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Hirdetés dija előre fizetendő.

Modern politikus 900 év vei ezelőtt.

lotta. S hogy iól te.tle, bizonyítja
az, hogy a maroknyi magyarság
egy évezred vjharSban is rrreg-

Hogyan szabta meg egy király egy ország sorsát — ezer évvel előre?

állotta- h.tyét Európa közepén
és magasra tartja a uít ét kul
túra lobogó] át, •-•

Á mai Európa és az egész , adorhánylevereiből. löxvéoyköny
világ vajadó kérdéseit a külpo veiből és a róla szóló krónikáklitika és a~pölífika "döntik el,
minden kérdés - még a mű
„
«
, " '
? '
"ff '
, korbaa e l f ő t t
veszettek is, irodalmiak is — a korabeli keresztény műveltség I Magyarország nagylud.su old- .lletve rokkant az erős Bz.kai
politikaiakká váltak. A politikai a'apos ismerője. Abban a kor* ? ™ W
^
. v e t ^ ^ u n k á t ó így-tehát ezen korhakérdések terében különös hang ban, amikor a királyok és csá.
* ? * f e . ! * ? az eN j tár beállítása teljesen jogos é s
súlyt kap az első magyar király szarok írni, olvasni nem tudtak, öregedetl mezőgazdásági munka- j indokolt. Az öregségi biztosítás
alakját, akinek "kilencszáz éves ez meglehetősen ritka vonás sok aggkori ellátása bizto.-ltva ; összege évente 120—180 peoévfordulóját most ünnepli nem lehetett és egészen bizonyos, hogy legyen. Hosszú évtizedek alatt a I gőre rúgna egyénenkint, nincs
zete s aki egyúttal Európa tör Szent István nagy politikai sike-" parlamentben többuzör szóvá is , még afelől sem döntés, hogy
ténetének is sorsdöntő' embere rei legalább is részben, erre ve j tették ezen fontos szociális prob- díjfizetés legyen e, hogy a mun) lémát, sőt a különböző korma- í kaadófc is hozzájáruljanak az
volt.
•- ' "
zethetők vissza.. Életműveinek
Szent István' keze nyoma legjelen ősebb része: nemzeíne- nyok záros határidőt tűzlek ki öregségi ellátáshoz, ami nagyon
ezen fontos törvényjavaslat be is méltányos lenne, vagy pedig
első sorban még ma is ott van : v.-lő munka volt.
nyújtására; azonban sajnos, ez az egész ősszeg az államra há
mindenen, ami ma 'Magyaror I
p o a mai politikai tömegcrulna.
szágon egyházilag vagy politikai- , ket legjobban érdeklik azok a elmaradt,
Most
azonban
Darányi
Kál
lág jelentős lényezőr Megszabl
tőrvényei, amelyekkel ízfTitszég^
——Ar^ldirtfvelésügyi miniszté
az egyházkerületek határait, — rendjét és az Egyház hivatását mán a költségvetés felett meg rium valószínűség szerint az ala
indított
vitában
komoly
ígéretet
megalkotta a magyar vármegye ál lapít) á rneg, szí o te örök érvény
csony díjfizetés mellett fog dön
rendszert, amely áz ország sza- nyel. Nemzetiségi politikája. dí tett arra nézve, hogy az ősszel teni a munkaadók hozzájárulá
: badságát átmentette, a német, szére válhatna bármely modern beterjeszti a mezőgazdasági mun sával, az ellátási teber nagyobbik
török elnyomás hoszú évszázadai államférfinek is, aki mögött pe kások öregségi ellátásáról szóló felét az állam fogja vállalni. A
alatt és amely rendszert csr k az dig a 19. és 20. század nagy, törvényjavaslatot, amelyet leimé- mezőgazdasági munkások öreg
angol megyerendszerrel és a régi nemzetiségi megmozdulásai-álla- szetszerüleg nemcsak az érdekelt ségi ellátásának ügyét a nemrég
munkásság, de az, égés* ország
alakult és július 1 óta működő
Franciaország tartományi iend- ! n-ik. Szent István nem helyez- "is. nagy érdeklődéssel vár. í r
Országos Mezőgazdasági Biztosító
szerével lehet összehasonlítani, i kedik az úgynevezett nemzeti
A földmivelésfigyi miniszté Intézet fogja végezni, amely
—-Tőrvényei, okiratai és mind- j állam ideáljainak álláspontjaira,
rium már hossza hónapok óta eddigi hatáskörén túl a gazdaaz, ami róla fennmaradt, meg- j hanem azt az államformát tartja
dolgozik a fontos törvényjavasla j tisztek öregségi, rokkantsági éa
annyi jelei egy széles látókörű, | ideálisnak, amelyben mindenki
ton a hivatalos helyről nyeri (özvegyi ellátásának ügyét is leigazi európai uralkodó munkás- [ élni tud, függetlenül attól, hogy
értesítés szeri .1 kétféle tervet I bonyolítja. .
ságának. Egészen rendkívül fény- ' milyen nyelvet beszél és milyen
dolgoztak ki, a minisztertanács
ben mutatja öt »lutelmei fiához < j fajtához tartozik. ' . . : .
