. --fiF A L U "
1

O r s z á g o s

F ö l d i n í v e s

Megjelen minden vasárnap reggel.
BOBzeienl á r : negyedévre 2 pengő, félévre 4 pengi,
egész évre 8 pengő.

_

Mts-eleAésj

Q u o

V a

S z ö v e t s é g

P 0 I I-T I t A I l A • ».,
Pelelís szerkesztő és kiad'ő :
DINKOREVE

NÁNDOR.

lapja

. is kiadóhivatal:
DiukgreVe Nándár könyvnyomdája Celldömölkön,
filé intezendök a szellemi részt illető közlemények,
hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

amilyen egy országnak és egy nemzet
nek a tetszhalálból való feltámasztása.
De csak látszólagosak az ellentmond*
sok, hiszen kétségtelen, hogy grót Beth
len István mögött pártjának és a
lasztópolgárságnak olyan kipróbált
megei állanak, amelyek tanácsuk
segítségükkel és útmutatásaikkal, v;
mint gyakorlati ötleteikkel résztkéri
éa várnak az újjáépítés munkáj
Hogy pedig mindezen hazafiam töm
fölött egyetlen irányító és vezető
intézi a centrumból ennek a nemzet
mentő hadjáratnak hadmozdulatait, as
olyannyira természetes és magától ér
tetődő, hogy csak az vonhatja taga
dásba, aki a gprlicei áttörés kidolgozá
sát éa keresztülvitelét az egyes frontszakaszok parancsnokai egyéni kezde
ményezésének tudja be.
Nem hisszük, hogy a pártprogrammok változhatatlanok lennének és nem
hisszük, hogy bár mely felelős helyről
eredd'kijelentés a viszonyok változatá
val nem szenvedhetnek módosítást. Ami
irva van és ami elhangzott, az nem
dogma, legfeljebb az idő nem- kedvez
ílfMiátmé
Az utat azonban hatá
rozottan matatja a miniszterelnök cél
tudatos éa tikerekben eddig is bővel
kedő politikája. A járt uton haladjunk
továbbra is, mert minden kísérletezés
ingoványra vezethet.
—1

Soha aktuálisabb neaa volt ez a
| kérdés, mint most, a magyar nemzet
sorsdöntő óráiban, amikor hivatottak és
'ivatlanok egyaránt maguknak vindiják azt a felelősségteljes és fontos
ot, hogy fik szabják meg' az ország
bel- és külpolitikájának követendő irá
nyait. Sohasem volt nemcsak az életre,
: hanem az egész nemzet jövőjére kihaj tóbb jelentősége minden teendő lépés4 nek és mégis tncatával akadnak próféi ták éa álpróféták, akik fenneu hirdetik
! a szerintük egyedül üdvözítő megoldás
I szükségét.
j
Egységes akaratra éa egy központi
j vezérlő szellemre hivatkozott grófBeta; len István miniszterelnök abban a haj tározóit és kimért beszédében, melyet
j válaszul szánt a kormánypárt egységét
| megbontani szándékozó elemeknek. Ter| mészetes, hogy azon a bizonyos másik
j oldalon lőn erre nagy felhördülés és
i fogaknak csikorgatása, magukból kikelve
emlegették as egyéni és pártdiktaturát
éa Magyarországot tirranizmus alatt
nyögő országnak bélyegezték. De el nem
felejtették megjelölni egyúttal a gyógyuláshoc vetető bűvös árkánomokat, me
lyeknek iegelseje kötött szerepet aa
utóbbi hetekben valóságos renaisessancat élő demokrácia és liberalizmus. A
fogalmak olyanok, mint > tetszetős papirosba burkolt cukor, de a burkolat
alatt esetleg dugáruként ott rejlik a Ai Kei farsangéi legalkerlltebteek
Ígérkezik I C . E. S. E.
külföldi áfium.
;
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fogas. Csapás a lebonjolitu szerv tekintetében
nem. A javaslat szerint ss az OBB feladata
volna, az OBB felállítását ellenzők pedig a
jelenlegi Földbirlokrendező Bíróság élettarta
mát óhajtanák a szükséges időig meghoszstjhhiftffl Ha as OBB Ubk egyéb feladata
nem volna, mint ezen .be nem fejezett ügy
nek lebonyolítása, akkor valóban bátran
mellőzhetne* az aj bíróság szervezetét, jólle
het pénzügyi okok amellett szólnak, hogy
eddigi széleskörű Föjdbirtokreni"

