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P O L I T i a a i L é a.
Felelős eserttesctö ée kiadó:

DINKQREVE NÁNDOR.

Az Országos Központi Hitel-"I njra megválasztotta Sehandl Károly dr. elnök
igazgatót nagy érdemei e ismeréséül.
Károly dr. ezután meleg sza
szövetkezet jubiláris gyűlése. vakkalSehandl
mondott köszönetet as egyhangú vá

Az Országos Központi Hitelszövetkezet lasztásért Hangsúlyozta, hogy ö nem a sza
Pestvármegye székházának nagytermében tar vak, hanem a tettek embere akar lenni a
totta meg jubiláris közgyűlését a szövetke jövőben ia és a bizalmat agy akarja meghá
zeti, politikai és gazdasági élet számos kivá lálni, hogy minden igyekezetével azon lesz,
lóságának részrétele mellett, Szabóky Alajos hogy a szövetkezeti aesme diadalt arathasson.
1
elnöklése alatt. .
_
Beszédében hangsúlyozta, hogy a hétfő
családi
IV. Károly király emléke
délutáni kongresszus kifejtette a mai nap
jelentőségét, azt, hogy ás 0. K. H. 30 évvel
Tihanyban.
| ezelőtt megalakult. Ennek a jelentőségét nem
okvetlenül
kell hangsúlyozni, mert azzal minden szövet
H. Lajos királyon kívül a magyar tör
3 szoba
kezeti férfi tisztában van. Felhívja a figyelmet ténelem egyik legtragikusabb sorsa uralkodeja
it*
V.
as évforduló arra, amit Sehandl Károly dr. 17. Károly király. Rajta is, midőn hazájába,
1188
•
(nagy éljenzés és tsps) ezért a szövetkezet ahonnan a forradalmak űzték el, visszatért,
éri tett Fontos a szövetkezeti eszme szem beteljesedett az ige szava: (kopogtattam ée
Bk
pontjából az, hogy csak akkor lehet boldog nem nyertem bebocsátást..
és
munkája sikeres, ha saját anyagi erejére
IV. Károly király magyar földön életé
zobás
alapozza létét, a hitelt el tudja látni. Ennek nek utolsó, legszomorúbb hat napját Tihany
előfeltétele az anyagi függetlenségi A kormány félszigetén töltötte al, azon a helyen, melyet
l á z a t .
részéről, támogatásban részesül s szövetkezet, a történelem és a hagyomány mondákkal és
de ezt essk átmeneti- állapotnak lehet tekin legendákkal már eddig is körülrajzolt. Itt ját
italban.^
teni, mert nem tudni, hogy más kormány is szódott le árpádházi L Endrének harsa a
agy fog-e gondolkodni, mint a mai. Az OKH- korona és a kaad körűi, ennek emlékesetét
nak és vidéki fiókjainak kötelessége biztosí hirdeti az a kőoszlop, amely az ódon bencés
Iirtdetl angol
tani anyagi függetlenségét, ezt pedig csak a apátság kriptájában talál helyet
párokat
Itt vio az országszerte híres visszhang,
tömörüléssel lehet elérni. (Éljenzés,taps.) Erre-f
1 leizillitva havi
hangsúlyozottan felhívja a közönség figyelmét mely,a Balaton riadó leányának vésztjósló
I részletre.
A közgyűlés első felszólalója á Nagyma hangja. A hagyomány szerint ez a visszhang
héiiekrt
gyarország egyik megszállott területéről való hol erősebb, hol gyengébb. A természettudó
y kerékpárhoz
szövetkezeti férfi, aki megrázó szavakkal, köny- sok talán megfejtik a talányt, a bukásoknak
gyári árban.
0-161, lánc és
nyekig megindulva tolmácsolta az elszskitott es csak a képzeletükre van bízva. Valóban az
I Jakab ét Fia
és megtiport magyarság (elnnkló fájdalmát hihető, hogy a történelem folytán valahány
jteiSí Budapest,
. — Elszakított országrészről jövés. Arról szor ez a visszhang kevéssé erősen resonál,
fil.nim.
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a -földről,, melyet őseink ezer évvel ezelőtt mindannyiszor a magyar történelem hangja
foglaltak el.' Olyan országból jövök,, ahol vestit .'erejéből, Igy vast es most is. - — - I t t áll s majd egy évezredes bencés
keaereg a pásztor,, hogy szétszedték a kuny
apátság, melynek alapító levele a kevés száma
gnyitás. hót és elszéledt a nyáj, ahol csak zokogás Árpádkori
okmányunk egyike. Ennél a levélnél
van és ahol a magyar, esillag letűnt as égi
nagyérdemű
boltról. 80 évvel ezelőtt én is résztvettem is azonban jobban őrizte meg az idő / szel
hogy 2 6 Sz OKH megalapításában és örülök; velem lemet, amely a bencés rendet Magyarországon
i műhelyemet
együtt még sok alapitót itt látok. Üdvözlöm történt leleplezése óta jellemzi. Hűnek lenni
őket azok nevében ia, akik nem tudtak eljönni, a hazához, egyértelmű a király hűséggel. Ez a
akik esak a távolból könnyes szemmel vesz hullám az, amely Tihanyt a bencésrendek
il
nek részt ezen az ünnepélyen. Kell, hogy a érős sziklavárát ma ia csapdossa.
Mindezekhez a IT. Károly Király Tihanyi
. kath. fiúiskola földművelő magyarságnak, amely csak a pa
Országos Emlékbizottság egy ujabb történe
kolostorral csirtával és as Úristennel értekezik hajnali lemmel: Istenbea boldogult IV. Károly király
harangazótól az esti barangkongáaig, -szomorú
sorsa javaljon, jóléte és szebb jövője legyen. emlékének megörökítésével járul hozzá. Az
I M (akoporso- (Nagy
emlékbizottság már megalakulása idején fel
éljenzée.)
*
ifeat, valamint
Tóth Zoltán Tiktor szerint a' közgyűlés adatává, tette a traditió kultuszának ápolását
a igy azt a lakosztályt, .amelyben száműzeté
tettet. ...
élé terjesztett zárszámadás élő bizonysága
sében a felséges királyi pár az ősi bencés
D ugy mint hely- annak, hogy a vezetőség atyai gondoskodás apátság kolostorában lakott, emléktáblával
sal tett meg mindent a legnagyobb köteles jelöli meg. Ezt es emléktáblát a pannonhalmi
I mellett,
ségtelj esitéssel. Ezért a munkásságáért nem főapái adományozta és ahhoz az emlékbizott
nü közönség esek
felmentéét, de köszönetet ia érdemelnek. ság évente országos kegyeleti ünnepség kere
)-tisztelettel
(Éljenzés.) Kéri- a Központ Igazgatóságát.hogy tében zarándoklatot rendes, hogy a mait
mihamarább tegyen javaslatot a tőkegyűjtésre szenvedéseiből erőt merítsen s jövendő fel
István
és annak mikénti megoldására. Egy jelszónk támadásra.
uester.
legyen: A Központ erő itésel Ekkor tudjuk
E kegyeletes látogatás napjául az em
elérni azt, hogy nem 1,800.000 koronát fognak
jegyezni a vidéki Hitelszövetkezetek. Erőltesse lékbizottság minden év augusztus, hó 15-ét
jelölte
ki. Tette ezt azért, mert ez a nap. a
meg magát minden fiók, hogy megerősítse
magyarok Nagyasszonyának ünnepe; a hagyo
ezzel a Központot a saját javára, a saját
mány szerint ezen a napon érintette első
hasznára. Indítványozza, hogy utasítsa a köz királyunknak: Szent Istvánnak homlokát a
gyűlés sz Igazgatóságot, tegye megfontolás magyar korona; es a nap, mint ünnepnap
oikkék
I tárgyává, hogy a Szövetkezet alaptőkéjét gya- esik legközelebb IV. Károly király születése
, rapitsa és erre soronkivű!'lépéseket tesz, esen- fordulójához és végül, mint munkaszünet
j felül pedig az osztalékot emeli. Ha szükséges alkalmas arra, hogy a magyar társadalom
ik
a vidéki Szövetkezetek alapszabály nódositás- minden rétege foglalkozásra való tekintet nél
sal is részt fognak venni az alaptőke feleme kül, oda elzarándokolhasson.
lésében.
•'
Az emlékbizottság 1926. augusztus hó
P l EL
A Tagyonzárszámadás és a. mérleg el
fogadása ntán a közgyűlés az i g a t ó s á g n a k 16-én tartotta még első emlékünnepét T i 
hanyban, amikor hívei áldozatkészségéből egy
és felügyelőbizottságnak a felmentvényt megadta
s IV. Károly király jelmondatával és
A közgyűlés ezután egyhangúan 8 évre
•S •
w

