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Megjelenik minden vasárnap raggal.
Előfizetési á r ^negyedévre 2 pengő' leiévre 4 pengi;,
egész évre 8 pengő. •
:".*
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Hová ? . . .
Átkos ősi magyar szokás, sőt állít
ható, hogy történelmi léoy, hogy a ma
gyar politikai élet terrénumán mindig
voltak gáocsoskodók, csökönyös ellenzékieskedök, igen sokszor- személyes
érdekből és polilifc-ai hina^hől A magyar történelem során biába. kellett
volna az összes nemzeti erőket egy
gyújtópontba hozni, voltak politikusok,
akik a nagy nemzeli érdekek félretéte
lé vei végzetes hibából a nemzet egy
részének figyelmét a nagy értékektől
elterelték olcsó és szemfényvesztő po
litikájukkal. • _
Korokát lehetne felsorolni, melyek
nek történelemlapjain politikai szégyen
foltok vannak és — sa.nos —- ezek
miatt a szégyenfoltok miatt nem egy
esetben a nemzetnek drága erői hullot
tak porba és reményei oszlottak szét,
mint az őszi köd.
Csak egy példát emiiliink, a há
ború végéi. \ leghatalmasabb magyar
politikusok egyike, gróf Tisza István is
meggondolatlan éa átgondolatlan poli
tikai cselszövés áldozata. Az elmúlása,
az 0- meggyilkolása a magyar nemzet
történetében egy golgotai, kereszt, időt
len időkig fennálló mementó arra, bogy
politikai könnyelműség."megbocsátha
tatlan bűne annak, aki azt folytatja,
de megbocsájthatatlan bűne azoknak is,
akik ezt a politikát követik. Mert ha
őszinték vagyunk, akadná-e egyetlen
egy igaz magyar,. akinek lelke . mélyén
drága kincsként pihen a nemzet nagy
érdekeinek féltése, aki fel ne sóhajtana,
hogy mennyire más lett volna a sor
sunk, mennyire más lenne a helyze-

Imádság.
Irta: G r i g á a a y J á n o . n é .

Valamikor én is csak agy imádkoztam,
Hogy a jó Istenre nem icen gondoltam.
Míg azokottimámat — öntudatlan — mondtam,
Azalatt — lelkemmel — másutt kalandoztam.
Nem tmit.m mi a gond, víg voltam, nevettem,
Imádkozol — olykor — el is felejtettem.
-De rám csapott a sor, — lett okom zokogni,
Azóta tudok én szívből imádkozni
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Szerkesztőség ós kiadóhivatal. * j-^gii
Dink(? e Nándor könyvnyomdája C dfn-olkön
ide i-ttézimdők a szeli.mi részi illető k'zlemflijas:
hirdetések és mindennemB pénzillctéktk.j
re,

Felelős szerkesztő és kiadd:

DlNKQREVE NÁNDOR.

tOnk, há élne Tisza István.
A valóságnak megfelelően megál
lapítható az az ugyancsak történelmi
tény, hogy minden nemzet mielőtt a
politikai kalandorok függetlenségét ve
szélybe sodorták, • mintegy belső sugal
latra a maga egyeteméhen megmozdult
és a közösségben rejlő óriási hatóerő a
nemzet lesléről ezeket a parazita poli
tikusokat lezárta, a_ nemzet magiból
mintegy kivételié. Nem emiitünk itt
több példát, csak kettőt Németországot
és Olaszországot. Mindkél nemzet éle
tében mielőtt a mi 1918-as nemzeti
összeomlásunkhoz hasonló baj történt
volna, a nemzeli erő a milliók és mil
liók lelkéből Mdübörgött és a'nemzet
rövid ideig történő megrázkódtatásában
mintegy lerázta a maga testéről az oda
nem való embereket és láthatatlan ke
zeivel megfojtotta az élete ellen törő
vörös antikriaztust. Különös, szinte vég
zetszerű, hogy mi voltunk azok, akik
csak akkor tudtuk a nemzeti erőt, a
nemzet egyetemességének erőit össze
hozni, amikor már hónapokon keresz
tül tépett bennünk éa fogyasztotta ete
tőnket.
Sajnos, mintha: ma sem tanultunk
volna. Gömbös Gyula, ki a magyar
nemzetet egy óriási, alig 1 évig tarló
erőfeszítéssel európai tényezővé avatta
és európai tényezővé emellé, felszólította
nemzetét, csodálatba nagy magyar lei
kének legdrágább kincsét, hogy kövesse,
szálljon táborba vele, íiieTl^éjpjöhet'
nek nehéz idők, amikor az egységre, a
magyar lelkek óriási erőt rejtő összeölelkezésére szükség lesz. íme mit lá
tónk megint. Vannak ismeretlen olya
nok, akik más utat jelölnek meg. Mert
gyarok Baselban is szép számmal laknak és
különösen egy kitűnő magyar orvos Dr. H.
szív63 tanácsának sok hasznát vehettük. A
szállónk éttermében esténként igen nemzet
közi társaság gyűlt össze, köztük különösen
nagy respektnanak Örvendtek a pénzügyi ha
talmasságok, mert tudvalevően a Nemzetközi
fizetések Bankjának minden Bzámottevő ténye
zője itt tanyázott. Valamelyik borongós őszi
este itt beszélgettem Pasteur Martinnal, a
francia kanton egyik lelkes papjával és beszéd
közben megkérdeztem tője:

— Mivel magyarázza meg Ön, hogy
Svájc a jólét és boldogság ilyen - fokára
jutott?
(Kitépett lapok naplómból.)
Pasteur Martin égy pillanatig reám né
Irta: Halász Béla.
zett, aztán büszkeséggel a hangjában felelte:
Basel, francia-svájci határ.
— Talán azzal, bogy i t t m i n d e n k i
dolgozik...
Aztán sokáig együtt Öltünk még, a lel
Sokáig azzal szórakoztam, bogy a ko- kes kollégám a francia kanton szépségeit ma
Iflnléle utcai automatákat próbáltam ki. Az
gasztalta és lelkemre kötötte, hogy Laesannet
egyik különösen nagyon tetszett, mert itt po
tom 20 centimért egy tyúk tojást tojt, s ka és Genfet is megnézzem, ha teljes képet
kas mag kukorékolt hozzá. Egyébként csodá akarok nyerni hazájáról. '*•.-•
latos ősz van most itt s Rajna mellett Gsak
IV.
a reggelek éa esték hűvösek, délben s hőmérő
Ezen az estén sokáig nem tudtam lepi
18 Reamur fokra is felszökött. A hidakon
rengeteg ember jár, feltűnően lehér az arcbő- . henni. Kiöltem a szálló emeleti erkélyére és
rflk éa önkéntelen is a kitűnő svájci tejter lebámultam az esti fényben sugárzó városra.
mékek jutnak az ember eszébe. Pénze ma- I Messze a pályaudvar leié szines fényreklámok

Ösz a svájci hegyek között
a
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agy mondják^ nem tudják, hogy Göm
bös a nemzetet hová vezeti.
Gömbös Gyula által megjelölt u
nehéz, ö maga is megmondta. De o I
van nagy ígérete, hogy a magyar fél iá
madáshoz vezet. Aki tehát öl nem kö
veti, az a nemzet nagy egyeteme ellen
vél. Mert hiszen lehetnek egyéni célkitflzéaek, szépek éa Ígéretesek, de aki a
nemzet érdekét mindenek (ölé helyezi
az az ember a legnagyobb és legbatal
masabb. Mert ezt az embert a ncmze
csodálatos és ismeretlen nagy erői hiv
tik az élre éa ez az ember az igaz '•
vezér' *
Jaj lenne, hogyha ismételten egy
mélyrebnkás és mélyrezuhanás alázna
meg bennünket és rázna fel sokakat,
hogy mivel nem a vezért követték, rossz
és halálos uton jártak.
Gömbös Gynla célkitűzéseiben s
nemzet telke a te lelked, az én lelkem
szólalt meg kedves olvasó,. Ne kérdezd
bovi vezet, kövessük ÖL
Spektátor.

Fószolgabiránk gyásza.
*
Súlyos oaapaa érte dr. Gertita Elek
föazolgabiránkat. Meghalt édesatyja Gerlits Sándor nyug. árvaházi igazgató 73
éves korában Szombathelyen.
Az elhányt 46 éven keresztül ve
zette Vasvármegye fiuárvabáiát, mint
fiatal tanító került annak élére, ó szer
vezte meg, ő fejlesztette azt naggyá,
amely kiváló munkájáért í. Ferenc Jó
zsef is kitüntetésben részesítette. A szom
bathelyi jótékony egyletekben vezető sze
repet töltött be, halálával nagy veszteség
érte Szombathely város társadalmi életét.
1930-ban vonult, nyugalomba a a légjátszottak és néba-néba ezpresaek dübörgését
lehetett hallani, amint tompa bugással rohan
tak Belgium felé. Lent pedig az egyetem tö
vében a Rajna tükrén meg 'meg villant egy
motoros lámpása . . . Titokzatos dalokat zúg
tak a b á b o k . . . és egyszerre fájdalmas tu
dattal zuhant a szivemre a mi magyar sor
sunk árvasága. Miért nem tudunk mi élni
otthon olyan békességben, ahcgy ezek élnek
itt ? Miért minket ver csak a Teremtő, holott
becsülettel verekedtünk ezer esztendőn keresz
tül? Szél zendült a hegyek felől éa fent a
magasban is apró lámpások gyúltak k i . . .
Valaki leot a szálló szalonjában egy Chopin
szonátát játszott és mire hozzám értek a
hangfoszlányok, már a szivem is ilyen boros
muzsikává l e t t . . .

Két hét multán már búcsúztam la Ba
seltől. Megvallom fájó szívvel, mert akkoriban
egy kékszemű kedves ismerost.is i t t kellett
hagynom s Rajnamenti szép Tárosban. Hívott
azonban a messzeség, távoli világok titokza
tossága és mialatt a gyorsvonat százkilometerea sebességgel rohant velem St. Louis felé,
leikém mélyén átsuhant a borongós kérdés:
... — Istenem, látom-e még egyszer a
MüDster karóra t o r n y á t . . . és azokat as ég
kék szemeket r V r i r —
(Vége.) -
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Elhunyt tanító. Polgár Mihály y . '*»*
igazgató tanító, aki Kiskamondról vonult uy .'
galomba éa nyugalmas éveit Bobáo toltütu
szerdán a szombathelyi közkóihazb an 7«, J
k.irtb.-.n hirtelen elhunyt. Htsátteslét csaUdii
haza hozatta Bobára, ahol péutekua d-luiio
4 órakor, helyezték örók nyugalomra uVjE
részvét mellett. Vele a régi kitűnő tdüitói
karnak egy kiváló oszlopa d ő l . ki.
.' "
Rádió eltiadás. Gjömörej György Zalamugye főispánja, Inla p sztai^ nagybirtokul:
pénteken délután háromnegyed R órakor a
budapesti rádióban, mint "a.GyüniO őstermelők
. r e n d e l k e z é s ü n k r e átló ö s s z e s
lehetősé
Országos Egyesületének e.nöke előadást tar
A réÓÍ ÍOSZOkáS f C televeniíése. i g é k k e l -Iwisz ö r ö m m e l k s p o a o l ó d t s k b e tott a magyar gyümölcstermelés" helyzetéről
az akoió sikerességének *fokozását célzó es jövőjéről. Az értékes előadást városunkból
- Vármegyénk népszerű és agilis fő munkába. A — ssjnos. nagy számban és a kOrujékról is nagyon sokan hallgatták
ispánja dr..0stffy Lajos egy régi jószo- 'levő — állásnélküli végzett fiatal embe végig. . . .
.•
kást elevenített fel, egy küldöttség élén rek lázas igyekezettel és óramüszerü
Tejrazzia Celldömölkön. Kedden hsj6 is részt vett Soprouvárinegye közgyű precizitással végzik az irodai munkákat,, nalbih'a szombathelyi vegyvizsgáló állomás
lésén, amely küldöttségnek tagjai voltak közülük azok, akiknek kerékpárjuk van. kiküldöttje, az'elöljáróság közbeBfjöllével v i i
roSJlukban tejellenőrzési tartott, ameiy alka

utóbbi időkig ia dolgozott éa fáradozott
a közjó ériekében.
Temetése tegnap délután 3 ólakor
volt a szombathelyi temető halottas ha
zából, ahonnan hatalmas tömeg kísérte
utoleóutjár* az elhunyt kiváló pedagógust
Halá>at két fia. dr. Gerlita Elek
celldömölki járási főszolgabíró és Gerlits
8ándor Amerikában élő hírlapíró, vala
mint nég;. leánya és unokái gyászolják.

