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Magjelenik minden vasárnap reggel 
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Szerkesztőség es kiadóhivatal: 
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. szi 

Hirdetés dija előre fizetendő. 

A kormányzói pár diadalútja. Felsödunántuli Mezögazd. Kam. közgyűlése. 

Most, bogy Magyarország 
kormányzója és bitvese, valamint 
a rninisztereinök és a kniügy-
miai-zter ismét hazatértek, enér-
bet|ük csak .fel a római és bécsi 
látogatásnak igazr súlyát és je
lentőségét . Hiszen tr. i fogtdu 
táe, amellyel a híva talon Ausztria, 
nemkülönben a; osztrák nép 
vári a* Magyarország kiküldötteit, 
vaióban semmiben nem maradi 
mögötte annak a rajongó szere
tetnek és lelkesedésnek, ameiy-
lyel a baráti olasz nemzet fo
gadta a magyar államfőt és kí
séretét. Auaztriz, amely másfél 
évtized—óta velünk együtt amyli 
a világháború következményeit, 
a monarchia szétbomlását s en
nek következtében a Duna me
dence speciális válságát, ..igazad 
kilelt magáért. A bécsi fogadta 
tál egész lefolyása, fényes kül
sőségei bebizonyították, hogy az 
os/.trákok az egész: világ közvé
leménye elölt ki akarják mutatni 
a magyar nemzet iránt érzett 
különös szeretetüket, megbecsü 
lésüket és kiváltképen ragaszko
dásukat azokhoz az évszázados 
hagyományokhoz. amelyet a 
magyar és osztrák nemzetet a 
történelem folyamán •elválaszt
hatatlanul és oszthatatlanul< — 
miként a monarchia címerének 
jelmondata latinai kifejezte — 
egymáshoz fűzték. Ezekre a ha
gyományok n utalt Mikias, az 
osztrák-szövetségi állana elnöke 
gyönyörű pohárköszöntőjében, 
amikor azt mondotta, hogy a 
kormányzó személyébea azt -a 
magyar királyságot köszönti, 
•amelyet évszázados történelem, 
sok közös dicső tett, öröm és 
bánat köt össze és amellyel a 
jelenben éa a jövőben a nagy 
világpolitika terén Ausztriát metz-
•zemeoően egyirányú érdekek 
tartanak összc<.De hangsúlyozta 
Mikias elnök beszédében azt is, 
hogy Ausztria és Magyarország 
a jövőben is folytatni fogják kö
zös és becsületes küzdelmüketa 
békéért, .Európa igazi békéjéért, 
amely végeredményben csak 
igazságos alapon biztosítható«. 
Ezt az igazságos békét emelte 
ki válaszában Horthy Miklós 
kormányzó is, amikor még hang-
solyozta, bogy mindkét államtól 
téliesen távol áll mindennemű 
ellenséges azándék harmadik or
szágok ellen, mert H H Í a meg
oldást reálpolitikai alapon keres
sük, minden szamba jövő állam 

érdekeinek kölcsönös elismerése 
mellette. 

A k é t államfő részéről el
hangzóit szavak, de az olasz 
király és császár romai pohár-
köszöntője; sem hagyhatnak két
séget a római egyezményben 
résztvevő államok békés szán
dékai tekintetében. í s ezek után 
nem lehet kétséges az sem, 
hogy Olaszország és Ausztria a 
világ közvéleménye előtt hivata
los és ünnepélyes formában fog
laltak állást a magyar nemzet 

. igazai: jor- és békés revíziós törek
vései mellett. Mert egészen bi-

! zonyos, : ogy az az > igazságon 
alapuló békés, amely .mindhárom 
államfő beszédének kiemelkedő 
gondolata volt, csak ugy jöhet 
létre, ha Európa igazságot szol
gáltat Magyarországnak, ba tehát 
jóváteszi azt az égbekiáltó és 
esztelen igazságtalanságot, ame
lyet Trianonban ezzel a nem-

, zettel e lkövet tek. Róma é s Bécs 
I ntán tehát azzal a megnyugtató 
! tudattal folytathatjuk a magyar 
, igazságért vivott küzdelmünket, 
I hogy ebben a harcban már nem 

á l lunk egyedül, nem vagyunk 
társtalanok, vélünk van-a baráti 

| Olaszország s a régi b a r á t u o k 
• Ausztria, minthogy mindinkább. 
I felénk fordul az európai közvé-
i l emény j ó z a n u l és higgadtan 
; gondolkozó része. 

Mélységes, igaz magyar szív
ből fakadó szeretettel, hódola t ta l 
és lelkesedéssef-ővesi a magyar 
n e m i é t Magyarország ko rmány
zóját és fennkölt hitvesét abból 
az alkalomból, bogy két eu rópa i 
országban i ly sok barátot, i ly 
tö rhe te t len híveket szereztek a 
m a g y a r s á g n a k és a magyar igaz
ságnak . A r óma i és bécsi ut a 
legszoroeabbra fűzte Magyaror
szág kapcsolatait s kát ba rá t i 
országgal s e i t e l sősorban a 
k o r m a n y i é ur kimagasló egyé
n i ségének , európai t ek in té lyének 
és ' közvet len egyéniségének kö
szönhet jük. A magyar nemzet 
mélységes há láva l tartozik • e i é r t 
annak a férfiúnak, aki i m m á r 
több miot 16 esztendeje viseli 
a magyar tö r téne lem egyik leg
válságosabb ko r szakában az or
szág k o r m á n y z á s á n a k , a nemzet 
i r ány í t á sának nebéa és felelős
ségteljes gondját s aki eszel a 

-külföldi ú t ta l ké tségte lenül , u j 
lehetőségeket nyitott meg a ma
gyarság európa i é rvényesü lése 
előtt . i - . 

A Gasdaadósságok rrodexése,— 
az Orizagos Birtokközpont ügye. 
Javaslatok a vadászati t rveny m • 
doiitasars. A földreform torán jutta
tott földek Bejének végleges v-ndeseae 
a köxgyűieaeo. 

A Felsőduuautuii Mrz'gazdas 'gi 
Kamara grnf Khuen Hedsrvory Kán ly 
elnöklete alatt tartot>a tél kttzgyülé-

'. sét Győrött nynlo varmegye gazdák! 
| küldötteinek -majdnem teljes részvé 
| telével. 
! "Elnök kegyeletes szavakkal em-
| lekezelt meg vitéz fiörabOa Gyula 
1 elhunyt >rol: szavait a közgyűlés állva 

I hallgatta. —i Táviratilag üdvözlik dr. 
zraraoyi Kalman mioiiaterelnök — 

| ío.umivelo-tlgyi minisztert, aki sokáig 
i vo.t Győr—Mosón vármegyék es 
| Győrváros főispánja. 

—Grúl Khoea-Hederváry ^Károly 
i elnök-a gardaadéssag rendezés alap-
J elveit fektette le. Egyénileg senki sem 
I kívánhatja, hogy adósságait elenged-
i jék. vágy könnyítsék. K kérdés ri-n-
' deresére esakis egyetemet közérdek 

adhat jogalapéi ilt pedig a termelés 
iottonessaga es a termelési érdek, 

j másrészt pedig a pénzintézetek mér 
j létbiztonságának a megóvása lehet 
' esak a két alapvető szempont, ami 
j egyúttal közérdek is. Az eladósodottak 

nagy többsége önhibáján kívül kerfllt 
j a világgazdasági válság következtében 
! lehetetlen helyzetbe. A ttrmeles er

deke azonban s kamat és egyébb 
kötelezettségek megállapításánál ha
tárokat szab, mert ssak bizonyos 
gazdasági lehetőségeken belől róna
iunk sz. eladósodott földbirtokra ter
heket, ha azt menteni akarjuk. Állam
érdekből nem közömbös az aem, 
hogy kinek a kezére jut az eladósodott 
birtokok hatalmas eomplezuma. Tiké 
ezegéoy országsakban a komoly 
gazdakőzvéleményről lökeellenseéset 
feltételezni nem lehet. Ha vau ellentét 
es vita, ugy es a gazdaadósaágreo • 
dezés módszerei és ezek sorrendié 
tekintetében ált fenn. Nézete szerint 
a termilés és a gazdasági lehetősé; 
érdeke megelőzi a pénzügyi oldal, 
tehát a kamat — és a mérlegszam-
poot érdekeit. Másrészt a rendezés
ben aem lehet kikapcsolni a Szakértő 
gaidakőzOntég munkáját. Hsa közös 
bizottság által helyesen megállapított 
kárnál- és tőtleszléai kötelezettsége
ket azután valaki - saját hibájából 
nem teljesili, akkor a végrehajtás es 
a likvidació terére kell vele szembe 
lépni. Ez azonban az ••. etek igen 
elenyésző része lesz. A pénsiulésetek 
körött vannak olyan eanosazc-vezelek, 
melyeka merlegoehézségek áthidalá
sára a kellő jog és pécza'íppal ren
delkeznek. Helytelen volna a gazda 
adósság lineáris rendezése, mert ezt 
vidékenként, országrészenként, sőt 
lehetőleg egyéni elbírálás kapcsán 
kell végrehajtani. (Elénk helyeslés és 
taps.) 

