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A feltámadás hite.
- -Irta: S a a b é István.

A feltámadás hitét, amely az örökkévalóság világát emeli a mulandó lét
határai fölé, húsvét ünnepe plántálta az
emberiség életébe. Amig hite nem volt,
tudása-körébén mozgott az ember s
tudása terjedelmével bővült látóköre.
Nemcsak az egymásra következő kor
szakokban, de egy egy korszakban is a
tovább báladást mutató tények egész
sorozalát gyújtja fel az emberi tudás
keze, úgyhogy egyre növekedik, az ismej
BrejteH világában._MégÍ8 bárT D S Í Í ' T óriást méreíé¥éT- ölt-Ts' az emberi
tudás haladása, egy-határozott vonalnál
megszakad, mint ahogy megszakad az
ember szabad mozgása a világűrben ott,
ahol a csillagtestek vonzott riih tériek ha
tárvonalai érintkeznek. A tudási megakasz
tó eme határvonal a természeli, kapcsolati
világ terjedelmi határvonala. Ami ezen
tul esik, az kivül áll a tndás területén,
erre nézv.e a tudás legfeljebb csak fel
tevésekre, következtetésekre szorítkozik,
azért az itt e ért eredményeknek abszo
lút értékük nincs. Mivel e szerint a
tudás munkája korlátok közé van szo
rítva, a tökéletes fejlődés alapjait lerakni
nem tudja, kielégítetlenül hagyván az
ember radikális érdekeinek a kielégítését.
A hit emeli a lélek szárnyai! a tú>
dás előtt bezárult világ rejtettet s biro
dalmába. Van tudás a hitben is, egyik
alapvető vonása a hitnek épen a tudás,
a bizonyosság, de a bit mégis több a
Indásnál. A hit a tudás alapján álló
életnek beolvadása az örök istenségbe.
Ez a beolvadás á hitnek másik alapvető
vonása. A tudás inkább az értelem
retlensé
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Felelős szerkesztő és kiadó:' -

DINKQREVE

NÁNDOR.

Szerkesztőség és kiaduhivatal:
Diukgreve Nándor könyvnyomdáin Celldömölköt
ide tntézénftök' a szellemi részt nieio totlem tyel
:hirdetések és mindennemű pénzilletékek
-

dolga; ellenben a hitben egybeolvad a
lélek h á r m a s főmegnyilvánulása: az értelem, az érzés- és az akarat s e b á r o m
egyöntetü munkája által válik teljessé,
A hit (a hitvallásos élet éltető eleme)
tehát az egész.-lélekre kiterjedő tevéttenység, a léle; lélegzete, élete. E fo
galmi különbözőség adja meg a t n d á s
és bit természetében fennálló különbö
zőséget.. A tudás tevékenysége csak a
látható, 'tapasztalható dolgokra'szorítko
zik; a hit a láthatatlan dolgok világá
ban is bizton jár. A t u d á s csak a csil
lagokig emel fel, ét I hit felémet &
csiliagotaJBFtBíra? 4*r igy válik a hit a

I
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kapcsolódik a m u l a n d ó világra boruló
örökkévalóság vitágába. Koporsó, temető,
siralom csak átmeneti pontok az örökkévalóságba vezető uton. A lélek pedig a
koporsó, a temető, sirhalom felett áll s
odaemeli magával az ő nemes
nemes alkotás a i t i s . Ennélfogva minden lelki alkotás
enyészete csak látszólagos, nem egyéb,
mint nagypénteki e s e m é n y , amelyre

előbb-utóbb felragjog a bnsvéti nappal
fény. Nincsen örök sírja az igazságnak;
nem fog az enyészet hatalma az iroda
lom, költészet, művészet fenkölt alkotá
sain; á lelki metslaposáen tmberi intézmények megdönthetetlen erején. Sor
nyugodt élet és. biztos fejlődés alapél-- sak lehet ideig-óráig golgotai sors, de
vévé, különösen akkor, amikor magában örök életre, jutásukat végleg meggátolni
a feltámadás eszméjét, amely a lelki nem lehet, km végleges enyészel, örök
élet szükségleteit mind az egyén, mind bukás illeti az igazság ellenségeit, a
az egyénekből összetevődő különböző gonoszságot, á bamisság'ot, még akkor
íársadatnStiés_ nemzeti alakulatokazetiPi TST^fia- látszólag I
pontjából a legmesszebb menő határokig4- lidércfényében sütkéreznek.
A feltámadás hitének tehát döntő
teljes mértékben kielégíti.
Van -megmaradás, van örökkévaló szerepe van a nemzetek sorsában is.
ság! E i hirdeti a feltámadás hite. Meg Ez visz történelmi hivatást á nemzetek
maradása, örökkévalósága a léleknek, a éleiébe. A történelmi hivatás pedig az
lélek alkotásainak s mindannak, amiben örök megmaradás ntja, mert magasabb
eze.k formába öltöznek. Amint a termé szempontból a történelem örökkévalóság.
szeti világban nem vész el semmi nyom'' Csak annak a nemzetnek van jövendője,
talán ül. amint a napsugár és esó'csepp amely a feltámadás hite alatt - életét
csírázást, fejlődést előmozdító erővé, Isten szolgálatába állítja; amely nem a
színné, ízzé, virággá, gyümölccsé, életté a jelennek él, hanem a jövendő dicső
Változik x növények országában, amint ségének s" neméa'élet munkáia által a
a lehulló csillagnak uj élete kezdődik jelent csak azért gazdagítja, hogy általa
abban a csi'lagtestben, amely magához gazdaggá tegye a jövendőt. E célból
vonzotta s magában egyesitette; amint felszínre hozza s felhasználja a múltnak
a föld mélyébep végbemenő változások, érfékeit is S amikor igy kialakul életében
átalakulási folyamatok értékes produk a múlt, jelen és. jövendő szoros kapcso
tumokat termelnek; az. ember életé is lata, élete történelmi hivatássá válik.
állandó folyamatot nyer, azzal a különbHa volt valaha szüksége valamely
hogy az emberi életfolyamat bele- nemzetnek a feltámadás hitére, ma van
;

Alakok.

Hert meg kell jegyeznem, hogy Adám
bácsi a megtakarított pénzén szólöt vett s
mióta felesége méghált, mindinkább megsze
L — ~ '
rette a kadarkát.
S o m e n j i Ádám.
A tiszttartónál a többek közt .egy cse
Akkor is oly nehezen melegedett fel az
idő, mintha a tavasz-Örökre késne. Reggelen répkályhát kellett összeraknia. Adám rakta,
tapasztotta
s körben dicsérve-önmagái, elme
ként — pedig már április volt — a földet
dér lepte' el, akár csak Somogyi Adám fejét. sélte, hogyan vonult ö be Aszabra ezelőtt 20
A környéken mind) oki ismerte, hisz ő esztendővel.
. —- Mert agy volt áe, — keédte — hogy
volt az egyedüli kömives. Híres volt munká
járól a hetedik határban is. Télen azonban az •gy hazat akartam ott csinálni. Velem jött a'
ipar tág teret enged a csapongó fantáziának, Pálinkás Károly, még a Makkos Dani sógorom
mart ilyenkor a kanál, a serpenyő kihull a is. Jó világ volt az instálom. Két segédem is
volt, akik előttem vitték áz »öleslfcét«. Amint
kezéből. •
. .
Jó idők voltak azok. Fegyvert az tartott a falumból kiflcamodánk. látom, hogy az otoh
magánál, aki akart. Persze Adám bácsi az •gy.sereg, siheder kamasz jöo Ökrökkel és
szólok SS
i elaOk között volt, hiszen 6 korán, későn az erősen pattogtatnak. Hé Jancsi!
I erdőkön jarríérewTOfs félhetett vtPna*S tatán egyik segédemnek — fogják.keresztbe az utal
és ha az éíétetek kedves, ne kerüljetek nekik.
Savanya Józsi híveitől. De ő nem félt<^ ,
— No és? — kérdi kivánosian á tisz t tat tó.
3 Guggenberger Ivén a . . . gróf tiszttartója— Es? — tessék -elhinni, nöky.iBar
beirt neki, hogy holmi javításokat kellene
messziről
tebicsaklottak az nlröl, be a földekre.
eszközölni húsvétra.
.,
,- Adám mester orOlt a kora .tavaszi, job Bizony, instálom, igy történt.
Közben a kályha is elkészült; a nap
ban mondva a megkésett tavasai első munka
pedig haragvó vörös képpel becsikorgatott áz
alkalmának.
- •
" 'i.;
' Réggel két fiát ís magához véve meg ablakon.'
.
— Az éjjel fagy — mondta Adám mes
indultak a .Görbe* begyen keresztül, A kanoeos mordályt termésretesen vitték magukkal. ter, — miközben ar Utolsó szépitö mozdula
Sót az Öreg Somogyi egy eza! gyertyát-.* tokkal átadta rendeltetésének a kályhát. — :
A tiszttartó kifizette s Somogyi nram
adott oda Bálint Sánsk, ezámitf a arra, hogy
megindult fiaival'hazafetér* A mordályt a- Pali '
visszatérőben bekukkantanak a pipBébe-is,
1