dr. Horváth Kálmán alispán; Vidos Ár
pád főjegyző, dr. Mayer-Guary Guidó
aljegyző. Ezen szokás a régi jóvilágbao
volt érvényben, amikor egyik vármegye
a másik közgyűlésén képviseltette magát.
Ezentúl Sopronvármegye ia elfogja kül
deni a maga küldöttségét Vasvármegye
közgyűlésére.

hozzák össze a kiállítás anyagát. A vidéki
fogattulajdonosok ugyancsak kész őröm
mel vállalkoznak az összehozott anyag
nak beszállítására Nagy elismeréssel kell
megemlékeznünk végül a. kiállítás azon
helybeli segítő csapatairól, akiknek a
gyümölcstermeléshez, közvetlenül vagy
semmi. vagy>cssk édes-kevés közük van,
azonban a köz érdekeinek előbbrevítelére
mindenkor kész mentalitásuk folytán a
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fáradságot' nem ismerő buzgalommal
hordják- széjjel a körleveleket, a -fakereskedók áz anyag elhelyezésére szüksé
ges polcok céljaira deszkakészletüket, a
teherautó tulajdonosok a'•kiállítandó be
szállítására jármüveiket, a személyautó
és motorkerékpár tulajdonosok a vidé
ken végzendő előkészítő munkák és
kórutakra ezen személyszállító eszközei
A gyümölcsktáiiiiás várható ket, kertészek és magánosok dekoráció.
céljaira dísznövényeiket készséggel és
kilátásai.
_
. ingyenesen engedték át használatra a
- Irta: ctr>. Zongor J á n o s .
kiállítás rendezőségének.
Az.esideileg egészen szúk keretek
De ki tudná felsorolni a kiállításnak
közt indult, de az efdekiődes hatalmas összes vonatkozásait és azokat az egyé
arányú megnyilvánulása folytán jelentő neket, akik a-kiállítás sikerének fokozá
sen; kibővült méretű' gyümöloskíállitás s á n közreműködnek, Altalánosságbsn
előkészítő munkálatai teljes erővel folya ossk annyit, hogy mindén tényező és
matban vannak. Ezzel kapcsolatban máris minden egyes, akit osak erre felkérünk,
örvendetes megállapításokról számolna- I készségének teljességével áll az ügy ren
tunk be.
delkezésére. -"
>.
Kemenesalja népe hü maradt' ón- ;
• Ahol a saját életbevágó érdekeiknek
magához. A rendezőség körében, nyert] ilyen egyöntetű felismerését eredményező
értesülésünk szerint, valamint saját köz- i kifinomult érzekkel bírnak az emberek,
vétlen tapasztalataim; alapján is megát- I ahol áz életerő, ilyen hatalmas méretek
lapíthatjuk, bogy minden tényező, amely ben forrong és buzog az . összesség j
nek ezzel az akcióval valamiféle kapcso ereiben, ott az a? nép, az a nemzet el
lata van, sót még a teljesen érdektelen nem pusztulhat, hanem dacára megcson
is egymással vetélkedve igyekeznék a kutatásának, dacára a rá acsarkodó szóm i
1
maguk hatáskörében hozzájárulni ahhoz,
szédsag <^tSíöyeTnnn<3kTTft^
hogy ennek 8 kiállításnak sikere minél ruságban
• vergődő áUapotának, mint a
'lupozánsalib legyen
hamvaiból újjáéledő Phónix, életre fog ]

lommal a tejekből

ok mintát

vett,

amelyet

felküldOttek a vegyvizsgáló állomáshoz.
"
Uj csei kószcsapat alakulása városunk
ban. A celldömölki ev. ifjúsági, egyesttiet /ezetösége elhatározta, hogy az egyesület kenet,
lében cserkészcsapatot állit fel. A felállítás
előmunkálatai már javában folynak s mint
értesülünk, a cserkészcsapat parancsnokává
dr. Nagy János szolgabírót fogják megválasz
tani. A fiatal és agilis szolgabíró bizonyara
uj munkakörében is sok szép és nemes gon
dolatot og'megvalósítani.
; ,
Ostffyasszonyfán
pett lei.
;

torokgyik betegség lé

Az ev. ifjúsági egyesület aj székházi.
A celldOmOlki ev. ifjúsági egyesület uj szék
hazat a paplak Baross utcai frontján fogja
felépíteni. Az uj székházzal Celldömölk köz
épületei száma eggyel gyarapodni fog, a meg
felelő'helyiségek mellett nagy terem is fog
épülni, az épitésre már a gyűjtések meg
kezdődtek.
Iskolaavatás, á z elmúlt vasárnap már
a kora reggelt órákban kisebb uagyobb cso
portok indultak városunkból kifelé, ezek inrad.
resztvettek a. Kemenessőmjéaben megnagyob
bított ev. iskola felavatásán. Ilyen nagy szám
ban még ev. hivők nem voltak együtt, ami
csak azt iga ólja, hogy a vallásosság, a hit,
a hazaszeretettel párosulva nemesebb célok
felé viszi a nemzeteLAz iskolateremben Moliton-z János esperes végezte az istentiszteletet,
enpek ke.elében avatta fel az uj iskolát, as
udra.oo pedig, amely tele volt hivőkkel, Kiss
;