fog dönteni, hogy melyik kerül
A fontos törvényjavaslat
— amely Imre herceget —akit I
Egy rendkívül] formátumú a képviselőház elé. Az egyik nélkülözhetetlen és szükséges a
késcftb-szrrrtéu^zentté -avattakT^^agyHtatoliktH áUamférfiu^szem elgondolás alapja az, hogy az
lotgozó népe szá
— látja el atyai tanácsokkal. Ez I pontjai nyilvánulnak meg Szent öregségi ellátásban részesüljön mára, azonban a benyújtandó
az" ő politikai végrendelete s ez István nemzetiségi politikájában minden 65 is életévet betöltött törvényjavaslatnak tartalmaznia
a magyar törvénykönyvnek máig és az a politikai tisztánlátás és mezőgazdasági munkás, a másik keli azt J s , hogy ezen tehertétel
is első cikkelye. Azt kellene türelmes gyakorlati érzék, amely tervezet szerint csak azon 65-ik nagy része kizárólagosan a mun
mondanunk erre a csodálato- a magyar fajtának mindig is életévet betöltött munkások, akik kaadókat illesse meg, mert a
frásra, hogy a modern lélek szól jellemzője volt.
földnélküliek, vagy'csup'n 1 - 6 többi -társadalmi rétegek ugyanis
belőle . . . Talán inkább azt kell
Ez e'sp magyar király a '{ holdig terjedő földjük. van. W elég súlyosan meg vannak adóz
mondanunk, hogy az örök igaz katolikus államférfi eszménye ' lószínü az a feltevés, hogy a tatva, újabb tehertételek vállalása
ságokra épülő politikus szól be volt és a katolikus állam vezető korhatárt hosszas vita. után a súlyos válságba kergetné a nehéz
lőle. Fiát, aki Magyarország kis ideáljának legtökéletesebb meg 60 ik életévre fogiák leszállítani, helyzetben sínylődő kereskedel
rálya lett volna, — annak a v á l ó ítóia. Országlása alatt, le mert a munkások nagy része met és ipart.
~? \ a .
Magyarországnak királya, amely tudta csillapítani a belső zavar
megverte a német császári és gásokat, amelyek pedig igen sú
győzelmes háborúkat viselt a lyosak voltak, hiszen maga az
Csonka hazánk minden vala
. De mit is tudna nyújtani Cell
horvátok, lengyelek, bizánciak államalkotó magyarság is több
mirevaló városa és községe azon dömölk idegenforgalmi szempontból ?
ellen, — fiái, akiből egy nagy fajból állott. Finn-ugor eredetű, tóri
a fejét, hogy miként és mivel Strandfürdőnk, erdőnk, műemlékünk,
és erős ország királyát akarta tőrök eredetű s talán tatárnépek emelje idegenforgalmát, mert nyil régiségtárnnfc i.mc-', piacunk legdra
Iörzsei
keveredtek
más-más
érde
nevelni — mindenekelőtt feladata
vánvaló, hogy minden pengő és fillér, gább egész Vasmegyében, utcáink,
előtt való alázatra inti. Az Egy- kekkel beidegzett múlttal és kü amit az idegenek nálunk költenek el, különösen az új negyedek valósággal
löncélű
vezérekkel.
csak a polgárság és rajtuk keresztül füstölitek a reájnk hordott, de m á r
há-'. fönntartására, a hit gyakor
" Az a körülmény, hogy Szent a község vagyenosedását, jobblétét porrá tort bazaltzozaléklól, maradna
latára buzdítja és eszébe vési,
segíti elő. Lehetetlen, azelőtt soha tehát hátra á szíves vendéglátás,
hogy a királynak tisztelnie kell István politikailag rendet csinált nem hallott nevű kis községek ad- I megértő szerelet és jóbarátság, de
az egyház és az állam vezetőit, ebben a sokfajú zűrzavarban, unk ki prospektusokat és reklámoz- " viszont ebből magunk is oly szegé
a püspököket ée országnagyokat. mindennél jobban mutatja, poli zák látnivalójukat vagy kezdetleges nyek vagyunk, hogy alig találunk
úton-útfélen, csak közSégüokben két ügyvédet, két orA korlátlan hatalmú királyságok tikai zsenijének roppant pagysá- strandfürdőiket
^IvTOtban *z~-Triattvatoltkat s«m--^r:--be--miwiebez--6tak pgy feté: (>lld0roölk jjihen állig begombulózva vost, vagy két eayszakbeli ipari
a kánikulai méTegDen,~Thint' aki űém "atitlgazi barátságból' és megér
ben való ilyen ellensúlykeresés-: vezetett az út: Rómán keresztül, akar, nem mer és nem is tud mit leülnének közösen egy asztalhoz, csak
meglehetősen szokatlan volt.
a Világegyfiázakon keresztül és kezdeni, meri neki minden mindegy, egy rövidke félórára is.
.
Modern yonásamég a kul- Szent Isván -a maga mélységesen .akár a strucuak, amikor a homokba
GlkeseredésQnkbén tehát. csak
őrülni tudunk annak, hogy a -z m
tuszpójitikai érzjékT~?3nnrnaradt hívő telkével ezt az utat válasz dogja a fejét.

