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Celldömölk. Kossuth Lajos-ntcs 14. 
hirdetés dljs el8re Bzetcndőv 

A magyar-német barátság megerősítése. 
Vasárnap dia Darányi Kál

mán miniszterelnök és Kánya 
Kálmán külügyminiszter a biro-
tJítlíT.i kormány vendégükén! 
Németországban időztek, örven
dünk önnek a látogatásnak, mert 
alkalmat ad a magyar és német 
államférfiaknak es mék kicseré
lésére és az európai politika 
döntő kérdéseinek a megtárgya
lására. A fogadtatás, amelyben 
Magyarország küldöttei részesül
tek, meleg és őszinte volt. Visz-
sxálükrözte azt a jó viszonyt, 
amely Magyarországot és Német
országot összekapcsolja s amely
nek alapja már a háboruelőtti 
időkre nyn ik vissza s a háború 
súlyos, megpróbáltatásom eszten
deiben kovácsolódott össze vassá 
és acéllá. A hitleri Németország 
mindig hangoztatta, hogy Ma
gyarország sorsa közelről érdekli 
s jóindulatán jk nem egy alka
lommal tanújelét adta. 

Ha figyelmesen elolvassak 
ait a pohárköszöntőt, amelyet 
Nenratb birodalmi német kül
ügyminiszter Darányi Kálmán 
tiszteletére ado't vacsorán elmon
dott, akkor újabb bizonyítékát 
találjak annak, hogy Németor
szág a jövőben is törődni fog 
Magyarország érdekeivel. 

Az udvariasság meleg, de 
olilikai szempontból kevésbé 

fontos szavait elhagyva, a po
hárköszöntő elemzését annál a 
pontnál kezdjfk, amelynél Neu-
ratn rámutatott, hogy Németor
szág és Magyarország mögött 
súlyos évek állnak: a legkese
rűbb megpróbáltatások é j fái adt-
ságos újjáépítés évei. A háború 
alán valóbán mindkét állam 
szinte reménytelen állapotban 
volt. Az erőfeszítés, önmegtaga
dás évtizedei voltak szükségesek 
ahhoz, hogy elérjenek a mai 
viszonyokhoz. Itt sajnálattal kell 
azonban megállapítanunk, hogy 
Németország állami szuverenitása 
terén sokkal előbbre van, mint 
mi. N e k ü n k még mindig vannak 
olyan követeléseink, amelyeket 
meg kéli valósítási. Igaz visxont, 
hogy Németország hatalmas bi
rodalom, amely megcsonkítása 

után is csaknem félmillió négy
zetkilométer teriiletet képvisel 67 
millió lakossal. Ha a háborúban 
vesztes népek felemelkedése 
arányos az ország területével és 
a lakosság számával, akkor ta
lán nekünk sincs okunk pa
naszra. Neuratb külügyminiszter 
azt is mondta, hogy mindkél 
ország elidegeníthetetlen • életjo
gok-ra hivatkozik s ez annyit 
jelent, hogy azok az elidegenít
hetetlen életjogok, amelyek még 
esetleg nincsenek megvalósítva, 
a. jövőben kell, bogy—megvaló
suljanak. 

Dajrányi Kálmán pohárkö-
szöntöie hűen fejezte ki azokat 
az érzelmeket, amelyek a magyar 
népet Németországhoz, kapcsol
ják. Ezek a kapcsolatok évszá
zadosak. A két nép mindig 
Európa békéjének dolgozott s a 
jövőben is ez a cél fogja meg
szabni együttműködésük irányát. 

A magyar nép őrömmel 
üdvözli államférfiadnak németor
szági látogatását. Nem tévesztik 
meg bizonyos itthon tapasztal
ható szólamok, amelyek nem 
számolva H Z európai politika 
adottságaival, szívesen látnák,'ba 
Magyarország é s ' Németország 
viszonya a mainál kevésbé szí
vélyes lenne. Értsék meg végre 
ezek a csekély lelkismeretű bí
rálók, hogy a mái helyzetben 
nincs más ú't, mint amit Magyar
ország követ. Amikor Németor
szág és. Olaszország baráti együtt
működése ar. európai polit kának 
egyik legnagyobb erőtényezője, 
a-magy-r politika nem köveiheti 
el azt a baklövést, hogy elide
genítse magától ezt a két. irán
tunk barátságos nagyhatalmat. 
Tegyük fel, bogy ez bekövet
kezne. Gondolják azok a bizo
nyos urak, hogy akkor 's lenne 
módunk és tehetségünk a kis
antant törekvéseinek az ellen
súlyozására, amely azt akarja, 
hogy Magyarország bizonyos gaz
dasági látszatelőnyökért egyszer-
amiodenkor mondjon le jogos 
követeléseiről, amelyek országunk 
történelmi múltjában gyökerez
nek ?^JIyarjegje i íü l^sárván 

lebegnénk az európai politika 
mar -zűrzavaros helyzetének a 
nagy hullámesapkodáaában, bogy 
országunk jövőjére csak a leg
nagyobb aggodalommal gondol
hatnánk. 

A magyar külpolitika utja 
ma adva van. Ezen kell halad
nunk' mindaddig, 'amíg' olyan 
dönlő változások nem következ
nek, amelyek ennek az iránynak 
többé kevésbbé szükséges lazi 
lását igazolják. Ilyen változások 

I azonban egyáltalán nem tapasz

talhatók. Magyarország számára 
a legnagyobb előnyt ma 8 való
színűleg hosszú időre az jelenti, 
ha Németországgal és Olaszor
szággal egyetértésben foglal i l 
láit a világpolitika kérdéseiben. 
Es a berlini út is Magyarország 
kormányának ast a szándékát 
adja tudtul a világnak és a l ja 
tudtul az itthoni kritizálóknak, 
hogy nem vágyónk hajlandók 
attól a vonalvezetésétől' eltérni, 
amely nekünk végeredményben 
csak hasznunkra volt. 

A világháború mártir poétája. 
Az utóbbi időben sok szó esett 

a lapokban Gyóni Géza oroszföldbén 
nyugvó hamvainak hazai földbe való 
elszállításáról. Ellentmondó hl.ok ké
rőitek a lapokba arról, hogy az orosz 
szovjel kormány megengedi-e, nem 
engedi e meg a mártír költő ham
vainak ezhumálását és hazaszállítását 
A hamvak hazaszállítása; ak gondola
tát Balogh István lőrárosi tanár, a 
költő fogolytársa vetet'e let. aki 
Gyóni Gézának nemcsak fogpfytársa, 
hanem benső meghitt barátja is volt 
Mint ilyen, ott volt a fogoly-költó 
betegsége alatt állandóan betegágya 
mellett, látta annak szenvedéseit, 
haláltusáját s aki az ctolsó útjára is 
elkísérte oroszlöldbe ásott rideg sír
jába. 

A lapuk megírták annak idején, 
bogy Gyóni Géza háborús koltésze 
téoek leggazdagabb szaka a jenisszei-
parti krasznojarszki háborúban zajlott 
le. Huszonhat havi rabságának száz
hatvan, szivetfaosaró költemény lett 
az eredménye. 

Az első rabversek füzeteit a 
sokat emlegetett vöröskeresztes nővér, 
Forgách Ilona grófnő vette magához 
és utazásaiban hónapokén at rnhája 
al tt kebléo hordozta, mig végre hasa 
tudta hozni azokat A későbbi költn 
ményeLkézlra 'a •, vi'amint a kóllrt 
szibériai emléktárgyai lelkes fogoly-
társának: Balogh Istvanaak önlelál 

í dozó bozgosagaból kerültek magyar 
• földre. Ma valamennyi szibériai ver

sének kézirata - itthon van. A Gyóni 
kultusz hivei közi szóbeszéd 'folyik 
arról, hogy a fővárosban Ónálló 
Gyóni múzeum áhíttasaék fel, amely 
aztán alapja lenne egy magyar hadi
fogoly múzeumnak. 

Mikor Balogh Istváo hazakerült 
a fogságból, Gyóni Gézával való 
együttlétét, barátságát s közös szen
vedéseiket vaskos könyvben örökítette 
ínég, amelynél ércnél maradandóbb 
emléket állított .költő barátjának. 
Időközben is könyvekben,- különféle 
lapokban éa röpiratokban áldozott 

Gyóoi Géza emlékének s a halott 
költő nevéről irodalmi társaságot 
alapított, amely Gyóoi Géza barátait, 
tisztelőit számlálja tagjai sorába. 
Szóval Balogh Istváo valóságos Gyóui-
kultuszt teremtett, amellyel elévülhe
tetlen érdemekét szerzett saját ne
vének ia. Emellett a hamvak b*ze 
szállítási költségeinek ledezéséiegyűj
tést is indított, amely olyan szép 
eredménnyel járt, bogy á szállítási 
költségek hiányán nem múlik a 
hamvak hazaszállítása. 

Aa ellentétes hírekkel szemben, 
hogy t. L a szovjt tkormany engedé
lyezi e vagy nem az exhumálás és 
hazaszállítást Balogh István a közel
múltban autentikus adatok birtokában 
a nyilvánosság elé tárta, hogy a ham
vak hasasxállitása mindenképen biz
tosítva van, esak aa alkalmas idő
pont vár kijelölésre. 

A Gyóni Géza Irodalmi Társa
ság legutóbb engedélyt kért, bogy a 
szállítási költségekből hiányzó össze
get országos gyűjtés utján kiegészítse. 
A bemgyminisat-rium 11626. 1937. 
V. A. szám alatt az országos gyűjtést 
engedélyezte. A nevezett irodalmi 
társaság a gyűjtést cz alapon meg
kezdte, abban a reményben, hogy 
egy nemzet életében egyszer előlor-
duló vilávi 'idalom történeti esemény 
sikere erdekében* a, magyar hazafias 
közönség készséggel meghozza áldo
zatát 

Gyóni Géza hamvainak . hazai 
földbe való szállítási ügye immár 
abban'a stádiumban van, hogy as 
1938 ik év tavaszán kiutazhat a már 
megszervezett bizottság, bogy a mar-
tirköltő hamvait személyes ellenőrzés 
mellett exhumálhassa és hazaszállít
tassa. 

