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Megjalenik minden vasárnap reggel
-»MJ»
mmm legyei.
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Előfizetési ár{negyedévre 2 pengTQéWrTi pengő,
dija

«lflr«

fiz.tendS.

E g y p ő l - m á s r ól.
Megalakul a "birtokközpont
Egy intézménnyel gazdagabbak le
szünk. Ez az uj intézmény lesz hivatva
arra, hogy a tönkre jutott gazdák bír
toxai, . melyek a vidéki bankok, pénz
intézetek, vagy mások kezébe kerültek,
visszavásárolja. És ezeket a birtokokat
vagy" visszaszármaztatják a^volt tulajdo
nosának, vagy telepítésre fordítják. Ugy
hirlik, hogy az Altruista Baiíkot bízzák
w e g j . birtokok visszavásárlásával;~=jT

áUndiir

könyvnyomdája

OllOOmOlkÖti i

ide intézendök a szellemi részf illető l ..• ii menyek
hirdetések ás míut. unemü pénzű . "ek< k. .,

fél millió métermázsa búzát és hétszáz
ezer métermázsa lisztet vesznek tóImik az osztrákok, Olaszország két mil
lió métermázsa búzát vesz Magyar
országtól. Ennél nagyobb felesleg nem
is áll rendelkezésre, ha csak a uiult évi
termesből nagyobb tételek eló nem ke
rülnek, -amire nem nagy a kilátásunk.
Kormányunk a jó gazda gondosságával
járt el, araikor jó eleve gondoskodott a
gabona feleslegek megfelelő áron való
értékesítéséről.,
-•
. .
A

kim 80 iüléi; - -

Szerkesztőség ós kiadóhivatal:

P O L I T I K A I " LAP.

Felelős ><«rk«s7.i.t,es

DINKOREVe NÁNDOR.

--""gesz é w o 8 pengő.
Hlrdeté.
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30 szám.

zéet nem lát, igy nem látja a pénzinté
zetbe tett pénzét teljes ' biztonságban. Pénzéjt vagy magán utakon adja ki,".vagy
egyáltalán nem helyezi ki, hanem elrejti.
Megreformálják a közeztllitásl
.szabályrendeletet.
A "most is érvényben levő" kösszállitási szabályrendeletet még a .háborús
évek előtt adtak ki. Azóta sok minden
megváltozott, változtak az idők, változtak
az emberek, változott a helyzet. Azóta
sajnos vannak hadirokkantak, hadiözve
gyek," meg kell változtatni a közszállitáei szabályrendeletei is ugy, ahogy
megváltozott minden. A régiközszállitáai
szabályrendeletnek igen sok hibája van,
toldozott-foldoz ott, valami lett belőle, igen
könnyen télre lehet magyarázni Ezt
kiküszöbölendő, felsőbb helyen elhatároz
ták az uj rendelet mielőbbi kiadását.
-

k o r m á f l y

Áz uj buza sorsa, magyar sors. hogy megmentik * 1 0 kat. holdon aluli
Semmi baj sincsen haszon nélkül. | kisgazdaságokat, (lásd gazdavédelmi renIgv vsgyuiik a. gabona termésünkkel is. delet). Ene a célra 35 millió pengőt
A" nagy__szérazság miatt,hiányos, jófor- i^vjaüell^ezéjTiiiásba. Természetesen _p§ak
ffián rossi volt a gabona termésünk, de azok a kisbirtokosok lesznek megsegítve,
ami termeti, annak ára lesz. Ezt látjuk amelyek a kataszteri tiszta jövedelem
máris, pedig még ki sem alakultak az harmincszorosán is tul vannak adósodva.
arák. A kormány minimálta a búzaára Elképzelhetjük, hogy ;t kisbirtokok meny
Mi az uzsora ?
kat vidékenként. Ennek csak 8—10 nyire el vannak adósodva, mikor é r r e
Hogy védekezhetünk ellene?
jiapja és azóta a buza ára már. pengők- az igazán leredukált összegre is. 25
A magyar királyi földmiveléstlgyi
ke' emelkedett. Egyes helyeken már millió pengő kell. Éz a huszonöt millió miniszter által, tehát kormáuyhatóságiiag
17 —18 pengőért veszik a búzát, dtr'a pengő jóformán a vidéki pénzintézetek kiadott röpiratban magyarázza meg a
gazdák tartózkodók és nem igen adják hez folyik be, mert ezek a kisgazdasá közönségnek, hogy mi az. uzsora, de
• el búzájukat," há csak néni kényszeríti gok majdnem kivétel nélkül vidéki pénz igen bajos dolog kivonni magái az em
őket valami más. A gazdák maguk is intézeteknél kapták a Bitéit Éppen azért bernek az uzsora alól akkor, mikor ma
elismerik, hogy á gabona' ára rentábi erősen mozgolódnak "a vidéki pénzinté sajnos sokan vagyunk otyanok, hogy
lis, csak az a baj, hogy némely vidéken zetek amiatt, hogy az ide vonatkozó ren sok esetben alá kell magunkát vetni a
kevesebb a termés Ahol megindultai delet kiadása még mindig késik, mert kíuzs..rázósnak. Sok esetben még jól is
még
' értékesítés, ahol a kereskedők és Futura szerintük a pénzre szüksége van a gaz- esik, ha segítenek rajtunk, ha
megkezdte a vásárlásokat, napról-napra I d i a á #
a. mái dor>4-uzsora:árán ÍB.
ffazdaaági
heiyr
emelkedik a gabona ára, mert a Futura I medtség megsiünjön, az uj hitelek fo- ; zetüni nem javul meg, ki leszünk téve
által hirdetett árakért a gazdik nem | lyósitásáyal vérkeringésbejöjjön az ország i sz állandó uzsorának tovább ís. A röphajlandók gabonáikat nladni A gazdák I De nem csak uj hitelek folyósítása miatt i irat igen helyesen magyarázza meg nearra várnak, hogy meginduljon a kivi-^szükséges a pénz, hanem azért is, hogy i künk, hogy mi az uzsora és ázl is,
-4eJ -^er4-alrJM)r--erj5Mj
kedv is újra éledjen. hogy miként védekezzünk ellene.
következik be.
j Sok tőkés nincsen ma biraluiTmrirl—aA rnpimt avat-int »i v»n iringój ' A római egyezmény szerint két és | pénzintézetek iránt azért, mert kibelye- rázva, akinek a szorult .helyzetét kiakj^
1
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Az első ideál.
I tat S z a b ó K á l m á n ür.
Hogyha a lezuhant évek takarója alatt
ös-.ze akarom szedni utcaporos, kic-i s ö'igyerékségemet, különös fények gyullnak föl
akkor bennem, különös események peregnek
le előttem, melyek érdekesek és kedvesek,
* " r t igazak voltak.
•...

