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Itiut, elrendelte. | megszaporodott, mert látva rátermettsé-
iovembűr holO-ik \ gét és kiváló munkabírását, bizalmáról 
lüUönííi hatóság, j biztositoUa a n>:rnzel nagy része 

gffi%mA „ He,Tr* tmoit* pM>* ™«*él 

\arob nem -ed- j sokan csatlakoztak hozzá, mert benne 
' látják aztaz államférfiul,,aki a nemze

tet felemeli éá a magyar békereviziót 
higgadt és céltudatos munkásságával 
megvalósítja. Külpolitikai munkásságát 
jellemzi; állandó külföldi diplomáciai 
tárgyalásai, most volt Ankarában, ahol 
a török államférfiakkal a török-magyar 
barátsági szerződést hosszabbítót (a meg 
és mélyítette ki s és alkalommal I I . 
Rákóczi fejedelem njjá épített házát 
avatta fel, amely ünnepélyen török test
véreink nagy tömegben vettek részt. De 
mindenüti, ahol elhaladt Gömbös Gyula 
miniszterelnök vonata, nagy ünnepé
lyességgel és . lelkesedéssel fogadták, 
ugyanígy Bulgáriában is, ahol a bolgár 
király nagy kitüntetésben részesítette 
Gömbös Gyulát, és kíséretéi. 

Ezen munkásság megérdemli s leg
mélyebb elismerést, mert soha magyar 
államférfiú, Bethlen István gróf kivéle-

, Iével kritikusabb időben nem vette át 
ir, BarOSS a kormányzási,-mint Gömbös, mert a 
l(Ot LnillÓ- 1 kúMpolitika az egész világon a legválsá-

. . . . I gosabb időket éli . s , így a magyar 
lOlc" ' kormánynak nagyon óvatosnak és elő

relátónak kell lenni, nehogy a meglevő 
barátságos kapcsolatok és a nagyhatal
mak jóindulatát, amelyet gróf Bethlen 
István oly nagy fáradsággal megszer
zett, egy helytelen diplomáciai lépés azt 
elrontsa.. 

Amikor átvette a kormányzást, a 
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kormányzópárt szétbomlásától lehetett 
tartani, de Gömbös Gyula megrontatta 
áUamférfiui .•taierm.ctiségét s a párt elére 
annak legkiválóbb erőit áiiiLolLa. Gömbös 
Gypia nem ditlatorikus hatalommal jött, 
hanem,« parlamentarizmus. .-ívét tovább 
is fenntartva, igyekszik alkotásait s 

! nt-mzel érdekének szimmel tarlása mel
lett megvalósítani. 

Ezen egy év lassan pergelt le, de 
SZÍVÓS akaraterejével leküzdötte a nehéz
ségeket.*,bölcs államtérfiui előreiáUá^ 
val dolgozza lel ama törvényjavaslato
kat, amelyekel a nemzet érdekében 
szükségesnek és fontosnak tart. 

Ali magunk részéről tiszta szívből 
kívánjak, hogy sokáig vezethesse az 
ország kormányzásai, hogy ö legyén -az 
a várva-vári férfin,, aki megvalósíthassa 
az Ur kegyelméből Nagy magyaiorszá-
gnt.és vissz a adhassa a nemzet minden 
egyes < tagjának a mindennapi i keuyacet. 

I Legyen boldogság és legyen béke e, sokat 
szenvedett hazában! 

A gyümölcskiállitás leszLrödöü 
tanulságai. 

A rendezóbizottság és a gyümölcs- , 
termelők, köréből nyert értesülésünk alap
ján most .már biztos-képet, alkothatunk 
a bezáródott gyümölcskiállitás jelentősé
géről és a jövőre nézve eszkozleudő 

; kihatásairól es ezekről a következőkben 
tájékoztatjuk a gyümölcskultúra iránt 
érdeklődő olvasóinkat:_ 

1 . A helybelijéé környékbeli iskolák 
' tanárai es tanítói teljes mivoltában át

értvén az akoió jelentőségét, majdnem 
.teljes számban hozták be növendékeiket 
a kiállítás megtekintésére, melyet meg
előzően a gyümölcstermelés jelentőségét 
és hasznosságát ismertető előadások

kal keltettek fel a' növendékek figyelmet 
a gyümölcstermelés .iránt. Es Ijogy mily 
hiánytalan mértékben sikerült ezt elér
niük, .arra vonatkozólag csak egynehány 
példi-t említünk fel. A nemes kocsi r. 
kjatb. -éa ev. iskola pöttömnyi diákjai a 
9 iun-.es gyaloglástól nem riadlak vissza 
és majdnem teljes száminál jöttek be a 
kiállítás megtekintésére. A 11 km re 
fekvő Boba községtől .idáig, terjedő gya-
logolás. mégis csak tulmerész váJlalkozÁR 
lett. volna, de. ennek dacára is legyőzték 
ezt az akadályt az ottani ev. iskola jiö-
vendékei és dacára, a nehéz gazdasági 
helyzetnek, vonaton jötte!,- „be ide. A 
tanulok körében kiváltott bálás fokának 
meggyőző bizonyítéka- volt a vynooki 
kisdiákok esete is; az -ottani tanítók 
szombat ^éUttáftravtenie^'k ,ki, .jljetve 
Celldömölkre .vt'ló barándulást, a termé
szet szeszélyessége .azonban a teivet 
megzavarta, amennyiben ..ugyanakkor 
olyan kellemetlen, zimankós idő váltotta 
fel az azelőtti gyönyörű nyárvégi napo- ' 
kat, hogy teljes képtelenség volt akkor 
ezt az utat megtenni, .miért ís a. terv 
kivitele elmaradt IAZ^^,a ígjiexTn,e|cek 
felajzott érdeklődése mit sem, törődve az 
időjárás .ssssselyességévei,. hsogos „airá-
sok., közepette fejezték ki azt a kívánsá
gukat, „ bogy, a kiállitást .megtekinthessók. 
Lgylátszik a természet is wéitanyoita az 
apróságoknak ezt a nemes igyekezetét, 
vasárnap delutát: az időjárás tűrhetővé 
változott. A v,pn^ki,.f*ní|ók,,meg*|5rjèk 
a rendezőbizottságot . a.lriállí|á§riak még 
a rákövetkező hétfői nalSon Jeenclö, együtt 
tartására és ez meg is tortént. A vö-
nöcki leendő gyümolcskerteszek ugy as 
evang.. mint a r. kath.. iskolától majd
nem : teljes számban gyalogoltak . be a 
kiállítás megtekintésére. Nem tudjuk 
eléggé nyomatékosan méltatni a gyü-
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Dél Isié már haragos felhók mutatkoz
tak, a beulognei erdők felelt, de mire a Lo
nvre előtt helyet kaptunk egy, a verssillesí 
park. felé induló autóbuszon, ismét lenysuear 
aranyozta be a Éalais de Luxemburg köruyé 
k é t . . . Ezt a Húsvétvasárnap délutánt arra 
szántuk, hogy látogatást tegyünk a .-zumoro 
emlékű Trianon pavillonokban. Mialatt szá
guldott velünk az -autóbusz kilété Parisból, 
szívónkét valami .olyan érzés töltötte el, mint 
amikor halottak napján a. tumető;-kertben 
járunk . . . Hiszen .— milyen fájdalmasan igaz 
— nem volt még nemzetünknek olyan teme
tője,, mint ez a Trianon . . . Félóra sem telt 
el és már megállt velünk az autóbusz a cso
dálatos szépségű versaíllesi királyi park és 
néhai királyi,, kastély elótt, am?ly sokszáz 
remekül berendezett szobájával, ragyogó dísz
termeivel páratlan az egész világon.. . Mély 
csodálattal éa elbűvölten álltunk meg a.Salle 
de Glaco tündéri fényességében,abban a,.törr 
ténsti jelentősége teremben, ahol a győzelmes 
porosz-francia háború után 1870-ben kikiál