1

gyönyörű beszéde OrOk emlékezetében marad
mindenkinek, a kiváló egyházi szónok valóA hatóságok, nemcsak a helyiek, kelni és erősebb, hatalmasabb, boldogabb I sággal magához ragadta a hallgatóságot. As
istentisztelet után díszközgyűlés következett,
hanem a szomszédos járásbeliek is kész lesz, rpínt valaha is volt
I amelyen koltai Vidos Dániel egyházmegyei
séggel állítják ennek szolgalatába a ren
[ felügyelő, a Johanita-ieud. lovagja gyönyört
delkezésükre álló összes eszközöket, ugy
j beszédben buzdította a vallásosságra, hazaBa kiállítandó anyag összehozása, valamint
j aágra és nemzeti Összetartásra a halleatósáa kiállítás tömeges látogatását célzó pro. Rózsafüzér utániak. Az októberi rózsa I got, a díszközgyűlés után az iskola udvarán
pagativ munkában.
. .
füzér utániak tegnap kezdődtek és tartanak . közebéd volt, amelyen a Nőegylet tagjai buz
A jegyzői kar ugyancsak nagy meg oktőb-r 31 i - , naponként este 6 orai kezdít- gólkodtak, — külön ki kell emelnünk a nagy
menőt, hogy hányféle ételt adlak 1
értéssel és a hivatalos kötelesség kere lel. Vasárnapokon pedig délutáu 3 órakor j pengőért,
ezért különösen özv. dr. egyházastartatnak meg a litauiák.
"•'«.'
tén tul menő igyekezettel munkát közre
berzsenyi Berzsenyi Jenőnél illeti az elisme
A Nemzeti Egység Pártja ma vasáruap rés, aki mint háziasszony vezette a kOzebed
a kiállítás sikere érdekében. .
megrendezését a Nőegylet buzgó tagjaival
A polgári iskola tanári kara min tar ja VooOokOn alakuló gyűlését.
Áthelyezés. Borosáoyi Gyula m. kir. karöltve. Délután 3 órakor a kemenessömjéni den közérdekű akció iránt mindenkor
pénzügyi- fövigyázót á pónzügyigazgatóság es a celldömölki ev. ifjúsági egyesületek tag
tanúsított megértéssel vállalta körülte Vasvárra helyezte át, helyette Bognár Ferenc jai műsoros előadást tartottak, amely előadás
kintő pontosságira I es a reményeket 1-1*8 osztályú vigyárót helyezte Szentgotthárd ugy erkölcsileg, mint anyagilag nagyoo jol
felülhaladó eredményességgel játja el a ról Celldömölkre.
sikerült, maga a műsor gondosan válogatott,
tanulók révén a kiállítandó helyi anyag
Esküvő, ézanto Gyula celldömölki köz- I ízléses szinpad és a sz replők mindegyike
összegyűjtésének nehéz és fáradságos igazgatási fognázőr leányát Máriát ma vezeti i méltán megilleti az elismerést, a rendezés
oltárhoz Budapesten az L kerületi plébánia i munkáját Bácsi Sándor ev. lelkész és Papp
munkáját.
Sándor kemenessömjéni igazgató-tanító végezA helybéli, valamint a környékbeli templomban Budai Sándor géplakatos, Badai j ték nagy körültekintéssel. Dtanna reggelig
József celldömölki máv. fűtő fia.
tanítók önként ajánlkoznak arra, hogy a
i tartó tánomulatság következett, amely a leg
Áthelyezett kápláaok. Gróf Mikes János nagyobb siker jegyében zajlott le.
gyermekeknek, valamint a népművelési
Horváth István alsósági káplánt
előadás keretében a felnőtteknek--is á megyéspüspök
Balesetek. Szabó János 61 éves szergéKOveskntra, Németh István köveskuti káplánt
gyümölcstermelés és a kiállítás -jelentő pedig Alsóságra helyezte "át
nyi napszámos szekéren a mezőről tokot vitt
segét méltató előadásokat tartanak és
haza,
menetközben a szekérről le akart ugrani,
Hegygyüles. áz alsósági hegyközség ma
bogy az iskolás fiukból kiránduló csapa vasárnap délu(án 3 órakor a községházán ugrás közben lába megakadt a csatiopalcaban
tokat szerveznek a kiállítás megtekin gyűlést tart, amelyen.tűzik ki az idei szüret és leesett, jobb vátlkoloscsontja eltörött. —
Horváth Mihályné szül. Sohandara Gizella 52
határnapját
tésére.
>-;
éves celldömölki asszony, Horváth Mihály ny.
Névváltoztatás. A belOgyminiszter meg lőmozdooyvezető neje "leiment diót szedni lét
A gyümölcstermelők felismervén az
engedte, hogy Magyaríts Imre egyházaskeszői rán a Iára, lejovet a létra mellé lépett, leesett
akciónak az ó érdeke.ket szolgáló voltát.
és jobb lába bokában eltörött Mindkettőt a
egymást buzdítva és.egymással vetélkedvetoztaasa.
celldömölki kórházban ápolják.
(
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lomban reggel 8 urakor lesz a gjászmise,
amelyre az iskolák," hivatalok, hatóságok ás
egyesületek részére a plébánia hivatal-a meg
hívót szélkOldi. — Az- ev. t'emp.oinbau ugyané
napon reggel 8 órakor lartatik -gyászisteujiaz- !
telet az aradi vértanuk emlékére.
•-I
- TflZ Pápocon. CsOtflrtOkOu ' hajnalban
PápOcon ismét tüz ütött ki. Ezutt.il Lukács
István, gazdálkodó lakóhaza és sertésólja gyuladt ki. A tüzet elég gyorsan sikerült lokali
zálni, azonban, msgis négy lakóház e, gazda
sági épület leégett. A kár 8000 pengő. A. leg
szigorúbb nyomozás indult meg.

