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külpolitika

Szerkesztőség és kíadohivata
Dinltgr"*e Nandúr kouyvuji': d.-.|; C UÍD t » O B
ido i'faii'ud'ij; a >ieili mi res-zl nleif
m«i jv%

már tovább i. kisanlanthóz tartozó ál
".- • Az uj esztendő jelentós esernéoyei lamokat hangzatos jelszavakkal a ma
közé tartozott az angol külügyminiszter gyar békerevizió ellen harcba vinni s
nek, Sir John Simonnak ró haj látogatása. nagyon- meglepődünk, hogy mióta I'árisbel h:izri .jött, azóta nyilatkozatai
Ezen Táiogalá-. jeienlőiégél abban látnem jelennek meg a világlapokban.
, jújt, hogy M^solíui megszerezte a he
Ugyláls/.ik, közeleg a végóra, amikor le
gemóniát a nagyhatalmak élén, amely
keli, mondani á.képzelt és légvárakra
ténykörülmény azért bír lelcntöséggel, épített nagyhatalmi pozícióról, mert már
mert a francia merev álláspont meg a tótok fi rradalommal fenyegetőznek,
enyhül és igy remény an arra, hogy tehát kénytelen lesz elrablott területea népszövetség átszervezhetik s az. át inkTF visszaad™, nekünk pedig fontos,
szervezés megad |a a b helöséget, hogy hogy az uijá születő magyar külpolitika
minden egyes államlag mjnt egyenrangú kellő éberséggel mindenütt és minden
fél tárgyal és megkap a a lehetőséget pillanatban ott legyen, ahol nagy nem
arra. nézve, hogy velünk egyült, illetve zett érdekeinkről van szó.
a volt központi hátainak megkaplak ait
a hadsereget, amely & nemzetek védel
S z e g é n y magyar buza.
méhez feltél lenül szükséges. Ezideig még
a tanácskozásokról nem hoztak jelen
Emlékezzünk vissza azokra az időkre,
tést a világlapok, csak véljük, hogy eme araikor a magyar búzának a' bajor ha
problémákról folyt a tanácskozás.
táron épDgy, mint Boszniában, vagy GaFranciaországban ezalatt világboMjjciábsn meg volt a maga beosülete és
ránnyi dagadt a Staviski féle .kötvény egy-egy líim-ját az osztrák sógorok jó
csalási bűnügy, amely bizonyára meg bankóval, . lisztjét-még a délamerikaiak
fogja buktatni a Cbauchtems kormányt, is csengő pénzzel fizették meg.
ránk nézve csak az a fontos, hogy ben
Aztán'jött a háború ég búzánk be
nünket érzékeny veszteség ne érjen, csülete elérte a legmagasabb csúcsot,
mert a sok vesztesén mellett szegény németek, osztrákok, törökök,. bolgárok
óptánsaink és a nemzet is súlyosan versengtek érte. Majd megfordult az idók
megkárosodna. Ugy hisszük, hogyha a járása országunk felett és búzánk értéke
francia kormány ezen bűnügy követ most már nyugat felé- emelkedett. .
keztében megbukna, az elkövetkezendő
Akkor <~olt az. hogy a buza értéke
.kormánynak legsürgősebb feladata Ne mm-ként megközelítette a .40 pengőt és
metország
békejobbjának
elfogadása, politikai ellenségeink mindén ellenséges
hogy a közvetlen' tárgyalás . Németor kedésük darára szívesen vásárolták bú
szággal minél előbb létrejöjjön. Nem zánkat. De ugyanakkor volt az is, hogy
szabad a francia nagy vezérkarnak azt az Atlanti óceánon tul megkezdődött a
a kívánságát elfogadni a francia kor búzának valóságos gyári . előállítása, az
mánynak, hogy a tárgyalások Genfen Amerikai Egyesült Államok" egyes álla
keresztül történjenek, mert a "közvetlen maiban es Kanadában. Ez a „oombiue",
érintkezés csak hasznára lebet az immár Az uj gazdálkodási mód, amely a mező
válságba jutott világbékének. Minden gazdaságot valósággal forradalmasította.
esetre Hittler külpolitikai sikerének ta Ahol azelőtt az emberek tucatjai szán
lajdonitható, hogyha ezen közvetlen tár toltak, vetettek, arattak, kévét kötöttek,
gyalások létre jönnek, de félő az is, osépeltek, most megjelent néhány gép,
hogy taktikai hiba is lebet, mert Mus a gépeken néhány ember és ez a^nésolini diplomáciái lépései sokkal jobban hány gép talán ;obbaa, pontosabban vé
helytállók, tehát valószínű, hogy Musso gezte el azt a munkát, amelyből azelőtt
lini higgadt tapintatára szüksége lesz a munkás családok tömege élt De még
Németországnak, mert ha a megegyezés ha megelégedtek Volna azzal a. területtel,
nem sikerül, akkor az egész világbéke amelyen eddig is gazdálkodtak. Nem,
megdől s ezzel ránknézve is a revízió százezernyi eddig töretlen szűz televény
ügyében nagy hátrányok származnának hektár földet törtek fel, hogy abba is
s nem tudnánk, hogy minő nehéz hely búzát vessenek és ezzel megindították a
zetbe jutna Magyarország.
buza túltermelését. A oombine-rendszer
A kisantant országaiban is rend következtében a búzatermés mintegy fo
kívül súlyos a helyzet. Romániában lyam folyt a kikötőkbe, hajóflrt keresve,
Daca miniszterelnök meggyilkolásával hogy elérje Európa partjait, annak az
Európának partjait, amelyén a magyar
a belpolitikai helyzet telje? bizonytalanná
gazda még a régi módon gazdálkodott,
vált s egyes külpolitikai lapok jelenté
kenyeret biztosítva magának és család
sei szerint forradalmi zavaroktól is kell
jának, de munkásainak is. Ezalatt a
tartania.