Mezőgazdasági munkások nyugdíja.
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Nagy idegenforgalom Jánosházán.
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Rádió,villamossági felszerelések

szedis Janoshlza produkál heiye-.fli* i hat a bicsi sógorok nem" egy hamar
valamit, pedig ott is elég soka meg- [-tetejűi ét. Nagyszeiűtn^ sikerűit"-vajrakarni való, de megii csuk megtudsaruap este a vendegek lisztejelére
jak, hogy élnek és akarnak élni és I reoditzet: spnrtbu is, amelyen :. s-atjha akarnak, tndpák is l u j i ^ t i s e l e k f t r l n i • kórság'apraja e-i—sagyja miud azon
N AGYNÁL
Kölcsön k e r é k p á r o k !
Vannak vállalkozó szellemfl emberek,.] fára.dozott és pedig teljes sikerrel,
•kik ha a hivatalos község alszik,ók l hogy a.bécsiek odahaza -.1 • ..yi_y_Á !_
, nem alusznak, hanem dolgoznak he j a ia oahazaiak szíves vendéglátása
lyette, hogy az alvókat is felébresz- nak és Így szállasmut.itói legyenek az
Telefon s z á m <08.
Celldömölk
Xossuth-utca
szék. Mert Janosbázán van rá 'eh— ezután jövő ismerőseiknek.
tőség és meg van rá adva az irány,
A szépirányban inegíudun jáhogy öli""mitdenki felébredjen és ooihizíi idegeolorg-lom hasznos ta
hívja a tanonctartú h> t e r e k e t , h o g y
közös eróvel cselekedjen.
nulságot és útmutatást is nyújtott az tanoncaik rendszeres iskoláztatásáról
Konkolits Jenő borbélymester ottaniaknak. Előszór rámutatott arra,
gondoskodjanak, mert ellenkező eset
és a sportegylet fáradozása folytán a hogy mekkora előnyt és értéket j»
ben kihagasi .eljárás lesz folyamatba
mait szombaton két hatalmas auló
lent 'Jánosházának az.ha a veszprétnMa, vasárnap délelőtt nyitja
léve ell-uüí.
.
busz robogóit be Jáoosházara, mind gráci és utáni a keszthbécsi
meg "Horthy Miklós kormányzó Buda
kettő teli kiránduló bécsiekkel, akik mflutak, amelyek a községnél keresz
Az iparttgw minisztérium jóvá
pesten a MűCfarnokb n °a--Magyar
szívesen jönnek hozzánk, ha szívesen tezik majd egymást, elkészülnek. Já hagyta a~ soproni ipar- és kereske Nemzeti Nyo.ntatvauykiallítást Ez
fogadják őket, uiert a bécsiek szeret noshaza égyszsrrj,
anélkül, hegy delmi kamara területére megállapított alkalommal a_Műcsarnök TeIjéséii új
nek jól és o o-óu élni és szeretik, ha áldozatot hozott volna érte, válóság oipész- és férfiszabóipari legkisebb köntösbe öltözött." Kae.-z Gyula tanár
megbecsülik őket. A jánosházaiak gal belepottyant az idegenforgalom órabéreket. Minthogy a leékisebb óra művészi tervei alapján, 15 teremben
magyar vendégszeretettel, igazi barát tengelyébe, tebát csak tenni,, csele bérek -megállapítása természetszerűleg van a kiál'ítás anyaga tudományos
sággal fogadták a bécsieket éa ez azt kedni kell valamit, még pedig mar némi áremelkedést fog a két szakma elgondolás alspján kiállítva, amely
szUlt", bogy S Í ' ptember első felére a most, jó előre, hogy az idegének kö
altul előál.I'.ott arukban okozni, ma kiállítási anyag valóban megérdemli
bécsi' villamosvetsutak 200 . alkalma
zül minél többen meg is álljanak és gunk részéről is kérjük a nagyközön a" megtekintést, mert a gondolat köz- _.
zottja már szintén bejelentette érke meg is pihenjenek Jánosházán.
séget, hogy ezen szociajis inlézke
lés legrégibb Írásos emlékein, a szik—-zesét Jánosházára.
Rendezni, jardázni és portala déaael szemben me .felelő megértést
lába vésett, falra karcölt jelektől,
Szombaton este a bécsi Brei- nítani kell az ulcákat, modern és tanúsítson.•'
képektől kezdve a_ > kezdetleges kép
tenseer kávéház 86 törzsvendége ér minden igénynek megtelelő ' szállodá
íráson, szótagíráson, az írott, azután
kezett meg, de vasárnap reggel követte kat, kerteket és parkokat kell létesí
A oa.lt'ömölki járásiipartestfllet a nyomtatott betűig, továbbá, ő s i '
özet egy harmadik telt autóbusz is, teni és ami szintén nagyon fontos,
elöljárósága ina, vasárnap délután 4 sokszórosítitói, a . további történeti
amely s bécsi L osztályú Breitecseer már helyi és járási szempontból is,
órakor gyűést tart, me'yru az elöl fejlődéstől a tr.ai kor nyomdatechni
Amatőr sportegylet játékosait és druk • a vár alatti kis strandfürdőt rendes,
járóság tagjait ezúton is meghívja az kájáig mindent fel lehet találni anyag,
kereit hozta. A vendégeket a sport modern lürdővé kell átalakítani, meg
' tndomáoyos' kutatások szempontjából
elnökség.
egyesület elnöke, Perendy József dr. felelő úszómedencével és kabinokkal.
és méltán tarthat számot nemcsak-a '
ügyvéd és Serényi Károly ny. hajós Jánosháza fejlődése előtt most nyílott
Az Ipartestületek Országos Szö magyar, hanem az egész világsajtó
kapitány üdvözölte, míg Barálb János meg a jövő, csak akarni, dolgozni é s
vetsége loiyó hó 28 ar. és 29-én legnagyobb elismerésére. A kiállítás
vendéglős az ízletes les olcsó ellátá összefogni kell, hogy az elültetett kis
Nagykautzsán országod iparoskong- sal kapcsolatban a nyomdászuk v i 
sukról go. doski dott oly bőségesen, fa megnő] jön és gyümölcse is te
lágkongresszusa is Budapesten tartja
resszost tan. A kongresszusuapireod
hogy a magyar barátságot és kony
remjen.
.
jén sf.erepeluek: kontárkérdés gyöke ülését, amely kongresszus nemcsak a
res rendezése, iparos adósságok ren magyar nyomdaiparnak, hanem az
egész országnak is díszére válik,
dezése, kisipari hitel, kézműipar be
kapcso'ása a külkereskedelembe stb. mert így jobban megismerik a ma
gyar népet és a magyar nyomdaipar
A mult vasárnap este 8 ó r a mon Imre pedig hátul a bal vállán A kongresszuson részt vesz Bornem fejlettségét. A kiállítás szeptember hó
tájban véres verekedés színhelye volt i kapott szúrásokat A legsúlyosabb issza Géza iparügyi miniszter és
16 rg-lesz nyitva, ezen idő alatt bő
Alsóságon a Vadászy féle vendéglő, ! sebesült Szarka János, eki a vállán, Bethlen István gról, Nagykanizsa or séges alka'ma nyílik a közönségnek,
ahol Sohlésinge.- Gyula nagybérlő I combján és hasán kapott késszúrast, szággyűlési képviselője is.
