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Előfizetési á r : negyedévre 2 pengő, félévre 4 pengő
egész évre 8 pengő.
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Felelős szerkesztő és kiadd:

DINKORÉVE NÁNDOR.

Szerkesztőség i s kladohlvata::
Diokgreve- Nándor, könyvnyomdája CelldOmÖlkO
I ni,, ¡otézeodók a szelll mi részf illető közleményei
hirdetések és mindi finétDO pélllil!i.lekek.(—

Hej fiatalság, hej Ifjúság.
jelennek. A jelenkor fiaialságának éle pengőt. Ez annyit jelent, hogy a gazda* _ A cím láttára önkénytelenül feltör tére pedig sötét Irhyat vet a jövő re adós is megszerezheti a védett birtokkal
.ebiemből a-sóhaj: »Régi, jó idők; re ménytelen kép*. A régi" idők ifjúsága járó kedvezményeket és védelmet, akigény/ékben olvasotl diák évek hova' let- előtt ez a kél szó lebegett: nil van? . nek az adósságterhe, bár nem is éri el
telek ? Mint valamt álomképek jelennek A mai elölt: mi lesz? Igen;' mi lesz'; ' a kataszteri tiszta jövedelem tizenőtszómeg elöltem: Petőfi történelmet diktáló mire számitbatoiik. ebben a monttanél. I rösét'. de akinek összes bekebelezett
lelkes kortársai, az elnyomatás idejének küüséggef, szeréletlenségget, igazságta ; adóssága elosztva á birtok holdszámával,
i holdanként legalább 260 pengőt tesz ki.
önérzetes \Jj08zke_ fiataljai és apáink lansággal- sűritefr kNloszbári ?
— Ki mer hiég S2?k diáH csoSáHtozm
boldog di#k-évei. Hova letl az a má
. A z eladósodás kiszámításánál az a
moros önfetedtség, amely bearanyozta azon, hogy nékünk niHcIénéli igazi tö ; főszabály érvényes, hogy csakis az 1933.
rekvéseink, csak álmaink ? AlmÖaoztink, I október 24-ig a telekkönyvbe bekebele
minden idők ifjúságának életét ?!
A háború és a békének r.sutolt pedig a költő mondja: .Álmodozás az zett és téitileg fennálló tőkeösszeg ve
egyoldalú kényszerszerződések káros élet megrontója, rhely káficsalfll festett endő számításba. Az uj rendelet ézt >
•
szabályt most azzal egésziti ki, hogy
következménye;" mirit valami londoni egekbe int." Nem az. a harmatos mosolygás, számításba veendő az a tőketartozás is,
köd fekszi meg az egész világlársadál- j
mai: győzőt, legyőzöttel; kapitalistát és I nem az a gerinces egyenesség, nérn áz amely ez évi október hó 24-én, ha ném
proletárt. Ebben a sivár jelenben vörös i H haiározotl célratörekvé?; - ezekben is volt még bekebelezve, dé ezen nap
.kérdőjelként mered az egyének és nem- j mjink el (sajnos) Az előbbi generációk- előtt érkezett, beadvány alapján e tarto
zetek elé a"*kérdés: milyen lesz háj a tői. Nevetnnk mi is, de ném kacagunk; zásra a jelzálog ranghelye a telekkönybe
jövő, illetőleg milyen reményekre jogo- vIccelOHk ml* Is tie ez bem JrJHtQ tréfa, fel van jegyezve. Az. ilyen tőketartozást
sít a jövő záloga, az ifjúság? Ezt |é- j blnem'akasztófa humor. A pajzánságot, •is a megterhelés kiszámításánál hozzá
szegélik ma közgazdászok és álUmfét- : valami fanyar mélabú váltotta fel; de lehet számítani a békebelezett adóssá- fiak;" szakszervezeti és egyházi vezető | (áít hiszemVa -tiszta jté'őképességfl em gokhoz. De ilyenkor már magában a
egyéniségek. A legsúlyosabb kritikák I berek közmeggvőződésével állithalom, védetté nyilvánítás iránt beadott kérvény
hangzanak el, de a legdöbbenetesebb i bogy a leltrekészség helyét nálunk ke ben közjegyzői okirattal "vagy a hitélező
megállapítás egy hiagyar pedagógus a¡- i váltotta fel letargia. Az eszmék élettar pénzintézetköny^kivonatával ke'l igazolni,
hogy a kölcsön 1933. október 24-ik
káról hangzott el; akt azt mond la, hogy ! tamot idő fáklyái égnek, lobognak a mi
napja előtt tényleg folyósittatott az adós .
a mai fiataiság megrokkant.
I lelkünkben iá. Hl egyéni ambíciók nem
részérer
—
•_
Hát valóbán idejutottunk volna?-. iá fűlhetnek bennünket; van egy közős,
^.'Azt már .Vddja . mindengazdaadós,
Olyan kérdés ez, amelyen il'ik egy ki- j dicső, szent célunk: visszaállítani régi
fényébe a ledőlt szobrot, Nagymagyar- hogy neki kell kérnie a járásbíróságnál