Oombine-buza piaoot már alig találva,
• A kisantant zágrábi konferenciája elkezdette az árakat lefelé szorítani, úgy
a romániai események miatt elhalasz annyira, hogy a régi módi gazdálkodás
tódon s agy látszik Beoes cseh kül- mellett termelt buza képtelen volt vele
"ügymThisztérnek ujabb diplomáciai safck- a, verseayt felvenni éB elkövetkezett a
hnzásai nem sikerülnek mert nem tudja
;

nagy buza-kracb A katasztrófa, amely
az egész gazdasági helyzetet alap aiban
megreszkettette, úgyszólván rombadóntttte.
Előszóra régi rendszer szerint gaz-.
dálkodók mentek- tönkre, aztán következ
tek azok, akik gépeikkel millió és millió
hektárt szántottak fel és vetettek he bú
zával, hogy három hónap múlva újból
megjelenjenek és gépeikkel a végelátha
tatlan kalásztengert ugyancsak néhány
nap alatt ' learassák, elcsépeljék ég a
raktárakba hordják. Es a raktárakba fel
halmozott buzatömegek évről-évre nehe
zebben voltak megmozdíthatok, a piaco
kon elhelye -hetők. A leromlott fogyasz
tótömegek már le voltak rongyolva, fel
vevőképességük napról-napra csökkent
és a buzatömegek' mindjobban eladha
tatlanokká váltak. E közben és ennek
következtében már á" Oombine-buzát ter
melő "amerikai farmerek is szegényedni
kezdtek, elszegényedtek.
Az aranyat termelő esztendőben vá
rosokba költözött amerikai gazdák las
sanként a farmokra szivárogtak vissza
és megkezdődött a nagy leépítés mun
kája. Ma már sokkal, de sokkal keve
sebb gép zakatol, pöfög az amerikai
farmokon. Mind kevesebb hektáron ring
a buza. átadva a helyét más növények
nek, legelő jószágnak, amelyeknek az
ára a hazáénál jobb, a piaoon könnyeb
ben elhelyezhető, könnyebben hoznak
dollárt a bálhoz.
Kzt látva a magyar gazd i, felfi
gyelhet, felfohászkodhat, mert ez egy uj
világnak, egy uj gazdasági lehetőségekkel
teljes életnek hajnala
Az életben nincs stagnáció, csak
fejlődét és visszaesés A magyar gazda
ősi kónzérvatizmusában talán kissé tul
lassú lépésekkel halait a maga utján
előre az utóbbi esztendőkben. Az ame
rikai farmer ezzel szemben hajtva az
üzlet, a gyors meggazdagodás széliemé
től tulsietett a célon és tönkretette nem
csak a lassabban baladó gazdatársait,
hanem önmagát is.
A szerzett szomorú tapasztalatok s
jövőben a sietégtől bizonyára • óvni fog
ják. A magyar gazdát ezzel szemben
gyorsabb haladásra ösztökélik. Ebből s
látszólagos ellentétből fog az uj terme
lési rend kialakulni és hinnünk kell, hogy
a magyar rónának aoélos busája, régi
értékét és piaoait visszaszerzi.
Moser Bmő ár.
Egy
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latság meíráodííéiu dr. Havasy Béla kir. já
aégü magyar buzalajtákat, köztük a Szé rásbíróság! elnök é9 neje érdeme »olt, kik
Yulandóság.
kács-féle buzikát és a Bánkuti 1201 az. mindent elkövettek a aiker érdekében. Irta Szabolcska Mihály.
huzat, amely a« idei kanadai buzavilágNagyobb mnlatságok nem voltak az idén,
Hejh. gazdán termés-et, d« ••-zeüényédté',
kiillilaaoo a legnagyobb értékű kanadai a vendéglőkben nem vol- nagy forgalom,
Lombos, leveles Bysr, de kopaná lettél.
ennek
oka nem lehet más, mint a rossz
búzákkal szembeu az elaö helyre került.
Hova Ml a r»i--a. n-t vad virasa ?
viszonyok.
A
kiállítás
bejelentési
határidejét
a
Hóra az tr'fl?eu koszom* lurnbsatra? . rendezóbizottság (Cime- Budapest IX.
Hova Ixii a börOs 'ami j j u p >z.-niéb4l ?
H I K E
| Közieleku. 8. telefon: 886-86, 860-=-pl
A kacagó kak-.éa, a- xnndaüiin -r... ?
és 866.^05) a tenyészállatok ni ; január
Hova a k^ltí^í-*.. a midit *7atjibí*l.? =
Köziégek áthelyezite. 'Az év utolsó
. 16 ikében, a többi csoportoknál pedig
A hátúmat ti síin, ». t_aj_ ta»o!áböl >
napjaiban történt meg a celldömölkvidéki
február
lében
állapította
meg.
: Körjegyzőségekhez tartozó liersevát községnek
S bová I.JU in'u.le.', hi.h olyan észrevétlen?
U vönöcki körjegyzőséghez és-arvöoöcki kör
— Virág a/._etu: egy gye'r.ne»iaiiy Kezében.
! jegyzőséghez tartozó Keraenessömjén községMire o.sz*kMiié: for :e,z.a-vir.igboj,
MOST JELENT MEG
' oek a celldömölkvidéki körjegyzőséghez átöreg anjoká a ii.iiöTisze,tnfl lányból!
I'csatolásé Az átadást dr.. Gerlits Elek főszol,
Halász Béla érdekes könyve :
gabiró végezte az illetékes körjegyzőkkel és
N a g y
l e n d ü l e t t e l
j elöljáróságokkal.
K i l á t á s a z Eiffel t o r o n y r ó l .
!
Sirlus mester időjóslatai az 1934. évre.
folynak az Országos Mezőgazdasági
Ara 2 peiuió.
i Sinus az eljövendő esztendőnek időjárás vál
Kiállítás előkészületei.
Kapható kiadóhivatalunkban.
tozásairól a telet zordnak, nyugtalannak és
Múlt évben, amikor ax ŰMGE elha
szeszélyesnek mondja, majd hideg esőt jósol.
