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KEMENESALJA 
Megjelenik, minden vasárnap reggel 

Előfizetési jtij egész évre 5 P, fél évre 
. 2J0 P, negyed évre 130 P. 

Szerkeeztoség és kiadóhivatal 
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. 

Hirdetés dija előre fizetendő. 

A francia külpolitika új iránya. 
A francia kormány kölpo-

lilikai téren élénk aktivitásba lé
pett. Delbos külügyminiszter 
londoni látogatása valószínűleg 
azért következett be, hogy a két 
nagyhatalom együttesen kezdje 
meg azt a nagy munkát, amely 
hivatva lesz az igazi világbékét 
megvalósítani. Az igazi vi'ágbéke 
megvalósítása csak akkor követ-
kezhetik be, ba Németország 
gyarmati igényei kielégítést nyer-

azony felvétele. Tehát a világ
béke megvalósítása nemcsak a 
nagyhatalmak érdeke, hanem a 
világ minden államáé, mert a 
békés fejlődés, a kultúra és a 
vallásosság van veszélyben, tehát 
ba megvalósul a világbéke, akkor 
a szovjet is meggyöngül és meg-
8ernmisül, teljesen új" és egész
séges képel kap a világ ar
culata. 

Az angol magyarbarát kép
nek, megvalósul a magyar ki- ! viselők egyre hatékonyabban 
aebbség kérdés igazságos aaeg- | sürgetik a világsajtóban a magyar 
oldása, végül a békerevizió napi
rendre tűzése. Nem tudjuk, de 
hisszük, hogy Anglia rá fogja 
venni Franciaországot most arra, 
hogy nyomást gyakoroljon a 
kisantantra a békerevizió érde
kében, mert á magyarság törté
nelmi jelentőségét éa vezető sze
repét nem vitathatják el tőlünk. 
A világsajtó is elismeri, bogy 
Magyarországon van a legna
gyobb rend és fegyelem s ezen 
ténykörülményt igazolják is a 
nálunk járt külföldi előkelőségek. 

Delbos francia külügymi
niszter megkezdte külföldi kör
útját, utazásának első állomása 
Varsó, majd felkeresi a kisantant 
fővárosait, utazásának célja a 
kisebbségi ' kérdés tanulmányo
zása. Ez a hivatalos magyará
zat, azonban a francia külügy
miniszternek Budapestre ia el 
kellene látogatnia, ho„y megis
merje a magyar kormány állás
pontját, amely álláspont megis
merése után erős nyomást kel
tene gyakorolnia a kisantanlra, 
a kisebbségi "kérdés meg valósí
tása, valamint- a - roviüió érde
kében. \ .'_ 

A spanyol nemzeti kormány 
győzelme immár kétségtelen, 
bizonyítja ezt a diplomáciai vi-

kérdés megoldását és azt hisszük, 
bogy a mi igazunk megvalósítása 
nemcsak a magyar népnek sür
gős, hanem az egész világnak. 
A _aok külföldi diplomáciai utaz
gatásoknak minden bizonnyal 
rejtett céljai is lehetnek, ame
lyet, illetve annak kihatásait 
aem lehet előre látni. A magyar 
diplomáciának a feladata, bogy 
ezt kinyomozza éa megtegye a 

i nemzet egyeteme érdekében azo
kéi a lépéseket, amelyekre szük
ségünk van. Delbos francia kül
ügyminiszter nagy államférfiú, 
hisszük, hogy meg fogja tenni 
azt, bogy nemzeli szent ügyün
ket megfogja valósítani. 

Amint látjuk, Csehországot 
I kell rábírnia, hogy legelsőnek a 
i magyar kisebbségi kérdési kell 

elintézni és azonnal megkezdeni 
I a revíziós tárgyalásokat. Ha lord 
j Halifax angol főpecsétőr berlini 

útja sikerrel járt, akkor Delbos 
utazásának is sikerrel kell járnia, 
mert a két kérdés között szoros 
külpolitikai kapcsolat van. Mi 
régóta türelemmel "várunk s 
mindenkor készséggel hangoz
tatjuk ezen"- kérdések békés meg
oldása', nem hiszünk semmiben 
aem, csak a befejezett tények 
megvalósítását várjuk. 

Ostffy Lajos dr. főispán lemondott állásáról. 
Csütörtökön Vaamegyében 

bombaként terjedt el az a bír, 
hogy Ostffy L A J O S dr. főispán 
december 1-től kezdve szabad
ságolását kérte a egyben lemoD-
dott az öt év óta viselt főispáni 
állásáról. A bír rövidesen meg
erősítésre is került, mert a napi 
lapok bőséges cikkekben számol
tak be róla, még pedig terjedel
mes kommentárokkal fűszerezve. 
Természetesen, mi és mennyi 
igaz ezekből a kommentárokból, 
azt senki sem tudja, ellenben 
sz valő ténrf, bogy a_ főispán 

^emondasa a legutóbbi belügy

miniszteri .változás óta sokszor 
képezte a szóbeszéd tárgyát a 
mivel: — nem zörög a haraszt, 
ha nem fújja a szél, — most 
be is következett. 

A lemondás csak kifelé volt 
váratlan, még pedig azért, mert 

hivatásától végleg megváljon. 
Épen ezért Ostffy Lajos dr. a 
felmentésére irányuló kérelmét 
legutóbb ismét beterjesztette a 
ebben kérte, hogy számára a 
kormány december 1 tői szabad
ságol engedélyezzen a erre az 
időre Horváth Kálmán dr. alis
pánt bizza meg a főispáni teen
dők ellátásával. A szabadságolás 
engedélyesése december lével 
meg is érkezeit s Így Ostffy La
jos dr. a hírek szerint már fel 
is utazóit Budapestre, hogy a 

felmentését szorgalmazta. 
r A lapok és a »jól informált 
1 köröké már Oslffy Lajos dr. 
| utódjáról ia gondoskodtak, még 
• pedig Ney Géza dr. pestvárme-
j gyei főjegyző személyében. Ney 
: Géza dr. nyugalmazás előtt áll 
| s így nem lehetetlen, bogy a 
j szolgálat érdemeit a kormány á_ 
I vasvármegyei főispáni stallummal 

óhajtja jutalmazni. A bir min
denesetre meglepetésként hatott 
vármegyénkben a egyelőre még 
megerősítésre szorul. . * 

A celldömölki triduum zárógyüjése. 
Az Oltáriszentség tisatolelére 

rendezett háromnapos ájtatosság a 
celldömölki apátsági templomban rég
óta nem tapasztalt nagy arányban 
mozgatta meg a hívők tömegeit M'od 
a három napon, inicd a s jentmiséken, 
OiÍLd a Utániak alkalmával zsúfolásig 
megtelt a hatalmas templom E- hívek 
szazaival, akik lankadatlan szorgalom
mal hallgatták végig Kovács Sándor 
dr., az Actio Catho'ica országos főtit
kárának' nemes verelfl, példákkal Itt
szerezett szentbeszédeít, napközben 
pedig százával járultak a gyónáshoz 
es szentáldiizáshoa, A tridnnm sike
tére je l lemző, begy csütörtök reageUj nyugodun kapaazkodhuionk 
tői vasárnap délelőtt 10 óráig több 
mint 8400 ao vették magúihoz az 
OltáriBzenlséget. t 

