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Szerkesztőség es kiadóhivatal: 1 
Celldömölk, nossutn Lajos-utca 14. szam 

Hirdetés dija előre fizetendő. 

A Gömbös kormáig a falvakért. 
Mostanában gyakra i hallunk 

a magyar falvak szorr.oru gaz
dasági helyzetéről és gazdaság i 
válságáról . Azok. akik ezt han 
go/latják, elfelejtik, hogy ez az 
elszegényedés hosszú folyamat 
sajnálatos következménye való
jában már 1028. utáni időkbe-
kezdődöt t s tartott szakadatlanul 
1933-ig. 

Egy közgazdasági t u d ó s u n k 
ezzel a szomorú jelenséggel fog
lalkozván megalapítja, hogy míg 
1929 ig a magyar kisgazda hol-
dánkén t i jövedelmi; 23 pengőt 
tett- ki,, addig ez a haszon ugyan 
csak 1929 ben 16 pengős -vesz
teségbe sü iyedt , amely vesz teség 
meg is maradt éveken á t . Ebből 
azlá ti ön kint adódik a magyar 
mezőgazdaság fokozató- sorva
dása é s elszegényedése, amit 
csak növelt á z a va lóság , hogy 
a kisgazda mindig rosszabbul 
tudja értékesíteni - t e r m é n y é t , 
mint a nagybirtok —- mintegy 
20 százalékos e lére., a veszte
ség, viszont drágábban szerzi 
be iparcikkeit, még pedig csak
nem 26 százalékos különbözettel. 
Olyan terbet jelent, ez a két 
tétel a kisgazdaságra, amit igen 
nehezen - tudna behozol akkor 
is, ha eladósodottsága nem tette, 
volna teljesen vérszegénnyé. 

Ez a megállapítás a jelzett 
idők iszonyaira —vonatkozik, 
tebát az 1929. és 1931-82-es 
évek re . Olyan időszakra, amiért 
még a legelfoguítabb ellen/.éki 
sem tebeli Gömbös Gyula kor
mányát felelőssé. Ha a mai idők 
még mindig ne ezek is a magyar 
falvak lakosságára, a tárgyilagos
ság *zt követeli, hogy visszafelé 
is tekintsünk a tegyük mér
legre, hogy milyen volt a hely
zet Gömbös Gyula kormányának 
hivatalba lépése idején a hogy 
ettől az időtől vajion haladtunk-e, 
vagy visszaestünk. Kétségtelenül 
megállapítható a gazdasági hely
zet javulása és enyhülése s igy 

tehát a t&onadás indokolat'an és 
egyoldalú. 

Ugyanezt kell megállapíta
nunk a magyar falvak egészség 
ügyében is, amelyre alig áldo
zott még kormány olyan bőkezűen 
mint Gömbös Gyula kormánya. 
Mikor például magában a bel
ügyminisztériumban kerek fél
millió pengővel csökkentik 'a 
személyzeti kiadásokat — ugyan
akkor kél millió pengővel eme
lik a közegészségögy, a népi' 
betegségek leküzdésére szolgáló 
összeget. Igazán nem lebet azt 
nrondani, hogy a kormány vál
lalt kötelezettségének nem akarna 
elegét tenni s nem akarná a ma
gyar falvakat olyan virágzó álla
pothoz juttat ni; melyet az szor
galma, kitartó munkája és élet
bevágóan fontos szerepköre sze
rint megérdemel. Hogy milyen 
méretű sz a gondosság, mellyel 
a kormány egészségügyi politi
káját megvalósítani akarja, maga 
az az egy tétel is igazolja, amely 
az orvosi továbbképzést, a bába 
és az ápolókérdést szolgálja, 
amely felemelt összegével mind 
bai batósabbá teszi a küzdelmet 
a falusi nép egészségéért 

Hogy pedig mennyiben felel 
meg az a vád az igazságnak, 
bogy a kormány magára hagyta 
volna a vergődő .kisgzzda társa
dalmat s hagyta, hogy az a ban
kok karmaiban elpusztuljon — 
eleget mond erre a védett gaz
dák óriási tábora. De még inkább 
az a kimutatás, mely örvendetes 
számadatokkal világit rá a való
ságra, hogy ezek 80 százalékot 
meghaladóan rendezlek is vállalt 
kötelezettségüket s a nemfizetők 
egy nagy réaze is haladékot kért, 
ami valószínűvé teszi, hogy most 
a gazdasági év záródása felé, az 
arány még csak javulni fog e 
téren is. 

Jelen soroknak nem in volt 
más céljuk, mint a boncolgatás 

és a rávilágitás, bogy mi is van 
valójában a hangzatos szavak 
és vádak mögött. S ha időt 
szakítunk i.iagunknak, hogy a 
tények és valóságok" megvilágí
tásában lássuk 1 helyzetet, rá 
kell jönnünk, bogy a politikái 

lámadók gyakran és szívesen 
élnek a támadás ama fegyverei
vel, amelyek — mint a riasztó 
pisztolyok — csak lármát csi
nálnak, de valójában nem talál
hatnak, egyszerűen azért, mert 
-nincsen — raagvuk.- . 

A pápaiak hálaadó zarándoklata Celldömölkre 
A pápai róm. katb. egyház- I 

község Budavár visszafoglalát á- I 
nak 250 éves jubileuma árkai- I 
mából szeptember 13-án hálaadó 
zarándoklatot tervez Celldömölkre j 
a kegy helyre. 

A zarándoklatot Msgr. Né
meth József apátplébános, P. 
Markó Marcell fereocrendi ház
főnök és P. Kiss Elemér fe-
rencrendi áldozópap vezeti. 

A zarándoklat két csoport
ban indulna Celldömölkre és 
pedig az egyik csoport gyalog 
indul Pápáról, visszafelé pedig 
vonaton. A másik csoport pedig 
ide és vissza vonalon tenné meg 
az utat. - - -

, ' A pápaiak eme nemes el
határozása igen szép vallásos és 
hazafias cselekedet, amely méltán 
követést érdemel., -

S i k e r és elismerés. 
Irta: tritéz C s i c s e r i Rónay István or=zágkyülési képviselő. 

A legutolsó napokban kü
lönböző ellenzéki vezető szemé
lyiségek részéről nyilatkozatok 
láttak napvilágot, amelyeknek 
alaphangjáról, lényegen megálla
pításaiból nagyban —'egészben 
kivehető, hogy az előző politikai 
évad túlfűtött s egyre inkább a 
személyeskedések iogoványairá 
tévedt ellenzéki harcmodorával 
szemben fokozottabban az ob
jektív bírálat, az elismeréstől sem 
húzódó politikai kritika felé igye
keztek terelni a maguk ellenzéki 
mondanivalóit 

Elsősorban vonatkozik ez 
mindarra, amit az ellenzéki ve
zetők a kormány külpolitikai 
tevékenységéről, egymást köve-
tőleg, szinte az egyöntetű he
lyeslés szavaival elmondtak; 
kevésbé egyöntetűek > zu>áu ezek 
a megnyilatkozások a kormány 
gazdasági politikáját illető kom
mentárokban, amelyeknek nagy
része már igen nagy mértékben 
nélkülözi a helyzet helyes felis
merését és a szükséges objekti
vitást — s végül úgyszólván 
teljesen letértek a tárgyilagosság 

alapjáról ezek a nyilatkozatok 
azokban a megállapitáaokban, 
amelyekkel a kormány belpoli
tikai helyzetéi és irányát; valamint 
a többségi párt szervezetét éa 
tevékenységét igyekeztek ujabb 
vádakkal és kifogásokkal kikez
deni a közvélemény előtt. 

A siker kétségtelen tényei
vel - arányos elismerés a külpoli
tikai tevékenység méltatásában 
kétségtelenül hozzájárul ahhoz,' 
hogy nagy, sorsdöntő kérdése
inkben egyöntetű felfogás alakul-
jon ki és a kormány a maga 
külpolitikájának egyedül helyes 
utián a közvélemény általános 
helyeslésétől is megerősítve vo 
zesse tovább * nemzetet nagy 
nemzeti céljaink és reménysé
geink megvalós í tása felé. Ugyan
akkor viszont, amikor ezeket az 
ellenzéki oldalról tőrtént állás
foglalásokat a nerazei érdekében 
valóknak kell mondanunk, nem
zetgazdaságunk érdekeit kevésbé 
helyesen szolgálják és ezekre az 
érdekekre egyenesen károsak 
azok a megállapítások, amelyek 
a gazdasági helyzetnek a helyes 

Az ö s s z e s iskolai tankönyvek, Í rószerek. 
u. m. rajztömb, tömbóetót, rajzpapir, vonalzó, irón, toll, tollssár, 
radirgumi, irónhegyező, gombfesték, színes kréta, színes irón stb. 
stb., valamint az összes iskolákban használatos előírás szerinti 

füzetek legolcsóbban beszerezhetők 
D i n k g r e v e Nándor könyv és papirkereskedésében. 
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kezeli — a |eleuben ie a •gaz
dasági gu t aü tö t l s eg t állapotától 
beszélnek. 

A gazdasági helyzet aiakn-
lását a kormányzalt lértyekOk 
minden intézkedésén és erflfe-
azitéeén tul, eajóos, a világgá z-
(i • . « h e l y z e t Is I világpiaci 
viszonyok befolyásollak e termé
szetes, hogy ezidö szerint senki 

~ sem lehel téliesen megelégedett 
' v a-mai gazdasági viszonyokkal. 

A nehéz és részünkre adott vi
lággazdasági helyzetben viszont 
eped ezért csak .fokozottabban 
méltánylást ée elismerést ée nem 
gáncsot érdemelnek a kormány
zatnak azok a nagy erőfeszítései, 
amelyek a világgazdasági helyzet 
hátrányos kihatásait igyekeznek 
Csökkenteni a mai gazdasági éle
tünkre s amelyek agy termelési, 
mint értékesítési szempontból a 
lássa, kitartó rnnoka leghatáro
zottabb eredményeit érték el. 

