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U j a b b k U z d e l m e k . 
Bethlen István gróf és Ekhart Ti

bor is immár megérkeztek angliai kör 
óljukról és a revízióért folytatott nagy 
munkájú ért az tgész magyarlgp̂ mZet 
nevében adózott a—képviselőház, kife
jezve háiaját, Verve további munkássá
gukat is. Eredményes -munkásságukat 
mi sem jellemzi jobban, mint az a kö
rülmény, hogy Benes cseh külügymi
niszter' Kassára invitálta á román és 
zerb külügyminisztereket, bogy-, a- re

vízió elfen ujabb haditervel találtának 
ki, mert látják, bogy Anglia teljesen uj 

. utakon orientálódik a külpolitikai kér
désekben és ezen uj orientáció véget 
vet a kisantant alakulatának, Az angol 
külügyminiszter tervbe vette berlini, 
párisi és római utazásait, hogy a vi
láglapok jírtesitése szerint előkészítse á' 
népszövetség reformiát és az uj lesze
relési konferencii. időpontjának kitűzé
sét. Ezen hivatalos' rongyarázai..szerin
tünk nem b̂ Jjyt̂ tfeT mert tudjuk jól, 
hogy Anglia rövidesen kilép a francia 
külpolitika érdekköréből s mint nagy
hatalom kezébe fogja venni az uj po
litika kezdeményezési logát, amely tény-
•körülmény .a magyar nemzet szempont-
Iából Örvendetes esemény, mert ez a 
magyar revíziót isiéit tni fogja, 

Paui Bancur francia külügyminisz
ter Moszkvába készül, hogy az Orosz
országgal már fo'yamatban levő meg 
nem támadási szerződést mielőbb nyél
be üsse. A francia politika ugylátszik 
második hibát követi el', mert az élső 
a trianoni békediktátum volt, a máso
dikkal pedig szabad kezet enged hazá
jában a kommunista propagandának, 
mert ugy látszik elhiszi még mindig, 
hogy a szovjet nem világforradalomra 
készül, hanem már demokratikus köz
társaság, amely az emberi szabadság-

Jogokat tiszteletben tartja s a békés ha
ladásnak a híve. 

Ugylátszik, hogy a külpolitika min
den órában ujabb és ujabb meglepető 
sekkel szolgálhat, ez'nemzetünket csak 
annyiban érdekli, hogy idebenn béke 
és rend legyen s minden külső bejfe. 

•lyástól mentesen csak egy cél lebegjen 
előttünk, nemzetünk feltámadása, a ma
gyar békerevizió I 

A községek II. országos 
kongresszusa. 

A tegnapi napon 1 má nagyjelen- , 
töaégü megmozdulásra készült a magyar , 
falvak társadalma.. Ezeken * a napokon j 
tartja meg ugyanis a Faluszöyetség Bü- | 
dapesten, az Újvárosháza dísztermében, ; 
a Községek II. Országos Kongresszusát. 
A kongresszus legfőbb védnöke Horthy 
Miklós, .kormányzó . ur, fővédnökei; JŐ-
zsef, József Ferenc és Albrecht királyi 

hercegek lés Gömbös (iyula miniszterel
nök V kongresszus elnöke: Mayer Já
nos ny. miniszter. A társelnökök es szak
bizottsági elnökök sorában pedig politi
kai eletdnk és agrártársadaliiiunk vezér
egyéniségei foglalnak Helyet. A kongresf-
szuK megnyitó ünnepélyén" és teljés 
ülésein beszédet mond Gömbös ^Gyula 
miniszterelnök. Mayer János ny, miniszter, 
Schandl Karoly ny. államtitkár és Berki 
Gyula országgyűlési képviselő 

A kongresszus gazdag programmja 
felöleli mindazokat a halasztást nem 
túró kérdéseket, melyeknek megoldásá
tól a falusi nép sorsának jobbrafórdu-
lását várja. °-A kongresszus négy szak
bizottságban foglalkozik a községi köz
igazgatás, háztartás és tanyavilág, a fal
vak kulturális es egészségügyi, a faivak 
gazdasági ég társadalmi problémáival Az 
előadók : Bodor Antal dr. egyetemi m. 
tanár. Bognár Vince kerlai körjegyző. 
Bokor Krwiri a Hangya igazgatója,' dr. 

Leggyakoribb madár un: a vértó., 
a oiuke, a búbos- pityer. Bitkábh már á 
j| intyt" -veresbegy és stigl'c Pedig ezek 
a legnagyobb iféregirtók. Van még egy 
gyakori madarunk ez a holló, ritkái b s 
varjú és a szarka A veréb nyáron mi
kor fészkel, igélr; hasznos madár, csakis 
férgekkel táplálja fiókéi:, rengeteg pusz
títást végez a férjjferifStött. Eltekintve, 
hogy a buzakazalban is teáz valami 
kart, végeredményben hasznos madár. 
A varjú, holló rengeteg férget, egeret 
pusztít él a vetésekben. Egyedül a szarka 
volna az, amelyik nem sok kíméletei 
érdemel Az éneklő madaraink hasznáról 
nem is kell szólnom, az köztudomású. 

Etessük, védjük meg kevés számú 
madarunkat, ne hagyjuk elveszni azokat, 
hisz oly kevésből áll azok etetése, hogy 
minden szegény háznál megtalálható7 azok 
tápetele,. A^verébnek adjunk egy kis 
kenyérmorzsát, hollóknak varjuknak ha 
nincs m á s , néhány főtt krumplit, vagy 

Both JV/.s>'i-hE Ok'H î M^g dója, Forliéppv i annak a héját, cinkéknek néhány szem 
János aszódrfá>jegyzŐ, Geszte'yi Sagy 
László <li» a. Duim-Tisz.akőzi Mezőgazda
sági Kainara igazga'ója. Konoz János 

•dr. a Jegyzők Országon Kgvesületének 
elnöke. Kellé* Lajos .. Stefánia Szövet
ség igazfulója, Steuer György dr ny. 
államtitkár. Szekeres László dr. a Kalu-

.szövetség" fötiUara, T-glássy Bela dr 
országgyűlési képviselő,,-valamennyien a 
szőnyegre kerülő kétdesek legalaposabb 
és lechivatoiiahh istio-rói. 