*

"-- •

*

. -

''

Szülőfaluin egy kicsi hegy déli oldalán
"fekszik. Oly édesen pihen és álmodik feliéire
I meszelt házaival és egyszerű embereivel a
_ hegyh-végteleiibe nyúló karja közöit.mipt cyer' meli az anyja.kezén, mint tiszta leány rózsa-,
színű: ágyán.
- - •.
'-'•', -. . Szüleim Iháza égy százados eperfc_ár-e.
nyékáiaii a. faluvégén volt. SziíiESKdsagunk._. ,bin LakolI' VargaJtSnos,.-akinek Laci 'fiával
nieghítí, "rajongó gyerinekbatátságkótött össze,
-.fíírrió evesek lehettünk, az iskolábau "egymásmehett rmunk.
_
Akkortájt vadvihar száguldóit városo. kim. ós falukon keresztül, a mérhetetlen ruesz. szesé.gbe.ri lang»'ó mágíy-atüzekeii erobertestefc
égtek: A "vi'ágháboru járta. Eskor még szlilö••.'..talura' híres.-viott arról, hogy' gyerekkacagástól,
, tarka gyerekseregtől hangoskodott benne min
den ulcarészlet. A kel felekezeti iskola, alig
; ttiilia^li..f..g dnr örpg, szúette' padjaiba a hancnrózó' Jgyetekekai- Sok -gyermeken azonban
"/.inHgfátszolt, "hogy/ödahaT5ir-nwgr -voli-a sze_-_
a

:

génység és az á r v a s á g : — — — —
Másodosztalyos nebuló voltam, Varga
Lacival ültein a leányok padja után követ
"kezö első padban.
A leányé'" törött"vo'f. egy. különös t».
remtés, ezüstfehér haja olyan volt, mint a
sötét szobába behulló holdsugár, szeme ugy
kékeiéit fehér arcáról, mint érelt gabona
közölté meleg-színű nyári búzavirág. Arca
kedves és piros volt. mint érett őszibarack s
a/ ajka mint egy -kinyiéit piros rózsa,
Laci barátommal ártallau, mély és
őszinte gyerékszeretettei'_'ragaszk(idtutik a kis
szőkeséghez.
' ' '. .
- Néha "néha, átifikorza jó öreg latiHó a
na«V fekete, tab áta de.uránonként á követ
kező napi'i.feladatokál feliria, Nagy Erztebeáv
sefti
j»v ji#'>,'
vm'.ÁKa kis
a kis
.n Hjet, -nz előliünk evő
.-fádból lopva hatra, nz-tt, ilyenkor boldogan
loptam el. arcáról a kedves mosolyt, valami
mvr-maityarazhatallan tüHn'ös melegség buj
kált ereimben s ugy .•i-ztém,"'.hóíy mosolya
végigsimogatta lelkemet,
A.kis leány pár evvel idősebb volt ná
lam, a .többi leánynál léi fejjel magasabb. Az
üreg lauitó Jegjobban ót szerette. Amikor őszi
délutánokon egy-egy falusi bácsi bekopogott
és .elhívta a tanitó ural a . hegyre egv—kis
kóstolóra, a tanítást Er/sébetre, biáta. O "tanitctl, számoltatott, olvastatott és verset is.

mondatott..

/ ' -. .

.Egyszer, miktr már ké-ő
amikor átértekben hullott áz , őszf.
szülőfalumé hegyháta a rozsdamarta szőlők
ben őszi szél dalolt, a délntaní órákban a
tanitó urat a Laci "édesapja hívta el. Ismét a
kis szőkeség' tanított. Az iskola ablakain,
melyek mint tágra.nyílt szemek délnyugatra
néztek, a^leguruló nap aranysugarai szikráz
tak s a tanitó ur asztalánál álló Erzsébet
aranyló napsugarakkal teleszórt lénye olyan
vijlt, mint egy égi glóriában uszó rngyal.
Az iskolában mely csend vtrlt, mind
annyian "-szíves örömest engedelmeskedtünk.
Énj e l e m verset mondatott. Ma-már cs-k
alaJRatiyaÁUl-mléksjem-a vérá. tarfalmara. egy
finom gyÓnyörft'-'lBndéFleanyróf szórt a vert,
áki megszeretett égy szegény,- kócos lepényt
s elhányta érté Tündér irszájiot. Amíg a 'verset.mondtam,' oly • tiszta c-endBerT ülTeli a
gyerekek, mint templomban a vasárnapi hivek az el<ő. aaritnna bpgaskor^Ogy étéztem
akkor, hogy a szivem egy -nagy^dálotó patak •
s": hogy szivem á kis szőkeségnek; dalolt.
Ép "a " vers .végére értem, mikor • a jó
öreg tanító tántorngva"-fé1szakitoita az-ftjtót,..
szemközt találta magnt szőke" helyettesével,
elmi sólynáott' és a kis szökésépt "".magához '
ölette, s'durvrt vastag ujjait meitfurtíette gön_.
dör.-szők* hajában, lehajolt hozzá és a hom
lok't megcsókolta. A . lélegzetem r'tnajduem -.
e|akadi, a-kezem ökölbe szoTnlt.szemembenjB^
vad bosszúállás fénye szikrázott, a vfer az
-

