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Fejelés szerkesztő és kiadó: 

DINKQREVE NÁNDOR. 

1 

Szerkesztőség é t kiadóhivatal; ' 
Oinkgreve Nándor kooyvnyurr.dája C« IldOmOlkon 
ide i ítézendök a szeli, mi részi illető ,kuzli menyek 

hirdetések éa mind noemO pénzilletékek. 

M á r c i u s t i z e n ö t ö d i k e . 
Irta: I f j . flsbóth Fe 

Azon a nagy szent tavaszon álmos 
hideg esőben, ibolyás alakon a nemzet 
szent tavaszán, az ébredés hajnalán: a 
szabadságért, a lelkek, a szellem, á nép
szabadság diadalmas eszméjéért harcot 
a magyar ifjúság. A legszentebb emberi 
eszmékért él és hslt meg a 48 as 
ifjúság. ^ 

Imikor sz ő tetteiknek ülünk em
léknapol, amikor az 7j érdemeiknek 
áldozunk, a meghalt, a nemzet tavaszá
ból ki halld mártír sereg akkor is a mi 
ajkaokon keresztül folytalja örök ifja 
ként az örök szabadságharcát: a ma
gyarságért. 

Az a diadalmas erő, a mindent 
csak fajtánk örök tragikumát, a sok 
sötét átkot le nem gyűrő erő, amely 
otf fes/.ült a karokban s amely diadal' 
ról diadalra korbácsolta a lelkeket. Amely 
izmot feszitelt, lelket erősített és mo 
sollyal ajkon halni, hitet adott. \ 

A nftgy márciusi tettek adtak a 
nemzetnek erőt a függetlenségi harcai 
ben, A dicső napok, a kivívott eszméi 
irányították évtizedeken kérésztől a nem
zet politikáját; ebből táplálkozott, ált, 
fejlődött és gyarapodott a nemzet. Régi 
teltek történelme adott gyásznapokon 
erőt és reményt a feltámadásra. A már
ciusi tettekre hiába jött Virágos, majd
nem száz év múlva Trianon, az eszme 
él s dobban a szív, aj akarat indul a 
lelkekben, elernyedt izmok kardra mun
kához feszülnek, régi idők indáinak uj 
utakon és régi eszmék indáinak aj lélek-
bódításra. 

Itt állunk ma élő ifjúság, márciusi 
eszmék örököse. Itt állunk, zugó zápor
ban egyedül; rideg közönyben, belénk 
karmolt a trianoni sors.-Itt állunk le
bunkózott reményekkel, botorkálva cél
talanul kilátástalan életutakon, ki nem 
nyíló ajtók előtt, bezárult emberszivek 
közöli réveteg arccal; ajkunkon dermed 
a mosoly és a nagy életharcban lel
künkbe tipor a könyörtelenség. Szürke 
robotban sínylődünk, örömtelen napo
kon is a mi számunkra nem teremhet 
igás mosoly, leiket simogató édes öröm. 
és nem ölelhet bennünket szelíd emberi 
öröm. Kereső szívvel, magunkba csuk
lott lélekkel, összeroskadt .bittel állunk 
a nagy életsáncon és felettünk zug lel
künkbe riadva fekete circumdederunt. 
Vagy öleljük magunkhoz a gyönyört és 
belecsömörleni sz éjszakába magunkhoz 
ölelt drágán fizetett mosolyokért. Vagy 
keressük a narkotiumot: a nőt, a rnor-
fiumot, az alkoholt, beleszédülve isme- I 
rétien mélységekbe. Tiporni fehér lelke- 1 

ken sötét gondolatokkal. ígérni álmot 
és 'mindig csak re/menyeket hervasztani. 
Szeretnénk szólni >Bocsássatok megl« 

de ugy is. hiába, a mi lelkünkből kifa
gyott az: esamény. ' -

Hát még most sem akar tavasz 
lenni? Hát még messze van a feltáma
dás: a Húsvét? Hát még mindig hő 
takarja a márciusi vetést,. még mindig 
nem pattan rügy a fákon, gyümölcse 
márciusnak ? Hol a zöld, a remény ? 
Hol a tavasz, a szent, a fiatalos friss 
ezreket indító szent magyar tavasz? 
Már mikor riadnak lelkek nagy eszme
csatákra í 

Magyar ifiuság h t | vagy? 
— fOtöíl az Óra) Itt az idejeK 

hogy hirdessük — Isten szavát s a 
világ egyetemet belöltsük az Ő. szelle
mével 1 Most vagy söhai A sötétséget 
elűzi a diadalmas fénysugár, mely für
készve nyomai a romlás mélységeibe. 
Dén.onok láncolják körül s gyötrelme
ket s élesztik az elalvókban égő tüze
ket. Félre velük I Ébredjünk apáink 
gyermeteg álmaiból: szabadítsak meg a 
jelent a mait idők gyalázatától.* 

Magyar tfjaság? Hát nem érzed, 
hogy történelműnk szeme rád figyel s 
hógy Te vagy a felmentő* sereg,-Te 
vsgy a Megváltó s hogy Te veled áll 
vagy bakik ez az ország. Nemzetünk 
tragikus fensége Széchenyi, neked szól 
ma élő ifiuság; amikor a vészharang 
idegbortongatsa szó!: Ti vagytok hivatva 
egy sarjadék népet megmenteni, csak 
merjetek nagyok lenni. .Magyar ifjnság, 
meri, akarj nagy lenni, legyen bited, 
törj álmaid után, robbants a lelkekbe, 
korbácsolj a cselekedetekre. Magyar 
ifiuság, ha élni akarsz,"ennek s nem
zetnek kell visszaszerezni é s megsze
rezni sz életfeltételeit, máskülönben 
hitvány módra vele fogsz posztolni az 
országgal. Akarj, merj-nagy lenni.* 

A mi tizenkét pontunk: a Revízió. 
A mi programunk: mindent á fa

laért. 

RevíziótI A magyar lelkek revízió
ját I Saját, önönroagunk revíziójátI Hi
tünk, gondolkodásunk, közéletünk, kol
eránk, WU'r**'* «1 8** d »*f* i jMpWnk 
revízióját! Mindent a faluérti A jövőnk: 
a falu népe, a fals földje, adjunk uj 
szabadságot a falunak. Forduljon a ma
gyar ifjúság a falu felé, szántson bele 
s falu humuszába, lobbantson uj tűse
ket a parlagon heverő lelkekben. A ma
gyar feltámadás utja a falu népénél 
kezdődik, » barna ugarnál. A feltáma
dás munkája abban a szent pillanatban ! 
kezdődik, amikor a mai magyar ifjúság 
megtalálja a falu felé vezető utat és 
munkájához az ihletet, az erőt a magyar 
néplélek erejéből meri ti. ' 

Nabukodonozor assziriai király, az 
ifjúságnak királyi italt rendelt, hogy 

szellemi kifejlődésének a testi gond 
gyötrelme ne legyen. Kekünk .minden-, 
napi pór eledel is alig jut, de töltsön 
el bennünk az a tudat, hogy mi vagyunk 
hivatva egy sarjadék népet megmenten', 
hogy nekünk kell a magyar told, a 
magyar nép ujabb szabadságát kivív
nunk. Mi vagyunk az uj Széchenyi, as 
uj Kossuth nemsédéke s nekünk kell 
megvalósítani azokat az eszméket, ame
lyeket' Világosnál elnémítottak és ame
lyeknek fejlődését .sorvasztó gőzze l , 
mesterségesen megakadályozták, kerékbe 
törtek, lefejeztek, vérpadra és bitófára 
hurcoltak. Világos utáni időkről írja 
Asbőth János, a 60-as' évek politikusa 
és irója: A városok ki voltak halva, aki' 
csak tehette, a falura és posztára vonult 
és eltemetkezett a göröngyök közé, mert 
a föld, a főid még magyar volt. Igy 
hevert Magyarország psrlsgon, mint 
pusztult csatatér gyászában: szomorú 
gyűlöletében forró, kietlen, terméketlen, 
néma, dé megmásíthatatlan mint a si
vatag, egy évtizednél tovább, mely alatt 
az ország történelme megváltozott, de 
mely arait as idegen uralom megtörött. 
A göröngyök közé, a földbe temetkezett 
aa eszme is', ahonnan teljes erejében. 
ma sem Bontakozhatott ki, mér a tria
noni zöldasztalnál meghasogatták az 
egységét, de az egybefogó gondolatot, 
az érzést nem trancsirozhailák fel I Ott 
él a magyar jövő a falvakban, a pusz
tákon, e'temetkezve á göröngyök közé, 
mart a föld megmásithatatlanul magyar, 
amelybe mélyre kell eresztenünk az 
ekéket, hogy felszínre kerüljenek a régi 
eszmék. 

1932. március tizenötödikén a ma
gyar ifjnság ugyanazt' keri, amit 1848-
március tisenötödikén követelt az ak
kori ifjúság. Ugyanazt, semmivel sem 
kevesebbet és ugyanazt. Száz év után isi 

T 9 3 2 . m á r c i u s 

Szabadságot a falunak. 
Ékít a magyar ugarnak. 
Barázdákba Vessetek eszme magokat, 
Szenteltek a falunak több napokat, 

Szabadságot a népnek, 
Adjátok m«g neki amit kárnak. 
Hogy nagy legyen a magyar, ' 
Ea éíérje^azt, amit akar. 

H I R £ K . 
Március 15-iki ünnepély. A helybeli 

Iskolánkivüli Nép i ttvélési Bizottság március 
15 én, kedden nemzeti ünnepélyt rendez, melyre 
a hivatalokat, egyesületekel és a közönséget -
ezúton is meghívja a rendezőség. Az Ünnepelj 
sorrendje: délelőtt 7 órakor az izr., 0 órakor 
a rk. éa az evang. templomokban ünnepi is
tentisztelet, Délután 4 órakor ünnepély a 
polg. fiúiskola tornatermében a kővetkező mű
sorral: 1. Hiszekegy énekti a Máv. dalárda, 
karnagy Ludvan. 2. .Talpra magyar* szavalja 
Miké Lajos cserkész. 3. I l i p W l t k ott a sikoo 
zeneszámot jálsza a fúvós zenekar, vezényel 



KEMENESALJA 
11. szára. 

^»-r. 4. C:.. |K beszédet raood ifj. Kirehoer 
Elek leveple elnök, n. Arauei: Nem, neio. 
sohal éoekli a Máv. dalárda. 0. Sajó S..-Ma
gyar ének, szavalja Bornemissza Károly cser
kész. 7. Z - m, jatsz* a IŰVO- zenekar. 8. 
Olasz: Vár fokán, szaralja Csocar József 
len• : . 9. Kaploóyr Irredenta induló, énekli 
a Mar. dalárda. 1U Himnusz, j tsza a zenekar 
és énekli a közönség. 

