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Válságos órák Németországban
.
A Hittler kancellár iítal létrehozott
harmadik birodalomban az elmúlt szom
baton az ellenforradalommal kapcsolat
ban súlyos belső válság robbant k i ,
..mely nok tekintélyes egyén halálát
jelentelte, mert szembe mert helyez
kedni a Vezér intézkedései ellen. Nem
ludiak'megállapítani, hogy a rohamcsa
patokban rejtőzködő kom . unista sejtek
avagy a császárpárti irányzat forradalma
volt-e, mindenesetre a megtörtént ese
mények, amint azt a külföldi világlapok j s megállapítják, a legnagyobb vi
lágpolitikai események egyikét |elenli,
amelynek helyességét, vagy ,helytelen
ségéi majd a jövendő történelem fogja
elbírálni;
; . ;'
. ' M a g á n a német birodalmon külső
leg, semmi feltűnőt észrevenni nem-le
-bet, a lapok is ellentmondó híreket
közölnek., maga a sa|tófőhökség is hi
vatalos közleményt a nagy nyilvánosság
részére nem adott k i . Magában a nem
zetiszocialista pariban ugylátszik mind
egyik csoport vezetője* s'lalán leginkább
Hittler szeméLye áll ezeknek utiában,
aki ezideig a leggyorsabb tempóban
távolította el útjából a lázadásban részt
vett bizalmi embereit.
f A franciák maguk már leplezetlen.
örömmel várták a Hittler uralom végét,
hogy erőszakos politikájukkal ismét meg
alázhassák a hatalmas német nemzetei,
azonban
ezen tervük nem sikerült,
mert Hittler hamarosan rendet terem
tett s korlátlan ura a_ helyzetnek. Nem
tudjur^ nogy_ külpolitikai uézöszogből
mit hoznak a közeli napok eseményei,
de azt megállapíthatjuk^ hogy ha Hiltler
hatalma megerősödésekor a német csá
szárságot vissza állította volna, akkor
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Dinkgreve Nándor könyvnyomdája C o( mOlMW
¡de ¡ntézendók a szélit mi részi illető -. .it menyek
hirdetések ós miud.nnemO pénzilktékek.

már a német birodalom Mussolinival
egyetértve már biljesen tisztázta volna
• » 2 ámugy is zavaros külpolitikai helyzetei,
kényszeritette volna a franciákat, hogy eddig politikájukkal szakítva, a megértéapoi litikáját hirdetve^ a revízió megvalósii tásáia kényszeritette volna a kisantaotot. 1
Valószínűleg Hittler is rájön arra, t
!

« i m .

:

bogy számba veszi, a császárpárt erő
feszítését s ezekkel szövetséget kötve,
visseaállitja az első birodalmat, a kor
követelményeinek átalakítva, ezzel Saját
hatalmát ts megszilárdítva, teljesen a
külpolitikának s a világbéke megalapo
zásának szentelheti minden tevékeny
ségét.

Városunk uj díszpolgára.
- " ^ Pénteken dé'el$tt 10 órakor tartott
képviselőtestületi díszközgyűlésnek egyet- I
len tárgya gróf Tolvay-Takách Józsel I
ny altábornagy díszpolgárrá való meg
választása volt.
• • -

gondolt árra, bogy a kis Jóska milyen
magasan ívelő pályát fut be majd. Cell
dömölkről, pajtásai közül nehezen b ú 
csúzott el, ment Komáromba, ahol a
középiskoláit járta k i . Mint diákot csak
ritkán látják barátai, de ha mégis haza
jött, szer--tettel kereste'fel kis pajtásait,
később már legényke társait. Multak az
évek, a kis Jóskából legényke, később
legény lesz. Elkerül a katonai főiskolára,
Ludovikás lesz. Múlnak az évek, ké
sőbb m á r a .bécsi császári és királyi
badiiskolában találjak - őt. . Most m á r
mint tisztei ismerjük, de pajtásait most
sem felejti, hanem hazajövet épen azzal
a szeretettel öleli magához gyermek
pajtásait, mint annak idején az elemi
iskola padjaiban. Azután mint katonát
csak ritkábban latjuk. Látjuk öl a m.
kir. honvédség tiszti egyenruhájában,
később mint délceg közös huszártisztet
üdvözöljük, azután megjelent köztünk
mint vezérkari törzstiszt, mint katonai
attasé külföldön stb. . ; * ' -

Ki?Jókai, nagykürti és köpösdi gróf
Toivay Takách József ny. altábornagy
Celldömölkön 1876. október hó 27-én
szülelett, itt járta ki az elemi iskolát,
igeii'.sok cetli gyerekké', akik ma m á r
bizony hajlott kórban vannak, de élénk
emiékezetükben van még a kedves ta
nuló társuk. Ugyanis édesapja a magy.
kir. államvasutak celldömölki osztálymérnökségének volt a vezetője mind
addig, mig elöljárósága dt Győrbe a for
galmi főnökséghez ál nem helyezte. Édes
atyja halála után édesanyja városunkba
költözött é s itt élte le öreg napjait, míg
nem 1928-ban elköltözött az élők soiábol.
A család fogatom volt Celldömölkön, min
denki tisztelte, szerelte, nsgyrabecsfilte
őket. Vasutasok közül azok, akik egye
nesen az ö fennhatósága aiait dolgoz
lak, de azok is, akik csak valaha érint
Jött a világháború, kisgyermek tár
keztek H jó osztálymérnökkel, szeretetsai már itt találkoznak vele, mint ka
tel gondolnak v i s s j a ^ a z ö emberbaráti
tonák együtt küzdeni-it a világháború
munkájára. Mint fellebbvalo szereteltei,
borzalmaiban, móst ismét maganoz ölelt
atyai gonddal kezelte az alkalmazottak gyerméktársail, de m á r most nem a
sorsát. 1 játszó téren, hanem a világhábom vérKortársai közül egyetlen egy-sem özönében, a haza szent védelmében,

Hir.