a oá:.-.
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uzsorás keiéiben (mert már azt tovább inindea -félórában indul aut ibn-z. de ma ogy.
látszik oajty^lász a-forgalom, iuert utáouuk is
ádU) a ki uzsorázott követelheti, bogy .Jjobög egy-és a "kalanz megjegyzi, hogy,ma
a-t az összeget, melyet az okirattal szem oyolc kocsi közlekedik 10 perces "" időközök ben ő kapott, letétbe helyezze.Jle nem
ben. A kitOofi au^ggtban levő or-za ut kel
csak ezt, hanem gondolni kell' a perre lemessé tas«=^z utazást. Két oldalt először
ia^jehát erre a—várható esetre is szá c-ak gábBua és száötololdek vállakozflaJc^jnajdL
uzsorás, mely törvénybe ütköző csele
jobb oldalon a íankas, hegyoldalon feltűnt efK
kedet Uzsorát lehet elkövetni ugyanis, mítva, többet kell követelni. Ezt azért , _ i szeb'buél szebb villákHCi sem-kepze.hetue'
ha valaki péirtt, árul ád< olyan .feltétel- kell követelni, mert ha tz uzsorás a I az ember.—azehhet, mint eny gylimo csöst.
lel, hogy az ellenértéket mássil is lehet váltót, vagy kötelező okiratokat az uzso
amely' fölött abakszemeivei a iji-ssziségDe
visszafizetni, pl. gabonával, "mikor az rás tovább adta, a második kéz bíróilag néz egy-egy c-inos villa Baloldalon megpii
uzsorás a buza. vágy más termény árát lephet fel a kiuzsorázott ellen és gazda lantjuk a dudújkai .Szent Imre. . forrást,
igen alacsonyan szabja meg. Ha a köl ságilag tönkre mehet. Az uzsorás min amelyn-k vastanalmu vizét szénsavval leülve
hoizak forgalomba. Az országit mentén bal
osőn vevó ugy veszi .észre, hogy kiuzso
den esetben számithat arra, Ttógy a köl ról kanyarog a >HeöCiaba« i mészégető kis
rázták, visszakövetelheti azokat'az ősz- csönadott pénzt, vagy hitelben adott va-utji. Majd nemsokára kis erdő lűnik fe|,
szegeket", 'amiket szerinte az uzsorás árut elveszítheti, ezen kívül még szigorú amelyet'-átszel. a Szidva patak, \lost mar
jogtalanul vett el tó le, sőt még ezen
büntetést is kap. De megbüntetik azt is, mindkit oldalon em-ilkednek a dí mh>k es
összegnek a kamatait is jogosan kövér -aki az uzsorástol tudatosan átveszi az ené.sz villasor bontakozik ki.szemeink előtt, a
reggeli napsugár fényében Még egy perc é*.
telheti vissza. Ezzel szemben a kiuzso
olyan váltót- okiratot, amiről eleve tudja, ott vagyon*. Balról mar Játjuk a .Strand
rázott is tartozik nseta-fadni azt, amit bogy -azok uzsorából származnak. A fürdő« kabin sorai t-s a káprázatos széplége
a/, uzsorástói kapott, ha az még meg kiuzsorázottat a törvény minden ese'ben
parkot.
"T ",
•Gyógyfürdői Végállomási*•'•
van. Ha pedig az uzsorástól kapott pénz',
megvédi.
-"
Pillanatok alatt-kiürül a kocsi és utasai
vagy* árut mondjak elvesztette, (felélte,
• . Azt is megmondja a röpirat, hogy lázai síeléssel- igyekeznek a Strand, vagy ,aüzletben elvesztette) nem tartozik sem a kölosőn kapott pénzek, vagy a hitel
gyogy fürdő felé.
, .'
mit visszaadni az uzsorásnak. . ' _
ben kapott árok után milyen magas ka
Vessünk hát egy pillantást a gyógyfür
Ha kiuzsorázott fizetőképes, de az
matot lehet szedni. A röpirat szerint dőre. Alacsoity épület, üveges élőrésszel. El3ő !
uzsorás által neki adott ,pénzt, árut
váltótartozás tUán 5. 6, de legfeljebb 8 pillantásra nem sokat ígér. A ki rnyéke ked
azonnal visszafizetni nem tudja, a biró- százalék'jár, jobban mondva csak eny- ves,~mert előtte park, majd oldalt egy kissé
a csónakázó" tó terpeszkedik. Hálterét pedig
ság igen megkönnyített visszafizetési t e ^ ~ i i y i t lebet széJtii" Entíélnagyobb kamaerdős, meredek béi mk alkotják.—Minden bi
hetőséget ad a kiuzsorázottnak. Ha a töt a biróság nem állapit meg. A kamat zalmallauságunk eloszlott, amikor a fürdőbe
bíróság azt látná, hogy a kiuzsorá-zott
mindig csak arra az időre szólhat, vagy balepiüok. Z irt medencék, komo.r bolthajtá
anyagilag tönkre menne akkor ha az ; lehet felszámitsiii, ameddig a kölcsönvevő sos szobák. 3)5*-os természetes szénsavas viz
uzsorásnak vissza
vissza kellene
kellene fizetnie
fizetnie a ka- azt igénybe vette: H a tehát valaki ka jön a föld mélyéből és annyi megfáradt ide
get nyugtai mez A viz színe mintha fluoresz- pott tökét, áá biróság
kivételesen
biróság kivételesen el is matot pénzt vett fel bárhol és a kaina- kálna, — igeu ez a radiumos hatás. Fél órai engedheti a töke visszafizetésit.
tot előre levontak tóié, visszakövetelheti fürdéí, -— anji azonban nem másí, mint csen—.
Ebben az esetb n az uzsorás telje
annak azt a részét, amennyivel a tökét d-s ülés, vagy^állás ar üdítő vizben, — még
az öregeknek is visszaadja . Irísse-égüket. Az
sen elveszíti a kölcsön adott pénzét, vagy elóbb fizette vissza.
ember testét a szénsav buborékok milliói
hitelbe'adott áruját.
;
A röpiratból az a t a n u l s á g , hogy
lepik el s szinte ojjászQlétík a megfáradt test.
Ha á kiuzsorázott váltót, vagy kö wjndsnki vigyázzon magara, ha elkerül
Lam, még alig múlt el 8 óra és máris
telezvényt i r t alá, követelheti, hogy ezen heti, ne menjen uzsoráshoz, ha pedig a fürdő előtti nyugágyak lelve, vaunak nápokiratokat a z u z s u i á s uekt—visszaadja^—mégis—beleesik
annak_Jiálójábairéljen knrásokkal.
' .
De mintha almöffuainr s ato-uak vá'na
Ha pedig az okirat mar nem lenne az
azzal u jogorvoslattal, ami őt megilleti
valóra, ugy' hat rank a park ütain hömpölygő
ebben az -esetben. ' - ' .
tarka embertömeg. Ili a ha. a város megindult.