Marothy Laszlo dr. meghalt. Az iuflu 
en ,.i lárráuy a tél utolján kezdi romboló 
pusztításait és sorra szedi áldozatait az öre
gek és Sátánok soraiból egyaránt, klarótby 
László dr. ny. vármegyei I I . főjegyző, Tolt 
országgyűlési képviselő,. káldi fOldbtrlqkos is 
a napok bao iof uenziaba megbetegedett és 
saörődvéoyessé lejlOdótl. Állapota'oly súlyossá 
van.-hogy szerdán beszállította, a vármegyéi, 
kózkórhazba, ahol azonban a leggondosabb 
ápolás dicára sem Tolt rajta segitség éscsü 
törlőkön haj'oalban 3 órakor meghalt Ma 
róthy László dr. 1891. január 19 én született 
Celldömölkön, ;191j}roktóber havában avatták 
államtudományi doktorrá, majd öi ken u-s tett 
és utána a kitört világháborúban mint főhad- ! 
nagy harcolt egész az összeomlásig. A habom 
alatt több ' kitüntetést szerzetl. 1918 bsn s 1 

I szarta, analul rajta 8 napuu b.lűl gyógyuló , 
I.testi sértést okozott 

A. v. Panhaya: A visszanyert élat Egy | 
I OunepeTTTiársasagbeli d.ima a férje megölése 
I vadjavai a börtönbe kerül. Hat esztendőt tölt 
I a atOk cellibin, de. amikor visszatér az életbe. 
Ka börtön árnyéka elkíséri. Az asszony küzd, 
I harcol a beo-Oleteért és a leányáén, akitel 
I akarnak ragadni tőle. Erről szol a Mindenki 

Könyve.uj kötete, amely meglepó íordulatai-
-*al és izgalmas meséjével a legjobb modern 

erkö'esregények közül való, ára 30 fillér, kap
ható mindenüt t— 

Fing pang szakosztály 1931-32. rang 
lisztája.H - l . mikor a ping-pong szezon kapo-
bezaruliiak, meg kell hogy emlékezzünk varo 
snukal képviselő játékosaink üsszieijesitnjé 
nyéröl és magának a csapatnak eredineuyeii 
rői. Büszkén mondhatjuk el, hogy a többi 
városokkal való versengésben két esel kivé: 
leiévei Tohaserh maradiak vesztesek. Hét mer 
közésből ötször győzedelmeskedtek és kétszer 
vesztettek. Anyagilag gyengén kikerült s min
dig csak a játékosok áldozatkészsége men 
tette meg a szakosztályt a deficittó'. Amint 
már ezelőtti számunkban megírtuk, de sajnos 
csak terv maradt, szerettünk volna hölgyeket 

vármegyéhez keiült As mint II . főjegyzőt . , s belevonni a szakosztályba, h >gy ők is ver
senyezhessenek a többi városok hölgycsapa
taival. De a hölgy, k nagyobb része a tréuing 
hiányosságára hivatkozva tavói maradtak. 
Reméljük az idei szezonban szorgalmasabb 
tréninggel ők is megalakítják szakosztályukat 
A játékosok .összteljesítménye alapján a kö
vetkezőképen lest a ranglista: 1. Komatics 
József, 2. Gréczi Ferenc, 3. Kein Marton, 4. 
St'iner Dezső, 6 Botmár Laszlo, 6. Deilscb 
Nándor,'?. StiU József, 8. Móritz István,. 9. 
Fischer Ferenc, 10. Mike Geza. Komatics első 
nelyezé.-e elért eredményei alapján vit n (elül 
megérdemelt. Cd;dömöik, Szeotgotthárd,Kőszig 
bajnoka és a 1eg,zebb győzelme Zalavarme 

'gye bajsriksaga'inellé reineljüs a jövő sze-
zooban még s ik ér'téijes bajnok-sagül fog sze-' 
rezni. Groczi Ferenc 'ia^hagyofl értek-s ered 
menyeket tud a szezonban felnVtutátni. Otáook 
a sorreúdet a következőképe:: állíthatnánk 
össze: Ti-cli tr Ernő. Nany Kndre, B-jgnar 
Béia, Wei-z Gábor, Kuthy László. Ez öt kö
zött nagy küllmbség nincs; Erős tréning és 
jövőre minél előkelőbb, helyezésre törni. Az* 
iíju-agi he'yezé-. a következő; Steioer Endre, 
Rosinger Pál, Krau-z István, Heimor Z oltári, 
Rákosi LásZló. '_".•'• ': 

I M I ben a sárvári választókerület országgyű 
lé.-i képviselőjévé választolta s ezen megbíza
tást a legutóbbi választásig megtartotts, a 
'egutóbbi választások alkalmával már nem 
váJlall jelöltséget hanem káldi birtokát vezette. 
Pénteken, délután holttestét Szombathelyen 
beszeol.oték és Ká'dra szálltolták, ahol teg
nap a c i adi sírboltban helyezték -Orők nyu-
gaon-i kiterjedt rokonsága és Vasvármegye 
nagy részvéte mellett. 

Március 15-1 ünnepély.- A helybeli áll. 
polgári fiúiskola Önképzőköre msreius 15 én 
déle.őit 10 órakor az iskola tornaiermében 
hazafias ünnepélyt rendez, melyre a szülőket 
és az érdeklődő közönséget ezúton hívja meg 
az iskola igazgatósága. Az Onn pély műsora: 
1. Hiszekegy, énekli az iskoli énekkara 2. 
•Talpra rnagyaM, szavaljs DObreuley Karoly 
IV. ot. 8 Március T5-i eseményeket ismerteti 
Oszvald Sándor tanár A Petőfi a Horlobá-

. gyón.-Irta Vurady A n szavalja Kalbáls István 
I I I ut 5. Talpra magyar, énekli az énekkar. 
6 Sajó á : Magyar ének, szavalja Ágoston 
János IV. ót. 7. A Porszem Bullákra a tanuló 
ifjúság nevében fogadalmat tesz Tar József 
IV. ot. 8. Himnusz, énekli a közönség. 9. A 
tanu ! k ucvébeu Rutlfcay Béla IV. ot. megko
szorúzza a Hősök szobrát IP. Tisztelgés a 
nemzeti zászló és a Hősök szobrs előtt. 

Ipartestületi közgyűlés. A mull vasár 
nap tartotta a celldömölki ipartestület évi 
rendes közgyűlését amelyen az évi számadá
sokat i-mertették, amit a közgyűlés jóváha
gyólag tudomásul vett Ezután elnök bejelen
tette, hogy a tisztikar mandátuma lejárt, mire 
a közgyit.és az ipartestület tisztikarába a kö
vetkezőket választolta meg: elnök Hokhold 
István, elöljáró-ági tagok Reioh Imre, Gersey 
Ferenc, Sím .ff. István, Kirchner K-s. Sa.y 
József 1, Szarka Karo.y, Gersey Kalman.Szlu . 
boda Ferenc, Szita György, Babics Imre, Tólh : 

István és Nagy József I I . Póttagok Viragh ' 
• Antal. V.tii István, Németh -János és ! 

Horváth.Károlyné. Számvizsgálók Koczor Da í 
niel, Hudetz Gyula és Monár Ferenc. 

, Szent József ünaspéa a helybeli Kath 
Legényegylet Mredőszentjének Szent Józsefnek , 
ünnepe alkalmából ma délután 8 órakor saját 
székhazában ünnepélyt rendez, melyre az egylet 
elnöksége ezúton is szeretettel meghívja a Kath I 
Legényegylet jóakaróit, jóbarátsités ismerősolt, 
valamint az érdeklődő közönséget Belépődíj 
nincs. Szíves adományokat az egylet céljaira 
köszönettel fogadnak. Szombaton, Szent József I 
ünnepén reggel fé. 8 őrskor nagymise lesz sz I 
ap-itsági templomban. 

Lugko bor helyett Nagy Józsefné csőn 
gei lakos szerdán reggel megreggelizett < s 
ulauna bort akart inni, azonban a boros üveg 
helyett az ugyanolyan üvegben levő Ingkőol-
datot vette lel s abból írott A maró folya
dék a 60 éves asszony belsőrészéi összeégette. 
A mentők a helybeli korházba szállították, , 
ahol ápolás alá vették. 

B A L % T 0 N 

legszebb, legelőkelőbb fürdőhe
lyén vasútállomással szemben 

l l ó - v e n d é g i ő 
1 eladó .20 berendezett szobával, teljes 

szállodai, vendéglői berendezéssel, ven
déglői és kávéházi joggal, külön kettő-
szobás vidával, téli-nyári üzemmel, 25 
évi adómentességgel. Ári 66:000 pengő, 
a vételár felével átvehető A többi a 

7Nemzeti Bank kamatláb melleit kedvez
ményeden fizethető. Cím a kiadóban. 

temondott községbirák. Gujgiczer János 
m-rseváti. V.' ezé Jó.-sef kemeuesmihalyfai é< 
Kovács József tokorcsi közsejbirák állasukról 
lemondottak.. 

Szívbetegeknek és érelmeszese
désben szenvedőknek a t e r m é s z e t e s 
•Ferenc József< keserűvíz -használata 
könnyű és pontos bélmünödést biztosit, 

j Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a 
Ferenc József viz különösen agyvér
zésre éa gutaütést* hailamos idősebb 
embereknek, kitűnő szolgálatot tesz. Á 
Ferenc Józsel keserűvíz gyógyszertá
rakban, drogériákban és fűszerüzletek
ben kapható. 

Behozatali korlátozások kiterjesztése 
MsgkéSSZStt férj. Kedden délelőtt Far- l Kormányrendelet szerint a behozatali korláto

zás Ernő feleségével heves rítába keveredett j zasokat lényegesen kiterjesztették és eogedélv-
a a civódás hevében Farkasné a konyhaasz- , hez köti a rendelet többek között á következő 
talon levő kést felkapta és férje mellébe áruk behozatalát is: tengeri, dió kender ken 

d-rlonat rainie, inai.illa, 01i és leány fetsö-
ruhe női, leány és csecsemő lehernemü, agy 
es atirainomtt, kalaparuk, kerékpir-pn'Uinatik 

i hagyroamao, dnghagyroa. 
i Ki hordja a fejét a saját tenyerén ? 
! Különös képet láttunk. Ez eKT férfit 
I ábrázol, aki a tenyerén tartja a átfiát fejét A 

kép alatt a következő szöveg olvasható: «A 
saját fejéi tépi le«, ha nem vesz részt Tolnai 
Világlapja nagy rejtvénypilyazatao, mert a 

I népszerű képeslap újra 500 uagyértékü ajao-
l'dékot oszt ki a megfejtők kö/.ött^Az ajaade.-
I kok között e;y pompás rádió, ferfiöliö ly, két. 

női ruha, viharkabat stb. szeiepd. Vegye meg 
minél előbb Tolnai Világlapja uj szamát és 
fejtse-meg a rejtvényeket. 