Februárban—márciusban lesz először napsu
tározta, hogy a rossz viszonyok ellenére
gár. Sirios szerint 8—10 Celsius fokra emel
Szilveszteri m u l a t s á g o k .
megrendezi az országos mezőgazdasági
kedik
a hőmérő. Márciusi fagyokat helyez
kiállítást,. minden oldalról akadtak-szkep
Az óév utolsó napján mint mind-nott, kilátásba. A tavaszról kellemes dolgokat olvatikusok, akik előre balsikert jósoltak és agy vároanokhao is több he yen a legoagyóbb surk a jéíeolésben. Az áprilisi esőket kivéve
azt hangoztattak, hogv a mezőgazdaság siker jegyében zajlottak le a szilveszteri mu szép meleg napsütéses tavasz várható, száraz
válságos helyzetében Vgazdik nem fog latságok, az emberek erre az egy estére igye május. A szép tavaszra nyugtalan nyár kö
bot. bánatot elfeledni a jókedvvel vet vetkezik, hellyel-közzel zivatarokkal. Sirios
nak eljönni a kiállításra. Az eredmények: keztek
tek részi, a répi hagyománynak megfelelően
a nagy erkölcsi siker és a fényes te- j a különböző helyek*u tartolt mulatságokon. mester szerint a jolins és a szeptember még
nyészátlatvaairi forgalom alaposan r i o i - I Mintha mindenki szabadulni akart volna a aráuylag szép lesz. de augusztusról jót nem
lud mondani. Augusztus első leiére esnek a
folt a kishitűek re, a kiállítás vezetőségét ! fárasztó goódoktól. hogy jókedvvel köszöntse kritikus napok, viharos nap lesz augusztus
pedig megerősítette abban a jól megfon- | az újesztendő első perceit, hogy.-bizaluromai 2-4, 29, 80 is. Az őszről nem mond semmi
tolt ineggyözódósében, hogy a kedvezőt- I tekinthessen az ujes/.iendobe s várva várja a jót. Október első fe.ébeo még remélhetünk
elünk l-gfóbb célkitűzését, a béke- napsütést, azután hűvös, ködös napok, fagyok,
len viszonyok mellett fokozott jelentősége nemzeti
revíziót.
kisebb nagyobb havazások, korán jön a hó
vau ennek az intézménynek, mert gazdag
A megtartott szilveszteri mulatságokról' és a hideg. Decemberben már nagy tél lesz.
anyagával korszerű oktató hivatást tölt az alábbiakban szám ilunk be olvasóinknak:
Megjegyzi, hogy jó gabonatermés, bő gyobe, erősíti a bajokban csüggedő gazda'
A Kath. K Ö P
•'tf
möestermés ígérkezik. Általában: bizakodó a
önbizalmat és hosszú időre iiányt szab helyiségeiben nágyszabásnfjösszejövetél "volt, hangulat.
• tenyTalaliatértékesitési—áraknak, igy az összeg helyiségek-^nfolVa vpJlak vende
• - Celldömölk pótadója. A vármegye Cell
közvetett hatásaiban talán meg nagyobb gekkel, a mulatság" maga kitűnően sikerölt. A dömölk nagyközség 1934. évi költségvetését
cigány
vajdai
tisztet
ifj.
Berkes
""János—segédértékű, mint a kiállítás helyszínén mu
csekély módosításokkal i jóváhagyta. A község
elöljárósága az 1934 A költségvetést ujabb
tatkozó siker. Erre való tekintettel a jegyző töltötte be nagyon ügyesen.
pótadó beáilitasa ué kü. készítette el, mivelniegnvih'aimh' közóhajnak megfelelően
A Utasutas K ö r b e n .
iitigy a vármegye H Stefánia anya és c.ec-e01IGK különös hivatásának tekinti, hogy
A osalódasokkai és gondokkal teli 1933- mővédŐ egyesület cel.dömölki Bukjanak segé
1934. tavaszán — március 22— 26 kö as ével lélekemelő szi'veszteresttel' fejeztek lyét 300 pengével felemelte, valamint a köz
zött — ismét megrendezze kiállítását, be a helybeli tényleges és nyugdijas vasutasok. ségi utcaseprők és kocsisok fizetését" nem
Ugyanis a regi szokáshoz hjven ilyen természetben, hanem péuzben állapitolta meg,
mintegy hadat. űze.nve a mezőgazdasági
krízisnek. Ezzel az elhatározással szem kor szokásos a vasutasok körében bocsnztatni igy a p'ótadó 2 százalékkal emelkedett. Tehát
az
évközben
nyugdíjba meqő kartársakat.
mivel a költségvetésben már volt 20 szazalek
ben idén már ellenérvek sem hangzanak,
A vasutas társadalom szioe java, élőkön
a tavaszi siker mindenkit meggyőzött a Szabó Károly főintéző állomásfőnökkel és pótadó, ezért vámsunk pótadoja 22 száza
mezőgazdasági kiállítás szükségességéről nagyrészben" csaladjukkal megjelentek i>zen a lék lelt. ,
.« i Országzászló. Szombathely város elha
és nagy jelentőségéről, — az egész ma szilveszter estélyen.
houy env monumentális hősi emlék
Szabó állomásfőnök magas .szárnyalása tározta,
gyar gazdasági élet várakozással tekint
művel emel és ezzel kapcsolatban órszágzasza kiállítás előkészületei felé. amelytől beszédet mondott a nyugalomba vonuló 7 s. lót is létesít, hogy hirdesse a revíziós gondo
újból lendületet, kezdeményezést vár, a tisztnek és altisztnek;, "megköszönve fáVadha- latot Ki is küldtek már egy szűkebb korQ
tatfyspeijelt nappallá tevő hazafias kitartással
gazdák pedig mirié örömmel készülnek, végzett oehéz szolgálalukat"és a jól megér bizottságot a hely -kijelölésé ügyében.
hogy tenyészetüknek remekeit ' nemes demelt. nyOgdijhöa jó~egészséget kivaut mind
Eljegyzés. Kovács József helybeli cipész
mester Uolpert Máriával Szilveszterkor tartotta
versengésbe bemutatva, a lesrjobb piacon nyájuknak.