:

lapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal
Dinkgreve Kándar kodyvnyovadsja
ide mtazandők a szellemi részt illata közlemények
hirdetések és mindennemű pénzilletékek.
pével ékesített 10 q harangot szenteltetett fel
aszal a rendeltetéssel, hogy hirdesse a magyar
tenger: a Balaton környékén a nsgy Király
éa Ember emlékét 1087. augusztus hó 15-én
hírei áldozatkészségéből az Emlékbizottság az
Asi apátság temploma falába illesztette Tihany
kOaaég eleestt hőseinek névsorát megörökítő
márványtáblát. E kegyeletes ünnepség után
a bizottság bemutatta azt a területet, melyet
IV. Károly király emlékére emelendő keresztút
céljára a község e célra adományként felaján
lott. Erre az esztendőre maradt a Kálvária
alapkövének: a két első stációnak a (elállítása
és ünnepélyes felszentelése. As emlékbizottság
ugy gondolta e magasztos emléket legméltóképen megörökíteni, 'hogy a 14 keresztúti
állomást, a l é megmaradt vármegyei tör
vényhatóság állítja fel. A felkért törvényható
ságok as ügyhöz méltó buzgalommal és lel
kesedéssel fogadták el as Emlékbizottság
ajánlatát éa ez ez évben felállítandó két
atáeió költségeit, évszázados hagyományaiboa
híven, hazánk két vezető törvényhatósága:
Pest-Pilis-Solt-Kiskanvármegye és Zalavárme
gye törvényhatósága már egyhangúlag meg is
szavazta. Az erre vonatkozó jegyzőkönyvet
pedig, csatlakozás végett, a többi társtörfényhatóságoknak is megküldötte.
--• Az ez évi emlékünnepélynek é fénypont
ját főpspi szentmise előzi meg, amelyet dr.
Rott Nándor veszprémi megyéspüspök mond
és egy ugyancsak Tihanyban tartandó orszá
gos katholikns nap fejezi be.
As Emlékbizottság 1929: évben tervbe
vette, hogy a többi vármegyei törvényhatósá
gok nemes áldozatkészségéből a kálvária többi
állomásait elkészítteti és felszentelteti; 19g0ban pedig, amikor a Sient Imre herseg ha
lálának 900 éves emlékével kapcsolatos or
szágos Onnspségek lesznek, lehetőleg esek
programmjába illesztve állíttatja fal a Kál
vária befejező Qolgathát a essél Tihanyt a
nemzet kegyelet helyévé avatja fel.
As Emlékbizottság vezetősége, amely gr.
Széehenyi Emil v. b. t t. országos elnök, dr.
gróf Caekonics Irán országos társelnök, lovag
Sypnievszki György ny.ro. kir. altábornagy .
országos ügyvezető elnök ée Zettner Károly
országos titkárból áll, gondoskodik arról.hogy
a magyar társadalmat as es évi pregrammra
vonatkozó mindennemű felvilágosítással kellő
időben tájékoztassa és már most közli, hogy
az Emlékbízottság az ünnepély előkészítése
céljából minden délután, hétköznap 4—6 között
a .Nemzeti összetartás Társasköréé helyisé
gében (Vámház kOrut 2. telepbon J 383-80)
hivatalos órákat tart, amelyek alatt a titkár
ság a legnagyobb készséggel áll, agy szóban
mint írásban; az érdeklődő közönség rendel
kezésére.

Rovás.
' - ' • ; / ' A Kemenesalja mait heti számából ol
vastam, hogy az elöljáróság olyan javaslatot
hozott a képviselőtestület elé, mely szerint
mondja ki a képviselőtestület, bogy két to
ronyórát szerez be. Egyiket a katholikns, a
másikat az evangélikus templom részére. Az
órák minimális költsége felszereléssel a meg
indításig eea 12.000 pengő. Azt is tudom,
hogy ss óráknak a testületben ellenzéke is
volt, végeredményben a jelenvolt 10—12 tes
tületi tag megszavazta a drága toronyórákat
Az elöljáróság elfeledkezett valamiről.
Elfelejtette megkérdezni az ev. egyház vese
tőséget, hogy vájjon elfogadja-e a toronyórát
A képviselőtestületi, ülésen az egyik képvi
selőtestületi tag arra figyelmeztette aa etör-

