
x x i x évfoi: 

Megjelenik minden vasárnap reggel. 
Előfizetési á r . : negyedévre 2 pengő, félévre 4 pengő 

egész évre 8 pengó 
H | r d « ) l é » d i j a « l6r« t i z a t e a é o . 

IP 0 L I T I K A I . . L A P. 

Felelős szerkeszt., tt kiadó: 

ÜINKQREVE NÁNDOR. 

Szerkesztőség es kiadóhivatal: 
Dinkkrtve Hándor küuyvnyüu,daja arnoH.ua. 
ide iotéze'cdők a szeli, mi riszt i l l . t f l k l< in- nyejk 

hirdetések As mind iiinmh pénzt. . tekék. 

V á ' s á g u s V i l á g p o l i t i k a . 
Az Egyesült Államok kormányát 

. politikájának megváltoztatására kénysze
rítene, hogy a iapán Mandzsúrián ke
resztül Szévjet Oroszországot meg akarja 
támadni 6a hogy a Csendes Óceánon a 
japán ujabb flotta-egységeket akar épi- | 
leni a Csendes Óceánon való korlátlan 

•̂ ninrtfnának bizlosiláaa végett. Az Egye. -
sült Államok kormánya külpolitikáját 
tévesen változtatta meg, hogy a Szov-

- jettél közjetlen tárgyalásokba bocsátko- ' 
zott, bogy a cári és Kerenszky korma- I 
nyok által felvett kölcsönöket megfizet-! 
tesse a Szovjettal. Ugylilszik az Egyesült i 
Államok kormánya nem veszi észre, 
bogy. a diplomáciai-viszony felvétele itt ' 

- is ürügy lehet a. kommunista propaganda i 
teriesztésére, mint volt Angliában és 
másutt. Po'ilikájának tengelyét mással 
nem tudja indokolni, mint a sárga faj ' 
Európába való beözönlésének meggát- j 
lásában. Ezen indok Európa egyetemes i 
érdeke, de egyetemes érdeke az egész !. 
Világnak az is, bogy a letiport Orosz
országot poraiból felélesszék, mert már 
a pap szabadságjogai is veszélyben van
nak B lakást sem akarnak neki adni. 
Amig ezek Amerikában történlek, addig 
Hittler nagy békeszózatában lemond 
ünnepélyesenElszász-Lotharingiáról,hogy 
ezzel is a felelősséget ál hántsa Francia
országra, hogyha a közvetlen tárgyalá
sok a négyhatalmi egyezmény aláíróival 
meghiúsulnának. Az alkotó munka tovább 
folyik Németországban, « német nép 
egysége mindjobban kidomborodik, csak 
egyet nem éltünk meg, bogy elhatározó 
képességének nagyobb súlyt mért nem 
ad a császárság minél előbb való viss
zaállítására, mert a német császárság 
visszaállítása a helyzetet azonnal tisz-

tázná e magával hozná a kudarcba 
fuít leszerelési konferencia helyett as 
általános békerevizió! előkészítő bizott
ság megalakulását. 

Franciaországban a Sarraut-kor-
máhy helyzete megszilárdulj a Kama
rában, de a francia politika naponta 
változó atmoszférája mindig szolgálhat 
ajább meglepetésekkel, amely meglepe
tések csak hálráltalják és bizonytala
nabbá teszik a világbékél. 

Angliában Sir Bobért Gower éa 
tarjái teljes erövaj folytatják a trianoni 
békeszerződés revíziójáért indított küz
delmet és van remény arra, hogy ax 
ango1 *3$*!ffÚ ^."'•^HvWIW * jl> 
vaslat fárgfáífafni is fog. 

De ba figyelemmel kísérjük a nagy 
világlapokat, mindegyik politikai rova 
tában benn-van, hagy a világbéke vál
ságos órákhoz érkezeti el. Amely vál 
ságos órák alatt a francia politika a 
teljes elszigeteltséghez fog vezetni, mert 
Mussolini és Hittler nem fognak en
gedői, hogy a kisantant továbbra is 
nagyhatalmosdit játszón, hanem . kény
szeríteni fogja őket a velünk való köz
vetlen tárgyalások megkezdésére s a 
megegyezésre. i 

Gróf Bethlen István volt minist-
teietoök ezalatt Aagoloraxágbari a leg
előkelőbb angol körök meghívására a 
békerevizióról előadást tart, amely elé-
adáH nagyban hozzá fog járatni a re
víziós mozgalom megerősödéséhez. 

Olaszországban nem történt jelen
tősebb esemény a héten, csak Avenol 
á népszövetség föliIkára érkezett Rómába, 
hogy tanácskozzék Mussolinivei az el
napolt leszerelési konferencia ügyében. 
Hogy ezen tárgyalások minO eredmény
nyel végzódnek-, azt előre megjósolni 

j nem lehet, mert a Duce álláspontja 
'teljesen ismeretlen a világsajtó elöli. 