bogy a közelgő Szent István hét
aratómnnkásai tartottak áldomást. A azonkívül egy üveggel is Agy fejbealkalmából a kedvezményes utazást
mnnkások az áldomásra 200 liter I vágtak, hogy a koponyacsontja szótBalaton
felhasználva, a kiállítást megtekint
bort kaptak és ezt a bort akarták a \ nyílott Az ő állapota a legsúlyosabb,
------ —
hess-.
vendéglőben elfogyasztani. Termesze | de már túl van a veszélyen:
. a magyar költök dalaiban.
teéen a bor mellé csakhamar cigány I
Egyedül csak -a fiatalabbik Ma
Vath János balatonalmádi igaz
is kertit s így s legények és leányok I gyar úszta meg a késesatát sértetle- gató-tanító, a Ba'aton költészet nek
azéles jókedvben tánora perdültek A I nül, viszont hét lón délelőtt mar a szerelmese, aki immár negyedszázada
táncosok között volt Szarka János ' bátyja is jelentkezett a kórházban költői lírájában a Balatonnal foglal
22 éves sándorházi-majori legény is, j kötözésre, alaposan bepólyázott fejjel, kozik, a legszebb dalok, hangulattáCsendőr-áthelyezés. A m. kir.
aki tánc közben többször oldalba -, A fején öt szúrást és egy ütést, a pek Öltenek testet gyönyörű költetné
belügyminiszter Erdélyi József csendőrlOkta könyökével ez ogyik régHiara- i b i l felső kézszaran pedig ugyancsak
járás
gosát, Magyar István mesteri legényt ; egy becsületes szúrást kapott, mind
oktató
A Balaton a m y a r költők dalai- ! "»kaszp»rancsnokat, mint
A provokálnának az lett a vége, ! amellett az állapota nem veszélyes,
ban* című műve, amely második altisztet áthelyezte a szombathelyi
hogy Magyar Istvánt elfutotta á méreg | Bekötözés utan Wikmon Imre is él
kiadásban most jelent meg. Jobb Oraparancsnokképző iskolához. Erdélyi
és belemaikoli Szarka János hajába. hányta a korházat, úgy jár orvoshoz propaganda, mint bármilyen prospek József már el is foglalta új beosztási
Szarka sem volt rest, Magyart arcnl kötözésre.
_ÍL!^_
tus, kívánatos volna, ha a kiváló Író körét s így az idő rövidsége miatt
Ötölte, mire ez kést rántott es Szar
A csendőrség megtette a felje ezen műve idegen nyelvekre is lefor ezúton mond ismerőseinek és jó bará
kát oomboo szúrta. Erre elő kertit a lentést a szurkáló társaság ellen.
tainak szívélyes Isten hozzádot
díttatnék, mert ezzel lehetne nagy
bicska Szarka zsebéből is, de segít
Frsntharcoi dfsztáborozis. A
szolgalatot tenni a' szépen fejlődő
ségére sietett a molatozók között
Balaton idegenforgalmának. Váth Já cel dömOlki fruntharcos főcsoport ma,
levő két bátyja, a 29 éves Szarka
nos írói munkássága méltán megér vasárnap este fél 9 órai kezdettel a
Lajos és a 27 éves Szarka József is,
A celldömölki járási ipartestület demli, hogy az Országos Balatoni Griff-sr.alloda kertholyiségében nagy
akik közös erővel támadtak a késsel vezetősége ismételten felhívja a taoone- SzOvelség esan elgondolását magáévá szabású műsoros dlsztáborozáat ren
hadonaszó Magyar Istvánra. Viszont tertó mesterek figyelmét hogy az tegye és saját költségén idegeii nyel dez. A műsor keretében tartja bemu
ea is segítséget kapott a bátyjában, 1936. évi VII. törvénycikkben a tanon veken kiadja az immár országos hírű
tatkozását a főcsoport most megala
Magyar Józsefben, aki szintén késsel cok részére megállapított két heti költő ezen írói művét Ezzel nemcsak kult zepekara, amely modern táncrontott a verekedők közé, ágy hogy ! szabadsagot annyival is inkább még szolgálatot
számokkal
fogja megörvendeztetni a
tenne Váth Jánosnak,
pillanatok alatt valóságos vérfürdő az iskola év megkezdése előtt sdják akinek köszönhető i ugy részben a táncoló közönséget. A műsoron sze
lett a vendéglő udvara.
meg s ezen szabadságolást miud az Balaton eddigi fellendülése, hanem az repet még á vOoöeki >bokréta< tel
A gyengébb'idegzetű leányok ipartestületnél, mind pedig a tanonc ország idegenforgalmának is, mert ez jesen új magyar számokkal és cso
és asszonyok sikogstrs menekültek, iskola igazgatósagánál nyolo nappal réstben hozzájárulna a további fej port bemutatókkal. Külön is felhívjak
a férfiak pedig igyekeztek szétvalasz- "előre feltéllenül jelentsék be, mert a lődés gyera folyamatához. A csinos a közön-ég figyelmét a bokrétasokra,
" tani a verekedőket, ki „bottal, k i mulasztó mesterek ellen a kihágási kiállítású fűzet a Balaton fürdőhelyein akik este 7 órakor zenés felvonulást
- üveggel vagy késsel s így, amire a eljárás meg lesz indítva. és a Balatoni SsOretséguél megsze rendeznek Celldömölk főutcáin. - A
telefonon kihívott csendőrök és men
rezhető. Váth János ezen mdve la* műsor tObbi számairól a Griöben
tők Celldömölkről megérkeztek, arra
felállított rádió leadóállomás tájékoz
A kir. tanfelügyelőség megálla punk nyomdájában készült.
már a három Szarka-testvért tobb pította, bogy a celldömölki iparosta
tatja majd a közönséget.
súlyos szúrással és ütéssel tiszta nonoiskolábao igen sok úgy az iga
Eljegyzés. Spitzer László Dnka
vérben találták. Viszont a két Magyar- zolt, mint az igazolatlan órák száma.
és Michel Margit Felsőszemeród j e 
testvér a zűrzavarban több más se
A tanfelügyelőség megállapította azt
gyesek. — Bognár László celldömölki
besülttel együtt megszökött
is, hogy az utóbbiért legtöbb esetben
Máv. alkalmazott eljegyezte . László
A T T á r ö n i ^ á r B r t e s t v ^ : S" "az i n e m a "ttmonook, h atvem a mo n ka
rűjzikáf'JánöinaaáróT.
egyik békítőt, as alsósági Wikmon hibáztatandók, akik közül még min
Imrét a mentők gyorsan beszállítottak dig igen sokan nem látják be, bogy
Nyugalmazott tanító. A vallás
a kórházba, ahol alig lehetett az tanoncaik rendszeres iskolázottsága a
és közoktatásügyi miniszter Szakály
iparosnemzedék
szinvonalat
-—alvadt vérbőt kimosdatni Okot Szarka jOvö
János jánosházai ev. tanítót szep
Lajos a fejen, hasán ée a lágyékán, emeli é s boldogulását elősegíti. Az Ü m : Molnár Ferenc ékszerész tember elsejével nyugállományba he
S t i r k a Jósaef s fején és arcán, Wik ipartestület vesetősége ezúton is tál
üzletében Celldömölké
lyezte. . '

