r e z e s *

lldömölk, 1928. a í j M a t w B. 88. tttáas.

Celldömölk és
-wssége b. tudokttarétrétJA^an

a

Kossutb-

etiinket
•-üzletünket t a g .
: hazunkba he-

„FALU" O r s z á g o s F ö i d m í v e s S z ö v e t s é g hivatalos

jnásra, hozzuk,
eletünket kibő|divatu női kala| tartunk.
irlfogáBt kérve,
(lő tiszteletti.'l

er Nővérek.

növényt

á

Megjelen minden vasárnap reggel.
Előfizetési á r : negyedévre 2 pengő, félévre 4 pengő,
- •
egész évre 8 pengő.
Hlitlstéa Mm elgre tjgetensia. ~

Apadó inzoivenciák.
I
|
I
:
j

Mióta a gazdasági krízis orrol beledöfte
fegyverét a kereskedelmi élet testébe, a kényszeregyezségek száma ijesztő méreteket Ollritt
és megállás nélkül napról-napra emelkedett
Később a helyzet még el is mérgesedett anynyira, hogy a rossz gazdasági viszonyok folyL tán, még azok a kereskedők is kényszeregyez
séget kértek, akiknek nem volt erre szüksé
gük; teljes mértékben, csupán megijedtek a
helyzet változatlan rosszabbodásától: Napról
napra nőt tehát a kényszeregyezségek száma
es az idők folyamán nemcsak a keresetnélküli
fogyasztót, h a n e m a keresi*edők is elvesztet;;
ték bizalmukat, kitartásukat és hitüketmelyet
I egy jobb jövőbe vetettek. Mit eredményezett
J ez ? Eredményezte elsősorbin a kereskedelmi
. morál teljes lezüllését, a hitel lelelősségnélI kuli túltengését és a fogyasztóközőnség elma; radasát Ugyanis az a kereskedő, amelyik
iá a harcot és nem volt mar elég lelki
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Felelős szerkesztő és kiadó:

DINKQREVE NÁNDOR.

tápja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: .
Dinkgréve Itáodár könyvnyomdája Celldömölkön
ide intézendök a szellemi részt illető közlemények
hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

öntött az egész gazdasági életbe, ée annyira
eminálta a bizalmukat vesztett-kereskedőket
bogy s csökkenő inzoivenciák afffMU ma már
mindenki bizalommal néz a javulást hozó |
jobb jövő felé.

A nyomor,, az egyke és a
1

plakettet sőt pillanatnyi' segélyekkel sem igye
keznek támogatást nyújtani, hanem könnyítő
nek a többgyermekes családok adófizetési
kötelezettségén, kereseti lehetőségeket nyújta
nak a családfőnek, tandíjmentességet a gyer
mekeknek és minden tekintetben elősegíteni
igyekeznek a többgyermekes család boldogu
lását. Szóval elvonják tő.ük a nyomor lehe
tőségét
Anélkül tehát hogy kétségbe vonnánk
a Magyar Anyák Nemzeti Ünnepe címen
indított akció jóhiszeműségét, ki kell jelente
nünk, hogy csakis sz emiitett módozatok
alapján lehet tsrtos sikert elérni as egyke
kérdésében. Minden, további propaganda, vagy
hangzatos jelszavakkal élő akció fölösleges és
egyáltalán nem segít azokon, akik nyomoruk
ban és~ elkeseredettségükben nem akarnak
gyermeket nevelni a hazának.