' Bármi történjék is, fontos az, hogy 
| magyar ne mzt |.megőrizze önállóságát 
és cselekvési képességét, mert ezzel c»ak 
nyerhet és sikeresebben érheti,, el a ma-
gyár feltámadást, a békerevizióll 

Gazdakivánságok 
• gazdaadósvédö rendeletek kiegészí

tése, módosítása tárgyában. 

vármegyei Mezőgazdasági Bízottság. — 
a Komárom-Kfztergom k. e. e. Várme-

— a Sopronvármegyei Mezőgazdasági 
Bizottság, a Fehérvármegyei Mezőgazda
sági Bizottság, a crzékéá'fehárvár tvht 
Városi Mezőgazdasági Bizottság, továbbá 
a váli Járási, a szombathelyi járási, a 
móri járási ég a székesfehérvári járási 
Mezőgazdasági Bizottságok, valamint a 
Sopronvármegyei Gazdasági Egyesület 
a közelmúlt három hét lefolyás* alatt 
tartott őszi közgyűléseiken a gazdskö-
zönséagel bőségesen- ismertették a ke. 
k i i . kormánynak október 24-i gazda
adó svéd ó rendeletét és annak november 
5 iki végrehajtási ulsBitásail 

, . 4 gazd'aadósvódó rendelkezések ki. 
egészitése ég módosításé tárgjábau a 
fent nevezett vármegyei, városi és járási 
mezőgazdasági érdekképviseletek, nem
különben a Felaódonáotoli Kerületi Me
zőgazdasági Kamara, november elején 
tartott igazgató választmányi ülése a 
lentebb következő határozati pontokat 
fogadták el: 

Az 1920 évi XVIII. to. alapján 
működő fentneyezett vármegyei, városi 
és járási mezőgazdasági bizottsági ér-

Váratlan szerencse. 
• ^RészferTté^nTÓ^egényemböl.) 

Irta: H a l a s a : B é l a . 
Meg kell mondanom, hogy Kort terve 

nem engedett nyugodni. Mint minden ember, 
alapjábáb véve én is hiu voltam és Kürt 
szavai felébresztették hiúságomat. Miért ia ne 
alapítanánk egy lapot? Valami megfelelő ói
mét adnánk a lapnak s biztosítanánk altarja: 
dését. Természetesen Kurttal közösen szer
kesztenénk. Néhány munkatársat, vennénk ma-
punk mellé és észre sem vennénk, -már ia 
valóságos .szerkesztők, lennénk. Kétségtelen, 
mindig tjartalMm ft szarkv»»teket, akik aa új
ságot csinálják. Kktároknak Urt^tani őket, 

kesztöi üzenetek.-et, ahol műveletlen és el
bizakodott szerkesztők, egy Sauerwein, vagy, 
Pertinaz nagak«pa«égáv«i: üzengették, bogy; 
"*w ,«^O'TM M f t Wi p<* i p f c f ' H Ű 
vagy .próbálkozzék novellával, kisebb igényű 

a" víllgrÍB nemiifJpoiWíaFel annyira az"irr> 
dalmi rovarok, mint nálonk. Magyarországon 

mindég második ember .fiatal éa kiváló iró<, 
akik kissé szemérmetlen ambícióval töltetnek 
Parnassos felé. Egyszer egy tréfás tudós gra
fikonnal ábrázolta mennyi zöldség termett egy 
év alatt Magyarországon és mindiárt mellette 
tízszeres nagyságban ábrázolta azt a -zöld
séget., amelyei egy év alatt a keltők írtak 
össze . . . De nemcsak az Írókban volt túlter
melés, hanem az uj.-agok|)an és könyvekben 
ia Ő, igén érdékes és tanulságos dolgokat 
lehetett, megtudni ezekből az újságokból, mint 
például azt, hogy •Oslóban agy macska szop 
tátott é t neveli fel több árra egér fim., vagy 
hogy yCheshirében (New York állam) él agy 
fekeje kacsa,'amply fekete tojásokat tojik* 
E mellett a lápok tele Voltak nagyképö jól-
értesSltséggeí. Mindegyiknek .saját tndósitóia« 
volt,akác aS Északi sarkon, akár a Himalája 
tetején és kis hitja > olt, bogy amikor a Mara 
szabad szemmel ia látható voll, riportereket 
nem kuidtek' ki oda, i* . Á», 'SPOJ1. 
szidták a kormánypártot 1i kormánypártiak 
az ellenzéket, a mérsékeltebbek pedig mind
kettőt. Mivel pedig a közönség jél mulatott 
er.en.1a..kdlöa8» társasjátékon a elég jól ment 
ezeknek a.ljjoknafc. tgészep másként a l l t > 
helyzet azoknál a fojyó|ratoin<L anjelyak, 
máról'holnapra alakulták SS szűntek meg, 
hiába igyekezvén fölkelteni a közönség érdek

lődését a legképtelenebb címekkel. Még arány
lag legjobban ment egy szinházi heiiiapnak, 
amely kiváló művésznők éleiéről közölt bő es 
osloba intimitásokat és tavasszal nagy ie.ae-
bonával szépségversenyakat renuV zett a »Miss 
Hungáriái megválasztására. Rövidesen egész 
Magyarország lázban volt. Mindenből az épség
királynőket választónak: iMiasMagyarország., 
.Mlsfl Kaposvári, Misa GödOllőv, Misa Sántákc, 
»Mi.s Vakok* Stb, Sőt még a vályogvető ci
gányok ia megvalaselottak a maguk szépség-
kiralynfljhket a »Mias Faluvégén. Az újságok 
állandóan tele voltak a szepségkirálynök iaii-
milásaiyal. .Feltétlen megbízható forrásból, 
köz Iték, hogy a >Miss Hungária fölkelt*, 
.Miss Hungária letekűdl«, »Mias Hungáriának 
fáj a leje., Í M I S S Hungária .gyalog*, .Miss 
Hungária repülőgépem. Alig egy két nivós fo
lyóirat mutatóit igazan irodaimat. A napila
pok mind képes mellékleteket adtak és ezek 
ben néha mulatságos képek kerültek egymás 
mellé Egy alkalommal a »Gelkjg paolum* 
a|áitóiiól közölt képet az egyik napilap és 
mellett*** német hadsereg uj karékparoe 
zászlóalja*.t lehetett látni a világbéke nagyobb 
djesőségáre. Nem »o|t ugyszól.an egyetlen lap 
ssro, amely nem állt volna, valamey pártesz-
me szolgálatában, éa áz olvasónak, ba csak 
megközelítőleg is, objektív képet akart aa ese-
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díjmentes himzőés varrötanfoiymunk 
látogatására, melyet 

