvezmény. 

Borotválkozók! 
Ha könnyen és; jól akar borotválkozni 
ugy kostOrtlItesse borotváját,ollóját, ke-' 
s»t. hajvácó gépét. G i l e t t e -'pengéjét 
LANCSARICS VENDEL mükosiörüinél 
SZOMBATHELY, Brénner J-neca 1. 
Olcióbb Bűnt bárholl Áraue i kSreUezSk: 
1 borotvakOszOmlés Csak 12 ezer K 
1 haj vágógép aj 15 ezer K tói 

1 olló . » 5 ezer K-t ól 
1 Gilette-penge. 500 K-tói 
Azonkívül nagy választék a legfinomabb acél-
árukban, Ulatuerétben, borotválkozó aakoaák-
l m , BH> t«<c~aa-Mi»««««»-iFam- Baaaál-

vttl olezó árban : — * " 
.Szabó olló >K<zi< a legfinomabb Solingeni 

o-aa »-M 10-M 11-áe ium 
70.000 t oo.ooo íiaooe soaooo íao.ooo i 
1 I. rendű bajvigogép O-áa és S-aa 70 aaar K. 
1 » Solingeni bontva tokban 80 éter zj 

Hus órlógépalkatr éai ek állandó an 
raktáron I 

Vidéki megrendelést azonnal teljesítem. 
Poatoi klssolgitiii 

A e i ( 2 0 ó v l á U ieaa. 

Németh Ede és neje 
női divatszalonja 

Celldömölkön, Deák-ncca 7. 
'i Saját szöveteinkből vállalunk ugy 

angol, mint francia kosztümöt, köpenyt, 
blúzt, aljat, pongyolát, lovagló ruhákat. 

Raktáron tartunk menyasszonyi 
ruháknak anyagot és divatos díszeket. 

Hivatkozunk arra, hogy aki ná
lunk rendeli ruháit, megtakarítja az 
egéss mankadlfát. 

Buza és rozs-tö. 
buza, rozs és zab-szalma 
azonnal olcsón eladó. Cim a kiadóban. 

^ H a l l ó ! ! Figyelem!!*? 

kötődőnkben 
Ezúton hozzuk a nagyérdemű közönség b. tudomására, hogy f 

mindennemű kötött divatáruk készítését 
mérték szerint vállaljuk, u. m. kabát, 

mellény, zsemper, divat csikós kendők, szmoking, fiu és leányka 
garnitúrák, sapkák, hartsnyakötés és fejeléseket stb. síb. Mindezeket 

a legfinomabb kivitelben készítjük. 
A- nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve, maradunk tisztelettel 

Húsvétra átmeneti 

és gyermek-kalapok. 
már megérkeztek és nagy választékban, 
a legújabb divat-szerint, olcsó áron 

Kreinőr Mária £ f £ 
kaphatók Celldömölköo,Kossuth-ucca. 1. 

K e r é k p á f 
szabadonfut.''', keveset használt állapot-

- ban 2,000.000 Kért eiadó. 
Cim a kiadóban. 

Első Celldömölki Gépkötóde 
Fítér 8 szám. 

Bejárat a Kosztolitz-féle rövidáru üzleten át. 

Aki a tavasszal 

házat építtetni óhajt, 
már most keresse fel Celldömölkön Kossuth-n. 
BITZÓ ISTVÁN 

\fj szát 

kőműves-iparost, aki a kivánt időre 
a legszakszerűbben .készít terveket, 

költségvetéseket, elvállalja házak teljes felépítését a k á r adott, aká r 
pedig az építtető állal beszerzett anyagból. — Amennyiben a ház 
felépítésévef megbizatik, ugy ^ t t e r v « i é ^ ^ - - l t o t e 
számit fel semmit. Kiválóan tarlós és szép munká t végez olcsón. 

vS 