Amikor gazdaságpolitikánk 
ellenzéki kritikusainak, mind
ezekből kiindulva, válaszolni 
akarunk, nem ie szükséges, hogy 
mi magánk sorakoztassuk fel 
azokat az eredményeket, ame
lyeket kormányunk kitartó tevé
kenysége elért, hanem válaszai 
ezekkel a megállapításokkal szem
beállítják a legelfogniatlanabb 
szaktekintéllyel bíró tényezőnek, 
a népszövetség megbízottjának, 
Royal Tyleroek legutóbbi jelen
tésében foglalt megállapításait 
éa tanuságtételét. Az ellenzéki 
kritikával szemben Tyleroek' ez 
a nyilatkozata Ifibbek között azt 
állapítja meg, bogy az ország 
gazdasági helyzete lendületes 
feilődést matat, a költségvetési 
h'&ny az 1931. évi krízis óta 

' ezídén a legkisebb, emelkednek 
a költségvetési bevétetek, jobb 

' a jegy intézet de vizahelyzete, emel
kedő a tendencia nemcsak a 
külkereskedelemben, hanem a 

I teno«l4sbeii_és fogyisxtisban is, 
I sőt azt is" megállapítja Tyler, 

hogy jövőre a gazdasági javulás 
nyű nán :nég at adóbevételek; 
emelkedésére I I Izámitáoi lehet. 
Ezeket itiondie a T y l e r . j e l e n l é s 

, minden tUftgult kritikával ss.sm-
beq s az adatait a l á t á m a s z t ó 
statisztikai kimutatások ie aát 
mondiák , hogy a helyes és cél
tudatos in tézkedések kóvetkezté- . 

| ben emelkedik idegenforgalmunk, 
, növeksz ik az ép í tkezés i t evékeny-
1 Bég, java l t az adófizetés s ugyan
csak örvendetes l á s s a , de tartós 
javulásról beszélnek a .mezőgaz
dasági termelés jövedeimezöeé-

; géröl az értékesítés ée az export 
helyzetéről szóló kimutatások is. 
A népszövetségi megbízott elfo
gulatlan tanúságtétele megdönti 

' a hangzatos politikai szólamok 
látszólagos hatását. S amennyire 
a valóság tényeivel és adataival 
szemben állnak a hangzatos el-

, lenzéki gazdaságpolitikai kritikák, 
i ugyanolyan mértékben a fiatás-
! keltés politikai célzatát szolgál-
i ják csupán, a valódi helyzettel 
I szemben, az ellenzéki nyilatko

zatoknak azok a vádjai is, ame
lyek a kormány pártpolitik ai 
beállítottságát é s a többségi párt 
szervezetét é s működését igye
keznek gánccsal illetni. ~ ~ ~ 

Az illetékéé kormányténye
zők és a Nemzeti Egység Párt
jának vezetO személyiségei egy
aránt megdöntötték már azt a 
vádat, amely ezerint á Nemzeti 
Egység Pártjának szervezkedése 
túlzó, erőszakos és jogosulatla
nul igénybe veazi a közigazgatás 
apparátusát. Az ellenzéki nyilat
kozatokkal szemben újból és 
nyomatékosan meg kell állapí
tanánk, hogy ez a szervezés 

: épen a közigazgatástól teszi füg
getlenné a pártol. Azelőtt a 
többségi pártok úgyszólván kizá
rólag a közigazgatásra támasz
kodtak, oa bármilyen párlakció-

ról volt ázó s a vá l a sz t á soka t ia 
l i e m ' a pír tszerVezet ;" hanem r a 
közigazgatás hajlottá végre. Ezzel 
szentben « legutóbbi Válae/t a 
Utat) épen a Független Kisgaz
dapárt hivatalos lapja irta SZó-
szerint azt, hogy: »A NEP vá
lasztási művésze t e m á r olya:, 
tökéle tessé váll, hogy a hatóság 
támogatása nelköl is mug tudja 
szerezni a m a n d á t u m o t . * 

Az egyik el lenzéki nyilatko
zatnak S / . . J U e lszomorí tó és igaz
ság ta lan ki té te lére végül , hogy 

• lehet erzio csösebb és magyz-
r ^ b - k ^ n r á s » y i a l á . . % , e n o e t T z 7 

országnak« csak annyit mond 
hatunk: ad|a a i Isten, hogy 
mindig ilyen rrkólcti alapon áiló 
és ilyen magyar k o r m á n y z a t a 
legyen a oe zetnek — a r l e 

olyanok kérői jének egyszer ha
talomra, akik pár tpol i t ikai és 
személyi elfoi /ul lságukban nr-m 
veszik észre , mit á r t a n a k akkor, 
amidőn tekinté lyt rombolnak és 
hitet rabolnak. ' 

Jeles irók dicséretei a Balaton bubájáról. 
Az adatukat Összegyűjtötte és pótjegyzutekkel eliátta: B e n e d e k V i n c e . 

A BaUtou, hazánknak ez a 
drága gyöngyszeme, sokáig volt. még 
a magyar ember elűtt is rejtett kirrcs. 
Hogy hogyau tehetett ezt a tündéri 
szép helyet mar Jóval előbb is fel 
nem Ismerni es kihasználói? Ez a 
kérdés sz, amely mindenkinek eszébe 
jut, aki először latja ezt a tündéri 
tavat és először jár annak a vidékén 
Istennek bála, a Balatont már. felfe
dezte a magyar. Egészen a legújabb 
időkig ez a fenséges víztükör igéző 
báját esak a pénzes embereknek 
mutogatta meg. Húst mar könnyű 
szerrel gyönyörködhetik e bajban az 
egész ország lakossága. Partjain- -vo 
natokon és a tó tükrén, hajón járhat 
ras a kisebb pénzű ember is. Sajnos 
azonban, hogy még ma is sokan 
vannak, akik csak hírből ismerik ma
gát a Balatont és bűbájos vidékét! 
Es sajnos, még ma. sem ment at 
teljesen a köztudatba, hogy Magyar 
országjak valóságos természeti kincse 
á Balaton. Csak az o. o, . Imo ozók 
tudják ezt Ám sokan vaunak ma is 
pogányok, kik idegen "itarok kultu
szát flzik ahelyett, hogy itthoni szeot 
berkeinkben áldoznának egy szeren 
esetlen ország és nemzet életéért ée 
jövőjéért. 

Azok kedvéért, akik nevéről 
ismerik ngyan a Balatont, de vizét 
és gyönyörű vidékét még uem látták, 
örökkön fodrozó hullámait még nem 
élvezték, ide iktatom jellemes íróink 
néhányának a Balaton szépségéi ma
gasztaló írását azon célzattal, hogy 
olvasván ezen írásokat, kedvet kap
janak .Isten szeme lecseppent k ny 

nyéoek. közvetlen közelről való meg
ismerésére s kedvet kapjanak a part 
vidékén való tartózkodásra, Mert 
igaza van Hangold dr. nak, a Balatoo 
egyik régi szerelmesének, hogy osek 
az képes macának erről a rejtelme
sen szép. métysigesen magyar méli 
vízről helyes fogalmat a kötni, aki 
annak közelében időzött már. Olvasva 
a mi régebbi és ujabbi iro és költő 
oagyjaiokoek írásait, csodálkozva 
látjuk, hogy közöttük a Balatonnak 
mennyi, ihletett rajongója van. 

A Balaton szépségeinek ugyik 
legrégibb és legrajon'góbb marasztalója 
irodalmunkban Berzsenyi Dániel, ai i 
köitenj-'-iiyhtn és oprozaban áradozik 
a bűvös víztükörről. Egyik költemé
nyében imigyen ir pattogó hexame-
lerfmn; - . .' —— 
„Jer, nézd a Balatont, mikor a nap reggeli 
lángja Tükörzenét reszket s mikor a öold 
fénye alatt ég. Nézd a kék hegyeket, miit 
állnak sorban körülte, Melyeken a nektár 
csorog és as öröm dala harsog." 

Be-z-t tovább Berzsenyi prózá-
bau a ir.uit emlékéiről, az omladozó 
várfalakról. Majd a pásztorokat em
legeti, akik selyme^ fflvü dus legei
tetőn legeltetik nyájaikat, míg mamit 
a buzaka ász hullámos tengere játszik 
és aratok vígan dalolva rakják a 
kepéiket. 

Kisfaludy Sander örökszép ba
latoni r. gémek cl vasasa cindig T I Z -
gésbe hozzák a magyar lelket. Fan
táziája ' különösen Szigligethez el 
Tátikához fűz megható, érzelmes 
történeteket. Kisfaludy Sándor a maga 
korénak erőteljes nyelvén lelket elra
gadóan ír a Balatonról. Jellegzetes 

Kemenesalja madárvilága 
irta : Smideliuex Bé la . IV. 

A kis osaláiimadar. vagy osa-
laucsuos, vöröses kis madárka fekete 
fejjel és nyakán fehér szalaggal, a 
kórok begyere, csalánra szok felülni 
és onnan ügyeivé csap le a főidre a 
rovarokért.Nagyon rilka madár, tehát 
keveeee is ismerik. Negy rovarposz-
Utó, a lesz két árokpartokra rakja. 
Költöző. 

A löldityok, vagy(földíka'apacs) 
a verébhez hasonló madár, a lejen, 
szürke, oldalt egy fekete sávvei, a 
melle vöröses szürke, a háta barnás 
szűike. A nagyobb szikes réteken 
tartózkodik, a földekre költ és sok
szor egy fut, mint a tyúk. Osek ro
varokkal táplálkozik, költöaő «s na 
gyou rilka madár, kevesen ismerik. 

A maglörőpinty, a verébnél 
nagyobb, egészen sárgászöld madár, 
ligetekben, erdőszélekeo költ, a fész
két alacsonyabb fákra rakja. Magevő, 
de a keményszarnya rovarokat is 
szorgalmasan pussülja. Költöző ott-
dár, kevesen ismerik. 

Á keresztcsőrű pinty," vöröses 
tollasam madár, ugyancsak magvak
kal és keményaeániya rovarokkal él, 
fészkét a közepei nagyságú fákra 
rakja. Ritka madár, atert csak na

gyobb ligetekben, nayy gyümölcsö
sökben és erdőkben él, (euyveseket 
nagyon szereli. A tölgyesokben a 
mákkal táplálkozik. Éu a sitkei erdő 
kornyékén és a mihátyfai és sömjéoi 
szőlőhegyben láttam toab ízben. 

A nyaktekercs vagy tekirinos a 
verébnél nagyobb bardastallu madár, 
a kertek hasznos rovarirtója. Odvak-
ban fészkel, nagyon alkalmazkodó 
madár. 

A lappantyú, vagy keeskefejű, 
gerle nagyságú szürkésbarna esiau, 
nagyszájú madár. Nappal oem látni, 
mert valami fatörzsre lapulva alszik 
és esak éjjel jár a zsákmánya utáo. 
Ha valahol este aa erdő szélén meg
állunk, sokszor elsuhan mellettünk 
valami nagy madár es oikazva vág 
ide-oda, az erdő szélén vagy esetlej 
az utak mellett, az a lappantyú. Ke
repelő hangjával pedig Szinte rémü
letbe ejti a tudatlan emberi, mert 
nem ludja, mi lehet az a kísérteties 
hang. Fészket « ftldre rakja, száras 
ft közé, azért nehezen lehet feltalálni. 
Fészkelő lappaotyüt a -sitkei erdőn 
találtam egy megfigyelő kirándulá
som alkalmával, de este több Ízben 
a mihalyfai ée sömjéai szőlőhegyen, 
valamint a Sághegyen is láttam röp
ködni, tehát valószínű, hegy ezeken 
a helyeken is fészkel. Költöző madár. 

I A babos banka vagy babota, 
I rigó oagyságu madár, nagyon szép 
j tuliazattal és fejbóbitával van éke

sítve, A lejbóbita sárga-vörös, végén 
fekete, a fej, mell és hát szintén 
sárgásvöiös. a szárnyak és fark fekete 
fehéren tarkázott Odrakban költ, a 
trágyaszert táplálékot, döglött büdös 
férgeket és as állati trágyát szeleli. 
Párzási időben fuvolasserB hangokat 
ad. A disznó ét marhalegelőkön gyak
ran lehet látni. Költöző madár. 

A teher es füstös feneket agyig 
ismeri mindenki, tehát est nem ie 
akarom leírni. 