írógépek, varrógépek, kerékpárok olcsón
és s z a k s z e r ű e n
javíttatnak

Magyar Nemzeti Nyomtatvány kiál fí tás.
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A gyorsvonaton meglopott dr.
Betörtek a vasúti vendéglőbe.
Sialnky Lajoshe tulraja, Faludy Béla
Péntekre virradóra ismeretlen lette
72 évea.-oy. délivasuti felügyelő felett sek.betörtek a celldömölki III. oszt.
a bud ipüUÍ_hüote!ő törvényt-zélt mar vasúti vendéglőbe. A nyoitozár^szejtéietét is hirdetett e lopás vétségé rinr álkulccsal hatottak be a III ik
nek i'-erutebiu meodo ta ki bünöe- oszi. váróteremre néző egyik .ajtón;
nek és uégylióoapi fogházra ítélte.
elvittek, onnan pálinkát és -a teljes
• — r — Járásunk közegészségügya. A büffé készletét, valamim a főpincér
-karegészségi állapot E járás területén . ptt levő lő öltő é't.'Az esetet azonnal
július, havában általában jónak mind •-jelenteitek a oseudörségiiek. Az eddigi
^Baló^-s nyárt íóoapokbáű' siokásos nyomok szenet valószínű, bogy a
í hagyatsz megbetegedések alacsony tettesek kézre -kerülnek;* kar körül
emelkedése- kivételével csösíént a belül 100 pengő. Az u/ltt betlrés
fertőzd bitegségek s.ama. Eőfordult ellen biztosítva volt..
baranyhiniifl Celldömölkön,, nyílt güTáncmulatság MagasiLai . A
njokúr Nagysimonyí, Nemeskeresztór, kemenesmage.si önk., lüzóltóegyesüiel
Celldömölki Kenyéri és Rábakeoskéaugusztus 20 án a Népházban felsze
deti. h.ifth igym-iz Dókán.
relései gyarapítására táncmulatságot
Leesett a szekérről — meg rei'dez. A mutatsag- kezdete délután
hált. A^muTt pénteken délalán Varga | léi 3 órakor. A kemeue-magasi önk.
József' 56 éves papóci földművest tüzoltóegyesüiel-' vezetősége "mindéül
iakarulás -közben úgy elragadták a elkövet, hogy a táncmulatság régi
megbokrosodott lovsk, hogy a tzokér hagyományaihoz híven minél jobban
feldűlt és Varga a magasból a nyak sikerüljön.
szirtjére zohánt. Nyakcsigolya törést
Kisebb balesetek. Hétfőn Né
- szenvedett s igy teljesen bénnltán meth Lajos kemenesmagasi napszá
beszállították a celldömölki kórházba, mos kazalrakás közben mintegy 5
ahol kétnapi szenvedés után hétfőn méter magasról leesett és kereszttirradóra meghalt.
csontrppede.-l szenvedett. — Palánki
Baleset futballozás kézben. A János vönöcki napszámost pedig vil
lával
szúrta meg karján az egyik
mult vasárnap dérotán
sajnálatos j .
baleset érte Szombathelyi . Endrét, a társa véletlenül, állapota nem ve
celli Vasalás fiatal és tehetséges j á  szélyes, _ tékosát az SBáE—QsXSE mérkőzés
Táncmulatságok. Járásunkban
első perceiben. Dgyanis egy támadáa a mai napon, augusztus lö-én táncközben Szombathelyit égy f e l l ö k t e az . mulatságot rendez; a kemenespálfai
egyik bányai játékos, hogy a bal • leventeegyesület, a mesteri önk. túzkarja két helyen eltörölt. Szombat- ' u l t ó egyesület, a kemeneshőgyészi r.
helyi törött karját a körházban tel- ' k. ifjúság, a rábakeoskédi levente
lék'gipszbe. :••>"'.:
egyesület, a pápóci lövészegye-illet,
Gabonaárak. A Celldömölkön : az ostffyasszonyfai r. k. ifjúság és
tartott csütörtöki hetivásárra m á r ' tűzoltó egyesület Augusztus 20 án:
elég nagy volt a gabona beszállítás ! a vönöcki ev. ifjúsági egyesület, a
s így az árak némileg tovább csök köcski önk. tűzoltó egyesület és a
kentek, amihez azonban szerintünk, kemeneshőgyészi leventék rendeznek
nagy köze vao a spekulációnak is. táncmulatságot.
Aki ilyenkor gabonáját a piacra vissi,
' Leventslotér-svstás Magyartőként a törpe birtokosok és cselé genesen. Ma délután 4 órakor avatja
dek, nsgyon rá vsa szornlva a pénzre, fel a magyargonosi levenleegyesület
már 'pedig mi sem köasyebb, mint ' az újonnan elkészített lőteret, amely
a megszorult embert
kihasználni. 1 a község áldozatkészségéből, nemkuMajd ha a kisgazdának rövidesen i lönben Jánosa Fereno körjegyző és
nem lesz eladó gabonája, akkor fel I Asbótb Gyula tanító, íőoktaló ügy
megy az* á r a ie, de csütörtökön egye 1 buzgalmából valósult meg. A felavató
lőre a búzáért csak 10.00—20.00, ünnepély műsora: 1. Szózat. 2 Ünrozsért 18.00—19.50, árpáért 17.00— | oepi beszéd. 3. Szavalat. 4. Haczky
18.00, zabért 16.00-17.00 és az ö ' Egon, a lemondott elnök bncsúztateogeriért 14.00—1450 pengőt fizet- tása. 5. Lőversenydijak kiosztása. 6.
t*k mázsánként— Az impozánsnak igérNagykőrösi Arany Napok. Arany kező ünnepélyt tnncmulatság követi.
János és ar. uborka varosa szeptem
Országzáazló-avatás Szsrgényber 4—12 között Arany Napok elne bsn. Szergény község hazafias közön
vezése alatt üDíiepi hetet rundéz. Az sége áldozatkészségéből és Tóth Lajos
finaepi hét keretében szobrot állítanak körjegyző minden dicséretet megér
B. . Tóth Fereno kisgazdának, < aki demlő agybnzgalmábói egy impozáns
Nagykőrös környékén megteremtette
céljához méltóan műrészles or
a csemegeszőlő termelést, megünoep- szágzászló készült Szergén yben a
lik az ipartestület lennállasanak 60- kultúrház előtti téren. A járásunkban
ik évfordulóját, homoki szélőnapot {tarját ritkító (csak a kemenesmagasi
tartanak, a kiállítások és versenyek vetekedik vele) országzászlót a jövő
egész sorozatával bemutatják a város
vasárnap, augusztus 22-én délután
egész fejlett kultúráját. Az idén ez
avatják fel egy nagyszabásúnak ígér
az első vidéki ünnepi hét, melyre
kező ünnepély keretében. Az üone
Nagykörös nagy lelkesedéssel készül.
pély műsorát a jövő heti számunk?
Vadászjsgyet váltertak : Szent- ban közöljük.
Iván; István tanuló Keled, Hargitai •
Iskolai szünet megváltoztatása.
Fer.euc rk. lelkész, Kemeoesmíhályfa, A vallás és közoktatásügyi miniszter
Audrev Jergeus magánzó, amerikai rendelettervezete értelmében a nagy
állampolgár Mesteri, Döbrönte János vakáció ezentúl az összes iskolákban
erdőőr Kemeneshőgyész, i f j . Moór májas 15-én kezdődik, ezzel egyide
Imre vadőr Alsóság, Császár Károly jűleg eltörlik s karácsonyi és hasvéti
vadőr Kemenesmagasi, dr, Lázár Jenő 10 napos iskolai szüneteket, csupán
