X X . " évfolyam.

,1

KEMENESALJA
Celldömölk, 1929

október 13.

42

Art 20 tlllér

siám.

I

li

•ft ItiawIftlliYli'r'

Miaieleritk mlwüeii vasáréti isyusl. =

ElOfi'-iesi :ir : n-gy-edévre 2 pengő, félévre 4 pengő,
''

f

ő*=íZ é v r e 8

pellgő.

-

Felelős 'iia ltrsztó~es kradtr:—-

DINKQREVE NÁNDOR.

Hirdetés dija előre tizotcndS.

llinkgreve

Kandúr

kötryvnyonidája

ü.idomölkOa

ide iweza-udők a szelelni resti meto köziemfyak.

hlirdetes~k

es

I n : .1-i.::

1110 p .

pznleiekek

Gyalázatos hamis vád.

A magyar ifiaságnak sportszerű hadseregével cserkészek, leventék és
nevelése,
erkoicsi fegyelmezése elleo tűzoltók nélkül is, az állig felfegyverzett
Irta: dr. Szontagíi T a m á i , ;i T!> :s.' .:r. v.
pedig, amint az- a cserkész és levente vilagtisdsereggei szemben is örök vészé- "
Mély felháborodással fogadta á hirl alakulatokban lörteuik, még a trianoni delme marad a békének, mert egy meg
" - a magyar közvélemény, hogy az angol tióhér paragrafusok alapján sem emel dönthetetlen erőssége védelmezi: az
" munkáspárti kormány bemutatkozásakor het vádat"senki joegal ellenünk.
igazság! Amíg ez az igazság nem győz,
Ayles munkáspárti képviselő ÍOterpellá- i
Józan ésszel nem is tudjuk elkép tnig hazug itéleiek,- tolvaj erőszakosai.
>i ' cict terjest/lett elő, melyben Magy.iror- zelni, hogy ez á két jámbor angol kép gok, ezer év jogát, kulturmuokáját meg- s
"* szagot tiltott fegyverkezésiéi -és bosszú- I viselő közvetlen tapasztalat és valame csúfoló gazságok el nem nyerik bünte
álló hadiáraira való titkos készülődéssel . ly, s elfogulatlan személyes utánjárás tésüket, addig a békét, a világ békéjét,
y- ', vádo.ta m.g. E/. az ép o!y arcátlan, alapján ilyen hapneresztő valótlanságok a müveit emberiség békéjét sem gyalá
;i ' mint alaptalan vád egy aogol pacifista pnbliVAására vállalkozott" volna. Ellen zatos, hamis vádakkal, . sem romboló,
ir egyesület »No more war<_JNo legyen ben a két kirohanás egyöntetűsége, az gyilkoló acélszörnyekkel, sem' tengernyi
i löbbtliiáb-jrujci nü lapjában a napokban I egyik szereplőnek, a*iiii szociáldemok hadseregek ártatlan vérkiontásával meg
'" • a'"hazug.-.Vgok és tervszerűen beállított i ratáinknál történt vendégeskedése, vala védeni nem lehet !
ferdítések • légiói által körüitámogatottan j mint a magyar munkásvezéreknek a
Lássuk angol munkáspárti képviselő
nyomtatásban is napvilágot látott.- E levente intézménnyel szemben, láplá11, uraim I Békebarátok! Hadd
,. förmedvóny ni^ielenése^csodáratos vé ": lói ismert gyűlöisége teljes jogosultság-1 az a béke! Mi is arra várunk!
• letlen folytán (?) összeesel! Reonie i gal vezet arra a feltevésre, hogy ezek
•
" Kir. jdvári és tamarai fényképész
Schiiiilhttek, eny másik angol munkás- i' a" gyalázatos angol vádak készen kapott
párti, képviselőnek, — aki történetesen információk anp-tn.. készültek és az .
K O S S
A K
.o.^o .,
• ennek a paatisla alakulatnak egyik ve- i információk forrását kizárólag a ContiBudapcstj IV. Kossuth Lajos-u. 12.
ő zére — a bvjdaj)esti vendégszereplésé- !| uccában kell keresnünk
Előkelű müterern Modem művészi és ujszerfl
szinesfeivételek, miniatűrök és művészi leve
!. i vei. Ez á derék atijzol képviselő," akí a ii • Ez "a megáll apitás természetesen,
lezőlapok. Régi fínytteptk élethű itagyitása.
ü Népszava szerint Magyarország " lelk<n ' nem lehet mentség az angol n.unkás- '
j u I a 11 y ti s á r a k !
baráttá — i::i:l á magyarországi szoci- ; párt képviselőinek minden tárgyilagos- :
áldemokratapárl vendége, Budapesten ]• ságol és emberi tisztességet arctií verő {
A közönség koréból.
• lartolt, előadásaiban a magyar belpoli- , eljárására, T i s z t á n az emberek tudatlan- j
' likai állapotok megítélésében teljesen í ságára számító, piuiasz vakmerőség vá- (E ruvatbaa közérdeke cikkeknek helyei adunk,
azonban a felelősség a beküldőt terheli. Szerk.)
, az Ayles-féle Jjioho'l .vádak alapjára he- ! dolhatja meg csak Magyarországot báTudomásomra jutott, hogy a tepvisí 6. lyezkedelt é* ugy megleckéztette Cson- I borús készülődéssel akkor, amikor rabló
kamagyarorszáf! szegény intéző köreit szomszédai másfélmilliós hadsereget tar- lestOlet moit h-n ,-.-omi.,!ii tl e-.-:, az elotjárnsag olyan indítvánnyal jóit a kepviiwlőtesés »real;ciós« intézményeit, hogy ilyen l tanak állandóan fegyverben, azzal a tOlet elé. hogy az újonnan épülő tlzór-ejá
magas hangnemből bizonyára egy angol nyíltan kimondott szándékkal, hogy Ma
zerhaz építésének lanutmanyniasa vételt a
| gyarmat területén sem mert- volna szó- gyarországnak a megmaradl csonka ré- \ ^'>»(, pénzen; az adózok terhére, kni«jon ki
képviselőtestület egy tanulmányozóbizottsa'^•^«Otnt.
'.
-.
~--Mf^e^éíwwaic^jjiíJHB^^
w : N-roeUirszadba, mondjuk Berlinbe, a né- "
*'.
Ayles »elvtársi rágalmi irata >lc- | szállják és birtokukba vegyék.
metek lővaroíába. "
Volt-e, van-e csak egyetlen" tiltó
' leplezii Magyarországot, hoey a megMég gondolatnak is merészig, hugy ma,
i engedett 35.000 helyett 70:000 főnyi ! szava is a béke brit angyalainak a hum mikor az adózókból maholnap nem lehet ki