" A harkályfélék közül a kit-
osuszka, a kit át nzgy tarkaharkály, 
a zöld ée fekete harkály élnek a.mi 
itáliaklin. leek kizárólag az erdő-
haj . « f e H ae• lâ te•afce.'Ba 11 ,mm* .Lk.^>. ., •* 
,oen, vagy usgyoon ugeiecnen, gytr-
mötcsötökben élnek és odvas rákban 
Miiének. Nagy rovarirtók, lehat a 
gyümölcstermelőknek és erdészeknek 
nagyon hasznos madarai. A toilaza-
táról ntajdoem mindegyiket megis
merni, mert a színe szerint kapta a 
nevét ie. A harkályfélék állandó ma
daraink éi tételi is ittmaraduak. Le-Ibetségee, hogy nagy tél idején a 
magvakat it megeszik, dt ezt nem 
sikerűit rEejfi^elni. Azt rnír l á t t a a , 
amikor a harkály a hangyabolyt 
szétrombolta ée a hangya tojást ette, 

de magvai enni nem láttam még. 
A ragadozók közfii ilt kOlt t 

tövisszúró gébics vagy (vasfejű). W 
réDoagyttgo madár, horgos csőrrel él 
eles karmokkal lelszerelve. á lejt 
kékesszürke, a fej oldalán hosszat! 
lekete sáv, a mell sárgásfehér, a hát 
rozsdavörös, a fark 'elég bosszú, ts 
alakja hasonlít a vörösvércséhei. 
Bokrosabb kertekben, ligetekben, er
dőkben fészkel, alacsony bokron vagy 
fán. Nagyon hasznos madár, mert 
nyáron át rengeteg férget, rovart 
pusztít. Egy kiálló magas pontra fii, 
ahoooan as egész terepet beláthatja 
át ülőhelyéről villámgyorsan etap I* 
a rovarokra, férgekre, egerekre. Hl 
már jól vau lakva, akkor a zsákmá
nyát egy Uvisre szúrja ét később 
m i m "'• A vort. vagy közép 
giHrttti Qf̂ y>oaiao tQla^doflftag"^**! bir, 
de ritkább és a hasak közelébe nea 
(geo megy, (észtét váltakozó nagysága 
fákra rakja. Az előbbi kettőt telte. 
Itt oem láttam, tehát elköltöznek. 

'•' A nagy őrgébics, vagy szarka-
gáborján, egész kékesszürke madár, 
hasonló tulajdonsággal, mint a másít 
kettd. Ez a lakások közelében n költ, 
váltakozó magasságú fákon, de sze
reti e gyamoastosOket, ligetekéi *" 
erdőkét itt. Be sietendő Upíáléto* 
kap, akkor több azivóeabb öreg p * 
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nyelvezetének illnastrálaeára álljon itt 
egy mondata, amely mintegy márkája 
a többinek. »A Balaton romáatos 
partjain a terméssel annyi piktora 
remekáTel oly sok nemzeti emlék ee 
hagyomány olvad ádea harmóniába*, 
i mai ember miében kiesé talán 
idegeoaaeraen hangáik ez a mondás, 
de r költői léleknek mágia kedve., 
•ert a régt roamaringillatn boldog 
világol jaltatja eezébe. > 

Koaauth Lajos az ő ragyogó 
stilnaában a varáaalatba víztükröt igy 
dicsőin: >Cale van, — azon este 
egyike, melyeknek szelíd nyugalma 
ban a számoló ész el andalodik, min
den gondolat a szívben terem, as 
e ml ekei etpara képei feltOnni sseretnek 
a .tárgytalan merengés előtt s a jö
vendőnek sejtelmeivel gőzslskokká 
egybeolvadnak. Szép es a Balaton, 
azép mindenkoron, aaép midőn eeen 
des, foltonként színét változtatja, 
szép, midőn s vihar kO-elgéaét ha
ragos szint Oltva jelenti, de legszebb, 
midőn a felkelő nap az első sugar
asomét, vagy a teli hold a bájos 
fényosomót göndör vis ezinén végig 
löveli. Ki a Mindenható mosolyát egy 
földi képben látni sóvárog; ezt nesze 
meg.* ... 

íróink kOzOl Jékal volt az, aki 
legtöbbet tartózkodott a Balaton pe 
remén. Neve Oaaseforrott a Balaton 
ual. A csodás vízzel való állandó 
szomszédságának tulajdoníthatni, hogy 
bőrös erejű tollát, oly gyOoyOrO írá
sokra inapirálta a ló szépeégétől meg 
ittasait lelke. Műveinek egyikében 
mondja' •Csodás, kettős ereje van e 
tóaak: a teatet megedzi a a lelket 
elkomoritja. A mell felszabadul, az 
étvágy kegyetlenül követeli" lesz, ha
zam amellett valami méla, bánatos 
érzés lepi meg a kedélyt, mely a 
rege világba andalít vissza « Meg a 
befagyott Balaton ssépeégét ia him-
nuazoaan. tudta dicsőíteni Ennek adja 
Bizonyságát egyik legvonzóbb írás
művében, az • Aranyemb»r«-ben. Ezen 
regényének balatoni képei a Balaton 
költészetének legragyogóbb gyöngyei. 
Aa u. n. >Bianás« leírása egyenesen 
megrázó. 

Eltvőa Károly, az .utazás a 
Balaton kOrfll* eimü három kötetei 
aagy manka írója ia a Balaton ra
jongói kosé tartozott. 0 azonban 
nem annyira leírója, mint inkább 
krónikása a Balatonnak ée Vidékének. 
Sajátságos, a maga nemében egye 
dűli irásmű aa A könyve. Minden 
válogatás nélkül mondja el mindazt, 
aszú etaébe jat s aa elmondottaknak 
csak annyi közük van egymáshoz, 
hogy színhelyűk kisebb-nagyobb tá

volaágban ott van valahol a Balaton 
kornyékén. Müvének beveaető szaka
szában a többek kOaOtt a következő
ket mondja: »A Balaton ábránd éa 
költészet, történelem és hagyomány, 
édee-boe meeék gyBj temtnye,. DlOoOe 
magyar emberek ősi fészke, büszke
ség a maliból a ragyogó reméoyaég 
a jövendőre.* i 

Endrééi Sáadar, i.mert nevfi 
ironk .Balatoni ég alatt* cimü kö
tetében ig) ád kifejezést elragadtalá-
aának: .Légy üdvözölve százszor, 
szazez-r-zer, kedves vidékemI A hét 
köznapi gondok, az élet távol tarta
nak lOled a hónapok helyeit be kell 
érnem néhány héttel, — csak néhány 
hétig lathatlak a almodozbatom keb
leden, vadviragoi mezőiden, aztán 
elválunk a arcod mosolyával, e mo
soly édes emlékéivel szépítgetem 
hosszú, feibős telemet. Levegőd maga 
az élet. S e h o l a világon nem lehel 
édeeebben pihenni, miuta le sugaras 

' partjaidon. Ha meghalok: itt temet
tetem ei magamat, arccal a víz felé 
fordulva, hogy az ítéletnapi ébredéi 
kor tekintetem legelsőbbeo is e vidé
ket lássa.< i. 

Sziklzy ianos dr. a Balaton-
kultusz egyik leglelkesebb vezére e 
egyben a magyar tenger legismertebb 
írója éa költője ezeket írja; »Van 
egy tája a Dunántúl regényes domb
vidékeinek, mely méltán lebet Ma
gyarország büszkesége. Egy sajátos 
vidék ez, aminő nincs több az or 
szagban, melynek társat nem lelátjuk 
Európában, annyira sajátos. Ez a táj 
a Balaton vidéke, melyek középpontja 
maga a Balaton, az u. u. magyar 
tenger. Midőn páratlannak mondjuk, 
nem a rajongás, vagy helyhez kölött 
elfogultság adja tollúnkba a szót. A 
Balaton valóban pá.ailan jelenség. A 
regényes, rendkívül változatos alakú 

I bazalt hegyek kOzl szélesen, tenger-
i ként elterülő vizlükOr derűit, barat-
j sagoa, ba rámosolyog a tiszta ég, — 

haragos, félelmetes, ha vihar kerbá-
J ceolja, de sohasem zord. A vidéknek 
I e kedvességét nem találjuk másból. 

Modern elbeszé őink közül, a 
' legkiválóbb szellemek képviselőjét: 

Herczsg Faraaosl is többször meg 
I ihleti a Balaton. Ennek á lónak — 
I úgymond — mindig voltak költői ée 

rajongói. A Balaton felbecsülhetetlen 
gazdagsága ennek a azegény ország
nak. Nem a külOmb európai tavak 
egyike, hanem a legkülönb valameny 
nyi között. A 'feriuéozeti kincsek gi
gantikus medencéje, amely arra való, 
bogy magához vonzza hál orazág 
természetbarátait, gyógyulni, üdülni 
és szórakozni vágyó fiataljait,öregjeit. 

Többünknek volt már alkalmunk, 
hogy külföldi vendegeket kalauzoljunk 
a Balatonra. Minden idegennek rögtön 
feltűnik a tájkép apecialia magyar 
jellege, amely különbözik mindentől, 
amit európai vagy amerikai szem 
vaiaha latolt. A balatoni naplemente, 
a holdfényee vártakor, a tó felett 
vonuló felhő, a víz gjöogylényüszín
játéka, a kisbalatoui nadaarilag, a 
tihanyi ée badacsonyi vulkánok pro
filja: olyan képek, amelyek a lélek -
zetet elállító azápeég erejével ragadják 
meg a fogékony lelket. Heroseg Fe
rencnek gyönyörűen megirt művei 
sorába tartozik • Balatoni re
géje*. Ez a rege isgnagobb költe
ménye irodalmunkban a Balatonnak, 
egékesebb dicsérete szépségeinek. 

,- Bartha Miklós a természet 
mesteri festője .Innen onnan* című 
útleírás gyűjteményében igy ir a Ba
latonról: >E oag, tömeg víznél von
zóbb tárgyat nem ismerek. Ki nem 
mondható várása van" s partján való 
andalgáanak. Aa embereket megszállja 
vidékeinek szelídsége, miként az apos
tolokat megszállta a galamb. Az em
beri lélek összeolvad a természet 
cseudeseegevel a nem tud elteim azzal 
a miszticizmussal, melyet e tó vég
telen tüköré iiyuit, midőn a láthatá
ron a reá borult égboltozattal öleiké 
zik. Versbe való kép ez, melyre 
alkalmaa dallamot asak Pao fuvolája 
teremthat. Ha itt laknám, még Him-
fynel íz azereimesebb volnék.* 

(Folyt, jtöv) f . ~ 

Az időjárás és a lalajerő. 
A terméshozam mint tudjuk áz 

időjárás, a talajerő . ée a mueles 
(talajmunka, növényápolás) együttes 
eredménye. Tudjuk azt is, hogy es a 
három tényező valamennyire pótol 
balja egymást olyan értelemben, 
hogy pl. az időjárás kedvezőtlen 
esélyeit jóerőben levő ee jól munkált 
talajban a növényzet könnyebben 
elviseli, vagy csapadékosabb évjárat
ban a gyengébb fold ia kielégítőbb 
termést adhat, tehál az ápolás hiá
nyosságát ellensúlyozhatja a jó idő
járás és a jó talaj. Legjobb eredményt 
persze akkor kapun., ha az összes 
termelési tényezők a legkedvezőbb 
formában jelentkeznek. 
A nuvénytaplalkozas nedves és szá

raz évjáratokban. 
A mostani évjáratot ország

szerte a bőséget tavaszi ét nyáreleji 
csapadék jellemzi, melynek következ
tében különösen a tavasziak, a kapá
tok, rétek, a szántóföldi takarmányok 
áltálában jó termést adnak. Számla 
lan esetben rámutattunk már arra, 
hogy csapadékot évjáratban általában 
jó a termés, még a gyenge talaj is 
kielégítő termést adhat, mert a .nö
vényzetnek a bőséges nedvesség még 
gyengébb talajban is aráaylagosao 
elegendő tápauyagot szállít. 