fia tartotta készenlétben.
Alig tesznek még azonban egy kntyatntásnyi utat, lóhátaiban vágtat utánuk az
egyik kociis, aki messziről kiabálni kezd.
— Somogyi űrt A a kályha összedőlt.
. Somogyi hidegvérrel, mintha nem is neki
szólna ez a kellemetlen Inr, visszaszól:
— Mondd meg a Guggon Gergő naccságos. tekintetes urnák, hogy Örökké nem tarthat.
Fiaihoz pedig így szőtt. — Legalább
most lesz munkánk pár napra, mert majd
csak találok okot. - f
.
D e mintha a régmúlt akarna megismét
lődni, az uton se vége, se hossza az ököríogatoknak a a béresek eszeveszetten kattog
tatnák.
Adám bácsi kifogy a türelemből 9 oda
szól fiának. -'torranoa fiam köz»jat| tmUttudják meg, hogy, varral* állnak szembe.
Pali begyújtja a mordált.
>Durr.« •Reccs !<
Hát uram fia, a mbrdály csöve szétnyi
tott, mint 'á bazsarózsa.
- - : H « s tentSrtkjK Té kölyök, mit
csináltál, oda a drága fegyverem. Mit r a k t á r
a csövébe?
— Semmit éd's apám, Csak a gyertyát
ringtam Bele jól, hogy el ne vesszen.
Virág hslyetti i g | nyílott húsvétra .Anno
187Ö.. Somogyi Adám puskája.
r
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4. oldal
A legkulonotebb képek. A világ Déli
bábja a címe annak, az érdekes rovatnak,
^amelyben rendkivOl érdekes képek jelentek
meg. Ez a rovat a legnépszerűbb magyar
színházi képeslap, a Délibáb kOzli nj szamá
ban. A 64 oldalár Délibáb számtalan érdeke
sebbnél érdekesebb cikket, riportot, képet,
pompás egyfelvonásos színdarabot, folytatásos
regényt, novellát, sok tréfát és színházi plety
kát közli. Egy szám ára csak 80 fillér.

Olcsó!

papérszön
l m .

C

s

a

r

n

o

k

.

És bocsásd meg a mi vétkeinket.

m

s z é l e s

é

i

e

r

J

o

LYEK

Tartós!

Használjunk

"JQ

OR

B

olcsók
\
|i tökéletesek \
élvezetesek'
akszerü

•

Alkalmas falvédönek és kályhaellenzónek is.