A bátomuipos ájtatosságot va
sárnap délelőtt 10 órakor eucharisz
tikus nagygyűlés zárta ba a polgári 
fiúiskola ugyancsak zsűfolásig telt 
tornatermében. As impozáns gyűlést, 
amelyen jándi Bernarain dőmöiki 
apáttal, Horváth Károly dr. esperes-
plébánossal, Havassy Béla dr. járáj-
bírósági elnökkel, Halász Gyula állo-
raásfönOkkel és Paár József bankigaz
gatóval az éjen jelen volt Celldömölk 
katolikus társadalmának színe-java, 
az egyházi vogyeskar vezette be Be-

rj^thoveoí-Isleu dic-ősége című darair j 
jának eléneklésével, ami után a_be- ' 

beszédében az orosz, spsnyol ée mexi
kói példákra hivatkozva rámutatott 
arn, hogy ahol az Islen törvényeit 
összetörik, lerombolják, ott az emberi 
törvények sem lehetnek maradandók. 
Ezért rendületlenül higeyünk Kriszr-
tusban, mert nélküle nem Ic.z magyar 
feltámadás sem. Ne ciak lobogókban 
és körmenetekben hirdessük az euoha-
risitikas'üonepélyt,hai,í m a lelkünkben 
is, mert ez az Onnepély Krisztust 
akarja visszatelepíteni a falvakba, 
városokba, műhelyekbe és a közéletbe 
egyaránt. Legyen hazánk" a Krisztus 
Király szigetn, amelybe balsors esetén 

A nagy helyesléssel fogadott 
beszéd után a vegyeskar az eucha
risztikus himnuszt énekelte el, majd 
L é b e r János dr. szerkesztő tartott 
lélekbe markoló előadást. Léber dr. a 
minta katolikua emberről beszélt, rk i 
arra lehet főképen büszke, bogy nem 
egy odaszarnák, diktátornak, vagy 
földrésznek az alattvalója, hanem 
Krisztus katonája és testvére. Aa 
egyenes, igazságos én gerinces ember 
csak vallásos lehet. Akkor támad fel 
ea az ország, ha Krisztus megáldja. 

Káldi István bennés diák alkal
mi verse éa a vegyeskar ujabb ének
száma után K o r á o a Sándor.dr. a 
hívők és a papság közötti vistony éa 

legéctés ápolásának szükségességéről 
tegsége miatt távollevő Dely László !•••»> vallásos műSedveita emelásérél 
bankigazgató^ egyházközségi elnök | ' á r tot tnépies példákkal alátámasztott 
helyett Halász Gyula alelnök üdvö
zölte a gyűlée szónokait, Kovács Sán 
dor dr. országos főtitkárt, Freyberger 
Jeoö dr. kőszegi* ügyvédet és Léber 
János dr. budapesti szerkesztőt, majd 
megnyitotta a gyűlést. 

""Az első felszólaló, Jándi Bernar
din dOmOlki apát örömmel állapította 
meg beszédében, bogy a celldömölki 
katolikus hivők a háromnapos triduum 
alatt.eleget tettek a vallások- iránti 
kötelességnek, dé szeretné hinni, ez 
a felbuzdulás nem szalmaláng, hanem 
Ötökké való, bogy a jövő évben hoz
zánk érkező külföldi vendégek ia lát
hassák, bogy az Oltáriszentségnek, a 

• belügyminiszter csak alig i—i-L^t,^ Krisztusnak a magyar katoli-
bét tel ezelőtt erősítette meg állá- kusság hűséges katonája. 
aában Oslffy Lajos drt.-t, viszont 
aki ugyanakkor bejelentetté a 
kormánynál, hrtgy megmaradá
sáról legfeljebb csak átmeneti 
időre lehet sző, mert családjá
nak és gazdaságának- speciális 
érdekei *rra_ szorítják, hogy a 

Sík Sándor: Eucharisztikus Ki
rályhoz című versét Szabó Mária IV, 
osztályos polgári iskolái: tanuló sza
valta el ügyesen, as: Uram, jó nekünk 
itt lenni kezdetű éneket pedig a le
ányiskola énekkára adta nagyoo szép*n 
elő, ami ntán F r e y b e r g e r Jenő 
dr, kőssegi ügyvéd, nsgy hatást kellő 

nagysikerű előadást, majd Horváth 
Károly dr. esperes plébános zárossa-
vaival és a pápai himnusz eleoekte-
sével a gyűlés véget ért. 

Az alsósági téli gazdasági taa-
folysm megnyitása. Mult vasárnap 
.délután volt as alsósági téli gazdasági, 
tanfolyam ünnepélyes megnyitása. Bír* 
Kálmán főjegyző üdvözölte a megje
lenteket s a tanfolyam hallgatóit, 
majd Horváth Géza a tanfolyam elő
adója ismertette a taofolyam szüksé
gességét és rendeltetését, A tanfolyam 
bárom hónapig tart s 62̂  hallgatója 
van a két községből. 

- A Pesti tőzsde Aj számában 
dr, Marsehall Fereno államtitkár, Ma
gyar Bertalan as OMKB alelnöke, 
Lamoíte Károly alpolgármester, dr. 
Szél Jeoö a Kispesti Hitelintézet ve
zérigazgatója, Miklós Tibor vezérigaz
gató nyilatkoznak. Szenzációs ripor
tok, kitűnő információk, érdekéé ro
vatok egészítik ki a 10 oldalas új 
számot. 
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Ötven ev óta fogalommá T i l t bútoraink 

lósága, s íép kivitele és olcsósága. 

Vásárol Jen tehát Öl is nálunk 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 í t o s - á r ú k nagy v á l a s z t é k b a n . 

Kedvező fizetési feltételek I 

KOPSTEIM 
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 . 

I Utvánneri, aki ugyancsak évi 50 P 
• ben fog fizetni. 

A szegőd menyes alkalmazottak
nak jnegeogedtCk. hogy a syogyszer-
riaszaléritéa után fennálló larlozasukat 
hátba <i résziéiben űzethessék be a 
kOzeég pénztárába. 

A községbíió, lörvéoybíró, köz-
• gjam, pénztárnok és a szülésznő 6-
I zetését jaunár l t ö l visszaalll j a k az 
—1931. ér előttire. Vagyis a községbíro 

a jelenlegi 102 helyett 120 pengőt, a 
törvénybíro 72 helyett 80 pengőt, a 

I k . V g y a m 18 helyett 20 penuút, a szö-
; lészuö pedig 45 helyett 50 p e n g ő 
i fizetést kap majd havimként. 
' ' Végül Barabás Pal Ha?, lakatos 

illetőséget elismerték 30 p.-ngö b'eli-
zetése ellenében. 

H i f i i K . 