Leforrázta magát KovácsJózaef kemo-
neshőgyészi lakos másfél éves Józs-f nevű 
Bicskája március 1 eu este a tűzhelyről egy 
pohár lorró tejet lerántott s a forró tej ar
cára ömlött, miáltal az arca a homlokától az 
ajakáig megégett. A súlyos égési sebekben a 
kis fiu vasárnap délután belehalt 

A Magyar Mezőgazdasági Társaság 
Szegeién. A Szegedi Alföldkutató Bizottság 
és Szegedvidéki gazdik termelőszövetkezeti 
akciójának vezetősége meghívta "a Magyar 
Mezőgazdasági Társaságot, hozy közös erte-
kozlelen fejt=é< ki azt az agrárprogrammot, 
amely alkalmas <oloa ugy a fizikai, mint a 
STel'emi munkaerők nagyobbaráuyu foglalkoz
tatására. Az ügyek letárgyalása nyggyfllés ke-

-retében fug megtörténni, számos kiküldött je
lenléteben. Megjelenik a gyűlésen vitéz Purgly 
E'UÍI földinive ésügyi miniszter is. Előadást 
tartanak őrgróf Pallaviczraí Alfonz, Nagy Fe
renc ny. miniszter, Stérnád István ügyvezető 
elnök, Lányi Márton Képviselő és Serényi 
Gusztáv alélnotok-,. Kogutowíc? Károly egye
temi tan ír. Staub Elemér, a! Exportíntézet 
elnöke. B-ke László, Barbas Gaspír, Darvas 
Ferenc.es rrjrbola István. A, naggyfilés iránt 
Szeged város és a I anyavilág gazdatársadalma, 
valamint az összes társadalmi rétegen körében 
igen nagy érdeklődés nyilvánul ,meg. 

Ha fáradt és Izgatott, ba álmat
lanságban és gvakori félelemérzetben 
szenved, ha hasgpres, mel loyomás vagy 
szivfájás kínozza, akkor igyék reggel 
éhgyomorra 1—2 pohár természetes 
• Ferenc József« keserüvizel, mert ez 
megszűnteti az emésztési zavarok okait 
és átháritia a vértólulást. 

Busafiit ültesse Schrlkker Sán
dor faiskolájából Alsótekeres-paszta, 
np. Lepsény. 

Színház. Szalay Károly régre táblás há
zak előtt adta elő a színházi sze'oa egyik 

I legsikerültebb operettjét, a Mayái. Borosa Ica 
! a cim-zerepben alakításainak legjobbikát nyuj-> 

totta, ügy^pazar toiletljei, mint szép éneke 
csak emelték a gondosan megrendezett elő-

l adást. De legjobb elismerést Komáromi Piri 
érdemli meg, mert betegen is meglátszotta 
amugyis nehéz szerepű, enek éi tauoszamait 
többször keliett m-tgismateluie. átadealine sze
r-péti -n Vetessy Mirgit szép haladási .muta
tott be. Látszik rajta, hogy törekvő és önfe-
gyelmezeti színésznő Az ör kké jókedvű Har
sányt Ferenc_ Rudija már az első pillanatban 
is sok derűt hozott, amelyet a halas közönség 
zugo taps.ihar al viszonzott A Gorilla szere
pében Vörös Imre ugy táncaival miut eredeti 
mókáival méltán kelt versenyre Harsányival. 
Meg kell jegyeznünk, hogy az a két fiatal 
törekvő színész Komáromi Pirivel együtt min
den szarep'lkei tökéletesen kidolgozzak s ezen 
szép munkájukkal mindenkor legjobb kedvvel 
hozzák a rivalda elé. A bonviván szerepében 
Ku.ucz Ernő szerepét teljesen átérezve, kel
lemes hangjával csak szaporította sikereinek' 
számát. Földesi Vilmos Bambó zenebohóca a 
régi jó szioész egyik legjobb alakításai közé 
tartozott Gwamszagi Dezső Impresszáriója a 
maga teljes eredetiségében nemcsak tökéletes 
volt, hanem a különböző szerepkörökben való 
fellé lése azt igszolja, •aogy Valóban a Szalay 
társulat egyik jelentős oszlopa. Rónai Gyula 
kapitánya, Szirmay György Dixije, Antalffy 
József Kolbinja szintén hozzájárniuk a darab 
sikeréhez — Vasárnap este ismét tablas-baz 
elöU ment a Maya, amelyen a beteg KomsV 
romy P, n helyett László Margit játszotta 
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végül Harsányi Ferenc szolgabirósági hajdúja 
is jók voltak. — Szombaton délután a Kis 
lord került szinre ifjúsági előadás keretében 
amely darabnak V-téai Irma volt az egyik 
erőssége a a fiatal színésznő fejlődésének egyik 
legszebb tanújelét adta, mert ugy mozdulatai, 
mint hanghordozása elsőrangú volt. Szombat 
este Torockói menyasszony került szinre. — 
Vasárnap délután Maya, esta Nem tudok én 
zsidó nélkül élni. — Hétfőn Földesi Vilmos 

j juta omjátékául Béla aki 26 éves. — Kedden 
díszelőadásul Nótás kapitány kerül szinre, amely 
előtt Szirmai György szaval, az egész lársu 
lat énekli a Himnuszt. — Szerdán Komaromi 
Piri és Vörös Imre jutalomjátékául Első ta
vasz. — Csütörtökön Boross Ica és Kurucz 
Ernő jutalomjátékául a Hawai rózsája. "— 
Pénteken népies eIOadásul Torockói menyasz-
szony, amelyen 25 kg. 0 ás liszt tó kerül ki 
sorsolásra, mert mindenki egy jegyet kap 
színházjegye mellé, — Szombaton Kabaré, 
amelyen a helybeli tűzoltó zenekar is reszt 

' vesz. Az est szenzációsnak Ígérkezik, mely sok 
kellemes számot nyújt majd. Konferál Szalay 
igazgató. — Vasárnap délután fé' heiyárakkal 
Harapós férj kerül szinre, este pedig utolsó 
eIOadásul A fehér ló. -

Böjti előadás. A helybeli ev. Nőegylet 
csütörtökön, március 17 én at Árpad utcai uj 
iskolában este 6 órakor tartja 6 ik böjti elő
adását. Ezen estnek szónoka Meslerbázy San 
dor kemenesmihályfai helyettes lelkész. Az 
est keretében Mike Lajos és Nagy Jolán sza
valnak. 

A Magyar Királyi Államvasutak Cell
dömölk- állomásfőnOksége az áruszállító kö 
zönséget értesiti, hogy a darabáruknak háztól 
házig való fuvarozásával a Magyar Királyi 
Államvasutak Igazgatósága Schöntag Márton 
helybeli szállító céget bízta meg. A házhoz 
szállítás, valamint a Mavart utján való teher? 
áruszállítás fol.o hó 15 ével kezdődik. 

Felhívás a volt 26 os vadászokhoz. A 
volt-cs. é 1 Sir. 26 os tábori vadaszzászlóalj 
megalakította bajtársi szövetségét s annak 
intézó bizottsága felkéri a zászlóalj tagjait, 
hogy címüket Bálint Hugó igazgatóval Buda
pest, István Király szálloda VI. Podmaniczky-
uloa 8- szám közölni szíveskedjenek. A baj
társi szövetség vadassal manachot ad ki s 
ennek összeállításánál vau szükség a zászlóalj 
volt tagjainak pontos címére. A bajtársi szö
vetség' havonta összejövetelt tart A legköze
lebbi találkozó március 13 án vasárnap d. u. 
5 órakor a Nemzeti Szállodában' VIII. József 
körút i. szám Dénes József féle étterem kü 
löntermében lesz. 

Detektiviskola. Érdekes nyomozóiskolát, 
nyitott a Délibáb színházi képeslap azzal a 

jelszóval: Mindenki lehet detektív I Ezzel"az 
újítással kapcsolatban a Délibáb uj számában 
pályázatot is közöl. A népszerű színházi ké
peslap minden heten sok érdekesebbnél érde
kesebb cikket, riportot, képet, valamint egy
felvonásos színdarabot és folytatásos regényt 
közöl. Egy szám ára 26 fillér. 

Ha Budapestre utazik, első utja legyen 
a fényesen átalakított és'kibővitett Huogária 
fürdőbe (Budapest VII. Dohány u. 44.) menni. 
Ott már reggel 5 órakor nyitnak és l'40 
pangóért nemcsak megfürödhet, hanem jól 
meg is reggelizhet. 

Gaál Franciska emlékkönyve. Gaai 
Franciskának 9-én, szerdán volt a^ születés; 
napja. I-merősei és barátai ebből az alkalom
ból a népszerű színésznőt emlékkönyvel lepték 
meg. Az érdekes emlékkönyvet a Színházi 
Elet közli nj számában. Nagy Endre érdekes 
képek kíséretében számol be a Fösvény for
radalmi ujitásn civil. előadásáról. Iocze Sán
dor folytatja Dtinaploját. A Színházi Elet e 
heti számában Surányi Miklós >uoethe és a 
színház* címen-irt igen érdekes elbeszélést. 
Gyönyörű magazinriport: Színésznők a tükör 
előtt és Amikor a szobor áll -modelt Az uj 
szám közli a húsvéti országos bridge-verseny 
Budapesten a Hungária szállodában március 
19. és 20-án rendezendő elődöntőjének teljes 
programmjat. Krúdy Gyula Ambrus Zoltánról 
irt cikket, Farkas Imre novellája: Alomkirálynfl. 
Érdekes riport a Budapestre érkezett francia 
filmszinészekkeL Kutya-szépség kedverib ver
seny kezdődik a Színházi Életben, amely ren
geteg érdekes cikken, riporton; novellán és 
gyönyörű képeken kivül darabmellékletül a 
Belvárosi Színház nagysikerű műsordarabját 

1 1 . s:am 

S C H R I K K E R S A N 0 0 : 

F A I S K O L Á J A 
A l s ó t e k e r e s - p u s z t a u p . L e p s é n y . 

Gyümölcsfát, díszfát, díszcserjét és 
rózsát a legjobb minőségben, a leg
értékesebb és legnemesebb fajtákban 
szállítja. Képes oktató árjegyzékét 
érdeklődőknek díjtalanul kü ld i . . . 

: í l 

»A szepeg v.sira« t közli. Teljes gyerraek-
aj-ág, kotla és kézimunka melléklet egészili 
ki az uj szamot, a nelynék ara' 1 pengő, ne-
gyedévi e ó l i e i e i díj 10 pengő. Kiadóhivatal 
Buíiapesi VI. Aradi utca 8. 

Rózsafáit ültesse Schrlkker Sán
dor faiskolájából Alsótekeres pnszta, 
np. Lepsény. . 

íiyilt-iéi'. 
£ rovatban közöltekért felelősséget nem vállal a Szerk 

Nyilatkozat. 
' Több h. lyroN adotnásomra jutott, 
hoiiy az én iieveiiiben üzletekben -ht" 
leire vasárainak és másuft kölcsönök-.t 
kérnek. Én soha. senkit ..hitelbe váló 
vásárlással- vagy kölcsön kéréssel meg 
nem bízok, ezért ha valaki nevemben 
hitelre vásárol, vagy kp csont kér és kap, 
azt meg-nem fizetem. 