báoyaigazgató Celldömölk, Dezső La a 2—8 piros betűs ünnepnap less az
jos adóügyi jegyző'Celldömölk, Krenévközi szünet
-v
ner Elek intéző Keinenespálfa, Szabó |
t
A celldömölki közkórház júJános malomtnlájdooos Celldömölk,
lins bávában 97 beteget ápolt 1603
Szabó Károly malomtulajdonos Cell
dömölk.
- '•:. napon.
Útépítés. A törvényhatósági
otnak Alsóság ós.Celldömölk közötti
szakaszát a közel jövőben átépítik. A
vármegye ezen munkalatokra 90000
pengőt irányzott elő. Az útnak olajo
• s s R 1« P 5 0 - É R T
zása a jövő évben történik meg, mert
SIN S E R vsjyaréaksdonél. erre Sz idei költségvetésben fedezet
Kedvező fizetési feltótelek I már nincsen. . » - •• • ±_ - ,":
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KOPSTEIM
UTORCSARNOK
Celldömölk, Piac-tér 9 .
el a tettét — A másik pápóci ön
gyilkos Takács István 42 éves tyúké =z
volt A rossz sorsa feletti elkeseredé
sében borotvával vágta be becsülete
sen a nyakal, de m é g rr.i- ött elvér
zett •voln. a kihívott Nyitray István,
dr kenyéri orvos összevarrta tv sebét,
állapota uem veszélyes.
_'.. v
Meghalt a futballmórkőzésen.
A mult vasárnap délután a CVSE nek
egy combmáit csapata Za'aszentgróton játszott az oltani sportegylettel.
A mérkőzésnek szépszámú közönsége
is volt, kőztük egy lelkes szeotgróti
szurkoló, Czifra Józsel festő* és m á 
zoló, aki, mikor a CVSE jobbszélsője
Osvath berágta az ötödik gólt a
szeotgrótiaknak, izgatottan lelkiállott:
emár 5:1«, majd hirtelen a szívéhez
Szivenlötte magát A moll va kapott, orrán, száján kibuggyant a
sárnapi pápóci búcsúra Szilsssy Jó vér, összeesett és meghall, kiint a
zsef 26 éves edyei legény is elment, vizsgálat megállapítotté, ezivsxélOlés
mivel a sziveválaazlottja is ott volt. ölte meg a lelkes sportbarátot
Felhívás Budapestre utezó o l Este ssoobao nagy csalódás érte,
mert a leány szívesebben táncolt egy vssóinkhoz. A budapesti Márkus Park
pápóci legénnyel, mint vele. Az egyik Színpad (VIII. Múzeum k r t 2} június
csárdás közben el akarta kérni a 86-e óta sikerrel játsza Szilágyileányt vetélytársától, /^ft~~a---íea1py Eísemann-Keller nagysikerű . franoia
milieuben lejátszódó
operettjét a
nemet mondott. Emialt úgy elkesei
eGólyaszanatóriume ot. Augusztus hó
delt Szilassy, hogy kibojdosott'a
füzesei közé és ott szivenlötte m a g á t ban Bude pestre utazó olvasóink érdekében 'sikérült a szinház igazeatóBáUirn r á t a l á l l a k már halott Voll
gával oly mi gállspodást létesítenünk,
Bizonyítani, kell a pápécisknsk.
miszerint s lapunk jelen számában
átég a tavasz folyamán szándékes
elhelyezett utalvány ellenében a Már
emberölés kísérletének bűntette miatt
kus Park Szjnpad pénztára 30 szá«
került a szombathelyi törvényszék
zalékos kedvezménnyel 2 személyre
ele Lukács Béla 34 éves pápóci nap
szóló" belépést ad. A Márkus Park
számos, mert Szilveszterkor egy mu
Színpad naponként 1 előadást tart
latságon megszurkáltá Tikácspál La
negyed 9 órái kezdettel. Ajánlatos
jost A törvényszék csak súlyos testi
tehát az utalványokat vagy a dél
sértésben mondotta ki bűnösnek és
előtti elővételi pénztárnál, vagy dél
ezért három hónapi loghásra üelte.
után 5 órától a rendes napi pénz
Ugyanakkor a törvényszék egy-egy
tárnál előzetesen beváltani. (Jegyren
heti fogházra Ítélte magánosok elleni
delés: 134—737.)
erőszak miatt a Takácspál család
Levágta kezsfsjét a szecskalöbb tagját is, Így Takáospál Imrét
és feleségét, Bálintot és feleségét, i f j . vágógép. Szabó István 62 éves v á 
Imrét, Bélát, Józsefet, Lajost, Károlyt sárosmiskei lakost, aki Gyömörey
és az ugyancsak pápóci Kiss Józsefét, György njug. főispán gazdasági cse
meri amikor a szurkolás történt, lédje, hétfőn délelőtt megrendítő ssemegrobaoták Lukács Béla lakását, renosétleliség érte. Dgyanis Szabó egy
erőszakkal beakarlak oda hatolni, lovasjárgásoya! bajtolt szecskavagóhogy bosszút álljanak Lukácson. As gépen kakorioaszárt vágott aa állatok
elitéltek valamennyien fellebbeztek és részére. Közben as etetővályuban as
igy kedden s győri tábla bizonyítás elakadt kukoricaszáron Szabó egy
kiegészítést rendelt el annak a meg nagyot akad taszítani a igy s szárral
állapítására, bogy ki kezdte el a együtt a bal keze is beleszaladt a
gép fogai közé, amelyek aztán egy
verekedést.
pillanat alatt a kezefejót csuklóban
Két öngyilkosság Pápóeon. levágták. A szerencsétlen embert uagy
Uinlba csak összebeszéltek volna, a
mnlt vssároap két öngyilkossági kí
UtalwAny,
sérlet is történt Pápóeon, de •csak az
egyik végződött halállal. Bognár
ellenében a Boelapesti
hály 39 éves legény akasztotta fel
Márkus Park Színpad (VIII. Múzeum
magát a szőlei pajtájában és amire
krt 8. Tel: 184—787.) jegypénz
rátaláltak, már nem volt benne élet
tára 2 drb, 30 százai kos kedvez
Állítólag gyeage elméjű volt. s igy
ményes jegyet szolgál.
beszámíthatatfaü állapotban követte
Vstdmsgkölcsönt kapnak a fel- |
sfiksmsaesi község dk. Vásmegyetör
vct.yhatóság bizottságának "szerdai
gyűlésén Haidekker Andor gazdasági
főfelügyelő bejelentette, hogy a vár- !
megye gabonatermésének idei átlaga i
holdanként búzából 6.5, rozsból 6,
árpából 4.2 és zabból 5.3 méterma- |
zsa. Ezt a gyenge termésátlagot is '
el nem érő községek, igy járásunk
ból: Pápcc, Kemeness zentpéter és
Egyházaskeszö lakossága a múltnak
megfelelően vetőmag kölcsönt fog
kapui a járásban levő szaporító gaz
daságuktól, egy pengővel olcsóbban,
a pesti tőzsdei árnál, vegy pedig
cserébe 10—15 százalékkal több
szokváoybúsa beszolgáltatása elle
nében.
—
f
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vérvesztesíggel beszállították a ceIl
diin, ö ki kórházba.
Vasutas panaszok. A oelldö
möiki vasutasok a tüzelő anyagot a
celldömölki Mar. Tonalstertárnál sze»
rezhetis be, .illetőleg kell nekik be
szerezni, ha a vasat által nyújtott
kedvezményeket
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akarják igénybe ven