A bizottság tagjai: Mészáros 
Vilmos dr. győri ügyvéd és Tiry 
Gyula, a fővárosi temetkezési Özem 
igazgatója. Mészáros Vilmos mint 
Gyóni Gézának szintén fogolytársa és 
szenvedéseinek, haláltusájának szem-
tanuja, szintén jelen volt a mártír-

a v á r o s h á z a t a n á c s t e r m é b e n . és díjtalan. Nyitva vasárnap estig. 
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CVSE—B Testvériség 2:1 (1:1). 

Vasutas Kpp»vr—' Vezette: Fritz. 
Mindvégig eres iramú, változa

tos és szép kazdelem lolyt le s két 
csapat, között a így aki oem látta a 
mérkőzést, sajnálhatja. A CVSE ha 
technikai indásban nem is, de lelke
sedésben, a támadások kiépttéseben 
ee az okos védeketéeben hitetlen 
enenraaga elíe'ófele volt a jónevű 
és L oeitalyú pestieknek, akik Idkéot 
a gyorsaságukkal és a szélsőkre való 
jálékakkal tttotek ki. Szerencsére a 
CVSK közvetlen védelme, élén Bog
nárral hivatása magaslatán állott 
csak akkor ingott meg óéba néha, ha 
a szintén jöl működő fedcaetior a 
reája nehezedő nagy nyomás éa túl-

M e z A g a z d a s á g . 
Aa Országot, Mezőgazdasági Kamata 
Talaj Unt Intézetének sajtóközleménye: 

Vetömagkukorica téli 

(eszitett muuka miatt egy-két 
engedett aa iramból, hogy levegőhöz 
JDSSCO, 

Es ezek a nyomások ismételten 
a csatársor terhére írandók,, mert 
nem képes tartan két peréig sem a 
labdát a igy a fedezettor kénytelen 
állandóan munkában lenni. Egyébként 
as első percek pesti támadásokkal 
teltek el, de a CVSK hamar átvette 
az iramot, sót ha tehette, fokozta i». 
Igy alakult ki nagyon szép hullámzó 
játék, mindkét kapn többször veszély-
ben forgott, de a 2b. per eben kapott 
gél axooban mégis polyaliű volt, 
Bognár nem tehetett róla. A Csecs 
által szerzett vezetésnek nem sokéig 
őrölhettek a pestiek, mer alig bárom 
perc mólra Péntek egyéni játékból 
egyenlített. A második félidd már 
valamivel szürkébb volt s inkább a 
CVSK kertit frontba. Á győzelmet 
jelentő gól azoabao osak a 87. p.-bea 
szBletett meg Szabó révén, aki három 
védőjátékost átjátszva gori'ott a há
lóba. 

A C V S E-ből : Bognár, Joób, 
Egervári, Szabó tűnt különösen k i , de 
dicséretet érdemel Simoo is, aki bér 
kevés tudással rendelkezik, de mint
egy kullancs ragadt ax ellenfél csa
táraira. Fritz jó bíró vu't. 

Bajuoki ersdmények: A máso
dik osztályban két bajuoki mérkőzést 
játszottak le A K T K 3:1-re (OK)) 
verté Tapolcát, a MZÓE pedig 4.-0 ra 
(00) Szentgotthárdét. 

Mai műsor: A 11. osztály utolsó 
fordulójában sz SzFC I I játaeik a 
KTK-val s ezzel s í őszi szezon bs 
is fejeződik. 
âksszeaaszsasssaaassBaeaeaaaBsszasissaasaass. 

legyen 
kélete: 

f é l é 

„ T H E R M A L " 
légMléses folyton égff kályha, 
állandó egyenletes meleget áraszt, 
közvetlen raktárról szállítható. 
Eddig el nem képzelt fűtőanyag 
megtakarítás. Kgy darab kálybft-
. va 1 fűtheti 3 szobás lakását . 
Vételkéayazer nélkül megtekinthető! 

Kapható: 

Símon Sándor és Fia 
tüzhely és kálybakészitőkoél 
0 » I Í d n m » l f c B i á . 

Kereset h a s u á l t 

télikabát 
wlvjrjTjIl C I H B u . 

Cint I kiadóhivatalban. 

A vötömagk\ korica csirázóké-
! pességével csaknem miudig bajuk 

vannak. Ez p dig nagy hátrány, mert 
• legújabb kisérletek .kimutatták, hogy 
a gyengébb catrázas hátrányai több 
vetőmag használatával sem kapósul 
hatók k i Á gyengébb csírázó kőkori 
datételak csiráióképes szemei ugyanis 
lassabban, vontatottabban osiráxnak, 
mint a jó knkorioatélelek. Ha ;ilyen 
mag kerti elvetésre, a gyengébbJO, 
vontatottabban csírázó mag alán fej
lődött növényekből sok kipusztul, a 
megmaradónak pedig gyengébbek, 
fejletlenebbek lesznek s igy rajtuk á 
termés is kevesebb lesz. fiséit fontos, 
bogy vetésre mindig 90 százalékon 
leiül- osiiázó kokorieát használjunk. 

Hogy kukoricánkat vetésig jói 
csírázó állapotban megtarthassak, fon
tos, hogy a vetőmagnak száot csöveket 
már ősszel külön szedjük s ezt külön 
is raktározzuk. A raktározás olyan 

en, hogy a kukoriea mielőbb 10-
esen kiszáradjon. A megfelelően 

ki nem száradt kokoriea csírázoké-
pessége szokott ugyanis igeo meg-
csökkeooi. 

A korai kukoricák reodszeriot 
jól beérnek, ezek vetőmagcsövei gó-
rékban jót eltartható;. A kései kuko 
ricák vetőmagé öveit legcélszerűbb 
koszorúba fűzni s eresz alatt .vagy 
szellős száraz padláson eltartási. 
Esetleg az górékban is tartható ha a 
vetőmageaövek közé külön szellőztető 
kürtőket helyezőnk. Az egész kései 
kukoricák vetőmagcsövei koszorúba 
fűzve szellős padláson ta thatok el a 
legjobban ekkor, ha a téli nagyobb 
fagyok idejére a szellőztető nyílásokat 
betömjük. Ugyanis a^kellöen ki nem 
száradt kukorica osirázóképeaaégében 
a tét fagya szokta a legnagyobb ká
rokat okozni. 

Ajánlatos-e takarmányrépamagot 
termeszteni. 

A répamagtermesztés, miot is
meretes, dugvány vsgy aoyarépáról 
történik. Dugványrépával kapcsolati 
magfogás csak akkor ajánlható, ba a 
dugványtermesztés céljaira használt 
vetőmag tervszert szelektálással 
nyert anyarépákról származik. Sajnos 
gazdáink és répamagot termelő ke
reskedőink is sokszor visszaélőét es
zel, a — mondhatnók — szsbállyal s 
az állandó dagványterme?xtös réven 
hazai takarmányrépafajtaink megle
hetősen megromlottak. 

Takarmáoyrépaterroeettés csak 
nemesítő ü/enjekbeu, vágy árokban 
a gazdaságokban ajánlható, abol kB 
lönös gondot L rdflaoat az anyaré
pák faj ta azonos és fajtiszta megör 
setére, továbbá, ahol aa anyarépákat 
tzarazanyagtartalomrá meg is vizs
gáljak és megfelelő elraktározás ntSQL 
csak a legjobbakat ültetik él. Fontos 
arra* is Ogyeloi, bogy a tmgrépa 
környékén, legslább ISO—800 m es 
körzetben, más fajtájú magrépa ne 
logyeo, mert esek egymástól elfajoz. 
Hatnak. Az anyárépák arán nyer) 
magdugrányrépa termesztésére hasz
nálható (el és á megfelelően szelek
tált dugványok után nyert mag ke
rülhet eladásra. (N. I.) 

Naposcsibe előjegyzés, 
A fCldtnivn'ésBgyi minsztériuin 

irányítása és felűgyéts'S alatt műkő 
dő kaposvári Baromfikeltető Központ 
eaévi sikeres szezonja után, melyben 
közel 1C0.000 drb. csibét keltetett 
és osztott ki i Dunántúl gaadaközön-

sége részére, ojabb kel'.etési szezon
ját rövidesen megkezdi. A kelő esi 
bekre előjegyzéseket mar most elfo
gad. A bejelentéseket ajánlatos ide
jében megtenni, mert a központ csak 
igy tudja biztosítani a megrendelt 
csibék kívánt időre való leszállítását. 
Az első csióekeles december l.o 31 
én lesz. ez az időpont azonban már 
elő van jegyezve, s 'gy osak 1988 
január 1-től kezdődőién miodeo bét 
péntekjén kelő csibékre tod a köz
pont előjegyzést elfogadói. Hetenként 
a gépek 6000 drb. csibét keltenek, 
melyek magyar parlagi keresztezés ü 
rhode, magyar kendermagos és kisebb 
mennyiségben plymuth megyar par
lagi k'eresztézisünk. A csibék szállí
tásához szükséges' dobosokat a köz
pont díjmentesen bocsajtja a k'izöo 
ség rendelkezésére. Érdeklődni és 
előjegyzéseket eszközölni a Baromfi
keltető Központnál, Kaposvár (város
háza) 'ehet. 

Hölgyek figyelmébe! 
Már 6 pengőtől tartós gépotido
tálás jótállással, legkisebb rész

letre. Bérletek legolcsóbban 

N A G Y fodrászait. 

B i z a l o m m a l 
vásároljon szóVmeánJt .. 

Szi lassy György 
szücs-mesternél Ceüdömöjk, 
Szentháromság-tér, Singér 

vaskereskedés mellett. ' 
~ Telefóntóvó: 47. * 

Keveset használt 

hálószoba bútor 
eladd Klaus'z Lajos aszta losnál 
Celldömölk, gróf Széchenyi István 
ntca 24. Ugyanott egy fiú tanonc

nak felvétetik. 

Apolló Hangos Mozgó 
Felelés vezető: 

VVITTatANrl ANDOR Celldömölk. 

November 20 sutombat, 
21 v a s á r n a p . 

ZORO é s HURU 
nagysikerű' bohózata. 