A kegyelmes asszony, ahogy a reggeli
Különféle mintákban kapható i
újságokat átfntotta, önkénytelenül a nyitott
ablakhoz állt; kikönyökölt. A harmatot szárító
májusi reggeli napfény Dditóen ciiógatta meg
a kegyelmes asszony itt-ott már barázdás
arcát. A szökókutból magasra emelkedő víz
sugarak, csillogva ritmikus csOrgrdezéssel hul
lottak alá.
ott a közeli tanyákon kutyavonítás, artiku
kiáltani' a nagy természetbe kegyelmes asszo
A kegyelmes asszony, amint tekintetével nyuk. iránt érzett hálájukat uvy, hogy a föld lállan emberi hangok rezdültek bele a hajnali
a levegőben csillogó vizgyöngyökbe mélyedt: hátán minden halandó megértse, megtudja a pirkadásba, mikor Demeter bárom emberével
egyik fenyöbokor mögül suttcgasszerO beszél kegyelmes asszony nagylelkűségét: hogy most a hangok irányában kúszott előre, lassao,
getést hallott.
Mzna, mielőtt kOnymioden halandó állal dicsőíttessék kegyelmes óvatosan, árokban, bokrok kőzött.
Eddig szinte szándékosan mély lélekzet- asszonyuk neve.
Bjzítésére utasitást
Már jól előre jutottak, amikor egyik III-ite
tel szívta a májusi reggel tűdőtágitó, friss,
izalommal
ember suttogva megszólalt:
kellemes illatat, a beszélgetés hallatára azon
hites köfiyvszak— Őrmester u r ! Látja-e ? ott a vastag
Darilleux, a párisi kefekötő, kifogyha
ban visszafojtott lélegzettel figyelt:
• értőhöz, az Adó
tatlan örömmel mutogat'a ismerőseinek a ke fától j -bbra,' mintha .mozognának ?
— Rég ismerem magát, Demeter, — gyelmes asszony saját irásu levelét, amelyben
khez
Budapest, V I H
Latom i — sró '" Itelpatae,
relés szempoutjából.
hangzott a suttogás — i bevallom, bogy 4 fóiiatta" T e l e ^ h o g T ^ K l á t , Mariannát,' — I mindjárt megtudjuk, vannak e sokan?
Vjnrsel
383 66
eb lépését figyeltem, de nem
letörző KönyvszakPercekig
r,em találok
l a a n t - arra
arra i mint azt egykor
•
' .
..
!. s 1
\
,Lehúzódtak.
,
D„__„
:^ csendben
. . J k . . Cfigyelték
megígérte,
— .férjhez
adta
okot, hogy »igent« ne mondjak. ígérem, De hogy férjének bükköshalmi birtokau olyan a fa melletti ino/.ast, majd Demeter nyugod
Jteit védi.
meter, hogy igent fogok mondani, bogy aem állási adott, hogy Marianna jövőjét illetőleg tan célba vette és odalőtt
kl.tesét revízióját,
leszek a inas felesége, d e h á t . . . mégis . . . semmi aggodalomra nincsen oka.
« , tarsüzleti és
Nem voltak sokan, csak'hárman voltak
Tárjunk még, várnunk kell meg valamennyi
es órakönyvelést,
nagy
Ettől kezdve a párisi kefekötö egyre és riadtan futotuk három felé. '
időt. Mindketten, készületlenül vagyunk arra, nyugtalanabb lett, egyre lázasabban készülő
lArrését
Tüzelj ! Levenni ÖVet! — suttogta De
hugy ilyen hamarosan összeházasodjunk.
s
é
g
e
kedvezmeay-iett I
dött gyermekei látogatásara; amire aztán végre meter, nehogy hírül vigyék, hogy itt vagyunk,
— De táláu még a kegyelmes asszony eljutott: a bükköshalmi—birtokon mar ggy
tüzellek. Ti menekülő alakok élettelenül
I
is rossz néven venné, — hangzott tovább a gömbölyű arcú, kék szemű kis embeikét,mint omlottak, össze.
—
nő suttogása, — ha. igy, ilyen váratlanul itt unokái mutattak be az örömtől könnyező:
Demeter embereivel most mozdulatlanul
hagyuánk öt, aki mindig olyan nagyon jó volt párisi kefekötőnek,
i figyelt tovább, vijjou nem lesz-e a mozgás
hozzánk.
Amióta a kegyelmes asszony bükkös nak valamilyen folytatása ? Nem.Bokáigsemmi
A suttogás most egy rövid ideig elállt halmi birtoka a földieken all, azóta olt soha nesz. Lassan, óvatosan tóvabbkiisztak,'- hogy
A kegyelmes asszony azonban mozdulatlanul Senki nem örült ugy életnek, mint Jnhasz De- : meggyőződjeuek az összeomlottak >igazi< Ősz
bajok
"tovább ügyelt. Észrevette, hogy róla is szó méter feleségével és apjukkal, a párisi kefe- szeomlásárol, ho-y nem. volt-e ez csak olyan
:l é s e .
esett; fokozottabb érdeklődéssel figyelt Kevés kötővel. Demeter még napok multán is köuy- ! megtévesztő összeomlás. —
idő multán férfihang törte meg.a csendet:
nyes szemekkel ismételgette:
Nem Mindhárman élettelenül, eltorzult
ler Á r p á i
A kegyelmes asszony jószívűségére gon
— Apam... Édes apára... Edes jo -apám! arccal holtan feküdlek: Megbékéltek.
dolva, csak bátorságot nyerhetünk arra, hogy
Demeter emberei a megbékéltek fegy
És mindannyiszor mflegeu átölelte, ma- I
neki is bejelentsük szándékunkat,-—hangzott
hí
Ara 2 40 P.
gához szorongatta. S mindannyiszor a rajongd . vereit összeszedlek, ő maga pedig mindegy i
a férfi hang, — hiszen jól tudjuk, hogy őf. a
szeretet legőszintébb hangján mondotta el, ket megvizsgálta közelebbről, is, hogy valóban
jótékonysága tette ismertté, remélnünk kell
hogy mily Jól esik ezt a szót mondénia. amit megbékéltek-e, mialatt egyik őrökre megbékélt
Irta: Dl. bunk k i a d ó tehát, hogy minket se vetne ki kegyeiből..
életeben ő soha senkinek nem mondhatott ellenség előtt térdre omolva zokogta:
— Ez igaz, — hagyta jóva a leány,.— eddig.
— Apam, édes jó apam !
de éa . . . még sem merem, nem merem-még;
II. klttü.
Ddtneler néhány szóval mindent elmon
Nem mondhatott, mert hiszen még namégis csak készületlenül vagyuuk egyelőre.
gyon beszélten, nagyon apró öntudatlan em dott embereinek, akik meghatottan : térdre
A~kegyetrnes asszony mindent megértett berke volt, amikor a végzet elragadta bölcsője 1 ereszkedve együtt mondták vele:
8 mintegy belelaradva eme lélek mélyén rejlő mellről az apat. Ő nem mondhatta: őt nem
>..és boc asd meg a mi vétkeinkét, mi- i
titok felderítésében, jólesően ereszkedett vissza i.-i tanították erre.
képpeo mi is megbocsátunk az ellenünk vét- j
E. János
karosszékébe.
A bükköshalmi pusztán most meg az kezöknek . . .€
' . ' ' . > ]
gtló.
— Szegény Demeter!.. . JI.-iri.nina!..
idő kereke Is kétszeres gyorsasaggal forgott
És lajó szivük harmalcseppjei szomorú
adás 74 magya— sóhajtott a kényelmes asszony és apró és addig forgoti, hogy,a* édesapának — lajó lénnyel csillantak meg a .békésen derengő
szürke szemei két szerető szív eggyé olvasz szivvel unyan — líiégis búcsúznia kellett Bu- reggeli napsugárban.
I pengő.
Adamcsdk'Gdbor.
tásának terveit tükröztette vissza, felállt, egy c-uzaskor azonban öveire borultan könnyes
r á d i ó i l |iadóhivatalában.._
ideig mosolyra derülten merengett s mintegy zokogással. zokogta:
akaratlan mozdulattal a csengő felé nyúlt:
— Ha I-teu m-"g"iigedí, öreg napjaimat
grai
csengetett.
_>. '
itt-fogom eltölteni. In a magyar Alföldön, a
— Parancsoljon, kegyelmes asszonyom. bilkköshilmi pusztán, abol minden oly cso
ü l
— nyitott be Demeter félénkeo, alázatosan, dalatosán szép
muzsikáló, ahol naponta a
— Mariannával együtt jöjjenek be, — kakasok csoda! tt s ?zinfóniajával kezdődik H
s z e
volt a kegyelmes asszony rövid parancsa.
a z é l e l s alkonyakor pedig a magyar uóla
Demeter sarkon fordult es rövid idő edés bu-.in zengd melódiája cirógatja a fáradt
Legke
múlva Mariannával együtt tért vissza.
le kekel. Ha I-ien meye.igedi: öreg napjaimat
— Az imént lefolyt beszélgetésüket hal itt fogom eltölteni I
lottam, — kezdte a kegyelmes asszony, —
«
mindent megértettem. Legyenek tehát egy
Az elet nyugalmas lolyásaba azunbau
máséi, ha ugy akarják. Semmi kilogásom bélekavarodott a reményeket Osszeromliolö s Elvállal minden e szakmába vágó
rendbehoztuáj
ellene. Mindkettőjüket ismerem és hiszem, halálosan kétségbeejtő világháború szele. Re munkát. Festéseket jótállással. Uyászvelőjének
hogy boldogok lesznek. Amire szükségük van, ménytelen fajó szomorúsággal folytak a szen
mhák soron ktvttl 24 óra alatt el
. -I
azt az én költségemre szerezzék be. Aztán vedések kOniiyfurrasai, -amikor Bemeiért
Vargha
készüllek.
pedig, ha ugy akarják, Demetert szívesen a- az.orosz harctér, n kapott sebeibői felgyógyul
i n k á k a t )
kaim i.-om továbbra is bflkköshálmi birtoko tán a déli harctérre újból beosztották. De
és Könyvvim!
kakát,
kovácsolt
mon. Becsületes, ügyes ember, mindenre al meter itt is kitüntetésre médó bátorsággal
József k W j
V rácsot, bármily
kalmas. Pár nap múlva határozott választ harcolt Nem egyszer önként' vállalkozott leg
tanácsért i
varok, — fejezte be a kegyelmes asszony.— veszedelmesebb' hírszolgálatokra is. Bátor és.
filyel. ni m u n k á t
Könyvyic
Elmehetnek.
ügyes szolzalnniv.il lisztjei előtt is kedveltté.
efnébb kivitelben
—Demeter
-Martamra—kipirult—forró Ismerne va i e;> igy tapta most 1 3
Vállal: KA
rnegbikészít
arccal távoztak. Valami esetlen, dadogó sza zásl, hogy önként vállalkozó három émber
rendbehozta
vakkal köszönetet mondtak ugyan, ámbár rel: .dőre.
peres i
L
á j o
s
e l a d ó k .
többet szereltek volna mondám. Szeretlek
lömölkön.
vo'na szKükn-k örömlö! ángold tüzével beleA ? idő m a r jóval éjlélutánra járt. IltLapunkéi
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POLITIKAI

L A P.

—F«lel5s szerkesztő ék kiadó:

DINKQREVE NÁNDOR.