'
értékesítsék.
•Ezu'ii H -rvay Károly :iy. s'.i.zt Uílái" eljegyzését.
hangú, felszólalásában köszöntötte az uj nyug
Kórházi statisztika. Az elmolt evbeu a
A kiállítási irodalmár hosszú ideje dijas kartársail A nyugdijas kartársi bacsuz- helybeli közkórházban 715 beteg ápoltatott,
tatot vidám pohárcsengés és cigányzene kö az ápolási napok szama 13703 volt, az újévre
teljes apparátussal dolgozik, szétküldték vette, amikor is a vasutasok családtagjai átapolas 57 volt
már á bejelentési felhívásokat. A'Tiálli- lányok es ifjak tanóra, perdültek és agy bú
Muzsikálásból kórházba. Horváth József
''ási terület korlátolt befogadóképességét csúztatták az elmúló, válságokkal teli 1933. kemenesmihaiyfai kőmives csütörtökön este a
előreláthatóan jóval meghaladó érdeklő évet.
Koronában múlatott cigányzene mellett, a füsÉjfélkor a világítás egy röpke percre tösképü cigányok vigau húzták a legújabb
désre való tekintettel a rendezőség kény
nótákat Horváthuak fölébe s mivel eddig pénzt
telen volt egyes állatcsoportokban a ki kialudt, jelezve az év végét.
Az újévet azután a magyar nemzeti nem láttak tőle. kérték azt. Horváth erre
állítható állatok számit korlátozd, ami himnusz
eléneklése után ismét tánccal kezdte dühbe guruit és Szorády Sándor nevU31 éves
a mult év tapasztalata alapján valószí meg az ifjúság, melynek a Tétszama a másutt
lökdösni kezdte, később pedig földhöz
nűen előnyösen fog hatni az értékesítési is tartott Bzilveszter estély ifjúságával szapo | cigányt
is vágta ugy, hogy jobb laba alsó szára eltö
rodva, a kora hajnali órákig táncolt a fárad rött. Beszállítottak a helybeli közkórházba,
árakra.
hatatlan Gábor cigány vig tanczenéjére.
ahol kezelése legalább 8 hétig eltart, Horváth
" A föBmivelésügyi minisztérium meg
Vigadott az ifjúság, mert az_ő eleme a
értő, nsgyértekü támogatása folytán ked vigasság, de ki tudja, mit hoz az uj év ? ellen pedig az eljárás megindult.
Tyúklopások. Ugy latszik az újesztendő
vezőek a kilátások arra, hogy a mult Lász e a.-magyar ifjúságnak, boldog, megélhealkalmával Fáraó nemzedékei ismét munkába
évihez hasonló különféle jelentós ked téses jobb esztendeje?
Avagy, csak tovább tart a tengődés és léptek s elkezdték a tyúklopásokat, mert sze
vezményeket sikerül a következő kiállí
az.
örömtelen
bizonytalan jövő, amely a mai retik ám ők a tyukhusL Az első eset Nagytásra is biztosítani!
simonji községben fordult elő, ahol Möd Ala
ifjakat oly kora vénekké teszi. —•
dár ev. lelkész lyukhizából 25—30 tyúkot,
A kiállítás rendezősége igyekszik a
6 darab kacsát elloptak a héten. A nyomozás
szokásos anyagon kívül uj, tanulságos
A c e l l d ö m ö l k i Un" Casino
megindult, sikerült is a tetteseket elfogni a
látnivalókat is bemutatni. Ezek sorából . az Uj kávéházban levő helyiségében batyusbál nagysilkei
cigányok személyében, mert a tyú
most ossk a nagyszabású-, terménykiilli- j keretébén a régi Hagyományoknak megfelelően kok egyes részeit a lakásukon feltalállak. —
I
tartotta
még
szilveszteri
mulatságát
szűk
körtási részt említjük, amelynek keretében
A másik esel városuoíban fordult elő, ahol
be fogják matatni a legkiválóbb •miúő- I ben, amely szintén nagyon -jól megrendezett Zeleny Lajos molnár házánál tettek látogatást
és sikerült mulatságok közé tartozott. A tnu- és 7 darab tyúkot vjtjek ,magukkal. A tetlíP
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KEMENESALJA
„eket hamarosan sikerüli kézrokerilení cellj
lengyel, 87 doboz hintőport, 30 pár gyermek
cígauyok személyében.
cipőt, 2892 lélliler lejét, 4 anyának ruhane
Elhunyt vasutas. Ismét elköltözött » műt, 8 csecsemőnek, 6Í gyermeknek ruhát,
elök sorából tarosunknak egyik érdemes pol- -6 Coládnak lütelűauyagut, 9 P 90fillértkész
gira és szülöttje, Kővári Mihály nyug. lőka- pénzben, 3 caaladuak agyhuzntot és 1 anya
lauz rövid betegeskedés után, 84.éves korá »ak cipőtafpalast Halósnirnknat íítjarrt anya,
ban. Temetése ma szombaton d. u 3 órakor 2 gyermek elhelyezése erdekében, 'utólagos
lesz. Temetésire a vasutasok te-tülelUeg, zasz; I házasságkötésnél 2 esetben. A vedőmtézet ke
lójuk arait; vonulnak ki.
_
reteben tejkonyha- is működik is mőködik,
Az ev. ifjúsági egyesület ma szombat ' ahol 15 védenc iapja^naponta a tejszűkségeste tartja 8 órakor larsangi táncmulatságai a letét teljesen fulfőzOM, elkésziletl állapulbao.
Gnfl szálloda összes termeiben A bál jó,ike~
Traktor, cséplőgép es magtlsztltógip
rünfk Ígérkezik s vidékről is sokan jelentelték'
kezelői tanfolyam. A nagyméltóságú m. kir.
be n>szvélelltket.
