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Megjeleni minden vasárnap reggel 
\Elöfizetéii ár: egész évre 5 P, fél évre 

V ?JŰ P, negyed évre 130 P. ... 

P O L I T I K A I L A P . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s k i a d ó : D r N K G ' f c ' E - V E N Á N D O R 

Szsrkes2t08ég. é s kiadóhivatal: 
Celldömölk. Kossuth Lajos-utca 14. 

Hirdetés dija előre fizetendő. 

Péter Pál . 
Felhangzott a dal, felcsen

dült a kasza, napsütésben mo
solygó arccal állt k i a gazda, 
hogy learassa egy éves verejté
kes- hinn..á|ának évi gyümölcsét, 
a magyar rónák díszét, a ma
gyar gabonát. 

Mielőtt munkálat megkezdte 
volna, buzgón fohász-odott a 
templomban, hogy jó termést 
adjon •'••/. Egek Ura, de mi is 
fohászt küldtünk hozzá, hogy ez 
ujry is legyen, mért mi is érez
zük a iBvalyi^rossz -esztendőt, 
niett mi is nélkülöztünk és'szen
vedtünk, várjuk az enyhü lő lég

kört, amely a magyar gazdával 
együtt megszabadít bennünk 
gyötrő szenvedéseinktől. \ " 

— 'Magyar f*iu becsületes, sze
rény dolgozó népe, -tiszta .szív
ből kívánjuk neked, hogy óhaj
tásod valóra valljon, jnerL-jk te 
nemes harcod minket is mégse-. 
git, de megsegíti a nemzet ÖBZ-
szeaségét és annak minden tár
sadalmi osztályát, mert ha neked 
lesz, ugy nekünk is lesz meg
élhetés. 

Bő aratás, jó termés, tisz-
lesséses árak, ez a mi jelsza
vunk! 

Revízió és a n a g y h a t a l m a k . 
" Ha élénk figyelemmel kí

sérjük a világlapok napi cikkeit, 
megállapíthatjuk azt, hogy ugy 
Ai.g í r , Németország és Fiancia-
ország külpolitikája változó szint 

'mutat Franciaország mindenható 
miniszterelnöke és tülügyminisz-
teré Laval, minden, befolyását 
felhasználta arra, hogy Anglia 
elhidegülését Franciaországtól 
minden erővel megakadályozza, 
de ugylátazik, ezen akciója sem-

. miféle, sikerrel nem járhatott, 
mert a kulisszák mögölt Német
országgal a megkötött egyezmény 

'óta szorosabb barátságot óhajt 
kótnT, ez bebizonyítható azzal, 
hogy a német és angol fronthar
cos barátkozás egyre nagyobb 
mérveket ölt. 

Hogy Franciaország aggo-

| dalma jogos és alapos, az azzal 
is bebizonyítható, hogy Olaszor
szág az Abesszin kérdésben hajt
hatatlan es makacs, sőt ezen 
időpontban már a háború, kitö
résével is kell számolni, mert 
Mussolini a fekete császár fenn
héjázó kijelentései után mandá
tumjogot akar biztosítani Abesz
állóiéban. Mussolini már eddig 
is.bátor célkitűzéseivel és tettei
nek végrehajtásával. bebizonyí
totta, hogy ő nem a sokszínű és 
intrikus régi diplomáciai iskolá
nak a hive, hanem egy konzer
vatív, de gyorstempóban haladó 
diplomáciai iskolának a megala
pítója. 

Abesszínia mindenható csá
szára különféle nemzetiségi tisz
tekkel vétette körül magát, akik 

mint politikai és katonai tanács
adók működnek mellette. A fe
kete császár modern európai 
műveltségű és széles látókörű 
uralkodó, aki hazáját r>»»v áldo
zatok árán akarja megvédeni az 
olaszok hódító törekvései ellen. 

Mussolini célja érthető és 
.világos, ő összekötő utat akár 
létesíteni Etiópia és Somáli föld 
között, ahol szintén gyarmatai 
vannak. 

Amíg ezek történtek, Titu-
lesku Parisban termett, hogy 
Eden angcl miniszter második 
látogatása előtt Láváinak Paris
ban előadhassa a kisantant ujabb 
intrikáit azért, hogy a hatalmas 
angol nemzet előtt a mi egyre 
jobban erősödő revíziós mozgal
munkat ellensúlyozza. 

Ha a fentebb részletesen 
kifejtett politikai megmozduláso
kat összeadjuk, akkor arra kell 
gondolnunk, hogy Gömbös Gyula 
miniszterelnök és kormányának 
a reformprogramul megvalósítása 
közben éber figyelemmel kell 
kísérni az eseményeket, a nagy
hatalmaknál befolyást biztosítani 
arra az esetre, ha számunkra 
a közr| jövőben kedvező külpo
litikai légkör alakulót-, akkor 
megtudhassa azonnal a nagyha
talmak közvéleménye, bogy mi 
nem avatkozhatunk bele semmi 
ároneém á megalakuló nagyha
talmi átcsoporlulások ügyeibe, 
hanem követelni fogjuk mint a 
dunai politikai elgondolás vezető 
népe, hogy határai az igaz
ság szent jogánál fogva rögtön 

t -vissza adassanak, mert ez nyújt
hat az ő számukra is tnsjd a 
külpolitikai feszültség közepette 

-enyhülést és igazi békét,—mert. 
azt büszkén kimondhatjuk, hogy" 
nagy szegénységünknél fogva a 
világ legkóuszolidálfabb állama 
mi vagyunk és leszünk is.mert 
államot az államban, mint Fran
ciaország és még több államok-
is, nem akartunk és nem ís 
akarunk soha sem. 

A magyar nemzet megerő
sítése egy másik oldalról is na
gyon fontos, a velünk barátságos 
viszonyban levő nagy hatalmak
nak, mert a franciák rövidlátó 
politikájával létrehozott francia-
orosz katonai konvenció a kom
munista Oroszországnak küipo- i 
litikxi előretolásat jelentette Euró
pában. Hitt'er ezt idejében fel
ismerte, igyekezett is barátságba 
lépni a szomszédos Lengyelor
szággal, az eredmény bizonyára 
Lengyelország területén a titkos 
földalatti kommunista propaganda 
csökkenését fogja maga uláu 
vonni. 

- Gömbös Gyula minden bi
zonnyal éleB előre látásával ész
revette azt, hogy nehéz fajsúlya 
diplomatája kell küldeni a király-
sághoz^visszatérő Görögország
hoz és a válságát élő Spanyol
országhoz, mert nekünk elsőren
dűen fontos érdekünk, hogy a 
velünk rokonszenvezni 'kezdő 
két nemzet megérthesse a mi 
revíziós küzdelmeinket és a nem
zetek szövetségénél támogasson 
bennünket hathatósan, nemes 
küzdelmünkben. 

Mécs Lászlónál 
Királyhelmecen. 

Irta: az. Csorba Ti bor. 
Délután érkeztem parochiájára. 

A meredélyen épült ház. előtti vad
szőlő árnyékolta lugasban uzsonáztak 
a rokonok. Asszonyuk, leányok és 
kedves unokák, az aranyos Nagyma
mával. -.*' 

Hamar kiderült, hogy tanítvá
nyaim illusztrálhatják Józsi bácsi 
költeményeit s a barátságos fogadta
tás teljesebbe valt. Csak a •pátri
árkát nem volt sehol. A 'négy kis-
jány hiába azaladl a szélrózsa minden 
irányába. .Aranyos Józsi bácsi 1« 
kiáltásra nem. jelentkezett senki. Ne
hezen nyogodtnnk bele, de kénytele
nek voltunk várakozó lesbe állani, 
•gr két órát töltöttem a csupaszir 
lugasban. Beszélgettünk, majd talál
gattuk, mikor jön és honnan kerül élő. 

Nagysokára a konyhafelőli kert 
ajtónál megpillantottam lódedkabát-
tan, micisapkában Mécs főtiaztelendő 
nrat. Elébe siettem, lelkemben azzal 
a képpel, ^atoely sokunk lelkében él. 
S talán sokakban nem is hűen. Baráti 
havakat és ölelést font körém s nem 

j tudta, hogy most nem. a pajtást 
I keresem, hanem á papol.—A .Nagy

ságos Főurat- 'y amint szeretettel 
nevezik hivei. 

A breviárium kezében volt. 
nzzal bujt a kukoricás kellős közepébe, 
hogy zavartalanul társalogjon istené
vel. Mindig mély áhitattal, fegyelme
zetten jelenik meg a kegyeletosztó 
Fény előtt. Egész ember és csak 
Istennel tárgyaló lélekkel térdelt reggel, 
este, imazsámoly ahoz. Es igy állt az 
Angelus hallatára mindenkivé) az 
ablakmélyedésbe, bogy erősítgesse 
kapcsolatát oda, ahonnan küldetését 
kapta. r. 

Misére készül. Reggel felölti fe
hér reverendáját e mire megszólal 
a harmadik harangszó, elindul. Kezét 
hátrekolcsölja. övébe illeszti brevári-
umát (mindenkori kísérőtarsát). Fejét 
oldalthajtja. Aztán megáll a templom
dombon s egy ' pillanatra, mintha 
önmagának mondaná: vigyázz misére 
mégy ! Ezt a lelki Összeszedettséget 
sugallja az a mozdulat, amellyel az 
oltár lépcsőjére térdel minden mise 
előtt.—Percekig imádkorik. Istennel 
való beszélgetése mintha azokon az 
ablakon beszűrődő fénycsóvakon át 
közeledne. Fehér reverendáját, fejét 

bearanyozza az D-t : az Ur zsámo
lyához jött nap-ueár. Az embert 
áhítatra lendíti minden mozdulatával, 
a mindenségben Isten- Ölelő gesztu
sával. Vele száll a néző lelke, amikor 
kitárja karjait a »veni sancte spin-
tus* szavak kíséretéül. A miséző Mécs 
Lásxló áhítata magával ragad min
denkit. Aki csak egyszer is jelen volt 
s hallotta »hoo est eoim Corpus 
meom« majd »hoc eat enim calíx 
Sangainis mei«mély érteimii szavakat, 
annak meg kellett éreznie a szent
mise titkának minden értékét -Az ő 
hi vei lélekzetvissafojtva vannak jelen 

Amikor keresztel — »ego te 
baptisto . . . « ' — szent Jánosként cae -
lesszik. Ürül, hogy >ujra egy jogcím« 
valakinek vállára tenni a keresztet. 
Jézusnak értünk hordott keresztjét. 