' Celldömölk, 1932. március 9. 
Özv. Szabó Mihályné. 

• 
Köszönetnyilvánítás, 

Mindazon jó' rokonok, is
merősök és jóbarítok, akik fe
lejthetetlen jó fériem, illetve 
édesatyám 

Szabó Imre 
ny. fokalauz 

temetésén megjelentek, nagy 
bánatunkban vigasztaló sza
vaikkal felkerestek, különösen 
vasutas kartársai, hogy utolsó 
útjára elkísérték,fogadják bána
tos szivünk hálás köszönetét. 

Celnlömöfk,-1-932. márc. 12. 

Gyászoló család. 

A k i B u d a p e s t e n 

h á z f e l ü g y e l ő s é g e t 
óhajt elnyerni, forduljon bizalommal 
szerkesztőségünkhöz, hói kellő felvilá-

. •:. -gositást kap. 

a legmodernebb 20 csa
ládra igen olcsón eladó. 
Cím a kiadóban. 

Hárman valának együtt 
Csendes szomorkodva a kis asztaooknal, . 
Tauakodtuuk hárman a korcsma abiakua. 
Mert hegy ma nagy nap van, a s/abadsagjiapja,_ 
Örvendjen hát mama, ki a buu pulgara. 
Vigadnak is szépen, vau is mar határa, 
Táncra perdül gyorsan az ifjúság laba. 
Istpk komám, igyunk I aki az aldu|a, 
Csörrent is nagyokat mindkettő pohara. 
A kocintás jó volt, kedves volt a haogia, 
Na meg áz Istóknak eltört a pohara. 
Megijedt áz Istók, mert hogy nincs ám pénze, 
Számolja a garast hites feesége. 
Dj poharat, friss bon, mondok vigasztalva, 
Majd én megfizetem, ba nem lesz uagy ara. 
Ma ha mar így vagyunk — mondja Istók bátya, 
Igyunk hat egy pohart az idős hazára. 
Mert hogy szegény hazánk oly kicsi, oly árva, 
ürítsük poharunk felvirágzásara. 
Szűnjön meg a magyar OS turáni atka. 
Legyünk mi magyarok kedves barátságba. 
Üntsük poharunk magyar barátságra, 
Trianont „cáfoló Nagymagyarországra. 
Poharát emelve felém kocintgatja, 
Haragosan néz le közben a komára. 
Mert hogy a szegénynek lekonyult a feje. 
Meg a sok-sok bortól sanda már a szeme. 
Haragját, de rögtön, a tett is követi, 
Pohara tartalmát komámra löttyenti. 
Aligha nem lett von' nagyobb baj belőle, 
De akkor én kezdtem értelmes beszédbe. 
Te jól szóltál Istók, rosszul cselekedtél, 
Barátságot szavalsz és mégis mii teltei ? 
Egy pohár bor helyett, mit rossz helyre teltél, 
Büntetésbőt nékünk egy litert fizessél. 
És ha pénzed nincs, ma jót állok én éried, 
Az én szavam mellett tán csak lesz hiteled. 
A komám felnézett, hálásan köszöni, 
Hu! áz a bor, amit még ma meg kell inni. 
Egy pohár bort igyunk a nagy Magyarokra. 
Kik még ma is élnek, bár meg vannak halva. 
Hej tí negyvennyolcas nagy, dicsO elődök, 
Téiemnek-e ma is ilyen magyar" hősök. 
Én hiszem, remélem van még ilyen magyar, 
Ki a szent oltáron ma áldozni akar. 
Ami fájó szivünk sóhaja oda száll, - -
Ahol a nagy hősök hideg bronz szobra áll. 
Magyarok Istenét kérjétek meg értünk, 
Hogy boldog hazánkat adja vissza nékünk. 
Lelkendezve nézik .a boros üvegét, • 

szólék," most komám vedd le a süveget.— 
Éljetek sokáig ti nagy magyar bősök, 
A magyar szivekben legyen jövendőtök. 
Istók most ránézett az idős komámra, 
Mintha őtőle is szavalatot várna.. 
De bizony .a komám igen nagyon részeg, 
E-egy kicsit.én már máma sokat ittam, -
De azért minden szót nagyon jól hallottam. 
Ráadásul én már sokat nem mondhatok. 
Mi is ngy tegyünk, mint a régi ma varok. 
Velem agydtt ti is gyakorta igyatok, ; 
Fogjátok hát kézbe mar is »»,kup tok.- N 

Fel áll roskadozva, megremeg a laba. 
Ürítsük poharunk Nagymagyarországra." 
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Cser. 4. Bu n pi bőszedet mond ifj. Kii 
Elek levente elnök. 5. Amnei: Nem, 
soha! énekli s Máv. dalárda. 6. Sajó S. 
gyár éoek, szaxalja Bornemissza Károly c-er-
ke.-.\ 7. Z•• a .in. jatsza a lavo- zenekar. 8. 
Olasz: Vár (okán, szavalja Cs-.rc-ar Jórsef | 
levente. 9. Kaplooy: Irredenta induló, énekli j 
a Jl.iv. dalárda. 10. Himnusz, j tsza a zenekar j 
és énekli a közönség. 

Marothy László dr. meQhalt Az. infln 
en. i (ar.vany a tél utolján .kezdi romboló 
poszlitasait és sorra szedi áldozatait az öre
gek és fiala'ok soraibúi egyaránt. Marothy 
Lasz'j dr. ny~-vármegyei I I . főjegyző, volt 
országgyűlési képviselő, ká.idi földbirtokos is 
a napokban infuenziaba megbetegedett és 
SsOvddvéoyessé fejlddott. Állapota oly súlyossá 
vált, hogy szerdán beszállította, a vármegyéi 
köz kórházba, ahol azonban a leggondosabb 
ápolás dacára sem volt rajta segitség és csü
törtökön hajnalban 3 órakor meghalt. Ma
rothy László dr. 1891. január 19 én szüleiéit 
Celldömölkön, 1913. október havában avatták 
államtudományi doktorrá, majd Önkéntes lett 
és utána a kitört világháborúban mint főhad
nagy harcolt egész az összeomlásig. A haboru 
alatt több kitüntetést szerzett. 1918 ban a 
varmegyéhez kei ü t ós mint l i . főjegyzőt 
1981 ben a "árván választókerület országgyű
lési képviselőjévé választotta s ezen megbíza
tást a legutóbbi választásig megtartotta, a 
legu'.óbbt választások alkalmával már nem 
vállalt jelöltséget, hanem ka di birtokát vezette. 
Pénteken délután . holttestet Szombathelyen 
bementették és Ká'dra szállították, ahol teg
nap a családi sírboltban helyezték örök" nyu
galomra kiterjedt rokopsáva és Vasvármegye 
nagy részvéte mellett — — -

< Március 15-i ünnepély. A helybeli áll. 
polgári fiúiskola 0okepzőköre._roarags__15 én 
délelőtt 10 órakor az iskola tornatermében 

. hazafias ünnepélyt rendez, melyre a szOlőket 
• és az érdeklődő közönséget ézutoa hívja meg 

az istols igazgatósága. Az Dnu pély mOsora: 
1. Hiszekegy, énekli az iskoli énekkara. 2. 
•Talpra magyart, szavalja DObteotey Karoly 
IV. ot 3 Március 15-i eseményeket ismerteti 
Oszvald Sándor tanár 4. Petőfi.a Hortobá-
gyoo. Irta Varady A., szavalja Kaibáts István 
ITX o t 5. Talpra magyar, énekli az énekkar. 
6. Sajó S: Magyar ének, szavalja Ágoston 
János IV. ot. 7. A Porszem Bu ..ikra a tanuló 
ilju-ag nevében fogadalmat lesz. Tar József 
IV. ot 8. Himnusz, énekli a közönség. 9. A 
tanulok uevébou Roltkay Bela IV. ot. me.ko
szorúzza a Hősök szobrát 10. Tisztelgés a 
nemzeti zászló és a Hősök szobra előtt 

Ipartestületi közgyűlés. A mult vasár 
nap tartotta a celldömölki ipartestület évi 
rendes közgyűlését, amelyen az évi számada
tokat i-mertették, amit a közgyűlés jóváha
gyólag tudomásai vett Ezután elnök bejelen
tette, hogy a tisztikar mandátuma lejárt, mire 
a közgyűlés sz ipartestület tisztikarába a' kö
vetkezőket válasttotta meg: elnök Hukbold 
István, elölj ni-ági tagok Reich Imre, Gersey 
Ferenc. SimnuYy I-tváa, Kirchuer Elek, Na.y 
József I , Szarka Karoly,Gersey Kalman.üzlo 
boda Ferenc, Szita György, Babics Imre, Tóth 
István és Nagy József" I I . Póttagok Viragh. 
Antal, Vámossy István, Németh János és 
Horváth Károlyné. Számvizsgálok Koczor D.i ' 
niel, Hudetz Gyula és Mo nár Ferenc. 

Szeat József ünnepén a helybeli Kath 
Legényegylet fövedőszentjének Szent Józsefnek , 
ünnep-1 alkalmából ma délután 6 órakor saját 
székhazában ünnepélyt rendez, melyre-az egylet 
elnöksége ezúton is szeretettel meghivja a Kath 
Legényegylet jóakaróit, jóbarátait és ismerős -it. 

. valamint az érdeklődő közönséget Belépődíj j 
nincs. Szíves adományokat az egylet céljaira ' 
köszönettel fogadnak. Szombatim, Szent József 
ünnepén reggel fé, 8 órakor uagymise lesz az j 
apitsági templomban. 

Lugkó bor helyett Nagy Józsefné csőn, 
gei lakos szerdán reggel megreggelizett s 
utauna bort akart inni, szooban a boros üreg 
helyett az ugyanolyan üvegben levő lugkőol-
datot vette" fel s abból ivott A maró folya
dék a 60 éves asszony belsőrészét Összeégette. 
A mentők a helybeli kórházba szállították, 
ahol ápolás alá vették. 

Megkeaezett férj. Kedden délelőtt Far
kas Ernő feleségével heves vitába keveredett 
a a civódás hevében Farkasné a konyhaasz
talon levő kést felkapta és férje mellébe 

r^" 
belül gyógyuló szarta, mialut rajta 8 napon 

testi sértést okozott 
A. V. Panhays: A visszanyert elet. Egy 

j Onnrpelt, társaságbeli d ma a férje megölése 
I vádjavai a börtönbe kerül. Hát eszteudót tölt 

szü< cellabio, ,1 • amikor visszatér az életbe, 
börtön árnyéka elkíséri. Az asszony küzd, 

derloni", ramié, raanílla, női és leány felső
ruha, női, leány és csecse nő fehérnemű, agy 
es ..-.taluemü, kslaparuk.kurékpix-pn 'Uinatik 
hagymamai!,' dughagyms. 