ff. h ó 2 7 ik. k e z d e t t e l C e l l d ö m ö l k ö n 
a P iac té ren , a woit járásbirosági épületben levő 

.izlethelyiséerben rendezünk. 
Ezen alkalommal mélyen tisztelt vevőinket alapos 

dr';mentes o k t a t á s b a n 
részesitjük, ;-. SINGER varrógépek és hozzévalő -k.émwlékek fiiMriá-"1 

tatában. Tar juk továbbá díjmentesen: f-bérneitjü és harisnyálöméflt 
a SINGER varrógépen, febér és szines hímzést a SINGER Varrógé
pen, a modern múhim'zés összes fajtáit: mint madeira, a;our , mo-

„ * nogramrn- és sinyrná-tiioiikakal. 
Részvételi beieienléseket a tanfolyam részére felvesznék: Hellern 

S á n d o r és N e u m a n n K á r o l y kerületi'képviselő, urak. 

Singer Varrógép Részvénytársaság Pápa, 
Kosiu'tn Lajos-utca 30 

dekképviseleték közgyűlésének gazdakö. 
zónsége megelégedéssel állapította meg, 
a. Kormánynak 14 000. 1933. M E. sz. 
rendeletében a gazdi adósokkal siemben 
megnyilvánuló legteljesebb jóakaratát. 

A rendelet hatásosabbá tétele-érde
kében a fentnevezett mezőgazdasági ér
dekképviseleti szervezetek közgyűlésének 
gazdakózónsége a következő sürgős ké
relmeket és javaslatokat terjeszti a ke
rületi kamarán keresztül sz illetékes 
kormánytényezőkhöz : 

1. Kéri a. gazdaKözönség, hogy a 
védett birtokká nvilvánitás iránti kérés 

:st..) krí . négy Ot laput kellett olvasnia. 
Kejsógteleu, liog) engemet t i elkábított 

az a gondolat, hogy re.-tese leszek annak a 
nagy hatalomnak, amelyet a szerkesztők Őriz
nek.' Epén ezért Leaval is meg akartam be
szélni a dolgot, kibiviam Leat a hűvösvölgyi 
villámba, amelyet azért velt--m meg, hogy ha 
Pesten járok, ne kelljen szállodába költöznöm. 
Lea cak késó démtan tudott eljönni hivata 
labor. Akkor mar tul voltunk a gyengéd csó
kokon, előhoztam a tervet. 

— ügy lapot alapítunk Lea — mond
tam kissé el'ogodnltan. 

Leának azonban nem tudom miért — 
nem tetszett a doiog. 

— Aki ma üagyarországon 'apot akar 
alapítani, azt elmegyógyintézetbe kell zárni 
— jeleu etle ki hflrOsen. 

— Kort is azt lanáoso ta — védekeztem. 
— A Z a félbolond? — legyintett Lea 

— attól ogyan nem csodálom. 
Erre már én is dühös 'ettem. 
— Ne sértegesd a barátomat, mert Kurt 

egy maga többet ér, mint szál ostoba n ő . . . 
— Ezért must bocsánatot kérsz I — ki

áltotta Lea felindultan. "... -
— Nem kérek I — feleltem bámulatos 

hidegvérrel. — — ' 
— hz as utolsó szavad ? 
— Ez I — mondtam hallatlan egysze

rűséggel. L ó 
Lea felugrott és szó nélkül elment. I l i 

ke- már az ajtón kiváj volt, valami lelkiis
meret féle lészkelödött bennem, hogy vissza 
kellaoe hivői, Lea már a Balázs vendéglőnél 
járt ée a messzeségből ugy sötétlett felém sz 
árnyéka, mint egy rossz emlék s múltból. 

— •Tempóra mutantur« — mondtam 
kissé rezignáltán és visszamentem az ajtóból 

(Vége.) 

határideje, november 30-a helyett- de
cember 31-ében állapittaSsék meg -̂ az 

- idő rövidségére való tekintettel. 
"2." A .bekebelezettséiri határidő a 

rendelet szerint 1933 október 2* Tisz-
. telettél .kéri a gazdakőzönség . ezen ha 
téridő meghosszabbitn-at szintén decem
ber 31-ig, de legalahb is novetuber 

30-ig Rendkivül sok -olyan adósság van. 
amelyet a jókezesekre. a yaltófedezetre 
és a különböző költségektől való kim 'let 
szempontjából nem kebeleztek be Ilyen 
rendkivül sok OKH kihitelezés stb Ezen 
tényleg; fennálló tartozások pótlólagos 
bekebelezésének keresztülvitelére szüksé
ges a fenU határidő ineuhosszabbilása. 