Karairal költségvetés 

Í
és jövő munkaterv. 

Az elnöki megnyitó beszédes 
jelentések nlán dr. Ormándy János 

• kamarai igazgató előterjeszti az 1937. 
I évi költségvetést, a gazdaktmara jövő 
I évi munkatervét es a magtisztító 
I telepnek mágneses srankameulesitő 

berendezés,..• vsNi lelsveretésének 
költségeit. A kamara jövő mentája 
három főtjw tay»u halad, n. m. érté-
kezitéí~őt6ii • tdit.ua, a.termelés biz
tosabbá léte H ét fokozása • végül a 
mezőgazda.. i lakosság érdekvédelmi 
szolgálata. A bets* piacok rendezése, 
a k»1 foldi piasok .tagitfsa, az agrár
termékek r. ..felelő taroiasa, eltartása 
éa egyöntetű mo - ti.gy meny-
0]i>egbtn va ó oiőamlara loordilbat-
ját elő a/, értékesítés:, A vamok, 
helypénzi k fnvarozási,vágási és egyéb 
nagyszámú költségek sz agrárter
mékek árával nincsenek aranyban. A 
termelési szempontokat idősorban a 
szaktudás altalanesuasavsl ee mélyí
tésével kívánja szolgálni a kamara. 
Az érdek védelem erőteljesebbé tételét 
a kormány által a képviselőház elé 
terjesztett gazdakamarai törvény no-

I vei la van hivatva szolgálni. Az Igaz
gatni előterjesztés végen az adóre
formokra ée a gazdaadósságok reo* 

j detssére külön határozati javaslatokat 
terjesztett elő dr. Ormandy Jánee 

! igazgató, melyeket a közgyűlés elfo
gadott 

A magyar fold égető 
kérdései. 

Dr. drót Pálffy-Daun Joztef 
országgyűlési képviselő egyórás be
atedben foglalkozott a magyar f»ld 
égető problémáival. Adat-te.üea vá
zolta, hogy miként adósodott el az 
utolsó 18 évben s birtokos osztály, 
ugyancsak uámezerl adatokkal vetí
tette 1920 tói 1931 ig, vagyis a 
baukzárlat idejéig a péoziotézeti ka
matok alakulását. Beigazolta adatai
val, hogy a-vidéki takarékpénztarak 
sokkal megértőbb és kíméletesebb 
magatartást tanúsítottak adósgaz-
dáikkal szemben, mint sók országos 
nagy pénzintézet. A felhozott szám
szerű példatoak éa statisztikai ada
toknak a közgyűlésen igen nagy 
hatása volt.Dr.gróf PelSy.-Dauo József 
részletesen vázolta a külföldön elhe
lyezett jelzálogpapírok kérdését: 1932-
ben az adósok a névérték 17 száza
lékáért viniavásárolhattak vulaa eze
ket a papírokat, de a sagybankok 
egyoldalú érdekeire való tekintettel ez 
meg lett tiltva. De mégsem lelt 
megakadályozva, hogy esek » papírok 
majdnem teljes egészükben már 
visszakerültek az ország belsejébe, 
azonban most mar 80—90 százalékos 
árfolyammal jegyeztetnek. Az eladó
sodásnak egy másik súlyos oka volt a 
túladóztatás. A közteherviselés terén 
dr. Gróf Pálűy-Daus József számszerű 
összehasonlító adatokai ismertetett 
s gyárak, bankok es a földbirtokosok 

I adóterhei tekinteteben — ugyanazon 
alapjövedelem mellett, 

Mikor folyton azt hirdetik, hogy 
semmire sincsen pénz, felteszi a 
kérdést, hogyan lehel egy oj intéz
ményre, egy uj Országos Birtokköz
pont céljaira mégis pénzt előterem
teni. A 6 százalékos illetékmentes
séget, melyet a Birtokközpont serény 
szervezői kérnek, inkább sdja oda s 
kormány s frontharcosoknak, vegy sz 
okleveles gazdatiszteknek', vagy a 
megszállott területekről kiüldözött es 
ideát birtokot vásárolt magyar test
véreinknek. Nem lehet megeegedni, 
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hogv a kamit- é s " k.tri •tino\&**it -. 
Qtáu most a nemzeti fsjTgyon. logér-
téknóbV restét di , .,•> e-1 . . leg
főbb *itköiét: a magyar- ' foldunk 
10- és ÍOO.OX) holdjait p- izinte ti 
Otíeli tranzakciókra egyo'diiuats 
haizualjak fal at é r d i k e l t g a z d á k • 
kepviselőioek - Devon áss " a"aTzü: A i 
magyar lüld isgyM fanntartás BSIkül 
a paágyar nező 'gs.rdaté. (Lilkes taps 
és éljeoiéi.) 

Or. liibaiyffy Ern > az eiadóso 
dolt gazdák egyis kin»ó saatoit tarja 
fel 3 a vigyoav.iltsag éa vtgyonéizi- j 
ma kérdését taglalja. Sérteti, hogy a | 
kamara p j ly t joxp irt vasárukat tart 
soo. — Dr. Mohacsy L t jo i a kamara f 
elnökségét félitólitja, hogy a tavaszi | 
vetómigeliátás kellő időben való meg-
e.-rrete-ar-' tétyea megtelelő lépése- I 
két, m i n a nwsi őszi idíjarái miatt 
sok főid vetetiiuai maradt Fa sődu-
niotolon,. 

Adiagyl jav í t ta tok . 
Dr. Jozai Ih-t a Mikid, az igaz-

gat-i <• ' : írjeitt tt adóügyi k i -
vánaimat kiigéiziiésér Unja tzükié-
gésnek. Teljes egétz-bm osztja dr. 
gr ii Pa ffy-Oaau József íépviiilő • 
állátpa ujat. At illetékek,-b-iyeglero- I 
Táti terhek tekmtetobeü a gaidikö- i 
S O Ü S >g képtelen magát íiisasérni A ! 
váróiban at dres lakásuk után nttn 
ke:: adót fizetői, <t • a falvakban a j 
lakhf .őaik mhősitett i r t s betyisó^ik { 
otaa tnégit hatadói kell hasim. At j 
adt>f«!st*iaiatá»i —bizottságokban aa-_j 
gyou hiányosa gazdik képviselete éa j 
a k i r t t j * rasz'gazd Jiigi szempontból , 
>•>» fielberi a szakértelem hiánya iát j 
bélyegét vitait./ Az or it s.-.'l««. i lleté* ) 
Lei, bagystéki ttrgyalatok költségei 1 
oly .aagtss*;-' hogy sokasor a cialad-j 
tOakreUt.-la ere I oéayezik A korházi 1 

ápolási köittégsg behajtása szintén j 
katasztrófáin eseteket idéz eló az I 
életben. — Dr K« »T.-.I Imre bábol- , 
n i i jonzarigazgato levetéli a mező- -
gazdasági bizottságoz részére bealu 
tott költségek it. Sürg-ti a kamarai ; 
magtiiztito telipoek bor-ohautoio 1 
berjjdíZ'.'• valO kiagészitéiét é s | 
Győrött hdtö l i i záá •', kouturrgyarnak | 
és b\r .i a:l is tet i stóspiatoak a fel- • 
állitásat. — Gróf Khoen H-.'--> -ry j 
Kir . . , ; stuok javaslatára aa elhaugzott • 
felszólalások ügy.- taab-v*; ;l ;vel - a ! 
kamara költségről fitx, munkatervét 
As magtel.pl járásiatokat a zözgyUiéa I 
masaera tette-.- J 