Ki hordja a fejét a saját tenysréo 7 
Különös képei latiunk. Ez a kép egy férfit 
ábrázol, aki a "tenyerén tartja a saját fejét A 

harcol a-bec-uletéért és a leányáért akit el \ kép alatt a következő szöveg olvasható: tA 
I akarnak ragadni tő e. Erről szol-a Mindenki 

Könyve uj kötete, amely meglepő fordulatai
val és izgalmas meséjével a legjobb modern 
erkö'csregényez közül való, ára 30 fillér, kap
ható mindenütt. '' 

. F i n g pang szakosztály 1831-32. rang 
lisztája.M - I . mikor a ping-pongszezon kapu-

I bezárulnak, ínég kell hogy emlékezzünk varo 
i sonkát képviselő játékosaink összteljesilmé 

nyéröl és magának a csapatnak - eredrnéuyeii 
ró . Büszkén mondhatjuk el, hogy a többi 
városokkal váló versengésben ket eset .kivé 

' leiével srhasem maradtak vesztesek. Hét m-r 
köze-bő! ötször győzedelmeskedtek és kétszer 

I vesztettek. Anyagilag gyengén sikerült s min
dig csak a játékosok áldozatkészsége men 

< tette mez a szakosztályt a de.ficillő'. Amint 
• már ezelőtti számunkban megirtok, de sajnos 
' csak terv maradt, szerettünk volna hölgyeket 
j is belevonni a szakosztályba, hogy ók is ver

senyezhessenek a többi varosok Jjölgycsapa 
, taival. De a hölgy • k nagyobb része a tréning 
\ hiányosságára hivatkozva távol maradtak. 

Reméljük az idei szezonban szorgalmasabb 

iáját fejet tépi" íe«, ha nem vesz riszt Tolnai 
Világlapja nagy rejtvénypslyazatan, mert a 
népszerű képeslap újra 500 nagyértékü aján
dékul oszt ki a megfejtők kö.-.Ott. Az ajáide-
kofcrközött ejy pompis. rádió, ferfilhö ly, két 
női ruha, viKarkabát stb. szeiep-l. Vegye meg 
minél előbb Tolnai Világlapja uj szamát és 
fejtse meg-a r e j t v é n y e k e t . , 
1 ' Leforrázta magát Kovács józsef keme-
neshőgyészi lakos másfél éves Jözs-f novü 
ti iC-kaja március 1 én este a tuzhe'yrői__egy 
pohár forró tejet lerántott s a forró tej ar
cára ömlött, miáltal az arca a homlokától az 
ajakáig megégett A súlyos égési sebekben a 
kis fiu vasárnap* délután belehalt. 

A Magyar Mezőgazdasági Társaság 
Szegeden. A Szegedi Alföldkutató Bizottság 
és Szegedvidéki gazdik termelőszövetkezeti 
akciójának vezetősége meghívta a Magyar 
Mezőgazdasági Társaságot, hozy közös erte
kezletén fejtsék ki azt az agrarprograramot, 
amely alkalmas >olna ugy a fizikai, mint a 
sirtH'emt munkaerők nagyobbiráuyu loglalknz-
talására. Az ügyek 'elárgy iiása n iggyülós ke 

tréninggel ők is megalakítják szakosztályukat : r,.t-ben fog megtörténni, számos kiküldött je-
A játékosok összt" jesitménje alapján a kö 
vetkezőkepen lest a ranglista: 1. Komatics 
József, 2. Gréczi Ferenc, 8. K ..a Márton, 4 
Steiner Dezső, 5 Bognár Lsszto, 6. Deutsch 
Nándor," 7. Szila József, 8. Móritz István, 9. 
Fischer Ferenc, 10. Mike Géza. Kom itics első 
helyezése elért eredményei alapján vit ti felül 
megérdemelt. O l dóinöik, Szentgotlhárd,Kőszeg 
bajno.a es a leg,zebb győzelme Zalarárme 
gye bajnoksága melle reineljü* a jövfl sze 
zonban még sík ért-*s^s bajnos-uoí Jng sze
rezni. Grecz'i-Ferenc is n L na értékes *red 

"méuyeket tud a szezonban fetmutaiui. Qíanuk 
a sorrendet a következőképen állíthatnánk 
össze: Ti-chler_ Ernő. Nagy Endre, Bjgnar 
Beia, Wei-z Gábor, Kuthy László. Ez öt kö
zött nagy küiőrnbség nincs. Erős tréning és 
jövőre minél előkelőbb helyezésre törni. Az 
ifju-ági helyezé-. a következő: Sieiner Endre, 
Rosinger Pal, Krau-z Isi vau, Heimler Zoltán, 
Rákosi László. 

B A L U O N 

legszebb, legelőkelőbb fürdőhe
lyén vasútállomással szemben 

s z á l l ó - v e n d é g l ő 
1 eladó 20 berendezel! szobával, teljes 

szállodai, vendéglői berendezéssel, ven
déglői és kávéházi joggal, külön ketlő-
szobás villával, téli-nyári üzemmel, 25 
évi adómentességgel, Ára 66.000 pengő, 
a vételár feléve! átvehető. A többi a 

! Nemzeti Bank kamatláb mellett kedvez
ményesen fizethető. Cím a kiadóban. 

Lemondott kozségbirák. Gujgiczer János 
merseváli, V, oze József kemeoesmihályfai é-
Kovács Jozsel tokorcsí közsé<birák állasokról 
lemondottak. 

Szívbetegeknek é l érelmeszese 
désbenszenvedőknek a t t t r ' i i é s z e t e s 
• Ferenc JÓzseí< keserűvíz használata 
könnyű és pontos bélmünödést biztosit. 

! Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a 
Ferenc Jóisel viz különösen agyvér-

' zésre és goíkütésre hajlamos idősebb 
I embereknek kitűnő szolgálatot tesz. A 

Ferenc Józsel k e s e r ű v é gyógyszertá-
, rákban, drogériákban és iflszerözletek-

ben kapható. 

! Behozatali korlátozások kiterjesztése. 
I Kormányrendelet szerint a behozatali korláto-
| zásokai lényegesen kiierjesztették ée engédéiy-
i hez köti a rendelet többek között a következő 

áruk behozatalát is: tengeri, dió, kender, ken-

leniéieben. Megjelenik a gyűlésen vitéz Purgly 
Emil földmive ésügyi miniszter is. Előadást 
tartanak őrgróf Pallaviczini Alfonz, Nagy Fe
renc ny. miniszter, Sternád István ügyvezető 
elnök, Lányi Martou képviselő és Serényi 
Gusztáv alelnövök, Kogotowicí Károly egye
temi tanár. Staub Elemér, a: Exportintézet 
elnöke, Bike László, Birbas Gaspír, üirvas 
Ferenc es Birbola István. A uaggyüiés iránt 
Szeged város és a lanyavilág gazdatársadálma, 
lalainint az összes társadalmi rélrfget körében 
inén natty érdeklődés nyilvánul meg. 

Ha farait és Ugatott, ba álmat
lanságban ég gyakori félelemérzetben 
szenved, ba hasgörcs, mel loyomás vagy 
szivfájás kínozza, akkor igyék reggel 
éhgyomorra 1—2 pohár természetes 
> Ferenc József < keserűvizel, mert ez 
megszűnteti az emésztési zavarok okait 
éa áthárítja a vértólulást. 

Rózsafáit ültesse Schrlkker Sán
dor faiskolájából Alsótekeres-pnszta, 
up. Lepsény. 

Színház. Szalay Károly régre táblás há
zak előtt adta elő a színházi szezon egyik 

; legsikerültebb operettjét, a Mayái. Baross Ica 
| a oim-zerepben alakításainak legjobbikát nyúj

totta, ugy pazar toilettjei, mint szép éneke 
Csak emelték a gondosan megrendezett elö-

l adást. De legjobb elismerést Komáromi Piri 
érdemli meg, roirt haiegeu is to'giatszotta 
a-a agy is nehéz szerep it, enek es taucszamait 
többször kellett magisméteiaie. Madeahne sze
repeben Vetéssy Mirgit szép haladást muta
tón be. Látszik rajta, hogy törekvő és önfe-
gyelmezett színésznő Az ör kké jókedvű Har
sányt Ferenc Rudija már az első pillanatban 
is sok derül hozott, amelyet a halas közöoség 
zugo taps.ihar al viszonzott A Gorilla szere
pében Vörös Imre ugy tanc nval mint eredeti 
mókáival méltán kelt versenyre Harsányival. 
Meg kell jegyeznünk, hogy az a két fiatal 
törekvő szinész Komáromi Pirivel együtt min
den -ze.ep'lket tökéletesen kidolgozzak s ezen 
szép munkájúkkal mindenkor legjobb kedvvel 
hozzák a rivalda elé. A bonviváo szerepébea 
Ku.ooz Ernő szerepét teljesen átérezve; kel
lemes hangjával csak szaporította sikereinek 
számát. Földesi Vilmos Bambó zenebohóca a 
régi jó szioész egyik legjobb alakításai kOté 
tartozott Garamszegi Dazsó Impresszáriója a , 
maga teljes eredetiségében nemcsak tökéletes 
volt, hanem a különböző szerepkörökben való 
fellé lése azt mázolja, hogy valóban a Szalay 
társulat egyik jelentős oszlopa. Rópai Gyula 
kapitánya, Szirmay György Dixije, Antailfy 
József Kolbioja szintén hozzájárultak a darab 
sikeréhez -— Vasárnap este ismét táblás ház 
előtt ment a Maya, amelyen a beteg Koma
rom y Piri helyett László Margit játszotta 

Barbarát, játék, i 
dicséretet — v 4 

Őfelsége frakkja i _ 
adás keretébja ~ L 

rez ;:ö oyárfa k 4 r t J ^ 
Do!" bácdja » i Z l 
Uljes tökéllyel 1 

Orgonás Jani szét, i 
tökéllyel adta. p l , 
Márgii ismételioo\ 
jó subrelt H - 3 J T 