tésre "sy taáj*
•ajaj mert

járóságot hogy mellesleg olyan értesülést
kapott, hogy aa ev. egyház az órát bem f o 
gadja el. Erre az elöljáróság oda nyilatkozott,
bogy esak az órák megszavazása atáa akarta
felkínálni a toro lyorát az evangélikusoknak.,
Furcsa hallani, da mágia ogy van, hogy
az órák kokott is disztingvál az elöljáróság.
Aa egyik óra jóval drágább, toomabb lenne,
mint a másik. Hogy miért, azt osak az ö
bölcsességük todoá megmondani. Aki erre
kíváncsi, kérdezze meg tőlük.
Tódra levő, hogy Celldömölkön egyet
len kot sincs olyan (kivéve a vasút artézi
tótját) tueljuct vize iráira ilkahaaa jwlni,
Ka nem azt jelenti, hegy ha az ember pgy=
aaer iszik ezekből a kotakból, mindjárt meg
betegszik, de igenis azt jelenti, hogy idővel a
fertőzőit víztől tényleg megbetegszik as em
bernek valamely, belső sz rve. Ennek tudatá
ban a tűzseg Képviselőtestülete hozott, e?y
okos határozatot ezelőtt néhány ére, mély
sseriji a község lőterén artézi kntat furat,
hogy a község lakossága legalább az ivóvizet
.- (ha mást nem is) innen vehsaier
}
A vásártéren nincsen illemhely. Éppen
e lapból tudom, hogy a képviselőtestület el
rendelte aa elöljáróságnak, hogy ide egy tel
jesen megfelelő illemhelyet építtessen. Ez még
ma sincs meg, ami a köztisztaság rovására
mégy és a közerkölcsök is megkövetelik.
Amit itt elmondok, már' nem vág a
közerkölcsökbe éa az egészség rovására sem
megy, ds mégis fontos. A varos közepén volt
egy kis virágos kertünk. Az idegenforgalom
középpontjában. Ez jajgatással volt ogy- a
lakosságra, mint az idegenekre. Est a ksrtst
először lehagyta zülleni az elöljáróság, azután
a várof csúfjára megengedte, hógf oda két
ócska bódét épitseoek, ami a város szepi tésének épp az ellenkezőjét szolgálja, mert
ebben az állapotban sem. tér, sem kert
Ha esős idő váo, nem lehet a temetőkhós vésető úton és járdán a sárt msglábolui
s-ennek az ntnak áz építése tudtommal szín-,
táo elhatároztatott '
A i állomás előtti tér esóá időben ugyan
csak hasonló állapotban van. A oagyforgslma
helyen az arra járók ruhásain a szágnldó
aotók és kocsiktol teljesen besározódik. Mó
dot kellene találni arra, hogy a tér a Mávval közösen, valamely burkolattal lattaaeék el,
ami egyrészt tisztasági, másrészt pedig esz
tétikai célt szolgaina..
'
As úgynevezett Pityervár azintén olyan
állapotban van, mintha nem is tartozna vá
rosunkhoz. Ugyanis az ueeák nincsenek jár
dával ellátva, a villanyvilágítás nemesek hógy
nincs •kiépítve, de petróleum lámpák sincsenek
as oecák világítására elhelyezve, ami közbiz
tonsági szempontból' is kifogás alá esik, de
meg főként azért is, mert este amikor a
vasúti átjáró hidra vésető itt le van zárva, z
.város vaeotioneni részére - való köslekedés
szinte teljesen lehetetlen.
A vasali ncca járdáján az ember bokája
kitörik fényes nappal ,s, ba nem néz a lába
a l á Néhol egyenetlen kő, másutt kikopott
téglák vannak lerakva. Ha az eső esik, a viz
a járdára fut be, mert alacsonyabb az úttest
nél és bokáig lobonool as arra lakd és vélet
len arra járó polgár. Esős időben lehetetlen
ség s pápai uosaval összeköttetést kapni a
rettentő aar miau.
. -.-*
A sági uooa végén as úttest ázök és a
burkolata rettentő állapotban van. Száraz
időben az autók még a port is bevágják a
nyitott ablakon, arról meg nem is jú beszélni,
hogy mi van itt'esős időben. Hsgam győződ
tem meg róla, hogy egy, nyitva felejtett ab
lakon a sár az egész szobát belepte, még az
ellenkező festett falat is bemocskolta. Tessék
megnésni itt a hasak elejét
Ugyanitt a járdát egyik felén kiépítették
a határig, a másik oldala pedig, amely for
galmasabb, még mindig burkolat nélkül van.
Pedig valamikor a képviselőtestület ezeket
mind megszavaz.a, de elfelejtették végrehajtaai az itt falsoroltakat is.
~°
Jó lenn* egy kissé otánna nézni az
elöljáróságnak a lucaszék módjára épülő aj
rakodó vágánynak is. Es smiaens községi
közérdek.
*
Sok, sok mindent tudnék még felhozni,
ami mind előbbre való lenne, mint a torony-óra. Tessék először a fentieket sorjába meg
oldani, aseriat, hogy melyik sarlósabb és
esak á s a t t a jöjjön a éiagawnj.
;

Soha s e m voltunk, koldu.-abbak. mint
l*aa. A községi végrehajtómiodsuuaplyukasra
tiporja á cipója talpét as adóvégrehajtások
miatt. Pang az ipar, a kereskedelem, aem
tudunk adót Izetni, de azért kérlelhetetlenül
behajtják a z t , ha csak lehet. De még 'a pót
adókat s e m engedik el. Igaz, bogy a képvi
selőtestület megszavazott pótadókat, de a z z a l
a kikötéssel, hogyha ueaj szükséges, n e m
szedik be. Hát redukáljuk igénjeinSét és ki"Bitjük: á polgáflotgoT Most" -fjeflaheüljuak,
arra nincs pénzünk, takarékoskodnunk kellene
minden téren és m i t látunk? Az elöljáróság
jáajteWI jó példává; és olyan adminisztrációt
• álJitbe a városházara, melyet a rci kis 6000
lakosa szegénj községünk sem-el n e m bír,
sem nem való, sem n e m k e l l .

Í

bronz plakettet kaptak Kőezeg város oimerével. Az síért eredményben az oroszlánrésa
Ohlár Gyula igazgató tanító karnagyot illeti
Ritka s/ép eredmény egy egészen aj, Síig né
hány hónapos énektartói, hogy kimerjen
állni' olyan versenyre, hol huszonegy jól
begyakorolt és akár múlttal bíró dalárda
versenyezik. Művészi erejének tudatában vál
lalkozott erre á vakmerő elhatározásra a
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Egy adótó polgár.

Hl R

körmeneti u t l ó t

eftérőleg

kisebb

ntvonalon

mint a f o g k f i , meglazítja ezts meg
szabadítja tőle a veszélyeztetett fog'••—-•-

zománcot-r^'"»*r*T:

Vatutasok a készsgi dalosünnepélyén.
A mult számunkban megírtak, hogy a hely
beli máv. dalárda is résztvett Kőszegen a
Goneordia dalárda 60 éves jubileumán ét a
Vasvármegyei Dalosszövetség által ez alka
lommal rendezett dalosversenyen is. Jóslatunk
beteljesült amennyiben dalosaiak gyönyörű
ezüst serleggel tértek vissza. A versenyen nem
dijakat osztottak ki, hanem emléktárgyakat
azonban as érdem szerint történt. A Hév
dalárdánk a Kőszegi Takarékpénztár ezüst
Az összes karnagyok egy-egy

ugyancsak-i
Szentgyöriyi |
zott ezüst aé

; jutáit

gának az egt
nek
jöfőbee erőt",,
bátran ki fog i
ban

koszor

uyörü dal i

következő iessfl

a fog zománcánál, amelyet gyöngyházszerüen fehérré csiszol és igy ter
mészetes szépségét emeli.
tudott a nagyközönség, hogy vasutasok, egye
bet semmit-De nem is volt. lehetséges, mert
a vsenteeoknak nem volt igazi vezetőjük.
Szilárd, tettekre képes v-rető nélkül prdig
nincs cselekvés, nincs eredmény. Jó vezetők
nélkül még á legjobb hadsereg sem győzhet
Igy vergődött ez a nagy testület évtizedekan
keresztül. Az ntóbbi két-évben a celldömölki
vasntasság előretörése helyrepótotts 50 ess

bivott környéki i
. ugyaoosak iuc
hegyre, luneo i
órakor töveikéi* i
Kultus;
. tása. Maija
május 25 én i
Iste alatt tartón d
roly elózdó kőt
ragaszkod lát U i

javaslata alapján a
iskolaért való I '

váliszkeslülete
-hré
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elníK-

Tompa Ká|

o-.ziati--.il

tolmácsoló
lak éa
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dr.