Nono, 
A celldömölki kir. járásbíróság mint 

lassabban a csókkal. 
j Főszereplők: Zoro és Horun. 

kívül Lneie Englisch, Halmay Tibor, 

4262/1937. tk. szám. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
Milkovios József végrehajtatónak 

Izv. Varga Mihályné véfreliajtást 
szenvedő ellen indított végrehajtási 
ü g y é b e n a telekkönyvi hatóság a rég 
rehajtá-i árverést 35 P 70 f tökekO 
vetélés és járulékai behajtása végeit 
a Celtdömö.k kOzségbeo -fekvő s a 
celldömölki 388 sz. tkvi. betétben A 
I . 3 sor 350 hrsz. a felvett házas.in
gatlanból özv. Varga Mihály ne Ha. 
rasztovics Mariát illető ' / , részre 2250 
P kikiáltási árban a C I . sorsz. alatt 
Ozr. Varga Mihályné javára bekébe 
iezett haszonélvezeti JOJ sérelme nél 
kOI elrendeli. . ' 

Az érverést 1937. évi december 
hó 7. napján—délelőtt 9 órakor a 
telekkönyvi hatóság helyiségébea (Ko 
suth L. utca 5 sz.) fogják megtartani. 

Az árverésre ktroiö ingatlan 
2500 P-oél alacsonyabb áron oem 
adható el. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 
•/,-a, amelyei a magasabb ígéret 
ogyaoaiioyi %*ára ké!Lkie~ijzftetírí-

CelIdőm'OIk, 1937. augusztus 16. 
Or. Dombay Alajos s. k. 

kir. járasbíró. 
', A kiadmány hiteléül: 

Diessy ieno 
irodalőtiszt. 

E l a d ó h é z . 

'Adómentes és tehermentes hás, 
melyen üzlethelyiség van, 

Celldömölkön, Széchenyi-utca 13. 
szám alatt, közvetlen a zárda 

mellett, azonnal eladó. 
Érdeklődni lehel vitéz Varga 
Antalnál Celldömölk, vagy Babai

nál Kőazeg, Király-út 1. 

Sárossy Mihály és budapesti Monlio 
Rouge válogatott görlosapats. -

Kitűnő kiegészítő és Híradó. 
Előadások kezdetei szomba
ton este, léi 9 < rakor, vasárnap dél

után 4, 8 és este féf'fl órakor. ** 
November 24 szerda, 

25. v a s á r n a p . 
Filléres helyárak. 

Ketten egy jeggyel. 
Katherine Hepbnru főszereplésével: 

STUART MÁRIA 
Egy királynő szerelme ós v^rtnnusága. 

Rajŝ faCWai I£8S2l(t9 CS" Pftf adö. 
E l f t a d é s s k k e z d e t e i neráVm 

-este, fél 9 órakor, csütörtökén délután 
. 6 és~fiÉW' (M 9 órator. -

H e l y á r a k i Ünnepnap, szombaton 
és' vasárnap: Támlásszék 100 páholy 
80, íenuiaiuií hely 60. I . hely 40, 
I I . beiy 30 é.-t -gyermekjegy 20 fillér. 
Szerdau és ost)törtökön: Kelten egy 
jeggyel Támlasszék 120-, páholy 100, 
(eontartott hely 70, L hely 50, IL hely 

j > f c ^ 0 ^ j é j t f e r t b e k j e ^ ^ 

Rhe ima lös i r é i iy . c s i i z , fsohias 
tzttletl fájdalmait gyógyíttassa 

HUNGTITITFÜIÍDÖ 
ttrkSIyffirdjlébaa 

VII. Dohány 0. 44. Orvosi felügyelet 
Olcsó pausai érái., Ellátás és szobák 
ról gondoskodunk -az f pBletbea lévő 

Con'inertéi Szállóban. 
Ismertetőt küldőnk. 

t f y e s 
l i t eHa tá f i ú b á t o 

eladók. 
Cím a kiadóhivatalban. 

azonnal felvétetik 
Celldömölk, gróf Széchenyi-ti. 24. 

NYOMATOTT DINKGREVE NÁNDOR VH.LANYERÖRE BERENDEZETT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, CELLDÖMÖLK 
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KEMENESALJA 
Megjelenik minden vasárnap reggel 

Előfizetési díj egész érre 5 P, fél érre 
2JS0 P, negyed évre 130 P. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. 

Hirdetés dija előre fizetendő. 

A magyar-német barátság megerősítése. 
Vasárnap óta Darányi Kál

mán miniszterelnök és Kánya 
Kálmán külügyminiszter a biro-
daliT i kormány vendégeiként 
Németországban időztek, örven
dünk ennek a látogatásnak, mert 
alkalmat ad a magyar és német 
államférfiaknak es/.mék kicseré
lésére és az európai politika 
döatő kérdéseinek a megtárgya
lására. A fogadtatás, amelyben 
Magyarország küldöttei részesül
tek, meleg és őszinte volt. Visz-
sxatükröate azt a jó viszonyt, 
amely Magyarországot és Német: 
országot összekapcsolja s amely
nek alapja már a báboroelőtti 
időkre nyn ik vissza s-árháború 
súlyos, megpróbáltátásos esztenT 

deiben kovácsolödott össze vassá 
és acéllá. A hitleri Németország 
mindig hangoztatta, bogy Ma
gyarország sorsa közelről érdekli 
s jóindulatán ik nem egy alka
lommal tanújelét adta. 

Ha figyelmesen elolvassak 
azt a pohárköszöntőt, amelyet 
Neurath birodalmi német kül
ügyminiszter Darányi Kálmán 
tiszteletére ado't vacsorán elmon
dott, akkor újabb bizonyítékát 
találjak annak, bogy Németor
szág a jövőben is törődni fog 
Magyarország érdekeivei. 

Áz udvariasság meleg, dc 
politikai Fzetnpontból kevésbé 
fontos szavait elhagyva, a po
hárköszöntő elemzését annál a 
pontnál fcezdjr'k, amelynél Neu
rath rámutatott, hogy Némelor-
aság és Magyarország mögött 
súlyos évek állnak: a legkese
rűbb megpróbál tálasok és fáradt
ságos újjáépítés évei. A háború 
ntán valóban mindkét állam 
szinte reménytelen állapotban 
volt. Az erőfeszítés, önmegtaga
dás évtizedei voltak szükségesek 
ahhoz, hogy elérjenek a ; mai 
viszonyokhoz. Itt sajnálattal kell 
azonban megállapítanánk, hogy 
Németország állami szuverenitása 
terén sokkal előbbre van, mint 
mi. Nekünk még mindig vaunak 
olyan követeléseink, amelyeket 
meg kell va'ósltaai. Igaz viszont, 
bogy Németország hatalmas bi-
rodalom, amely megcsonkítása 

I ntán is csaknem félmillió négy-
I zetkilométer területet képvisel 67 

mii.ió lakossal. Ha a háborúban 
vesztes népek felemelkedése 
arányos az ország területével és 
a lakosság számával, akkor ta
lán nekünk sincs okunk pa- , 
nászra. Neurath külügyminiszter , 
azt ,js mondta, hogy mindkél 
ország elidegeníthetetlen életjo
gokra hivatkozik s ez annyit 
jelent, hogy. azok az elidegenít
hetetlen életjogok, amelyek még 
esetleg nincsenek megvalósítva, 
a jövőben keli, hogy megvaló
suljanak. —^— 

Darányi Kálmán pobárkö-
szöntöie hűen fejezte ki azokat 
az érzelmeket, amelyek a magyar 
népet Németországhoz kapcsol
ják. Ezek a kapcsolatok évszá
zadosak. A két nép mindig 
Európa békéjének dolgozott s a 
jövőben is ez a cél fogja, meg
szabni együttműködésük irányát. 

A magyar nép őrömmel 
üdvözli Államférfiéinak németor
szági látogatását. Nem tévesztik 
meg bizonyos itthon tapasztal
ható szólamok, amelyek- nem 
számolva *z európai politika 
adottságaival, szívesen látnák, ha 
Magyarország és Németország 
viszonya a mainál kevésbé szí
vélyes lenne. Értsék meg végre 
ezek a csekély lelkismeretfl bí
rálók, hogy a mai helyzetben 
nincs más út, mint amit Magyar
ország követ. Amikor Németor
szág és Olaszország baráti együtt
működése ax európai polit kának 
egyik legnagyobb erőtényezöje, 
a magyar politika nem köveiheti 
el azt a baklövést, hogy elide
genítse magától ezt a két irán- ; 
tunk barátságos nagyhatalmat. \ 
Tegyük fel, bogy ez bekövet
kezne. Gondolják azok a bizo
nyos urak, hogy akkor •'•s lenne 
módunk és tehetségünk a kis
antant törekvéseinek az ellen
súlyozására, amely azt akarja, 
hogy Magyarország bizonyos gaz
dasági látszatelőnyökéri egyszer-
smindenkor mondjon le jogos 
követeléseiről, amelyek országunk 
történelmi múltjában gyökerez
nek ? Ulyar iegyedöjésárván 

lebegnénk az európai politika 
mai zűrzavaros helyzetének a 
nagy bullámesapkodásában, bogy 
országunk jövőjére csak a leg
nagyobb aggodalommal gondol-, 
hatnánk. r j y r " S T 

A magyar külpolitika- utja 
ma adva van. Esen kell balad
nunk mindaddig, amig olyan 
dönlfi változások nem következ
nek, amelyek ennek az iránynak 
főbbé kevésbbé szükséges Iszf 
tását igazolják. Ilyen változások 
azonban egyáltalán nem tapasz-

. talbatnk. Magyarország Bxámára 
a legnagyobb elOcyt ma s való-

| szinüleg hosszú időre az jelenti, 
ba Németországgal és Olaszor
szággal egyetértésben foglal ál
ltat a világpolitika kérdéseiben. 
Es a berlini út is Magyarország 
kormányának ast a szándékát 
adja ludtul a világnak és a l ja 
tudtál az itthoni kritizálok nak, 
hogy nem vagyunk hajlandók 
attól a vonalvezetéstől eltérni, 
amely nekünk végeredményben 
csak hasznunkra volt. 

