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már .átvészeltük ugyan aszociális termelésből fakadó jólétet, a
Kun. Bélák és Szamnellyk uralmát, mégis nern árt, ha a magyar társadalom is meghallja a
nemzeti eszméhez
ragaszkodó
kiáltását Szivével, "a józan értelmével keil tehát csatlakozói a
Turul Szövetség kiáltványához,
amely bátran és öntudatosan
hirdeti erőssé szervezett harcát
a bolsevista TOnlás ellen.

A magyar diákság, amikor
, kiáltványában munkás és egyéj nenkt-nt is kötelező részt kér az
I egy házak nemzeti " é s valláser
kölcsi nagy nemzetközi munkát,
j -valóban támogatásra
érdemes
i mozgalmat kezdeményez. Lélek
mentő munkát, amely hivatva
vari a vilá^ fiatalságának jelkét
megmenteni a vörös agitátorok
lelkiismeretlen, bomlást és-anar
chiát, gyilkosságot, és oltárrom
bolást szervező szelleme elől.
Rövid, világos a j e l s z ó : >a kom
munizmus nyomor, pusztulást
Testvér, küzdj velünk -— elleneié
Ennél tömörebben, nyíltab
ban, aligha lehetne kifejezni a
bolsevizmus "testi és telki "ször
nyűségeit s azta feladatot, amely
ezzel' szemben az ifjúságra véti.
A' magyar nemzeti társadalom,
pártkülömfoség
nélkül
büszke
lufrfiogy
ezt a határozott és férfias állás
foglalást épen az ő Sai expo
nálták ilyen félreérthetetlenül a
a magyar nemzeti
társadalom
egy emberként áll a Turul fő
vezérség! táborának e nagy nem
zetközi mozgalma mellé. Igenis
a magyar nép egységesen áll a
Turul mellett munkával, hittel
és harcos készséggel vallja, bogy
a bolsevizmus
pusztulás, ami
ellen minden érővel harcolni
kell. De nemcsak nekünk, ha
nem minden nemzet naciona
lista társadalmának.

Magyarország 3300 községében
kiragasztott plakát hirdeti az

ötven

százalékos

vasúti

ked

vezményt az október 2-án megnyíló Magyar Kép Hete klilUtáira.
A Budapesten október hó 2-án
megnyíló Magyar Nép Hete kiállítás
építési m(lakai teljes erővel megin
dultak: 1468 mnokás dolgozik meg- •Eltett erővel szon, hogy a rendel
kezésre álló 8 nap alatt felépítse az
év legnagyobb eseményének Ígérkező
kiállítást, melynek középpontjában a
magyar- nép, mint őstermelő áll.
Modern ujuerfl formában, a számok

_
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Kiáltvány a világ fiatalságához.
Nagy nemzeközi vonatko
zásban
is
jelentőséges moz
galmat indított el e napok
ban a magyar ifjuság. A Turul
Szövetség kiáltvánnyal fordult a
világ nemzeti aiapon álló ifjúsá
gához, összefog*. *ra szólitva-fel
minden ország nacionalista ltjait.
Összefogásra, védekezésre, harcra
a bolsevizmus ellen.
A kommunisták spanyolor
szági őrjöngő vérengzéseMoszkva
szünetlen aknamunkája, amely
kisebb-nagyobb f l e k k e l minde
nütt mutatkozik, mély és ijesz
tően reális alátámasztást ad e
.magyar megmozdulásnak. A ke
resztény nemzeti alapon szerve
zett ifjúság a Turul Szövetség
szava, kell hogy messze han
gozzék
s kell, bogy megértő
munkára kész lelkes visszhangot
kapjon.
A magyar ifjúság hívja a
világ ifjúságát. Közös frontba
hívja a legnagyobb ellenség, a
bolsevizmus ellen: A vörös lobogó
ellen a nemzeti színek erejét
hívja a Turul, a népfront poli
tikája ellen az ifjúság erejében
élő nemzeti öntudatot. A magyar
diákság
legfegyelmezettebb
a
nemzeti
eszmékért
aktivitásra
kész szervezete nagy világloborzót hirdet, rámutat a kommu
nizmus istentagadó rombolására,
—gyilkos rablásaira*, Iste
minden keresztény ideált sá'rbatipró propagandájára. A férfias
tisztánlátás az egészséges nemzeiéletösztön parancsára világgá
kiáltja, bogy, a bolsevizmus testi
és lelki tisztulást jelent.
A közelmúlt napokban ná
lunk is napfényre merészkedett
a moszkvai uszítás. A szociál
demokraták pesti gyűlései, á
Mémosz-pince leleplezett kom
munista szavaló kórusa, a fel
háborító miskolci verekedés mind
azt bizonyítja, hogy kellő időben
lép a porondra a Turul. Mi

10 fillér.

élő tükrében mnta'ja be a rendező
Tarol Szövetség az őstermelés fejlő
dését a gyűjtögetéstől a termelés
mai fejlettségéig, as állattenyésztést,
a vadaszatot, a halászatot a honfog
lalás • ideiétől kezdve egészen napja
inkig Ezek mellett reprazentttiva
vesz részt a krifIrtáson - a magyar
ipar éa kereskedelem • is.
A kiállitáamik külön érdekes
1

Szerkesztőség es kiar ..vatal:
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. szám
Hirdetés dija előre fizetendő.

sége lesz a Kozma Miklós belügymi ) kedvezményt biztosított az á t a m v a s niszter által a borsodi bsrlanglakok i utakon, .helyiérdekű vasúton,valamiat
részére épitelt mintaház, mely pano ! bajokon a vidékről érkezők számára,
As utazási kedvezményt, melyet
rámás kiállításban lesz látható.
A kiállítás, melynek felépítése Magyarország .SSsJO községében k i 
plakát
hirdet,
bárki
rekordét jelent a magyar kiállítás- függesztett
építés történetében, mindenki számára igénybe veheti, aki az erre szóié
igazolványokat beszerzi. Községekben
fog valami njat, meglepőt fa tanul
ságosat nyújtani. Az országos előfe -ea-eioljárósagokon, városokban pedig
szítő bizottság dr. Végváry József az IBDSZ irodaiban kapható. A ked
országgyűlési képviselő és dr. Dérczy vezmény egyébként szeptember 29-én
Ferenc vezetésével éjjel-nappal dol éjfélkor lép oletbe éa október 24-nek
24-ik órájáig tart.
gozik, hogy páratlan élményt oyojt
son a Turul Szövetség ki illjtásával a
Bővebb felvilágosítást azivasen
látogatók számára. A kiállításra, — nyújt a Turul SzOvetség propaganda
mint már arról előbb is hír adtunk, irodája Budapest, IV. Petőfi Sándor u.
a rendezőség 50 százaiékos utazási 9. Telefon 18»—360és 1—89—0—75.
r

