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Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CelldOmOlkOa
ide intézendők a szellemi reszt illető köziem cyek
hirdetések és mindennemű pénzilletékek

Agrár kézfogás.

melyet sikerölt mind a három ország nehéz óráiban megtalálják egymást azok
kiküldöttjének legteljesebb megelégedé a népek, melyeket különben történelmi
A biztató hire.k, .melyek a bokasére megszövegezni.
végzet kinai fala választ el egymástól.
resti konferencia tárgyalásairól kiszivá
Egyáltalán a konferencia egész le Ugy érezzük, hogy ami Bukarestben
rognak, azoknak adnak igazat, akik
folyása a közös érdekek diktálta példás j történik, történelem és az agrár kézfo
régóta hirdetik, bogy a válságok idején
loyalitas szellemében folyt le és a jövőre gás a maga gyümölcsöző következmé
a békés összefogás teremtheti meg a
nézve is kedvező jelnek kell ezt tekin- | nyei mellett azért is emlékezetes marad,
lássa javulás feltételeit. A mezőgazda
lenünk. Most már kilátás van arra, hogy I mert a béküléa további állomásainak
sági krízis világjelensége különösen sür a következő tárgyalásokon is sikerülni ! lehet kezdete és megalapozója.
gette a zöld asztal melletti megegyezést, fog'megőrizni a gyümölcsöző összhang |
mert nyilvánvaló volt, hogy mindaddig levegőjét, melyben a csirában levő ter- |
míg Középeurópa termelő népei egymás vek gazdagon virágoznak ki és az ag- I A helybeli Kath. Legényegylet
nélkül, sőt egymás ellen harcolnak az rárfront pesszimista jelenében beleviszik |
agrárfronton, nincs megállás a szomorú a jövő optimistább hangulatát. Már most I
lejtőn.
megállapíthatjuk, hogy az indulás len- |
Még nehéz fejezetei vannak hátra dülete is teltekkel ér fel és bízunk abban,
t- I
lU-ón a „UritT" kertben.
l a megegyezésnek, de annyi már tisztán bogy a folytatás, ami következik, dus aug.
; látható, hogy a tagadhatatlan politikai kifejlesztője, lesz a kezdet kibontakozó
Apponyi Genfbe megy.
; ellentétek ellenére is sikerülni fog a sikereinek.Hiszen mindig a kezdet nehéz
v i gazdasági közeledés Magyarország, Ro és remélhetően nem érvényesülnek a
A Népszövetség szeptemberi ülés
mánia és Jugoszlávia között, mert a továbbiak során olyan politikai ellen- szakának programrojit r. hirek szerint
szakértők konferenciája csak azokkal a szelek, melyek kitérítik "útjából a duz még véglegesen nem állapították meg,
kérdésekkel foglalkozott, melyek az ösz- zadó vitorlákkal révfelé haladó agrár de a jelek azt mutatják, bogy számunkra
szefogás irányába esnek. A mezőgazda hajót.
döntő események készülnek Genfben.
sági bajólörötlség napjaiban egyetértő
A konferencia már gondoskodott Az élet és a szenvedők jogos sürgetése
kézzel kell megragadni az egyetlen men arról, bogy a lapasztalatok alapján re- beiktatja a napirendbe a kisebbségek
tőövet: a közös agrár haditervet, mert vidiálr ssa a létrejött akció módszere ügyét, amelyeknek meg kell talilniok
különben a különböző mentőakc.ók vé ket. Az őszi tanácskozások folyamin végre az illetékes fórumot, ahol felsi
gén mégis közös lenne valami! az agrár alkalom lesz arra, bogy a szakértők kolthat a jajkiáltás és orvoslást követel
termelő szomorú pusztulása. Nagy a tét megvizsgálhassák azokat az eredménye het a-gyötrő eeb.
a játékban é= ezért félretéve m>nden ket, melyek a most teendő első. intézBizonyára meg fog indulni a mos
egyéb tekintetet, mi is bizakodva várjuk j kedéstk nyomán bekövetkeztek és, a tani hetek nyári csendjében-az érdekelt
Bukarest felől a minél teljesebb bar- j' tényeknek leghivatottabb szakvéleménye kisantant Államok kulisszamögötti akna-,
alapján hozhassanak döntést a továb- munkája, hogy ezt a kérdést valahogy
monia híreit.
elsülyesszék. De Briand memoranduma
Egyelőre- az a helyzet", bogy a bá | biak felől.
Megszoktak az utóbbi időben, bogy után annyira Európa asztalira került a
rom ország szakértői végleg megegye {
zésre jutottak a módszerekre nézve, i a nemzetközi élet viharaiban a mi ér- kisebbségek prob'émája, hogy Benesékineljejf. ^ f l u ^ g a z d a s á s i ...feleslegek el 1 dekeink éa igazságaink milyen mostoha nek ezúttal valószínűleg nem fog sikeo W ^ t o W T t S f v á l közeiének at r^trafetek-ösr •r«8i-*--végen. «ly»o eredményes) _-*Usehelyezését legkielégitőbberT
—
"
Ezeket a módszereket részletesen kifog- szefogásával szemben, talán azért van nési taktikája.
Ném, a magyar kormány válasza
I ják fejteni abban a vá'aszban, melyei az, hogy a bukaresti eredmények ha
I a Nemzetek Szövetsége kérdőivére fog tása alatt szinte újjászületik bennünk az Briand ideális alapjaiban olyan korsza
nak küldeni. A kiküldölt szűkebb bi a jóleső érzés, bogy van valamelyes kos memorandumára hangsúlyozottan
zottság dolgozta ki a vég.eges foroiutát. európai szellem és legalább a válság belevitte ezt a fijó kérdést a jóakarata

nyári táncvigalma

Augsburg. Oberammergau.
A Lech folyó mentén pihen egy nagy
német varos Nem a legnagyobbak kosé tar
tozik, hiszen a külső varosokkal csak 16C.O00
lakosa van. Talán jelentősége se olyan nagy
a német világban. A német történelemben
meg van a helye. A középkori kereskedelem
ben összekötő kapocs Németország és Itália
között. Többször a birodalmi gyűlés ázinhelye.
A XV. és XVI. században a Fuggerek szék
helye, akik koruknak legnagyobb pénzilgyi
kapacitásai. Fugger Jakab teremti meg. az
első nagybankul. Francia királyokat, Erz-ebet
angol királynőt, sőt V. Károlyt támogatja péuz
ügyekben. A Fuggttrek azonban nemcsak finanezsenik, hanem szociális gondolkozású em
berek. 1519 ben megépítik munkásaik szamara
a Fnggerei-t Ki.-laká-ok, melyek közül még
ma is ötve iharom lakhaló. Kisemberek lakiak
évi 4 marka bérért .
- A Fuggerek korából való lal festmény
egyik ház külső falén hívja föl a figyelmet
magyar történelmi vonatkozásra.-Ez a festmény
a lechmezei ütközetet örökíti meg. .Sz. Dlrich,
a varos püspöke, korának legnagyobb szentje,
vezeti a német sereget diadalmas ütközetre
á magvarok ellanjLOgsburg lalai alatt. Eimen-