dilni, azonban az OFB keretének szőkítésével
Am ss Országos Birtokbiroság felállítá
sát egyéb körtllmények teszik szdkségeesé.
' Kttséttéfen. bort tt eömO rtsaév^jvii/i,
átóval földreformnak nevezett intézkedések az
ország változó gazdasági viszonyai által indo
kolt nj nemzeti és demokratikus földbirtok
politikának csak egyik részét képezik. Tattá
a legnehezebb és nem Is szerencsésen megol
dott részét, de mégis csak egy részét, üj
birtokpolitikái feladatok várnak megoldásra.
Itt vsa a bitbizonianyok aoramjf sióawrtaeánal magvalósítása, amit a kormányzat már
jelzett Is SB zmely téren illetékes hetven mar
dolgoznak is. Itt van a tagosítás kérdése,
mely a jelenlegi elaprózott kisbirtok rendszer
mellett a legsürgősebb és legjelentősebb (el
adat. Itt van a földbirtok nj kataszteri értékWvétele. mely hasonlóképen sürgős és fontt
hiszen mindenki- állandóan hangoztatja, '
a jelenlegi Úttestért értékelés már r
mnlta. Itt az egyéb kötött birtokok hely
nek jövő alakulása, mert az csak természetes,
hogy midőn a .hitbizományi reformálják, a
többi kötBtt birtokok tekintetében is korszert
módosításokra van szükség.
Ezek átok t nagyjelentőségű fela
mtlyek megoldásának Végrehajtására az
hivatott tenne és ezen feladatok mellett az
OFB ügyeinek befejezése csak kisebb munka
kör. A gazdatársadalomnak épén étert Öröm
mel kellene üdvözölni azt, hogy a birtokügyekben speciális bíróság alatti, mert így az
' A magyar népnek örokidőktől fogva á l a r c o s j e l m e z e s - b á l j a intézkedés gyorsabbé és megbízhatóbbá válik,
sulytő átka a széthúzás és a fegyelme
aaiat minden szakmában a speciális embe'
IthriAr lt-á» ••' t e m á b a i .
rsktől tarható a kielégtő eredmény.
zetlenség. Nemzeti hérosaiúknak szinte
áthághatatlan akadályokkal keltett" megA forgalmi korlátozások fenntartását
illetőleg szintén egységes az érdekélt közvé
küzdeniök minden meggondolásuk ke
lemény a tekintetben, hogy terazetvédelmi
resztülvitele előtt, hogy ezeket a faji
szempontok miatt bizonyos korlátozásokra
jellemvonásokat leküzdjék. A magyar, Irta: Csoér Lajos, az Országos Magyar FSld- szükség van. A szomszéd államokban igen
oérló Egyesület ügyvezető titkára. ..mihelyt egy energikus központi végre
erős forgalmi korlátozást* állanak lenn. A
hajtó akarat diktálását érzi maga fölött,
Ismére;?!, bogy a kormányzat as Orsz. földbirtok nagymérvű eladósodása pár ev
menten zsarnokságról és elnyomatásról Földbirtokreodtző Bíróság megszűntetéséről alatt máris bekövetkezett. A Bíbora előtt
beszél, még ha ez az állítólagos zsar törvénytervezetet készített, melyét megküldött legnagyobb probléma volt, hogy a nemzetközi
az érdekképviseleteknek is. Majd a kormány banktőke éa t nemzettől tarol-álló idegen
nokság szabadságjogait a legtágabbra is zat
tűbb tágjának és magának Bethlen btván elemek pár év alatt rohamos mértékben hoz
kiterjeseti és szociális viszonyait igyek gróf miniszterelnöknek: részvételévé! szakérté- tak ki t földet a parasztság és a középosz
szik a lehető legjobbá tenni, mint a ketletet is Összehívta, melynek ezen javaslat tály lába alól. Ilyen körülmények közOU tel
aaélea körök látszólagos uralmán, de Istt volna tárgyalási anyaga, A javaslat ér jes szabadlorgalomról beszélni nem is leket
voltaképen csak egy szűkebb klikk ve demleges tárgyalása azonban nem következett E kérdésnek a sarkpontja nem is magnkbaa
be, mert a gazdasági érdekképviseletek kije* a forgalmi korlátozásokban rejlik, hanem a
zetése alatt álló demokratikus tormány- lentelték,
hogy nem kivannak s javaslatról forgalmi korlátozások végrehajtásával járó
zat. Nemzetünk törtönelmének legszo réstletekbe menően tárgyalni, mivel est elvi huzavonában és körülményességben. Erre
morúbb 'lapjaihoz tartoznak azok a kor leg teljeseo"egészben elutasítják.
vonatkozólag azonban a kérdéssel behatóan
szakok, amikor a magyar energikus éa
As érdekelt gazdatársadalom jórészt foglalkozó gazdatársadalom m;r olyan javas
tettrekész uralkodó halála után szánt* azonban nem azonosíthatja magát a kérdés latokat terjesztett elő, hogy a forgalmi korlá
tozások fenntartásával járó mindennemű el
szándékkal olyan királyt érteit a trónra, nek ily rövid nton való elintézésével,, vagyis járás legfeljebb 3—4 hét alati teljes mérték
akinek erélyétől nem kellett féltenie, • I neat intézésével.
'
jelezve a szóbanforgó javasla ben befejeződik. hogy szerte az országban mindenki tot, azROvidsn
két reszboi áll Egyik részben intéz
Külön meg kell emlékezni a bérletek
akadály nélkül űzhesse a maga kisded kedés tOrténik, hogy az OFB bonyolítsa le. A kérdéséről. Ma a földbérleteknél az a komikas
játékait
"
javaslat második része pedig a fnldvételeknél helyzet áll fenn, hogy míg a nagybirtokok
ét földbérleteknél eddig fennal'ott forgalmi elaprózódását igyekeznek előmozdítani ét "Vg
Bizonyos, hogy egyetlen tét&, bár korlátozások jelentékeny részének további át évszázados jogon alsptró hitbizományokat
milyet] zsénlálittSíál ft áldotta meg' az fenntartásáról intézkedik.
néhány ezer holdban térvetik wSBMBKí
Hogy az OFB agyéit be kell fejezni e addig egyes nagybankok és cokorgjári réstIsten, nem volöá képes egymagában
olyan ' sziszifuszi {Mádat teljesítésére, tekintetben az egész vonalon egységes a lel vénvtársaségok iezébep tobb tizezerho

Nemzeti földbirtokpolitika és
az Országos Birtokbiróság.
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bérietek koncentrálódnak.. többszörös vészedilimén a helyes nemzetgazdasági politikának.
As OBB-rOl szóló törvéayjavaslat ellen
zői érthetően szubjeküv szempontból nézik a
kérdést Élénken emlékezetakben él a földre
form végrehajtása során szeavedett sok mél
tánytalanság. aTsm szabad azonban elfelejteni,
hogy az OFB egy alapjában rossz törvényt
volt kénytelen végrehajtani és páratlan erő
feszítést mntátott, bogy eligazodjék a gazda
sági élet követelményei, a jogos magánérdek
4a a rossz törvény sziklái között De épen
ezt mutatja, bogy mennyire nem szabad el
zárkózni a nemzeti élet szflkségiete által pa
rancsolt törvények szakszert előkészítésitől.
A földreform törvények sok hibája is túl
nyomó részbea a merev elutasító álláspont
nak volt as eredménye. Objektív szemekkel
nézve az Országos Birtok Bíróság felállításá
val kapcsolatos törvénytervezet nemzetpolitika
követeléséből folyólag szükséges. A leiadat az,
hogy ezt a korszert szükségletet gyakorlati
lag végrehajtható, a legfőbb célt előmozdító
jé törvényben szabályozzák és midén a főelveket senki sem kifogásolja, akkor a részié
tekét olyképen dolgozzák ki, bogy azok szin
tén belyreáilóak legyenek és a belyss célt
helyesen valósítsak mag.
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bérmentve szállítok bármilyen vasútállomásra 360
pengőért tömör, elsőrendű hálószobát 400 pengőtől
szép ebédlőszobát, 80 pengötöS teljes konyhaberen
dezést Kárpitos bútort, egyes szekrényeket stb. stb.