Másként áll a belyzet száraz 
évjáratban, amikor a növényzet kevée 
talaj nedvességre van utálva. Ha a 
talajban bőségesen vau könnyen fel
vehető nüveuyi tápeuyag, akkor a 
nOvényzet csekély talajnedvesség mel
lett ia kOnnyen táplálkozik. Ezzel 
szemben a sovány, kizsarolt talajban 
osak sok víz segitaégével volna képes 
arra, hogy abból az élete fenntartá
sához a szükséges tápanyagot meg 

azerezhease. De mert száraz időjárás 
ban erre lehetőség nincs, ezért a 
gyenge talajokon a növényzet a fej
lődésében hátramarad, esekbaioar 
jelentkezik a tápanyaghiány, a fejlő
dés végül megakad, ami azután a 
-kevesebb, sokszor ragyou gyenge 
termést eredményezi. 

Mindezek egybevetéséből tehát 
arra az eredményre jutunk, hogy a 
szárazság ellen nagyon jó védelem a 
termes 'biztonsaga szempontjából ál 
talajnak tápanyaggal való bőséges 
ellátása és minél szárazabb időjárás, 
annál inkább szűkség van a talajon", 
megtelelő gondozására, általában 

.' azokra az eljárásokra, amelyek a' 
talaj lápanyagkészletét'fokozzak. 
A mostani évjárat után mik a teen 

dok a talajaro szempontjából ? 
Ezek ntáu már most rá ke.l 

mutatnunk arra, hogy az idei csapa
dékos évjáratnak a jövő évi terméére 
milyen hatása lehet. Ar idei bőséges 
talajnedvesség és a tavasziakban var
rató jo terméé á talaj tapanyagkész-
letét rősec itéuybe veszi a gyen
gébb talajokat valósággal kiéli. Ebből 
az a heiyzet áll elő, hogy a jOvő 
évben osakis á jó erőben levő tala
jokon várhatunk kielégítő termést 
még gondos nittelés és jó időjárás 
melleit is (öldieink különösen ra 
lesznek ulava a kedvező csapadék
viszonyokra. Ha a csapadékviszonyok 
nem lesznek külőoOsen kedvezők, 
akkor a gy ngébb talajokin a mos
tani csapati -kos évjárat visizaha'.asa 
ként a tern.es sikere nagyon ia bi
zonytalan I sz, mert mim az imént 
jellemeztük, a gyengébb talajokat 
valósággal i iéllo a mostani sok csa
padék. Bajét kell tehát vennénk a 

dáay télen át ia itt marad. Néhány 
évvel ezelőtt, mikor a meséket az 
egerek lepték el, több helyen láttam 
itt télen ie a nagy őrgébicset. Ez 
mind a bárom nagyon haszaos ma
dár és figyelmébe ajánljak ugy a 
gyümölcstermelő, valamint a mező
gazdáknak, hogy a fészekromboló 
fiatalságot, ezek hasznosságára figyel-
mesteaaék. 

A vCröevérése megint egy na
gyon hasznos madarunk, mert ez 
.megint kizárólag féreg és rovar pusz
tító. A legnagyobb elleasége aa ege
reknek, ürgéknek éa hörcsögöknek. 
Galambnagyságo madár, as egéaz 
teste rozsdavörös tollazatúi van fedve 
és zsákmányára a levegőből csap le. 
Fásakét legszívesebben a magasabb 
lakra rakja, erdők sséléo vagy líge-
toibeo,de néha magánosan álló látra ia. 

A kia karvaly galamb nagysága 
madár, szürke tollazata vaa és víl-
zmiebea repüléséről fellehet ismerni. 
Kizárólag ragadozó, vagyis húsevő, 
ámít megfoghat élő állatot, ds főleg 
madárfaját, azzal irgalom- nélkOl 
élbáoik. Mindent röptében kap el, 
dögre nem megy. Erdőkben és na

gyobb ligetekben (észkel, magas fakón, 
néha a vörös veiesátis megtámadja 
Igen elvétve, ba egeret; Srgét vagy 
hőrcsokOt fog és osak a madarakat 
pusztítja. 

Az egerész Olyv szinten szürkét 
barna tollazatú, varjú nagyságú ra
gadozó madár. A mező felett repülve 
oaap le az egerekre, menyetekre, 
ürgékre és hörcsögökre vadászik, de 
ugy tudom, a logoly éa nynlpeoseayét 
Sem veti meg. Az erdőkön vagy na
gyobb ligetekben fészkel magasabb 
fákon. 

A nagyOlyv, vagy (tyukölő ká
nya), már ennél jóval nagyobb szür
késbarna madár. A test nagysága 
már egy jól kifejlett facáukakatával 
vetekszik, de a zaákmáoyái a fácá
nénál jóval nagyobbak, ugy hogy már 
kisebb sasnak felel meg Kizárólag 
húsevő éa vérengző madár. - Lassan 
hoz a földeken végig éa ug; csap te 
áldozatára, de ha kell, azt röptében 
ia elkapja a levegőben. 

Egy ízben szemtanuja voltam 
vadászat közben a Cseren, mikor a 
nehezen- sebzett nyulamat megtá 
madta és leteper.e. A távcsővel néz

tem a harcot, a sebzett nynl véde
kezett és két lábra állva pofozta éa 
harapta a nagy tyuköl.lt. de mind
hiába, az Olyv lett a győztes. Amire 
oda értem, mintegy 1000—1200 lé
pésre, a uyut már ki volt terítve, 
mindkél szeme ki volt vályva, a hasa 
pedig föltépve, amiből a belek lógtak 
ki. LOvésre nem kaphattam mert a 
terület sík volt és " már messziről 
észre vett. Egy "más alkalommal a 
szemem láttára, előttem talán 80 
lépés távolságra kapott el egy lekete 
varjut éa felszállt vele egy magaa 
nyárla tetejére és ott Ojte meg. Saj
nos, puska nem volt velem, mert 
csak sétálni mentem, tehát nem tud
tam neki ártani. Sokáig ballottam a 
varjú tirását, mire végzett vele, mert 
annak ia azivós a szervezete, tehát 
elég erős lehetett a küzdelem Azt 
pedig számtalanszor láttam, mikor a 
fogoly csapatra lecsapolt éa az elfo
gott foglyot a karmai közOtt vitte 
tovább. Fészkét magas lakra .rakja, 
a sitkei erdő évszázados tölgyein 
több fészket IáUam. Sokseor annyira 
merész, hogy lecsap az udvaron sze
degető tyúkok közú és onnan ragadja 

el a zc.ikn. ny it. azért is kapta a 
nevét. 

Az itt felsorolt ragadozó mada
raink közül a legtöbb in telel nálnok. 
Sokan állítják, bogy a vOroá vércse 
elköltözik, de en több ízben láttam 
télen is nálnnk vörí's vércsét. 

A szarkát és a varjnkat nem 
írjuk le, hisz azokat szintén ismeri 
majdnem minden ember. 

A szajkó kia galamb nagyeágu 
madár, elég azép vörOses barna tol-
lazattal, fejbóbitával, a szárnyai fe
keték, fehér és káktollakkal tarkázva, 
a farka elég hosszú fekete. Kizárólag 
erdei madár, de a ligetekben ie kOlt, 
fészkét magasabb fákra rakja. A 
magvakat és keméoyhéjju gyümölcsül;-
diot, mogyorói, gesztenyét és makkot 
szereti, de állítólag a kisebb madár i -
kal és madártojásokat is elrabolja. 
Téli időben a kertekben is. látható 
ée rikácsoló.hangját gyakran baliatja. 
Alinolag az erdei vadnak ez a kémje 
ét őre, mert ragadozó állat (róka, 
macska vagy ember kö/eledtare nagy 
hangon jármát és ezzel figyelmezteti 
óvatosságra a többi állatot. 

(FiilyL köv.) 

http://tern.es
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termes bizonytalanságának aziét, hogy 
a mostam jobb termés áltat előidé
zett fokozottabb Kpmyazhiányt al
kalmas eljárásokkai pótoljak. Ezek 
a i alkalma^ eljárások: a jó talaj 
munka (tarlóliantas, őszi tnt yszántás, 

"növényápolás sttk) minél gondosabb 
keresztülv.tele, .-helyek a talajban 
leró nyers tápanysgok feltárását él 
a növényzet fejlődését elősegítik, ds 
főként alkalmas a megfelelő trágyázás 
istallótrágyával, indokolt os-tekben 
zöld trágyázással és mesterséges 
trágyafélékkel is. A talajban bősége
sen kell, hogy legyen kész növényi 
tananyag, hogy szárak időjárás ese 
lén (hasai viszonyaink között essél 
mindig már előre kell • számolni) s 
keres talajnedvesség mellett is ele
gendő tápanyagot találjon a nö
vényzet. 

Az öntözésre berendezett gaz 
datigokról is tudjuk azt, hogy a fo
kozottabb vízhasználat eredményes, 
do ós: k akkor, ha a tObb terméssel 
kivitt nagyobb tápanyaghiány pótlá
sáról teljes mértékben gondoskodunk. 
Ha ext elmulasztják még öulözée 
esetén is csakhamar beáll a vissza
esés és aa öntözés hiábavaló lesz. 

Az őszi kalászosok elővetemé-
nye mint tudjak a pillangós takar
mány, a korán lekerülő kapás éa a 
talajt jó erő és szerkezeti állapotban 
visszahagyó egyéb növények (trágyás 
takarmány, o ajosok, hüv-lyesek). 
Esek a folyó . évben mind erősen 
igénybe viszik a talaj tápaayagkéez-

letét, esek kokott a leginkább pót
lásra siotnlo nitrogént, foszfort ée 
kalit egyaránt. As idén tehát foko
zottabb mértékbe* fennáll a szüksége 

j annak, hogy as óaai kalászosok alá 
adjunk foszfor tar almu műtrágyát, 
szükség esetén nitrogén tartalmat is, 
ennek egy részét fltJszel, másik részét 
tavasszal fej trágyaként. Homokos, sót 
sok kötött talajon is emellett a káli 
pótlására is sokszor atBkség -tehet— 

Az óaai vetésű pillangós takar
mánynövények, mini általában a pil
langósok, mindig hálásak a foszfor 
és káli tartalmú műtrágyák iránt. 
Nemcsak a termés mennyiségét fo
kozzák jövedelmezően, hanem foko
zód k ezáltal a talajban a nitrogén -
gyűjtés ÍS, a talajt tehát tápanyagban 
mindenképen gazdagítják. Minél jobb 
termést adplt aa etővstemény, mely 
téhat a földét ezáltal, mi i t mondani 
szokás »meghuzta«, annál inkább 
szükség van a foszfor és a kah hiány 
pótlására s pillangósoknál. 

As őszi mélyszántás elvégzése 
mindig fontos, de es az idén még 
nagyobb jelentőséget nyer, mert mint 
tudjuk, nemcsak a szárazság ellen 
nynjt hátimtól védelmét, hanem elő
segíti a talaj nyers tápanylgkészle
tének a feltárását ia A 'tavasszal 
belevetett növényzet tehát több kész 
növényi tápanyaghoz jnt. Persze ez 
korántsem-pótolja a tavasziak alá is 
az id"én fokozott mértékbe! szükséges 
trágyázást Idth hajót 

mezőgazd. kamarai titkár 

2415 község jelentette bé a Turul Szövetség 
egészség-propagandájában Váló részvételét. 