Az egyke elleni küzdelem, amely hiva
talos részről lassan-lassan országos jellegűvé
válik, a legnagyobb szimpátiát keltette eddig
a közvélemény előtt Tudvalevőleg kis neml.zetek legnagyobb veszedelme az egykerendca 7. s z á m .
í szer, amely s szükséges fajfenntartás ellensége, lerontójs és a nemzet kipusztulásához
101-—74.
i vezethet. Epen ezért -minden egyes olyan
, akció szimpatikus, amely az egykerendszer
j leküzdését és meggátlasat célozza. Azonban
! kétségtelen az is, hogy áz egykerendszernek Országos jelent ősé oü esemény szín
MagyariirtrápHi-nem lel»letes.-éi;ből fakadó,
helye lesz-Szombathe
ereje ahhoz, hogy üzletmenetét normális se- vagy könnyelműségből eredő, hanem mélyre
illóval, pajtával i gitséggel talpraátlitsa, ráfanyarodott a kény- ható okai vannak és ezért nagyon fontos,
Szeptember 1-én nyitja meg Bethlen
|jy gazdasági ce- i szeregyezségi eljárásra, mert ez könnyebb hogy milyen eszközökkel közt lednek és nyúl István.gróf miniszterelnök fővédnök az Or
szágos Mezőgazdasági és Ipari kiállítást vala
kiadó, esetleg 1 volt és nem okozott nekr ujabb fejtöréseket nak a kérdés .megoldásához.
Ezzel kapcsolatban okvetlen megemlítést mint az ezzel kapcsolatos vásárt, melynek
liootl 30 szekér ; ez a lépés azonban a legtöbb .esetben nem
! volt alaposan-indokolt és őszinte lépés, hanem érdemel az az akció, amelyet a "Szent István előkészítése mar hónapok óta nagy appará
i eladó.
I csupán egy olyan kibuvo, amelynek alkalma- napi ünnepségek sorozatában-. Magyar Anyák tussal folyik.
A kiállítás, amely magában egyesíti a
Irszky Sándornál ! zásaval meg lehet szabadulni az adósságok Nemzeti Ünnepe címmel akarnak megvalósí
nagy százalékától. Ebből következik, hogy s tani. Ez az akció célul tűzte ki az .egyke gazdasági, ipari és kereskedelmi életűnk min
Ith Elek-ucca.
I kényszeregyezségek az erkölcsi nivó aülyedését leküzdését és a többgyermekes magyar anyák den á g á t messze felülmúlja azokat a kerete
j jelentették a gazdasági nivósülyédés mellett, glórifikálását és pedig azért, Tiogy a kitünte ket smelyek között a vidéki városok kiállí
i Ezután már önmagától jött a- második hiba: tett többgyermekes családanyákat példaképen tásai as utóbbi esztendőkben lezajlottak.
1 a hitet-túllépés. A kereskedő először maga odaállíthassa az egykések elé. Azonban önként
A kiállítók óriási száma és a közönség
! lépte tul a hitel kereteit azután megengedte, felvetődik a kéidés, vájjon elégséges-e az körében megnyilvánuló nagy érdeklődés bátran
lekben utazások
i vagy elnézte, hogy vele szemben a fogyasztó egyke meggátlására, ha a többgyermekes ma eaged arra következtetni, bogy es a .kiállítás
I a legkelleme| is átlépje, mert mindenáron üzletet akart gyar anyák kitüntetésben részesülnek ? Vájjon vstósággál ünnepe lesz Nyugatmagyarország
legelőnyösebb
j kötni. Természetszerűleg .ez az eljárás sem rafog-e térni a jó útra az az egykés család, nak. A méreteiben is impozáns kiállítás a
Betéti páljaudvar
vezethetett eredményre, mert hiszen a hite- amely látja, hogy az-fit hat gyermeteg csa volt Mayer motorgyár iparcsarnokszerfl helyi
pemben levő
; lező legtöbb esetben nem kapta meg a péti- ládok jutalmul bronzplakettet és díszoklevelet ségeiben lesz, amelyet erre a célra nagy költ
j zét & amig a kereskedő i yen esetben kény- kaptak. Ez alig hihető. Ugyanis mindenki séggel átalakítottak és a kiállítás céljaira minden
nagyszálloda
j szeregyezséget jelenteit, addig a fogyasztó tudja az országban és főként épen az egyké tekintetben alkalmassá tették.
s t r 10. szám,
egyszerüeu elmaradt a kereskedő üzletéből.
sek, hogy a nagy nyomor es keresemelküliség
I kap mint e z e n . Gyáriparunk reprezentánsai sorából a
A fentiekbőt kitűnik, hegy a gezdasági adja meg az impulzust az uj házasoknak »z
| szobaáraiból,
1 élet leromlásának orvoslásara nem volt valami ' egykerendszer bevezetéseié. De legtöbbször Ganz Danubius, a Rimamnrány-Salgótarjáni
olcsó éttermi
l jó tipp a kényazeregyézségek bevezetése, sőt | még egy sem kell_és_ inkább' -megmaradnak Vasmű TÍ., Weisz Manfréd, Hofherr-Schrsntz,
ízi konyha.)
ellenkezően csak további romlást idézett elő. i az egyse rn"!iett mintsem öt-hat gyorrhekkéT i Magyar Siemens Sebünkért Művek Villamossági
ktthláxi költséget,
, Mindezeket csak azért kellett elöljáróban meg- együtt vsrllaijak a nyomor keresztjéL Ez tel f U t , Benes Testvérek vegyészeti gyár rt. stb.
perc alatt a
i említeni, mert az utolsó órában egy olyan jesen érthető ts nem lehet megv-dolni a | vesznek reszt a kiállításon. A kiállítók százai
ól.
| kedvező áramlat került a gazdasági éleibe, ! nr-ry-r asszonyokat azzal, hogy hinságbói, sorában helyet foglal a Typograph szedógépI amely egyszerre leapasztotta a kényszeregyez- vagy könnyelműségből nem akarnak család gyár Berlin, a Singer varrógép, az Orisnt
magát 1
Iségek számát és uj hitet öntött azokba is, anyák lenni. A nyomor mindennek az indító- pótkávégyár, Staufler és Fiai .sajtgyár, Leipoik
Rigoruan családi
1 akik más megoldás bijján szintén az inzol- oka. Csak helyeselni lehet tehát hogy a több és Társai teztilgyár, Remington cég és a
{ vencia tekervényes és lejtős útjára akartak gyermekes családanyák a bronzpiatett és magyar ipar minden jelentős tényezője.
éke
A dunántúli, de különösen a vasmegyei
; lépni. Dgyanis az Országos Hitelvédő Egye- díszoklevél mellett 100 pengő jutalomban is
|kogy okvetlenül
' sülét statisztikai kimutatást tett közzé a. fize- részesülnek és hogy a népjóléti minisztérium gazdaság pedig szinte egymással versenyezve
' Előzetes szoba| télképtelenségekről, smely kimutatásban meg- a gyermekek részére ruhát és cipőt ajándékoz. törekesznek résztvenni a kiállításon. Lajos
bsjor kir. herceg sárvári uradalma s mező
nlatos. i állapítja, hogy az utolsó hónapban öriasi csök
De mégis mit jelent ez a segítség ahhoz gazdaság mindez ágában a mintaszerű gaz
1188
kenést mutatnak a kereskedőt fizetésképtelen
ségek, illetve kényszeregyezségek. Eszerint képest amire manapság egy^ többgyermekes dálkodás znódját és eredményét mutatja be.
június hónapban 147 kényszeregyezséget je családnak szüksége volns, bogy normális kö A Mautavír ség a kertészeti kiállításon vesz
kétszobás lentettek be, amely július hónapban mar 94-re rülmények között élhessen és necsak tér,"- - részt, ugyanazzal a kollekcióval, melyet leg
apadt Nagy szám ez, különösen ha azt vesz- jön máról-holnapra, mint aki kénytelen-kel utolján a budapesti nemzetközi vásáron mu
szük, hogy a javulás kereskedelmi téren igen letlen muszájból vonszolja tovább az életét tatott be. De résztvesznek s kiállításon a
Nem elégséges tehát az egyke, cgv.a. meg vasmegyei és környékbeli vármegyék kis
lassan mutatkozik.
szűntetésére, még csak meggátlására sem sz gazdái is.
vitéz Molnár Fes
100 pengős bronzplaket és díszoklevél kí
Igen szép és érdekes része lesz a k i á l 
A kényszeregyezségek emiitett nagy
« Celldömölkön,
számú csőkkenése kizárólag a kitűnő uj termes séretében, mert csak pillanatnyi segítség, lításnak a vadászati kiállítás, amelyen kiállít
thoz közel.
amelynek
néhány
nap
múlva
már
nyoma
sem/
ják Horthy Miklós kormányzó őfőméltósága .
hírére következett be. Az emberek visszakap
ták bizalmukat nagyobb lett szinte máról marad a nyon.orgók lelkében. De hiába ad híres vadász trófeáit is. A vasmegyei v a d á 
holnapra a vásárlási kedv és mindenki sokkal nának nagyobb összegű pénzsegélyt vagy szok szintén legszebb gyűjteményeikkel gaz
er:- sem lehet ezt a nagy hord dagítják a vadászati kiállítás anyagát
se be addig több reménnyel néz a jövő elé, mint pár hó jutalmat
nappal ezelőtt Pedig kétségtelen, hogy az uj erejű kérd- : megoldani. Generális és mélyre
Az autószakmából résztvesznek a kiállí
termés kiválósága és számszerű többsége csak ható intézkeo • i ^ellenek, melyek belehatol táson többek között a Mellis és Pintér cég a
közvetett hatással van a legtöbb kere.-kédelmi nak az egyke okaiba és az előidéző tényező- Ford és Fiat autókkal, továbbá a Dunántúli
-ket-szüntetik, meg. Nem kell mást tennünk,
olyan bizalmat keltett és olysn csak tanulmányoznnnk kell olyan országok Autókereskedelmi Vállalat, a General Motors
"nem kér a ujágra,erőtmégis
nyújtott a kételkedőknek éa laijuilmat- rendszerét ahol a lehető legnagyobb kedvez Company Chevrolet Buik, Oakland, Pontiac
Ott olcsó, jó lanokoak, újult erővel lógtak a munkához. A ményben részesitik a többgyermekes családo kocsiaival.
A kiállítással kapcsolatban avatják fel á
magyar föld tehát, amellett, hogy nem tagadta kat Nem díszoklevelet adnak és'nem brnnzszombathelyi iparosok, székházát valamint a'
*át kap. r< meg önmagát hatalmas hozadékával uj életet
| vásárolunk,
árajánlatát.
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szombathelyi nj gazdasági szakiskolát A Vas
megyei Gazdasági Egyesület 50 éves jubileuma
pedig Szombathelyre vonzza az ország összes
garrüeági érdekeltségeinél' képviselőit és igy
a kiállítás alkalmával országos gazdagyülés
színhelye Mas Szombathely.
Tenyészálialkiállitas éa vásár is lesz a
kiállítással együtt Es ngyanosak a kiállítás
mintegy 20.000 négyszögölnyi területén nyer
elhelyezést
Ezenkívül a kongresszusok egész soro
zata foglalja le a 9 napos kiállítás idejét A
gazdákon kivül az állatorvosok, a női szabók,
a vidéki lapkiadok .stb. tartják Szombathelyen
országus kongresszusokat.
Az országos jelentőségű ipari és gazda
sági esemény Szombathelyre vonzza az érdek
lődök ezreit akik részére a kiállítás rendező
sége 50 százalékos kedvezményes vasúti díj
szabást biztosított.
Megtörténtek az előkészületek már a
vendégek elszállásolására, -a kongresszusok
színhelyének kijelölésére és általában minden
olyan intézkedés, amely a legteljesebb mér
tékben biztosítja a. szombathelyi Országos
Mezőgazda-ági és Ipari Kiállítás és az ezzel
kapcsolatos vásár sikerét.
.
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Befizetett alap és tartaléktöke cca P 26,000.000.
Folyósít rövid é s h o s s z ú lejáratú
(35 évi t ö r l e s z t é s r e )