V - >Ego te absolvo a peccatis tűin • 
A gyóntatósxékben hivatást tolt be. 
Ott érzi, a bűneitől megtörten odaro-
gyott ember, bogy Krisztus igazi he
lyettesével beszél. Itt dolgozik a 
•magvetőt, a kegyelem és fegyelem 
boldog tulajdonosa, aki kapott éi 
ízt sziveién adja testvéreinek. ' 

>Szegények, árvák; özvegyek 
_ én- vagyok, 

a rothadást me. gátló: a lelkek 

sőja én vagyok, 
ünneplő ezivek ünnepi friss 

tilinkója én vagyok.. 
(Tiliokd) 

Akit a gyóotatószékből vissza, 
küld a küzdelmekbe, azt lelvértnzi 
erővel,az Istenhegyben született patak 
meglátásával és követni akarásával. 

» V • 
Egyik vasárnap reggel siro han

gon jelenti egy zsellér felesége, ura 
halálát. ^L"™ 

— Szip legyen a tsmetis 
Nagyságos Főur. Haranggal, meg va
lami beszéddel szeretném. 

Mécs főtisztelendő or adatokat 
vesz fel (Itt kapja 6 az élet ezer 
baját I) Sok költeményének, szentbe-
azédének - témáját f — Azután v i -
passzokkal simogatja a bánatos Özve
gyet, aki minden mondatának elsírja 
befejezését. 

Délután a városvégi halottasház 
koré gyülekeznek sokan. Nemosak a 
halott barátai, tisztelői, rotonsi, ha
nem va'lásfelekezeti külOmtMég nélkül 
mindazok, akik Mécs Lászlót akarják 
ballsni. Nagy tömeg hallgatja a ve
lőkbe fúródó igéket. - ,-
" • Üremus profidelibus. de (unctis.« J 

Az egyszerű fekete koporsó körül, 
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kedők t a r á u l I I ok hold István, a 
celldömölki ipartestület oe»ében mon
dottak üdvözlő beszédeket Majd 
Wnlliscb Ivau dr.. az egyesület tit
kára tartott beszédet, ismertetvéo a 
kereskedelem fontos problémáit. Spit-
ser-Gyula elnök zarta be a díszköz
gyűlést. Ezután Szabó Lajos alelnök 
(elolvasta Bornemissza Gáza kereske-
delemngyi mintstterbez és Sándor 
Pál, az OilKE i ; ,nőiéhez intézendő sin 
táviratokat. Este at Di kávéházban 
levő kOrhelyiségben 100 terítékes 
bankettet reudeztek, amelyen Nádor 
Jei.ö OMKE k ö z p o n t i titkár a keres
kedők jelenlegi súlyos helyzetéről tar
tett nívós előadást -

UJ kereskedelmi rendéi etek. 
Bornemissza Géza kereskedelemügyi 
miniszter a közel jOrőben hét fontot 
rendeletet bocsát ki, ezek a követ
kezők. — A. vasárnapi munkaszünet, 
a 8 órás munkaidő, a márkázott 
cikkek védelme, az ipartOrvény egyes 
szakaszai módöírtísanak'elök^zitese, 
az iparfejlesztési törvény reformja, a 
k a r t e l . t ö r v e : . ) módosításának előké
s z í t é s e , az árelemzö és kartellbizotl-

~ság uj alap ikra v a l ó helyezése, az 
áruházak. kérdésének, rendezése. 

Székesfővárosi gyermekek vá
rosunkban. A székesfővárosi gyer
meknyaraltatasi akcióval kapcsolatban 
a közeli oapokbau 20 szegénysorsu 

.iskolásgyermek érkezik városunkba 
egy tanító vezetése mellett. A község 
látja őket vendégül, szállásuk pedig 
at állami polgári fiúiskolában lesz. 

Vasutasok táncmulatsága, A 
Vasutas Kör július 7 én este $ órai 
kezdettel tartja nyári táncmulatságát 
a székház udvarán. A mulatság iránt 
már nagy az érdeklődés, amely jó 

terűnek; ígérkezik, a vidékről is 
sokan jelentették be megjelenésüket. 
Asztalokról mar most ajánlatos gon . 
doskodm, ezt e^kC/ölui lehet a Vas
utas Kör kezelőjénél, vagy az allo-
másfőoökségen. A mulatság sikere { 
érdekében 100 tágu rendezőség buz
gólkodik. Belépő 'ij stemélyenkint 1 
pengő, csaladje'gy 4 személyre 2 P. 
Aki meghívót nem kapott, de vendé
gei stámara igényel, eten szándékát 
jelentse be a vasúti kezelő irodában. 

I R O D A L O M . 
Ny Isitor Zoltán könyve. 

(Felhőkarcolók, őserdők, hazátlanok. 
Délamerikai utiképek. Bpest. Palladis.) 

Éjfélt ütOtt a pécsi székesegy
h á z órája, amikor a dómtéren elbú
csúztam Nyisztor Zoltántői délame
rikai utja előtt. A Pécseit tartott 
lelkigyakorlatok alatt, a hűvös temp
lomban valósággal gigászi harcot 
vívott a- nyugtalansággal, a teljes 
berekeltséggel.Azt mondják, Prohászka 
püspök at egyetemi templom szószé
ken percekig a halál karjaiban volt 
már, amikor még miniig erősen fe
gyelmezett lélekkel prédikált. Pro
hászka tusáját láttuk megelevenedni 
N y i s z t o r Zoltán utolsó konferencia 
beszédében Pec-ett. Bámulatos lelki 
összeszedettség és erő tett tanúbi
zonyságot a szószéken és most, a 
domté.m. amikor hárbm, négyszer, 
oekiteszülés után végre elhápoghatta, 
bogy a o«: okban indul Bangha pá
terrel D- antennába, missiós otra a 
kivándorolt magyar testvérekhez. 

Akik tudtak erről, az útról, 
erről az indnlásról, azok alig várták, 
hogy megérkezzék at első >spanynl 
képe- . a p. Nyisztor Zoltántól. Akik 
ismerik az írót a Hagyar Kultúra 
hasábjairól, azok tudják, bncy ez a 
nagy tudású, tiszta latásu ember va
lami ujat, valami mást fog hozni, 
vagy küldeni. A részletes beszámolók 
most egy nagy .kötetben k e r ü l t e k a 

-közönség elé S sietek leszögezni, 
] hogy vétkezik és mulaszt mindenki, 

kai nem veszi kezébe ett a fölötte 
élvezetei amerikai tempóban, ragyogó 
iroműréazettel mezirt könyvel. A 
magyar kivándorlón t-stvéreknek ál
dozunk, ha Nyisztor Zoltán kön y vét 
olv. ssuk. Neküni tudnunk kell- éa 
ismernünk kell véreink küzdelmes 
idegenben morzsolódó életét I S ezt 
soha ily élvezetesen, soha ily meg
kapott még le nem irta senki, mint 
Nyisztor Zoltán. 

Felhőkarcolók, őserdők, hatatla
nok sorsa zsúfolódik itt Össze. Az 
író éles szemmel látta megennék az 
exotikus földrésznek és eletének jel 
lesz élességet, furcsaság t. Amikor 
letettem a könyvet, végiggondoltam s 
kerestem, - mit nem irt meg, .miről 
nem ír t? S oem tudtam olyat találni! 
Nem egyszerű útinapló es, nem tu
dományos, nem néprajzi, nem föld
rajzi _beszamolô. Eleven, szikrázó -| 
Ötletességgel és éles szemmel megírt 
karcolatok, sorozata, melyeknek mind
egyike egy-egy delamenkai sajátságot 
vagy titkot fed 101 és plasztikus képet 
ad az egész kontinensről. Az útle
írásnak egészen uj formája e z s 
megjelenítő ereje akkora, hogy a 
lüktető mondaton' nyomán az íróval 
utazik az olvasó. A könyvet 32 mély-
nyomású kép disz.ti és egészíti ki. c l * 

A B 'ivár Hermann Ottó száma. 
A Franklin-Társulat, népszerűi tudo
mányos folyóiratának júniusi szamát 
Hermann Ottó emiékének szentelte, 
akinek születése s.ázados évforduló
ját á magyar tudományos világ e 
napokban ünnepli. Az ünnepi szám 
élén Hóman Balint kultuszmioiszter 
Hermauu Ottó tudománytörténeti je
lentőségét méltatja, Lambrecht Kai-
mán az élő Hermann Ottóról, vitéz 
Somogyvary Gyula országg ülési kép
viselő, a rádió igazgatója psdig a 
Gyöngyös bokréta megszületéséről ir. 
A gazdagon illusztrált szám t o v á b b i 

cikkeiben Gróse Emil egyetemi tanár 
a szemgolyóhoz tapadó uj koolakt-
Ovegről értekszik, Rátz Kálmán or
szággyűlési képviselő a petróleum 
világgazdasági es világpolitikai kétdé-
aeit ismerteti. Pongráoz Kaimtiti, 
tovrekovich István, Dnroing Henrik
és Meze; Béla biológiai, Enyegi Béla 
és Remete Dezső technikai, Tuzson 
Pál chémiai, Koob Nándor geológiai 
prní léniákkal fog*ádkozik,"kBlöo cik
k e k emlékeznek meg most a vitre-" 
bocsájtott Normandie rol és a közel
múltban elhunyt De Vries holland 
botanikusról. A Buvar nagysikerű 
első lénykeppalyázaláoak . eredmé
nyéről írásban is, képben is beszámol 
a juniuti füzet, egyúttal pedig uj pá
lyázatot i r k i a természettodoinan-, k 
és a technika iránt érdeklődők-
szamara. . -—• 