3. A fenthivatkozott rendelet 16 
§ aban emiitett inagánegyezsegi eljárás 

kénti -elbírálásának lefolytatásától seoj, 
amit osakis decentralizáltan, vagyis ke-
rüNenként. illetőleg megyénként, még 
pedig vegyes szakbiróság bekapcsolása-
val 1 het szakszerűen, lehetőleg költség 
mentesen és gyorsan megoldani Ut ;i 
nalkozik véleményező és közreműködő 
szerep az OMHE es vidéki szervei ré
szére 

5. A gazdaközönség megállapítja, 
hogy az 1932 ápri'is I. fordulónapnVnj 
igazságos, Inert a legtöbb 1932- április 
1 után keletkezett adósság a gazdái ő-
zőnség kóréhen tulajdonképen csak a 
rési öreg adósságtól való szabadulást 
és helycserét jelenti. A régi, tiireiinU-
len adóstól valamilyen ujabb hitelműve
lettel igyekezett a gazdaadós megsza
badulni 

7. Sajnálattal látja a gazdaközönség 
.közgyűlésé, hogy egye.s kér .esek rends-
zése a hivatkozott rendeletből teljesen 
hiányzik Tisztelélteijesen_kórjük ezen 
bunyóknak a mielőbbi szíves, sürgős 
pótlását és pedig rendezendő : 

a) a hosszúlejáratú tartozások kér
dése. - - - . 

b) ii lohijszeinü kezesek megvédé
sének kérd >se.. '.'•-"• ; 

c) a házhelyhez jultatottak és su : 

lyos hátralékkal terheltek kérdése, 
d) a földreform során földhözjut 

tátották és adósságokkal kü-dők tarto
zásai rejndejtésének kérdése. 

e) s különböző külföldi valutára 
szóló • adósságok rendezésének ügye. 
Nemzeti vagyonmentés lenne ezÉn adós
ságok sürgős rendezését lehetővé tenni 

í) a magyar földberió társadalom 
adósságainak rendezése szintén hiányz'k 

• a gazrraadósvédö rendeletből, pedic, itt 
2 ö millió kat hol I gazdasági üzeméről 
és ezek földbirtokosairól, sok-sok ezer 
bisbérlőröl van szó. A magyar Földbér-
lúk Szövetsége a szükséges statisztikai 
adatokat e tekintetben a kormány ren
delkezésére bpcsátotta. 

_8^Az 5.5 százatékos, illetve 4 szá-'. 

előkészítésével, megkísérlésével, a vegyes 
szakbiróság által lefolytatott kényszer
egyezségi eljárási ügyekben az előkészí
téssel, a döntés uun a végrehajtással 
a mezőgazdasági érdekképviseletek ösz-
szesege által élelr.'bivott Országos Me
zőgazdasági Hitelvedö Egylet és annak 
vidéki szervei pizassanak meg a kormány 
álla' fwrt aga'dstíraadaloni saját májra 
akarj'i a hitelezőkkel együtt kenni a 
gazdaadósok talpraállitását. Nem lehet 
ezzel a feladattal a gazdáktól idegen 
szervezetet megbízni 

4. A 16-szórös' kataszteri tiszta jö
vedelmen, ahiliak szintén védejem alá 

! helyezendők, mért védelem nélkül ezek 
i a gazdaadósók is önhibájukon kivül fel-
I tétlenül rövidesen tönkremennek a hite

lezők szorongattatásai következtében. 
! Ezekre nézve az 5.5 -százalékos kamat-

kedvezvény is kijátszható, mert a hite*-' 
I lezó magasabb kamat és tőketörlesztés 
; nemfizetése esetére élhet a hitelfelmon- | 
„dás eszközével, vagy más eszközökkel. 

, A mai viszoayok között pedig ez még 
j a -16 szőrösön aluli adósok vál t ságba , 

döntéséit is eredményezheti. I 
ő . 'Epen ezért a gazdaadósob haté- j 

gorizálása méltánytalanságokat eredmé- i 
nyez és a rendelet által célzott inten- ! 

ciókat veszélyezteti Ugyan e miatt nem I 
lehet eltekintoni é gazdaadósok egyénen- : 

zalékos kamat és az 1 százalékos tőke
törlesztés a jelenlegi mezőgazdasági ter
mény és áliatárak mellett nem viselhető 
el. Ezen magas kamat és tőketörlesztés 
fenntartása lehetetlenné fogja tenni a 
kormányrendelet nemes intencióinak az 
elérését. Nem lehet arra hivatkozni hogy 
a gazdaadósok kamata túlságosan nem 
maradhat el a kereskedelmi és Ipari 
kamatoktól,' mert köztudomású, hogy a 
foldmiveiés, a mezőgazdálkodás ma egy
általán semmit nem jövedelmez, — ituit 
a magas védővámokkal védett iparról 
koránt sem lehet elmondani. Á nemrég 
elmúlt években a gazdaadósok által fize
tett 20-12 száznlékos kamatokkal, az 
adósok az igénybe vett tőkehitelnek 2 -3-
szorosát már úgyis visszafizették a leg 
több esetben a gépgyárosoknsk és más 

-hitelezőknek. 

9. Epen mert előrelátható, hogy 
ezeket a csökkentett kamatokat sem fog 
ják tudni az eladósodott gazdák fizetni, 
máris jóelöre intézkedést kérünk a kor
mánytól a jóhiszemű és saját önhiba li
kon kivül ezen kamat és tőketörlesztés 
teljesítésére képtelen gazdaadósok további 
és jövőbeni megvédése céljából. 