A kongresszus iránt országszerte 
rendkívül nagy érdeklődés nyilvánult 
meg. A. súlyos viszonyok ellenére a köz
ségekből eddig több mint ezer kiküldött 
jelentette be részvételét. 

A községek második kongresszusa 
valóban nagyjelentőségű eseménynek 
készül. 

Etessük a madarakat. 
Beköszöntött a szigorú tél. Szenved 

ember, állat egyaránt Igen sok ember 
fekszik és kel fel hideg szobában*5 mert 
nagy a szegénység! sok embernek saj
nos még kenyérre sem telik, tü'.előröl, 
meleg szobáról szó sem lehet. Meg kell 
könyörülnünk szegény embertársainkon, 
de különösen meg kell könyörülnünk az 
oktalan állatokon, különösen pedig a 
madarakon. Ilyenkor nem szabad a J Ó 
SZÍVŰ, érzókenylelkü embereknek disz
tingválni, válogatni a vadmadarak között, 
hanem egyenlő mértékkel kell mérnünk 
minden fajtának" Isten teremtette ókét 
épen ugy, mint az .embert, épen olyan 
élőlény, csak annyi a külömbség, hogy 
az állatnak ninoeeit lelke,, nincsen olyan 
esze, mint az'embernek, aki ha szegény 
is, valahogy módját találja boldogulásá
nak. Segítsük tehát az oktalan állatokat. 
Amit a madárnak adunk, "ezerszeresen 
visszatérül nekünk. 

tök magot, napraforgó magot, kenderma
got, -ugyancsak szívesen veszik ezt a 
többi éneklő madarak. Az olaios mag
vak igen sok tSperót tartalmaznak, azon
kívül tméléget. hőt fejlesztenek az állat 
szervezetében, jobban bírják a hideget. 
A madaraknak nincs l-kásuk, éjjel-nappal 
kint az Isten szabad ege alatt a lomb
talan faágon ülnek, kitéve a rettentő, 
hidegnek, viharnak egyaránt. Tis/tan és 
egyedül a táplálék ad nekik némi ma-
leget, ami: int'adunk nekik. 

Etessük a madarakat I 

Monopolizálni kellene a rádiót. 
Sok szó esett már erről, épen ezért 

komolyan kellene ezzel a kérdéssel fog
lalkozni. A rádió készülékek oktalan 
drágák, semmi som igazolja azok magas 
árát. Ma midenki gyárthat rádiót, azért 
rengeteg a rádió gyár és annál több 
rádió szaküzlet van. Ezek mind keresni, 
még pedig sokat akarnak keresni. Azért 
verik fel a rádió készülékek árát olyan 
magasra. Osak jgen kevés ember van s 
mai lerongyolt világban, aki egy érde
mes rádiót venni' tudna. Silány keveset 
érő készülékeket is méreg drágán kell 
megvenni, már annak aki tudja. A leg
több ember pedig még osak nem is gon
dolhat rádióra a mai körülmények kö
zött Kendet kellene teremteni a rádió 
káoszban, azt pedig csak ugy lehelné, f 
ha maga az állam venné a kezébe, mo
nopolizálná azt Ha ez megtörténne, ha 
a rengeteg ócska készüléket eldolgoz
nánk, azokat uniformizálnák, egységesí
tenék, ha azokat azután minden szegény 
embernek hozzáférhetővé tennék, renge
teg előfizetőt nyernének máról-holnapra. 
Az államnak ez lenne egyik legnagyobb 
jövedelmi forrása. Ha viszont a rádió a 
mai formájában marad, ha a közönség 
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fejőstehene lesz tovább ia a rádió gyárak- \hogj axivből jövő emberszeretet vezéri 
nak és szaküzleteknek, akkor ne várjon 
a magyar kir. posta előfizető szaporu
latot, mert ar inkább kevesebb lesz. 

A rádió ne legyen luxus cikk to
vább, lehetővé kell tenni annak élvezetét 
a legszegényebb embernek is.. .Ez nein-
osak hogy közérdek, de eminens érdeke 
különösen ma az államkincstárnak. Ne 
hivatkozzunk arra, hogy Kohóidon -imn* 
ez igy, legyünk mi az elsók, bizonyára 
követnek bennünket Egyébként Ameri
kából már hallottunk hasonló hangokat, 
pedig ott valamivel jobb az állam helyzete. 

Egv rádió é!6füetc 

Beiktatták a celldömölki evang. 
egyház felügyelőjét. 

Deoember 10 en a dermesztő hideg 
daoára nagyszámú és elókelö közönség 
jelenlétében avatta fel az evangélikus 
templomban istentisztelet keretében Mo-
litorisz János kemenesaljsi evang. espe
res dr. Porkoláb János celldömölki 
ügyvédet az evang. egyház világi felügye
lői díszes tisztségébe. 

Az avató istentisztelet után megtar
tott közgyűlést koltai Vidos Dániel egy
házkerületi főfelügyelő nyitotta meg, 
üdvözölve és meleg hangú beszéd kísé
retében felkérte dr. Porkoláb János 
ügyvédet, hogy foglalja el az elnöki 
széket. ^ 

-Dr. Porkoláb János mélyreitató, 
mindenre kiterjedő, de különösen a ke
resztyén, világnézetet és oarítást valló 
szép prograrumot advn tartotta meg 
székfoglalóját 

Ezek után . Hac.-i Sándor evang. 
lelkész üdvözölte magvas beszédben az 
uj egyház-felügyelót. 