Az üzletek karácsonyi zárórája. 
937. évi december hó 5-ére eső 

vasárnap: 
Élelmiszer és italnemű a 

kizárólag vagy túlnyomóan ezek 
árusítására berendezett üzletek-
Mi reggel 7 órától este 8 óráig, 
cukorka, csokoládé és száraz 
aflemény kizárólag vagy túlnyo
móan ezek árusítására berende
zett üzletekből reggel 7 órálól 
este 11 óráig árusíthatók. 

Égetett szeszes italokat csak 
zárt edényekben és csak as 
üzleten kívüli fogyasztásra lehet 
árusítani. 

Virágüzletek reggel 8 órától 
este 8 óráig. 

Gyermekjátékárui üzletek 
reggel 7 órától délután 2 óráig 
tarthatók nyitva. 

Mészáros és hentes üzletek 
aárórájára az általános rendelke
zések az irányadók. 

Áruházakat e vasárnsp egész 
napon át zárva kell tartani. 

December 19-re esö vasárnap: 

A kizárólag, vagy túlnyo
móan cukorka, csokoládé, vagy 
száraz cukrász sütemény árusí
tására berendezett üzletek reggel 
7 órától este 10 óráig tarthatók 
nyitva. 

Mészáros és hentes üzletekre 
az általános rendelkezések az 
irányadók. 

A fonti kát pont alá nem 
esd nyilt árusítási üzleteket reg
gel 7 órától délután 6 óráig 
szabad nyitva tartani. 

December hé 24-én! 
A-nyilt árusítási üzleteket 

este 7 órán túl nyitva tartani 
nem szabad. 

Karácsony eltő napján: 
A cukorka, csokoládé, szá

raz cukrászsütemény árusítására 
berendezett üzletéit reggel 7 
órától este 8 óráig, virágüzletek 
délelőtt 10 órától délután S óráig 
Urthalók nyitva. 

. Tejcsarnokokból az üzlet 
egyébként! zárvatartáea mellett 
reggel 7 órától délelőtt 10 óráig 
jet kiszolgáltatható. - — 

Egyéb nyiH árus í tás i üzle
tek egész napon á t zárva lar-
t andók . . 

Karácsony második ünnepén: 
, ~, Mészáros és hentes üzle tek 
reggel 7 órától délelőtt 10 óráig 
nyitva ta r tha tók . Egyébkén t e 
napon a vasá rnap i m u n k a s z ü 
netre vona tkozó á l ta lános ren
delkezéseket kell .-zeni elolt 
tartani. 

Újév napján: 
Élelmiszer — ideér tve a 

c u k o r k á t , csokoládé t é s s zá r az 
cuk rá szsü t emény t — továbbá 
i t a lnemű, a kizárólag vagy túl
n y o m ó a n ezek á rus í t á sá ra be
rendezett ü z l e t e k b o r reggel 7 
órától dé lu tán 1 óráig á rus í tha tó . 

Mészáros é s hen tesüz le tek 
reggel 7 órától délelőtt 10 óráig, 
virágüzletek reggel 10 órától 
dé lu tán 3 óráig t a r t ha tók nyitva. 

Áruházaka t egész n a p á n á t 
z á r v a kell tartani. 

A jelen pontokban nem 
lltett üzletek ny i tva ta r tása tekin
te tében a vasá rnap i m u n k a a z ü -
net ró l szóló á l ta lánóa rendelke
zések az i rányadók. 

Képviselőtestületi gyűlés. 
Celldömölk nagyközség képvise

lőtestülete pénteken délelőtt rendkí
vüli közgyűlést tartott éa 
következő határozatokat hozta : 

A CVSE-vei a sport, korcsolya 
és teniszpálya használata tárgyában 
kötendő megál'apodás ügyébe n,tovabba 
a Bolla Erzsébettől és dr. Steiner 
Béláoétól vásárolandó ntoaterület ügyé
ben január 14 én egy újabb gyűlésen 
hoznak határozatot, mivel a mai ha
tározatképtelen as anyagi, ügyekben 
való döntéshez. 

Pethő Károlyoé cnkorkaárusnak 
megengedik, hogy nem számítva a 
heti, hónapos és országosvásárok nap
jait, helypénz lejében évi 4 pengő ál
talányt fiaessen. 

Ugyanezt megengedik Velekey 
Antal cnkorkaárusnak is, da aszal a 
kikötéssel, bogy Velekey Antal előbb 
tartozik a Szentháromság téren levő 
bódéja lel állítására a községtől snge-
délyt kérni. 

A gyűlés megengedi, bogy Vin, 
ose József a községtől bán i t 8000 
négyszögöl földn átruházza Hokhold 

azon a 

Nagymise a Kormányzó neve-
napján. Vitéz Nagybányai Hoithy 
Miklós kormányzó úr nevenapjan, 
hétfőn délelőtt 9 órakor Horváth Ká
roly dr. esperes plébános a celldö
mölki apátság templomban aegédjetes 
nagymisei tart. — 9 órakor az ev. 
templomban hálaadó istentisztelőt, 
prédikál Bácsi Sándor ev. lelkész. — 
9 órakor a rel. templomban haladó 
istentisztelet, prédikál Filepp József 
ref. lelkész. — Az izraelita templom
ban az' istentiszteletek reggel fíl 7 
órakor kezdődnek. — Az istet-ti-zte-
leteken—a hatóságok—képviselővé* 
elöljáróság és a képviselőtestület is 
résztvesz. 

A vármegyei közigazgatási bi
zottságba szentmartoni Radó Lajos 
országgyűlési képviselőnket és Csajbók 
Ernő alsósági földbirtokost újból be
választottak. 

Betegszabadság. László Lajos 
dr. celldömölki szolgabíró a reuh-
masztikua betegsége gyógykezelteté
sére november 89-től december hó 
81-ig szabadságra ment. — 

Ösztöndíjat kapott Id. Fodor 
Henrik szombathelyi máv. ellenőr, 
földiák Henrik Béla oevü I I od éves 
tanárjelölt fiának a pécsi m. kir. 
Erzsébet Tudományegyetem bölcsé
szeti faknltásának ülése egyhangú 
határozat alapján történelmi Ösztön
díjat juttatott. 