tották a névnetek az egységes nitrnet császár
ságot . . . Akkor bizonyára nem g< ndoltak a 
németek, hogy egy vesztett vllághábora ntán 
a franciak ugyanebben a teremben íratják alá 
velük a lealázó versaillesi békét. 

Ezer és ezer kiránduló volt ekkor mar 
a parkban . . angolok . . ."•franciák . . . , ma
gyarok . . . kínaiak . . . Az senkinek sem tflnf 
fel, bogy lerdeszemO kinar fiatalemberek ka J 

roofogva' sétáltak.csinos párisi lányokkal . . . 
vagy tarkaenhás japán diáklányokat kisérgel-
tek.párisi diakok. . . A királyi tavakon most 
szabadnapos kereskedősegédek csónakáztak a 
szivük halványával. . . 

—--Istenem — suhant át a szivemen — 
hol van az az idő, mikor itt még szerelmes 
királyok ssgdestak. kedves eaáwiságokat,' ki
rályi lateségflk miébe . . . 

150 évvel ezelőtt a szomorusorsu Mária 
Antoinetie álmodozott itt . . . most meg kis 
masamódlányok... Eonyi az egész . . i Feol 
a magasban tgy repülőgép bravúroskodik, de 
"eztia^g.se,o90dáljuk m.eg„anpwra„mint Na
póleon szinazany hmlaját, amelynek a. aulya 
— csekélység — 7000 kilogramm. 

Jártunk a Lajos királyok remek oszlop

csarnokában s mikor kifelé tartottunk, az 
idegenvezető félreérthetetlen mozdulattal tar
totta elénk a tenyerét. Szerencsétlenségére 
igen fogytán volt a pénzünk, ezért qgy.taUűnk, 
mintha nem itattuk volpa.áz egészet. 

. . - j Jlercie Messieurs I,(-Kosj(0n0iriI Pfajml) 
— mondta gúnyosan a derék ember. ' ' 

— Pas de qooi 1 (Nincs miért I) — 
mondtam egy angolt megszégyenítő. hideg
vérrel. 

VI. 
Aztán Trianon . . , a nekünk olyan szo

morúan emlékezetes Trianon , , .amely vol-
taképeo két mesésen szép pavillón, ahol va
laha királynők laktak. Itr- lakoti Mária Anto-
inette is, akinek a lűfdőkadjalol kezdve a 
puderozó asztalkáiéig minden intim bútorda
rabját megmutatták..Megcsodáltuk a Sálié á 
maggert,.. ahol elmés juerkézet vitte fel a 
konyhából a kírályT é tkeSe t , . . és a nagy 
mennyezetes ágyat, ahol őfelsége Anna, az 
angol királyasszony -álmodozott .valaha. 

azután..mikor odaértünk, ama, .kerek 
aagtal^eléj amelyen a, .auigyarAjkvMjiOttek alá
irtak, aTSianpui .békét, oem Jött , s ió sa aj
kunkra, csak hullt á könnyűnk keserveséit. 
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möloskiálliiaéuak a gyerm»k-lelkekre eme ' 
mélyig haiolo benyomását, mert eltol j 
Tárjuk ax eddig szokásban volt éa az , 
eredményes gyumölcsiermelésuek legfőbb ! 
akadályát képező rossz szokásnak a k i - , 
pusztulását, hogy t gyermek azt a kis I 
oltványt szinte esküdött ellenségének te- 1 
kintette és dacára minden korülbásiya- | 
zátnak, tünké sövénnyel való védekezés
nek, bármi módon szerét ejtette annak, 1 

bogy azt megrongálja, ágait letördelje, 
megcsufitea, lehetőleg el is pusztítsa. 

A kiállítás a gyümölcstermelők 
szempontjából gyakorolt üdvös hatását 
lapunk eióbbeni számában már volt 
alkalmunk ismertetni, ehhez még egy 
ujabban beérkezett adatot említünk fel 

gáiata alapján is meggyőződnie és a vé
dekezési munkálatot már most a tél 
folyamin lefolytatni még mielőtt ez a 
veszedelmes kártevő gyOmólcsösébaji 
nagyobb arányokban elterjedt és gyü
mölcsösét tönkrenyomorította volna. 

De jól jöttek ki a gyOroöloskeres-" 
kedók is a kiállítás révén, mert annak 
folytán, hogy a kiállítás rendezőbizott
sága az eladásra váró- gyümölcskészle
tek ' mennyiségét fajtánként összeírta, 
megkímélte azokat attól a fáradságtól, | 
bogy minden tájékozódás nélkül kelljen j 
az összes termelőket végig jármok, mely '• 
körülménynek üdvös kihatása ismét csak . 
a termelökre háramlóit vissza, mert ugy I 
a kereskedők rezsi költsége, a wiui-

zőgazdasági kiállítás iránt az egész or
szágból-olyan nagyfoka érdeklődiés nyi-
lstkozik meg, hogy s kiállítás rendezői 
százezer látogatóval s iámolnak. Az 60 
százalékos jasut i kedvezmény a vidéken 
nagy pro]»agandát jelent a Nemzeti Mun
kahét országos ünnepségeinek, amelynek 
sorában kétségkívül az iparcsarnoki ki
állítás külön jelentőséggel bir. A ked
vezményes utazásra jogosito jegyigazol
ványokat az ország összes ^dohánytőzs
déiben árusítják. Helyben is kaphatók. 

Ret delet a gazdaadósságok 
rendezéséről. 
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csupán és pedig, hogy Mórooz Gyula I mumra ősökként és igy azt a differen-
tokorcai gazdálkodó nejének a rendező- Oiát az általuk felajánlható vételár foko-
bizottság megizente, hogy a legelső rend ü zására fordíthatták. Ezzel kapcsolatban 
„Belle Flenr* almáját 40—45 filléren j a Brúder Stieger & Oo linzi gyümölcs-
alul el ne vesztegesse, • mert annak fo- ' kereskedő oég vásárolta össze, amelynek 
gyasztói á ra a kereskedelemben 1 . 2 0 - ^ kiküldöttjével nem egy esetben történt 
1*30 P. Ax tkzenet azonban későn é'rke- meg i z az eset, hogy amikor a terme, 
zett, mert nevezett 1,5 q-As-keszletét egy lőnél jelentkeztek üzletkötés végett, a 
tételben még a kiállítást megelőzőleg 0 
filléres árban elvesztegette. 