Néhány őszinte szó az Ostffy cse kósz-\ -»
csapatról.
Az idén vagyok tizenöt éve
csérkész. Dicsekvés nélkül elmond- |
hatom, hogy ezen másfél évtized 'óta
sok cserkész csapatot láttam. Voltak
és vannak közöttük jók, jobbak és
legjobbak, viszont sajnos rossz, roszszabb és legrosszsbb is. :
Azok a csapatok tartoznak a
legjobbak kösé, ahol a paranasook100 százalékos teljes harmóniával
dolgozik együtt a Bakkal és ennek a
szembetűnő óriási eredménye az,
hogy a paránosnoknak osak úgyszól
ván az első évben, mikor a csapat
megalakul, kell a fiukkal .vesződni*,
a kővetkező evekben már a fink a
magok
»oserkeszies«
inioistivájuk
szerint cselekednek, a parsncsuoknsk
csak az irányítást kell kezébe tartani.
Est a lélekemelő . harmóniát
latom az Ostffy cserkész csapat pa
rancsnokában é s ' a cserkészei kőzött.
Azért van a eaapatoak bámu
latos erkölcsi sikere bárhol és bármi
féle cserkész vonatkozású dologban
is szerepeibek. Nem is említve a min*
dennapi életben a fellépésűk is igazi
cserkészíes és" rokonszenves.
Nem akarok itt dicshimnuszo
kat zengem az Ostffy cserkészekről
más csapat rovására, de mint régi
•tapasztalt* cserkész
reá akarok

matatni a szíves olvasóimnak arra
bogy -milyennek kell lenni egy j ó
cserkész eaapatoak, hogy a többi
csapatok ia a példán felbuzdulva, aa
előbb emlitetthea hasonlókká legyenek.
Igazi osérkésziesen viselték ma
gokat a kedves Ostffy
cserkészek
zásslósaentslésok alkalmával, Magyargencsen a tábortűznél, Kemeneebőgyészben és Sömjénben a Berzsenyi
emléktábla leleplezésénél, továbbá as
esti színielőadásuk iilaaliavávai. Ezsn
szereplésüket azért emelem ki a sok
közül, mert ezeknek magam is szem
ée fül tanuja voltam.
. Folytassátok továbbra ia ast as
utat, amelyen mar cirka 3 é r a ha- .
ladtok. Annak nem csak magatok
veszitek hasznát as életben, hanem
á környezetetek is megszeret benne
tek, ami minden bizonnyal jóleső
érzéssel tölti el majd sziveteket,
A Caerkonr fiinviHeat is
tettél fog reátok goodolni, hogy Ke
menesalja klasszikus földjén van egy
elsőrendű cserkészcsapat, mely hivatva
van arra, bogy méltó utódokat ne
veljen, mint amilyenek voltak nagy
nevű elődeik,
\ •

csengeri Hdczky Egon
8. I . B. tag.

Meszezés télen.
Az Országos Mezőgazdasági Ka
mara talajtani és trágyázási osztá
lya kOzli:
Jóllehet a mész a legolcsóbb
trágya és megfelelő mennyiségű ha
tékony mész előfeltétele az egészsé
ges termelőképes talajéletnek és a
megfelelő műtrágyázásnak, a gazdák
nagy része évről-érre halasztja annak
keresztülvitelét. A gazdák nagy része
az Őszi éa tavaszt' munkák mistt
halasztja a sok mrrakaerÓT igénylő
meszezés keresztülvitelét. A lét igén
alkalmas a meszezés keresztülvite
lére, hiszen a iagyor tátajon ilyenkor
a szántóföldekre aránylag gyenge iga
erével ia rávihetjfik és szétszórhatjnk
a meszet. Sík talajon nyugodtan le
het kiset* hórétezekre is kiszórni a
meszet, mert'az S hóolvadáskor ném
fog összeWyni. Heteket' is- Igen al
kalmas télen meszézni, mett a téli
és tavaszi csapadék jól beleviszi azt
a talajba. Lejtős részeken legjobb'a

havazás előtt kiszórni a meszet. A
tavaszi talajmuDkákkal a szántóra
szórt meszet a talajba jól beleke
verjük.
.
Az alkalmazandó mész trágyaféleségre és mészmennyiségre nézve
döntő a talaj és a termelendő növény
mészigénye, amit olcsó talajvizsgálat
tal bármely
vegykiserleti állomás
ntján meg lehet tudni Ha a mesze
zés révén nagy, kifizetődő éa j ó m i 
nőségű termésetat akarnok elérni,
agy elengedhetetlen a gyakori és
kiamennyiségO istallótrágj ázás mellett
a teljes, asa* nitrogén, foszfor éa
kahvat való műtrágyázás is.
• ^ • ^ • • • • • • • • • i i M i i a i
Élstbelép a papirfizla. A ke*
rsskedelmi míuisiter elnökletével a
kereskedelmi éa iparkamarák
értekealétet tartottak. A
közölte, hogy a papirfáais adéja még
"bbeti'at' éTbetí étetbelép.
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Megdöbbentő adatokai tár fel