A vadászati törvény 
no.-f.ijj» 

Dr. Mohacsy Lajos ar. lelkész 
az' igazgatóság alta elfogadottjával 

lalkéat előterjeszti a vadászati tör
vény uj iránya módosítás, javaslatát, 

közötti ellentétek és ez a súrlódási 
feiű et ebüen a Vuuatkozasbpa telje
sen ki'tüszöböl'etőz legyenek. Azok
nál, akiknek' nem nemes sport, ..auam 

u-M: a vadsarok m-gtSritésere nem a 
vad téiiyészté.e, .hinetn au.i ik egyal-
taua á tenyészti!* legyen a**j igsap 
- a szarvai .ss dámvad' karukul kiviil 
epp>n uty a vaddisznó kar is meg
téríttess i.<. Ez*a fcatt.éritéj,i kötele, 
zettseg a vadászati jog tényleges 
gyakorlóját - -terhelje. A vada-zati i 
haszonbér ssatis a földlojajdoiiusok ' 
között legydu feloszii.ató. A vadászati 
joz. gyakor.'oja évsííkint köteles ,ie .yen 
szabályszerű vadasialot tartani, hogy"' 
ilyenképeo a kis^adai (nyúl, lacáu, 
fogoly) taiteayésztése és igy" ékek 
tu zoti kártevése oiOkkentbetá legyen. 
A ficáoradaszálra nézve, a régebbi 
vadászati idő állíttassák vissza ugyau-
esak_a fenti eálzattab — A magyar ] 
vadtenyésztésbe! lantos idegenforgal-. • 
mi és nemzetgazdasági érdekek fűződ- \ 
n?k, de v ssont lő *«g a kisbirtokot .i 
ssomtszédós eatda<ö/.őoség . karára < 
vezet, ha agyas bérlők á vadat -lol- ' 
zott mérté t jea , kifejezstt.en azieti 
célzattal, tenat.nem'ueiaes* spuitkém | 
ütik, -illetve t-ayé-zti< — a zisi-.-n. 
berótt"! at.iizibe.t fennálfO 
kötelezettsége uélkill. 

A vadászati novellához vitéz 
Moi-.yorossy Sándor Tarodfa Vasme-
gye. majd atsniia Farkas Dénes 
földbirtokos, uagybérlő szollak hozza. 
Utóbbi szerint a kartérité'si eljárás 
meggyorsítása igea tok panaszt k i 
küszöbölne. Elék's Gyula r* . l - : E-t«r-
hary uradalmi joszíglgazgao rámuta t^ földreform a főd--c 
arra, hogy az érdekeitek állásfoglalása" 
ezekben a kardélekben sokszor szem 
b-m a'lo és hogy aí-orszi'4 külöa-
6őző-'r>sz;in ik a M f w i i , i vadak 
eherjedlseg'.i, bősége, vagy hiánya 
zerint -azuitéu .oain egyező;.^nam 

különben eitérő az a gy.iZórlat is, 
amely -zekbec a kérdésSstoen fenn 
áll. fíéz te szerint a; felmertl 5 pasa 
szjvkaas kamarai •zasbizotlsa.; .utján 
való «jör-s elintézése teljesen e'egeirtiO 
íenua a felrnirüt jozos paa'aŝ o.". \i 
kOszöOöl'.'s re. — Jíi idl i Sándor bíró' 
PaCö. (V.ismejy >) a vasv:megyei 
kisbirokoi közönség evek óta hin-
goztatott igen salyos psnasiait t-..-ja 
... a falusi, lakosat igan súlyos sár-
east«it ttmerltu. — Ta.-s Mihály 
(Pársiata, Feherm<iye) felszólal isa 
után dr. .lióítác*» Lajos előadó vála
szol a külőnbözíi * ledveté'í'jkre s 

Í fl»ört)'isége.s üzlet A y íJaszati 'lerUlet 
béreléAé, a . szempuutiai teljesen el-
40rpül>iék.- Grill Khu-o-HeJ>rvary 
Károly einhk magáévá teszi á z t á l ! 
elvet, "Ji'gy akt a' vád tszalot, mini 
nemes sportot u/:, az'ánoA&' aec-ak 

' azeiőáy'i i t éívezZevijáuáin viselje a 
hátrányait ts, illetve "az anyagi kón 
zekVtDciakat is. Ez »11 nemcsak a 
nagy vadászokra, hanem a ki-vadi-
szokra is. (Elénk'taps-és helyeslés.) 

A lóldréfurm suran juttatott 
földak függd kérdéseinek 

e' . végiegst rendstésv. 
Hilv;v J'izn f vezető Jőjegyzö 

(GyőrtövéuyhJza) "a kamara választ', 
mányanak o»egb./.asabol terjeszti H.O 
az általa kidolgozott javaslatokat a 
földr'éforrn suVau juttatott fíliJek és 
ezzel kapcsolatos térdüse* végleges 
rendeíesere és a izöi^seg's n.ug.vmi 
helyzet ei sí ifcm. is bizüj.aasara. A" 
megváltott es a va.y-i ivaísár földek 

ártérités l.teljetin azonosan biraltaasanák el a 
• juttatuttái siempoptjabsl. Ahol a 

kataszteri tiszta jövedelem 1919. évi 
szeptomber 7 öts. -felemelkedett, az 
visszaallitindó ^a földreform .'előtti 
nívóra, a kirívó .arány ttlanságik k i -
kttizObSii-udők. A 10 koronánál u-. -
gasabb.iöidsk kataszteri tiszta-jővsj--
ddloe fűkkzatos'iitt csökzeútendó. -A 

lénertéke (ugy 
megváltóit,, itilnt a . vazyoaválság 

földeknél) a töri osztó r*«tl--. -Jtf} ez-»-
rosa legyen." A/. »-i törUsztőrésztet 
(anyortizarjjó kJijjar)--a tatatzteri 
tiszta iövedciam. >ríT..ú?u koronája 
után 3^ kg. vegyes "ter-tEéuy (buza, 
rozs, leuge'ri) tőzspara i'»eyen." A 
bsszoalstt dif a kataszteri uszta jö-
-vsdeidin minden koronája utan u kg. 
vtgyet trrinény. IA 'hadi-' tjid.'Zoaak 
ét vitézségi érmetek es sut gyerme
kesek kfilöti k^-j'vezmeny-é í iantar-
tando, Uadvisa taku-k 10 százalék 
külön kadr-zineny adandó. Eierai 
Bsapátdál a töri-sütésből a tényleges 
karnak rJsegfelélú arasyu ketlreimeny 
adandó: Az aj-ellenérték es torlasz-
t»« •nejiilaptt.ts.'. viaszjajvaóleges ha
tályú legyen. A földek teia|di> ti meg
szerzése az eiőrefizetőz ifliö i ked-
v zméayezésevjn elősegítendő. A ki 

I 

rá aotat arra, hogy a vadittraktias mozdítottál ügy* lolütyü'.sgilaadó ts I 
hotsztt terek ota huzmlo •.atdisa—a kim izditottak lehe^ő^T^jnsjivlij^ i 
magasabo aliame.-dek szsmpi itokaoi iyazeudőfc. Az üj .tizetósikötelezettsó 
f-'tétlendl megnya. , reouezéndő geknek nem tevőkkel s-ei.ib.'n szi-
végre. Ez azüisegcs azért, hogy a gora ititSzkedesez szOzsegssec. Ak i : 
f.ilUsj_lakossag és a nagybirtokosok földjükét mar eddi? megvallottat, 

ádótéritésben r.'szesr.endók. Rénde-
saodő a Házhelyé ek törlesztése, a 
földekhez hasonlóan. A Faksz kölctő-
nök összege 40 százalékig csőtkeo-
tahdő és BzelasükrH hosszabb időha-
lad'ék 1-nyujtándr. A csOkkentésnéf 
figyelembe veendő i 'kÓ'csOnielvétel 
ideje/ -vagyis a köc-öa ' tényleges' 
vésanó ériéke. ( É l^nk helyeslés és 
ups.) Kovács István n.sgvzia (Ciak-
berény. Fej rmegya) mindenben he
lyesli az elhangzott iavasíaioiiat és 
egyúttal i.iditvány.isza, hogy', a'ka
marák kebeUben 20 tagu birtutpolí 
likai szakosztály, i l l e t v e . , birtokpoii--
tíkai vá.aszím.i .y szerveztessétc, mely-
.béh''tTfö'dhözjuttalottak-.-ás a meg
váltást szenve.iök. miut legközelebb
ről érdekeltek — egyenlő szambán 
nyerjenek sepviséletet. EzH-ben a • 