csit gondolkozni.
a birtok védetté nyilvánítását és hogy
Robbanás, sikolt, dübörgés vad. ország&t.
sz, ami arannyal szövi át kl- az ilyen kérvény űrlapját, amelyet csak
hajrában Össze-vissza, ez á huszadik
1 éveinket és ez az az arany, ki kell tOltéhie, — a községi elöljáróság
század. Csoda, ha ebben az irányban
máá vegyület az ifjú lélek, mint volt ami értékéssé teszi szomorú fiatalsá nál kaphatja meg. A kérvényt az adós
L. Oy. nak alá kell írnia és az aláírás hiteles
csak 20 évvel ezelőtt is ?! ,
^
' gunk?!.
ségét vagy két tanúval; vagy a községi
Akár. a mózesi zsidónép; ugy tán
elöljárósággál kell tanúsíttatni. Az ilyen
colja, ugrálja körül a modern emberi
Dec. 15 ig lehet kérelmezni kérvényhez
csatolni kell egyrészt a be
ség az arany borjúi. Olt lejt a tömeg
a birtokok védetté nyilvánítását.
kebelezett terhek tényleg fennálló tőke
ben krőzus is koldus; király és pör
összegeiről készíteti kimutatást, amelyet
egyaránt. Csoda hát, ba a mostani Fontos ujabb tudnivalók a gazdaadó
a községi elöljáróság illetékmentesén
sok részére.
fiatalság arcán nem az a Gárdonyi-félé
állit ki.
harmatos mosolygás ül ?!
A gazdatartozások fizetésének ujabb
Minden gazdaadós, aki kérvényt
A legkülönfélébb zászlókat lengeti, szabályozásáról szóló 14.000. 1933. sz.
lobogtatja az eszmék, a politikai Csaták kormányrendelet november 30-ában ál adott bé a járásbíróságnál birtokának
szele. Az egyik alatt a kapitalisták har lapította meg tzt á határidőt, ameddig a védetté nyilvánítása iránt; jól jegyezze
colnak, védik. körömszakadtáig megér gazdaadós kérhette a járásbiróságnál bir meg, hogy há esetleg hiányos kérvényét
a bíróság neki pótlás végett visszaadja,
demelt és' meg nem érdemelt tógáikat; tokának védetté nyilvánítását.,.,
akkor a bíróság, által kitűzött határidő
Ezt
a
határidőt
most
a
15
500
sz.
végié-'
a másik részről az éhezők, a
ben a megjelölt hiányokat okvetlenül
tekig eicsTgazott emberek mfllíőinái jáj; uj kormányrendelet december hó 16-íg
pótolja, vagy igazítsa ki, mert különben
kiállása visszhangzik a'sajtónan, a rop- meghosbtabbitja Az ajpzdaadóirtehát,
elesik a védett birtoknak járó kedvez
iratokban, a, parlamentekben. A. kereszt' aki eddig még ném adta be a j&raábiményektől. A bíróságnak áz 'új rendelet
jelvénye alatt a »Krisztusi igazság« har rósáinál á birtok védető• njlWániiás'a
szerint nem áll jogában a kérvényt va
irá'ntt
,fieryényit,
.ezt
utólag
megteheti
cosai tömörülnék kemény fálankszba;
lamely hiány miatt visszautasítani, hanem
mig az ellenb'ldhlbn áz atheiMák téres- december hó 16-ik na^áigAz élsó Téridélel azbrfnt tudvalevő osak a hiány pótlására hívhatja fél a
szá)Ö íeraái\»fltí törorftk Ulé á köz\ékérvényezőt. Ha á fel a kitűzött határ
lernényl fé'ÍSz'tfŐs kohöl^'nyáíkkal. - i z leg sz a gazdi kérhette birtokának vé
idő alatt a hiány póttására vonatkozó detté
nyilvánítását,.
to^V...^*M$»
egészben, aztán a legrettenetesebb. az,
bírósági felhívásnak eleget fesz, úgy a
hogy ném a rendithetetlen hit; hanem bekebeíeze'tt adósságai tényleg fennálló
kérvényt a kellő időben beadottnak kell
az érdek, nem az értetem, hanem aá tőkeösszege meghaladja a kataszteri tiszta
tekinteni.
ösztön sarkalja Tettre Wz BltéáTéMet. jövedelem uzenőtezörrjsét. Az aj rende
Ha 'azonban valamelyik biróság va
Grao-a W t , na á ger&céá ' é g # # 8 4 let mórt inejjfádja a lehetőset á birtok
helyét'.vaWm\ kiTe|éznetetTén kuzkocjo védetté farfvanítására .ákokn'at á gaidák- < lamely hiányosság miatt mégis vissza
tétovaság váltotta fel a mai ifjúságban?! naf\ «8, akiknek bekebelezett adósságterhe | utasítaná az ilyen kérvényt, a visszauta
bárha nem is haladja meg a kataszteri j sított gazdaadós az elutasító bírói hatá
.^l»í* W^k » jÓyő«^-r. ezt mondja tiszta
jövedelem tizenötszörösét, de meg- ' rozat ellen felfolyamodást adhat be a
a tapasztalatok aranyleazurőmése. De az
kataszteri holdanként a 260 törvényszékhez.
.
.
ifjú sohasem élt, a jövőnek; hanem a haladja
:

t

1

49.

KEMENESALJA

a oldal

elnök udvözöte. majd a Kath. Kör nevében
dr. Bisit'ky András köri alelnök mouBott ün

-

Mezőgazdák közgyűlése.

szám.

k é r t e a kamara vezetőségét, -izyekezzen elő
segít, ni, hi.Ly »<: Irányit"" gazdaikiidas un

nepi beszédei, amely ntán a lepSI lehullott at

előbb jijjíii!.
. .
A V isvármegyei Mezög ízdasági Egyesű
arcképről. Az Oblata szövet-ég.-az Otaregye
•Ití" celldömölki csoportja.népes közgyűlést tár
Egv kisgazda a c - l i mérlegelés magas sülét, a Kongregációk es a Legéoy.gyiel kep.
téit csütörtökön déle'011 CeddömölköD.
viselői kü.On-külön, üdvözöllek az Apaturat.
diját, tette izóva.
A közgyűlést kotlái Vidos Dániel föld - ' .-Végül, koilal Vidos Dániel elnök_ elisme Végül a venyeskar gyönyörűen előadón ma
birtokos, a" celldömölki -járás- mezőgazdáinak rés iuYneiati szólt a -ntii.TsMíuu kisgazdákhoz
gvar műdalaival éit véget á meleg\szereirüfl|
eloöke nyitotta me*.
.
y,
I akik bárom ÓIÜJL keresztül jóformán mind g'ütattit' kedves Ouuepély, amelyet a r é s ü - e
A kozgyü é'rvo megjelentdr. Gerlits Elek
1 vők sokáig-mé-g fognak emlékükben őrizni.
jar'°i főszolgabíró, a Felsődunáotuü Mezőgaz j állva hal gátiak a közgyűlést.
A Maria'Kongregáció Immaculata ün
da-.i_. Kamara részéről Mille Gáza kamarai
nepélye. A .celldömölki:Leányok Maria Kong
Kettesben.
igazgató helyettes, a Vasvármegyei Gizdasági
regációja d-ctmber 8-án h.-n pli fővédffjének, a
Jer édesem, jer közelebb,
Egyest).el részéről Körmndi Péter gazdasági
c-öiiit 'vő' Szeplőtelen Szűznek ünnepéi. Ezen
főfelügyelő,
Kovács Zoltán gazdasági föjeljer üljél az ölembe,
alka••••min:tl aJLóraj..szentmisén,.közös s/etiat
ügyető, vitéz Horváth lován gazdasági titkár,
hadd nézhessek égölüzű
á'duzásh'oz járulnak a .kohgregapNák, délutáni
dr. Berzsenyi' Ádám, dr. Spissich Lasz|ó föld
3 ,ir*kór P'dis ttunepélyes tagTe'vftel és fo
ragyogó S4ep szemedbe.
birlokosdk és meg több. a
gadalom' uji.ra*s lesz.-'A. taglelvélel szejtari.isát
Nézd ott Uúnt. msr őszre fordult..
Vidos Dániel elnök a gyűlés megnyitá
Jattdi B mardin dömölki á p i t u r végzi. Deldermedez már az Élet,
sát a gázdabajokkal t."Zilte.<RáraotatuU arra-,
1 ntán 5 órakor a Kathohkus Haz najilerjnt;hogy világprobema a gazdasági bajok mikénti
a sün földről letörölte.,
•í-ben Immaculata ünnepély less, amelynek usümegoldása, tehát n>m helyi jellegű. Mégis
az Ő6z, .a nyári képet.
:.sor a a kövi-tkező:..!. Lourdesi ének. Vegyessokat lehet segíteni egy' kis jóakarattal á j a z ' k á r - e Úniepr beszéd. 1"irtja Febert Lajos
A fú deres, itt ott fsgij Is,
dákon A kormány .nőkében, vitéz jakfai
"'.tanár. 3 Aye'Maria. Végyesiar. 4. Harci
nemsokára mér haVaz;
Gömbóa Gyulában (nsgy éljenzés), de a kor
mdalo. szavalja - Záesik ila.git. 6. Hu-sek
mány valamennyi lúgjában meg vas a jóaka
de idebent, Te melletted
, M.-EUttt (.No; 3.) H-g-don játsza Szí m. r Fe
rat, de sajnos, a gazdabajok végleges gyógyi
Virít n legszebb tapasz,
l i c i á n b e n c é s tanár, zongorán kiséri .Ohlár
tásaról nem lehet szó, legfeljebb némi segilés
Szived ítíes melegétől
Gyula ig. tanító 6- Mentes Mihály: Avatás,
lesz a további kitartásra. A képviselőházban
szavalja T-.rr Sliria. 7 I-teolől me-aldoti égi
->az enyém is lángra gyúl,
mo-l tárgyalják a gazdatörvényt, de eztmeg'
s/ttz A n v a . V e g y s k a r . . 8- .Virágnyelven. Ai-"
elő..U a kormány 14.000 szamu ..rendelete,
— bár odakint eső, dér,, hó,
ka'ini. |J-.-n-'l. E'őadjak:..Riszt Mai.a,, Mé:;-a
mely a gazdaadosságok rendezését voU hivatva
fájdalmas-in -egybehull — _
rös Irma", Hoivr.th ÉrzséTVet, Bagics Hona
megindítani. Ezt követte a törvényjavaslat,
itt, melletted a boldogság
Bó inger Bözsi, P é n z . * Gizella, Kiss Etz'sebet.melyet most tárgyai a képviselőház.
rózsás arccal integet*.
. Kotz Miriska, .Miklós Boris, FesslerIlona Üry
Szerény lapunk szűk kerete nem elég
• Irén, Diossy Ella. 9. M.ária Kongregáció luilu
ST ránk az égbő: a jó Isten
ahhoz, hogy k.etai Vidos DéoíéI elnök kivá
l o j a r . B . l é p l d í j tetszés, szerinti adomány a
üdvöt s áldást hinteget.
lóan érdekes és a gazdabdjokat miodeo tele
Kongregáció jávara.
gében ismertető beszédével érdem- hez képest, Ság, 1933. nov>. 26.
SzekSly. Dezső.
foglalkozzunk. C ak ami 11 emlitűuk meg,
Az első h'o. Az eltrult. kedden esett_Ja
hogy az elnöki megnyitó beszéd mély gyöke
az-első hó -varosutikb.iu, akktr csík esővel"
reket eresztett a megjelent nagyszámú érde
jelentkezeti, de péntekre virradóra, már min
Hirdetmény,
mes guzdáközöoseg érzelmi >be, amitiek hatása
dent belepell a-hCv-jt
az. elhabgzott uagy eijeuzesben megoyilvánult.
alsóságon Barátb József J s neje
Tancesteiy a nyomorenyhitó akció já
Koitál Vidos Dánielben nem csalódon a cell
- vára. A kormauyzoi.é "(őméltósága uyoinor.
dömölki, mezőgazdasági bizottság, iay a gaz
a tulajdo iiiKat képe-tó' 1270 néityenyhítő akciója javára farsai.g első napj to
dak, mert úgyis mini gyakorlati gazda, nvyis
,.
szög ólon fekvő
január 6 án üagyszábasu tánCestély lesz Szouimint járásunk szülötte, úgyis mint egy törté
baihelyeu a Kovács szálló nagytermében, mr ynelmi .név viselője,'mindenképen predeszli
nek főved-iökei lesznek: Mikes János gróf rne
na.va vaa ezen-szép tisztség méltó betölté-""
gye-pü-j ök. Suhay Imre altábornagy es .neje..
séfé.'Méito utódja nagynevA elődjének Qstfly
Ostffy Lajos dr. főispán es íieje. dr. Hotvaih
Lajos .dr. földbtrtokosoak, jelenlegi . föispá