A világháború mártir poétája. 
Az uiótbi időben sok szó esett 

a lapokban Gyóoi Géza oroszföldben 
nyugvó hamvainak hazai földbe való 
elszállításáról. Ellentmondó hí t-k ké
rőitek a lapukba arról, hogy az orosz 
szovjelkormáuy megeogedi-e, nem 
engedi e meg a martir költő ham
véinak exhumálásat és hazaszállítását, 
A hamvak hazaszállításának gondola
tát Balogh István fővárosi tanár, a 
költő fogolytársa vetet'e fel, aki 
Gyóni Gézának nemcsak fogolytársa, 
hsoem benső meghitt barátja is volt 
Mint ilyen, olt volt a fogoly-költő 
betegsége alatt állandóan betegágya 
mellett, látta annak szenvedéseit, 
haláltusáiét s aki az ctolsó útjára is 
elkísérte oroszfoldbe ásott rideg sír
jába. 

A lapok megírták annak idején, 
hogy Gyóni Géza- háboros költéssé 
téoek leggazdagabb szaka a jeniaszei-
parti krasznojarszki bábotúban zajlott 
le. Huszonhat havi rabságának száz
hatvan, satvetfacsaró költemény lett 
az eredménye. 

Az első rabversek fflzeteit a 
sokat emlegetett vöröskeresztes nővér, 
Forgach Ilona grófnő vette magahoz 
ée utazásaiban hónapokén at ruhája 
at tt keblén hordozta, mUg végre hasa 
tudta hozni azokat. A későbbi kotta 
menyek kézíra'a', vs'amiot a költő 
szibériai emléktárgyai lelkes fogoly;, 
társának: Balogh Istvarnak onfelál 
dozó boagúságából kerültek magyar 
földre. Ma valamennyi szibériai ver
sének kézirata itthon, van. A Gyóni 
kultusz hivei kosi szóbeszéd folyik 
arról, bogy a fővárosban önálló 
Gyóni mnzeum áhittasaék tel, amely 
aztán alapja lenne egy magyar hadi
fogoly múzeumnak. 

Mikor Balogh István hazakerült 
a fogságból, Gyóoi Gézával való 
együttlétét, barátságát s közös szen
vedéseikel vaskos könyvben Örökítette 
meg; amelynél ércnél maradandóbb 
emieket állított kOltö barátjának. 
Időközben is könyvekben, különféle 
lapokban ée röpiratokban áldozott 

Gyóoi Géza emlékének s a halott 
költő nevéről irodalmi társaságot 

1 alapított, amely Gyóni Géza barátait, 
tisztelőit számlálja tagjai sorába. 
Szóval Balogh István valóságos Gyóni--
kultuszt teremtelt, amellyel elévOlhe-

; tétlen érdemekel szerzett saját oe-
! vének is. Emellett a hamvak haza 
'; szállítási költségeinek fedezésére gyüj-
: tést is indított, amely olyan szép 
| eredménnyel járt, hogy á szállítási 
' költségek hiányán" nem múlik a 
| hamvak hazaszállítása. — 

As ellentétes hírekkel szemben, 
hogy t. L a aaovjetkormány engede-

j lyezi e vagy nem az rxhnmálás éa 
t hazaszállítást, Balogh István a kflzel-
[ múltban autentikus adatok birtokában 

a nyilvánosság ele tarts, bogy a ham
vak hasassállílása mindenképen biz-

i toaítva van, esak aa alkalmas idő-
• pont vár kijelölésre. 

A Gyóni Géta Irodalmi Társa-
; sag legutóbb engedélyt kért, hogy a 
1 szállítási kéltségekből hiányzó össse-
r get országos gyűjtés otjartkiegésrílse. 
\ A beragjmtnisst-riom 11620. 1087. 

V. A. szám alatt as országos gyűjtést 
j engedélyezte. A nevezett irodalmi 
' társaság a gyűjtést cz alapon meg-
! kezdte, abban a reményben, hogy 
j egy nemzet életében egyszer előfor

duló világi-ndsInra történeti esemény 
sikere erdekében a ' magyar hazafias 
közönség készséggel meghozza áldo
zatát. . . ' . < • " 

Gyóni' Géza hamvainak hazai 
földbe való szállítási Ogye immár 
abban a stádiumban Van, hogy az 
1988 ik év tavaszán kiutazhat a már 
megszervezett bizottság, bogy a mar
ti rk öltő hamvait személyes ellenőrzés 
mellett exhumálhassa ée hazaszállít
tassa. , "" 

A bizottság tagjai; Mészáros 
Vilmos dr. győri ügyvéd és Tiry 
Gyula, a fővárosi temetkezési üzem 
igazgatója. Mészárai- Vilmos mint 
Gyóni Gézának szintén fogolytársa és 
szenvedéseinek, haláltusájának szem
tanúja, szinten jelen volt a martir-

a v á r o s h á z a t a n á c s t e r m é b e n . Megtekintés díjtalan. Nyitva vasárnap estig 
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költő krasz.i ij irizki temetésén, aki 
a tumetés részleteit a szibériai fog
ságról szóló vaskos konyveban is 
megírta. L-

Kubai aa alkalomból időfterü-
nek vélem, ha Oróui Otaara vonat 
koxólag aa alábbiakban néban, adatot 
e baeses lap hasábjaira vetitek. 

A os. éi kir. közöi hadsereg 
86 gyalogezred •hja leljusltett ,-zul-
gálalot. Ennek az ezrednek helyőrsé
gébe1 vonult be Szabadkára, mint rrtalékos a. háború kitörésekor, 

ar e l i ű áüyulövések utau körio 
vau Galícia lőporfOjtös levegőjébro 
e miat a hajdankor regösei, dalolva, 
nótázva ment zászlóaljára) a biroda
lom katonai erődjéhez, Przemyslhöz. 
£ var faaa zajlottak le életének leg-
heroik sabb epizódjai. Az orosz had
sereg n01éoye napról-napra bámula
tosan 'ontakozott ki. Körülzárták a 
hatalmt>s . scélvárat, melynek falai 
között aegiokabb magyar Bak képvi 

telték las őrségüt. S as oross ölelrt 
karjaib an volt'a költő is.Gycini Géza. 

Sorsuktól a világtörténelem be
szél szomcruan Foglyokká lettek öt 
hónap szomorú emlékeivel. Legendá
ink szaporodtak s sz egész világ 

* csodálattal suttogott Przemysl hősei
ről, akik emberfeletti erővel és hihe
tetlen nélkülözésekkel tertották a vá
rat s igy e szomorú napokbau egy 
középkori ostromképben élhetett s 
költő. Verseibe s háborúnak minden 
árnyalatát mély érzelemmel és krisz
tusi szivvei vitte bels. E véres líes-
kóoak 0 a leghitelesebb festője, mert 
közvetlen helyi tapaszlala tok révén 
rajzolja meg a körvonalakat. Költe
ményeit egy repülőgép bozta ki a 
varból s örökké hirdetni fogják di 
oaéretet és dicsőségét a magyar b á 
borús költészetnek. 

kiint fogoly vitésnek útja Szi
bériába vezetett Idegenből-idegeLbe 
A nemzetnek legértékesebb gyémántja 
Gyóni Géza, a névtelen páriák száz
ezreivel a GeUemáne kertből a Gol-

. gotára int. 
Ez a hadifogság, a hősök teme

tője, ahol minden érzés: fájdalom, 
minden érzés : bánat; de amely alatt 
forrongó gondolatok, hasasseretetet 
sirató emlékezések s olthatatlan vá
gyak lappangnak.. Itten irt verseinek 
gyűjtő neve ia sejteti, bogy azokban 
megdöbbentő szenvedésekről számol 
be a költő. 

• Levelek a kálváriáról és más 
költemények a 'fogságból* rövidesen 
két kiadást ért könyvét a kritika 
meleg részvéttel, egyOttérző 
fogadta, t műve a Vöröskereszt 
gittégével joiott birtokunkba.' Sajnos 
azonban, hogy költészetünknek új 

' Meteora ezután már csak vergődik; 
betegen, fáradtan vonszolja testét a 
Nirvána l e i é . . . míg halála el nem 
némítja borús szivének halk dobogá
s á t De szenvedéseinek ágyában, dohos 
szalmazsákon is, aiákaditlannl dol
gozott. Ott írj a meg hattyúdalát, utolsó 
gyönyörű költeményeinek koszorúját, 
as »Élet szeretőjét" . . . Ez is a oen-
zura útján kertit basa s elmondja 
nekünk, mily rajongója volt az élet 
nek Gyóni Géza, a szerény, alázatos 
álomlovag, álomkatona. 

. Meghalt, mielőtt még kiontotta 
volna lelkében ast s hatalmas meló
diáé téseeőt, amelynek minden egyes 
szikrája gyémánt mindén egyes rimes 
sóhaja igazi érték, igazi magyar büsz
keség volt ~ _ 

írt egy gyönyörű imádságot, 
amelyben sok-sok ölelő gonddal ra
gyogja körül Hunnia leányait. Est as 
imádságét essél az ajánlattal bocsá
totta aljára: „menete idegenbe"... 

Ki ne érezné, hogy aa áldás- hiiunu 
isros tietla-ága arad-' ki e- néhány 
sorból. 

L g o z e b b b ptsomája a >Bab 
magyar im»ja«, ottlyben at ezeréves 
ország fennmaradásáért könyörög iH-

' letett ódai staruy a téteti. 
Teteme-ott-porlad a kraszpp-

jsrszki volt fogolytábor temetőjében. 
Messze-messze, szédílé földrajzi tá
volságban ásott sir idegen hantjai 
alatt álxndik arról sz időről, amikov 
az imádutt édes haza megszentelt 
földjében folytathatja a-rrait 

„örök szépségek őrizője I 
Nem hős ha'ott, nem szürke rab I 
Egy halhatatlan köit'szív dalol 
Nemsokára a honi hant alatt". 

Mit súg a 
Ir 'a: Nemo. 

Benedek Vince. 

Zászlóavatás 
Magyargencsen. 

MlOt már közöltük, s Nemzeti 
Egység magyargeoesi szervezete ke
retében Haczky Egon földbirtokos 
fáradozásai folytán önképzőkör és 
sportegyesület alakult, amely máris 
késel 70 tagot számlál. A NEP or
szágos elnöksége as új egyesületnek 
egy szép zászlót ajándékozott, amelyet 
a mult vasárnap avattak lel egy 
jólsikerült ünnepély keretében. A 
zászlóanyai tisztséget vitéz Hertelendy 
ny. koszárezredes, földbirtokos neje 
vállalta. 