.
földmiveléíünyi és kereskedelemügyi miniszter
Halálozás, özv. Brr uath Sdinutié un-: .urak rande elo értelmében a m kir.. földmi
hall 82 eves korában. Temetés- pénteken, d. veléshgyi minisztérium anyám lamogatasaval
n. fel 4 órakor vull. A békeidőkben jómódú a Felsődsliaiiluü. Mezőgazdasági kamara me
asszonv-voli s a régi időkben lérjével együtt zőga'zdasígi traktor, csep.ogén es roagusztitóa régitieraesdöm >lk legszorgalmasabb éj leg gép kezelői tanfolyamot rendez Győrött a m.
tevékenyebb emberei közé tartoztak.
kir. állami fa és fémipari szakiskolában Győr,
Második hetivásár. Városunk~t~ereske Vilmos császár ut 7. sz. A tauloiyamou részt
dői megjelentek Ostflj Lajos dr. főispánnal, vevők az első segély npitasra is ki lesznek
hogy járjon közbe a kereskedelmi miniszter oktatva. A tanfolyam folyó évi január hó
nél egy második hetivásár engedélyezése .tár 29 én d. e. 8 órakor kezdődik és tart február
gyában. A főispán megígérte támogatását s hó 17 ig. A lan/olyamon résztvehet mindén
már a vásár kedvező elintézése folyamatban 18 .életévei; Öelö lölt egyen, aki a traktor és
a tObbi gépjkezelését megakarja tanulni. Résifis van.
vé'eh-dij fttjpeajjl, Jelentkezni lehet a 15 P
Hirtelen halál. Szabó István 44 évér- részvételi díj. egyidejű beküldése mellett sze
főpincér, aki az Eggevarth féle vendéglőben mélyesen "v a cy iramban a Felsődnnántuli Me
állott alkalmazásban, njév napján este fél 7 zőgazdasági Kamaránál Győr, Bising r sétány
óraki r a vendéglőben hirtelen Összeesett és 3. sz. Jelentkezési határidő 1934 január hó
meghalt. Halálát szívszélhűdés okozta. A szim 22-ig. Későbbi jel ntkezők figyelembe nem
patikus én jómódom főpincér halála-mély I vétetnek. A résztvevők a tanfolyam végezté
, részvétet keltett a városban. Temetése szerdán I vel vizsgát-^ tesznek, amelyen ha megfelelnek,
déluian ment végbe nagy részvét mellett, ' bizonyítványt" kapnak. A résztvevők részére
zeneszóval kisérték utolsó útjára a tragikus ingyen és közös szállásról a kamara gondos
sorsú fiatal embert
—
kodik. A közös terem fűtésének költségét a
Vadászati eredmények. Alsómesteriben résztvevők .közösen viselik. Takarónak pokró
a mull héten lartott kOrvadaszaton 75 nyul, • cot minden résztvevő hozzon.
_Egyházashetyén 239 nyul és 17 facan, Tókor- j
oson 121 darab nyul kerbll terítékre.
Retúrjegyet kérnek a celldömölki ke
A S P I R I N
reskedők. A celldömölki kereskedők kérelemmel fordultak a máv. igazgatóságához, hogy
t a b l e t t á k Zf
a Celldömölk és Szömbatttety viszonylatban'
retúrjegyet engedélyezzen. A kérelem indokolt,
azonban nemosaJi— .a_Jiereskedőkuek, hanem
mas egyéneknek is nagy hasznára válna s
tetemes díjbevételi jelenleue a mav-nak is a |
kérefem teljesítése. A kérés,kedvező elintézése
folyamatban van s nagyon DdvOs do.og volna, l
-bogyha-a-kOzség elöljárósága magáévá lenné I
az ügyet s keresztül vinné, hogy ezen ked- ;
B
vezmény' a város polgárságára is kiterjesx- 1
telnék.
"-« • iBAYER),
Vasutasok táncmulatsága. A celldö
R
mölki Máv. Vasutasuk Köre farsangi táncmu
borinak g "meghűlés
elsá
latságát február hó 2-au este 8 órai kezdet
jdeinéLésfáfáásnctL
tel tartja meg a Griff szálloda összes helyisé
geiben. Belépódij azemélyeokmt í pengő,
Gyógyszertárban kapható.
psaiádjegy 3 személyre 2 pengő. -
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Kultúráét, Jamboree beszámoló. A cell
A magyar gazdaifjak bel és külföldi
dömölki rk. -Legényegylet kebelében működő csereakciója. A Pékszövetség ez évben is
356. szamn Kapisztrán cserkészcsapat folyó megrendezi az iiuiuar tiz-évee—múlttal biró
hó '7-éo. vasárnap délntao 6 órakor a Kath. németországi, valamiül az 1933 évben jósiHaz nagytermében Jamboree beszámolót (ve kerrei megkezdett olaszurszági és bélföldi gaztitett kepék, tábortOzi jelenet) tart, melyre a ' daifjusagi cser-akciokaL A magyar gazdaifjak
cserkészbarát közönséget cserkésszereiettel . a tavasztól őszit; tezjudő idő alatt mintegy
meghívja a cserkészcsapat
Vezetőségé.