Rózsahegyi Kálmán harmincöt 
év utan elszerződött a Nemzeti Szín
háztól. Nagy Endre érdekes beszél
getést lolytatott Rózsahegyivel, melyet I 
a Színházi Elet legújabb száma közöl. 
Hatvány Ltli magánlevele, egy ame
rikai iró budapesti házasságának- re
gényes története, Kodály >nnokainak< 
garden partyja, Mórilz Zsigmond no
vellája, képes riport A pat- Gittáról, 
akit Londonban szőke ciganylánynat I 
hirdetnek. Farkas Imre cikke a Budai 
Színkör premierjéről, Zsolt Béla in-
terjuja a » 120-as tempó* szerzőivel ; 
a 200-ik előadás után, Guthy Böske | 
riportja a lovasverseny primadonnái- ! 
rói, képes riport a pesti sziuésznök I 
btrandolásárói, Szomory Dezső cikke 
a ' hé t . zenei eseméuyeiről, Heveay ' 
Sándor ' rádiókrónikaja,._• 32 -olda- : 
las gyermeklap, Kalinau J e n ő regé- i 
nye: frildogsághiztositő R T., »S»*p 
az é'et« amatőr fotópályázat, My Kidi 
a Croouer angol koitaalager, 1000 

pengős-rejtvSnyverseny, kéiirounka-
melléklef,nt :.y női divat, mozi.kouyhá, 
kozmetika és társaság rovatok, 64 
oldalas "rauióojtág. , Fizető Vendég 
akció éa sok érdekes kép és olvasni
való van még a Színházi Elet uj 
számában. Oarabmelléklet: A legjobb 
kabarétréfák. Ara 60 fillér. : - \ 

A lótetü és hangya Irtásról ir 
a Növényvededelem és kertészet leg
újabb száma. Cikkekét ikézö! még a 
kaszibaracklsk idei tömeges pusztu
lását o', az őszibarackfa nyári kezelé
séről, a zöiduyesésrői, a szőlő zö-dbaj-
tásáról, se aimamoly elleni védéke 
ze.-rői, a fenyegető szőlő peronoszpóra 
járványról,.a jégverte fák ós szőlők 
kezeléséről, a rózsa nyári metszésé
ről stb. A dúsan illusztrált két szak
lapból, mely srnet gyümölcsképet, 
is közOV egy alkalommal e lapra való 
hivatkozással a Növényvédelem kia-
dóhivataia^BudapesLFöIdmivelésügyi 
Miniszterim?]) díjtalanul küid-mutat
ványszámot. 

A fekete mágia múzeuma, 
Budapest legérdekesebb múzeumáról, 
a bűvészmuzeumról és iskoláról rend
kívül érdekes fényképekkel illusztrált 
cikket közOl a Tolnai V i tglapia uj 
szama, amely nagy terjed elemben és 
gazdag tartalommal jelent meg. A 
legkiválóbb, magyar irók novellái 
mellett', számtalani érdekesebbnél ér
dekesebb cikket, pompás folytatásos 
regényt, nagyszerű rejtvényeket és 
közel 100 remek kepét talál at olvasó 
a népszerű képeslapban. Egy szám 
ára ^20 fillér. * < 

A Pesti Tözsds uj számában: 
Mailatli József gróf, Cseknoics Ivao 
gróf,dr. Jacobi Olivér, Hantos Elemér, 
Hunyady Fereuc,'Magyar Pal, Reményi 
Schnelier Lajos, Vákár P. rthor, dr. 
Szeben Dezső, dr. Hunyor Imre, Tur-
mayer Gyula (Miskolc) nyi átkoznak. 
Reudkivül érdekes textil, biztosítási 
vas- és gépipart, vegyészeti, vidéki-
hitelélet rovatok, gabona és érték
tőzsdei információk. 

S p o r t . -
Sx. S. E. L-CVSE 4:1 (1:0) 

Biratsago.s. — Birór^Horváth. 
Abbét a nagy kűidelemből és 

szép játékból, amit reméltünk, nem 
Táfósntt meg'sommirHiányoztak már 
mindkét csspalbbl a mai magyar 
lutbalnak is legnagyobb és leggyen
gébb része, a »ICvő« csatárok. Ez a 
csapatrész hiányzott mindkét együt
tesből. Ne menjünk messze s csak 
olvassuk ei a Fereucvaros legutóbbi 
római mérkőzéséről irt olasz ojsag-
kriiikákat, melyek lúviden igy iroak: 
.Nézd meg a Ferencváros csatárso
rát s- megtalálod -a— magyar - -Ictbal 
hibáját 1« A támadásokat szépen 
keresztülviszik kitüaő haltjaik segít
ségével, de a kapu előtt aztán meg-
szűnt a tudomány, lőni már nem 
tudnak. 

- És ne gondoljuk, hogy az a 
négy gól tálán az St. S. E. nagy 
fölényét fejezné ki, nem, ezen a mér
kőzésen a mezőnyben egyenrangúak 
voltunk, most más volt a hiba, a 
védelum gyenge játéka. A Jwób Go-
davszky hátvédpár, akik mindig a 
vasutasnak legfőbb támaszai voltak, 
ezen a mérkőzésen összeomoltak. De 
reméljük, hogy éz csak egy gyenge 
cap volt és legközelebb már i r ; ré
sen v e r i k vissza az ellenfél táma
dásait. ' 

A gólokat Puer 2, Horváth és 
Molnár, illetve Hubert lőtték, 

Kitűntek: Papp, Puer ésJJlolnár, 
a vasutasból a tartalék kapus, Varga, 
Egervári és Hubert. 

Horváth gyenge biraakodása nagy 
megütközést keitett. 

Űrnapján; 
CVSEVAjkai ÜSO 8:1 (2:1) 

rtjka. Barátságos. Biró: Hcrvath, 
I Szép játékban, megérdemelten | 
I győz, az uj felállításban kiálló vas-. 
I utas csapatunk. 
» Hiudkét restről egy-egy 1 J-a, 

kihasználatlanul hagyva. 
Góllövők: Hubert 2, Sdle, illetve 

Kovács. Jók voltak Varga Süle es a 
neki szokatlan posztot játszQ jobb 
szélső Péntek, illetve Kovács és Tőke. 

.\ Horváth ezt a mérkőzést uagy 
körültekintéssel vezette. ." H. \ 

M O Z I . 
Június 22 szombat és 23 vasárnap 
Brigitle Helm és Ctrl Ludvigh Diel 

; ' ' főszereprésével.: 

A Láthatatlan Gárda 
b Nagyszerű kérodráma az osztrrtk és 

i olasz frcutról. 
Kitűnő kiegészítő. r-

: - Migyar Vilaghiradó. 
i Előadások kezdete: szombaton este 
' fél 9 órakor, vasárnap délotán 4, 

este 6 és fél 9 órakor. 
Közkívánatra á helynrakat leszállítot
tuk: -Járni asszék 100, páholy 80, tcon-
tartott hely 60, I . hely 40, I I . hely 

30 és gyermekjegy 20 fillér. ';_,-
Fenti helyárakból Semmiléle eirged-

i mény ninoseu. f 

MINDENKINEK 
mondja E n e s e y K á r Q | y 

szobafestő lakások izléseu festé
sét, ajtók, ablakok, bátorok szak
szerű mázolását jutányos árak
ért garancia mellett végzi. Laka;: 
Celldömölk, Széchenyi István gr. 

ulcá 7. szárn. \ 

Kölcsönkönyvtár Qnfi í . 
Ce l l dömölkön Ű U U U 

kötetes köicsönyköny vtárámat a Wes
selényi u t c a i , szám alatti lakáso
mon megnyitottam. Havi 1 P kölcsön-
dijért hetenként_háromszor cseríLhet 
ugy a magyar, mint a világirodalom 
classicus modern műveiből. 

Kemény Klár i . 

K i a d ó 
Pozsonyi-utca 8. szám alatt egy 
kertes, 4 szoba, eiöszoba, összes 
mellékhelyiségekkel rendelkező 

magán akás. 
Bővebbet a kiadóhivatalban. — 
Ugyanott asztalok, kocsi, kérék-

pár, lószerszám stb. eladók. 

A p á p á i 

kad es gőzfürdő 
bérbeadó, esetleg előnyös felté

telek mellett eladó. 
Bővebb értesítés nyerhető Balorih 
Gyula tulajdonosnál P á p a , 

Varga-utca*,'.: ' 

Egy kisebb ós egy nagyoob 
ü z l e t h e l y i s é g - ^ ^ 

Celldömölkön aKossuth ntciban 
azonnal kiadó. 

Érdeklődni lehet * kiadóban 

Njroasétott- Dukgrevc Nándor villaoyerúre berendezett könyvnyomJájában, Celldömölk, 
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Péter Pál . 
Felhangzott a dal, felcsert 

dtilt a kasza, napsütésben mo
solygó arccal állt ki a gazda, 
hogy learassa egy' éves verejté
kes muni;á|ának évi gyümölcsét, 
a magyar rónák díszét, a ma
gyar gabooátX JL 

Mielőtt mpnkáját megkezdte 
volna, buzgón fohász-odott a 
tempionibap, hogy jó termest, 
adjon '.z Egek Ura, de mi iá 
fohászt „Küldjünk'hozzá, hogy ez 
ugy >s legyen, mert mi is ^érez-
zük a tavalyi rossz - esztendőt, 
mert mi is nélkülöztünk és szen
vedtünk, várjuk az enyhülő lég

kört, amely a magyar.gazdával 
együtt megszabadít bennünk 
gyötrő, szenvedéseinktől.. 

- Magyar falu becsületes, sze
rény dolgozó népe, tiszta szív
ből kívánjuk neked, hogy óhaj
tásod valóra valljon, mert a te 
nemes harcod minket is megse
gít, d.e megsegíti a nemzet ösz-
szességét^és annak minden tár
sadalmi osztályát, mert ha neked 
lesz, ugy nekünk is lesz még* 
éihetés. 

. Bő aratás, jó termés, tisz
tességes árak, ez a mi jelsza
vunk! 

Revízió és a n a g y h a t a l m a k . 
Ha élénk figyelemmel k i 

sérjük a világlapok napi cikkeit, 
Megállapíthatjuk azt", hogy ugy 
Jtnglia^ •Németország és Francia-
ország, külpolitikája változó szint 
mutál. Franciaország mindenható 
miniszterelnöke és külügyminisz
tere Laval, minden befolyását 
felhasználta arra, bogy Anglia 
elhidegülését Franciaországtól 
minden erővel'megakadályozza, 
de ugy látszik, ezen akciója sem
miféle sikerrel .nem járhatott, 
mert a kulisszák mögölt Német
országai a megkötött egyezmény 
óla szorosabb barátságot óhajt 
kötni, ez bebizonyítható azzal, | 
hogy a német és angol fronthar
cos barátkozás egyre nagyobb 
mérveket ölt. 