Szerkesztőség és kiaduhivatal:
Diukgreve Nándor könyvnyomdája CeildotuOlkÖl
ide intezendflk a szellemi részt nieio totrem ryei
hirdetések és mindennemű pénzijletékek

A feltámadás h i t e . —

dolga; ellenben a hitben egybeolvad a I kapcsolódik, a mulandó világra boruld
lélek hármas Mmegnyttvánulása: az ér- ! örökkévalóság világába. Koporsó, temető,
A feltámadás hitét, amely az örök- I tétem, az érzés, és az akarat s e három siralom csak átmeneti pontok az örökkékévalóság világát emeli a mulándő lét I egyöntetű munkája Által válik teljessé.- , valóságba vezető aton. A félek pedig í
határai fölé, húsvét ünnepe plántálta az A hit (a hitvallásos élet éltető eleme) j koporsó, a temető, sírhalom lelett áll a
emberiség életébe,- Amig hite nem volt, j tehát az egész lélekre kiterjedő tevé-I odaemeli magával az ő nemes aikotátudása körében mozgott az ember s j kehység, a léieT lélegzete, élete. E fo-1 aait is. Ennélfogva, minden ttttki Rikotál
tudása terjedelmével bővült látóköre. I galmi különbözőség adja meg a tudás | enyészete csak látszólagos, nem egyéb,
bit természetében fennálló különbö mint nagypénteki esemény, amelyre
Nemcsak az egymásra következő kor
szakokban, de egy egy korszakban is a 1 zőséget. -A tudás" tevékenysége csak a előbb-utóbb felragyog a húsvéti nappal
tovább haladást mutató tények egész látható, tapasztalható dolgokra szorítko fény. Nincsen örök sirja az igazságnak;
sorozatát gyújtja fel az emberi tudás I zik; a hit a láthatatlan dolgok világá mm fog az enyészet hatalma az iroda
keze, úgyhogy egyre növekedik az iame-4 ban is bialon jár. A tudás csak a csil- lom, költészet, művészet fenkölt alkotá
retlenség rejtett világában Mégis bár lágokig emel re), é V a hit felemel a sain; a lelki Tnegalapnzáeu emberi in
mily óriási méreteket ölt is az emberi csillagokon túrra is. Igy válik a bit a tézmények megdönthetetlen erején. Sor
tudás haladása, egy határozott vonalnál nyugodt élet és biztos fejlődés alapel suk lehet ideig-óráig golgotai sors, de
megszakad,. mint ahogy megszakad az vévé, különösen akkor, amikor magában örök éleire jutásukat végleg meggátolni
ember szabad mozgása a világűrben ott, a fellámadás eszméjét, amely a lelki nem lehet. & 1 1 1 végleges enyészel, űrök
ahol a csillagtestek vonzóterült ténekba- élet szükségleteit mind az egyén, mind bxtkás illeti az igazság ellenségeit, a
I tárvonalai érintkeznek, Aludáat megakász- az egyénekből összetevődő különböző gonoszságot, a hamisságot, még akkor
rsadalmT és nemzett alakulatok szem- is, ba látszólag a diadal,-az uralom
; tó eme határvonal a természeti, kapcsolati
; világ terjedelmi határvonata Ami ezen | pontjából a legmesszebb menő határokig lidércfényében sütkéreznek.
A feltámadás hitének tehát döntő
I tul esik, az kivül álla tudás területén,, •i t9ljes mértékben kielégíti.
Van .megmaradás, ván örökkévalí- szerepe van a nemzetek sorsában is.
-erre.nézve a ludas legfeljebb csak feltevésekre, következtetésekre szorítkozik, ság! E-t hirdeti a feltámadás hite. Meg Ez visz történelmi hivatást a nemzetek
1 azért az itt e éri eredményeknek abszo maradása, örökkévalósága a léleknek, a életébe. A történelmi hivatás pedig az
lút értékük nincs. Mivel e szerint a lélek alkotásainak s mindannak, amiben Örök megmaradás utja, mert magasabb
tudás munkája korlátok közé van szó- I ezek formába öltöznek. Amint a lermé- szempontból a történelem örökkévalóság.
I ritva, a tökéletes fejlődés alapjait lerakni • szeti világban nem vész cl semmi nyom- Csak annak a nemzetnek van jövendője,
j nem tudja, kielégítetlenül hagyván az j, (alánul, amint a napsugár és esőcsepp amely á feltámadás hite alatt életét
i ember radikális érdekeinek a kielégítését. csírázást, fejlődést előmozdító erővé, Isten szolgálatába állítja; amely nem a
A hit emeli a l*lek szárnyait a tu színné, ízzé, virággá, gyümölccsé, életté a jelennek él. hanem a jövendő dicső
dás előtt bezárult világ rejteltms biro változik a növények országában, amint ségének s nemes élet munkáia által a
dalmába. Van tudás a bitben is, egyik a lehulló csillagnak uj élete kezdődik jelent csak azért gazdagítja, hogy általa
alapvető vonása a hitnek épen a tudás, ! abban a csi'lagtestben, amely magához gazdaggá tegye a jövendőt. E célból
a bizonyosság, de a hit mégis több a ,f vonzotta s magában egyesitette; amint felszínre hozza s felhasználja a múltnak
Indásnál. A hit a tudás alapján álló;| a föld mélyében végbemenő változások, értékeit is s amikor igy kialakul életében
életnek beolvadása az örök istenségbe. 1 átalakulási folyamatok értékes produk a mttlt, jelen ét jövendő szoros kapcso
Ez a beolvadás a hitnek másik alapvető tumokat termelnek; az ember élete is lata, élete történelmi hivatássá válik.
Ha volt valaha sxűksége valamely
vonása. A tudás inkább az értelem j állandó folyamatot nyer, azzal a különb
séggel, hogy az emberi életfolyamat bele- nemzetnek a feltámadás hitére, ma van
Irta: Szabó l á t t á n .
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Alakok.

.Mert meg kell jegyeznem, hogy Adarn fia tartotta készeniélben.
Alig tesznek meg azonban egy kutyabácsi a megtakarított pénzén szőlőt vett s
L
;
mióta (elesége meghált, mindinkább megsze futásnyí utat, lóhalálban vagt.it ntánnk az
egyik kociie, aki messziről kiabálni kezd.
Somagyi Ádám. .
rette a kadarkát.
— Somogyi dfI — a kályha össkedült
A tiszttartónál a USbbek közt .egy cse
Akkor is oly nehezen melegedett (el az
Somogyi hidegvérrel, mintha nem is neki
idő, mintha a tavasz örökre késne. Reggelen répkályhát kellett összeraknia. Adám rakta,
ként — pedig már április volt — a földet tapasztotta s körben dicsérve önmagái, elme szólna ez a kellemetlen hír, visszaszól:
— Mondd meg a Gogggo Gergő naccsádér lepte el, akár csak Somogyi Ádám fejét. sélte, hogyan vonult ő be Aszabra ezelőtt 20
goa, tekintetes nrnak, hogy Örökké nem tarthat.
A kornyéken mind-nki ismerte, hisz ő esztendővel.
Fiaihoz pedig igy szólt. — Legalább
- — Mert agy volt as, — kezdte — hogy
volt az egyedüli kőroives. Híres volt munka
jaról a hetedik határban 15. Télen azonban az egy házat akartam, ott csinálni. Velem jött a most lesz munkánk pár napra, mert majü
ipar tág teret enged a csapongó fantáziának, Pálinkás Károly, még a Makkos Dani sógorom cSák talárok okot.
Da mintha a régmúlt akarna megismét
mert ilyenkor a kanál, a serpenyő kihnll a is. Jó világ volt az instálom. Két segédem is
volt. akik "előttem vitték az »ölesléeet«. Amint lődni, as utou se vége, se boeaza az ÖkOrlokezéből.
Jó idők voltak azok. Fegyvert az tartott a falumból kifleamodaok. látom, hogy áZ utoh gatoknak a a béresek eszeveszetten kattog
magánál, aki akart. Persze Adám bácsi az egy sereg siheder kamasz jön ökrökkel és tatnák.
Adám bácsi kifogy a türelemből s oda
elsők között Volt, hiszen 8 korán, későn az erősen pattogtatnak. Hé Jancsi! — szolok az
erdőkön járt kereszlOl s félbelett vo na is talán egyik segédemnek —fogják keresztbeaz^atat szól fiának. Durranás fiam közéjük, hadd
és ha az életetek kedves, ne kerüljetek nekik. tudják meg, hogy »urral« állnak szembe.
Savanya Józsi híveitol. De 0 nem felt.
Pali begyújtja a mordált.
— No éa? — kérdi kíváncsian á tiszttartó.
- r - i GsagenbergerlTán a . . . gróf tiszttartója
»Dnrr.« »Reccs 1«
— És? — tessék elhinni, hogy már
beirt neki,, hogy holmi javításokat kellene
Hát uramfia, a mordály csűre szétnyí
messziről lebicsaklottak az ötről, be a földekre.
eszközölni húsvétra. lott,
mint
a bazsarózsa.
Adám mester ötölt a kora tavaszi, job- Bizony, Inat álom, igy íimtui.
— fc» a tere*tta)»l. Te kölyök, mit
Közben a kályha is elkés/UIt: a nap
baa mondva a megkésett tavasai első munka
Pedig hlrágvó vörös képpel becsikorgatott lz csináltál, oda . a drága fegyverem Mit raktál
alkalmának.
a csövébe ? .
,
Béggel két fiát is magához véve meg ablakon...,
— r Semmit éd'á apám, ( M l a gyertyát
— Az éjjel fagy. — mondta Adám mes
indultak a •Görbec hegyet) keresztül. A kanóeos mordályt természetesen vitték" magokkal. ter, — miközben ar htblsó iképltO mózdnla- dúgtarb bele jól, hogy el ne vesazen. 0 ...
Virág helyett igy nyílott húsvétra .Anno
BOt aa öreg Somogyi egy arái gyertyát is 4 -tokkaí átadta rendeltetésének a kályhát
A tisíttartrt ilBkMle * Somogyi aram 1870.« Somogyi Adám puskája. .
adott oda Bálint fiának, számítva arra, hogy
megindult fiaival hazafelé. A mordályt a Pali
visszatérőben bekukkantanak a pincébe is,

2. oldal.
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ontes „SINGER" himzö és varrétairfolyam.
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szám.