) ! katonaságot tart fegyverben és az álta- bug cseh köztársaságnak lázas fegyver szorítani az a.l.i. mikor 4 nép dmához veri
a i-arast mielőtt kiadna, mikor a nyomor, a
I lánca védkötelezettség alapján korosz-^ kezése ellen ? Kifogásolták-e valaha is munkanetküuaég nő, miáltal napról, naprc sze
bármely Tórum előtt, bogy a íegvadabti gényebbek, kofdurábbák le.-zdus a tui.piorn
' tálji nyilvántartásokat vezet "és fci'töná"-"'
. kat soroz. Küiöoösen a levente inléz- katonai diktatúra alatt üvöltő Szerbiá egerénél, mikor a szülők uem tudjak besze
• | menyre hivja fel a figyelmei, melyről ban és az erkölcsi züllöttség pocsolyá rezni at iskolába beiratk izo gyermekek tan
mikor á lakosság küzd az aiiaiaaoe
azt állitia, hogy kimondott katonai ala- jában fulladozó Oláhországban tiz év óta szereit,
nyomorral, akkor a község elöljáróságának
folyik
az
embervadászat
a
magyar
faj
j knlat. Föllentései oly ravaszul vannak
volna szive s ami több, volna péoze arra,'
, csoportosítva, hogy egy jámbor, érzelgős teljes kiirtására ?
hogy Németországba küldjOu ki egy bizottsá
Ha eljön az idő egyszer arra, hogy got és viselne annak a néhány ezer pengős
i angol miss borzalommal fogja megálla
pítani a végén, hogy azoknál az »elve- a változott viszonyok a megértés embe kiadásai:.
Az elöljáróságnak a mai koldus, gazda- "
I temült, vérszomjas magyaroknál' még ribb magaslalára sodorják majd fel eze
• a cserkészek és tűzoltók is . tömegmé- ket az >angol barátokatt, ép oly meg sagilag tönkrement- szegény világban ugyan
csak a fogához kellene verni a garast, mielőtt
vetéssel és emberi undorral kell, hogy bármilyen, még hasznos célra is kiadja_ «s
i száriásra készüődoek.
I
Ezekre a bosszantóan naiv rágal- mai informátoraikra tekintsenek, mint nem volna szabad még gondolatban sem fog
j makrád illetékes helyen, amint azt már ahogy lelkünk egész utálatával ítéljük lalkozói hásoulo hasson talán költekező kérdé
több izben meg kellett hasonló esetek el mi má őket ez ujabb, förtelmes de- sekkel. Jó.-hogy a képviselőtestületnek vannak
tagjai, akik á z ilyen fényűző, pénzfecsérlő
ben lenniök, ezúttal is megadják a va- Donciálásukért. Erre a szociáldomokrata, szándéknak ellentallnak es nem engedik ha
I lóságnak' megfelelő, higgadt választ, El- aljas mesterkedésre nincs.is tőbb sza szontalan célokra a köz.-ég pénzét elkölteni.
^Tré?riir-ma~az a téti;, hogy ez a kirabolt, vunk, itt már csak cselekedni kell, de
De hát tulajdonképen milyen feeskendő' halálra csonkitolt ország, fájdalom, még késedelem nélkül. . •'.
hásat akarnuk mi szegény celliek- csinálni,
hogy
azért Berlinbe—kéne utazni? Hintát venni
' a megengedett 35.000 főnyi. katonáját
Ayles és Rennie Schmith angol
sem tudja:fegyverben tartani, mert nirr- munkáspárti képviselőknek, valamint a mondjuk a berlini fecskecdőházról és annak
berendezéséről V
- ——
.
J
... ekkora
. L I . . . . létszámú
IAtc-.,ú inll zsoldos
-/SflIíinS világbékéért pihegő társaságuknak azon
csen'fedezete
Ne legyünk ml olyan nagyra, hisz olyan
hadserég horribilis költségeinek t hor ban meg kell mondanunk, hogy Cson- kit pont vagyunk a nagyvilág forgatagéban,
kamagyaro'rszág 22.000 főnyi liliputi hogy nevetsénés a mi heiioegésünk. Megázntán
dozására.
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nem binarn , hogv a viiag müveit népei, által |
magántanulók o l c s ó , felelősségteljes
előkészítése
elsőnek elismert mér:iO«.-!n... műszaki embe- >
Budapest, E r m é b e t - k ö p m t 4 8 . I L - I
H39
reiok nem tudnának ennek á kis, községnek ,
megfelel lűzoiló szeriarat tervezni. Nem aka ;
literen^ i p h a t ó
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 . (Válaszbelyeg)
rom ^éiriiiTni, h o í y a mi lővariisi vitastniü j
özv Wej
Ceiltűzoltó felszerelése müszikl szempontból aiatla j
volna akármelyik kü földi riláwvároa tűzoltó .
dö
berendez -ének. Nem akarom elhinni, hogyha |
legelsőrendübb. modern
barbol barinilven Újdonság van a lűzoilas j
terén, azt Budape-t azonnal á: ne regje. Ile •
csalAnl BzallorJi}cf u
ne I s m I)ŰIK mi ril»g Pestre sem, mert meg
erre sinc- sjOkaégDng, ...m pénzünk. Harad• junk meg mi csak a szorosan v.-!i vasi haj ó l be... l a l per.iánkban, m :• . . el a mi fej ődó fflvaror
delkeial
sónkba. Sz.Mnbi'helvr.'. megtaláljuk olt, ami
k e t , b í ' f;hür.k.
III, Zsigmond-ncca 35. Telefan: int 51-7—35
nekünk k'-n. Szombathelyen ha jo) tudom, a
Badacs
moit evtr- n fejeztei be az egyik'!tűzoltó szer.
Mépsékott ajak, modern berendezés, központi fű
d á k élli
Ltt a l i ó
tár épité-e'. ate.i hí • . y . r i .. modern iüz.uiió
Pincei
Ecylabdi.
tés, seleovliastlgáltatás, li«. Engedményt Uap ön, mint
teehnua nind -n w i n wyal fe.ha-znailak, mar
amenuyib ;i Szombathelyen Is -zük-éges vo't.
e lap előfizetője a Dnnára nezö SPLANADE nagyszállóban.
Ha .. nát ven p'oztt.ik es tényleg megépitjü a nti ki-d-d f-Csiejidó házacskánkat,
-a celii m T 't**knek megfeie-őteg, válnsziuűuH'
Kiska
Kovács Jnzs-f magiargencsi kántortanito lel
urtnm, hogy a Szombathelyen már bevall
olvasása, 10. Indiivaiiyok. 11. A tavaszi gyüles ház S sa
legújabb rnzotto mtt zaki berendezések n-kunk