A ref fiótegyház nevében Miklós 
Antal máv. intéző fógondnok, a kath. 
egyházközség nevében d r / Havasy Béla 
kir. járssbirósájfi; elnök- üdvözölte kere
setlen szép szavak kíséretében. 

Végül vitéz Fekete Lajos városbíró 
Celldömölk nagyközség képviselőtestülete 
nevében mint buzgó városatyát és a 
nagyközség nevében mint közszeretetben 
álló kimagasló, kedvelt egyént üdvö
zölte. 

Utánna a Hubert vendéglőben köz-
ebed keretében az evangélikus presbité
riumot üdvözölte mint kipróbált munka-

^ társait az uj felügyelő és ígéretet tett, 

egész munkásságát, amelyre a mai vál 
ságos időkben égető szükség van. 

Kováosios Géza evang. lelkész, 
rüint volt osztálytársai-iskolai élmények
ben gazdag, tartalmasa-beszédben üdvö
zölte az uj egyház felügyelőt, 

í A közebéd cigányzene kíséretében 
! vidám hangulatban folyt le 

j A gyümölcsösök telepítése. 
t Irta : Zongor J á n o s dr. 
í A mezögazdasmi term Jés csődje iále-
1 relte a gazdák figyelmét annak. egy. eddig 
1 lenézett e -e^-sen hv.v -. • u • ágazatari, a 
j gyilmö esi rm-'e re. Ktl in wképen Kemeiie>-
l.alja gazdái Ismertek fel a változott idők meg-
'• változott vUzonyaihoz alkalmazkodó herendez-

kedé szüksége-.-égét A termelés eddi i rend
szertelen 0*>' j ' i szaságaból azonban meg 

• nem bont ikozhato'.t ki jövendő gyümölcter-
, melésünknok az sz eszményi formációja, 
| amelynek megközelítésére a iövőben történő 
, telepítéseinkkel törekednünk kell avégből, hogy 
| gyümölcstermelésünk jövedelmezősége az em

beri Indással és felkészültséggel elérhető leg
nagyobb nívóra Hfoknztassék. 

Ennek a nagymérvű tájékozatlanságnak 
I úgyszintén a helyes irányba való haladás ko 
1 moly igyekezetének, valamint ezekkerkapcso 
| Iáiban annak felismerése, hogy a Kemeuesal-
; ján adott tafajriszonynk és egyéb természeti 
1 tényezők rendkívüli kedvezősége szinte isteni 
, elrendelé sz-rö-'n határozzák meg, hogy ez 
| az országrész nemcsak csonka országunk, de 

egész Európának gvOmölcős-kertjévé legyen, 
mondom ezeknek a felismerése — késztetett 

j engem arra. hogy ezen nagyerejü tényezők 
I hatásértékén-k minél nagyobb mérvű felfoko-
| zására tehetségemhez képeit közremunkáljak, 
| hogy a múltban elkövetett hibák kiküszöbölé

sének, a mi akarat elhatározásunktól függő 
hatótényezők beaililáaának és minél eredmé-

, nyesebb működtetésének módozatait keressem. 
Ezen kutatásaim «orán leszűrődött megállapí
tásaimat az alábbiakban ismertetem meg 
azokkal, akik a jyümölcítermelés jelentősé
gét ügy ssját éri-kükben, mint annak orszá
gos jelentőségű v inattozásaibao leiismerték. 

Az eredményes gyűmfpSstermelésnek 
gócpontja az olt>.ínyrendelés mikéntjével áll 

' ugyan), de nagy mértekben megsínyli ezt a 
I környezetváltozást, amely körülmény annak 

• I életműködésében különbözőképen fog meg-
I nyilvanu ni. 
1 Egyes oltványoknál a visszahatás . , | t 

Z nagymérvű lesz, hogy_azok már a kiűltetést 
I követő év nyarán a nekik szokatlan körnjo. 

aaz: | zetben elpusztulnak, • les-nek azután oiyarj 
ea i példányok is, amelyek pár évi stagnálás után 
• I lódulnak erőteljesebb fejlődesnek, lesznek az-

utan olyanok is, amelyek látszólag hbatanul 
I v j„ a D , fejlődnek" tovább, azonban a környo 

zetvált.izás ezeknél :s nagymérvű visszahatást 
idez elő, ami a terniésho'»muak egész etet-
taitamukra kiterjedő m-rcs.'kken.-. eben.a be
tegségek iránti hajlamukban, élettartamuk 
megrövidítésében stb. fog jalenUe.Tin. amely 
hatás több, különböző körű menyre vezethető' 
vissza, n.int pl.'..eze,n Iáknak vagy virágza
tuknak a tei, vagy tavaszi fagyokkal szemben 
vsló ellenállás hiányára az ezen vidéken 
gyakran jeleutkező nagymérvű szárazságra éa 
ennek következtében előálló nagyfokú gyű. 
mölcshnllásra stb. A nem megfelel-' fapeldá. 
ny< k azután évszázadok hossza során keresi-
tül szelektálódnak azáltal, hogy'a vidékünkön 
nem megfelelő egyedek elpusztulnak, vagy pe-
dig azáltal selejteződnek ki, hogy á oem kí
vánatos tulajdonságokkal biro egyedekről senki 
nem szaporít, illetve nem nemesit mig ellen
ben a nalnnk is bevált faegyedek tovább sza-. 
porittatnak, ezeknek ntódjai közül a legkivá
lóbb példányok ismét tovább sraporittatotk 
és igy tovább és igy ezekből az idegenből 
beszármazott (apéld tuynkbó csak évszázadok 
multán szelektálódnak ki a mi viszonyaink 
közt teljesen megfelelő é< nálunk ak imizalú-
dott egyedek, amelyek azután mind -a tekin
tetben alkalmazkodnak a mi természeti adott
ságunkhoz. Csakhogy mi nem a jövő száza
dokra, hanem a ko lehetőleg minél köze
lebbi jövóré'kiv nunk berendezkedni. -, 