Kálmán alispán é s neje. Az est elnöke Újvár;
nóokoak. Az elnrki megnyitó végén-üdvözölte
amelyben külön hentes üzlet is
Ede dr. polgármester.
az épen jelen levő Jándi Be-mardin apáiurat
van, 1933. december 10-én d. u.
70 éves születésnapja alkalmából. 'A/ apáturat
Papi értekezlet. Csűtortoköo délelőtt
3
órakor
Alsóságon
a
községhá
lelkesen megéljenezte a közönség." '
tartotta Cé.ldOraölköu az Árpad utcai uj is
zánál nyilvános
kólában a kemetiesaljai ev. egyházmegye lelDr. Gerlits Elek járási főszolgabíró igen
készegyebülete rendes havi közgyűlését Moll
szívélyes, szavakkal köszöntötte a gaadagyűlétonsz János esperes elnöklete alatt, amelyen
seo megjelent gazdák it, majd kifejtette-azt a.
folyó ügyekel targyaltak le.
nézetét, hogy a gazdabajokou raulhtttaliauul
_A?_árverési feltételek. diV Tompa
segíteni kell, mert ha a gatda elbukik, ma
Áthelyezés. Bebesi t,ászló m. kirí tisztgával rántja az egész gazdasági életet; Ezután
Sándor cell lótitólki ügyvéd irodahelyettest Celldömölkről Magyargencsre He
üdvözölte a megjelent kamarai vezetékét éslyezték at. ahova- mint őrsparancsnok került
iában tekinthetők bt.
a Vasvarmegyei 'Gazdasági Egyesület kepvi-e
Egy igazi jótett. A mai rossz viszonyok
létében megjelent vezetőket.
között igazán júl esik. ha örvendetes ese
Mille Géza kamarai helyettes igazgató
ményről számolhatunk bs.olvasóinknak s kö
az irányítóit gazdálkodás szükségessége mel
H
H
K,
telességűnkuek is tartjuk arrn beszámolni,
lett foglalt állast, magyarázta annak szüksé
hogy a nemrég elhunyt kemenesszentmártom
ges és a magyar mezőgazdaságra egyedül
Advent. A mai nappal kezdődik az uj Radó Elemér kemeneshőgyészi nagybirtokos
hasznos voltát. Bejelentette, hogy a kamara egyházi év és a Krisztust varó sejtelmes, lé ' utolsó .nemes ténykedése az volt, hogy a i.i
területén több bizottság mar elfogadta ezt a lekemelő időszaka. Pe hanzz'k a régi. próféták Inban levő adósainak az adósságát elengedte
rendszert, azért kéri, hogy a közgyűlés tegye imája: Harmatozzatok, égi- 'magasok. Téged vegendeléTében, életében mindig a szegények
magáévá, hogy a kormány előtt egységesen var epedve a halandók lelke. -Jöjj el édes és gyamoltálanulr őrangyal^ volt
léphessen fel a kamara. Azután 11 pontban Üdvözitdnkl — örömmel készülnek a Krisz
Eljagyzéa.tJaitl Ilona alsósági tanítónő
összefoglalt javaslatát ismertette, melyet egy tust varo lelkek Karácsonyra s nagy buzga
hangúlag elfogadtak.
lommal vesznek részt a hajnali miséken. Az — Szakály Dezső igazgaló-tanitú jegyesek,
Novak Zolién gazdasági főfelügyelő meg apát ági templomban a roráték — vasár és (Minden külön értesítés helyett)
Uj tanitasi rend az iskolákban.. A val
nyitotta az első szamu téii gazdasági iskolát Onnepcapok kivételével — holnap reggel 6
lás és közoktatásügyi miniszter az elemi is
Egyben üdvözölte a gyűlésen már jelen volt órakor kezdődnek es 23-ig tartanak.
40 gazdaifjut és szeretetteljes hangon kérte
Jándi Bernardin apátur 70-,k születés kolások tanrendjét megváltoztatta oly módon,
ölet, mint
jövendő gazdákat, tanuljanak napját ünnepelte szerdán, amely alkalommal hogy mint a középiskolákban délután 1 óráig
szorgalmasan, mert az ő tudásuk is hozzájá impozáns módon nyilvánult meg Celldömölk járnak a gyermekek az iskolába, az elemi
rni a bajok orvoslásához.
közönségének osztatlan szerelete es ragasz iskolások is délután 1 óráig legyenek az is
Körmendi Péter gazdasági főfelügyelő kodása az ősri főpap iránt Kedden délután kolában foglalkoztatva. Ezen rendelkezés már
ugyancsak az irányított gazdaság mellett be az iskolák növendékei köszöntötték az Apáturat, cius 31-ig marad érvényben.
szélt és hangoztatta a gazdasági iskola hasz este pedig a vasutas dalárda adott t sztéléiére
A penzküldeméoyek feladóinak figyel
nát és előnyét
szerenádot és a vasutasok nevében Pászthorj mébe. A kincstári szolgálat jelzéssel ellátott
Horváth István ga datitkár a burgonya Gyula mav. főtiszt mondott üdvözlő beszédet 25000 szamu ptotatakarékpénztári csekkbetegségeket ismertette, szerinte vidékünkön Szerdán reggel negyed 8 órakor szentmisét . számlára a potahivatalok ezután csak 50 penlegjobban ajánlja a vörös és kései rózsabur- mondott, amelyen a vegyeskar Ohlár Gyula i gőn felül fogadnak el befizetéseket
gorvák termesztését Ez felei meg legjobban, karnagy vezetésével énekelt Délelőtt 11 óra
Névváltoztatás. Behringer György jálepj >bban ellentállnak a betegségeknek.
kor a községi képviselőtestület élén vitéz Fe [ nosházai csendőrőrmester belügyminiszteri enPálfy István oki. gazda szólt a gazda kete Lajos bíró, az ipartestület nevében pedig | gedéllyel nevét Biharszegi re változtatta á t
védő rendelethez, igen figyelemre méltó 6 Hokhold- István elnök üdvözölte az ünnepeltet |
Korvadászat. Dezső Lajos adóügyi jegyző
pontból álló indítványt nyújtott be, melyet a Délután'5 órakor a Kath. Körben folyt le az celldömölki vadászterületén az elmúlt vasárnap
közgyűlés egyhangú helyesléssel elfogadott
ünnepség főrésze, amely alkalommal a Kath ; volt a körvadászat, 72 darab nynl került te
Erős 'Kálmán-kisgazda valóban életre Kör, mint alapiló-sslnökénekaroképét leplezte ritékre.
,
való, talpra esett gazdajavaslalot njujtott be. le. A végyeskar üdvözlő éneke után dr. Ha
Az Ev. Nőegylet ma vasárnap este 6
Dr. Spissich László oki. gazda, birtokos vasy Béla róin. kaih.Vegz/házkOzségi világi
órakor az ev. templomban adventi vallásos
v