Hogy Franciaország aggó-

| dalma jogos és alapos, az azzal 
ís bebizonyítható, hogy Olaszor
szág az Abesszin kérdésijén hajt
hatatlan és makacs, sőt ezen t gondolnunk, hogy Gömbös Gyula 

nTiöiszTerelnötE^és 

mmt politikai és katonai tanács
adói1: működnek mellette. A fe
kete császár modern európai 
műveltségű és széles látókörű 
uralkodó, aki hazáját nagy áldo
zatok árán akarja megvédeni az 
olaszok bódító törekvései ellen. 

Mussolini célja érthető és 
világos, ő összekötő utat akar 
létesíteni Etiópia és Somáli föld 
között, ahol szintén gyarmatai 
vao-nak. 

Amig ezek történtek, Titu-
lesku Parisban termett, hogy 
Eden angcl miniszter második 
látogatása előtt Láváinak Paris
ban előadhassa a kisantant ujabb 
intrikák azért, hogy a hatalmas 
angol nemzet előtt a mi egyre 
jobban erősödő"- revíziós mozgal
munkat ellensúlyozza. 

Ha a fentebb részletesen 
kifejtett politikai megmozduláso
kat összeadjuk, akkor arra kell 

| vissza adassanak, mert ez nyújt
hat az ő számukra is majd a 
külpolitikai feszültség közepette 
enyhülést és igazi békét, mert 
azt büszkén kimondhatjuk, hogy 

időpontban máTT háböru^ntilö-
résével is kell számolni, mert 
Mussolini a fekete császár~Tenn-~ 
béjázó kijelentései után mandá-

kormányának 
a reformprogramra megvalósítása 
közben éber figyélénímeí"keli 
kisérni az eseményeket, a nagy-

tumjogot akar biztosítani Abesz- I hatalmaknál befolyást biztosítani 
sziniában. Mussolini már eddig 
is bátor célkitűzéseivel és tettei
nek végrehajtásával bebizonyí
totta, hogy ő nem a sokszínű és 

arra az esetre, ha számunkra 
a közel jövőben kedvező külpo
litikai légkör alakulna, akkor 
megtudhassa azonnal a nagyha-

inlrikUB régi diplomáciai iskola- ; talmak—közvéteményertogTrmi 
nak a híve, hanem egy konzer
vatív, de gyorstempóban haladó 
diplomáciai iskolának 
pitója. - . • *•• . 

Abesszínia mindenható csá
szára különféle nemzetiségi lisz
tekkel vétette körül magát, akik 

nem avatkozhatunk bele semmi 
áron sem a megalakuló nagyhá-

a megála-^taliiii—átcsoportulásofc—ügyeibe, 
hanem követelni fogjuk mint a 
dunai politikai elgondolás vezető 
népe, bogy határai az igaz
ság szent jogánál fogva rögtön 

nagy szegénységünknél fogVa a 
vilá. legkouszolidáliabb állama 
mi vagyunk és leszünk is mert 
államot az államban, mint Fran
ciaország és még több államok 
is, nem akartunk és nem is 
akarunk soha sem. 

A magyar nemzet megerő
sítése egy másik.oldalról is na- ' 
gyon fontos, a velünk barátságos 
viszonyban- levő nagyhatalmak
nak,- mert' a franciák rövidlátó 
politikájával létrehozóit francia-
orosz katonai konvenció a kom- . 
munisla Oroszországnak külpo
litikai előretolása! jelentette Euró
pában. Hitt'er ezt idejében fel
ismerte, igyekezett is barátságba 
lépni a szomszédos Lengyelor
szággal, az eredmény bizonyára 
Lengyelország területén a titkos 
földalatti kommunista propaganda 
csökkenését fogja maga uláu 
vonni. 

Gömbös Gyula minden bi
zonnyal éles előrelátásával ész
revette azt,JttOgy nehéz fajsúlyú : 

diplomatát kell küldeni a király
sághoz visszatérő Görögország
hoz és a válságát elő—Spanyol--^ 
országhoz, mert nekünk elsőren
dűen fontos érdekűnk, hogy a 
velünk—rokonszenvezni—kezdd 
két nemzet megérthesse a mi 
revíziós küzdelmeinket és a nem
zetek szövetséfénél támogasson 
bennünket hathatósan, neme* 
küzdelmünkben. 

Mécs Lászlónál 
Királyhelmecen. 

Irta: sz. Csorba Tibor . 
V Délután érkeztem parochiájára. 

A meredélyen épDIt ház előtti vad
szőlő árnyékolta lugasban uzsonáztafc 
a rokonok. Asszonyok, leányok és 
kedves nnokák, az aranyos Nagyma
mával. -

Hamar kiderO.lt, hogy tanítvá
nyaim illusztrálhatják Józsi bácsi 
költeményeit s a barátságos fogadta
tás teljesebbe valt. Csak a .pátri
árka, nem volt sehol. A oégy kis
lány hiába szaladt a szélrózsa mindén 
irányába. — .Aranyos Józsi bácsi I . 
kiáltásra nem jelentkezett senki. Ne
hezen nyugodtunk bele, de kénytele
nek voltunk várakozó lesbe állani. 
Már két órát töltöttem a csupa szív 
lugasban. Beszélgettünk, majd talál
gattuk, mikor jön és honnan kerül elő.. 

Nagysokára a konyhafelőli kert • 
. ajtónál megpillantottam jódeukabát-
-. ba;i. micisapkában Mécs főtisztelendő 

urat. Elébe siettem, lelkemben aZzal 
a képpel, amely sokunk lelkében él. 
S talán.sokakban nem is hiten. Baráti 
saavaknj és ölelést font körém sVnem 

j tudta, hogy mist nem a pajtást 
1 keresem, hanem .a papol. A .Nagy

ságos Főurat. — amint szerejettel 
nevezik bivei. 

A breviárium kezében volt 
nzzal bújta kukoricás kellős közepébe,, 
hogy zavartalanul társalogjon istené* 
vei. Mindig mély áhítattal, fegyelme
zetten jelenik .meg a kegyeletosztó 
Fény előtt Egész ember és csak 
Istennel tárgyaló lélekkel térdelt reggel, 
este, imazsámolyához. Es igy-állt áz 
Angelus hallatára mindenkivel az 
ablakmélyedésébe, hogy erősítgesse 

.kapcsolatát oda, ahonnan küldetését 
kapta. ,\" _ 

'Misére készül. Reggel felölti fe
hér reverendáját s mire megszólal 
a harmadik harangszó, elindul. Kezét 

.hátrakulcsolja, övébe illeszti brevári-
"umát (mindenkori kísérőtársát). Fejét 
oldalthajtja. Aztán megáll a templom
dombon e egy pillanatra, mintha 
önmagának mondana; vigyázz misére 
mégy I Ezt a lelki összeszedettséget 
sugallja az a mozdulat, amellyel az 
-oltár lépcsőjére térdal' minden mise 
'előtt Percekig imádkozik,. Istennel 
való beszélgetése mintha azokon az. 
ablakon beszűrődő fénycsóvakon át 
közeledne. Fehér reverendáját, fejét 

bearanyozza az U-t ' ; az Cr zsámo
lyához jött napsugár. Az embert 
áhítatra lendíti minden mozdulatával, 
a mindeoségben Isten ölelő gesztu-. 
savai. Vele száll a néző lelké, amikor 
kitárja karjait a >vení sancte spiri-
tui« szavak kíséretéül. A miséző Mécs 
László áhítata magával ragad min
denkit. Aki csak egyszer is jelen volt 
s hallotta »hoc est enirri Corpus 
meum« majd .hoc est enim caliz 
Sángoipis mei.mély értelmű szavakat, 
annak meg kellett éreznie a szent
mise titkának minden értékét Az 0 
hívei lélekzetvissafojtva vannak jelen.. 

. Amikor keresztel — . >ego fas 
baptisto*...« — szent Jánosként cse
lekszik. Örül, hogy >ujra egy jogcím, 
valakinek vállára tenni a keresztet. 
Jézusnak értünk hordott, keresztjét. 

»Ego te absolvo a peccatis tűin.« 
A gyóotatósxékben hivatást tölt be. 
Ott érzi, a bűneitől megtörten odaro
gyott embere hogyKrisztusigazi he
lyettesével beszél. Itt dolgozik a 
•magvetők, a kegyelem és fegyelem 
boldog ' tulajdonosa, aki kapott és 
szt szívesen adja testvéreinek. ' - - , 

•Szegények, árvák, özvegyek 
.én vagyok, 

a rothadást me gátló: a lelkek 

sója én vagyok, 
ünneplő szivek ünnepi friss 

tilinkója éa vagyok í -
(Tilinkó). 

Akit a gyóntatószékből vissza-
küld a küzdelmekbe, aztJeUertezr 
erővel, az Istenhegyben született patak 
meglátásával és követni akarásával. 

Egyik vasárnap reggel síró han
gon jelenti egy zsellér felesége, ora 
halálát m m 

— Szip legyen a temetis 
Nagyságos Főor. Haranggal, meg va
lami beszéddél szeretném. 

Mécs főtisztelendő ur . adatokat 
vesz fel (Itt kapja 6 az élet ezer 
baját I) Sok költeményének, szentbe-
szédéoek témáját I — Azután v i -
gasszókkai simogatja a bánatos özve
gyet, aki minden mondatának elsírja 
be fej ezé. ét. 

Délután a városvégi halottasház 
köré gyülekeznek sokan. Nemcsak a 
halott barátai, tisztelői, rokonai, ha
nem ve'lasíelekezeti külömbség nélkül 
mindazok, akik Mécs Lászlót akarják 
hallani. Nagy tömeg hallgatja a ve
lőkbe fúródó igéket 

•Oremus profidelibus defünctís.. 
Az egyszerű fekete koporsó körűi 

••ír:-

http://kiderO.lt


MENJ: SALJA 

S z e g e d i Szabadtér i Játékok. 
, • Sregedie^rtH-éSta, jjjéntős kotr- . 

tarálii és gazdasági megmozdulások
kal ad szamot éJele-ejérőL A varos
nak át a tisátttfefr* méltó törekvése, 
hogy méltó h-lyet fog'alren .-I magy 
európai varos-ik sorábau. E z e n cél-

Ben- li éa ApollóGranforte, a milanói 
Scala tagjai. A legkiválóbb magyar 
muz-ikusok foglalnak helyt a szegedi 
Szabadion Játékok zenekarában és a 
rendezőség a szabadi éri előadásoknál 
példátlanul allé bőkezűséggel és al 

kitűzésének megfelelően ' >, évről-évre"! dozatkészséggel gondoskodik arról, 
olyan jelectöi hivatottsag,rbl ad hi j . hogy Szeged- Qonepi hete az egész, 
zonyságot, ami kétségtelenné Jeszi,} világ irflvészí eseménye legyen. 
bogy Szeged joggal követelheti a Az olasz prózának is terel ad-
maga számára az egész knlrurvilág nak a Szegedi Szabadtéri Játékök 
flgjelmét és érdeklődését. 