'térdé-ékben csakis., azok .véleménye " 
"képeztet komoiy támpontot,, .akik 
ezeket a bonyolult kérdéseket a saját 
mágus bór-'n. az élatbe-a érzik éa ta
pasztaljak. Gróf Kbueu Hédenáry Ka
roly elnök javaslatára a birtokpoliti
kái választmányra vonatkozó indít
ványt' az Orszajos Mezíígázdasági 
Kamaráim/: pártolólag fogjaí felter-
jeszter.i. Dr, Hjlaos Agosíou mintáz 
Országos MezŐzázdasázi Kamara je
lenlévő- képviselöjtr^kijeiénti. hogy ugy 
ezt az indítványt, , mint az összes 
többi egyéb javasutokat éa pinaszo
kat az Országos ^Mezőgazdasági Ka-' 
mára országos közerdekboT a Jegua-
lyobb jóiodolattát, d< szigorú táré 

gyilagoseaggal -fogja k.ivi.-sga'o'i és 
illetékes helyre tovabbitani. 

- MezOqizdazáyl kamarai 
törvény novellája. 

Dr. Ormán ;y Janisa igazgató' 
biJHieati, hogy az 1920. évi -Xfl lL , 
tc novellájára: vooátkoz.x-uj törvény
tervezetet- Darányi. Kaimat! fóldntiye-
lestigyi mi.n-.r.ter benyojUittj az or-
szággyő|é< elé — Sgyelerabavévs a 
14 évi tapasztaltokat Az Olszás 
ktrül.*ii "Tcarnarak és az Országos 
K >m.tra- több isméle'tén előterjesztitt. 
kiváns-ig->t a koroány ne>D tette 
magaeva.' Szükiéges ezeknek ismételt 
sürgetése, melyeket a kőzgyüléi he
lyes.""-.i magáévá 'tett... .Minden köz
ségben tetessek lehetővé a kamarai 
: . : - . ' . ' . . ' . : .si'.!i bizottságoknak a meg
alakítása, hogy igy a kamarai szer
vezetnek minden kö :ségbea meg 
legyen a fundamentuma, .i gazdatiszti 
érdaTttéoviielat ne a kamara kebelé-
b ia oldsisek meg külön kategória és 
stak "Ztt i f bsiktatasáral, 'hanem az 
1920. XVUI. to. indokolása' iz inut a . 
gazda'nztsk részen külön kamara 

A kemenesaljai vadasza
tok hajdan. 

Irta: Smidé l i i saz Béla . 
(Folytttai.) 

A nagy attraszalok micdig a 
€*•:••. letlik megtartva, meri a i a 
nyulváda-jzat megkezdésikor is izibad 
volt, mert ott gabonalöidek akkor caig 
nem.voltak, léhát ott már előbb 
megkezdődtek a lovtsvaiiaszitok és 
ennék a központja Kemeuaaaaiháiyfa 
község volt, mert a vidátzsereg 
rendszerint i t t gyü'itezett -s innen 
indult. Egy lyen vadasiat altaimaval 
bizony hangosak voltak a Vidos kas
télyok, mert egymáit érték á «z-bo
áéi szebb fogatok éi az uri lovatok, 
akik között.artan képviselve volt a 
katonása; i», mert ugy a 7-et hou-
védbuizar ezred és a 11 is közös 
huszár ezred tisztjei közOl Pápárt l 
es Ssombatheiyről sokán réist vettet 
a vadanatoa. 

Az agaraikat rendszerint külön 
kocsikon ét ketrecekben hozatták el, 
hogy azok kímélve legyenek. Láttam 
szebbnél szebb paripákat és daliáinál 
daliásabb lovasokat, Tollak itt híres 
sporumberek éa lovasak, 

....,'.....•. uem ; - i"-.r.. Csák egyet, 
h.rea lovast, . tömördi Cheruel 
Györgyöt, aki az agara.-zat u.an ren
dezeti lóvorseiíyon, a * .*cp a. li.'ni.-ürke 
paripájával az első dijat ny-rte el. 
E-nek a gyűiiyírü jogoi-paripait ké 
iébb Tümördön szintén ott alkalmam 
volt végigizemliljetni. 

Az agaratzatot loversnij (ejjzte 
be és a legjobb futó paripákat itt 
mérték ösiza az urlovasok, amit 
azeuban iáját maguk lovagoltak, 
aeni a lovászok. 

Ezek a versenyek "3ek* nézőt 
vonzottak a C.erre. , ha tehettem, 
minf~iQldőgyeret uszony en ts f«i-
osontam, hogy végig neszem. az 
agarászatot, mert engem es érdekelt 
legjobban. 

A vadászat főmestere néhsí id. 
Vidos Joisel volt, aki az egéss va
daszatot vezette es igazgatta s bizouy 
jói tetteti ő i i a szép telivér pejlo-
van, amint fekete bánonyiapkaban s 
át angol—faisiavadáetokétél eltérőin 
vőrOt frakk helyeit .zOldfrakkban, 
feh - - ra , ' , nadrágban és hosizu-
ssara kzete IskkesUmábsn, s ha
sonló diesssbe OitOsőtt vsdasstárss-
tagot s mezőnybe kivésette. Csak 
egy lovas nem vitellé á társaság 

•portruhajit, ez a ni:.- eailiutt néhai 
főbirőnk volt az, aki szürke zsinóros 
magyar luhat, masy^r csizmái és 
kalapot viselt, ö az aranyfské óai 
magyar méiijéa lovagéit, amely híres 
volt u-mcsit a Kemenasaljáu, hanem 
még -a 'SSomtZ'édos vármegyékben is. 
De ha jól emlékszem, itt volt az 
araiujlalusi ifj. Vuios József, a csön-
gei Viöreös Is.--., et a atintén szen
vedélyes lovas, uéhai Radó Gyula, 
Vasvármegyo volt főjegyzője is. aki 
akkor még egéiz fiatalember volt. 
Voltak hölgylovaiok is, de ezeket 
nem\isíziérlem. 

A vad.aizat rendszerint délelőtt 
10 óra kOrtti szokott megkezdödui, 
tehát hogy a vadaszatot végignézhes
sem, riar jókorái lelrnentem több 
pajtás tarsaiág tbau a Cierre éi 
megfelelő hi lyec; c a bokrosban elhe
lyezkedtünk. 

Gyönyörű őizí napok voltak él 
ragyogott minden az aranyoi nap
lényben és a_cierL^niikoji_blzony_ 
jó messze ellehetett látni. Nem sokat 
kellett várni, mert ugy 10 öra után 
feltűnt a lovai otapat a likssg pe
remén. Elöl a lovaitok az agarakkal, 

U tána pedig a zőldiubái vadai^esa-
pat. Alig tellett bele Behány perc- és 

már dübörgött a rutaayui talaj a 
vágtató paripák patai alatt. Jött egy 
nagy vörös nyul -és ut ina 3 dár tb 
ágát elnyuitva. ét. repültek, miat at 
erkau, utána pedig a lovai eszpat. 
Egy sárga sittrké éa Két egértiiuű 
agár hajtott, amik kőző! a vörös 
vezetett ... ép elénk értek, amikor a 
vörös agar a nyulát az orrával a 
magasba dobta, aztán a nagv szájá
val a vegőben elkapta. 