jelzálog kölcsönöket.
Legjobban kamatoztat takarék

betéteket.
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kívánságainak teljesítéséhez, annál jobb. Ré- I
- Levél a kultúráról.
Sziv>árVány paris fölött.
i szint a kényelemszeretet, részint pedig a nem- I
'Nagyságos Asszonyom, ideje már, hogy
. törődömség, de valljuk be őszintén, bizonyos
Ringat bennünket a szokó vasparipa,
a most érkező gyümölcs és vetemény-primőDe a lelkünk vágya még gyorsabban szalad. j célzatossággal -is vezette azokat a köröket, rök közölt elbeszélgessünk kissé s szellemi
, akik mindig jól értették, hogy az iparosságot
Türelempodgyászunk elhánytuk már régen,
-j-miképen kell- meglatitamy-hóity-- kívánságaik tépléjélrről is, amelyre a- sokat emlegetettkultúrfölény mellett ha nem is nagyobb, de
, egységbe soha össze ne forradjanak.:
Az álmodott város lelkének zenéje,
.
talán ugyanolyan szűkségünk van, mint a
~l
Minden tOrefcvé.-em az, hogy az iparra
Mint bálvány sejtelem a szivünkön hallik.
testi táplálékra.
'
PS a. város lelett az estbe térő égen,
, i ság különböző szerveit közös nevezőre hozzam,
Dgyebár Ön is észrevette nagyságos .
Vés megtaláljuk azt a formál, amelyen a beSzelíd szivárványnak tarka ive hajlik.
' csületes és~őszinte iparos vezetők lalálkoz- asszonyom,-hogy a viszonyok némi jobbrafor- j
Sziues képzeletnek ragyogó játéka,
lység, ame'y el fog jönni és dnlásával ma. még mindig ott tart az intelli- .
Kőrengeteg Tőié óh el miért jöttél ?
amelynek el kéli jönnie, még nagyobb sojt gens középosztály, hogy nagyon kevés ügyei- !
Miért mutogatod drága koszorúdat
fog adni az iparos kívánságoknak és hiszem met fordít a szellemi táplálékra és azzal az
Mit rónai virág.szirmaból-kötöltél ?
• azt, hogy a következendő parlamenti kampány indokolással, hogy »élső a kenyér. —; lölös
Távolban elvesző végtelen mezőkön,
La magyar kézmüiparosság -zamara igen jelen- pénzét elviszi a mulatók,tánclokálok és bar-ok '
Ahol feléd fel csak gémes kutak nyuloak.
| tős lesz, mert nemcsak az Országos Kézműves kéteslevegőjű termeibe, hogy a könnyű szóra
Selymes zöld párnákon pihenő pásztorok
i Kamarát, hanem a rokkantság és nyugdíj. kozásnak hódoljon és CQarlestonózás közben ;
Talán megbecsülnek, talán megbámulnak.
T biztosítást is fogja meghozni a magyar- ip.a- beszélje meg a magyar kultúra érdekeit érintő
.
rosság számára. A nyuedij biztosításnak még kérdéseket;
Sárga kalászoknak ringó tengerével,
Nehogy azt hiityje nagyságos asszonyom, <
[ az is a jelentősége, hogy egyszerre mego.duHogyha ö-szefüzöl fehér falu hazat,
j dik a magyar kézmüiparossagnak a hitel hogy ezzel szemrehányást akarunk tenni a !
Egyszerű emberek őszinte szivéből. I kérdése is, mert azok az összegek, amelyek szórakozóknak, -mert elég mentőkörülmény
Felkössön még hozzád szeretet alázat
1 az iparos osztályról,, részint az alkalmazottak siói mellettük és meg tudjuk érteni, hogy a j
Szürke kőrengeteg zajongó uccái,
es munkások nyugdíj alapján, részint az ipa nagy ájulásból magukhoz térve, hirtelen föl i
Karcsú szép ivedet nem is veszik észre.
rososztály saját nyugdiján befolyik, azzal Kell, akarják habtsolni a sokáig nélkülözött polgári .
Meghajszolt raboknak nincs joguk örülni,
hogy megoldjuk áz iparosságnak olcsó hitellel gyönyöröket Ez talán rendbea is van. De az I
Idejük sincs talán percnyi pihenésre.
már sehogy sincs rendjén, bogy a fokozatos
való ellátását isi -,
" - '
javulás csak egyoldalú örömök- élvezetére
Szétterülő rónán te vagy a magasság.
Sohasem remélt gazdasági és társadalmi vezesse az embereket és más oldalon pedig
Ott te vagy a szépség, sz elérhetetlen.
befolyáshoz, súlyhoz fog jutni az iparosság, teljesen elhanyagolják a szellemi táplálkozás
Itt az bittel torony majdnem hozzád hajlik,
amellyel
be ke.l teljesítenie a nemzet által szükséges folyamatat.
Itt az ember előtt nincsen lehetetlen.
az iparosságra rótt kulturális, gazdasági, de
Karcsú, szép szivárvány miért jöttél ide ?
Keveset olvasnak az emberek. Sőt tovább
szociális hivatást is. Igen termékeny idők ezek mehetünk és megáiiapjthatiuk, hogy ma már
Talán, hogy Parisban, ahova szaladunk,
a
magyar
kézmüiparosság
részére.
De
az
idők
Ragyogó színeddel elkábítsd a szivünk,
azok sem igen. olvasnak, akik eddig szívesen
Hadd higgyük, hogy most is, most is otthon méhében élő ideákat csak . egy egységesen lapozgattak egy folyóirat vagy könyv lapjai
vagyunk. gondolkodó éa egységesen .fellépő iparososz-" között Egyre fogy az olvasók számt, kiadók
Dr. Bempori EUk. tály képes maradandóan, — intézményeket mennek tönkre, lapok szűnnek meg és a ma
— és törvényesen megoldani. A sok akna gyar közönség nem akar észretérni. Pedig
munka, ameiy megindult az iparosság önálló nemcsak a kiadókról van szó, hanem róluk
megszervezése és független érdekképviselete is, akik fokozatosan elhanyagolják műveltsé
Az iparos egység felé.
ellen, mutatja azokat a hatalmas érdekeket, gük fejlesztését és a táncolásban kiélik mind
Irta: FrOhwirth m á t y á s , orszgy. képviselő.
amelyeket az iparosságnak meg kell védel
A magyar kézmű iparosság ez év Szent meznie. Ha az iparosságnak ez a feltörekvése azt, amit egy intelligens ember .szellemi fö
István napján Szolookon iparos kongresszusra kicsi jelentőségű volna, akkor nem támadt lényének, neveznek.
Vonatkozik es főként a mai fiatalokra.
készül. Az előkészületekről latható, hogy az volna az iparosság »jo barátaiban, hatalmas
idei kongresszus méretéiben és tömegeiben aktivitás,-amellyel albábák módjára mindén Álljon csak szóba nagyságos asszonyom bár
mely
fiatal leányismerősével és beszélgessen
felül fogja molni az eddigi iparos kongresz- önálló megmozdulást csírájában akartak elfoj
szasokat Minden eszközt megragadtunk arra tani. Dgy látom az első rohamnak, amelyet vele egy félóráig. Tapasztalni fogja, hogy a
is, hogy nemcsak nagyságban legyen tekin az iparosság ellenesei Indítottak, vége van, térden leloiérő szoknyán, a smiokelésen és a
télythozó, hanem lefolyásában legyen méltó a de a következő rohamokra is fel vagyunk chanestonon kívül vajmi kevés dolog fogja őt
érdekelni ezen a nyomorult földtekén. Es ha
magyar iparosság nagy ügyéhez
készülve és az iparosság érzi, hogy az első
az irodalomra fogja Terelni a szót, szomorúan
A magyar kézmüiparosság a szabad ipar nehéz harcok után sokkal acélosabb, legyei
fogja konstatálni, hogy ismerőse, aki a XX-ik
romboló befolyása alól még mindig nem tudja ] mezettebb a következő harsra. Az iparosság
magát kiszabadítani teljesen, de most látszik, emelkedését, szervezkedését, öntudatraébredé század modern gyermeke, legfeljebb Shakes
bogy az iparos kérdésben igen jelentős had sét seuki meg nem akadályozhatja, aminthogy peare! ismeri hírből és róla is csak annyit
mozdulatokat tehettünk, amelyek nemcsak a a természet törvényein sem lehet erőszakot tud, bogy nagyon szép képeket festett. De a
felső köröket mozgatták meg, hanem. az ipa elkövetni. Az iparos-kérdés rendezése biztos mai irodalo-x^l- aztán fogalma sincs.
Ugye, itt érdemes megállni, nagyságos
rosság halálos közönyét is megtörték.
uton van és azt meg kell oldania államférfi
asszonyom és elgondolkozni at elszomorító
A parlamenti kézműipari blok hangot nak és más tényezőnek egyaránt
tények fölött Hol vannak azok a drága, jó
adott azoknak a kívánságoknak, amslyeket a
Bízom fanatikus hittel, hogy az őst meg
magyar kézmüiparosság lelkében régen táplál, fogja hozni az egybefonódó iparosságnak saját színes emlékű idők, amikor a fiatal leányok
de meghallgatásra nem talált, mert egyes kö tagjai felett való győzelmét és az iparos még ahelyett, hogy mutogatnák a térdeiket,
röknek az volt a felfogásuk és érdekük, hogy kongresszus az idén megteremti, az iparosok odahaza ültek a színes lámpaernyő alatt és
élvezettel olvasgatták a könyveket és folyó
ha minél későbben jut áV^iparoesag a maga egységét
iratokat? Tempera mutantur...
Több figyelmet, több szeretetet és na
Magántanulók o l c s ó , felelősségteljes
előkészítése
gyobb érdeklődést kérünk az irodalommal
Budapest, E r z s é b e t - k ö r u t 48. I I . 12.
1189
szemben és sokkal kevesebbet a bokorugró
A l k a l m a z o t t a k n a k r e n d k í v ü l i k e d v e z m é n y . (Válasabélyeg)
szoknyák és a görbe charleaton-lépések iránt.
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Károly plébános I
szerdán átvette i j
Áthelyezett i
szentb-nedekreodi
tató, főapáti
Szenlrmna
tetett át tanárra a]
készparancsnoki
vács Tóbiás
tató városunkban, .
kellemes modoravil|
tétét és nagyi
sajnálkozást keltet;

