á celldömölki
1781/1933. ik
arveréti H Ó K A Ptsii |
eflat bodape^i
„Cser".
gról Niczky I
Evelin végreí
végrehajtási a .
végrehajtási
izperu telhetett ei'
követelta éa
oualbau (arcélben)
dömölki kir,
Jii": A porfilhő
•nsszonjla k L _
"kiszélesedett •»
'si 513. st/thj aaborgéssel köaetaSzerkesztősén, é s kiadohivata :
Megjelenik minden vasárnap reQgel.
-fJLL i.y H t a i i á * .
8—9 sor 128, l , fold I-akart v<4aa
lüinkgreve Nándor köhjvuyocdaja Cr ucn.űuaoo
Előfizetési ár : negyedévre.2 pengő, félévre 4 pengő,
Felelős szerkeszti és kiadó :
hfjz. és az u i<
, i ítéatndők a szellemi rfszf illttő iivUcuaajei
egész é r t * 8.pengő.'..
I. 2, „3 sor, a
Ima, üvöltés rázta
01NXORCVC N Á N D O R .
•a^rjjJAtijk éa mittdtpxtemS pénzil téktf».! J ' .
hrsz. atalHet
•
SSÉStfS StS ***** H««t»«aa.
i es ezer oroszlán
tulajdonát ké [ti§,«iak ereibeo meg8- OL bek. aU.
Moetea »Huj, baja
gatlan egjfltti
ez a szokatösszesen
L f ü o r v á t h
K á r o l y
74.053f elkábította, m-rt
gatlanok a
mint a m:. d.-ptJ
66600 P, Vit
25 éves papi jubileuma^
toltak néhányszáz
alacsonyabb
j _
Az árv' " t o Ü s . * » ^
' ^ • P i .
^ á ^ r W T M S D W J p ? ifjúság, hódolatát Garay Rezső egyleti rom elé. Elsőnek a Máv. dalárda Lud"
napján d. e. 9 fe a^ohaitTMoB
" P . •'"tk'or városunk közönsége kar- -tag tolmácsolta. 4. Fekete Mihály egy ván Sándor karnagy vezetése a la It szép
hivatalü:
MlL-I,!lüoius a lovasaival -ÖJtve egyháza Vezetőségével ünnepelhette leti tag a I ka Imi. szavalatot adott elő. JJjÉ magyf.r dalokat adott elő, utánna vitéz
lógják
Jam'. ¿lartsip.i.- va.jnint a többi, népszerű és nagytekintélyű todós perjel- Supala Vilmos cserkészparancsook a Fekete Laios városbíró mély gondolatok
arverSlne a kardját az e l l e n plébánosát.
cserkészek hódolatát tolmácsolta. 6. ban járó magas szárnyalású beszédet
kialtisi ár ..
kéttsjaidroiI ; ala va, h o l t a n
: Cfeerzészek énese. ~7r:Varga József cser- mondott, beszédéből kiélezhető volt,
Már
a
hét
első
napján
lázas
buz
nem adhatók C nhüt.lisrcosot olyan
Az arreitdajkgiié l o v a s a i r a , hogy galommal megkezdődtek az előkészüle | kész szavalt. 8. A triö Lavotta szerel hogy valóban a város minden rendű és
tek, hogy dr. Horváth Károly jubileumát mét játszotta el. Dr. Horváth Károly felekezetű polgára nevében a szeretet
natpénzöl a iilMá
..
holtan buktak l e a
vagy az 1881 |D elestek, vagy s e b e - . minél impozánsabbá és felejthetetlenebbé perjel-plébános elnök mélyen megha legszebb hangján üdvözölte az ünnepel
eott. árfolyam
tjét hndállások l e i é , tegyék.
tódva a meleg és szeretetteljes ünnep tet Jubileuma alkalmából. Á gyönyö
^tékpapirnshan
tva, A lov-ashadsort ;
Héttőn este a Kalh. Legényegylet léstől, mondott köszönetet a gyönyörű rűen felépített beszéd nek hatalmat* si
• bánatpénznek
és nyi'záport
a szokásos összejöveteli napon disz tag- és nem várt ünneplésért. Alelnök a disz kere volt, hatalmas tapsorkán zúgott
tői kiállított I
törtek. *
nek átadói és
az első n é g y s z ö g I gyűlés keretében ünnepeit? szeretett taggyűlést berekesztette . s .utánna az fel s hosszú ideig ünnepelte a lelkes
1881. I X tc.
össze. A k a t o n á k • elnökét. Ez alkatomra a székház nagy- ünnepelttel vidáman.elcsevegtek é s esti tömeg a népszerű szónokot, városunk
11 órakor a gyönyörű, felejthetetlen bíráját. Dr. • Horváth Károly plébános
to. 21. 8).
a m a i k n é g y s z ö g . termét pompásan feldíszítette. Az egyeAz, aki u_l t i t aOgött t a l á n fél- • sülét cserkészei cserkészdiszben lelentek ünnep, ég véget ért. A disz taggyűlésen lakosztálya ablakából mélyen meghatva,-magasabb ígéret
. meg Sópala Vilmos parancsnok vezeté- részTvárgróf^KIbT Károly, az egyesület hosszabb beszéd k e re t éhe n k öszönte
íem akar, költ)
k0lel#va az első négyszög
védnöke is.
meg a meleg ünneplést s további ra
százsiéka sienot
pánikszerű mene ! sével és a főbe,árótól egészen a díszes
általa inért ár
Szerdán délután a Zárdában a gaszkodásáról biztosította Celldömölk
ment át. A légió ) elnöki emelvényig sorfalát álltak. Az
szittni (1908: IVohamra
! egyesület két tisztviselője -virágokkal Zárda növendékei és az elemi fiuisko- egész társadalmát, hogy minden időben
Celldömölk, Í * W * y
lásofc színdarab keretében üdvözölték a azon lesz, hogy a város közönsége és a
gyöo»«rt»en Mdiszrtett fogaton ment az
TéTéTézeTeaTWzölliTőIvTszonyl (polja.öa
a ^ e ^ f d t
to^t
a disz tsggyülto* « g i n v i - jubiláns perjel-plébánost, mint az iskofejlessze. Lelkes éljenzés útin á fúvós
A kiadmány hí:-.! volna az egész le- ' tálni. Az ünnepelt a küldöttséggel pont lák elnökei.
~
zenekar több szép magyar dall adott
négyszögre ban 9 órakor érkezett meg és a szék
bdnít
Szeidán a kora esti órákban ha elő, majd a Máv. dalárda »Szép vagy,
Á celldOmOlki-ki
ház előtt felseréglelt közönség meleg talmas tömeg verődölt össze a klastrom
hatná örvényként ; éljenzéssél fogadta. Az ünnepelt a csér előtt, hogy kivegye részét a népszerű gyönyörű vagy Magyarország, cimü
1401/1933. tk.
dallal fejezte be a szerenádot. Ezzel a
t-it. Cordos fostál . készek sorfala között a terembe vonult,
Árverést
lelkivezér ünnepléséből, további ragasz- szerda esti ünnepély véget -ért.
SZÓ:
* \ek'adu* közel \ átbol teljes családi körben vette kezde- ' kodásáról és szeretetéről biztosítsa vallás
rehajtalóuak
Csütörtökön reggel 9 órakor a ha
indaonyian össteta . lét a disz taggyűlés. Rosenheim Jenő \ és társadalmi rendi külömbség nélkül
szenvedő ellen
paripiktóL Az alsó az egyesület alelnöke megnyitotta a disz az arra valóban érdemes ezüslkoszorus rangok zúgása között gyönyörű menet
a telekkönyvi U evyKt ott Irtodra taggyűlést é s a Ugok elénekelték az
ben vonu't be a jubiláló perjel-plebános
lelkipászl
1500 P tőkéké
^kanWm'foflöbbe!
ieügőjét. 1. Alelnök ünnepi be
Már ióvai elmúlt 9 óra, mikor az apátsági templomba, hogy elmondja
vágott a oeli:iií:
|,
nk
l
tén levő, Jánosba}ért Róma megingott | azédet mondott. 2. Az egyesület triőja megérkezett a máv. dalárda és a fúvós 8887-ik szentmiséjét, amely egyúttal az
nosházai 1366.
ak csak néhány ] üdvözlő darabot adott elő. 3. Az egyleti zenekar lampionos menetbin a klast ezüst miséje, is. A menetet az elemi
419/6. hrsz
hun.uk tüzes nyíláiSzekeres Vilma
toagukat, vagy rékikiáltási árban
• —- Áldott jó ember ez az oreg.
számtanból — a figyelni az ülőre, tálkor van
..."
Andor.
lan illetőség Fonfctpekk rumhalmazzá
t— Finom ember.;
az Oreg legjobb kedvben, mert akkor aztán
4316 P 50 fiiéi;
"-VrDe milyen jó viccei vannak I dőlt
belőle
az
adoma,,a
humor,
a
tréfa.
Alsókemeoasre
Szálúky Tamásnak hívták a város fő
szemben 5134 P Volt ellenállás, mért gimnáziumának d . ek igazgatóját. Áldott, jó
-Azok közé, akit az öreget Iá ogatták
— Máskép is finom ember az, látod,
- gel szemben D r i l Ittégeztek. A csön- lelkű ember volt, mindenki szerette s a vá meg,' tartozott Andor is, a VIII." osztály leg oem volna szabad neked ugy lefűzni az osz
áron_a!nLel naa hz:: sátrak százai rosban róla, mint egy tökéletes emberíől jobb tanalója. De nem sokáig- tartozott oda, tályban. Ha rosszul csinálja, hát hadd csinálja,
Az árvereSls
Gocapatakhoz beszéltek, mint olyanról, akiben egy csepp rövidesen a másik csoport tagjai k zé került. én bizony nem.szólnék éhe,
—. Leselkedsz megint. Pali 1
Ugy a negyedik látogatás Dtán ment
napján d. e. 9 *2rkasbőrkncsa*> és hiba nincs.
— Mért leselkedem? Hát járja ezt az
zánál fogják m'OMianrosok vezették a
Pedig volt Kettő. ílem nagy, igeq ár Pali barátjával hazafelé. Hosi már abban a
dologban
Ja
kollégák
lettek,
bogy
mindkettő
a
öreget
ugy lefőzni?
Az arvei*
tatlan hibák — ha ngyan hibának egyáltalán
— De na ti nem értitek meg ?
kikiáltási ár
5loYa« megtörte a nevezni l e h e t : — Az egyik az, hogy nem igen kis Jolánka —- csoportjához tartozott. Kilépve
— Hát akkor nem 'Ttjuk.
adhatókel.
>t és rettegett tőle é r t e t t a fó öreg a számtanhoz, — nrit tanított, a szép emelt les házból, jó ideig nem szóltak
— Azt elhiszem, aki ugy gondolkozik,
Az árvereta
— a másik sz, hory bár nem értette, mégis egymáshoz, mindegyiknek járt valamerre,az
esze,
Pali
tudta
merre,
de
Andor
Bem.
O
is
de mi lenne az osztályvizsgán, pláne az érett
natpénzül a kiÉ:*zcr . tszáz esztendő a z t a k a r t a , hogy tanítványai esetleg ne c s f f P
gondolkozott,
valamin,
de
mégis,
mintha
va
ségin?
— elhasalt...
osztály /ele.
pénzben vagy •>léaektiek a rettenhe- bitsák az ő jó hírnevét .a. városban azzal,
— No "téten, téged az OrdOg maga se
'meghatározott
i ivadékai itatják a hogy tudományának nagyságát nem ismerik el. lami mágnes még visszahúzta volna a gondo
...
dékképes értérps; é9 a Cinca patakban.
Volt pedig az igazgató útnak egy igen latait, nem volt képes arra, hogy gondolatso győz meg.
•
— De k é r l e k . . . •
tenni, vagy a j
csinos; kacsáké leánya a Jolátika. Még csak rozatot állítson össze:.
•i Csak mentek egymás mellett, észre sem
— No jó, jó, 'de azért nem haragszol?
letétbe helyesig
tizennégy éves volt e máris a diak-gyerekek
«kénpor házi kéazl- egész raja nyüzsgött körülötte. Ez egy kicsit véve, hogy nem beszélnék. Pali — a kolléga
— Nincs,rá okom.
. vényt a kikül'
Í-Ksrtészet t a i a o forcsanak látszik, hogy az igazgató (bánya — gyerekes fejjel gondolt a kis Jolánkára.
— Te komám, szerelmes vagjek,feltételeket íf
*ől
még
a
takaÖ
is
sokat
hallott
már
.
szerelemről
s
most,
Azt mindjárt gondoltam, már 'sok170. §§; 1W8:
körül a diakok legyeskednek, de hát az igaz
hogy
a
kis
Jolánkát
megL-merle
—
gondolta
szedírséről
és
szor
voltál.
gató bécsi Baját engedélye folytán tehették
Az,jtki 3" I
^—
ő
is
maf-fogja
azt
Ízlelni.Azt
gondolta
|éreW§
*>llványok
keze—
Az
mind Semmi uilt, de ez valódi."
ezt.
ember vult az s igen szerette laaitmagasabb ig
- tanyai körében tölteni az idejét. Megengedte a bohó, hogy*a szerelem' emotyan elhatáro Npde kérlek, ha mondom, ez valódi; máma
sem akar - k ö t é l * a* rózsa
százaléka szériát satgadinnye nyésé- tanítványainak, hogy eKellátogassaoak hozza, zás otán kővetkező aoloe. Pedig hogy ez near az örii.v sem hesziM-'vete^-SzeiTnszf'—
pefmetezésről ¿Vh. • sót hívta őket, de — térmészetasan — az jíja ngy van, tpdta ezt A n d . - ö az öregét
— Szervusz Pa:l
.
általa igért ár
i pár látogajás
**' í«y ilkalotnmal {•embernek először á leány az első, azután jön látogatta meg s érezte, le
— De azért "nem haragszol?.— Forcsa
sziteni. (-1A081.
alatt valami olyas féle surrant a szivébe.
*
Nővényvédetem
vagy m á m a . — Szervusz 1 szólt Páli és b e 
-Celldömftlt, WdrntvetésOgyi zni- még igen/sok , s csak legvégére a tudomány.
— Eh de hagyjnk ! — mormogta An ment, a lakására, Andor pedig folytatta az
Nagyon -okan .voltak azok, akik a pici Jo
-wn látványszámot. lán ka kedvéért mentek s nagyon kevesen azok, dor — Jiiányaik vagy . őt évem I Hova .gon otját
A kiadtpjt
akik az/Oreg igazgatóhoz mentek, hallgatni dolok még? Aztán észre sem véve, hogy el - ,, •— Szegény Pali, azt gondolja megint,
hogy s z e r e ' m e s p e d i g olyan -jö' gyerek
az ő jó magyarázgatásait — persze, nem a szólta magát, más irányt,veit lel.
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27. szám.