tisztességes, becsületes nevét már nem is tu kötöd ¡1 zsákra — bucsut mondasz a nevednek, mert azt is beteszik a raktárba és az
dom. D e hat nem srauyo= nevek ezek: Döb.
- " l _ I. emlekének. bencs, Matuska, Melózó, Dugó, Mandarin, Ham.- .egerek fickándoznak rajta.
. Ott eszed a hazai kalácsot, lassan majham és Shakespeare? Ha az emberei ilyen
Az arcról letűnt egy mosoly, _ -j '
neveket
választanának maguknak, jobban szolod, mintha sajnaluad. Elmerengesz-az otteggyel több ránc a. homiokoti. •
.
tudnak szerelni' egymást, mert mindén, név hon hagyó .t tzivbéli érzelmeken,.; hirtelen
sóhaj, mely visszaszáll a coliba,
egy, mosoly, kacaj, nevelés volna. Hanem megs-ólit az őrmester ur es te dadogsz, da
iL_hogy a jövendőt -megtanulja.
'.-.-.
bizony'ez az uj név nem hull olyan könnyen, dog^z — és az őrmester ur rád süli a nevet
. . . Egy könny a könuytelep szemen,
»oh te hottentotta«'. — így maradsz aztán
tekintet hosszú, végtelen
' - - ' . mint a zsidóknak a msuna, igaz, hogy lehet hottentotta un u akkor is, ha unokáid lesznek
váratni huncutság ebbeu az égből hulló man
ködös, borús, meghalni vagy
a
bajtársak előtt.
nában, bar repülőgépje alig volt a zsidóknak
8y"bang, amely m e n n e ! kiállt.
ekkor.
De.
bár
caret'ki
kell
»órdemelni«.-Nem
Az én keresztapám a hadnagy pr volt
. . . Hegnyugvást a masithatatlanba:
kethlheti el senki.-Coljántermészetes, hogy Hogy miért nevezett Shakespeatenak ? Bíáo
egy ifjú ember, fekszik halva.
a szolgálati szabályzatba bele se {élték. Pedig nyara ig-11 tetszett neki ez a név.—.r3e liP
Stalay Károly.
abban minden'beniie vau.-Még a.nő is.Mária heteit más .oka is. Ez • valószínűbb. így lettem
Terézia idejében kezdték ugyanis ezt a szöl- Shakespeare. A lejein (oiOi't.ott díszelgett a
. Igjekszem mindjárt megnyugtatni- aszi- gáláti s7sh"ly'"''"i csináliíi éa azuta minden j ,SJ»ÍygtglH Sexpi't Ferenc.
Ennyit a beipírról é s most naá j
Ves olvasót, Thogy Shakespeare, a nagy angol tudós katoiia irt hozza pár sort árról, hogy
- -'. V
.....
író nem fog sir/aban megfordulni, -hogy 'ner mit nem szabad a katonának tenni. így lett a kaposztaskö.'
AjzskácsokLraegfőzték' az utolsó kár
vét a kápnsztáskóvel hoztam kaposoiátbá. A aranyigazság az, hogy ami nőnél kezdődni, az
posztét.. A? tires hordót kigorilották, «a ká
Schakespeare ugyanis én vagyok,- de .most miud veszedelmes dolog. , Hát m é g ' k a l o . -g.-.
~
...
posztás, köveket kirakták ae-edvarrs. A sza
jneg ne_tessék Angyalföldre gondolni, ^nem náéknal?
Kedves olvasóm, há.olyan bal.-csillagzat kácsok ebbeli ténykedését roppant .örömmel
jártam ojlt seTMiléle~»hivÍilálös«[;minő*gbeti"
Legalább tudtommal nem. Elmondok »s meg alatt.száléitól, hogy katona leszel, a.»uevetc riéztük ml ifjü harcosok, Et Í3 zengtük a
megkapod/Meg bizony. Amint elsőnap meg
•kitették a holttestet ez udvarra, cimi) gyász
magyarázok tfiiüdent-szopen'soriaban.
Aki katona lesz, az civil ruhájával, a kapod a gúnyádat és civil cókmókodat belé- éneket egy népszerű csárdás dallamára.
így kerüllek a káposztás kövek az udvarra
i-vevi. ilarla^nb^:.KKÜ,.gW,t!liR. les.z,ed egy zsákba és könnyeiddel naftalinoiíod,
1
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Shakespeare és a xáposztáskő.

:

r

sz

áSL

4_sek é s vitéz Martsekényilrbre vezető liszt"
kisérdjépen, et alkalommár fél vó'j díszítve
az á l o m i - , aboí először vitéz Fekete Lajps
varo-biro üdvözölte a város közön.égjj nevé
ben, maid utánua Tóth Dénes c-. 'porivezető
, tiszt a.dissiakasz elén j Cióport iieyé'j>ejij|d.
i vözölte, amely besztdttfre.az orszjgii's elnök
a habom végén a noni gyóuyörtt szavakban válaszolt. Dl 010a pedig
p. jóJ giu
k|S*r •tej'?! szállására (lajtalait. Ma reggel 8
I'órául 9 jé'-aig a frontharcosuk
ankgassei puccsra,
al otna-on az érkező vidákfcsiipurlok kü dötta magyarországi vörösek által
segrit. Érkeznek; Sopron, Szombathely, KgBécsben deponált rengeteg pénzt lefog
szeg, Szeutgotlhárd, Sárvár, Pápa es taooshalalta éa ezen nagyjelentőségű, bátor,
zai c-"poriok kü döttsdgei. Papiról 60, Sznra->
hazafias cselekedetévé.! a pemzeti had
bdthelyrrtlTíuV-Sárvarról 30, JánosházaríSt 30ao jelmtetiek be érkezésüket, de kisebb szamr
sereg megszervezését elősegítette. A
Aranyoiss. {lenit.n Rifie OSB. nyűg
polgári rend uralmának helyre állítása tanár,'a Ti ej y Deli üenc^s rend ingja, péntekén ban több helyről is érkeznek. A varosháza
udvarán gyiMek-zoez a / frontharcosok és az
plán ismét a haza szolgalatában talál mutatta DA az_ürnik arauyinisejet Pan.ioa
ev. Vallásúak lel 10 órakor vonulnák az ev.
lak. Külföldön képviseli a magyar nem ha'mán a Boldogasszony kápolnában, ahol templij : ban tartandó istentiszteelre, a kath,
zetet: Bécsben, Varsóbap, Bukareslbeo ezelőtt 60 évvel első szentmiséjét mondotta. vallásúak pedig a 10 órai ünnepi szentmisére
„,.,r.r..V lel.
Ll Negyed-12
Ha. a,|.1ÍJ ónkor
AkiJriW. ismét
MIMI gyüle
•ÜltlJ/l
laláliuk, mindenütt nemzetünket szol- Kívánjuk, bogy a közszeretetben álló ariuy- vouüiuak
misés szerzetes jú egészségbe^ megérhesse
keznek a községháza udvara . • ajd zárt ine• Hálja, mindenütt nagy hasznát látjuk gyetuániiui.ejél is. v..
uetben felvonulnak a po g. üurskota lornaler.
nehéz és fáradságos munkájának.
Ezüstmise. Dr. Sarközy Pal OsB egye lueben tariatido diszközgyUiésreT A diszközA. világháború vérforgatagában sok temi magántanár pannonhalmi löinouo ,ton i,vu és a Hiszekeggyel kezdődik, majd e.iioki
magas kitüntetést kap Ml. Lipöt rend, perjel c-ütörtökon a helybeli apátsági temp- megnyitót mond dr. .GeZlits Elek csoportéiVaskorona n ő d . Kalgiiaj f \ j ^ r ° ! f 8 í f « í ' lom^egyoUlírautl mutatta be a Druak 25 nök", utanna következnek az üdvözlések, a"
vitézi szék részéről az nrazágos elnököt üd
Signum Laudis, Károly csapatkereszt, éves ezüst- miséjét, " *
Szabadságon Körtrelyesi István pénz vözli vitéz Gyík 1 István, a járási testnevelés
N é m e t vaakprona reod kardokkal és
Ödön őrnagy, majd az
sok számos külföldi kitünletés. Békebeli ügyi főtanácsos, ceiidOtDűlki adóhivatali lőaos részer.ii Bulyovszkv csoporttisztjei üdvözlik,
és Berger Ferenc mar. főintéző "négy heti j érkezett csoportok
bel és külföldi, polgári magas kitünte szabadságra mentek.
ezen üdvözlésekre *z országos elnöt válaszol,
'-—
tései számtalanok. Legutóbb a kormányzó
Kinevezések. A mav. igazgatósága jú utanna Áglioita Lizi urleany aUalmiszavalata
ur a második osztályú magyar érdem lius t-iki hatállyal az alábbi kinevezéseket következik, az elnös zárrt~zavavat és a Szózat
eszközölte a celldömölki állomáson: Dalán eiénekiesevél ér_ véget a díszközgyűlés. Az
kereszttel, a csillagokkal tüntette ki.
országof elnök megkoszorúzza a hősök emGróf Tolvay-Takách altábornagy, Sándor máv. tisztét főtisztté, Hargitai Imre lekszobrat es vitéz Martsekenyi Imre országos
özletgyakornokot már. tisztté, a szrtarual Cser
most már községünk díszpolgára, nagy mik Lajost-máv. lisztté,' áz osztálymér- vezető tis'.t b -szel. utanna díszmenet lesz a
és nehéz munkával járult hozzá a J nöksecnei Hajnal Pali mérnökké nevezte ki. szobor előtt, végül bajtársi közebéd lesz a
Frontnarcos Szövetség országos meg- | A nálunk korábban szolgalatot teljesítő" tisz Koronáhatv 1'őrskor, ame yen beszédet mond
Kertész Eemér országos alelnök.
_ szervezéséhez, mindenütt ott találjak öt, tek közül vitéz Szeudi (3oh. idl) Józsel mav.
Névmagyarosítás. Malovics István hely
' iboi dolgozqi kell a froDíkaiouis. érdé.- főtiszt, viuá'i allomasföuok'ot, Teleki Lajos
Keiért, de nem csupán csak ezekért j máv. főtisztet és Erii János főtisztet intézőkké beli r-ndőr Marosfalvi ra "s Szeiler Jenő
ét" Bronner Józsel mav. tisztet fötiszlie ne helybeli nyomdász szerda he k-i-re változtattak
dolgozik ö, liánéul doigozjk laiadcü vezte ki. családi nevüket belügyminiszteri engedéllyel
becsüleies magyar testvérének boldogu
Frontharcos-nap. Nevezetes ünnepe tesz
Vlkend szünet a vármegyén. Pénteken
lásáért ÍM. Nála kivétel nincsen, az a ma va aniap a celldömölki frontharcos cso
délelőtt Szombathelyen a vármegyeházán
fö, bogy aki az ö segítségét kérj, érde poi.ud., itt -tárt szemlet a csoport felett gróf OstOy Lajos dr. főispán eluüklele alatt a viTolvay Takách József országos elnök, nyng. kend-szünet tárgyában értekezlet volt, amelyen
mes legyen a segitésre^
aki'örömmel jött le közibénk, az értekezlet magáévá tette a vármegye hi
Amikor, a Frontharcosok Országos altábornagy,
hogy s/Uiőföidje frontharcos csoportjának vatalaiban a belügyminiszter korábbi rende
- Szövetségét életre hívták, öt kérték fel ügyeit megvizsgálja és otl, ahul szükség mu lete értelmében a vikeod-szünet bevezetését,
az elnöki tisztség elfogadására. Azóta tatkozik, segilö kezét lelajanlja. Maga az ün amely szombat déltől hétfőn reggel 8 óráig
szakadatlan nehéz munkával végzi az nepség nagyszabásúnak" Ígérkezik, amelyen fog tartani.

a|lássághoz az ej'cnség ágyúi
d é ^ megrázó, gyatara gzgl-

ergeljfi.