Bmcáje nemcsak | 
hanem táncai és 
is dioséretet érdn. 
Csaba szerepébse í 
számát. A ra4ltoi 
Rajz Irén a tégj j 
rát a legbiztosabb i 
ramszegi Dezső L 
get keltett Sziraui"! 
ügyes volt. Vetésű* 
Margit Cs-odasaéje J 
nagyon jók völut f 
— Kedden Nőtla, | 
Károly igazgató | 
Födessy Imre « j 
méltóságos 
szerzett a kedves. { 

tóan osztozott a i 
feleség, aki sziou I 
annak, hogy lányát J 
ségül. Boross let | 
tólagos férje a < 
megtalálta a va'.idi | 
az előbbi oapi 
hogy e szép éi lel { 
éuekét a zuhogó 
hajlandó megisoéi 
péban a szinpadn i 
hocó tap !-- 'n'iaa •. 
abból az a Itatott 

i szőr lépett sziapá 
i iinp)>.i'i- megnyílj 

in-gujrazas.iv.il h 
Hsrsányi Ferenc, 
tozkodtak, meri i 
repeiknek, legjavát I 
ruc : Ernő lej ad •• u; | 
szegi Dezső Braaaj 
Rinn Gyua Hü 
dista ssinészt aralji 
jó volt, Szilassi 
érdemli a dicsértté] 
törekvő és Aalegya 
dan Meddig li.gu| 
amely darabban 
és Kuruc Ernő 
Födassi Vi'mis 
szélhámosa és 
nagyon, ke len 
megfeledkezni Ró: 
szerész segéd sokj 
dacára kis szén 
főpincér, Antaiffy J 
leltek a varakon 
pincérlány sziniéal 
a Balatonon címül 
amely darab 
Piri, Földessi Vil* 
kitásuk leljes pn 
sanyi Ferenc eŝ l 
szegi Dezső teljes! 
nehéz szerepeiket Sj 
keretében Feketét 
A darabot Szalay! 
dezése, mint 
Földesi Vilmos at 
de előbb magyart 
pében remekelt >] 
kitásának ki.loigi 
meglepetést seltettI 
Buross Ica is, u t 
nem mint dráma] 
arcjátékává, 
tökéletesebbet ny: 
békebeli főbíró * > 
denre kész lelkesI 
nehéz szerepében j 
nyújtott, hogy * 
mioden~idöben 
körébe. Cs. Gyí 
szintén nlsőrangs • 
már Celldömölk f 
romi Piri voltj 
dóan játszotL 1 

nagyon eredeti I 
sági irnukja a I 
jobb alakítása ' 
Panto, Vörös 
Szirmai Zoltán i 
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Barbarát, jitaka 
díosére'tet _ y , 
Ofeladge frakkja 
adás keretében. 
rez,;ó nyárfa 
Dolfi báciij 
l a i j i i tökéllyel 
Orgonás Jaoi 
tökéllyel adta. r e 

Margit ismételten 
jó sobrett H tad 
Bmcsje nemcsak 
hanem, táncai éj 
is dicséretet érd„ 
Csaba szerepébsa 
számát. A :n il 
Rajz Irén a régi, 
iát a legbiztosabb 
ramszegi Dezső 
get keltett Szit™ 
Ogyes Tolt. Vetési 
Margit Cs-ndasnjj, 
nagyon jók róluk. 
— Kedden Nőila, 
Károly igazgató 
POdessy Imrei 
méltóságos ur ai 
szerzett a Kedves, 
tóao osztozott a úkfcv 
feleség, aki szinte 
annak, hogy láoyát 
ségQI. Boross let " 
tólagoa férje a i 
megtalálta a vá 
az elObbi napi 
hogy e szép éi 
éneket zuhogó 
hajlandó m-uism. 
pában a szinpadn 
jlogó tnptorVínhvi 
abból az a 
ször lépett szia 
impiiam megnyil 
in-gujrazj-.n-.il 
Hsrsáoyi Ferenc, 
lozkodtak, mert _ 
repeikaek, legjavát 
ruc. Ernl lej-id-la 
szegi Dszsö B'u:i 
Rónai Gyu.a Holt 
dista színészt arai 
jó volt, Szilassi B 
érdemli a dicsérát 
tórekvó és örjlegyi 
dao Msddig l..gs; 
amely darabban Báj 
és Kuruc, Ernő 
Fö'dsssi Vi'm 13 
szélhámosa és 
nagyon keiern^senlk 
megfeledkezni Ri.iJ, 
szerész segéd sok 
dacára kis szerep 
főpincér, Antalfly 
leltek á várakozi 
pincérlány szintén, 
a Balatonon cimü 
amely darab ••« 
Piri, FOldessi Vil 
kitásuk teljés pr 
sáoyi "Ferenc «4. 
szegi Dezső telj*|* 
nehéz szerepeiket 
keretében Feketés 
A darabot Szalay 
dezése, mint sz 
Foldesi Vilmos a 
de előbb magyar 
pében remekelt i 
kitásának kidoiga 
meglepetést <eltett 
Boross let is, aki' 
nem mint dráam 
arcjátéknál s t 
tökéletesebbet n 
békebeli főbíró* 
denre kész lel' 
nehéz szere 
nyújtott, hogy 
minden—időben 
körébe.- Gs. 0] 
szintén elsőraogQ 
már Celldömölk 
romi Piri volt, 
dóaó játszott, 
nagyon eredeti 
sági irookja a 
jobb alakítása 
Panto, Vörös 
Szirmai Zoliin 

Hala* 

Bél 

hordárt 
Ernő 

,' legszebb 
„^aljarákkal 
itőkéletes elő 

L^ulott a 
jg j^ j Vnmos 
e«íi 
-Kuruc 

.Hagy ha -kejL 
lare Kemence 

alakítás vult, 
koiön-küőn 

„i Ferenc B. 
J V i " siíereiuek 

szerepében 
W i ábrázoii-

j^niiU he. Oá-
~ j . derültsé-

lója nagyon 
riioyá, "Sziláéi 

, szerepeiknek, 
Bazstje jó volt 
ginre, Szalay 
rendezésében, 
régi békebeli 

jllames percet 
aliinsegnes. Mél-

Margit, uiiot 
Uvitással örül 

_ Jtaró veszi fe'e-
fXíeen, akit alli-

[̂ lokkal jobban 
hangot, mint 

>a Kár volt, 
(leadott szép 

;|fin ii -m volt 
kokott szere 
mi Pirit zn-

fSü közönsége 
óta elő 

itetuek ezen 
tép táncainak 
ily sikerben 

|ii méltán osz 
halas sze 

főszerepben Kü 
tjto't. Garam
eredeti volt. 

legjobb epizo-
Zultau p istása 
iraoija i's meg-
iii rajta, hogy 

lő. —Szer-
viijatek ment, 
. iraáromi Piri 
irab erősséget 

Vörös Imre 
Györgye is 

nem szabad 
aki mint ék-

|p«oet szerzett, 
]i Dezső mint 

pucér megle-
i Böske mint 

|Wa este Vihar 
kérőit színre, 

, K imáromi 
voltak, a'a-

i Ernő, Har-
larái iiGaram-

játszötlák el 
lépies előadás 
' került sziore. 

. ngy ren-
elsőrangu volt, 
"" szerbé vált, 
irtokos szere-

ttjta, hogy ala-
P szentelt De 
Ikioa szerepében 

énekesnő, ha 
iöraqgu volt, 
isével a leg-
Károly mint 

házijáért min-
;ta, hogy e 

alakítást 
közönsége 

várja vissza 
szerepébea 

régi ismerőse 
Daaica Komá-
' » is, elraga-

Pópájá ismét 
szolgabíró-, 
egyik leg-

ratat Mikioá 
Jt hadnagy, 

főhadnagy és 

3. oldal KEMENESALJA i L _ s H d n t 

erapaAngi 

-•rosJlié! 

preqfccz 
i-f#il 

' - ' f : 
"ttdezte. 

iokfttórésév 

kes fiatat-
epébntleUen 

Ojolifca 

. Wfauek 
, mWns 
ba+holy, 

végOl Harsányi Ferenc szolgabirósági hajdúja 
is jók voltak. — Szombaton délután a Kis 
lord kertit színre ifjúsági előadás keretében, 
amely darabnak V-tési Irma- volt az egyik 
erőssége a a fi ital szmé-znő Isjlődé-ének egyik 
legszebb tanújelét adta, mert ngy mozdulatai, 
mint hanghordozása elsőrangú volt. Szombat 
este Torockói menyasszony kertit színre. 
Vasárnap délután Maya, este Nem tudok én 
zsidó nélkül élni. — Hétfőn Földesi Vilmos 
juta omjálékáui Béla aki 26 éves. — Kedden 
díszelőadásul Nótás kapitány serül színre, amely 
előtt Szirmai GyOrgy "szaval, az egész tarsu 
lat énekli a Himnu-zt. — Szerdán Komaromi 
Piri és Vörös lrnre jntalomjátékául Első ta
vasz. — Csütörtökön Boross "Ica és Kurucz 
Ernő jntalomjátékául a Hawai rózsája. — 
Pénteken népies előadásol Torockói menyasz-
szony, 'amelyén 26 kg. 0 ás liszt is kerül ki 
sorsolásra, mert mindenki egy jegyet kap 
színházjegye mellé, — Szombaton Kabaré, 
amelyen a helybeli tűzoltó zenekar is részt 

; vesz. Az est szenzációsnak ígérkezik, mely sok 
kellem-1 s szamot nyújt majd. Konferál Szalay 
igazgató. — Vasárnap délután fé lielyárakkal 

!

, Harapós férj kerül színre, esti pedig utolsó 
előadásol A lehér ló. • 

Böjti előádá*. Á helybeli ev. Nőegylet 
csütörtökön, március 17 én az árpád utcai nj 
iskolában este 6 órakor tartja 6 ik böjti elő
adását. Ezen estnek szónoka Mesterházy Sán 
dor kemenesmihályfai helyettes" lelkész. Az 
est keretében' Mike Lajos és Nagy Jolán sza
valnak. 

A Magyar Királyi Államvasutak Cell
dömölk állomás főn öksége az áruszállító kö 
zönaéget értesiti, hogy a darabáruknak háztól 
házig való fuvarozásával a Magyar Királyi 
Államvasutak Igazgatósága Schöntag Márton 
helybeli szállító céget bízta meg, A házhoz 
szállítás, valamint a Mavart ntjan való teher-
áruizáilitái foljórjió 15 evei kezdődik. 

Felhiváa a volt 26 ot vadászokhoz. A 
volt cs. éi kir. 26 us tábori vadaszzászlóalj 
megalakította bajtársi szövetségét s annak 

i intéző bizottsága felkéri a zászlóalj tagjait, 
< hogy cimükel Bálint -Hogó igazgatóval Buda

pest, István Király szálloda VI. Podmaniczky-
utca 8. szám kOzölni szíveskedjenek. Á baj
társi szövetség vadaszalmanachot ad ki s 

l ennek OSszealliíasaoál vau azfikség a zászlóalj 
volt tagjainak pontos címére. A bajtársi szö
vetség havonta összejövetelt tart A legköze
lebbi találkozó március 13 án vasárnap d. u. 
5 órakor a Nemzeti" Szállodában VIII. József 
körút 4. szam Dénes József féle étterem kü 
löotermébeo lesz. < 

Detektiviskola. Érdekes nyomozóískolát 
{ nyitott a Délibáb színházi .képeslap azzal a 

jelszóval: Mindenki-lehet detektív! Ezzel az 
' njitássai kapcsolatban a Délibáb nj számában 

pályázatot is közöl. A népszert sziuhazí ke-
i peslap minden heten sok érdekesebbnél érd -
I kesébb cikket, riportot, képet, valamint egy

felvonásos --rindarabol.es folytatásos regényt 
I kOzOI. Egy szam ára 26 fillér. 