Á-.án levágta a földre él ve 
gigropogtattaves vége volt a nyúlnak. 
A.második két agar nem mert a 
nyúlhoz kapni, mart vicsorgatva for
dult feléjük. Néhány piilaoat múlva 
már ott voltak a lovászok s a lordl 
leugorva felvették a nyulat a kutyák 
elől ée ffUakasstották a nyereg kapá
jára. Már nem tudom, hogy az agár 
kié volt, mart a lövaiuk tőlünk meiizt 
voltak, de a vadászok i i leszálltak a 
lovakról él a vörös agarat többen 
végigsimogattak é l diciórgették. De 
csakhamar lóra Bitek és megken 
dötl a maiik hajtás mái a'garakr.-.i. 
mert ezeket izijra (űzték él hátra
vitték a vadászosapat mögé a lo— 

(Folyt köv.) 
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A mezőgazdáságot érintő j 
yterve-- ) 

;eta*ite:idó. 
rendeletek, ; ivaa• . . , törvény 
zetek stb. a hatóságok es. miniazla- | 
numok állal előzetes véleményezés í 
végott a kamaráknak megkAldendők . 
legyenek. A gazdák-.marak faladatai j 
nak -és aivatasának hatás laabba tétető. | 
Céljából megleleiö anyagi erő bocsát- ' 
la-s-'k a kantárak rendelkezésére. Or. ' 
Mih'.lyffy Eraö lávasolja, .hogy kcrb I 
létenként »• gazdasági 
egyesületi el: ö t nyerjen fe,sőhazi 
tagságot. A javaslatot az Országos 
Mezőgazdasági Kamara ele fogjak 

-tér]éízí.eoi 
Indítványok. 

Gyaruiothy Kalinau (Győr) a 
győrvarosi gazdtiözönseg panaszát 
terjeszti a közgyűlés elé és keri az 
elnökséget, iMgy-küidöttségtlog vezesse I 
okéi-a miniezlereluök elé e-gyórvá- • 
rosi mezőreadőri_ lerliek radikális \ 
csökkentés*"" érdekében. J«lsnie.g a ! 
földadó ÜO százaléka, január ' 1 tői ! 
kezdve pedig a földadó 30 százaléka •' 
képezi Győrött "a kisgazdák mező-
rendöri tarbét, ami peidat anul magas 
az egész, országbaii. Emellett a j n e - ' 
zőrendőrök inas szolgalatok ellátására 
is fel lesznek hasznaira Az érdekelt 
közönség a saját maga hatáskörében j 
i—6 százalékkal meg tudna oldani i 
•ezt a feladatot. Óról Khuen-Héds'rváry ' 
Károy elnök kijelenti,hogy a kamara 
a kérdést behatóan tanulmányozta, 1 

az összehasonlító adatokat az ország 
Í . I varasaiból is beszerzi es a kével- : 
inat az illetékesekkel lelkiisrgarptssea 
Ittárgyaija. 1 

"j)iro Gusztáv a győrvatosM egy-
viza-gáló á l lomá9- igazgatója azt in 

•ditvá j o z z V hogy a töffén'yhojáa 
felsőházában a mez jg*-d v . » : kísér
le tü l ! is nyerjen képviseletet ep ugy 
mint az akadémiák, vagy a m i a u 
mók. A" közgyűlés az indítványt pár 

• tölólag terjeszti, áz "Országos..Ka- ! 

mára elé. 
Elnöki zárszé. 

Gróf Khutn Hédervary Karoly 
elnök a gyüles vegén üdvözli Győr 
varos polgármesterét, -Spath' Gyulát, 
aki .első a.kalommál jelent meg a 
Kam ira közgyűlésén, mint a -székva-
ros polgármestere és a közerőiéi 
házigazdája, üdvözli df. Gziruer Ödön 
m. kir. pénzűgyigazgatot, aki az adó
kérdésekkel kapcsolatos kérelmüket 
oagy figyelemmel, érdeklődéssel hall
gatta a az elhangzG t panaszok ki 
vizsgálását és a vizsgalat eredményét 
a kamarával való közléiét megígérte,. 
üdvözli Amtmanu István győrvarosi 
főjegyzőt, mint a városi gazdasági 
ügyek tanácsosát* akinek a magas 
m-jzóreudőn cölt«ége,:sei k,ipc<ultios 
pana«zt jóindulatába -sjánl.tri. Végűi 
üdvözli dr. Halacs Ágoston országot 
kamarai helyettes igazgatót, akit az 
elhaugsott indítványok illetékes helyre 
való parloió' alöterjssztesare kért fel. 

Vasvarmegyenöi msgjaleatsk: 
Mészáros István felsőházi tag, OMKA 
alelnök, Németh Boldizsár szakosz
tályi einök Szombathely, Abert Ittvan 

. Kőszeg, Bagáry Gergely Gaeztony, 
Kredios Gergely Cséuye, Kernc-ényi 
Sándor.Körmend, Leopoldl.ajot Vas-
8sentmihaly stb. r* 

Beleesett a forró vizbt. Halálos 
.eserencsátleosé^ történet az elmúlt 
szombaton Janoeházan, Bolla Ferenc ! 
napszámos felesége egy furró vízzel 
telt edényt a tűzhelyről letett a földre, ] 
a közelben játszadozó Maria nevű 5 i 
éves kisleánya véletlenül beleesett a . 
forró vuo i és sulyot égeti sebeket I 
szenvedett, majd óriási kínok közOtt I 
Vasárnap délelőtt meghsll. A vizsgá
lat megindult. • . ,>" 

—Baleset Tálos Vendel 6Í 
alsóságj gazdasági cielSd"ás istállóbsn 
megcsúszott, minek köve tkez tében 
elesett, fején és testén szenvedett só-
sérüléseket Beszállították, a celldö
mölki közkórházba. 

H 1 R fi K . 

Tuboly Lajosf 

A vármegyének régi kima
gasló alakja költözött el csü
törtökön délatán 2-órakor Szom
bathelyen a kózkórházbaq az élők 
sorából. 

Tuboly, Lajos, a sárvári já
rás nyug. föszolgabirája, a vár
megye nagy halottja, aki elég" 
fiatalon, 62 éves korábau hagyta 
itt családját és vármegyéjét, 
amelyért az utolsó percig dol
gozott. . 

Tuboly Lajos mint egészen 
fiatal ember, 1909 ben került a 
sárvári járás élére, -ahol hama
rosan mindenki megszerette igaz
ságos és losáooa szivéért, a há
ború alatt a badbavonultak itthon 
maradott)ait felkarolta, segítsé
gükre volt uenéz helyzetükben, 
járásában szociális intézménye^' 
ket szervezett, saját költségén a 
»Sárvári Járási Hirlap«-ot meg
indította, amelyet 1911-től 1918-
ig feun k tartott s-lapunkhoz is 
meleg_jiáJjkL fűzték nemes egyé
niségé],. 1918 ban nyugalomba 
vonult s Gyula maiori birtokán 
gazdálkodott.- Gazdálkodásiban 
azonban a kommunisták vmeg-
zavartik, előlük Ausztriába me
nekül'.. A fcornmua bukása után 
visszatéri birtokára, de visszatért 
a közéletbe is, annak, egy fen-

.költ harcos egyénisége lett. A 
gazdasági egyesületben s a tör
vényhatósági bizottságban dol-' 
gozott az emberek érdekében, 
foglalkozott a gazdaba|Okk~al, 
segített rajlok és küzdött értük, 
a munkát kötelességteljesitésnek 
vette, mindenki tisztelsllel és 
szeretettel vette zörüt a volt 
főszolgabírót. 

Nemes cselekedete volt az 
is, hogy a nehéz időkben nem 
vette fel főszolgabírói nyugdi|át, 
hanem azt is közcélokra for
dította. 

Temetése tegnap délulán 
ment végbe óriási részvét mellett 
-a szombathelyi köztemető halot
tas házából délután 4 órakor, 
amelyen megjelentek a várme
gye, a járás előkelőségei, hogy 
lerójják kegyeletüket a várraegye 
nagy halottja iránt, özvegye, 
gyermekei, valamint kiterjedt és 
előkelő rokonsága gyászolják. 