Református egyházi hír. A cell
dömölki református fiókegyházközség 
ma déHő'lj 10 órakor iktatja be ün
nepélyesen az új főgondnokat, Dezső 
Lajost, gondnokát, Palotai Józsefet és 
a négy új presbiteri. — Filép József 
celldömölki református segédlelkészt 
a mult vasárnap a kisdobsza; gyü 
kezet nagy szótöbbséggel leikéseévé 
választotta. Filepp József még e hó 
lolyamán elfoglalja új állomáshelyét 

Körvadáazat Nsmsaazalokan. 
Lázár Andor dr. igazságügyi miniszter 
a mnlt vasárnap a nemesszalóki 
területén kOrvadáazatot rendezett, 
amelyen teritékre került 167 nyúl, 38 
fogoly és 6 fácánkakaa. A vendéglátó 
miniszteren kívül resztvettek a vada 
aaatoa: Beroelly Jenő titkostaoáosos, 
osász. éa kir. kamarás, stikecz Ödön 
és Mikó Fereoo igaaságugyminisrteri 
államtitkárok, Lázár Fereoo dr. felső
házi tag, koltai Vidos Dániel, szent
martoni Radó Kálmán, dr. Berzsenyi 
Ádám, Sohmiedt Gusztáv és Boda 
László földbirtokosok, Horváth Dániel 
és Ghyosy Dénes miniszteri osztály
főnökök, Fridrioh Ferenc, Nérey László 
ás Qaál Endre miniszteri osztály ta
nácsosok, Roth Aurél kir. közjegyző 
és Gerióozy Gedeon műépítész. Az 
előkelő társaság a vadászat után ozv. 
atakara Lajosné kOlsővaü kastélyában 
ebéden vett részt. — Ugyanez a tár
saság hétfőn Horváth Dániel minisz
teri osztályfőnök kölsővati területén 
vadászott 

4tfT arain 

Immaculata ünnepély. December 
8-áo, szerdán délelőtt 8 órakor Hor
váth Karoly dr. esperes-plcbauos az 
apátsági templomban szentmisét mond, 
amelyen a celldömölki leányok Má-
ria-koogregacii janak tagjai közös 
szenla.cloza.-hoz járóinak. Ugyanaz
nap deiuiao 3 óiakor a Zaida ká
polnájában tagfelvétel és fogadalom 
ú.íta- i sz. A szentbeszédet Jándi 
Bernardin apát mosdja. Ezt este 0 
órakor a katolikus elemi fiúiskola 
nagytermében műroios Immaculata 
ünnepély követi, amelyen a kongre
gáció tagjai énekszámokkal szavala 
tokkal és jelenetekkel működnek 
közrr. Az ünnepélyen szívesen lát 
mindenkit a rendezőség. 

Fslügyelobeiktatáe, A kemeoes-
• icaaasi ev. gyülekezet ma délelőtt 10 
órakor az istentisztelet keretében 
iktatja be ünnepélyesen az áj fel
ügyelőt, Tóth Lajos körjegyzőt. Az 
Onaepélyes aktuson résztvesz: koltai 
Vidos Dániel kormányfőtaoáoaos, egy
házmegyei felügyeld, Holitorisz János 
esperes és Berzsenyi J. Miklós mér
nök, egyházmegyei jegyző ia A be
iktatást társasebéd követi a Zziray-
fí'e vendéglőben. 

Elhalasztott főzőtanfolyamok, 
a belügyminiszter által engedélyezett 
celldömölki és jánbsbázai Zöldkeresztes 
főzőtanfolyamokat a szervezési idő 
rövidsége miatt egy-egy hónappal el
halasztották.. Vagyis Celldömölkön 
január 2-től január 80-ig, Jánoshazán 
pedig február 1-től febiqár 30 ig leas 
majd a tanfolyam, feltévé termesze 
tesen, ha mindkét helyen legalább 
20—20 hallgató jelentkezik. 

Uj gazdasági felügyelő Keme
nesalján. Ezideig a eelidömöiki és 
sárvári járások gazdasági ügyeit Sin-
kovich Ferenc gazdasági felügyelő 
vezette, mégpedig teljes közmegelége
désre. Viszont a két járás elég nagy 
területtel hír, a felügyelők .munkaköie 
is egyre bővül s így a loldmivelés&gyi 
miniszter elhatározása folytán a cell
dömölki járás élére külön gazdasági 
felügyelő kerül. A kinevezés már meg 
ia történt Nemes József dr. gazdasági 
felügyelő személyében, aki Budapest
ről kerül hozzánk. 

Kúltursst Kemenasmagasiban. 
A kemenesmagasi ev. Nőegylet Szabó 
Istvánná elnöklete mellett vasárnapo
kon nagyon tartalmáé éa mindvégig 
élvezetes műsoros estélyekkel lepi 
meg a nagyszámban érdeklődő kö
zönséget Igy m« este 71 órakor a 
Népház nagy termében oabaré előadást 
rendez a Nőegylet, a jövő vasárnap 
este pedig a világháború hallhatatlan 
költőjének, Gyír.i Gézának emlékeit 
eleveníti fel előadásban és versekben. 

, Kinevezték az új jánosházal 
útblztost. Mint ismeretes, a jánoshá-
zai és vasvári útbiztosi állások nyu
galomba vonulás folytán megüresedtek. 
A két álláara oem kevesebb mint 68 
pályázó akadt, akik kflzfll Ostffy Lajos 
dr. főispán a jánoaháaai állásra Bakó 
János honvedazakaszvezeiő, igazolvá
nyon altiszt, székesfehérvári lakost 
nevezte január 1 i hatállyal. 

Forgalmai volt az állatvásár. 
A asOtOrtóki. szép időjárás kedvesé, 
kihatással volt a celldömölki o r u á -
goavásár felhajtására éa forgalmára 
is. Felhajtottak összesen 2030 darab 
állatot Ebből szarvasmarha volt 1060, 
ló 310 és sertés 670. Gazdát cseréli 
644 db állat mégpedig 380 szarvas
marha, 56 ló éa 809 sertés. Az allat
arak némi lanyhulást mutattak, ami 
a pár nap óta megasappant külföldi 
keresletnek tudható be. 

Szalon-cimbalom 
SchüJida 10-es eladó. 

Cím a klaWbivatalban. 
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Útadó és közmunkaváltságdíj 
emelcse. VasvárJjsgje törvényható
ságának hétfői megyegyűlése az 1038. 
évre é'.ltiiyi költségvetésében az útadót 
11 r ' i 15 százalékra, a közmunka-, 
váltságot 1 röl 2 pengőre, az irás-
napszamnal pedig — a .tehénfogatok 
kivételével, amelyeknél• mtgb.gyu az 
íddiai pengőt — 350 rő: 450 P re 
íineite fel. 

Vallásos est az Evangélikus 
Ifjúsági Egyesületben. December 12 
éD, advent I I I . vasárnapján, este 8 
Órakor a gyülekezet adveoti vallásos 
estét tart, melyen Ntivák Klek, nemes 
kéri lelkész tart előadást. Szavalnak 
Kovács Edit és Nagy Mária, énekei 
az Ifj. Egyesület vegyeskara Lndván 
Sándor karnagy vezetésével. E helyen 
is közli sz egyházközség híveivel, hogy 
Adventben minden kedden és pénteken 
este 6 órakor a templomban Isten-
tiszteletet tartunk. Vasárnap a templom 
hideg idő esetén mindig fűtve leszi ' 

A Felsödunántúli Merőgazda
sági Kamara most ejtette meg a 
jelöléseket az 1938—40 évekre szúló 
érvénnyel a? adófelszólamlási bizott
ságokba az egyes törvényhatóságok 
által választandó euy rendes és egy 
póttagra. A. rendeletek szerint a ka
maráknak 6 tagot kell jelölniük, kik 
közül az egyes vármegyéi és városi 
törvényhatóságok közgyűlései ejtik, 
meg — a többi érdekképviseleti ta
gokkal együtt — az adófelszólamlási 
bizottsági tagúk megválasztását. — A 
felsödunántúli kamarai kerülethez tar^ 
tnzó Györ—MOSOD—Pozsony, Sopron, 
Vas, Veszprém, Fejér, Esztergom és 
Komárom vármegyékben Összesen 29 
adófelszólamlási bizottság működik, . 