Ha Budapestre utazik, első utja legyen 
l*a fényesen átalakított és'kibővitntt Hangária 
: fürdőbi (Budapest VII. Dohány u. 44.) menni. 
I Ott már reggel 5 órakor nyitnak éá 1-40 
! pengőért nemcsak megfürödhet, hanem jól 

meg is reggelizhet. 
Gaál Franciska emlékkönyve. Gaál 

Franciskának 9-én, szerdán volt a születés
napja. Ismerősei és. barátai ebből az alkalom
ból a népszerű színésznőt emlékkönyvel lepték 
meg,. Az érdekes emlékkönyvet a Színházi 
Elet közli nj számában. Nagy Kndre érdekes 
képek kíséretében számol be a Fösvény for
radalmi újítása civil előadásáról. Iccze Sán
dor folytatja UtinaplójáP" A Színházi Elet e 
heti számában Sarányi Miklós .Goethe és a 
szinház< címen irt igen érdekes elbeszélést 
Gyönyörű magazinnport: Színésznők a tükör 
előtt és Amikor a szobor áll modell. .Az nj 
szám kOzli a húsvéti országos brídge-verseny 
Budapesten a Hungária szállodában március 
10. és 20-án rendezendő elődöntőjének teljes 
programmját. Krúdy Gyula Ambrus Zoltánról 
irt cikket, Farkas Imre novellája: Alomkirálynő. 
Érdekes riport a Budapestre érkezett francia 
filmszínészekkel. Kutya-szépség kedvenc ver
seny kezdődik a Színházi Életben, amely ren
geteg érdekes cikken, riporton, novellán és 
gyönyört képeken kívül darabmellékletBl a 

I Belvárosi Színház nagysikert müsordarabját 
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gyümölcsfát, díszfát, díszcserjét és 
rózsát a legjobb minőségben, a leg
értékesebb és legnemesebb fajtákban 
szállítja. Képes oktató árjegyzékét 
érdeklődőknek díjtalanul kü ld i . . . 

• A szép eg vásáráé t közli. Teljes gyerroek-
Ur'ií, kotla és kézhnuoka melléklet egészili 
ki az uj ?zain<<t, auelynek ara 1 pengő, ne-
gydé.v, eóf ie ie i díj 10 pengő. Kiadóhivatal 
Bud.ip.-t VI, ArsiUi utci 8. 

Rózsafáit Illesse Schrikker Sán
dor faiskolájából Aisétékéres posita, 
np. Lepsény. 

i j y i t t - t é l ' , 
í: rovatban kozültekért felelősséget nem vállal a Szerk 

Nyilatkozat. 
Több helyről -udoinásomra jutott , 

ho^y' áz éri nevemben üzletekben hi
telre vásárolnak .és másut t kö lcsönök t 
kérnek. Én soba senkit hiteibe valö 
vásárlással vagy kölcsön kéréssel meg 
Hein bízok, ez^rt ha valaki nevemben 
hitelre vásaroS, vagy kö csont kér és kap, 
azt meg nem fizetem. 

Celldömölk, 1932. márc ius 9. 
Ösv. S u b o Mihályné. 

Köszönetnyilvánítás. 
'." Mindazon jó rokonok, is
merősök és lóbar i tok. akik fe-
lej thtú-t^n j ó feném, illetve 
éd¿:-alyáiii ' 

Szabó Imre -
ny. fökalauz 

temetésén megjelenlek, nagy 
bánatunkban ' vigasztaló sza
vaikkal felkerestek, különösen 
vasutas kartársai , hogy utolsó 
ntjára itlkisérték.fogádják bána
tos szivünk há lás köszönetét . 

Celldömölk. 1932. márc. 12. 

Gyászoló család. 

A k i B u d a p e s t e n 

h á z f e l ü g y e l ő s é g e t 
óhajt elnyerni, forduljon bizalommal 
szerkesztőségünkhöz, hol kellő felvilá

gosítást kap. 

M é h e s 

a legmodernebb 20 csa
ládra igen olcsón eladó. 
Cim a kiadóban. 

Hárman valának együtt 
Csendes szomorkodva a kis aszuununal. 
Tanakodtunk hárman a korcsma abiakoá. 
Mer: hogy ma nagy nap van, a szabadság uapja, 
örvendjen hát mama, ki a bon poigara. 
Vigadnak is szépen, vau is mar. n.v.a-a, 
Táncra perdül gyorsan az ifjúság iába. 
Istók komám, igyunk I aki az aldoj'a, ~ — " 
Csörrent is uagyokai mindkettő pohara. 
A kocintás jó vidt, kedve.-, volt a hangja, 
Na meg az Istóknak eiiört a pohara, s. 
Megijedt az Istók, mert hogy nincs ám pénzei 
Számolja a garast hites feesége. 
Uj poharat, friss bort, mondok vigasztalva, 
Majd én megfizetem, ha nem lesz uagy ara. 
111 ha mar így vágynak — mondja Istók bátya. 
Igyunk hát egy pohárt az időn hazára. 
Mert hogy szegény hazánk oly kicsi, oly árva, 
Ürítsük pohárnok felvirágzására. 
Szűnjön meg a magyar Os turáni atka. 
Legyünk mi magyarok kedves barátságba. 
Ontsuk poharunk magyar barátságra, 
Trianont cáfoló Nagymagyarorsrágra. -
Poharát emelve felem kocíotgatja, 
Haragosan néz le közben a komára. ' 
Mert hogy a szegénynek lekonyult a feje. 
Meg a sok-sok bortól sanda már a szeme. 
Haragját, de rögtOn a tett is követi, 
Pohara tartalmát komámra löttyenti. 
AUgha nem lelt von' nagyobb baj belőle, 
De akkor én kezdtem értelmes beszédbe. 
Te jól szóitál Istók, rossznl cselekedtél. 
Barátságul szavalsz e- mégis mit teltei ? 
Egy pohár bor helyett,*mit rossz helyre leltél, 
Büntetésből nékünk egy litert fizessél. 
És há pénztd nincs, ma jót állok én érted, 
Az én szavam mellett t á rc sák ie.-z hiteled. 
A komám felnézett, hálásan köszöni, 
Hol az a-bor, amit még ma meg kell iont 
Egy pohár bort igyunk a nagy Magyarokra. 
Kik még ma is élnek, bár meg vannak halva. 
Hej ti negyvennyolcas nagy, dicső elődök, 
Téiemnek-e ma is ilyen magyar hősök. 
Én hisz.-m, r, m-.-lem van még ilyen magyar, 
Ki a szent oltáron ma áldozni akar. 
Ami fájó szivünk sóhaja odi száll, , 
Ahol a nagy hősök hideg bronz szobra áll. 
Magyarok Istenét kérjétek meg értünk, 
Hogy boldog hazánkat adja vissza nékünk. 
Lelkendezve nézik a boros üveget. s~ ~ 
De szólék, most komám vedd le a süveget 
Éljetek sokáig ti nagy magyar bősök, 
A magyar szivekben legyen jövendőtök. 
Istók most ránézett az idős komámra, 
Mintha őtőle is szavalatot várna. 
De bizony a komám igen nagyon részeg, 
E-egy kicsit én.már máma sokat ittam, 
D- azért minden szót nagyon jól hallottam. 
Ráadásul én már sokat nem moudbatok, 
Mi is ngy tegyünk, mint a régi ma -varok. 
Velem Ozytlit t i is gyakorta igyatok, \ 
Fogjátok hát kézbe mar is a jaop.-tok. -
Fel áll roskadozva, megremeg a lába, 
Cntsük pohárnok NagymagjaroiUzágra. 
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inét az anyjakom az se maradt ottboo, 
kor Orreodtzui bírja a magyar boa. 

|fgyot I K O I , Ok'4a. >T* jóságos világ., 
Urna ma mi is. .Éljen- Magyarország.. 
< a komámasszony ölbe kapja urát, 

Ija hangosan, nyugodt jóéjszakát. .. 

, t De mielőtt mi is csendben haza térnénk, 
Szerkesztő urnák valamit megsúgnék, 

- hogy b. lapjukba engem tisztöüetett, 
aá anyjukomnak kis janya született, 

biz a' nohát hala az Istennek, 
ngos a lakás, hála a gyereknek, 
nem az aayjukom erre auuyit mondott, 
Oye ejnye apja ne csald a világot, 
s jánjpd született ejnye (pán kimondja, 
üyazzál hát akkor a nagy angol díjra. 

mindenkép muszáj, ő inkább megmondja, 
t a pici babát biz a gólya hozta. — • 

Dia az anyjokom még aztán, hogy nahát 
kánok bét urak, csendes j ó éjszakát. _ 

»íí»», J« • f r»»W « « P ' ' • 'tűnt nyomtala
nul a friss hóesésben, a homályban. 

Lenn a honvéd táborban, ott az odvas 
nyírfa tövében, bóbiskol Darwin, nem' a nagy 
természettudós, hanem a. becsületes oevén Ma-
ráczy Pista, OsztOrér, sovány e- keszeg alakja 
miatt kapta osztálytársaitól Darwin nevet; 
f~Z~^T*~W&teö(, sirif áldozatkész, furfangos 
hétcsavarra járó eszű Darwin, ott bóbiskol 
halát neki vetve a fának, körülötte a csend-
ben hancúrozó, kuncogó és mókás sereg. Tré-
fálóznak, évődnek, egymást ngrstják-, míu'lia 
nem is burokban lenne a fejük, hanem a 

C S A R N O K . 

Még egy „Korhadt fakereszt". 
1848« telén az osztrák hadak Szöge 

MnftrTL . SjBrfmé Tar*o TfUU^tm M r V 
lőgiakllléa honvéd százados, csupa debreceni 
legátusból álló századát Illés századát, Illés 
százados, debreceni kálvinista tanár volt, ka
tonái egykori tanítványai voltak. Illés száza
dos makacs, kemény, nagy magyar, hibákkai 
teli ember volt Mindennek neki ment vakon, 

'. sohasem szerette az ellenség gyöngéit szeretett 
ogy magyarosan belevágni a dolog" középébe. 
Hősi tetteiről legendák keringtek és Damjanich 
• vörös sipkásai« mellett az osztrák ármádia 
legfélelmetesebb ellensége Illés százados •fe
kete csapata, volt Azért hívták őket .fekete 
seregnek., mert fekete atillát, fekete pantallót 
es fekete kalpagot hordtak. Később szuronyo
kat ís, hogy ne csillogjon, feketére mázolták. 
Ölés •tanár ur« csapatának különösen félel
metes volt a gyorsasága. Hol i t t bot ott ütött 
rajt as osztrák seregen, hol itt, hol ott buk
kant fel a pusztított feketén, mint a pestis. 
Illés százados nem hiába a matematikát taní
totta, de mértani pontossággal csapott vakmerő 
bátran az osztrák koponyákra, oda ahol az a 
legkeményebb volt Nem csoda h á t na ág 
osztrákok vadásztak a .fekete csapatra.. 
Szöge mellett, Jarac völgyeben sikerült is az 
osztrák hadaknak teljesen bekeríteni a .fekete 
csapatot.. 