lépai a kocsira, az egyik ló úgy meg
rúgta, hogy bojíácsontt0réa.el a papai

Irgalmasok kórhazába kellett szállítani.
Tanítói állás cseréje. A kai
tuszminiszter- rendeletet intéseit
a
kir. tanlelOgyelőséghez, amely szerint
h i az állást cserélő taci ok a mi
oiszter előzetes h o z z á j á r u l j a
neikOl

ni Azoobao ez a kiszolgálás igen foglalnák el Új aliomáshelyOket
hiányos. Rendszerint épen az az aoyag kezdenék meg ott műkOdssOtet, az
hiányzik, amit az alkalmazottak leg áíláscaere jóváhagyását meg kell ts
jobban veouéoek. Most pl. nincsen gsdoi.
más, miol tatai brikett és brentwrgi
szén: Esek mind olyan drága tüzelő
Mezőgazdaság.
anyagok, amelyekel kisemberek nem
tudnak vásárolni Az elmúlt két héten
Búza — tengari.
ott még ezek sem voltak, de aem
Mezőgazdasági szaklap;aink gyak
volt la sem az alkalmazottak részére.
Nagy baj az is, hogy megszorítások ran foglalkoznak kOICnbOrű s/etosfor
vannak. Hetenként csak háromszor gókkal, azok előnyét és bátr'ácyát
lehet anyagot vételezni, pedig ez igen emelve ki é r természetesen elvetik az
böcyodalmaa dolog, mert ilyenkor ország legnagyobb részéo még szo
Összetorlódnak a szekerek, másrészt kásos hármas lorgót. Sajaos orszá
a személyzet nem juthat minden gunknak tekintélyes részében még a
esetben fuvaroshoz. Eltelnek hetet)' hármas forgó színvonalát sem érik
mire egy fuvarost le lehet kötni ezzel el, mert gyakrao teogeti-búza, tengeria módszerrel. Baj as is, bogy az búza a vetésforgó.
utalványokat is mennyiséghez kOtik
Lehet, hogy ezt az egymásutánt
és a kisemberek kénytelenek a meg. természeti adottságok, üzemi elgon' szsbott mennyiséghez alkalmazkodni, dolás és -közgazdasági kéoyszeiítő
jóllehet ez igen sck esetbea kellé- [körülmények - indokolják,
termelés
mellen, mert nincsen annyi pénze, technikai szempontból azonban fel
ameooyi a megszorításhoz kéne. Mi
tétlenül bibas.
.
néi jobban egyszerSsitenek a vasút
Kukorica utan a búza a-a a.
na', annál rosszabb a személyzetnek, j talajt az idő rövidsége miatt megfe
Az üzletvezefőseguek e[.y szavába | lelően előkészíteni már nem lehet.
kerül, hogy legyen itt mioden . eset Ei nemcsat s vízgazdálkodás miatt
ben olyan tüzelőanyag, arailyent a hátrányos, de elgyomu.-üja a talajt
személyzet kivan legiokább, hogy a is. Nem is szólva arról, bogy a talaj
vételezést ne kössek napokhoz, legyen beéredoi nem tud, oOvéuyi táplalóúgy, mint volt, t. i . bogy mindennap aoyagok nem tárolódnak fel, annál
lehetett vételezni és ez igen jő volt, inkább, mert a kukorica tarló' nagy
hogy lehessen annyi tüzelőt venni, tOmegű maradványának elkorhasztáamennyi pécze van a szegéry em sához az ezt végző apró növények
bernek.
nek, a baktériumoknak táplálékra
• "
Jövőre nyári időszámítás beve vau szükségük, amit a talajból von
zetését kérik a fürdőhelyek. Az nak él. úgy, hogy kukorica után nem
- Országos Balneológia! Egyesület fel tápanyagok feltorlódására, felhalmo
terjesztésben fordult Bornemissza Géza zására számíthatunk, hanem épen az
kereskedslemügyi miniszterhez, kérve ellenkezőjére.
Ezek ellensúlyozására ily növé
az 1938. évben nyári időszámítás
nyi sorrendnél búza alá különösen
bevezetését. Beadványában tadumá
le.vehető
uyos, egészségügyi és gazdasági szem nélkülözhetetlen könnyen
adagolása,
pontokra va'o hivatkozással javasolja, növényi táplálóaoyaguk
nogy az őszi nemzetközi konferencián másnéveu műtrágyázás. A műtrágyák
a Máv. tegyen e IS .erjesztést a nyári közül a szuperfoszfát adagolása azért
időszámítás bevezetésének, érdekében. is fontos, mert a kukorica utan a
Kemenesaljái ügyek a várme- búza későn kerül a talajba, a szu——|yéa. V-aasacgye tOivenyhalóaági kis- perfoszfát fej lódé;t és érést siettető
gjű'ésu hétfőn délelőtt tartotta aug. hatása e késedelmet biKonyos fokig
havi rendes üléséi, amely néhány kiegyenlíti.
Linotuúet érdeklő ügyet is tárgyalt,
í y helyt adott: Szabó István nagyS p o r t .
• simonyt kOrjegyaő betegségből eredő
munkaképtelensége
miatt beadott
Gáli országos vasutasbajnok I
nyugdíjazás iránti kérelmének. Szabó
Augusztus 7 én és 8-án Szege
István 36 évig állott a közigazgatás
szolgalatában, járásuoknak miodig áz den a Vasutas Sporlliga országos
egyik legpedánaabb és legszorgalma atlétikai versenyt rendezett, amelyen
sabb tisztviselője volt a így a nyu- 14 vasutas egyesület vett részt 213 i
galorabavonuláaa tetjeseu .-megérde versenyzővel. A CVSE színeit Z-iray,
melt — A tárgysorozat további Nagy, Gáli és Márkus képviselték
részén megengedte a kisgyűlés, hogy: | nagyon dicséretes eredménnyel! Külö
; VonOok község a vadászati haszon- . nösen hagy szeozáoiót keltett Gáli
bérletből két községi kulst fúrhassoo; szereplése, mert az óriási kcukurrenOsttTy asszony fa a kOzség terOletéo — ciában — 23 indulóval szemben —
mivel a kutak fertőzöttek '._._— mély országos bajnok lettaziljéságigerelyfúrású kutat építsen államsegéllyel a vetcsbeo. A legjobb dobása 47.07
az építési "iíbitségekliez-fuvarral éa méterre sikerOlt s ezzel 2—3 méter
napszámmal hozzájárnljóo;Ostffyasz- rel verte az utána következőket Kár,
azooyfa az ev. , egyházközség .által bogy d~"lebetseges atléta nem tarthat
felajánlott haraogtoronybol orszag- rendszeres edzéseket szakér(ő kezek
aászlól állíthat lel; Osiffyasszonyfa irányítása mellett, pedig nagyon sok
8000 pengő költséggel tuzoltó.zertirt van benne s i;y előkelő szerepet vi
építhet; Mersevat a községi iskola hetne rövideden az országos szeajur
bajnoki versenyeken is. '
kibővítéséhez 2000 pengővél hozza
járulhat és Nagysimonyi - pedig 300
CVSE—Zalaezentgrót 6:1 (3:1).
pengőért telket-vásárelhat szegényház
cóljáire.
Egy "erős kombinált csapattal