A záazlóavató ünnepélyen több 
száz főnyi közönség vett részt, köztük 
László Lajos dr. szolgabíró, vités 
Hertelendy Béls és Haczky Egon 
földbirtokosok, Gáyer Endre várme
gyei és Szabó Kálmán dr. járási 
NEP titkár, valamint Gaal Gergely 
plébános és Lukács István ev. lelkész 
vezetésével Magyargencs es Keme-
neshögyéss községek intelligeooiéja 
teljes számban. 

á Hiszekegy eléneklése ntán 
Haczky Egon földbirtokos megnyitó 
beszédében rámutatott az ifjúsági 
szervezkedés szükségességére a meg
jelölte szt sz utat, amelyen az újon
nan alakult egyesületnek haladnia 
kell. Utána Szabj Kálmán dr. ügy 
véd, járási titkár nagy hatást keltő 
és éránk helyesléssel fogadott ünnupi 
bestédében kiemelte, bogy az Önkép -
zőköri művelée ma. már nem cél, 
hanem egyenesen kultnrtényező, a 
magyar életnek szerves része, amely 
megadja a nemzeluek azt a lelki és 
fizikai értéket amely a jövő esem 
pontjából oly nagy fontossággal tar. 
Rendkívül fontosnak tartja,' bogy a 
magyar falu ifjúsága felett-sem kom
munista, sem szocialista, sem nyilas
keresztes eszme ne legyen úrrá, ha
nem a nemzeti zászló alá sorakozzon, 
mert csak ez vesét a magyar feltá
madáshoz. . ' 

Vités Hertelendy Béla ny. hu 
száreiredes, úgy a maga, mint a 
beteglége miatt távollevő zászlóanya 
nevében zárószavsiban szintén lelke
sítő szavakat intésett as ifjúsághoz, 
majd a jelenlevő közönség a zászló 
szegeket verto be szebbnél-szebb 
jelmondatok kíséretében. 

Zizegve hullanak a sárga levelek, 
, Hallod-e te, ember, néked mit üzennek? 

At- élet is- etezálL istst-a vándor-madár, 
Használd hát okosan, mfg tart a szép nyári 

' Tavaszod bimbóját, oh, hányszor téried szét, 
, Pedig benne rejlik, ami isteni s z é p . . . 
' Ha nyitó virágod elhervasztja a nap, 

, A kis méh nem száll rá s terméketlen marad. 

Kalásztermo nyarad sokszor nem érted meg, 
! Könnyelműn lecsérled rövid életedét. 

Üresfejű kalász, bár fen: hordja fejét, 
•' A konkollyal együtt értéktelen szemét I 

i Brisztus példázata a meddő fügefát 
' Tűzzel pusztítja el, mert vem veszik hasznát 
| Használd hát idődet minden szépre, jóra, 
j Siess, hisz nem tudod, mikor fit és óra L -

Virágos meződre lopva leszáll a dér. 
Nagy némaságban is elmúlásról beszél... 
Elröppen az élei, árnyéka sem marad, 
Addig szedd a rozsát, amig szín az illat I 

Verőfényes lehet az ősz hervadasa, 
De nincs bennemájus varázsló hatásai 
Bár tarló közt nyílik néha egy-egy virág, 
Szine és illata már lemondó v i l á g . . . 

Vajha mecsilvlelnéd, mit súg a falevél: 
Az élet drága kincs, mit az Úrtól vettél I 
A talentumokat -gyümölcsöztesd híven. 
Egykor számoekéri gazdád, az Úristen I 

sitzky uloa rendezést nyer ••.•yúttal 
mert u»-giiiaradó fö'djük, házuk érté
kesebbé vallik. 

keresek megvételre Cell
dömölk területén bár
hol. Címeket leadni kó-

- rem a kiadóba. 

B i is. & K. 

»MissttSMyemrask, magyar Mariáknak, 
Akiinek tetve e| nem latadott 
A reménységben ék at imádságban i 
S akikre szállnak fehér hóhallásbaa j 
Szibériából áldó sóasjok.... _ V 

Közismert fővárosi 
tika keres elsőrangú készítményei 

• ' számára 

helyi képviseletet, 
lehetőleg gjógyssertárban, vagy 
drogériában, esetleg kosta etikusnál. 
Referensit megkívántatik. Szivet 
raegkereeéeeket . K l l l f t l a g l l 9*8 
jeligére Bloskasr J. hirdető irodá
jába, Budapest IV. Vá 

107 kérünk. 

Bisitzky (Villanytelep)-u. 
megnyitása 

. Ennek az utcának a megnj 'ta-
sát a nagyközség képviselőtestülete 
mar kétizben elhatározta, de végre 
hajtva meg a mai napig sein tettv 

A Temesvár (Hircző) utca rend 
behozása szintén régikeleta határozat, 
de még mindig csak a tapogatózásnál 
tartunk, pedig ha megtekintjük ma 
ezt az utcát, akkor láthatjuk, hogy 
ennél elhanyagoltabb utca nincsen 
ina Celldömölkön, jóllehet, hogy ez 

régi utca, nálánál újabb .keletű 
utcák régen lepipálták. Szekerek ten
gelyig sdlyednek a sárban, gyalogo
sok alig tudnak ott járni, járda nin
csen, villany hiányos. Ezen az ntsán 
azóta, bogy az újtelep kiépült, állan
dóan nagy a forgalom. Úgy a szekér, 
mini a személyforgalom megkívánja, 
bogy ezzel az utcával törődni kell. 

De épen ideje, hogy ezzel az 
ntoarendezéssel párhuzamosan kinyit
tassák a Bisitzky utca is. Végre is 
meg kell egyezni a földtulajdonosok
kal akár pénzben, akár oséreképen. 
Dezső Lajos adóügyi jegyző ezen a 
területen homokbányát nyitott, ha a 
község elöljárósága nem siet a meg
egyezéssel, könnyen elérheti, hogy 

i egy te '.étlen gödröt kell majd meg-
j venni, szintén drága pénzen. — 
L Mert ha tegyük fel, a kibányá

szott gödröt teljesen ingyért kapna 
j meg. ami soha sem fojbekövetkezni, 
i akkor is igen drága lesz, mert aonak 

a szilárdan való betöltése majd igen 
sokba kerti . Igen tanácsos tehá t 
bogy a község elöljárósága végre 
komolyan lásson hozzá a dologhoz 
és valami módon vigye keresztül a 
megegyesést Az útca kinyílása nem 
kerti sokba, nem kelj ott makadámot 
építeni, elég na a kiképzés ntán szén -
sálakot kap, á t itteri forgalmat meg
bírja. Ennek a kornyéknek megoldó
dik a problémája, házakkal kiépül at 
ntea, tormát kap et a vidék, adóala
nyok képzésével a községnek hassna 
szánnánk, idővel megtérni a befek
tetés. 

A községet fejleszteni, szépíteni 
és modernizálni kell. Iga*, hogy ál 
dozni is kell, de ennélkül nincsen 
haladás, nincsen fejlődés. Már pedig 
Celldömölk nem állhat meg a fejlődés 
utján és nem fejlődhetik vissaa. 
t- • A Temesvár utcai lakosok d-
oaóbbar, sőt talán díjtalanul is átad
ják kisajátítandó fokijukét, ha a Bi-

Hsjnsll misék. A hajnali misék 
holnap,-hétfőn reggel kezdődnek as 
apátsági templomban. Az e sö mise 

: ünnepélyes segédlettel tesz, tartja 
I Horváth Károly dr. espt res-plíbános. 
' Hajnali misék minden hétköznap 
1 reggé. 6 órakor lesznek december hó 
. 23-ig bezárólag. 
( Grösz püspök Karakón. A kettőt 
I steotévvel kapcsolatban a marcal-
| menti Karakó község is nagy ilone-
! pélyru készül. Karakó a történelem 
' és a határában levő a argyűrük 

tanúsága szerint már az V—VI. szá
zadban létetett, tehát hazánk egyik 
legrégibb települése, Szent hívás
idejében pedig s róla elnevezett, 
karakói várispánság székhelyé volt, 
e g é . - z e n 1270 ig. A kettős szentév 
méltó megüuneplésíre Giczy József 
dr. plébános mar megtette a szüksé
ges előkészBleteket Renováltatta a 
karakri paplakot ós a filiához tartozó 
kiskamoadi kápolnát Nagykamoodon 
pedig~ujTsfolar Tantermet éa tanítói 
lakást é p í t t e t e d . Az új épületet és a 
renovált kápolnát december 2 án 
Grősz Jóssef püspök szenteli fel. Ezzel 
kapcsolatban eucharisztikus gyűlés is 
lesz Karakón missióval egybekötve 
november 88-tól december 6-ig. A 
késségben és a szomszédos falvakban 
már negyban lolynak as előkészüle
tek az impozáns ünnepély megtar
tására. 

Körvadátzat a főissáanál. Dr. 
Ostffy Lajos főispán szerdán ostffy-
asszooytsi vadászterületén nagysza
bású körvadászatot rendesett A kflr-
vadástatoak sz idő nagyon kedvezett, 
réezt vettek azon; Fricke Vslér orsz. 
gyűlési képviselő és neje, Országh 
László vármegyei tiszti főügyész, 
Ruppreoht Imre celldömölki és Cher
nél Ernő szentgotthárdi főszolgabírók, 
koltai Vidos Jóssef kemeoesmihálytai, 
stentmártoni Radó Kálmán kemeoes-
aömjéni, Bezerédj Dénes szentivánfai, 
Nirntee Jenő ajkai, Capger László, 
Dőri Miklós mihályi, Szirmay Ernszt 
Géza oladi, Me terhár.y Ödön ét 
Mesterháty István geresdi földbirto
kosok. Terítékre kertit 107 uyn-
t ö b b fogoly,- fácán és vadkacsa. Vt -
Úászat után dr. Ostffy Lajos és osjs 
vendégül látták a vadászaton resztvett 
előkelőségeket 

Szaaadtág majhot tz tbbí tá t . 
Ruppreoht Imre főstolgabíró Havasy 
Béla dr. bobai segédjegy tő lejárt 
betegszabadságát december l- ig meg
hosszabbította. 

Eljegyzés. Nagy Fereno jános
házai polgári iskolai tanár eljegyezte 
Kovám Flóra tanárnőt ugyancsak a 
jánothásai polgári iskolától. 