Egyházasberzsenyl ár. Berzsenyi Jenő
földbirtokos, a 'régi főrendiház volt
tagjának temetése.

Impozáns külsőségek kOzt es Vasvármegye társadalma minden rétegének meleg
Értesítjük a mélyen tisztelt közönségei, hogy április hó 7-iki
részvétele raelett helyezték-"április 1 én d. u.
3 órakor a kemenessOmjéni sirboTtbao örök
kezdettel Cel Idoma tkon egy tavaszi nagy
nyugalomra, dr. Berzsenyi Jenőt, a dunántúli
I ág. hitv. evang. egyházkerület volt felügyetőiét,
a regi főrendiház volt tagját, Vasvármegye
von főorvosát és a celldömölki választókerület'
volt képviseőjet, aki március 29 én déluiau
rendezünk, melynek látogatására meghívunk minden „SiNGEB"
háromnegyed 4 órakor 86 éves .korában el
vajrógéplulaidonost.
t
-... .
hunyt' Mar a kora délutáni órakbau sUrü em
bértömegektől feketéllett a kemeiiessömjéui
Ezen alkalommal mélyen tiszteit vevőinket alapos díjmentes ok- kastély-parkja, eijöttBk_a_ szomszéiips. -Jatvak.
"latásban részes'ljak a „Singer" varrógépek és hozzávaló
lakói, hogy bucsut vegyenek Kefoenésalja, de
készülékek h a s z n á l a t á b a n .
az egész megye nagy halottjától. Egymás utan
Tanítjuk t o v á b b á . d í j m e n t e s é n : fehérnemű é s harisnyatömést a.
-^érkeztek j_tosziaruj_bPiój!Óldöti3égek.- a ke
• S i n g é r e v a r r ó g é p e n , fehér é s színes hím;-.,»l a »Singer« varrógépen,
. jieuesiömjéui pulilikai köz»ég, az ág. h, ev.
leanyegyfaázközség, az ev. nőegylet, az Ónk.
a modern i n ű b i m z é s összes fajtáit, mint madeira, ajour, monogramm
tűzoltó egyesület, a levente egyesület, az ev.
és smyrna munkálat.
ifjúsági egyesület, valamint a meleg részvétét
Részvételi bejelentéseket a tanfolyamra felvesz Hellént Sándor
tolmácsoló merseváti tűzoltó testű el. Valósáur Celldömölk (Gyógyszertár épület): Kiváló tisztelettel:
" gos koszorúé, dő borította a magyar és a külföldi klasszikusok műveivel teli könyvtárte! rémben felállított díszes ravatalt, midőu meg
érkezik a gyászszertartás: végző 0: Kapy Béla
Kossuth Lajos-utca 30.
dunántúli evaiig. püspök titkárával László
Miklóssal; valamint dr. Mesterbazy Ernő je| leolegí egyhazkiírületi felügyelővel és elhelyezikarra szüksége nemzetünknek. Mert nehéz cius elején szerzett permetezőgépe íiéní hatalmas koszorúját; te-iűletiieg-vett részt a
kálvária utat jár, Golgotája sötét árnya
bírja a munkát s az elöljáróság kényte temetésen a celldömölki járás, tisztikara dr.
bar teljesen elvész a i'jvendő dicsősé len m é g egy gépet rendelni. Eien egy G-rliis Elek főszolgabíró vezetésével és .ugy
ges képe. Egy évtizedet meghaladó nagy h ó n a p alatt a kedvezőtlen időjárás d a c á r a ők, mi: t a Vasvarmegye alispánja dr. Horváth
pénteki szenvedések
között
remegő 20 kertben 510 gyümölcsfát permetez? KalmaiTteszik le aj vármegye-volt főorvosá
nakT Jíiujorsóje ineTIé^az .elismerés és kegyelet
szivvel kémleli a nagy virradal_első teteit meg a - k ö z s é g , — :
fkoszorúját Megjelent a soproni tudományfénysogarátr Áz ezt ellakaró sötét felhők
Büszke lehetne^fá- 6eHdöm61k-i
... tetőben—drr
közé ujabb sürü felhőket bocsátott az járósága s közönsége, ba a gyümőlcsja Dsak^Janos dékán,- vgyetemi-taoar, valamiül
elviselhetetlen gazdasági válság terhe, kezelés «Tén legmegfelelőbb mo.ijat-' itt a soproni vvaug. gyülekezet részéről Haozmanó Karoly íéikész.
ugy hogy nemcsak a nemzeti keresztet valósítanák még legelőször.
M-ej-lentek a temetésen és legnagyobb
vonszoljuk, de vonszolnia kell szinte
Nem kell hozzá különös képesfégv
minden egyénnek, minden családnak és hogy az elöljáróság ezen tervét megért részt kuszorut is hoztak a következő előkelő
társadalmi intézménynek a maga külön hessük 8 kellőképen méltathassuk. A ségek: Dr. Tarányi Ferenc Vas és Györaörey
György Zalavármegye löispánja és leánya, dr.
keresztjét is.
permetezőgép és felszerelés törlesztése Ű-tffyLajo: ny. főispán és felesége, dr. Mester
Magyar testvérem! Szomorú jele
sokak között megosztva, jelentéktelen; hazy Ernő ny főispán, egyházkerületi felügyelő,
dukai Takách Ferenc és kottái Vidos József
nünk szomorú éjszakájába csak a feltá áz anyag, nagyban rendelve, jelentéke cs. es kir. kamarasok, vitéz Herleleody Béla
madás hite velit világító fényt. Ez deríti nyen olcsóbb ; a kitanított munkás, foly huszarezredes, Spissich János, szentmártoni
fel a jövendő dicsőségének tiszta ragyo tonos ellenőrzés mellett, a munkát meg Rado Lajos, Ajk-ty Elemér, Berzseuyi Dezső,
gását is. De nem az egyesek hite, nem bízhatóan végzi : az eredmény tehát el Bárdossy Zoltán és felesége, Horváth Ernő és
felesége, Károlyi Endre és családja, ifj. Beris talán sokaké, hanem az egész nemzeté. nem maradhat.
zseni: Jenő ésfia,szentmártoni Radó Kálmán
Aki
kételkedik,
vegye
figyelembe,
Lesz feltámadásunk! Lesz boldog
és ifj. Rado Kálmán, dr. Pietnits Ferenc korhúsvétja nemzetünknek. Csak akarnunk hogy a külföldnek éppen azért adózunk, maoyfötanáosos, Jánossy Gábor orszgy. kép
kell! Nem elég az ajkon a feltámadás mert ott szakszerűen s gondosan végzik viselő, dr. Havasy Béla, dr. Bertha Benő kir.
bite, lelkünkben, életünkben kell meg a gyümölcsfák kezelését Tegyük mi is jarasbirosagi elnökök, dr. Hetthessy Eiek. dr.
ázumrak Ziltán, dr. Seregély Pál, dr. Holéczy
valósítanunk mindegyikünknek;.- í , . azt s akkor nem adózunk neki.
Zoltán, Zimmermann Péter, dr. Bisitzky And
Hiszek egy Istenben,
A község a gyümölcsfák "permete rás, dr. Pintér József, földvári Sohmidt Gusz
Hiszek egy hazában,"
zését a következő feltételek mellett végzi: táv, Deutsch Mór és családja, Háczky Egon,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
a munkás órabére 50 fillér, a perme ifj. és idősb Nuokovics Dénes, Berzsenyi J .
Hiszek Magyarország feltámadásában I
tező anyag literje 2—5 fillér, a perme Józsefné és fiai Miklós és László, Ozv. Németh
. -..
Amen. - tezőgép használati dija óránkint 10 fillér. Imréué stb.