A mnlt évben Hadacb Imre 
mesterművét, Az ember tragédiáját 
mntattai be az immár európai hí
rűvé vált i~po*áns szegedi Dónutören. 
A művészi kiképzésű Dóm-tér, ame
lyet a Magyar Pantheoo övez, a sze
gedi atviz emiékére emelt.székesegy 
báz előtt fekszik. 

napjain és; bemutatják Ercole Loigi 
Morsellínek •Glaukos* című legendá
ját. A fiatalon elhunyt olasz író 

I nagysikerű munkájában eposzt zeng 
az őrök szerelemről és a Szegedi 
Szabadtéri Játékok rendezősége pom
pás ötletekkel, ragyogó fényhatásokkal 
éa a legkiválóbb szereplőkkel gondos-

mim 50.000 néző jelenlétében mutat
ták be ezen a téren a legjelesebb 
magyar színművészek tolmácsolásával j adás legyen. 

• >ác ember tragédiáját*. 
Az idén mégint- megrendezik a 

Szegedi Szabadtéri Játékokat. Ezúttal 
azonban az eddiginél szélesebb mű
vészi keretek között. A rendezőbi-
zottaág egyik tagjának elgondolása 
alapján megindult ugyanis a magyar-
olasz kulturbarátsag kiépítésének moz
galma és ennek a kezdeményezésnek 
nemzetközi jelentőségű manifesztáció
ja fog lezajlani az idén a szegedi 
Dóm-té.en. 

Augusztus - 3—4-ig és 9—18 
tartják meg az idei Szabadtéri Játé
kokat. A tengely ismét »Az ember 
tragédiája* lesz. Banffy Miklós gróf, 
Nádasdy Kálmán és Oláh Gusztáv 
rendezik >Az ember tragédiáját*, 
azonban a mult esztendeinél paza-
rabb, baláskeltőbb eszközökkel, ame 
lyek rendkívül látványossá teszik a 

n több kodik arról, bogy a Qtankoa a világ 
minden tájékáról Osszesereglő. nézők 
számára felejthetei en élmén ; ü elö-

Ezzel még nem teljes Szeged 
I ünnepi hetének programmja, mert 
! nagy zenekari hangversenyt is ren-
| dezuek a Dóm-téren, amelyen híres 

karmesterek vezéuyletéVel több mint 
; 150 tagu zenekar fog szerepelni. 

Enrópai viszonylatban' is feltfl-
! néstkeltő képkiállítás és mis kulto-
| ralis események szerepélnek á Sze

gedi Szabadtéri Játékok napjainak 
programmján, ugy hogy e tekintetben 

I is. rendkívüli művészi eseményben 
| lesz része annak, aki a Szegedi Sza-
| badtéri Játékok napjaira Szegedre 
I utazik. 

A rendezöbizottság gondosko
dott arról, hogy amig a vendégek 
estéről estére a Dóm-tér pazarszép-

I ségű • előadásaíbau gyönyörködnek, a 
i nappalokat is látványos szórakozá
sokkal tOltsék et 

magyar költészet remekművének elő- +". A varos Idegenforgalmi Hivatala 
adását. A: legjelesebb színművészek | minden igényt kielégít, szállodai vagy 
tolmácsolják ismét Az ember tragé- • magánelhelyezésröl gondoskodik ugy, 
diáját. j amint azt az érdeklődők kívánják. 

Világviszonylatban is nagy je- j Lehetőre te?zi, hogy a legolcsóbb, 
lentőséget ad ea idei ezegedi Szabad- j áron részesüljenek a Szegedre értte
tett Játékoknak az, hogy Pietro Mas- 1 kök ellátásban, 
oagqi, a világhírű olasz zeneszerző I A szórakozási alkalmak egészen 
személyesen vezényli a >Parasztbe- j kivételes eseményeket biztosítanak az 
csfllet* cimű operát. Az előadást I augusztusi ünnepi játékokra Szegedre 
Periele Ansa!do, a római kir^Opera-- 1 ^ é r l r ^ ő k n e k r ^ e k ^ o z á t ^ m á i ^ m o s t 
ház szcenikai igazgatója rendezi és t meg kell említenünk azt a látványos-
főszereplői Gioseppina Cobeiii, Nioo I ságot, amit a szegedi székesegyház 

nyújt az előtte levő XII . szazadból 
származó templom tornyával. Ennek 
a: toronynak felső része a XIII. század 
közepéből', származik és építészeti, 
valamiot művészeti vonatkozásban 
szorosjt)konsagót tart néhány ugyan-
eztn. kírból' való delfraociaországbeli 
templommal. 

A Tisza partján -lesiöi köroye-r 
zetbeu -fekszik a szegedi Múzeum 

-értékes anyagával. Ezek közöitvérdefc 
lŐ'dést kelt az egész világ régészei 
között feltűnést -okozott , afátások 
anyaga, "jwnelyek népvándorlás' és a 
magyar honfoglalás korából szár
maznak. 

Szigednet romantiíi ja egészen 
kivételes Az érdeklődő,, fantáziáját 
foglalkoztatja az;a vár, amelyben a 
híres alföldi halmiak raboskodtak. 
A romantikához tartozik a • Boszor-
kánysziget*, ahol a legenda szerint 
á legutoljára"egeitek boszorkányok át. 

Minden bizonnyal le fogja kötni 
a Szegedre frkezők érdeklődését az 
a templom, amely a XV. század má
sodik felében uralkodott Corvin Má
tyás király bőkezű támogatásával 
épült Ez a templom műemlék, tö
mérdek olasz vonatkozása vau és 
olasz származású kegyképéhez szá
zadok ó r a zarándokolnak az Alföld 
hivő magyarjai, 

A Szegedre érkezőket a város 
kirándulásokkal is szórakoztatja, Meg 
lehet-tenmteni. Szeged gyöujörü ta-
oyavilágát, a festői Tápé k ö z s é g e t , a 
paprika,-gyékény es halásztál v a k a t 
fel lehet keresni Szentgyörgyi pro
fesszort, a híres C vitamin- k u t a t ó t 
laboratóriumában, hajókirándulásra 
lehet iodulni és e z t össze lehet kötni j 
kellemes Btrandolással. Végűi pedig 
k i lehet rándulni Pusztaszerre, ahol 
a Magyarországot alapító Árpad rszér 
az első orszájtgyülén tartotta. 

A rendezöbizottság felkéri M i n d 
azokat; akik érdes lödnek a Szegedi 

H I R K X > 
• . . . - i" 

.. Lapunk jelen száma a Pé
ter Pál ünnepre valA tekintet
tel, ma ssombaton Jelent meg. 

Hivatalvizsgálat Ur. Geriits 
. - j -Efek - f ő s z o l g a b i r o * héten AftitarJózsef 

s z á m v e v ő s é g i taoáoso* kozbeojöitévej 
C e l l d ö m ö l k oagyfc«zsegfiéllé% a pápóoi 
k ö r j e g y z ő s é g n é l tartott h i y a l a l v i z s -
g a l a t o t . -

Szabadság. Dr. Seregélv Pál 
oellvidéki körorvoe jolios*-töl 3 heti; 
Gegjiuszky Béla egyhazaskoszői kör-
jegyző-juliu9 4-tőt,.^augusztus 4 íg, 
dr. Somogyi Ernő -kemeuesmagasí 
segédjegyző július 8 tói 3 heti szabad
ságra távoznak; 

Doktor-avafás. Az elmúlt szom
baton avatták doktorra a budapesti 
P á z m á n y - P é t e r - i u d o m á n y B g y B T e m o r . 
vosi . karán Mesterbázy Elek 
o s t f i y a s s z o b y f a i földbirtokos és ma-
l o m t u l a i d o n o s Gát.Mesterházy Kálmánt 

Állástalan okleveles jegyzők 
elhelyezése érdekében a lemondás 
(olytan m e g ü r e s e d e t t segédmuukaető 
helyekre p á l y á z a t o t hirdetett Horv-uh 
Kálmán dr., a vármegye alispánja. 
Járásunkban a raagyargencei körjegy
zőségnél v a n i l y e n hely, amelyre 
való p á l y á z a t o t július hó 20-ig kell 
b e n y ú j t a n i a főszolgabirói.hivaulhoz. 

Szolgálati felmentés. B.rényi 
Kálmán magyargeocsi segédjegyzőt, 
miután felsőbb hatósága nyugállo
mányba helyezte, a főszolgabíró június 
19-ével felmentette a további szol
gálat alól, igy - rövidesen Emifdetik a 
magyargencsi segédjegyzői állasra a 
pályázatot. 

Megfelebbezték a nemeskocsi 
tanitóvalasztast .a..kisebbségben ma
radt Molnár Dezső hívei, kedden száll 

felvilágosításért a Szegedi Szabadtéri 
Játékok Reodezőbizottságáboz, Szeged 
Aradi utca 8. 

ennek befejezésével--kezdődik meg az 
egyházmegyei közgyűlés. 

sir az özvegy és a sok gyermek. Mécs 
főtiszteledő,fehér reverend IJara fekete 
temetési palástot borit Szőke fürtéi
ből nem lat senki egy szálat sem. 
Eltakarta a biretum. Szemet eget lűk-
röző-kík szemét, behunyta. Bei-csukta 
őket gondolataiba, mert a leáldozó 
nap sngarai sértették. Nem volt itt 
semmi abDoi,amit sokan hatása oka
ként szerelnek íelttlntstuí. Más kül
sőből áradt a lelke melege. És a 
hatása olyan volt, hogy szerettünk 
volna mindnyájan tapsolni és tombolót 
Mintha szavaló estjén hallanánk. Te
metésen voltunk. Nem tehettünk 
egyebet néztük, .könnyes szemekkel 
néztük és hallgattak — >Isten sza
vának trombitását*. 