Ur. Horváth í J
i visszatérvén,
vatal vezetését
Sorára Tóbiás
helybeli hitpka soproni,
tat
;i és a cser
_ itott meg. Ko•olt mint hitok- |
idő alatt is ;
a hívei szere- j
lozása altalános

Í

. Az adóhivatali r.keszült és hét
főn a hivatal _
ét uj épület
külsőleg is igen
helyiségek elrendezése is a 1 |yoinak teljesen
megfelelőek, igy
nyert az
adóhivatal véglett i
ipartestület
a Griff azáltaocmulatsáa mulatság
ig minden

Iparosok
ma este tartja 8
loda kerthelyii
gát A jelek arra
jól fog sikerülni,
lehetőt elkövet i

Weiszner
Félti „
ellen már
Zoltán sarvarndeii
itott a sárvári
régebben fegyelmi
ttasok miatt
főazolgabirósag hl
igokát köveMost ujabb súlya
állasától feltett el, amiért t "
Imi vizsgálatot
függesztette és
kiderítette, hogy
rendelt el. Az n
lazítások egész
a szabálytali
Isiért is nincs
özöne terheli a
lyeri.
kilátás arra, bogy
njtre. A szegedi
Felvétel a
—felem közli,
m. kir. FereoeJd
mán folyahogy felvételért
t ahhoz a
modhatni. A
karhoz kell intézni, folyamodó beiratkozni óhajt« — a következő
a) születési,
eredeti okmányok
bizonyítvány, b) H érettségi bizo
nyitvany, c) erkoasvj ny folyamodó
nemzethttsógéről esr bizaatóságáról,
át, hogy a fo
d) közhatósági biza
lyamudó hadiam,' lyamodó atyja
harctéri szolgálatot! a Karolyacsariaa, 0-tOzbatópatkereszt elny
sági bizonyítvány lUleioek foglalés arról, hogy i
kozásáról, vágyott
lakhelyükön,
t szülők mióta »
• több helyen
hol laktak azeidK,
-uzasuk régebbi
is laktak volna, i
jó előmenetelő
lakhelyükön,
"'lelök
gyermeegyének, vagyc
lekültek szép-'
kei s vagyontalan
ksükre tandijtsmber 12 ig "~
Az egyetemi i
mentességben
tező diasjőléti i
hallgatóknak '
• " k r e ; 1. Az.'
intézmények
1

f

1

JTí

S. o l d a l .

SlBltj

iz apátsági

.KEMENESALJA

32. szám.