Alig lehet pár nyugodt lépési tenni, máris uj
. arcomba szökfltt. A^tin «*r dQh-izrad'.-á^biiemberekbe ütközünk. Ide . is értünk most a
borékai ül'.:!; áz trcoc.ra, szerettem—vetea
C-Öuakázó. tóhoz.—Be nem mehetünk—addi
szöges ostorral °.t láoito bácsi arcába csap
oda, míg a kis medencében levő lótuszok vi
kodni s azt a srőkeségat elvinni, elrabolni
rágpompájában ki nem gyönyörködtük ma
-tflie. Soha nem érzett s megmagyarázhatatlan
gunkat. Rózsaszín, piros és kék árnyala'o
léllékenység lógta.meg a lelkemet.
lótusz keljiiek^ emelkednek- a langyos viz
A tanító két színes őszib. racsot adott
tükre fölé s ezzel mintegy megkoronázzák a
helyettesének s helyre küldte. Azután leünraz
hosszunyélen terpeszkedő zöld levéltengert.
asztal melle a székre," nagyokat fujt s »a ami
különöset Tehetett rajtam esne, mert megkér I esetleg 2 8 literes tételekben -is eladó. fa » kin mnrlnnnn fcílpjn n gyógylnritőhől kifolyó fölösleges meleg' vizet s igy nem kell
G i n a kiadóüivatalhsn~
dezte, hegy nem vagyok-e beteg. En csak- :i
csodálkoznunk a lótuszok gazdagságán. Ezen
álltam, az ajkam remegett s egy szót sem |
a medencén keresztül jut a viz az igazi csótudtam szólni. Odajött nvt'lém, meghúzta a
nakazó-lóba, amelyet szinte vadregényessé
hajamat, megütötte az "arcomat, -én sírtam.
tesz a mesterséges szigetek sora, melyeken
Nagy Erzsébet hatranézett, szemeiben valami
. . Gorfimböly-Tapolca, 1934. július 15, hatalmas szilfák nyúlnak az ég felé.; Tarka
különös részvét, valami simogató szeretet bujt
A.i életében c ak egyetlen egys er volt csónakok siklanak a vizén. A csónakban ülök
meg, éreztem, hogy sajnál.
Miskolcon és I. tta a tapolcai autóbusz forgal arcán csupa jókedv és vidámság. Senki sem
A tanító ur felszólított, hogy mondjam mat, az azt tötibé el nem felejti,
haragszik meg, ha az evezőcsapástól véletle
el a feladott versel. Erzsébet'lel? Ilt és beje
nül arcara fröccsen a langyos viz. A zsilipek"
Mintha a város mindén rendű és rangú
lentette, hogy ö mar .elmondatta velem. A
előtt nagy tömeg áll. Zsemlye és kenyérmor
tanító leintette s kötelezett, hogy njból el kell lakója végbucsut akarna venni otthonától, ugy zsa hull a vízbe. De miért ? Hamarosan meg
mondanom. Az első sort el tudtam mondani, indulnák.csomagokkal felfegyverkezve a Bükk
győződhetünk róla. Piros uszályu halak ezer-az ajkam azután elakadt, a tanító nr .ismét védett, gyönyörű völgykatlanába, az eletet nyi tömege kapkodja a finom csemegét. Ide
hozzám lépett, arcot ütött, kivett a padból és sugárzó--: Tapolca . . , fürdőre. Természetesen is .-rtinik a tó végére. Pár lépést kell tennünk
térdepelni küldött. A barnásokat s az ütése csak vasárnapra érvényes a tömeges vándor a parton át s maris a .Strandon, leszünk..
ket, már nem éreztem. Amikor lehajtott fej- lás. Hétköznapokon inkább a messze vidék
IakőT-érk^elrf-hogy-pár-BapoV-vagy^hetet, j
1' A parkon .átsuhanva meg kell állapitajel az ajtó mellé térdepeltem, kicsi gyermek
nunk, hogy növényflórája a »Margitszigét«-ínér
lelkem megérezte, hogy a fajdalomnak rffrfr I tffltseaek- a kies, helyen: sokkal gazdagabb. Az ezüstfenyők mosolygása
a kibeszélhetetlen keserű pillanatában a kis
,
W
í" "P
szőke Erzsébet lénye bő napsütéseket és vi- gondolat szárnyán téged is elviszlek Tapol- • és a cifralevelü johanok kacagásába harmo- ,
l~nikusau
illeszkedik be a Szinva partján bóirMft«láflftfty,ffligi|iTf^M t-'Hm iti HiTiii nif T P*f*-««Tea «a*kszénent Vasárnap van. Regtartott karom mollő! lopva kitekintettem és "! B 8 óra. Az.t hinnéd talán, hogy TTyenkor. Mingato szomorulüzek lemondó sóhaja. A ró.Li
i^..:
c
c^r-_J T?
._A|—.
ekkor
látta
rí,
fiogy
Erzsébet
piros arca hal még alszik a Táros, Pedig tévedsz. Pillanat zsagruppok és.áz^JSszi-'rózsák ezernyi/váitovány, nagy szemében, könnyek . J é tyessége pontossággal tülköl az autóbusz és megindul zata szinte léirl»ataUán hatást tesz az emcsiHogult. Ekkor valami kűlöoös érthetetlen vidám utasaival Tapolcára. Mire a város v é - ' | üerre. A park nagyszerűsége. azonban abbanj áll, hogy a délszáki növények számos: faja:
melegség szaladt rajtam végig, . könnyeim gére ér, leltünik-a táblán: .Megtelt*. - Miskolctól Tapolca lürdőig az"ut mind- i Jukkák, Cálák, Dnsák é s Hortenziák stb..a
azOQban nem a megvert és megalázott gye
rek keserű könnyei, hanem a" szereteti".,és, össze.ikilométer a ezt az Sutóbnsz 15 pero j hideg télben is künn vannak. Ezt a talajban
büszke g) érmek szemének örömkönnyei voltak.' -alatt megfutja: Tehát"útba- vagyunk Tapolca •! rejlő hő3ég téli kisugárzásával magyarazEreztem, tiogf a kis szőkeség simogató felé. Autóbuszunk nem. mehet akadályta(anul,^hatjuk.
mert lépten nyomon kerülgetni kell a kocsi- ,. . Itt vagyunk a .3trandou«. Kellemesen
lelke lelem hajolt, vígasztalt és babusgatott..
kat Igen, mert vannak; akik jobban szerelik érint bennünket á jegenye-nvárfa szegély, a
ezt áTSgi módL közlekedési eszközt í vala- j parkírozott napozó. Külön medencék állnak a
A történet ^oJjTsakrsok^esztendő múlott, hogy;/ez romantikusabb ís. A kocsin renaefeg gyermekek rendelkezésére. A nagy Strand leg
a„szőkeséa asszony-lett '8 a törtéwt bennem^-csomag és egy sereg jókedvük ember, i j k is nagyobb mélysége 180 ^em. s i g y érthető,
""jne>^-"egy-]gy\toyj«i^gró ál«a>«áp. «t#(Ui. _mennaí3l'!',a_i vársMb^.^Menetrend"*^^iat hogy az uszní-nem tudók is nagyon jól érez-