I l legyzőhslyettssltés. A Nsgy-
simonyiban körjegytővó válasz toti 

I Bálint Károly lemondott aa eddig , 
viselt segédjegyzői állásáról. A segéd-
jegyzői teendőt ellátására helyettesül 
december l i hatállyal Rnppreoh 
Imre főszolgabíró Mogyoróesy Sándor 
nemiasOsnyl oki. jegyzőt rendelte ki 

Névmagyartsttáa. Stand Ferenc 
jánosMsai kaMskas tarmr) a bsmgy-
miniazlef engedélyével Stiráki-ra vál
toztatta esaládi hevét ^ 



48. azátn . 

A Szombathelyre eltávozott 
Kovács Károly irodai segédtisztet a 
celldömölki lűtőház mazdonyver.etö, 
lűtői kara, valamint a fiokműhely 
személyzete hálája és szeretete leiéül 
gj szép gyűrűvel lepte meg 11 

Mikulás estély. A celldömölki 
vasutas sportegylet december 5 én 
este 8 urakor a Vasutas Körben 
nagyszabású Mikulás estflyt rendez. 
As estély iránt, mari: nagy érdeklő
dés nyilvánult meg az agilis reode-
tö-ég sok meglepetést tartogat ven
dégei számára. 

Tanügyi hir. Tegnap volt Szom 
baihelyen a vasmegyei polgári iskolai 
tanárok egvesületéoek közgyűlése, 
amelyen Celldömölkről Etelaky Lajos 
és Szabó Jőzsel tanárok, Jáooaházáról 
pedig Makkos Lajos igazgstó vett 
részt. 

Színi sremir Jánosházán. Kis 
Horváth János jánosházai oigáuy-
primás egy újabb színdarabot írt, 
meg pedig ezúttal drámát, melynek 
dme: A szibériai mese, 1 képben ss 
3 (elvonásban. Az Új darabot a leg
jobb jánosházsi műkedvelők a közel 
jövőben be is fogjak mutatni. Aa 
elösdás iránt maris nagy érdeklődés 
mutatkozik, mert a derék cigányprí
más előbbi két darabja is nagy sikert 
aratott. A próbák már folynak, még 
-pedig Jakab Rózsi, Ssekér Teros, 
Bolla Irma, Pusztai Sáudor, Kálovies 
Imre és Tét Ferenc főszereplők köz
reműködésével.-

A cigány komit ksres. A cell
dömölki Kolompár fsmiliában nem
régiben újabb gyerekáldás kösz "a tölt 
be, a cigányoknak nagy gondot oko
zott, hogy kik legyenek s keresatko-
mák. Hosszas utánjárás ntán beté
vedtek a Onffszállóba s nagy aláza
tos kérések közepette sikertllt kereszt
kora ákul megnyerni Németh Miklós 
főpineért és Vineze Józsefbe szoba
asszonyt. Az Aj keresztkomák nagy 
gavallériával 30 pengő adománnyal 
láttak el az újszülött Kolompár Ró
zsikat. 

A hűséges munks jufslma. A' 
löldtnflvelésügyí miniszter Bfezó. Jó 
zsef ostflyasszonylai lakost, aki 40 
éven kérésztől Ostffy Lajos dr. főis
pán gazdaságában miot gazda telje
sített hűséges és odaadó szolgálatot, 
80 pangó jutalommal és elismerő 
oklevéllel tűntette k t A pénzjáláTmat 
a lőispan 100 pengőre egészítette k i 
A jól megérdemelt kitOntelést Rupp-
reobt Imre főszolgabíró hétfőn adta 
át Biczó Józaefnák szép kis ünnepség 
keretében. Az önnopségen részt vett 
Ostfly Lajos dr. főispán, koltai Vidos' 
József földbirtokos, továbbá Hott 
András plébános és Málitorisa János 
ev. esperes vezetésevei s község 
inleüigenoiája, nemkülönben á főispán 
cselédsége is. Először Ruppresh: Imre 
föaaolgsbíró és Hott András plébános 
üdvözölték'Hozó Józsefét és állítot
ták példaként a hallgatóság ele, mijd 
Oslfy Lajos dr. főispán méltatta 
érdemeit a kitüntetettnek, aki kere 
aetlen szavakban mosdott köszönetet 
a nem várt kitüntetésért és ünnepel • 
telesért. 

Felhívás a volt legloeárieták-
hoz. CelldOmOIk elöljárósága felhívja 
mindazokat, akik 1914—18. között a 
lengyel légióban, vagy 1919--21. 
között a lengyel hadseregben, illetve 
a Bobnla, Galócáik és Rátz különít
ményekben lengyel földön szolgáltak 
*> eddig nem jelentkeztek, vagy 
»klknek hozzátartozójak a lengyel 
légióval hőéi balált aaeovadetl, adják 

adataikat a községháza a számú 
irodájában. 

Vasúti beosztás. Cziráky latrán 
ajoonan (elvett forgalmi dfjnokot a 
•omoekő-njralnsl, Szombathelyi And
rási pedig-a* 
•"tolták be azolgalattététra. 
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Esküvé. Somogyi Ferenc máv. 
alkalmazott az elmúlt vasárnap del
ntan 4 órakor vezette oltár elé a 
oelldömölki apátsági templomban 
Rába Antal éa neje leányát Irénkéi. 

Helyettesítés, FokiLsjos irc-dsi 
órabérest a szombathelyi máv. szer
tártól a celldömölki szeriárhoz he 

| lyettesöl kirendelték. 
Tsnftóvélasztss. Az üresedés

ben lerő esékuti ev. . kántortanitói 
áliasra egyhangúlag löldinket, Szendrei 

I Károly oki. tanítót választották meg. 
Vasúti áthelyezés. A mav. öz 

• letvezetősége Lörmcz Lajos mav. 
i koosimestert Celldömölkről Szombat-
I helyre helyezte at. , 

Hirtelen halál. Torma, Mihály 
42 éves> kemenesniihálylal vendéglős 
pénteken reggel 6 órakor agyvérzés
ben hirtelen elhunyt. Temetése szom
baton délután ment végbe naty rész
vét mellett. A közismert, népszerű 
vendéglőst neje, két gyermeke és 
kiterjedt rokonsága gyászolja. 

Iparostaaoncok 50 szazaiékos 
vasúti kedvezménye. Az iparostanon
cok részére a keresk. miniszter 50 
százalékos vac-éti kedvezményt bizto
sit, ha tanárok vezetésével tanulmányi 
kiránduláson vesznek részi. Ezen ked
vezmény" máT érvényes síkor*is," ha 
legalább egyszerre 10 tanonc vesz 
részt a tanulmányi utazáson. Ezen 
félárú kedvezmény a személyvonatok 
II ik és I I I ik kocsiosztályán bármely 
távolságra érvényes. A sebes és gyors-
vanatokun azonbon csak 100 km t 
meghaladó távolaágra érvényes. Teg • 
alább 30 fizető tanona utazása esetén 
egy, 50 nél pedig két vezetőtanár 
részére díjmentes utazást biztosít a 
miniszter. - -

Vasutasok raizeeedési jutaléka. 
A Máv. igazgatóságánál sz idei része
sedési jutaléknak megállapítása már 
folyamatban van s a, kiszivárgott hí
rek szerint a vasút forgalmának 
emelkedésére való tekintettel 25 szá
zalékkal nagyobb részesedési jutalékot 
kapnak s vasutasok. 

Zaróramegalfapltás. Vasvárme
gye alispánja s jánosházsi kávéházak 
záróráját éjiéi utáni 3 órában állapí
totta meg. 

Nyomtalsnul eltűnt emberek. 
Eszel a símmel rendkívül érdekes 
cikk foglalkozik a rejtélyes módon' 
eltűnt híres emberekkel Tolnsi Világ
lapja áj száma. A legkiválóbb magyar 
Írók novelláin, s nagyszeiá folytatásos 
regényen és ss érdekfeszítő cikkek 
egéaz során kívül közel ssáz pompás 
képet talál aa olvasó a népszerű ké
peslapban. Tolnai Világlapja egy sza
ma 20 fillér. 

Féláron lehet Budapestre utazni 
annak, aki igazolványt szent* s bu 
dapesti baromi kiállításra. A menet
díjkedvezmény érvényes sor. 24-től 
dec 4 ig. Igazolvány kapható a Fel-
södunántúli Mezőgazdasági Kamaránál 
Győr, Bisinger sétány 32. az. 1.60 P 
befizetése, vagy póetabélyegekben vsló 
előzetes beküldése ellenében. 

Halálos aisrsseaétlsnség a 

órálor, f aarikrjr a OndomBlkről Za: 
laegerszeg felé haladó vonat kiindult 
a bobai állomásról, az állomás sze
mélyzete a vágányok között egy bor
zalmasan összeroncsol t hol ttestet talált 
A halott féri mellkasán, mindkét 
karján mentek át a kerekek, de s 
lábait is több helyen eltörték. A halott 
zsebében nem találtak semilyen iga 
solványt, csupán 42 pengőt és néhány 
I l iér t As állomás személyzete kény-

jába, Ezek aztán Zalaegerszeg állo
másán megállapítottak, bogy az egyik' 
társuk, Beleér Pál 30 éves, három
gyerekes, tormaföldei munkás hiány-' 
zik. Szeméiyleirasál közölték Buba 
állomással s igy ki is derűit, hogy a 
halott Belovarrel azonos. Valószínű, 
hogy a szerencséit.-u ember valami 
árt leszá'loll Bobaa a vonalról. A 
felszállásnál azlao a kötetben a t-her 
kocsi magas lépcsője melte lépett es 
a i w i mozgó vonat kerekei ala zabául, 
amelyek báialra gazoltak. A liatusag 
megadta eltemetésére ar. engedélyt: 

Eladó tsnysszapaállalok. Aoeii-
dömolüi járás átlategészségögyi bi 
zottsaga pénteken ObtSyasszonyfa, 
Kemenesmíhalyla, Kemeoessómjén, 
Kemenesszoutmárlon és Celldömölk 
kivételével befejezte az őszi teoyéaz-
apaallat vizsgalatot, amely ezúttal ' zengora szamai. Horvaffi 

Uánysik as utasok közül. Délelőtt 9 
óra felé meg is jött a válasz Zala
egerszegről. Ugyanis a vonat utolsó 

telén volt s vonat után telefonálni, 
hogy s kalauzok állapítsák^ mag, kí (Jtmiatt a barátai ingerelkednl kezdtek 

már nagyotv' alapos és szigora volt 
é , csak a vatrjbtu príma állatokat 
látta eldipronVival. Ezek közül eladó: 
Horvát Sándor karakói lakos 1 darab 
20 hónapos, Szűcs Testvérek keme-
neshögyészi lakosok 2 darab 18 hó
napos, Gábor István rábakecikédi 
lakos 2 darab 16 hónapos, Dóin Iki 
Testv rek vönöcki lakosok 2 darab 
16 hónapos és hozmán István rába-
kecskédi lakos 1 darab 10 hónapos 
bikája, valamint Rado Kálmán föld
birtokos kemeneshfgyészi gazdasagá
ban 3 db. jorksirei kan. 