Ném testi Öltözékében, nem is 
külsejében van hatásának oka. Miben? 
Isten szeretetének napsugarában für
detett szavai melegségében. Külseje 

.csak a szeretet áramkörének vezető 
drótja. . -.." - ' -. 

Ugyanigy volt, amikor a szó
széken szólott nyájához. •• "T 

Prednalt, eltakart szemekkel, 
befödött hajjal. Albs alá rejtett re-
vereodájaval. Egész megjelenésében 
méltóság, szeretet éa annak a biztos 
tudata,' hogy 
" Az Isten nyáját őrizem. ,, 

A birkák száma kétezer I 
A felelősség nagy teher 
u Gazdám, mivel vértezel, 
hogy mindig jó pásztor legyek 
s iniad meglegyen, ha kérdezejV?. 

(Tilinkó) 
KOItői erejű képekkel, egyszerű 

szavakkal, gyújtó hangjának meleg 
szeretétével szólott Ebben a beszed
jen talán még több volt az erő, a 
megtapsolni való, mint bármelyik 
fényes sikerű estjén elszavalt költe
ményében. 

~ Igy dolgozik Mécs főtisztelendő. 
Ilyen arcát sokan nem ismerik. Mar 
ezek a megfigyelések is ujabb tartal
mat adnak a bennük élő képnek. 
Hadd szóljon ő mega is uéhány szót 

A szőlőhegyre kapaszkodónk. 
Lassan. Minek siessünk. Eleinte szót
lanul kísérjük.egymást Lépteink ri t
musára megered a nyelvűnk. Téma 
van bőven. A hegytetőn -szikláról
sziklára ülünk. Gyönyörű kilátás. — 
Szemünk messze repít, falvakon, ha
tárokon túlra. Fiókegyhazait mutogatja 
a közben vallomást tesz a lelkipász
torkodás fontosságáról. Hogy hogyan-
ismerte fel nngykapoai elhagyatottsá
gában elsőbbségét és (elsőbbségét. 

— Rá fognak jönni, hogy nincs 
fontoaabb papi feladat mint a lelki-

ki a vizsgálat megtartására Molitorisz 
SzaBadtéii Játékok iránt, forfuljanak4-Jánös esperes. 

A kemsnesaljal ev. egyházme
gye ma tartja Celldömölkön évi ren
des kOzayOlését, amely délelőtt 9 
órakor istentisztelettel kezdődik, ez-
utan egyházmegyei—közgyűlés leszíT--iánáWog»a^oagyoo^alkaImas- volna 

Előkeld idegen városunkban. 
Amikor minden város idegenforgalmi 
propagandáját már egy évvel előre 
megállapítja, addig sajnálkozással kell 
megállapítanánk, hogy városunk ve
zetősége semminemű féle propagan
dával nem lép elő, pedig városunk 
kedvező fekvésénél és vaanti gócpont-

pásztori munkásság I 
Eltüniek a nap- utolsó narancs-

sugarai. Alkonyodott. A falvak bele
olvadtak az esti szürkületbe. Lefelé 
ballagtunk. Boszédbemelegedéslinknek 
a drága Anna néni vetett véget. Be
rendelt pihenésre. A kertben maradt 
a snhogó kukoricás: 

»;ir-sur-sar, s ir-sur-sur.«. . . 

Másnap Újhelyi Lörinoz Pistával 
utaztam. A őri pappal. Az ő. apja az 
a vadócba rózsát oltogató bácsi. Be-

, T m n í a t l 8 k n 0 . » k ( b a M v 1 8 T:aa) I M ™ 6 ű z l e " ° ' « szórakozta-
£ £ ? u ? a « T y , t

i , m o n d Í , é 8 ** tó3» érdekében, 
árnyéka. Méosről beszélünk. Kiveszi } - , . . . , . . t 

Lelkészértekezlet. A kemenea-
aljai ev. lelkészegyesület Molitorisz 
János esperes elnöklete alatt lelkész-

í ertekezletet tartott, amelyen folyó 
I ügyeket tárgyaltak. Ezt megelőzőleg 
1 urvacsorát osztott a lelkészek részere 
' Molitorisz János' esperes, amelyet 
i gyámintézeti bizottsági ülés követett 
I ezen Nagy -Miklós zalaegerszegi 

arra, bogy alaposan lecsökkent ide
genforgalmunkat fellendilenéiPénteken 
délben a budapesti gyorsvonattal egy 
efőkélő német " " I l zWém^rT^rTur 
Sandow birodalmi gróf, egy nagy 
export-import berlini vállalat vezető 
embere érkezett városunkba, hogy az 
itteni vadkiviteli vállalat vezetőjével 
folytasson fontos üzleti tárgyalásokat 
a vadkivitel fejlesztése érdekében. A 
tárgyalások a Domokos-féle vendég
lőben levő irodában folytak le. Na
gyon fontos volna reánk nézve, hogy 
az előkelő vendég jól érezze magát 
nálunk, hazatérve Berlinbe, magyar
barátságáról és honfitársai barátsá
gáról' tenne tanabizonyságot. A vád
kiviteli vállalat vezetősége mindent 

breviáriumából azt a fényképet, ame
lyen fehérreverendás paptársa a költő 
liliomok kOzt áll, egy liliomos kert-' 
részlet közepén. 

— Látod testvér ez Mécs Lászlói 
Minden papnak ilyennek kellene len
ni I Ezt én mondón neked, az őri 
pap I Lacinak paptársa és régi barátja. 
Z Itt abbahagyom. Amit láttam 
éa halottam, az sokáig zsong még 
bennem. Nem akarom más benyomá
sokkal zavarni ea a csodálatos suso
gást, amely mögött egy emberalakja 
rajzolódik. Vonásai tiszták, mint re
verendája. Lelke Istent tükröző. 

lelkes* elnökölt. 
Jegyzőválasztások. Dr. Geriits 

Elek főszolgabíró elnöklete alatt 
kedden volt Papócoo a jegyzőválasz
tás. A három jelölt közül egyhangú-^ 
lag Benkő Gyula adóügyi jegyzőt 
választották meg, . á választás egy 
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régi érdemes tisztviselőt ért, aki 15 
é» óta volt a pápóci körjegyzőségné1, 
1_ Csütörtökön délután pedig az 

- üresedésben levő' ostffyasszonyfai kör 
jegyzői állást töltötték, be, amelyre 
ar egyetlen pályázót, Fehér Etnö 
ottani segédjegyzöt választották meg. 

. Bucsuzo. Vasárnap^bocsuzík el 
g celldömölki gyüleáezettót Halasz 
Béla segédlelkész, akit felettes ható
ságé a f omogyvámosi gyülekezet 
adminisztrátoiává-'nevezBtt ki.— Ha-
iasz Béla jnlins '4.-én, hétfőn foglalja 

" e j u j állását es ezotón buc-uzik 
szeretettel'és melegséggel-mindazon 
k-d/es barátaitól é s ' ismerőseitől, 
akiktőTazTdŐ rövidsége miatt sze
mélyesen nem tudott már bucsut 
venni. — Helyébe Vápzi Dezsőt he-
lyezték Celldömölkre, aki uj állomá
sát már el is foglalta.. 

A postahivatal érteBiti a kozon 

vizsgáló bizottság tagjait, az " 1935. 1 nem is csalódtunk. A nézőközönség 
évi költségvetés bemutatása, a másod 
titkári állásra megválasztották Seiédi 
Károly ny. hajóskapitányt,indítványok 
Bejelaotett* a" vezetőség a köz-
gyülétnék az auguszt isi yasz'ószente-
lés előkészületeit. A celldömölki front
harcos főcsoportot vitéz Fekete Lajos, 

^Szaley ^Ferenc, Simon Ká-oly és 
Szerdahelyi Jenő képviselték. A gyfl 
lésen vitéz Fekete Lajos az Országos 
frontharcos szövetség megbízásából 
mondott gondolatokban gazdát, nagy
hatású beszédet.: 

óriási volt, iiemcsak Celldömölk, ha
nem a vidék is nagy. érdeklődést ta
núsított a ver--uy iraut. Megjelent a 
versenyen Ti mar Zsigmond várme
gyei testnevoléTi fólolűgyelóVBniyovszkí 
Ölön celldömölki és Karody Ferenc 
kőszegi járási lestoevelé.-i felügyelő, 
de olt láttuk városunk és a vidék 
előkelőségeit és a hatóságok képvi I 
selöil is. Délelőtt 9 órától kezdve 
a sport-palyán a selejtező mérközé- i 
seket tartották meg mind az egyéni, ' 
mind a csapatversenyek számaiban • 
az egyesületek. Délután fél 3 órakor A celldömölki frontharcos fd i »<• O S T " " " " ! " " . "vi«<™ ' 

csoport elnöke, dr. Gerlits Elek fő- ! kezdődött a tulajdouképeni vérseb} 

séget, hogy mindaz'k, akik a jövőben 
-a távbeszélőt igénybeóbajfanákvebni, 
de a távbeszélgetésben" még kellő 
-jártasságuk nincsen, felvilágosításért 

^forduljanak a postahivatal kezelő 
-tisztviselőjéhez, aki bárkinek a .kellő, 
útbaigazítást megadja. A postaigazga
tóság megengedte, hogy mindazok, 
akik a távbeszélgetésben még járat
lanok, kivételes "esetekben próbabe
szélgetést folytathassanak. \ 

Budapestre utazók figyelmébe 
- ajánljuk a Hungária Gőz , Kádfürdő

éi Vizgyógyintézet (Vlt. Dohány-utca 
- 44), mint a főváros legolcsóbb és a 

pályaudvarokhoz legközelebb fekvő 
fürdőjét I t t réggel 5 órakor nyitnak 
ugy, hogya-hajna'i vonatokkal Pestre 
érkezők egyenesen oda mehetnek, ahol 
fürdés után a- tágas pihenőben magu
kat kialudva -járhatnak dolgaik-.után. 

- Gőz és Kádfürdő á r a 1 P, kiszolgálási 
díj csak 10 fillér. 

Öngyilkosság. Hétfőn délelőtt 
ismeretlen okból szülei lakásán agyon
lőtte- magát Reicher László 25 éves 

szolgabíró nagy elfoglaltsága miatt 
ezen tisrtségéről lemondott a főcso
port vezetősége vitéz Hertelendy Béla 
nyűg'.; huszárezredes, magyargeucsí 
földbirtokost kérté fel' az olcökségre, 
aki azt készséggel vállalta. -

napokban a nagy vihar a mezőn 
szénát forgató id; Tallián István 73 
éves nemeskereszturi földmivest a 
villám agyonsújtotta. 