názzák. Ugy lehet elkövetni, hogy a z
uzsorás vagy pénzt ad, vagy á r a t hir——télbe, ugy hogy a/.l majd csak jóval
később fizeti vissza az adós, de olyan
anyagi előnyöket köt ki magának ax
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SághegyiRizlingbor
1930. évi termésű
A város megindul...
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KEMENESALJA

hetik inmagukat. Araélység oszlopokon van
jelölve s igy a halálos szerencsétlenség szinte föszforssvhoz jutni, az eredmény oedig az, csak a szabadtéren állítják be a_. ii.gyszero
hogy buzafeteslegttuk nem lesz,--eladni, expor
tömegjeleneteket is. A ' szabadtéri -játékok
ki van zárva;
._ tálni való hízónk nem leszp s nyomorúságos minden napján tiueres Madách vonatok indul
Kjtenc- órai Körülbelül- már 15 koc.-i helyzetünk tovább 'omlik.
nak Budap-ire és ereokivül filléres gyorsvo
érkezaHrtlSkulcröl sjgLfto
alatt a Strand"
Persze, ahol azelőtt sem használtak szu- natok indáinak az ország minden részéből
,o«v-JUá*'fi - pangyabolyhoz hasouló. A tarka
parloszfatot, olt uem oly fellünó az ezévi a szegSat szabadtéri jatékrá.^AJ.W*"' '"na
'pijamák~és fürdőruhák ezernyi változata vo
nl föl szemeink elölt a ». vizet ellepik a eredmény, ótf mindig 4—8 q ás termésekkel tok menet rendjét mar megállapítottak és gon
bajlódtak. Ahol azonban ez evbén sem" saj doskodás történt arra, hogy az ország mnden
lürdözök.
náltak a_szj^MrJuazfátoiVJ)tLaz aszály dacára részéből utazhassanak filléres: vonalokon az
Ür'Röpül
abds, csobban.a víz, kacag a is U—14, sőt 18 q ás termést cépelnek el. érdiklodók Szegedre. Ezenkívül a kr7- sk- de,
jlikrd
mintha udalDáű, » kék
nn
-Hiába ahol éhes a föld, termépt nem—lemw^yi mini.r.tar (Alm-i, giajájj ked
nák a kacagást, a begyek mögött szürkén várhatunk, a gazda zsebe is üres marad, a
eugedéiyrzett azok számári, akik a szabadgomolygó felhők toluluak az ég kárpitján löl
természeten,-a növényekéi! kilógni nem lehet, tért játékok ideje alatt több napot íza.'<Jés,,z
felé s csakhamar lisztabau van. mindenki a meg kell nekik adni az életfellételeiket, ne
nak Szegeden tölteni. A féláru uta/1 i ked
közeli vihar jöttévet. _ ---"
\
hogy siralmas terméssel bosrulják meg a vezmények augusztus 4 tö.7 tg, 11—16-ig ér
.
Villámlás, dörgés zug és visszhang apák gazda zsugoriságát.
vényesek. A kedvezményes jegy valla-ár, jo
a~"Kégyo'(. A.Strand megriadt hangyabolyhoz
gosító igazolványuk az összes mene iegy iro
hasonlít. Futnák a fürdőzők, hogy kabinjuk
dákban kaphatók. Az ember tragédiájának
•ból mielőbb otthonukban erezzék magukat.
Ü l
K
E
K .
. „
mind a hét szegedi előadásara eiőveie ben
Igen ám, á város megindult Tapo'ca felé s
kaphatók a jegyek.
. Ezüst mise. Kovács Lajos ikervári plé
most megfordítva sokkal bajosabb. Élet halál
• " A Vasutas Sport Egylet szervezési
harc folyik-egy egy állóhelyért áz éppeu-in- bános a hét elején mondotta ezüstmiséjét a
;
_ munkálatai "már javában folynak, er ideig 180
^tniasjralk^z^antóbnsznal. Az erdő atjaboris helybeli apátsági templombán..
vasutas
és civil' tagja van az egye.-b , uik, de
'z SzoborHSayer Gyulának. A^iasvármeelőtűnnek .a flakkirékTéjTm^^^^
még további, beépések is-várhatok— Július
ros félé. Csendesebb már a_.lOm.ug, mert a gyei muzeumok barátainak egyesületéáSzom
29 re már meccs van kitűzve, valószínűit g az
bathelyi Hét alkalmával leplezi le Szombathe
légben vihar szele zug.
első mérkőzés a sárvári csapattal Luz.
Locsog a zápor. Ázott madarakhoz ha lyen városunk hírneves szülöttének, dr. Gayer
A Vasutasok Temetkezési Egylete roult
seniit a kivándorlók serege. A levegő lehűlt Gyulának.az európai hirű. botanikusnak vörös
vasárnap Metzger János elnöklete mellett Ölest
.
és a csónakázó-tó fölött pára felhő úszik. A . márványból készített szobrát.
tartott, amelyen. Havasi István özvegyének 50
meleg víz gőzöl. A zápor azonban nem tart
Orvosi hir. Dr. Rédey István gyakorló
sokáig Egy óra mulra poko'i hő-ég Iptytö- "állatorvos hát heti üdülésre utazott. Távolléte pengő temetkezési segélyt szavazott meg.-_
Baleset Vaczko József nagykocsi gazda
. gátja a melegebb ruhába bujt nyaraló, és ki alatt Lőrincz József magáuállatorvos helyet
a mezőről gabonát szállított haza, a kocsi
rándulókat.
tesíti Kos nth Lajos-uicai lakásán.
tetején ült Ferenc nevű 14 öves fia, akit egy
Az 'autóbuszok tülkölnek, a kocsisok ki
Kiküldetés. A celldömölki ipartestület a
abálnak és a város njra megindul. Ez a meg- Kecskeméten tartandó országos iparúé gyű-- fa ága lesodort a szekérről. A szerencsétlen eTös zuzcdast
induláa sokkal erőteljesebb, mint a reggeli. lésre Hokhold István^parlestületi elnököt és gyermek ulyos kéztörést es Wös
i kOzszenvedett.
Beszállították
celldömö.k
Most már a hőség ellen csak két. menedék
Kirchuer Elek mérnököt küldte ki.
kórházba.
van: a viz és az erdő;
Uj
szolgálati
elmek
a
Máv-aál.
A
keNóta hangzik, zene cseng. Az »Aooa«A helypénzdijszabást a kereskedelmi
-szallő sátra alatt ielzeng a cgany vonójáu a resk min. elrendelte a főiskolai végzett tiszt
miniszter országosan fogja mérsékelni Oly
viselők .státusában, a mérnöki képesítéssel I módon, hogy a hely pénzből eredó bevételek a
vidám magyar nóta. Talán nem is volt vihart?
rend Ikező főtisztviselők löfelügyelö és fel | vásarjogosoitakoak ne jelentsenek különösebb
• Senki se gondol vele. A park árnyas fái alatt
ügyelő cim helyen a főtanácsosi, illetve ta ' jövedelmet, hanem csak á vásártarlással járó
a padok megtelnek s zeng a jókedv késő
nácsosi címet használják. Műszaki tanácsosok
estig s 11 órakor, amjkor az utolsó autóbusz lettek Dániel Géza celldömölki fűtőház főnök i költségeket fedezzék.
i s elindult Miskolc felé, csend borul a fördó- és Schlesinger Zsigmond osztálymérnök. *
Uj pénzek.' A Nemzeti Bank a közel
. telepre. A nyaraló vendégek álomra hajtják
; jövőben uj pénzeket hoz forgalomba. Az aj
Elhunyt
kereskedő.
Ismét
elköltözött
az
fejüket s várják a holnapi napot, amely azon
| pénzek 1 pengősek és 5 filléresek lesznek.
élők sorából a régi békevilág egyik legszim
ban legtöbbször ngyanazt a képet nyújtja.
Házasság. Dr. Dévai Károly fővárost