Az előzőkből nyilvánvaló, hogy az 
áraknak helyes és az azelőtti években 
szokottaknál jelentősen magasabb kiala
kulására ennek a kiállításnak felbecsül
hetetlenül jótékony hatása volt. Ezzel 
szembén nézzük az eremnek niá»ik ol
dalát, a vásárlóközönség érdeket j j s , 
mert- ugy látszik, hogy ez a kettő egy
mással szöges ellentétben áll. holott az 
igazság az, hogy ez a két érdek egy
mással szerves összefüggésben mll,—— 
Ugyanis, ha a termelő megtalálja a maga 
számításit, akkor van al .alma és mödja 
ahhoz, hogy gyümölosfáit ápolja, a so
rozatos betegségek és kártevők ellen 
védelmezze és igy az igényesebb fo 

gazda, vagy felesége kételkedve mon
dotta nekik: Azúr agy sem adja meg 
azt az árat, amit én kérek*. Arra a 
kérdésre,. hogy mennyi lenne az az ár, 
valami szédületesen nagy összeget akar
ván mondani, jelezte, hogy 14—16 fil
léren alul egy fillérrel sem adia alább. 
A kereskedő megnézvén az árut, kijelen
tette, hogy tényleg igaza van az eladó
nak. 16 illetve 15 fillért" nem ad a gyü
mölcsért, ellenben 24, esetlég 26 fillért 
(az áru minősége- szerint). Igen nagy 
volt az eladó álmélkodása és szinte el
hinni sem akarta mikor a kereskedő a 
kötést kijelentése . értelmében; papirra 
vetette. • 

Értesülésünk szerint a rendezőbi
zottság, az ezidei próbálkozás reménye-

gyasztó magasabb árért ugyan, de ab- ken..felüli erkölcsi sikere folytán a jövő 
szolút hibátlan és ízletes, tehát végered- , évben ezt a kiállítást nemcsak meg lógja 
menyben olcsóbb gyümölcsül sieiezhet 
az asztalára, minthogyha a férges, ütő
dött, gyors egymásutánban rothadó, 
kesernyés izü zanjaianyagot. lii.jati szű
kölködő gyümölcsnek nevezeit értéktelen 
holmit kap az asztalára. 

A vidékünkön termelt gyümölcsfaj
ták, valódi nevének meghatározásával 
kapcsolatban ugyancsak üdvös hatása 
fog kialakulni a kiállításnak annak foly
tán, mert a reiidezóbizottság a vidékün
kön tenyésztett és kiválóaknak felismert 
gyümölcsfajtákból mintegy 150 mintát 
Küldött fel Budapestre-, az országos po-
mológiai bizottság vezetőségéhez azok 
valódi nevének megállapítása végett, 
melynek a megállapítás eredményét tár
gyszó értesilese után aẑ  eredmény a 
gyümólosminta felküldőjével, közöltetni 
fog . ' £ , V : • ' . 

A gyümölcstermelésünk jövőjét püsz-.' 
tulással fenyegető cálilorniai paizstetü 

""elleni- védekezés szempontjából is üdvös 
eredménye fog jelentkezni a gyümölos-
kiállitásnak annak folytan, mert a reii
dezóbizottság azokból a gyümőlosmin-
tákból, melyeken paizstetü gyauus foltok 
mutatkoztak, szinten küldött fel példá
nyokat a-poiuulogiai bizottsághoz, mely 
kétséget izároan fogja --megállapítani, 
hogy az .változik -tényleg attól"szárma-
fák-e és ameuuyiben igén, akkor a ter-
meló értesíttetni fog arról, hogy melyik 
fajta gyümölcsének a fája van megfer
tőzve á kaliforniai paizstetü által, ennek 
folytán móljában I -sz erről saját vízs-

isméielni. de méreteiben jelentősen ki 
is bővíti, amennyiben bekapcsolja a me
zőgazdaságnak más ágazatait is. hogy 
ezáltal a gazdáknak nyomasztóan kétség
beejtő gazdasági helyzetéből kivezető ut 
előkészítésében közreműködjék. 
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Százezren látogatták meg 
a Nemzeti Munkahetén rendezendő 

ipari éa meiógaoduágl kiállítást. 
A' TESz által rendezett Nemzeti 

Munkahetén !":'nK.'vobti szabásúnak igér-
kezik az a hatalmas kiállítás az Ip ircsar-
nokban, amely a magyar ipar, kereske
delem és niezőga idaság termékeit mu
tatja be szemléltető módon A kiállításon 
részi vesz a magyar gyáripar, amely 
legújabb gyártmányait vonultatja fel, ki
állítanak a magyar sörgyárak, a magyar 
-bortermelők, a-gyümölcstermelők, a hen-
teskűlönlégességet gyarló. vállalatok,' va
lamint a .háztartási újdonságokat készítő 
cégek Az Iparcsarnok mellett levő Kis-
csarnokban megnyitják az „Otthon és 
Teohnika" kjailitást, amelynek keretében 
a magyar háziipar fejlettségét ós célszerű 
Újításait mutatjtk be. A kiállítás kereté
ben gondoskodunk a közönség szórakozá
sáról is. Es egy erre elkülőnitett rész
ben látványos előadást tartanak látoga
tóknak, továbbá naponként igazi magya
ros szüreti mulatságot rendeznek a kö
zönség • részvétéével, amely a szórako-
záson kivül színpompás látványosságot 
is nyújt. Az ipari, kereskedelmi és tne-
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dáskor t, 

.Szerdai 
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l A hivatalos lap holnapi szamában jen
ai; meg azon kormányrendelet, amely a gaz-
datartozasok ujabb szabályozásáról szót. A 
rendelet két éves átmeneti nyugalmi b-lvze 
tet teremt, amely Időben a rendeletben előirt 
bizonyos fizetések teljesítés.) ellenében a gaz-
daadós-^gok védve vannak a végrehajtási lé
pések és árverezés ellen. A rendelet 19S4 
jauuár 1 én lép életbe, de október 24-től 
kezdve; már a régi gazdaadó-eigok kamata 
6 és fel százaléknál magasabb nem lehet, 
ami az eddigi kamattal szemben 2 és fél szá 
zalék csökkentési jelent. A rendelet hatálya 
alá tartoznak 1932. április l-e elótt kel étke 
zett tartozások. Azok a gazdák, akiknek be 
kebelezett jelzálogos terhe a kataszteri tiszta 
jövedelem tizenötszörösét' meg nem haladja, 
oem esnek moratoriália védelem alá. A reo. 
delet azonban 6 százalékos kamatot biztosit 
nekik az országos 8 százalékos kamat maxi 
mum helyett. A kataszteri jövedelem tizenöt
szörösénél jobban eladósodott gazdák, ha oem 
elégszenek meg a fenti kamatkedvezménnyel, 
igénybe vehetik a rendeletnek azt a különös 
kedvezményét, amely a vazdaadós birtokának, 
védeti hirloktá való tij ilvauilását engedi meg, 
Az erre vonatkozó kérést november 30 ig kell 

ingatho fekvése'szerint illetékes járásbíró
ságnál bejelenteni. E'.t a bejeleatést. a telek
könyvön feljegyzik, ez egyúttal ajövőbwu való 
terhelési tilalmat is jelenti. A védett földbir
tokosok tulajdonosainak fizetési kötelezettsége 
január 1 töt kezdődőieg lényegesen csökken, 
mert a kamatot a védett birtokoknál 4 szá
zalékra szállítják le. A 10 holdon alnli, illetve 