A sághegyi gyilkosság vádlottja, 
ügyében beadott semmiségi panasz 
tárgyában a királyi Kúria nem talált 
a táblai ítéletben ténymegállapítást; 
arra, hogy Karika Jánosnak halálos 
sérülésén kívüli testén talált egyéb 
sérülések a halálos sérülés előtt, vagy 
utánna keletkeztek e. Ezokbol a tábla 
ítéletét megsemmisítette s a' táblát 
ujabb főtárgyalás tartására és a kí
vánt tények megállapítására utasította, 
így Pőcze Sándor alsósági legény 
ügye hamarosan újból a tábla elé 
kerül tárgyalás alá. 

A celldömölki frontharcosok 
főcsoportja július 2 án kedden este 
9 órakor a városháza 'anácstermében 
tartja" ezokásos havi értekezletét, 
amelynek tárgysorozatán az évi ren
des -közgyűlés, zászlószentelés .és a 
nyári mulatság megtartása szerepel 

nagyszabású felvonulással, amelj utad. 
Kirchner Elek leveoteegyeshleií elnök 
buzdító beszéde után megkezdődlek 
a döntő mérkőzések. Eredmények a 
következők : ' egy ém versenyek, 100 
méteres síkfutás: 1 ső Takács Lajos 

a nagykanizsaiaké voltak. III nagyolj 
jól tudjuk, hogy az igazgatóság es 
intézkedése Szombathelyre, is sérel- -
mes, mert a győri fűtőház . már a 
budapesti ^jzletvezetÓsége fénuható-
saga'alt taitozik. Az eddigi jogszo
kások ezeiuil minden Üzletvezetőség 
a maija terüjetéuji saját forgalmi éa 
vontatási személy -vten-l szukia lebo- • 
nyii.iiani a forgalmat Miuian még ••' 
ujabb vonatpárok elvétele varható a 
szombathelyi fütőhutói, arra hívjuk 
-tel á' szombathelyi Uzletvezetőség 
vontatási i sttalyanak osztályfőnökéé- . 
gét, hogy tekiute yenek teljes súlyá
val-fellépve, a celldömölki fűtőháznak . 
is biztosítson enypar -zemély vonatot 
(1315, 1316, esetleg 1332), amely a 
takarékosság szempontjából a régi. 
jogszabályok szerint jogos követelmény 
is aZ igazgatóságtól. Megoldható lenne 
hogy a reggel fél 7-kor induló 1330-
as srámu diak vonat mozdonya es a— 

fiúiskolái igazgató fia. Dr. Salzberger 
Ernő és dr. Hoiéezy Zoltán orvosok 
első segélynyújtása után azonnal be
szállították a celldömölki kórházba, 
de segíteni rajta nem tudtak, fél 7 
órakor este kiszenvedett Temetése 
szerdán délután ment végbe a temető 
halottas kápolnájából óriási részvét 
mellett. A mélyen . lesújtott csaiái 
iránt nagy részvét nyilvánult meg. 

A népművelési -előképző tatte 

okleveles tanító, Reicher István polg^jTiek, amiért _ is á vezetőség* felkéri a 
tagokat, hogy az értekezleten minél 
nagyobb számban jelenjenek meg. 

folyam, amely július hó 1-éo kezdő-
dik Vasváron, ezen részt vész sz. 
Csorba Tibor tanár, lapunk illusztris 
munkatársa is. ~ " ~ . ~ ' 

Bencás-rend gyásza. Â celldö
mölki bencés rendházban rövid szen-

. védés után hirtelen elhunyt 75 éves 
korában Tpmasits Odó Béli, áldozó -
pap. Az elhunvt- pap a celldömölki 
plébániát is vezette, majd három év 
óta itt élt a rendházban nyugalom
ban, amikoris egy ideig a ház^ond-
noki tisztséget is viselte. Az elhunyt 
mint plébános Celldömölkön és vidé
kén nagy tiszteletnek szeretetnek 
örvendett, itteni": működése alatt hű
séges gondviselője volt a celldömölki 
plébániának. Temetése csütörtökön 
dé előtt 10 órakor volt az apátsági 
templomból, amelyen a vidéki rend
házak is képviseltették magukat. A 
gyásszertartást Jándi Bernardin kor
mányfőtanácsos, dömölki apát végezte 
nagypapi segédlettel. 

Frontharcos gyűlés Jánosházán. 
A jánosházai frontharcos főcsoport 
a műit Vasárnap délután tartotta évi 

Anyarozsot, körisbogarat, hársfa-
- virágot és mindenféle 

gyógynövényt 
legmagasabb napi áron vásárolunk. 
PANTODROG Magyar Gyógynövény r t 

Budapest, V. ügynök-utca 8, 

Celldömölk, 3-ik Mészáros Pál Izsákla 
400 méteres síkfutás 1-ső Jánosa 
Karoly Vönöck,- második Marton Sán
dor Karakó, 3-ik Pajor Géza Géza 
Celldömölk. 800 méteres síkfutás, 
1- ső Tarján Karoly Celldömölk, 2 ik 
Szabó Kálmán Tokorcs, 3 ik Bagics 
Pál Csönge, 400 méteres gátfntás 
1 ső Ládonyi Vilmos, 2 'ik Tarján 
Károly. Celldömölk. Rúdugrás 1-ső 
Csaba József Celldömölk, 2-ik Ládo
nyi Vilmos .Celldömölk, 3 ik Fülöp 
Daz-:0~tz3ákfa. Versenyen kívül indult 
éa legmágasábbat ugrott Gréczi -Fe
renc celldömölki cserkész. Csapatver
senyek: távolugrásban . 1 ső Cjlldö-
mö.k, 2 ik KemeoessOmjén, magas
ugrásban 1-ső Celldömölk, második 
KemeoessOmjén, gráfia tdobásban 1-ső 
Vönöck, 2-ik Celldömölk, sulydobás-
ban 1 ső Egjházashetye, 2 ik Rába-
kecskéd, diszkoszvetésben 1 ső Vönöck 
2 ik Pápóc, gerelydobásbán 1-ső Cell
dömölk, 2-ik Vönöck. 4 szer 200 mé
teres staféta 1-ső Celldömölk, 2 ik 
Vönöck. A celldömölki leventeegye
sület egypár kiváló versenyzőjét nem 
engedte benevezni a rendezőség a 
versenyre, nehogy ezzel háttérbe szo
rítsák a vidéki leveuteegyesűleteket s 
ezáltal lett mód adva a vidékiek ér
vényesülésének. Dicséretre méltók 
Voltak a zenés, puskaforgató és zárt-
rendű szakaszgyakorlatok. A szakasz-
gyakorlatokban 1-ső lett Celldömölk, 
2- ik Pápóc, 3 ik Szérgéoy. A legna
gyobb elismerés a levente főoktatók 
közül Szabó Jenő és Mórisz János 

Nyugalombavonulás. A celldö
mölki fűtőház két régi érdemes tagja 
vonul a közel jövőben nyugalomba, 
mivel teljes szolgalati idejüket kitöl
tötték. Rajkai Károly mozdony (el vi
gyázó és Kov.cs L i j o j főmozdony-
vezétö, nevezettek már nem is telje
sítenek szol gála.ot, ügyük elintézéséig 
szabadságon vannak. 
<~ A mesterséges furunkulus. Egy 
Charles Bruce nevű amerikai férfi 
találta fel a Világ legfurcsább dolgát 
a mesterséges furnnknlust Különleges 
anyagú viasszal olyan hűen utánozta 
a kelést az arcán vagy a nyakán, 
hogy első tekintetre a gyakorlott 
orvost is mégtévesztette. Charles Bruce 
a világ' legügyesebb csempésze volt 
és a furunkulus alatt jókora gyémánt 
rejtőzött Erről közöl roppant érdekes 
cikket és képeket aTolnai Világlapja 
uj száma, melynek ára 20 fillér. 

A Pesti Tőzsde* uj számában 
Van Hengel vezérigazgató (Wien), dr: 
Nyulasz János, dr. Rapoch Jenő, dr, 
Metzler Jenő és mások nyilatkoznak. 
Erdekei á r u - é s értéktőzdei, pénzügyi 
és.ipari információk, legújabb tran
zakciók, kitűnő textil," biztosítási, ve-

rovatok egészítik ki az uj 

rendes közgyűlését a városháza ta
nácstermében vitéz Galgóozi Kálmán 
elnökletS alatt. A tárgysorozat ^^taV^-gyészeti 
vétkező volt: Elnöki megnyitó, évi ' számot. í ~ , 
jelentés, az 1934. évi zárszámadás Leventékaportünnepélye,Arnint 
benyújtása, számvizsgálók .jelentése j mult számunkban megírtuk, hogy a 
és felmentvény megadass, amely < járás leventéi lázas buzgalommal 
után újból megválasztották a szám- . készültek a sportünnepélyre, ebbeír 

1 I celldömölki, továbbá Horváth Laj 
pápóci levente főoktatókat illeti, akik
nek hosszú és fáradságos munkájuk 
után érték t t a leventoegyesületek a 
szép eredményeket. Jók voltak még 
a celldömölki leventék talajtorna, dán 
gimnasztika és guta bemutatói. Ezek 
a számok mind az egyes verseny
számok közé tettek beiktatva. A ver
seny végeztével Kirchner Etekoé osz
totta ki a nyertes egyéneknek és 
egyesületeknek az érmeket A levente 
zenekar által művésziesen előadott 
Himnusz-szál és tisztelgő elvonulással 
ért véget áz igen jól megrendezett 
és sikerült Onnepség. 