Az oltvány rendelésének másik nagy 
hibája az,- hogy az nttványtelwpek tulajdono
sainak túlnyomó része .zizároiagiisan üzleti 
alapokra helyezi vá a kozasat, ennek folytán 
arra törekszik, hogy oltvaoyait minél hama
rabb, esetleg az olt.is utam második évben 
már piacra is adhassa. Ez az .-redménv t 
lehető legkönnyebben elérhető azáltal, hogy 
az "oltváoyiskola taiajat akar természetes, 
akár műtrágyákkal, akár pedig a keltőt ösz-
szekombinálva, nagymértékben leljavitjuk, mi-
vei aztán az iskoláztatás idejét 1—2 évvel 
is megrövidíthetjük és ezzel még — az olt-
vanylelep tulajdonosának szempontjából — 
az az eőoy is együtt jar, hogy az ilyképeo. 
készült oltványok felelte tetszetősek, mert 
szinte duzzadnak a látszólagos életerőtől, a 
héjuk tükörfényes és sima, a tájékozatlan 
vevő nagy örömére. Állandó helyűkre kiültetve 
azntán, az itt talált mostohább viszonyok kő
zött, az előzőleg már jelzeit visszahatások 
hasonlóképen jelentkeznek, mint azt m r ko
rábban elmondottuk. 

(Folyt köv.) 

H Í R E K . 
Az uj gyűri püspök. XI Pius pápa 

őszentsége az. uj győri püspökké Breyer Ist
ván c. püspök, esztergomi segéd-püspököt ne
vezte ki. • »-

Magyegyiflis. fenteken délelőtt a var-
megye törvénjhalósági bizottsági Ostffy Lajos 
dr. tőispán elnöklésével rendkívüli közgyűlést 
tartott, amelyen a rossz időjárás miatt csak 
kevesen vehettek részt A tárgysorozaton sze
repelt a celldömölki közkórház gazdaságossá 
t é t e l é r e iránynló javaslat, amely kimondotta, 
hogy a kórházak nem tekinthetők üzemeknek, 

szoros kapcsolatban és vállalkozásunk asze-_ ennélfogva' a költségvetés további csökkentése 
rint lesz nagyobb-.'mérvben, vágy kevésbé nemkívánatos. 
rendtabilis. vagy végződik fiaskóval, hogy a 
rendelés alkalmival,mily mértékben sikerült 
a szokásos hibákat kiküszöbölni és az ered
ményességet fokozó tényezőket sorompóba 
állítani. 

A gyOmOlcsoltvány rendelés eddig szo
kott módszerének ugyanis nagyon jelentős és 
alapvető hibái vannak, melyek közül a fonto-
sabbak a következők: 

Az- az oltvány* amely tőlünk távol a ( 

miénktől teljesen eltérő talaj, klimatikus éa ! * a « n h e r 18-tól december 31-ig szabadságra 
égalji viszonyok közt nevelődölt, a mi telje- ' mént, szabadsága alatt Dezső La jd adóügyi 
sen eltérő viszonyaink közé jutva (megered jegyző heíyettesiti. 

Püspöki rendelet a szülői értekezle
tekről. Mikes János gróf megyéspüspök el
rendeli a rom. katholikus iskolákban három
szori szülői értekezlet tartását A szülői ér
tekezleten a fősúlyt a diákok lelki nevelésére 
kell fordítani és arra a szülők meghívandók, 
valamint a tantestület összes tagjainak meg
jelenése kőtelező. 

Szabadságol. Dr. Pintér József főjegyző 
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Névváltoztatás. Kohl János janoshazai 
allomasfelvigvazo ne.'év belügyminiszteri en
gedélyijei Kőhalmi ra változtatta. 

Elhunyt matrona. Ismét elköltözött egy 
jó Öregek kOzül, m-nhall Ozv. neroesvisi 

Tóth 
korali'ii hosszas, ss-aveíhs után. Temetése 
ma vasárnap délután fei 4 órakor lesz a 
regi temslő kap iliiáj ibol és b-szantelés utan 
az ui rom. kai. temetőben fog OrOk uyu.a-
lotnra bolyeztetui. Az elhunyt özvegye volt 
Totn Átitatlak, aki varosunk a vidék egyik 
legtekintélyesebb polgára szabómestere 
vő t A: elhunytban Tilth Kar ity pénzügymi
niszteri titkár anyját gya-zoiji. 

Nem lesz elég, nyomatékosan utalni 
srra, hogy a v a l ó d i Aspirin-Tabletták helyett 
ue l.igadjunk el pótszerénél vagy más egye
bet. A haujisitoil tabletták rouiLzerint min 

a községnek, hogy a vásárteret megfelelőbb 
helyre helyezze at A képviselőtestület egye
lőre ezt a kérdést uem tartja időszerűnek 
Korcsolyapálya gondozását Velekey Antal 
kapta a bevétel 20 százalékáért, özv. Dénes 

. ; • • —- — • • » • • • « i . v-zz-v. l y c i i r a 

Antainé szül. Kiaff Karolina *4 éves \ Ernöné havi 14 pengő kegyíiját meghagyja a 
, képviselőtestület, mert a trafikja nem hoz 
j neki annyit, hogy a kegydij beizttrHetéee-in-

dokolt lenue. Kovács József kéri, hogy régeb 
I ben haza ele ültetett akácfákat kiszedhesse 

és azt eltüzelhesse. A képviselőtestület a lak
kiszedését megengedi kivételesen, de csak bi-

; zonyos részesedés mellen, mert a kOzaégi 
! szegények részére is goudot okoz a tüzelő

anyag beszerzése. Egyébként a közterekre ül
tetett élőfa mindig a község tulajdonát képezi 
még akkor is, ha ezt a házigazda ültette oda. 