vendéglő házukat
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estélyi rendet a múlt számuukban leközöíi
fellendítése érdekében. Megszervezte a rend
.'műsorral.
szeres növényvédelmi szolgálatot, olcsó hite
Betörtek a vendéglőbe. Vasárnap vir- lekéi-segített elő, nj iyütnölcsösOk létesítésit
T^dora Boban Horváth Anta' • vendéglő ebe I sít. Legnjabban pedig tervezetet készített a
Letörtek, onnét 80 pengd készpénzt ésöobányt j faiskolák murittájanak -rendszeres ellenőrzésére.
ptak. A uyomozas folyamatban van.
I A tervezet szerint a laiskolak oltványait ólomSzerencsétlenség tolatás közben. Csü- zárolt markával hitelesítik, ami megszünteti
tjrtOkOa este-7-éra tájban a Celldömölk felé az eddigi bizonytalanságot a gyümölcslak vá
'j.vvi tehervonalnál- súTyos szerencsétlenség . sárlásanál. A rendelettervezet intézkedik arról,
iilrte.nl a mezíllaki vasúti állomáson. Verraszto ' hogy a növényegészségügy összes követeimé'
I - tvui 42 éve. fékező a" sikos pályatesten nyt't szem-előtt tattsak a faiskolák és külö
áraiul össze akarta kapcsolni a kocsikat, m -.- nös gottdot fordít a szakmauyminőségek eSTl
csúszott és az ötkOzík közé eseti, az ütközők faitaazonossag-biztosítására. Ez az intézkedés
o-sz/nyomtik. Súlyos -•: i
beszállítót. a faiskolák oltványainak exportja szempont
jából is igen nagy jelentőségű.
lik < pipái kórházba, álapjta válságos. . A filléres gyorsok forga....a. A ro íd
Az Ev.. Nőegylet inuu vasárnap taitott
gvölésén Blcsi Sáador lelkész a-Nőegy'ot ne-^ j idő óta nagy népszerűségre ezért tett filléres
, . i ' i i kOszöule még a lemondott eloOknőoekT- gyorsvonatokat a Máv. stati' 'iüájs pzerint kb.
Hot^ezy Z )lt.ianeuak~"fáratlozá.aii, a-uivel 210 ezer ember vette igényűé és a jegylorlehetővé tette, hogy több nélkülöző sniyos gatom értéke az l miliio pengőt is ni-ghahelyzete néiniképeu enyhülhetett. Bezéde vegén , ladta Azok a vidéki .varosok, ahová filléres
jujtotta a volt elnöknönek a Nőegylet gyorsvonatok mentek, a Von .tok érkezése
I napján átlagban 15—20 ezer pengős lorgalajándék kónyfarr"
, mai bonyolitottak le. Ezen néhány, számadat
Beilehemesek. A mul* évben á Rapisz
is é.esen rávilágít arra, hogy n .filléres gyorsir in cserjés/.-csapat kebeléből annak tagjai
• vonatok nemcsan a May-iiak,'„haijezo az egyes
jártak esténként házról házra es bemulattak vidéki varosoknak ~ H 'forgalmit leienlenek,
,, betlehemi játékokat, mindenüll szívesen ', ennék folytan ezeknek szaporítása feltétlenül
fogadták őket es áhítattal*hallgattak karácso i szükséges.
"
nyi eueküket. Ekkor az idomán*..sat a Nő.Iskolás gyermekek tejellátasára az Ev.
tyesOletek által rendezett karácsonyfa ünnep- i ,
Hegel céljára adtak, míg az, idén ezt a c-er- j Nőegylet 418 pengőt- irynjlöii,. mely Ossteg
készcsapat javara fordi'jak. Ma este megkez I 60 gyermek részrre. 6 nónspig elégséges. Mindik ::ar a betlehemi jarast és beszólnak a I den gyermek naponkint a deciliter tejel és
hazakhoz, hogy .Meghallgatják-e a - B.-llelie- J kenyeret kap .
iueseket«.
'..-••'',.'Rádiók szélhámosa kézre került. Meg
Orosz zenészek. Péntektől kezdödfueg írtuk, hogy Rubínstein Lajos szerelő hiszékeny
r c-.-' löm l'ti cigányzenekar élén a Domókus embereknek rádióját megjavita- céljából elvitte
.etterejnhen minden esté Tatjána es Daria és a. bennük levő jo alkatrészekéi kiszedte és
OTO-Z- zenész es énekesnők hangversenyeznek, ma-okéba szerelte be, igy sokakat megkáro
- izv. z.-oei loJ.issal és éiiektechnikával ren- sítón s mikor lattá, hogy -veszély - fenyegeti,
i..-znek. Mü-oruk . jazz és könnyű zene, de akkor Celldömölkről kereket o.doti. A csend-"
z -e.lí dicsérni őket azért, hogy a legszebb őrség erős nyomozást inditott ellene s meg
ií\ar nótákkal is nagy sikert, értek el. De tellek a kezrekerités-re irányuló .intézkedése._i kell dicsérni szép orosz táncaikat is. ket, amelynek eredm; nyeként Kjbmsteinkézre
1 izán érdemes meghallgatni őket, mert a került, pentvkeu átadtak a szombathelyílir.
•
' ""
...
lia gversny változatos es nívós, , legutóbb ügyészségnek.
i. eben a Baráoy-szallóban hangversenyeztek.
Katalin bál. A helybeli Kath. Legény
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Adóügyi reform. A pénzügyminiszterinnban az adóügyi-igazgatás eeyszeiüsilésen
dolgoznák és hír szerint a tavaszra már ételbe
akarják l.ptetni a reformokai, melyek az
adózást U| alapokra .fektetik és az adóhiva
talukat is átszervezik.
. .
Tükör. Nagy-Magyarorszagnak legszebb
egtiagyobb képes irodalmi folyóirata volt
a Franklin Társulat Vasárnapi üjságjá, mely
az_öjsz"omlas okozta kényszerű szüneteltetés
utan must uj alakban, de a régi nemes ha
gyományok szellemében, Tükör .címmel lép a
müveit közönség e.é. A Tükör decernberf
szama 80 oldalas vaskos lüzet, 100 remekbe
k-szűU képpel,, kivalo munkatársak érdekes
írásaival. G. Gulácsy Irén, Bethleu Mária
rotnő, Törölt Sándor, SzaOó Pal, Sásdi Sau.1 r elbeszélései és riportjai, Sík Sándor és
Nadiryi Zo tan költeményei, Glalz Oszkár,
II-.iiut Lajos és Péler András'művészi tauulinanyai mellett Bárány István úszóbajnok,
Kath Végh István, ilj. Guodel Károly, Rónay
M.tiía cikkei emelkednék ki a ragyogóan il
lusztrált folyóirat legújabb füzetéből. A Tükör
a magyar multaak. a jelennek és egy szebb
.'nek élő tükre.
:
Sertéseket loptak. Szabó György ká¡liaf.il földbirtokos nagy sertésállományabői tünedeztek el a serlések, de nem tudtak
nyomara jönni, hogy a serte.ek hova vesznek
ei Végre is a csendőrségnél jelentették az
etet, akik tobb napos tlftimozás után letar
tóztatták Dél Károly és Dél Ferenc helybeli
napszámosokat, akikről kiderült,-hogy nagyon
költekeztek és sertésekel hajtottak Győrbe. A
k-n testvér tagadta,-hogy a ' károlyházai ura
dalomból ők lopták volna el a sertéséket, da
később beismerték, hogy ezen uradalomból 28
sertést hajtottak el és azokat Győrben elad
tat. Beszállították őket a szombathelyi ügyész
ség fogházába. .
Szülői értekezlet. A helybeli polgári
leányiskola tantestülete ma délután 4- órakor
a zárdában szülői értekezletet tart, melyre az
érdekelt szülőket ezúton is meghívja,
Márkázzák a gyümölcsfákat. A löldmivelésügyi miniszter a mult évben tobb akciót
a magyar' gyümölcstermelés egységesítése és