egyetemi menza, amelyben napi l pengőért
teljes élelmezés (reggelivel) kapható & Az
egyetemi Horthy Miklós Internátus, melyben
« nsgymjse^ kb. 200 férfi és 50 nöhailgato kaphat havi 5
el«t Koiic, Tik. lébanos szent- pengőért lakást, fűtést, világítást. 3. Az egye
****** monij'
temi Botbkay Internátus, mely 50—ötf meneNyugii (_!
lyzó. A nyu- költ magyar ifjút fogad el jutányosán teljes
galomba T O O U ,
> szentbene- ellátásra. 4. Az egyetemi Szent Imre Kollé
dekrendi
izott körflok- gium, mely 50—60 egyetemi hallgatót vesz
^ I m i helyére fel.,méltányos feltételek mellett teljes ellátásra. t-v
Tihanyba. ü * s—
j rendház egyik 5. Az eeyeterni Szent Erzsébet Leányotthon,
légrégebbi Isja^
Aetben 49 évet mely 20—30 egyetemi hallgatóuőt részesít
tOltOtt lényig*Sjgfcesterl
lerházy lm- , mérsékelt áron ellátásban és nevelésben 6
. f* egy éfta^j,
_ j k járásunk- i Az egyetemi Diákjóléti es Diákvédő Irodai
SaEsak
ban, haiiera iabo E t u o is kivátó mely.a szegénysorsu és jóelömenetelü halljaJ előzékenységére'"Mihii
agos modora- * t*k_erkOlcsi és anyagi Umogatáaával intéz
,.ről..Hivatalét eMátg
lelkiismerete- I ményesen foglalkozik és őket a szükséghez
Pseu vezetu.
jeköttetésben I képest (tandíj, tankönyv, élelmezési, ruházati,
! *|l6k rendkivBj „ ,,-ra becsülték, gyógykezeltetési stb.) segélyekben részesíti. Az
• Távozása sokitii
érintett, annál j elösoiolt diákjóléti intézmények részéről en
S is inkább,
ire magasabb gedélyezni s/.okott kedvezményekért az illető
I kora dacára
il és szellemi I intézmények igazgatóságához kell folyamudni.
. üdeséggel im
eket A ma- I Egyébként ugy az egyes diákjóléti intézmé
té::»ilj.ys
: gnnk részéről
„ kormányzó- j nyekre, mint minden, az egyetemi' tanulmá
nyugalmat az ; nyokra a a helyi viszonyokra vonatkozó kér
nak, hogy jo|
igen sokáig désben, mindenkinek készséggel nyújt írásban
| Isten bőséges
, partján álló ! ia felvilágosítást az Egyetemi, Diákjóléti és
í elvethesse a i
, falai közölt { Diákvédő Iroda (Szeged, központi egyetemi vezett naggy ülésnek, Baross Endre dr. fesz a nem tud, mig a VTC egy szerencsés kiszökénevezetes ösi
Kívánatos annak bejelentése is, hogy a fel vezérszónoka.
sével megszerzi magának az Bto'só győztes
Azt a eaertteteTa nálunk övezte, j vételt kérő Szegeden hol szándékozik .magá
Helyből ujabb
Augusztusi búza vagyoováltság értéké. gólt és ezzel már vége is a részünkre sors
találja fel uj--!
nak
lakást
biztosítani.
tovább hala- ;
A m. kir. pénzügyminiszter a • vagvónváljság- döntő mérkőzésnek 3:4.
erőt, meríthet
Nem érduneltOk meg ezt a vereséget,
dásboz.
Orvosi hir. Dr. Holéczy Zoltán orvos, ról szóló IL törvény az J921 XLV. t e l . fe
.folyjl_ hó A én Londonra •tannlniányntra nt«- jezete értelmében a mezőgazdasági ingatlanok de Berdál megmutatta ezen a mérkőzésen
Vfeszi
~Dr~tiorválh I
'azt
hogy
tud felületes is lenni?-mert -bizony
"vagyoovaltsaga lejéDen Uzetendö Euza árát ar
j Károly plébános
visszatérvén, i zott. Rendelését folyó hó 22 én újból meg törvényben adott felhatalmazás alapján augusz három golt nyngodt lelkiismerettel a terhére
kezdi.
Távollétében
dr.
SzumrákJZoitán
kór
szerdán átvette
a'.al vezetését. |
tus hóra, q ként 27 pengőben állapította meg írhatunk. Védelmünk sem állta meg ugy a
házi igazgató-főorvos helyettesíti. *
helyét, mint ahogy est már megszoktnk tőle,
- AUelyezett 1 Kovács Tóbiás . _
Egy magyar föur nagy vagyonát a Ma
Nemzetgyaiázásért letartóztatott szom
| szentbenedeknod helybeli hitok- t gyar Tudományos Akadémiára hagyta. A bathelyi ácsmester. Fefl-rt Anlai ácsmester Job nem volt a msgszokott formájában,
' Utó, főapáli rend—in a soproni, { tragikus végetért Vigyázó Ferenc gróf teljee nem regeu tért haza Amerikából, hol 25 érig Siling bizonytalan volt és ezért kihagyott
Krausz elveszett a mezőnyben. Csatársorunk
| SzénlbavMdefciiam^Eáaot helyfiz vagyonátTrMagyar Tudományn- Akadémiára szívta ma .:i>t
amerikai szabad \siVHgőt. knzdött a tegodaadóbban,de igen sok é s ssép
; 'etett át tanárrá « n i és a cser hagyta. A végrendelet folytan húszezer kat Az egyik uap kissé besziviotolt Szombaton
készparancsooti t-tájaluf meg. Ko hold tehermenles föld (erdő, rétek, szőllök, lyen és afféle amerikai módon szidalmazni, akciót a balazerennse kisért és ba Berdál a
| vács Tóbiás en
rolt mint hitok- szántók) Budapesten két bérpalota, felbecsül kicsinyíteni kezdte a letiport, ronggyá : tépett sorozatos hibáit el nem követi, akkor is a
mérkőzést 3:1 arányban megnyerjük.
tató városunkba,
idő alatt is
országunkat asyócsárolta a saját maga magyar
Viszont ha a biró a mérkőzés vége felé
I kellemes modoranl; a hirek szere hetetlen értékű műkincsek és Rákoskereszt faját, bűnesett neki, mert a cséndórtég a
j tétét és nagyrtbrotjg/ozisa altalános úron két kastély gyarapította a Magyar Tu durva ácsot elfogta, letartoztatta és mivel a nem veszíti el energiáját akkor a játék nem
dományos Akadémia vagyonát. A végrendelet
fajul
el,
és a mérkőzés még ezekkel a potya
sajnálkozást kelterendelkezik a vagyou jövedelmeinek felhasz nemzetgyalázás elsőlnkou is a királyi tábla gólokkal is biztosítva lett volna szamunkra.
!
Az adóhivatal .készült és hét- nálása tekintetében is. A vagyoonak örökidökig hatáskörébe tartozik, Győrbe szállította. Tekin
De most már ebben meg kell nyugodni,
j főo a hivatal áláttételt Az uj épület meg kell maradni, mint alapítvány, csupán tettel, bogy amerikai állampolgár és szökéstől ha idehaza él is pártolt tőlünk a szerencse,
i, külsőleg is igen
helyiségek el- annak jövedelmei fölött-rendelkezik az Aka lehet tartani, azért a fogvatartást elrendelte akkor még mindig bízhatunk abban, bogy
i rendezése is a I
yokoak teljesen démia. Vigyázó Ferenc gróf tragikus halála a Tábla. ítélet f. hó 7-én lesz.
c-apátunk a Veszprémben megtartandó mér
1 megfelelőek, igy
nyert as megtanít bennünket sokra becsülni az egész
Eljegyzés. Szabó Aladár Adorjánházán kőzését nagyobb gólaránnyal megnyerheti, ha
! adóhivatal végleges
séget és sokan mégis milyen mostohán bán eljegyezte Marti.u Jankát,
•
egy-két poszton a játékosokat kicseréli friss
nak vele. Pedig az embernek mindene az
Pénzügyőrség házvetele. A magy. kir. erővel.
Iparosok W
. feli
egészség.
Látjuk,
hogy
egészség
nélkül
mit
ér
pénzügyminiszter a helybsu pénzügyőri sza
A revansmérkőatés ma vasárnap délután
ma este tartja g
a vagyon Vigyázó Ferenc gróf esetében, ö kasz részére megvásárolta Gottmann Adoll 5 órakor lesz Veszprémben, ahova csapatunk
loda kerthelyii^iásfin
rengeteg
jövedelmek
ura
volt,
megszámlálha
ma
délelőtt
iodnl, varosunkból sokan elkísé
Mester uccai bérházát amelybe a héten már
gát A jelek arra
tatlan pénz fölött uralkodott legényember át ia költOrOtt a pénzügyőrség
rik a csapatot erre a sorsdöntő mérkőzésre
jól fog sikerülni,
volt és nem volt boldog, mert ami a bol
lehetőt elkövet •
Sport Szerencsétlenül kezdődölt a ré a délután fél 8 órakor induló vonattal.
dogsághoz kell, ami annak a fő feltétele, az
A celldömölki forgalmi adóhivatal érFelfüggeszti* fcyzö. Weiszner nála hiányzott Betegség gyötörte, melyre egy szünkre az osztályozó mérkőzés és amint az
Zoltán sarvu
arriamlyző
_
ellen már bécsi szanatóriumban keresett gyógyulást de események mutatják, még szerencsétlenebből , tesiti a bercsépiOket hogy a om. magy. kir.
i régebben fegyelmi
litolt a sárvári hiába.- Mindent áldozott volna az egészségért, folytatjuk. Nem kedvezett nekünk a szerencse I pénzügyminiszter ur a 95103—1928. számú
főszolgabiróság t -—jsztasok miatt de azt nem tudta többé visszaszerezni és egy már akkor, amikor a győzelmi táblánkról aa I rendeletében a korábban kiadott 68295—928.
; Most ujabb sólya amaugokát köve- hirtelen elhatározással levetette magát a sza MTK-vel játszóit első 5:0 eredményűnket egy ] szamu rendeletének kiegészítéséül elrendelte,
]' hogy a oercseplök általános forgalmi adó alapállasától íel- natórium negyedik emeletéről és Összetört szerűen csak let'irölték. t
j tett el, amiért a I
Még ez az eredmény letörlés talán nem , jához a gépész és lütőt megillető kereseten
—ti vizsgálatot tagokkal terűit el- a kövezeten. Mindenünk az
. függesztette éi
Ikideritette, hogy egészség, ha ez van, mindenünk vau, akkor is jelentett voioa részünkre akkora vesztesé | kívül a cséplesnél alkalmazott egyébb munrendelt el. As
tltataaáilmilttrtasok egész gazdagok vagynnk még anyagiak hiányában get miut amennyit veszítettünk játékosaink ; kasok (etető, adogató, hordási végső munkaa szabály:—
özöne térbéli t agtj [Biért is nincs i s Vigyázó Ferenc gr öl esete legalább erre testi épségében az etsö mérkőzés után. Ezt ; sok) keresete hozzá neoá számitható; vagyis
szomorúan kellett tapasztalni a mult vasár i a cseplőgéptniajdonos a cséplésnél közremülyeri.
i kilátás arra, hogy
tanít, meg bennünket.
napi mérkőzésen, amikor halfsornnkat tarta í ködő etető, adogató és bordást végző munká
Felvétel a
íre. A szegedi
- A pénzügyminiszter XXIV-lk jelentése lékkal kellett helyettesíteni és a többi játé sok részére kifizetett járandóságok után áltam. kir. Ferenc JéaaflBytgye
-,-gyetem közli, az ország pénzügyi helyzetéről. Bud János kosaink rugalmasságán is erősen észrevehető láeos forgatói ádot nem tartozik leróni. —
hogy felvételért
Jfayaraán folya- pénzügyminiszter most adta ki XXIV-ik jelen volt az előző vasránapi kemény mérkőzés.
'. Felhívja egyben a forgalmi adóhivatal a bórmodhatni. A IsM [kérést ahhoz a tését az ország pénzügyi helyzetéről a június
Már a mérkőzés megkezdésének harma , csépiőket hogy hitelesített mázsakönyvükben
karhoz kell intem
folyamodó be- , 1-től június 30 ig terjedő időre. A jelentés dik percébén megszületett az első szerencsét ' a teljes bérkeresetet vagyis az általános for
iratkozni óhajt at
" a következő I szarint a júniusi bevételek llf4 millió pengő len gol ellenünk egy 40 méteres szabadrúgás galmi adó alól mentesített etető, adogató éa
eredeti ofcmányt*
a) születési. vel haladták meg as előirányzatot Az egész ból és állíthatjuk, hogy ez a gol annyira be i bordást végző munkások keresetét is tartozik
bizonyítvány, b) Ws érettségi bizo- 19S7_28, gfjitségvetési évben összesen 961'4 folyással volt a játékosokra, hogy a további bevezetni
*
nyitvany, c) erköisfriny
<ay folyamodó millió pengő folyt be, ami 101'é millió pen küzdelem az ide-oda kapkodás, a fejvesztett- j - . Október közepén tartják a Magyar Hetet.
nemzethüsegeről fcsfagbizhatosagáról, gővel több » havi költségvetésekben erre az Bégnek lett a következménye, amit a VTC ; Bírt adtunk arról,.hogy a kormányos a gazdj közhatóság! 'biusfrról.>i hogy a fo- időszakra előirányzott bevételeknél. A i egyes erősen kihasznált és így rövid egymásutánban • dasági érdekeltségek már hónapok óta foglalhadiam,. tfloly;ramodó atyja hónapokra készített költségvetésekre azonban a gólok száma háromra szaporodott ellenünk í koznak a Magyar Hét eszméjével, smely végre
lyamodó hadi
harctéri szolgáW* a Karolyacsa. a mult hónapi jelentés.szerint s kiadások 7 éa bizony csapatunk csak az első félidő vége < valahára mégis csak a közeli .megvalósuláspatkereszt elnyer**) . ha, 0_köz6ató- millióval haladták meg a bevételeket és igy felé tért magához' merevségébői és Komatita ' állapotába kertit Hermann Miksa kereske
sági bizonyítvány kj laöleioek foglal s havi költségvetések végösszegét figyelembe egy remekül kidolgozott góllal szépitette az delmi miniszter elhatározta, hogy a legerőtelkosásáróL vagyon
ás arról, hogy véve az 1927. és 1928. év költségvetésében első félidő befejezését 1:3.'
, jesebben felkarolja as ügyet a as elnöklésével
^ lakhelyükön, a bevételi többlet 94-8 millió pengő volt
a szülők mióta
A második félidő már állandó CESE I legutóbb tartott értekezleten végleg elhatározhói laktak azelóU.i.fien több helyen
Naggyülét a borfogyasztásiadó eltör fölénnyel ifidül és eléri csapatunk a kiegyen ! ták a Magyar Hét megrendezését, még pedig
—lásuk régebbi léséért. A Magyar Szőlőagazdák Országos lítést 3:3 eredmény ntán a játék tulheves : őszre, október második felére. Ez termésseis laktak volna, tsaSkozásu
jó előmenetelő , Egyesülete augusztus havára országos tiltakozó iramban folyik tovább, mindegyik csapat erő | tssen anyagiakon ia mnlik. A kereskedelmi
lakhelyükön.
Tatok gyerme- gyűlést hiv össze a borfogyasztásiadó meg sen kOzd a győztes gólért, de Horváth Győző miniszter már meg ia kezdte a tárgyalást-a
egyének, vagy
aekültek szép-** szűntetése érdekében. Ez ügyben utoljára lerugásával és Krauaz inrándulásával -mkat \ pénzügyminiszterrel az összesen 160.000 penkei s vagyontalw
•sükre tandíj 1926 ban rendezett az egyesület tiltakozó veszítünk, de azért csapatunk még mindig ' gőre irányzett fedezet felének előteremtése
tember 18-ig M
as egyetemi í naggyfllést, amelyen kétezernél több szőlőbir kemény ellenfél marad a mezőnyben, de a iránt, mig as Összeg másik leiét a kormány
mentességben
tező diákjóléti tokos vett részt A Szent István hetére ter szerencse üldözi akcióit és'eredményt elérni a gyáripari érdekeltségektol várja. Erre vohallgatóknak
•esőkre; 1. Az
intézmények ájfáwktezésak