Lapunk <nind«nkor hálásan 
fog rágondolni elhunyt jóakaró 
jára, eltávozott, de emlékezete 
örökké él közöttünk!^ 

Horthy Miklós kormányzó név-
ünnepe alkalmából ma vasárnap reg
gel ö ' iitakor az apátsági templomban 
bálaadó Ueatisztelet lesz. A szant-
misét tartja dr. Horváth Károiy 
esperes-perjel plébános. ' . 
J . . Lázár ninlsztsr vadászaton. 
Kottái Vidna Dáoiel merssváU löld-
birtokos az elmúlt stombaton mer-
ae'vátí vadásztertKetén kOrradászatot 
tartott. A vadászterületen 203 darab 
nyul, 24 fogoly került teritékre. A 
vadászaton réaat vett Lázár Andor 

titkos taiiacscs, igazságügy miniszter, ! 
dr. Lazar Fatenc teisöhazi tag, t i , in- I 
rich O-rs .r. szentoiartoai Hadó Kai- ( 
mau, dr. Bervseuyi Auam, Bardo.->sy I 
Zoitaa, I", •;).: Lasrlo, Schmidt Gusz- j 
tav földbirtokos', báró Vojei'.s Miklós j 
crazgy. képviselő,' Gerjoczy Gedeon ; 
budapeiti műépiieiiz, Rotn Aurél kir. ' 
közjegyző, Latzlo Lajos dr. szolga 
bto. Fridrich Kerenc dr. suriai bíró, I ^ 
Tova látván d;., Berzsenyi Jauocita 
ií ,. ... dr. ti • e, y Zo.tau. Másnap 
LaTzar An.ior igai>agngymiuiszter ne-
messzalóki vadászterületén lattá veu-
degüi a követ kezőkei: Berczelly Jenő 
dr., Miko Ferenc és Horvatb Dániel 
allau'titkarofc'tt, titiyczy Dénes, vitéz 
Merev Laszlo miu.tzteri tanácsosokat, 
Lazar Ferenc íslsöhazi tagot, Müoních 
Oszkár hy. ezredest, koltai Vidos 
Dánielt, rt '[-., Rado Kalmaut, 
dr. Berzsenyi Adáaiol, Boda Lászlót, 
Sehmidt Outztávut. i toth Aure! nrt, 
Fridrich-.Fetene drt, Tóth István drt, 
Gerléczy Gedeont, baró Vojoits Mik-
lót képviselői.. A miniszter vada.-z • 

és a . e.-yí-kar éoek-zaiaai teszHt—r 
yáttózstossá a műsort: Otan ofiertó- : 
non. tartattk a szegények karácsod' 
nyara 

Szilveszter est A eelldomölki 
vasutas sportegylet i z Tdén is meg-
taitja a vasrjti vendfcgrt éttermében 
hagyományos ssilv««ti-Ti bál ját - A . 
bat előkészületei mar javában foly-

s minden remét v rrag vaa arra, 
hogy a bal a legnagyobbsiker-jegyé-
beu log lezajlani. 

A kormányzó római látogatá
sával kapcsolatos • u- . - f u va
rosunkból dr. Szömraky ZoMáo i í . 
főorvos, dr. Seregély Pal es fia, vála- -
mint Nagy Imre aki. ¡tazda vettek 
részt. -

Ev. papi értekezlet. A keme-
netaljai ev. egyházmegye lelzészei 
Molitorisz Jtnoa _atpj»rej eluök]ete_ 
alat/csütörtökön délelőtt lelkéazérte-
:hezj«t,et tartottak,amelyen |olyó4tgfe-
két tárgyaltak. 

Uj tag a törvényhatósági k i -
tefüietén téritekre került 244 - darab I ZOttságbaa. Lemonaa,, lorytán a 
nyul, 24 fogoly, 3 facan. Dgyaqez. a 
7zit :r-.:i::.-'.-,- j ; hétfőn Lázár minisz
terrel as élen Hotjátb Damsl dr. 
körradaszatáo Külaővaion vett részt, 
ahol terítékre került 116 darab'nyúl 
és 10 darab fogoly. A vadászat be
fejezése nrán Horváth Dániel hazánál 
estebéd volt, amelyen melegen üooe-
pelték Lazar igazsagügymmiszterlnév
napja alkalmából. A miniszter és ki-
térele a hétfő éjféli vonattal utazott 
vissza a fővárosba. 

Áthélyezts. D:Kapi B*la püspök 
Vaczy Dnzjö celldömölki "ev. segéd-
.- Kaposvárra. Lakatos Gy-lrgy 
segJdlelkészt Veséről Caiidömöisve 
htlyezt" at. 

Misszió Magyargencsen es Ke-
msneshogysszen. P. Marké Marcell, 
a papai Fer-uces zsrda (önöké é á P . 
Sebő Bálint Ferences hitszónok az 
elmoit hétén Magyargencsen és Ke-
meneshögyeszen több napos missziót 
tartoitak. 

Az ev. istentiszteletek tartásá
nak egységesítése tárgyában, á most 
folyó zaiual uj rendet vesetelt be 
adventtől kezdve. D. Kapi Béla püspök 
az érré való rendelkezést már ki is 
adla a lelkészi karnak, a reodslkezés 
szerint az uj liturgia sz eredeti lut
heri liturgia, minden lényeges slkotó 
restét megtartja, a hírek réaztvételét 
_az itténtiszteletbea énektersek ének
lesével biztosítja. Gyökeres változást 
egyelőre kívánatosnak ntm tart, az 
elórehsladás lépésenként történik. Az 
eredeti liturgia visszavételére egyelőre 
az idő nem jött el, ez a későbbi 
nemz. dék hivatása lesz. A celldö
mölki ev. templomban ma kezdődnek 
meg a liturgikus istentiszteletek. 

Egy önksntss tragédiája.Súlyos 
csapat ér te . a héten Mesteri Lajos 
mesteri földbirtokost ét családját' 
AUdár navtt 22 éves fia, aki a pécsi 
X . ; • Egyetem jogi fakultásának 
I I od éves "r. .t volt, az idén 
vonult be Pécssn katonai szolgalatra, 
hétfőn a laktanyában szolgálati fegy
verével, agyonlőtte inadat. .A szeren
csétlen fiatalember tragédiája . ugy 
Pécsett, mint idehaza mély részvétet 
váltott ki . Holttestét családja haza
szállította Mesteribe, péntekéa délután 
helyezték a -mesteri, tometőben óriási 
részvét mellett, örOk . nyugalomra. 

,Sztlei és taatvérei -gyászolják. Tettét 
buskomorságból, követte el. Búcsúle
velét nem hagyott hátra. ~ 

Hazafias üanepély f. hó 13.-ás 
az Ev. Ifj. Otthonkan; Decembet 13.-
áo, este 6 órakor az Ev. If j . Egyesület 
hazafias knltnr-éstét rendez, melyen 
Jácossy Gábor volt képviselő tart 
v i.l;. Bersssuyi Dániel kftltészeté-
rél, i. Nsgy Imre .oki. gazda pedig 
ason a oiaaen tart előadást: Magyar 
szemmel Olaszországban. Szavalatok 

törvényhatósági bizottságba bekerült 
Vida József kemeoeaezeuipe'eri ura
dalmi intéző rendes tagnak, aki ezi-
dBijji_póttag volt. 

Baesi Sándor ev. lelkész az 
elmúlt vasárnap aszék«->rehérvari év. 
gyülekezetben a vallásos estélyen 
tartott előadást. 

Előadás a diahoiliárél. Huber 
Etelka a győri diakocissa anyaegyház 
főnöknője advent alsó vaaarmapián 
délután Magyargsnesen az imaházban, 
este pedig KemenebCgyfszen az ev. 
templomban előadást tartott a 1 

d i a k ö n i a t ó l . ; . ' 
KúrVadásza t . Szabó Károly 

helybeli maiomtulajdónős alsósájji 
vadászterületén -az eiinult szombaton 
volt a körvadászat. A körvadaszaton 
23-an . jettek j é sz t , B60 drb 
102 fogoly került tentekr.. 
- " A soproai kereskedelmi éaj 
iparkamara elnökévé újból Székely 
Gésa soproni nyomdatulajdonos! 
választották meg. 

Eljegyzés. Boros Kálmán ke-
msnesm-casi i ev. tanitö eljegyezte 
Zsitay Lajos vendéglős és neje leányai 
Jolaukat 

Az Ev. Ifj. Egyesület Mikulás-
estje. Az ev. ifjúsági egyesület vasár
nap este 8 órakor tartja "szokásos 
Miknlás estjét az ifj. otthonban, mely 
végeevégig kacagtató mOsorazámokból 
fog állani. Rengeteg meglepetés, uj 
lehetséjttelvonnlásbsk és remek ötlet
nek lesz szemtanuja, aki ülőhelyét 
kellő időben biztosítani tudja. Müsur-
raegraltás tetszés szerint. 