100 ar. kor. katasztert tisztajövedelem alatti 
birtokok közül külön vaiaszlatuak azok, ame
lyeken a békebelezett adósság a kataszteri 
tisziajövedelem harmincszorosát meghaladja. 
Ezeknél a rendelét a tőketartozás leszállítását ' 
is lehetővé teszi. A 10 holdon aluli védett ' 
birtokodnak 1931. január 1-töl a zálogleveles 
kolosönök után az eddig megszabott Összeget 
a 4 százalékos kamat és a kataszteri tiszta
jövedelem negyvenszereséig terjedő bekebele
z i ! tartozás után 1 százalék tőketörlesztést, 
valamint a kataszteri tisztajövedelem mindén 
koronája után 10 fillért kell fizetnie a teher-
réhdezési alap javara. Ha az ilyen adós ren
dezés ut I Ü is még mindig a tiszta jövedelem 
negyvenszeresén leiül van el adósodva, szaba
don választhat, hogy a negyvenszerest meg
haladó tartozás után nem fizeti a 4 százaié 
kos kamatot, hanem a tisztajövedelem minden 
koronája ntán évi 10 fillért, a negyvenszeresen 
felüli hitelezők javára. 

A 10 holdon felüli birtokosok uem 1 
százalék, haoem 1 és fél azásalékos tőketör
lesztést kötelesek teljesíteni. A védett birtokok 
adóhátralékának a rendelet 10 éves részletfi
zetést enged meg kamatmentesén. A rendelet-f 
szűkíti azon tartozások körét, amelyek eddig 
a moratoriális kedvezmény hatálya alól ki 
voltak véve. A negyvenszeresnél jobban el
adósodott adós, vagy a hitelezője kérheti az 
egyességi eljárás megkísérlését azon óéiból, 
hogy a követelésekét az adós teherbíró ké
pességével arányba hozzák. .Az egyezségi el
járást a kormány" később fogja szabályozói. 
A kormány, hogy a hitelezők terheit osök-
kenlse és a kamatcsökkenés folytán járó vesz
teséget pótolja.kamathozzájárulasi alapot léte
sít, amely a hitelintézeti kamatokból származó 
veszteséget részben megtéríti. A kamath .zzá-
járuláai alapban- a pénzintézetek kötelesek a t lesz, arpit' a 
szeptember 81-lki betétállományuk fél száza- leközölni, 
tékának megfelelő évi Összeget befizetni. ' 
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A sosag községben ts megalakult a 
Nemzeti Egység Pártja. Az elmúlt vasárnap 
délután tartotta alakuló zaszlóbootó gyűlését 
Alsóságon a Nemzeti Egység Pártja. A közön
ségnek a gyűlés .iránti érdeklődése olyan im
pozáns erővel nyilvánult meg, hogy a község 
egyébkén! valóban nagy tanácstermi a- meg 
jelent kOzOnség befogadására -szűknek bizo
nyult s az összes megjelenteknek ki kellett 
vonulni a tanácsteremből a kozsésház. nak 
tágasabb udvarára. A gyűlést dr. Hetthessy 
Elek Választókerületi elnök nyitotta meg a 
nemzeti Hiszekeggyel a azután lendületes és 
tartalmas bevezető beszédben indokella meg 
a tömörülés, .az összetartás és Összefogás 
szükségességét.-Nagy éljenzéssel - fogadott fel
szólalása után Ján jasy Gábor-vármegyei' fel-

' ügyelő képviselő mindenkit felpezsdítő hazafias 
1 beszéde, következett s a nemzet kegyeletének 

aymboluma, Rodostó jegyében, a tejedelem 
I emlékének szép méltatásával biztatta a kö-
' zOnségel összetartásra. A közönség lelkes 61-

jenrésében megnyilvánult tetszés után dr. 
• Szekeres Pál, mint a celldömölki valasitóke-
* rfilet titkára fogott hozzá közel 1 órás be

szédéhez, kiemelve mindazokat a történelmi, 
világgazdasági eseményeket, lélektani jelensé
geket és tüneteket, amelyek a Nemzeti Egy
ség országos mozgalmát indokulják és annak 
létrehozását parancoló szükségként követelik. 
Előadásának igazolására meggyőző erejű pél
dákat sorakoztatott fel s Alsóságnak valóban 
intelligens, nyugodt és higgadt gondolkozású 
közönsége a komoly és tartalmas-vbeszédeket 
feszült éa megértő figyelemmel hallgatta végig. 
A szónokok sorát Csajbók Ernő, a Nemzeti 
Egység alsósági szervezetének kOzségi elnöke 
zárta be olyan higgadt, kiválóan eszes, a leg
nagyobb mértékben tárgyilagos és értelmes 
leiszólalásával, amely valóban a legméltóbb 
kiegészítése volt az előzőleg elhangzott beszé
deknek. Most már mindenkit' meggyőzhettek 

— mondta Csajbók — a megjeleDt vendégeit 
beszédei arról, hogy itt komoly és reális cél
kitűzésekről, komoly és reális dolgokról* van 
szó. Mindenki latja és tudja, hogy a Nemzeti 
Egység Vezére, Gömbös Gyula a falu népe 
érdekében, dolgozik és — mint mondta — 
követjük- és kövessük őt mindaddig, amíg 
erről az útról le nem tér. A Nemzeti Egység 
alsósági szervezete következőkép alakult meg: 
községi elnOk Csajbók Ernő, vezető titkár 
Szakály Dezső, alelnök Somogyi Jenő és kör
zeti titkár Nagy. István, Választott még a köz
gyűlés 20 választmányi tagot is, mely utána 
megjelenték lelkes hangulatban széloszlottak. 