Klebelsberg KOM i | lö;üif.;a-Ügyi miniszter)
eí Mz,
gyargencs község d
ott..
Jsnu
üresedéit oag)
Józsefet válást

Bobal
lését kérte,
tsr a kérelmet l
teres körzetben t

ták. Az elemi isk. köszöntője é s a I I . csoport
tornagyakorlata ntán a polgári iskola I I I I V .
osztályú növendékei köszöntése és a Hiszek

Orvasl hlr. Dr. Blettler István orvosi és
fogorvosi tanulmányútra utazott Rendelését
folyó hó 24-én újból megkezdi.

•
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| Az állomásról
négyei fogatáé í j

I. oszt. növendékei a Magyar kettest táncol

egy elének lésével a könnyekig megható ün
nepség végelért. Most voltak a legboldogabbak
a^vkicsikék. mikor a titokban összegyűjtött
ajíSléklargyakat szüleiknek átadhatták. D i 
cseret illeti a szerzetes nővéreket azért a
fáradságért, a m i eredményezte a szép ü n n e 
pély lefolyását, de különösen a kisgyermekek
betanítását és bátor fellépését.

férfikara i

tanitó karnagy,

Gábor b-.tr.ameH I

létében a kedves leánysereg eljuttatta szülei

nak engedelmeskedjenek. Az elemi L es II.

núies e r t f i , ,
elismerés, ü-f

il-lutáii S örakorpi
beszédet mond. I

Szülők napja. Igen megható, bensőséges
ünnepség keretében rótták le gyermeki hálá
jukat és köszöneteiket a h e l y b e i róm. kath.
zárda növendékei szülőik iránt. Csőtörtökön
délután a zárda udvarán egybegyűlt szülők,
hozzátartozók éé nagyszáma közönség j e l e n 

oszt köszöntése ulán a Hársfa Schubert éne
ket adta elő a kar. Az elemi iskola köszön
tése és at I . csoport tornagyakorlata, vala
mint a polgári I . é s II. oszt. köszönté-e utáu
íDalegyveleg-et énekelt a kar. Az elemi isk.

vsa

Földaih
- J á n o s fnldmivg
Ceildömö kre
nevezeteséi'

Rémig

dosan ápolják és nevelik, azok iránt mindig
a legnagyobb szeretettel é s megbecsüléssel
viseltessenek s mindig csak az ő parancsaik

vasuiiM,?^

mint a
ősszel^

Elhusyfi
celldömölki Kár. Daloskör. É» mit látnak ? A őrnagy mult t
gyengének gondolt, fiatal, de as önbizalom, Csöugén . bírt
erejétől fűtött, nagyreméoyekre jogosalt ének : délután volt,
kar ezen a versenyen egy becses emléktárgyat katona lisztre,
kap. Megnyeri a Kőszegi Takarékpénztár gyö vett ré=zt Fü
nyörű ajándékát; egy ezüst serleget:-Ausrtdfl- ?• : táti
mölki vasutasok végre jelentkeznek á művészet könyrvexeló
terén. Erre igen nagy szükség van, mert. hi éves kon
szen erről a nagy. testületről csak annyit n. 5 ónkor i
közönség rét

pannonhalmi főapát hétfőn vár-- u-.kha érke
zett a rend látogatására, kedden utazott P á 
pára, h o g y 'fo'ytassa látogatását a p a p a i rend
házban.

h e z azokat a z ajándékokat, amiket háiájuk
jeléül részükre készítettek, avagy vásárollak,
amiért őket felnevelték. Az ünnepségei üdvözlő
ének vezette be, mely a t á a dr. Horváth Ká
roly plébános ünnepi beszéde következeti, a k i
a gyermekek szivébe véste a szülők iránli
szeretetet ős_ tiszteletet, hogy a k i k .őket g o n 

d«n

pitjuk meg, |

vonult at. A körmenet ma megi-métlSdilir
Főapáti látogatás. Dr. Birdos

nslljuk, h «
az O t t h o n ^
otthont nea
vasutasaik j
elismerjajv
néhány filíérrl

kékesen j á r í .
é á győzelmi l i .
pódiumát. Ez i

¥K~~~

T iantaí gyászaap. A hazánkra erősza
kolt gyalázatos trianoni békekö é= ói forduló
ja o bétfőn, az O M x s s iskolákban S yaszilnnep séget tartottak, amelyen a város közönsége
is nagy érdeklődéssel v e t t részt- Ereket azOnnepeégekst as .összes templomokban isten
tisztelet előzte meg, amelyeken az iakolák
növendékéi tanáraik vezetésévé, felekezetek
szerint vettek részt.
Urnapl körmenet. Az Umapi körmenet
aa idén is szokásos fényes ünnepségek között
ment végbe, a hatóságok, eseadőrség, tanin
tézetek, egyesületek, leventék é s s közönség
nagyszáma részvételével. Az ünnepi aagymis e t Jandi Bernardm dömölki apát pontifikálta,
majd az Olláriezentséggel a körmenetet ve
z e t t e , amely azonban a nagy sár miatt a rendes

n w ' l kivárjaT"

tanak, igy a I
kentené.