Felakasztottá magát •

Vasárnap délben

öertejűnk: AT^rsságua ünnepséget szeplember 29-éo, pénteken rádió előadás vezeti ba,
melyet este 9 óra 66 perckór a Frontharcos
Szövetség or>zagos alelnöke Kertész Elemér
tart • Magyar Frontharcos, cím alatt. Szép
tember 30 au egy (orma. nhás budapesti front
harcos dj-szazad zenés felvonulást, rendez a
Rákóczi-uton, Erzsébet körúton, Ai drassy utoa
a reflektorokkal megvi agitot. Hősök Emléké
hez, ahol rOvid ünnepség és térzene után 18
frontharcos kürtös .takar, d ó ' javai zárul a
szombati program, az m i u - p . ; . ek ezt á ré
szét a magyar Rádió a helyszínről közvetíti.
Október 1 én reggel fél 9—fél 10 -óra között
közel

300

frontharcos n ,,t..rker ' páros

és

!•_
- J f - az'apátsági
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Hősök
0. Csillagtaraja
a. Sághagyeo
pincében'egy
geren autós
Az én talpam Qkmatalp
dára felakasztva találtak Faz 'kas Sándor 36 betű;ni a Hősi Emlékkőhöz, akik mindegyike
Kevés pénzért soké tart
éves vincellért, A felesége ebedet vitt neki a elindulási helyéről egy-egy c-- Halomból, vagy
ö vette észre az öagyífkosságot._ A nyomozás, virágcsokrot fog elhelyezni az elesett hősök
szeriül az előző csütörtökön bort fejtett Cell emlékmüvén. Az autósok nagyrésze természe
te- en belföldi lesz, azoúbau Olaszországból,
dömölkön az apátsági pincében, ekkor a lő
intéző felmondott néki."Az esetét nagyon szi- ! Auszlriából és Németorazasüól ia -indulnak ,
vére vette, felesége < igyekezett vigasztalni benevezett versenyzők 10 órakor kezdődik a
napokon át, de ugytálszlk haaztalannl, mert tujajduoképeni löünnepség, <• melyen a kor
mányzót vitéz Gömbös Gyula miniszterelnök
vasárnap elkövette végzetes' tettet.
fogja képviselői, de mdgjelennek azon József
A Pesti Tőzsde 16 oldalas uj száma
kir. herceg, Budapest székesfőváros képvisele
a Klein család harcának es a-Georgia rend tében dr. Huszár Aladár főpolgármester, dr.
kívüli közgyűlésének legújabb fázisairól szá Sipőcz Jenő polgármester is.- At ünnepség
mol be. Dr. Nyálasai János a hitelélet ujjá- után a kormányzó képviseletében megjelenő
szüieté-éről irt feltűnést keltő cikket. Nyilat Gömbös Gyula miniszterelnök előtt as Audkoznak a lapban: dr. Némeih Béla, dr. Or- rásay uti Köröndön diszmenelben vunulnak el
azagh Sándor, dr. Fereutzy József, Hallosy a frontharcos alakulatok. Az idei V. Front
István, dr. Juliinak' Ede. A vidéki pénzintézetek harcos Találkozónak a nagyszámban megje
szerdai uaggyűléséröl fontos tudósítás számol lenő hivatalos és . társadalmi előkelőségeken
bel Az ingatlan piacról, a legújabb vételekről, kivül különös ünnepélyes lényt log kölcsönözni
házárverésekről, arákról, kimerítő információ az a tény, hogy azon az olasz frontharcosok
kat közöl a lap, amelynek ára és értéktőzsdei elnöke Amilcare Rossi olasz képviselő, Kopbeszámolói is uélkűlözhaiellenek. Kitűnő tex schílz Waliher ny. őrnagy, az osztrák Iroot- ,
til, biztosila?i, vas és gépipari, vegyészeti bánosok elnöke küldöttség éléu jelenik .meg. figyelmét külön is felhívjuk Bársony Aladár
mellékletek egészítik ki a kitűnően sikerűit A német Stahlhelmisták von HauHe brigád- társulatára, njsrl viWbánniválö'együttes ma
uj számot
führer vezetésévet egy Stahlheim bajtársi gas művészi színvonalon áll, ezért megérdem
Postacsomagok vasárnapi kiadását ren századdal vésznek részt a ma.yar fronthar- I lik, a legmesszebb menő pártfogást is.
delte el a kereskedelmi miniszter. A vidéki oosok találkozóján. Az ünnepség lezajlása utan
Nincsenek amazonok. Megint = •• génj -b
kereskedik körében felmerült kívánalomnak a miniszterelnök kü On kihallgatáson fogadja.' bek lettünk egy illúzióval. A nagy de ame
megfelelően a kereskedelemügyi miniszter el a külföldi frontharcos delegációk vezetőit, I rikai folyamot a portugál hódító): azért ne
rendelte, hogy a jövőben a' vidéki postahiva valamint a magyar Irontharcos- szövet-ég or- . vezték el-Amazonnak, mert lándzsát velő női
talok vasárnap és munkaszűnetes ünnepnapo szagos elnökségét es vidéki alakulatainak el- I harcosokat láttak. Egy fiatal magyar utazó,
kon, amikor a házhozkézbesitesi szolgálat nökeit ós vezető. tisztjeit A miniszterein'ki Gömőrj Oszkár délamerikai kutató utján
fogadtatás után a külföldi es hazat Ironthar- •
szünetel, a szolgálati átnézetbeo jelzett híva
cos vezetők a Royal szálló különtermében ' összebarátkozott a jiyaro nevű akalpvadasz
taros órák alatt nemcsak a közönséges és bajtársi közebédre jönnek össze, míg a Hősök ' indiánokkal, akik nagyon nőies benyomást
ajánlott levélpostai küldeményeket, valamint II. Csillagturájának résztvevői a Britannia keltenek és hossza haját viselnek, lehat aa romló tartalma és gyógyszert tartalmazó szállóban díjkiosztó ebéden vesznek részt A portugálok a nőies indiánokat nézték amazo- •'
csomagokat, hanem a:tartalomra való tekin szegényebb eorsn frontharcosokat a honvé- ! noknak. Gömőry Oszkár Tolnai Világlapjában
tet nélkül a többi csomagokat is az eddig delmi miniszter a Marta lezia, "7a~~Vltniö37~B^ szám 'It be értékes tapasztalatairól.
szedett expresszdij nélkül adják ki a. hivatal
Vonat a Radetzky es a Ferenc József lovas- I
A maródi Móra. Nagy Endre megláto
ban jelentkező feleknek.
sági laktanyában megvendégeli. A nagyszabású gatta Szegeden a súlyos operáció man most
A frontharcos vásárlók részére varo frontharcos megmozdulás ugy az. országban, '
lábadozó Móra Ferencet éa rendkívül érdekes
sunkból az alább megnevezett kereskedők kö mint a velünk rokonszenvező, államok front- cikkben számol be a Színházi Kiel legújabb
telezték magukat kedvezmény megadására: harcos alakulatainál igen nagy érdeklődést számában arról a látogatásáról. Hatvány Lili