hat hónapot töltenek beosztási heljükOn, ahol
Tolja balfülét előre! .Vegye le kalap j mint családtagok résztvesznek az összes elő
ját, tolja balfülét előre, öltse ki a nyelvéi és ; forduló gazdasági munkákban és ezen idő alatt
akkor maga is udvarias embsr fesz Tibetben, díjtalan ellátásban részesülnek, ügy e bel
ahol ez a legudvariasabb köszönési mód ...« ' mint a külföldi csereakcióra csak olyan 17
Ezeket írja többek közt" egy Indiában élő ma- j évesnél ifjak veiéinek lei, akiknek azülei Ónálló
gyár ember Tolnai Világlapjánakr A uepszerü gazdasággal bírnak és egy magyar vagy kül
képeslap a világ minden részéről kapja az földi oaoreilju családtagként való befogadását
vállalják. A bejelentések a szülők részéről
érdekesjégeket és a szebbnél 3zeb. képeket. történnek,
de a jeleutkezőiajánlania kell a
A celldömölki 231 számú Anya és szülők lakóhelyen levő Kaluszövetségnek, gaz
Csecsemővédő Intézet 1933. évi működésé dasági egfésüTÉmék vagy gazdakörnek, továbbá
nek összefoglalása. 1933. évben 97 élő és 8 a Hangya vagy Hitelszövetkezet vezetőségé
halvaszületés volt Egy éven aluli halálozások nek, ezenkivül-a községi elöljáróságnak is. A
száma 10. A védöintézet 101 csecsemőt és belföldi csereakció részvételi dija (útiköltség
27 három éven alóli gyermeket, 38 terhest nélkül) 10 pengő. A belföldi csereakoióra fel
é- 87 gyermekágyast vett gondozás alá. A vett iljak kedvezménye- vasnti jeggyel utal
védőnők 218s esetben keresték lel otthonuk- j nak biosztási helyűkre. A külföldi csereakció
ban a gondozás alatt levő védenceket és pedig részvételi dija pedig 190 pengő, mely Összeg
49 terhes, 92 gyermekagyas, 444 csecsemő két részletben fizetendő és ebben beunloglalés 948 gyermek látogatása alkalmával. Az latik az oda és visszautazás, valamint az őszi
orvosi tanácsadások száma 1035 esetben, 17 i hazatérés alkalmával rendezendő tanulmányi
terhes, 589 csecsemő és 446 gyermeknél. Or kirándulás költsége teles ellátással együtt
vosi kezelés, miatt kórházba utalva 4 gyer- i Jelentkezési haláridő 1934. február hó 15.
mek leit. A védöintézet ezenkívül -szociális j Bővebb felvilágosítást az érdeklődőknek a Falu
védelmi tevékenységet -is fejtett ki, ennek ke- [ Országos Földmives Szövetség (Budapest, V.
rétében kiadott 21 családnak élelmiszert, -2 j ker. Báthory-utca 24) nyújt
születési vándórládát, 1 csecsemővándorke- >

n e m ázik át,
tartóssága csodává! .határos
Az én tatpam Okmatatp
Kevés pénzért soká tart
A Pesti Tőzsde 16 oldalad uj száma
a btokfoziók hátrányait és káros következ
ményeit taglalja. Waldner Róbert, as Anker
biztosító társaság vezérigazgatója nagy cikk
ben a biztosítás eseményeit foglalja Össze.
Gáldi Nercei' vezérigazgató az nj építkezések
adómentességéről ir nagyjelentőségű cikket
Kadosa Pál Bit amerikai eseményekel taglalja.
Az iparkamarák pénzügyi bajairól, a Saját
Otthon nehézségeiről, az nj alumínium éa
timfoldgyárról, a tervbe vett záloglevél kon
verziókról szenzációs riportok számolnak be.
Szenzációs textil, árutőzsdéi, biztosítási, vas
és gépipari, vegyészeti, vidéki hitelélet rova
tok egészítik ki a kitűnően sikerült újeszten
dei számot.
Levente búcsúztató. A celldömölki Le
vente Egyesület folyó hó 7 én este 8 órakor
a Korona-szálloda nagytermében hazafias mű
sor keretében tártja meg a levente búcsúz
tatót A buosuztatóo közreműködik aa Orszá
gos Regős csoport is. Ünnepi beszédet mond
Kirchner--Elek levente, egyesületi elnök, Szabó
Jenő főoktató pedig búcsúbeszédet intéz hoz
zájuk. Mindenkit szeretettel meghív és vár e
szég hazafias ünnepségre az egyesület el
nöksége.
Leventebucauztatö Alsóságon 1934. évi
január bó 0-án délután 3 orai kezdettel a
Szedenies féle vendéglő nagytermében. Műsor:
1. Nemi Nemi Soha! Szavalokórus, irta: Sza
kai y Dezső, előadják a búcsúzó leventék. 2.
Köszöntő, irta: Gyula diák, mondja: Lévay
Béla. 3. Tárogató sóló, jatsza: Lugossy István.
4 Dr. Kudé.la Géza: a) Magyar Miatyánk, b)
Lavolta: Mezei bokréta, ó) Farkas S: Erdélyi
üzenet, énekli': Kerlay Ferenc, gitáron kísér:
Lantos Ferenc, b. a) Meddig gyötörsz barátom,
b) Vihar a levelet, c) Kisüt már a napsugár,
hármas: Kerlay, -Lévay, Lantos. 6. Eredj ha
tudsz, írta: Végváry, szavalja: Lugossy István.
7. Magyar notak, jalaza: Horváth Kálmán éa
Cigányzenekara. 8. Ünnepi beszéd, mondja:
Balázs _ B1;i ev. lelkész. 9. Búcsúzó, irta: Szakály Dézsf, szavalja: Nagy Imre búcsúzó le
vente. 10. Alszik, alszik a magyar, Nincsen
pénzem, Buza . . . busa . . . énekli: Lévay Béla,
gitáron kísér: Lantos Ferenc 11. Tárogatógitár kettős: Lugossy—Lantos. 12. Mit búsulsz
Kenyeres, Lavotla szerenád, Kuruc taoc. 13.
Magyar tánc, előadják a búcsúzó leventék.
14. Magyar Akarat, szavalokórus, irta: Szakály
Dezső, előadjak a búcsúzó leventék. 15. Zár
szó, irta: Gyula diák, szavalja: Lévay Béla.
Az ünnepély befejezése ntán elénekeljük a
Himnuszt.
•
Rendezőség
1

A világ legdrágább szoknyája. Az elő
kelő albán asszonyok viselik a világ legdrá
gább szoknyáit, mert egyetlen szokoya elké
szítésében harminckét méter finom kelmét
hasznainak fel. Ezzel szemben a legpompá
sabb pár sí toaletteket is nagyon olcsón csi
náltathatják meg a Pírisi Divat olvasói, mert
a népszerű divatlap minden számában a leg
szebb párisi toalettek rajzait közi, sőt a
szabásmintákat is megrendelhetik a ki. ÓV hi
vatalnál. Budapest VII. Dohány u. 12.