is megtelelnek,
i
helyének é- zen gyüb'sr •••őador. kijelrtlésn. szökséü,. |
Megered a z e s j .
12. A gyűlés b.zar.sa.-A gyűlés 9 órakor négy??öj!ö.l
Ne legyünk nagyzolok, ir.-r: erre nincs
Megérkeaeit .. .gazi ó-z .iin-.y^t a me-. venfniével kezdődik. A gyü'és u an a Do eladó Érd-Í
szükség, H z-.bünk is ü " , meg „zuian c-un\»
mokns-vend •gl.'íben k. zös <-bed iez .
dolog is .--zí^y ibbtiak t-Mszelegni, mint ,lmr< leorlóiüa ugy eoi.liogy misod a^is d--pr.--z
Havasy !
szio érkezeit «z Aiian'i óceán f-ó.. S.andi
Uj iskola es toronyavatis. A
vagyunk.
uj i-k..Inját
zentinarmiii \.leanr-vli ek«
Ep "itisl ói-a-onv hoiíy •. (thK'ag lg :i návla északi tájai, fejő jön .. ina.-.d agos
sok községében iiem iu. I lK bf'i I.il.l M' -:dOt. d. pre.sszi i, áiraegy a dunautu-i dombokou e- és loroyál bénső«*ges. Ü11 ep-ei s.-r. teben
lenyuik >-zé-z' Szardíniáig. A ' időjárás u-iu mu t vasárnap avatta lel . ho y ijjei* •« köz- gb ' \x?. -•:.i];ani*i»;"t f*
adta tt. maga-z
. v.-sz tud..int. arról, h.izy közben Jdauiok tiis hívnia-•••nak M-nitni-z J .nos e-pr-s HS
lelósse tev ii ::Z Ilii Ut i K i>» ÍI m fiz-.vamink;
ahol
fi
le-icok
ailnak
a
h^.zr
in
és
Naev Saed. r lelkész az egyházi előkelőségek
-"végett. Ez a h v- -tn-p
mint a p--'is. Azért- v-i. , 17ZU .k lül W, Mi ter u-.t-v ".ét kérnek a vonaton. Az időjárás a jelenlét ellen, amikor a aag. -'.amb m ineujej.-nt '
.
lö'd
-vérkeringése,
egyetemes
r.-i
törvények
gamitat
0
van
ad
>«.
üüneplriü egy szívvel - élekkel, imádkozó
hel.flk m-g az adó - • p.
-zerint igazodik es minden lodómanyutik me
ajakkal k.>ri--k a mifid-n-k Drát áldástosztó
kai és tiz.ei-.ekk-' atu .-liiin ^rti', BHfft a
lelt
s-m
kór
•
ányozhátn.
Tuda
Z
ppe.m-n
-z. nt kegyelemért.
mai gazdsaagi h z••' :
.
a
levegőbe
járói,
n-*in
próbieiu.
többe
C-ikaszap r d ujabb í rheket. atinden fi-lart taka
Tanitóvátasztas. Az dorjánházai -r. f.
gobol
vagy
Newy
irkbo:
Briubz,
Tokióba,
ritsunk mez ma, in-rt •..•ni Midin., mit hoz a
gydlekez-1 a nyugatomba' ..•tmlo GaborjaniShangliaiba.
vagy-akár
k
.
i
r
:
i
ntazoi.
N
z.
-holnap e- meri arra -zi-i-.-gü.s le-z -»-ge-z.
Szibo J.naii hniyebe Parii.gli 'Izabela- v.csei
biztos.n. Aki pedig*Bérliubé akar mazo'. — hónapos kis babák utaznak e , r kilométere, reí. tanítónőt választotta meg.
ket repdlógep.n es c-ak nemr'gib-n kózöite
elmehet — d." .- —Q.n p-nze-i..
Tanítói beiktatás. A cildfimölni .agost' egy amerikai képeslap, hogy""- .., einnli^iirki--.^
ügy adófizető polgár.
. di ik Kanadán,)! évenle repuilg'ep n látogatja hitv. ivang. ai.yagvü eke. . a v,iii.i, rs közlurt Angliában lakó nagyszüleit. Átalakulunk, nklatásOgyi minszterium által a Degyedik
"rosgvaltoztuiik. modern ember-tke valtunk, a sorszáma 'anjt ,i állásra kinevezeti tanítóját,
J^egszépitő
könnyek.
l.chuika mezhndiioila a világol, csak egyetlen Szubo Jenői á ma- h'pnu de'ut.in félhárom
egy dolgon nem változtat és ez az id.'naras. órakor a teinpl. m. 1 tel.tisztel, t keretében
jHa jön b u s , lágy fcny-screggel,
Csodalatos terv szerint átsió'ag szeszélyes az Ingja üniiepe.yesen^eiktatiii.
Oh be szép az őszi reggel!
I alőjarás. A méteo/logia a legfrissebb tudomány,
T.nitoi helyettesitél Dnger József most
óriási szerepe van nemcsak a fadmiveié.-, végzett tanítót Szombathelyről a magyargeoj"ia but dúdol még a szél i i ,
' hanem a repülés szempontiabo. i - , de mind c-i egyhazkózseg mi-ghivta az üresedésben
Óh be szép az őszi dé is! f
eddig csak arra szorilkozhatik. hogy regisz levő tanítói auá-ra helyettesnek.
trálja az eseményeket. Izy aztán lassan lassan
Hirtelen halál. Dr. Szabó Lajos máv.
"Ha szikünket megsebezte.
"gy végzetes nagy erőnek e.-, h italomnak ja- forgalmi osztályt, helyettes aki hivatalos QgybeD
városuekban tartózkodott, -enaj. d.-.rl..ti.»5ií
rísíg szeme elótl. Az időjárástól nem tudja éves korában hirtelen rosszu. lett es mire a z '
Ha gijász-tóUcnt terül széjjel,
la.-z-: magát a varosban élő .-...o-r es orvos megérkezett, mar meghalt.
Jaj be szép az őszi éjjel!
| óriási jelentőséggel bir az időjárás a gaz
Katalin bál. A celldömölki Kath. Le
dara
is.
gényegylet hagyományos Katalin bálját no-*
Szép az ősznek éje, napja,
Az őszi ua;y szárazságot a Dunántúlon vember ho 10 én tartja,amelyre az előkészü
Mert Bánat az apja, anya.
már fölváltotta az esőzés. Épen ideje voltj leteket a vigalmi blzottaag. megtette s a meg- |
S mert a könnyünk halkan csengve, . mondja a gazda, mert az esőre szüksége volt hivők a jövő hét lolyamán szétküldetnek
I a földnek, szüksége volt a jövő évi termés
A sportegylet tombola húzása a legna
Hull belé az őszi csendbe . . .
nek. A Duna olyaft- alacsony viza! a-u volt, gyobh rendben a mult vasárnap megtörtént
Imgy a hájoza-t némely szakaszon be kell£!t_ Az egye-ület zilált anyagi helyzetén ezzel
Aradi Szabó lstv*án.
szűntetni. Szent Endrénél a Duna mar lábbal segitve van és hisszük, hogy az egyesület ve
átgázolható. Ilyen rend-.ivü i szárazságot rég zetősége igyekezni fog, hogy az többé ne ke Ötvös
óta uem tapasztaltak mar. A késői nyar e rüljön a maihoz hasonló szorult anyagi köXXIII.
