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Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön
ide iiitézeudflk a szellemi részi illető kczltméoyek
hirdetések és mindennemű pmztlLtékik.

Gyümölcskiállitás ts gyümölcsv á ^ CelldSm5lkon.
.

Az égalji viszonyokból való vonat
kozásból ugyancsak fokozottabb igényei
vannak a különböző gyümölcsnemeknek,
Irta : D r . Z o n g o r J á n o s .
mint egyéb kullur növényeknek a gyü"~
£- mezőgazdaság már a háborút thölcsnemeknek éa fajtáknak túlnyomó
megelőző időkben is nagyon mostohán része a mérsékelt éghajlat alatt díszlik
fizette vissza a ráfordított munkát és legjobban es ugyanitt hozza a legszebb
igyekezetet és ezérl már akkor egyik és legízletesebb gyümölcseit.
(őtörekvésük volt a gazdasági élet irány
A földterületnek a fekvése akkor
adó faktorainak, hogy olyan termelési felel meg a gyümölcstermelésre, ha az
ágak Után kutassanak, amelyek beállí északi szélek ellen védve van. Egy
tásává! a gazdálkodás rentabilitását fo részről, hogy a virágzat a fagyok káros
kozni, annak megbillent egyensúlyát hatásától mentesitteasék, másrészről pe
elyrebillenteni lehetne. A bábom ntAni dig, hogy a gyümölcs érési stádiumában
időszak zűrzavaros állapotai közt a jele a szélviharok azt le. ne verjék.
zett baj még hatványozott mértékben
A csapadéki viszonyok különböző
jelentkezett, tehát a. kisegítő eizközök változatai közül a közepesen nedves
után való kutatás munkája jelentőség időjárás a legmegfelelőbb neki, mert
tekintetében még fokozottabb mérték túlságosan száraz időjárás esetén a táp
ben nyomalt előtérbe. Ezen tájékozódás lálék felvétel szünetelése miatt már
közben mind határozottabb formában kötődött gyümölcs lehull, tul nedve*
alakul ki a vélemény, hogy a jelezett időjárás esetén pedig a gyümölcs vagy
szerep betöltésére egyik legmegfelelőbb a fáján elrothad, vagy pedig — ha téli
módozatai kínálkozik a gyümölcsterme gyümölcsről van szó — nem lesz el
. .
, . ....,
i . i.
lés fokozása. Ezzel az eléggé nem he tartható.
lyeselhető irányzattal kapcsolatban azon
Ezek as itt felsorolt előfeltételek
ban nyomatékosan fel kell hívni a szinte ideális arányokban adva vannak
figyelmet arra a körülményre, hogy az a Kemenesalján, úgyannyira,-hogy nem
eredményes gyümölcstermelés sokkalta ís ismerek az országnak még egy olyan
fokozottabb előfeltételeket támaszt a részéi, ahol esek. ilyen bőségesen meg
talaj, égalj, fekvés és a csapadéki vi volnának.- 5 ad r^imoú ? I . - Í J * « 1 *
szonyok tekintetében, mint más kerti
Kemenesalja lakói fel is ismerték
termeivény, különösen pedig, mint ar a természetnek ezt az ingyen való adomezőgazdasági kultúrnövények. A felső mányát és Dóka, Kissomlyó, Borgála,
talaj összetétele tekintetében a uutauk.nak^éa, az , agyadnak, szerencsés ará Nagysimonyi, Tokorcs, Kemenesmihályfa,
nyokban való keveredését igényli, hogy Kemenessömjén, Kemenesszentmárton,
egyrészről pedig azért, Jiogy a levegő, Vönöck és Kemenesmagási határában
azokat szabadon járhassa, az i altalaj áthúzódó dombbal lankáit be is telepi
tekintetében szintén nagyon követelő a tették gyümölcsfákkal. A telepítés ke
gyümölcsfa, arja^nijyjben. ,a,, nzéjTrétegft, resztülvitele körül azonban alapvető hi
laza altalajt kedveli legjobban ugyan bák történtek, amelyek végső- kihatása
ikban azt eredményezik, bog; dacára a
csak a fentebb megielölt okokból.
:
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fülkében agy jámbor tiroli megnyekergette s
harmonikáját.. ' Expressek rohantak el mel
lettank
és Salzburgnál előléptették a vona
. (Kitépett lapok a naplómból.) -_
tunkat, mert villamos mozdonyt kaptunk.
Irta: H a l á s z Béla.
Innen kezdve szédületes irambán rohantunk
Basel, francia-svájci határ. Tirolon kereszttll Voralberg felé . . . Soha fe
lejthető élmény ez. A hold mint égy égre
Tehát Svájc . . . az Örökszép Svájc . . . akasztott óriási csillár, fehér fényt szór a
Itt Ölök a Petersgraben egyik kitűnő alkohol hegyekre és megvilágítja a h a v a s o k a t S o k
mentes éttermében, j as ablakon át idelátszik 'száz méteres magasságokon, alagutakon róha
a MuDster karosa' tornya, ahol a nagy Erasmns tnánk keresztül a Svájci határ f e l é . . . Kicsi
Rotterdamns alussza örök á l m á t . . . Kgy pil havasi házak, zogó hegyi patakok," völgyek,
lanatra még esrembe van a fájdalmas bocsa, gleccserek, fenyőerdők, hágók maradnak ' el
mikor a gyorsvonatunk elhagyta szép Magyar melletifink,.. Fehér ködök szálltakés a regországot . . . Aztán elhagytok Béseet is, oso- J,gel f é n y é b e n , - m i n t egy ragyogó szőke
dálatoa. ősz volt á kék Dnna partján éa lelkem [leány W. elénk lépeti a zürichi t ó . . . Játékos
mélyén Stranse János nr régi, felejthetetlen •| .hullámok kergetőztek a vízén és a vonatunk
melódiái ttWsp¥rWrln.i*r 1 ' «T**«"""n.p már olyan Őrült tempóban rohant a partján, hogy
elindolt az este és mire a Tannengebirge ár- attól féltem, belerohannak a tóba . . . Es mire
nyai felénk tűnnek, már ,/liHlflrjk ragyog a berobog a vonatunk a baseli pompá3 pálya
Vénns . . j j a S i aajattssfe mOmff A Snajgita- udvarra, már fénysugár táncol a Rajna tok
karö ha" a világra és a begyek tetején lei ién és szellő lengedez a Vogézek felől. . : ,

Ösz a svájci hegyek között.