I tem a szent püspök templomába, ahol c-ont' jai pihennek. Óriási, remek gótikus templom,
megszédíti égbetörő magasságával és meretei
vel a belépőt A polgárság hatalmát, gazdagságat és mOizlését hirdeti, mert a polgárság
állította-a maga erejéből. A polgári műveltség
másik tanuja a legtisztább renaissance stílus
ban épOit városhaza négy emeletével és a
varosháza büszkesége az .aranyterem.. Két
emeletnyi, mennyezetes terem. Csupa művészi
faragása faburkolat dns, mégsem rikító ara
nyozással. Ebből a teremből nyílik két oldalt
két két szoba a fejedelmek számára. Ez a négy
terem éppen most kiállítás tanuja.
1530. junins 15 én érkezett Károly csá
szár a birodalmi gyűlésre, amelyen
be
nyújtották a hitvallást (Agosta-Augsburg) Melanchton szerke-ztésébeu é< ennek négyszázéves
évfordulóján nyilt meg a (Reformáció kiállítás..
Jellemző a délnémet protestánsok tarintatára,
bogy nem felekezeti kiállítást nyitottak, hanem
művelődési e<"'éneht A kiállítás elénk tárja a
német szellemi életet a könyvnyomtatás felta
lálásától" a harmincéves háború végéig (14601648.)
Az első terem ősnyomtatványokat ma
tat Megtalálunk nyolc németnyelvű Szentírást
a Luther fordítása előtt megjelentekből nyom