10.. Kívánja a fentnevezett gazda
érdekeltség közgyűlési közönsége, hogy 
a váltóval rendezett kamathátralékok fel
gyülemlett összege épugy csatoltassek 
a tőkéhez, mint ahogy a rendeletien 
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kamathátralékok pdacsatolása elrendel
tetett • 

11. Kívánja a gazdaközönség, hogy 
„ gazdaadósvédó- rendelet intézkedéseit, 
toviibbá a .november 6-én -a Budapesti 
Közlönybe.) megjelent végrehajtási uta
sítás és az .ezután kiadandó további ren
deleteket a községi jegyzők hivata'ból 
legyenek kötelesek a gazdaadósoknak 
díjtalanul saját esetükre nézve megraa-

gazdasá 
kitölteni. A 

48. szám 

Cinca melléknek. A jelíikWrinl valaki , 
tüzet rakott az odvas bthsfjHtn és az 
megsemmisilette az életéi. 

gyarázni, a szükséges védett' gazdasággá 
való nyilvánítási iratokat kitölteni. I 
kózsegi jegyzők segits-ge nélkül a kis 
gazdaközónség teljesen képtelen az eló 

' Híiso'íná'r eleget t-»nni és a kerlrezmé 
""nvekhe- hozzájutni. 

A fent hivatkozortTés lent megne
vezendő: mezőgazdasági , érdekképviseleti 
szervek ezen határozati javasláiukM meg 
suioVk a többi felsódunántuli varmegyei, i 
vátosi és járási mezőgazdasági bizottsá- I 
goktvak. B határozati pontokat megküld
ték az összes megyebeli, illetve járás
beli országgyűlési ké_ viselóku- k, arra 
kérve őket. hogy a törvényhozás alsó 
és felsóházában ezeket a kívánalmakat 
képviselni és elfogadni szíveskedjenek. 

A Felsódunántuli Mezőgazdasági Ka
mara felkéretett ezen határozati pontok
nak az 1920. XVIII. to alapján a fele 
lós magyar királyi minisztérium nagy
méltóságú kormányelnökéhez, valemint 
a magyar királyi pénzügyi, igazságügyi 
és földmivelésügyi miniszterekhez való 
felterjesztésre. 

Magukévá tették mai napig fenti j 
határozati pontokat a legelső bekezdés-
ben felsorolt mezőgazdasági érdekkép- i 
viseleti szervezetek. 
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Viiau.i^ kiállítás Celldömölkön., j 
- A V£MR által rendezett kiál l í tás i 

Celldömölköt! pénteken este nyi l l meg , 
a városháza tanácstermében. A meg^' 
nyitás a legnagyobb siker jegyében/.sj 
lott lé, zsúfolásig töltötte meg városunk 
közönsége a tanácstermet s Korda fő
mérnök tartott előadást, amely előadás 
tartalmas és élvezetes- volt; minden 
egyes készüléket külön-külön bemuta
tóit, ismertette annak célszerűségét és 
hasznosságát, előadásának inindeo egyes 
ténykedését próbafőzésekk.-l bizonyította 
be. A kiállítás sikerességéi legjobban 
bizonyítja azon ténykörülmény, hogy a 
kiállított tárgyakat nagy érdeklődéssel 
szemlélj* a nagyközönség és hogy a 
mai, yasárnapi nappal a kiállítást meg
hosszabbították. Bemutatták a villany-
vasilót, a főzőlappal való főzést és ke-
nyérpiitást, a villany teafőző készüléket, 
a villanysutővel való sütést, száj vízme
legítést, hajszárítást, villamos melegítő 
památ, villamos vizforraló használatai , 
továbbá a tröszt által előállított rádiók 
bemutatását, amely készülékek is a kor 
követelményeinek megfelelnek és ver
senyképesek a többi gyártmányokkal 
szemben. De meg kell emlékeznünk a 
VEMR központi vezetőségéről, amely 
Király Péter Midink,- igazgató vezetésé
vel vett reszt a kiállítás megnyitáeán s 
a-legnagyobb udvariassággal állt a nagy
közönség rendelkezésére a kiállításhoz , 
tartozó minden ügyben. A szép é s él- • 
vezetés kiállítás megrendezéseért a di- 1 

csérét méltán megilleti a VEMR veze 
tőségét és amint halljuk, ezen kiállítások 
megrendezése állandósítva lesz. ' . 

A z é n t a j p a m O k m a t a l p 

K e v é s p é n z é r t s q k á t a r t 

A S P I 
b magukon 
viselik való
diságuk jeléi: 
é Bayer-
kcresztet. 

Meghűlés elsó jeleinél és lájdel-

G y ó g y s z e r t á r b a n k a p h a t ó . 

Meghalt az öreg fűzfa. 
Ki ne ismerné a mí őrei fűzfán

kat, ott a Cinca patak partján, a vasúti 
hídtól északra ? Bizonyára kevés ember 
van Celldömölkön, abi ezt az öreg fűz
fát ne ismernél De nemcsak a celldo
mölkiek, hanem a felsővidéki faloaiak 
is mind ismerik Ki ne pihent volna 
meg nyári időben az öreg fűzfa árnyé
kában, aki arra ment sétálni? Hány 
Bzerelmes pár suttogott az öreg fűzfa 
alatt egymásnak örök hűséget. Bizony 
sokat tudna beszélni ez az évszázados 
veterán — az elmúlt időkről. Hányszor 
halasztónk az öreg fűzfa árnyékában, 
hányszor volt a vadkacsa és vadliba 
búzáskor lesállás, mikor még a söm-
jéni és tnihályfai rétség mocsaras, ingo
ványos viziszárnyas telep volt. 