Használt deszka, padló, 
faragott fa nálam jutá
nyos áron kapható, úgy
szintén használt vas-
kályhák. Honig Sámnel. 

Helyreállt a forgalom Bo'ba éa 
Kiskamond között Nagy Sándor út-
biztoe jelentése szerint a bobai—kis-
kamcndi vicinális úton az árvíz által 
lerombolt hídfőket rendbehoztak és 

a forgalmi akadály megszűnt. 
Iparjogi változások. Takács La

jos celldömölki lakos cipésziparra 
váltott engedélyt, Poller Ferenc já
nosházai és Sobmidelinaz Lajos nagy-
simonyi cipész pedig lemondott az 
iparáról.: 

Kerékpárlopás Jánsaházán. He 
gedüs Béla román katonaszökevény 
állandó tartózkodási helyéül János-
haza nagyközséget jelölte ki a ható
ság Hegedős azonban ngylátezik 
megunta as egyhangú jánosházai 
életet,' mert ellopta Msgdits Rodoií 
vendéglős kerékpárját éa azon isme
retlen helyre szökött, A csendőrség 
elfogató parancsot'adott k i ellene. 

Esküvő. Kiss József celldömölki 
cipész csütörtökön délután vezette 
oltárhoz s bobai róm. kath. plébánia 
templomban Horváth Annuskat. 

Mikulás-est Alsóságon. Az al
sósági 849. számú Szent Miklós cser
készcsapat ma vasárnap este fél 8 
órai kezdettel az alsósági Zárda óvoda 
termében Mikulás-estet rendez. Műsor 
a következő: Eet narangaó, Seoyői 

emlék versrészlei, A királyfi balla
dája, Az ideális tábori konyha cser
kész színdarab, Nyár kanoo, Romeo 
ée Juha paródia, dr. Hősmérnök a 
tábori orto^Dani bácsi hálóiogje stb. 
cserkészkép. k, Táoo kanon stb. A 
nadrág cserkész színdarab. Vége, 
jelenet. A mikulás-est iránt nagy 
érdeklődés nyilvánult meg. 

Feliilflzettak a celldömölki r. 
kath. legényegylet folyt hó 21 én 
rendezett Katalin báljára: szentmar 
toni Radó Lajos, Lázár Jenő 5 P, 
dr. Horváth Károly 4 P, Dely László 
3 P, Németh Béla, Jáodt Bercardio, 
dr. Dóciy Kálmán, Rehberger Arnold, 
Babics Imre, N. N. 2 P, Weisz Zsig
mond, B rkes Jenő, Szecsi János 
1 50 P, FOlöp József, Sándor Zsig
mond, Németh Emília, Ozv. Klafft 
Gyuláué. Gali László, Hartai Istváo, 
Ujtz István, dr. Gábori Ernő, Kiss 
István fűszeres, Megyeri János, id. 
Berkes Jaoós 1 P, Reményi István, 
N. N. 50 fillér, mely szíves adomá
nyokért ezúton is hálás köszönetet 
mond az. elnökség. 

Vonatok é r k e z e s e é s indulása Celldömölk ál lomé 
Érvényes I9S7. ok tóbe r 3-tól. 

1 2 0 p e n g ó 
havi kereseti lehetőség 

biztosítva, viszonylag osekély be
fektetéssel, otthon végezhető mnn 
kával férfiak és nők részére, állandó 
évi munka garsmáira, anyagot 
szállítjuk, a kész árth átvesszük. 
Kérjen ismertetői: Kleopátra Kb-
toüzem Budapesti JX- Lóoyai-n. 

43. (Valaszbélyeg^ : 

Téli közgyűlés. A Felsődunán
túli Mezőgazdasági Kamara téli köz 
gyűlését 1987. dicember 20-én tartja 
s ennek főtárgyát a Kamara 1938. 
évi költségvetése és munkstervezeté-
riek megállapítása fogja képezni.'A 
többi gazdakamarakhoz hasonlóan 
Fslsődunántúlon is lesznek külső ka
marai szakelőadók, akik 2—8 járás 
gazdáinak érdekszolgálatát a helyszí
nen lógják ellátni. A kamarai kői-
szolgálatos megbízottak intézménye 
úgy az Alföldön, mint Alsódunáotúlon 
már igen jól bevált. Izek a kamarai 
külső járási intézők irányítják a ka
mara vármegyei, városi és járási 
mezőgazdasági bizottságainak eleve
nebb működtetését. Ezzel kapcsolat
ban a mezőgazdasági szaktanfolyamok, 
szakelőadások szamának a jelentős 
fokozása es az egyes szakosztályok 
működtetése, mánkéba állítása is fo
kozottabban van tervbe véve. 

J Ingyen nadrágszövetet osztat 
azét a belügyminiszter. As idei olcsó 
ruházati akaió során majdnem 1.2 
millió méter anyagot adtak el a ke 
reskedők és a szövetkezetek a falusi 
lakosság számára. A belügyminiszter 
ezen az akolón kivfil most az inség-
muakaknál foglalkoztatott falosi la
kosság munkahétének pótlására ingyen 
akar szétosztatni molinót és nadrág
szövetet. Az anyagok gyártásáról már 
megkezdődtek a taoáeskoaáeok a 
textiliparral. 

Hírek a megyegyűlésbél. A 
hétfőn megtartott megye gyűl és a kő
vetkező bennünket érdeklő határoza
tokat hozta: Rnpprecht Imre celldö
mölki főszolgabírót előléptette a VI. 
Szetési osztályba; jóváhagyta a cell
dömölki körkórház működési és szer
vezeti szabályrendeletének módosítá
sát; s Marczalvőlgyi Vizitáranlat ál-
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személy 

motor 
motor 

gyorsmotor 
személy 

gyors 
személy 

motor 
' motor 

teher szem. 
személy 

gyors 
vegyes 
motor 

személy 
gyors motor 

személy 
motor 
személy 

409 
5.02 
6.46 
6.52 
720 
8.03 
8-20 
8.25 
8.28 

11-37 
11.40 
11.42 
13- 17 
14.10 
14.20 
14- 22 
15.53 
15.56 
17.08 
17.09 
17.44 
18.45 
1935 
19.55 
2139 
22.10 
22.18 
23-43 

Bp.—Keleti Győr 
Szombathely 

sr • : 
Sopron 
Veszprém kp. 
Szombathely 
Győr 
Zalaegerszeg Tapjj' 
Szentgotthárd 
Szombathely-Sztg. 
Bp.—Keleti Győr 
Székesfehérvár Dél* 
Zalaegerszeg TanJ 
Sopron 
Pápa (vas. nem) 
Szombathely 
Bp-Keleü Győr 
Zalaegersz. Tap. 
Bp. Keleti Győr 
SzékesfehérvirKel 
Szombathely 
Sopron • 
Szombathely 
Bp—Keleti Györ . 
Bp.—Keleti—Bobai 
Zalaegerszeg KeszJ 
Székest-Bp. Kel 
Szentgotthárd 