CipéTis
rendelőim,
déke n é .
hogy Célt*
téren,
;
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Egyház és politika.
Seredy Jusztinián biboros heroegprimás
főpásztorkodasanak megkezdése — egyes lap
jelentések szerint — uj érát fog jelenteni a
magyarországi katholikus klérus belső életében
is. Eddig meg nem erősített, de meg aem
cáfolt birok szerint az uj heroegprimás ér
vényt fog azerezni, még pedig a legteljesebb
mértekben a Szentszék azon reformjának,
hogy a világi papság tagjai neaa folytathatnak
semminő közéleti működéét, nem vállalhatnak
polgári foglalkozást és természetesen nem
fejthetnek ki politikai aksiót sem. A Valikán
éa általa a katbolikns egyház ereje évszáza
dok hosazu során át épen abban rejlett, hogy
elfordította arcát a földi, profán dolgoktól éa
a lelkekben alapozta meg a maga kösziklaerőditményéL Több nyugati államban és leg
utóbb Leocyeiorszagban is eltiltották már a
ot a közéleti szerepléstől, ami természetes is, hiszen minden tiszteletünk és nagy
rabeoülésönk mellett is elszomorító és könytryan profanizáló érzést kelt bennünk, ha Isten,
szolgája a papi talárban a napi pártpolitika '
efemer eseményeivel foglalkozik. Az Istenség
földöntúli eszmény* degradálódik azáltal, kü
lönösen a laikus ember szemében a kicsinyes
politikai, tehát földi eseményekkel való fog
lalkozás révén és bizonyosra vesszük, bogy a
kilátásba helyezett reform nemcsak az egyház
tekintélyét, hanem a ma meg politizáló papi
személyek nimbuszát is csak öregbíteni fogja
abban a pillenatbau, amikor kizárólag csak a
lelkiekkel kezdenek foglalkozni

H Í R E K .
Holtomiglan — Holtodiglan.
Ha Jókai valamelyik regényében
olvasnánk, hajlandók volnánk a nagy
mesélő romantikas túlzásának betudni
azt a

történetet, amely .valóban

meg-

' esett Budapesten. Korn Aurél zenekri
tikus éa volt operaházi igazgató Özvegye
nem bírta túlélni férje halilát és néhány
óra múlva megmérgezte magát. Amilyen
füzetes regényszerüeu hangzik, olyan
megdöbbentő éa szivighatő ez a törté
net a mai dekadens, léha korban, ami
kor Btár a házasságokat is ugy kölik,