Kidőlt ez az utolsó veteránja an
nak a sokszáz — évszázados fűz és 
cyárfacsoportnak, ami a Cinca patakot 
végig koszorozta. 

Kidőlt a mi öreg fűzfánk, disze a 

t i l K E K . 
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Uj jsrásbiro. A celldömölki kir. járás
bírósághoz kinevezett dr. Dombay Alajos kir. 
jarasbiró műit hétfóji hivatalát mfögiatlaw 

Kirendelések. D.-. Gerlits Élek főszolga
bíró Boros Laszlo bobai adóögyi jegyzötne-
meskereszturra rendelte ki helyettesnek, íwabó 
István nanysimonyi kör|egyzö betegsége ta.-
tamara pedig Bannt Karol; adóögyi jegyzőt 
bízta meg a körjegyzői hivatal vezetésével. 

Az ev. gyámlntézst uj elnöke. A ke-
menesaljai ev. egyházmegye gyamintézete uj 
eluökévé egyhangúlag földiuket, Nagy Miklós 
zalaegerszegi ev. lelkészt, világi elnökévé pe
dig Mesterhazy Jenő kemeudollári földbirto-
kost választották meg, kiknek ünnepélyes be
iktatása a tavasszal les/ Celldömölkön. 

Vallásos est. Advent első vasárnapján, 
jövő vasárnap az evang. templomban adventi 
vallásos estély lesz, melynek mosóra a követ
kező: 1 127. ének 1—2 vers. 2. Ima, Halász 
Béla. a Biber: Aria. Anne Marié Poch hege
dűn, kiséri Kirchner Elek. 4. Szavalat, Kiss 
Linus. 5. Elősdás, tartja Molitórisz János. 6. 
Karének. E. I E. 7. Ima, Bácsi Sándor. 8. 
Kőiének. 9. Offertórium. 

Választás, Celldömölk nagyközségnél az 
üresedésben levő írnoki álláara a mult hétfőn 
egyhangúlag ifj. Melsger Jánost választottak 
meg. A választás méltán esett a törekvő éa 
szorgalmas fiatal emberre, aki már hosszabb 
idő óta felettesei megelégedésére nsgy szor
galommal látta el munkakörét. 

Megszökött menhelyl gyermek. Stefa-
nits József 12 éves menhelyi gyermek a be-
ledi telepről megszökött. -

Kőrvadáazat Szabó Károly és János 
mslomtulsjdouosok a. rntrlt szombaton tartot
ták Alsóságon a körvadászatot, 462 nyol éa 
60 darab fogoly ksrfllt teritékre. 

Mikalás est. Az ev. ifjúsági egyesület 
dtcember 6-an az Árpád utcai' uj iakoi.-ban 
családias jellegű Mikulás estet rend-z. 
* Alsóság községben tifusz .lépeti lel 
szórványosan. . — . - -

Iparbeszüntetés. C - i s z a r István j-mos-
házai lakos szabó iparáról lemuudoii. 

Katalin SSL a helybeli Kath Legény
egylet ma vasárnap este tartja hagyom u.yos 
Katalin bálját. A bál iráui városszerte nagy. 
érdeklődés nyilvánult meg. 

Előadás. Berzsenyi Jauosits Miklu as 
ev. ifjúsági egyesület főtitkára c-d-o. t. Min 
esté az egyesületben előadást tartott törökor
szági utazásáról. 

Oifteria betegség lepett fal Jánushaza. 
nagyközségben. - -

Elovad befogást engedély. Radu É.emér 
kemeneshögyCszi uagybiitokos a magy. kir. 
földmivelésügyi minisztériumtól éióvad beló
gására engedélyt kapott. 

Elhunyt tanuló. Horváth László, a bei}. 
Deli polgári fiúiskola HL osztályú tanulója hét
lön' 12 éves korabán elhunyt. Szerdau délután 
temették nagy részvét mellett. A temetésen 
résztveit a tanuló ifjúság tanáraik vezetése 
mellett, úgyszintén a vasutasok is kivonultak 
zászlójuk alatt . 

Fővonal lesz a Boba-tapolcai vasulvo-
naL A kora tavasszal megkezdődik a Buba-, 
tapolcai vasútvonal átépítése fövuualuva a 
reméljük, bogy varosunk j e l e n t ő s é g e emel
kedni fog azzal, hogy ezen útvonal indító 
állomása Celldömölk lesz. 

Az ev. Nőegylet ma délután fél 4 óra
kor az Árpád uloai uj iskolában közgyűlést 
tart, melyre a tagokat ezutoo is meumvja. 

Vasárnapi munkaszünet Vssvarmegye 
alispánja leihívja a közOnség figyelmet a va
sárnapi munka, zűnet betartására, me t tudo
mást szerzett arról, hogy a varmegye egyea 
községeiben vasárnapokon ugy az ipari ,-miut 
a gazdasági munkát folytaljak és ezáltal a 
törvények és rendeletek tilalmát kijat-zak, 
másrészről pedig a jóérzésű ós törvénytisztelő 
lakosságot megbotránkoztatják. Aki ezen fel
hívás ellenére is vasárnapokon munkai foly
tat vagy folytattál, az ellen - a legszigorúbb 
kihágasi eljárás lesz folyamaiba téve. 