lelkes ovációval i
mellett.
. .Ostffy Ujoa]
De a legnagyobb elismeréssel kell
iskolások .sora nyit.itta nrreg, amelyhez bet a Kongregációk, Varga Józsefné katb.
csatlakozlak a zárdai fehérruhás 6a ma Nöegyletek, dr. Hüléczy Zollánné az ev. megemlékeznünk magáról a vendéglős dunántúli Gazdi
gyar ruhás leánykát, Mária Kongregáció Nőegylet; Német Márkusáé az izr. Nő ről, aki nagy szaktudásával, kiváló ké vándorgyűlése. ál
alsó és felső szakaszai, az apácák a két egylet, Reicher István polg. isk, igazgató az szítményeivel, elsőrendű italaival nagy alkalmából Az
magyar ruhás leányka párnákon vitte a iskolák és tantestületek, Dokics Aurél ban hozzájárult az ünnepi hangulat tnonikus monká—
jubiláns részére adományozott ezüst ,0. -STB. tanara kisgyermekek nevében emeléséhez. Az igazi békebeli, nagyta- tulon, mely töbh]
babérkoszorút és ezüst bazakalászokal, mondott 0~ív5zrő~heszédet. Dr. Horváth pasztalatu vendéglős, békebeli szívesség zést indított sit
majd a papság s végül Jánd: Bern a rd in Károly mindegyik üdvözlésre külön-külön gel állolt mindenben vendégei rendel a magyar 7öld\
Szehtmárioü]
kormányfőtanácsos, dömölki apát ioi>h- válaszolt s elmondotta, hogy nem várta kezésére.
Az ünnepségek utolsó pontja .Há éves Vásvarme
jáo dr. Horváth Károly perjel plébános. ' ezt a meleg és szép ünneplést s nem
A menetet a templom főbeiárójáhál el is tudia eléggé megköszönni ezt a nagy rom a kislányt díszelőadása volt az nevében üdvöz
helyezkedett Kath. Legényegylet és Ipar- ragaszkodást és szeretetet, amivel elhal Iparos székházban a jubiláris liszt-belére, nisztert és a ken
t é s l ü e t zárta be.-A templomot a hivők mozták az egész' város részéről. Maid amely előadás zsúfolt ház előtt zajlott szedet nagy tej,
serege teljesen megtöllőtte. Evangélium a hitközségi elnök berekesztette a dísz le a legkitűnőbb előadásban és rende szefogást és kJ.
Gróf Kimen
után Jándi Bernardio kormány főtaná közgyűlést és a Himnusz eléneklése után zésben A szereplőket már annak ide
csos, dómölki apát'a szószékről magas a díszközgyűlés véget ért
'•• . .'•' j jén részletesen kiemellük, mosl. csak . megnyitójában t
röptű beszédben méltatta a n p- jelen •}";'
Ut említjük meg, hogy Varga Jó- { annyit jegyzünk meg, hogy ezen jubi zésére nézve a
tőségét és az ünnepelt lelkipásztor 26 zsefné egy remek virágcsokrot és Cell- j leumi előadás . még a többinél is nívó lak egy^ges elv?]
éves papi és 11 éves celldömölki plé dómölk közörwégeöek aláírását tártai- | sabb voll, mert a szereplők határozót le A határozati
bánost mjj ködését.
mazó iparművészt bőraibumot nyújtottJ,.tan előrehaladást mutatnak s a gyö János kamarái
Szentmise után a jubiláns eziist- ^át az ünnepeltnek^-,'~
- nyörii muzsika, továbbá jelmezek és a ; A közgyűlési
niisés áldását osztotta kt s annak vé
. Délí.l órakor a Domokos félt-ven fényes rivalda adták meg az igazi ke földbi rtofcos a
geztével -a/, ünneplő közönség a polg. déglőben társasebéd volt, amelyen kö retet és nyújtották a tökéletes' előadást tilalom igazs
fiúiskola tornatermébe vonult,, amelyet rű Ibiül 150-en vetlek részt. A kerthe- a hálás közönségnek. Az első felvonás kas Dénes a ki
- zsúfolásig meg is töltött Gyönyörűen j lyiség gyönyörűen feldíszítve várta a végén Hervay Károly vegyeskari tagV vias|B;' U tőke
feldiszitett emelvény és a falak is dí I vendégsereget s a napsütés és verőfény színekben gazdag beszédben üdvözölte) ;Ziv termelés 1«
szítve kellemesen lepték meg a belépőt. | melegen invitálta a megjelent Vetidége- a jubíánst, amire dr. Horváth Károly' a munkanélkülit
Or. Havasy Béla a r. k. egyházközség ' ket. A tírsaseb'den az első felköszön válaszolt, válaszának csúcspontja ismét kentené, a poliú
elnöke megnyitotta a díszközgyűlést és tőt Jándi Bernardin kormányfőtanácsos, a hála és köszönet vo't - és mindenkire és a fogyasflást.
követel a mez
bejelentene, hogy annak egyetlen tár dömölki apát -mondotta, felköszöntőt kérte a |ó Isten gazdag áldását.
gya dr. Horváth Károly üdvözlése 25-,..mondottak még dr. Pletnit- Ferenc kor
Éz előadással .ért végei a gazdag szere; a -revizio"
éves papi jubileuma alkalmából, indít mán yfőtanácsos a TESZ, Schlesinger és nívós ünnepi programra, amely egy köze (lelkes tani]
ványozta, küldjenek ki egy bizottságot, Zsigmond máv - felügynlő, • osztálymér- ! 11 évi szakadatlan és nemes munkának - is a földhöz es i |
és az/.al htvati
—amely meghívja ax ünnepeltet a dísz mik a vasutasok, Hokhold István az ' legszebb, gyümölcse volt
• .•
gekre kell alapja
közgyűlésre. A bizottságba beválasztották ipartestület, Ábrahám István pedu a. 1
Szűnni nem |
dr. Gerl'te Elek főszolgabírót, Nóvák kereskedők nevében Dr. Horváth Károly '•
Kállay Miklós
közbéitatli-fet
Jenő ügyvédet és Simon Sándor tör- plébános egy. beszédben vá aszóit az .
vénybiröt, a bizottság azonnal el is tá üdvözlésekre, még egyszer megköszönve földmivelésügyl miniszter szombathe földuiTvelésügyi
vozott, hogy eleget tegyen megbizatásá- a nagy ragaszkodást és szen-tetet, ami lyi beszéde a gazdaadosságok rende órás beszédébeö
gazdaprobleruákit|
nak és aulóu érkezeti vissza az ünoe- b e n őt részflsjlfWk jnhilenma alkalma-^
zéséről a kamarai közgyűlésen.
pelttel. Lelkes taps-és éljenzés fogadta ból. Már a pohárköszöntők kezdetén az A mezőgazdasági terményertekesltés jelentette, hogyi
Ság rendezés
a belépő plébánost,'ki azonnal helyet eső cseperegni kezdett s amikor az ün
a legégetőbb kérdés.
külső .akadály
foglalt a feldíszített emelvényens ezután nepelt állott tel. hogy megköszönje az
A Feisódunántuli Gazdakamara szom a betevők, s
elsőn-.k dr. Havasy Béla kir. járásbiró- üdvözléseket, már jobban kezdett e ni
aági elnök i kain. egyházközség, a katb. az eső, úgyannyira, hogy csak ernyő bathelyi vándorközgyülésén gróf Kliuen- élesen ütköznek
egyesületek, kollai Vidos Dániel nagy alatt tudta folytatni beszédéi, de egy Héderváry Károly elnök meleg szeretet Zálogleveleknél
birtokos, egyházmegyei felügyelő az ev. zápor nem hagyta befejezni a gyönyörű tel fldvó/.óltc Kállay Miklós földmtvelési földszerzési vágyj
egyházközség nevében, Olé Sándor pápai beszédet, mert a vihar, elöl a vendég- minisztert, aki 4 napos felsődunántuli • gyar jövőt a
százezreire aki
f^telkéae-a-ret. fiókegyház, Grünber- Méregnek he kellett menekülői a belső körútján szeniilyesejiivjiár^^
ger Ábrahám rabbi az orth. izr. hitköz belyiaégekbe, abol aztán elhelyezkedve, Qyőr, Vas, Veszprémvármegyék földjét, rész ugrást M
ség, Honig Sámuel hitközségi elnök a kellemes hangulatban az esti órákig egy bogy az aratás előtt megnézze a dunán litikailag nem
neol. izr. bitközség, dr. Bisitzky András felejthetetlen nap élményeivel maradi túli gazdák munkáját. Vasvármegye szék zóknek megtenoii
házában 600 főnyi gazdaközönség igen lehet a lakosság J
gyógyszerész a Katb. Kör, Reicb Erzsé együtt a díszes és előkelő társaság.
Teljes egészében í
vaslatait. Majd Jl
Hibáz, aztán egyszerre kijavítja. Aztán meg
tanár mar az intézetnél és megkérte épen buza, gyümölcs,]
— C-ak azt a doktort ne. Olyan ide
milyen lurcsa ! — Hiszen csak meg kell mon I genszerO Hadd legyek csak Andor.
most a Jnlanka keret.
• ~
az osztrák, a
dani, h-i hiba van .
— Ejnye Pali barátom, en épen abban
— Dgy? — nekem H jobban tetszik.
súlyos szempoa
Aztán eszébe jntott az öreg. Ilikor va
— Jobban ugye? De én még mást is a járatban vagyok,
lamit rosszal Csinál a táblán, ó felkelt, szólt akarok mondani, ha nincs ellenére. .
— Te is azért jöttél Andor? Jól van költségek os"
éa kijavította. Az öreg meg hebegett:
— Igazán ? K e mondja, úgyis tudom. gyerekek, nem feledkeztetek meg rólam. De közterhek mér
— No igen, igen, ugy van, én is ugy | Különben mondja.
hat tudjátok, én nem tudom, hogyan leszen lebontása (éljen
akartam, de hát a kréta, a kréta.
j.
. —Szeretem, Jolánka.
ez, mert hát nekem mindegy; no majd meg kentése, a ker
óra után aztán be szokta hívni a szo
— Tudom, de jól esett. Mondja még- kérdezzük a Jutánkat, aztán akit ó választ,
a szállitási kön
bájába.
egyszer.
az lesz a győztes.
mányzat gondji
— Hat iszen jól van, igazad van, osak
— Szeretem — s elcsattant az első,
—
Ó
köszönöm,
direktor
bátyám,
de
azért hívtalak be, bogy el ne bízd magadai, t ü z e s , szerelmes Csok.
dése nem fog
talán
nem
leszek
szerénytelen,
ha
azt
mon
mert más is mdja ám azt, nem csak te, no— De most -megyek ám rögtön a pá dom, hogy akkor én leszek a győző. - '
ellenes célzatú,
de azért osak mond meg mindig, ha véletle pához, m-gengedi Jolánka ?
—; No, no, Aodor, csak ne gondolj sem részletesen me
nei én nem veszem észre, csak ne konkurálj
^^Csak gyorsan." '.J,
-. „Mini sí Jd
fiam, ne gondold, bogy. te mindent jobban
— De tudja e mién? Megkérem a kezét mit, az nem biztos; no, Pali, ugy e téged sze
ret a Jolánka.
fia becsülettel
tudsz, mint a m á s i k . . .
.
— Az én kezemet ? Én nem bánom.
.
— Azt hiszem, igen.
Ez volt a rendes • bevezetés. Es ezen
Vei B magyar
. .— Feleségem lesz Jolánka, aranyos kis
olyan jól esőn el tudott gondolkodni még feleségem.
' — No latod, Andor, no látod. Mikor aratásra meiió
akkor is, mikor már jogot kivégezve .sétálga
— Menjen, menjen, gyorsán jöjjön hagyod már el ezt a tulajdonságodat ? No mel kisérem
tott a városban.
hiszen, én nem haragszom azért, mert tudom,
Andor.
. - — 'Te minden-, jobban akarsz tudnj mint
hogy nem dicsekvésből mondtad, csak ugy telhetően telje
•S'Node remélhetek "ugy-e?.
a másik l " . . . —' Szegény öreg, megnézzük mit— Hát magának egészen ki kell mondani? gondoltad. De azt nem értem, azt gondoltam, met a Haza fö
De bál i kis angyal.
• . i . t — Ahá I Most már ón setn .engedem. már leszoktál erről a tulajdonságodról, én ^^^^^Lelkes
As ndvr. in találkozott a kit angyallal. Szerét Jolánka?
' - .
"
- - nem értem, te mindent jobban akarsz tadoi- győiese'rieTi
— Hogy megnőtt Jolánka.
'
mint a másik . . .
•-- —Szerelem Andor.
lós miniszter
•
. . í
.'
— Igazán? Már rég elment ám. Gon
— Mondja még, olyan jól esik.
földszeretéttől
—'Szeretem Aodor — s elcsattant a
dolta ránk? . - '
.
Á dologi fináléjaként- Pali sDrgOnyileg
bizalmat és 1
— Nagyon sokszor. Legtöbbször a kis második tüzes, szerelmes osók.
kérte áthelyezését a minisztériumban, Andor
Bement Andor és-az öreggel Páli ba pedig eaen események után 4 hét múlva az mondja gróf
Jolánkára De olyan jól el szoktunk szórakozni.
S oldal
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— Bizony, de ugy e itt marad doktor
ur? Akkor most is ugy lesz.