bogy.a házassági szerződésben ponto melleit érdekes küzdelmet ígér. A verseny
san . részletezik a válás körülményeit is.. helyiségbe belépődíj nincs, igy hát vasárnap
este mindenki megtekintheti a iegtorrobb
Pilcmcm és Bancis bitregrbeli mondája versenynap érdekességeit Az eddigi aredmé
elevenül meg, a hindu nemes vallási nyek szerint az alső tiz helyezett a következő:
szokásai modernizálódnak,mikor a hindn Szeiler Jenő 17,. Nagy. József 17, Lakatos
özvegye férje holtteste mellett megégeti Sándor 15, Heiner Kálmán 15, Szarka Károly
önmagát is, hogy lelkeik • e g y e s ü l t n e k 14, Szabó Antal 13, Fodor Lajos 12, Sípos
Gergely 12 Varga István 11, Hoipert József
a tnlvilágOD. Nem nevezzük követésre 11 punnal. Van ezenkivQI még négy 11, két
méltó p é l d á n a k , - d e egy elmúlt, ideáli- 10 es egy csomó kilences, nyolcas és hetes,
sabb korszák embereiként elmélázva kik közöl még számosan hozhatnak megt-pe.
gondolánk vissza azokra az időkre, lést Azok a vers-nyzók, akik helyezésre mar
amikor még szentségnek és egyéletre nem számíthatnak, már csak azért is játsza
szóló fogadalombak számított az oltár -nak tovább, hogy a nem épen elismerésre
elolt elrebegett holtomiglan-holtodiglan, alkalmas »pancser* "jelzőtől szabaduljanak.
, T. i . a 32 benevezett 31 játszmát játszik,
amely ma m á r csak kiejtett szó, elsu melyből 16 játszmát meg kell nyerni annak,
hanó p á n és épen annyi gyakorlati aki a anapszlista címet elismerésséf akarja
értéke és hitelé van, a k á r egyéb köny- kiérdemelni. Fel tehát fink, küzdjetek e büszke
nyelmfl és soha be nem váltható fo I címért I Aki nem gyáva, az nem adja meg
. gadkozásainknak. Egy boldog és ideáli , magát
san- harmonikus
házasélet
befejező
Gazdaszövetség Ckőnjen. Horváth Kaakkordja volt ez a rendőri szenzációként I roly csCngei földbirtokos, aki a községi ügyek
elkönyvelt családi tragédia, tanulsága 1 lelkes felkarolója, bogy a gazdák terhein aeannak, hogy akadnak még emberek, ! giuen, megalakította a Gazdaszövetséget, melyj nek 0 lett az elnöke, ami eleve is már ga
akiknek a kiejtett szó szentsége aem rancia, hogy a szövetség erősödai és áldásos
züllött játékká.
' munkát fog kifejteni a gazdatársadalom javára
as ő lelkes munkálkodása mellett A szövet
i aég alapszabályai már felterjesztattek a belIskolánkivüll népművelés mull heti es | ögyminiazteriumba.
—•=—•
—
téjén Pfitzner Rudolf villanytelepi főmérnök
Ostffyaeszoiyfa község elöljárósága váaépszerO tormában világította meg »«z elek- j
tromos áram gyakorlati jelentőségé.-t nagy I sártartási kérelmét felterjesztette az alispáni
hozzáértéssel éa sok hasznos ismeret közlés I hivatalhoz.
sel. Tóth Dénes tanító hatásos lendülettel
MBvétz-est. Ritka élvezetes mQváeztartott előadásában pedig >A török hódoltság
utáni állapotok.-ról, a multak esemébyeit I estben lesz része közönségünknek kedden
ismertette a hallgatóság előtt. FUdi István este, amikoris Falodi Kálmán kíséretével
sok ügyességgel igen hatásosan szavalta el j együtt tartja kaeagtaló estjét Celldömölkön a
Szathmáry »kti nem felejthetünk, c. irredenta . Korona-azailoda nagytermében. A társulat jó
költeményét Január 90-án előadók lesznek hírneve, művészi előadása nálunk sem isme
retlen, szombathelyi és sárvári játékuk nagy
Pfitzner Rudolf és Löbl Oszkár.
sikerének híre eljutott hozzánk is. Műpártoló
Elhunyt fiatal asszony. A halál hideg közönségünk bizonyára megragadja' az alkal
keze ismét egy" boldog családi életet döntött mat, bogy ezen kiváló müsoru m0vész*st*n
gyászba. Klaffl Sándoraé szol. Giczy Teréz miuél tömeg ssebben vesz részt, ami által a
másfél éves házasság utáo, 8 napig tartó művészek játékkedvét is mégjobban serkenbetegségben elhunyt Hétfőn délután temették toni" fogja. FalndT Kálmán színművész mellett
a gyászolók nagy részvétele mellett. Szőlei, fellépnek még: Fenyő Irma szubrett, Szigeti
térje és egy gyermeke gyászolják.
Ilona a győri színház tagja és a szombathe
Kitüntetett levente oktató. Az országos lyi Bauer-testrérak, kiknek remek énekszámai
testnevelési-tanács 80 pengő kfilöo jutalomba beférkőznek a hallgatok lelkén*.
1
részesítette vitéz Varga József oslldömölki
Gyaraekét megfajtotta a macska Bu
levente oktatót azért az eredmény** munká- gyi Mátyásáé kooséri asszony annak rendjeért, amelyet a levente oktatás körül kifejteit.
módja sztnnt megszoptatta csecsemő gyer
Snapszll verseiy. Kéretnek azon urak, mekét, azzal lefeküdtek. -Éjjel az asszonynak
kik a anapszli versenyre beneveztek, de ez- leitant, hogy gyermek* szokatlanul csendes.
ideig még játszmáikat le nem játszották, hogy Felkelt, hogy gyermekét megnézze és a leg
ma vasárnap este lehetőleg játszak le. Az nagyobb csodájára a macska á" gyermek
eddigi eredmények szerint még a verseny arcán, száján fakadt, miáltal a kis gyermek
nyílt, mert a legutóbbi versenynapon az eddig ellévén zárva a levegőtől, megtnladt Az é leszivezető Szeilar jó néhány pontot leadva, bevárta getés persze nem használt Gyermekes anyák,
a mezőnyt, ugy hogy a mái napon mell-mell dajkák tanulhatnak Bugytné szomorú ecetén.

j
!
,
'
j
:
'

folyó évi
Volt
olcs áron
kor meg
. arra fogok
lőim kivái
| sitsem.

Ii

cipőket
kivitelben.
Jav.
Szivei

Asztalos
keménya,
göriécek

Gr ün $
VII. Kazi:

!

;

:

eb:

és egy
eladó.
Uradalomba

g
aki. gőzété
bizható,-.

Egy
a hozzá
és azonnal
üres.
is kiadók, mert
Cim

minden
nal kiadó.