Pénzhamisító pincér. Rábakecölbeu a 
napokban sűrűn kerültek hamis 1 pengősök 
az üzletekben forgalomba, a kereskedők azon
nal jelentést tettek a csendőrségnél és s nyo
mozás hamar eredményre vezetett, le is tar
tóztattak a tettest Farkas Sándor rábakeoöli 
pincér személyében. A hamisítványok nem 
sikerültek tökéletesen, hamar rájöttek, az 
ostffyássznnyfaí csendőrség tartóztatta le s 
pincért és be is kisérték s szombathelyi 
ügyészség fogházába, ahonnét átkísértek Gtőr
be, mert az illetékes as eljárás lefolytatására. 

A csigák, halálsugarak, vitaminok A 
csiga lasiu állat? Szó sincs róla, mert a 
csiga aránylag sokkal gyorsabban halad, mint 
az ember. Est állapították meg ujabban a 
tudósok, de megállapítottak azt is, hogy a 
csupasz emberi tenyérből halaisugarak árad
nak ki. A vitaminokról kiderítették a tudósok, 
hogy abból is- baj származik, ha túlságba 
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vbszűkl-a .'.laniindustáplálkozási Héttói, bélre 
stioje ezer ember oj iudo.uauyos felfedezése 
lat napvi :i'rt és ezek közül nagyon sok az 
ember m. .Jenuapi eletét is megváltoztatja. 
Tolnai Viliglapja mindenről beszámol, ami á 
mai embert érdekli," •'.-. -

Olás.ország asm szorul többe külföldi 
gabonára. Romai jelentés szerint-kedden dél 
•tan az állandó gabonabizottság Rómában a 
Palazzo V-neaiaban, Mussolini elnöklete alatt 
ülést tartó; t,„amelyeu Mussolini azt a bejelen
tést telte, hogy Olaszorzzág gabonában annyit 
termelt, amely. teljesen fedi a belföldi szük 
eégletet, iltelve az ország gabona termese ebben 
aa évben 82.3 millió mm-t is meghaladja. 
Kitel m-g: vertük a gabouabadjaratot, jelen-
tette ki f- szóUlása végen Mussolini. Téuy, 
hugy Mussolini azon vágja, bogy Olaszország 
külföldi gabouira ne szornljon, ez évben be 
teljesedet!, ennek dacára azonban remélhető,, 

-bogy a magyar'buza az ola-z piacról kis in-
rulni még -em (qg, meri a mennyiség még 
nem jel-'uti azt, hogy Olaszország a sokkal 
jonb minőségű magyar bu,zát QéMlatoi tudja. 

Á rendkívüli házadomentesség meg-
hosszatibitasa. KOztudomáau dolog, hogy a80 
éves rendkivali bazadókedvexméoyken most 
már osak azok részesülhetnek, akik az uj há
zakat december 31:ig tető. alá hozzak éa azt 
aa illet, kos. hatóságnak be is jelentik. Hír 
szerint a belügyminiszter rendeletét bocsátott 
ki, amelyben a városokat arról értesíti, hogy 
a rendkívüli házadómentesség határideje meg
hosszabbítható, ha a városok azt kérik. Az 
újonnan épaffi házak azonban már csak 20 26 
éves adókedvezményben fognak részesülni. 

A Pesti Töztde 16 oldalas uj száaában 
Hollós Ödön japán konzul, dr. GOrgey István, 
képviselő nyilatki.'znak. A kötvénypiacon tör
tem nagy áresésekről, áz Ipari JelaáloginU-
telről, a Tbék gyár szomorú sorsától, SK uj 
irányított mezőgazdasági termelés szenzációs 
programmjarűl, a Wry konzervgyár tltsiilá 
rol, egy oj amerikai záloglevél tiaatávásárló 
boMrog létesítésére! szenzációs tiportok szá
molnak be. Kitűnő textil, biztO:itás, vas it 
gépipari, vegyészeti és vidéki hitelélet rovatok 
egéstist ki az aj számot. 

Hagy külföldi megrendeléseket kapart 
a dléagyírt vasgyár. £ diósgyőri állami tae-
gyár, mely mint a többi nagyüzem, az utolsó 
években erősen pangott, 10 ezer par vasuii 
kérek megrendeléséhez jutott éa estei mun
kásainak kenyérkeresetet kb. két évre bizto
sította, A megrendelők fndis, Brazília és Per 
taiai esek tucat Basa éa Brazillá 4—40QÖ>s 
Perzsia 9000 pár kereket rendelt meg. ör
vendetes jéíiotég, amely a magyar ipar meg
bízhatóságit, oleaóeégtt és jóhimevét igazolja, 
ea a három megrendelés, mert a gyár a-
megtendele.eket nemzetkőzi pályázaton nyerte 
el .az angoi, Iraocia és német gyárakkal 

LlbalopÉt. Alsóságon az utóbbi időben 
sorozatos libalopások voltak napirenden, azon 
ban hamsr kézrekerflltek a tettesek Szent-
gyOrgyi József és Sznos Ferenc személyében. 
Bekísértek őket a szombathelyi ktr. ügyész
ségre, ahol szegénységükkel védekeztek. Szent-
gyOrgyit kihallgatása után szabadon bocsátot
ták, Szftcs Perencet ellenben egy régebbi bün
tetése végett fogva tartották. 