. . -.- -i

tatásban. Különféle latin és görög Szentirások.
Nyomtatott misekönyvek, tudományos munkák,.
melyek a tudomány majd minden aiiaval fog
lalkoznak. Latin nyelvtanok, útleírások messze
vidékekről, hadászati művek a politikai éa
jogi művekkel egyetemijeit, Augsburg varos
számadásai. Mindazok a nyomtatványok sze
repelnek itten, amelyek Aagsburgban jelentek
meg. A,, következő terem, a Luther terem.
Luther halotti maszkja fogadja a belépőt Kö
rülötte több apróság életéből. ElőTtOok áll
Luther kézirata Jeremiás próféta fordításából.
Négy vagy öt nagy tárló üvegje mögöttirabukt ai.nnk hatalmas munkásságának jó részére:
röpirataira, amelyek augsburgi nyomdából ke
rültek k i Szemben all velünk Luther portréit- ja,
melyet Cranach Luk. cs festett A faiakon
festmények a prédikátorok működését matat
ják be.Űrvacsorát osztanak, prédikálnak, esket
nek, gyóntatnak, keresztelnek feh karingben.
Egyik szertartáskönyv éppen a misénél van.
nyitva. Utasítást ad a misézésre német nyel
ven. Említi a ConBteort, majd bűnbánati zsol
tárt ír elő. Kívánja az .introitus«t »Kyrié«-t
és .Gluriá. t nz egész néppel együtt ha lehet
Se szeri, se. száma a vitairatoknak.'A refor
mátorok egymás ellen, protestánsok és kathqlikusok vitát Persze a stílusról és képekről
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jtjnéternemzetközi diplomácia tudatába • bí
volttk:
zunk abban, hogy a szeptemberbea le
KÖZPONTI SZÁLLODA
Budapest
zajló nagy genfi koncerten hangot kap
HOTEL CENTRÁ L
VII. Baross t é r 23.
nak azok az eifolythatatlan segélykiál
A Keleti p á l y a u d v a r t ó l alig 2 p e r c n y i r e .
tások, melyek az elszakított területeken
A
e m e n e s a f j a kedvelt találkozó helye. Elsóraogo modern családi ház.
bilincsek é s börtönfalak dsongelén ke
Központi fotés. Ilinden szobában hideg-meleg folyóvíz. Egyágyas szobák árai:
resztül zokognak é r e k óta hiába a világ
Ki i t á s .
5, 6, 8, 9. 10 P. Kétáfiyas szobák árai: 10, 12, 13, 14, 15, 16 P. FOrdöszobás
urai felé. De változóak az idők é s agy
szobák. Rádió. Telefon a szobákban. T u l a j d o n o s i P A L L A I M I K S A
* és is
érezzük, hogy mostanában a mi javunkra
meri ttlen jó
kezdenek v á l t o z n i . . .
férjei fientek,
A magyar kormány már most nagy sebbségek panaszait é s kavelsl^aeiLnlInl mas b a l z s a m á n a k c s o d á s erejével a fel
Wti :y csok
j
ban ke.-.:ü ö d u az ülésszakra, melynek Apponyi Albert, aki ma azok között van, t á m a d á s h a s v é t i Ígérete,
rot, silóm
várható lefolyása bizonyára bizonysága akik a világon a történelmi lelkiismere
ban | , -etl a
Kinevezés. A vallás és közoktatásügyi I
les/ annak a békülékeny szellemnek, tet é s a jobb jövőt ígérő, nagy emberi
celírüj , akik
legméltóbban képviselik. A mioiszter Vargyas Mária győri állami tanítóamelyet ha szórványosan is, most m á r i ideálokat
képzőintézeti heiyeltes tanárt ugyanezen inté- j
zi&i észt a
gyakrabban tapaszlalank akkor, amikor 1 békebeli életnek ez a hatalmas mohi- ] zethez rendes tanárrá nevezte k i .
teoej jok Te
nemzetközi vonatkozásban a háború j kánja bizonyára dicsőséges életének
- Nagy földrengés Olaszországban. Ismét
met:. lObláta
szomorú emlékeinek likvidálására kerül j egyik legszebb fejezetét fogja történél- .
működni kezd a Veznv környéke, Napolybau i
bahj
óljára
sor. Minden remény meg van arra, bogy műnkbe írni
Írni a
ülések v i - '
a szeptemberi
szeptemberi ülések
jzvetlen kornyékén a mult szerdán haj
eflrái bánatos
Geofben ezúttal nem a diplomáciai bü haros napjaiban. Apponyi Genfbe megy > nalban/megmozdut a föld és igen sok falóban '
Mire, H.
rokrata szellem fogja ünnepét ülni, ha és hisszük, hogy igazságnoK győzelme- ! letténtő anyagi károkat okozott. A jelentések
nem az az egyre győzelmesebb gondo nek aranygyapiával tér o n n a n vissza. szerint egész házsorok dőltek össze és még
nem lehet tadui. bogy a -romok alatt hány :
lat, mely Pán Európával, vagy Pánember vesztette el a; életét. A földrengés 45
Eorópa nélkül,de mindenesetre közelebb
A helybeli Kath. Legényegylet másodpercig'tartott és ezalatt az idO alatt
akarja hozni egymáshoz a gyűlölet
három olyan erős földlökés volt, hogy a Veszorgalzovon felszerelt földrengésjelző készülékek Egy
-okozta szenvedések poklában, a saját
1
felmondták a szolgalatot és igy OeBz volt
on okult népeket, akiknek győzők re
masl
•fiút
etséges a—földre
egaílapivagy legyőzőitekre való szétválasztása
tani. Oaszorszáanak ez-.-ti a vidékén Örökösen
már-már egyformán csak legyőzötteket aug. 10-én a „Griff'-kertben. mozog
•
a föld. Krisztus előtt 7.. ben a Vezúv
teremtett Európában.
kitörése eltemette -Pompéjer^es Horcnlanuin
ókori virágzó varosokat. A Vezúv kitörése oly
Ha van a kisantanlban a mester
H l
B K.
hirteleu következett be, hogy a városok lákoi G e l l e r ,
kedés taktikáján tul némi önfegyelmező !
nem tudtak elmenekülni'es a tüzes láva és
t-szalloda.
belátás, akkor a saját erejüket is arra
bama lett A sírjuk. A láva és namnréleg
kell folhasználniok, bogy a szeptemberi Aranybánya Magyarországon, i 15—20 méter magasan fekszik ezeken á va
tanácskozás helyet kapjon a majdani
Ugy hangzik, mint egy gut os re- .rosokon. Az élelmes olaszok későob kiásták
világtörténelemben. Már előttük is vilá géoycim a mai rettenetes viszonyaink i ezeknek a városoknak egyéb részeit ós igen
gos lehet, hogy a kisebbségi kérdés ren közölt, pedig tatán lesz belőle valami, i sok értékes régiségeket hozlak felszínre. Olasz
I országba kiránduló idegenek nem igen kerülik
dezése nélkül Magyarország dacos sziget Á hírek szerint egy Győr melletti köz
i el a Veznv környékét és a két városrészek
marad az utódállamok mohó tengerében ség határában a danái fövenyparton I megtekintését.
éa mindaddig, amig az elszakított ma arany tartalmú területet fedeztek fel. Majd
!
A közszolgálati alkalmazottak szolgálati
gyarság hozzá nem jut az őt megillető a jövő megmutatta, bogy valöban arany-e I idejét felemelik. A nyugdíjtörvény reformiára
jogokhoz, az anyaország vesetői nem ax, ami a homokban fénylik, de vala • a kormány torvényjavaslatot dolgoz k i , amely 1 * j j . | j
ülhetnek le a zöld asztalhoz azoknak hogy már a nyomokból is bizakodást j a szolgálati idö't 40 évre emeli fel. Ax államaz országoknak államférfiaíval, akik merítünk. Hiába volt Trianon kincsrabló vasutaknál 40—42 év lesz a szolgalati idő.
Budapest gyönyörködik a búzakalász- i
békés hajlamoknak nem adják jelét mesterkedése, megtaláljuk áldatlan vi
azzal, bog* véget vetnek minden üldö szonyaink között is az arany-nyomokat, bah. A főváros komijának napok" óta nagy !.
látványossága van. Az egyik napilap kiadóhi-,;
zésnek ésjxlnyomatásnak.
melyeknek csillogásában már előre lát vatalának kirakataiban kiállította a kalászver- t
Hogfmennyiben . tisztában van' a ják azokat a szebb időket, amikor iga senjre te-küldött szebbnél -szebb •pályamun
magyar kormány a szeptemberi napi z i n Djra aranybányák lesznek Magyar kákat.,melyek nemzeti szinu szalaggal átkötve ,
rend jejeji|0eégji vei, semmi sem joutatja országon Addig pedig dolgozzunk . a megannyi bizonyságai a magyar nép életaka- j
jobban, mint az, hogy a magyarság könyörtelen viszonyok ólombányáinak
nyOrOség nekOnk a magyar gazda dicsőséges !
nagy nemzetközi ügyvédjét, Apponyi sötétségében a jobb jövőért és a dacos kiállítása,
leiadó.
melynek láttára el sem hisszük, .
Albert grófot kérte fel a. delegáció ve reménység sugara aranyozza be vigasz hogy .milyen rettenetes válsággal küzködik a ,
zetésére. Nincsen senki, aki szavainak talóan a trianoni jégverés kifosztott mezőgazdaság. Nagy a siker és Budapest szive
zengő orgonájával meggyőzőbben tolmá magyar tájait. Nehéz az ut, de kálvá bizakodva dobban meg, amikor gyönyörködik !
csolhatná a világ ítélőszéke előtt a ki- riáé szenvedésében benne vaó, diadal- a bozakarászban . . . A kiállított buzakalászok '
dü k o m i között Celldömölkön termelt is van, amelyet
{
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jobb hallgatni. A harmadik terem a kath. kaját. Elmegy Oberammergauba, a passiójáté
restaurációé. Eck kathedrájával és doktori kot megnézni, inspirációt szeresni, orvosságot
kalapjával. A negyedikben a harmincéves há keresni a knlturpesszimizmns ellen. Ott a
ború kora. I t l már háttérbe szorul a vallási nagyvárosok világában vannak emberek, akik
kérdés és tisztán politikai termeszéül lesz a csak élvezik a Má-t és Grüinek, bogy a mai
harc Gntztáv Adolf alakjával találkozunk, kor gyermekei. Gondolkozói nem szeretnek.
mint a császári trón aspiránsával, majd föl Vannak olyanok, akik nem gondolkozoak, de
bukkannak a franciák és zseniális politikájuk folyton dolgoznak, mini az óriási gépezet rékal kijatszak a német protestáns fejedelme ,-z-i percnyi pontossággal. A gondolkozók azon
ket a Habsburgok ellen, elveszik a német ban általában sötéten lámák és sötét színek
politikai tutsuly erejét éa a nyugati nagyhata kel festik az európai civilizáció bukását Itt
lom ezentúl a francia király. Igy végződik az Oberamniergaoban újra optimista lesz az ember,
évszázados knzdelem a német császár és a visszanyeri életkedvét és a sötét gondolatokat
fraocia király között.
hátha mégsem-mel hessegeti - I . I t t vesznek
Most a német nép válságát éli. Gazda tudomást a politikai és világnézeti harcokról.
sági válság is van. A munkanélküliek száma Megvan a világnézetük és boldogok. Boldogan
két és léi millió. De nagyobb a lelki válság játszák meg tizesztendőnként büszkeségüket:
és megoszlás. Teljesen pártokra azakadt a nép. a passiót.
Vannak, akik Luthert állítják oda ée az 0
A játékoknak megvan a története. Mint
szelleméből akarják megújítani a német nem
nálunk a pásztorjátékok, ugy voltak divatban
zetet. Mi lesz vájjon? Most még csak zűrza
német földön a passiójálékok városokban és
vart lehat látni. Dj alakulások, uj programotok
falvakban. Oberammergauban is már a I V .
csupán é e kölcsönös gyűlölet a. pártok között.
században megvan a szokás. A tulajdonkép
Innen az ember elmenekül, délre a he peni pessiójátekok azonban 1634-ben kezdőd
gyek kOzé. A magaslatok tiszta levegője, egy nek, mikor a község fogadalmat tesz, hegy
e s é r t oepéoek dertlt lelki világa megnyugtat.
Örömmel lélekxik fel az ember, hogy ~
hadait é a ólvezhoti csöndben a hegyek