rátját látta ott. Megtudta a tényállást — a
sok üdvözlés után, — hogy a Pali" helyettes

oltár előtt esküdött holtomiglan-holtodiglant I
Jolánkának.
*
0.K.
\

lelkes ovációvaj HŰIT"Miklós
^3. o i a
KEMENESALJA
27.
mellett.
.Ostffy U j , , II a Felső- ~ egy emberként állunk mi, Felsődudunántúli Q,
liöiólte első nántul gazdatársadalma magyar föld-mi
H J . R
E
K
vándorgyűlése
fennállása nisztere mögött, midőn nehéz harookat
I
A r a t á s felé.
alkalmából Ai
•letek- har- viv a magyar gazda munkájának értéke
T A B L E T T Á K
_
A fenséges természet megkezdte már
inonikus mnnkájfc felsódunán- sítéséért és a termelés átmentéséért.
rrMrnaelajaeáJdaarnataé.l
oagynyári
színjátékát
gyttmo.ctok
érnek
a
talon, mely több kezdeményeA kamara _éves működési jelentése fákon s aranysárga színek ragyognak fel. a
zóst indított gii
gazdák és F feletti vitát is végig hallgatta Kállay gabonás mezflk felé , melyeket nt-.ui du«
a magyar föld
javara.
Miklós -főldmivelési miniszter. Szavozd rétek tarkáznak, mint óriási /.ad - keszkenők. . Ügyeljünk a Eayer keresztre,
1
Szentmirtoai' Ujos sz 60 Richárd az idei .burgonyatermelés "érté A gazdag lold, tniut valami kitárt kebel, az ' meiy Jiiindentaulettni liiható.
Egyesület kesítésére vonatkozó tervezetet adott elő, cg felé lehel és a szukallan bőségben hulló
éves VasvarnK" O f g gi
esók miait késik a magyar
i