- . Magast legények verekedése Vónóckön. 
Az elmúlt szerdán kemenesmsgaai legények 
szekéren tartottak haza Celldömölkről, de 
mivel a mulatozásból nem volt elég, VOnöc 
kOn betértek Csordás Vince vendéglőjébe, ahol 
nagy lármát csaptak es üregeket is törlek 
össze, a vendéglős fia rendre intette őket-a 
mmtan azt megbántották, az egyik ' legényt 
arcul Ötölte. A legények felbőszülve, késsel 
támadlak a vendéglős csaladjára, kiknek si
kerűit az utcára menekülni, mire a legények 
a berendezésen töltötték a bosszújukat, sok 
mindent összetörtek. Maga a vendéglős az 
udvarban dolgozott s mit sem sejtve bement 
a konyhába a ott találta a konyhában Király 
Sándor nevű legényt, aki késsel támadt a 
vendéglősre, de a vendéglős nem ijedt meg, 
nyakon ragadta s kizavarta a konyhából a 
garázda legényt, aki egyensúlyát veszítve, oly 
szerencsétlenül esett el, hogy saját késével 
szemét kiszórta. A legveszélyesebb pillanat
ban a celldömölki csendőrség egyik járőre 
épen oda érkezett és véget vetett a legények 
veszekedésének. Egypárat sikerült csak előál
lítani, a többi meglépett. Király Sándort az 
egyik Kemeoesmagasiból hivott orvos része
sítette első segélyben. A feljelentés ellenük 
megtételeit. 

A Magyar Nemzeti Szocialista Párt 
mult vasárnap délután tartotta zaszlóbootó 
gyűlését városunkban. A gyűlést dr. Kausz 
Gyula szombathelyi ügyvéd nyitotta rneg, 
majd Meskó Zoltáu ny. államtitkár, a párt 
országos elnöke tartott nagy beszédet, tóbb 
felszólalás után a gyűlés véget, ért A gyűlés 
a. legnagyobb rendben folyt lé, amelyen mint
egy százan vettek részt. 

I Szemle. Zsigmond János m. kir. osend-
őröroagy osütörlök, péntek és szombaton a 
Celldömölk és vidéki osendőrőrsök falóit szem? 
lót tartott. , 

Alicia szerzetes nővér jubileuma Ritka 
és bensőséges jubileumnak' volt színtere a , 
helybeli polgári leányiskola egyik Jauterrae, I 
hétfőn ünnepelték hálás voll Unilvanyai 
Alitia Nővérnek,25 eves srerzeteanöj, és la-' I 
iiarnöi .jubileumát. A legnagyobb csendben I 
készítették é!ö a szép ünnepélyt, a változatos 
és gyOdyOrű műsor örök emlékezetében fog 
élni azoknak, akik ekkor jelenvoltak. Az ud 

I vözlések után szép és értékes ajándékokkal 
halmozták "Dl a régi t Hitványuk .kedves ta
nárnőjüket, aki nagyon meg volt illetődve a 
nem várt szép nunepléslűl. 

A papai ev. templomban október 31 éo 
este 7 órai kezdettel vallásos est tartatik, 
amelyen Bácsi Sándor celldömölki ev. lelkész 

, előadást l a r t - " ^ ' -
Szüret a Sághegyea. Héttőn kezdődött 

meg'.Sághegyau a szüret, amikóris a Ketne-
nesaapplna—Alaómesíerí hegyközség tartotta 

J meg a száretet, csütörtökön pedig az alsósági 
hegyközség Sajnos, az idén nem hangzott 

, '«1 a dal, a szüreten borús hangulat uralko-
- dott mindenütt, a katasztrofális rossz termés, 
| amire a legöregebb emberek sem emlékeznek, 
(.tette szomorúvá a kedves és vidám szüreti 
"mulatságok színhelyéi, a gyönyörűSag-hegyei. 
. Az alaómesíerí oldalon volt több olyan szö-
: lösgazda, aki kiskosarában vitte baza egész 
j évi termését. Az alsósági oldalon valamivel 
i jobb termés lett, mivel itt a jég nem okozott 
i olyan nagy károkat, mint a mesteri oldalon. 
I Vallásos est az evangélikus templom-
; kan. Október 31 eu este 6 órai kezdettel 

vallásos est keretében ünnepli meg az evan
gélikus gyülekezet a Reformáció évfordulóját 
az evangélikus templomban. A vallásos est 
műsora elkövetkező: 1. KOZének. 2 Ima. 1 
Karének, előadja az Ev. Ifjúsági Egyesület 
énekkara, Ludvac Sándor igazgató- tanító, kar
nagy vezetésévei. 4. Szaval Szabó Irma. 5. 
Előadás. Luther és a Biblia. Tartja' Hálása 
Béla s. lelkész. 6. Euekei Saller Sándor ta
nító, orgonán kíséri Ludván Sándor igazgató-
tanító. 7. Szaval Mike Lajos. 8 Zeneszám: 

j-Szendrey Miklós. 9. Ima. 10. Közének. 
- Celldömölk község elöljárósága a bur

gonyabetegségek elhárítása és a jövő évi ter-
I més biztosítása érdekében az alábbiakban 
| hívja fel a lakosságot, illetve « gaad»kósöo»»-
j get arra, bogy a vetőburgooyát gondosan vá

logassa külön, anoak megfelelő tilelleteséról 
gondoskodjék. A betegnek látszó burgonyát 
mielőbb takarmauyózza lel. Azon területen, 
éhol ez évben burgonya termeltetett, lehető
leg 4 évig ne termeltessek burgonya, mért az 
ujabb-tahrjfertőzes csak .igy kerülhetők. A 
bnrgonyabetegséguek az oka az idén is ugyan 
az, mint tavaiy volt ée fellépése független a 
vetőmagtól, mert az idegenből hozott, anyag 

i»*p ugy megbetegedett, mint a Bajáttermelésű 
burgonya vetőmag, ba a. told fertőzött volt' 
A szártő és gyökérzet korhadásának előidé
zője a különböző penészgomba, amely a ta
lajból fertőzte a növényt Ezen penészgombák 
a burgonyái azért pusztítónak el, mert az 
időjárás a nyar közepe táján kedvezőtlenvolt 
és a nagy szárazság, valamint a talaj nagy
fokú felmelegedése a növényzet ellenálló ké
pességét osökkentette. Mély talajművelés kí
vánatos a téli nedvesség megőrzése végett. 
Fontos a gondos növényápolás, a gyakori ka
pálás. A vármegyei gazdasági egyesület és a 
m. kir. Növénytermelési Hivatal ez év ós/én 
is hajlandó megtelelő egészséges burgonyádé,-
tőmagpt közvetíteni, miért is felhívjuk a gaz-
dakOzÖnaég figyelmét erre azzal, ho j | a vas
megyei gazdasági • egyesülettel SzoBlbathely. 
eziránt már most lépjen érintkezésbe. 

Zánka községben lolyó évi november bó 
9 én állat és kirakodó pótvásár fog tartatni. 
Vészmentes helyről az állatok felhajthatók. 

A helybeli ev. Nőegylet ma (Hután fél 
4 órakor az Arpid-utoai ui iskolauio köz
gyűlést taft, melynek tárgya tisztújítás és a 
szegények gondozása. 

Reformáció emlékünnep. A helybeli ev. 
templomban október 31-én délelőtt 9 órakor 
ifjúsági istentisztelet, 10 óiakor pedig rendes 
istentisztelet tarlalik, 

Körjegyzóvalaaztás. A halálozás folytán 
üresedésbe jött egyházashetyei körjegyzői ál
lásra szerdán Sáncra Ferenc -jánoshazavidéki 
korjegyzőt, eddigi helyettest választották meg 

szám 
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Byéer»»aartéi-*»an kapha tó . 