ízléses, "olcsó nyomtatványok 

DINKGREVE NÁNDOR 
íjában készülnek 

Ind. Honé? le*. 
vegves 

személy 

személy 
Jteher személy 

személy 
gyorsmolor 

személy 

motor 
gyors 

személy 
motor 

motor 
személy 

• 
motor 

személy' 
motor 

személy 
gyors 

személy 

személy 
motor 

gyorsmotor 
személy 

.4.20 
4.29 
506 
513 
5:22: 
6.10 
6-29 
6.54 
804 
829 
833 
836 
8.42 

11.45 
11.46 
1130 
1Z58 
14.27 
14.28 
1436 
16.02 
17J1 
17.14 
17.47 
1755 

! 18.04 
20.01 
21.18 
21.41 
2Z2I 
2337 

Sopren 
Szombathely 
Székesfehérvár 
/Zalaegerszeg 
'Keszthely——~, 
Budapest-Keleti 
Szombathely -
Pipa (vas. nem) 
.Keszthely 
\Zaiaegerszeg 
Székf. Bp-Ke leü 
Szombathely 
Budapest—Keleti 
Székesfehérvár 
Sopron 

bathelv^ 
Isti 

Sopron (vasárkor) 
Székesfehérvár Bp 
Budapest-Keleti 
/Tapolca 
'Zalaegerszeg 
Szombathely 
Sopron 
Szombathely 
Budapest—Keleti 
Székf Bp—Déli 
(Tapolca 
I Zalaegerszeg 
Szombathely 
Zalaegerszeg 
Szombathely 

Bp.—Keleti 

7.25 
534 
818 
7.26— 
7.48 

1030 
7.16 
7.22 
9.26 
9.01 

11.13 
9.27 

12.20 
1328 
1033 
1233 
17.24 
13.49 
1336 
1532 
21.20 
20.17 
16.19 
1630 
16J9 
19.07 
18.16 
21.10 
22.40 
20.04 
20.24 
21.00 
2::.03 
22.23 
2323 
530 

tamsegély iránti kérelmét á Marcal 
medrének szélesítési ügyében a kor
mánynál támogatni fogja; a celldö 
mOiki főszolgabirósági épület atalaki 
tasi munkaira 32.000 pengő pólhitslt 
szavazott meg es végül jóváhagyta, 
hogy Alsóság a • községi korcsma 
átalakítási költségére 12.000 pengő 
kölcsönt vesz fel. 

» Kitüntetett tűzoltó. A Celldö
mölkön rendezett hatnapos tűzoltó-
tanfolyam a molt szombaton egy 
kedves kis ünnepi aktussal ért véget. 
Ugyanis a záróvizsga keretében lelt 
átadva id. Boza János celldömölki 
tűzoltóparancsnoknak, a celli és dö-
mölki tűzoltók nesztorának az as 
elismerő és dicsérő oklevél, amelyet 
sa 60 éves hűséges szolgálatáért a 
TűzoltószOvetségtől kapott végaő ki
tüntet éutépen. A ritkán adódó ünnep 
ségen Kiss Emil dr. vármegyei tflz-
rendészeti felügyelő meleg szavakkal 
emlékezett meg id. Buza János 
működéséről, amelyet önzetlenül fej
telt ki embertársat és a hazájával 
szemben. Lajtai Tivadar vezetőjegyző 
szintén id. Boza János érdemeit 
méltatta, mint olyanét, aki későn, 
korán mindenkor fáradhatatlan éa 
buzgó harcosa volt a tűzoltóintés 
menynek, meit első volt a baj kelet
kezés és a gyakorlatozás idején a 
kivonulásnál, szaeertő és szorgalmas 
volt. az oltási munkáknál s igy a mai 
Bauil generáció a kötelességteljesítés 
terén példát meríthet tőle. — A jól 
megérdemelt kitüntetéshez mi ia 
őszintén gratulálunk. 

a kicsinyeinknek« és a pompás kézi-
mnnkaoldalakoo, valamint a kezirron-
kaíven, mindenki megtalálja a megfe
lelő karácsonyi ajándékot szeretettéi 
számáta A Párisi Divat egy száma 
ingyen kézimnnkalv melléklettel 00 
fillér. 

A csodatevő abbé titokzatos 
ingája. A svájci Mermet abbé rejtélyes 
tehetsége körül csodálatos toriénetek 
keringenek. Egy titokzatos ingat szer
keszteti, amellyel gyilkosságokat de
rített fel, betngeket gyógyított és be
lelátott a lOld gyomrába. Erről aa 
érdekfeszítő témáról közöl cikket 
Tolnai Világlapja új száma. A legki
válóbb magyar novelláin, cikkein és 
a nagyszerű folytatásos regényen kívül 
közel szaz pompás képel talál aa o l 
vasó a népszerű képeslapban. Tolnai 
Világlapja egy száma 20 fillér. 

Rádió, villamossági felszerelések 
N A G Y N Á L K ö l c s ö n k e r é k p á r o k ! 

írógépek, varrógépek, kerékpárok olcsón 
és s z a k s z e r ű e n j a v í t t a t n a k 

József m u s x s r é s z n é l Celldömölk,. Kusssth arloa. 

Ügyes, gép- és gyors-
írónő, aki könyvelésben, 
pénztárkezelésben is já

ratos, állást keres. 
Cím a kiadóhivatalban. 

Karácsonyi gondok a konyhá
ban . . . karácsonyi örömök aa ebédlő 
asztal körül, dm alatt 23 receptet 
közöl éa az ünnepi vendéglátásra vo
natkozólag hasznos tanácsokkal látja 
el s hölgyeket s Párisi Divat legújabb 
száma. Továbbá nagyvilági divstlevelet 
gyönyörű modelekkel, folytatásos re
gényt, kiváló írónők cikkeit és novel
láit tartalmazza ez a különleges ka
rácsonyi szám. A >SzereazOnk örömet 

B i z a l o m m a l ! 
vásároljon szörmeárút 

Szilassy György 
szűcs-mesternél Celldömölk, 
Szentháromság-tér, Singé: 

vaskereskedés mellett. 
Telefon-hívó: 47. ¿ 1 c 

Keveset használt -

hálószobabútor 
eladó KUuisi Lajos asztalosnál 
Celldömölk, gróf Széchenyi István 
utca 24. Ugyanott egy fiú tanonc-

* nak felvétetik. 

