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Hirdetés dija előre fizetendő. _ 

R o k o n s z e n j e s fogadtatás 
Darányi-Kálmán miOi'zter-

elnök mait C3ütörloknn ^ste 
nagy beszédet tartott a Nemzeti 
Egység Páríjában s ez az alka
lom egyben az uj miniszterel
nöknek és kabinetjének a be
mutatkozása volt a többségi párt 
elfut. A Nemzeti E:ység pártja' 
teljes bizalmitól és. támogatásá
ról biztosította, az n; miniszter
elnököt.s eivben a- párt 'vezé
révé is roegvá'as.ztotta. A köz
hangulat megnyilvánulásait vizs
gálva, azt kell mondanunk, hogy 
Darányi Kálmán programmjánák 
a megvalósítása elé nem gördül 
nek különösebb akadályQk. Az 
államfő bizalmának letétemé
nyese nemcsák a nemzeti egy
ség j>árlja és úgyszólván az 
osztatlan' magyar közvélemény 
részéről találkozott meleg fogad
tatással, hanem még az ellenzéki 
párlok is kétségtelen ; -indulattal 
vették tudomásul -Darányi Kál.. 
mán miniszterelnökségét. 

Annak a beszédnek az alap. 
ján; amelyet az előbb említett 
alkalomkor a mioiszterelnök el 
mondott, ez a bizalom még csak 
fokozódott. Higgadt egyénisége, 
a politikai ellentétek letompitá-
sára törekvő lóindulata, korrekt
sége s" nem utolsó sorbán sze
rencsés mérséklete, mind köz
reműködnek abban, bogy vállal-

Darányi Kálmán naey be
szédében részletes kormányzati 
programmot adott s az egyes 
tárcák legközelebb megvalósí
tásra kerülő javaslatait konkréten 
felsorolta. A nagykör.önség előtt 
a beszéd többé keyéebbé részié 
tes> publikálásából ismeretes en
nek, a programúinak minden 
pontia. Mi a magunk részéről 
azt a szellemet óhajtjnk kiemelni, 
mellyel a Darányi kormány nagy 
munkáját végezni akarja. 

Voltak egyesek, akik abban 
reménykedtek, hogy az nj mi
niszterelnök teljesen hátat for 
dit azoknak a célkitűzéseknek, i 
amelyeket még a megboldogult 
Gömbös Gyula, néhai miniszter
elnök négy esztendőn keresztül 
szüntelenül szeme előtt tartott 
és részben meg is valósított. Es 
egyáltalán nem történt meg. 
Darápyi Kálmán teljes határo
zottsággal kijelentette, hogy. ke- . 
reBztény, nemzeti alapon áll s i 
hogy bizonyos oldalról jövő rend
zavarásokat és gyanús kísérlete- j 
ket époly kevéssé fog törni, . 
mint ahogy a múltban sem tűrte 

el a Göiibos k-ormány. Da nem 
i is lehetne hátat fordítani a mult 

hagyományainak, mert hiszen az 
a reformprogramm, amely a 
Gömbös kormány munkatervé
nek -gerincét képezte, korszerű 
szükPégletből fakadt. Valóban 
sok helyen reformokat kell meg
valósítani, mert megfelelő ujiláa 
nélkül nem alkalmazkodhalik 
o-záitun;-. a változott idők köve
telményeihez' • 

A választójog kérdésében 
Darányi miniszterelnök ugyanazt 
a;: álláspontot foglalja el, mint 
elődje.' A titkos választójogot 
mog keil valósítani, de csak ugy, 
hogy a nemzet .na^y, vitális 
érdekei veszélybe ne kerüljenek. 
Népies politikát akár csinálni a 
Darányi kormány és a védelemre 
szoruló tiéprétegekét megfelelő 
társadalmi és ' közegészségügyi 
intézkedések sorozatával erősí
teni, hiszen a nagytömegek ké
pezik a nemzettörzset, amely 
mindenkor az utánpótlás reaer-
voárját szolgáltatta. E szociális 
intézkedések közé számíthatjuk 
az uj kormánynak azt a szán
dékát, hogy az adóterhek elosz
tását arányosítani akarja. Ha a 
gondos vizsgálat azt mutálja, 
bogy egyik oldalon több adót ia 
megbírnak, akkor ennek meg 
felelően emelik az adóterheket, 
viszont könnyíteni akarnák ott, 
ahol á teherviselőképesség csök
kenése folytán a lelenlegi adó 

ho.:y a sajtótörvénynek oly mé
retű reformjáról van szó, amely 
elegyes lesz a nagy nemzeti 
érdekek védelmére, akkor nagy
jából változatosan össze is fog 
laltuk az uj miniszterelnök prog-
rauimját, '" 

Ez a programm mérsékelt, 
de éppen mert a realilásokbo 

ragaszkodik, hordja manin a 
inegvalósittr ttás jellegét. Remél
jük,, bogy Darányi Kálmán és 
kabinetje lépésről-lépésre aján
dékozza meg a nemzetet mind 
azokkal a tizsznos intézkedések
kel, amely- Kel a párt előtt tartott 
bemutatkozó beszédében bejé 
lentett. .• 

az egzisztenciákat veszélyezlelné. 
Pénzpolitikánk nem válto

zik. Olyan valntalelárrendszert 
léptettünk életbe már régebben, 
amely automatikusan alkalmaz
kodik a inai helyzethez, amikor 
Franciaország s még néhány 
állam leértékelte a pénzét. A 
valutafelár megmarad, legfeljebb 
a Nemzeti Bank jegyzése csökken 
olyan mértékben, amilyen mér
tékben, az idegen pénznemet 
leértékelték. 

Az uj kormány számára az 
agrárgondolat épen olyan cent
rális jelentőségű marad, mint 
volt a régi kormányban. Az 
ország agrárjellege hozza magá
val, hogy nálunk a mezőgazda
ságot nemcsak .mint egy terme
lési ágat kell tekinteni, hanem 
mint a nemzeti termelés gerin-
cét és törzsét. 

^Ha még .megemlítjük, hogy 
a munkás-ság szociális igé yei-
nek kielégítésére is megfelelő 
javaslatokat jelentett be az uj. 
miniszterelnök ésJtözöltt azt is, 

Az ösi erkölcsöket megrontó d i -
v a t o s élvezetek. 

Újvilágban élünk. A mai i társadalom korcs lelkülete. M * 
ifjú nemzedék, fiuk és leányok , divatba jött a modern felfogáái 
egyaránt, olyan erotikára ingerlő ! ma hódit a perverz morál, aki 
jelenségeket látnak természetben ! pedig máskép- gondolkodik és 
és -képekben, milyenekre az időt 
tö l töt t szemérmes felnőtt ember 
szemel hunyt, ha véletlenül 
szeme elé kerültek. A .jói nevelt 
ártatlan""<fiu éa leány pedig egye
nesen arcpirulva fordította el a 
tekintetét. Ma mindez megválto
zott a divat őfelsége parancsá
ból. Ma, ha a strandokon, báli
termekbon félmeztelen alakok 
t ű n n e k elénk, sainos, megszo
kott látványul szolgálnak,' pedig 
kétségtelen, bogy az erkölcsöket 
fenékig, megmételyezik.- Vagy: 
ott vannak a . moaíszinbázak, 
öles plakátokon kétes címekkel 
hirdetett darabjai. Például azok, 
amelyek ilyen kétes erkölcsi 
hátterű címekkel csalogatják a 
közönséget: »Kil szerettem az 

'éjjel?< »A könnyüvérü feleség c 
»Hat hengeres szerelem 

! xek lánca.« .Szerelem egy éj 
szakán át « aHázassági komédia. < 
>Fér|em barátnője.' »Piri mit 
tud s(b.< Vájjon milyen gondo
latokat ébresztenek ezek a ciir.ek 
a serdülésben levő lelkekben ? 
Ha ezekkel a címekkel hirdetett 
darabok a 'valóságban (alán nem 
ia volnának olyan lélekmérgezök, 

cselekszik, arra rásütik a mo
dernek, bogy: ósdi, maradi.Pedig, 
mig nem leszünk tiszták, neme
sek, szemérmesek vágyainkban, 

| cselekedeteinkben, addig sivár, 
üres lesz az életünk. 