! lehat annak kiszedésére tisztán a község jo-
' gosult liégis kivételt lesz je.en esetben a 

den egészségügyi ellenőrzés nélkül készülnek. \ képviselőtestület, mert az illető hivatkozik 
Ereknél igen gyakran káros utóhatások is I M * T család ára és szegénységére. Egybsu ki 
észlelhetők, például a szívre, mnf'az eredeti 
tabletták -ártalmatlanok. Ügyeljünk tehát a 
vásárlásnál az eredeti .Bayer. csomagolásra 
a zOld szalaggal. 

Iparbeszüntetések. Rotn Benő jaooshá 
zal lakos terménykereskedőiéről, Szakái Pá 
egyházaskeszői íákos pedig kovacsipararó 
mondott le. 

Kaliforniai párizstetü Irtása cé-jab. . í 
hó 27-én délelőtt 0 órsi kezdettel s város
háza tanácstermében tanfolyam nyílik meg 

mondta, hogy a jövőben hssou.o kérelmeknek 
helyt uem ad, mert a községi vagyont elaján
dékozni nem lehet. Tuba Firreróosendőruast-
helyettes a községi kötelékbe való felvételét 
kéri, amit S képviselőtestület egyhangúlag 
megszavazott azzal, hogy a község pénztárába 
30 pengőt k.dl befizetnie, ön József 83 éves 
munkás községi segélyt kér,, mert most már 
dolgozni nem tud, segítsége sehonnan nincsen. 
Havi 6 pengőt szavazott meg' neki a testület 
A községi pénzeket folyószámlán a Szombat
helyi Takarékban helyezik el. Bikatartást ezután 

A tanfolyamra a . járás valamennyi községe | is Berzsenyi Adám földbirtokos fogadta el. 
tartozik egy-egy hallgatót kijelölni. A. tanfo 
lyamot Kállay Gyula szakelőadó lógja tartani" 

Ebmarasi eset Ostffyasszonyfan. Fe-' 
renczi József ostflyasszonyfai lakos kutyája 
több gyermeket_é-'maga. a gazdát ¡9 meg
marta. Valamennyiüket felszállították a buda
pesti Pasteur intézetbe; a kutyát pedig ki
irtották. 

Tüz Kelédss. Vasaroap este 10 óra táj-
ban.,Kelede:i kigyuiadl Szeutiváoy Eguu aagy-
birtoios szábnakazalja. A kar 1450 pengő, 
mely bizto-itás révén megtérül. A tüz okának 
kiderít sere a nyomozás lo.ya-aatUsn van. 

""Davad-irtási engedély. Szögyéuy-Marjch 
jFer. ncoe grólnő a n igy-un inj i határban du
rvád irtásra nyert engedélyt. •• 

A jánosházai ipartestület roanszabályait 
a járási' löizolgabirö, miül elsőfokú iparható
ság jóváhagyta. 

Allomásvizsgslat. A szombathelyi üz
letvezetőség képviseletéhen Gruber máv. fő
felügyelő, osztálylőnök vezetésével egy bizott
ság szerdán egész nsp állomás rovancsulást 
tartott. 

Halálozás. Özv. Pethő Józsefué} ször-
Molnár Anna 81 éves korában Celldömölkön 
elhunyt. Temetése szerdán délután ment 
végbe, Az elhunyt öreg asszony Celldömölk 
egyik legrégibb polgárai közé tartozott, vala
mikor férjének virágzó órás és ékszerész üz
lete volt. 

A Vállalkozók Lapja karácsonyi száma 
nagyszabású cikksorozstbso fog beszámolni 
az uj epitesi anyagokról és szerkezetekről. 
Ezt a számot, a szép kiállítású falinaptárt és 
az e havi többi számokat is ingyen kapja 
minden uj előfizetőnk is, aki már most elő
fizet, {bzeokiviil negyedévenkent egy-egy 8 

i Jciadóhiv 
utca 27. 

\ , Ref. Istentisztelet keretében december 
24-én úrvacsora osztás lesz az Árpád utcai 
ev. uj iskolában. 

Baleset Kiskováos József 60 éves já
nosházai napszámos csütörtökön a háza előtt 
a sikos uton elesett Jobbváll kulcscsohttörés-
sel a celldömölki kárházba szállították. 

Karácsonyfa ünnepélyek. A Celldömölk 
Kemenesaljái Közkórház karácsonyfa ünne
pélyét kedden délután tártjai. — A celldö
mölki Osszvasutasság karácsonyfa ünnepélye 
folyó hó ; 34-én 3 és 4 óra között leszs Vas
utas .Kör helyiségében. Az ünnepség műsorát 
most állítják össze. 