/elésü(jyi
mi- mely a fogyasztónak olcsóbb árat, a ter május-ijjunioai
nevében üdvöt
mezflk gyönyörű kOuészéte, a fűd zerető lOld- vélben juttattak kifejezésre, í-^- ÍOfLü '.t-v Qgf
nisztert és a keni |kam»rát. Be melőnek nagyobb árat tenne lehetővé. A inű'elök örök - reménysége, a magyar aratás a V - M , miut a part országos ** i ön • ...»•»!]-k
ttik:
az ősz fővárosban a gazda 3 pengős burgonyá
szédét nagy
Az Ősszel és tavasszal elhintett arany legőszintébb h:i.,i- kószönetét <t ai.Ukiá a reliak:
szefogást és- . . . .1 intét sürgeti. • jából a fogyasztó részére. 18 pengős de- mag megfogaot és kalasztengerre bom.ut . meuyünkii-k a kifejezést, hogy Ittea áldási
Olyan az egész természet mintha harmóniává
a munkánkon, melyet nemzetünk fenn
GrófKhueiin-Krárolv elnökj taílár alakul ki. Dr. Mohácsy Lajos-lei szépü t volna. Mégis a; idei kalászok lassú lesz
maradása, boldogabb, jöveodője éid sebeo k i 
megnyitójában a liuok rende kész állategészségügyi vonatkozású javas megiermékenyüiése, mintha az örök magyar tartással, megértessél: hecaflletiel cégzüuk. Szivzésére nézve a kj stül elfog-'- latokat ad etó a járványok csökkentése, sorsot symbolizálna, lassan,nehezen érik acé bOlBdvözOl igaz hívetek Sztranyav^ky.
lak egységei elvi ikat szögezte a cigányok garázdálkodásának kemény- los szemmé Isten t-remtfl lelkének áldása: a
Kinevezések a.Máv Bál. Ju ín- 1 ével a
le A határozati jBr Ormándy Jrezü leküzdése tárgyában. A lótártást a magyar búzakalász. Akinek megadatott, hogy Máv. igazgató ága a kOvetkezO, > árusunkban
ő»-'.-! gabonát vetheteit és mosl gyönyörköd
János kamarái igjjesztette elő. cigányoknál el kell tiltani. Halassy Jó hetik a termő kalászokban, aggódó jelekkel szolgalatot teljesitatt és'szolgálat it teljesítő
léptette ,•»'• Sch--:.-.vr Z - i i A közgyűlési Z u b o l y Lajos \ zsef jegyző a házhely földek árkérdese. néz a holnap felé és a holnap bizonytalansá fötisztviseiőket
vonatkozó a nyilvános betegápolás és szégényettáW gától Összeszorul a szive, mert nem tudja, mond c- Idomniki osztatymérnök (.'.mérnököt "
földbirtokos
felOgyelővé, vitéz Volkay J H I H W in'ézöt főinJ lte. Far- tás költségeinek fedezése, a földhöz jut- nem tudhatja, hogy az aranykalászos mezők tézővé, Schneider Józsel mérnök,,t egy fin- "
tilalom igaz:
kas Dénes a Köm vsdjat verte látottak ingatlanainak terhei ügyében az kalaszlengéréböl .lesz e, marad e kenyér, avagy tási-lokozattal, Permay György műszaki fő
len az inteh- életből merített súlyos panaszokat Jár mindent elvesz tőle á magyar élet gondja, a tisztet intézővé, Hevessy Zoltán ll-zlet főtisztté
vUsjafu tókei
védene, ami fel. Csaplár József (Császári a tőzsdei magyar élet fenntartása. A régi magyar ara oevezte ki.
ziv termelés 1
tások derűje és nótás kedve, mintha Örökre
Intósen
csök
Találkozók. Szabó Károly máv. tóiutézó, '
a munkanélkaiiiájli
árspekulácio nagy károkozását ostorozza elszá Ion volna „ízekről a véráztatott, lépett
get
enyhítené
magyar mezők rO. Máskor, ha bőséggel mutat oelldömO ki állomásfőnök szerdán a cipronf
kentené,
és
a
ruházati
oikkek
árdrágaságát.
a
leI'Olilií*;Szabad utal
kozott a kalasztenger, az aldO áldozatok e ev. lycenmban 26 éves. Baci Studor celldö
és u fogyasztást •odukció ré- rongyosodást vázolja, Lits Ferenc az ipari fenséges aranysárga bokrétája, felderüli a mölki ev. lelkész pedig 10 *v«a találkozón
kartelek
szigorú
megrendszabályozhat
gazda aroa, mert az élet gondja egy .észten
követel a mezi•-•4 jnne az esz
sürgeti. Baják János (eszteniomi a fő dőre átszállott felőle. Ua azonban hiába Ígé fiúiskola 1923-ban végzett növendékei Péter
szere; a 1-evizió Jítési politikát
városi piacok gazdaeltenes magatartását retes a mező, az élet ezer baja oly sok s a Falkor a polgári fiúiskolában 10eves in.oko
köze (lelkes tapij•műnek
maradt konkrét esetek kapósán panaszolja. Né termények ára oly osekély, hogy az altáláooe zóra jöttek össze, megkoszorúzlak a temető
lit
ben időközben elhunyt tanulófarsaik siriát,
is a földhöz es (lalkozó rétemeth Boldizsár a mezőgazdasági mun .kötelezettségeken feni. es, a mindennapi ke délben pedig tarsasebéden vetlek le-.-.i ,-> Ko
nyéren felöl a kedv. .. - és szórakozásra
és azzal liivatássaj
kásságnak közmunkák utján való kenyér .4i-:u kerül az acélos búzabok Ezért nem leaz rona vendéglőben.. A találkozón tuegjeleot
gekre kell al.
ilaptti*.
Mikolás Imre, volt tanáruk ia.
hez juttatását sürgeti. (Kállay Miklós az idén nótás, kacagó 'magyar aratás. :
Szűnni nsa Ikes ovációk miniszter helyeslőleg int a szóló leié.)
Áthelyezés. A mav. igazgatósága DebMégis
ilyenkor
olyan
fenséges,
szép
a
közben - allt •• fel i illay Miklós Kiss Dénes (Takácsi) a
reczeni Karoly celldömölki osztalymérnökségi
V
,
,
'.
j
táj,
m-rt
miutha
ilyenkor
széthullanának
a
i közel egy
földuiTvelésügyi
műszaki segédtisztet a Budapest józsefvárosi
mezogazaasagl l ^.eaiaíak ír küzdő ember és a természet osztály mérnökséghez helyezte á t
.
az aktuális
órás beszédében
termény
és
termékarak
emeleset,
iarkaa
es a v e g t e e ú égben a felhők mögül az
A Máv. dalárda Budapesten. Tegnap
gazdaprohlemáklt tlerelnok be- Dénes a gazdák teljesitóképesáegenek, az i emberek vi^astfaiasára felragyogna a Teremtő
jelentette, hogy tüft gazdaadós- agrárárak nívójának fitryelainh«vftiplét é« arca, mint a iegc»oda. .tosabb és legmegbíz- reggel a fel 9 órai vonattal utazott el a Már.
dalárda Lndvan Siodur karnagy vezetésével
Ság rendezés mejjT sok belső és általános gazdamegsegitő széleskörű kor- ' "á'^bb emb--ri vigasztalás, Örök áldás.
Budapestre, az o.szagos dalosversenyre.Miklóe
Cr. St K.
külső .akadály -erat megoldásra: mányintézkedéseket, cselekedeteket sürget
Antal intéző és Paaztory Gyula lötiszt kisél