> legújabb
tolták a játékot. Ma m á r háromszázóves
múltra tekint vissza. Költségeit a község és
templom viselte. A játékokat ismételten meg
akarták szüntetni a kormányok. A mnlt szá
zadban azzal az ürüggyel, hogy nem egyez
tethető össze a vallás méltóságával, most pedig
kényszerítenek a ZOzaége' az átépítésre, ami
kb. 2,400.000 pengőbe kertit. Aa idén játszot
tak először az uj-színpadon. Kitartanak azon
ban és óriási lelkesedéssel játszanak tovább.

JSZtUS
omokoségében,
tben m u 

Játéknak neveztem, holott kemény mun
ka. Az előadás délelőtt és délután folyik, min
dig négy óra hosszat tart Csak délben van
két óra pihenésük. A szereplőknek élethivatá
suk a játék. Gyermekkoroktól készülnek rá.
Hajukat megnövesztik é s tamilnak, nagyon
sokat tanulnak, mert esek a játékok nem olyan
egyszert dolgok. '
Maga a passió három részből áll. A k é t
első rész reggel 8 órától tizenkettőig tart, a
harmadik rész kettőtől háromig. Nyitott szín
padon játszanak, szélessége majd Ötven méter.
A nézőtér 5200 ember számára van. Minden

helynek volt gazdája.
Az előadás megkezdődik. A azinpad
minden tíz évenkint passiójátékokat tart a már
Oree, a zenekar, mely Ötven tagból áll, játszik.
két év* dfthOngő peetis elmúlásáért. Megszönik
Majd felvonult a kórus, • karvesetővel k é t
a pestis é s ugyanabban aa évben meg is tar-'
oldalról hossza fehér ruhában, k i k k ö p e n n y e l

l l * "
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Nagy Imre gazdász, Nagy Sándor ev. lelkész
fia küldött be, amiért öt
bíráló bizottság
egy búzakalász emlékgyürüve! és elismerő ok
ievei.ei tüutette ki.
a

• égy szó!

Mégy

Mégy s z ó !