Az utóbbi időben a nemze
tük erkölcsi jövőjét féltő, morá-

. listák aggodalommal mutattak rá 
i arra, hogy minő rombolást okoz-^ 
\ hat a családi "életben az erotik.i 
1 túltengése. Hány olyan eset van, 
! amely arról beszél, hogy a bá-
j sasiénak felfogását is meglazi-
i tolta a mai életfelfogás. El kell 
I ismernünk, hogy a moralisták 
1 intelmére van ok elég. Bizony

ság erre az a sok elszomorító 
i erkölcsi züllöttség, amely annyi, 
i valamikor boldog családi életet 
j tett lönkre. A családi élet ben-

zfl- | aősége akkorát változott néhány 
év alatt, hogy abban alig lehet 
annak régi szellemét megtalál
nunk. Benne az erkölcsi légkör 
teljesen megromlott. Látja ezt a 
társadalom, dc alig hallatja til
takozó szavát. Ez igy sehogy 
sincs jól. Mert az a nemzedék, 
amelyik ennek az életmódnak 
látásában született" és él, talán 

mint aminőt sejtetnek, akkor is j j o n & | [ j a találja azt és nem gon-
alapos kifogásra adnak okot. Az 
ilyen érzékcsiklandozó címek az 
áramlásnak titokzatos utján jut
nak el a családi élet tiszta - tü
körében nevelődött ifjú nemze
dék lelkébe a alattomosan vég
zik ott erkölcsromboló hatásukat. 
Mert a külsőségeknek meg van 

dol annak a nemzet erkölcsi 
életét sorvasztó veszélyességére. 

Lehetetlen, hogy az ép er-
kölcii érzékkel biró ember éa a 
gyermekének lelkét ártatlanság
ban megőrizni óhajtó szülő meg 
ne döbbenne a mai lazán gon
dolkodó nemzedék nuditás&nak 

az a veszedelmes tulajdonságuk, i tobzódásában. Részben megnyug 
i : J * — , ^ I . I . L I ik, - I^II . " J e, bogy idővel átalakítják a lelket, 
mint a talajviszonyok a növé
nyek egész jellemét. 

Ma sajnos, ilyen világban 
élünk. Ma a szerelmet erotikus 
érzésű dalban dicsőítik. Ma segy 
kis szerelem kell*, —- ezt fütyüli 
a suszterinas, ezt dalolja a szo-
bacic'us és .ezt dúdolja a gépíró-

(kisasszony. Mert ilyen a mai 

tató, hogy a sajtó teljesiti e téren 
is körnevelői féladatát, meri nem 
halad el szótlanul a közerkölcsök 
felpanaszolt módon történő ve
szélyeztetésének láttán De ennek 
ellenére, mi a sajnos tapaszta
lat? Az, hogy ugy a lapok, mint 
egyesek, erkölcsi alakulatok fel- . 
szólalása csak - pusztába kiálló 
szó. Pedig ujabban van erkölca 
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rendéezuli szabályzatunk", mely 
a közerkölcsiáégbe ütnözö csele
kedeteket megtorolja. Ez a szá-
bilyzat példíal szigorúan eltilt 
olyan mozi és színdarabot, mu
tatványt, mely akár tárgyánál 
fogva, akár a szereplők maga
tartása miatt, a jó erkölcsökbe 
ütközik. Tilos a szabályzat sze
rint olyan mozdulat, vagy tag-
lejtés, mely a szemérmet sért:. 
Tilos a szabályzat szerint a jó-
ízlést durván sértő képet vagy 
más tárgyat nyilvánosan bármi 
módon mutogatni. A tilalom meg
szegőit büntetéssel sajtja a ren
delet. És mégis mi a tapasztalat? 
Az, hogy fittyet hánynak a 
mozik, bárok, strandok a rende
letnek, mivel az >ÜTz1ét« előbb-
revaló, mint a közerkölcs. Ez a 
vád magától értetődőleg nem 
vonatkozik azokra a mozikra, 
amelyek kivételek. Ezekre nem 
áll az általános helyzetkép, mert 
tulajdonosaik figyelemmel vannak 
arra, bogy mozijuk nem akár
hogyan, hanem építve szórakoz
tassanak éB .ismereteket gyara
pításnak. — -Mozicenzura is 
volns, de a tapasztalat azt mu
tatja, hogy es is csak papíron 
van meg. Ezek az állapotok 
sürgősen követelik tehát, hogy 
éber szemmel őrködjünk ifjaink 
és leányaink tisztasága é s gon
dolkodásának nemes irányban 
tartása telelt. 

A föntebbiekben foglaltak
kal kapcsolatban megemlítjük, 
hogy a Szentszék is felemelte 
szavát az erkölcarontó filmek 
ellen. I I Píns pápa az amerikai 
püspökökhöz intézett encikliká
jában- a filmek erkölcsi színvo
nalának emelését sürgeti. Rámu
tat arra, bogy az amerikai filmek 
készítői maguk is elismerték, 

bogy filmjeik károsan hatnak az 
erkölcsükre és megígérték, hogy 
ezen vU^ztatni fognak. Ez az. j ^ W ^ M ^ I W ^ soyag W-
ígéret azonban teljesítetlen ma- | d o b á s á b ó l ujabb etajabl>-prsspek 
radt. Az amerikai püspökök ligái I Urak nyílnak meg a tOrMnetttuk, 
alakitoltak, amelyekben ki'mood-| műtörténetünk é* uépr.jzi kutatóink 
jak, hogy '• erkölcstelen filmek r*ziol4r;a- ., , ' m „ ... 

. . . .. ; . 1 Egy ilyeo hézagpótló mm.Jiat 
szemlélésétől óviák híveiket. A I l r t 6 3
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o í l ^ebb tónyképskke l 
Szentatya végül megjelöli a mó- | l a l o U e | Tóth Kalman, rae.y raüuek 
dórátokat, amelyek, mellett a | a cime: >Dunantaii parasziépttóizet 
filmek erkölcsi színvonalának remekei., üzen nagyszerű mnorá* az 

veiukban. izétszórt mütörténelrai, tör- es a celldömölki jáxas falvaiban ta 
lénelati es néprajzi nevezetességű I fáiható Összes érdekesebb parasztba-
doknmentamainkat lefényképezik és | zakat^hisz sajnos, ezek egy is", ha be

emelése elérhetővé. váfjék. • 

A nemzetének erkölcsét féltő 
és jövője felelt aggódó -becsüle
tes magyarnak, különösen pedig 
a magyar pedagógusnak szent 
kötelessége, hogy a szóban forgó 
erkölcsi kinövések ellen felemélje 
szavát, mert nem lehet egy ma
gyarra sem közömbös, hogy 
»Árpád vérét e a tiszta erkölcs 
kristályvizében látja-e, vagy az 
erkölcsi miazraák szennyes pos-
v á n y á b a n T l . . . Gondoljuk meg, 
hogy amely országban az erköl
csök megromlottak, ott alasso 
méreg emészti< a nemzet testét. 
•Minden ország támasza, talp
köve a tiszta erkölcs..'.* örök 
igazság ez, legyen tehát vezér
elvünk a nagy . ódaköltő eme 
figyelmeztetése, -i 

Morál: N« legyünk ósdiak, 
hogy ósdiságunkkal a gunyoros 
aágra hajlamosak céltáblái le
gyünk, de viszont ne iparkodtunk 
talán jobb ízlésünk ellenére t'ul-
moderoek lenni, csak azért, hogy 
maradinak ne láttassunk, mert 
ezzel meg a saját énünket ta
gadjuk meg. Haladjunk a korral, 
de a józan ész és nemes ízlés 
által kijelölt irányban, igy az 
erkölcsös, józan felfogás diadal
maskodik majd az erkölcsök 
lazulására csábító alkalmak felett. 