Elkészült az egyik mélyluratu 
kút. Hetekkel ezelőtt megkezdett kúl-
lúrási mnnka f. hó 26-áu belejezést 
nyert. A kút 85 m. mély, percenként 
42 liter vizet szolgáltat. A vizet meg
vizsgáltatták, azt ívasra jónak találták. 
Hógy a kút vízét" élvezetesebbé tegyék 
eternit csövekkel cserélte* ki a fúrásnál 
használt vascsöveket A kutat az' Or
szágos Közegészségügyi Tanács saját 
költségén készíttette, a kOzség csupán 
a munkásbéreket fizette kb. 200 P 
összegig A kút aknája is rövidesen 
elkéssttl, a szívógépei lefektetik, azután 
á kút forgalomba kerül. — Tegnap 
megkezdték aa adóhivatal melletti, 
parkban a második kút fúrását. Ennek 
s kútnak költségei már a községet 
terhelik. 

Új borászati felügyelő. A fold-
mivelésOgyi miniszter ss új sopron-
kerületi borászati és szőlészen felü
gyelővé Gyenes Kornélt nevezte k i 
Az új felügyelő már át is vette hivatala 
vezetését és a hét folyamán elvégezte | 
járásunkban ellenőrző körútját 

Balsset. Nagy _ Ferenc 25 éves 
jánoe házai napszámos szerdán favágás 
közben véletlenül akkorát ütött fej
szével a bal kesefejére, hogy aúlyos 
sérülésével a oelldömölki kórházban 
kellett ápolás alá venni. 

Gyümölcstsvédelmi tanfolyam. 
A vasmegyei gyfimöltermelök egye
sülete csütörtökön egynapos gyümölcs
favédelmi tanfolyamot rendezett Cell -
dömölkön Olasz István szakelőadó 
vezetésével- A tanfolyamon a járás 
minden községéből két két hallgató 
vett részt 

Villsmosklállítás Celldömölkön. 
A VKMR igaigstóságs szombaton és 
ma, vasárnap kiállítást rendes Cell
dömölkön a községháza tanácstermé
ben. A kiállítás ma este 8 órakor 
sárul és díjtalanul megtekinthető. 

Baleset Györkös István 33 éves 
bányamunkást as egyik csille sgy 
kocsinak neki szodtotts, misek kö
vetkeztében jobb lába eltörött A sell-
dömölki kórházban ápolják. 

Egyhónapi teebái szúrkálássrt. 
Török Józaef 22 éves pápóoi legény 
október 15-én egy kiaeit beborozott 

TörOk bicskája őt érte ji mellén éa 
súlyosan megsértette. Törököt ezért 
szerdán a törvényszék bSatastő tant* 
csá hülyos te-ti sértés dóén ,de több 
én. Iiítő koniimény figye emb»vélelAvel 
egyhon; pi lenyilazta ítélte. As- i tée l 
jogerős 

Az Iskolankívuli népművelés 
celldömölki róiu. kai. isknlak-kOrzéJ 
ténefc elémdássorVza'arM-. a Kát Kör 
i endezésébeii ma este pualusas. fél 10J 
ÓTS kezdenél lí-rtj.i m:ltúr estjét a 
Katolikus lláa nagyterűiében. Ar est 
műsora t. Uívári Vili nos előadásában: 
K Ö Z Ö L Quk Mae Isten. 2 Dr Horvattj 
Karoly' espsres-plébános előadásában; 
A azeuliniae képekkel, énekkel, t v 
Vincié Maria és Szűkíts Ilike erői-
danában egy páros jelenet A Hartai 
Mancika ós Knslils Fereno négykezes 

* Mancika 
zongora szánraI. Felkéri a r udezőség 
a nagyközönséget, hogy az előadáson 
mennél' nagyobb számban jelenjét 
meg, „'Jr 

Leesett a templsmrcrotiy tste-
Járől. Block Lajos 34 éves jánosházsi 
bádogos mestert kedden délután párjai 
ritkító szerencsié baleset értet Ugyanis 
Bitek a osöglei templom 33 méter -
magas tornyának tetejét javította, 
miközben megszédült és lezuhant a 
templom téteiére. Természetesén itt 
sem állt rneí, hanem tovább- zuhant 
lefelé, mégpedig a templom fala köze
lében levő szilvafa tetejéra. Ez vott 
szerencséje, .mert a fa agai felfogták 
az esés sebeséé gát s igy, amikor a 
Iáról tovább zuhant le a' Midre, épen 
csak hogy megütötte egy kissé ma-

f gát. Nyomban beszállították" a oell-
' dömölki kórházba, - ahol az orvosok:' 

megállapították, hogy a zúzódásai éa 
a horzsol ása jelent éktelenek- s így. a 
szerencsés, bádogos néhány, napost 
belül hass mehet ez övéi közé;' 

Hölgyek figyelmébe! 
Már 6 pengőtől tarlós gépondo-
lálás jótállással, legkisebb rész

letre. Bérletek legolcsóbban 

N A G Y fodráBuiL 
a B I B a a a B B B a a B i a a B a B a i 

Mélykútat fórnak a kórházban. 
A oelldömölki kOsfcórház igazgatósága 
már régebben elhatározta, bogy egy 
mélykútat furattal a' kórház részére, 
mert a meglevő kút vize egészségbv- . 
len. A kút fúrási költségeire 800 P t 
irányoztak e lős ez az összeg elégséges 
is lesz, mert' s munks elvégzés** 
SzabóJános gőzmalomtolajdouos ams-~ 
tőr alapon, vállalta a saját embereivel 
és készülékeivel. A mélykút fúrási 
munkál.taiüan nagy szakértelemmel 
rendelkező Szabó János kedden dél
után már még is kezdte a fúrást a 
kórház kertjében. Szabó János reméli, 
hogy 60 méter körüli mélységben 
feltörő vízéire talál, ami nagy előnyére 
válna mind a kórháznak, mind a 
környékbeli házigazdáknak, mert ak
kor egy 40—50 méteres osőrezeteken 
keresztül ezek Is ]ó ivóvízhez juthat -

sommás 

vele, amin annyira felbőszült, hogy 
előrántotta a bicskáját és azzal jobbra-
balra vagdalózoi kezdett. A nagy 

. 160 zalamegyei ) lármára odament alakra Endre 18 
alázott haza a falu- „ves legény is, de olyan k?zel, hogy 

•Horthy Miklóané. 
javára a gyűjtést a községi elöljáró
ság megindította. . Felhívja « községi 
elöljáróság a lakosság figyelmét, bogy 
miként a múltban, úgy most is szíve • 
ssn veszünk és hálásan fogadónk 

I adományt . smellyel a 
kereaetképtalen alaastteksu 

és elhagyoUakon ssgllhefflnk, tehát 
akár készpénz, akár élelmisikkekböi 
álló, .akár ruhanemű adományi egy
aránt Miként az előző években, Agy 
ss évben is eleget kell tennünk a 
Főméltóságú Asszony azon óhajának, 

'-akik átérzik a náluknál sokkal szo
rultabb viszonyok között élő, szeovedő 
és a tél zordságával szembea tehe
tetlenül álló szegény embertársaík 
aorsánsk nehéz küzdelmeit _ 
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ö t m é r é t i fogalommá. T i l t bútoralak 

lósága, ssép kivitele i s olcsósága. 

VáBárelJen tahi t Ön la Bálnak I 

Hálók , e b é d l ő k , k o m b i n á l t b e 
r e n d e z é s e k é s m i n d e n n e m ű 
k á r p i t o s - á r ú k nagy v á l a s z t é k b a n . 

Kedvező Uietésl feltételek I 

B Ú T O R C S A R N O K 
C e l l d ö m ö l k , P i a c - t é r 9 . 

Felmentették súlyos teztlsértés 
VádjS «161. Néhány héttől ezelőtt hírt 
adtunk arról a Téres verek adásról, 
amely az egyik rábakecskédi korcsma 
előtt történt. Horváth Gyula és La
kass Béla legények összekülönböztek 
a korosmában iddogáló 25érés Boros 
Mihállyal, akit kituszkol-.ak az utcára. 
Horváth és Lukacs is utána mentek 
éa megtámadták. Boros egy kapát fo 
gottéeaszal lépésről-lépésre hátrálva 
védekezett. Mikor aztán egy kapahoz 
ért, látta, hogy Horváth a háta mögé 
akar kerülni, mire Boros úgy vágta 
kupán a kapával Horváthot, hogy 
annak beszakadt a koponyaesontja és 
agyhártyagyulladást kapott. A törvény 

. szék szerdán a tanuk kihallgatása 
után Borost jogos önvédelem dmén a 
vád alól felmentette.Az ögyéaz felleb 
bezelt az Ítélet ellen. 