szól

,A Kára. Legényegylet táncmulatságát
augusztus 10 eiij, vasárnap a Griff szálló kert
D I S K A l f
helyiségében tartja, amelyre a meghivók a hét
MEGÖRÖKÍT
SZÉPÍT
FIATALÍT.
folyamán szétküidetoek.
Vésse jól emlékezetébe e négy s z ó i é s Budapesten el ne
Agyonlőtte magát. Ludvau Dezső 24
éves oagysimnnyi lakó-,
feledie fölkeresni e közkedvelt mester m ű t e r m e i t , hol a
uttaoi Hangya
vezetője a mult péntekeu este forgópisztollyal
halántékon lőtle magát és azonnal meghalt.
Az éietupt fiatalember buc-ulevelet hagyott
hátra, melyben hozzátartozóitól bucuzik s
tettének okául gyógyíthatatlan beiegségél hozza
fel, ami az eletet elvisellielelleoué lette. Az
kapja s h , l FÉNYKÉPNAGYITASAIT posta utján bekül
elhunytban Ludván János uagjsimonyi—nyűg.
dött képek után is gyorsan é s élethűen elkészítik.
ev. tanitö fiát gyászolja.
Felfüggesztett és letartóztatott polgár
MŰTERMEK:
mester éa műszaki tanácsos. Széke.fnervar
VII. R .kóczi-ui 74. sz.
I I . Zsigmond-u. 36. sz.
nak nagy szenzációja van. Zavaros polgár
Uaeyar Divatcsarnok hasában
Lukacs fürdővel szemben
mester és Varga műszaki tanácsost szulgnati
vétségek és sikkasztás gyanúja alatt I-IfOgTelefon József 35 —89.
.
Telefon Automata 517-40. '
gesztették és egyben letartóztatták őket. Je .
E lap előfizetői 25°/. kedvezményben részesülnek. Ezért e szelvényt vágja k i és regdelenleg folyik a vizsgalat és etőreláthatöhvjH-l
— _
- - • ••
léseihez mellékelje.-_nagy bajok vannak a város vagyonkezelése
kórfli. Az eddigi megállapítások szerint a vá
rosnak kn. egymilliónyolcszazezer pengő kára
származott a két ember ielkiismeretlensége Gyalay Jósra hozta a saebboél szebb magyar tájban elmentek a korcsmáiul , de a civódás
útközben is tartolt köztük, mig végre is
miatt. Zavaros polgármester és Varga műszaki nótákat.
Grafológia címmel must jü_Joljnirat kedéssé fajult A ve. ekedésDŐI halál lett GyOtaoac-os sziute egyedül urának a hatalmat
j-le. :l meg Sllberer S. Andor s/erkeszt-sebett. rűsi a közeli kerítésből kik pof egy hnsanes e-buakodottsagnk. taltt-TIgö
Bgő iiatalma-sáenk I gjgj erer Andor elöltünk—mar nem ismeretlen,
ban ide jutottak. Sajnos, manapság igen sok
mivel a inu'i érben vam-utikba. i-ellátogatott, még a helyszínen meghalt.
a hasonló eset.
mely alkalommal közvetlen es lapunk utján
Cséplőgép levágta a lábat. A mult
-j— ~^Agyvértóduleey szivszorotigas, nehéz lég
is tartott analíziseket Felhívjus az. erdeit lődők szerdán Borsos Ferenc pípóci gazda portáján
i sfts, félelemérzés, idegesség, migrén, leluugolt- figyelmet ezeu igen érdekfeszítő folyóiratra s n Csépflgep dolgozott. A cséplőgépen a gazda
;. sag, álmatlanság a természetes •Ferenc Jozssf* amennyiben azt-valaki megrendelni óhajtja, Imre nevű 8a metélte fel a kévéket éa ado
keserűvíz használata által igen sokszor meg
megrendelhető a szerkesztőnél Budapest VI. gatta kézbe a gépeietőuek. Közben egy óvat
szün lelhető;.
j Jókattet-J. JL-21, Boízeiési ara negyedévre lan pillanatban félrelépett é s egyik lábával—
Táncmulatsag Izsakfán. Az. izsakfai I 3 pengő. M'gjelenik minden hó 1 és 15-en belecsúszott a cséplőgép dobjába, mely a tűzoltó és leveute egylet augu-zttls ho "3 au
Tettenért tolvaj. Kovács Mária papai ballábszárát foszlányokba tépte le. A fiút
Izsakfan Vadaszy Pa' vendéglőjében táncmu I u-e . d -a..y szerdán városunkba je.it és zöid- beszállítottak a helybeli kórházba, hol térdén
latságot rendez. Kezdete délután 5 órakor. segnemtt aru-: as ürügye alatt R.r.h Izidor leiül amputáltak a lábát. Állapota súlyos. '.' '
Belépődíj 50 fillér.
^ / j konyhájába ment, alítil ép nem tartózkodott
Bocskay Béla rokkant artista sikeres
Két kisfiü csinytevésa. Fe.sőme-teriben ; senki, A bő I haszna.v,i az alkalmat, az ajtó előadásai. Sok jóizft mosoiyt, jókedvű hangos
Matáczi La;"os gazdálkodó uyitvahagyutt abla • mellett a fogason levő ruhák közül leakasztott nevetést araszt, ahol előadást tart Bocskay
kan bemászott két odavaió kisfiú es a szek egy női kabátot éa szoknyát es azzal az uccara Béla, e-közkedvelt erdélyi művész, a kitűnő
rényben levő arany karkötő órát és egy ezüst | igyekezett. Amint az uccara én. a legnagyobb humorista. A jó kedv mellett azonban hazafiúi
cigaretta tarcat elemellek. Mikor pedig a I meglepetésére Róth Izidor lefülelte és az borongás is arad előadásaiból, mert nemcsak
gyann feléjük fordult, a lopott tárgyakat zseb- | ellopott holmikai követelte tőle, mire a nő szellemes, ötletes mókákat, hanem komolyhazafias és a trianoni gyászt megrázó érővel
kendőbe kötve beledobták a község kútjába, j azokat átadta, azonban Róth'ezzel netn elé
Az ottani tűzoltók a kut vizét nem voltak.; gedeti meg, hauvm az ott p-^ztolo re tőrnek kifejező költeményeket, jeleneteket ád elő.
Mint tudomást szereztünk róla, hozzánk is
képesek kiszivattyúzni, azért a celldömölki ataüia. Feljelentették a helybéli kir.jaragbiró
motorfecskendó vonult ki es valóban előkerül- { sagnál lopás vétsége miatt, amiért'öt 30 napi ellátogat, hogy derűt és könnyet (akasszon
egyformán. A rokkant artistát a közönség j ó
tok a gyermeke -íny tárgyai. A csendőrség a \ loghazra íté lék.
kisfinkat a gyerroekbirósagnoz feljelentette.
!
Hintálas áldozata. VinczeJózsef.14éves indulatába ajánljuk.
CESE balatoni kirándulása. A CESE pápoci fiu a raxamenu főzésben teheneket
Vaaataa mulatság. A celldömölki aaáv