tek a dalárdát, Papán csatlakozott hozzájuk
ilfold erdekei A vidéken az altruista intézetek kímélet
a betevők, a
á\ szarvasi m. U r . Gazdaság Bárdosi Gyula felügyeld állomásfőnök, akt
etilekéivel. - len eljárása az adósokkal szsmben igen
élesen útköznek
Tanintézet, a földmivelésügyi miniszté még a dalárdának ezidAautrat elnöke.
ímel vétót A nagy visszatetszést szül. (Mozgás)
Zálogleveleknél
Eljegyzés. Klafll Kálmán celldömölki
földszerzési vágy. iimus; a ma- '
Kállay Miklós 12 órakor a kamara rium egyetlen középloku gazdasági szabómester eljegyezte Nagy Vilmát Csornáról.
III gazdák, birtokosok,
.ar gazdák közgyűléséről gróf Kbuen-Héderváry~Ki^ |ggk1f>r«|áj«
gyar jövőt a
Pórul járt cigányasszony! Orsós Józsefné"
százezre[re akarjij (taps). Me- roly, Holitsoher Károly, Koós Mihály bérbSk. n«ty középiskolát végzett fiait szül. Orsóé Teréz- 40 éves szergényi cigányrész ugrást sea fa.j , sem po- államtitkár kíséretében távozott, hogy | önálló gazdálkodásra tanítják. Modern asszony a mull héleo Adyrjáoházán szaruka
pával főzőkanalat faragott, miközben balkezét
ilelös ténye- Sárvár, Csetény-Ziro-Balatonfüred útvo
litikailag nem
I tanintézel, kilünő, olcsó kouviktus. El- a kapával levágta, műtéttel a kezét sikerűit .
zóknek mentemre rovására nem nalon folytassa dunántúli szemleutját.
j méleti és gyakorlati oktatás, 500 holdas a celldömölki kórházban egybeforrasztani.
lehet a lakosság tönkre tenni,
A közgyűlés szentmártoni Radó La- ,
Leesett a kocsiról. Antal. Sámuelné sz.
port. Kató-'
Teljes egészében
kamara ja- jos elnöklése alatta napirend tárgyaKiss Anna 54 áves tokorcsi asszony a napok
vaslatait. Majd i kesi lésről, a iasa során a kamarai zárszámadásokat, naságnál karpaszományos kedvezmény ban a hegyre igyekezett, útközben Nagy Jó
buza, gyümölcs, rtról beszél, költségvetést, a vagyonjogi ügyeket, a Részletes lá)ékoztatót küld az "
zsef celldömölki gyűmölcskereskédó kocsijára
felvette. A hegyfel:- leimenet Nagy a kocsit
az oszlrák, a m tárgyalások munkásügyi javaslatokat targyalta le Mille
Igazgatóság.
kissé visszaereszlelte, mintk következtében a
súlyos szempont
A termelési Géza h. igazgató előadásában
kocsi hirtelen felborult, sz asszony leesett,
Plébánosunk Sopronban. Dr. Horváth bal lába bokában eltörött A celldömölki köz
költségek csökni
különféle
Az Országos Mezőgazdasági Kama
Károly
helybeli
perjel,
plébános
tegnap
d.
e.
közterhek méirsííiiiai vámfalak rában megüresedett tagsági helyre megkorházban ápolják.
a 9 órás vuuattal 3 napi Odülésre Sopronba,
lebontása (el
éljenialri árak csök- választották: Ostffy Lajos dr. vasmegyei „ , , „
„
Az ev. Ifjúsági egyesület nyári tancs
kentése, a ke
legszervezése, főispánt. A kamara -közgyűlését a jSa' Áthelyezések a Szent Benedek-rendben. mulatságát augusztus 6 an fogja megtartani.
. ; j»
a szállítási k ó n n n l - e ; - . . .ik
A növényvédelmi körzet-k beosztásáról
kor- baria"-ban társasebéd követte, melyen A pannonhalmi lőapát az 1933—34. iskolai
mányzat gondj
szervezke- Szávozd Richárd, Ormándy János dr. évre a rend tagjai között a következő áthe a fOldmivelésOgyi miniszter rendeletet bocsá
tott
ki
és a rendelet Vasvármegyát ket kör
déáe nem fogyajj
kereskedó- és Kiss Dénes szólaltak fel, köszöntve lyezéseket eszközölte. Celldömölkről Pannon zetbe osztotta.
A celldömölki járás az első
ellenes célzata,
iferenciáról Vasmegye gazdáit és mintaszerű Gazda halmán helyezte Szabó Farkas dr. hitoktatót, körzetbe került A körzetnek székhelye Szom-.
Celldömölkre helyezte Szomor Feliciánt és
részletesen megrí
sági Egyesületüket
Nagy Kelement, Pápára Alfay Pongráoot Za bathely.
.'. .Mint sí JÍ magyar föld
Futball-mérközet. A Kapisztran oserkész
- A kamara közgyűlésén résztvettek; laapátiból, Aszóföre Grassánovits Leót, Zafia becsülettel 'ikj kim végezté- gróf Mikes János megyéspüspök, heroeg márdiba Szarka Valér földinket
f. a celldömölki L§E csütörtökön délután
A Nemzeti Egység Pártja vasmegyei mérte össze erejét a'celldömölki (utball-pályan.
f i Vei a magyar I oi terhit Az Esterházy. László, gróf Batthyány Zsig
2:3 (1:0). Bíró Klein Marton volt,
aratásra meni
'ő Ígéretem- mond, gróf. Erdődy Fereno; br. Roszner szervezetének sikeres megalakításáért dr Sztra- i Eredmény
nyavszky Sándor, a párt országos elnOke, a mérkőzés roppant nehéz volt, mert a pálya.
mel kisérem
:y ember!
)3tv^Trr^őm'örey-Qy4trgji főispán, vitáz -Jánossy Gábor országgyűlési képviselőnek az ' fel volt ázva. A biru partulanul vezette le *
telhetően telja
kötetess ége- Somogyi T S T és vitéz Eőlbéy Tbylt Sán alábbi gyönyörű levélben köszönte meg a • mérkőzést Ma vasárnap az ' ósuTyasszbnylai
met a Haza föld*
> LSE-et latja vendégül a csapat A mérkőzést
dor tábornokok és még számosan Fel- Vezér és az 6 üdvözlését:
'•- - Lelkes oniaj a kamera köz- sődunántul 8 vármegyéjének gazdái közül.
Kedves BKitöm!. Mindazok a városi I ugyancsak Klein bíró vezeti.
Halálozás. Tompa Sándor cípAs-..segéd,
gyüTéserieT^
községi helyi szervezeteink és érdemes veze
a KallayrMjktőségük, akik a Nemzeti Egység zászlajának ' aki Nagy József helybeli cigészmesternél volt
lós miniszter bialgfi'ontóft-'-és a
a gondozásukra bízott város, község területén • alkelmazáshan. hétfőn 24 éves kor -ban f l.-őföldszeretéttől 'DB beszédére. A Perfekt fehérnemű varrónő való
kibontásakor jóleső szeretettel, hűséggel
bizalmat és W szavakért ; —
és ragaszkodassaI. -mtékeztek meg a Vezérről mesteriben meghail. Temetése -z-i lali d. 0.3
mondja gróf gklrváry Károly házhoz megy olcsó napidíjért. ós azt mar közi-et lenül hozzá, vagy hozzám, órakor ^olt, amelyen a helybe i ' e v . Ifjúsági
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Cím a kiadóhivatalban. ."