hétén még 35 fokos száraz meleggel duhnn- rűlmények köze. A tombola jegyekből eladtak 1 rakva
Magyar J> Osztály
gött, vasárnap még megteltek a strandfürdők 10500 darabot, az eladatlan 1500darab sors-'
és meztelen fflrdőtnkós emberek sütkéreztek jegyérték veszteség a jól sikerült meccs be
k i r á l y i s s ) sorsjáték.
a nap.-n.
vételéből fedezve van. Igy a sportegyesület
De megeredt az eső, eltűnnek a kiraka- cca 3000 pengő haszonhoz jut. Természete
ibel
8 4 . 0 0 0 sorsjegy, 4 2 . 0 0 0 nyerem.
tokb.il a nyári fürdöcikkek, megjelenik az sen ez neír könyvelhető A ii-zta haszonként,
ceszüvetSaro
LegnapvubbnY'rerütiiy azerencés esetben
amely-az
occán a ragian, a- kabát alatt pullover, meg
mérrebből kell kifizetni a felmerült admi
kezetü»\
. Küzjionegész u
kezdődött az niazi ősz és a szüretelés poéz.lse nisztrációs költségeket A ilazta oyereség igy
kozpineétunk • .
hiánytalan, mert ujongva üdvözlik a szttrete- is tekintélyes összeg narad.
ben* v»J glarsunk
, lók a gyéren előbukkanó napsugarat, a nyár
álul' , '.<, kiváló
A vakondok védelme. A vasvármegyei
utolsó üzenetét.
miniseik' la nehéz
a i a z t g , fél millió pengő
gazdasági felügyelő jeimitése szerint a várme
' Jutalom és nyeremények: •' ,
gyében nagy mértékben folyik a vakondokok |
ingy hor300.000
40.000
10.000
I
Tanitoegyesületi közgyűlés. A Szom-. irtása, azért mert a vakond geroznáját értékes |
N'agv- vár
aoo.ooo
so.ooo
5.000
k borait
bathely-egyházmegyei róm. kath. tanitóegye- prémmé lehet feldolgozni. Miután a vakondok
laszlékW^
100.000
20.000
4.000
ielkiisme| sűlet kemenesaljai^köre október 14 én, hétfőn a mezőgazdaságra nézve igen hasznos állatok,
so.ooo
10.000
3.000
SaSStaafcWoCelldömölköp a róm. kath. elemi fiúiskolában azért a 24.685—901. -számú FM. rendelet a .
stb. stb. Suzeaen 7.722:000 penge, kéazpénzben
tartja rendes őszi közgyűlését az alábbi tárgy- vakondokot a véd-lemben .részesítendő hasit•4.000 sorsjegy közül 42.000 lehal
' sorozat mellett: 1. Megnyitó. 2. Supala Vilmos nos állatuk közé sorolta é» irtásukat általában
miaderr*mátodik sorsjegy kihuzatik.
J^^tSgazdák
1
celldömölki
tauitó gyakorlati tanilása. 3. El- (a veteményes, csemete és virágos kertben j
Az elsó osztály húzása már
állami d *
i
nöki
jelentés.
4.
A
tavaszi
gyűlés
jegyzőkönyrautatkozók
kivételével)
kihágásnak
minősítette.
!
1929. o k t ó b e r h é 26-án éa 29-én
j vének felolvasása. 6. Vanyót Tihamér dr. szent Ennélfogva felhivatik mindenki, hogy a vakon- :
A sorsjegyek hivatalos árai:
. Benedek-rendű hitoktató értekerése. 6. Kovács dokot kellő védelemben részesítse; mert akik ;
Egész
Fél
I .Negyed
Nyolcad
József sárvári elemi iskolai igazgató játékos, pusztítják, fenti rendelet értelmében szigorúan
24 P
3 P
ia p
számadási módszerét ismerteti a H osztály- meg lesznek büntetve.
Elöljáróság
kaphatók
- ZJQí-Jag«k--Jelvétéle -es a hátralékos
tagsági dUák btifcetése. otTénzrarvizsgálaLB.
sen előtérbe került a szövetkezeti tórvény Diufce"*"
-
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reformja, ami különben nemcsak a kereske uj járlat 72 fillér. Minden további sertés utan
Megszüntetik a magyar-osztrák vízumát
delemnek, de á'szövetkezett intézményeknek 60 fillér, 3. Minden két évesnél fiatalabb ló,
is fontos éríéke. Agrárius körök értesülése szarvasmarha, borjú vagy bivaly után, továbbá Már regebbeu tervezik áz Ausztria felöl való
forgalom
megkönnyítését. Valószínűnek tartják,
szerint a legújabb tárgyalások; aiapján ileté
korukra voló tekintet nélkül minden szamár,
kes helyen arra gondolnak, Hogy az OKH et öszvér'utáo.-"a/-ni járlat 72 fillér. 4, Minden hogy Ausztria legközelebb megszünteti -a-via szövetkezetek kOzpnnti bankjává alakitanák- két évesnél idősebb lő, szarvasmarha vagy zumkényszert ., akkor Magyarurs. ag is követi
ezt az eljárás*!.
at. Ezzel a reformmal kapcsoTÍtban a Hangya bivaly uthii az uj jariat 1 P 12 fiit - r.
A vadász. Eilüot a falu határából aa
»is az OKH legszorosabb ellenőrzése ala tog
Hogy lehet szegénvbol gazdag ember? utolsó színes kép: eltűntek a krniiipü garma
kerülni.
Ha sorsjegyet v e s z « XXIII JJ Kir. Qsztály- dak. A száraz tarló megbontatlanul ail, várja ... - -- HalálOZm. Szanttm Ignác „ispir.li J ö j j .
'•rkialJkrii' -a-s z t o - ^ -y " m -y—-.'.el tjjvV-|
a srar.Ti.j~x sZ.nitAÍ pedig varja az esőLA
- ! biöokos. 78 ízvus koriban mut vasárnap h.
8 millió pengőt fizet ki a 41. -Kir. Osztály- [kukorica tablak szarát kórói Csö.OktOl meg
' szas szenvedés utan elhunyt. Kedden temettek sorsjáték. . '
• fosztoTian mer- d .:aek a leveeőb , V ..levegő
nagy-zamu gyászoló kOzöoség részvételé mellett
A -or-jegyek árai:.egész P 24. fel P * o-zii pedig lassan lassan" fátyolos lies-zu szála*
Vasúti elgazolás. „Pénteieu döfbeo- a 12, negyed P 6, nyocad P 3. Sorsjegyek a { imbolyognak, megjelenik az ökörnyál. Az
Fehérvár felől jövő syor.svouat a Som.i'ih -gy fó lárusitónal kor au.lt szamhau mé,. kaphatók. [. ökörnyál rátapad a vadaáz kaiitpi-/n^riihájara, ^
, közeiében az ,.gjtk alj írónál elütött egy ökrös
Huziis mar október 26 és 29 én.
I megcsiklandozza az orrát;'de. roetíTl kUyája i szekeret. A .-teker ptizdorjav'a' tort, a rajta.