5 5 *steniségkitétel,
szentségelté* delelőn
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4. oldal.
natkozóan mar mégis iodoltak a tárgyalások
es előre látható, hogy a szükséges Ősszeg
előteremtésének nem lesz semmi akadálya.
Az egész akció vezetését, admiaistrálását és
lebonyolítását a. Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara vállalta, smely a szervezés mun
kájának elvégzésére egyedül a legalkalmasabb.
A Kézműves Kantára kérdése. Augusz
tus 18, 19 és 20-án országos iparóskongreszszna lesz Szolnokon, smelyen s régóta vajndó
kézműves kamara • kérdése el fog dőlni. A
parlament őszi ciklusában a nehéz helyzetben
levő iparosság minden aktuális problémáját,
legfőkepen pedig a kisipari hitel, a biztosítás
és munka lehetőségek kérdéséi s Ház elé
viszik. A kongresszuson az ország minden
részéből számtalan iparos fog részt venni.
Akiksek a szívműködése gyenge, eről
ködés nélkül ugy érhetnek el kőnnytt székelést,
ha naponta reggel éhgyomorra megisznak egy
kis pohár természetes »Fereoe József, keserüvízet Sáivszakorvosok megállapították, hogy
a Ferenc Jozasf víz súlyos billentyűhibáknál
is enyhén, biztosan és mindig kellemesen hat.
Kapható gyógyszertárakban, drogériákban-és
füszerOzletekben.
Háziipari tanfolyamok kérelmezése a
győri kerületben. A főldmivelesűgyi minisz, teriam által az 1928—22. évben rendezendő
, háziipari tanfolyamok előjegyzése folyamatba
felügyelőség fellmja mindazon községeket,
egyesületeket, erkölcsi testületeket, melyek az
1038—29. év telén háziipari tanfolyamok
rendezését óhajtják, ezirányu kérelmeik folyó
évi szeptember hó 15-ig való beadására. A
tanfolyamok munka-anyaga kosárfonás (füzvesszöből), gyékényfonás és szövés, szalmafo• nás és seprősét-.'.- lengericsnhé-fónás, fafara
gás (gazdasági szerszámkészités), vészonszövés
női kézimunka (csipkeverés, hímzés).. Ezen
lentebb felsorolt munkakör valamelyikéből,
esetleg többől is (külön lér&ak, külön. nők
részére)- kérelmezhető tanfolyam, kívánatos
azonban, hogy olyan tárgyú tanfolyam kérelmeztessék, melyhez a nyersanyag helyben
vagy a közeli környéken kellő mennyiségben
rendelkezésre áll. A tanfolyam engedélyezése
iránti a löldmivelésügyi minisztériumhoz cím
zett bélyegtelen kérvények beadandók: H Kir.
Háziipari Felügyelőség Győr, Zrínyi-u. ő.