Halálozás. Csütörtökön reggel 
8 órakor elhunyt Merseváton a gaz- _ 
d&táraadalom egyik tevékeny tagja, 
Györvári-Gujgiczer János kisgazda 63 
éves koránon. Temetése pénteken 
délután fél 2 órakor ment végbe nagy 
részvét mellstt. Az elhunyt több izban 
viselte a k •'•":>•.-. i lisstsi Metserá-
tou's a község életében fiatal korától ' 
kezdve nagy tevtkeuységet fejtett ki . 
A kommunizmus alatt nagy bazafiaa 
tevékenységet fejtett ki . Özvegye, 
gyermekei és kiterjedt rokonsága 
gyászoljak. 

Színház. Kőszegi Géza jól szer
vezett színtársulata kedden eate kezdi 
.meg a Korona-szálló színháztermében 
előadásainak totozatát Az előadások 
iránt máris nagy érdeklődés nyilvá
nult meg, Könny főtitkár bérleigyűj-
tése szép eredménnyel folyik s min
den reméoy meg van arra, hogy at 
sziniazezon jól sikerülj j n . A heti 
műsor a kOvetkató: kedden Érettségi, 
szerdán Usárdáa, csütörtökön: Mese 
a Grand Hotelban, pénteken: Mackó, 
szombaton Pármai ibolya, vasárnap 
délután -í órakor Pillangó főhadnagy, 
este Igy bolond 100-at csinál, hétfőn 
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Méltóságos asszony. A siioház igaz
gatósága kéri a • . é. közönséget, bogy 
kiadóNJakasaik cimét a Koroua-szal-
lóhan adja I * . 

Lopás az országos vásáron. A 
- csütörtöki országos vasár az élénk 

forgatom jegyében sajtolt le, sajnos 
a zsebtolvajok ia megtisztelték váro
sunkat látogatásukkal. Ezideig 
esetről vettunk tudomást, égy külső ' 
vati Ozvegyasszonyról elloptak Thai 
pengőt tartalmazó pénztárcáját, egy 
másiktól 8 pengőt, egy harmadiktól 
pedig 30 pengőt loptak el az ügyes 
zsebtolvajok. 

Országos vásár, a csütörtöki 
országos vasár élénk forgalma volt, 
Állat felhajtalott összezen 1754 drb. 
B.ka 14—2, tehén 320—187, Bsző 
190—78, ökör 880 - 257, tinó 157— 
25, borja 25, ló és csikó 310—66 
sertés és ma|as 340—115. Arak: 
bika darabonként 200—380 pangóig, 
ökOr páronként 500—1000, tinó 120— 
200, borjú 35—70, ló SO—600. csikó 
120—250, anyasertés 60—100, egy 
éves 45—85, féléves 25—45, választó 

=malac 16—40 pengőig. 
Halálozás. Sleiner Radolfaé sz. 

Epstein Regma 79 éves korában el
hunyt Vasárnap délelőtt temették 
aagy részvét mellett. 

Máris kongregációi ünnepély, 
a helybeli Mária kongregáció védő
szentje tiszteletére dec. 8-án reggel 8 
órakor az apátsági templomban ün
nepélyes uagy~miae lesz s ezen a 
Mária kongregáció különböző fokoza
tai vesznek részt szentáldozás kere
tében, a vegyeskar is közreműködik. 
A szentmisét tartja dr. Horváth Károly. 
Délután 3 órakor tagfelvétel és foga
dalom msgujilasTaz apátsági temp
lomba. 'A tzertartast "végzi Jándi 
Beruardia dömölki apát. D. a. 6 órai 
kezdettel a rom. kat. eleme fiúisko
lában Immacalata ünnepélyt rendez. 
Műsor a következő: 1. Fönt a fenyves 
szirtetőn... Hoós Jánostól.- Énekli a 

- vegysakar. 2. A három vándor. Allé 
gér ía . . . Előadják: Holpsrt Mária, 

. Francia Anna, Hömöslrei Irén. 3. 
Immaculat*. Sövényházi Gyulától . . . 
Szavslja: Tar Róza. 4 Ünnepi beszéd. 
Mondja: sz. Csorba Tibor polg. isk. 
tanár. 5. Édesanyám hol vagy? 
Karácsonyi szinmfl 3 (elvonásban. 
Irts: Goriczky Elvira. Személyek: 
Hárshegyi Istvánná, ezredes özvegye: 
Nagy Margit, Hárshegyi Gabriella, 
unokája 8 éves: Jpó Judit, ifj. Hárs-
hegyiné, szül. Somoskuty Klotild, 
Gabriella édesanyja, a szerepben 
először Teleki Vilma magyar neve
lőnő: Gróf Mária, Keller Mária német 
nevelőnő: Károlyi Erzsébet, Diraon-
geot Margót, francia nevelőnő: Hartai 
Ilona, Irma varrónő: Szukica Rózsi, 
Borcsa kulcsárnő: Csányi Panni, Klári: 
Schroller Emmi, Gizi: Németh Bözsi, 

Juci: Tima Gitta, Kató: Ddvardy 
Etelka, Szobalány: Sznkicz Marika 
Történik napjainkban. 

Megnyílik a jégpálya. A Gott-
mann ligetben lévő CVSE jégpálya a 
közeljövőben megnyílik. Tájékoztatásul 
közöljük a következőket: Bérletekét 
a vasútállomás kezelőirodájában, Kajdi 
főpénztárosnál lehet előjegyeztetni és 
átvenni. Bérlet elővétel 'dec. 20.-ig: 
Tagoknak: 5 P, taggyermek 2.50 P, 
nem tagnak 7 P, nem tag gyermek 
3.50 pengpö. Napijegy: tagoknak 30 
fin., gyermek 10 fin., nem tagoknak 
40 fin., gyermek 20 fillér. December 
20.-a után a bérletjegyek ára lénye
gesen drágább lesz, tehát ajánlatos 
azt minél előbb megváltani. A sport
egyesület 10 jégnapot biztosit, ellen-
kszO esetben a napijegyek árának 
alapulvételével a megfelelő hányadot 
viászatértti. Iskölásgyernlikek zart 
csoportbsn szombat, vasárnap éa 
Qnnsp kivételével a taggyermekjegye

ket használhatja: Melegedődij ée 
korcsolyzcsatolás naponta 10 fillér. 
A pálya mindem: >p Isi 9 óráig lesz 
nyitva és állandóan kitűnő zene 
szórakoztatja a közönséget. Tagjeey 
csak az. utólsé hegyeid,"éfi tagdij-
nypgla felmutásá •ll-nebeu lesz k i 
szolgáltatva. 

Pulyka exportvásár. ,\ Felsö-
duuantulr Mezőgí'da'agi Kariara as 
M kir. KOIkereskeireliui Hivatal meg
bízásából december tiavabau Felső-
dunartul területén a Következő he
lyek, n tart rendé pulyka exportvá-
aárt: december 9 CD szerdán Téten 
(Győrmegye). 10 én Cíütöriöir^n-Be-
vecseben (Veszpre-ai m.). 11-én pén
teken Janosházai; (Vasvúo.), 12-én I 
szombaton Magyaróváron ;(Moson»m.), 
13-án vasárnap Kapolnásnyéken (Fe- I 
bervm.), 14 en. het.őn Győrött, 15-én 
kedden Székesfehérvárott, 16-ao szer- . 
dán Pápán (Veszpr-rnv.:!.), 17-én. 
esatörtOkön Celldöm.i.kön (Vaevin.), 
18 án pénteken Szombathelyen (Vas- I 
varmegye]. A Felsőduoántnli Mező- j 
gazdasági Kamara^ e^vtaíjttreg tájé
kozásul közli, hogy i^H. kir. Küike- j 
reskedelmi Hivatal hivatalos lapjában j 
a »Magyar Export-Kurír« b-m deo : 
hó 2 an megjelent szamában az j 
egyes vidékeked pulykánál elérhető , 
arak a következők: Nagvkörösön 1.35 I 
— 1.60 P., Kiskunfélegyházán 1.85 P.J I 
Kisknnhaláson 1 60— 1.65 P.. Szege- 1 

deo 1.40 — 1.50 P., Szehieseu 1.50 i 
— 1.55 Er élősúly kg-ként. 