Az ékszerészek feketelisztat készitsaek I orrát is. A kutya szimato.va uvnk a nyom; ülő férd meghalt. • l l g az. ökröknek nem t.ir. a nemfizetpkrol A Nemesfémiparos ok, Keres • úak, majd megállja a vada:. A v.td vagy szetélit semmi bajuk-. A .vizsgalat megindul á. kedő* ,s urasok O'-zagos Szövetsége gyűlést , tld őzike, vagy ugrifüles [:<-. . csattogó szárnyú
sz-reiicsetlenség felderítésére.'
tartott, melyén a 'tisztességtelen verseny, az - fogoly, szelíd gerle, vagy .i-ama fácán. A va- "
Fatball-mérközés. Ma delutau negyed 4 orgazdaság, á forganiiiido.es hite,v,delem dasz fölkapja az öreu lauk.isztert. a kakas
őrái kezdettel kerületünk- bajuokésapatavái, a kérdései kerüllek megvitatásra. A vidéki ék rac-apodik a pitrm dinamitjára s a fényes
szerészek is kiyanaiiisoák mondották, .hogy i vonl csőből apró magok repüinek éles s/Uzi
TSC.al'jatszá-csapatunk a bajnoki merkózé
szeuessel a levegőbe. A sörei magok a gyárak
i. -et. Csapatunkuak minden , bele kell adnia, Inrgalmiadójok a! atalánybao fizessék és ennek
j . ha becsúleti.n akarja megatiii. a' helyet az. y apján a gyfl eseh határozati javaslatot (o halatfain fiOttok éa a vadast lornákon.bőven, V
gadta'k el, amit küdortség t..g a* péuzOgymi
vígan fo.yik a uagyszüret:'az árván maradi
or-za'g legjobb amatőr Csapatával; szr,mbeu
niszier éle terjeszteni. E.lia;aroztak még, hogy . határban arat a vadasz, arat a halál. Doktor
Kell. n.. y . mat riemes *éttenfei óriási tudása
a rosszul fizetők föl e* fedezet nélkül egyre- Lesipuskás nem költő, hanem egy-zerű prózai
> a mi fiainkat is a legnagyobb küzdelemre
má-ra reszletr • va-arlókrol fekete listát ké- ember, jegyző gyakornok, vagy • • ndeg a főse. kelnie, de . - i el is varja lOíflk a közönség, -Zlteiiek.
•
-•' ;'
yáro-bol, esetleg birtokos, de I -het, hogy. ke
a amely -köz^ia- g, épen „ köz. Imultbvti matatta
reskedő. Neki rs igaza van és baro Vadasznak
.
meg.'bíiity miiid-n áldozatra -képes c-apaiáért
is igaza van', mert sétátni H--kell az embers na k.nl-,..an..ül ere.jea leiül is ajdn£*t-rte.
Mi d?n .ó tudja, hogy H y t j i s C r e m e
nek különösen őszi időben, nagy-evések és
-.'Legyen vége.- a. jatékösifli 'közötti ' viszály ko
ii, kozmetika vila^.-zeuzacroja,' mely .az
szüreti ivások' után. A vadáú' oxigént kap a
dasoak, ejyese.^ .ndo eu- vi-e sejéseiiek,n\ujtsa.
arcbőrt teije.ni rendb h..zza _azt bar
levegőtől sétaközben. Az . xigén pirosra festi.
mindegyik-j^.. gjoiib ludasat,- az er.'sebb «
a vért. 0 yan pirosra feslett vérrel megy
sooysimava ^éSii.
jobb aae gáncsolja es gúnyolja a gyengébbet,,
haza a vadasz, mint amilyen piros a lap-i
Eltünteti a ráncokat, te.jesen ártalmatlan
banem-támogassa és buzdítsa: gondoljon arra.
nyul, á -facan, a gerle v.re.- Sorozatos gyil
a mar néhányszori használat utan cso-"
hogy 0 is voit kezdő >• % játékos karrierjét ő
kosságok történnek .a határban, irhaiua ram- '. das hátast ér el.
sem mm: »priinadouna« k'-zdte. Kúlönő-en .
den újság. Az-adozatok azonban nem kapnak
•agy tubus ara P 2.
i
most, a nagy ledenfeileí szemben van szükség
helyet a hír rovatban, mert nem érdemlik
bajtarsias .összefogásra!e= határtalan küzdeni
meg. Amilyen bajos ugyanis a nyulao-ka a
Knpliat-. :
akarásra,. Gondoljak meg já ékosaink, hogy a
képes könyvben, olyan kártékony a gyümöl-mai alkalíiiu_ a legjobb a'lkaaim arra, hogy a
VÁMOSSV ISTVÁN
c Ősben Fiatal hajtásokat rag meg, a fa kér
közöuség mar mar rnVgreudo't bizalmat visza
gét sebzi meg és lia elszaporodik a hatarb.au,
Celldömölk,
Piac-tér.
szerezhessek. A TSC tói kikapni nem szegyen,
akkor még a számolóid is megérzi garázdál
különösen, na a vereség becsülettel megvívott
kodását. Az. őzike is sok kárt lesz vetésben,
küzdelemben er bennünket, de ki sem kapunk,
dinnyében. A nyulat törvény védi, minden
. A Vasúti Útmutató teli m-mzelközi ki
ha játékosaink a régi «CESE« erényekkel : ailása'megjelent.Bő tartalommal, részletesen vadat ved a törvény, amint azt az orvadászok
felvértezve sza' :iuk síkra, hanem itt tarthat: 'közli a hazai menetrendeken kivtt: az olasz, ' szomorú tapasztalatból tudják! SZép ó.-zi idő
juk az őszi forduló egy vagy kéllegértékesebb 1 nemet, osztrák, cseh, iogoszlav, svájci, b -Iga. , ben azonban elmélkedhetünk arról is, mikor
pontjai A akkor a közönség szeretete ujbol ' holland, lengyel és román menetrendeket es | a halárban pufognak a puskák, loholoak a
állandó kísérője lesz c-apátunknak további [ díjszabásokat, valamint a spanyol, portugál, ! kutyák, hogy -ki védi meg a kártékony vadak
küzdelmeiben.
' török és görög közvetlen vouatok menetrend- [ ellen a gazdát. Egyelőre csak a vadász. A
Székrekedésnél, emésztési zavaroknál, 1 jeit. A hazai és külföldi menetrendek részben j vadász azonban csak ősszel jileuik meg, addig
gyomorégésnél, vértodutasnal, fejfájásnál, álmat hivatalból vannak fetötvizsgaiva. Az Országos I ő is el van foglalva egyebütt. A vadisz nem
lanságnál, általános rosszullétnél igyunk reggel : Autóbusz Szövetség .alta! szerkesztett hivata- j is átért látogat ki a határba, hogy a gazdát