Benedek Vince. 
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Mentsük meg ami még megmenthető. 
Mikor Celldömölkön a FalnazO 

vetaég rendezte as . igazán minden 
vonatkozásban jól sikerűit kiállítását, 
én mint 3 .rákosztály vezetője (ré
gészet, mívesre - és cserkeszét), bol
dogod Bsjtay a Fatuszövetseg akiori 
igazgatójának ast a prppoüciót tet
tem, hogy a Falntzövetség adjon 
nekem utólagos elszámolás kötelezett
sége mellett 200 peogflt. Ezért aa 
összegért fényképekben be fogom 
mutatni Kemenesalja, illetve a oell-
dOmOlki járás kultúráját a legrégibb 
kortól, a jeleu korig 

Bajtay meglehetős érdeklődéssel 
is fogadta az éo propotieiómat, de 
közben olyan akadályok merültek fel, 
amelyek megakadályozták ennek pént-
Og'yi lehetőségeit, igy én a 206 P-t 
nem kaphattam meg, az előbb emii
tett sélra, pedig azt hiszem, oly ér
tékes és érdekes kollekcióval szapo
rodott volna a Faluszövetség esirá-
nyn gyűjteménye, hogy as erre a 
sélra szánt 200 pengO nem lett volna 
hiába kidobott pénz, lót a gyOjtOtt 
anyag lattan felburdoW a, maiok ia 
követték volna a péttlát és igyekez
tek volna más vidéknek is a kultu
rális érdekéit lefényteperni, ba netán 
egyik vagy máeik obiektnmak anya
giak hiánya miatt vetseodöbe is megy, 
legalább fényképen maradjon meg as 
utókor szamara. 

Jó néhány év telt el azóta, 
míg (ha jól emlékesem). 8 éve ázom-

| balhely megrendezte az o, n. Szom 
bathsly Hetét, mely igazán méltó vol 

i Szombathely ősrégi viros kulturális 
I tradioiójahoz, mert a kiállítás első 
] rendűén jól sikerűit, főleg erkoiosile 

és kulturális ezempoutból is. 
Nagy auly volt arra helyesve a 

. kiállításon, hogy bemutassak a vár-
i negye él város kultnrália értékeit a 
, legkülönbözőbb módon ée megnyil-
, vénuláeban. Pl. egy igen szerencsés 
J elgondolás volt Vass Bél* épitész-
i mérnöktől az a gondólat, hogy Far

kas Géza országos hírű fényképéiszel 
lefotografáltatják Vasvármegyében ta
lálható történelmi és főleg mfllOrté-
nelmi szempontból fontos templomo
kat. De sajnos ezen nagyszerű tervét 
csak részben tndta megvalósítani, 
mert nem volt a tervének megváló-
titáaáhoi elég pénze. És igy a nagy-
szsrfl elgondolása anyagiak hiánya 
miatt félbe maradt Padig micsoda 
mfltörténelmi szép dokumentumokkal 
szaporodott volna a magyar műtör
ténelem, ha ő ezen elgondolását va
lóra tudja váltani. Minden bizonnyal 
akadtak volna Oly templomok ia 
lefényképezve egyes félreeső falvak
ban, amikről eddig még talán a 
szakemberek aem szerezlek tudomást, 
az smstenrok pedig még kevésbbé. 

De ngy látszik, ezirányn prte-
bálgatásnak most már van kézzelfog
ható eredménye, meri mindinkább 
V l l l l l t t j j ) I . ) , i ' ; . : 

Uj Magyarország szeptember 
H -.ima i s m e r t e t t e . 

Ne.n "érzem magam' arra hi
vatva, hogy erről az úttörő, hézag
pótló, nagyszerű munkáról akármiféle 
vonatkozásban is bírálatot írjak, hisz 
ahhoz as. emiitett mű beható, nosz-
uzantartó való tanulmányozása volna 
szükséges. Csak arra akarok, röviden 
rámutatni néhány sorban, hogy ka
roljuk fel szeretettel a Tóth Kálmán 
féle előbb emiitett könyvét, hogy a 
könyvének agyagi és ersölcsi sikere 
folytán tovább folytassa ezirauyu 
megkezdett munkájái, mely kitűnő 
forrasmuuia lesz ug\ az etuografi 
kasok, mint íz építésze-; és műtör
ténészet számára. Az amatörök pedig 
élvezettel fogják olvasni és gyönyör
ködni az általa készített szebbnél 
szebb művészi beállítása fényképekben. 

- Minekünk kemenesaljsiaknak 
pedig áz legyen a feladatnak, hogy 
mi ia fényképezzük le Kemenesalján 

toságilat nem lesznek eorgőjen meg. 
véd.e az áta.akitás, v a g y l e b o n t á s 
veszélyétől, ngy azo.nak nehar.y ev 
inalva már hirrcondijuk sem marad. 
Pedig az kimondhatatlan nagy vesz
teség lenne m nden tekintetben a 
magyar kultúrára nézve, ha ezek áz 
emlékek nem maradnának meg az 
uiókor szamára. 

Igy mégis, ha lelényképezzük 
azokat, letalabb fényképek utján me
nthetnek" anyagot a szakemberek a 
munkájukhoz-. 

. -— -•• -*sjf 
Ha ilyeu < rtékes es érdekes 

paraszthazai volnának a nyugati ál
lamoknak, m.ut nek ink vannak, egy 
azokat nem hagynak elpusztulni,sem 
modernizálni, az egész bizonyos, ha
nem abbaii a stílusban meghagynák, 
ahugy az eredetileg készült, csak a 
tatarozásáról gond akoduántk, hogy 
az épület megmaradjon a jövő ge
nerációk szamara, meiy dokumentu
mok hivatva vaunak a,&,jilető ailam 
regi Lulturaiat demonstrálni inas uem -
zetek előtt. 

• Nem. is ' tmlüve, hogy minden 
jóizlésü müveit egyén pedig el tud 

í bennük gyönyörködni, u feslőmüvé-
| sze«nek p-dig hálás téma ilyesmit 
| leíektetni. - -

csengeti Hdeeky Egon. 

A vetömagkukorica kiválasztása. 
Az Országos Mezőgazdatagi Ka

mara közli: ... r 
A vet imagkukorical legjobb 

ősszel a tő nlapjan kiva asztani.. A 
tajtajelieget joi matató, egészséges ét 
jól beérett azon töveket válasszuk ki, 
amelyeken legalább (leío.u :k),- de 
mkább 2 esetben több jel fejlett cső 
van. A kijelö't tövek osö.veit előre 
külön lörjük. Csak azokat a .-öveket 
hagyjak magnak, amelyek a fajtajel-
laget jól matatják, rajtok idegen 
szemek nem fordulnak elő, továbbá, 
amelyek elég uagy, hengeres csövűek, 
jól benőttek, a sorok zártak a a 
magvak egészségesek és száraz ta
pintásúak. Az igy kiválasztott csöve
ket a legjobb (különösen a későbben 
érő lófoguaknai) még nagyobb ura
dalmakban ia koszomba fonni és 
szellős, száraz helyen elraktározni. 