Kállay fOldmivelésUgyi miniszter nyi
latkozata. Az egri borhetei, Kailay Miklós 
földmivelésűgyi miniszter is raegj -lent éa kü
lönböző aktuális gazdasági kérdések tő nyilat
kozott. A rézgalic kérdéeben a mim? -térnek 
az az álláspontja, bogy a r**g»Me •'• a-m 
lehet nagyobb, mint a váni.r. nl..ri>. behoz" tt 
külföldi rézgálio ára. Még eDben az évben be 
fogja terjeszteoil^Jbor^yínyiaij-l»i»)„ a 
szőlőtermelés szabályozásáról ée a hegyköz
ségekről szóló javaslatot A pém/ügymini-zter 
máris megállapodott a fogyasztási -z--z árá
nak lényeges felemelésében, miután ehhez 
alkalmazkodik a bot á ra Szabaddá kívánja 
tenni, még ebben az évben a boriőrkOiy ée 
seprólőzést és lámogalui fogja a borfogyasz
tási adó teljes elengedésére vonatkozó akciót 

Meghívó mindazon hölgyek részára,* 
akiket a tünunkak érdekelnek. Igen ..agy 
azon családok száma, melyekben varrógép 
ugyan vau, azonban nincsenek kellőképet: tá
jékoztatva az irányban, vajon milyen sokol
dalú munkát lehet a varrog'peo előállítani. 
Elmúlt az az idő, amikor a varrógépet csak 
a háztartásban előforduló -varra»i 
elvégzésére szokták használni. A modern csa
ládi háztartási varrógépen mindennemű lo
munkat elO lehet állítani gyorsan és faradság 
nélkül. A Singer varrógép részvénytársaság, 
melynek BókUzlele Papao, KfKSOth Lajos-Ó. 
30. szám alatt van. az ö--zes hölgyek- éa 
fiatal leányok részére, akiké: ez érdekel, gya
korlati bemutalót rendez a mindenlajia varráai 
és nimzeeí munkák előállítási módjára vonat
kozólag, mellyel kapcsolatban mindazon fa
munkákat állítja kl, melyek a Singer háztar
tási gépen lettek előállítva. Ezen ki.-iihias lá
togatása díjmentes. A Singer varrógépek és 
azok célszerű segédeszközeinek gyakorlati be
mutatása a kiállítás tartama alatt lolyo évi 
november hó 2-től november 6 ig naponként 
d. e. 9—12 óráig és d. u. 3—7 óráig törté
nik C e l l d ö m ö l k ö n K o s s u t h L a j o s 
u . 16. ( • ó r i t z t r a f i k m e l l e t t ) szám 
alatti üzlethelyiségeién. Ezen kiállítás látoga
tása és a gyakorlati bemutatások megtekin
tése minden érdeklődőnek legmelegebben 
ajánlható akkor is, ha az illető ezidöszerint 
varrógép felett nem rendelkezik. 

ÉDES MUST 
literenként kapható 

ŐZT. Weüer Sáspárnénál 
' '""Tíales'átTkTE 
asszony a kocsiról az utcán leakart szállni, 
de lába belekeveredett a kerek és lőcs közé, 
bal alsó lábszára eltörött. — Kustos József 
34 éves kispirit! vendéglős és szatócs c-litör-
íökön este Celldömölkről kim-ni a vasúti alul* 
járón és a vasút mellett levő nádasban fel
vágta ereit. Pénteken reggel talállak ra esz
méletlen állapotban és mindjárl bevittek a 
celldömölki korházba. Állapota súlyos, kikér-
deztetése alkalmával azt mondta, hogy elme-
zavarodottságaban kOvette el tettét, azonban 
valószínűnek látszik az a feltevés, bogy anya
gi' gondok miatt követte el az öngyilkosságot. 
— Darabos Pal 48 éves a-dldOmö-ki máv. 
(ütőházi lakatos a mozdonyforditoii dolgozott, 
dereka megroppant de továbbdo'j.,., ..:t, azon
ban ez a roppanás többször i . 
Mindharmat a korházban a, jak. 



«V Óidat. 
*4'4. sváui 

Ur.-zágos vásár. A hagyományos őszi 
l k-t.o.-zi.-. . a-:tr kedd-n volt varosunkban, amely 
' n.-- f<Mfcj oaj, mint időjárás tekintetében ked-

v i - 3 fux Szarvasmarha (elhajtatott 1151, 
e .látott 688, bika 18-^8, tehén 870—1(50, 
0-^90—91, ökör 498—898, tinó It t—28, 
b .jo 29—2, 14 es csikó (elhajtatott 340, el
adatott 09 darab. Sertés .es malac (elhajta
tott 870. eladatott 240. Arak: I . o. Ökör 400 
P , a o, 340 I l i <\880, üszőtinó 1 éves 120-
150, 2 eves 140—170, L, p tehén 200—250, 
II . o. 120—160, III. o. 50—100, nj fejős 240 
P, hasas teheti 350 pengőig. Üsző 1 éves 
80—180, 7 ev- 150—800, szopósborjn 
60—70, I . o. ló 260—300, l i a 80—150, 

meg. 'Heg "ezt 'utegelőzően a mak, repce stb. 
ipari magtermelők országos tömörülése a 
Felsöduuánti Mezőgazdasági Kamera es a 
Pestmegvei Gazdasági Egylet kezdeményezése 
alap au -rétté kezdetét íelsőeűn Nagy Pál fő
ispán eínökíete alatt a az országos alapsza-
bálytervézet ntár a kormány eirtt' fek.-zik. 
Sopronvármegye Gazdasági Egye=nlete részé
ről Simon G*za alelnök, Veszprémzármegyé-
bői Holitsoher Károly képviselő elnök, Vas-
megyéból szeotmártoni Rado Lajos (elsőbázi 
tag elnök. Győrmegyéből Fricke Emil föld
birtokos elnök jelentette be csatlakozását ezen 
országos , gazdamozgalOmhor, A sr.erződésre 
vaio jelentkezések összeírását a gazd. (elügye 

ÜL 6.'10—50, vir^ib* való 40—160, csikó j lők Vállalták. -Szávozd Rfchárd a világhírű 
100-4180, anyásértea 80—120, 1 éves 65— ¡[magyar lóhens és lucerna hírnevének, mé»vé-
76, (éléves 30-^4«, választó rriátác 14—36 
pengő. . 1 