GYOM***

-a hatásában:—
A szájat habjával tisztítja és üde
frisseséget ad,a leheletnek.
tendő közönyét, hiányát A vasutas élet, a
vasutas nyerserő az Otthon építésével kezdett
mutatkozni. Itt már megmatatta a vasutasság
a benne szunnyadó erőt Befejezett egy olyan
müvet, mely esak az álmokban volt meg
hosszú éveken keresztül Ha a vasutasság igy
halad, akkor kiérdemel sok beesülést éa kul
turális munkája közepette - ' • " i t ' - i t a nagvközőniég asimpátíáiára éa anyagi táaaoaaaáaéra. 0-A <k*etartá.r Erre
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valorizációs törvény szerint élat-, járadék
vagy más azemélyi biztosítás felértékeléaere
csak annak a félnek tan igénye, aki biztosí
tási . szerződését 1922. január elseje előtt kö
tötte, és aki 19287 április elsején állandóan
jglítél , a* at oriaaij lerBJtVéü bkou. Mwthogy a haboru I
éa békekötés után igen sok fél dijStetéai köi». Lapunk telezettségének eleget nem tett, maguk t biz
testvén
A KERESKEDŐNEK
tosító társasagok sam tudják megállapítani,
•KÉniK GjHvtirAtPÓ
hogy kik azok a biztosított felek, akik a töryÁsiONCipÖT
vény életbeléptekor állandóan az ország terűBírásunkból" leién lakuk. A pénzügyminiszter a felértéke
pj'.'i Egylet, lés aiá eső életbiztosítási kötvények tulajdo
aor Bvang. nosainak összeírását épen ebből az okból -.
szereplése rendelte el A most kitdott rendeiet szerint |
a bejelentéseket legkésőbb ez év aagi
i adomány"' 81-ig kelt meglenni. A bejelentést annál a
piaiét aüahazai vagy ' külföldi bistositó társaságnál kell
LtoUurméreszközölni, amely annak idején a bizlositási
líT-t'.' részét kötvényt kiállította. Az úgynevezett hadiköl| j verseny osönbiztosiiásiikat oém kell bejelenteni, mert j
e-np-i'
azok a törvény szerint felértékelés alá nem ;
K l t t é e e k - esnek.
—éljüK, hogy
UlfrancU
dlrekííeranö
fajtiőlöktt ho
•akt is és
E l v S O R E N D T J ; _ E g _ . Q i V C S O
btzam- zat a földmivelésugyi mlnitzterium kitérlatezósrt.
Franciaországban
már
több éve folyik
„ t gyoa
kísérlet
aj
direkttermő
szőlőfajtákkal.
Ezeket
Jkktl. ••
- a-fajtákat nem-kall permetezni, porozni és
_ , Gyula uj.
* nem keli félteni attól, bogy egy erős köd,' iskola udvarán, rossz idő esetén a tornait- I csapata a CESt-től és a vereség iediás l - l Irts korában I vagy néhány napos tső folytan V~ termés rémben, melyre a t. szülőket, érdeklődőket, I jesea a mulatott játék képét, mert « c-:><áI U M hellőn i aninden áldozat és muuka dacára tönkremegy, aa rskola barátait és a Sportkedvelő közön
ramk gólra törő lendülete, UalfsOrnnk é s a i
íattgasrtugu j A legtöbb uj direkttermő faj, ha le is fagy, aéget szeretettel meghívja as igazgatóság. I közvetlen védelmünk romboló játéka, I t t i - e n
taraootfr-wapaUf-zeböi;
ik). közönség i ujbóh kihajt-és féletermést ad. Mindezek mei- Műsor: 1. Hiszekegy. Énekli at iskola ének- I félette állt a SFAC
-tjáazolja.
., lett ezek a fajok bőtsrmósUek é s igen olosón k t r a , 2 . Battyimyi iadaló, játtza a zenekar. Az v.-ő gól már a 40 másodperében esett
M i WtfkT I lehet Velük bort termelni. A átagyar Ssőlös- 8. Szabadgyakorlatok. Bemutatják az I . és III. | Szálai fejéről, anélkül, hogy a SFAC játékosa
^Myfa:: 76 f gazdák Országos Egyesületének figy*mét ezekre otzL tanulói. 4.Torna induló. Énekli az ének- a labdát érinthette volna. A gólra a~ snprnjntp d. az uj francia kisérlelezésekra Teleki Andor kar. 5. Buzogány gyakorlatok. Bemutatják a j níak heves támadással felének és vagy húsz
I gjáiioló kormáoyfőtanáosos, szőlőbirtokos h í v t a ' I Ü és II oszt. rtHumt 6. Népdalok L Éoekli a kar. percig igyekeznek is egyenlíteni eredményte
a legutóbbi közgyüéscn az .egyesület az ő 7. r*abot-gyakorlatok. Bsmntatják a. IV. oszt lenül, mert a lövéseiket Bei dal maotktSgyettanulói. 8. Népdalok IL'Enek]i a kár. 9. n. \ téggel fogja, vagy pedig a. lámadátaik meg
mk. Mayer indítványára fejirt a földmivtléságyi minisz lornaversenyen dijakat nyert laoulók alhlelikai törnek a védőjátékosainkon. Lassan kidombo
ItTió 29-eu terhez, hogy egyelőre minden borvidéken, az számokat,mutatnak be. 10. Golák.Bemutatják rodik ezután a CESE fölénye. Csatáraink s z é p
1 környék állami amerikai anjatelepekon áz Ampéioló: az I. .osztaJy-tanulói - t i . Igazgató a nyerte- akciókkal veszélyezteiik a SFAC kapaját é t
rStarnegyet, ' giai Intézet vezetése és illenőrzéso mellett "a teknek átadja a dijakat Ízi Himuuiz. Belépő egy ilyen támadást a soproniak egyik i . . w de~
nság-téreu legjobban bevált uj direkttermő fajosból ki
' sérteti telepet létesítsen, amely ti epeket-az dij nincs, önkéntes adonunyokat azonban a hendsel akaszt A megítélt 11-ea büntetőt
Horváth L életen a hálóba iOvi. tovább-., is
: oltani borvidék • szőlősgazdái is 'inulmáuy sportköri alapra kötzönette! fogadntk.
ttn "kb. a ! tárgyára tehetnek. Igy néhány éven belül
Cell támtd, de eredmény csak a 88 percben
Vizsga az av. ItkOlábaa. A celldömölki esik, Horváth-11. lövéséből, 3:0 aráoju >• dóH gjorssal. megtudná a magyar szőlősgazda, hogy az-uj
ág.
hitv.
ev.
elemi,
iskolában
az
évzáró
vizsga
mán a I I . felidő 1 percében ismét a CESK
föitpán fajok a borvidékekan miként' válnak be és
k raeg- ...csak azoknak a fajoknak a aztporilása és folyó évi június hó 17 én délatán 2 órakor ér el golt Horváth 1 lövésebői. A 6 pertben
lesz, meiyen. az érdeklődőkéi és tanügy -bará a celh'kapu előtt Schilling hendsel ~vet, a
ir.őit-siij'-t. ; forgalombahozatala lenne megengedhető, ataetokat szívesén látja az iskola vezetősége.
megítélt 11 eaböl megszerzi a SFAC n liszte
1 1 Ság. j lyek feljogosítanak árra a reményre, hogy
Kertészeti Lapok, az Országos Magyar let gólját Szentgyörgyi lövéséből. Ugyancsak
1 három oio-on kivitelképes borokat termelhetünk. ÉrKertészeti EgyesOletuek hivatalos lapja, amely
J te.-ülésünk szerint- a földmivelésugyi miniszter kéthetenként jelenik meg, hasznos gyakorlati a 10 ik pereben' 11-tsből njból Horváth í
IOvi a CESE 5 ik gólját ia és ezzé: zárul as