Hatvani Lili páriái levele a Színházi 
Életben. A franca ifivároa stiabáti, társasági 
ét divaKzenzac ójáról számol be Hatvaui Liii 
bárónő a Színházi Elet uj számában. Érdekes 
illusztrált riport meséli, el Ruhmsleiu Erna 
szerelmi regényének ttó^fttét, Hermaun Li
pót féatomflrést a^wmzeti B n h á t újdonsá
gáról ir p ikW^mmál beszámolót. A Helyet 
a fiatalságbak cimü újdonságról pedig Sértő 
Kálmán irt kr tikál Móra Ferenc novellája 
VIII. - H- nnkről, -Szoniury Dezső: hangverseny 
és opera beszámolója. Nádat Sándor cikke. 
Tancillemtan, Társaság éa Sportesemények.' 
Kálmán Jenő uj regényének érdekes tolyU-

ből, (14 oldalas Rádióvilághiradó° BeySTfsn-
dor radíókritílájávaL 82 oldalas Gyvrmekuj-
sig, kézimunka melléklet ée mindezeken leiül 
háromfel vonásos színdarab melléklet ujdun 
ság a Bethlentéti Színpad idei legnagyobb 
sikere a századik előadást elért Előoa meg

vonatok ér-kexése és i n d u l á s a C e l l d ö m ö l k á l l o m á s o n , 
v o n a t ó É „ é n , e - J , 1933. oat táber 8 - t á l . 
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- Szeptember havi kivitelünk. Most je
lest meg szeptember havi külkereskedelmi 
forgalmunk meri >ge, amely meglépő eredmény
nyel zárult. Ma mát erős kilátás, van arca, 
hogy az 1938'. év külkereskedelmi mérlege 
erősen .-iktiv lese, tmit bizonyít a fogalom 
aranyának és a kivitel értékének erős emel-
k-dese. Szeptember havi Irazakivitelüok elérte 
at 1.2 millió métetmázsát, ezzel a június 
szeptemberi évnegyedben 1.7 millió métermá
zsa buzit küldtünk ki, tehát kb. háromszor 
tc nyer, "mint áz~ latrait év ugyauezen rdősta-
kabao. De nemcsak az ag>ireirport,hinem az 
ipari cikkek kivitele is nagy I- udületel mutat, 
klllöno-en cukor, julHszövei. Kikészíteti bőr, 
gyógyszerek, kauc-uk, kender, maláta, pamut

ban. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon jó rokonok, is

merősök és jőbarátok, akik/ 
lelejlheteIlen Sunk, illetve test
vérütik temelésén megjelentek, 
ravatalára koszorút vagy csok
rot helyeztek, mérhetetlen nagy 
bánatunkban vigasztaló szava
ikkal felkerestek, különösen a 
polgári finiskota tanári kara 
és növendékei, bogy zászlójok 
alatl, úgyszintén a vasutasok, 
hogy testületileg zászló alatt 
a temetésen mégjelentek, fo
gadják bánatos szivünk hálás 
köszönetéi. 

H o r v á t h F e r e n c 
ét csaladja. 

n y a y J ó z s e f 
ingatlan értékesítő, parcellázó irodája 

Celldömölk, Arpád-u. 16. 
Főutcákban 3, 4, 5 szobás családi 

házak, 4 szobás kiválóan szép urivillg 
díszkertekkel', gyümölcsössel. Főutcák, 
bao nagyobb béttffitak;, üzletbázák-
Máriateiépen adőfaeptea 2-—3 szobáB 
családi hazák. 

gelWömöJk.l b i lá^kwel i^ i iAwosb 
földbirtokok, Sáthegyen szőlőbirtok, ki
válóan szép pincével. 

Jánosházán 3 szobás modern csa
ládiház, adómentes oj építtet; nagy 
kerttel, gyümölcsössel eladok.- • •• - '*•;'*• 

Kertóéit 4 - 5 szobás, kom-
íertos lakást szennaira, leg

később május l-re. 
Cim a kiadóhivatalban. 

sapay^ay^viavttssajiî  u ÍLU1IU1. ..ilil 

Üzlet á t h e l y e z é s . 
Tisztelettel értesítem a n. é.'közön-

! ségel, hogy 12 év óta fennálló 

, keesifényező és kárpitos 
> műhelyemet lakással együtt Széchenyi 
j István gróf utca 13. szám (Zárda mel

lett) helyeztem át. 
Ké»m # % él- Wzönséget, hogy 

autó, kocsi, botorak ayb. fénvezesével, 
az összeg, kárpitos butor-ok Olí és hasz
nállak m m a m * m m » « » * 
kedjék. 
KlvaaasTf fí&toY t í i i i z mejyek 

ű o l g e n l olcaó d l j a í a s Brellett. 
; 50 rugós 180—80 méretii aezlont 

tiszta afrikból, grádlivai 45 pengőért 
készítek. 

Tia««etl«' 
v i t é z V a r r j a Anta l 

kocsifényező és kárpitos m. 
EKfiU *v«»«ial HflTatttt? 

Szállítási iroda áthelyezés. 
Tisztelettel értesítem a o. é. szál-

liItató közönséget, hogy hosszú évek 
során át Celldömölkön Kis-utcában levő 

szállítási vállalatomat 
a Tisza István gróf-utca 1?. száma Iá 
(Rosenberg major) helyeztem it. 

Kérem a n. é. közönséget, hogy 
mint^maltnlttrV lift cfcata^ iá3 afeltea-
kedjék megbízásait vállalatomnak je> 

. adni, amelyét a leggondosabban fogok 
elvégeztetni. Kiváló tiszteieltel 

ő. 

i 