*...."_.'
Fischer Emil, Deutsch Béla borkereskedők 2 vallolt ki.
a budapesti színházi eseményekről számol be.
százalék. Bokor Jakab 16, Burza Imre, TurEgyetemi tanárok, arisztokraták, katonatisztek,
bicza Sándor. Varga István borbélyok 5' sza
Színház Celldömölkön. Bársony Aladár színészek mint amatőrfotugrafusok mutatkoz
zalék, Blettler rőfOsbolt 2—6, Kosztolitz Adolf a .Magyar Játékszín*jgazgatója társulatával nak be az oj Színházi Életben. Gr I Batthy
2—5, Üriei Márton 2—6, Zleliovszky Dezső a közei jövőben kezdi meg városunkbati 5—6 ányi Gyula művészi illusztrációkkal larkt'tot
divatarusok 5 százalék, Ábrahám István pipere napra tervezett előadás sorozatát Az uj útleírást ad, Iocze Sándor Koffere Z"-"'dos
2 százalék, Kiss István, Nagy Béla 2, Singet -Kamara-társulat jelenleg Sz fehérváron ven cimü cikkben megírja a'Rákóczi i.idum film
Béla edény és háztartási cikkekben 2—-5 sza dégszerepel oly nagy sikerrel, hogy előadásai keletkezésének történetét Karinthy Frigyes a
zalék. Papp .István, Szabó Lajos és Weisz nak sorozatát egy héttel meg kellett hosszab Budapesten tartózkodó régészeknek mutatja
Izidor fűszeráruk 2 százalék. Snger Béla bítani. A társulat elsőrangú erőkből áll, amely be m udazt, ami Budapesten régiség,' Déuea
festékből 2—5 százalék. Dinkgreve Nándor nek tagjai a* vidék legnagyobb társulatainál Zsófia Ni'.sinszky Puiszky Romola szerelmé
és Szagán János könyvekből 2 szazalek. Sin- működlek s így minden reményflrilr^lBegvan ről-szóló könyvet ismerteti. Gutby B eke pá
ger Mihály kőfaragó 2—10 százalék. Kene- arra, hogy a legjobb előadásokbao lesz ré rizsi divai tudósi last ad, Kálmán Jenő mozi
Sey István, Németh János, Kovács .Gyula, szünk, mert a vidéki nagy lapok mindenütt kritikát ir. Rengeteg érdekes cisk. száz éa
Milkovics János, Weiler József mészáros és legnagyobb elismeréssel nagy cikkben szá száz érdekes kép van még az uj színházi
hentesáruk 2 százalék. Szagán János papír molnak be a valóban kiváló társulat műkö Életben, amely darabmellékletül a rádió mű
áru 5 százalék, Blettler rőlOsbolt, Deutsb Mór, déséről. A társulat elsőrendű díszletekkel és sorának két legnagyobb sikerű darabját közli,
Örlei Márton, Zlehovszky Dezső rőfosárukbdl ruhatárral rendelkezik, reportuárja vált izatos kottamellékletén pedig sz .Azért se fáj..'.«
2—5 százalék, Meszlényi Károly 2, Szarka prózai darabok mellett operettek' is kerülnek című népszerű tangót hozza. 64 oldalas Raszinre. A társulat Székesfehérvárról Szombat dióvilághiradó, 32 oldalas gyermekújság éa
Karoly "s/.abók 5 százalék. Friedraann Sala
helyre megy és onnan jön városunkba. A
moh üvegáruk 2—5 százalék, Wiítmanti An társulat titkára Révész Emil már itt lartóz- kézimunkaiv egészíti ki a Színházi Elet uj
számát, amelynek ára 60 fillér. Előfizetési díj
dor mozinál 6 százalék, Singer Béla vasára
megjelölt cikk kivételével 2—5 százalék. Ege- } kodik és megkezdte a bérletek gyűjtését, a 1 negyed évre 6.60 pengő. Kiadóbivala Buda
pest VIL Erzsébet-kOrut 7.
. Gyula 10, Giatz Ferencveudeglő á s z a - . bérletgyüjtések terén szakítottak az eddigi '
, Fördős Gyula vaj és tejlermények 10 j szokással, eredeti és egyszerű megoldással' 5 I
A házadomentesség meghosszabbítása.
és 10 darabos szelvényfüzeteket bocsátanak |
ilék.
" " T.
A Budapesti Közlöny szeptember 24-iki szá
Az orazágoa frontharcos
találkozó ki, amelyek a napi árnál 60 százalékkal ol- ; mában jelent meg a pénzügyminiszter 180.422
részletes programmja. Október elsején, mint osóbbak, amellett .iz az előnyük is meg van, 1933 számú rendelete, a rendkivüli ideiglenes
minden október első vasárnapján megindulnak hogy tetszés szerinti mennyiségben beváltha- házadómentességek tárgyában. At 1938 éri
a világháború magyar frontharcosai az ország tók és nicsenek személyhez kötve. A belyárak július 13 an kiadott 7600. 1933. M. E. szamu
minden városából, minden községéből, hogy rendkívül olcsók lesznek, a legdrágább hely ' rendelet azokra az átalakításokra, amelyeket
az ezeréves magyar államiság létét hirdető 1.40, a legolcsóbb 80 fillér. Az előadások a 1933. november havában megkezd, o k , vala
Milleniumi Emlékműnél levő Hősök Kövénél Korona szálloda nagytermében tartatnak és mint Budapest székesfőváros terük- én azokra
bajtársi találkozóra jöjjenek össze. A batal- este negyed 9 órakor kezdődnek. Olvasóink
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az aj • pülelekre, amelyeket 1933. december
hó 31 uj tető alá hoznak, a munkálatok, ille
tő eg at építkezések belejezési határideje: a
rendkívül ideiglenes házadómentesség szem
pontjából'az 1934. ér június 30 ig meghoszazabbitotta. Annak ellenőrzése céljából, hogy
•a atalaki'ásokat, ralamiot az uj építkezések
nél kiadott esetekben az előirt határidőt meg
tartják, az átalakitási munkálatok megkezdé
sét Budapested az illetékes adófetflgyelőségnél,
vidéken a községi elöljáróságnál 1933. novem
ber 30 ig, az uj épületek tető alá hozatalát
pedig 1933. december 81-ig kell az illetékes
adófelügyelőségnél bejelentéül Az átalakitási
munkálatuk megkezdését 1933. év december
16-ig, uj épületek te tó alá hozását 1934. éri
január hó 6-ig kötelesek oz adófelügyelóségek,
illette a községi elöljáróságok helyszíni szemle
utján ellenőrizni.
Sótelep Szolnok környékén. As Alföldkutató bizottság jelentése szerint Szolnokon
és a kornyékén a mély talajban o'yan nagy
kiterjedésű konyhasó rétegeket fedezett fel,
mely megfelelő ipari:kitermelés mellett egész
belső szükségletünket
szükségletűiket fedezni
fedezni fogja.
fogj Találtak
még kafisó, bróm és jódvegyületeket is.