patikusabb
kereskedője:
Herzfeld
Mór
nagy
=*í
És-kíkvaunak itt ezen a jjjönyürü ffirügyvéd és Erdős Böske, — Erdős József hir
keterk-dő,
a
cem>ötm»ki
kongr.
izr.
hitközség
. dőtélepén? Pestiek, Győriek,. Gyulaiak, Sze
elnöke 56 éves korábau. Temetése ma vasár detőiroda tulajdonos leánya, -— július 29 é
gediek és Coll vidékiek. A sors különös sze
déli 1 órakor Budapesten a Dohány-utcai
nap délután 3 órakor lesz a neol. izr. temp
szélye folytán a csonkaország'minden részé
templomban házasságot kötnek.
lomból
ről találkoznak magyarok s ez a sokféle em
Vasutasok táncmulatsága A Celldömölki
Áthelyezés. A szombathelyi pénzügyber egyben megegyezik egymással: valameuyMáv. Vasutasok Köre augusztus ho 4 én,
. nyi magyar és valamennyi pihenni és üdülni igazgUOság- Palkó György celldömölki I . o. szombaton este 8 orai kezdettel tártja
jött, hogy az étet haroára uj .erőt gyűjtsön. pénzttgyöri vigyázót Celldömölkről Szentgott táncmulatságát ssjat helyiségében. Nagyszámú
Vaunak itt Kassáról is magyarok. Kassáról, hárdra helyezte át. .
rendező gárda buzgólkodik a mulatság "sike
"de a lelkem fáj,~mert ezek a magyarnyelvet
'. " Névmagyarosítások. Petrovils. István rén. Belépődíj személyenkint 1 p, családjegy
mar törik és valahogy bennem azt az érzést ' uy. celldömölki máv. kalauz és Irén leánya 3 személyre 2 pengő. Az állomási és vonat
váltják ki, hogy nagyon rosszul áll odaát a j Pétervári.rá, Tivald Bonifác janosházai máv. kísérő személyzet ezúton- hivatik meg a mu
nk. Minden év ujabb reménytelenség j pályamester Tarjáo-ra változtatták át családi latságra, mert külön meghívót óem «ap.
ügy miniszteri engedéilyi
A haza sorsáról is elmélkedtünk és
• A Magyar Tefcáző Szövetség (Ma
már szeretnénk hinni, hogy a város megin-.
.Staféta a sági trianoni kereszthez.
június hó 17 én tartotta megországos érdek
dnl. Megindul Miskolc és-a többi többi, hogy sárvári Levente Egyesület szeptember 8 án a lődés mellett alakuló közgyűlését. Azóta Sok
kezet szorítson a testvérekkel: Kassával. Po sági emTékkereszrfelavatására 50—60 tagból I száz egyosfllot és vidéki atakulat4elenl
zsonnyal, Kolozsvárral és a többivel. De talán álló stafétát iudít Nagysitkén é s Nagysimomajd nem hiába várunk és egyszer tényleg-ij nyin keresztül. Vasmegyében ez lesz a leg
megindul a városi
•'-==hosszabb staféta. A sarfári Levente Egyesület ( tulhalmozott érdeklődés folyián a szervezés
Lan—dór.
a jövő hét folyamán terepszemlét tart árész- j ü s j munkájával van elfoglalva és kéri az
letes útiterv kidolgozása végett.,
j érdeklődők nagy tömegét, hogy legyenek iöEbes föld, éhes növény Baleset. Bass Gyula házaló kedden a_í relémmel. Egyben nyomatékosan ismétdlten
éhes gazda. pincébe leesett, jobbváll kulcscsonttöréssel kéri az összes egyesületeket, tekepályatulajdonosokat, valamint tekepályakészitóket és
Azok a gazdák, akik a háború után és bordazuzódással beszállították a celldö
vendéglő; tulajdonosokat, bogy címeiket a
-'—rendszeresen használtak műtrágyát, de az mölki közkórházba.
-A szegedi szabadtéri játékok iránt Matesz elnökségénél legsürgősebben, -ajat érutóbbi 2—3 évben nem, érdekes megfigyelést
dekűkben jelentsek be.
végezhettek ezekbsn az években. Termésük napról-napra" fokozódik az érdeklődés, aminek
1 • A VOGE celldömölki helyi csoportja
mennyiségileg és minőségileg csak a mult elénk bizonyítéka, hogy a jegyelővételek' erő
eszsVéaadSben volt-nagyjában kie^gitfi.-^lUübl)LÍ^eo megindultak! A híres szegedi Dóm téren mult vasárnap tartotta rendes évi közgyűlé
javában folynak
.•
. .. .'.. . elmaradt
.
°*. az 1926 I a^-jöUlf..i
1. az építkezési
.inlíT-a.aci Tnu'tk'álatokrálr
mimnhnnk -nll sét-a Vasutas- Otthonban. A_közgyülésen -a
év -eredménye
mindinkább
30 aa évek átlagától és ebben áz esztendőben már a monumentális szjnpid és építik az központi vezetőséget vitéz dr. Kovásznay
évtizedek óta nem fordult katasztrófájában 5000 nézőt befogadó nézőteret. Lázas tem Béla máv, titkár képviselte. A sárvári csoport
pójú munka folyik a hatalmas arányú építke képviseletében pedig. Németh .Karoly ügyv.
csúcsosodott ki.- Mi ennek a magyarázata ?
elnök. Megyeri (Metzger) János alelnök üdvö
A talajban"levő tápanyagok csak kis zésnél és hétfőn megkezdődnek Az ember
zölte a központi kiküldöttet és a sárvári* el
mérvben vannak olyan állapotban, hogy azo tragédiája próbái is. Gróf Bánfly Miklós, az
nököt,* valamint a megjelent -tagokat s miu
kéi a növény felhasználhatja. Kedvező időjá idei szabadtéri játékok főrendezője, rendezői
tán a határozatképességet megállapította, a
ráskor a talaj mégfelelő munkálása azokat gárdájával, Oláh Gusztávval az" élén, hétfőn
közgyűlést megnyitotta. A megnyíló beszéd
feltárja. Tavaly kedvező volt az időjárás, a érkezik Szegedre és átveszi "a művészi munka
növények a talajból ugyahogy fel tudjak venni | irányítását. A tegk.valÓEib magyar szmmdyé- utan teikérte a főtitkárt és pénztárost, hogy
a szükséges tápanyagokat, de a többi évbea .szek kezeiben vannak Az ember tragédiája jelenléseiket tegyek meg az elmúlt gazdasági
évről. A főtitkári és p-.-u:tári jelentéseket á
csak kis mértékben.
"
I szerepei-^ekön Tőké* Anna, Csortos Gyula
• Az azelőtt rendszeresen (szuperfoszlát- i Somlay^Arthur
? « * í ^ ! ^ ^
^
> közgyűlés tudomásul vette, "íi pénztárosnak a
tal) mütrágyázó gazda talaja bizonyos, ineny- | főszereplők Könyves T.ith Erzsébet, Bartos felmentvényt megadta. Ezek után ko\-eik-.-.--;i
"yiségű könnyen felvehető tápanyagot tárta- \ Gyula, Fehér Gyula,ZatonyKatman Lengyel a tisztikar megválasztása,melynek során meg
választanak: tiszteletbeli elnökké Szabó Károly
lékolt, de ezt a '.mait "évi termés teljesen-Tél-j Vilmos, Varadt Lajos,--Sarlay- Imre neveib.zél'le, ezidénre semmi nem maradt s az.osz- tositják a sikert Jövő héten, mar a szabad- máv. főintéző, állomásfőnök, --elnökké Pásztsaly miatt a növények a talajból sem tudnak téri színpadon-folytatjak a próbakatós ugyan- bory Gyula máv. - főtiszt, főtitkárrá Köruyei
a
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art máv. fóazertárnok, pénztárnok ká Nagy közli á lap, amelynek ára gyerektappal, kotta