A b e r l i n i O l i m p i s s z után. 
Nincs a csonka haza terü

letén belül , de azon kivül sem 
talán egy magyar sem, kinek ne 
dagasz taná önérzet te l a keblét 
az a tódat , hogy a d e r é k olim-
kondink micsoda gyönyörű ered
m é n y e k e t ér tek el Be/linben a 
közelmúlt hetekben lezajlott o l im-
pi ászon. 

Egés- bizonyosra veszem, 
hogy száz és s z á z terv és pre
pozíció merü l fel a sportkedve
lők és sportolók k ö r é b e n , el
á rasz tva az Ö T T-ol, hogy 
továbbra is b iz tos í thassak s z i 
m á n k r a a vi lágraszóló sportfölé-
nyünke t m á s , ná lunkná l sokkal 
nagyobb s z á m ú és vagyonosabb 
n e m z e t e k n é l . 

Azért nem é r z e m magam 
arra hivatottnak, hogy az OTT-
nak i rányt matassak, vagy taná
csot adjak arra nézve , hogyan 
lehetne még nagyobbá fejleazteni 
az eddigi spo r t e r edményeke t ha
z á n k b a n , csak arra akarok n é h á n y 
szóval r á m u t a t n i eme rövid kis 
é r t e k e z é s e m b e n , bogy a falusi 
fiatalság spor tolásával az ál lam 
mindezideig nagyon, de nagyon 
keveset törődöt t , pedig k ö n n y ű 
volna ezt a mulas- lást orvo
solni. 

Tudom, hogy legtöbben azt 
fogják válaszolni nekem eme 

^^o lyös .k i je lentésemre , hogy fa-
l a t i ember l é temre még azt sem 

- tudom, bogy a levente intéz
m é n y b e n vannak lefektetve a 
spor to lás ra vona tkozó rendeletek 

-és direkt ívák 
De é p azér t , mivel falusi 

-lakos vagyok és két községnek 
(Magyargencs ésKémeneshőgyész) 

-Vagyok a levente e lnöke, látom 
ée tapasztalom, hogy az előirt 

levente foglalkozás lelkiismeretes 
be t a r t á sa mellett nem marad idő 
a spor to lás ra s annak egyik leg
szebb á g á r a , az ai let izáláarg. 

A n é m e t e k szükségé t ' é rez 
ték annak, hogy a katonai szol
gálat idejét felemeljék 2 év re . 

Mi magyarok annyit dstk-J 
t e h e t ü n k a n e m z e t ü n k és a fa
lusi ifjúság tes tku l tú rá ja é rde
kében , hogy a heti két órai 

j levente foglalkozási időt felemel
j ü k 3 ó rára . 

Ezen harmadik ó r á n a z u t á n 
csak a kü lönböző spor tágak gya
kor lása volna faganatos i tha tó , 
de azt oly é lveze tes f o r m á b a n 
kellene nekik nyúj tani , hogy ked
vet kapjon á falusi ifjúság hozzá 
és a z u t á n ráé rő szabad idejük-
béri minden hivatalos a p p a r á t u s 
nélkül ők maguk is fognak tre 
nirozni é s sportolni. 

H«- fizikai erejük és intelli
genciájuk meg van hozzá , csak 
helyes i r á n y b a n kell vezetni 
őket , ugy igen s z é p e r e d m é n y e 
ket lehet velük e lérn i , minek 
ugy maguk a spor to ló ifjak, 
mint a községük é s szerelett 
h a z á n k látja a h a s z n á t . 

" Á méznek nagy hatása vas az 
egészségre. A méznek nagy tanere
jét, gyógyító hatását régen elismer
tek, de azt nem alkalmazták as 
orvosi tudományban olyan mértékben, 
mint kívánatos lett volna. Most egy 
bécsi orvos kimutatta, hogy í méz
nek a vér összetételére is nsgy ha
tása van, különösen gyermekeknél. 
Egy bécsi árvaházban 00 gyermeken 
végeztet kísérletet. Hat heti mézada
golás után a vörös vérselytel szapo
rodása 85 százalékkal kedvezőbb 
volt, miot s többi gyermekeknél. A 
testsúly gyarapodása kétszer olyan 
nagy volt, mint normálisan. 

A Tóról Szövetség Őszi egész
ségügyi propagandamunkája nemcsak 
a főváróiban lólyik, hanem kiterjeszt
tette azt az ország valamennyi var
megyéjére, városára és községire Ti. 
A varmegyék ée varosok ma már 
valamennyien bejelentettéi, bógy 
résztvesznek a Túrni Szövetség pro 
pagandá munkájában ngy a vonátkt-
állítás, mint az Őszi Magyar Nép Hete 
ciklus idejében. Különösen érdekes, 
bogy az égy év óta lofyó népegész
ségügy i propaganda milyen komoly 
hatást tett a községekre, mélyekhez 
kérdőivekét bocsátott ki á Tégváry 
Jóisel országgyűlési képviselő és dr. 
Dérczy Ferenc vezetésével működő 
intézd bizottság. A kérdőívekre adóit 
válaszokban 2415 község jelentette 
be az országos propagandában való 
részvételét Valamennyi község tagot 
jelöl ki az Egészségpropagánda Bi
zottságba, mely a Magyar Nép Belé 
koagresszuss keretiben tartja meg 
ülését Egyben bejelentették a helyi 
problémákat is, melyekét ez alkalom

mal tárgyalás alá vesznek s a 
egy némelyike országos é . 
tarthat szamot Ugyanezekben a _ 
,,egekben erős propaganda indult inég 
áiré f i , hogy az Őszi rendkívül uiVós 
és látványoüágszámbá menő kíál'fí-
táson s folvó évi szeptember 27 tói 
október 14-ig érvényéi félára j m y t k 
tévén mentül számosabban utazzanak 
fel Budapestre, aho! komoly idegen 
lorgalmi tényezőiek lehet int mar 
tekinteni a Turul Szövetség ÓVzi 
rendezéseit. 

A községek nágyáriűyb. 
kezesé arra mutat, hogy a né 
ségüsv szolgálatában valóban" orszá
gos és oljan arányú mozgatom fej
lődött ki, amilyenre még nem volt 
példa Magyarországon. grdeklŐrléssel 
tekint mindenki az Őszi kiállítás é-
kongréSsins 'élé, amelyen nemcsak áz 
altalános egészségügyi, hanem az 
azokhoz kapcsolódó szocii f i és gaz
dásági kér íések Is szenzáció érijével 
ható módon kerülnek bemutatásra és 
tárgyalásra. 

Talajjavítás meszezéssel 
"• ' ' t Az országoa Mezőgazdasági Ka
mara'közbenjárására a Salgótarjáni 
Koszénbánya R t Igazgatóságával 
olyan egyességreTuloTlTlíögy a jatda— 
kőzöuség a méaszegény talaja birto
kait próbameszezéstel kipróbálják, 
annak talaját díjmentesen megvizs
gálják. Tudvalevő dolog, hogy a mész-
szegény talajban eredményesen nem 
lehet termeszteni igen sok gazdasági 
terményt, azért az Országos Mező-, 
gazdasági Kamara és a lObhí kama
rák is azon fáradoznak,hogy ezeken 
a méaszegény, ezért terméketlen, 
vagy csak sílányan termő méaszegény 
talajokon díjmentes ineezezé.i pró
bákat végezzenek és ennek eredménye 
nyomán a föld termő képességét 
sokszorosra fokozzak. Az eljárás a 
következő: Válasszon ki a gazda a 
méaizegéuygyanus területéből kb. 
900 négyszögölet, ahova a jövő ta
vasszal valamely érzékeny inéezked-
velő növényt vessen, (luozerna, szö
szös bükköny, baltacin, bab, árpa, 
cukorrépa, repce, mustár, spenót, 
spárga, majorina, kömény stb.) me 
lyeket méaszegény talajban sikerré! 
tenyészteni nem lehet A mésézcgény-
séget ugy állapíthatjuk meg, hagy 
veszünk a gyógyszertárban 10 száza 
lékos sósavat, vagy igen erős ecetes 
és a kijelölt földön több helyen cse
pegtessünk te é t há sshol sem ész
lelünk pezsgést, ássunk le 30—30 
centiméterre éa ha itt sem találunk 
pezsgő talajra, akkor a terület alkal
mas meszeaéti próbára. E-.esetben 
10—15 helyről vegyünk egy kis a ni 
hegynyi mennyiséget MO—30 cm. 
mélységig, ezt jól keverjük Össze, 
belőle egy félki'onyit tiszta vászon 
zacskóba varrva tegyünk félre. Azután 
újból vegyünk próbát, mostmar 30 — 
40 cm. mélységről, ezt is csomagol 
jak be ugy. mint font mondottuk, 
azután mindét csomagot egybe kötve, 
mindegyikbe égy kis táblácskát be
lekötve, melyen legyen megirva a 
gazdaság pontos címe, feltalajt, vsgy 
altalaj megnevezéssel, azután az igy 
egybekötött két csomagot adjuk fel 
a következő címre: 

Országos Chémiai. In'ézét Bn-
dapett I I . Keleti Karoly utca 34. as. 

A talajmintákat folyó évi szep
tember hó 10 ig kell beküldeni. 

A gardának-más dolga nincsen, 
ha a talaja szegény, ingyen kap 1—2 
mázsa m észt ragyát as Országos Me
zőgazdásági Kamara urjaa- éa igy 
módjáb a lesz kipróbálni mészszegény 
birtokainak termőképességét. 

Az egész aljai 
küldendő bé: Országos 
Kamara talajtani osztálya 
Szabadság t i r 10. 

M M 
Méghat: Baltazár puspok. B d 

tazar Dezső, a refermátnsok világhírt) 
püspöke szerdán éjjel Hosszas atra-
vedés etán elhányt Halála ón 
szerte nagy részvétet keltett 

Aratási hálaadó I t t sa tHr t t l t i . 
Ma vssardap délelőtt fél l é órakor 
az evaug. templomban aratási hálaadó 
istetttisi telet lest. 

Eljigyzet. Póeáa Lajos, a ó'éfl-
dömölki apátság rőkertésze ma '.trtja 
eljegyzését Csákány Irébkévél KOkép-
iazkázoo. 

Hivatafvlzagálát. A celldömölki 
közkórhazban Nemere számvevőségi 
főtanácsos hétfőtől kezűvé négy napon 
ál hiva'lalv zágalatot tar tó l t 

Vsiipofi mérkőzés. Ájninlkjra-
sárnap délután a -Nesz idő mint 
elmaradt Ostffy cser.késiek vízipóló 
mérkőzése jó. idő esetén ma dilutao 
fél 3 órakor lesz a csapat svizitele 
pén«,« Martca téglagyár .nagymeden
céében. , előtte és ulanoa .sátá
nénak ázitie. 