mait vasárnapi balatoni kirándulása sikeresen i tS'géttéTéTl^öííen biolálasra jött'gusitusa, de Vasutasok Köre aug. 3 an Otthona kerthelyíL a f c f " »»»WlÍhrt|ai1. * J » V e - :
a vezetőség előre elrendezte és közhírre tette. lábát eltörte. Súlyos állapotban nesz;.,utónak '
u Magyar Lajos cigányzenekara játszik—
A kiránduláson mintegy hatvanan vettek Teszt a celldömölki kórházba.
Epekő, vesekő, holyagköbstegek, vala
A
barát
boszuja.
Régi
haragosok
voltak
és igen jó hangulatban töltötték el ar időt és
mint azok, akik bngysavas sók miszaprodásáa kiránduláson részt vettek valamennyien nótás Nagypiriten Hajmasi László és Gyürttsi Károly ban és köszvényben szenvednek, a természe
kedvvel érkeztek haza. Kitűnő jó bor, jégbe- gazdalegények.. A két haragos a mult kedden tes .Ferenc József« keserűvíz hasznalata
hotötl szódával állt rendelkezésére a kirán összetalálkozott a lalu korcsmájában és bor- mellett állapotok enyhülését érhetik el. Az
dulóknak, délután pedig az egyik penzióban közben ismét elkezdtek civakodni Dgy éjfél- orvosi gyakorlat számos kiváló férfia hossza
megfigyelés alatt megállapította, hogy a Fe
renc József viz biztos és rendkívül kelleme
sen haló hashajtó s ezért sérvbájoknál éa
Ha jól láttam, hatvan tagja van. Férfiak, nők kül haladt az egész. Egy-egy felvonás után prosta la betegségeknél is ajánljak. A Fereno
hossza hajjal, diadémmal. A karvezető üd kikívánkozott az emberből a taps, de valami József keserűvíz gyógyszertárakban, drogéri
vözli a közönséget és előadja, miről lesz szó. lyen csodálatos egyetértéssel néma csend j u  ákban és faszérozietekben kapható.
Majd a belső színpad függönye széttárni és talmazta a játékot. Délután esőben folyt le a
A Máv. Temetkezési Egylet
egy élőkép bematatja az előzetest a paradi játék. -A asgteplők ástak a oyrlt szlnpadoo.de felkéri a tagokat, hogy rövid időn be
csomból. A kar éneke kíséri, az ének érzése egyáltalán ném zavarta őket. A nézők egy sék be, bogy a családfő mikor és hol
ket juttat kifejezésre. Megnyílik a másik alő- másután vették kanaljaikat magukra, mert tett, valamint a nejének és
-kép; a kereszt és alatta térdeplő hódolók. bizony hidegre fordall az idő a zuhogó esőben. névssérint születési idejét.
Azt gondolná az ember, óriási jövedelme
Maga a darab aa Ür Jézus bevonulásával
Országos vendéglöakongresazus. A ma
kezdődik. Jeruzsálem lakosainak valami száz van a községnek. Pedig a vasalnak sokkal
gyar vendéglősök és korcsmárosok augusztua
főnyi tömege fogadja énekkel a szamárháton nagyobb jövedelme van a játékokból. Külön
27-én tartják országos kongresszusukat Esz
bevonuló Krisztust. Majd a belső színpad nyí vasúttársaság működik azon a szárnyvonalon.
tergomban. A kongresszus tárgysorozata a
lik meg a jeruzsálemi templommal és jön Az éneket a főtanitó vezeti és tanítja be, a
következő: A bortermelői engedélyek, borbaKrisztus, bogy szétverje a lármázó, zajoogó játékot pedig egyszerű mester ember, akinek
tyuxáa, borcsempészés. Az italmérési törvény
kereskedőket. Pénzdarabok csörögnek, galam a foglalkozass fafaragás.
módosítása. A bor, sor éa •aaaikes^edők
bok repülnek és suhog a kőtél a kereskedők
Művészetet és művészeket hiába kere kicsinyben való árusítása. A korlátolt italmé
hátán. Majd a magákra maradt kereskedők sünk. Egyszerű emberek mind. Hangjukat nem
rési engedélyek. Aa ital mérési illeték reformja.
bosszút esWsznek. Később a főtanácsot latjuk iskoláztatták. Igazi népművészet Tiz évig ta
A borfogyasztási adó agya A fényűzési és
tanácskozni a Úr ellogatásaról. Családias, nultak éa par próbát tartottak. Pontosan megy
forgalmi adó ügye. A korcsmaiparnak refor
kedves kép Bethaoiábau Maria Magdolnánál. minden. Honnan kerti ki a sok szereplő, a
mál ása éa szakképzettséghez való kötése. A
Jön aa utolsó, vacsora, az elfogatás, a főta sok énekes, mikor a községnek csupán kétezer
sorfcartéli ügye. A zeneszerzői jogdíj. Idegen- '
nács ítélete, Pilátus habozása, a nép lázadása lakosa - van "• •. ~ — •—
forgalmi ügyek. Záróra törvényes rendezése.
PTOtüs énen, a karesztüt, ar kaiéakUefeaeitéa
Nem lehet haszonnal, nem lehet büsz A korosmai hitel ügye. A takarék asztaltársa
a maga rideg realizmusával. A játékot a létkeséggel megmagyarázni egészen. Valamivel ságok (spóregyletek).
támadás zárja be.
több ennél éa ez a valami hála és buzgóság.
Ml tetszik a non ? A Színházi Élet legRöviden ez a darab. Meginti az előadást
ujabb számában kérdést intéa az ismert pesti
Alfap Pongrác
igazán nem lehet Pihenés, felvonásközök nél
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festőkhöz é s szobrászokhoz: moodják meg. mi
az, ami legjobban tetszik nekik a nön? Rubinstein Erna, a világhírű hegedüművésznő
uccai hegedűsnek Öltözött es végighegedülte a
bérházak udvarát. A Színházi Elet uj kabalisztikus játéka, amelyben az olvasó minden
problematikus kérdésre leleletet talál. Incze
Sándor hetilapja a héten bő terjedelemben
adja Rejlett kincs cimO rovatát, amelyre
egyre nagyobb tömegben érkeznek a levelek.
Az uj szám rengeteg olvasnivalón és gyön v Orű
mélynyomásos képekeu kivűl báromfelvonásos
és egyfelvonásos darabmellékletet, további
kotta és 32 oldalas Gyermekújság teszi hal
latlanul gazdaggá a Sziuházi Elet uj számát,
amelynek ára 1 P, negyedévi előfizetési díj
10 P. Kiadóhivatal Budapest VI. Aradi ucca
8 szám.