jóxdnaiakon és a Helyiérdekű Villa
J-tnosvarut összes relációin, az utazási
kedvezményeket élvezhetik.-A keresz
U október 2 i a megnyíló magyar Nép Hete Jtlállitás a meg tes-gyorsvonatokra, valamint a Buda pest-környél-i-katolikusok a HÉV.-en
szállott területea élö magyarok pnsztnlásáról.
való c-oportos utazásokra a plébánia
50 százalékos vasúti kedvez lalkozó fényfaikék lesznek. Ennek a hivatzloknáinélentkezzenelr?Ott meg
ménnyel átázhatnak Budapestre a résznek még külön jelentőséget ta veszik az 50 filléres Ince pápa jel
•idéki és kllfoldi érdeklődök a Tarol lajdonit az a tény, hogy lord Astro vényt és befizetik a keresztes gyors
Szövetség propaganda hetére szep ugyanezekkel a kérdésekkel fogjalko- | vonat, illetve a HEV. csoportos uta
tember 28 és cktci.er 14 között.
zik a Népszövetség Egészségügyi B i  zásának részvételi diját. Akik 50
A Tarol Szövetség á l u l rende zottságában.
százalékos kedvezménnyel akarnak a
zett Magyar Nép Hete kiállítás egyik
feljönni
A Tural Szövetség 104 vidéki ! MÁV. vonalain egyénileg
nagy szenzációja lesz a tudoirányos tagegyesületében tömörült minteey ' Budapestre, azoknak az 50 filléres
riportsorozatnak az a fülkéje, amely 30 ezer fiatal bajtársának évek hosz- I jelvényen kívül még az 50 filléres
a megszállott területek magyarsága
szn során at a tanyákon, falvakban I zöld vasúti igazolváuyt is meg kell
nak fel tűnő szaporodási csökkenésével összegyűjtött adathalmazát dolgozza veniök, amely beszerezhető a körponti
foglalkozik. Ez á fü'ke drámai ada fel a Magyar Nép Hete kiállításának I irodában.. Akik a HEV. vonalain
tokat tár fel. Többek között í z t , hogy keretében az országos előkészítő b i - óhajtanak október 4. én nemcsoporamig Magyarországon 1910—1930. zottság dr. Végváry József és dr. > 'osan, hanem egyénileg feljönni a
között 18.2 százalék volt a népsza Dérczy Ferenc vezetésével, hgészen Nagcyüléa megnyitó
ünnepségeire,
porodás, addig Csehszlovákiában 31,1, aj meglepő adatok fognak nyilvános azok a jelvény fe matatása mellett a
Romániában 16.1, Szerbiában 16.4 ságra kerülni, a magyar"falusi nép HEV. pénztárainal vallhatják meg a
százalék volt a magyarság szaporo belső életéből. A kiállításra, melyet kedvezményes jegyet. A három nyil
dásának csökkenése. A képsorozatot már most óriási érdeklődés előz még, vános ülésen és pedig nztóber- 4. én,
macába foglaló pavillcn magas épít a rendezőség 50 százalékos utazási vasárnapon délelőtt as Ueető' verseny
kezése a héjten befejeződik és azonnal kedvezményt biztosított az állarayas- pályáé, október 5.-én, héttőn délelőtt
megkezdődik a fülkék művészi kikép
uton, valamint hajón és vidékről éa 11 órakora Vigadóba i és október 6.zése. A pannonnak egyik legérdeke küllőidről érkezők számára.
an, kedden r'élutan 4 órakor szintén
sebb része a néptáplálkozással fog
a Vigadóban ülőhely foglalásra külön
székjegyek vannak, amelyek gyűlésen
ként 50 fillértől két pengős árban
szintén az Aclio Catbolica központi
irodájában válthatók. Az október 4.iki Ugetö-versenypályán lefolyó meg
nyitóünnepséggel kapcsolatosan fel
Az Ac.io Cathoüca Országost Ney Géza m. kir. kormányfőtanácsos hívja az azon résztveuni óhajtók
figyelmét arra, hogy a Kerepesiuti
falu. ve- Pestvármegye főjegyzője, a falu ve
elnöksége »Krisztus és
setö gondolattal október 3- 4—5—« zetűjről Nyiszter Zoltán papai kama Dgető-versenypálya a 19 es, 23-as,
* es, 27 es, 37-es; 4 4 * s £ 3 - a s , 69napjairá . Budapestre hivta össze a rás, szerkesztő, a falu válságáról j ö26
XXVII. Országos Katolikus Naggyfl- Czettler Jenő dr. titkos tanácsos, ( es, 69is s,: 75-ös és 76 os jelzésű
léit, amelynek részletes rendje - a egyetemi tanár és végűi a falu lelké- { villamoskocsikkal, valamint a 7-ss
röl Tóth Tihamér dr. egyetsmi tanár autóbusszal lehet megközelíteni. Gon
következő:
Október 3-ao szombaton: Dél mond beszédet Délután 4 órakor XI. Idoskodás történt a rendezőség részé
után. 4 órakor leány ifjúsági diszgyülés Ince pápa szobrának leleplezési un- , ről arra vonatkozólag is, hogy vasár
a Városi Színházban. 4 óra 80 perc népsége a Varban, a volt Iskola-téren, i nap, október 4.-én azok a villamos
kor a Katolikus Naggyülés ifjúsági most X I . Incé papa téren. A beszé- | kocsik a azok az aulobuszkocsik,
kongresszusa a Vigadóban. 5 óra 30 det P. Bangha Béla S. I . mondja A I amelyekkei meg lehet közelíteni az
perckor a nők diszgyűlsse a Zene szobor átadása é t átvétele után a
Dgelő versenypályát a következő jel
művészeti Főiskola
nagytermében. magyar ifjúság hódoló fáklyás felvo
zéssel lássanak el: >A Katolikus Nagy
Este 7 órakor a Katolikus Népszö nulást rendez a szobor előtt.
gyűléshez, az Ogető-pályához* I Egyéb
vetség diszgyülése a Vigadó nagyter
Október 6-áu kedden: reggel 8
ként a rendezőség az Actio Catholiea
mében.
órakor főpapi szentmise az Egyetemi
közpooti irodája, Budapest IV. Fe
Október 4 én vasárnap: Délelőtt templomban, melyet Viragh Ferenc renciek tere 7. Telefon:!—852—43.
10 órakor főpapi szentmise, Veni pécsi püspök mond. 9 órakor az Aclio délelőtt 9—l-ig és délután o—6-ig
Ssncte az
ügető
versenypályán, Chathqlica Igazgatótanács Ölése . a a legnagyobb készséggel ad felvilá
majd
mondja Serédi. Jusztiuián bibornok, Közpoti Katolikus Körben,
gosítási.
Magyarország hercegprímása. Diána utána délelőtt 10' órakor az Actio
ugyanott I . Nyilvános megnyitó disz- Catbolica országos tanácsa tart ülést
Alpesi merengő.
gyűlés. Az ölést megnyitja Serédi szintén a Katolikus Körben, de ezen.
borsok
hercegprímás. | a két ülésen csak a meghívottak
(Hegyi patak.)
.Krisztus és a fzlu« ünnepi megnyitó hétnek részt Délután 4 órakor III.
Sziklák, színek között - beszéd: mondja Glattfelder Gyula Nyilvános zárófilés a . Vigadóban. A
ZOld fenyvesek ölén,
cssuádi püspök, Angelo Rótta c. arsek záróülésén a faluvédelemről V. Vargha
Csobog egy kis patak;
pápai nencius üdvözli s Naggyűlést László S. I , a lalu ellenségeiről Mayer
Habot var csacsogva,
Budavára visszavétele és a pápaság János titkos tanácsos, ny. miniszter,
Mégis.bűt hallgatag.
címmel Hóman Bálint m. kir. vallás a falu művelődéséről Kühár Flóris dr,
Föléje hajoluak
ée közoktatásügyi miniszter mond, bencés házfőnök, egyetemi nyilvános
Bágyadt, zöld levelek;
beszédet. Délután 3 órakor Szentsé rendes tanár, a város és a faluról
Szépen simogatják,.
géé körmenet, melyet a Szent István pedig Szendy Károly dr. Budapest
Babrálják,
becézik,
bazilikától az Országház előtti térre Székesfőváros polgármestere mond
Aztán futni hagyják.
Zichy Gyula gróf, kalocia-bácsi érsek beszédet, mig a záróbeszédet Serédi
at Országház előtti térről a Bazili Jusztinián dr. bibornok, Magyarország
A parton kicsike,
kához Breyer István győri püspök hercegprímása mondja. Ezt követőea
Csöppnyi kis virágok
vezet Az Országház téren l.epeld körülbelül 6 órakor a záröűléa etán
Kacagnak, nevelnek,
Antal dr. prelátus kanonok szentbe a Vigadótól gyertyát körmenet indul
S kéklő szemeikkel
szédet mond és rövid könyörgés után a város utcáin keresztül - s Szent
— — - f o t ó haboknak —
a bíboros-hercegprímás az Oltári Gellérthegyi síiklatemplomhoz, ahol
Bacsót integetnek.
szentséggel áldást oszt Gyülekezés ünnepélyes Te Deum fejezi be a Nagy
Merengve aézem én,
pontosan 2 óra 40 perekor a Bazilika gyűlést A körmenetet vezeti ét s
Mint fut a kit patak,
körűi kijelölt utcákban, a körmenet Te Deumot mondja Grötz József
Bámulom friss vizét
eleje 3 órakor, míg az Oltáriszentség püspök, a szombathelyi egyházmegye
S érzem illatában
és kísérete 4 órakor indul. Este 7 apostoli kormányzója.
— A természet bűvös, —
órakor a katolikus bányászok gyűlése
Az októberi Országos Katolikus
Béditó, szent i e é t
a Vigadóban é s ugyanebben az idő
Haggyöléssel kapcsolatban az Actio
ben országos tereiárms naggyülés a
Megkérdek egy cseppet
Catholiea központi irodája Budapest
Középponti Katolikus Körben.
Mely must felém siet
IV. Ferenciek-tere 7.. tudnivalóként a
Honnan jön, hol ered?
Október 5 én hétfőn: reggel 8 következőket közli':"
Fut a csepp, nem felel,
Az Országos Katolikus Naggyü
órakor főpapi szentmise az OrökSzeme messze mered.
imádási templomban, melyet Shvoy lés ünnepségein való részvételre a
Lajos székesfehérvári püspök mond, Naggyülés X I . Ince pápa jelvénye
. Csobog egy kis patak,
majd utász ugyanott Eukariaztikut jogosít, ára 50 fillér. Tulajdonosa a
Mig folyóvá d a g a d . : .
diszgyűlés, amelyeo Dzdóczy-Zadra- Naggyülés valamennyi nyilvános gyű
S hömpöly'f átég t o k á i g . . .
lésén
ét
egyházi
ünnepségein
részt
vecz István püspök és Glattfelder
A telhetetlen, ős,
Gyula eaaaádi püspök beszél. Délelőtt vehet. A vidéki résztvevők, valamint
Nagy-nagy Óceánig I
11 órakot 0. Nyilvános Ölés a V i - a Budapest-környéki katolikusok agy Kspfenbsig, 1936. július 19.
A magyar falu értékéről It Máv. összes vonalain, mint a ha-