Gazdák ügyeimébe. Yorkshierei leuyész-
téssel biro gazda-.sok .részére jóhirt jelent a 
mai uebez értékesítési váiságb n az a tény, 
hogy a Pápán székelő »Dunauiuü Hússertés-
kiviteli Részvény tarsaság« -nak sikerült meg-' 
egyezést létesítenie egy antwerpeni baeongyá-
ros?ai heti nagynbh mennyiségi) 80—92 kg. 
sulyu tiszta ver u york sertések feldolgozására. 
A szesz>,yes budapesti sertéStasár mellett 
örvendetes, hogy a tisztaverü yorkshierte-
nyésitők közvetlenül fordulhatnak a Dunan'uü 
Hussertéskiviteli rt. Pápa céghez, mely tisz
tára gazdavállal kozas es-igyekszik a lehető 
legmagasabb arat biztosítani a tenyésztőknek. 
A cél az, hogy az »ngol viszonyok lehetőse
gei szerint hetenként párszáz 80—92 kg-os 
york-sertes feldolgostassék. A vállalat 10—14 
napra szóló limitet ad s s mai nagyon ala
csony abrókárak magyarázzák, hogy a 90 
kg-os york aránylag olc-ébba van a tenyész
tőnek, mint a 75 kg-os. A pápai bacontelep 
céljaira l»helöleg hosszqtesti) és. nem elzsiro-
sitott malacok ; lliuodók. mert az sngolok 
igényének ez (elei, meg. Csak teljesen egész
séges, tiszíabőrű, karcolástól, sebzéstől, ostor-: 
csapástól mentes süldők hasznaihatók az ant
werpeni átvevő cég által, mert.a kidolgozott 
baconon minden sérülésnek a nyoma meg
látszik. 

Segédl vizsga. 
EtJ tekintélyes kereskedő segédet ke

resett uisaghirdetés utján. 1 
Sok pályázó lelentkezett és mindegyik

től azt kérdezte a kereskedő, meg tudna-e 

' dését sürgeti, Hotítscher Károly országgyűlési 
képrisetcV a termeltető k'Hfölili magválLaiatak, 
töltött haszonkoresetet kifogásolja. Egyhangú
lag foglalt állast a győri gazda Ka..tara ülése 
az OJIGE és OHKA szervező törekvései és a 
magtermelő; országos szövetségek sürgős elet-
rehívása mellett- A kamarák e* gazdaegyletek 
sütgősen kérik a magyar kormányt az irá
nyitolt- s'frződése.. magtermelés keresztfltvi-
telére. Ötömmel üdvözlik a gazdák a német-
birodalmi leoszerzödés lényét és ezen ut 
folytatására kérik s felelős kormányzatot és 
a külkereskedelmi hivatalt. A szerződési és 
termelési részletek megvitatásánál Tőpler 
Ernő, Besenbek Aifnn-. Horváth István, Mille 
Géza, Elekes Imre, Körmentiy Péter, Horn 
Miklós, v.- Takats Gyula felszólalásai után gr.1 

Héesenstein Sándor adta meg a felvilágosítá
sokat. Holilscher Károly elnök vállalta a ho
zott határozatok illetékes helyre juttatását a 
Gazdakamara nevében. 

Nincs többé szerelmi hazugság! Egy 
magyar pszichológus dr. H.-György ...van gé 
pet talált fel, amellyel elledőrizni lehet, hogy. 
valaki igazat mond e, vagy hazudik. Ennek, a 
készüléknek — mint a pssíhológus mondja— 
(Oleg á válóperekben lógjak nagy hasznát 
venni, mert megfosztja a világot a szerelmi 
titoktól. Dr. tt. György most f-jezte"be- á-fnr-' 
csa gépet és elmondotta, hogy az ötletet 
Tolnai Világlapja egyik régebbi számából me
rítette, amely egy hasonló amerikai kísérlet
ről szam./l be. 

Filmkarrier. Berlinben élő magyar fog
orvos és egy kis pesti színésznő filmkarrier
jéről számol be a Színházi Elet legújabb I l 

mondani miként lehet az üzletet fejleszteni ? j száma, amely k sdw oikket közöl Székely 
Az fi o.lkozok egy része nem tudott , István filmi^ezőeS~Agái Iréu a Vígszínház 

választ adni, a többiek pedíj ; más és -mis 
vál i.-zokt-.t adtak, míg egy Ogyes segéd kivágta, 
bogy:. az üzletet uj>aghirdetés utján lehet fej
leszteni és kereskedelmi kiegészítő szerve a 
közismert Erdős Hirdetőirodája B dapest, 
Te réz-körút 35). 
— Ez. a segédet alkalmazta a kereskedő. 

Dunántúli szerződéses magtsrmBlök 
ésolajnOvény 'termelők brszrigOs -szervezke
dése, ázavozd Richárd-tőzsdetanácsos, az Or
szági «-Mezőgazdasági Kamara magszakosztá-
lyarrek elnöke, beszámolt a győri kerületi gaz-
dagyülésen a dunántúli szerződéses magter-
melök országos szervezkedési mozgalmáról, 
A kormányzat j ö szemmel nézi és teljes erő-

müvésznőjének szerelmi házasságáról. Hatvány 
Lili a Nemzeti Színház és Belvárosi Színház 
újdonságait és a legújabb Gaal Franciska 
filmet ismerteti. Incze Sándor arról irt érde
kes cikket, hogy mag kell-e jelenni a premie
reken a szerzőnek a lűggőuy előtt. Bus Fekete 
László kedvei cikkben áraljadéi, kik a fce-
resztapjai színpadi hőseinek. A pesti görlOk 
boka mérkőzéséről és győzteseiről érdekesen 
illusztrált cikk számol-be. Máray Sándor a 
londoni színházi eseményekről ir. A Sport-
rovat szenzációs képeket hoz a mérkőzésről, 
a publikumról és a szerencsétlenül járt Korá
nyiról. A Színházi Elet uj száma darabmel-
lékletül a Bon és bűnhődés cimü színdarabot 

halyfy Ferenc,TTöplerEroö tarts* s lő a-hi
vatalos termésadatokat s az étkezési es ye-
tési burgonya gumóhiány előrelátható mentiyi-
ségét. Mészáros István felsőházi tag, QMKA 
alelnök szerint a kőszegi járásban~7 mázsa 
burgonya termett Holdanként, abból is 6 q 
fonnyadt, ehetetlen. A soproni járásban ha 
sonló a helyzet. A zirci, devecseri járásokban 
a földmunkások, zsellérek télire ellátatlanok. 
Az ók: a kedvezőtlen időjárás, az aszály és 
fertőzés. Szávozd Richárd a burgonyáhiáoyt 
a kisemberek szempontjából égető szociális 
kérdésnek, a szeszgyári gazdaságok szempont
jából ezistencíális kérdésnek tartja. Horn Mik
lós intéző, Mesterházy Ernő, Jókai Ihász Mik
lós földbirtokosok a fajtakérdés, származási 
heiy, védekező "permetez*s,'«ttrábBeriftBiHzdti 
Soraoyi János. Besenbek AKoos, dr. Fischer 
Laios a helyes nemesítés, tőkiVálaaztas, me-
teorulogiai eltolódások, műtrágyázás es az 
állami burgonyaelismerés jelentőséget vázol
ták. Holitsoher Károly kamarai alelnök egy
hangúan elfogadott határozati pontjai: Vas, 
Sopron, Győr," Mosón, Veszprémvármegye al
ispánjai felkeretaek, hogy sürgősen Írassák 
össze a községek jegyzői által a téli élelme
zésre és tavaszi vetéshez igényelt burgonya-
szükségletet — azok fajta és minőség meg
jelölésével. A Varmegyei Gazdasági Egyesü
letek és felügyelőségek ss elbírált igényléseket 
záros batáridőn beiül továbbítják a Felsőda-
náotoli Mezőgazdasági Kamatához, mely azo
kat-a kormány hoz. (elterjeszti. Az étkezési 
igénylést a gazdasági egyletek és a kamara, 
a vetőmagot a burgonyatermelésl - hivatal, 
intézi el, utóbbi lehetőleg egy éves kamat-' 
mentes hitel, vagy természetbeni visszafizetés 
mellett Az inségbqrgonyáca a -kormánytól 
ingyenes szállítást kérnek. Egyidejűleg össze-