egylet a tuult vasard-i.p tartóttá hagyományos
Katalin balját, ameiy ugy- eikö.-csleg, mint
anyagilag igen jól sikerültnek mondható A
jó haagblátbau I-folyt .mulat-.tg Hajnalig tar
tott, ameddig a vidám kOZöuség kevés kiyeteilel. kitartott. Az egyesület kitartó pártolóin
kivitt az egyesület védnökei ésdlsztagjat közül
is többen resztvettek, ami á>. erkölcsi sikert
nagyban emeUe."
- .
. _
. Jubiláló Daiosegyesulet. A Szuinbathelyi Daiosegyesulet ma ünnepli. 70 éves fenn
állását, A nevezetes evfordU'On az egyesület
díszközgyűlést és uagyszabásu haugvérsenyt tart
Tiltakozások a budapesti kedvezmé
nyes vonatot e.len. A kere-kedelmt társula
tok az ország több varosában tiltakoztak a
miatt, hogy igeu gyakran kedvezményes vona
tokat to <itaiiak Budapestre, amik a vidéki
ker. skedelemnek es iparnak ts nazy hátrá
nyára vaunak.
'
Rendelet a nemzeti zászló kitűzéséről.
Dr. Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter
a közel jövőben rendeletet bocsát ki, mely
szerint minden március 15 én és augusztus
20-án, mint uemzett ünnepnapokon, melyeket
a nagyközönségnek is meg kell ünnepelni,
nemcsak a középületekre de minden házra ki
kell tűzni a nemzeti lobogót
Adatok a jóvő évi naptárból. Az 1934.
közöuséi-es év. héttővel kezdődik és hétfővel
is végződik. Mindjárt az év elején kettős ün
nep van, mert Vízkereszt szombatra esik. A
többi allr- ünnepek: Gyertyaszentelő február
2 péntekre, Gyümölcsoltó Boldogasszooy má
jus 25 vasárnapra, még pedm virágvasarnapra,
Péter és Pál június ¿9 péntek re, Nagy boldogasszony augusztus 16 szerdara, Szent István
király augusztus 20 hétfőre, Kisboldogasszocy
szeptember 8 szombatra, Mindenszentek no
vember 1 csütörtökre, Szeplőtlen fogantatás
december 8 szombatra esik. A váltakozó ün
nepek időpontja; nagyböjt február 14-én
Hamvazó szerdával kezdődik, Húsvét április
1-én, Aldoz.ócsütOrtOk május 10 én, Pünkösd
május 20-án, Szentháromság vasárnap május
30 án. Űrnapja május 31 en lesz, Krisztns
Király ünnepe, mely minden október első va
sárnapján van, ez évben október 28-ra esik.