Falvak é t tanyák t é t i az w 

okt. 3—4—5—6. napjaira Bodapeatre 
hivta egybe a XXVÜ. Országot K i -
lolikói Nagygyűlést, lka MM Nagy
gyűlés egész propagandájával fc fái-
vak ét tanyák népe feli fontol. 
sKrisztos és I fiiak Jelmondatban 
osocsósodik ki at idei Naggyotéí 
munk. ja. Ak Országos Elnökség rrroM 
kOld'e szít Sz ország mindeö révrébe 
Otszinnyomasn Naggyttléste robortó 
lalragasral. A falragasz elflteVébeu 
ildasra nyújtóit kézzel AH tfrisztua, 
előtte muikátln abrakaival séfóM 
magyar falu terét el, amelytől egy 
hatalmas elfelé törő bnzaraláaz Bő 
ki. A művészi falragaszt Wéruér 
Margit festőművésznő teVvezte. K i t t i 
egy időben küldte meg központi fwla , 
t »k«ielitesgyorsok. kéttrmnyótnSsrj 
f •Iragarzf.i, amelyét Koppány György 
plakálterv.-zö művész készített. A 
falragasz n egy gigantikus méretű 
ha t i lmn keretet áll, amely mellett 
dübörög a keresztes gyors mozdonya, 
ugyanakkor küldte meg s Nagftyfl 
lésre és keresztes gyorsvonatokra vo 
n alkotó összes tudni varókat ia. Már 
az előjelekből is lat-tik, bogy szín 
pompás és gigantikus aránya test a 
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magyar katolikusok ezidei táborba-
száltása. Hogy minél nagyobbaraoyu 
r e f y W * " ' * »«'»» ^ Országos 1 El-• 
oökiég as Aelio Catholika egyház
megyei központjait éa egyházközségi 
•serrozeteit, hogy mar most inditsá* 
meg propagandájukat a NaggyUles 
sikere érdekében. Színpompás tesz, 
mert a Naggyüiés okt. 4,-iki megnyi
tóünnepségén és az ezt követő Kuka 
risztíkus körmeneten a tsuyák és 
falvak iiipe színei népviseletekben 
vonul majd fel. Gigantikus lesz, mert 
mar eddig is 10 keresztes gyorsvonat 
beállítását kértek, hogy íe.hozza a 
vidék népét a jővárosba. K oez járul 
még a bányavidék s a pestkornyéki 
katolikusok demonstratív megjelenése. 
Ezenkívül az egyéni utasok részére 
kivételesen 50 százalékos kedvezményt 
biztosítottak,amely nagy kedvezmény 
következtében szintén ezrekre és ez
rekre (ehet szainitaui, akik egyénileg 
jOnoek majd fel as idei Naggyülésre^ 

Balesstek. Nagy István 35 éves* 
egybázashetyei cselédnek jobb térdét 
a ló megrúgta a kocsiban. — Hajba 
Dezső 1'3 éves kdlsóvati tannló á 
kerékpárról leesett, minek következ
tében jobb alsó karja eltörött. — 
H. gedűs József 25 éves kemenesszent-
péteri utépitö napszámosra kaviosbá-
nyászáa kosben rászakadt a kavios-
réteg, a hal lábát eltörte. Mindhár
mukat a celldömölki köekörházban 
ápolják. " :" . -' 

A községi elöljáróság közhír
ré teszi, hogy folyó évi szeptember 
hó 1-tól a 16 éven aluliak részére a 
kerékpározás a következő utcákon és 
tereken betiltatott: gróf Tisza litván 
utcában, Szent BárTjbasTg~fSren7^HT>l̂  
lósy téren, Gyarmathy terén, dr. Géfin 
Lajos utcában, Koptík Apatur utcában 
gróf Széchenyi István utcában, Ostffy 
téren, Nemesdömölki utcában, Kossuth 
Lajos utcában, Horhy Miklós téren 
és a Baross utcának a vasút állo
mástól a vasúti aluljáróig terjedő 
részén. Felhívja az elöljáróság a la
kosságot e rendelkezés pontos betar
tására, mert az ellene vétők fel rész
nek jelentve. 

Az iivegszsmá döstőblró. Sz a 
oime annak a rendkivOl érdekes ké
pekkel illusztrált cikknek, amely Tolnai 
Világlapja nj számában jelent meg. 
A legkiválóbb megyar írók novelláin 
kiVOl számtalan pompás cikket, ripor
tot, naryszert folytatásos regényt és 
kecel 100 remek képet talál az olvasó 

kOzépmagyarországl 
•uotorklub folyó evi 
b^án '%csZemet re~fm1és^ 
bekötött dtszuborozast reudez. Áz 
emléktúra résztvevőinek befutása 
szeptember 6 an, vasaruap délelőtt 
9—10 óra közön lesz Kecskeméten 
Nevezési dij 2 pengő. A nevezésekét 

. a középmagyarórszági automobil éa 
I motorklub központi igazgatóságának 

Kecskemét, Ráióe*i-ut 17—1« címre 
eaeptember l - ig kell beküldeni. Mm-
den benevezett beérkező megkapja az 

: ez i r a ómra készült művészi emlék-
| plakettet. Indulás tetszés sz-rint bár

honnan. A rendezőség kén a vészt -
j vevóketr hogy balkarjukoo 5 cm. széles* 

nemzeti szioü karszalagot nénijének, 
t Kt tzése t . Az evaug. ifju=agi 
I egyesület ezutou ia kö.-zönetet mond 
[ Molnár Mihály nrnak, aki Otthona 
j díszítésére egy szép kivitelez.sfl R i -
l kóozi plakettot adományozott. 

Elszöktek a -Clrku.! titán. A 
I mult héten Veazpréub-u-játszott a 

Garlei cirkusz, ahonnét varosunkba 
I érkezett. Három veszprémi kis gyer

mek, oévszerint Borbély József 13 
éves, Korvéiser Gyula 12 éves és 
Korveiser László 10 éves veszprémi 
gyermekek sunyira megszerették a 
cirkuszt, hogy hétfőn reggel elszöktek 
hazulról és szerdái reggel elfogták 
Celldömölkön őket,. Kihallgatásukkor 
elmondották, hegy artisták. szerettek 
volna tenni, azért szöktek el hazu.ról. 
Hazatoloncoltak őket Veszprémbe. 

- Szabadságon. Sándor Zsigmond 
máv. tauacsos, o z'alymérnök augu.z-
tcs 17-től .-ze némber 16 ig -zabad-
ságon. van. Szabadsága .alatt Illés 
József főmérnök helyettesíti. 

Elhunyt arasizoay. Ozv. Ma
gyar Eekné, szül. Wieser Antónia 80 
éves korában hosszas szenvedés utan 
eltűnt. Temetése szerdán délután volt 
Sopronban nagy. részvét mellett. Az 
elhunyt úrasszony Magyar Elek Ruszt 
volt polgármesterének volt özvegye 
és néhai Ozv. Tory GyOrgyné nővére. 

Uj egyesület Magyargencseu. 
As elmolt vasárnap délután megala
kult Magyargenosen as ifjúsági sport 
Önképző egyesület díszközgyűlés ke
retében, A díszközgyűlésen vitéz Her-
telendy Béla nagybirtokos, ny. huszár
ezredei elnökölt, elnökké csengeri 
Háoxky Egont, társelnökké Dnger 
Jóaeef ev tanítót választották meg. 
A díszközgyűlésen részt vett Gayer 

automobil- és i veket azjosztályfónökök szept. 4-én 
szejilember hó I délután 4—5 óraig^ osztjáz ki. A 

rendes' tanítás szept. 9-én reggel 8 f tisztviselő. A 8 "fir a «litaban cSmü 

házi Elet, hogy jelentkezzék a szerző. 
Aki most jelentkezett; egy makói 

népszerű képes l apban .To lna iT i l ág^4-l °* l*^^? ! í*L* lapja egy száma 20 fillér. 
- .. Cseh elismerés a magyaroknak. 

Schalz Ignác cseh szociáldemokrata 
képviselő, a napokban Brosovszky 
Igor cseh nemzeti szocialista képvi
selővel Prágából Pozsonyba utszott, 
A vasán' fülkében rajtuk; kivol három 
tagú angol család — férj, feleség.es 
leány-— foglalt helyet. Schnlz egy-
iaben magyarul váltott néhány szót 
Hrusovszkyval és az angolok meg
kérdezték, hogy milyen nyelven tár
salognak. .Magyarul. — felelte Sohulz. 
Magyarul én is tudok — mondotta 
az angol leány — Nem, nem, soha I 
Dgy-e, es magyarul van? Schnlz és 
Hrusovizky elképedve hallották a 
magyar revíziós jelmondatot és meg
kérdezték as angol hölgyet: hol tanulta 
est* Angiimban, volt a válása. Most 
meg Magyarországba utazunk, mert 
nyaralni és olcsón szórakozni csak 
Magyarországon lehat. Schnlz Ignác 
maga irta meg uagy ressletességgsi 
as esetet a oseb szociáldemokraták 
hivatalos lapjában és megállapítja, 
hogy a esek idegenforgalmi propa
ganda a magyarhoz képest gyerme
kei ée értéktelen s hogy tanulni kell 
a magyaroktól s á propagandát olyan 
— L nikiii U t -bisoj, akik értenek 
is hoasá. 

- A ayugatmagyarorsxági felke
lés) 1» évea évi 

Elhunyt régi celli ember. Va
sárnap délután 6 órakor hosszai 
•zenvédés után örök álomra hunyta 
le szemét a régi Dömöik egyik leg
öregebb embere, Schmidéliusz András 
82 eves korában. Temetése kedden 
délután ment végbe nagy részvét 
mellett s Horváth Elek-utcai gyáas-
hazból. Az elhunyt egem életen át 
szorgalmai és derék mnnkásemcer 
volt, még életének utolsó eveiben Is 
dolgozott, táviratokat hordozott a 
celli postáról vidékre, hogy kenyerét 
megkeresse, Halálosása nagy családot 
borított gyászba. 

A tssév kezdete a helybeli 
áll. polfl. fiúiskolában. A nyilvános 
tanulók javító vizsgálata szept. 3-án 
zsggel 8 órakor, a tantervkülönbözeti 
és felvételi vizsgálat (Írásbeli és szó
beli) szept 4-én reggel 8 órakor 
kezdődik. A vizsgálatokra engedélyt 
kapott tanulók pontosan jelenjenek 
amse. 4 ,pMlóheitások szept 5 és 7-
én 8—12 óráig vannak. A Verni 
Sanets és utána a tanév megnyitó 
szept 8-án leás, melyen minden 
beirt tanuló köteles megjelenni 
Gyülekezel az iskolában reggél há
romnegyed 8 órilor, diáksapka vise
lése kötelező. As évnyitó után óra
rend kihirdetés less, azért a tanulók 
papirost és ceruzát hozzanak maguk
kal. As ifj. segítő egyesületi tanköny-

orakor kecdődik 
Hideg Ut lesz az idan. Cawiope 

József francia tanár egyik előadásában 
mar jelezte, hogy az 1936—37-iki tél
nél saigorabb, hidegebb e században 
még nem rcu. A tudós tanár erre a 
következtetésre hossaai' tanulmányai 
utan jutott. Ezek eredményét «A nap 
es a hold befolyásába földre, cimü 
mentájában ismerhette. Ebbeu tob 
bek között azt állítja, hogy a napes 
a hold pályája 372 időszakra oszt
ható fel. Minden ilyen időszak moz
zanatai ugyanazon sorrendben állan
dóan megisn.étlodnek Casilope felku
tatta as időjárásra vonatkozó legré
gibb feljegyzésekét és megállapította, 
hogy az időjárás jelenségei minden 
872 esztendőben viszatérnek. Ha az 
ember azt a arja tndoi, — írja k i -
miuatasokkE-, táblázatokkal bővelkedő 
munkájában — hogy mi vár as em
beriségre 193t>-ban, vissza kell lapozni 
és felkutatni, mi volt 1664-ben. Es 
rá log jönni, hogy 1936 bsn olyan 
kegyetlen • telünk lezs, amely a leg-
oagyobb ritkaságok kOzé tartozik. A 
hóviharok nemosak nagyon hevesek, 
de igen gyakoriak lesznek. A rette
netes időjárás 78 napon át tart. A 
legnagyobb hideg jauuar 7-én kö
szönt be. 