Fütyölt, ordított a azét, hordta a havat, 
• kis magyar csapat a patak partján a füzek 
alatt keresett oltalmat a hideg és a hóvihar 
ellen. Távolban a bekerítő osztrák sereg őr
tüzei lobogtak pirosló fénnyel. Az osztrákok a 
bekerítő gyürflt, a hurkot mind kisebbre és 
kisebbre vonták. Sohall osztrák ezredes^ már 
előre látta a mellén fityegő ujabb kitüntetést 
Pntrobát meg-meg simogatta, amint hatalmas 
bnnrláha bújva széltől védett helyen, sátorban 
a j é magyar libacombokat nyelte.' 

No most sikerül elfogni á grosze rebilis 
bandát — elmélkedik. — Betűzött szemeivel 
szaporán pislog. — Valahonnan a hatodik 
kabát mélyéről előkerül a >fekete csapat. 
Mulajstroma is. — Nagyokat szuszogva 61-
vajsa; »A fekete sereg. Gerecs mellett a ha
dipénztár! elrabolta, a moniciós szekereket a 
folyóba taszította. Bihar községben megszálló 
osztrák csapatokra éjjel rárohant "és azokat 
eleségtól, ruhától megfosztotta ugy, hogy a 
katonák a házakat nem tudták elhagyni és a 
falu c-afságai tettek, aazebeoioszták vezérkar 
mulatságán megjelentek, belopóztak s ott a 
dámákkal táncolva, azoknak szerelmet vallva, 
botrányt okoztak, mert számos nőszemély 
szíve szerelemre gyulladt. Valóságosan dühöng 
az ezredes, pofok képe egészen kivörösödik, 
••Iva-n. tovább is. de a szárnysegéde balálba 
készülők -hangján jelenti . Herr ezredes. A 
magyar csapit' eltűnt.. Az ezredes ogy nézett, 

-mintha marslakó állana előtte. Aztán sztenori 
hangon parancsot adott a magyar sereg fel
kutatására. Dzsidás századok, gyalogos csapa
tok rohanták lövésre kész fegyverrel le a 
völgybr, ahol néhány csillogó parázit találtak 

, debreceni lányok ölében. A patakon jégtáblá
ig tat osztatnak, hóembert csinálnak, mintha 
I kiránduláson lennének.-I,les tanár ur egy fűzfa 

tövén Ölve magyarázza Arcbimedes tételét, 
hangja ugy kong a hidegben, mint a debre
ceni öreg harang. Ha puskái, egy-két behor
padt honvédcsákót, kardot nem latna az em
ber, hát azt hihetné, hogy a debreceni Nagy
erdőben szórakozik a nagyszámú diák népség. 

Darwin kezeit dörzsöli, melegili A fa 
kérgét simára faragja a szuronnyal, elnyült 
papirost vesz elő, iront éj rásímü ja a fa kér
gére, aztán ír, fázós • a m ' görcsös betűkkel. 
Körülötte hull a hó, amoU őrtüzek csillannak, 
a palikon' jégtáblák úsznak sebesen, a lak 
nyikorognak a hidegben és a. Darwin neki 
dűlve a íáoak, a kalpagját szemere húzva 
irja sorait Debrecenbe, egy kis; árva lánynak. 
Talán eljut a levele hozzá. Könnye" lepereg 
fagyos arca:J, szíve csodás melegen ver, mo
solyog és sir a Pista, a Darwin, szeme csillog, 
ajka remeg, minlb valakit becézne, simo
gatna es csókolna. Arra rezzen lel, hogy i 
•tanár ur« Illés százados all sűrű párafelhő 
bén burkoltao mellette. A levelet gyorsan a 
szive löié dogja, mosolyog, de már rá is dö 
rög az öreg csatafi: .Djmine Darwin, ha meg 
egyszer tetten kapatik, hogy nőszemélynek ír, 
kitérdepeítetik és karcerbe záralik.. A száza
dos ur jót nevét göcögős hangon,Darwin meg 
elpirul, mint egy kislány az első csóknál, pedig 
á szebeui bálon az osztrák fővezér feleségét 
láncoltatta. 

• No, ide figyelj öcsém — szólt hozzá a 
kapitány. Bent vagyunk a slamasztikába. Ezek 
a Iránya osztrákok egérszoritúba szorítottak, 
most hogy jutunk ki innen? Védd elő a hét-
csavaros eszedet Darwin nem sokat gondol
kozik, .Illés tanár, orral hallkan suttogni 
kezd. A-szóke debrebeni lányok kedvence — 
Kondér Peti hiába' nyújtja a nyakát csak 
ann.it hall, hogy valami kalandról van szó. 
Te Petit — szőtt rá Meszelő, a kis dobos — 
>K> nyújtogasd a nyakadat, mert olyan hosz-

»"gfa avas) Jae\VJMJ)t a azajswtzsak — szólt 
ás egyik fa tövéről a Mihók. — Erre min
denki nevet. Peti pedig azt gondolja, hogy 
halászni fognak. 

Félóra múlva Darwin egy szakasz élén 
a patak mellett Szegő irányában nlra kél. — 
Belevesznek a homályba, hóförgetegbe. A kis 
csapatot a hirtelen alakított dalárda éneke kí
séri. Mihók a karmester, egy hatalmas hógo
lyón áll és dirigál.Az osztrák őrségés a csa
patok azt hiszik, hogy a hidegben megfagyott 
az eszük, megőröltek a magyarok. A nóta eg harsogott, mintha szerenád lenne egy 

ecsni kislány ablaka alatt. 
Darwin megallilja a csapatát. Halk, sut

togó hangon mondja: Fiuk I Itt halak leszünk. 
Fürödni fogunk,, belemásznnk a patakba. Fegy
vert, lőport a fejünk főié tartva leúszunk, 
mászunk a vízbe a faln kertek aljáig, a falu
ban száraz ruhát veszünk magunkra és a N 

többieknek is kerítünk valami száraz gúnyát 
:y átöltözhessenek. Darwin szavaira egy 

"es Brr volt a válasz. De már csobbant 
is a fagyos, velőt fagyasztó vízbe a kis csapat 
•a***** fowaSWira, félig megdermedve 
tartott a falu felé. Meszelő nem bírt magával, 
odaszólt a többieknek az archimedesi szabályt 
átalakítva; minden test annyi meleget veszít 
mint az általa kiszorított hideg víz sólya — 
erre fogukat összeverve nevettek. A falu alatti 
kis hídnál nyolcvan cserepár őrködött s tőlük 
huszonöt méterre, a jeges vízben' lubickolva 
egérutat nyert a kis csapat. A cserepárok azt 
hittek, hogy a jégtáblák verődtek össze, attól 
csobog a viz. 

A Darwin kis csapata átázva, megder
medve megérkezett a faluba. Felóra alatt 
Szőreg leányai, asszonyai foldottak'toldozlak, 
százesztendős gúnyákat hordtak Ossza. Az üs
tökben forrptt a tej, cipók kérőitek elő, szár 
nyes baromfiak nyikkantak, disznók sivalkod
tak. A nagy lármára a fala. határában levő 
osztrák őrsét tisztje: megrázkódott s gondolta, i 
mégis igen hideg van, az állatok is sírnak. I 

- Hajnalra agy ember veszteség nélkül 
együtt volt Szőregen a .fekete csapat. Evett 
ivott. De uramfia a ruházatuk felülmúlt min
den 'fmtáziát1Bngyogok, pantallók, kodmőnok, 
subák, kabátok, bekecsek, csizmák, bocskorok, I 

' gyűjteménye volt az egész csapat. Meszelő a ' 
• kis dobos, síig látszott, ki a csizmából. Pír- ! 
I kadt mar az ég alja, amikor elindult a csapat 
! föl a hegyeknek, hogy egyesüljön Damjanich 

csapatával. / ! 
Az utóvédet Darwin vésette. A dzsida- j 

sók gyors lovakon hamar a faluban termettek. 
Darwin felvette a harcot lépésről lépésre j 
hátrált fedezte a főcsapétól és sz üldözőket • 
ellenkező irányba csalva, mindaddig harcolt 
amíg nem tudta biztosan, hogy a főcsapat 
élén Ülés tanár úrral, biztosítva nincs. Huszon
hat társavai együtt ismét bekerítettek. Legjobb 
pajtásai hullottak el mellette osztrák golyótól 
találva. A szép-szőke Maráczy Pista, Darwin, 
kúszva, fagyos, havon vonszolta magát órákon 
at, miután felkoncolták az utóvédet, míg egy 
faluba sem ért. Olt a fala első házánál mo
sollyal arcán, szive fölött be nem fejezett le
véllel,'mellében osztrák golyóval halt meg 
Darwin, Maráczy Pista. Ott is temették el. 
Ott van ma is a kérészt két karját felénk 
tárva 8 mintha ott lenn mondaná a hősi ha-
lott .Segítsetek I Síromon oláh bűnekor ta- j 
possa a virágokat. 

Kíváncsi vagy olvasóm, hogy mit irt Má-
ráczy Pista? Elmondom azt is. Amikor piros • 
vérével ott a fagyos havon, halottan, megta-
látták Maráczy Pistát, egyik kezében megta
lálták azt a levelet is, amelyet ott irt á Ta- j 
rác partján. Sokáig őrizte ezt a levelet a faln 
népe. A nyolcvanas években egyik napon j 
poros hintó érkezett a falóba. Messziről, Deb- ! 
recenből jöt t Előkelő asszonyt hozott, ruhája 
selyme osak ugy suhogott, hatalmas babérból j 
font koszorút vitt oda, a korhadt fakeresztre. 
és hulló könnyel harmatozta be a virágok 
kelyhét, a Sir felszikkadt földjét odaborult, I 
csókolta a vérrel szentelt rögöket a akik ott 
alltak, a szép, szomorú asszony mellett hat-
lották, amikor suttogva mondta^ .Pistám, ne 
haragudj, hogy eldobtam gyászodat, másnak I 
adtam szivemet de gazdag akartam lenni, | 
hogy megtalálhassam sírodat.. Ennek a hall
gatag, bánatos asszonynak adták oda a fakó, 
megsárgult levelet amelyre néhány vérosepp 
is freccsent s én est a levelet ott olvastam 
egy debreceni ház falán aranyos rámába he
lyezve imigyen: -— ! 

.Kicsi Katóm, Drága Menyasszonyom I 
Itt állunk < térdig hóban, félig fagyva, jó magam ; 

csak a Te szerelmedtől melegítve, amelynek j 
melegét itt a fagyos földön, hóíörgetegben is ! 
érzem. Nagyon messze vagyok Tőled, mégis j 
ogy érzem, mintha a Te simogató kezed 
törölné ki a szemembe vágódó havat. Itt vagy 
érzem mellettem, itt vagy, velem vagy és én i 
is nálad vagyok, tuüad leszek széliem mdmydn. . 
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