1

villannak a menedékházak a .r.fage-ék fényt z e m e i . . . Istenem — sahan át lelkemen .a
gondolat T - , minden Bnangazivtt ember ilyen
csodálatos refnge azoknak, akik eltévedtek az
éjtszakában
És mintha lelkem szomorú
sága hirtelen testet oltott volna, valamelyik
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Basel igazi tipuia a svájci varosoknak.
Tiszta, csinos, rendszertelen, gszdsg és megelégedett. Egy nép, amely nem háborúzott,
amely a habomnak eask áldásait élvezte.

sok gyümölcsfának, azoknak jövedelme
zősége a nádinál alig valamivel több.
• drf»A ' legfőbbttvtta -as, hogy szinte
ahány 'a, ugyanannyi*}.*..* Éd'^rrrfótá
gyümölcsészettel behatóbban foglalko- .
som, mintegy 8'—10 év óta .gyümölcsérés idején évről-évre be szoktam ka
landosai est a tájat és legyzeteket ve
zettem/a fent nevezett községekről. A
gyümölcstermelés létező átlapotaival kap
csolatban és alig-alig találtam égy köz
ség határán belül 10 —16-nél több azo
nos fajtája gyümölcsfát, holott az eset
ben ha messzebb fekvő piacok felé is
gravitálunk, arra kell törekednünk, hogy
azonos fajtából minél nagyobb tömeg
álljon'rendelkezéWB.*-- • ' •* ;
>