a párt elnökéhez címzett táviratban vagy le

Egyesület zaazlo alatt

teslO-tileg vett részt

87, szem
A kézfogaimat jelentő dr. Valter szemlnaritiira hívjnk fel olvá*" , lyélniét. Ez
az Intézet egyénenkénti levelező oktatással,
legteljesebb eredménnyel vizsgáztatja vidéki
növendékeit.
k e r e t * ™ . iVátták
f f l a szarvasi gazdásági
j i tanintézet
tanintézet záMfcj á t A Tiszámul egyik legjelentősebb iskolavarosáiivk, a Kőrös sziodus es lenyűgöző
' pompájába beékelt Szarvasnak messze vidé
ken ture.-M- vait kőzépfo> u gazdasági taoioté
zete, amely nevet az egykori nagynevű luthe
ránus pápiói Trssedik Samudtól kapta, must
szombaton avatta lel felemelő keretek között
iljüsági zászlaj iL Az Onnepség előtt reggel a
katholikus, majd az evangélikus és relor'mátus félkészek adták á zászlóra áldásokat, majd
a tanintézet dísztermében folyt le az ünnep
ség, amin a földmivelésflgyi minisztérium kep
viseletében dr. Czvetkovits Ferenc miniszteri
lahácsos és Tár Gynla gazdasági iskolai fő
igazgató jelent meg. Megjelent az ünnepségen
Bei iczey Géza, az OMGE alelnökei?, valamint
a mező. ázdasági kamarák, Szárvas és a
szarvasi járás mindén vezető tagja, a varos
társadalma és az utóbbi időkben az intézet
. iránt oly nagy érdeklődést mutató kOrnyék. beit kisgazdák is. A tanintézet jól betanOit
dalárdájának énekszámai között C-abai Kál
mán a gazdasági tanintézet kitűnő igazgatója
mondott lendületes magyar érzéstől irtó' ava
tóbeszédet a hallgatóság lelkes tetszésoyilvánitasatól-kisérve. Utanna a zaszl, szegek be
varéi, következett A zászloaoyá báró Benz
Ottóné, C-aky Ilona grófnő kedves beszéde
után, amelynek kapcsán (.Akié a fold, azé n
baza« feliratú) szallagot helyezett a lobo óra,
vette át az ifju-ág lelkes fogadalmat téve a
művészi kivitelű lobogót. A megkapó ünnep
•ég a Himnusz átntjtos akkordjaival ért ve
get Délután a végzett cazdaszok sargulási
ballagása iólyl le a város utcain, este pedig
az Krasébei-.igeli kioszkban műkedvelő elő
adással egybekötött buc-uestet rendezett az
ifjúság, amur nagyon sokan vettek reszt a
varos intelligenciájából. —-—
Hogyan lehet a dohányzásról leszokni?
Gyenge vagyok, nincs étvágyam, gyakran szé
dülök, gyomrom émelyeg, fülzugasom van,
köhögök. Tudom, bogy mindebnek az az ólra,
hogy nem tudok a dohányzás szenvedélyéről
lemondani, ma • 40 cigarettát szivük el na- ,
por.U. Milysn furfanggal, próbálkozzak meg ? ',
Nincs oltan pap, hogy ilyeu, vagy ehhez ha- |
sonlo kérdést ne intéznének Tolnai Világlapja j
azerjteizlőségéhét es a szerkesztőség Otvosl 1
munkatársainak ügyes és ötlétes tanácsai révén sók embernek, sikerült mát a dohányzás
káros szenvedélyéről leszoknia. Bizonyíték: A
nájdan m--grögzöit dohányosok hálálkodó le
veiéinek valóságos .özönét hozza a posta Tol