i raa v :.-zertaruok, számvizsgálókká Bartha és kézimunka i n e l é a ^ J i l d a i a í I l á a i ö ' mel
fillér.
.- - '
Albert mav. intéző, Bokor Béla icav. főszer - léklettel egyfltt 60
tárnok, országos küldött Szigeti István mű
A bánkuti vetőmag csereakciót a folyó
helyi lakatos, központi választmányi tagnak l évben is lehetővé, tatte_a m. kir. föídmivejelöltettek Németh Jenő és Horváth István.' I lesügyi miniszter. Felhívja az elöljárósága
Azonkívül egy 22 tagból álló választmány. | gazdaközónaég figyelmét ezen akció előnyeire.
Vitéz dr. Knváaznay Béla kOtponti kiküldött Bőjlhb. felvilágositas a községházán megbeszéde során méltatta az egyesölés célját ós tudható.
rendeltetését és előnyeit, ennek során párhu
A í Országos Magyar Lövészszovetség,
zamot vont azon munkásuk akik tagjai az amely magában foglalja az egész ország, lö
egyejü .-t -ek és - akik nem tagjai. Továbbá vész táborát és ca £00.000 tagot számlál,
rátért a vaiuUtsságpt közösen érdeklő ügyekre. most tartotta 63nk közgyűlését. Ezen a köz
Paszlhory Gyula mav. főtiszt, mint nj elnök gyűlésen nemcsak Budapest, de .áryidék is sasé;
megkös-zöute a beléje helyezett bizalmat, kérte nagy. számmal vett részt Vilez Hadnagy Do
a vasnta-ság. támogatását, hogy mint elnök mokos tábirook, az Országos Magyar Lövészaz eléje fizott célokat elérhesse, A uyugdi- szövetség elnöke ' számolt be a .Szövi tség
jasok nevében id. Nagy István, a tényleges munkájáról és^rörom^; állapította meg, hogy
alkalmazottak nevében pedig Megyeri János vilagrónalkozásban' 'Magyarország kiváló szeödvözöite az nj elnököl, ígéretet téve, hogy repet vivott ki magának a lövészsport terén.
kTtözötTceijal eleresebén^aTnoptni
toják
Az egyes pontokat, amelyeket- a közgyűlés
Nagy Elek pénztáros indítványozta
- fiatal minden vila-aélkűl fogadolt el, követté az
rasntas -ú íeráció ^beszervezését az egyesü
elnökség és tisztikar megválasztása. A diezelletbe. Miután több' tárgy nem volt s- felszóla nöki és tiszteletbeli arlnökT tisztségekre az
lás sem • nént, igy az elnök megköszönte a Országos Magyar bűvé szövetség később ha
központi kiküldöttnek szíves felvilágosító be- •j táros, mig elnöknek vitéz Hadnagy Domokos,
földmivelésügyi miniszter
által
eszedet, a Közgyűlést bezárta.
'"
i társelnöknek -Schreinér János, Sternád-István,,
' A Kaliforniai pajzstetűvel kapcsolatos • v i t é z Marton Béla- alelnöknek dr. Mprvay e n g e d é l y e z e t t i n g a t l a n t , i r o d á j a
Celldömölk,. Árpád-utca
16.
tapa-z:al.'—król ir a Növényvédelem és Kerté Zsigmond, dr, vitéz Kiss Károly, dr. Lummt
Celldömölkön,.. Jánosbázán, Papán és
szet l-g. ab!) szama. Cikkekét közöl még az . zer Sándor, Hamkassy .István'jár. 05 Szeder —
őszibarack primőrökről, a napon való- gyö- János, főtitkárnak Keoderessy SStraán, 'spuri- környékén kisebb és nagyobb bérházak, üzlet
mölcsnszaasról, a—gyümölcsOskerl—haannns igazg«t"iiaik_ BettalaníTy lyáfeMrgdga, iitkár_ házak, vendéglök mészárszékkel, hentesüzlettel.
rovarairól, sárguló körtefákról, a dáhliák ke Dak Pintiér Arnold dr., -pénztárosnak^vjjéz .Szálló vendégig, 1—8—AtJjjtobáa ""fl'ádi házeléséről, « cseresznyefák pusztulásáról, a W p e t o r y Béla -valässTaau lúeg. eseu^gttt 1 » ^ > { . , ^ ' mind kedvező árakon, * megköny
zö-d-e-. e-kert aktuális teendőiről, a szőlőtőkék 200 tagú-igazgató tanács az ország minden nyitétf" lefizetéssel.
"'í'öldbhtokok mirden -nagyságban, földszelekciójáról-stí. A dúsan illusztrált k'ét lap- részéből és a teljes tisztikar. — .
.' .
bérletek^ .Jöldrsérési,
parcellázási munkák'
bol e >v,'t-t váló hivatkozással a kiadóhivatal
Gyógyithato-e a féltékenység? A ielvállaltainak. '
. "
Budapest V; Kossuth Lajos tér 11. szám dijtékeny természetiiek:,..k;ü önös ismertető jelei
' Szóoibirtokok pinc-:kkel7 TaKházalikaTT
~ - talanol ktüd mutatványszamot,——_
•_.'
vaunak, de epen-OCTTiT'gyitbató, -mint niaa
Csodamalac. Külsővat községben ámult betegség. Ujabban majkivonattal gyógyítják a Sághegyep, Somlyón, pápai szőrökben, a Ba
.~
."'.,".'
napokban.az egyik gazdának a disznaja kü féltékeny szerelmeseket. Erről az érdeSes lé-, latonnál.
lönös malacot ellett. A törzs és a lábak rec- marói pompás Cikkben" számol be Tolnai Celldömölkön, vasatállomás közelében
• - i - desek, de a homlokcsont kupszerüleg kidudo- Világlapja uj szama, amely 52 nagy oldal , háromszobás kertes, nlonnan renovált ^
roű.K es alatta mely szemgödör, van, mely terjedelemben es gazdag tartálomíi.úl jelent | családi hál igen olcbón, 3500—4000
ben egy ci<lops.-erö esem látható. Orra lyuk-; meg. A legkiválóbb- ma.var írók novelláin
; pengőért kedvező fizetéssel azonnal
'" jiélktiii h.'-nyúlvány. Alsó álkapcsaelőrenyúló. kívül rengeteg cikket e- köpet talál az olvasó
eladó.
Koponyája- teljesen- a majoméhoz hasonlít. a népszerű-.képeslapban. Égy. szám átr. 20
—Szörcete vörös és az auai csak kSIÜUOs mo=- fi'Jér.
kogo hangokat hallal. A látogatók sorra ba
A Pesti Tőzsde 16 oldalas uj. száma
rnuljak a különös »majom malacot*, melyet
az áru es értéktőzsdei áremelkedésről, a l.-g- Budapestre Ielk0ldej3e|t__
Hrfwii^mt^amBtnt f njabb^kompenzácios üzletekről, i z . olasz, n é - | fcögy E n e s e w K a r o l y
szobafestő
Az U l l csökkenti a
» mit, osztrák kiviül lehetőség krő.A ez, ged, j
Ízléses festését, ajtók, atolakok,
A Társadalom Biztosító Intézet hátralékos
Pick gyárnak a tulajdonosok közti elart-r"- ' . ,
,
',
.
.
'
.
követelései után eddig szedett kamatokat a
zéséröl, miUiós uj- filmgyártási üzletekről kö- •
s z a k s z e r ű mázolását
jutányos
'" kormány rendelete alapján ' leszállította és
zöl kitűnő, riportokat és információkat. Érdé j
árakért, garancia mellett végzi,
•1934. évi július hó l t ő . kezdve az havi (él.
k é s é s friss textil, biztosítási, vas és gépipari Celldömölk, S z é c h e n y i István gr. u. 7.
— szazatekbaii állapíttatott meg.
vegyészéli, vidéki hitelélet rovatok egészítik
Aranka kötelező, irtása. A-folyó'évben
az .Araoka feltűnően nagy mértékben lépett ki a kitűnően sikerűit
fidárvaiiiy.
G r a a i i t
é s