Ezeket a sorozatos "anomáliákat"kí
vánja kiküszöbölni a Celldömölkön folyó
évi október hó 8-tól 19-ig rendezendő
gyümölcskiállitás: Tájékozásul közöljük,
hogy a kiállításon kiállítóként részivéhet bárki, akinek gyümölcstermése van.
A kiállításon való részvétei Hollósy-tér
8. szám alatt, a volt polgári iskola eme- ,
leién; ahová a rendező bizottság veze
tőségénél jelentendő be, a kiállítandó
gyümölcsfélék a kiállítás rendező bizottkofckocMa-; fajtónként .2 kg:
mennyiségben, amelyből egyrész ki fog
állittatni, a másik rész pedig a fajtaazonosság megállapítása végett felkülde
tik Budapestre a Kertészeti Tanintézet
hez.. Bejelentendő fajtánként az eladókészlet mennyisége is, hogy a Budapest
ről, Győrből, Szombathelyről, Orácból
és Bécsből esetleg érkező gyümölcske
reskedők az eladó készletek mennyisé
géről -tájékozódást szerezhessenek és
esetreg kötéseket csinálhatnak. Állami
gyümölcsészeti szakember közbenjötlével.
A helybeli arak részvétele mellett
megAllajDiltatilv. az egyes gyuflaolcsneiae*.
I Művészi barokházak mellett modern bérpalo
ták, a kékkabátos rendőrOk mind fiatalok és
•csinosak, sőt még szemüveget is hordanak
egyesek. A forgalmat hihetetlen könnyedén
és elegánsan -bonyolítják let' A leányok csino
sak éskékszemüekés persze lovagokban itt
sincs hiány.
'-,,¡1
.•::;>»,•
v»:t
, ' Barangoltunk a Rajna parton éa egy
tengerész formája bácsi elvitt a ladikján csónakázni és ez a mulatság mindössze 10 centimebe került. A hegyekben már 0 « . v a n . . \ _
de a Rajnán még fény sugárzik és I csak
Mühlhouse felől fújdogál Bt s z e l l ő . . . Arra
vau a francia határ . . . Kóboroltam aztán az
utcákon és örömöm igen nagy volt, mikor
egy trafikban megláttam a .Pesti -Hírlapot*.
A szép szőke svájci leányka, mikor kifizettem
az újságot, igén furcsán nézett reám, bizo
nyára nem tudta, merre, van az, a Magyaror
szág. Aztán sétálgattam az alkonyodó baseli
u t c á k o n . . . a csillogó kirakatok és á lenyes
áruházak között. ..?• eV "bokáig' néztem egy
kirakatban á művésziesen díszített karika
gyűrűket . . . • . - . ,
^^,. s ..^4T 4 V-;..'*i;-'
,
Akkor még -nem is gondoltam, hegy
hamarosan az én. ujjamra is kerti egy hoz
zájuk hasonló.
~
:—•• • " ' •
(Folytatjuk.)
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Miksó Mihály kisgazda a mák rovarkar
Osz alysorsjegyek
tevői elleni védekezés elősegítéséi kéri. Horn kaphatók Dinkgreve Nándor papirkere*.
János a káposzta és zöldségtermelésünk és
kedésében Celldömölkön.
léli éilartások hibáit ismerteti s figyelmeztet
Hnzás már október 14 és 17-én.
a zöldségfélék és konyhakerti növények túl
termelésének veszélyére. Jenny György ma
gyaróvári lőjegyző a gazdák érdekében álló
nak tartja, hogy tőkeerős, mozgékony keres
Nagy ünnepre' készül Szekszárd o.ióbaj.
kedeiem és vásárlóképes ipar egészítse ki az I
egészséges társadalmi tagozódást. Emlékeztet hó elején. Az egész vármegyére kiterjedő ki."
Pöski régen messze híres dinnye kultúrájára, állítás keretiben felsorakoztatja mezőgazdaamelyet njra vissza lehetné juttatni régi hir- sági, ipari, kereskedelmi és- kulturális éleié,
nek mioden eredményét.
ne véhez.
A kiállításon j á a b b a o — a nehéz gaz.,
A Felsőszigetközi egységes gyttmötesfermelés megvalósításának alapelveit Rjpka Lajos dasági helyzet, folytán -— újból divatba jöttét,
mert
gazdasági
é-etlnk önkentetenü: érzi, hogy
kért , főintéző ismertette. "A -dunskilitii 100
holdas miutagyflmölcsös és faiskola 8 év óta védekeznie kell a reá szakadó nehézségekkel
működik a kamara felügyelete alatt. Ez lehetne szemben. Legalkalmasabb »édekezésí eszköz a
a künduló-pont. Szlávik Endre akad. tanár a kiállítás, amely á nemes verseny felkeltésével
telepítés, védekezés, értékesítés hibái! példák ' arra ösztönzi, egy kisebb vagy nagyobb kO-'
kal igazolja. Horn János (Budapest) bejelenti, zttlet lakóit, lipgy szorgalmasan dolgozzanak
mániájuk -eredményét másokéval. öszhogy a minisztérium á vfi&Tfezőszer'ek árának
jajentős mérséklése^é^rdekében erélyes lépésre szehasonlitva — okuljanak, az eddiginél job.
bat,
olcsóbban
t»rmcljenek.—
* — —_-r
készül, (helyeslés.) Ripka LajöTTtamarai elő-'
—
A szekszárdi kiálliiás az egész Toinsadó ismerteti a házilag előállítható mészkéu
főzet előnyei* és olcsó költségeit, — a ka raegye közönségének közreműködésével és
Termelő é t Értékesítő Szerveseiének mara és a GYOE utján kartelleukivOli véde részi vételével-sorakoztatja fel a vármegye
kezőszerek kaphatók.-Gallasz Rudoll a diófa anyagi és.szellemi kincseit.
őszi közgyűlése
Kétségtelen, hogy, or « kiállítás jelentő,
és mogyoró ültetésének gondolatát vetette fel
800 főnyi kisgazda' jelenteiében folyt le színre, Szlávik Endre a"gyümölcstelepjtés, fa só gebén és méreteiben messze felül fog emel
a mosonmegyeí Halásziban. A toldmivelesügyi ültetés tekintetében olyan törrényrebdelkezést kedni a hasonló megmozdulások színvonalán;
mmiszterinmbol Barcza Einő b. államtitkár tartana célszerűnek, minő áz,erdősítés terén, Ugyanis a Faluszöyeiség irányításával, vitéz
nak és a Növénytermelési Hivatalnak a kép vagy a szőllő telepítés terén fennáll. G-á er Vendel István; polgármester, kiállítási elnök
viseletében kisjókai vitéz Takács Gynla, a Gynla egy paradicsom konserrgyár későbbi vezetésével több' száz tago rendező bízottság
kertészeti lóosztályból Horn János kertészeti j létesítésének gondolatát véti fel és -záksze- szákértelemmel és alapos munkával készül
elö Toloavármegyének ezen.nagy ünnepét
főfelügyelő, a Magyar Gazdaszövetségtől dr. j rilen taglalja,
Vitéz Biró Gyula akad. gazdaság'vezető "M-g három hét van a kiállítás megnyitásáig,
Kerek Mihály titkár jelentek meg Az-Export
intézet alelnöke dr. Serbán Iván táviratilag : tanár a Mosonmegyében itt ott feltépő csont de az előzetes jelentések alapján egyre erő
mentette ki magái. A szervezet nyári félovi lágyulás elleni védekezésre hívja fel a gazdák teljesebben bontakoznak "ki a kiállítás nagy- .
munkájáról Gallasz Rudolf országgyűlési kép figyelmét. A takarmányok okszerű _ vetése és arányú körvonalai.
viselő számolt be. Az első vagon kisbodaki mészdus táplálék adagolása nyújthat ei ellen
A vármegye közismerten híres bonyhádi •
exporthagyma wieni értékesítése a dunareme védelmet A kisgazdák hízott marháinak ós tájfajta szarvasmarha -tenyészete, a" loloatatei hajókikötőből -tsljes megelégedéssel sike sertéseinek a >Hangya utján való export le- mási félvér íov-.k.. * különféle sertések* és jorült További vagonok berakása folyamatban hetősegét - ismerteti. Sajnos, hogy a Hangya hok bemufatasavai Tolnavármegye országvan. Foghagymá exportra is kaptak mar meg kontingense egyrészt jelentéktelen, másrészt • szerte ,hires állattenyésztése áttekinthető leiz.
kevés a tőkeerejw- és .pénz hiáayábau nem Súlyos gondokat okoz a rendezőségnek a be""
rendelést. A mecséri kisgazdák téli zöldségé
nek és káposztájának exportja érdekében a lud elegendökép vásárolni. Ez épen oly kárcs jelentett sok száz áltat elhelyezése. Sikerült
Felsődnuábtuli Mezőgazdasági Kamara már a kisgazdákra nézve, mintahogy a Futura azonban olyan megoldást találni, amely méltó
megtette a . lépéséket az - exporüntézetnél. -V. Rt-nak sem áll — sajnos — kellő pénztőke keretek között lógja bemutatni az állataik).
Takács Gynla bejelentette, hogy az igényelt rendelkezésére, hogy a gabonaárakat tarthassa. | mányi é s nem kétséges, bogy a nagyszabása .
600 q bánkuti 1201 -es minőségbuza,.vetőmag
A dnnaremetei hajókikötő A havi for , kiállításnak egyik legértékesebb, legszebb csorendelkezésre áll, a retóDurgonyV igénylese galmi adatait Érsek Imre kisbodaki tanító , portja lesz az, amely a szekszárdi sportpálya
november 16-ig összeírandó. Leszögezte, hogy ismerteti: a 120 napra az átlagos napi forga j előtti léten, a külön ezen célra emelt istálDunántúlon is lehet ma már Manitobával lom 18 utas, 2 q gyorsára, 56 q^teberáru, í lókban fog" elhelyezést nyerni. Az^áHattartd
egyenértékű — sót annál jobb sikérbnzát I volt összesen '214* otás, 232 q gyorsam, 65 ' gazdák kedvét nagymértékben növelte, az is,
termelni és idén itten sok dunántúli uradalom vagon teheráru 80 szazatéka volt a lisztfor \ hpgy a rendezőség értékes tiszteleld: ja kon,
..9. pengőn alóli minősééi exportárai kapott galom, ezenkívül bútor, vasáru,, bor, hordók, arany és ezüst érmeken kívül több száz penkok.—Kistermelők eddig—csak egy tagon gőo. dijat tűzött ki és fog kiosztani,
'
__ ;
PtroSj aprósremű, kemény—bánkuti—1201-es
gabonájáért Németh Viktor nagybérlő M éves hagymát szállítottak Wienbe. Mille Géza elnök <
Nemcsak az ország, "de a külföld fi
összehasonlitő búzatermés! exet adatait ismer felolvasta a kereskedelemügyi miniszter leira* gyelme is reá iránynl a FatuszöVetség kezde
tette, melyekben a bánkuti mindig legelői ve tát, melyben a hadikikötő állomásra engedé ményezésé-e,' amelyet éz épén a szekszárdi
i é t -Tavaly egy keményítő gyar vette meg lyezett különleges kedvezményes tarifákat közli ' kiállita-ou valósit meg. Magyar népművészet,
egész búzáját a szokvány 10 pengős búzáját a .kamarával. Gallasz Rudolf szükségesnek magyar uépszokásuk és népviseletek ápolására
14 pengős áron. Gláser Gynla nagybérlő ki , tartja, hogy a kikötő mellett egy 40^50 va- és megO"r"zi''séTe~~»3jrközi bokréta, címmel
fogasolta sok kisgazda buza e>ős üszkösségét, l gonos terményraktár létesüljön, ami nélkül az i felvonaltatja Sárköz községeinek festői ezinami ellen gond s páoolas biztosan segít, a I egységes, nagy tömegű értékesítés nem lesz pojgpas népviseletéi. Paulini Béla kiv ló íré
rozsossag - ellen pedig roz'solassal és tiszta ! megoldható. Ha a felsőszigetközi 23 község rendezésében felelevenednek és bemutatásn
vetőmaggal kell védekezői. Dr. Bittera Miklós V^kisgazdatermelői az exportképes növénvekből kerülnek a magyar népszokásuk, táncok és
főtanácsos ostorozza azokat,, akik a minöség- ' egységes vetőmagot haszi)SM)ak a foldiiii've- ünnepségek. A színpompás népviseletek festői
bozájukat összekeverik a gyenge búzával, ennek | lésügyi minisztérium segítségével".akkor ter- csoportokban elénk tárják az egyszerű ma
. feljavítása végett Ezt a kereskedő csak nyo • mékeik egységes tipusa pár éven belül elér-' gyar fnidraives kezek művészi munkaját. á
mott áron veszi és így a jóbuza csak kárba ' hetó Jesz; A • íöbeecegi uradalom, a Szörády j jSárkÖzi bokréla. annak a hatalmas prog\.
vész. A poloska veszedelem és a rozsda ellen, ! malom,. Müselyeragyár, Deutsott, — Foson, \ rámmnak az elindulása lesz, amelyet a Fa'sa bánkali a legellenállóbb buza. A vetőmagot '• Holzharamer, Antóny —r Wenczel kereske- i szövetség országszerte megvalósít.
erúsen kall tisztítani és kellő mennyiségben : delmi vállalatok példája-mutatja, hogy a duA rendezőség gondoskodott arról, hogy
Bsfikaáges Vetni. Stad'er Jakab gabonakeres ! naremetei hajókikötő igénybavéte'ével fnvar! nemcsak a fővárosi és vidéki közönség, de a
kedő (aa OMKE mosoni fiók elnöke) a .Szi j megtakarítást lehet elérni. ,-'
j külföldi érdeklődök is megnézhessek a 'Sár
getközi márkázott buza. típusának a megte I .
A felsöszigetközi gazdák termelő és ér
közi bokrétát.. Filléres gyorsvonatokat indit
remtését sürgeti a jelenlegi húszféle buza ki i tékesitő szövetségi közgyűlése végtil köszflne,-.
Budapestről és az ország különböző részeiből.
küszöbölésével. Pósch Dezső nagykereskedő a ; tet szavazott Barcza Ernő. fö'draivélésűgyi
-Ezekre a vonatokra jelentkezni lehet a Falube,földi gabonaárak minimalizálását javasolja, ' államtitkárnak, a kereskedelemfi yi miniszterszövetségnél Budapest V. Báthory-o. 24.
hogy legalább ax önköltség, a termelési költ | nek és a MEFTER-nek az eddigi támogatás
A kiállítással kapcsolatos szórakoztató
ség térüljön meg a gazdának. Ezzel párhuza é r t Az érdakeltség az ügyvezetői teendőkre
mosan vám és valuta könnyítéseket sürget, felkérte Gallasz Rudolf országgyűlési képvise , ünnepségek részletes prográmmját legközelebb
t hozzuk.
*
vagy az'ipari cikkek árának arányba hozata lőt, Ranzenbök Károly esperes-moudott-ke^H—'—