r

A farsang ntiodössze' 38 napot ezaiola. - itl
nuár 7 ló bezáróan Február 13 i l s « . A
nemzeti ünnopel kOzül március l.Vike'c !l
törtökre, október 8-ika szombatra eí-k A jövő
évben két napfogyatkozás és kél hi.'df'. >el
kozás lesz. Nálunk c-ak a január 30 iwi lést
leges holdtogyatatizás lesz lathaló, mely reg.
gél 5 órakor kezdődik és este lét h-tki.r
végződik.
Kedvezmény a rádió elófize'töTc. k K ,
dióhét tartama a*att (december hó 2 lől-líVig
bezárólag) be'épő nj radióelőfizelők »z e.'ófizetési dijat 1934 február hó l-lől fizetik. '•
A Pesti Tőzsde 16 uMalas uj szam..nak
vezércikket Eber Antal irta. Laskay Déli -a
hagyatékának elarv rezeséről, a uemiétezö
posztógyár! »viharról« es a posz'ógy irak ua'zárol, továbbá az uj pengő tránsríerrgyez
menyről, az uj tüzifaközpotitról, a banki
YtselőV luziOettenes akcióiról sseutac^e- re-z
leteket közö a lap Nyilatkoznak a lapban:
Nagy Andor tözsdet'anacsos, Dano- László,
Fekete Ferenc, Bródy Pal és mások. N ..yszérü texltl. biztositaai, --a- és géjupari, ve
gyészeti, vidéki hitelélet rovatok-eg"-zink ki
a Pesti Tőzsde-legújabb számat.
. L a k á c s Pal Aszints vallomása. Izgal
inasan érdekes cikkben számol be Lukacs Pal
a világhírű hollywoodi magyar ti
a
Színházi Elet' uj számában karrieijent., a
hollywoodi és európai pletykákról és jövő
terveiről. Hatvány Lili a hét silóban és mozi
premierjeiről számol be. A Színházi hiet e öszőr mutatja be a fénykép karikatúra', lekankirozva a most színen levő darabok fő ze
replőit. Karinthy Frigyes uj játékot hoz a
Ciracserél. Szomory Dezső a- hét hat-itver-e
nyeiről számol be, Erdős Renee a flaneldi
vatról ir. Érdekes cikkben szamo- b»' Endrő.ly
Béla arról, kik azok a magyar lanyo'., akik
külföldiekhez mentek férjhez és kik azok a
külföldi hölityek, akik magyar en.ber. k fele-e
gei leltek. Ernőd Tamás negy gyf,nyöiü kis
novellát füzö l csokorba. Pompás e» mulatsá
gos ckk, amelynek az a címe: Chap'in pesti
szerelme. Farkas Imre Lelki Klinikája. Guthy
Böske divat rovata, Kálmán Jenő gyöuyOrü
regényének folytatása és rengeteg sok más
cikken és gyönyörű képeken kívül a S. inhazi
Elet haromfelvooasos színdarab mel eklelül a
Nemzeti 'Színház, nagysikerű ígéret fö.dje című
darabját közli. 64 oldalas Radi.-> i á.ior.e.ló,
32 oldalas gyermekújság, szenzációs kotta es
kézimunka melléklet van még a Szinl.a-i E.et
nj számában, amelynek ara 60 fillér. Eőfizetési dij negyed évre 6.50 pengő. Kiadóhivatal
Budapest VIL Erzsébet-körat 7.
Trafik engedélyek visszavonása. A Bu
dapesti Köziöny legutóbb közölte pénzügymi
niszternek a trafik engedélyek revízióját tar
talmazó rendeletét E szerint attól a trafikostói, akinek 300 pengőt meghaladó egyéb
jövedelme van, az ^engedélyt elveszik és a
beront engedélyeket 60 százalékos hadunk
kanták kapják. A (elmondás november 18 ig
történt meg, mellyel szembeiKazoobap a pénz
ügyminiszterhez feiebbezni lehet
Szabadság, vitéz Bajcsy Z ilinszky Endre
pompás hetilapja ismét szenzációs taria.om
mai jelent meg. A Tiszahát magyai uepémk
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•4 o dal.
Ködre és . »Szót (Cérek« uimO rovat£au az
Otu vac or i eUepi ;tOQ»etterul mond kritikái,
f.irnbor J nő dr.' Magyarország népszövetségi
tanácstag- gaiak „lelyelősJgéL l e g e l i , F->fa
Géza iroda ornpplitikai szalirft uljt Kisjajudytarsasag »i tCseraőirőU. Árva Nagy János dr.
a l?.lu proOlemaira (iiágil ra cikkeiben. Talpassj Tio..r a horogkeresztes agitáció árnyé
knban did-rgő Bécsről kOzől színes kepét.
Ver Andq; loiyiatja Szeged tanyai nyomorriporijit. Simntidy Pal, Gyurickó Béla te Kq
lo.-v.try Li-zlo a filu életerői' kOzölna.k szo
morú, beszédes 3zárookkal tarkított beszámo
lókat. A 12 nagyoldalas Szabadság ára 10 fid,
-v* «
" . -..
*• z
i
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Menhelyl gyermekek.száma. A csonka

hazában I -v.l 9 meohelyben az elront évben
17.75« tju, te 14,895 Jeaay, teijat. Ojszeseo
32647 gyermek roll gondozásban. A menhe.lyek fenntartása pedig 4 inillió 300ezer pen
gőbe Jerfllt^

Csoknyay

!