A XXVII. Országos Katolikus Naggyülés
részletes rendje/

A M. Kir. Osztály sorsjáték
játéktervét

lényegesen
javították.

meg

86.000 sorsjegy
43.000 nyeremény
Jutatom:

400.000 pengő
Főnyeremény:

300.000 pengő
tehát izerencsét esetben

700:000 pengő
nyerhető egyetlen sorsjeggyel.
Összes nyeremények összege t

9,520.000

pengő,

es pedig

T

-

400.003
300.000
100.000

-----

7Q.ÍJOO

55.000
50.000

-

stb. stb. pengő.
Erősen szaporították a

2 0 . 0 0 0 és IO.000 P
középnyereményeket

A z első 4 osztály
főnyereményeit az eddigieknek
majdnem a duplájára emelték.

Húzás kezdődik okt. 17 éa
Sorsjegyek a hivatalos árakon:
Egész

Fél

Negy.

~Nyolc.

pengő pengő pengő pengő
az összes fóárúsitóknil kaphatok I
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A bobai plébánia betöltése
Mult számunkban már megírtuk, bogy
a bpbai plébánia a közel jövőben
megkezdi
működését most pedig
Grősz Júzzef püspök az újonnan (el
állított plébánia vezetésével Lantos
István oladi káplánt bízta meg. Itt
említjük met, hogy az uj plébánost
jövő vasárnap délelőtt 10 órakor
fogja ünnepélyesen beiktatni dr. Hor
váth Károly esperes, perjel-plébános
Lelkészjelilés. Mult vasárnap
délelőtt volt Altóságon sz újonnan
szervezett lelkészi állásra a jelölő
01 éa, egyhangúlag Balázs'Béla eddigi
helyettes lelkészt jelölték.
A hétfői megyegyűlésen Szakaly
Dezső alsósági sv. igazgató-tani ló,
megyebízottsági tag, lapunk kiváló
munkatársa, gyönyörűen felépített be
szédében emlékezett .meg az itkoláukivflh népművelésről.
Evangélikus kerületi gyeiét. A
dunántúli ev. egyházkerület szeptem
ber 39, 80-án és október 1-én tartja
Győrött rendes évi kSzgyűlését, amely
nek keretében ünnepli D. Kapi Béla
20 éves püspöki jubileumát. Ezen s
közgyűlésen iktatja tisztségébe
a
Gyámintéset sjonnan megválasztott

39.