ogyasztásra éieír voltának idOpootja. A
olbadással szemben tanúsítóit ellenállóképességének mérve; az érett gyümölcs
ize és zamatja, továbbá mindazok az
egyéb tulajdonságai, melyek alapján meg
ítélést nyerhet, .hogy értékes, vagy ke
vésbé .értékes fajta-e az, hogy k e r e s k e 
delmi szempontból termesztése k í v á n a 
tos-e vagy sem. Természetes, bogy ezek
a megállapítások . 1 kiállítókkal anriak
idején közöltetni fognak, a jövőre vo
natkozó miheztartás végett.
_ '
Minthogy ez a kiállítás Kemenes
alja " gyü rriö les-ter. neszt ésén ek helyes
irányba való terelésére egy alapvető
lépési jeleni, érdemes arra, bogy min
denki közreműködjék annak sikere ér
dekében , aki. ezen mind jelentősebbé
• fokozódó gazdasági ág "jövőjét szivén.viseli.
- z *«-:»
r

A Faluszövetség kiállítása.,

a

:

;

Á Felsöszigetközi Gazdák

Í

lát *r agrártermékek alacsony árnivójával. Az
értékesítésben a szabad kereskedelem .'elvé
védené legjobban a gazdák érdekeit, ezt keit
megvalósítani.
a
A kereskedelmi, ipari, lonstos. hüvelyes,
olajos és kerti növények felkarolására vonat
kozó tervezetet Gláser Gyula kamarai előadó
"• ismertette. Mille Gézs h. igazgató bejelenti,
—bogy s kamara Gallasz Rudolf képviselővel
együtt máris lépéseket tett a jövő évre cukor
répa, cikória, maglen szerződéses termelési

szünetei a gazdakamarának, Gazdásági egye-1 *>a
sóletnek és az Akadémiának & szigetköziek
lelkes támogatásáért A következő, köz.yfllés
november elején lesz, melyen az. apróbb háziállatok,- baromfiak tenyésztési és értékesítési
kérdései, valamint a szarvasmarha, sertés, ló
értékesítés kerülnek napirendre. Céi az, hogy
Felsőszigetkrz husz-hnazonötezer holdján a
kisgazdák termelése és értékesítése egysége
sen oldassák.meg a földmivelésflgyi miniszté
rium és az Exportmtózet -irányítása mellett