Képviselőtestületi ülés volt folyó hó 
18-án d. e. 10 órakor az alábbi tárgysoro-
zattal- •• 

A volt mezőőrt tovább is alkalmazzák 
Vásártér áthelyezése ügyében az slispán átírt 

Lapp Henrik vállalkozó artézikut (urasra tett 
ajanlatot. A képviselőtestület tanulva a mul
tak tapasztalatain egyelőre nem kíván az sr-
tézikuttal foglalkozni Kocsis és utcaseprők 
fizetését konvencióban kívánták megállapítani. 
A vármegye törvényhatósága ezt a kérelmet 
elutasítói!a és utasította a községet hogy 
pénzzel fizessék ezután is ezeket az alkalma
zottakat, kocsis h; vi 45 pengői, utcaseprők 
havi 40 pengőt, lakást és egyenként 1 hold 
földel kapnak. KOvezetvam helyes-felszámítása 
miatt az érkező aruk fuvarleveleit a községi 
alkalmazottak vizsgáljak felül, most bevonják 
ebbe a munkába a vasúti tisztviselőket, akik 
ebben a munkában jártasok éa ezért a köz
reműködő szolgatatért a felfedezett összegek 
4 százalékát kapják. Wittmauu Andor hirde
tőtábla elhelyezését kélt engedélyezni. A kép
viselőtestület évi 10 pengő díj lefizetése mel
lett engedélyezi a tábla elhelyezését A helyet 
az elöljáróság jelöli ki, még pedig a Zsoldos 
féle sörödé falán a cukrászda előtti oldalon 
jobban mondva a haz végén. Vásár alkalmá
val az állatorvosokat fizetni kell. Régebben 
igen magas díjazást kaptak, ujabban ismétel
ten megállapítottak tzt a díjazást és most 
ugyancsak szabályozói kellett e változó vi
szonyokra való tekintettel. Országos. vásárok 
napján 14 pengő lesz, vidékiek 4 peegő meg
térítést kspnak költség címén-erén kívül, havi 
vasárok alkalmával ő peogö lesz a díjazás. 
Deli Árpád betegségére való hivatkozással le-

' mondott községi írnoki állasáról. 

Református vallásos est az evang. uj 
iskolában. A celldömölki képviselőtestület jó
voltából a helybeli és környékbeli ref. fiók
egyház imaház telekhez jutván, -az építendő 
imaház javára december 13-án, szerdán este. 
ö órai kezdettel gazdag műsora vallásos estét 
endezett a helybeli relormátus fiókegyház. 

. ás előkelő közönség jelent meg a 
'^TJs'SOrü havazás dacara. A tartalmas műsort 

méltán nagy tetszessél fogadta a közönség. 
Ifj. Hatvány Lajos .-. lelkész mondott beve
zető imát. Több iskolás kisleány nagy ké
szültségre valló szavalatait követve Rozália 
Diakonissza nővér gyönyört elbeszélő költe
ményt sdott elő nagy hatással. A műsor to
vábbi számán id.Hatvány Lajos pápai tanító
képző tanár harmónium kíséretében ifj. Hat
vány Lajos hegedült nagy zenei technikára 
valló készültséggel. ld. Hatvány Lajos zajos 
tetszést kiváltó felolvasást tartott a zene ha
tásáról s msgysr lélekre. Ismét Rozális nővér 
és Hstvsny Lajos ének duettje következett 
íd Hstvsny Lajos harmónium kísérete -mel
lett Ezután következett az est fénypontja Ólé 
Sándor pápai ref. leikéss meditációja ar ad
ventben váró Jézusról. Drámai erejű hatalmas 
beszédben világitotta meg a mai önző és 
rideg lelkű emberiség létét, aki a Krisztustól 
eltávolodva .rideg lélekkel nem veszi észre a 
szenvedő és nyomorgó embertársát és dadára 

I L I O U I K U I uogjcuo»uu»»ui = B J " B I - -^rendezett a helybeli reiormatus nozegyna 
pengős ingyen hirdetés is jár. S z e r k e s z t Ő 3 é g ^ j j g J g z 4 n , u e 3 e | ö k e i e közönség jelent meg 
és kiadóhivatal Budapest VI. Podmauiczkf t tó n r f l h . . a l á 3 dacara. A unalmas műso 

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

a jobb sorsának, mégis elégedetlen és békét
len. .Felhívta a hallgatóságot hogj térjen 
viasza a vallásossághoz, mely egyedüli eny
hülőt a mai válságos viláithao. Köszönetet 
moodolt a megjelent Bácsi Sándor evang. 
lelkésznek a terem átengedéséért amelylyel . 
lehetővé tették, hogy a ref. tanuló ifjúság 
amig az uj ref. iskola éa imaház felépül, he 
lyei biztosítanak a ref. fiókegyház tanulóinak 
vallásos oktatásra. Jellemző a mai nehéz gaz
dasági viszooyokra, a több mint 200 főnyi 
közönség kOrébeu megtartott gyűjtésre mind
össze 24.10 P gyűlt össze a tem lom alap 
javára. 

Vallásos est 17 én este S órakor az 
ev. uj iskola kettős termében. Előadást tart 
Szabó József püspöki m. lelkész, a* Harang
szó szerkesztője. Szaval Mac-otay Irma. Éne
ket Koczor Dániel és az Ifjúsági Egylet ve
gyeskara. Schubert: >Ave Maria, a szerze
ményét előadják, hegedűn Bácsi Sánder ev. 
lelkész, kiséri Ludvan Sándor igazgató-tanító. 
Előadás uüc ofiertoriam." 

Járásunk közegészségügye november 
havában s következő volt. Roncsoló toroklob 
Celldömölk, Jánosháza, Boba, Mersevat, Ke-
menesmagasi községben fordult elő. Vörheny 
Egyhazashetyen, Jáuoaházáo. Kanyaró Celldö
mölkön és Kemenesmagasíban. Hásíbagymáz 
Alsóságon fordult elő. ' -

Havazás. Péntekre virradóra városunk
ban és környékén a havazás újból nagyobb 
arányokat Oltott, ngy hogy. s soproni vonat 
már pénteken nem is indult . „ 

" Iskolai hírek. A m. kir. kultuszminisz
ter hozzájárult ahhoz, hogy az egyhazashe-
tyei és kisköcski evang. iskolák a lolyó tan
évben is működhessenek. 