díjmentes himző és varrőtanfolymot

Singer
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varrógép részvénytársaság Pápa

püspök az"«
mély bölcséi,
mégis nemű
ségétől is vi-,.
»n«m bii I M I
iesiteni bu, melpT]
ö-rzseoji J M
a kemeiies^Onijés
öröí -álmát 4 "ű
és miközben az ,
haza . otthonukba, i
kornyék falVaitaM
pedig elszéled a i
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A gyümölcsfagondozást
végezze a község.
Kétségtelen, hogy ez lenne a leg
helyesebb megoldás, mert az egyes vagy
nem ért hozzá, vagy ninos módjában,
vagy oem törődik a gyümölcsfáival. Pedig
az egyre fokozódó szegénység arra int
bennünket, hogy a jövedelmi forrásain
kat megtartsuk, sőt fokozzuk 8 hogy a
külföld terményeiért minél hevesebbet
fizessünk.
= r =
Magyarország évenként negyven
liüllió pengót~fizefr" a kfrtfoldnek gyü
mólosért, holott, ba megfelelő szakérte
lemmel kezelnénk a gyümölcsfáinkat, mi
- kaphatnánk a külföldtói százmilliókat.
f '•.
Ez a meggondolás indította Celldö
mölk nagyközség elöljáróságát s képvi
selőtestületét azon elhatározásra, hogy a
gyümölcsfagondozást .maga veszi a ke
zébe. S ugy látszik, hogy a község la
kosságánál megértésre talál, mert a már

Miután a dunántúli evang. egyházkerület
nagyszámú küldöttsége D. Kapy Béla püspök
és dr. Me-terházy Ernő ker. felügyelő vezeté
sével tisztelne", és kifejezte részvétét a gyá
szoló család előtt és az urodalom régi hűsé
A község lakosságának saját érdeke, ges cselédsége kivitte a koporsót a parkba:
kezdetét
vette a gyászszertartás. Közének el
hogy a mozgalomhoz teljes egészében
hangzása utan dr. Kapy Béla dunántúli püspök
csatlakozzék, mert csak jgy^ érhetni végezte arszertartást Molitórisz János esperes
el teljes eredményt. Ugyanis a nem gon és Nagy Sándor lelkész segédletével, a környék
dozott gyümölcsösök a betegségeket a papságából a püspök körűi csoportosultak a
következő lelkészek: Vargha Gyula ny. espe
gondozottakra is átterjeszthetik.
Az előjelek után ítélve reméljük, res, Zougor Béla esperes, Szabó István, Mód
Aladár,_Vieist. Vilmos, Varga József, Nagy
hogj^ soföÜáróBíg^BirwtjeiBBamzí^ István, Hanzmann Karoly, Gsaby József, Bojlen és korszerű tervének megvalósítását sza János és a tanítók kOzOl: Gősy Ferenc,
a község értelmes közönsége elő fogja Szabó László, Ludván János, Pap Sándor, Tóth
Dénes, Szabó Jenő, Gaál Sándor, Szakái? De
mozdítani.
R. i
zső és Patyi László.
Kapy pűspOk magas szárnyalású éa
4 középiskolát végzett
az elhunytnak a' baza és az Anyaszentegyház
érdekében kifejtett közhasznú tevékenységét
ff i u t v a g y
l e á n y t éa
hervadhatatlan érdemeit gyönyörű szavak
kal domborította ki; beszéde során idézte É-i
püspök Barzaenyi Jenőnek az egyházkerületi 4
felügyelői .méltóságba történt beiktatása alkal
mával
mondott beszédéből e szavakat inkább
felvesz Szent György drogéria
Celldömölkön.
(Példa: egy 20 darab 5—6 éves gyü
mölcsös téli permetezése 2 P 70 fillérbe
kerül. Nagyobb fák permetezése termé
szetesen többe kerül.
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pinknak, hír- ! j
Előfizető
detőinknek, mg lak, valamint ! i
lapunk lóakanüi lldog húsvéti <
ü n n e p e k e t kii
" Lelkészji
B E y i ág. b.
ev. gyülekezet a
"jnegüresedett lelkészi- ailásnl mbaton Kutas
Kálmán szegedi,
aegerszegi lelkészt jelölte.
si Lajos máv.
Elhunyt
nyugdíjas 80 evési |n éijel elhunyt
szvét mellett
Temetése szerdái
fulyo hó l é n
Kepvise
Sieti ülésen a
10 órakor tartott
a képviselökövetkező ügyeksf
testület.
et GelldömöiAz országú
ye törvenyhakön felállított
l
tósága jóváhagyta
|kat
a község
A községi '
itarozata
alapképviselőtestülete
|ztositó intézet
ján az Országai
rozatot a várkötelékéből kii
ma.
megye törvényit
igét a képvi
özv. Rib*
sg, mert neve
selőtestűlet nes
zett soha sem rok| lakos. Wittvolt regebben,
mano-fóle lékll
tehát alsósági sti
hogy a SallérBejeleoti U
féle telket Csupor fte meg négyBzögölenként 10.10]
Celldömölk r tésí szabályrenf« Jaltatik, hogy
deletet alkotott,
az üzletek kilogp j oca 2 pengő
téri, hogy tOrolfizetendő. Az ip
képviselőtestűjók el ezt a bit
ugy döntött,
1et az elOljT"
íja négyzetmébogy ezeknek a
terenkint 50 filMa-J
községi foldVasutas "
djak bérbe é r i
területet Kutasi I
40 P bérfizetési
földeit többekA község
nek bérbe adtakj szerződéaeket a
képviselőtestOW;
. A község" lizlositást kötött
& Tarsaságnál,
az Első Magyar
ákozólag bárom
Faiskola
Pedig Pasztory
paTyazaTAntaL kertész, * j >oa ügyvéd és
Biozíoger IgaaoW lyaztak.
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A képviselőtestület Riezinger Ignácaján
latát fogadja el.
'
Daoes Eriid 300 P 6zelesí előleget kér
havi 50. pengős lefizetés mellen. A képvisetőj testül zt a kérelmet méltányolta és az előleget
[ megszavazta. [
~
.
<•
Celldömölk bánhalmi u t . kiépítése régi
l nhaj. Néhányszor már foglalkoztatta a képvi
I selötesiIlletet is, de még mindig csak a tervezI gelésnei tartunk. Az elöljáróság a" mai ülésen
' azt javasolta, hi»gy a község járnijon, hozzá
a költségek harmadrészével, mely I b. 19.000
pengőt tenne ki. A 'képviselőtestület elvben
hozzájárul.
Dr. Pintér Józset vezető jegyző négyheti
betegszabadságot kér, amit a képviselőtestület
megadott.
. .
"
.'
Gróf K i r . l y volt községi pénztáros és
fogyasztást adokezelőuek a községi szolgálat
ból -való megválása következtében havi 50 P
'• kegydítat állapított meg a képviselötestOiéf. A
kegydij megállapításánál egy kis vita volt,
mert voltak, akik magasabb kegydij megalla
' pitasat kérték, végre is az 50 peogő mellett
döntöttek. Gróf' Károly 27 évig szolgálta a
községet becsülettel, épen azért jobb elbánást
. érdemelt volna.
Dr. Zongor János ast kéri hogy engedje
i meg neki a képviselőtestület a vo t röm. k.
iskola előtti térségen drotkeritéss I körülhatá
rolhasson egy bizonyos területei, hol ő a
I nagysimónyi i faiskolájában tenyésziett oltvá\ uyait arositha--1. A-Jtép
ezt nem
7 engedte meg.
A képviselő:estűl-t az elöljáróság javas
. latára megállapította a bérautók viteldijait

I

csoport híveit, hogy á~"Myó hó 6-an hétfőn '
este 9 órakor a Kaszán \ helyiségében tartandó
megbeszélésen ré-ztvenni szíveskedj, n -k.