- Ötszáz jutalom .. Nagyszbaiu 
ételrecept pályazatot hirdet uj szá
mában a Párisi JJirai és a pályázat 
keretében ötszáz. pompás jutatom 
kerül kiosztásra. Ezzel kapcsolatban 
a népszerű divatlap a legkiválóbb 
magyar szakaesmüvészek rniataré-
ceptjeit is közli. A Párisi D vat aj : 
szamt, remek párizsi toalettek, ka- í 
bálok és kézimunkák eredeti rajzait ; 
kOsli. Egy szám ara 60 fillér. 

A Psstl Tőzsds yj számáhsi ' 
a tőzsde veietői nyilatkosnak az 
értéktőzsdei helyzetről, dr. Haláes ' 
Ágoston a Birtokközpont ról irt cik- j 
ket. Az export-importlorgalom érde- | 
kes eltolódásairól, a némít—magyar | 
áruforgalomról itb. érdekes riportok j 
•zámoloak be. Textil, bintositáii, ve
gyészeti, vas és gépipari, vidéki 
hitelélet rovatok egészítik ki a lapot. 

December 18-án jelenik meg 
a Szinházi Elet 500 oldalas KARÁ
CSONYI KZCSTALBOMA páratlan 
gazdag tartalommal. A Karácsonyi 
EzBstalbnm.a magyar ojságiráa és 
lapkiadás reprezentatív alkotása lesz. 
Tizenhat magyar iró kollektív regé 
oye, öt szenzációi novella, Kálmán 
Jenő éa Guthy Büske izgalmai érde
kes uj regénye. Herczeg Ferencc?I 
sz az élükön a legjobb magyar éa 
külföldi írók. Szinházi és irodalmi 
előkelőségeink cikkekben, nagyszerű 
fotográfiákban é.i riportokban. Szen
zációs kotta és színdarab-melléklet, 
SZÍNES gyermeklap. Nagy háztartási 
és >olthon« rovatok. Egyész család
jának EGY HÓNAPRA elegendő ol
vasnivalót nyújt a Szinházi Elet 
KARÁCSONYI gZÜSTALBOMA. Elő
jegyezhető már most a Színházi Elet 
bizományosánál. 

Hogyai győzheti Is a gyenge 
• mbír az erősít? Ez s címe annak 
a rendkívül érd-kes képekkel illuszt
rált cikknek, mely Tolnai Világlapja 
uj szamában jelent meg. A' legkiiü-
nőbb magyar írók novelláin kívül 
számtalan pompái cikket, nagyszerű 
riportot, érdekes folytatásos regéoyt 
és közel száz képet talál as olvasó a 
népszerű képeslapban. Tolnai Világ
lapja egy száma 20 Mér*—— — 

Öltessen gyümölcsfát! 
Jutányos áron beszerezhetők betegség

mentes fajta azonos gyümölcsfacsemeték, 
bokorrózsák, díszcserjék stb. 

S e r e g é ^ .£ é I a 
' faiskolájában 

u . p. Pápa B o r s o s g y ő r 

Ár és fajtajegyzéket díjtalanul küld. 
Állami felülvizsgálat. Faiskola szöv. tagja. 

S y i Ü 

3S= 
Bajtíoki. 

CVSE-SBSE 4:0 ¡238) 
Vezette: Csermely. 

A .derbinek" kikiáltott mérkőzé
sen csak az egyik fél játszotta azt a 
futbalt, amit d r bi jellegű mérkőzésen 
szokásos. Ez a csoport pedig a vas 
utas volt. Szinte lehengerelte a bá 
nyit. amely e y percig sem tudott 
komoly ellenfél lenni az iskola játé
kot játszó vasutasnak; Minden csa-
patreszeheu jobb volt a vasutas, k i -
vére a jobbszeső űeciyt, aki nagy
szerűen játszott) -<uap és gyors jefu-
tasai. nagyoa tetszettek még a kissé 
elfogult vasutas szurkolóknak is. De 
a balsrélsö Pápai sem marad el 
nagyoa mellétre. Puchíer - h r értékes 
tagja, akinek az egyíbkéat lelkes, de 
tudásban még logyatékos gárdáaak 
Mind-ti esetre meglátszik .rajtat ed
zőjük értékes munssja. 

A vasutas legjobb csapatrésze a 
halfsor volt. Eisőo ztalyu nívón moz
gott a halfsor, olyan kitűnő volt, amit 
ritkán látunk nyugati csapatoktól.* 

A csatársor kissé döcögött. 
Szakosnak nagyon jól jött Péntek 
ésszerű játéka. 

A gólokat Szakos 3 és Péntek 
lőtték.' 

Csermelytől már előre leltünk. 
Lehetetlen Ítéleteivel mindkét fél 
terhére sokat tévedett. Nem szabad 
ilyen mérkőzésre ilyen gyenge reze-

L o g u - j a b b x x a b a d a l m u 

„M ~m t l o s p r i c c " 
dugat tyuné lku l i g y u m ö l c a f a -

p e r m e t e z ő k * » x ü l é k . 
Olcsó, nincs benne bőrözés, nem 
szárad'ki, nem romlik, nem kopik. 
Pillanatok alat; teljesen szétszed
hető. Alkalmas ugy bar• - ilyen edény
ből, mint háti puttonyból (ócska, 
rossz hátipermetezőhöz is) perme
tezésre, fertőtlenítésre, meszelésre 
stb. Legutóbb a pápái kiállításon is 

aranyérmet nverL 
Gyárija és forgalomba hozza: 

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

B u d a p e s t VI. K e r e k e s - u . CB . 

tőt küldeni. 
A bajnokság, állása : , A bajnokság, állása : , 

1. SzFC 11 t i — — 58:8 22 
3. ZTE 11 9 — 2 41:18 18 
2 Kinizsi 10 8 — 2 60:10 18 
4. CVSI 11 7 — 4 31:17 14 
5 MZSÉ" 10 6 — 4 13:21 12 
6. KTK 10 5 — 5 42:31 10 
7. Tapolca iQ 4 1 5 9:23 9 
8. SzSK IL 10 4 — . 6 17:28 8 

11. P. Vas. 10 2 1 7 14:45 5 
9. Keszthely 10 2 — 8 7:26 4 

10. Sághigy n 1 2 8 10:37 4 
12. Vasutas III 10 — 2 8 11:49 a 

Hirdetéseket felveszünk 

Kölcsönkönyvtár Q n n f l 
Cel ldömölkön o u u u 

kötetes köleiönykOny vtáramat a Wes
selényi utea 1. szám alatti lakáso
mon megnyitottam. Havi 1 P kölosön-
dijérl hetenként háromszor cserélhet 
ngy a magyar, miíft a világirodalom 
tlasaiens modern müveiből. 

Kemény Klár i . 

Apolló Hangos (Mozgó 
Felélés vizetó : Wittmann Asder 

- . • • Cilldemulk. 

December 5 szombat, 6 vasárnap : 
Lehár F . világhírű operettje fimen: 

É V A 
Főizercr.ók: Magda Sehoeider, Adele 

Ssndrock és Rans Muaer. 
Érdekes kiegészítő és Híradó. 

Előadatóc kezdete: szombaton pon
tosan este fél 9 órakor, vasárnap 

4, 6 éa eate fél 9 órakor. 
December 7 hétfő, 8 kedd : 

Kitűntetett legjobb magyarul biazélö 
háborús film: 

Caffe Moszkva 
(Csak egy éjs-ekára.) 

Főszereplők: Csortos Gyola, Tőkés 
Anna, Kiss Ferenc, • Vértess Lajos : 
Jnháiz József, Tímár József, Mái/' 

Geré és Somogyi Hnsi. 
Nagyszerű kiegészítő és Hiriiio. 

hlősdssok kezdete: hétfőn este fél 9 
órakor, kedden délután 2, 4, 8 és 

este fél 9 órakor. 
Hslyárak : Onnepnap, szombaton éa 
vasárnap: Támláiizék 100, páholy 
80, fenntartott hely 60, L hely 40 
11 hely 80 éi gyermekjegy 20 filléi! 
Szerdán és eeátörlökön; Kelten ég 
jeggyel Támláaizék 120, páholy 100, 
fenntartott hely 70, L hély 60, U. 

hely 30 éi gyermekjegy 20 fillér. 
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