ü S A R N O

A muzsikáló

K.

„ördögmasina".

Irta: L » n — d o r .

"" — Haí "ki látott ilyet, hogy még muzsi
káljon?! — Igy kezdte beszédét az én falum
•kisbirója*.
— Milyet oem látott még — adtam a
lOkést neki,
— Ilyet ni! — és bökött egyet a,hüvelkujjával a szomszéd báz felé.
Arcomon a kíváncsiság vibrált és tovább
folytatta.
'
_.-'•• — Persze az if.ur még oem-is tudja,
hogy Bozóky Gáspár megjött Amerikából?
No hát figyeljen csak. Ez a Bozóky valami
retlentó nagy ur lehet abban a fránya ország
ban, mért még az autóját ia elhozta magával.
— Ne mondja.
. — , Pedig -ez igy van kérem és Brémá
tól idaiz azzal utazott De as egy . olyan al
kotmány, hogy nem is lehet más, m i n t á z
•ördög masinája*.
— És miért? — folytattam az érdek
lődést
-'•<
— Azért, mert ha áll, ha megy, mindig
muzsikál I Nézze csak meg s akkor majd el
hiszi azt, amit a vén' kisbíró mondott
...

-
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Bennem
ördöge. Szerettem rolók látni a hirea amerikannát, akiről az a hír járta, hogy á* mi kis
falunkat határostól megvehetné, annyi a dol
lárja.
A különös véletljn összehozott vele. Na
gyon barátságos ember és 'az óhazától távol
töltött- 26 esztendő nem tette fakulttá szép
emlékeit Bejárta újra a régi ismerős helyeket
s igy alkalmam volt nekem is egy körútra
veié tartanom.
Néhány Ismerős s jóbarát a az autó
megtelt Mint a gondolat, oly zajtalanul for
dultunk el kis (álunk hatarából egy távoli
cél felé.
Az nton haladó lovas és ökrös szekerek
osak akkor vettek tudomást jelenlétükről,
amikor kocsink elibük kanyarodott Az ut
első részén annyi volt a kérdezni valóm, (Bo
zóky mellett ültem) hogy meg is feledkeztem
a muzsikáló >ördögmasina« legendás híréről.
De egy ntkanyarnlatnál egy érces hang meg
szólalt: •Halló, itt rádió Budapest*. Majd le
fordultam az ülésről a meglepetéstől. — Hát
ez at a titokzatos zenélő szerszám. Most már
kezdtem érteni at egyszerű nép bámulatát e
kocsival szemben.
Bozóky uram kicsinylőeo intett — Ame
rikában -majdnem minden kocsi fel van rádió
val szerelve.
.- • '
— Boldog Amerikaiak, — hol vagyunk
mi ettől?
Víg zeneszóval nyelte gépünk a poros
uton a kilométereket Déli 12 órakor érkez
tünk a botfai falu végére. Az ul két oldalán
gőzgépek sziszegtek. Csépelték az istenadta
kalászi.
- ' V
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Gépünk egész lassúra váltott és hang
szórón megkondult a budapesti h) rang. Az
árokparton néhány munkás már hozzáfogott
ebédjének elfogyasztásához. A ksuál majd ki
esett aa egyiknek a kezéből, mikor a harang*
szót meghallotta.
— Halljátok? Mennyire idehallatszik a
csigert harang. Bizonyosán eső lesz.
— A gép egy kis kattaulás utan újból se
besen száguldott, mi pedig kuooogtunk ma
gunkban az atyafi esőjóslatán.
Bogaira érkeztünk. Az én amerikai is
merősöm betért az egyik'hátba régi barátját
meglátogatni. A többi.utas is kiszállt és ki
erre, ki arra sétált a|jalubao. A kocsinál én
maradtam. A délutáni zene pattogó ritmusát
megérezték a kis nádfödeles kunyhók lakói s
az utca csakhamar olyan lelt, mint a nyüzsgő
hangyaboly. A kíváncsi magyarok közül egynémelyik egészen a kocsi mellé somfordált.
Az egyiket megszólítottam. '
•,.
- - _ Még nem látott urambátyám^ ilyen
alkotmányt ?
.
Már hogy -én?
én? Hat
Hát terem
kérem eo
én sok
j . . , — Már
sot
I átót láttam, de azok nem mozsikáltat M.felénk idegenek nem járnák.
_\
Egy fiatat suhanc közbekiált:
— Bizonyosan gramafony szól henne.
— Téved fiatal barátom — adom meg
a felvilágosítást Ebben az autóban rádió van.
íme itt a hangszóró. A magyarok a fejüket
bedugjak a kocsiba, bogy szavaim hiteléről
meggyőződjenek.
Ámulnak, bámulnak. Az egyiken látom,
bogy nagy szakértelemmel vizsgál mindent
— Mit keres kedves atyámfia?
. — Hol itt az-antenna-derot?
Számomra fogasabb kérdést fel sem te
hetett volna. De oem akartam elárulni, hogy
én se tudom, hát azt mondtam: " .
, •'.— Be van ebbe építve.
• Egészen megkönnyebbültem, amikor lá-,
tom, hogy a társaságunk'megérkezik.
,
fBozóky uramtól az indulás pillanatában
megkérdeztem azt a fránya antennát .Mo
solygott.
- , - •— Hát az ott van a sárhányó -alatt s
nem- is drót, hanem cinklemet,
• .' :•:••Most az atyafiak helyett -én csodálkoz
tam. Lám-lám az ép kísbiróm nem hiába
nevette •OrdOgmasiuanak«, — nem is tudok
rajta tökéletesen eligazodni.
Nyílegyenes útra értünk. Majd bogy el
nem ájultam a sebes iramtól, vagy jobban
mondva a »magyar utak üvegsima* felületé
től (amint amerikai barátunk mondani szokta).
Mindnyájunk megnyugvására megérkeznk a legtávolabbi állomásra »Lanka«-ra. Bő
ebéd után, — amelyet a falu érdemes tanító
jánál költöttünk el — kipih.ntük a hosszú ut
fáradalmait
:...»'"
As autót az utcán hagytnk s mi sem
természetesebb, száz meg száz bámulója akadt
Hosszú beszélgetés, csendes politizálás után
Bozóky nram kinézett az autójához s felhős
arccal tért vissza. Nem várt kérdést, meg
szólalt:
— A gumink kilyukadt
— No, ötlött eszembe, — ha ezt a mi
kisbirónk hallaná, a véleménye megváltozna
az > ördögmasinarói«, — mert ennek a gu
mija is kilyukad.
"Amerikai gyorsasággal kicserélődött a
kerék I Az ősi templom megtekintése után
útnak indultunk. A vacsorát Dombháton köl
töttük .el, ahonnét est 11 órakor indultunk
hazafelé.
A reflektorfényben uszó mező gyönyörű
látvány. Néha az nt közelében, mint féuyes,
zöldessárga csillagok, ragyogtak a nyulszemek.
Egy-egy tapsi füles az uton keresztül is me
részelt futni A csábítás megtörtént
— Nimród fiai vagyunk, vagy mi, —
szólt Bozóky — hát vadásszunk.
A reflektor fénye hol vakítón izzott, majd
egészenhalványra vált
Egy szeress, k látunk egy tapsit a kocsi
előtt futni. A motor nekiiramodott a egy kop| panás után eltűnt előlünk. A kocsi megállt
, Péteri Rezső theologus, társaságunk-legifjabb
\ tagja kiugrott Ugrása szerencsétlen volt, mert
cipője a kerék alá tévedt s a talpa elbúcsú
zott a kapcsolt részektől s ifjú barátunk vé
gig nyúlt a köves uton: Apró kődarabokkal
tele lstt a tenyere éa bokáján alapos horzso•yvfjsaaEi