válttz- megfontolás tárgyává tette a Szőlősgazdák tudnivalókat közbl a kertészet és kertkedvelők eredmény, noha a CESE most óriási fölénybe
Jteslülote Egyesületének felterjesztésérés még valótzl- számára. A hazai kertészet közgazdasági és kerti. Szita, Horráth L és I I kerül számlálta
uOén ebben az évben fehér és vörös fajú kereskedelmi vonatkozása kérdéseivel részle
b bírj e.
jó helyiéibe, de lövéseiket kerüli a szerencse.
[Tompa Ká- : dirozttermőket boának be at országba kisér- tesen foglalkozik, valamint a kertészeti iro-. Jó volt a CESE bői a kél stélső Horváth,
.
,
|-éJttatlan I létezés céljából.
dalini éB tudományos kérdésekkel is, igy a Szslsi, Berdál, mig a hátvédek félidőnként
tolmácsoló
hazai kertészetnek és kcrtkedvelőknek nélkü lel váltva, egymás rovására. — Ma délután |
Uj körjegyző. A kissomlyói üresedésben i lözhetetlen szaklapja. Legújabban megjelent órakor a Soproni Torna Kor lass a CESK
lak és
> jeléül dr. i levő körjegyzői állást járásunk fószolgabirajá- ! száma telve van a szfliséges tudnivalókkal.
ellenfele. At STK a sereghajtó csapatok egyik
[aszóktatas- 1 nak elnöklése mellett a műit szombaton töl- i
Fajbaresin kiosztás Feltédasáatuloa. legszemélyesebb együttest, jelenleg jó í rmáleí «a,- ' tölték be Leudvay Qyula eddigi ottani adó- j -A Felsődanantuli Mezőgazdasági Kamara révén baa van. A pünkösdi soproni körmérkőzésen
j hgyi jegyző megválasztásával. ' - . •• ," otU.
június hónapokban 2—3000 darab külIsidről torba verte az ottani Il.'tnntályu egyesülete
m«g.
Hivatalos órák a városházán. További importált magas tojáshozama, vészmentes ket és t i l osztályú SVSE után a I I . dijat
| á'.iasra Kiss intézkedésig a városházán levő összes hiva törzsekből leszármazott kakast kerfll kiosztásra nyerté, de ma azonnali becsületére válik, ba
talokban a hivatalos órák hétköznapokon darabonként 5—6 pengóo arbau. A kakasok a CESE-tői kis aránya Vereséget ki Ind esikamt
Bajnoki táblázat
ajedélye- reggel 7 órától délután 1 "óráig 'lesznek, a utánvétellel .szállíttatnak. Rode Island Red,
1 minisz- felek ügyei reggel:8 órától délelőtt 11' óráig '. vagy Leghorn fajtában. A győri Gazdakamara
I kilómé- intéztetnek el. Vasár és ünnepnap felek egy ál- ! célja a parlagi magyar baromfi nemesítése.
. j
taMar- tatában nem fogadtatnak.
lágyan kapható népiét gazdasági füze I
Egyesület
át csokUj gazdásági tudósító, A földmivelés- j tek. A Feltődunántuli Mezőgazdasági Kamara
ügyi miniszter megbízta SpisaitsLászló dr.rt, j Győr, bárki.; megkeresésért bérmentve] é s £
... Alig I vOnöoki földbirtokost a celldömölki járás 3-ik ! ingyen küldi meg a m. kir. földmivejésügyl
1 C. E. S. E.
19 14
2 73 81 81
i ntip-ndai , körzetére gazdasági tudósítói tisztséggél.
minisztérium által kiadott vOlmntátás az
8 Kőszeg
20 14
8 08 88 81
% időknek j
Biciklizésre jött fátg sz étvágya. Az istállótrágya okszerű kezelésérev című huaz
2 S. F. A.
80 18
napjairól egyik kemeuesmihályfai hé holdas polgár et oldalai röpirahV-vagjUiz »Dtmotaláa a talaj
4 08 86 89
4 P. Kinizsi
irhgyot je- é r április 84-én Szombathelyen járt és Szabó helyér t&agműveléi>ere< cimű 16 oldalas röp
8LJ4
0 33 17 89
k Somló ' Jenő fodrász előtt levő, a fodrász tulajdonát iratot, vagy az .Útmutató a gyümölcsöt ta
Z. S. E.
81 8
9 85 49 80
-83 szá- | képezd női kerékpárjárt felkapott. De ntm vaszi és nyári védelmére* című nyolc oldalas
& a t .
19
8-89 89 19
nem volt szerencséje, mert a kerékpár eltűnését röpiratot 60 fillér bélyeg beküldése ellenében
Sárvár
19
8 84 80 19
'.'"Ina. A időben észrevették ét a rendőrség az állomá- hapható a győri Gazdákamaránál Liplay Sán
S. Főisk.
19
. itt az son, még mielőtt elutazhatott volna, elcsípte. dor dr.: 'Útmutatás a gyűmölotlák termésé
10 26 58 18
ma • * f*gy. A t őt elcsípő rendőrnek hamis nevet mondott nek megvédésére< vonatkozó 30 oldalas röp
S. T. K."""
TaL
9 85 60, 19
[ látván 62 ba. Folyó hó 5-én volt a törvényszéki tár- irat. 184 fillér bélyeg beküldése ellenében 10 P. F. C,
19
10 19 46 19
• virradóra ajalás, hol azztl védekezett, hogy rászeg volt kapnató. Treitz Péter: »Meszezés a mezőgaz 11 Sz. Vasat
19
12 23 54 11
, "lartozui a és ősapán biciklizni akart, jólehet nem ia daságban* című népies füzet, amely a Ma
v i a 11 a l e p e l
f a á r halott tudott rá felülni, mert még sohasem ült ke- gyarországon, de különösen a Dunántúlon 12 Z. T. I .
Feltöduaántul szántóföldjeinek 1827*
I » hatóság rékpáron. A törvényszék elfogadta a védeke annyira fonlos termésíokozó mésztrágyázás
zést, a lopat vádja alól felmentette, de bű kérdését ismerteti egyszerű, világos, népies évi trágyázásáról közöl érdeket adatokat a
győri Gazdakamarai Értesítő legutóbbi száma.
nösnek mondta ki a hatóság félrevezetése nyelven.
»
miatt és ezért 90' pengő pénzbüntetésre ítélte. -'
Sport Szorongva vártak a CESE mait Az országol átlag szerint a mű trágyázott te
vasárnapi sorsdöntő meonsét, ds utókban b u  rület az Osszet ssánUfűldeknek 741 százalé
I s e k ée tornavlziga a balyball állami tánk a csapat jelenlegi jó formájában és bi kát teszi ki. Ezzel széniben első helyen áU
polgári fiúiskolában. As állami Dolg.fleiek.ele zalmunk be i t teljesült, Sulyot, 6:1 arányú Győr-Moton-Pozsony k. 1. e. vármegye, mely
ének és tornavitsgáját folyó hó 17-én (ra- vereséget szenvedett a bajnokaspiráns SFAC ben háromszor annyi, vagyis 22 százaléka
sámap) délután 4 órakor tartja, j ó időben t >
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mütrágyázott szántóföldi terület Másik htljen
Fejérmeeye áll 17-8 százalékkal. Veszprém
megye lz>4 Bzátalékkal.Ssztergom-Komárom
megye 118 százalék, Vasvarmegye 113 szá
zalek, Soproovjrmegye 109 százalék. Vagyis
a Felsödüuan.ui Mezőgazdasági Kamara teroleiének minden vármegyéje erősen meghaladja
a műtrágya hasznalata tekintetében aa orszá
gos átlagot A műtrágya felhasználásánál azt
látják, hogy a 80 kat holdon alóli gazdasá
gok szántóföldjeiknek csak 89 százalékát, a
80—100 kat holdig terjedő gazdaságok 18
szazaiékát, 100 holdon falali gardatágok 488
százalékát trágyázzák meg szántóföldjüknek.