éhgyomorra 1 pohár természetes »Ferenc Jö j los aütöuuszmenetrendeket^ a nemzetközi pél- megvédje: a vadasz sport ember, passzióból •
csat a Vasúti . lövöldöz és.. ia»iaa&,.Jj, mert sokkal tfjtzj^jtav
j j " jeejajejj^s^eeeaaeáie* A' belorvosi klinikákon s^rt- ijljaij|n Vjai^^
rülnek a kártékony vadak, mint amennyit
zell tapasztalatok szerint a Ferenc József víz ' Dimutató tartalmazza. A külföldre utazoiTnák
keres a vadasz a zsákmány húsán és bőrén.
i az ideális hashajtó minden jellemző tulajdon- nélkülözhetetlen a külön kiadásban megjelent Sportember tehát a vada-/, és a vadászat
I ságát egyesíti magában. A Ferenc József 140 oldalas külföldi meoetrendkönyvecske, passzió.
/
| keserűvíz gyógyszertárakban, drogeriakbatfés melyet a Vasúti-Útmutató nemzetközi kiad i Ebtartasi szabályok. Minden eb, melyre
sauak .vasariói diitalanul kaptiak. Ezt az Európa
I füszerüzletekben kapható.
nézve a ibejirféolési-kttt^
—
'
A Sóproei Zeaeegyetúlet ceotéónáriuma ismertebb-varosaiba—és -- lördőhelyeire..- induló 4-illető adóévre érrényes ebbárcaval látandó el.
folyó évi október hó 20. 21 és 22 ik napjain és onnan érkező közvetlen vonalok menetAz ebbárcak folyószammal vannak ellátva,
Sopronban rendezendő zeueünuepélyre utazók j rendjeit e; a menetárakat is közlő könyvecs- mely ebbáreákért az ebbirtokos külön 20 fillér
reszére a győr s..proa-ebeulurti vasul magyar ! k « még- a gyakorlatlan menetrendolvasó is dijat tartozik fizetni (szbr. 17. §). Az ebbarhasznaihatja. A közel 1000 oldalas nemzet cakat az elöljáróság adja ki az ado lefizetése
vonalai bármely állomásáról Sopronba és visz
közi kiadásban célszerű külföldi szállodai tájéután (szbr. 18. §1. Azok.akiknek ebéről az ebsza a személyvonalokon 50 szazaiékos meoet
díjkedvezményt engedélyezetL A kedvezmény I koztató vau. Ara P 350, kaphalo konyvke- bárca elveszeit, az ebadó lefizetését igazoló
az ezen alkalomra kiadott zöld szintt igazol- ' reskedásékben, dohanytőzsdekben, az ^allmna- nyugta előmulatása és 20 fillér előzetes lefi
vány alapján vehető igénybe. Az igazolvány I sok könyv- és hirlapéiarusnóinal, az I.B.D.Sz. zetése mellett áz elöljáróság utján aa alispán
az odautazásra lolyó evi októberhó 19 tői, a pavillonokban és menetjegyirodakban.
tól másodlatot kaphatnak (szbr. 19. §i Fi
visszautazásra pedig október hó 23-ig érvé- I
Nincs terméstöbblet. Eszakamerikából gyel meztemek az ebtulajdounsok, hogy beje
nyes. Az igazolványt a jegyváltás alkalmával I ezen a heten 1'4 millió mázsa buzat [mult lentési kötelezettségűknek mindenkor legyenek
az állomási pénztárnál le kell "bélyegeztetni, f héten l 7~miitiő), Delamerikaból 11 millió eleget, mert az állategészségügyi b.....: -,,g
Az utazást megszakítani nem lehet. A vis za- \ (mull héten l'ó millió), Ausztráliából t):2miMió 2—2 kiküldöttje váratlanu' hazro.-házra járva .
utazásra az igazolvány csak akkor érvényes, 4 (mult héten 03 milno> métermázsa büzát a kivetési lajstrom alapj.ni ellenőrzést fog '
ha odautazásra is használtatott s ha a Son- ] hajóztak el, vagy
vagyis egy hét alatti 800 ezer gyakorolni (szbr. 31. §). Az ebadó behajtha
róni Zeneegyesület .körbélyegzőjével — annak mázsára rug a csökkenés. Anglia ellátására tatlansága esetén az eb ki lesz irtva.
jeléül, hogy az igazolvány tulajdooosa a zene- ezen a héten csak 600 ezer métermázsa buza
ünnepélyen, részt vett — az erre megjelölt érkezett a mult heti 1 millió métermázsával
Eöljaróság.
helyen lebélyegeztetett Az igazolványokat a szemben. Az Egyesült Ailamuk tavaszi búza
A TESz jubileumi érdemkeresztje. A
postaköltség és 20 fillér kiállítási dij ellené termését -hivatalosan 59 millió mázsára be Társadalmi Egyesületek rögös, nehéz utat lett
ben a Soproni Zeneegyesület nevében a Sop csülik a tavalyi 88 millió mázsává' szemben. meg fennállásának tiz esztendeje al tt A nagy
roni Idegenforgalmi Iroda (Várkerület 44) Ez a, tanulságos szám azt jelenti, hogy az összeomláskor, mikor a népek predaéhes dubocsátja az érdeklődők - rendelkezésére.
amerikai hivatalos jelentések illetéktelenül be vadai védtelen nemzetünk testébe haraptak,
csak kevesen, a legbátrabbak, a legjobbak
széltek terméstöbbletröl.
A marhalevelek uj Illetéke. A m. kir.
Olcsó hitel Szerbiában. A jugoszláv mertek bitói a földresujtotl, javaiból kifosttolt
foldmivelésügyi miniszter 35.980—29. F. M.
rendeletével 1929. július hótól kezdve a mar kormány a mezőgazdasági szervezeteknek i lelkileg is megnyomorított magyar társadalom
halevelek illetékét következőkép állapította olcsó kölcsOnt biztosított A kölcsön lebonyo- j talpraallitásának sikerében. De az isleai Gondmeg: 1. Minden juh, kecske, továbbá a fél litásával a jugoszláv Agrárbaokot bizta meg. viselés különös kegyelméből az erőslelkü, tör
évesnél-fiatalabb malac után az uj járlat 22 Az Agrárbank 8 százalékos hiteleket ad, ame hetetlen akarásn vezérek Önzetlen, áldozatos
fillér. Minden további juh, kecske, vagy malac lyet a közvetítés legfeljebb 2 százalékkal drá munkáját siker koronázta; a-magyar társa
után az-uj járlat 10 fillérrel lObb. 3. Minden gíthat meg, úgyhogy a jugoszláv agrárhitel dalom az elmúlt tiz ezztendő testet-lelket