KEMENESALJA
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Végkielégitett hadiözvegyek. A népjóléti
fontos.
mmlsiter saját kérelmükre végkielégítést utal M i n d e n k e r t é s t e l e k t u l a j d o n o s n a k
ván józott ki az alábbiaknak: Vörös Józsefné
szölet-t: Erdélyt Erzsébet, Szabó lendelué
stOL Báros Maria, Remport Gyuláné stol ,
MeJnée-áVaner Maisai Veud*roé-^8trrttgy-fMária, Szflcs Mihályné szol. Horváth Anna
M o s t kell k e z d e n i
*
alsósági lakosok, Fodor Gézáné szol. Varga
Ilona tokorcsi hadiözvegyek részére.
a kiitetögépek működését, ha azt aláírjuk, bogy a
Franciák szerint 50 szar Magyar rí unértékesítési időben csibe és tojás legyeit
kas vaa foglalkoztatva Fraaciaországban. A .
pansi Timps szerm' jelenleg'mintegy 50
Pontos,
tájékoztatást
ingyen küldünk. Szállítunk 30 tojást
ezer magyar munkás él francia földön (iparos
és más munkás). A lap kellemes hangon i r a
,
befogadó
géptói 15.000-ig. s
magyar munkásokról., Átt irja róluk, hogy
kitartó, becsületes és megbízható emberek a. i
A keltetógépek ára nagyság szerint 60 pengőtől fölfelé.
magyarok, akiket csak heesalDi lehet. A cikk \
N I C K E R L és T Á R S A
dicsőíti a párisi magyar kolónia vezetőségét
abból a célból, hagy Franeiaosrzágban letete- j ktltetögépgyár magyarországi Vezérképviselete: Budapest, VQL Főherceg Sándor
pitett magyarok közi törekedett fenntartani az
- neea 4. Telefon: J . 331—-ML
;
_-_
1..
egyetértést, a francia nép iránti szeretetet és I
hogy legutóbb mozgalmat indított aziránt. \
hogy egy magyar kórhazat építtet az ottan |
Gyomor- bél és anyagcserebetegaél
levő magyarok részére. Gondoskodik továbbá ! Színházi Élet aj számában. Nagy Endre, gróf
arról, hogy a magyar'diákok Franciaországban '• Telekj Sándorué, Karinthy Frigyes, Nádas a természetes »Ferenc József* Kesertvis st
Sándor, Harsányi Zsolt, Faragó Jenő, Kellér emésztőszervek működését hathatosán eiőmotkellőképen elhelyezkedhetnek.
Dezső, Farkas Imre, Murnau a világhírű ren ditjt e így lehetővé testi, bogy az egéizségea
Szett Margit ünnepély. A celldömölki delő irtak:-cikkel,'novellát, riportot és verset' tápláló anyagok a vérbe ' kentjének. Orvost
leányok Mária kongregációjának alsó szakasza í a W0 oldalas.Színházi Éietben, amely gyö szakvélemények bangsnlyoizák, hogy a Ferenc
mait vasárnap délután a polgári fiaiskola i nyörű mélynyomása képek ben és sok riport József víz különösen érelmeszesedésnél igeo
tornatermében Árpádházi Szent Margit tisz- ] ban számol be az akluália színházi, művészi hasznos beszabályozó szer. Kapható gyogyleletére kis műsoros délutánt rendezett A. és társadalmi eseményekről Darabatelléklet: szertárakban, -drogériákban és fhsterkemkemegietent nagyszimn közönség gyOnyörotég- A férfi szive. Három kottamelléklet, sportre- desekben.
gél elteire hallgatta az nnaepélybea szereplőt géoy es a rendes beti külön regénymelléklet.
Tanulságos eret leányok éa fiatalurak
elöadá-át, akiket a zárdai Nővérek nagy ve- j Egyes szam ára 1 pengő, negyedévi, előfize
részire. 1928. évben Dévaványára költözött
stődség' arán oktattak be. *
tési-díj 10 pengő. Kiadóhivatal Budapest VII. Brejer István orvos, aki mellesleg fogászattal
A Kath. Legényegylet farsangi táncmu Erzsébet körat 29. szám. Kabarétréfák, víg is foglalkozott Csatlós Etel ottani intető
latságát, amely műkedvelői előadással lesz játékok, drámák, operettet, népszínművek, leánya fogainak javítása végett felkereste a
Összekötve, február 6 én—tartja a Korona
bohótatok és confereucierak, legújabb árjegy fiatal orvost, aki annak rendje-módja szerint
szálloda összes helyiségéiben. A meghívókat zéke ingyen kapható a Színházi Élet könyv kezelte is a fogait A fogak keselése közbea
a tnuli héten már izétküldötték. A jelek arra üzletében.
a fiatalok közel jutottak egymáshoz s mire a
matatnak, bogy et a mulatság lest az idei
Beszédhibások gyógyítása. A beszéd fogakkal rendbejöltek volna, szoros viszony
farsang egyik iegsikerallebb mulatsága s erre hibák javítására szolgáló állami tanfolyam keletkezett az orvos és páciens között. A
törekszik a rendezőség is, mert mindent el idei tanévi H félévére a.felvétel lebrnár viszony mindig mélyebb és mélyebb lett, úgy
követ, -hogy a megjelentek kitűnően érették l-töi 5-ig történik. Felvétetnek, dadogók, annyira, hogy később at egész nagyközség
magákat A táncmulatságot két humoros szín badarok, pöszebesiédesek és hallónémák. Je népe bestéit a szerelemről ée arról, hogy
darab e őzi meg, amelyek humoros tartalmak lentkezés délelőtt 9—1 óráig es délután 3-^0. milyen szép pár less majd belőlük.»Minden
nál fogva a közönségnek derűs pereeket tol óráig, vasár és ünnepnap délelőtt 9—12-ig. hatása szerelemnek vége szokott leonU b t
nak szerezni. A rendező!ég ezúton értesiti a i Oly súlyosabb vidéki beszédhibások restére, mondja a nóta is,'de igaz is. így -volt. nem
megjelenni szándékozó n. é. közönségei, bogy akik iskolai tanulmányaikban gátolva vannak, csalt a nóta. ezesetben sem. Breyer orvos
a belépőjegyeket lapnak szerkesztősépében at intézmény igazgatója februártól kezdődő- hozta vonta a házasságot, a leány szBlei előre megválthatiák, mert a jegyek csapás a leg ktlön gyógypedagógiai tanfolyamot tart, ellenben szerettek volna véget vetni enne* a férőhelyek szamához képest leesnek tiadva.