A koszomba font kukorica min
dig sokkal előbb kiszárad, mint akár 
a legszellősebb góréban tartott. A 
koszomba font kukorica csőrének 
mindegyike ogyis külön külön van, 
igy sutiéi a száradás folyamán a ku-
koiicacsövet körülvevő levegővel, ami 
további gyors azáradásra serkenti a 
knkoricát. A gyors száradás pedig 
nagyon fontos, mert ekkor a csira 
plazmája hamar inaktív állapotba 
kerül s igy a sokszor a Iegkarosabb 
külső hatásoknak, fagynak stb. ellen
áll. A téli erős fagyok, amelyek a 
kukorica cirázoképességét oly nagy 
mértékben szokták csökkenteni, csak
nem kizáróan a megfelelően ki nem 
száradt kakorioában okoznak kárt. 

Tavasszal a jól áttelelt és egész
ségesnek maradt csöveket tartjuk 
meg s a csövek elejéről és végéről 
az egyenetlen, többnyire kisebb,-for
mátlan szemeket eltávolítjuk s mag
nak csak a cső középső szemeit 
hagyjuk meg. A netán nagyon sekély 
msgrétegű csöveket ekkor selejtet'Ok 
k i Elvetés előtt mindig csiráztSssunk. 

( In . ) 

kevés Siölőlnk Iliért hoznak 
kaaziot? ^ — 

Ritka az a gazda, aki nem 
panaszkodik, vagy az időjárásra, 

fai-vagy másra, de még ritkább a 

megelégedet t szőlősgazda. Soha 
sincs megelégedve, inert hol a 
peronoszpóra, hol a szőlő-üonca, 
hol a jég, hol- a kevés, vagy 
sok- csapadék miatt rossz a ter
més"' Magára sohasem vet a 
gazda, hogy önmagában volna 
a hiba! Pedig külföldön sem 
ágyaztak rózsákon a szőlősgaz
dáknak, ott is van jég, meg 
rossi: időjárás, féreg éB egyéb 
csapás. 

Francia, Olasz és Németor-
sz'gban azonban Ugyanazon a 
területen kétszer, háromszor 
annyi szőlőt hoznak ki, mint 
nálunk, világos, hogy ott a szőlő 
nagy termelési költségéből keve
sebb esik egy mázsa szőlőre, 
egy hl. borra s igy nagyobb a 
haszon. 

Hogy érik ezt el ? 
El nem hanyagolva a többi 

termelési tényezőt, főképen a 
szőlő megfelelő trágyázásával 
érik el. Megfelelően istállótrá
gyázzák a szőlőt, azonkívül gon
dosan gyűjtenek minden hulla
dékot s abból komposztot készí
tenek. Sokféle vásárolható trágya 
és fekáltrágya is rendelkezésre 
áll. A még fennálló hiányt mű
trágyával pótolják. 

Nálunk kevés az istállótrá
gya. Ezen hamarosan segíteni 
nem lehet; kevés ée drága a 
vásárolható szerves trágya is, de 
már komposztot minden, szőlős
gazda készíthet magának. Mint
hogy kevés a szervestrágyánk, 
a műtrágyázásnak nálunk sokkal 
nagyobb szerepet kellene játsza
nia szőlőink trágyázásánál, pedig 
szőlőinkbe alig jut műtrágya. Itt 
a hiba főforrása I 

Hirdetéseket felveszünk. 
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Alagyás strófák. 
Mottó: * \ 
.Még ny-iinak a völgyben a 

« - , - . . . -• kerti virágok . . . 
De látod araottan a téli világot? 

Sárgul már a Jegenyefa levele, 
tt is buli majd, amint" a dér megcsípte. 
Egy-két levél mar Is pergett vállamra, : 
Lombnétaül áll ma-holnap az egész fa. 
Jegenyefa kalottsárga levele, 
Jaj de sok bajt jutiatsz te az eszembe. 
Bus végzeted életemet példázza. 
Annak szintén Ily kietlen a sorsa. — 

Amiáta járom ezt a vllígot-.. f • 
Éltem fája csak sötét eget latolt 
Hl illók most sötét pályám alkonyán, 
Mint csalódott — szép reményeknek romján. 
A sok küzdés közt elszállt évek alatt 
Mi az: ami számomra még megma-adt?... 
Egy pir oltár... egy pár drága sirhalom, 
Hol konnyimet titokban elsírhatom, 

• B. V. 

H Í R E K . 
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Elhunyt föszolgabirons. Répce
lakon elhunyt özv. dakai Takach 
Mfrtonné, szol. alsóbüki Szedenics 
Jolán, a celldömölki jará., volt szol-

" gabirajáoak özvegye 63 evés korában 
kedden hosszas szenvedés utan. Az 
elhalt úriasszony a boldogult emlékű 
férjével együtt-nagy szerepet játszott 
rárovunk közéletébén. áldásos tévé-
kenységet fejtett ki a Vörös Kereszt 
Egyletben s az Eraug. Nóegyietben, 
melynek hossza időn át elnöknője I 
voltV-De angyali jóielkérel in.udeniitt 
ott von,ahol nyomorúságot talattéssok 
szenvedő embertársa könnyét törölte , 
le, hozott hazába enyhülési és vigasz
talást CsQ'örtököu délután temették i 
nagy részvét mellett. 

A szombathelyi üzletigazgató ! 
kitüntetése. Maga- kitöntetés érte a . 
azombathelyi mav. bzleiigazgatóságot, | 
annak népszerű és kiváló szaktudása ; 
igazgatóját, Kintzig Ferencet a kor- j 
mányzó a kereskedelem és közieké- | 
dési miniszter előterjesztése alapján 
vezetó állasbab kilejtett értékes szol
gálatainak elismeréseOl magyar királyi 
kormanyfötanácsossá nevezte ki. Magas 
kitüntetése alkalmával magunk részé-
rOl is örömmel üdvözöljük ö t 

Sagédlalkeiz áthelyezés.Hubert 
István ideiglenes szolgálatra Celldö-

KLMEN.cSAl_JA 

mölkré beosztott í lelkészt Kapi 
Béla, a dunántúli evang. egyházkerü
let püspöke Osillyasazunyfára helyezte 
ál rendes egédlelkóezuek. Hívei elődje 
Nagy Gyula eddigi esperesi s. lelkész 
már elfoglalta uj állását, az órtszeot-
péteri missziós gyülekezetben, Hubert 
Istvánnak ia jelentkeznie k.llett már, 
aki tegnap el is foglalta uj állását 

Járási állatorvos kinevezése. 
Árpád Gyula járási ál latorvos nyu
galomba voanlasval megüresedett ál
latorvosi állást áthelyeséasel töltött* 
be a fOldmivelésOgyi miniszter. Ma-
rakersszturról Lázár Jenő állator
vost helyezte Celldömölkre. 

Ev. egyházmegyei koifaranola 
Celldömölkön. A kemenesaljai és 
soproni alsó egyházmegyék belmísz-
ssiói egyesülete október 20-áa délelőtt 
9 órai kezdettel a celldömölki ev. 
ifj. otthon nagytermében konlerenoiát 
rendez, amelyen Prőhle Károly dr., 
Stange Károly dr. éa Karner Károly 
dr. egyetemi tanárok, Molitonsz Já
nos esperes, valamint Bélák János 
gérosi, Lakács István komeneshőgyé-
ssi ielkésssk lesznek as előadók. A 
konferencia tárgya: 1 
lisz.János esperes. 3. 
ranizmos. Dl Slangé Károly göttíngeni 
egyetemi tanár. 3. Egyházunk és az 
inlslligenoia. D. Dr. Prébte Károly és 
Lia. Dr. Karner Karoly egyetemi ta
natok. 4, Egyhazunk éa a fala. Bélák 

János éa Lukács István lelkészek. 6. 
Befejező áhítat Böjtös László esperes. 