Most pedig, amikor közénk jön,
szeretettel üdvözölik öt, mint községíiqk azülóltiét; mint volt gyermektár; sonkái, mini országosan elismeri nagyí ságot, mint a mi értékünkéi. Kérjük őt,
1 legyen tovább is a mi szeretett., testveI rahfc, Bgyes>bajús dolgainkban legyen
segítségünk, legyen községünknek part•fogjjja, tánapgatója, szóazójpja.
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országos szervezési. Mindenütt ott lát -mutatkozik be a celldömölki csoport, amely
bizonyara dicséretére-'válik a rohamosan fej
ják öt, ahol szükség vari arra, bogy a lődő frontharcos csoportnak. Az országos el
magyar katona dicsőséges' maitját, jele- nök tegnap este fél' 0 órakor érkezeti váro
—riét ország-világ elölt tolmáÍMóija^jkl sunkba, Kertész Elemér or.zágos alelnök
csöségét, értékét érdeméhez
képest j Eogelbach Alajoi, Zámory Imre nj. ezrede-'

Réti sas. Sándor József uradalmi erdőőr
a minap Nagy. Sándor örökösei egyházashe-

tyéi erdejében egy ritka madarat lőtt, a ma
dárról megállapították, hogy egy jól megtermettréli sas, amely Kepenesaliap nagyon
ritkáü fordul elő, a madár kiterjesztett "szár
nyakkal meghaladja a 120 centimétert.
Voje gyűlés. A Keresztény Vasutasok
így történt.
vei a szalmazsákból a oda fektettem a .főEljel >etödtem haza a laktanyába. Be ,| merénylő* karjai közé, aztán elaludtam én is. Országos Gazdasági Egyesülete (VOGE) cell
lépek a hálóterem ajtaján. Uusz bajtárs vaHajnalban kellemes álomból ébredt a dömölki helyi csoportja folyó hó 15-én d. u.
. lámi orr hangszeren, amelyhez a narauguza- »lflrueré:.ylő«. — Sobaknak hittük. Megtapo 3 órakor tartja évi rendes kö-gyűlését a vas
BOU kivül is minden ember ért, sőt kés sem gatta a köret Leszállt aa agyról es a követ utas kör helyiségében, asielyr.c a tagokat tisz
kell hozza — zenekari beiepövel fogadolt, oda letle a szomszédja melle. Az is fölébredt télettéi méghivj^'á Vezetőségi A' közgyűlésén
amelyet ismerőben operettből intonált Láb és szép csöndben a kellemetlen hálótársat a központ részéről dr. Qrenczer Mihály ügy
ujjbegyen mentem az ágyamhoz. Óvatosan egy ággyal tovább tette. így vándorolt a kő vezető elnök és Birner Lajos kerületi elnök
körülszimatoltam, nincs e alá aknázva az ágy. és ki tudja bol áll meg, ha újra vissza nem fognak felszólalni NenT tagokat is szívesen
összevarrva a lepedő. Nem. észleltem semmi kerül én hozzám. Hondanem se kell, hogy a lát>^ helyi csoport .
'- ' —
rendellenességet. Szépen, lendesen megvetve káposzta illatú csókot én sem szerelem, azért
Képviselőtestületi közgyűlés. Pénteken
az ágyam Szinte gyanús volt a nagy rend fogtam szépen a követ, belehelyeztem egyik délelőtt tartott képviselőtestületi közgyűlésen
ée mintha a takarok, ahogy a sötétben kive bajtárs ládájába.
az alábbi ügyeket tárgyalták. Gróf Nadaedy
hettem — emelkedtek volna Végigmentem a
Itt lelte efmattaw a kő Marj a baj
szobán és lám mindegyik pajtás ugy aludt, társra ráfogtuk, hogy azért tette a ládájába, Ferenc utcai lakosok kérik, hogy a járda
hogy az én ágyam félé volt fordulva. Nagyon mert aranytömbnek nézte a káposztás követ ) fenntartási kötelezettségek -alól mentésiének
fel. így határoztak. Özv.Licbtschein Arnoldoé
. túrta aa oldalamat a kíváncsiság. Hol lehet a B f j i dobta.
•
- '
kéri, hogy a község rendeljen részére inzulint
pokol gép? Nem tudtam megállapít? ni.
Szegény kő, igf került »a külső sötét A képviselőtestület nem járult hozzá. Homok
Lefeküdtem. És ördög szálljon... mintha ségre*, i
V
bányát óhajt venui a község, de mivaLaképsóderon taszaj tollak volna. Az agyam szal
Ez volt a Shakespeare találkozása a viselőteslület nem volt együtt a kellő szám
mazsákjába szabályszerűen be volt varrva a káposztáskővel. És azért; néznek rám olyan
legnagyobb káposztáskő. Itt-ott emelkedett a angyalföldi tekintettel, valahányszor káposztát
pofcr
króc. Én azonban nagyot ásítottam, azért estem, mert mindig mosolygok, nevetek éi pénzek bérbevételére. Caoknyay József képée hallgattam mint a kő a szegény káposzta azt hiszi, hogy neki mosoly viselőteatBleti tag közbevetett indilványára
iV nyújtózkodtam
írj
zsákban, bár fizikailag beszédnél szebben gok, mint a pék kutyája a' kittinek, pedig- j érdeklődik a község a cég megbízhatósága
éreztem jelenvalóságát Ártatlanul . kérdezte ilyenkor annak a szép, derűs és mindig ma- I felól Weias Ignác éa társai lakbérleszallilást
meg A Maaredek (egyszer a meredek szót gyarabbá, á nép lelkéhez, a nemzeti vágyak' kérnek. Az elöljáróság utasítva lett a tárgya
meredeknek ejtette ki) .Megjöttél Sexpír.?
boa,.mind közelebb.érd"katonai időnek égy lások meginditasára. Molnár Fereno kéri, hogy
képe vonul el előttem. Egy darab ifjúság, Pful Tivadarral kapcsolatos 97^3 pengő megf.vMi ojság? .
mely soha viasza nem jő. S ha itt lenne aa lastése alól mentse lel a község. A képvise
,' — Igen álmos vagyok.
^
a. kíposztái kő, bájt megsimogatnám ét eldug
lőtestület, á. község anyagi helyzetére való
ni. in Műt, •slngynni«.
nám valahova — ahol néha ei;
tekintettel nem tett eleget a kérelemnek.