amelynek résztvevői a stakkeieléseó kivel hossza és kínos sterelemnek, azért mindig,
Kölcsön a gazdáknak. Ujabban külön bármely középiskolai oktatásban is részesül jobban ée jobban sürgették a hátasságot, bogy
féle jelzálog kölcsönöket kínálnak egyes ügy hetnek. A gyógytanfolyam Bcdapcs.eo, VIII. vége legyen a pletykának. At orvos végre
kirukkolt és kijelentette, hogy Etelka kisasznökök a magyar gatdtkösönségoek drága Festetite-0. S. szám alatt működik.
azonyt csak szeretőnek tekintette, de feleségül
províziók elleneben. Jól testit a kölcsönigépylő
nem lógja elvenni soha. A megszégyenített
gazdák, ha kölesOnOgyeikben, előbb tájékozta
urileány lélekben-testben összetörve, ott a
tást kérnek a »Gazdasági Hiradó« tudósiti
világ szája flott éa jövőjének igy örökidőkre
osztályától Budapest I X Rádai-ncca 18. In
befellegzett 'Később még néhány próbát tett
gyen kapnak megbízható felvilágosítást, esupán
a mettzégvonitett leány, de hiába. Mikor már
F a r s a n g i
i d é n y b e n
ötven fillér postabélyeg csatolaodó.
a házasságból semmi sem lehetett, arra kérte
Adomáoy. A celldömölki evaog, ifjúsági
az orvost, adjon neki 8000 pengőt, begy azzal
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egyesAleti könyvtárnak Bődeoe Károly 12,
a pénzzel elhagyhassa szülőföldjét valahol
Vadőrt Sándor 4, Kiss Annus 4 kötet köny s z e s
á r u i n k a t
m é  valamilyen ötletet kezdhessen v«1e. Az orvos
vet adomán józott.
ezt az utolsó kétesét is kereken elutasította
és azt mondta a leánynak, menjen a holdba.
lyen
leszállított
.""''^llnlvteT Az 1928. év febraár hónap
A leány ezek alán elhatárolta, bogy. végea at
jában be kell adni at 1928. évre szóló alta
á r b a n
á r u s í t j á k
orvossal. A mait év ősién magához vette
lános kereseti adó. továbbá jövedelem és
öccse revolverét ée elindult vele az orvos
vagyonadó bevallást azoknak az adótóknak,
lakása felé. Nem soká kellett ueki menai,
ekiknfck 1928. évi általános kereseti, jövede
mert az orvost a i utcán egy tartatásban ta
lem é> vagyonadója újból, illetve első ízben W e i l e r
T e s t v é r e k lálta. Intett neki, logára matatva, mire aa
lesz megállapítandó.
orvos a társaságtól elválva, a leánnyal lakásaA C. E. S. E. folyó évi febraár hó
felé indult. Hogy közben mit beszéltek, senki
divatáruháza Celldömölkön
18-án a Korona szálloda nagytermében tar
sem tudja, csak mikor az orvos kapájához
tandó álarcos jelmezbálja iránti érdeklődét
Járásbíróság épületében.
értek, a leány elővette elrejteti revolverét éa
ugj helyben, mint a vidéken napról-napra
háromszor az orvosra sfllötte. Az orvos elesett
fokozódik. Előreláthatólag a mait évben az
és rögtön meghalt A leányt letartoztatták éa
egyesület által rendezett . jelmezbált jóval
A vasárak emelése előtt. Jól tudjuk, vizsgalati fogságba helyették. Folyó hé 25-én
felülmaija s talán mondhatnánk, hogy atidei hogy a gyáriparnak 'ugyanagy meg van a maga volt a tárgyalás, mikoria a j e á o j t a törvény
farsangi bálok közül a legjobbnak igérketik. internacionáléja, akár a szocialistáknak, vagy szék erős felindulásban elkövetett szándékos
A rendezőség . fáradságot nem- kímélve, a más szellemi, illetve anyagi érdekeltségűek. emberőlésétt 5 esztendei fogházra ítélte.
tánctermet a lehető legezinosabbá fogja kidi- Amint a világ valamely pontján az árakban,
sziteni ugy hogy a vendégek nemcsak a szó vagy a~ termelésben'változás á',i be, arra a
A ftlsodunáatüli cukorrépa termelők
rakozás es múlatás, hanem a szópészet terén steizinogral érzékenységével reagál az égést tömörülése. A. Győr—Mosón—Komárom éa
is legkellemesebben gondolhassanak vissza az.| világpiac Abból at értesülésünkből tehát, Esttergömvármegyék gazdasági egyesületeiben
idei farsang végére.
—
• •
hogy "tz osztrát vasgyárak és vaskeretkedők tömörült cukorrépatermelők január - 83-án a
Vasutas Kör táncmulatságára, amely kartelje elhatározta az áraknak febraár 1-től Felsődnoántuli Mezőgazdasági Kamarában tar
csütörtök este zajlik le a Griftben, lázas ké való felemelését, holtbiztonsággal követkes- tották első kerületi érteketletöket, melyen
szülődés mutatkozik. A vidéki áilomásokról .| temetőnk arra, hogy az emelés éreztetni fogja. egyhangúlag elhatározták,, hogy a cukorgyári
is már többen jelezték a bálon való megjele- hatását Magyarországon is. Egyelőre a rakta-' kartellel szemben való érdekeik hathatósabb
nésflket, így a vasutasok bálja előreláthatólag rákon levő ára árat emelik fel maisanként védelme- céljából . egyesületet alakítanak. A _
fényesnek érvigkedélynnek i g é r k e t i k . ^
másfél schillinggel, de számítani lehet arra, szabad répaterülettel bíró cukorrépatermelők
kötelezőieg kinyilatkoztattak, hogy amennyi
Flsta a szerelemnek köszönheti karri hogy már a jövő hó folyamán az emelkedés
ben az 1997. éri cukorrépaelszámolás éa as
erjét A nagy spanyol tenorista maga mondja maisanként elfogja érni a barom, három éa 1918-rt szóló termelési szerződét megkötés*
sl izgalmas és regényes szerelmi történetét s fél schillinget. .
1