a
SBSE-CVSE comb. 4:3 (4:0).
Á 4alálkuzÓ minden volt; csak
nem edző (s nem barátságos mérkő
• •- Felelős' vezetet':
zés, mert kéztörés, gyakori durvaság
és kiánítás tarkította. Egyébként a WITTMANN ANDOR Celldömölk.
6—7 leveutével rartalékoit CVSR-vel
szemben az első félidőben nagy fö 1937.augusztus 14 s z o m b a t ,
lényben von} a coffiplett bányai csapat
15 v a s á r n a p i
s ennek megfelelően Horváth (2),
A
legmulattatóbb
magyar- -6-ru vigGécsi és Kársai (Öngól) • góljaivab~ ~ 7~".
'játék:
4.-0 ás vezetésre tett- ?zcrt A második
Midében azonban néhai y tlső csajiatbelt játékcs is beszállt ő CVSE be, \
mire a játék képe is megváltozott A I Főszereplők: Erdélyi Mici, Páger An
CVSE góljait Poór, Fülöp, ós Pados tal, Koniár Juliska, Bilic-i Tivadar
lőtte. Regös bíró Poort feleselésért ' P e í h e s Sándor, Vaszarv Piri és Ajtai
kiállította. Nyiivan jogosan.
Kitűnő kiegéSíítff és Híradó.
E l ő a d á s o k . k e z d e t e i szomba
• Breitsnseer AC—JAC 4 2 ( t l j .
ton ette lei 9 ' rakor, vasárnap dél-7
Vezette: Necbrunn.
j
utáa 4, 6 és este 'él 9 órakor.
Jáu->sházán az első nemzetközi j A u g u s z t u s 19 c s ü t ö r t ö k , 2 0
mérsözést szép kis ünnepség előzte >
pénteki
- - r —
-----1* -o
j
meg. —
A JACa nevében
S e r aé nr ryirt rj B
_ oT^A
l w á r y G é z a gyöoyörű magyar
Károly üdvözölte
bécsieket,
tárgyú filmje; '
zászlocseie, majd hangszórón keress
tftl, cigányzenével intonálva a Gotterhalte, és Himnusz k ö v e t tt. Legalább
is 3000 főnyi közönség -övezte a pá
lyát (1186 volt fizető), amikor kezde Főszereplők; Wessely Paula, Hörbiger
Attila, Rajnai Gábor, Somlay Arthur
tét vette a mérkőzés, amely a jóké
é s Gina Falittiiberg. _
.
pességű bécsi csspat biztos gy ízeimet
hozta Ugyan -az első fé'idfb-.n még
Nagyszerű kiegészítő és Híradó.
a JAC jól tartotta magát és Rotter E l ő a d á s o k k e z d e t e t csütörtfl.
góljai Szépligeti rOvideseo egyenlí k,"n este fél 9 órakor, pénteken dél
tette, á második félidőben viszont
ntán 4, 6 és este fél 9 órakor.
kidomborodott a rendégek nagyobb H e l y á r a k i Ünnepnap, szombatno
ludasa s így ismét Rotter, majd Bobak és vasárnap: Támlásszék-100 páholy
góljaival biztosan győztek. A JACi-f-SO^Jenotartott hely 60, I . hely 40
második góljai Nagy lőtte 1 l-esből.
' Ö. hely 30 és gyermekjegy 20 fillér
A JAC ból: Nagy, Szabó, Balini és
Szerdán és csOtörtökOn: Ketten egy
Kiss voltak a legjobbik. Neubruun
jeggyel Támláss7ék 120, páholy. 100,
megelégedésre vezette a mérkőzést
fejiotartolt hely 70, I . hely 50, I I . hely
Mai műsor:
30 és gyermekjegy 20 fillér.

Apolló H ngos Mozgó

Rád bízom a feleségem

A R

CVSE—Székesfehérvári MÁV. Előre.
Ma délután fél 4 órakor a CVSE
a 'székesfehérvári llav. Előré-t látja
jeud^gül- egy" barátságos mérkőzés
keretében, á z |ltöre hét évvel ezelőtt,
még a jó CESÉ idejében volt utol
jára Cel dömötkóa, de akker még az
ő feje lelett' is jobb idők járlak,
egészen á mult szezon zaitaig. A
tavasszal sziotén kiuu'tt az első osz
tályból s igy a mi véleményünk sze
riut két egyenlő créjű csapat találko
zik ma délután. Győzni fog a szeren
csésebbik. \ "
- • '•

Uj vadkereskedés.

igy mindeo megerőltetés nélkül győ
zött Szita (3), Osvath (2) és SOle
góljaival.
— .•
—

mgtíOm^
Celldömölkén

3000

kötetes kölcsöukönyvtáramat a Wes
selényi utca 1. szám alatti lakáso-'
mon megnyftettorh. Havi 1J? kölcsöndíjért hf teunet'.i háromszor cserélhet
úgy a magyar, mint a világirodalom'
classicus-modern műveiből.

.

Kemény Klári.

Rheuma,köszvény,csuz, Ischias
Izületi fájdalmait gyégyittassa
Budapesten a
7~~

Tisztelettel érte.-item az igen
tisztelt vadászközöoséget, hogy folyó
évi augusztus 1-ével megkezdtem a

HUNGÁRIA.FÜRDŐ
_ törkölyfürdőjében

lőtt v a d a k k a l

VII. Dohány u 44. Orvosi felügyelet
Ölese [lausal arak. Eiátá3 és szobák
ról gondoskodunk az épületbea levő
Cnn ínenla, Szállóbau.
lsroerretőt ktlldOok.

való

kereskedést.

Egyben tudomásara hozom az igeu
tisztelt vadaszó közönségnek, hogy
mint évtizedek úta foglalkozó vadász,
tmjes szaktudással rendelkezem,meg
hívásra a helyszíoén megjelenek s a
vadászat befejeztével a lőtt vadakat
ott átveszem, és kifizetem, ezzel min
den előforduló vitás esetek és kéte
lyek kizáratnak. A lakásomon való
átvételnél a legnagyobb gondossággal
fogok eljárni, hogy
lelkiismeretes
munkásságommal a- vadászközönség
teljes bizalmát megnyerhessem, a
további évekre is megtarthassam!
. Tisztelettel:
Benkö János
szikvízgyaros és vadkereskedő

1

34 éves marcaltői kocsis szombaton
mu.t egy het- fat akart szállítani a
Keroenesnőgyész határában levő bagórári erdőből, -k.'ízben amint felakart

A T A S

r á t
vennék. Cím a kiadó
hivatalban.

Nycsoatott- prakgreve Nándor villanyeróre bercodezétt könyvnyomdájában, Ceildőrhölk.

B Ú T O R O K
eladók. Megtekinthetők
bármikor. Cím a kiadó*
hivatalban.
Saját

készítésű,

fényezett

diófa halé
azonnal eladó, esetleg a régi
bútorral is becserélhető. Cím
megtudható lapunk kiadóhivaia•'
{'Iában.3
K i p d r ^ s s e n ^
^ e m é A é s a l j á b a n

-