Rhetuu J ö s a v é i y , c s u , lschlas 
lsUeti fá]daJmait gyógyíttassa 

B u d a p e s t é i a 

H U N G Á R I A FÜRDŐ 
terteivflWeJébei 

VII. Dohányu. 44. Orvosi felügyelet 
Olcsó paosál Arak. Ellátás és szobák
ról gondoskodónk az épületben levő 

Cm mer.laI Szállóban. 
' Ismertetőt küldünk. 
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*. M e z ő g a z d a s á g . 
Az Országos Mezőgazdasági Kamu a 
Talajtani Intézetének sajtóközleménye: 
A növények tenyészterületének 

megállapítása. 
Miveleti növényeink sor éa uö-

vénytávolságának megállapításánál | 
sokszor merev esabá'yokhoz ragasz - j 
kodonk és nem vagyunk mindig te
kintettel a növényfajra, továbbá a : 
termelés c?ljára. - ' • 

Azokat s növényeket, amelyeket 
asm magnyerésre, hanem egész föld
feletti tömegjOk miatt termeeztjQk 
(pl. a szálastakarmánynak, röldtrá 
grának), többnyire szűkebb sortávol
ságra egyezés nelkhl retjük. A sűrű 
sortávolság á kisebb testa növéoyek-
nyíl 12 (herefélék, mohar, zabosbflk-
köny), a nagyobb teameknél 24, k i 
vételesen 36om.(kokurica,oaal»mádé, 
napraforgó zöldtrágyauak, kender stb.) 
A gyökér és gnmósnövénysket. rész
ben a fogatoe mivelhelőeég miatt is 
inkább. sáblonsze r í nti sor, és növény -
távolságra lesz helyesebb vélni. Igy 
pl. a burgonyánál 80 —40, a cukor 
es takarmányrépánál 60—20, vagy 
•0—30 cm sor éa növénytávolság 
lesz a megfelelő A magjuk miatt 
termesztett növényeknél a helyes 
sortávolság megállapításába döntő 
módon szól bele, hogy.s növények 
milyen helyzetből hozzák virágjukat. 
A Ssáosviráfzatú kis és kOzépteattt 
növények magtermeszlé.-re' is rsnd-
szerint egészen szűk sortávolságra 
vethetők (pl kalászosok, bíborvörös-
bere). Azok a növények, melyek 
oldalsó helyzetből hozzák termésűket, 
már ritkább vetésállományt (pl. i n -
sernaX illetve kissé szélesebb sortá
volságot kivannak, különben sz erős 
beárnyékoláa místl s virágok (pl. 
borsó, bab, pannonbükköny stb), mag 
kötés elűtt lehullanak. Ha s növények 
áltálában kisebb testet fejlesztenek, 
a sortávolság 24, ha nagyobb testnek 
(pl. lóbab, csillagfürt) 80, ha egész 
nagytesttlek, vagy sok magszárat 
hajtanak 40—80 cm-re vetendök 
(kukorica, rnagrépa). A tenyéezterDiet 
megállapításába beleásol s talaj erő
állapota, aa elóvelemény és a vetés 
ideje is. Jó talajon, jó elő vetemény 
alán a kosai vetéséül mindig ajánla
tos kissé a tenyéstterűletet nörelci, 
mert a növény lejlődése bnjább, 
erősebb less, igy nagyobb helyet is 
igényel és képes kihasználni. 

Helyes vetósforforgó fontossága. 
Hosszú évtizedek gyakorlati ta

pasztalatai, de különösen sz utóbbi 
érek kutatásai rámutattak arra, hogy 
egyik termésfokozó eszköz sincs a 
termés nagyságára -Ny rendkívül 
előnyös hatással, mint a helyes ve
tésforgó. Uradalmak évtizedes tapasz
talatai ezerint pl. a borsó éa általán 
S korábban lekerülő pillangós szálas-
takarmányok ntán vetett búza rend
szerint kai holdanként 2—3 q vsl 
szokott többet teremni, mint a' ku
korica vagy répa alán vetett Ezért 
rendkívül fontos, higy a növények 
egymásutánját mindig nagy körülte
kintéssel állapítjuk még; igpo jü ve 
tésforgó pl. takarmánytrágyázva (za-
bosbflkköoy), őszi kalászos (búza), 
kapás (pl. kukorica), tavasai ksláesos 
(pl. zab). A uorfolki négyes forgó: 
répa istallóirágyázva, árpa lóherével, 
lénere, búza. A vetésforgó megálla
pításánál általában arra legyünk te 
kjpteltel, hogy gyomosító (pl, kaiét 
szosok és gyomirtó növények (pl. 
kapások, kender, szálastakarmányok) 
évankiut valtonaasák egymást, zsaroló, 
élelmesebb növények istállótrágyázás 
nélkül ne előzzék meg aa igényesebb 
növényeket, továbbá, hogy sa előve-
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teméoy a lehetőség ezerint mindig 
legalább 4—0 héttel korábban kerül 
jön le, bogy legyen idő a talaj meg
felelő megmunkálására, jó vetőagy 
előkészítésére és elegendő felvehető 
táplálóanyag képződésére. 

Milyen nemesitett növényfajtákat 
vásároljunk? 

Minden gazda előtt közismert 
hogy a nemesített növényfajták ntán 
mily számottevően biztosabb és na 
gyobb a termés, továbbá jobb a mi 
nOség. Ezért igyekezzék a gazda le
hetőén- minden növényfajból nemesi -
tett fajtát termeszteni Az egyes ne
mesített növényfajták között azonban 
nagy a különbség. Ami jó az sgyik 
BjBMSjBágbnp, Tosszlehet egy másikban. 
Sok gazda még ma sem ügyel erre, 
sőt akadnak olyanok is, akik a kül
földi nemesitett növényfajtákat többre 
becsülik a magyarnál. Nem szólva 
részletesen arról, bogy a magyar nö
vénynemesítés igen fejlett és sok igén 
jó rajtánk van, a külföldi fajták leg
többjének termesztése hazai Viszo
nyaink között azért sem ajánlható, 
mert esek a külföldi fajták a legtöbb
ször nem állják meg megfelelően 
szélsőséges viszonyaink között a he
lyüket. 

Ujabban azok a külföldi neme
sített fajták is, amelyek az előjelek 
szeriot a magyar viszonyok között 
figyelembe jöhetnek, a magyar nemes 
fajtákkal együtt igen alapos természeti 
és egyéb vizsgálatoknak vettetnek alá. 
A magyaróvári Országos M Kir. Nö-
vénynemesítö Intézet az 4. n. elöki-
sérletekben próbálja ki az Összes 
nemesitett lajtakai és a legjobbakat 
állami oörényfajtaelismerésben része
síti. Ezek a fajták utóbb a kisérletügy 
megfelelő szakszervei által még több 
helyen és még behatóbban kipróbál
tatnak a a bázaf viszonyok között 
kimagasló fajértékflekel ar. Intézet 

?• vaslatára az Országos Növényfajta 
örxskOoyvezO Bizottság államilag 

törzskönyvezett fajtának nyilvánítja. 
A gazda érdeke, hogy nemesített nö 
vényfajták vásárlásánál államilag el
ismert vagy törzskönyvezett fajtákat 
vegyen, ezek közül helyszíni kísérlet
tel válassza ki a saját viszonyainak 
megfelelőt, továbbá érdeke a gazdának 
az is, hogy miudennemű kétely esetén 
aa Oi szagos m. kir. NOvénynemeeitő 
Intézet i n g y e n e s ssakvéléményét 
kikérje. 