;

. t . oldal.
a eokortartellal nem l e n lehetséges, ugy
ezaraodést nem kőinek, illetve répái nem
termelnek. Azok l jelenlevő répatermelők
padig, akiknek hosszabb lejárain •
fttm
ran, elrilig szintén bejelentették csatlakozá
sokat az egyeanlethez sttrtdllelk lejárta
utánra. Gróf Khuen Héderváry Károly ismertette a eukorjyaroaok kiküldötteivel több
Ízben megkuérelt eredménytelen targyaláeok
anyagát A 8. pontos határozati javastatot ét
a belépési kötelező nyilatkozatot dr Ormándy
Janis igazgató ismertette és indokolta. Dr.
Serbán Irán az Országos Mtaftatrdtaági Kakiköldöttje a kOiföldi államok répater! szervezeteit és az ottani szerződéseket
ismertette, melyek Ossaehasonlilhatitlannl ked
vezőbbek, mint a mieink. Fabriezina Endre az.
OMGE kiköldöttje beszámolt az alföldi, tiszán
túli éa alsódouáutali eddigi répatermelői szer
vezkedésekről. A felsodooántuli első gyölés
azinten csatlakozott a Grót Hadik János elnök»t» l i l M áüó országot asövslaashat éa 0
tágu bizotlságot választott a három vármegyeből a további lépések megtételére, A Felsódui.aotuii Mezőgazdasági Kamara január hó
27 eu Sromhalhalyen, 28 án Sopronban és
február hó 3-án Székesfehérvárott tartja a
Tat, Sopron és Fehér vármegyei Gazdasági
Egyesületekkel a további szervezkedő gyttat
"
•
. '' • '
Hogyan kell az adobavalátt tlkészittai.
Vargha László, törvényszéki hites könyvszak
értő, az >Adó és könyvvitel" szerkesztője
ilyen címen cgv könyvet irt, amaly nemcsak
aktualitásánál, hanem szakszerű ét különösen
az ftzlatév (mérleg) adatainak (elhasználását
az adóbevallással kapcsolatban tárgyaló elő
adásánál fogva méltán azámilhat.ugy a szak
körök, mint az adósók általános érdeklődésére.
Erre a könyvec kére mindenkinek szüksége
van, aki adóbevallását helyesen akarja elké
szíteni, vagy azt t lenőrizni, - mert igy sok
kellemetlenségtől mentesítheti mag.it. A könyv
ára 8 pangó. — Megrendelhető kiadóhivata
lunkban.
Nüktdvelói előadás. A celldömölki ev.
rg.yesU.iii műkedvelői gárdája oagynaukedvalöi előadásra kéeztU. Jaaos
vitéz daljátékot hozták színre húsvét más
napján.
Futó tűzként tarjad a »Miraa glaabersós gyógyvíz veszély nélküli csodás hatása
Maizott egyéneknél. Heti '/, kilogrammos
togyastlál a minimum. Győződjék meg róla
t akkor önön is valóra válik a mondás :
•Earetuaig, fiatalság..
Alkohol fogyasztás é t születeti biznayitvány. A mait hitekben lépett életbe
á s a törvény, tmely a fialaikoruaknak megliltjs. hogy ayiivábot helyiségbea alkohol tar
talmú italokat fogyasszanak. & javaslat par
lamenti tárgyalásakor heve- viták voltajt az
életkor meghatározást körfii és az rtleovetéatket azzal o.zlatiák el, hogy t végrehajtást
Ottf.tás m - i . annak idején részletesen preeizirotni fogja a törvény végrehajtásának mó
dozatait A tör •• -y máris éleibe lépett, de a
végrehajtási utasítás valahol késik az-éji ho
mályban, állítólag valami bizonyos hatásköri
osszeűtköz+stk miatt, melyek kél minisztériu
munk kOzt törtek ki. A helyzet ma tehát az,
hogy szigoruau tilos 18 éven aluliaknak bár
mine.-nfi aztsrnsitttl kimérni, legyen az akar
e»- ártatlan rumos tea is. A pincér, vagy a
tulajdonos ngyabesak nehéz dilemma előtt
tag állani, hl z-n Vannak olyat 18 éven aluli
fiatalettber.-k. akik 25 évesnek látlzsntk,
viszont sok sttuyknövésfl ifjút fognak zavarba
ejteni, ha nem hiszik el róluk, hogy már be
töltötték 18 ik élelévfikét Nem is beszélve
a M l , hogy mi fog történni, ha.pl. egy kávé
házba, vagy étterembe betelepszik egy társa
ság, amelyben fiatal leányok is vannak és
hogyan fogja majd a kávés, Vlgy vendéglős
• K almáz...tt személyek elől éttapoi t boros
pabarat A törvény első §-a szerint kétes
etetekben ható.-égi bitonyitvánnyal kall igaeoinia A vendégnek, hogy életéuek 18 ik élet
évét betöltötte, mert ilyen igazolás hiányában
a szeszesital kiszolgáltatását aie kell .tagadni.
Ilyer körű menyek közt hozzá keit szokni
akthoz a gondolathoz, hogy a jövőbea igy fog
hangtani n rendelés:. >Kérek egy romos ttát
a születési bizonyítványom."
j;

A Kereskedők Egyesületének 1928 évi
január hó 21-én tartott szobacica bálján
fafmannák Lázár Ferenc 60 P, Szabó Károly
30 P, Spitzer Gyula, gróf Cziráky György, dr.
Köszönetnyilvánítás.
SÍT11
Bisitzty András 20 P. Szögyény-Marich FeMindazon jó rokonok, isme
re.-iené 18 P, Deataoh Mer Sömjén 12 P,
ko
Poafay Gasttáv, dr.' Szekeres Pál, Közgazda
rősök és jóbarátot, akik folejtbesági Hitelbank, Ábrahám látván, dr. Scheiber
totlen leányunk, illetve feleségem
Zsigmond, dr. Pleteits Ferenc, dr. Sznmrák
tetneteaén megjelentek, ravatalára
Zoltán, Kemenesaljái Takarékpénztár, dr. Piaa^inben).^
koszorat vagy csokrot helyeztet,
tér Jóksef. 10 P, dr. Betthéssy Elek, Horváth
mérhetetlen
nagy
bánatunkban
József, Herzfeld Mér 8 P, Weiss Zsigmond 7
P, Weiss József, Weiti Ignác, Szagán János,
LM,
részvétüket nyilvánították, kolönöWeisz Izidor, Vasa Gyula, Honig Samu, dr.
sen pedig volt iskolatársnői, kik
Jgj
Nestelmton Gyula, gróf Eltz Károly O P,
szintén koszorút helyeitek ravata
Bltltler Pál, Schnabel Testvérek Győr, Nem
ben a
lára, fogadják bánatos szivünk há
zetközi Bőripari R t , Fried Bernát f i a Rt,
lás köszönetét.
. - "
Horváth Károly Csönge, Ltipaik Páps, dr.
Ke.
Holéczy Zoltán, Németh Márkusué, Domokos
fiiczy család
szíves
Ignác, .Lóráoth Gyuia, Mayer Irtván, Geller
Klaffl Sándor férje éa gyermeke.
József, Stero Alfréd Budapest, dr. Szűcs Ar
nold ügyvéd Tapolca, Márton Izidor 5 P,
KIOIQ dakaha4. - ' — Katona FttlöB Deolath 4929/1927.
Celldömölk nagyközség.
és Fiscaer, dr. Hetthéssy Jenő, Adorján Dezső,
dr. Horváth Károly, Schfltz Gyula, Domonkos
Árverési
hirdetmény.
Zsigmond, Roseoberger Miksaué, Szabó Sán
Celldömölk
nagyközség
képviselő
Bül
dor Vönöck. Tibortz Endre 4 P, Me-terhazy
Jen , Horváth Sándor, Maudl Sándor Tapolca, testületének 9/1928. kgyaa. végbatároW/.i
Kirchner Elek, Mesterhazy Gyula, Kövesi Panla, zata alapján közhírré tesszük, bogy a
lap f
Záborszky Sándor 8 P, Kertest Lajos, Berkes község ab. 800 kai. holdat kitevő te
János, Marosi Ferenc, Qoldscbmied Béli, Horból.l
rflletén
gyakorolható
ler János, Braedl Testvérek, ScbOnlag Marion,
mi l
Követi István, Stern Sándor Zalatzeatgrót,
v a d á s z a t i
j ó g á i
dr. Fischer "József Jánosháss, Ktrpel Dávid,
Gflnsberger József, Zlehovazky Dezső, Steiner 1928. évi február hó 10-én délután 4
Lajos, Tihanyi Béla, Reisinger Izidor, Róth órakor a községházán megtartandó nyil
Izidor, Lessioger Ottó, Szegall Vilmos, Szabó vános árverésen 1928. évi február hó
Jakab, Fischer Vilmos Sömjén, Mtvton Pál i
P, Urlei Márton, Jent Vilmos Jánosháza, Spit 1-tól kezdődő 10 érre haszonbérbe
zer Jenő, Hellem Sándor, Kastl Sándor Boba, adjak. Kikiáltási ár 100 P. Az árverési
iól
Ongár József Domotöri, .Günsberger Miksa, feltételek a hivatalos órák alatt a. köz
kis;
Sehwarcz Vilmos, Fehér Károly, Horváth La ségházán megtudhatok.
josáé, Fried Ignác, Scheiber Józaefné Simonyi,
Celldömölk, 1428. január 23.
Szápligeti Rezső, Grfiuvald Vilmos, Koho
ezea
Hugó, Koh.-i P.ii Jánosbaza, Finta István, Simon Sándor sk. Dr. Pintér Jrjgsel sk.
li
Deutsch Károlyue Jáaosháza.
községbiró.
községi főjegyző.
;