Szerencsétlenül járt fuvaros. Rosta
Ferenc helybeli béríusiozó-mull hétföo a
Sághegyről koc jii bort fuvarozott Celldömölkre,
de a NemesdöniöiSFü c a szekere valami ok
i miau felborul és a rajta levő boroshordó a
I fuvaros fejet ö.szetört . Rosta Ferencet ájuP
I tan szedték össze a tövezetéO' és az első
! segélynvnjiá' nt.m mentőautón beszállították
| a szombafhelvi kOzkorhazba, hol műtétet vé
gozlek rajta. Jelenleg idehaza a lakásán ápolj jak. A betegsége igen súlyos, de az edzett,
1 erős természete talán megtud birkózni a su! lyos sérü essél."

Május e l s ő vasárnapján

A csshsk terjsszkedése Magyarországon. Régi óhaja a Cseii iparnak, hogy. beke
beiezze magába Magyarországot és meglojtsa
a gyermekcipőben jaró magyar ipart A cseh
erőszakoskodás eredménye a/, lett, hogy meg
vásároltak a Ganz Daoub.usiól a kístarcsai
műhelytelepet és itt rendezkednek be ripő
gyártásra. A c s e h cipőgyár nemcsak cipögyar- tásra r ndezkedik be, han-m megkezdi a bőr
' gyártást is é- így nemcsak •« magyar cipő}
iparosok keny-rét veszi el, hanem nagy konkurrenciál csinál a bőrgyáraknak is. Sajnos,
ugy áll a helyzet bogy egy kis tanítás nem
,- árt a bérkertéinek, de e z e k e t nem ezen az
nton kellelt volna megrendszabályozni, mert
: ebből a harcból a csehek kerülnek ki győz
j lesen. A szombathelyi cipőiparosnk és az iparI testület tiltakoztak a csehek belolakodása ellen.
A halirokkantak, hadiözvegyek, hadiár
vák Nemzeti Szövetségének celldömölki járási
csoportja folyó hó 12 én délelőtt fél 11 órakor
| tartja é>i rendes közgyűlését, melyre a tago
kat eznton is tisztelettel meghívja a vezetőség.

1

Az Iskolánkivüli népművelési előadás
e héten nem vasárnap, hanem hosvél hétfőn
6 án délután 4 órakor lesz a városháza ta
nácstermében. Ezen előadáson kívül már csak
egy lesz, április 12-én. amikor ut 1930—31.
évi e.őadas sorozatok befejeződnek.
Tsnnisz. A CESE tenoisz-szakosztályá
nsk vezetőség" ezúton i - felkéri a lennisz-

faiskola rt. C e g l é d
gyümölcsfát
díszfát
f e nyöt
rózsát
stb.

r
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Unghváry László |

Elhízott egyéneknél a természetes

•Ferenc Józset« keserüvizlrara hatal
masan elómozditia a bélmúködést, a
testet könnyeddé teszi s tiszta fejet -éa
nyugodt alvást teremt. Az orvosi szak
irodalom kimutatja, hogy a Ferenc József
viz a máj és végbél felé irányuló vértódulásoknál, valamint aranyérnél és
pröstatabajoknál is áldásos hatást fejt ki.
A Fenne József keserűvíz gyógyszer
tárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.

a Kaplsztránok előadják Pelle:
Vlüariiuk Cttnü d&rfibját.
!
:
i
:

14

olcsón
szállít.

Árjegyzék ingyen.
tették a közöoséget Az előadásra kerűiödarab
a Dollárkirálynő című operett'3 (elvonásban
A meghívók a hét folyamán már szétkO-detiek'
Fejbsldtte magát. Németh Károly osiffyasszonyl.il vendéglős Nagypénteken reguei ha
lántékon lőtte magát. Súlyos sérüléseivel beszallitottak a helybe közkórhazba. Állapota
súlyos, de nem életveszélyes.
'.
~-

Grafológus. Surína, a hazánkban évek
iirijzaJán_al_kilBiiO eredménnyel működő köz
ismert magyar grafológus eschirológus, körül
belül 10—15 sornyi tiu arai írott kézirat alap
ján pár perc alatt meg .merteti önt a saját . - Nem akar megjönni a tavasz. A föld
vagy az ön által i-men t óhajtott egyén teljes munkákat nem kezdheiték el, mért i k he.y.-n
jellemével. Ezy darab rövid jellemrajz dija 1 víz áll a mezőn, nem lehet szántani, sze
V. Resziete-en kidolgozva 2 P. Lapunk előfi kérrel, állattal ramenni. A tavaszi árpának
zetői a felmutatott' nyugta során felárban kap- vetésévt I már elkéstek. A szőlőkben néma
csend van; a fagyos talajnak, a kapa gyenge,
nat jellemraj,,,t jadztjéjflfcel
laiBjal - -stiFTielyeu fák Ültetésénél csákánnyal tönk a-—- délrlöit 9—12 Í J . " délután 2—8 óra között tenyérnyi fagyos földréteget De -ziv,,-enoda-—:—
Va=ar ter 2, volt polgári fiúiskola épületében. ' tartanánk a hatunkét a jótékony napsugárnak.
Nagypénteken meg poros, szeles idő volt téli
kabátban jártunk; hogyan moshatta a holló a
fiát — ilyen nagypénteken?

í Zongorázok figyelmébe!
Lipovniczky S z e v é r

zongorakészitö-mester Budapestről Cell! dömölkre érkezeit és ez alkalommal ,
bemutatja legaiabb szerkezetű zongoráit,
amelyek olcsón, esetlej 30 havi rész
letfizetésre is vásárolhatók.
Régibb zongorákat becserél I

i

Hangolást, börözéseket \

\ felelősséggel vállal. Vidéki meghívásra
készséggel megjelenik.
I Bejelentéseket e lap szerkesztőségébe kér.

A drogéria és lllatszerüzlatsk húsvét
vasárnapján reggel 7 óratói délután 1 óráig
nyitva tarthatók:
~~7" :
Egy kis figyelmeztetés. A sok légköri
lecsapódások, a hirtelen való hóolvadás követ
keztében k japánparki tó vize soha nem ismert
magasságra emelkedett A tó .izének mély
sége ezidöszerint 3—4 métert is eléri helyen
ként A tó vize éppen az utca vonalán, a
járda mellett a legmagasabb, ami eletveszedelmessé teszi az ott való közlekedést. A ve
szély inkább a gyermekeket fenyegeti, akik a
jó idők bekövetkezése folytán majd nem ke
rülik kí a tó környéket sem és igen könnyen
megeshetik, hogy a meredek partról belecsúsz
nak a mély vízbe. A tó utlelőli része régeb
ben élősövénnyel és ezenkívül még drótkerí
téssel is elvolt zárva, pedig gyalogjárda nem

A rom. kath. egyházi vegyeskar szini\ előadását húsvét után vasárnap, április 12 én
a polgári fiúiskola tornatermében tartja, amelyre \ is volt a tó partján. Ezt az élősövenyt éa
, az előkészületek leguagyubb szorgalommal kerítést a község elöljárósága eltávolította
folynak, ngyhogy már csak a végső simítások nyilván azért, hogy a leltöltes könnyebbé
hiányoznak ahhoz, hogy a gyönyörű operett i váljon. Ez helyes is volt a munka megkönya legnagyobb precizitással kerüljön a hallga nyitése szempontjából és azért is, bogy ott a
tóság elé. Ezt annál inkább is jósolhatjuk, járda kiépíthető legyen. De viszont most, mi
mert a kiválasztott műkedvelők, nagyobb része kor a járda részére a feltöltés megtörtént,
már kipróbált műkedvelő, — akik élveze gondoskodni kell az elflljárós.gnak arról is,
tes játékukkal már több Ízben gyönyörköd hogy az életveszélyes gödör mioél előbb el-

Egy próba meggyőzi önt

kiváló minőségéről I
il kg. kitűnő keverék 2 P.
4

kg. elsőrendű keverék 2.50 P,

Mayer István utóda S z a b ő L a j o s fűszer és csemegekereskedésében.
Meinl

lerakat!