nai Világlapjának.

az uj osztrák kölcsönről és a schilling stabi
litásáról feltűnő nyilatkozatot tett A MFTR
es a kormány nj magállapodásáról, az nj fa
értékesftő központról, a Bauxit űzlétévérőV á
dollarbiztosilásókról rendkívül "érdekes infofmáciok számolnak be. Nyilatkoznak a lapban
Sztamorai János, Szende Péter Pál; dr. Bárátb Imre (Wien) és mások. Érd kes textil,
biztosítási, vss és gépipari, vegyészeti, vidéki
hitelélet rovatok egészítik ki a kitűnően sike
rfllt uj számot
-' Osztrák cseresznye kontingens. Magyar
országból a folyó idényben öOOOq cseieszoye
behozatalát engedélyezte az osztrák kormány.
A cseresznyének Ausztriába való bevitelére
osztrák beviteli engedélyre van szűkség. Az
engedélyt a m. kir. külkereskedelmi hivatal
kirendeltje Hegyeshalom határállómáson csa
tolja a küldeményekbe.'.
A júniusi életszlnt. G-d Benő kimuta
tása szerint.az élet június ho folyamán 0.16
százalékkal drágult. A család heti- fenntartási
minimuma 60 pengő 74 fillért tett k i . Az
1914. évi árakkal szemben az élelmiszerek
7.5 .-zazalekkal olcsóbbodtak.
, Felvételek a borászati és pínnemestsri
tanfolyamra A budafoki pinc -mesteri es az
egri, kecskeméti, tarpali es • oproni szőlleszeti
és borászati szakiskola Igazgatóságánál a fel
vétel iránti kérvényeket most kell beadni.
A tehénállomány csökkenésétől kall
félni. A június 1-en életbelepett tejrendelet
szerint- a nem fő Idmivri' tenentulajdonréiok
tejmegváltás címén tehenük utan havi 42 P t
kötelesek fizetni; ami egy esztendőre 504
pehgőnyí összeget tesz ki, tehát a tehén érté
kének többszörösét.- A tejrendeletnek : ezen
része ellen a pestkornyéki lelié-tartok érős
akciót indítottak, amelynek remélhetően meg
lesz az eredménye es az ország sok nemgazda
tehentartója megmenekül attól, hogy -vagyont
erő tehenet pár pengőért kéuyteleo legyen el
vesztegetni •
Strand Szépe Váfasztás. A Színházi Elet
mint minden évben,'az idén is megrendezi a
Strand Szépe Választást. Idén az eddigieknél
még nagyobb arányú lesz a választás és ju
talmazza a 'Színházi Elet nemcsak a legszebb
képet, hanem az azt készítő fotográfust - is.
200 TpérrgB Sutalfnát kap á %Irtnra legszebb
látogatója és kölön 200 pengőt az- a fotográ
fus, aki _a_képet kttei tette. A legszebb gyerek
képe. 100 pengőt, a kep készítője ugyancsak
100 pengőt kap. Attól függetlenül, hogy a be
téteti képek kózfll kiválasztja .a zsűri a
legszebb hölgy és legszebb gyermek strandképét, Gal Julla is, mint a zsűri elnöke, meg
választja minden egyes strandon a Strand
Szépét is. Természete-e;: városunkba i-. eljön
Gál Júlia, aki*, erre az utr* Guthy Böske, a
Színházi Etet divairo v-t -inak Vezetője kísér el.