Tanítoválasztss. A pápsi ev. gyülekezet 
Rozsa János ostffyasszonyfai tanítót kántor-
tanítójává választotta. A szimpatikus és igen 
képzett tanító távozása vesztesége a keme-
nesaljai tanítói körnek. 

Járásunk állategészségügye. Járásunk 
állategészségügye november havában a kö
vetkező volt A sercegő üszög betegség meg
szűnt Jánosbázau, a sertéspestis pedig fellé
pett Jánosházán, sertéaorbanc betegség lépett 
fel Kemenesmihályfán és Vönöckőn. 

Kultur ast a Legényegyletben. A cell
dömölki Kath. Legényegylet ma délután 6 
órakor saját székházában tagfelvételtel egybe
kötött kultur estet rendez, amelyre az érdek
lődőket ezúton tisztelettel meghívja Prog
ramul: 1. Jelige, énekli a vegyeskar, verénysl 
Dhlár Gyula karnagy. 2. Tagielvétel. 8. Hit
vallás, Pspváry Elememétől, szavalja Varga 
József. 4. Euekel és hegedül Boros János. 6. 
Dr. Vanyó Tihamér főiskolai tanár vetített-
képes előadása Rómáról. 6. Turáni ének. Irta 
Benyovszky Pál, szavalja Fekete Mihály. 7. 
Magyar nótákat énekel Mihók József, zongo
rán kiséri Dhlár Oyuls igazgató-tanitó kar
nagy. 8. "Elnöki zárószó. 9. Induló, énekli a 
Vegyeskar,, vezényel Dhlár Gyula karnagy. 
Belépődíj tetszés szerint a házalap javára. 

Szilveszter akt A celldömölki Kath. 
Kör a Legényegylettel karöltve saját székhá
zában szilveszteri mulatságot tart. 

Ml a titka a 90 flllérnek ? Azóta, hogy 
néhány nappal ezelőtt megjelent Tolnai Vi
láglapja karácsonyi albuma, nagyon sokan 
kérdezik és törik rajta a fejnket, mikepen 
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lehetséges,' bog; a duplaterjedelmű lap és a 
báron; melléklet 5 pengő helyett csak 90 
fillérbe keru*? A kérdés magyarázata az, hogy 
35 ev Óta Tolnai Világlapja karácrouyi sza
ma páratlanul nagy példányszámban jelenik 
meg. A többszázezer példányt valósággal 
azétkapkodjak az olvasók, mert tudják, hogy' 
pénzükért öt-hatszoros értéket kapnak. 

Művészi függönyök, teritök Készítését, 
párna montirozást, fehérnemű varrást, hímzést 
elvállal a legolcsóbb áron Székely Sári és t-a 
kézimuuka ós iparművészeti szalonja Sárvár. 
Hrvásra személyesen jön árajánlattételre, min
ták, tervek bemutatására. _ 

A Pesti Tőzsde 16 oldalas uj száma 
az -energiatörvény végrehajtási utasításának 
főbb intézkedéseit közli és ismerteti az ide 
genforgalomban készülő uj pénzügyi intézke
déseket, a Georgia, a Strnmmer, a bankok, a 
Dunántúli Villamosság rt„ a Magyar I ' . . . űr
ipar, a Kereskedelmi Bank raktárházainak uj 
tranzakcióit Gallia Elemér milanói bankár az 
olasz-magyar áruforgalomról ír cikket. Gyö-
mörey György zalai főispán, a Gyumö'osler 
melők 'Egyesületének elnöke a gybjnölcsex-
portrol adott nyilatkozatot. Kitűnő textil, 
biztosítási, vegyészeti, vas és gépipari, vul- ki 
hitelélet rovatok egészítik ki az oj -zamot 

Odntes a tűzifa ügyben. A hónapok óta 
JoIy* tárgyalások a lOzifa behozatal és a bel
földi tUzifa termelés"efhéíyezfáe köríti régre 
döntés alá kérditek a szumbaton tartott mi
nisztertanács előtt A tűzifa ellátás tekinteté 
ben a minisztertanács ugy döntőit, hogy a 
külföldi tűzifa behozatalát három .évre tűzi 
fakereskedőkbői és erdőbirtokosokból alakult 
részvénytársaságra bízza. A rt. a Magyar Ál
talános Hitelbank, a Pesti Magyar Kereske 
delmi Bank és az Angol Magyar Bank irá
nyítása mellntt fog működnj és a fal Bnda-
pe.-ten vagononként legfeljebb 15 P . bruttó 

•<)a/zunual. hozhatja- forgalomba. A r. L köte 

les lesz az Országos Fagazdasági Tanács ja 
vaslata alapján megállapítandó áron a neki 
felkínált hazai tűzifát mindenkor átvenni es 
arra vagononként 60 pengőt előlegezni. A tű
zifát a rt. csak legális fakereskedő utján ad 
hatja e'. 