Tüz Vőnfjckön. Kedden délelőtt 
fél 1 óra tájban tűs ütött ki Vönöck 
községben, leégett Kővárad Paine és 
Dénes János vönöcki lakoeok 4 ser
tésül ja. A tűzoltóság rögtön a hely
színen terrrett az elöljárósággal együtt 

ügyes fáradtságuk 
tűzet lokalizálni a 

és sz 0 nagy es 
folytán sikerült a 
hagy szélviharban, mellyel nagy szol
galatot tettek a köziégnek, mert a 
nagy viharban a falu nagy essze le
éghetett volna. A kár 100 pengő, a 
nyomozás folyamatban van. 

Sza&adságon. Dr. László Lajos 
szolgabíró szeptember l-től október 
12 ig, Hári Lajos vönöcki körjegyző 
szeptember l-től szeptember 24 ig 
less szsbadságon. -

Esküvő. Farkas István Budapest-
leretcvárosi máv. mozdonyvezető 
tanonc folyó bó 25-én délelőtt fél 12 
órakor vezette oltárhoz a celldömölki 
róm. kath. templomban Birkás Gyola 
éa uaje mav. főkalauz leányát Iluikát. 

Nagysimosyi községben gyer-
mskpsralizis lordolt elő. 

A kizs. iatresttaaeaelskolábaa I lg a rokkaot 
az 1986—37. tanévi rendes beírás a 
fia-tanoncok részére szept 3. 4. és 
6 én délnttio 5—7 óráig, a leány-
tanoncok resztre szept. 7 én délután 
6—7 óráig less s polg. űulskola ta- | 
nári szobájában. Az első alkalom- , 
mai beiratkozok hassak magokkal 
tanonc szerződésüket, a folytatólago
san beiratkozok pedig legutolsó, el
lenőrző könyvecskéjükkel jelentkez
zenek. Beíráskor minden tanonc 
nyngta ellenében 0 P-t fisat ss iskola 
pénztárába Kelkérem az iparos- és 
kereskedőket, hogy tanoncaikat a fenti 
napokon írassak be, mert a határidő { 
utáni beiratkozás pénzbüntetést von 
maga otan. A tanoncok szept 8-áa 
kötelesek az évnyitó istentiszteleteken 
résZt venni. Gyülekezés ünnepi ruhá
ban reggel háromnegyed 8 órakor az 
iskola mellet. Rendes tanítás s leá
nyok fészere szept. 9-én délután fél 
4 órakor, a fiuk részére azon • na
pon d, u. 4 órakor kezdődik. 

A Szlaházl Bet t heti ketta-
mellsklete Szír a szitába*. As idei 
nyár legnagyobb magyar slágere a 
Szőr s szitában oimü népdal volt, A 
Színházi Klet közölni akarta kottamel
lékletként ezt a nótát, azonban sem 
a Zeneműkiadók, sem a Zeneszerzők 
egyesülete nem tudta, hogy ki a dal 
szerzője. Hirdetést adott fel a Sala

dat á Színházi Elet e l i - l i szántában 
jelenik meg mint kottamelléklet elő
ször. A Színházi Elet új szánta be
mutatja, hogyan ünnepeltek a pesti 
színhazak ée mozik az aűmprkss b ő -
nett. Más érdekességek as uj számból; 
Lilién Harvey Budaié n*. . Hatvani 
UH -és Karinthy frigyes cikke, Ina 

i Cariré vacsorája Bajor Gizinél, Hana 
j Albers ngy órája Bedapesteo. leeaal-
! ml rovat, Guthy Böske parisai dív. t-
: tudósításai és meg rengeteg olvasni -
1 való es érdekes kép ven a Sziuliazi 
j Etet nj számában. 64 oldalé* Radiu-
; világhirado, 32 oidslai gyermeklap, 

kézímnukatv és darabme.leklet egészíti 
ki a 280 oldalas uj szamot, melynek 
ára 60 fillér, Elöhzetési díj negyed 
évre 6.50 pengő. Kiadóhivatal: Er
zsébet korát 7. 
- Budapestre utazók figyelmébe 
ajánljuk a Hangaria Gőz , Kádfürdő 
es Vlzgyógyintézet (VII . Dohany-etoa 
44), mint a főváros legolrsobb ts a 
pályaudvarokhoz legközelebb fekvő 
fürdőjét. Itt reggel 5 Órakor nyitnak 
ugy, hogy a hajnali vonatokkal Pestre 
érkezők egyenesen oda méheinek, ahol 
fürdés után a tágas pihenőben mago
kat kialudva járhatnék dolgaik után. 
Gőz ts kádfürdő ára 1 P. Kiszolgá
lási díj csak 10 fillér. 

Szerkesztői üzenet. Több o l 
dalról megnyilvánult kérelem alapján 
közöljük, hogy az 1982. évi 9660. 
M. E. éa az 1933. ftvi 3600. VI4. a. 
P. M. ss. rendeletek alapján t legalább 
25 százalékos hadirokkantak, abedi-
özvegyek es haáiánrák, vatam 
vitézségi érem tulajdonolok ée a 
Károly csapatkerezzteeek, a terhükre 
kivetett földadó, házadó és általános 
kereseti adó, valamim at ezek űtáa" 
járó állami, törvényhatósági ós köt-
etgi pótadók tekintetében a következő 
kedvezményeket élvezik: Ha a terhük
re kivetett földadó, házadó as álta
lános kereseti adó együttes évi Oaz-
azege az 60 pengőt uem haladja tul, 
a 100 százalékos hadirokkantakat 30 
százaltkos, S 75 százalékos hadirok
kantakat, hadiözvegyeket ts hadiár
vákat 20 százalékosa többi igényjo
gosultakat 10 százalékos adómérsék
lés illeti meg. As igényjogosultak iga
zolása általában a rokkant allatáéi 
adóra nézve fennálló szabályát: sze
rint történik. Azok a Karoly esapat-
keresztesek, akik 1982 december 26-

10 igtuyjogo-
soltságat nem igazoltak, a lenti ked
vezményt nem vehetik Igénybe. A 
Káról/ esspstkeresztesek a pénzügy
miniszter által megállapított feltételek 
mellett a rendet adótételnek a felét 
fizetik, az igény jogosultságot a köz
ségi elöljáróságnál, illetve a városi 
adóhivatalnál kell igazolni. 

A beadványok megleletezete-
nok kerlitezasa. Sok bajt és kárt 
okozott s kereskedelmi életben az, 
hogy s különböző illetékekkel, melyet 
fellebbezések, jogorvoslatot beadásá
nál le kell róni, nem róhat taaflabaa 
a kérvényezők. A hiányosáé bélyege
zett beadványokat a Dij ée Illeték
kiszabási Hivatal mindenkor megle-
letezte ét a kérvény benyújtóját bfr -

il sajtolta, amely ss alapdíj 01-
volt Eesn a hibás eljáráeoa 

segített most a pénzügyminiszter, 
amikor könendeletet bocsátott ki a 
pénzügyi hatóeágokhez, hogyha ezen
túl bármilyen ügyben határozatot 
hoznak, amely ellen fellebbezésnek 
van helye, úgy a hatátosathu* necsafc 
azt Ujat boasa, bogy hány napom 
beim ss hova kell a jogorvoslatot 
benyujtani.hioem tantessék fel azt is, 
hogy mennyi illetéket kell as iratoa 
leróniok. A pénzügyminiszternek esi 
az tntéztedéee általános örömet fog 
kelteni, mert a hibássá iewályegzett 
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beadvjuyok elintézése oeozosak teta 
mas kari okoaott a kérvény beadóinak, 
hanem késtette az ügy elintézését la. 

A íarkuskutyak adojai feleme
lik. A belügyminiszter uljan érteima 
rendeletei intézett a városok polgár

tart fenn. ami evenként 16178.400 
pengőt emészt lel. A bodapesti egye
temen 848 pengőbe, a pécsi egyetemen 
1035 pengőbe, a szegedi egyetemen 
1103 pengőbe, a műegyetemen 1108 
pengőbe, a debrec ni egyetemen 1466 

mestereihez, Tármegyékhez, hogy |_ pengőbe kerfil egy egyetemi hallgató 
oélsverű a farkaskutyák adójának a 
felemelése. A belügyminiszter .ezt a 
rendeletét a fOldmivelésOgyi miniszter 
szakvéleménye alapján adta ki, mert 
tudvalevő, hogy a farkaskutya óéi 
allatgyülOIŐ, ezt a vadon terméazetét 
mén a leggondosabb nevelés mellett 
asm tudja levetni és ha kiveheti ma
gát a mezőre, erdőbe, rettenetes 
károkat okoz a vadállományban, sőt 
a házi illatokat ia megöli, ha nem 
vigyáznak rá. Éppen ezen vad ter
mészeténél fogva, másrészt azért is 
hátrányos ennek, a félvad kutyafajtá
nak a további tenyésztése, mert nagy 
ártalmára van a híres magyar ko
mondor éa más igen hasznos kutya
fajtáink tenyésztésére. A miniszteri ' 
rendelet nyomán el lehetnek készülve 
a farkaskutya szeretők, bogy az adó
emelés rövidesen itt lesz, amire 
szükség ia van, mert semmi célja 
nincaeu ennek a háborús kutyafajti
nak a további tenyésztésére, mert 
hogy a miniszteri rendeletben jelzett 
igen rossz tulajdonságai valóban meg 
vannak. Veszedelmesek nemcsak ál
latra, hanem aok eset bizonyítja, bogy 
gyermekeket, sőt felnőtteket is meg
martak. — Egy. évi 180—200 milliót tesz ki az 

MestervIzsga sza3ályozása. Az 
uj ipartörvéuy szerint, mint ismere
tes, a jOvőben a képesítéshez kOlOtt 
iparok mestervizsga nélkül nem gya
korolhatok. A mestervizsgát megfelelő 
szakbizottság előtt kell letenni. A 
bizottság tagjait kétharmad részben 
aa ipartestület elöljárósága, egyharmad 
részben pedig aa Iparkamara választja, 
mely utóbbi nevezi ki az elnököt éa 
alalnOkOt 8 évre. A mestervizsgálatra 
való jelentkezést az Iparkamaránál 
kell kérni s ott állapítják meg a vizs
gálat feltételeit. A mestervizsga és a 
mesterlevél kiállítási dija 15 pengő. 
A vizsgalatot arra alkalmas műhely
ben kell lelolytatni. Uj rendelkezése 
sí torvénynek az is, hogy képesitéshes 
kötött ipar engedélyezése előtt iga-
somi kell, hogy a fél az ipartestület 
felvételi dijat előre lefizette. 

Izítékasyaéla mulatságot vl-
galml adójának elsngedeas. Kozma 
Miklós belügyminiszter körrendeletben 
intézkedett s jótékonycélu előadások 
adójának elengedéséről. A körrende
let szerint ha népegészségügyi, anya 
és csecsemővédelmi, tuberkulózis el-, 
leni küzdelem, iskolásgyermekek éá 
csecsemők táplálkozásara, felruházá
sára, vagy sa ínségesek fel segítésére 
tartanak i jótékooycéln tánovigalmat, 
hangversenyt, vagy hasonló estélyi, 
elengedhető a vigalmi adó. A rende
let felhívja az illetékes hatóságok 
figyelmét arra, hogy a legszigorúbban 
ellenőriszék a befolyó jövedelem 
hovaforditásáL Minden fillérnek azt a 
célt kall szolgálnia, amelynek érde
kében a vigalmiadót és egyéb illeté
keket elengedték. 