Megvételre keresek azonnali
fizetés mellett 3 szobás modern

lakóházat

Celldömölkön. Ajánlatokat mie lap kiadóhiv. kérek.
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I tervezetről -mondani 'nem tud, mert még nem
tudni a kormány szándékát A tisztújítás só
rán megválasztatlak elnöknek Herray Károly,
alelnöknek Jd. Nagy Istián és Melzger János,
tableíick
fótitkar és pénztáros Kanka Róbert,számvizs
gálók. Bartha Albert és Bokor Béta, országos
küldött Pásrtory Gyula és Szigeti István és
Vékonyka hang a nagy ^zsjvajban
mintegy 29 t a n i választmány: Központi t i
Csendes, szerény melódiája,
lasztmányba jelöltettek Bokor Béla és Németh
Fennhéjázó, sok büszke hangtól
Jenő.
A kOzgyülé. a- Himnusz eléneklésével
Fel eem figyelnek halk szavára. ért véget, ",-s '
r-—_ tj«y tétovázó, iíju kéx
—•-Zsidó újév. CstttórtOkOo ünnepelte a
.Az élet dallamába kap,
zsidóság 6694 ik újévét Mindkét zsidó temp
S az élet furcsa dallamán '
EJ
lomban (.'ünnepi istenliszteleteket tartottak.
Az els.fi hangún fennakad. " ' Ü
- '•' Az adogá'bona átvételi ára. Az adóhát
{BAYER)
'"'.'•
Rákosi László.
ralékok búzában és rozsban való lerovása a1 kaiméval az államkincstár Celldömökön a
búzát 8.75 P, a rozsot pedig 4 pengős árban
betftaka
Ttt&Mftés-Ctsá
" ~ "
H
Í
R
E
K.
veszi át. Ezekhez az átvételi árakhoz jön a
jdjáiüásWfáJatiXíL
költség és_ a boletta 8 pengő értékben, amely
Személy) hjr. Józsetfonerceg, tábornagy szintén a gazdát ifi Ü meg. Ha az adóhátra 1
Nóvmagyarositas. SclíVidi JozsW fölilink
a mult szombaton városunkba érkezett, a lék gabonában való fizetését szeptember 6-ig
. ' mav. főtisztet Budapesten a legutóbbi vitézi
pályaudvari étteremben ebédéit, ebéd után
külön vonattal folytatta*' útját Zalába, hova jelentették be, ngy az árakhoz még . 5 0 fillért 1 avatáson Horthy,'Miklós Magyarország kor
kell hozzáadni, mert ennyi külön jutalmat kap mányzója Őfőméltósága vitézié avatta- Ezzel
vadászatra utazott.
az adóhátralékos, ba mar az első hirdet- kapcsolatosan' uémet hangzású nevét ázendy-r*
•y.í Hereieg Ferenc I r t kitüntetése. Ma- I menyre, szeptember 6 ig bejeiéntette adóhát kérte mégmagyaróeitaui a belügyminisztertől.
gyarorszag kormányzója Berezeg Ferenc irót ralékának gabonában való lerovását Az adó A magyarosítást a belügyminiszter most meg
70 éves - születésnapja- alkalmából az I . osz hátralékoknak gabonában való lerovását szep- engedte:
tályú érdemkereszttel tüntette ki. Ez
. tembér 20-ig bezárólag_ kellett. bejelenteni
Hetivásár. Az izr. ünnepek miatt csü
magasabb helyről jOU legmagasabb kitüntetés 7 szóban vagy írásban a községi elöljáróságnál, törtökről szerdára áthelyezett hetivásár igen
oly kiváló férfiút ért, aki egészéletét a haza- ; tarosokban-, az-adóhivatalnál,
gyengevolt A gabona piacon alig áH néhány
fiságtól izzó irodalomnak szentelte és r e n d ű - S z e m l e . Szópkó Győző m. kir. csendőr
gabnaa szekér, azok Sem adták ei. Épeu igy
letlenül folytatja szélsőséges irányoktól men- ' ezredes, kerületi parancsnok szerdán szemlét voltak á többi eladási helyek is. Kivétel volt
tes irói munkásságát Irodalmi alkotásai az
a háziasszonyok piaca, ahol épen olyan élénk
tartott a celldömölki csendőrön felett
egész világon elismerést és becsülést szeretIskolaavatás. A kemrnessömjéni evang. ség mutatkozott mint máskor. Jáflosházan is
tek a költőnek . s ezen keresztül a
S í ü l " ! leáoygyülekezet újonnan épült iskoláját ma í-ézeo a: napon volt a hetivásár, igy__aL_ cetli
nemzetnek is, ennélfogva irodalmi működése
Molitorisz 1 nem
JtOUéSé
iilL lei.
*fel.
. i Az
»_ avatást
__L.^—
a._t:.__e
nőén' sikerülhetett.
cilrapitlhatall
~ -.. .,őt a legmagasabb kitüntetésre érdemessé
tette, 1i vasárnap
* . P avatják
avaijaa
Világhírű orosz balalajká zenekar Cell
Megemlítjük, hogy -a kitüntetéssel a kegyelmes I *
P ™
dömölkön.
Kedden
este
Celldömölkön
a
Do
Az sgyházashstyei megörült körjegyzői
címzés jár,
állasra járásunk föstolgábirája a pályázatot mokos étteremben kezdte haogvi (._-•; y it
Varmegyei kisgyűlés. A törvényható
meghjrdette, a pályázati kérvényeket október Nikolaj Wszevolodor orosz cári vetéíKrTtá-.
sági kisgyűlés mult - szombaton tartott rend 24 ig kell - benyújtani a főszolgabírói hiva- bornok és 6 tagu zenekara. A karmester a
kívüli közgyűlésén elutasította Vönöck, Keme- I tálhoz.
11 éves Juri Wszevolodor, a generális fia.
•
. ____/•
i.'_"
nessömjén, Kemenesszentmártoo,MerSevát és
Karah táncot a generális két fia Jucj és Boris
Országot esemény Issz a frontharco mutatják be. A műsoron jazz 'k - és magyar
Tókorcs községek, valamint Rákosi Jenő kör
jegyző felebbeze9et.es a felebbezők ellenkező sok október elsejei találkozója. A Froothar- nóták szerepelnek, A Domokoii étterem nnur
kérelme ellenére törvényes alapon a körjegy 1 cos Szövetség október elsejei V - i i Országos deu este megtelt* előkelő közönséggel. Ma va
zőség székhelyéünCemenesmihályfát jelölte ki, ' "Találkozója ;az*egssz .magyar társadalomban sárnap tartják bucsuhangversenyűket. "K.aőEgylíázashetyén is megalakult á Nem i szokatlan érdeklődést vallott ki. Az ünnepéé- rendű zenéjük jnégérdemli a légmésszebbruenő
zeti Egység Pártja. Az elmúlt vasárnap, f. I gen megjeleuik a kormányzó, a miniszterelnök, pártfogást Domokos 1-nac . r e . i ¡ 1 . e v f l
hó 17-én délután Egyházashetye"egész lakos ' Jósaef királyi herceg, a S z ö v e t s é g d i s z e l n ö s e , vendéglője minded áldozatot meghozott, hogy
ságának osztatlanul nagy érdeklődése mellett ' Huszár Aladár Bodapest székesfőváros fópol- ezen külföldön is elismert zenekart bemulassa
tartotta a Nemzeti Egység Pártja alakuló ' garmestere. Képviseltetni fogja magát Buda- városunk közönségének. Játékuk változatos és,
zászlóbóatóH!v4iéiét-^ii4lyen-te
S S
'. , műsorukon szerepelnek a legújabb operettet
Iune: Papara mennek és az Elit kávéházban
vármegyei felügyelő'képviselő és dr. Szekeres |•» Hadirokkantak Szövetsége Pál választókerületi titkár is részt vett Az nemzeti alapon álló Irontharoos szervezetek lépnek fel. .
ünnepélyes fogadtatás, utáu a községi elnök 1 is. Erre a napra az ország minden fronthar
Október 7—II napjaira hívták egybe a
üdvözölte á kerület képviselőjét és a választó cos szövetségi helyi alakulata felvonultatja
kerület titkárát s a gyűlés megnyitása után katonás alakulatokba osztott tagjait; akikoek Aclio Catholica országos elnökségé ma a kö
Jáoossy Gábor íelügyelő-képviselő hazaszere- J iagyenes ejszállásolásáról — valamint az ok vetkező felhívást bocsátotta ki: • Magyar ka
tettő.l duzzadó, ékes beszéddel buzdította a tóber 1 i ünnepi- ebédjükről a honvédelmi tolikusok! Dicsőségesen uralkodó Szentséges
luíaiizte.- gondoskodik. Az ünnepség nagy
hatalmas szambán megjelent közönséget Ősz- I
ré»ze a Hősök Térén fog lezajlani, ahonnan a . Atyánk, XI. Pina pápa szándékának megfelelő
szetartásra, mig utána dr. Szekeres Pál vá- , bajtársi századokba és ezredekbe osztott front en a nagyméltóságü püspöki kar 1932 évi