^ mess
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Tbizottságba
, » ^ Í « M b » n g u reklámokkal olyan s.erak.t hirdethelyzelben. Ipar^aniracjskola
{ nek különböző név alatt éa áron amelyek
u^kiJS

,aiasztatlakr^mon
Sandw iHoek/
I
4«en
hold István, Koczor Dame. J l . j e h Imre és | ^ , , 1 , ^ e , ,
árT.Z.sTYkk'or
W.adler Lajos Wgofol. LejarP község. íöluek^auzar a k é r e t i lordullak
a miniszteriumbérletét megújítják. Elhatározta
képviselő
hoz, hogy
testölet, hogy az apátságtól megvásárolt mint les-e meg. ezl az Összevisszaságot szünegy 40 holdoyl területet diólakkal lasilja be.
. A.kérelem ma is elintézés alatt van,
Jiérleti szerzödésbenekiköti, hogy áz első elleaben azóta szomorú bizonyítékai támad•három évben a bérlők barmit vethetnek, ké- tak Kfirésöu a mai rendszer tarthatatlansá
uiíiii lóíonhan nsn<_frapá3 véleményt Házbér gának. Egy gazdának a barackláiuagyümölcs
srerzCd-Seket jóváhagyták a varmegyén. Vil -zeples.klciit e.imiiUt hát a helybeli lerakalhui,
lamossági rí', átiratban azokról a tett epé ahol állandóan alkalmazásban v*n egy úgy
tekről értesiti a községet, melyénél -. már a nevezett gazdasági szaktanácsadó es kért va
község lakossága a helyi lapokból ismer. lami védekező szert a barack la* részére; A
Djabb háztartási tarifát iépletett életbe. Var azaklauaosado utasítására kapott is egy Kénes
megye jóváhagyta az 1933. évi zárszámadá keveréket s mivel a dobozó i nem volt uta
sokat. Tobb törvényhatósági* jóváhagyást je
sítás, a szaktanácsadó (a kartell embere) ellentett-be az elöljáróság, valamint a gépjár magyarázta azt s, hogyan kell a permetkemüvekre szóló vármegyei szabalyreudaietaL verekeket elkészíteni. A gazda az utasítás'
ismertnite "az\>IOJjari,«g.- Közregbiró lakás u -szerint jart el és 28 darab, teljes termésében
illetőleg a legutóbbi kepvi--lőte-tűieti gyülés.'ii levő barack fajit b-permetezi- a sterret A
szóvá tették. A járási főszolgabíró felhívta a hálás meglepően szomorú volt Másnap reg
kdzségbirót, tegyen jelentést arra nézve, bogy gelre mind a 28 barackfa lehullatta mindea
tal^dqgképeo hol' lakik. A közséjjbiró jelenti, levelét es gyümölcsét és oly tartott kopaszon
hogy csaladjával elköltözött ugyan, de Celldö állottak,- mintha leégették volna őket
mölkön a Hunyadi utcában berendezett lakása
A károsült gazda rohant a lerakatba és
var, azonkívül itt atitSIovarozo vállalatot tart
elpanaszolta hajat A gyári szakember kije
fenn. A képviselőtestület tudomásul vette azt,'
hogy a bíró lakást -tarl fenn Celldömölkön, lentette, hogy a gazda nem jart el az utasí
tás szerint Erre a károsolt ember kérte a
Hunyadi-utca 16. szám alatt.
szaktanácsadót, húgy végezzen a szőlőjében,
Nemzetközi Kisállat kiállítás. A magyar próbapermetezésl. Az vállalta is és még aZnap
baromfi, galamb, nyu'l, kanáritenyésztést eddig kiment a szőlőbe. Most már a szakértő maga
a küllőid előtt alig is ismerték. A Kisállattá- keverte a permetet és iráoyitolta a kezelést
nyésztők .Lapjának hathatós propagandájának Csak pár szőlőtőkéi permeteztek le, de —
- eredménye, ugy Rómában a világ, mint Belg szerencse — mert azok is a baraokfák sor
rádban a , nemzetközi- kiállításon éreztette sára jutottak. A gazda kártérítést kért, de
baiását. Ez indította a lapot arra, hogy az nem kapott. Erre perii a szakértőt és a szert
ésszel az ország egyesületeivel karöltve ren forgaliazó céget ez elmaradt termés 520 P
dezze míg a uemzeuözi msailalkialliusat, értékében. A perlő .gazdán kívül még nyolc
mélyíti a külföld uigy szam:jau "fog részt ilyen károsult van Körösön, akik a per kime
yénni. Készülnünk kell nekünk is, hogy né netelére várnak. És mi lelt volna akkor, ha
a körösi határ félmilliónyi gyümöcsfájat a
maradjuuk alul a nemes versenyben. Az ér
szakértő tanácsa szerint a híres védőszerrel
deklődőknek válaszbélyeg ellenében szívesen lep :reietezték volna és mind ngy járt volna,
ad felvilágosítást a szerkesztőség IX. Matyás- mint a 28 barackfa és társai. A gyáraknak
utca 11. szám Budapest.
is elsőrangú érdeke, hogy a kérdés tisztázód-',
Csizmazia Lajos celldömölki fuvaros a jók,' mert azt fel kell tennünk, ht>gy»itt kivé
napokban volt miskei vásárra ment, b így ott. teles esetről vau szó. Azonban, ennek sem
magának tehenet vegyen. Csizmazia válófélben szabad előfordulnia. Sok milliós érték és
levő felesége ugyancsak Miské.i lakik és ott százezernyi exi.-tencia sorsa fűződik az ok
vari fia is. Dolga végeztével meg akarta láto szerű védekezéshez a különböző növényi be
gatni gyermekét, da mivel az feleségével kint tegségek ellen: olcsónak, jónak, megoizhatóvolt a mezőn, kiment ntannk, hogy beszéljen I uak, k nnyen kezelhetőnek kell lenni minden
velük. A mezőn találta anyósul és sógorait , védekező sze-nek és nem sokféle és cifra
Kiss Istvánt és Kiss Gézát, akik nem valami : elnevezésre vau szükség.
barátságosan fogadták Csízmaziát Elkezdtek j
fejeseim, a vége az jelt, hogy Kiss István a ,
kezében levő kaszával Csizmazia combjába i
vágott, a másik vágással pedig ujjait sebezte |
ffieg
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husánggal verte el a sntvosan már megsebe-