p

Hirdetmény. Celldömölk
nagyközség
elöljárósága közhírré teszi, bogy Celldömölk
otgyközség földbirtokrendezéei ügyében dr.
Riedl Zoltán-kőszegi kir. jarásbiró február bó
14 en a városházán póltárgyalást fog tartam,
amelyre as összes erdekelteket a törvényes
következmények terhe mellett ezennel meg
idézzük. Figyelmeztetnek mindazok, akik Heimier Ernő és neje birtokából kaptak,földet,
hegy a juttatott taruletek megváltási arának
bírói megállapítását kérhetik. Tudomásara
hozza az elöljáróság mind a megváltást szen
vedőknek, mind az összes házhely és külső
földhöz juttatottaknak, bogy joguk van az
igénybe vett földeknek varmegyei tórvényhatótági-bizottságilag megválasztott szakértők
utján való. megbecslését ia kérni, tmely eset
ben azonban ezen kérelmüket oly időben kell
a tárgyalást vezető lenti királyi jarásbiró
úrhoz juttatni, bogy elegendő ideje legyen ily
szakértők kirendelése iránt intézkedni, tartós-.
ntk továbbá érdekcsoportonként 40 pengő
költségelőnyt as elöljáróságnál letétbe he
lyezni es eunek megtörtentet a tárgyalást ve
zető bírónál igazolni. Közhírré teszi végűi az
"elöljáróság, hogy a lemoadasok vagy egyéb
okból aa igénybevétel álul ftlsztbidult földtertietek, akadály nem létében, az arra é r 
demeseknek kiosztásra javaslatba, fognak ho
zató!, ezen terül-tekre aa igényekei írásbeli
kérvénybe foglalva február hó 15-én délelőtt
8 órakor személyesen vagy igazolt mégha
lalmazott atjáu kell beadói. Celldömölk, 1928.
január hó
Aa elöljáróság.

Egy teljesen uj cseresznyefa
hálószoba berendezés, egy nagy
szőnyeg, egy eredeti Singer
női varrógép, egy ebédlő kre
denckét kötőgép azonnal eladó

1928. Szentgyőrgy naptól (április 28)
négy e g y m á s a t á n következő évre
b é r b e a d a t i fc. .'
Feltételek C e ö n g é n a köstégbiróoáJ
' .
megtudhatók.

F a j b a r o m f i
Y

'

-

RÓZSAHOLLÓ MULET!
ARANYHOLLÓ DOUBLET!
A MAGYAR PAMUTIPAR R. T .
• Lovas. védjegyO Doubleja és >Holló«
védjegvtt Muleje, mely a piacon a ve
tető márka és a külföldi siláayabb
gyartmánvoknnl
~
O L C S Ó B B ,
minden Jobb csomagfonalkcrcsteilúnél kapható

k o c s i

és egy gazdasági szekér eladó.
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Bresznyefa
.egy nagy
löti Singer
bédlö kreinnal eladó

Egy teljesen jókarban leve és
keveset használt Eszterházy
s á r g a

rA-TÉR 6.

tenyészállatok
s kártérítéssel.

t o j á s

(leghorr?) kapható Rosenberg
Miksánónál Celldömölkön.

TÁRSA
NÉL

anyaállltok
ukkal együtt
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Mindenütt kérjünk

könyrekben,
•lónál:

ilovak,

fél, avagy egész napra ia elmenne egy
egyedül álló nő, ki a háztartás vezeté- .
lében jártas, fosni Ind. Ónálló házve marhára. I
zetést is vállalna. Cím a kiadóban.
folyóiitt

Csönge községben a
községi kovácsműhely

I E N G Ő .

Gin

Grammerl Károlynénál Jánosbálán Iparma'jm, az állomással szemben. Meg
tekinthető bármikor a helyszínen.
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