s¿ánu

TI
elnökét, Traeger Ernő dr, míniszteu. taoacsóat
A rábakecakédl Ribahid át
adása. Szerdán délelőtt történt az
újonnan épült rábakfoskédi Rabahidnak átadása a forgalomnak hivatalu
sao. Áz nj híd Vas éa Soproovármegye haláránál épült, RábakecOlt '
es Rabakecakédat köti Ossza. Építése i
mintegy 140 ezer pengőbe került A '
mBszaki bejárást a kora délelőtti
arákban Lang Mitíczky Tibor minisz
teri műszaki tanaosos ejtette meg,
aki az egész épitls" alatt ellenőrizte
a munkalatokat A műszaki ' t e j á r á s 
nál jelen Toltak az érdekelt kormányhatóságok képviselői a a kát község
elöljárói. Délben érkezeit meg a hely
színére Barsi Károly miniszteri taná
csos a kereskedelmi miniszter képvi
selője, Os ffy Lajos dr. Vas és soproni
főispán, dr. Horváth Kálmán ée Gévay-Woll Lajoa alispánok,
Vidoa
Árpád és Hőgyészi Pál vármegyei
főjegyzők, Gerlits Elek dr. és Giczy
Ödön főszolgabírók, valamint a szom
bathelyi és soproni államépitéaseli
hivatal főnökei, a . fOIdmiveléaűgyi
saiuiszter, a főfolyammérnOki hivatal
éa a Rábaszabályozó társulat kepn
aelői, a két kOzség képviselőtestülete
és nagyszámú közönség. A leventék
és az. iskolás gyermekek által beke
ritett helyen a rabakecakédi dalárda
elénekelte a Hiszekegy-et, majd Barsi
Károly miniszteri tanácsos ismertette
s hídépítés történetét és a kereske
delmi miniszter nevében megengedte
annak használatba vételét Oitffy La
jos- dr. magas szárnyalású beszédben
méltatta az nj hídnak jelentőségét és
fontosságát, amely z t é t vármegyét
es a két községet OrOkre Összeköti.
Beszédében kijelentett-, hogy örül
annak, hogy ezen fontos közlekedési
híd épp akkor épü't, amikor ő Dl a
kát varmegye főispáni székében, vé
gül köszönetet mondott mindazoknak,
akik a híd tervezésében, építésében
resztvettek, majd átvágta a szalagot,
amit magyar ruháé.izkoiás gyermekek
tartottak és a bidat megnyitotta a
forgalomnak.
Mielőtt
megindultak
volna a hídon, Bánóig János kenyéri
plébános megszentelte azt A túlsó
oldalon a rábakesskédi dalárda eléne
kelte a Himnusz-1, majd arábakeeOIi
plébános megszentelte a soproni híd
főt, ezzel fejeződött be azünnepélyea
hídavatás. Utaua tábori ? ebéd volt,
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éa hatalmas beszédben szólították fel íngyenes francia, 'német, angol és
az egész kereszténységet a bolaevi*- olasz nyelvtanfolyamot tart a község
ujus elleni Összefogásra. Ugyancsak háza tanácstermében. Tandíjat vagy
¡14 említjük meg, hoay dr. Serédi beiratási dijat sem kell fizetni, csu
Jusztíoiau Magyarország hercegpri- pán a könyveket kell megvásárolni
ma-a VIII. szamu pásztor 'eve,ében havi 1 P-Os részletfizetéssel. A bei
sikra száll a bolsevizmus ellen és ratkozások szeptember 30 an kezdőd
imát reudel el a kath. nasgyülésen nek a községházán.
aa üldözött spanyol kath. egyházért
. Szinéazet Sárváron. Kőszegi •
Miért nem törlik el a borfo- Géza színigazgató njonoan szervezett
gyasztási adót? Az Alsódunaululi színtársulatával csütörtököt) este kezdMszögazdasagi Kamara a körzetébe te meg a Koroua-szalloda nagyter
tartozó szőlősgazdák .nevében felter mében előadásainak sorozatát Kősze
jesztéssel fordolt a"f5ldmiveési m i  gi Géza a ceiJdOmöldi kerületnek is
niszterhez, amelyben kérte és sürgette színigazgatója
s már másodízben
a borfogyasztási, adó eltörlés-t. A mi kapta meg a consessiót Az ő neve
niszter a felterjesztésre, azt a választ és művészi "tudása elég garancia
adta, hogy a borfogyasztási adó el I arra, hogy ismét művészi előadások
törlésére nem tehet és nem, is tesz . élvezeténért-fog részesülni ugy várolépéseket. A borfogyasztási adót — •. suok, mint a többi városok kOzOnmondja indoklásában a miniszter—a sége. Mint értesültünk a celldömölki
kOzségek háztartásai részére engedte szioi szezon januárban fog kezdődni.
át a kincstár, igy annak kiesését, i l 
Mezőgazdasági bizottsági ülsz.
letőleg az eltörlés folytán előálló jö A celldömölki jarasi mezőgazdasági
vedelem kimaradást a kOzségek pótol bizottság csütörtökön délelőtt 10 óra
ni nem tudnák és emiatt igen nehéz kor a városháza tanácstermében tar
helyzetbe kerülaének.
totta szokásos óssi közgyűlését, ame
Nyugalomba vonult Irodafétlszt. lyen a beteg kottái Vidóa Dániel
Vármegyénk egyik régi, értékas éa elnök helyett Bardossy Zoltán alelnök
nagyképzettségű és mindenki által me-teri földbirtokos elnökölt A kösszeretett i a tisztélt tisztviselője, Tomor gy ülés nek egyik érdekes tünete volt,
Káimáo varmegyei irodaiul: -zt, szol hegy a gazdák leginkább hiányoztak
gálati idejének letelte után, saját a gyűlésről. Bárdossy Zoltán megnyitó
kérelmére oyngdijba mént. X várme szavai után Sinkovich Ferenc gazdá
gye hétfői kisgyűléae a kérelmet tel sági felügyelő ismertette a gazdákat ]
jesítette. Tomor Kálmánnal a régi érintő legnjabB rendeleteket, köztük
vármegyének régi platioáju nemes a telepítési törvényt, amely azonban
egyénisége távozott a vármegyeházá nem érdekli a selldömOlki járás föld
ról, aki mindenkinek rendelkezésére birtokosait. Ismertette továbbá a gaállt, helyes tanáccsal és pontossággal -} bonaértékesitás körülményeit, a kozfaiskolák megszüntetéséről szóló
segiteti a szegényeken és bajbajutot
takon. Tomor Kálmán szolgálatának rendeletet, valamint a vármegyei
központi iáiskola felállításáról szóló
nagy részét a mindenkori főispánok
azolgálatában. töltötte, majd 1922-bea alispáni rendeletét, bejelentette, hogy
néhai dr. Maróthy László főispán a celldömölki járás gazdái összesen
szolgálati érdekből Vasvarmegye á r  9 vagon bánkuti búzavetőmagot igé
részekéhez helye/.te át, ahol nyuga nyeltek, még 'pedig 4 vagont hitelba,
lomba vonatásáig teljesített szolgalatot 5 vagont, pedig készpénzért, illetve
cserébe. A jövödelemadó kivetése
Kivánjuk, bogy nyugalmas éveit erő
ben és boldogságban tölthesse csa szempontjából fontos lett volna köz
aégenkínt
megállapítani az idei ter
ladja kórében. * •
méseredményeket ia, de mivel csak
Kozma belügyminiszter nyilat kevés bizottsági tag volt jelen, a
kozata. Kozma Miklós m. kir. bel gyűlés ez-ügyben nem határozott Aa
ügyminiszter az elmúlt
pénteken indítványok során vitéz Hertelendy
délben fogadta a sajtó képviselőit, Béla' magyargeoesi földbirtokos kát
nyilatkozatában a közlekedési kérdé javaslatot terjesztett elő, egyik a
sek ojbóti szabályozását hangsúlyozta, gyakori tűzesetek megakadályozására
polgári ruhás közegek járnak majd agy szól. bogy a biztosító intéze
az országutakon, azonnal feltartóz tek maguk építsék fel a tűzkáráéul tak
tatnak mtudenkit. akik nem tartják j ' lázait,
.'
esetleg a FAKSZ utján hossza
be a közlekedési szabályokat Eltiltja ' lejáratú kölcsön igénybevételével, a
a nyári hónapokban az utakon való
másik javaslat a közlegelőre kijáró
korzózás), a kerékpárosoknak az utak
apa és aayasertéaek kötelező oltását
baloldalán kall baladnia, még, pedig
kivanja orbane és pestis ellen. Az
egymás után. Az állátok hajtása is a
oltások költségeit a járlatlevelek kü
mellékutakra terelődik. A vendéglők
lön felülbélyegzése utján lehetne elő
ben a szalvéta adót nem helyesli,
teremteni Erőss Kálmán ostflyaszellenben helyesli a kozmetikaadót,
azonyfai földbirtokot azt tette panasz
akik azépittetik magnkat, azok fizessék
tárgyává, bogy a gazdák az adóba
meg a népegészségügy célját szolgáló
lefoglalt állatot nem tndják értékesí
adót is. A tuberkulózis elleni védeke
teni, mert a járlatlerélre rá van ve
zést hatékonyabbá teszi, az OTI
zetve a foglalás a igy a vevő a vé
ügyeit alapos felülvizsgálat tárgyává
telárat tartozik az eladó gazda adó
kívánja tenni, a szocialista párt izga
jára befizetni, ami viszont sok idő
tására a Népazava betiltásával és a
veszteséggel jár, mert legtöbbször a
vOrOa vesetok letartóztatásával fog
vevő és az eladó nem egy községben
lelelni.
lakik. Ilyen körülmények között aztán
Esküvé. Birkás Jenő ós Vineze a lefoglalt állatot nem leket -eladni
Sárika ma délután 5 órakor tartják A gyűlés ngy határozott, hógy aa
esküvőjüket a celldömölki apátsági összes javaslatokat felterjsszti aa ille
tékes hatósághoz.
templomban.
e