tók
sorvasztó megpróbáltatásai a'att az élni akalegkedvezőbb a kontinensen.
— hizott-eertés után az
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ras ösztönével (elismerte » szervezettségben gyulnak ki a magyar' katholiknsok XXI. sereg ila'mérési engedély személylw kötött jog
rejlő erőt és milliókat számláló táborban so szemléjén, Krisztus királyságának ötinepéu. L tiltott dolog. Mindazok,'akiset ilyen vissztléié.
fáklyák fénye Krisztus birodalmának útjelzői sen érnek a hivatalos forumok, megfosztják
rakozott lel a TESz zászlója alá.
Ennek az elmull,örökre lelkünkbe véső- es egyben útmutatói, hogy e íénykévek ár eugedelytiktől es öt évig j-jem kaphatnak ujabb
nyékában
tanácskozhassunk a magyar sors engedélyt.
dött golgotas korszaknak az emlékezetere bo
csátotta ki a TESz elnöksége jubileumi érdem jövendőjéről.. Világot átfogd csodálatos lelkek
keresztjét, hogj azzal azokat, akik az elmúlt tüze: Szeut Ágoston bölcsessége. Szent Benetiz esztendő tengernyi kísértést hordozó viha- d-k vilagottauitó, életszenlsége, Zichy Nándor
ueimoihnségbsn, peidaariaefran, ön- hitének rpé-yséze sngarozzak az éltető erőt. a_
rlban-aelöl jártak, fel XXI ik Országos Kathoiikus Nngsydlés mun
:t közönség körében ÓZ a tidztaáiní. rend
zetlen,
áldozatos
munkában
ékesítse. Akik megkapjak
ezt az érdemrendet, M I ara október Í6. 37, 28 es 29 ik napjain,
és vlözékeny kiszní^aias, melyet
azok szivük, le.kük. nemes egyéniségük belső hony a inult hagyományaihoz hiveu. ezidén
indítására cselekedtek nem jutalomért s ezért is hűségesen kövessük Krisztus fö.di He.ytar-ujának--iamusait-és. az Egybil^JLJéndkivttü.
Válóban metrót ~a jutalomra^—
.adaía. nitíl.-u -cyujtiink—tap lap elfl
A TESz érdemkeresztjére! nem jár ha jubileumi evében - szívvel lélekkel szolga juk
fizelfiiuek.
talmi vagy. anyagi kiváltság es viselőjét mégis arauymiséjét ünnepeljük" Szentséges Atyauk
az egész magyar társadalom megkülönbözte uak, XI Pius Papának száudékait. Gyülekeztett tisztelettel, elismerő szeretettel veszi körül. züuk hat Krisztus király ünnepén az Ö trónja
nálunk étkezhe|,mert olc-o arainkból külön
A TESz elnöksége az első ér emkeresz- körül mindnyájan éa a főváros uccáii. királyi
ked>ezm.enyképen'(l'50 es menüt kivéve)
pompával körülhordozott leglölsegesebb Oltári
tel uagybányai vitéz Horthy Miklós kormány
1 0 % engedményt adunk.
zónák ajánlotta lel, aki azt tiagy tetszessél szentség nyomán haladva, mé.yseges hitünkkel
logadta es meleg elismeréssel emlékezett meg e- lelkünk imádságos bódulatával boruljunk a
szentséges Szív elé és az egész emberi nem
a TESz tiz évi eredményes munkájáról.
A TESz elbökségélőf vett értesülésünk felajánlásával kérjük, vegye at sorsában szo
költ-eze sem az érkezéskor, sem az el
azerint közéletünk kiválóságai közül többeket morú hazánktól a szenvedések kelyhét. As
Utazáskor, meri szemben ' vagyunk. p.
Ors.a : s Naggvües rendje a következő"
uaeg fog ajándékozni a TESz a jubileumi ér
Keleti pályaudvarral. Magyaros vendégOklober. 26. Szombat. Deoian lei 5 kor
demkereazttel. A vidéki kitüntetettekre nézve
szeretettél varjuk c ad- szatlodankbaii.
a TESz újonnan kinevezett verüeti elnökei ünnepélyes Vem Sancte az Egietemi temp
PARK NAGYSZiLLODA
lomban. Motidja Szmrrc-anyi Lajos v. t>. t. I.
fognak előterjesztést tenni az E nökségue«.
VIII Baross tér 10.
egri
erek,
szent
beszéd
t
metid
Shvoy
Lajos
Emelkedik a gabona ara. A kormány
széke-fehervar. püspök. Délután 5 órakor
utasítására megindultak vidéken a gabonává
Krisztus királyának ünnepe ., szekeslövaro-i
sarasok Eunek halasa mar a hét elején erő
sen erezhető »eJta hata.-idöpi icon, ahol az Vigadóban. Este 8 órakor a Katho.ikus Nép
szövetség
diszgyülése a Vigadóban
arak 70—80 6l.err'ét emelkedtek. A péiizflgyCelldömölkön 1929. évi október
Október 27 Vasárnap. Reggé! 8 és fél ,
minisztériumban megjelent Bircz.i Ernő föld
hó 16-án délelőtt 9 órakor és az azt
órakor
Cesare
Orsenigo
érsek,
papai
nuncius
i
mivelésügyi államtnkar, akt a miui-zterium
követő napokon birói árveréseo eladat
referenseivel és Sza.bóky Lajos pénzügymi főpapi szentmiset mond a Belvárosi plébánia.
nisztériumi államtitkárral a trrmésertékesités templomban. Délelőtt 10 órakor első nyílva . nak a Nemesdömöiki uccában fekvő
állami lamugatasanak up-bb előkészületei; be nos ülés a Vigadóban. Beszédet mondanak: inaiorban, valamint a kemenesniihályfai
szelte meg A tanácskozás alapján a minisz grof Appmyi Albert v. b. t. t , Cesare Orse
határban fekvő Vilmos majorban tehenek,
tertanács is foglalkozik a termes értékesíté nigo papai nuncius, Gialtfeider Gyula csanadi ökrök", lovak, élő és holt .gazdasági fel
püspök,
Kiebersb
-rg
Künn
gróf
miniszter,
ü
'
l
sével.
szerelés, lakás és iroda berendezés, rövid i
A kisiparosokat munkahoz juttatja a ut.ui 3 órakor Szentséges körmenet, melyet a pince felszerelés slb.
feliét-:-;|
honvédelmi minisztérium. A paszomauyos Bazilikától az Országház előtti, térre Srmiw- '
mesterek kü.döiieege jart a honvédelmi mi- i oaanyi Lajos egri érsek, vissza pudig a Baziniuteriumbau, ahol Agya FappSándor állam- I likaba-Zchy Gyula gróf kalocsai érsek vezet: .