lasztókerületi titkár minden részletre kiterjedő harcosok distmenetben fognak tisztelegni a őszi tanácskozásán hozott határizatahoz ké
beszédben magyarázta meg és fejtette ki a I kormányzó előtt, de az Or.-zagzaszlóhoz is pest Krisztus Királyságának mult évi ünnepén
Nemzeti Egység megalkotásának szükségessé- . elvonulnak. A Frontharcos Találkozó hivata megindította az Aclio Catholicát. hogy a hit
gél, okát, cé'ját és e nagyszerű társadalmi los részét a város különböző részein mez- élet mélyítésével és öntudatositasával lehetitömörülés varbató eredményeit. A tisztikar a rendezett bajtársi közebédek fogják követni., diise hazánkban Krisztus országát. A világi
következőkép alakult meg, községi elnök Szita A hivatalos vezetőségi bankett — amelyen a' apostólkodás megszervezésének' munkája most
Ferenc, vezető titkár Kerék József, községi külföldi delegációk, a hivatalos hatósági kikűl- az első jelentős állomáfához ért, amikor az
Actio Catholica országos elnöksége 1933. évi
alelnök Vargyay Ferenc, körzeti titkár Szálai
mnuuK valuta* r erein., ^ ' i . n tu&ai o&aiai • . , ,
r»- »,_ o • .J»
•_
október hó 7—8—9—10—tl napjaira a
József válautmánvi távok Szita litván Cieke I
Frontharcos Szövetség országos
József, választmanyi tagok bztta István Oseke
vidéki vezetóí fognak megjelenni, •. Royal XXIV. Országos Katolikus-Naggyülést Buda
lesz.
Szövetség pestre összehívta. Ez az Országos Katolikus
József,
Pal, László.
Tendh József,
Horváth
Ist- szálló termében
,„
. « A
. Frontharcos
X*™*
Szövetné,,
váo és Nagy
Mihályka
Az alakuló
gyűlés
I kezdeményezésére Budipest székesfőváros a Naggyüiés lesz az Aclió Catholica első n gyigen 'szép eredménye már abban is azonnal I budai műemlékhez hasonlóan a Hősök Terén
szabása megnyilatkozása. Szeretettel hívjuk
megmutatkozott, hogy a választók túlnyomó j álló Hősök Emlékkövét és a Millenínmi em
tehát a magyar katolikus társadalom valatöbbsége és pedig 240 választó nyomban be
lékművet erre az alkalomra szeptember hó m-n.iyl lagjat s aki csak teheti, löjjön el a
lépett a Nemzeti Egység Pártjába.
80-áo este reflektorokkal .megvilágítja, ahol a ^nagyfontosságú tanácskozásra, utmntatást bizA VOGF. celldömölki -csoportja-••
Trotitharoös A fél 8 érától"kezdve°9'óráig egy 'tatást, erőt és kitartást meriteói. Az oratagos
vasárnap tartotta évi rendes tisztújító köz- j .
diszszazaddal díszóraéget állagyűlését. A magyar Hiszekegy elmondása.után j „g-^
térzenét fognak adnÜ Kilenc ] •"Wl®?
reod
következő: október 7-én
szoinbitou délután 3 órakor a gyertre^ek
Hervay Károly elnök nyitotta meg a közgytt- j
HŐSJ
Emlékmű előtt frontharcos
bódolata Krisztus' Király -előtt. D-luiau 4 óra
lést és üdvözölte a Közpoot képviseletében | , |
t k csoportja 8 .Takarodót, fuj.megjelent dr. Hauber Aladár máv.titkárt. D r . ,
" A jizeptember 30-án a Hősök Terén kor luáoyifjusági diszgyfllés a Vigadó nagy
termében. Délután 5 órakor az : egyetemi és
Haube* Aladár e;melk.deU hangon'iamertette )
g órakor kezdődő térzene és takarodó
a Voge munkásságát e- a legutóbbi azon bar- ' ^¡¿00^^
bevezetője "lesz az' október főiskolai hallgatók diszgyűlése. Este 7 órakor
a
.Katolikus Népszövetség distgyüiese a -Vi
cat, amelyet » munkások legntóbbt órabér- | | j
Országos Frontharcos Találkozónak,
csökkentésének hatálytalanítása, illetve mér- ' Pelvilágósitásokért az, Országos Frontharcos gadó nagytermében. Október 8 áo vasárnap
séklése érdekében folytat A másik ügy, amelj^.' gjovetség Országos elnökségéhez Budapest reggel 8 órakor' Dnoepies Veoi Saoote főpapi
a vasutas társadalmat ismét izgalomban tartja, ' y i ; p
u i o z k y u. 46. Telefon 18—5—18, suptmise és szentbeszéd a belvárosi lőplébaaz. nj nyugdij törvény, amely most kerül az vagy az egyes helyi. alakulatok -elnökségeihez pra templomban. Délelőtt 1.0 óra 30 perckor
I. nyilvános megnyitó diszgyfllés a Vigadó
országgyűlés elé. Egy U-yben is — mondja kell fordulói.e
termeiben. Délutáp 2 órákor Szentséges kör
dr. Hauber — a központi vezetőség mintegy
Ref.
istentisztelet.
A
t
Arpád-utoai
ev
menet
a Bazilikától az Országház térre, ahol
figyelő állásban van, hogy alkalmas időben
8
szentbeszéd és rövid könyörgés után a bí
iskolában
október
1-én
10
órai
kezdettel
ref'
-^megakadályozhassa az esetleges sérelmes rész
boros hercegprímás az Olláriszeatséggél áldást
leteket Ez Idő szerint közelebbit a nyugdij- istentisztelet tártatit.
_1
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Egy tétovázó ifjo kéz
Az élet dallamába kap,
S az élet furcsa dallamán
Bátortalan kis dal fakad.
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4 . oldal
oszt E.ie a órakor, a katolikus bányászok kat, mint férfiakat érdeklő eredeti párizsi
gjüése a Vigadó termeiben. Október 9-én riportjait is megtaláljuk, a divat és a kozme
héllőri reggel 8 órakor ünnepélyes szentmise tika legfrisebb szenzációiról. .A Színházi Elet
ar Egyetem templomban. Dél el ölt 9 órakor darabmellékletül az idei nyár legnagyobb si
eukarisztikus gyűlés aa Örökimádas templom kerét a Fehérvári huszárok-at közli 64 olda
ban. Délelőtt 11 órakor az Aotio Gatholioa las Rádióvilághiradó, 32 oldalas Gyermekujszakosztályainak ülése Délután 4 órakor má s- g, kottasláger és kézimunka melléklet egé
sodik nyilvános ülés a Vigadó termeiben. szíti ki a Színházi Siet uj számát, amelyek
Este 8 órakor díszhangverseny a Zeneművé ára 00 fillér Előfizetési díj negyed érre 6.50
szeti Főiskola nagytermében. Október 10-én pengő. Kiadóhivatal Budapest VII. Erzsébet"
' "' - " • ' . kedden reggel 8 órakor ünnepélyes szentmise kOrnt 7.
—a bétszázéves jubileumát ünneplő Szervita- A Pesti Tőzsde uj számában dr. Schorend templomában. Reggel 9 Órakor as Actio.. ber Béla, a Nemzeti Bank vezérigazgatója, dr.
Catholioa igazgató-tanácsának alakuló Ölése. Eresz Kárply^dr. Újlaki Müller Pál nyilatkoz
Délelőtt 10 órától egyesületi gyűlések. Délután nak. Szenzációs riport számol be a Hitelbank
4 órakor harmadik nyilvános zároülés a Vi és a Klein család harcáról, Gömbös Gyula
gadó termeiben. Este 6 órekor gyetlyás kö torokországi utazásáról,'az Ibusznál történt
nyörgő körmenet a Vigadó térről a Szent legújabb meglepő eseményekről, a 'dollárbiz
Gellérthegyi Sziklatemplomhoz. Október 11-én tosítások, átalakításáról és sorsáról, Imrédy
szerdán reggel Te Deumos szentmise az Órök- genfi tárgyalásairól, az áru és értéktőzsdei
imádás templomban.- Délelőtt 10 órákor az helyzetről, a kötvénypiacról stb. Kitűnő textil,
Actío Calholica Országos tanácsának .alakuló biztosítási, vas éa. gépipari, vegyészeti, vidéki
ülése a Központi Katholikus Körben IV. Mol hitelélet mv»infc «ga«»itlk ki az nj •számot
nár-u. 11. Tudnivalók: A Naggyfllésen való
. Fordított világ. Japán lelkét az európai
részvételre az A. G elnöksége által kibocsátott ember még évtizedek alatt sem tudja- megér
. tagsági jegy jogosít, melynek ára 2 pengő. teni, mert ebben az országban majdnem min
Tulajdonosa az összes üléseken és egyházi dent .fordítva csinálnak. A japán ács húzza és