amelyen liévai Woli Laios soproni
alispán felköszöntőt mondott, amely
ben különös melegséggel éltette dr.
Oatffy Lajos főispánt Ebéd végeatével
Láng-Mjliczky Tibor bemutatta a
kereskedelmi miniszter képviselőjének,
Barsi Károly miniszteri tanácsosnak
és Ostffy Lajos dr. főispánnak a mun
kálatokat végzett mérnököket éa ve
zető munkásokat, elmondotta, hogy a
munkások legnagyobb része a kát
szomszédos községből került ki,szor
galmasak és pontosak voltak mind
végig és hogy a munkálatokat semmi
sem zavarta meg. Az nj hidon a
tényleges forgalom már két héttel
ezelőtt megindult, mikor a hivatalos
teberpróba meg lett tartva. A régi
lahid bontási munkálatai megkezdőd
tek, az egybegyűlt közönség pedig a
kora reggeli órákig a legjobb hangu
latban ünnepelte az aj Rábabid fel
avatását
Ref. istentisztelet Jövő vasár
nap délelőtt 10 órakor az Arpád-u.
nj ev. iskolában ref. istentisztelet leas.
Prédikál Olé Sándor pápai lelkész.
Vazuti hlr. Brenner máv. főta
nácsos, a máv. igazgatóságának gaz
dasági vezetője szerdán a Celldömölk
fűtőház gazdasági ügyeit vizsgálta felül
Ostflyaaazoayfáa sertésorbáns
és sercegő üszög lépett fel.
Iá báayal av. egyházkerület
közgyűlésén Rafiay Sándor püspök
és Poathy Pál ny. miniszter gyönyörű
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Szabadaágoa. Lajtai Tivadar,
celldömölki vezetőjegyző szeptember
20-tól kezdve 1 heti szabadságra
távozott
Eljegyzés. Csermák Lajos máv.
tiszt eljegyezte Szombathelyről Fradii
Máriát
Tultóválaaztáa. A osongei ev.
gyülekezet as almait vasárnap az
egyetlen jelöltet, Molnár Dezső oki.
tanitó, kisegítő kiskoeaki tanítót egy
hangúlag megválasztotta.
A Madarat. Nyelv éa Kulturprogseaudá litózsta községben tsljsssn

Baleset Lakatos József 74 éves
kenyéri földmives -szerdán este ko
csiján a mezőről hazafelé hajtott,
útközben lovai megbokrosodtak, mi
nek következtében leesett a földre. '
Jobb lábán eomb csonttörést és a
lején kisebb zuzódásokat szenvedett.
A celldömölki köskórhásban ápolják. '
Áthelyezés. A koltuszmieiszter
fölelinket, dr. Imre József aegéélau- '.
felügyelőt Győrből Sopronba helyez
te át.
Szarvaablkát a fOldmjvelésOgyi I
miniaaler rendelete éltelmében okt. <

1
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16 tói aug. 31->g. azarvastehem t és
szarvasborjut február lü-loi aug. 3 1 ig tilos lőni.
Csudákat tud miivslji a re
ménység! Aki szépet és jót vár. az
élettől, keresse.a reménységet, haj
szolja a szerencséti Egy .elszélesztett
pil ecatot nem pótolhat semmi. Okt.
17.-'-u kezdődik az nj nagyszerűen
megjavított osztálysor.-j •:• •>. Mar egy
sorsjeggyel szerencsés esetben 700.000
pengő nyerhető. Jutalom:- 40ft000 P.
főnyeremény: 300000 vP azonkívül
100.000, 70.000, 55.1X00, 50000,
45.000, 40.000, 35.000, 2&.tk00 pengő.
21 drb. 20.000 P. 32 drb. 10.000 P.
stb. stb. Nyerési esélyek;tekintetében
az Összes sorsjátékok élén alt. Ezen
körülményben és a leltétlen megbíz
hatóságában leli magyarázatát ezen
népszerű intézmény napról napra fo
kozódó közkedveltsége. A sorsjegyek
arai: egész 28, fel" 14, negyed 7, nyolcad
3.50 P. az összes főárusitókoál.
A máv. igazgatósága 400 ál
lásra hirdtt pályazatot .Az elsőbbsé
gi igénnyel biró vitézek, frontharcosok
éa hadirokkantak részére 81 külön
böző segédtiszti, 384 különböző al
tiszti- állásra hirdette a pályázatot,
amelynek feltételei a Budapesti Köz
löny csütörtöki számában olvashatók.
Elveszett hegtdü. Már a moh
számunkban kOzOltük, hogy a mesteri
uton elveszett egy cigány hegedaje,
amely még a mai napig sem került
meg. Kéri a becsületes megtalálót,
hogy 5 gyermekes családapáról van
szó éa hogy kenyérkereseti lehetősé
ge is veszélyeztetve van, a hegedűt
most már szerkesztőségünkben illő
jutalom ellenében okvetlenül adja le.
Baleset cséplés közben. Szijh
Károly 42 éves bobai földmives csé
pelni akart, aa induktor nem akart
megindulni, minek következtében jobb
kesét csuklóban eltörte. Beszállították
a celldömölki közkórházba.
Tenyészapaállat vizsgálatok a
Járásban. Október 3-án délelőtt 10
érakor Mersevát, délelőtt 11 őrskor
Kemenesszentmárton, Í J órakor Vnnöek, 13 órakor Kemeoessömjéa,
október 8-án délelőtt 8 óra 30 perc
kor Celldömölk, 9 órakor Alsóság,
10 órakor Izaákfa, 11 órakor Nemeakoaa, október 5-én délelőtt 10 óta
30 perckor Kenyéri, 11 órakor Rá
bák sóskád, 12 órakor Pápóc, október
6-án délelőtt 10 érakór Kemeneakápolna, 11 órakor Kiaköcak, 11 óra
30 perekor Nagyköesk, 12 órakör
Kgyhásashetye, október 10-én delelőtt
10 órakor Kémeuesmihályfaj 10 éra
80 perckor Ostffyaaseonyfa, 11 órakor
Csöngő, október 12-én délelőtt 10
érakor Duka, 11 órakor Kissomlyö,
12 érakei Borgáta, október 13-án
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delelőtt 10 óra Boba, 11 ó n k o r Kemc!:-»|j3lú, 12 órakor Nemeekeretzlnr,
o t t . brr 16 ao délelőtt 11 órakor
Egihazaske.-zö, 12 órakor Várkeszó,
14 urakor Ketneacttzeotpéler, oki.
47-eo délelőtt 10 órakor Karaid, 11
órakor Jauoshaza, 12 órakor Keled,
október 19*0 delelőtt 9 'órakor l i c i 
ten, 10 órakcr Nigysimonyi 11 oraor Tokorc-. október, 20 an délelőtt
0 óraki r Kemenesmsgasi, 11 órakor
Szergéuy, 12 órakor Kemtneshőgyéez,
14 órakor V IL)argencs községekben
tarlatik meg a lenyess apaállat vizsga at. .
Porhaayó klfilk. Hozzávalók:
25 deka liszt, f i i csomag Dr. Oatkerf-'-le sütőpor, 10 deka cukor, 1 csórna a
0 tier-rele. vaaillíncukor, 2 kanál
cuat, 2 - 3 kanál t i j , 12 deka raj. A
behmieshez őrölt mogyoró vagy kriatal;cukir. Elkészítése: A hozzávalókat jól feldolgozzuk, kis kifliket for
málunk, tojással bekenjük, mogyoró
val, vagy kristálycukorral beszórjuk,
kOíep-s tűznél kb. 25 —30 peréig
sfltjoz. Re nagyon barnára süssük.
Szüret. T i korcson kezdődött
meg az idei szüret a héten, amely
javában fo.yiá s kOrepes termést
ig*r.
Y
Elmentsk t f e c s k é t A gólyák'
szntallan korai távozása utan két
héttel korábban s leoskék is eltávoz
tak, amelyből sokan aira következ
tetnek, hogy kemény télre van kilátás,
amely egyáltalán nem helytálló, mert
valószínűleg a táplálkozás hiánya
miatt történik a madarak elköltözése.
Halálozás, özv. Kiss Jánosné
szOI. Meizner Márta 08 eves korában
hosszai s^envedei után Celldömölkön
elhunyt. Temetése hétfőn délután,
meni végbe nagy részvét mellett a
temető kápolnájából. Két gyermeke,
kőztök Kiss Ferenc máv. mozdonyfelvigyázó, menve, valamint két uno
kája gyászolják.