-

Asztms és szívbetegség, mell-és tüdő
baj, gorvély- és angolkór, puzamirigynagyobbodaa és goly vaképződés eseteinél is termé
szetes .Ferenc József, ktaertvis a gyomor
és belek emésztóképességét kedvezően nOvelL
' Európai és amerikai klinikusok eorvadázos
egyéneknél taptstttllák, bogy s betegség kez
detén jelentkező székrekedések s Ferenc Jézssf
viz használata folytán lényegesen enyhültek.
Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és
taszerOzletekben.
»•••'
A celldömölki fink. tűzoltó egyesület
ma délután fél 3 órakor a Sportpályán házi- versenyt tart és szolgálati érmeket oszt k i
Este a Grill kerthelyiségében táncmulatságot
tart Programm: 1. Délután ',/3 órakor as
Onk. lüzoltóegvesület tagjainak gyülekezése a
városhaza épület előtt 2. A sárvári Önkéntes
tasoltóegyesűlet zenekara a gyülekezés ideje
alatt térzenét ad és térzene man kivonulása
sportpályára. 8. A sportpályán a következő
. programm lesz: a) Ifjúsági tűzoltók versenye,
b) Működő taroltok versenye, c) A verseny
eredményének kihirdetése, d) Dr. Pletnits Fe
renc kormány főtanácsos beszédet tart a szol
gálati éremmel kitüntetettekhez, e)' Pósfay
Gusstávné úrhölgy a kitüntetettek között az
érmeket kiosztja, f) Pósfsy Gusztáv főszolgs' bíró méltatja a szolgálati érem jelentőségét
g) Disselronulás. 4. As önkéntes tüzoltóegye. sólet a aportpályáról zenekari kísérettel a
Mesteri-óceán, Kossuth Lajos-occán át a Griff
kerthelyiségébe vonul, ahol as egyesület tánc
mulatságot tart, melyre a belépődíj etemélyeokinl 80 fillér.
Jégeső. Szerdán délután körülbelül fél
óráig tartó vihar tombolt Kecskéd ét Pápóc
községek határában s sz óriási zápor és jég
eső majd az egész batár termését elpusztí
totta. A községek felirattal járultak a kor
mányhoz, melyben vetőmagot, tégelyt éa
adóelengedést kértek.
Sportegyltt mozlelöadita folyó bó 16
és 17-én tárta tik meg, amikor bemutatásra
kerti Gárdonyi Géza nagyhírű regénye alán
készült film: >Egri csillagok'. Kisérő műsor
eportűlm ét vígjáték. Helyárak rendesek.
A lourdetl nagytzabásu jubileumi ün•apségsksa a magyarok is résrtvaazask. Az
országos magyar nemzeti zarándokiások hi
vatalos rendezője véglegesen összeállította a
jubileumi ée alkalmával Lonrdesba indítandó
országos nemzeti zarándoklás. végleges programmját, amelyet a rendezőség ugy állított
össze, bogy a zarándoklás tagjai résztvesznek
azokon as ünnepségeken.amelyik a jubileumi
év alkalmával a lourdeti kegyhelyan lezajla
nak- A részletes programm szerint a magyar
zarándokok juhos 4-én reggel 7 órakor a
Déli vasat budai állomásáról indulnak útra és
ntjukban érintik Postomiát, Mestrét, majd
július 6 én a kora reggeli órákban Milanóba
érttetnek. Itt a rendezőség elsőrangú szállo
dákba helyezi el a zarándokokat, majd együt
tesen a híres milanói Dómba mennek, ahol
ünnepélyei szentmise lesz, majd a szentmise
után megtekintik Boroméi Szent Károly erek
lyéjét Ezután a vezetők kalauzolása mellett
megtekintik a város nevezetességeit, majd
' Uláálap délelőtt tovább folytatják óljukat
Génna, Ventimiglia, Marseilles, Társakon és
Tooltiuse érintésével július 7-én érkeznek a
loordesi kegyhelyre. A lourdesi ünnepségek
részletes programmját a rendezőség később
közli. Akik akarnak, azok kirándulhatnakBiaritsba és Parisba. Hat napi lourdesi tartózko
dás után Marseilles érintésével két napig Niz
zába, Monacoóba, Génuába, Páduiba és Ve
lencébe pihennek a zarándokok. Visszaérke
zés Budapestre július 18-án, .Részvételi dij

Magántanulók
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Alkalmazottakm
n aakk rreeaafcA i v U l i k e d v e z m é n y . (Tálasjtbélyeg)
ettlikc
Somogyi Huti szuírtttltkólát
nyitott.
D l osztályon 350, I I osztályon pedig 580