súlyosan seMsult Csizmazts Lajost beszallisúlyos.
101 uj magyar séta! A 101 gyönyörű
uj magyar nótát tartaJmazó »Uj magyar nótakmcsek gyűjteménye* dr. Tóth Aladár ze
neszerző összeállításában folyó év július ha
vában jelenik, meg és 101 kiváló nj magyar
dalköltő legszebb nótáit tartalmazza. A gyűj
teményié való megjelenésre még néhány ere
deti magyar nóta beküldhető a szerkesztőbi
zottsághoz Bodapest VŰL Hornyanazky-u. 16.
A gyűjteményben megjelenő minden egyes
w -oóta szerzője 60 pengő jövedelemhez jut

:

SághegyiRizlingbor

1930. évi termés

esetleg 25 literes tételekben is eladó.
Cim a kiadóhivatalban.
•
A Kleállattsayésztok Lapja, mely im
már az ötödik évfolyamba lépett, mint az
ország baromi, galamb és nyulszaklap, ren
deltetése és hivatása magaslatán állva, mindig
uj irányt kérés a kisállattenyésztés fellendí
tésére, így ujabban a külföldi államok te
nyésztőivel létesített kapcsolatával sikerűit
nagyobb raeauyiségtt tenyészállatot kiszállítani.
Most a farmtojásokoalj a hűtőházba való tá
rolását és azokra-termelői kölcsönt sikerült
A növényvédelmi szerek drágasága, kivívnia. A nyulászatnal az angorateuyéaztée
sok esetben silány saga akadályozza meg a iránt kelteit nagy érdeklődést ós angölpiapoo
összeköttetést létesített, az angoraszőr-értéke
gyümölcsösök hathatós vedelnjét. Sok a pa
nesz országszerte, hogy a vegyészeti gyárak sítésére. Egy kJ * angóra szőrért 40 pengőt
önkényesen állapítják meg & gyümplca • édő- étnek el a magyar tenyésztők. Ezt a mennyi
szerek arait. Az is baj, hogy annyi féle vé séget mar három darab oyul'biztosítja. Mint
dőszert gyártanak, olyan elnevezéseket adnak a Galambtenyésztők Országos és számos-ki
sebb egyesületének hivatalos lápja is nagy
szereiknek, hogy ember legyen, aki azt meg
ténykedést lejt ki. TSölzeiési ára egész évre
TanűTjaTTe^védcea^^
szik, tönkre megy az ország gyümölcsterme Í P, féléire 3 y»ngó SX) fiHér. A lap kéthelése. Igazan ideje leqpe belenynlqi ebbe a tenkint jelenik meg és ezzel is igazolja, hogy
káoszba és rendet kellene teremtenj, mert ha nincsen hasonló szaklap az országban. Meg
tovább késik a rendcsinálás, tönkre teszik a rendelhető Bodspest IV. Mátyás-utca 11. Vá-^
jövő, terjesét is. áz ország gyümölcstermelő laszbélyeg ellenében mutatványszámot küld.
A bünlBleplezée boszorkánykonyhája.
vidékei riiagmozdnl'tak már. A nagykőrösi
gazdasági irányú egy.sűletek hetekkel - ezelőtt A krimínálkémiai kutatás izgalmasan érdekes
' közös értekezletet tartottak, amelyen a nő- különlegességéből pompás cikkben számol be
Tolnai Világlapja uj száma, amely 61 nagy
qtdaJ, tflrjedelethben. és gazdag tartalommainagy.hanem jelentjneg. A legkiválóbb magyar írók novel
1

láin kívül számtalan érdekes pikket, nagyszerű
képeket, foly|«4»-.3 re*N»It #s rengeteg ér
dekességet talál az olvasó a népszerű képezi
ló pb in. Egy szám éra $Ö Mér. -% kisállatteaysaites körzeti beosztása.
A kisalkMtenyé-ztes fellrndiléaét pelozsf első
sorban az a körűimen), bogy sz ország öszszes egj.-sületeil Sröv, t-égbe szándékoznak
lömöriten:. A munka már meg is indult és
nagy lelkesedéssel c-atia-ozuak a vidékről. Az alakuló közgyűlés folyó hó 28 én Kecskemém» 1«.. • Biplin Hftii.il t.pi-4„|,ihan, A mnnka

megkönnyítésére, a tenyésztés előbbre vitele
céljából-van szükség arra, hogy minden me
gyében, járásban, sőt nagyobb várósokban iy
legyen hivatott képviselője a mozgalorpnak.
E célból kérjük 'az érdeklődőket, jelentkezze
nek .minél számosabban a közös munkára.
Cím: KisállaltenyésztŐk Országos Szövetség
Előkészítő Bizottságának Budap-st IX Matj
utca l t . szám.
• >'.
-