Vasúti áthelyezések. A máv. 
szombathelyi Ozietvezetóségs Szabó 
László főtisztet Celldömölkről Haj-
maikérre helyezte al, Kassai Farkas 
Saodur havidíjas mérnököt pedig a 
celldömölki osztálymérnökaéghez oss-

| tntt* be-Tizotgetatiételre, — 
Révfülöpön csütörtökön kezdő

dött meg az egyetemes ev. taoitógyü- . 
léi, Celldömölkről Lndvao Sándor i 

I igazgató tanító és dr. Szomraky Zol- | 
', lauiié tanítónő, Mesteriből Gaál Sán- j 

dor, Alsóságról Szakaly Dezső igazgató i 
taonók vettek reszt aa egyetemes 

I tanitógyülóseo. 
Traegsr Ernő dr. kitüntetése, 

j Ritka szép elismerésben lett része dr. 
j Traeget Ernő miniszterelnökségi mi-
' nisztsri tanacso nak, abból as alka-
j lomból, hogy tiz éve ali a gyorsiras-
| ügyek kormánybiztosaaga élén. ..— 
I Dgyania a kormányzó a miniszterel

nök előterjesztésére megengedte,hogy 
-> a magyar gyorsírás ügyének fejless-
; lése körül kifejtett eredményes muo-
! kásságáért Elismerését ismételten túd-
i ta> adjak. .. 

Vármegyei kisgyűlés. A héten 
i megtartott varmegyei kisgyűlés jóvá-
i hagyta Kemenesszentmárton község 
I határozatai a marhalevél kezelő kije-
| lölrséröl, Pápócél a szentmiklóslai 

vadásztérület bérbeadásáról, Alsóságét 
! a községi alkalmazottak beteibiztosi-
i tásaról, Celldömölk nagyközségét a 
] tanonciskolái igazgató liaztaletdijának 
I emeléséről-, Celldömölk nagyközségét 

arról, tingy megengedte az igazgatni 
tisztség Viselését a celldömölki Hi
telszövetkezetnél — Dezső Lajos 

'adóügyi jegyzőnek, Kemeuesszent-
mártonét a lüzoltószertár a a taoacs-

' szoba ojjá építéséről, 
í . A Múzeum kőrútnak .Vitáz 
'• Gömbös 6yala körútra való elueve-
', zését kéri a Turul Szövetség. A 
I Turul SzOvetség összes vidéki kerü-
] létei kegyeletes gyászünnepséggel hó

doltak patróousuk Gömbös Gyula 
i emlékének, a Szövetség fővezérsége 
{ pedig a vidéki kerületek delegálusat-
I nak bevonásával nagy választmányi 
! ülést tsrtott As ülésen Végváry 

József dr. fővezér orsz. gyül. képvi-
I séló bensőséges ezavakkal emlékezett 
; meg Gömbös Gyuláról és arról a 
; szoros bsjtársi ..kapcsolatról, -ami 
' GombOe Gyulát még halálában is 
^Összefogj; 

; dr. Dérczy Ferenc indítványozta 
: gyűlésnek, hogy a Turul Szövetség 

keresse m g a Székesfővárosi Köz
munkák Tanácsát éa kérelmezze a 
Múzeum körttuak Vitéz Gömbös Gyu
la kOrutra való el nevelését. Az Ölés 
az indítványt egyhangú lelkesedéssel 

meoayiség megnövekedéséhez mért 
aranyban. Ebben a tekintetben a 
jegyzők több esetbeu memorandum-
ma! is fordultak a belOgymioiazterbnz. | 
Kozma Miklós belügyminiszter most 
arról értesítette a jegyzöegyeaületet | 
hogy a be.ügyminieztériam raoionah- | 
zalasi bizottsága tervezetei dtilgtzott ' 
ki a községi közigazgatás atazerveze- . 
sére és a községi irodák tulterhelué- > 
gének megszüotetésére. Az uj rende
zés sorao s községi irodák monkál- ' 
kodasat éa s községi tísstviselők léi- . 
számát a téoyleges szükségletnek | 
megfelelően fogják megállapítani. j 

Járásunk állategészségügyi az | 
elmuit hónapban k«d.ezö volt, az i 
állatkivitel az előzS hónaphoz viszo- ' 
nyitva kissé emelkedett Sercegő ! 
üszög és aertésorbánc fellépett Ostffy-
asszooyfan. 

Öngyilkosság. Celldömölkön lu-
minallal megmérgezte magát Tóth 
Antalaé egy gyári munkás (elesége. 
A mentők azonnal beszállítottak a 
celldömölki közkórbázba, éleibe ma
rad isához minden remény meg van. 

Budapestrs utazók figyelmébe 
ajánljuk a Hungária Gőz , Kadlürdő-
éa Viígfotyiutezet (VttrlfcháByíntea-
44), mint a főváros legolcsóbb éa a 
pályaudvarokhoz legközelebb fekvő 
fürdőjét Itt reggel 6 órakor nyitnak 
ugy, hogy a hajnali vonatokkal Pestre 
érkezők egyenesen odé mehetnek, ahol 
fürdés után a tágas pihenőben mago
kat kialudva járhatosk dolgsik után. 

! Gőz ée kádfürdő ára I P. Kisioigá-
\ lakai dij csak 10 fillér. -
• Utangya fiók megnyitása Ke-
I menesmlhalyfán. A Celldömölk—és 
j Vidéke Hangya fogy. és ért. szövet-
! kezel által alapított kemenesmihály-

fai fióküzlet Ünnepélyes megnyitása, 
mult vasárnap volt a míhalyfai ev. 
eli-míi-Koiahan. Az ünuepségen részt 
vett a község apraja nagyja, hogy 
meghallgassa a celldömölki Hangya 
képviselői iá l ta l előtérje-netteket, 
akiket Mesterházy Sándor év. lelkész 
üdvözölt. Dr. Porkoláb János meg-
nyitób -széd-ben rámutatott a szövet
kezés szükségeségére, annak előnyei -
re és az áralakulásban végzett mér 
seklő hatásra, majd Halász János 
központi kiküldött 'ártott előadást a 

I szövetkezeli gondolat fejlődéséről és 
a szővetkezefek történetéről. Ihász 
Antal ügyvezető a vásárlási visszaté
rítésekről és a szövetkezeteknek az 

-Tnml írjn.tg.v.l Kunién | 6rtrt|r.qilAi-Uir6r» kifejtett mnkóriéflé-
ről beszélt,,msjd Nagy Imre a mi-
hálylai fiók támogatására hívta fel a 
megjelenteket Dr. Porkoláb Jánoa 
felhívására a következők lettek fel
kérve a helyi felügyelet gyakorlásával 
koltai Vidos József, Mesterházy Sán
dor, Zechmeister Viktor es eres, Ber
kes János főjegyző, Gősy Fereoc ia. 
tanító, Somogyi Gyula, Kovács S, 
Sándor, Bincze József, Molnár Kál
mán, Szakouyi Sándor, Kovács Sá
muel, ösze Lajos, Vida János és 
Sebestyén István. Dr. Porkoláb János 
zárósravaivai, lelkes hsngulstban ért 
véget az ünnepély. 