j írják az eladandó uradalmi burgonyafelesle-
i geket is. A vármegyéktől otvám elengedést 
I kérnek. Jövő évben pedig miniszteri szakem

berek tavasztól őszig a helyszínen figyelik 
meg a beteg burgonyavidékeket - a fertőzés 
radika'ís kiküszObölheiése -érdekében.-Egyhan
gúan (oglalt állást a győri gazdakamara a 
külföldi burgonyák importja i ellen. A minisz
térium képviselőjének, vitéz Takách Gyulának 
az -adatai szerint az iden a külföldről Össze -
hasonlító kísérletekre behozott markaborgo-
nyak épugy betegek .lettek, mint a hazai 
(éleaégek, vagy még .jobban. A gyakorlati 
gazdák jó tapasztalatokat szereztek: a nedve
sebb, erősebb földeken és a tengeri között 
vetett vagy beárnyékollabb helyek horgonyai
nál. Részt vett mec a vitában Simon Géza 
Bőő, Horváth István Szombathely, Nikodém 
Mihály Pápateszér, Szabadhegyi Elemér Ndém. 

Kérelem a vakok országos gyűjtése 
ügyében. A vak gyámolítottak részére az or 
szagos gyűjtés jelenti a legnagyobb djevételW 
Mégis, amint á mnttban -is számtalanszor 
megtörtént — a »Vakok« . most megindult 
országos gyűjtésével .kapcsolatban, különösen 
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vei -támogatja a ternjelők szociális szovebsé- I kottamellékletén* pedig Ant.v Ondra slágerszá 
gékbe ,vatór BrsOrtléséL mert ez nagy tCaiegfl. 1 ' 
egy!*geeT'ltóu'Wr?gü í lpor t —-márka termá

mat közli a.Szoknyás regimentvjlnio hangos
filmből. Rengeteg érdekes cikken, gyönyörű 

nyek és magvak előállítását, kitűnően'bizto- l képeken kívül 64 oldalas Radió• Világhiradó 
sithatja. QWFlrTes^lstein -S*örlor^.-tir..kOI-'| 82 otdai*s gyernteknjs.- g és kézimunka jnel-
ker.-ssed ím. hivatal• osztályvezetője Ismer 
tette a "győri WmaralJan a némétbirodalmí | 
mei^thpoSá; t a 2500 vagon olajlenmag jövő ! 
évi termelésére, ami 50 ezer hold ujabb len- ! 
vetés' bekapcsolását vonja maga utáa Papén ' 
alkiccéltár magyarországi látogatásának ez az • 
első konkrét, eredménye. Olajlenmagterme í 
lésre jelentkezéseket az Ezportintézet vesz 
előtérjesziésbe. A minimális Ar is kedvező, az 
optimális árban pedig 60 száralék világpari
táson féfoj£ felár van biztosítva. Ez a quantom 
a' németbirodalom szükségletének még , 10 
százalékát áem teszi ki, a jövőre nézve ked
vező tapasztalatok esetén-igen biztató kilátá
sok vannak. Br. Diöszeghy Ottó országos 
kamarai titkár a hüvelyes — és kertimagvak 
termelőinek országos szervezkedését ismer-
.tetje, ami Felsömagyarországról Lukács Béla 
képvitelö, kamarai elnök vezetése alatt íodnlt 

mel
léklet egészíti ki a Színházi Elet nj számát 

(ánjerynek ára 60 aVIér. Előfiaetést'dii negyed 
évre 6:60 pengő. Kiadóhivatal Budapest VII 
Erzsébet körút 7. - - - . 

A nyugatmagyarorezaji ourgonyaiiisóg 
. leküzdéae. A földmivelésügyi; kormány idejé

ben kivan intézkedni, hogy Myugatmagyarur-
; szag téli étkezési burgonyasaökséglete és ta-
; vaszi vetögumó ellátása fedezve legyen. Ho

litsoher Karoly országgyűlési képviselő elnök
lete alatf .a Felsődunántuli Gazdakarában 

; tartolt kerületi-ülésen aföldmivelesiminisz-
| teriarri képviseletében vitéz Kisjóksi" Takách 
; Gyola 'Növénytermelési hivatali igazgató is-

mertette az idei.nyugatmagyárorsrági burgc-* 
j nyainség okait és a kormány 'tavaszi vétő-

gumó akciójának lelteteleit. Vas, Sopron, 
Veszprém, Mosón' és Győmaegyék gazdasági 
íelűgyélői: Körmendy Péter, Elekes Imre, Mi-

a vidékről — Jolytonosan .panaszok érkeznek 
az országos eloOkséghaz, hogy lelkiismeretien 
egyének más oélu működésűk közben jogtala
nul a-tVakok« ra hivatkoznakj-PI.>Vak gyer
mekeknek gyűjtenek, —amilyen gyűjtés nincs 
Enoéuogva a Vakokat Gyámolító Orsz. Egye 
sülét Budapest VII Hermina- n. 7. nyomaté
kosan (tlkéri az áldozatkész nagyközönséget, 
hogy ha valaki a Vakok«-ra való hivatkozás
sal fordul hozza, a legalaposabban kegy esk ed-
J é k i ugy az igazolványából, mint a nála levő 
ivekből meggyőződni, hogy aa orsz. elnökség 
hivatalos és •érvéoyesitetu .igazolványával 
van-e ellátva. A Í esetleges visszaélésekről 
kérjük az orsz. elnökségetértesiteni. A .Vakok, 
hivatalos szervei .(teíót, seprűt, könyvet, ké
pet) ügynökök vagy házalók utján mm ter
jesztenek. 

á l l a n d ó a n m i n d e n 
reggel házhoz szállítva literen-

kint 14' fillér 
>• Előjegyzések lapunk kiadóhivatalá
ban eszközölhetők. — 7 " — ^ 1 

serei, 

ü z l e t 
. ' Tiszteksf 

séget, hoff 

kocsiíés| 
mabelyemet 1 
István, grof.i 
lett) UelyezteaJ 

Kérem 1 
antó, kocsi, 
az összes tl 
náltak feldolif 
kedjék. 
Kívánatra 

dolgooK 
-s60 rOfc*| 

tiszta afrikW| 
készítek. 
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