I

mólóit, Karinthy Frigyes a külföldiek
nek ad pesti útikalauzt A Színházi
Élet folytatja az Amerikai kaland a
regény közlését Nagy Endre irodalmi
rovata, otthon- műrészeié és autó
rovatok szenzációi kottaiiáger, 32
oldalas gyermeklap, 64 oldalas radioMlághíradó, kézimuctaiv egészíti ki a
Snnhazi Elei uj szamát, amely da
rabmellékletül a szezon legjobb egy
felvonásos színdarabjait közli. A 290
oldalas Színházi Elet ara 60 fillér.
Előfizetési dij negyed évre 0.50 pen
gő. Kiadóhivatal: Budapest VII. Er
zsébet körút 7.
B i d i í i i t n atazsk figyelmébe
ajáaljuk e Hsagaria Gőz , Kaáftrátée Visgyégyialeset (VII. Dohaay-nisa
44.', Siinl s Mvárse Isgelveéhh •• •
palyasdvarokhéi legközelebb (ekvó
fürdőjét I I I reggel 6 órakor nyitnák
ugy, hogy a hajnali voaatekkal PttUe
érkezők egyenesen oá i aeaetaek. aksl
fürdée ntaa a tágas pihenőben magu
két kiiludva járhatnak dolgaik után.
Gőz ée kádlurdó ára 1 P. Kistolgáláai dij assk 10 fillér.

Színház.
udvari páholy.

Hstvaai Lili sziahizl kritikája.
Budapesten
megindult s színházi
szezon, e héten három nagy színház
adott premiert Hatvani Lili bárónő
ssámoí be az első premierekről az ő |

— Fővárosi tudósítónktól. — ' ~
Budapesten kivirágzott sz nj
színházi szezon első művészi sztni.iciója. Végtelenül kedves, elmés,
fordulitos zenes vigjáték sikerétől
hangos a főváros. A enne: Udvari
páholy, előadta a Belvároii Színház.
Irta; J. M. Craword. Zenéjét szerezte:
Hsns Lang.
—
Röviden arról van izó a mu
latságos darabban, hogy egy fiatal,
szegény ördögöt, aki megszolamlasig
hasonlít a királyra, bizonyos okokból
megteáznék agy napra uralkodónak s
a fiatalember esslatt a rövid idő
alatt nemcsak rendbe hozza a király
ság ügyeit hanem meg meghódítja
magát a királynét ís. A nemzetiben
gyűlölt királyi part szeretetébe fogadja
a nép s eljenzésiől hirsog a biroda
lom székhelye. A hón óhajtott trón
örökös eljövetelére pedig most már
biztosan lehet számítani
Az előadás középpontjában Páger Antal aranyos álktrályfigurája áll.
Műrészeiének szinpompájával, nagyezerü hámorával, temperamentumá
val, férfias bájával ts egyéni szeretetreméftóságával valósággal elbűvölte
a közönséget Págert ma már joggal
nevezik a magyar Chevalier-nak.
Méltó partnere a királyáé, szerepében j
a lányos űdaségtben, minden ssioészi
rafinéria nélkül pompázó Komar Ju j
liska. Biztosan játszik, megjelenése .
dekoratív, hangja finom csengésű ts '
igazi művész, aki átéli szerepét j
Mezey Mária főadvarmeeteroője tzeczacója az előadásnak. Minden szava,
-minden mozdulata kacagó orkánt
vált k i Remek ssnssónjanak artiaztikutan parfflmös előadása ntán szín*
te leszedik a tzinpadról. Mihályfi
Béla nagyszerű alakítást nyojt s
föltnyes miniszterelnök
szerepében.
Elegáns, intelligens, megérdemelten
népezerö művész. Jelentős ssemélyí
sikert aratott Feleki Camill egy fő
hadnagy szerepében. Groteezk humo
ráért s mtg inkább bostorkanyoa
ügyességű táncaiért rengeteg tapsot
kapott A kitűnő Boray Lajos mint
rendőrfőnök te a tehetsegéé Barothy

egyéni mindig érdekes hangján. A
Nemzeti Színház, Belvárosi Színház
és" Festi Színház újdonságainak leg
érdekesebb jelenetei elevenednek meg
a lapban, pompás Angelo képekben.
Hunyadi Sándor s mosolyról irt ve
zércikket ebben s szambán, Szép
Ernő cikke pedig s legújabb talál
mányokról szól. Gnthy Böske foly
tatja a párizsi divatról szóló beszá-

Józtef mint udvari orvos jelenteké,
nyen hozzájárniuk az újdonság nagy
• ikeréhez.
A kedves törtenetet Ernőd Ta
más, a kiváló költő fordította sok
friss ötlettel s s osipkafiuom muzsi
kához i||ő, vidáman csilingelő dal
szövegekkel. A találékony, játékosan
humoros de azért mindvégig művészi
rendezés Pünköeti Andor érdeme-