Hirdessen a
' Kemenesaljába?*,

Kedvező

részletfizetésre

m á r k á s rádiód
végyen. Az uj előfizetők 2 hó

a

fizetnek előfizetési
dijat. C

K ocz or

(..V IL »

! menne szerény igényű hölgy,
i Szabást és varrást is jól érti,
;
Cim a kiadóhivatalban.

csekély üzemköltségü modem

napig nem
.'

sz£16.

Gyermekek mellé

rf

Hirdessen

Sághegyen
szép területű és jól termő

ingatlan értékesítő, parcellázó irodája
Celldömölk, Árpád o. 16,
Főutcákban 3, 4.. ó szobás családi ! lakássál és borpincevel azonházak, 4 szobás kiválóan azép urivilla.
díszkénekkel, gyümölcsössel. Főutcák, l nat eladó, Cim j kiadóban. «
ban nagyobb bérházak, özletházakMária-telepeo adómentes 2—3 szobás j Keresek 4—5 szobás, komcsaládi házak.
fortos lakást azonnalra, legCelldömölki határban kisebb-nagyobb
később májas l-re.
földbirtokok, Sáshegyen szőlőbirtok, ki
i
Cini
á kiádóTlívatalban.
válóan szép pincével. ,
| scsasssaBssssssSsssaassezsassssassssaas - S S M V ,
Jlh'-isházán 3 szobás modern csa
ládiház, adómentes uj épület, nagy j
kerttel gyamőlcsőssel eladók.
\
a^»as»«as«as™s.iii»^»»s»™«B»si ji esetleg házvezetőnőnek is el-

Kisasszony, Ön rettenetesen ven ! . . .
Kios le.k-i fehér ember sohasem fogja meg
érteni, mert s mennyei birodalomban furcsa
szokások uralkodnak. így például egy kinai
leányt Otsk. akkor lehet . meghódítani, ha a
férfi azt mondja neki: Kisasszony, On rette
netesen ven 1 Vagy ezt; >öuhOz képest én
csak eyy nyafogó póiyásgjermek. vagyokle
Sehol annyi érdekességet nem olvashatunk a
világ népeiről, kOlöoösen szokásaikról,, mint
Tolnai Világlapjában, amely képekben ésirás
ban minden érdekességről beszámol.

i

József

rádió és vili

D á n i e l

vállalata Celldömölk.
Telelőn 30.

i

ÚJRA KAPHATÓ!
A rheumás
fiazi

bajok

kezelése.

Irta: D r . E n g l f i n d e r

Árpád

budapesti szakorvos
II. kladáa.

Ara 2 4 0 P.

Megrendelhető lapunk kiadó . hivitalában. '

Celldömölk és Kemenesalja közönségének ajánljuk!
.•mafipi,laátUbHásbu esek a eikkek kellenek! Tehát pénzét
nem értéktelen lim lomra, hanem hasznos és célszerű dolgokra adja, ha I t a r é c s e n y r ^ az .alanti, cikkekből választ!
Címünk: Vászon és

Vállalat,. 32onibathe|yMnmmKMfrÜ

ház.)

Szönyegosztályunkról ajánlunk:
Ebédlő, összekötő, futó, ágyeiő, torontáli ¿8 kókusz szőnyegeket. —
Olasz perzsáink szépek és olcsók !
Egyéb cikkek:
Sezlón terilök, falvédők, kész sezlónók, bqtorszÖvetek. Paplanok
(minden kivitelben), takarók; függönyök,, matrac es roletla grádlik.
Linóleum, börvászon és kókusz lábtörlők.
. ~
Vjjiia

iiktálynát

altiláti:

kizárólag nálunk beszerezhető márka:

Pamot vászna* ágy és fehérnemüekre, damasztok szép kimitítaxji'sban ugyancsak ágynemuekre. Rayé köpper és Itöpper grac-i alsónad
rágokhoz. Pajplanlepe^ és lebéáö vásznak, Ugyanez, áruk I e n
készitménjeSböl. Dtmast j | r J P u : Len étgarniturák,.fehér és szinesekben.TCrtJlközÓés, konyharuhák. Frottír t6rtttt*Í6k Mibdéri rrttretben, gyönyörű mintákkal.A f i * « ^ l j y i L % ^ | ^ k ó * « t í J M k melyek kizárólag k a r á c s o n y i g maradnak érvényben.
PUtó szőnyeg ptrf 98 fillér. ©
*
«-<•'-'
Ebédlő szőnyeg 200 \30O nagyságban Pengő 1B.O0.
Máshol nem szerezhető be!
minden U
szm
... 2 J - T T - l i , !»i|fB?.H
i rb éi rpi ^PeiijjB
n | 8 22Ö.BÖ.
2 : 6 0 . BJ—
Sezlón terltŐ 150 széles 280 hossin, szép keleti minta, tartós min<
o 16 80.

TT.

J l

v

jtérltés elméi
-

^nlon 5 siáMlek arenfledmeayt adnnk készpénz vásárlás esetén.
:

Hitelképes egyéneknek részlettlzetéare ls I

;

Levélbeli érdeklődésre szívesen TáU

Vászon és Kelengye Vállalat Szmiibathely. Uránia-Udvar