A Színházi Elet Karácsnnyl Arany Al-
[ buma. Mint két évtized ota minden évben, 
I a Színházi Elet az id-n is a legdíszesebb 

köntösét öltötte fel karácsonyra. így kívánjak 
a hagyományok és így szokta meg a közön-
ség is, amely évről-évre szeretettet, és ízga-

! lommal- várja a Színházi Elet Karácsonyi 
1 Arany Albumát. A várakozás ezúttal sem 

I -indokolatlan, mert a Snnhazü Elet négyszáz 
j oldalas Karácsonyi Arany-albuma gazdag és 
1 nemes gyűjteménye a magyar irodalom, mfl 
• vészét, újságírás és feslöraűié-zet Onuepi ter-
j melésének. A karácsonyi szamot Móra Ferenc 
I uek,» nagy magyar írónak gyönyörű ünnepi 

cikke vezeti be.' Mrg'"tté' és körülötte a ma-
| gyar irodalom legjobb nevei,sorakoznak fel. 
1 Zilahy Lajos cikke, Kosztolányi DVzsó peBti 
i képeskönyvívJíaxinihy Frigyesjiagypsródiaja 
j « magyar 'apók karácsonyi számairól, g'róf 
' Behien Margil, Szomory Dezső, Hevesi San 
I dor, Hsrsanyi Zsolt, Hutiyady Sar.d>r, Lakatos 
j László. Egyed Zoltán i-asai. Marái Sándor 
] verse, Zsolt Béla nove Iája, egy briliáns Hat-
I vany Lili portrésorozaia a pesti jösnöről és4 

• klienseiről, n«gy vil.ighiri külföldi iró: Ptlif^. 
I rilli, Pirandello, Koraakov-afc; TrWran Bemard 
j novellát. A karácsonyi szambán befejezi Kai-' 

maii Jenő nagyikén) regényét a Mr. Búndasht 
. és ugyanebben, a szambán kezdrTllik-Forró• 

Pál oj pompás regénye: a Tarsasutizas. A 
Sríuhazí Elet Karácsonyi Albumának egyik 
külön szenzációja, h.'gy Itt jelenti he a Szín
házi Elet, hogy'.Heve-i Sandorné •Ideális há
ziasszony, címrl 8 6 0 pengős könyve, nem 
kerül kfloyrárusitári. forgalomba, mert' azt a 
Színházi Élet kötötte le előfizetői szamara 

Aki előfizet a Sziuházi Eleire,, ingyen kapja 
meg Hevesi Sándornénak ezt a monumentá
lis könyvét. A Színházi Elet négyszáz oldalai 
karácsonyi arany albumának mellékletei szin- ( 
tén az ünnephez méltó gazdag tartalommal 

-jelennek meg. DoraWbelléklete -az. idei sretea 
legragyobo sikere: Bus Fekete László Több 
mint szerelein cimti vígjátéka. A gyermeí, 
lapban Sicc úrfi legmulatságosabb kalandjai 
látnak napvilágot, a kottainellékle en az Eztal 
:• kis dallal üzenem című magyar sláger és 
a Ninon cimü tangó Örvendeztetik meg a 

zenebarátoké'. Kézimunka melléklet, valamint 
a hasznos rovatok mind gazdagabb, mint ren
desen. A négyszáz oldalas Karácsonyi Arany 
Album ára 1 pengő. Negyedévi előfizetési dij 
8.50 pengő.<,Kiadohiv.-tal Budapest V|[ i>. 
zsebet-körol 7. • 

Nemesitett 4500 calorías vár
palotai. 

l i g n i t s z é n 
állandóan raktáron, 
tegyen egy prébát 

D U m m e r i h G y u l a 
építési és tüzelőanyag kereskedőnél 

C e l l d g m S i b . 

S á g h e g y e n 
szép területű és jól termő 

s z ő l ő 
orpi fűével azon-lakással és 

nal eladó. Cim a Kiadóban 

Celldömölk és Kemenesalja közönségének ajánljuk! 
Minden háztartásban ezek a cikkek kellenek 1 Tehát pénzét 
nem értéktelen lim lomra, hanem hasznos és célszerű dolgokra 
adja,,ha k a r á c s o n y r a az alanti cikkekből választI 

Címünk: Vászon .és Kelengye Vállalat Szombathely, U ánia-üCo./. (Áijárú ház.) 

1 

Szőnyegosztályunkról ajánlank: 

Egyéb cikkek: 

Vászon osztályunk ajan:ata : 

Ebédlő, összekötő, fuló; ágyelő, torontáli és kókusz szőnyegeket. — 
Olasz perzsáink szépek és olcsók! 

• j ' , 

Sezlón terítők, falvédők, kész sezlónok, bútorszövetek. Paplanok 
(minderi kivitelben), takarók, függönyök, matrac és roletta grádlik. 
Linóleum. b5rvászon és.kókusz lábtörlők. 

kizárólag nálunk beszerezhető márka Ramul vásznak ágy és fehérnemüekre, damasztok szép kimintázáe-
ban Ugyancsak ágynemiiekre. Rayé köpper és köpper gradl alsónad
rágok hct Paplanlepedő és lepedő vásznak. Ugyanez áruk l e n 
készítményekből. Damast árukban : Len élgarnilurák fehér és színe
sekben. Törülköző es konyharuhákvFrottlr törülközők mitfden mé-
-retben,'* gyönyörű mintákkal. ' 

Alant közöljük pár cikknek táiékoztató árát, melyek kizárólag k i . á c s o n y i g maradnak érvényben. 
Pnté szőnyeg mtr. 98 tillér. Q Ebédlő szőnyeg 200x300 nagyságban Pengd 16.00. 

Máshol nem szereshető bel^ Selyem brokát naplan 185 hosszn fehér vattával 
minden színben Pengő 22.60 

„• Seslén terlto 150 széies 280 hosszn,- szép keleti minta, tartós minőség Pengő 16 80. 
Kivéve reklám' cikkeinket, megfelelő ^vásárlás esetén vidéki vevőinknek útiköltség megtérítés elmén 

kfllon 5 százalék .árengedményt adunk készpénz vásárlás esetén. 

Hitelképes egyéneknek részletlizetésre ls 1 ' Levélbeli érdeklődéire szívesén válaszolunk. 

Kérjük* címre ügyelni: Vászon és Kelengye Vállalat Szombathely, Uránia-Udvar. 