A szellemi munkátok fsrjalmi adója.
A budapesti ügyvédi kamara legutóbbi ülésén
határozatot hozott, amely szerint sürgetni fogja
az ügyvédek forgalmi sdójának a megszünte
tését. Szeptember elsején általános értekezle
tet hívnak össze és csatlakozásra fogják fel
szólítani a többi szellemi foglalkozása testü
leteket is, tehát - az orvosokat, Írókat, hírlap
írókat .és tervező mérnököket. Az akciótól
sikert remélnek.

Legújabb felvételű, m ű v é s z i
celldömölki képeslapok
• ok

kaphatók

Dinkgreve Nándor papirkeresk.
1

titkos Ilona hivatalaoknő, Zllahy Irén '
balerina, Csontos Gyula festőművész, Király
Eraö könyvelő. Érdekes és szenzációs lelep
lezést közöl legújabb számában a Színházi
Élet arról, mik voltak Budapest híres színész
női és színészei azelőtt. Meglepő dolgok ke
rülnek a Szicbázi Élet riportja révén papvilágia. Incze Sándor népszerű hetilapjának uj
szamában bemutatja Schakespearé Romeo és
Júliáját fOrdőtrikóban, Érdekes képes beszá
molót közöl ezenkívül az uj szám.a pesti
Jane d'Arc ról, aki fél a fekete hajú nőktől és
mindenkinek megmondja a jövőjét. A Színházi
Élet uj száma hoz az amsterdami olimpíászrót először abszolút részletes képes beszámo
lót, amelyben a nagy verseny népszerű sztár
jairól és izgalmas momentumairól számol be,
ezenkívül rendkívül olvasnivalót, több novellát,
regényt és két színdarabot közOl az uj szám,
amelynek ára 1 P, negyedévi előfizetési díj
1(1 P. Kiadóhivatal: Erzsébet-körút 29. Cinege,
az inspekcios, CsTrkefőgS gazember es Dávid
contra Góliát c ítjarétréfák és ezekről sziodarabjegyzék kapható a "Színházi Élet színdarab
osztályánál Bndape-t VIL Erzsébet-körút 29.
A világon minden 64-ik ember autó
tulajdonos. Az amerikai .Department ofCommerce. statisztikája szerint a világ minden
64-ik embere autótulajdonos.Tavaly az arány
szám 1:66 volt. A számítás alapját 1900
millió fötdi lakos képezi. Jelenleg üzemben 29
millió 700 ezer autó áll. A vezetést az Egye
sfiit államok ragadták magokhoz, ahol minden
ötödik emberre esik egy anto. A sorrendet
Abesszínia zárja be, ahol az arány 1:91.743hoz: Franciaországban az ará-iy 1:41, Angliá
ban 1:41 hez és Németországban 1:137 hez.
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The Őhampion kerékpárokat

ékpárokat

-

'mélyen leszállítva havi
20—30 pengős részletre,
Kerékpáralkatrészeket
bármely kerékpárhoz
nagybani g y á r i árban.
Külső gumi 6-80 P. belső 2-10-töl, lánc és
pedál 3-20-tól feljebb. Láng Jakab és Fia
kerékpár és guminagykereskedők Budapest,
VIII. ker. József-körut 41. szám. 972
Árjegyzék 700 képpel ingyen.

h
Küldje

u d v a r i lakás
azonnal kiadó. Cim a kiadóban.

j leszállítva havi
j pengős részletre,
tralkatrészeket
k kerékpárhoz
n g y á r i árban.
ílO-töl, Jánc és
• Jakab és Fia
jkedök Budapest,
41. szám. 972
I ingven.