Dr. Herceg Esterházy husárugyár lerakata.

14. szám.

4. Oldal

im«pj*n

táraseftk, még tnlelötl ttítmí
ba| tenne Em
lékezünk még arra az esetre, mikor az artéai
kut futásánál ásott Tízzel telt gOdOrbe egy
kis fin beleesett és ha idejében be oem ugrik
•tána égj fiatalember, ott lelte volna halálát
Ez a veszélyes gödör sem volt elkerítve. E l
tánplaág lehetett volea az elöljáróságnak, meit
ka ódium ráháramlik minden ilyen esetben.
Mit csinál a kultuszminiszter szabad
tráiban ? A olitikus zenét szerez, a hires iró
órakai javít.-.. >Híres emberek-szenvedélyei*
címen rendkívül érdekes, riportképekkel illuszt
rált cikket közöl Tolnai Világlapja húsvéti
szama, amely 80 oldal terjedelemben, válto
zatos és gazdag ünnepi tartalommal jelent
meg. Az ünnepi szám ára 30 fillér. A nép'
•terű képeslap minden olvasója 2 pengó 90
fillérért bérmentve mégkapja Toloai Vilaglexi. kona. Világtörténelme es a Műveltség Dija
egj egy diazkötésö kötetét.

nagy választékban

D i n k g r e v e

N á n d o r

papirkeresk. Celldömölkön.
Tavaszi vasút menetrend 90 fii.
1.
58 cikk es közel 200 kép. A legpom
pásabb újdonságok és a legremekebb képek
tárhaza a Délibáb húsvéti száma, amely na
gyon gazdav és változatos tartalommal jelent
meg, A 96 oldalas ünnepi számban 58 érde
kesebbnél érdekesebb cikket és közel 200
pompás rézkarc-zeni képet tálat az olvasó.
Sok szenzációs színházi pletyka, hír. riport,
filmcikk, folytatásos regény, novella, egyfelvo
násos színdarab és nagy ' húsvéti, rejlvénypályazat leszi változatossá a Délibáb húsvéti
számát, amely mindössze 30 fillér.
Kevesebb a gólya. Hirek érkeztek arról, ,
hogy az idén sokkal kevesebb gólya érkezett ;
vissza, mint amennyi tavaly ősszel elment
toidak. Ebnek oka abban van, hogy á délaf- <
rikai Tatai tartományban sok ezer goiya pusz- '
tult el egy ismeretlen járványos betegség kö- t
vetkezlében.

Május első vasárnapján
I lapUitránok előadják Pille:
Viharunk cimi darabját.
4 6 4 oldal a Színházi
jubileumi
száma. 404 eldal a Színházi Élet jubileumi
albuma. Megjelent a Színházi Elet hosz éves
jubileumi albuma, amely szenzációja a ma•gyar taj«ági#Hsnnk éshTOmdalecliuiknnak Incze
Sándor hetilapjának jubileumi számában kezdi
el az Ismeretlen Szerző uj regényét, amelynek
a »Néma primadonna* á címe. A gyönyörű
kiállítású vaskos húsvéti albumba .Középkor,
címen Erdői Keoée irt gyönyörű regényt. A

Arpád-ucca
7.
y-zobás lakással

Jiyiségekkel azonszerkesztőségé-

Kapható: Bárdossy Zoltán földbirtokos telepén

edjünk -

Alaómesteriben.

E. János .

i '

galó.
iadás 74 magya- |

I pengő.

Sportegyesület közgyűlése. A Celldö
mölki Ezye.-bit Sport Egylet folyó hó 12 éa
Vasárnap délután 2 órakor tártja 1930. évi
rendes közgyűlését, amelyre a tagok ezennel
meghívatnak. Ha a gyűlés a megjelenő tagok
csekély száma miatt határozatképtelen lenne,
ugy az a következő vasárnap, folyó hó 19-én
fog az ugyanezen időben és helyen megtar
tatni, amely tekintet nélkül a tagok számara,
'határozatképes lesz. Tárgysorozat 1. A leg
utóbbi közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása
es hitelesítése. 2. A legutóbbi közgyűlés által
tiknktnn innv>őhivnllaá(TJalBnláanvé(;««lt m i m
kaja eredményéről. 3. Teonisz, vívó és ga
lamblövő szakosztályok beszámolnia. 4. Pénz
táros jelentése. 5. Számvizsgáló bizottság je
lentése és a felmentvény megadása. 6. Tisz
tikar kiegészítése. (A lemoodá-ok folytán meg
üresedett főtitkár, titkár, football-szakosztály
vezető, football-titkár intéző, valamint a man
dátumok lejárása miatt számvizsgáló bizoi'fságT
választmányi tagok választass. 7. Tagdijak
megállapítása és az ezzel kapcsolatos kedvez
mények letárgyalása. 8. Esetleges indítványok
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Berlandieri T. alanyon ugyanezek 5fillérreldrágábbak.
Másfajok is vannak.
Az oltványok fajazonosak.
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Színházi Elet jubileumi albumának harmadik
szenzációja Hunyadi Sándor .Feketeszaru
c-ere-uye. cimü nagysikerű darabjának teljes
szövege. A 6 -inházi E et jubileumi albumában
közli >Ün is milliárdos
24 úraíg. című
pályázat döntését A legnépszerűbb magyar
költők 1911 tói 1931 ig verset irtak miuden
évről, Karinthy Frigyi miij/ja,' ihiijen lesz
husz év múlva a Szinhdzj Étet A legncpsze
rűbb tíz külföldi iró egy-egy novelláját közti
húsvéti jubileumi albumában a -Színházi Elet,
amely szép képein és magazinsorozatain kívül
a 4egértékesebb és legérdekesebb olvasni valót
nyújtja olvasóinak. Herczeg Ferenc, Erdős
Renée, Lengyel Menyhért, HarsányLZsolt Szép
ErnŐ, Egyed Zoltán, Karinthy Frigyes, Kosztoláflyi Dezső, Farkas Imre, Beöthy László,
Incze Sándor, Kemény Simon,'Lakatos László,
Szász" Zoltán, "Kálmán Jenő, Forró Pal irtak
cikkét, verset és novellát a jubileumi albumba,
Márk Lajos, Hermán Lipót, Zádor István,
Zaschik A'mos, Gáspár Antal, Vértess Marcell,
Bardócz Árpád. Feiks Jenő, Végh Gusztáv és
Gedő Lipót pedig rajzokkal szerepelnek. Az
itt felsoroltak természetesen csak vázlatát
adják annak a hallatlanul gazdag és minden
tekintetben kiemelkedő Színházi Elet album
nak, amellyel a huss éves lap méltóan ünnepli
meg jubileumát Nyolc oldalas kottamellékle
tén a legkiválóbb slágerek szerepelnek, továbbá
Gyermekújság melléklet és Kézimunka mel
leklet vau még a Színházi Elet húsvéti jubi
leumi albumában, amelynek ára 1.50 pengő.
Negyedévi előfizetési dij 10 P. Kiadóhivatal
Budapest V I Aradi u. 8.
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Celldömölkön, ae Árpád-ucca 7.
szám alatti h á z két egyszobás lakással
nal eladó. Vevők e lap szerkesztőségé
ben érdeklődhetnek.

ot ezen lap e'őa Park Szálló
id Szemben a
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L a k i
kifogástaluj

ház.

é s á szükséges mellékhelyisegekkel azon

10°/,

nagy

és vegytisztitófióküzleteCell
dömölkön Kreiner Nővérek nöi
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