lás érte. Beemeltük a kocsiba s ax első se
gélyben részesítettük. Már nem gondolunk a
nyúlta. Megugrott-valahogyan, bát vigye ördög.
Éjfél volt, amikor simán befordult az
autó Bozókyók kúriájára. A kis faluban néraa
csend. A rádió is búcsúzott velünk együtt,
Amikor a kapóhoz ériünk, Bozóky utánunk szól
— Egy potyautasunk is vanl
— Mi az, ki a- ? — kérdezzük valamennyien:
— Egí nyul, itt utazott a pótkerék
mellett
Ez aztán szenzációs! Most már be kelt
ismernem, hogy a kisbíró nem túlzott. Ez
autó maga a legbonyolultabb rejtvény. Olyan
forma, mint a mai politika:» Kiismerhetetlen..
u

589/1933. végrh. szám.

;
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— - Árverési hirdetmény.
Benkő Károly ügyvéd celldömölki lakos
javára 76 P 80 fillér tőké es több követelés
járulékai erejéig, a celldömölki kir.járásbíró
ság 1932. évi 707/1932. számú végzésével
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég
rehajtást . szenvedőtől 1982. évi május 2 áo
lefoglalt ¿126 pengőre becsült; ingóságokra a
celldömölki kir. járásbíróság 767/1932. száma
végzésével az árverés elrendeltetvén, annak
az 1908. évi X I I . tc. 20. § a alapján a kö
vetkező megnevezett: Benkő Károly javára 68 P
40.fillér B járulékai erejéig, továbbá a foglalási
jegyzőkönyvből ki nem tünő más foglaltatok j«-.
vára is, az árverés megtartását ^elrendelem, d»
csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is
fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs — végrehajtást
szenvedő lakásán, üzletében Celldömölk köz
ségben leendő megtartására határidőül 1933.
évi október ho 18 napjának délelőtt 9 órája
tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 1 ló,
1 löszekér, 1 lószerszám, 1 daráló, 1. motor
és 1 cséplőszekrény s egyéb ingóságokat a
legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár
'/t-részéért — készpénzfizetés mellett elfogom
adni, még akkor is, ba a bejelentő fél a
helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező
kívánságot írásban nem nyilvánít.
<,
Celldömölk, 1933. szép; ember 28:'-."
Zaborszky Sándor kir. bír. végrehajtó.

Csoknyay

József

ingatlan értékesítő, parcellázó irodája
Celldömölk, Arpád-o. 16.
Eladó családi házak, viliik, bérházak,
üzletházak, gazdaházak. Ugyanezek bé
relhetők. Földbirtokok eladók, bérelhe
tők celldömölki határban és másutt,
korlátlan nagyságban.
Tessék eladó, bérbeadó ingatlanait iro
dámnak feladni.

Tanitó és tanítónő korrepetá
lást vállalnak. A tanítónő zon
gorázni is tanit felnőtteket és
gyermekeket házaknál.
Óira a kiadóhivatalban.

ÚJRA KAPHATÓ!
A rheumás
házi

bajok

kezelése.

Irta: D r . E n o l S n d e r Á r p á i
•'.''.

II. kiadás.

budapesti szakorvos

Ara 2 40 P.

Megrendelhető lapunk kiadóV - MrtUlában.
1

Tankönyvek
Dlnkgreve I . paplrkereskedésében.