Balesetek. Kamoodi Gynla 35 
I évea kiekamondi lakosnak a ló meg-
I rogta a szájat s a szája lelső része 

elrepedt. — Ózv. Collognáth Gyulán* Icelldömölki lakos a padlás'lépcsőről 
leesett s a baloldalon bordatörést 
ssenvedett Mindkettőt a celldömölki 

| közkórházba-) ápolják. 

elfogadta. 
Járásunk közegészségügye. A 

fertőző betegséek száma a mult hóna
pihoz viszonyítva lényegeién csökkent 
a járás területén. Előfordult vörheny 
Celldömölkön, gyermekágyi láa Já
nosházán, hasi hazymáz KiskOcskOn 
éa Ostffyaassonyián, nyílt gumókor 
Alsóságon, Jáooeaásán és Kenyériben, 
járványos gyermekbénulás Bobáo, 
vérhas Kernenesisentpéteren és Ke
nyériben, ős* en 3 esetben. 

K»7 jegyzék tehermentesí
tés s. " • ..zségi. jegyzők régi panasza, 
bog községi irodák tal vannak 
terhelve a legkülönbözőbb al'arai 
közigazgatási és adóagyi feladatok Hirtelen halál. — Városunk lUíljBiKaiűai -- D "«"—OJ" • i , . . . . . . . . . . . . — ' • . . . . . 

végrehajtásával. A községi jegyső aa j közéletének egykori agilis tagja, Sán igasoltatas, a törvényhatósági élet éa 
as adóügyek tekintetében a ' legtöbb, 
esetben a végső fórum, igy azután a 

Áhítat Molito- : kBlönbOső rendelkesések végrehajtása 
A világluthe- ' végaredményben rája vár. A külön

böző hatosági feladatok ellátása a 
kOsségi irodák csekély személyzetéhez 
képest sránytalanul terheli aneg őket. 
Eastandök óta sürgetik, hogy emeljék 
fel a tísstviselők létszámát a munka-

dor Gusztáv, a Kaposvári Takarék
pénztár és Gazdasági Bank ny. ve
zérigazgatója f. hó 5.-én Kaposváron, 
62 éves korában szivbéoulás követ
keztében meghalt Az elhunyt pénz
intézeti tevékenységét Kiscellben 
kezdte meg 1804. évben, mint az 
akkori Kísoolli Takarék péuztár fiatal 
könyvelője, aki ezen Takarékban lolyt 
vissssélések leleplezésénél nagy érdé-

3 oi Ja'. 

meket ssertett, amiért soronkivül 
főkönyvelővé oevesték ki. MajdNagy-
kikindan, Kiavárdán és Nagykanizsán 
működött, mint ottani péuziutezetek 
igaagstoja. A Kaposvári Takarékpénz
tár, Ipari és Gazdasági Banknak 14 
éven ,at volt vezérigazgatója. Teme
tése fuiyó hó 7 én meul végbe Ka
posváron a varos kéz, -,-k im-
posans réezvétele mellett. 

— A temetésen képvi,elve volt a 
polgármesterrel és a varmegyei lő 
jegyzővel aa élén a varos egésa 
intelligenciája, a pénzintézetek és 
jótékony intézmények KU > .t eg.-i és 
a ravalail a koszuruk és nr-ti-im 
tömege borította b -, megadván a végső 
tisztességei a varos-.oT. köztisz'e 
létben és szere.etbeu álló >Guazit 
bácsi* nak. — Az elhunytban dr. 
Gergely Lajos helybeli ügyvéd a so
főrét gyászol)*. 

Sikkasztás az OKH helybeli 
fiókjánál. Hétfőn délután kicos meg
lepetést keltett városunkban az a hír, 
hogy Kovács Imre szövetkezeti köny
velő aikkasztotl éa megszökött A 
szövetkezethez revizor érkezett a déli 
vonattal, amiről Kovács Imrének 
tudomása volt Kovács a revizorlo-
gadására a vaaotra ment, azonban a 
megérkező revizor elől a |egyvalióboz 
ment' és Sárvarig váltott jtgyet s 
azzal a vonattal el is utazott. Eluta
zása előtt özvegy édesanyjahoz levelét 
küldött, amelyben bep-,. n te; te, hogy . 
miután sikkasztott, Celldömölkről el
távozik. A levelet a heiybeli csendőr
örsnek adták at, hogy az esetleges 
Öngyilkossági szándékát Kovácsnak 
meghiúsítsak. Ezidő alatt a megérke
zett Keresztes Ferenc OKH osztály 
főnök, revizor ebédje elfogyasztása 
után a szövetkezet helyiségébe ment, 
ahol Kovács íróasztalán nevére cím
zett levelét talált, amelvbenbejelenti, 
hogy sikkasztott, idegei felmondták a 
szolgálatol, nem tud tovább dolgozni 
A sikkasztásokat a betétekkel követte 
el s kéri, hogy jelentsék fel, különben 
maga is 3 napon belül az ügyé.• zsé 
geo jelentkezni fog. Ez alkalommal 
derűit ki, hpgy az OKH központja 
Kovácsnak ezelőtt 6 hónappal no
vember elsejére felmondott. A levél 
elolvasása után Keresztes osztályfő
nök táviratilag a Központtól még 3 
revizort kért, hogy visszamenőleg 
átvizsgálja-, a szövetkezet könyveit a 
egyben Kovács ellen (eljelentési tett 
a helybe! csendőrőrsoél. A cnendőr-
őra a arrlkéahen levő Kovac3 ellen 

országos körözést és elfogató paran
csot bocsátott ki , amelynek alapján 
Kovácsot Szombathelyen csütörtökön 
éljél a Portscby szállodában a rend
őrség ellogta és a királyi ügyészség
nek átadta. A rendőrség előtt Kovács 
beismerő vallomást tett, bogy a szö
vetkezetet körülbelül 10—12 ezer 
pengővel károsította meg visszaélései 
folytán. Kovácsot a kir. ügyészség 
intézkedésére a helybeli csendőrőrs 
pénteken este 6 órakor Celldömölkre 
szállította, hogy a szövetkezetnél 
vizsgálatot tartó revizoroknak a szö
vetkezet könyveiből lel világosítást ad
jon a/, elsikkasztott tételekre vonat
kozólag. Lapunk zártakor a vizsgálat 
még folyamatban van, igy az elsik
kasztott Összeg nagyságáról nincs 
módunkban bizonyosat írhatni. A 
vizsgálat eredményét a kiküldött re
vizorok a szövetkezel ma tartandó 
igazgatósági ülésén terjesztik elő, igy 
a pontos eredményt jOvő számunkban 
fogjuk leközölni. Itt emiitjük meg, 
hogy Kovács Imre elbocsátásával 
megürült könyvelői állást az igazga
tóság a mai ülésen fogja betölteni és 
annak a reménynek adunk kifejezést, 
hogy az igazgatóság ugy a szövetke
zet érdekében, valamint a tagok éa 
üzletfelek megnyugtatására helybeli 
megbízható és a teendők ellátára 
alkalmas állásnélküli fiatal erőt fog 
alkalmazni. 



i. old* KEMENKSALJA 

Madárvédelem és további dí
szítés a községi ligstbeo. A község 
eloljáráaága a Göttmann liget szépí
tése érdekében "meghozott miódea 
áldozatot a mait lavásizal és sa-sk 
lejlesstése érdekében további lépése-
kei tett folysroatba. Még sz ősz fo
lyamán sok és különféle díszcserjéket 
hozat-és allét, hogy a ligetet látoga
tó közönségnek kedvében járjon, meg
szerettesse a községi ligetet, azt a 
közönség szórakozó helyévé tegye. 
Ujabban fészeklakó madaraink hely-

- bezkotése érdekében mBodvakat 
szerzett be, azokat nemsokára fel
rakják a fákra, hogy áz odalakó 
hasznos madaraink a tél folyamán 
beleszokjanak, a tavasszal belefész
keljenek, itt költsenek. Az odnlskó 
madaraknak helyhezkötéte nem csak 
hogy izép, jó lélekre vall, de renge
teg haszonhajtó, mert ezek a mada
rak (tObb cink-faj) rendkivOl féreg-
posztilók, a községi gyümölcsösökben 
nagy hasznot hoznak. Ugysnciak el
határozta az elöljáróság, hogy a tél 
folyamán a madarak védelméről 
gondolkodik, a ligetből kizár minden 
olyan zavart, lármát, ami a madarak 
nyugalmát zavarja, A madarakat téli 
hidegben .etetik. 