A pesti Szilveszteréjszaka a Színházi
Életben. Minden tarkasága és minden •• rde-

9(110

4 . oldal.

Vonatok é r k e z é s e é s 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 .
késsége megelevenedik u elmúlt Szilveszter1933. o k t ó b e r 8 - t ó l .
estéoek i SaiBbazi Kiel aj szamában. Renge
Éi
teg kép motstja be mindazokat a2 i-rdekes
Hova?
•
zegeket és minden érdekes embert a SzilTantér fnrgatagabao. Incze Sándor cikkében
Budapest
kp. GVSr
0-05
személy
»10 Budapest—Győr
személy
megírja, miért szüntette be a Szépségkirálynő
vegyes
4.15 r ipron
CD
választásokat. Hatvány Lili a bet moziesemé
motor
7-Oe Eszterháza
személy
4 20 Szentgotthárd ' '••
személy
714 Szombathely
nyeirOl ir. Szomory Dezső pedig az Operabál
5-10 Budapest déli Sr.
7.47
Veszpr
m
premierjéről referál. A Színházi Elet bemu
5-17 Rédics
818 ReJics
•
5.20 Gyór
tatja pompás kepékben a Magyar Sziohaz
CD
H-22 Szombathely
605
Sz'ctmbalhely
újdonságának, a Bal. a Savoy ban összes név
8-25 Gyór
e
Be
teher szem. fi..-0 Pápa vas. nem
tn
' motor
11-36 Szombathely
telen gOrljeiL Szása Zoltán egy kütönis fjimszemély
7-20 Keszthely
l
12-02 Székesfehérvár
N
bemulatóról ir. Mas érdekes cikkek: A januári
827 Győr
m
3
személy
12W Gvir
babonák, Egy amerikai városj ahol a legtöbbet
8.29 Veszprém külső.
•
««
<D
1355 Zalaegerszeg
8.30 Szombathely
: nősülnek, Golh Sándor cikke a lowskarnstel0
motor 1418 Sopron
910
Sopron
'
lli-^.
ről, Akik -januárban is strandolnak Pesten,
szem y 11-28 Szombathely
11-37 Gvör
\ .
Móricz Zsigmond neveiiája, Farkas Imre Lelki" teher szem. 1430 Pápa vas. ram
1209 Rédics
Klinikája, Hatvány, Lili barunö >Nem olyan
személy 12.12 Szombathely
személy
15*J37"
5 •Reutcs
—
a.
V-''
15.
üyór.
.
e
motor
időket élünk« ciioü novellasorozatádak ujabb
13:00 Eszterháza vásár
15-45- Budapest déli Sz. személy
<=>•
14-35 Budapest kp.Sz. át
m
nov-ellaju, Forró Pal (Társasutazás* cimO re
3 ,
sin autó
1712 Zalaegerszeg
14-36
Gyór
0
gényének szenzációs folytatása. Darabmellékszemély 17!-. Szombathely
<'
15-50 Szombathely
3
•motor - 17-0 Sopron
GyJr
let: Bridge, kottamelléklet: a Pardon téved
motor
17-21
"77..
1
63
s
r
vegyes 19-íO
tem ciruü hangosfilm slágere. 64 oldalas
személy 17.22 Rédics
1
személy 1945 -Szombathely
motor
Rádióvilághiradó, Hevesi Sándor kritikájával,
17-23
Eszterháza
I
20-44 Keszíhciv
1730 Gyór
|
32 oldalas Gyermekújság és Kézimoakamel20.51 1 Budapest kp. Szab. személy
motor
17.35 Székesfehérvár
I
w
léklet egészíti ki a Színházi Kint Dj számát,,
2053 1Győr
sin
autó
20-58.
Zalaegerszeg
1
2343 Szentgotthárd
•m
amelynek ára 60 filler. Előfizetésidij negyed
személy 3p-59 Szombathely
-1
évre 650 pengó...Kiadóhivatal .Budapest VlL
'Erzaébet-korul .7. '»>:.' :
lévén az idO még c-ak deielOtti 10 óra, tehát
C s o k n y a y
J ó z s e f
csak le.-z idó estéiig, hogy azt a nyalat
ingatlan értékesítő, parcellázó irodája
meglövi.
C S A R N O K .
Bamirosarj egy kis tízórait és egy kis
Celldömölk, Árpád rj. 16.
papramorgót *t»-kebt lezve, leakasztotta a jó
Főutcákban 3, 4, ö szobás családi
drotcsOvu elOltOliOst a fairól, azt agyával a
A k á n t o r uram nyula.
ballábához téve, szép sorjában megtöltötte és bázak, 4 szobás kiválóan szép urivilla.
Irta: Smid.liu.i Béla.
pedig a következő fogasokkal: először a 10- Nagy volt a sürgés forgás Haragos Már portartóból lemérvéo mindkét csőbe a szoká diszkerlekkel, gyümölcsössel. Főutcák,
ton kántor Drámáknál, mert a karácsonyi sos lóporadagot, arra a kócfolytást, amit ban nagyobb bérházak, . üzletházakÜnnepekre kedves vendégeket vártak haza. A azután a puskavesszővel néhány zökkentéssel Mária-telepen adómentes 2—3 szobás
kántor uram orvos fial és a kis unokáját a lőporra vert. Mikor ez még volt, akkor család házak.
Tárták haza a fővárosból.
mindkét csőbe egy egy adag öreg serétet,
Mar temérdek csirke és kacsa került amire szintén fojtás tétetett. Ezután a puskát
Celldömölki b&tárbao kisebb-nagyobb
kés a a. azon fölül pedig a 8>>k disznóság is felvéve, vízszintes helyzetbe fektetve, azt [el- földbirtokok, Sá.hegyen szőlőbirtok, ki
megevésre vári, mert az ünnepek elOtt tét gyalaosoita s a puska meg volt töltve. — válóan szép pincével.
kövér koca szintén a kés a l l véletett- De a Ezen munkáin: néha ti/ percet is igénylett,
babos kearence is kitett magáért, meii ontotta inert abban az időbeu, öu—7t evvel ezelőtt
- Jánosházán 3 szobás modern csa- magából a' jobbnáUobb süteményt és kalá a Laucasleruak nagy szeme volt ám.
ládibáz, adómentes uj épület, nagy
csot, amit "betetőzött egy pompás dióstorta.