Eggert Márta férjhez megy. A Színházi
Járási levente lóverseny Alsóságon. A
Elet nj számában jelenti be, hogy Eggerth celldömölki járás revemé egyesületei folyó hó
Marta a jövő honapb n feleségül megy Lűlhge 25 én tartották járási lóversenyüket sz alsó
gémet filmíróhoz. Máray Sand.jr arról ir, ho- j sági Jevehte^ lőtéren. A versenyen résztvettek
[an viselkednek a hölgyek a borversenyen, a körzeti versenyeken legjobb eredményt elért
atvany Lilli egy hites pesti szakítást árul egyesöletek 'legjobb 7 is csapatai, összesen
et. Rendkívül érdekes cikk számol be arról, I 13 csapat Továbbá 19 egyéni versenyző es
hogy mit csináltak a hollywoodi reodezők j 25 levente oktató. A versényen az uj (6 fekete
Hunjady Sándor Feketeszáru cseresznye című kOros) céltáblára lőttek, fekve szabad kézből
darabjából. Budapesti társaságbeli úriasszo 4—5 értékelt 'lőrést •Csapatversenyben első
nyok a filmen. Nemzetközi golfverseny a Sváb lett Alsóság 7-es csapata 213 ponttal, második
begyen. Srép Ernő Irodalmi tevére. Sztibrett Jánosháza 190 ponttal, harmadik llejjteskeolrktsz.-Drámai színésznők tánctrikóban. Egy . resztur 198 ponttal. A csapateredmény megV-ik gimnazista, akinek New Yorkban jatszák áilapitásanal az 5 légjobb lövő találatait érté
• színdarabját. Fark s Imre lelkiklitiikája. i kelte a bizottság, — Egyéni versenyben első
Nyaraló filmsztárok. Tehetségavatás. Guthy hefyezésí hyeí-t ZsSmboky Ferenc alsósági
Böske divatpletykája. Huszár Pu6 a mikrofon levente 47 ponttal, második Balogh Béla
előtt. Színdarabok. Kotta. 64 oldalas rádiomű ' csOngeí 46 ponttal, harmadik Vörös Imre al
sor Van az ni Színházi Életben, amely ebben sósági 46, negyedik Jitss -Mihály alsósági 44,
a száraben tegy rendkívül érdekes uj pálváza- ötödik. Mogyorósat István egyházashstyei 43
to: hirdet A következő hat hétén ál hct öfyan " r « ö « k - ^ a t 8 ~ f J a 7 ^
danbot mutat be a Színházi Elet hielyek Zsimits Vendel nemeskereszturi 43, nyolcadik
kfilfoidön mindenütt nagy sikert aratták, Bu ' Szabó Károly celldömölki 38 ponttal. Fölső
dapestei. azonban különböző okok miatt nem roll leventék szép értékes és a gyakorlati
kérőitek szinre A kőzoWgTé"vau^iW,^högy
életben használható értéktárgyakkal lettek dí
oldja meg ezeknek a daraboknak -a szerepeit jazta. <hsr.its Elek járási főszöTgabiró ado
-^-4s-^adjou_jii—címet a szindataboknak.- Az - mány át-egy srép ezüst zsebórát az első he
értékes dijakkal jutalmazott nj.páljazat rész lyezett zVamboky F«reno alsósági levente
letes programmját közli az ^uj gziuházi Elet. nyerte. Vtisóság község adományát, egy zseb
- A Pesti Tőzsde uj^számá a világpiaci órát a harmadik helyezett Vörös Imre alsó
éa a budapesti hosszm««alommál behatóan sági levente nyerte. — Oktatói egyéni ver
foglalkozik. Boresch oszvrák pénzügyminiszter senyben első Nagy Ferenc kemeneshőgyészi
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oktató 44 p mtal, miuodii Molnár Gyula kemeaesmihalyfai 44, harmadik IVihú Sándor
•dukai 42, qegyedik Szabó Jenő celldömölki
41, ötödik Böröcz Gyula burgatai 41, hatodik
Edf-cs lábos uemésker.-sztnri 40 ponttal. Föl
sofolt Viktatrtk ittind értekéé, a gyakorlati élet
ben használható értéktárgyakkal léitek dija/.va.
Dr. Gerlits Elek járási főstolgaawó adományát
(ezüs>t cigaretta táróa) az első helyeiéit Nagy
Ferenc kemeneshőgyaazi oktató nyerte. Dé
zsátrlálvi vitéz 'Gyiká István, j"á>*si testneve
lési vezető adományát (ezüst kézelőgomb) •
második helyezett Molnár Gyula keraene-sraihaly fa i oktató nyerte. — A csapat verseny ben
első helyezést nyert alsósági csapat a Szabó
Károly által alapítóit ezüst vándorserleget
ezzel S győzelmével most már egymásután
következő harmadik éven nyerte tneg\ miértis
.V járási vándorserleg ezzel a győzelemmel —
a vándordíjat alapító oklevél szerint — vág
legesen az alsósági levente egyesület birtokába
jutott. A^egjobb csapat parancshoka'-ssr Sea-- káfy D-zsŐ alsösajii vőzefo főoktató ^ tlsürtetét őlj kép-n Nagy István levente áltál kézi faragással készített gyönyörű szép botot kapta.
Alsóságon --veokeni is igen érdekes és köve.
lésre méltó levente munka folyik, amit a lel
sőbb körök is számtalanszor elismertek már
a amit buouytt-ar-flíai verseny la, tóVábbá az
is, hugy az egyesületnek már két véglegesen
.negoyert vándordíj van birtokában.
Ref. istentisztelet. A celldömölki rel
flókegyhaa ma vasárnap délelőtt 10L Jj*skpr-az Árpad utcai ev. nj iskolában istentisztele
tet tárt, melyen Hatvani Lajos segédlelkész
prédikál,
Magyar Akarat aikvalókörua megzené
sítése. Szakály Daz.ő rgajvfáló tanító, Magyar
Akarat szavalókórosanak országos sikeréről
már több alkalommal beszámoltunk olvasó
inknak. Az utóbbi időben a Fel só-Mag, arországi iskolák és egyesületek érdeklődtek igen
nagy szambán' a költemény iránt. Az elmúlt
héten pedig Kárpáti Sándor zeneszerző-tanár
kérte « szerzőt,-hogy a költemény megzené
sítésére adjon OTgedétyMA^ szerző
nésitéshez hozzájárult
Járási polgár-lövész löverseny Alsósá
gon, 1933. július 2 án. A celldömölki járás
polgári lövész egyeSü'Crei július 2 an, ma va
sárnap tartják járási céllövő, versenyüket az
alsósági levente lőtéren. A versenyre-12 egye-6tHel nevosett bu, mindegyik egy egy 7—7-es
csapatot és-2—B egyéni versenyzői. A verBéhy első dijat, az O t T _ á l t a l . adományozott
Turul rnadafát az a'sósági csapat teái, mely
att mar az elmur. évben lá megoverte. Ezen
versennyel kapcsolatban lesz lebonyolítva a
járási céllövő bajdoki verseny is. A 'legjobb
tíz levente — leveoteoktató — és polgári
lövész kőzOs , versenyben lő a járási bajnoki;
oklevélért — és címért.
v

Egészséges lett a gyümölcsexport. A
nagyhírű J. G. Farbenindiistrie, amey számos
utol érhetetlen készítményével, mint az »Aspirin«, >Pauflavin< stb. a beteggyógyilás terén
hervadhatatlan érdemeket szerzett, meggyó
gyítja a gyOmöicséxportonkat is, mert kom
penzációs alapon lehetővé teszi az exportüzlet
iebbnyiJIitasát.
Külfoiai dalárdák az országos dalos
napon. A XXIII. országos dalosverseny előké
születei már befejezést nyertek és a jelentesekből iatszik, bogy közel 15 ezer dalos, fog
résztvenni a XXIII. országos dalverseny külön
böző Ünnepélyein és versenyein. Külföldről a
szófiai Gussla európahirű énei kara, továbbá
sv-eizi dalosok egyesilelt dalárdája és a bécsi
Wiener Máanergesangverein válogatott dalos
társasága fog szerepelni és énekelni a magyar
közönségnek. Tizenhét különvonat fogja vinni
' at' a. fővárosba. A 1 6 t i e t dalos rrág;
Wsérőtőríiejíef
'~igygst^^W;~nfí^tmgj~a
fővárosba ebből a. alkalomból a vidékről
20—30 ezer emberi várnak. "A főváros kö
zönsége nagy érdeklődéssel k;:.eri a magyar
dalosok XXIII. országos datósversényétSzom
baton indulnak a vonatok a fővárosba 66
százalékos «as ti kedvezménnyel és" vasárnap
éjszaka, illetve hétfőn reggel Indulnak"vissza
a dalosok.

Hirdessen a Kemenesaljában.

everőm buutdeiaál kAnyveycaidálábaa. CeJldnaanW-

talál.
amikor ai . J
krrejlőuviu
» eseti ^ J
dett i ; .
szakadni' j ] _
C l l

0»g a lel-ejT
szabadolt vaj
a
kiáltásnak i .
lati harci , J
folyton
«tóf«( bHal
lépésre | I j J
vezényelt" | j
bootaaaL nj-J
bao aonjit
együtt efíbb L
iti'iív n i | tm
ráírtj
bukott le a
uyiizap'irt i
hogy azoi L.
lovaikról. A 1
sülten visszíj
ajiióoktal I
elsöpörte 1 1
ditva a (yaiaj|
ezt kivédeni >
rongyként otl
fegyvert, eldcij
felé, ami a>! ezer méteml
eorduJ
I pusztutáiál kJ
kü'e-ét, sa'otál
• Róma éltettél
I

. *

m*

Cordiu araiji
aztán mintha f
gióra, 611» i
három oldilrtl]
A hanoii
sedoria tlasf
nyílvessző f
hun fokos i
hozzá lobbii
sva j '
kemeaesi mi
cseri lensáknü f
sághegyi an
mulatni et I
és Pannónia
óráig bírtak nsk, aztán vtsjj
lettek"
A VN
váltak. A i
vonultak, á> o
a légió I
gei igaotijM
fehérlettek. A^
fekete,
bőrgatyás aya
paripáikat iutsa
.
r
MEL
' hatttrz«3'rtnáj
. a fél világi
Ezernérj)
letelte utáni
s. tétlen bnBtuaJJ
' lovaikat a W l

_Attli»«
-ttsét i
! legújabb I
! rékos szölöP»H
' magolasárál, •
i léséről, a
j fontosahb I
} ről, sz 6*1
A dósán i *
e lapra v t t t '
káadóhívstiaj]
niszierínm) r