. S z e d r e s t é t gyümölcsöst tele
pit a község. A -község elöljárósága 
a selyemhernyó tenyésztés, a hazai 
selyemipar támogatása céljából szed
rest és gyomöIcöit létesit a régi 
kavicsbányában (Gayer-kert mellett). 
Erre a célra az ingyen szederfák mar 
megérkeztek, á jövő heten elültetik 
ókét. A szedres létesítésével az utcai 
szederfák fokozatosan megszűnnek 
majd, helyettük mas diszlákat Ol
tatnék. *. 

Lavastelótér fs lsvatáss . Ma 
"délután fél 4 órakor avatják fel.Rá-
bakesskédea ünnepélyesen az újon
nan épített lőteret. 

Takács Karoly permeiezóké-
azülék gyáros permetezökészűlékiivel 
arany érmet nyert s pápai kiállításon. 
Takács Károlynak nem ez az első 
kitüntetési, permetező gépei elismer
tek az egész országban, a mi vidé
künkön ia nagyon élterjedt és jó 
hírnévnek örvend. A mai szamunkban 
kOzOlt hirdetésére felhívjuk olvasóink 
Így elmét. 

Kőszegi Gszs színigazgató szín
társulata pénteken este kesdte meg 
Körmenden a szezont Érettségi oimO 

-vígjáték bemutatásával. 
Cellddmilk a igy község uj költ

ségvetését Közsas Jenő nyog. járás-
bírósági írudsigasgató megfellebbezte. 

Terjed s nátha. Az állandó 
esős időjárás következtében nagy 
mértékben terjed a nátha, s ha az 
időjárás igy tart, könnyen járvány 
léphet fal. 

A szombsthslyl m. kir. gazda
sági Iskola és mezőgazdasági szak
tanács adó állomás 8-ik teljes kt t 
éves tanfolyamát szept. 27-én zárta 
be Qoueptlyes keretek között s ezen 
ünnepélyesen arany kalászos gazdá
vá avatta Takács Lássló vönöcki la
kost is 

Az Ostfly cserkeszek plakát 
újsága, az uitökös ismét megjelent 
gizdag és változatos tartalommal a 
Kossuth uccai Montz fé'e dohánytőzs
de kirakatában. 

A celldömölki kézkórház for
galma szeptember havától 48—77— 
71—1143. 

Alpár falttá premierje. Peitre 
érkezett Cochrao, a londoni revüki-
rály éi a Szerelmes királynőről kr i 
tikát irt a Szinháxi Elet e heti uj 
szántába. Hatvány Lili színházi leve
lében beszámol a Komédia?, Erzsébet 
az elérhetetlen asszony és a Disraeli 
bemutatóiról. Karinthy Frigyes, Maray 

Sáodor, Nagy Endr-, Kálmán Jenő, 
Stella Adorján, Hevesi Sándor, Kar
kas Imre, Phílippe' Bottooe írásain 
kívül 32 oldalas gyermeklap, kotta és 
kézimunka melléklet, uagy női divat
rovat, 64 oldalas radionjság, O.tnon 
Művészete, tartalmas moii, társaság, 
konyha és kozmetika rovató-. Lelki 
Klinika egészítik ki a Színházi Elet 
nj számat. Regény: Amerikai kaland. 
Darabmelléklet a Nemzeti Színház 
nagysikerű újdonsága: Gyémautpatak 
kisasszony. A Sziobazi Elet ara 60 
fillér. Fél évre 12.50. Kiadóhivatal: 
Budapest, VII. Erzsébet körnl 7. 

A kocsmai hitel szabályozása. 
A koesmai hiteleket a fennálló jog- . 
szabályok teljesen tiltják. Az időköz- , 
ben kialakult helyzet azonban telje- , 
sen megváltoztatta e tekintetben az I 
érdekeltek felfogasát.Egyrészrői ugyan
is méltatlan károsodásuk érik az ipa
rosokat, mert akkor, amikor az ital-
mérők az arut kiszolgáltatják, még • 
nem tudják azt, hogy a fogyasztó 
nem fng fizetni. I z csak akkor derül 
ki, amikor az aru elfogyasztása után 
a fogyasztó nem képes a számlaját 
kiegyenlíteni. Másrészről viszont külö
nösen a nagyobb üzemekben modern i 
számlázógépes blokkrondszert vezetlek 
be, abol a fizetés megtagadása tulaj 1 
donképpao az alkalmazottakat sújtja, i 
mart a főpincér felel a lu ajdonossal 
szemo-n a leblokkolt áruért, úgyhogy 
az alkalmazotlasat sújtja az, bogy a 
rosszhiszemű fogyasztóval szemben 
nem lehet jogvédelmet igénybe venni. , 
Az érdekelték 'kívánságára a Kereske • ' 
delmi és Iparkamara elöterjesztéit 
intézett a kormányhoz, amelyben a 1 
kocsmai hitéinek ' legalább abbsn a j 
minimális keretben való viaszaállitaiát 
kéri, — vagyis 10 pengős hitelkeret • 
megállapítását —, ami nagyjában f e - j 
deznó az^egyizerí. fogyasztás keretet. ! 

A leventékkel való uj bánás
mód. A kultuszminiszter rendeletben : 

szabályoz'a a levente köteles ifjak ' 
kötelezettségeit. A levenlekötelea ifjak , 
tartoznak heti 3 órán át az- évnek | 
legalább 8, de legfeljebb 9 hónapján j 
kereiztűl — mindenkor a helyi vi-= 

ssonyoknak mérlegelésére hozott sza
bályok szerint testgyakorlást folytat
ni, a vasárnapi és ünnepi istentiszte
leteken megjelenni ée, részt venni az 
őket érdeklő népművelési előadásokon. 
Amennyiben a leventeköteles mulasz
tást követ el, pénzbírság kivetésének 

inkább ajánlható, mert a cioportos 
oltaskur a kC tségek is kevesebbek 
lesznek, ezek a'költségek az pltas 
alkalmával fognak beszedetni és eben- j i 
ként körülbelül 1.50 P. tesznek zi , 
de 2 P-nél többe nem kerülnek. Azok, 
akik szegéuysursUas s ha ezt a köz 
sági. elöljáróság igazolja, ebeiket a 
törvényhatosági ebsdó alap terhére 
fogjak beoltani a ezek közséeenkéot 
közös kérvénnyel forduljanak Vasvár-
megye alispánjához, ahol költségeiket 
meg fogjak téríteni,, az oltá=i dijakat 
n/on..un előlegezniük kell. A" minisz 
ter rendelete csak Dunántúlra ter
jed ki. " . 

2» p O 
CVSÍ—Papai VSE 3:1 (2:1).. 