Elitéit anya. Alsóságon május
16-án Beck Ksrotyné két éves Zoltán
nevQ fia véletlenségből hozzá jutott
a lugkövei üveghez és abból annyit
ivott, bogy alig tudták őt az éleinek
megtzenteni. CiötOrtökOn vonta fele
lősségre az anyát a bíróság és' 10
pengő pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet
jogerős.
A Pesti Tőzsde sj szám akin
IrVulfl Olaf, Gallia Elemér (Milanói,
Tieberger Imié, Kialla Dőry Otlo, Ha
vas Jenő és másak nyilatkoztak, írtak
cikkekét. Az érték- és gabonatőzsde
legújabb eseményeiről, a legújabb
ipari tranzakciókról stb. érdekes r i 
portok számolnak be. Textil, biztosí
tási, vegyészeti, vas és gépipari, v i 
déki hitelélet rovatok egészítik ki az
uj számot.
Megmérgeztek a szőlőtőkéket.
A toksji borról, sz arannyá változott
szőlővesszők legendájáról és s meg
mérgezett szőlőtőkéről pompás cikket
közöl Tolnai Világlapja nj száma. A
legkiválóbb magyar írók novellái mel
lett ssamtslsn cikket, riportot, ren
geteg hasznos tssáctot ee kOzel száz
képet közöl s n é p e s é r t képeslap Tol.
nsi Világi.pja egy szama 20 fillér.

niahmiis

Sz Hemes éa színdús rendezői Ötlete,
ível csillogó keretet adott a brillians
társalat játékának. A zenei fesz be
tanításiért Fischer Sándor karmestert
illeti meg az elismerés. Gars Zoltán
díszletei ragyogóak és bravúros játé
kot produkál « közremüsödő két
aoogoramüvéss Kondor Leó éa Vincze
Oltó.
Melegen ajánljuk olvasóinknak,
hogvhs (elrándulnak Pestre, ne sza
lasszák el megnézni az Udvari páholyt
Egy rendkívül kellemesen eltöltött,
vidám színházi eel emlékével fognak
visszatérni.
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Műsoron kívül eredeti (elvételek: Leg
érdekesebb Utolsó re.z az Oiitnpiaszról és Híradó.
Előadások kezdete: szombaton este
fél 9 órakor, vasárnap délután 4, 6
és este fél 9 órakor.
Szeptember 30 szerda és

október

I csütörtök :

••

Filléres előadások. Ketten egy jeggyel.
Zoro és a hamis Huru nagyszerű
vígjátéka:

A két trombitás

-

Kitűnő kiegészítő ée Hiradé.
SzFC—Sághtgyi BSE 3:0 ¡3:0).
Előadások kezdete: szerdán este fél
Bajnoki
Vezette: Schwarz A. 9 órakor, csütörtökön délután 6 és
Vannak mérkőzések, amikor a
este fél 9 Örskor.
vetttes csapat a m é r t ő z é . erkölcsi Hely arak : Ünnepnap, szombaton és
gyóztetének számit Igy vol es esen vasárnap: Támlasszék 100, páholy
a mérkőzésen is. Mindenki kétszám 80, fenntartott hely 6«. I . hely 40.
jegyű SzFC győzelmet"Várt ét ehe • I I . hely 30 és gye. rbékjeey 20 fillér.
lyett kapta a banyai csapat lelkes és Szerdán és isütörlököu:.. Ketten egy
nagyszerű játékát. Kitűnően mozgott
jeggyel Támlasszék 120," páholy 100,
a banyai csapat. A szombathelyiéi i t
fenntartott heiy 70, I hely övi, II.
miolaizrrü futballt játszottak e usgy
hely 30 és gyermekjegy 20 fillér.
kar, bogy akp.dt egy ilyen Összeszo
kott csapatban olyan ember, mint
Borbély, aki a második félidőbén ugy
ütötte arcon Nagyvárit, hogy at el
Köszönetnyilvánítás.
terült. Természetesen a bíró kiállí
tói ta. A gólokat Borbély, Bodalőtték
Mindazon jó rokonok,
és volt egy öngól.
ismerősök és jóbarátok, akik
Schwtrtz mintaszerűen vezette
feledhetetlen édesanyánk
as erőé iramú mérkőztet

özv. Kiss Jánosné

Mai m ű s o r :
CVSE—KTK.

szül. Melxner Mária

Celldömölk.
Ftl 4 óra.
Ritkán láthatjuk az őszi sze
zonban idehaza a vasntas erősen
feljavult csapatát játszani Ma t r ó n 
ban itthon szerepel a vasalás a kör
mendiek ellen. Nem lesz valami
kemény dio a vasalásnak, igy három
géloi csitt' győzelmét várhatják. De
ha jól játsz k a csapat, a győzelem
lehet nagyobb is.
More ZSE—Sághegyi BSE.
Zalaegerszeg. Bajnoki. Vez. Csermely.
Első bajnoki mérkőzését játssa i
idegenben a banya. A Move tavaly. '
nagyon komoly szerepel játszott a |
bajnokiagbau, az idfn azonban nincs j
formában a csapat
A banya, ha kijátsza itthoni ;
formáját, ngy. tisztes eredményt érint |
el, Ismerve azonban a vidéki légkört,
kiese meghatódva fognak játszsoi, [
még meg kell említeni s szokatlan
egerszegi (íves pályát i t.
( M a ;
I
A bajaeksii állása :
1. SzFC
4 4 — — 18:4
2. Kinir.ii
3 3 — — 29:2
86
3. ZTE
4 3 — 1 14:7
6
4. MZSE
4 3 — 1 6:8
6 !
b. KTK
4 2 — o 15:10 4
6. Sághegy
4 1 1 2 5:17 3
7. CVSE 2 1 — 1 5:5
i
8. SzSE II. 3 1 — 2 6:12 2
9. Tapolca
3 1 — 2 0:7
a
10. y . s u t a s I U 3 — 1 2 3:10 í i
11. Keszthely 4
4 1:7
12. P. Vsa.
2 '
2 1:14 —

1

3
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Apolló Hangos Mozgó
Felelőt vezető: Wittmans Andor
Csllnesiőlk.
Szept 26 szombat, 27 vasárnap:
Gsal Franciska szenzációs vígjátéka
Hunyadi Sándor elbeszélése nyomán
filmre irta: Nóti Károly.

temetésén megjelentek, ra
vatalára koszorút vagy csok
rot helyeztek, nagy bána
tunkban vigasztallak, külö
nösen pedig, akik hosszas
betegsége alatt látogatták
és szivük jóságával vigasz
talták, megértő szavakra
mindenkor megkönnyebbü
lést nyert, fogadják bána
tos szivünk hálás köszö
netét.
A gyásgtló

108.331.

tjaoadalom.

Tobsszérftsea

kitüntetve.

Alapítva 1842.

-

TAKARÉK
CSERÉPKÁLYHA
légfütésü
elrendezéssel,
óriási teljesítménnyel, meg
lepően gazdaságos. Ozsonnakávé, tea stb. melegí
tésre, sőt sülésre is beál
lítható.
A "'mai kor vívmányai
Áldás a mai szűkös időben,
ízléses kiállítása folytán a
legszebb lakosztályok dísze
Fival és hazai szénnel fűthető.
Régi kályhák átalakíthatók 1
Állandó készlet gömbölyű vagy szeg
letes kályhákból. Tetszés szerinti
színben. Rendkívül olcsó i r a k i —
Számtalan önkéntelenül megnyilvánuló elismerés tanúskodik a jósá
gáról!

KREIZER JÓZSEF
Pápa,

Széchenyi-utca 19. szám.

Hii-d<
Kamaneftvaljában