A TŰKÚB parádéi júliusi szám*. A
Balatont ünnepli a Fraukhp Tjrsnler folyóirata a Tükör, legnjabb számában s a magyar "
család a legszebb folyóirata a magyar tenger
dicséretére szellemi élstüuk oly kiválóságait
vonultatja fel, mint dr.' Fab nyt Tihamér m,
kir. kereskedelemügyi miniszter, Szász Kanily
a kiváló iró, Liber Endre, a székesfőváros
alpolgármestere, Csók István lestőmüvész, dr.
Lubmayer Géza orvostanár, Bársony 0=zkar
ós Bodor Aladár. A Balaton e sokszemponm
dicsérete egyben a legjobb tanácsokat adja »
nyaralási gondok előtt átló családoknak is.
Persze e mellen bőségesen van egyéb váltó?
zatos olyasni való is a Tükör uj sztimaban.
Móricz-Zsigmond, Laozkó /Géza, Schöpílin
Aladár, Török Sándor, Németh Károly éa Ba
lázs Sándor elbeszélései és cikkei mindenki
nek örömet fognak szerezni Nagy művész)
élvezetet nyújtanak a szebbnél szebb fényké
pek és rajzok is, amelyek páratlan gazdajjr
ságban sorakoznak lel a Tükör minden szá
mában. Bőséges rovatok foglalkoznak sakkal,
brizs zsel, divattal Uj rovat indul az amatőrlény képezőknek szóló -zaktanácsokkal. Gazda
gon jutalmazott ötletes pályázat mulattatja as
olvasókat, akik ma már egyhangúan azt vall
ják, hogy a Tükör a magyar középosztály
legkedvesebb lapja. Ha előfizetői óhajt, szi
veskedjék lapunkra vaio hivatkozással a Tükör
kiadóhivatalától Budapest IV. Egyetem cica
IV. szám mutatványszámot kérni.
Sziaésznó a strandon. A divatot min
denkor az első vonalbaa alló sziuédzoők dik
tállak. Ugyanét áll az idei strand divatra is,
amelynek színekben való gazdagságát éa for
mai eleganciáját a legismertebb pesti színész
nők mutálják, a Színházi E>et uj,számában
Angeio fotográfiákkal. Beszámol á Színházi
Klet nj ssjayi a bárom baJkeaes magyar vívó
l»j«i*^Máefflérő.Lé>^^
tlmé«
nyeiről. Hatvani Lili bárónő ezúttal magán
levelet intés a, közönséghez. Cikkekkel szere
pelnek Szép Erbő, Szomory Dezső, Farksa
Imre, Boa fekete László. Képea cikk számol
be a Budapesti Szúum bemutatójáról. AJ
Interurbán rovat, amely a vidék legérdekesebb
es menyeit tálalja vidám éa kedves pletykák
formájában. Darabmelléklet a Budai Színkör
nagysikerű operettje a Tabáni orgonák. Szen
zációs ko'.taslager, 64 oldalas Rádió Világhíradó, 32 oldalas Gyermekújság, kézimunka
melléklet egészi.ti ki a Színházi Elet uj számáj,
amelynek ára, 60 fillér. Előfizetési dij negyed
évre 850 pengő. Kiadóhiva|«l Budapesl VB
Erzsébet körút 7. -.
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50-tői 100, esetleg 150 hold
bérleteit, épülettel, lakással.
Lehet több részletben is. j '
a kiadóhivatatoa
H q l y i képwisel6t
ker^ttii^ boralBiiak W
hociAkbM

Utsr«t ki«-

val» értékesítésért
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A PALLADIS
júliusi

újdonságai.

Akik egymást kéretik.
Irta: Christine Whiling Parmenter.
Fordította: Fekete Oszkár dr.
A .Ragyogó palota, éa a .Rosemary
Átmegy a hidou. címii regények szerzője
iamét-olyan fcfhtyvvej lép a uyilfánoaaág elé,
amely áz embert szír legzengőbb bárjait
szólaltatja meg az olvasóban. Valami egészen
csodálatos, istenáldotta tehetség az, amellyel
sz irt szint é s melegséget, napsugaras és
könnyes, OrOk szépségeket tud varázsolni
mindenbe,, amihez csak hozzáér t az élet
legegyszerűbb dolgait is felejthetetlen, művé
szi élménnyé fokozza. Két emberi sorsot áb
rázol ebben a regényében, két iker testvér
- t ö r t é n e t é t , akiket az élet még zsenge koruk
ban kivet a családi fészekből, azután messzire
elsodor egymástól.
."'___;

lödnek és a zűrzavar tetőpontjában itt is, ott
is mégjelenik az a fekete álarcos férfi, aki
ha j mer esz ő vakmerőségével valósággal elké
peszti az embereket. Morgan Dolly és Fekete
Károly, a két rettegett bandavezér nevét har
sogják a lapok, őket hajszoljak a rendőrség
emberei, rhs eredménytelenül. Nem nézheti
mindezt ölbe tett kezekkel a bájos Hermioe
Durant sem, aki mindent elkövet, bogy eltűnt
vőlegénye ártatlanságát hehiznnyithassa. De
vájjon osakugyanTáflátián^é Hartford Tóni ?_
Hátha ó maga Morgan Dolly . . . vagy talán a
Fekete Károly, aki a másik bandavezér min
den rablását meghiusítja?
Az Izgalmaknak-izzó feszültség;- olyan
erővel ragad el beoattntet.mij.idjart az első
pillanatban s az események olyan száguldó
erővel víharzanak a szemünk előtt, hogy nem
egyszer kábultan kérdezzük: Hol, merre ve
zethet még kiút a ,mese szálainak -ebből a
káprázatos könnyedséggel egymásba bonyolí
tott s mind zűrzavarosabb színekbe jatszo
csomókból t Van e még írói fantázia, amelyki tudja hámozni hőseit a gyanúnak ebből a
már már mindenkit egyformán magával sodró
hálóból, ebből az Orú ete-, forgatagból, ahol a
kibontakozásnak mar mar utolsó szála is el
veszni látszik ?
Az író azonban virtuóz ügyességgel bár.,,
nik tollával. A halálos borzalmak, legsötétebb
színeit megdöbbentő' kontrás tkéut váltják fel
a szerelem és hü-.-g. a baráti önfeláldozás
megnyilatkozásai és az a mindig frissen ható
humor, amely bőségesen árad szét a könyv
nek lapjain és atsegitUaz olvasót a , j j l s á g q s
'.'tetjfzerekenTA _Palladísi Früchll Ede fordilásabsn, a félpengőssorózatbau boc-atja biztos
siker; ígérő útjára ezt a l-gujabb regényét.