Jttrartya
uj házban

Budapest, 1
Telefai:-

mellékhely

i t n e k
ónnal kiadó.
vatalban.

uuSto R h e n á n i a f o s z f á t . * wtÜ'St

rak. tréfák

Az állami kedvezményes, illetve kamatmen
tes akcióban részesül, ha nálunk idejében a
azükségisndö műtrágya mennyiséget beje
lenti. 23—26 • / . ó s könnyen, ohlható fosz-

Egy3i

Nem mart Nem savanyít! Nem csomósodikI . Örök árban
Talajának savanyusági fokát pedig azonnal
vek
megismeri a legegyC X I r l f PI1 V " ', tfiriptí/Mni
t é k b a n .
szerübb kezeléssel, , „ P 0 I U T B I i y
1
Celldöni
i talajreaktió (pH)meghatározó készülékkel. Ara j
altalmas konfeOperettek, színmüvek, tréfák 1Q. P. Az utódállamok részére beszerezhető: színmüvek, kupOUKES é s HERZOG c é g n é l
^erok kaphatók.
Budapest V. Géza-uccá I . (Telefon: Automata '
és
zenemüvek
t és komédiák :
Az Ébredő Magyarok Egyesülete tudo
Msgán- varrj
288—09. és Automata 122—74), valamint mű
1 flö
P !.—
másra hozza, hogy senkinek, semmiféle címen n a g y
alkalmával
trágyákat forgalomba hozó előkelőbb cégeknél.
v
á
l
a
s
z
t
é
k
b
a
n
.
sem az egyesület névében, sem az egyesület
sebb ottboa 1 nő
térti
1
nö
t.—
kebelébe tartozó Sas. alakulat, valamint a Műkedvelői eJötdásra alkalmas konfefeltételek
1*5
L—
munkás szakcsoport, illetve a Magyar Fascista reocierek, kabpr^tréfáfr, színművek, kup Alsóságon a Bazaltbánya kö-1
érkezés
2 Dó
Munkás cimü lap számára gyűjtésre vagy
iLMérfilnő
előfizetési dijak felvételére megbízást nem lék, népdalok é> táncslágerok kaphatók. zelében, teljesen
Grand M l Zs. 2 férfi 2 nő 1. uj házban
t.—
.3 nő 1 férfi
adott. Bárki, bárhol az országban ilyen cimen Kis színpadra, alkalmas- kabarétréfa^ és komédiák :
Budapest, 11 férfi 1
P !.—
az egyesület nevében pénzszerzéssel foglalko Első tanítvány, Szenes B. 2 férfi 1 nö
(só
2. —
A
fecsegő,'
(X
Uavnioíf,
1
férfi
1
hű
1.—
mert
20%
zik, mint csaló a hatóságnak átadandó. Bu- Feleségem cipője, Békcffy L.- 2 férfi 1 nő
1.50
IBÍ. ...
lap ék
day Dezső sk.
Fogadjunk, Szilágyi L. 3 férfi I nő"
• -'
I. 2" férfi 2 nö
10'/.
i.—
Főnők ur neje, Liptai LT~. -férfi 2 nő
férfi
való helyiség azonnal kiadó.
Az Ojság uj száma mulatságos híreket Dávid kontra Góliát, -Bus Fekete C. /-férfi 1 nö
arainkat
iB. 2 férfi 1 nő-1.
közöl az amszterdami olympiaszról es « bu
Gazsi és .Mercedes, Harsánvj Z*v.2 férfi 2 nő
2 térü 1 nő
1.—
5 pengőt
Cim'a kiadóhivatalban.
1.—
dapesti politikai, színházi t- strandznerközé-' Gólya és Gizike, Har^nyi i^sj'j-nő 1 férfi
mert gyakg
2 nő
1.—
sekról. A Bölcs Rabi remekel. Moistványszá- A gyászruhás hölgy, Paízs E.' 1 férfi I nő
-aavsii i'siiMiis iiiBtassaBaeiOBBBSBBasssstzfcapi-: J
Haide,
Harsány.
Zs.
2
férfi
2
nő
3
férfi
1
nö
1.—
mot ingyen küld a kiadóhivatal. Budapest VI. Harmadszor, Liptai I. 3 férfi 2 nö
lioO Kitűnő hanga, egész rövid, kereszthuros 1
F. 4 férfi 2 nő I . —
Ö-occa 12.
1A házi. barátnő, Szentmiklőssy I. 2 férfi 2 nő
B. 1 férfi 1 nő 1.—
Elsőrendű I
vas szerkezetű 3 pedálos
HázasságkozvetitÖ, Paizs E. 3 .férfi
magyar színdarab
. A száraz nyár következtében értesü Házasság tündérországban. Szenes B. 2 férfi 1 nö I . —
Celldömölkön
léseink szerint cséplés után már több helyen Hogy kell udvarolni, Guthy S. 2 fé.rfi 1 nö
1.—
i—
tapasztalták, hogy a buzaszemeken több apró Homokzsák, Szökc Sz.
ezen eWcy*, I szerkeszti
!.—
repedés van, mint az előző években. Ennek Az idegen lakás, Forr.) P. 2 férfi 2 nő
nálunk
Az ismeretlen tettes, Vadnai L 3 férfi I nö
1.— eladó,
néhány
darab
szép
következtében a rézgálic csávázás csak a Iphigeni Siófokuszban, Karinthv F. í férfi 2 nö 1.—
l y e z é s .
legnagyobb óvatosság mellett eszközölhető, de Jönnek a szép téli tsték. Szenes B. 1 férfi 1 nö I . — és jó bútor és antik bútor is
célszerű lenne, ha a gazdák teljesen áttérné- Fenti színdarabok, valamint miden magyar színdarab
Celldömölk é s
. nek oly csávázószerek használatára, amelyek megszerezhető és megrendelhető Celldömölkön kapható felsómesteri tanítónál.
őnsége b. tudoa vetőmagvak csiraképességét sohasem támad
a Kemenesalia szerkeszt
Nov. I-n] ilkön a Kossuthhatják meg. Ma már több higanyos nedves és
oly megbízható porpáeoló szerek is ismere
S z í n d a r a b o k ]
m a i
tesek, amelyek semmi esetre sem ártanak a
vetőmag csiraképességének. Hogy ezen körül
a legnagyobb választékban kaphatók kiadó. Értei
etünket
egészségügyi, gazdasági , é s
ménynek milyen fontossága van, azt majd
Dinkgreve Nándor papirkereskedésében. T^nc csend
turisztikai é r t é k e
t-özletünket
aug.
saját kárukon tapasztalhatják a gazdák, mert
lát hazunkba heigen-sok esetben a rézgálic hatása következ cimü könyv, mely óriási*- érdeklődést
váltott ki az egész országban, megrentében holdanként több q ás termés vesztesé
Gabonaárak a fcrti piacon.
get fognak szenvedni. Az idei aratásnál -, I drihelő lapunk szerkesztőségében - július
onásra hozzak,
A Celldömölki Hitelszövetkezet, mint s Fntnra
jóllehet a mult évben nem volt ilyen n»gy j 10-ig 6 pengős kedvezményes árban,
Ne szeri lazietiinket kibömegbízottja jelentése,
meleg éa szárazság — sokan tapasztalt k, nivasóink érdekeit szolgáljuk, midőn e
Celldömölk, 1928. auguszt 2.
| divata női kalabogy a rézgálic csávázással szembe a! " ' a
Buza
25 80
tartunk.^
modern csávázószerek-használata ntáflr elér; becses művet fenti kedvezményes- árbaD
Rozs
2380
bírjuk "rendelkezésükre bocsátani.
termény eredményt, az Összehasonlítás mindig 1
rtfogást itérve,
• Árpa
23 50
a rézgálic terméscsökkentő hatásának a meg- ' Július IO-ike után a mű á r a 6
mig köl
14 tiszteletttíl
Zab
21 —
állapításával járt. pengő lesz.
- Koczor
Tengeri
,
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