Falusi népkönyvtárak átszer
vezése. Az 1014. előtt létesített gaz
dasági könyvtárakat a kultaszminisz-
ter aa lskolánkivűli népművelési 
bizottságok hatáskörébe * utalta. Ilyen 
könyvtár Vasvarmegye területén ez 
idő szerint 93 >an. -.- Vasvar megyei 
Iskolackivüli Népművelési Bizottság 
most nagy rendcsinálásra készül a 
könyvtárak körül. Kiselejtezi az el
avult anyagot és a könyvtárakat 
átcsoportosítja olyan formán, hogy 
minden könyvtárra egyformán jusson 
szépirodalmi és gazdasági anyag ia. 
- Mibe kerülnek az egyetemek ? 
A magyar kir. állam Ot egyetemet 

az államnak. Az őt egyetem átlagát 
véve 1128 pengőbe kerti az állam
nak minden egyetemi hallgató. 11.075 
ifjúnak biz'osit az állam egyetemi 
tanulmányi lehetőséget évenként. A 

l bodapesti egyetemnek 5,883.700 P, 
I vagyia az egész Összegnek 88.28 sza 
i zaléka, viszont a hallgatók 43 száza-
i léka 6230 ifjú nyeri a kiképzését. A 
• műegyetem a javadalom 17.67 sza 
' zaiékaban restesül, a létszám 18.1 
j százaléka tanul itt. A szegedi egye 
i tem a javadalom 14 százalékát kapja, 
1 a hallgatók 44 százaléka tanai itt, a 

debreceni egyetem 13 százalékot kap, 
a hallgatóságból 12 százalékot vállal, 
a pécsi egyetem 13 százalékban ré
szesül, hal gstósaga a tanuló ifjúság 
12 százaléka. 

A főiskolákat kivéve sz iskolák 
fenntartása száz milliónál többe ke
rtinek. At állam 21 milliót kOU saját 
iskoláira és kb. 20 millióval támo
gatja a nem állami iskolákat. A ki
mutatón száz millióban nincsen benne 
aa a költség, melyet s tanulók szü
leinek kell áldozni tandíj, tankönyvek 
iskolaszerek óimén. Ezt az összeget 
bátran 80 millióban állapíthatjuk meg. 

iskolák évi költségei csonka hazáok-
j ban, a főiskolákat nem számítva ide. 

A középiskólsi tanulók száma 
66772. Ebből állami iskolába jár 
28.886. Az állam a középiskolákra 
6623.431 pengőt költ, tehát egy kö
zépiskolai tanuló 222 pengőbe kerti 
csak az államnak. A nem al'ami 
iskolák egy taoolója 194 pengőbe 
kert i , tehát az országos atlsg egy 
középiskolái, tanulóra 211 pengő. 

Drágábbak a tanító, tanárnő és 
egyéb képző intézetek, mert itt ínter, 
natas ia van. Itt egy tannló 420 
pengőbe kerti , a nem államiaknál 
861 pengőbe kerül. Ezeknek a szamuk 
csak 0606, melyből 2003 jár állami 
intézetbe. 

A polgári iskolák kOzel százez
res tömegéből 36 ezer állami tanuló, 
egyenként 105 peogCbe kerülnek az 
államnak. Az országos átlag 84 P. 

A kereskedelmi iskoláknál 7600 
a növendékek száma, ebből 1332 
állami iskola növendéke, a többi ma 
gániskola tanulója. Fejenként 246 
pengőbe kerti az államnak és a tar 
sadalomnak. ~r. •' 

A gazdasági szakoktatásnál 17 
szer nOvendék fele állasai fenntartás
ban részesül, fejenként 69 pengőbe 
kerti egy tanuló. 

A legolcsóbb a tanoneoktatás, 
mely nem igényel külOn iskolákat és 
tanerőket, ezért a 38612 tanonc fe
jenként 12 pengőbe kerti . 

Legdrágább a felső ipari okta
tatás hol 2409 állami nOvendék egy 
évi oktatása 964 ezer pengőbe kerül, 
fejenkiot 400 pengő az átlag tann-
lónkioL 

A gyógypedagógia oktatásnál 
2714 tanuló (ejeukint 447 pengőbe 
kerül. 

A szülésznőképzés 187 növen
déke egyenkint 1510 .pengőbe kerül' 
az államnak. ; - -

Ezek után jon a két legnagyobb 
i kategória: óvodák, népiskolák. Egy 
j óvodás költsége átlag 49 pengőbe 
j kerti . A népiskolasok száma kb. egy 
j millió háromszázezer. Egy oépiskolás 
i tanuló 53 pengőbe kerti. Ar. állam 
; 14 és fél milliót fnrdit az - állami 
I elemi iskolákra tanévenként. Maga 
- nosok kb. 50 milliót áldoznak. 

Hirdetósekat felveszünk. 

Közgazdaság. 
Ugyanannyi munka vaj több 

Jövedelmet 

Minden növénynek meg 
kell adoi egy bizonyos talajmun
kát, azt. vetni, ültetni, ápolni 
kell. A növénytermesztés jöve
delmezősége áltól függ, bogy az 
elért termés nagysága és értéke 

I fedezi-e és lulnaladja-e fenti 
I munkálatokat. Ha tehát ugyan 

azoo területen ugyanazzal a inon-
i kával nagyobb termést tudunk 
I elérni, nyilvánvaló, bogy növény-
j termesztésünket jövedelmezőbbé 
í tettük. 

Ha műtrágyákat alkalma
zónk, ugy ez különösebb mun-

,' katöbbletet nem jelent, mert a 
| műtrágyák elszórása a többi mán

kéhoz viszonyítva egy elenyésző 
hányad. Már a műtrágyák be 
munkálása nem okoz külön mun
kát. A szaperfoszfétot a vető > 
vagy ke verőszán fás előtt szórjak j 
el és azzal együtt forgatják le. j 
Igaz, van ínég egy munkatöbblet, 
ha műtrágyát szórunk el és pedig 
az, hogy nagyobb termést keli 
learatnánk és betakarítanunk. , 
Ezt a munkatöbbletet azonban,, 
agy hisszük, minden gazda szi- . 
vesén vállalja. 

* Tegyük- fel, hogy 1 kat. J 
holdon a buza termelési költsége i 
90 pengő, .16 pengős búzaár 
mellett tehát legalább 6 q t kell 1 

aratnánk, bogy a termelési költ- j-
aégeket megkeressük. Ha azon
ban 100—150 kg. szaperfosz
fátot szórunk el, aminek a költ- ! 
aége körülbelül 8—12 pengő,] 
ugy biztosan számithalunk lég- -
alább 100—150 kg. búzatermés- ; 
többletre. Műtrágyázva tebát a ' 
kalkuláció az, hogy á buza elő- ! 
állításának önköltsége kat. hol
danként -ab^lOO r>engő^jjneg^j 
felelően nagyobb termés értéke ! 
pedig 110—120 pengő. 

Nyilvánvaló tehát fenti eset- i 
ben, hogy műtrágya nélkül a l 
búzatermesztés jövedelmező nem J 
volt, műtrágyázva azonban már I 
elfogadható nyereséggel végző
dött a gazdasági év. Ha fenliek 
alapján ki-ki kiszámítja, mennyi 
a búzájának előállítási költsége 
műtrágyáválés anélkül is mennyi 
a várható búzatermés egyik éa 
másik esetben, agy mindenki 
meg fog arról győződni, bogy 
műtrágyázva jobban jár. 

S» P O i* Tim 

Zalaegerszegi TE—CVSE 5:3 (4:2). 
Bajnoki. Vezette: Ferlői. 
, Szép eredccéryt ért el Egeruze-

geu a Vasu'as tattslekosau kiálló 
gárdája. Szép és hizeleő eredmény 
ez a három tartalékkal játszó vas
utasra Nézve. A mérkőzéssel foglal
kozó sportsaitó is mind elismeri a 
Vasotaa nagyvonalú játékát. És ha a 
mérkőzés elején nem megy Bognár 
mezőnyjátéko-nak, u j más lett volna 
az eredmény. A vasutas góljait Pén
tek 2 és Bognár lőtték. 

Fertői gyengén vezette a mér
kőzést. > 

Pápai Kinizsi—Sághegyi BSE10:0(6:0) 
Bajnoki. Vezette: Neubrno. 

A pápai csapatnak egy percig 
sem volt komoly ellenfele a bányai 

. csap; L Ilyen Összetételben nem vár
hatunk komoly szerepet a fiatal csa
pattól. Sürgős erősítésre van szűkség. 

. - M a i műsor : 
CVSE—Pécsi VSE. 

, Vasutas kupa. Fél 4 óra. 
j Kapamérkőzést játszik a vas-
i utas a kitűnő pécsi csapattal. Igy a 

mai- napra .kisorsolt SBSE elleni mér
kőzés elmarad. Tavaly komoly szere
pet játszott a kupabau a vasutsa, 
igy must is jó szereplést váruuk tő
lük. Ma standard csapatával áll ki a 

| vasutas, Csak Vágvölgyi helyen lesz 
tartalék. I f i reméljük, szép eredményt 
fog e'érni. 

A sághegyi csapat ma pihen. A 
vasutas elleni bajnoki mérkőzés el
maradása miatt. ' (H Z ) 

Apolló Hangos Mozgó 
Felelős veze tő : Wittmann 

- ' Cclldómölk. 
Andar 

Aug. 29 szombat, 30 vasárnap 
Csak 16 éven felülieknek. 

Dráma az orosz cári udvar életéből, 
Oazka- Strauaz zenijével. 

Moszkvai nász 

Írógépszalag 
Dlnkgreve paplrkereíkeíésben 

S f ^ H i r 3000 
Celldömölkön 
kötetes kölcsönykönyvtirámat a W e s 
selényi ntca 1. szám alatti lakáso
mon megnyitottam. Havi 1 P kölcsön-
díjért hetenként háromszor cserélhet 
ngy a msgyar, miot a világirodalom 
elassicos.moditrn műveiből. 

Kemény Klári. 

(Az utolsó keringő.) 
Főszereplők: Camilla Horn, Petrovics 
Iván, Halmay Tiboré; Adele Sandrock 

Nagyszerű kiegészítő és Híradó. 
Előadások kezdete: szombaton este 
fél 9 órakor, vasárnap délután 4, 6 

és este fél 9 órakor. 

Szept. 2 azerda, 3 csütörtök 
Filléres helyárak. Ketten egy jeggyel. 
Dosztojevszki.világhírű regénye Harr 

Baor főszereplésével 

Bünésbűnhődés 
(Rssskolnyíkov.) 

Műsoron kívül eredeti felvételek: az 
« í Onmpiászrol és Híradó. , 
hlőadások kesdete: szerdán este fél 
9 órakor, csütörtökön délután 6 és 

este fél 9 órakor. 
Helyárak: Onn-pnap, szombaton és 
vasárnsp: Timlásssék 100, páholy 
80, benntartott hely 60, I . hely 40, 
U. hely 80 és gyermekjegy 2C fillér. 
Szerdán és csütörtökön: Ketten egy 
jeggyel Támláassék 190, páholy 100, 
fenntartott hely 70, I . hely 50, II . 

hely 30 és gyermekjegy 8tT fillér. 

H i r d e s s e n a 
Kemenesaljában 

D.iakgreve Nieder villaayerSr« hv .cndezct í -kön)vnyundájjbao, Celldömölk. 