»Én nem akarok nélküled koc-ikszni
menni Dávid*, — súgja a kis Jerry, az ár
vaház 'előtt, kiszakítva magát a fiuomkesz
tyűs kézből, hogy testvérét még egyszer megÖlelje. De mit akarhat az Ötesztendős Csöpp
ség a felnőttekkel szembén ? A ket . testvért
mégis csak más más neveló szülő veszi gon
dozásba, az egyik fényes jómódba, a másik
szegényes; egyszeri! életsorsba kerOI. Az egyik
nek szép, elegáns anyja van, aki büszkélkedik
vele, de OnzO módoo igyekszik elvágni min
den utat, ami a kis Jerryt régi életéhez é l
elmaradt testvéréhez visszavezethetné, a má
sik gyermek nevelőanyjának nincs egyebe a
Szerelő szivén kivü-. de ezzel ^igyekszik boldoggá tenor fogadott'gyermeke életét. Áthág
hatatlannak tetsző szakadékok, tátongnak a
Az ora ketyeg.
kél kű'Onböző sorsban élő testvér között, a <
írta: Valentiné Williams.
lelkűk melyén azooban mégis forrón sóvár, g i
Fordította: Zigány Árpád..
nak egymás után. S hiába a fényes otthon
A hajó társalgója ban hirtelen Gerry
és a család meghitt boldogsága is, nem nyu
gosznak addig, mig a szerető szivek vonzási Gloanrá terelődik a beszéjgetés, ak it London törvényei — segítő kezek és gondviselésszerű j ban halálra ítéltek és a kivégzést is rövidé
véletlenek — i s m é t egymás karjába nem se
sen végrehajtják. A szótlanul figyelő Trevor_
gíti őket.
_
_
I Dene lelki szemei előtt újra meg újra meg
Lelkünk mélyéig megragadó, a legtisztább í jelenik a szerencsétlen embernek halálos fé
romantikával átszőtt s amellett elejétől végig leiemtől vonagló, bárgyú arca és riadt szeme
izgalmasan gördülő olvasmány. írója nemcsak | amely mintha segítségért - esdekelve fordult
költő, hanem apóstól is; a mindennapi'elet volna feléje a törvényszék folyosóján. És eb
egyszerű keretei között is feltalálható szépség ' ben a percben világosan érezte afiataldetek
és boldogság, a szegénységet is gazdaggálevő ] tív, hogy — nem, ez az ember nem követ
szeretet apostola. A Palladisnak ez a legújabb ' hette el azt a zseniális gonosztevőre valló
.félpengős regényt) Fekete Oszkár dr. fordita- j gyilkosságot I Mar kezdettől- fogva sejtette,
sában jelént meg.
'
*
'
.
; hogy valami összefüggésnek kell lenni ennek
a mostani és a többi, hasonló módon elkö
~~
Az álarcos idegen, —r.——
vetett ékszerrablások között.
'Irta: Allao Luk a.
,-; -. Ez a belső meggyőződés viszi most át
- - Fordilotla; Früchll Ede.
. 7 a tengeren, a newyorki banditák világába, ahol
a niozzatÓ3 Valda.grófot,—a- legbonyolultabb
Álarcos rablók törnek be az Első Nemzeti Bank^ helyiségébe, a.déli órákban.amikor szerkezetű Wertbeim-zerak leleményes felnyír
tóját sejti. Szigorú inkognitóbau . ntazik és.
csak hárman vannak .ott. A pénztárt kirabol
ják, a pénztárosi meggyilkolják é s Hárford mégis a. meglepetések egész sora varja mar,
Tóni, a fiatal igazgató az egyedüli, akit leüt-: alig hogy szárazföldre tette a lábát. A gang
nek ugyan, de elve marad. Nem csoda, ha a stereft kopó* módjára szegődnek nyomába s
gyanú azonnal ellené fordul és a becsületét a levegő tele van fojtott izgalommal, halálos
vesztett fiatalember, imádott menyasszonyát rémülettel és a titokzatos éjszakában újra
if Otthagyva, eltüoik széni elől. A bankrablá
meg újra fellünő sötét árnyékokkal. Ott van
sok azonban agyafúrt, kiszámitottsággal ismét
Nancy-is," az ijedt szemű leány, aki orpkű
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lönös módoo tünt «1 mellőle a "kikötőben, de
azután"ojra meg s j r a felszínre vetődik a leg.
gyannsabb kOrülméuyek között. És a kedves,
kicsi Jenny, a bonok moc-arának I hér lapvirág i, akinek emléke Örökre elkísér. És meg
egész" sora a pompásan megrajzolt alakoknak,
akik mellett mid^ erősebb színekkel emelke
dik ki az igazságért haroíto deleztivnek, -a
modern kor hősének impozáns alakja. .Az óra
azonban
mind sűrűbben
ketyeg:
qWUtmil —w—
— i
*-J ü Gerry
— . i- Cjfl.au-1. UJ*.—
kivégzésének perc i kOZélödlk. Vajjuli az Iglzság hősének sikerűi e, íelü emelkedve saját
szivének fenyegető Örvényein is, idejekorán
leleplezni az igazi tettest? --Az ismeretlen izgalmakkal telt regény
a Palladis pengős regényeiiiek.sprában,Zigány
Árpád kiváló fordításában jeleni meg.
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Celldömölkön, vasatállomás közelében
háromszobás kertes, ulonnan renovált
családi ház igen olcsón, 3500—4000
pengőért kedvező lizetéssel azonnal
eladó. — r ^ ~ = r = - - =

Mindenkinek mondja el,
hogy E n e s e y K á r o l y szobafestő
lakások Ízléses festését, ajtók-e, ablakok,
bútorok szakszerű mázolását-jutányo3
árakért, garancia mellett \égzi:
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Márvány, Graníi
tsiűkősirkövek
állandóan nagy választékban
raktáron. Olcsó áraim mellett
kedvező fizetési feltételeket
nyújtok.
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Celldömö.kön, -dánosházán, Pápán és
környékén k.st bb es nagyobb bérhazak, üzlet- .
házak, vt-udéglők mészárszékkel, hentesüzlettel.
Szállo-jvendéglő, 1—3—4 szobás családi há
zak, villák, mind kedvező árakon, megköuynyitett lefizetéssel.
Földbirtokok minden nagyságban, föld
bérletek; . -földmérési,
parcellázási munkák
vallaltatnak.
" Sző. birtokuk pincékkel, lakóházakkal
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