titkár fogadta őket Azt kérte á kü.döttseg, ! Az. Országház előtti téren Serédi Jusztintan '••
tegyék lehetővé, hogy a kisemberek is részi - bíboros hercegprímás mond szentbeszédet.
Értesilem minden ismt rősömet és elfogadat I
Odöber 28 Hétfőn. Serédi Juszliuiaa 1
vehessenek a katonai szállításokban. Az állam- :
tiütár megnyugtatta a küldöttséget, hogy'a ' hercegprímás az örötirnadás tempómban ! mindazokat, akiknél; szőnyegre sez- lOél, Ir '
buorédeimi minisztérium minden közmunka ! '0P P' szentmisét mond. A szentmise 8 ura- Ióntakaróra, asztalterítőre, gárnltn
inelJeU
kiadásánál elsősorban arra van tekintettel, kor kezdődik. Az Egyetemi templomban 8 es ,' rára, ltnoleurrra stb. szüksége van,
bogy a kisemberek jussanak munkaalkalomhoz: 10 órakor Hahauer A. István vaci püspök I keressen fel, mert sikerült egy nagy készítet
mond főpapi szentnühél. Déli lóit 10 órakor '
Évi 120 pengő adóteher fejenként Az EukansztikUs gyűlés az ürökimada-bau. Del- ' pesti cégtől bizományi raktárt kapnom
állam I9'J8—29 ik évi költségvetésének ered u ' . a i i 4 órakor második nyilvános ülés a Vi I és módomban van nagyon olcsó árban
ménye^ njnsjj^ifrtltek nyilvánosságra. Ebben gadóban. Beszedet mondLaug Jaaos orjrZg
árusítani.
B-ttltftgVeWlirt™'
JS- ?*^^'^?^
püsBöa^wyí
í-íív^'ó^'éíesrreltételeket
is
nyojtbe az aOamkasszaba Megállapítható tehát, István segédpüspök.
hatok.
hogy a fejeukénti adóteher 120 pengőt tett
Október 29. Kedden. Reggel 9 órakor
ki. Azonbau ha a községi adóterheket és a i tedeumoa szentmisét mond a Szerviták temp
társadalombiztosító terhet is felszámítjuk, leg ''lotnabaii Virág Ferenc megyéspüspök. Délelőtt
Celldömölk, Hollósy-tér. alább 190—200 pengő fejenkénti éri adóter 10 órato! egyesületi gyűlések. D -lután 4 órakor
;I^TJB»»B«I iamaii>j-aMrMaar«maaTe»vaaarjkfc) .
het kell számításba venni.
harmadik nyilvános gyűlés a Vigadóban. Be
Országsa cigányrazzia. A belügyminisz szedet mondanak Matlalh József grof v.b.t.t.,
ter -rendeletére az egész ország területen Vass József mmiszter és Serédi Jusztiman
Cimn
oiganyrazziákat fognak tartani, amelynek célja bíboros hercegprímás. Este 6 órakor gyertyás
a *OÓ .-cigányok ujbol való lajstromozása, könyörgő körmenet a Vigadótól a Szeotgellete.epedése és a kóborlás végleges megaka lérthegyi sziklateinplonibuz.
dályozása. A razziát a legereljewbbeu fogják
A naggyüiés résztvevői az összes magyar
végrehajUUL
Legojibt J
vasutakon és hajókon féláru utazási kedvére
Gyogyithato-e a rheuma 7 Amióta a meni ben részesülnek. Az igezolvány ara 1 Vasárnap, kedd, csütörtök délelőtt • szerint t
pengő.
A
naggyüiés
nyilvános
gyűléseire
ér
statisztikai adatokból nyilvánvaló lett, hogy a
Kórház-aeca S. szám alatt található. l t t a l I
rokkantság előidézésében óriá-i szerep jut a vényes tagsági és székjegyek és léláru vasúti
. ni i i — i — i
riiTariiva.nTr-viariam»o
utazásra
érvényes
igazolványt
az
Országos
rheumanak, igen nagy érdeklődéssel fordulnak
ezen kurtán es felületesen elintézett betegség Kathoiikus Szövetségnél Budapest IV. Fertn
Isié. Szakavatott kézből, dr. Eoglender Árpád co k tere 7. lehet megvallani.
menjen el a
-jj
tollából j'l-ut most meg egy könyv:»A rheuKié lesz a kuza nyeresége? Az Egye
mas bajok házi kezelése< cimmel. amely szo sült Államokban 100 millió bushetlel becsülik
morú adatokat közöl a rheumas bajok pusz- kevesebbre az idei nyári buzahozamot. Ame
liláaairol UmeffiOi' a rhenfnas . j élé£_qe£ék'_ rika ennek lolylán nem képe; az itteni' arak
hallgassa meg a hálózati
okait, kezelési módjait az orvos rendelőjében meiletl Európába gabonát hozni. Tekintettel
ISX • _ J —- - és tőként az ezt kiegészítő házi kezeléseket arra, hogy az amerikai pénzviszonyok sokkal
Rámatat a rheuma korai kezelésének fontos kedvezőbbek, mint nálunk, az Unió termelői
ságára es a késedelemből származó súlyos könnyen kivárhatják azt az időt, amikor az melyek pár fillér napi üzemköltséggel,
következményekre. Rheumas betegeknek való
európai kinajat csökken és könnyen elkövet e g y s z e r ű kezelés mellett működnek.
ban nélkülözhetetlen munka. Minden könyv kezhet az a helyzet, h gy az európai fölösle
Leszállított á r a k !
kereskedésben kapható.
gek kiárusítása utón Amerika aratja le a jobb
Szakszerű accnmnlátor töltetOrszágos kathoiikus naggyüiés. Az Or búzaárakat.
szágos Kathoiikus Szövetség mint az országos,
A környék legnagyobb raktára
Szigorúan megbüntetik az Italmérés!
ka'hotuns oaggyüiések hivatalos rendezője, engedélyek bérbeadóit Sok tönkrement ka
I
Philips
gyártmányokból.
ma a következő felhiyással fordult a magyar vés, vendéglős vagy korcsmáros ngy igyekszik
katholikusokhoz:
egzi-ztenciáját tovább fenntartani, hogy as
: miudeof-'j
Magyar Katbolikusok! Jubileumi fáklyák il ímerési eiigedéljét bérbeadia. Miután az
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; Magán, különbözeti, javító vizs
gákra előkészít, német és an
gol ngelvben kezdők oktatását
elvállalja oki. középisk. tanár.
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