A vetömélység megállapítása. 
As egyenletes, jó és gyors kelés 

biztosítására fontos, hogy miveleti 
növényeinket mindig a legmegfelőbb 
mélységre vessük. A velőmélység 
megállapításánál, elsősorban a mag 
nagysága az irányadó. Ennek alapján 
fontosabb növényeinket a következő 
mélységig vethetjük: a dohány, fehér-
here */„ m a k 1> lucerna, vörosbere, 
somkóró, takarmány- és cukorrépa 
2.6, bfbor, mohar, kömény, mustár 
3.5. köles, studanilű, repce, len 4, 
pohánka, baltacím, kender 5, kalászo
sok, lencse, szöszös- és pannonbük
köny. sírok, napraforgó 0, nagyobb 
szemű bűzi, árpa, továbbbá tavaszi 
bükkroy 7, nagyssemű Ionosé 8, ku 
korica, borsó, csillagfürt, szója 10 s 
az ezeknél nagyobb magvak legfeljebb 
12 cm mélységig vethetők. A kOzOlt 
mélységnél mélyebb vetéskor a kelés 
vontatott, egyenletlen és sokszor erő
sen hézagos lesz. As egész nagy 
msgrsk (pl. lóbab), továbbá a burgo
nya, nagyságok mistt mélyebb vetést 
is elbírnának, azonban 18 cm-nél 
nagyobb mélységben a csírázáshoz 
rendszerint nem áll elegendő levegő 
rendelkezésre, továbbá ekkor a fiatal 
növényke első gyOkereoskéi a táplá
lóanyagokban kevésbbé gasdag, mé-

L e g u j a b b s z a b a d a l m i ! 

„ • s t t o s p r i c c" 
d u g a t t y u n é l k O l i gvnmSIoafa-

p i r m a t . i i k é azO 14 k. 
Olcsó, nincs benne bőrözés, nem 
szárad ki, nem romlik, nem kopik. 
Pillanatok alatt teljesen azétszed
hető. Alkalmas ngy bármilyen edény

ből (ócska, bői. mint hátii 
háti permetezőhöz is) perme

tezésre, fertőtlenítésre, meszelésre 
stb. Legutóbb a pápai IdáUitáson is 

—aranyérmet nyert 
- Gyártja és forgalomba hezza: 

T a k á c s K á r o l y 
nj. máv. elOljáró 

• u d a a a a t VI. K a r a k a a u . S8- . 

lyebb rétegekbe 'kerülnek. A közi t 
mélységnél természetesen 'eekélyebbre 
mindig vethetBnk, leltére, há az ily 
vetésnél a jó vetőagyat biztosíthatjuk. 
Végül a közölteknél többnyire v a l a 
mivel sekélyebbre vetőnk kötött, ke 
veabé légjárt talajra is, viszont no 
mokon ée tőzegen mélyebbre (N. I.) 

Hölgyek figyelmébe! 
U á r 6 pengőtől tartós gépondo-
lálás jótállással, legkisebb rész

letre. Bérletek legolcsóbban 

M A f i Y f o d r á s z n á l . 

Apolló Hangos Mpzgó 
Felelős vezető: 

WITTMANN ANDOR Celldömölk. 

December 4 szombat, 
5 v a s á r n a p . 

Kitűnő magyar vígjáték: 

Sportszerelem 
. . ' Főszereplők: Latabár Kálmán, 

Salamon Béla, Dolly Ferenc, Boros 
Géza, Gaái Sándor,;Kondur Ibolya, 
Zeisler Edit, Rajna Alica, Kökény 
Ilona és Ballá Zsuzsi. 

Szenzáoiós tzínes kiegészítő és Híradó, 

Előadások kezdetei szomba
ton este léi. 9 órakor, vasáruarr~~dél-

ntán 4, 6 és este fél 9 órakor. 
December • szerda, 

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

Közkívánatra másodszor. 
Nagyszerű magyar vígjáték: 

Tisztelet a kivételnek 
Főszereplői: Tolnai Klári, Rát-

kai Márton, Bilicsi Tivadar, Meosé-
ry Ila, Rózsahegyi Kálmán, Vízvári 
Mariska és Juhász József. -

Közreműködik i a Buda
p e s t i Hangverseny zenekara és Per ics 

Jenő cigányzenekara. 
Mulatságos siioes kiegészítő és Híradó. 
Előadások kezdetei szerdán . 
délután 4, 6 és este fél 9 órakor, cst'O Cl D l a kiadÓhÍVatalb9n 
törtökön délután 0 és este fél 9 kor. 1 

Helyárak • Oonepnap, szombaton 
és vasárnap: Támlásszék 100, páholy 
80, fenntartott bely 60, I . bely 40, 
I I . hely 30 és gyermekjegy 20 fillér. 
Szerdai, és csütörtökön: Ketten egy 
jeggyel Támlásszék 120, páholy 100. 
fennt-rtotl hely 70, I . hely 50,II.hely 

30 és gyermekjegy 20 fillér. • 

Ingatlan adásvétel 
Celldömölkön 1—5 szobás, kertes 
'családiházak, bérházak, villaházak 
üzletházak, 1000—2000 öles terület
tel gazdaházak, vendéglők ée egyéb 
házssingatlanok. 

1600-4000 négyszögöles j á g -
hegyi szőlőbirtokok, azok teljes beren
dezésével, meglevő borokkal és ter
méssel, olcsó és kellemes lefizetéssel 
azonnali birtokbavétellel. — 

Kisebb nagyobb földbirtokok 
teherrel, védetten, kedvező lefizetés
sel, terméssel,- vagy anélkül eladóky 
bérelhetők. 

Tevőim részére keresek családi 
házakat, térházakat, üzletházakat,-ki
sebb-nagyobb birtokot, bérletet. "-.«? 

Csoknyay József 
íöldm. min., altat ene. jog. ért. 

'irodája Celldömölk 
Árpád u. 16. szám. 

Keveset használt 

télikabát 
olcsón eladd. 

Eladd lábon álló 

I I Ó F A 
úgy bútornak, mint tű

zifának alkalmas. 
Érdeklődni lehet Celldömölkön, 
Temesvári atea 7. szám. 

Lflriocz Aodrásnénál. 
alatt 

S í ^ S l f r 3000 
C e l l d ö m ö l k ö n 
kötetes kölcsönköoyvtáramat a Wes 
seléoyi utca 1. szám alatti lakáso
mon megoyitottom. Havi 1 P kölcsön-
díjért hetenként háromszor csérélhet 
Agy a magyar, mint a világirodalom 
ciassicus modern műveiből. 

Kemény Klári. 

E 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 kiadóhivatalban. 

H á z a k a t 
keresek megvételre Cell

dömölk területén bár

hol. Címeket leadni ké

rem a kiadóba. 

H i r d e s s e n a 

K A v i e i M s a l j á t f a n 
NYOMATOTT PINKGREVE NÁNDOR VILLANYER01CE BERENDEZETT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. CELLDÖMÖLK 