vegyes
személy
Budapest keleti
személy
Sopron vasár ésü
motor
motorpótló
7 — Pápa
sinautó
személy
706 Körmend
motor pótló
740 Veszprém
teher szem.
vegyes
motor
7-58 Sopron cs. munkn.| motor pótló
személy
831 Győr
személy
846 Zalaegerszeg
motor
motor
8-52 Szombathely
gyors
gyors
motor póüó 11-28 Zalaegerszeg
vegyes
gyorsít sz. 11-34 Szombathely
sinautó
11-38 Gvőr
személy
gyors, sz.
11-42 Budapest Sz. át
gyors
motor
1412 Zalaegerszeg
motor
gyors
14-16 Sopron
motor
teher szem. 14- 22 Pápa vas. nem
személy
1-.-25 Szombathely.
személy
15- 51 Adonypusztaszab.
vegyes 15-57 Győr
motor
motor póüó 17 — Zalaegerszeg
személy
17-18 Szentgotthárd
gyors
gyors. sz.
gyorsít sz. 17-20 BudapesrOy. át
személy
1816 Zalaegerszeg
sinautó
gyors
19-37
vegyes
motor pótló
1948 Budapest Sz. át
személy
-»ors
Hír54 Budapest Gy. át
gyors
motor pótló
motor pótló 19-56 Szombathely
motor
19-58 Sopron
vegyes
sinautó
21-04 Sopron vas. és ün.
motor
motor
pótló
2118
Keszthely
motor pótló
motor .
21- 25 Pápa
személy
sinautó
22- 50 Pápa vas. és ün.
2312 Szentgotthárd
személy
személy

Politikai te publicisztikai tanulmáiiy.
Irta: V f é c s e y

Tamás.