ünnepségeken résztvehet, a vidéki résztvevők nem tolja különös alakn gyalujál, a kulcso
pedig az utazási kedvezményt élvezhetik. A kat ellenkező oldalra kell fordítani, hogy ki
8 nyilvános gyűlésen külön-székjegyek is van nyissuk a zárakat, a japán leány nem a cér
nak, amelyek a 2 pengős tagsági jegy felmu nát fűzi a tü torkába, hanem a - tü fokát
tass ellenében gyűlésenként 1—6 pengő csúsztatja -rá a cérnaszálra. A világnak millió
árban válthatók, etki mind a bárom nyilvá és millió ilyen furcsasága és rejtélye van.
nos Ölésre előre, megváltja ülőhely jegyét, 20 Ezekről immár harmincöt esztendeje ír Tolnai
százalék kedvezményt kap. utazási kedvezmé Világlapja és egy egész generációnak nyújtott
nyek: A naggyüles vidéki résztvevői részére tudást és szórakozást.
aa Államvasutak, a Győr-Sopron-Ebenfurti
Vidékenként milyen gyümölcsfát ültes
vasul, a Szeged-Csanádi vasút, a Magyar Fo
lyam és Tengerhajózási Rt és a Dunagőzha- sünk? Erre a kérdésre ad feleletet a Növény
józasi-Társaság 1933. október 5—13-ig 33 védelem és Kertészet legújabb száma, mikor
százalékos menetdíjkedvezményt engedélyez közli a hivatalos gyümölcskörzeti beosztást
tek. E külön igazolvány ára 50 fillér. Részle Cikkeket közöl még a kajszibarack telepítésé
tes felvilágosítási nyújtanak a plébánia híva' ről, az őszibarack jövedelmezőségéről, a házi
latok és' az Aotio Calholica közp. irodája kert beosztásáról, a jégyerte szőlők szüreleléBudapest IV. Ferenciek tere 7., III. lépcső, L séről, a telepítésre alkalmas szőlőfajtákról, a
gyümölcsös öszi teendőiről stb. A dúsan i l 
emelet 8.
Szigora rendelkezések a gyümölcafa- lusztrált két szaklapból a Növényvedelem k i 
geadozásra vonatkozóan. A gabonatermelés adóhivatala Budapest VIII. Rákóczi-ut 51. IV.
Tálaága ráirányította a figyelmet a gyOmOlest em. 5, egy a'kalommaldijlalanul küld lapunkra
termelésre. A magyar gyümölcs íz, zama- való hivatkozással mutatványszámot.
tekíutetében sokkal értékesebb a külföld gyü
Á Gyümölcstermelók Országos Egyesü
mölcsénél. Gyümölcstermelésünk tekintélyes lő te folyó hó 80 tói október hó 8-íg a buda
hasznot biztosithat az- országnak. Ezen cél pesti Iparcsarnokban megrendezendő Országos
elérése végett a kormány szigorú intézkedé . Gyümölcs és Virágkiállítás alkalmával
seket léptet életbe a gyümölcsösök gondozá
plakát pályázatot hirdet
sára vonatkozóan. Gyümölcstermelésünket a
A pályását fettételét a következőkr
kaliloroiai pajzstetü
pusztítással fenyegeti.
1. A plakát a magyar gyümölcsöt áb
Ennek irtását a hatóság ellenőrzi s a mulasz rázolja oly módon, hogy annak magyar jel
tásokat súlyos bírságokkal torolja' meg. Mivel lege kidomborodjék és ez a jelleg a külföldia közönség ezen kártevőt nem ismeri s az ' ek előtt is felismerhető legyen. A plakát legyen
ellene való védekezéssel sincsen tisztában, kifejező eszköze a bel és külföldi gyümölcs
azért az elöljáróság, egyrészt, hogy a r egye élvezés fokozását célzó propagandának.
:
seket a büntetéstől megkímélje, másrészt, hogy
2. A pályázó a plakát tárgyát a fent
a gyümölcseink pusztulását megakadályozza, ;
a kaliforniai pajzstetü ismertetéséről, irtási kitűzött oéi szem előtt "tartásával szabadon
módjáról s általában a gyümölcstermelésről választhatja, i •
& A plakáton csak rövid szöveget sza
keltő előadást tartat Az előadások a község
háza tanácstermében lesznek mindenkor este bad alkalmazni, pl. .egyetek magyar gyümöl
8—9 óráig. Ezen két estére tervezett előadá csöt* stb. A pályázó saját ötlete szerint is
sokon minden kertiulajdunos családjának leg alkalmazhat megtelelő rövid szöveget.
4. A plakát nagysága egyiv,
alább egy felnőtt tagja jelenjék meg. Hogy as
5. A plakáton csakis teljesen kidolgo
előadások mikor a mely utcák részére leszzott ós nyomdái sokszorosításra teljesen al
azi- dobszóval fogjuk kihirdetni..
kalmas kész müvek vehetnek részt. Az alkal
Az elöljáróság.
A Kemenesaljái Múzeum vasárnapon mazott szinek számában a tervező nincsen
kent délelőtt 9—12-ig és délután 2—5-igvan korlátozva, azok száma azonban ne legyen
több hatnál. Előnyben részesülnek azok a
nyitva. Belépődíj 20
fillér.
>müvek, amelyek emblémának is használhatók
Felülfizetett a Kath. Legényegylet tánc és lekloiinyrtve egy színnyomással ls jól hatnak:
mulatságán Szabó Gyula 3 P.
6. A pályázaton csak'magyar állampol
ftsv-aeraa. hete a Színházi Életben. A gár vehet réezrés'pedlg' akár*'egy, akár több
teljes irammal megindult őszi színházi szezon pályamüvei.
hű rakva a Szinháíi tlet ma meg]efent'Oj "
7. A pályázat titk'ós/tenái minoen p á 
száma, mely részben Halvány Lili, részben lyázó tartozik páryamívét jeligéVerenáÖífés
Kálmán Jenő tollából rengeteg felvétellel i l  íegy mgyanotyan jeligével enatótt'"— nevét'és
lusztrált színes-beszámolót ad a hét két nagy lakását tartalmazó — borítékot beküldeni.
premierjéről' a Lányok az 'Intézetben cimfl
8. A pályázat feltételeinek és a művészi
darabról és a Dubarfy-ról. Egyébkém tí csupa igényeknek mindenben megfelelő ' pályaművek
érdekesség-és Bzenzáöíó a Színházi Elet uj díjazására a következő dijak állnak rendelke
szama, amelynek tartalmából kiemeljük Szép zésre; első díj 800 K, znasomt' díj 150 P
Ernő érdekes-és mulatságos cikkét, amelyben harmadik díj 100 P. Ezenfelül bármelyik'pá-'
eimeséli látogatását Móricz Zsigmondnál Le- lyanrtr'lOO pengőért megvásárolható. "
ányfalon. Hünyady Sándor, Egyed
v.
0. a
A mjaz
dijak csak
osak aa kivitelre alkalmas
"" holtan,
Zófiázv]|
Forró Pál, Farkas Imre írásai diszitik még a • műnek adhatók ki. A biráló bizottságnak j'olapot, amelyben Gulby Böske, ugy asszonyo- gábá'a áll a dijak felosztását a három pálya
J
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dijat nyert között a rendelkezésre álló 550 P
keret szemmel tartásával megváltoztatni.
_ 10. A díjazott és megvásárolt pályamű
vek tulajdonjoga és korlátlan sokszorosító jogaa M. Kir. Külkereskedelmi Hivatalt illeti meg,
amely .azok felhasználása tekintetében szaba
don rendelkezik. A Hivatalnak jogában,, áll aa"
egyes terveket más propaganda célúkra is
1 felhasználni.
V ;
i,
11. A pályázat határideje 1033. „
.
tember bó 28 déli 12 óra. Később érkezett
munkák dijat nem kaphatnak. A pályaműve
ket a Gyümölcstermelők Országos Egyesülete
veszi át Aodrássy ut 8. I I . em. 1. sz. alatti
helyiségében, d. e. 0—12-ig. Tel. 16—2—3a
12. A pályadijakat az Országos Ipar
művészeti Tatsulat, a M. Kir. Külkereskedelmi
Hivatal éa a Gyümölcstermelők
Országos
Egyesülete kiküldöttjeiből alakult bírálóbizott
ság itéli oda.
> . *.13. Az egyesület az arra alkalmasnak
talált plakátokat a díjazás és a beküldők né
véinek feltűntetésével a fenti kiállítás kereté
i n Hiilllij. A kiállítás befejezése otán négy
napon belül el nem vitt müvekért az Egyesü
let .felelősséget nem Vállal..
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A Méhtenyésztés
alapismeretei, tanítóképzők, intézetek, gazda
sági irányú iskolák, méhészeti tanfolyamok,
magánosok részére irta:

Lakner Vidor
m. kir. méhészeti felügyelő. A mű legutóbb je
lent meg a könyvpiacon 180 oldal terjedelem
ben s tanulságos ábrái alapján mindenki rövid
idő alatt elsajátíthatja a méhészkedést A könyv
ára fűzve 4 P, postadíj 30 fill. Ezek az oszssegek lápunk kiadóhivatalának előre bekül
dendők. '
v

Versenytárgyalási hirdetmény.
- Vasvármegyének Nagy Sándor ala
pitolta Közkórháza az 1933—34 ik fű
tési évadra a ' -

szállítására versenytárgyalást hirdet.
A szükségelt mennyiség 4 vaggon
Se'me'njp haaib trfeifa--j[bftk^
30 százalék dorong lehet). További 10vaggon (10.000 kgr. hazai szép). Ezen
mennyiség a szükséglethez mérten rész- —
letekben lesz lehiva.
'„' ;a~-.i.;.ü. ':•>.«•.. <•-,
- Amennyiben a fenti mennyiség tel
jes egészében nem használtatik fel, a
fennmaradó mennyiség átvételére a kór
ház netrí kötelezhető.
- ~~
Ugy a tflziTa, mint' a szennáihoz
szállítva értendő. A nyugta után járó
bélyegilleték szállítót terheli. . .
Árajánlatok a kórház cimére folyó
évi október bő 15-ig nyujtanaóTk'be.
(^lídömotfí,
azty^jL^..
.~
Dr. S z u m r á k Zoltán
,
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Tanító és tanítónő korrepetá
lást vállalnak. A tanitónfi zon
gorázni is tanit felnőtteket és
et házaknál.
Lkia^bl^r^zC

háttal eladó.
[ e r t ó s z e t n e k is ,
Ugyancsak eladó flgy

Dzlethák
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Cini a kiádóhiváiáléái..'