Agrárbiztosítási front A Me
zőgazdasági Kamarák vezetői közös 
tanácskozást tartottak a mezőgazda
sági biztosítások egységes intézése 
céijábót. A közös értekezletet főképen 
az tette szükségessé, bogy as érde
keltek beható tárgyalás alá vegyék az 
agyaevezett egységes agrár biztosítási 
trónt gyakorlati kiépítésének felléte-
leit Kz a kérdés ma döntő fontosságú, 
mert a magyar mszögaida közönség 
okulva a Phőnix, Magyar—Hollandi, 
Tarol Biztosító stb. esetein, most egy
ségesen és tömören vonal fel, hogy 
biztosításai elintézésére a leghelyesebb 
état és módot válasszák, bogy így 
egy közös akcióval megvéd el jiezhes 
Sék a gazdatársadalom érdekeit. Vi
ta ihatatlan_ tény ugyanis, hogyha 
biztosító intézetek díjbevételének ha 
gyobbik része épen a mezőgazdasági 
kockázatokból, az úgynevezett gazda-
biztosításokból éred és így" feltétlenül 
kell, hogy a gazdakOzönségoek bele
szólása, befolyása' és tekintélye is 
legyen az ország .biztosítás ügyeibe 
is A mezőgazdasági kamarák a helyi 
és vármegyei gazdasági egyesületekkel 
társulva és egyeiértve még ez évben 
megindítják az egész országra kitér 
jedő erélyes jól átgondolt szervezési 
akciót, melynek egyetlen végcélja, 
hogy minden gazdát a szövetkezeti 
biztosítás érdekkörébe vonjanak. A 
Mezőgazdasági Kamarák ezen meg
mozdulásából kifolyóan felállították 
biztosítási Ogyositáíyukat, melynek 
legfőbb feladata, a gazdatársadalom 
érdekeinek—fokozottabb—védelme a 

biztosítási ügyosztályok igénybevétele 
általánosabbá válik és ezzel kapcso
latban a kockázat a biztosító társa 
Ságok részére eíőnyösebbeii megoszlik; 
a kamarák elő kívánják készítem a 
biztosítási díjmérséklés nevét is. A 
Mezőgazdasági Kamarák ezen bizto 
sitási ügyosztályok, költségeit a ka 
raara rendé* költségvetésének kereté 
ben biztosították. így kívánják lehetővé 

ricát; Söregpusztán, n. p Tápiószele, 
kukoricát, bézát; Táptószelén Silecta 
rt borsót és konyhakerti növényeket; 
Hatvanban, c. p. Nagytelek, Hatvani 
arad. búzái, rozsot, őszi és tavaszi 
árpát, mákct; Kompokon, állami bir. 
búzát, zabot, rozsot, kukoricát, lent, 
kendert és fűféléket; Pusatataksouy-
ban Magyar Magtenyésztö rt. éa De-
rekegyhazán Mantbuer Ödön rt. ta
karmányrépát és konyhakerti növé
nyeket; Bánkuton főhercegi arad. 
búzát, kukoricái, rici-ust; Mezőhegye
sen Médesbirtok búzát, zabot, őszi és 
tavaszi árpát, kukoricát, lent, ricinust, 
Toroyospálsán Eszéoyi urad. pedig 
burgonyát nemesítenek., -

Kereset használt 

hálószoba bútor 
eladó Klausz Lajos asztalosnál 
Celldömölk, gróf Széchenyi István 
utca 24. Ugyanott egy fiú tanonc-

nak felvétetik. 

A IL osztály szombathelyi cso 
portjában a mult vasárnapi SzFC I I . 
—KTK mérkőzéssel végleg befejező 
dött az őszi szezon. Az Sz F G I I . 
nyerte meg a mérkőzést 2:0 (1:0) 

tenni biztosítási ügyosztályuknak tel- ; arányban, ami lényegében mar uem 
jesen elfogulatlan, 
ködését. 

gazda érdekű mű-

B i z a l o m m a l 
vásároljon szórmeárút 

Szi lassy György 
szücs-mesternél Celldömölk, 
Szentháromság-tér, Singer 

vaskereskedés mellett. 
Telefonhívó: 47. 

zaltozlat a bajnokság őszi állásán, 
mely a következőképen lest -

bajnokság á l lása: 

1. CVSE 9 7 1 1 23: 6 16 
2. ZTE 9 ö 2 
3. Kőszeg 9 6 — 
A. ZSE 9 4 3 
6. Haladás IL 9 6 1 
6. SzFC I I 9 3 2 
7. SzSE 0. 9 4 — 
8. Körmend 9 3 1 
9. Tapolca 9 1 

biztositások terén, emellett azonban 
a biztosítások népszerűsítése, kiter-1 őszi lent; 
jésztéi , általánosabbá tétele, a biz
tosítani erkölcsök javítása s mindezek 
tekintetében lokozottabb propaganda 
kifejtése, és a károk o-iökkentése. A 
továbbiak lolyamáoyaképen, I n a 

M e z ő g a z d a s á g . 
Az Országos Mezőgazdasági Kamata 
Talajtani Intézetének sajtóközleménye: 

Hol és milyen növényfajtákat 
nemesítenek hazánkban. 

. Hazaikban a növécynemesités 
annyira fej lelt, hogy ma mar-csak nem 
minden növény faiból vannak nemesí
tett fajtáink Mivel a Magyarországon 
előállított nemes fajta a magyar vi 
szooyok számára rendszerint értéke
sebb, mint a külföldi fajták, ezért jó, 
ha tudjuk, hogy a magyar nemesítő-
telepeken milyen növényfajták neme 
fílése történik: Eszlerbázáa hercegi 
arad. búzát, lucernát, takarmányrépát, 
mákot, repcéi, fűféléket; Veszkényben 
Meste.rhazy uradalom, Tonnáspusztán 
Szkcblics uradalom, Peresziyén gróf 
Berchtoid arad. és Taktabarkányoo 
Harkányi urad. sörárpái; Lovászpato 
nan gróf Eszterházi uradalom búzát, 
rozsot, zabot, burgonyát, kukoricát és 
kölest; Sopronhorpécson áedlmayrés 
Ácson Patzeohoftér cukorrépát; <Te-
lekespusztán, n. p. Vasvár, Rossner 
báró fülélékel; Felsőiregen Mauthner 
rt szóját, konyhakerti növényeket; 
Füreden Mont nuove arad. borsót,' 

Kalocsán főherc gi urad. 
bnzát, kukoricát, fűféléket; Bábolnán 
Méoésbirtok takarmányrépát, búzát 
é s kukoricát; Pettdoden vitéz Mecsér 
E. kukoricát; Mindszentpusztán, u. p. 
Sárszentmiklós. Pap E. búzát, kuko-

1 28: 9 14 
3 37:17 12 
2 30:16 11 
3 23:13 11 
4 17:17 8 
6 10:21 
b 14:17 
7 0*5 
8 6:44 j 10. Széntgotth.0 — 

A CVSE tehát egy pont előny
nyel indul majd a ZTE előtt a tava
szi fordulóban, de a tabella LZt is 
mutatja, hogy az eUő három csapat 
•köri ibelül egyforma játékerőt képvisel. 
A C V S E és a ZTE jó védelmekkel 
rendelkeznek, mindössze 8 és 0 gólt 
kapuk. Viszont a KSE otk a táma
dósora eredményesebb. Ezt kell fel
javítani tavaszra a CVSE nek is, ha 
,végig inog akarja tartani a sokat 
jelentő első helyet 

Üj cipészüzlet! 
Tisztelettel hozom Celldö

mölk és vidéke n . é. közönsége 
b. tudomására, bogy Celldömöl
kön a Szentháromság téren levő 
dr. Szekeres féle házban 

cipészüzletemet 
f. évi december 1-én Megnyitom. 

Mérték szerinti megrendeléseket . 
a legszebb kivitelben, s legjobb anyag
ból, jutányos áron készítek: 

A fővárosban . és a vidék na 
gyobb városaiban szerzett tapaszta
lataim folytán megrendelőim legké
nyesebb igényeit is ' télies megelége
désre kielégíthetem. •' r 

B. pártfogásukat kérve, 

Apolló Hangos Mozgó 
Felelőé vezető: 

W i n M A N N ANDOB Celldömölk. 

•avember 27 szombat, 
tt s a s á r n a p . 

Az első m a g y a r zenés bohózat: 

Fizessen Nagysád! 
Főszereplök: Muráti Lil i , Jávor 

Pál, Kaboe Gynla, Gombaszögi Ella 
Latabár Kálmán és Peti Sándor. 

• Vidám kiegészítő és Híradó. 
Előadásiak kezdetei szomba
ton este lel 9 órakor, vasárnap dél

után 4, 6 és* este fél 9 órakor. 
December I szerda. 

2 c s ü t ö r t ö k . 
Filléres helyárak. 
Ketten egy jeggyel. 

. Közkivázatra másodszor. 
Nóti Károly kitűnő magyar zenés 

vígjátéka: 

Hetenként egyszer 
Szenzációs kiegészítő és Híradó.. 

Előadások kezdetei szerdán 
este fél 0 órakor, csütörtök,"n délután 

6 és este fél 0.órakor. 
Helyárak i Ünnepnap, szombaton 
és vasárnap: Támlásszék 100, páholy 
80, fenntartott hely -80, I . hely 40, 
I I . hely 30 és gyermekjegy 20 fillér. 
Szerdán és csütörtökön: Ketten egy 
jeggyel Támlásszék 120, páholy 100, 
fenntartott hely 70, I . hely 50,11. hely 

30 és gyermekjegy 20 fillér. 

Keveset használt 

télikabát 
olcsón eladó. 

Cím a kiadóhivatalban. 

kiváló tisztelettel 
Takács Lajos 

o'pé'sz mester. 

B g y 

kifutó fiú 
azonnal felvétetik 

Celldömölk, gróf Széchenyi-u. 24. 

E g y e s 
b ú t o r o k 

eladók. 
Cím a kiadóhiTatalban. 
R^enma.kössvéay.cstu, isobias 
l i t t leü fájdalmait gyógyíttassa 

Budapesten a 

H U N G Á R I A FÜROÖ 
törkölylilrdójében 

VII. Dohány o. 44. Orvosi felügyelet 
Olcsó pausál árak. Ellátás és szobák
ról gondoskodunk az épületbej levő 

| Coninentál Szállóban. 
J '—'-^ Ismertetőt küldünk. 

Kölcsönkönyvtár qnnn 
Cel ldömölkön W Ü U 

I kötetes kölcsönköoyvtáramat a Wes -
i setényi utca 1. szám alatti lakáso-
I mpn megnyitottom. Havi 1 P- kölcsön-
: díjért belenként háromszor cserélhet 

ágy a magyar, mint a világirodalom 
elassiens modern .műveiből. 

• ' ' K e i t i ó n i / K l á r i . 
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