Bajnoki. Vezette: Jager. 
Nehezen bír, dé megérdemelt 

győzelmet aratott a "vaictas az ezen | 
a mérkőzésén egészen júl játszó • 
pápaiak felett. A golarany még na- j 
gyubb is lehetőé, de a celli csatáruk 1 
a .CIGI belelulladtak a- nagy isrba. • 

Góllövők: Szombathelyi L, Sza
kai él Fu.öp: 

Jager kitűnő vetető volt. 
SzSE IL—SBSE 8:0 (1:0) 

Báinuki. Vezette: Neubrunn. 
Az SzSE második garnitúrája 

uiiuden részében jobb volfa banyai
aknál. Kitűnő 1'itbilU iáiszi'ilak, mig 
a tartalékos sigiak gyengék voltuk. 

Mai műsor: 
CVSE—SzSEiI. 

Bajnoki. 3 óra. . Vezeti: Szálai. 
A kitűnő fiatal szombathelyi 

együttes ut m iesz valami nagy ellen
fele a jó formában levő vasutasnak. 

3—4 góllal kell győzni csapa
tunknak, de ez csak akkor követzez-
hetik be, ha minden c-apatré-z luda
sának javat fogja nyújtani. (H. Z.) 

A bajnokság állása : 

L o g u j a h b u i f a a d i l m i 

„N e t t o t p r i c e " 
d u g a t t y u n é l k O l i g y ü m ö t c s v a -

p e r m e t e z ö k é a a O l é l s . 
Olcsó, nincs benne bőrözéi, nem 
szirid ki, nem romlik, nem. kopik. 
Pillanatok alatt teljesen szétszed
hető. Alkalmas ugy bármilyen edény
ből, mint hitiputtonybóí (ócska, 
rossz hátipermetezőfiöz is) perme
tezésre, fertőtlenítésre, meszelésre 
stb. Legutóbb a pipái Idállitáson is 

aranyérmet nvert. 
Gyártja és forgalomba hozza: 

T a k á c s K á r o l y 
ny. ,miv. elöljáró 

B u d a p e s t V I . K e r e U e s - u . 2 3 . 

helye nincs, hanem o=ak dorgálásnak, 
vagy fedésnek. 

Faatasztlkus tervek a gépem
ber tökt ls tes l tSsire . A robot lesz-e 
s világ ura? Erre a kérdésre ad vá
laszt as a rendkívül érdekes cikk, 
amely a gépemberek tökéletesítéséről 
szól és tmely Tolnai Világlapjában 
jelent meg. A legkiválóbb magyar 
írók novelláin kívül számtalan pom
pás riportot, cikket és közel száz ki
tűnő képel talál az olvasó a népsze
rű képeslapban. Tolnai Világlapja 
egy száma 20 fillér. 

A Pesti Tőzsds uj számában' 
dr. Chorin Ferenc, baró Madarassy-
Heck Marcel. dr. Nyulául János, 
Lengyel Géza, dr. Hsláos Ágoston és 
mások nyilatkoznak. Az értéktőzsdéi 

I helyzetről, a gabonatőzsdéről, hatar-
| idípiacról stb. rendkívül érdekes 
I események számolnak be. Textil, 
| biztosítási, vegyészeti, vas- és gépipa-) 
' rí, vidéki hiteltlet rovatok. 

Ebek kőtelező védőoltása vs-
szsttzég ellen. A miniszter rendelete 
értelmében az ebeket össze kellett 
íratni a ezen összeírás már okt. 12-
tn befejeződik. Ezután f. hó 30- lg 
aki önkéntesen beakarjn oltatni ebét, 
az beoltathatja, ezt minden közsér-
ben a községi elöljáróság fogja intézni 
csoportosan: Az önkéntes oltás annál, 

1. SzFC 
2. ZTE 
3 Kinizsi 
4 MZSE 
5 CVSE 
6. KTK 
9. SzSE I I . 
7. Tapolca 

Saghegy 8 
10. V-sotasIIIö — 
11. Keszthely 6 — 
12. P.'Vas! . 5 — 

6 27:6 12 
6,— 1 29:7« 12 

1 47:7-10 
2 9:12 10 
1 18:8 8 
4 19:24 4 
8 8:18 4 
2 3:9 4 
4 5:21 3 

5 — 
5 — 
4 — 
2 
2 — 

1—1 
1 3:26 1 

2:14 — 
4:2.2 — 

108.331. szabadalom. 
Tcbbszőröstn kituotttve. 

Alapítva 1842. 

T A K A R É K 
C S E R É P K Á L Y H A 

-rri légfütésü elrendezéssel, 
— I óriási teljesítménnyel, meg-
-—y lepően gazdaságos. Ozson-
~ ~ | nakivé, tea stb. melegi-

Itésre, sőt sütésre is beál-
_ - , j litható. 

i A mai kor vívmánya I 
& 1 Áldás a majrszükös időben. 
^TZJf 'Ízléses kiillitáia folytán a 

- legszebblakosztályokdisze 
Fival és hazai szénnel fűthető. 

Régi kilyhik átalakíthatók I 
Állandó készlet gömbölyű vagy szeg
letes kályhákból. Tetszés, szerinti 

színben. Rendkívül olcsó iraki 
Számtalan önkéntelenül asegnyilva-
nuló elismerés tanúskodik a jósá

gáról) 

KREIZER JÓZSEF 
P a p a , Szécheayi-utca 19. szán. 

Apolló Hangos iilozgó 
Falsba veze tő : Wíttinariu Aador 

üelldójnolk. 

Okt. 17 szombat, 18 vasá rnap : 
L.dig Ottó szenzációs regénye mgyar 
- -. "fi lmen; ' 

Ember a híd alatt. 
Főszereplők: Lázár Maria, Cajrtos 
Gyula, Kiss Ferei c ésSzakats Zoltán. 

Nagyszerű kiege Z I I Ő és Hirsüó. . 
Előadások kezdet1: szombaton este 
fél 9 órakor, vasárnap uiau 4, 6 

és este fél 9 ó.-akor. 
0ktüiz8r^2l^ szerda, 22 csütör tök: 

Filléres hrlyarak. 
Ketten egy jeggyel. • 

Vihar Afrika felett 
Dráma az emberi hősiességről és k i -

.' tartás ról. 
KitüoC megesz.tő és Híradó, 

hlőídasok kezdete: szerdán este lel 
9 urakor, csütörtökön délután 6 és 

este -fél 9 órakor. 
Helyarak: Onnepnap, szombaton és 
vasárnap: Tamiesszéz 100„ panoly 
80, feuutartult hely 60, I . hely 40, 
I I . hely 80 n- jzyH;lunkje^y 20 filléi.-jij 9: uienjegy 
Szerdán és csütörtökön: Ketten egy 
jegsyel Tainlnsszek 12(.V panoly 100, 
fenntartott hely 70, I hely 50, I I . 

hely 30 és gyermekjegy 20fillér. 

A legszebb 

F É N Y K É P E K E T 
'—legolcsóbban 

Mesterházy Gyulánál 
Celldömölk r. k. templom mellett 

Arany étemmel kittiatetva 

Kölcsöokönyvtár 3QQQ 
Cel ldömölkön 
kötetes kölciönykönyvtáramat a Wes
selényi utca 1. izam alatti lakaso
mon megnyitottam. Havi 1 P kölcsön-
díjért hetenkent háromszor cserélhet 
ogy a magyar, mint a világirodalom 
elassiens modern műveiből. 

Kemény Klári. 

írógéppapír 
C a r b o n - p a p i r 

Dlnkgrm piplrkereskedésban 

Wentíéietl könyvnyomdájában. CtlMősssölk. 