Kántor uram ezen készülődéseit látva a kerttel, gyümölcsössel eladók.
A kantomé asszonyom el is dicsekedett sárga tarka 0ré« Hektor, öreg meggémbere
az 0 mesterfogásával, mert azok oly Ízlete dett lábait megerőltetve, Örvendezve ugrálva
Vidék-n földbirtokuk, földbérletek.
sek, bogy még a király Őfelsége is megehetne körül öreg gazdáját, mert tudta, hogy ma egy
azokat. A torta meg épen a koronája a süte
hajtás lesz.
ményeknek, ami.e a kantomé asszonyom meg kis nyuszi
Kántor aram azután felhúzta .1 jól be
még büszkébb voll.
Ú J R A
K A P H A T Ó !
z irozott hó03izmakat és meleg zsinóros be
Tehál meg Tan minden, ami a mgy kecsét magára 0<le, nyakába akasztotta a
ünnepi asztalra szükséges. Azonban kantor hármoníkás tarisznyát, aztán a lőpor és sö
A r h e u m á s bajok
uram még nem hagyta jöva a menü kártyát, rél tartót •
mert arról hiányzott valami, — de hát mi?
házi
kezelése.
A pipa helyeit most egy ropogós rövid
Ezen gondolkozott a kántor aram, fel- szivart csúsztatott a papirszipkába F harcsaIrta:
D
r.
E
n
g
lánder Árpid
ala járva a szobában, nagy füstfelhőket bajszát jobbról-balrol kihozva, a szivart szá
eresztve a - pirosra érett tajtpipánól. Kiki te jának
budapesti szakorvos
a
balszögletébe
illesztette
s
azzal
a
jó
kintgetett a szép havas télitajra, mert egyhé'.tel karácsony e Ou leesett a hó is, ami a szago büdösgynfával rágyújtott Mikor a „szi
II. kiadás.
Ara 240 P.
szent ünnep haogulatát még jobban emelte. var jól egeit, felkapta a szögletbe támasztott
duplát
és
megindult
kertaljának,
nehogy
va
Megrendelhető
lapnnk
kiadó
Amint így fel-alá sétálgatott a kántor uram,
egyszeresek megtorpant, mint akit íejbekólin- lami vénasszony szerencsét kívánjon neki, ha
hivatalában.
taoak és a homlokára csapva megállt a szoba lehet elkerülve minden emberi .lényt, aki kö
közepén ekként szólta: »Oh én vén szamár, szönni akarna neki, ragy megakarná kirdezoi,
S á g h e g y e n
hogy hova megy? Mert a kántor uram ezen
hogy errt előbb nem gondoltam!.
babonákra szörnyen figyelmes ember volt és
Á kántor aram ezen kijelentésére a kán ha
megkérdezte, vagy öreg asszony h g í p t e r ü l e t ű é s j ó l
termő
törné asszonyom isfigyelmeslett e_- megkér jött valaki
az útjába mikor a házból kiment, k<
dette drága eleipárjat, hogy mi az, mire nem
gondolt? Az, hogy egy nyulát kellene lőni, Tolt visszafordulni és nem elmet ni. U
s z e l ő
hogy a húsételek ezzel legyenek megkoronázva. azonban szerencséje Tolt, mert egy árva em
Mert ha már a süteményeknek Tan koronája, beri lélekkel sem találkozott s a vadászösz l a k á s s a l é s b o r p i n c e v e i azon
miért ne legyen a húsféléknek is,— mert az tönlől hajtva, OJes léptekkel mérte a fehér
á maioránnás tejfele..-- — paprikás nyuldorék, lepellei bevont határt, igyekezve a bokros n a l e l a d ó . C í m a
kiadóban.
még anoal a dióslorianál H finomabb cse felé, ahol leghamarabb akad füles. Minthogy
mege s a gyerekek megnyalják-a szájak szé a kántor uram hossza nyurga ember volt, az
lét alánná I
. . arasztos hó őt n»m gátolta a menéabeo a áz
Kedvező
részletfizetésre
Hektor is vígan loholt előre. "Mikor a
A kántor uram ezen indítványa a kan öreg
csekély tizeinköltségtt modern
tomé ass-oayom által is jóváhagyatott, tehát fala aljat elhagyták, kántor uram levette a
a kántor uram elhatározta, hogy meglövi a jó elöltöltőst a válláról, azt lövésre készen a
karácsonyi nyulat Igaz, hogy a kantor uram kezeibe vette és lassan-lassan kigyóvonalban I
nyulát nem lehetett biztos pecsenyének szá megindult a jelzett bokros (elé: Már mentek I m á r k á s
r á d i ó t
mítani, mert noba a kántor uram szenvedé egy jó félórája, de a nyalnak se híre, se
lyes vadasz volt, azért az erdOk és mezők hamva, csak itt-ott egy egy fogoly csapat volt! v e g y e n A z u j e l ő f i z e t ő k 2 h ó 
vadjaiban nem nagy kár* okozott, mert szem- a havon, de mar azok is messziről fölkel lak. !
(Vége köv.)
_ . i napig nem
idegeit inkább a boros kancsó felé igazgatta
fizetnek
előfizetési
a a drága nedű befolyása következtében az a
>büdös puska, hol rövidre, hol meg hosszara
d
i
j
a
t
.
r
d e s s e n
a
hordott No de ne alacsonyítsak le a kántor H i
K o c z o P
D á n i e l
uramat ilyen célzásokkal, mert hátha mi ma- I
radonk a szégyenben és nem a kántor ura-n.
rádió, és vUI. vállalata Celldömölk.
A kan or uraifi szavat tett kOvelle a mivel K e m e n e s a l j á b a n .
Telefon 30.
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