A legnjtbb pesti iskoláról a Színházi Elet e
heti száma közöl érdekes riportot és gyönyörű
képeket. Incae Sándor népszerű hv ti lapjának
hallatlanul gazdag uj számában Ötezer sió
egy levelező lapon címmel Molnár Ferenc irt
sikket ét kivtlle Babits Mihály, Lengyel Meny
hért, Hartányi Zsolt, Krúdy Gyúlt, Forró Pál,
Mturiss Dekobra, Kálmán Jenő írtak sikket,
verset, riportot, novellát A Színházi Elet Bodtpestre hozatta a temperamentumot mérő
készüléket éa leleplezi a legismertebb pesti
színésznők szivretgéseit. Ezen a héten kezdi
közölni Incae Sándor népszert hetilapja Egyed
Zoltán »A köllö két asszonyt, cimü regényét.
Darabmelléklet: Szeretők iskolája, ingyen mel
léklet: nagy alakú nyolc oldalas kottafüzet.
Egy szám ára 1 pengő, negyedévi előfizetési
díj 10 pengő. Kiadóhivatal Budapest, Irrsébttkörat 89. Műkedvelők részére színdarabok és
kabarétréfák legjobban beszerezhetők a Szin
hazi Élet szindaraboíztályánál Budapest V U
Erzsébet-körút 89. " _
Pályázat rétek és legelők trágyázását
Ismertető munkára. Mint a győri gasdsksmarai tudósítónk jelenti, s földmivelésügyi
minisztérium VI—4 osztálya 500,800 és 100
pengő pályadíjét tűzött ki a rét- és legelőtrágysást ismertető munkára. Pályázati határ
idő 1928. október 81. A pályamunkában tár
gyalni kell a réteknek és legelőknek istállótrágyával, műtrágyával, hig ürülékkel, kompoeittal. fekáliával, zöldtrágyával stb. való
helyes trágyázást, a savanyu rétek meszeséruhát leányok, cserkészek, diákok • mi tel- I sét, az e térén elért eddigi eredményeket,
liek örültünk az örveudőkkel. .Megható volt a ' illetve kísér leteket. A terjedelem 30 gépiráses
keszthelyi gazdászokból alakult iova.-bandé- oldal lehet és népszerű nyelven írandó. A
rium. Ette búcsúzás házigazdáinktól. Nehezen pályásat teljes részletes teltételeit bárkinek
-r—
luk el a tanítók keszthtlyi üdülőházat, megküldi a győri Gazdakamara.
A magyar aazögazdaságl termékek
oly szeretettel, figyelemmel fogadtak és
ttak beoodnket A colli 34 diák i t bele ujabb lehetősége Németországban. A magyar
ik azok seregébe, akik hirdetni fog gyümölcs, friss zöldség és különféle mezőgaz
magyar tanítóság által emelt ház példás dasági terményeknek ujabb lehetőségei nyíltak
rendjét és gondos, szerető vendéglátását Némi meg Németországban. A Boroszlóban most
késéssel esti tO ó n k o r újra itthon' voltunk. felépített hatalmas, modern vásárcsarnok ille
Edei anyák tömege fogadta és ölelte keblére tékes faktorai megkeresessél fordultak a Ke
reskedelmi és Iparkamarához - a magyar me
ojrs a •teogerjárU fiatalokat
A gyümölctöiök és zéldtégskmOtk zőgazdasági termékek exportja érdekében,
fagykára. A későn induló tavaszodat a nagyon amely vásárcsarnoknak európai gyOmOlestötade
utasán haladó felmelegedés mellett folyton jellegét kívánják megszerezni. MegkeresetOkvisszazökkent a tél hidegébe. Hóbarmat, dér, ben a magyar exportőrök figyelmét felhívták,
ólmos esők májusban csaknem napirenden bogy as áru kivitele a legjobb minőségben,
voltak az ország számos részében, csaknem ízléses eltörendő kiállításban, a leggoodoeabolyan károkat okozva, minta tényleges fagyok. ban szállítva történjék meg, mert etak igy
As Országos Mezőgazdasági Kamara a késői lehet jó ét állandó piacot teremteni mezöfagyok kartételeiről kimutatást készített. A gttdátági termékeinknek.
beérkezett jelentésekből megállapítható, hogy
A zöldhitel éa a gazdák. A Gazdasági
erős lehűlés csaknem mindenütt észlelhető Híradó jelenti: At tgész országban még min
volt, ssámbávehetö kárt" azonban aránylag dig folyik a zöldhitel folyósítása. Megállapí
kevés helyen okotott AZ a körűimét.y, hogy tást nyert, hogy a közvetítő kereskedelem
fagykárt etak a tudósítások egyötöde jeltett, igén-erősen használta ki a gazdák szorult
annak tulajdoniiható, hogy" a késői rSgylaka- helyzetét és a Bkszáron való vásárlással nagy
dás lolytán a gyümölcsfák közül még csak a károkat okozott Állagban 80—84 pengői
kajszi baracklak voltak virágzásbas és igy fizettek a butáért a gabonakereskedők akkor,
kár csak s ksjazi és őszi barackot, cser asz - amikor a hitelszövetkezetek as áráért ugyan
nyét és meggyet érte, mivel az almi, körte annyi előleget adtak és a gazdákkal ossk
és szilva még nem virágzott Baranyamegyé majd az ősz folyamán fognak elszámolni az
ben 6—10 százalék, Somogyaegyébea 1—2 akkor érvényes árak mellett Még a nagy
százalék, Tolnamegyében 10, Zalában 20, gazdaságok is 10—10 százalékos kamatot
Fejérmegyében 80 százalék, Pestmegyében fizettek a zOldhitelért a Hitelszövetkezetek 8
15—20, a Tiszántalon 80—25 százalékig százalékos előlegével szemben.- *
terjedő kárt jelentettek. A kerti veteményekSzázötven évig fognak élni az emberek.
ben már lényegesen kevesebb kárt tapasztal Ezt nemcsak VoronofI mondja, hanem a BOles
tak, aminek oka az, hogy a fagyok alkalmá -Rabi is, aki az Ojság legújabb számában
val sok helyen a vetemények még ki sem minden aktuális politikai, társadalmi, sport és
keltek és a palántákat még nem ültették ki. szinhazi eseményről hallatlanul mulatságos
Kár leginkább, a korai salátákban és kelká vicceket mond el. Mutatványszámot ingyen
posztában észlelhető 20—30 százalékban.
küld a kiadóhivatal Budapest VI. Ú-ucta 12.
Az iparostanonciskola rajz SS munkaEmelkednek a borárak. A héten a borklállltása joniut hó 17 éa reggel 8 órától forgalom erősen fellendült, ami annak tulaj
este 7 óráig lesz nyílva az Ipartestületi szék donitható, hogy a fagykárok erősen lecsök
ház nagytermében. Beléptidij 20 fillér. Tisz kentették a terméskilátásokat Ausztria és
telettel felkérjük a nagyközönséget, hogy minél Németország fagykárai a legnagyobbak, de
többen tekintsék még a kiállítást, mtrt a be utánuk mindjárt Magyarország következik. A
lépti dijakból befolyó összeget, a tanoncok fagykár s Szigetségtn is nagy. Jégverések
jutalmazására fogjuk fordítani. A kiállított voltalí ujabban Kiskunhalas határában, Cég
tárgyak eladásra ksrtl.nek és ,a megvásárolt I lédsn és pestkörnyékén is. A peronoszpóra
attkak jantos 18-án vihetők el. At ipariskola Magyarország délnyugati részén fellépet, eré
igazgatósága.
lyes védekezés szükséges, " t
pengő.: Jelentkezui-t*. Országos Katbohkns
Szövetségnél-fBudapest IV. Fertnciek-tere 7.
szám) lehet
."
A polgári fiúiskola kirinduláta. Joniut
4-én a reggeli vonattal indult el 8.napos k i 
rándulásra az L és I I . o. 34 tanalója 3 tanár
kíséretével. Útirány Keszthely—Hévíz volt. Aa
tlső nap Héviz. Verőfényes időben gyönyör
ködve Hévíz természeti szépségeiben, modern
fflrdőtelepéu a lehető legkellemesebben leltei
a nap. Kiemelkedő élmények a fürdés és a
délután rendezett Trianon ünnepély volt.mely
alkalommal a Hévízre hajló hegyoldal feny
vesében bizóan szállt az ég felé a Hitz«ke;.y
dallama. Msjd Fébart Lajos tanár szólott a
napnak atoméra jelentőségéről. Utána Bácsi
Sándor ev. segédlelkész, kiséfőtánár hegedű
játéka következett, Sírón, panaszosan, lelke
sítőn. A Himnusz zárta be a közvetlen és
maradandó emlékű ünnepélyt. Az esti órákban
autókon vittra lé rés Keszthelyre, a szálláshelyre,
s Rákos litván üdülőházba. Kitűnő vacsora,
hófehér friss párna a egészséges, flditő mély
álom. Másnap 6 órakor ébresztő. 8 órakor
szentmise. Utána séta a városban. A neve
zetességek mtgtekintése. Különösen érdekes
volt as épülő monumentális karmelita templom
megszemlélés.'. Azután vitorlázás a Balatonén.
Délután belekapcsolódáa Keszthely nagy ün
nepébe: a püspökfogadásba. Rótt Nándor
veszprémi megyés- és Kránitz felszentelt
püspök jött Keszthelyre, hogy 1600 bérmá
landó! részesítsenek a kegyelmekben. Fehér-
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