Csanady Sándor sokáig nem mulasztotta"
el, hogy beszéd közben oda ne kiáltsa neki:
•hiába hunyorgat a miniszterelnök ur a kék
szemOvege mögül I bécsi szemüveg az !«Ilikor
Tisza már megsokalta ezt az ízléstelenséget,
egyszer azzal vágott neki vi&saz, bogy * azért
en nem lovagoltam bánd riumbau a császár

4C3
4-40
6'44

szám.

I A cell

állomáson.

Hova?

HonnanT

Tisza Kálmán •
28)

30.

KemaiesKin*

*. oldal.

Szombathely-

4-061
412
4 531
5- 081
5- 2 - 1
6- 51
6-3j
7- 11
8- 53
855

o-—
11-01
11-41
1150
11-Í2
1245
14-32
1438
1445
1-02
16- .^
17- 29
17-30
17-32
1748
20—
20-02
20- 15
21- .6
21-10
21-3.
23-32

SopronGyőr
Budapest Sz. át
Rédics
Szentgotthárd
Pápa vas. nem
Szombathely
Keszthely
Szombathely
Sopron
Budapest Gy. át
Veszprém
Zalaegerszeg
Budapest Gy. át
Zalaegerszeg
Szentgotthárd
Eszterháza vásárk.
Adonypusztaszab.
Gyór
Zalaegerszeg
Sopron
Szombathely
Szentgotthárd
Gyór
Budapest Sz. át
Zalaegerszeg, Red..
Szombathely
Pápa
Zalaegerszeg
Pápa vas. és fin.
Körmend
Sopron vas.ésün.
Budapest Gy. át
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slkaliba/ásátol, meri nem ttszták erre a riposztra s ettől fogva békében hagyta •bizonyult Az uralkodó párt hivei bőven ré-. a gótokat uralkodni s legfollebb tehetetlen
a kék szemüvegével Tisza Kálmánt, látva, , szegültek, jövedelmező szioekurakban baukok- panaszra fakad : — a* ne foglalkozzék egy
hogy az asm titkolja el mindig a nem tetszé I nál és vállalatoknál s'a vidéki pénzintézetek nemzet sorsával s érdekeivel, at
félember
oét Általánosságban egyébként nem tették ', a kormánytól és a nagybankoktol való függé csupán, aki képtelen a gazság elleni sikeres
sük
folytan
az
ezeknek
tetsző
politikai
rend
Tiszát türelmetlenné a kihívó támadások, mert
küzdelemre, meri az eszközök miatt, melyeket
bár vérmérséklete nem volt srenve'délytelen, szert támogattak. É< a szabadelvű párturalom hasznaim nem mer, lemond a egmagasabb
a Walpoie -Róbert—kormányzatára emlérendkívülien tudott uralkodói magán. Nagy f
célról, á gazsag l-gyözesétől 's"a legnemesebb
egyéniségét az is jellemezte, bogy minél ne- t keztetett — folytatja Apponyi — aki szintén eszmények megvalósításáról*. Ezt a Macchialiezebb megpróbáltatások előtt állott, annál i éveken át tartotta magát a nehéz, kérdések velli-izü okoskodasi Tisza soha nem irta alá,
hidegebb tudott maradni. Egyizben Rohonczy I gondos elkerülésével és aki — bar egyéni bar azt tartotta, hogy a földi emberekkel dol
Gedeon torontáli képviselő valami megyebeli megközelíthetetlensége mindtn gyannnak fölötte gozó ailatpol nem lehet,az augyalok tisztasá
vizsgálatot sürgetett a miniszterelnöknél s ; állott —a párturalom fenntartása végett kelés gával kormányozni, különösen nalnnk, ahol a
minthogy eljárása nem jart tredmennyel, el '. jellegű eszközök felhasználását is elnézte és kormány elleni gyűlölet olyan értelmi és ér
határozta, bugy magát Tisza Kálmánt lógja ; aki az idők folyamán minden jelentékeny fér- zelmi lélekvasárt és - Yorrupclot fejtelt ki a.t
személyesen felelősségre vonni annak lakásán. Sut kiszorított környezetéből, hogy ezzel part- anyagival szemben, hogy be nem váltható
Belépve hozza —• igy beszé le el az 'esetet } januk egységét biztosítsa és abban minden- ígéreteivel és jelszavaival a felelősségérzetet
Rohonczy — pisztolyomat Tisza Kajmán fe hatóvá váljék. Arról a nyers korrupcióról teljesen kiölte az emberekből.
_
_.
jének szegeztem, kiég egy utolsó kérdést Intéz | azonban, amely az ö kormányzata alatt és
Azt.irja mee Apponyi, hogy a •nemzeti
1
utána
hosszú
időn
át
.Angliában
uralkodott
és
e t e m hozza, bogy te.jr.-iti e a vizsgalat iránti
ségi kérdés adja kezünkbe a kulcsot a Tisza-érá
követelésemet ? Tisza Ka.niao a legnagyobb, j_a parlamenti tagok szavazatainak megvasarnak magasabb sz.-mpontból való méltatására. A
nyugodtsággal nézett a pisztoly csövébe s e j lásáig ment nálunk -bben a korszakban sem
, volt szó, csak a befolyásos politikai alias fel- magyar nemzet politikai egysege nemzeti po
szavakat monda:
litikánknak — szerinte is — olyan alapiéiele
— Lőjj agyon, ha azt hiszed, hogy jel ' használása dívott a gazdasági életben való
I jövedelmező elhelyezkedésre, szinekurak el- volt, amely lelett" állott a pártok versengé
lemtelen ember vagyok.
sének. Tisza Kalman lattá e problémának ne
•Az > bátor arc, az a bátor hang, az • nyerésere különböző vállalatoknál. Vezető
hézségeit, latia. bogyau nőttek azok abban a
a bOszke halalmegvetés, mely e pillanatban inasban levő politikusnak azonban első kelmértekben, amint miudig nagyobb száma ér
—
viaszatűkrOzte a jellemes-férfiút, a nagy ha- i léke a közönség leltétlen bizalma, abszolút
telmiség
fejlődött ki a nemzetiségekbűi, anjeljr^
eTiwgk<te<vrehetetlenseg--ben és elfogu-atiansn" ^ ^ f f l C ^ * z T t m ~ " s*^^
j gaban. »Ez a bizalom velem szemben — többé nem olvadt bele a magyarságba. Ennek
őrültet s pisztolyom lehanyatlott.*
a nemzeti veszélynek ellensúlyozására három
Aljunk meg azonban itt mindezen di- 1 úgymond Apponyi — soha senkinél sem ingafőeszközt latolt mint olyant, amely sikert is
c-érotek fel oroiasa után egy szóra, mert a j dozott Abban a kiváló szerencsében részesüligér, rendelkezésünkre is áll. Először egy
lörtene em Ítélkezésének nem hivatása az 1 tem. mely minden képzelhető anyám előnyt
-urópai uauyliatalomra való támaszkodást
apológia. Uar Sallustius j< gsal agitodutt azon, lelfllmui, hogy egész hossza politikai pályámon
amiből a feltétlen ragaszkodás következett a
hogy amikor kiváló egyenek dic-ósegéről be ; at erről az oidalróí soha meg csak gyanusia Habsburgok monarchiájához. Továbbá a
szel, az olvasó ^törröir-Ttntognák képzeii az - tani sem- mereszeiteki Hasonló volt-a közvézavartalan harmóniát n királyi hatalommal,
előadást, ) ezért mind- n történetírónak és kró | lemény ítélete nagy ellenfelemről Tisza Kalmely különben a nemzetiségeknél való szövet
nikásnak távol kell m.iradui a pirlalias elfo- ] maiiról is«. Meg keli jegyeznünk",' hogy gróf
kezés felé szoríttatott volna: ennek a szem
- gultságatol. Nekünk is, midőn a Tisza dicső j Apponyi Alb:-rt.iz. n megállapítása ellenére, a
pontnak tehát fel kellett áldozni mindazon
tegéről es fénykoráról beszelünk, ha csak i tiszta kezű Tisza Kálmánnak mégis hallania
nemzeti követelményeket, amelyik összeütkö
megközelítően hű jei'emvotfásxt akarjuk is ; kellett azt hogf szamonkérik tőle a partkaszzést idézhettek elő a királlyal. Végül erős, a
adni a nagy tehetségű vrz< rnek es uralmának, szát! Herezeg Ferenc irta Tisza Istvánról,
jogállam biztosítékaitól nem túlságosan kor- j
meg kell hallgatnunk nl-nl.-.eiuek uyi alkoza- i hogy a nemz.-t nagy céljai szolgálatában neki
litozotl, sőt inkább a lehetőség határáig distat is. Ezek közül a grof Appooyi Alberté, a sajnos hitvány eszközöket is igénybe kellelt
közvélemény akkori ir.,.nT, j . e a legjelenté vennie: amidőn a kalandorpo'itikusok hitvánv I
korminyualalmat »Ha a TTlzakenyebb, badjuk, mit mm d ó a Tisza Kalman Céljaik szolgalatába állíthattak a közéleti tisz korszak előszeretetét a diseretionalis jog,
ara/máról..
taság magasztos jelszavát. Igy volt ez Tisza illetve hatalmi kOrök iránt, — melynek tipi
Kálmánnál is. Fenn kellett tartania a haivan- kus megnyilvauulasa az akkor air-zervezett
2. A szabadelvű párt politikájának hatása hetes kiegyezést a tömeg ellenkezése dacára főispáni állás — nem nkarjujt egyszerűen önar oe.-z.-tji - .
—
minden kínálkozó eszköz felhasználásával, mert | kényeskedési hajlamnak tulajdonítani, hanem
Azt irja grof Appuoyi. Aibert •Emlék felelősségének Jntratában nem lehette ki ujabb abban mélyebb politikai éneimet keresünk —
irataim* c. művébeo, h gy a szabadelvű part konfliktusnak hazáját Éppen az Appunyi pár- | és ezzel tartozunk Tisza Kálmán történelmi
uralmának feuntartasa lőcélla vau a párt po tiak közül valo. Grünwald Béla irta azi, hogy ', alakjának —, akkor ez a magyarázat az egye
(F. köv.)
litikájában. A z e g é s z ország közigazgatása a »Jű és Nem'-s Magyarországon csak a ga-. dül lehetséges.*
ennek a célnak a szolgálatába állíttatott, amit zok szövetségével valósiihaló meg. Azért a"1
elésgé jellemez a főispáni hatalomnak az a legnagyobb gondolát s Ji legérdekesebb lel- I
mértéktelen öregbedé-e. amely a Tisza-fele adat — úgymond — a gazokat felhasználrti~ ]
Eladó ház.
m gyei reformnak á leg óbb vonása. A pénz hogy segítségükkel, melyet vesztegetéssel, ér- !
Celldömö'^bn,
az Árpád ucca 20.
deneik
és
hiusagnk
kielégítésével
vásárolha
ügyi es gazdasági élet is teljesen beillesztetett
- a p-trtnralmi politikába, ennek igen nagy hasz tunk meg. megalkossak mindazon intézménye szám alatti ház két egyszobás lakással
nára. A szabadelvű part gazdasági politikája ket, melyekkel a gazságot ki lehet irtani s a
a uagviőkériek kedvezett, mely ezért hálásnak jót és nemesi diadalra juttatni. Akinek e te- I és a szükséges mellékhelyiségekkel azon
i)~Lf Gellius idézeteit Salhistiusból. NocL kintetben aggályai vaunak, >aki nem leikesof nal eladó. Vevők e lap szerkesztőségé
A«- IV. :5.
v- arra a goodoJatra s visszariad ily eszközök
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