;
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tartja

Bicskei Ilonka

zenekarával bucsu estélyét a 11
>omoko% vendéglőből. Kéri a
nagyérdemű közönség szíves" :
pártfogását.
.
Egy diplomás sertés

t enyészapaaliat

eladó. Cim megtudható a kiadóhivatalban

C s o k n y a i József
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Mindenkinek mondja el,
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fel- Mielőtt még annak magja beérne, a to• vábbi fertőzés elkerülése céljából felhívatnak
az összes gazdák, hogy a béreseket kisérjék
^figyelffiniriei g a fertőzött foltokat az általak
már ismert s a gyakorlatban legjobban óévált módon (esetleg »Dendrinnel« és »Endával« való permetezéssel isj irtsák ki. Az el
lenőrzéssel megbízott községi elöljárók és me
zőőrök az irtást ellenőrzik-- és a mulasztó
gazdák ellen a járási főszolgabíró az eljárást
az 1894. évi X l l . te. alapján megindítja. Nem
csak a liéiesekbeo, hanem más vad és mű
veletlen növényekben is előfordul a f.-évben
az »Arankát miért is ezen körülményre is
Bgyelemmefv kell lennie a -gazdáknak, vagyis
az iitás »tt is foganatosítandó.
i

,.• Ki a iiünös? szenzációsán -érdekes de-,,
tektiv ját 'K icdul a Színházi Elet nj szarnátar.. Hat heten keresztül egy minden szám
•bir-n egy egi megtörtént világhírű bOgéJetet
kőzöl a lap s az olvasóoak kell lelíoi á d e
teMhnek, nki a bflaűgy rejtélyeit felfedi. Min
d»n bélen liároiu műkedvelő detektív hu
b"^: p n g ő jutáimat kap. Közel ötszáz peiigö
tehát a jn! tlom, melyet a ' Szioh.azi EféT.'á
.pályásat, résztvevői" kőzött k«>szt, A Szinríázi
Elet uj szamában Rökk -Ma'rfka megírja őszin
tea. mTln maradt el péntekén a >Cirkusz*
előadása. K dves. uj pályázatot Hirdet a Jap;
megrendezi »A gyermek és ku'yá«- cimü yeri ••_
sayt'es ' Iszólitja olvasóit, hogy küldjenek
be-"Dyerm lek é3 kutyák együttes fényképeit
A. »1.1 "Turbán, rovat közli a vidék leiér- 1
'd-'k- s-eL-.. ..- legkedvese.bb~-hire.it. Darabmé
ihletül ..; ...jg-ikert aratón •Z?a£bamaCskál

i

~~-

Köszönetnyilvánítás.
'

t

Mindazon jó rokonok,is '!
merősök és jóbarátok, akik
forrón szeretett f é r j e m / t l l e t v e
édesapánk
•
~ JT.
;

Horváth József

"•

t e m e t é s é n megjelentek, rava
t a l á r a - k o s z o r ú t belyeztek, a
" s ú l y o s csapás alatt vigasztal
tak, különösén pedig a" hely
beli ipartestület, hogy a teme
tésen képviseltette' magát é s
a kőmivés mesterek, hogy bücsuzóul az e m l é k e z é s koszo
rúját helyi/.lék ravatalára, fo-;
gadják méglört s z i v ü n k hálás
köszönetét
^
~—*"
JOZV

Hbcváth

Jázsefné

es gyermekei •

f KewBíi bs á1 j á ban

HrciMtott U M s n v t tiUS* rUláaverfre b»t«r.í-.••f V,"

t w . f l k ő s i i ' k ö v e k

állandóan nagy választékban
kedvező fizetési feltételeket
nyújtok.
Tervelés, Költségvetés díjtalan.
Singer Mihály
• • .; *•'
kőfaragó.
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Megrendelhető lapnnk kladó~—hivatalában.

Egy jókarban levő tizedes má
zsa, egy sülyeszthetö varró
gép, egy mosógép olcsón eladó.
Cim a kiadohivataljian.
• • • • Wdömőik