A vasút koréból. Az elmúlt 
héten a szombathelyi uzletvezetőség 
területén a vontatásban nagyará iyu~| 
változás történt,- ugyanis a szombat
helyi fűtőháztól az általa Győr és 
Szombathely között továbbított vona
tok. ' közül két pár személyvonatot, 
egy pár gyorsvonatot a szombathelyi 
fűtőház helyetta gyön fűtőház továb
b i t A hivatalos magyarázat aszerint 
szól,* hogy a Budapest- hegyeshalmi 
vonat villamosítása folytán vált.szük
ségessé ezen intézkedés, mert a v i l 
lamos mozdonyok elromlása esetén 
a Győrben állomásitott gőzmozdo
nyoknak vonalat is kell biztosítani. 
E helyett a szombathelyi fűtőház a 
nagykanizsai vonalon kapott eddig 
egypár vonatot, még talán kapni fog 
több olyan vonatpárt, amelyek eddig 

forgalmi személyzet áz 1315 0a déli 
személyvonattal kerezstül menjen 
Celldömölkön, onnét rögtön fordulva, 
az 1316 ossal ismét'keresztfii menve, 
Szombathelyen megfordulva, az 1331. 
számú motorvonat- helyet; este 8 
órakor térjen vissza, Celldömölkre. 
Ez gyakorlati megoldás és' takarékos^ 
sági intézkedés volna, éz alátámaszt-, 
háló volna azzal, hogy az egyre 
emelkedő teherforgalom -mellett Cell
dömölk munkateljesítményét kiegyen
súlyozná a téli idöbeo a forgalom—'— 
-csökkenése miattA''celldöraí ,Íki'fjok-
műhely létjogosultsága sokkal footo-
sabb, mint a szombathelyi B-kmfl- ' 
helyé, mert Szombatbélyen ngyís meg
van a nagy javító műhely, inkább azt 
kell megszűntetni, mint a celiit, amit 
minden évben emlegetnek, márt a. 
celldömölki fiókműhely személyzetét 
nem elha yezni, hnem szaporítani kelt,' 
mert csak a celldömölki fütőházfő- " 
nök jóakaratú, de alaposan megindo
kolt előterjesztésétől függ, hogy ele
gendő mühelyi' asztalos, lakatos, ka
zánkovács stb. legyen, akik a mun- *" 
kalatokat pontos határidőre teljesíteni 
tudják. A sétálási rendszer megszűn- -. 
telhető a munkaórák felemelesével, 
amely a mühelyi helyzet javulását 
vonja maga után. A fűtőháznál szük
séges a második mozdonyfelvigyázóí 
állás megszervezése is, mert egy em
ber m i n de.. n a pi szo! gála ta ti a gy o n - — 
fáradságos éa á forgalom is kifogásolja, 
hogy az éjjeli órákban bevezetendő vo
natok ügyében osak a szolgálalbán 
levő elófOtővel tárgyalhatnak. Szapori-
tani kell a fütőházi váltókezelők számát 
is, mert régi időben is három teljesített 

l-ezolgálatotr^nost pedig csak ke t tő r" 
ilielve egy kinevezett a másik csak 
munkás. A fűtőháznál alkalmazott 
derék kötelességtudó munkások közül, 
a két legjobb ezen fontos állásra 1 

azonnal kinevezhetek lehetnének, mert 
már évek hosszú sora óta, nem tudói 
miokból a fütőházi állásoknál is mel
lőztettek a kinevezésnél. Reméljük, 
hegy. a szombathelyi űzletfevetőség 
sikrá száll Szombathely után egyik 
legnagyobb telepállomása jogos ér
dekeiért. ... ^ 

Érdekes számok. Ausztriában 
a munkanélküliek 26 százaléka nő, 
angliában, uémetországban, az egye-. 
sült államokban 16 százaléka. H">re 
Beliska angolprszág közlekedési mi
nisztere közlekedési szabályzatot dol
gozott k i , melyet a parlament elé 
terjesztett. 15 millió példányban szét-
küldi a világ államainak. New-York
ban Mantana szigetén 85 épület van: 
olyan, melynek orma 150 méternél 
magasabb, kettő. 800 méternél maga* 
sabb, 17 pedig felülmúlja a 180 mé
tert Az Empire State 102 emeletes 
éa 380 méter magas, a. Chrystler 
Bolding 77 emeletével, 318 méter 
magas, a Wall Towert 66 emelet 
290 méter magas, a Rockefeller Cen
ter 70 emelet és 259 méter magas, -
a Bank of Manhattan 65 emelet és 
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856 mater magas. A népszövetséghez 
ötven nép nyújtotta be halálozási éa 

. szaporodási leisz < raat az elmúlt 
1934. esztendőről. Ezekből kivehető, 
bogy majdaem az egész világon 
2—400.000 ember hall meg eheu és 

' 1,200.000 Tetette el magától az éle
tet, mert nem roll megélhetése. Vi
szont az 1934. évben megsemmisí
tettek több mmt egymillió vasutikocsi 
gabonát, 267,000 vágjon kárét, 
285.000.000kilogramm cukrot, 23 

- millió kiló rizst és 26.000.000 kilo-
granimhusleiet. Egy spanyol galamb-
tenyésztő idomilott bimgalámbjaifsl 
ellopatott 360 drb. nőstény galambot, 
a madridi városi galambdúcból. Len-
gyelorsxágbap a gyermekeknek csak 
32 százaléka nem iszik alkoholt Több 
helyen észrevették, hogy a gyermekek 
nagyrésze ittas állapotban megy az 
iskolába. Vannak olyanok, akik pá
linkát hoznak az iskolába és ezzel 
öntözik meg a t e n y e r ü k e t . 

v- Orvoil hlr. TJ.;. Baross László 
orvos tnntlpesti tanulmányútjáról 

* visszaérkezett ée juliua 1-én újból 
megkezdi rendelését. 

Az uj légvédelmi törvényjavas
lat értelmében minden 14 évet be
töltött .magyar állampolgár, nemre 
való tekintet nélkül köteles résztveoni 
a légi támadás elleni védekezésben 
erre való kiképzésben. -

. . Ipariyazolvanyt nyertek Lsikőy 
József celldömölki; lakos vendéglói, 
Süie Imre a'sósagi lakos bognár, Husz 
József celldömölki lakos bérautó fu
varozásra iparigazolváoyt nyertek. 

Cserkészeink táborozása. A 
366 számú Kapisztran János cserkész 
és a 388. szamu Hunyadi László 
kiscserkészek július 7 tói 21-ig a 
baloisai erdőben (Nemeskeresztur 
mellett) fogoak táborozni. A cserké
szek táborparancsnoka vitéz Horváth 
István cserkész tiszt-; a kisoserkészek 
táburparancsuoka Kemeuejsy Tibor 
parancsnok. Mindkét csapat külön 
táborozik. A tábort csakis a látoga
tási idő alatt lehet megtekinteni. Tá
borlátogatási napok július bó 11 én 
(csütörtök) délután 3 órától 8 óráig; 
július 14-én (vasárnap) délután 1 
órától 8 óráig: július IS an (csütör
tök) de'utan 3 órától 8 óráig. — 
Más napokon a tábor területére ide
gen be nem léphet, miértis a tábor-
parancsookeág kéri a kedves cser-
készszülőket, munkaadókat és cser
kész barátokat, hogy a cserkésztábort 
csakis a jeizett. napokon látogassák. 
— A cserkészek július 7-én vasárnap 
reggel, a kiscserkészek vasárnap dél
után indulnak a nagylaborba. 

Műkedvelői előadás. A celldö
mölki ev. ifjúsági esyesdlet hosszas 
szünet után az ifjúsági székház nagy
termében újonnan beépített színpadán 
régi hagyományainak megfelelően is
mét szaporította forró sikereiuek szá
mat Előadásra került Drózdy Győző 
országgyűlési képviselő > Ezüstkócsag* 
cimü 8 felvonásos énekes színmüve. 
A szereplök nagyrészt ujak a fényes 
rivaldán, de egytől egyig jól megáll
tak helyüket az Önfegyelmezés, törek
vés As az otthonosság méltán jellemzi 
őket.' De mégis külön ki kell emel
nünk az együttesből Szakács József, 
Sebestyén Irma, Talabér M:klós,-.0s-

, vald Irma, Gréczi Ferenc, Mike Lajos 
. éa a' részeg fogbázőr szerepébea 

Montz • Károlyt. A gondos- előadás 
Bácsi Sándor lelkész érdeme, aki a 
darabot rendezte. Az előadást vasár
nap délután 3 órakor a leventéknek 
és cserkészeknek, este 8 órákor pedig 
a nagyközönség számara megismétlik. 

A magyar nyár költői szépségű 
ismertetésével kezdődik a Tükör júli
us száma, Illyés Gyula rajzol benne 
uj képet afalu nyári munkájáról és 

nyári életéről. Érdekes képek és cik
kek ezotiku's tájakra is elviszik az 
olvasót: Kambodzsa festői vidékét 
és kOlönös népszokásait, a hárem tit
kait Párizs nagy nemzeti ünnepét 
kitűnő riportok ismertetik. Kiváló 
óceán repülőnk, Magyar Sándor, a légi 
szerencsétlenségük okait leplezi le, 
nagyszerű sportbajnokonk, Szepea 
Béla, a- MAG jubileuma alkalmából 
a magyar sportélet gyermekkoráról 
ir. A júliusi szám irodalmi szin vona
lát Kosztolányi Dezső, Sobőpflin Ala
dár, Tersánszki Józsi Jenő ragyogó 

I elbeszélései biztosítják, s a változatos 
tartalmú cikkek, riportok, versek, 
mellett kiváltkép németh Antal, a 
Nemzeti Színház uj igazgatója, szá
míthat' elvi jele-tőségű tauulmájaíval 
az olvasó érdeklődésére. A sok ol
vasnivaló, a művészi fényképek éa 
ra|zok bősége, a kedvelt rovatok és 
pályázatok a Tükör nyári számát 
különösen értékkessé teszik. 

Elututi egy szekeret a vonat. 
Pénteken reggel a Celldömölk felé 
haladó székesfehérvári ezeméizvouat 
Tüskevár es Kaxakószörcsők között 
egy vasúti átjárónál elütött egy tehén 
fogatot. A baleset oka a nyomozás 
adatai szerint az volt, hogy a sérült 
Kozma Gáspár 21 éves oroszi fiatal
ember a s z e k é r e n aludt, a szekér 
tulajdonosa pedig sűkat lévén c s a k 
a vonatközvetlen érkeztékor ugrott le 
a szekérről az ' ökrös 'elé, de már 
későn, mert ő eltudott ugyan ugrani, 
de a szekeret a vonat elütötte, mi
nek következtében a szekéren alvó 
Kozmát a vonat kivágta á közeli 
kukoricásba, alsó labazarosontja el
törött, arcán és homlokán is zuzódá-
sok-a't szenvedett, a szekér Összetörött, 
az ökrök pedig elszaladtak. Kozma 
Gáspárt azzal a vonattal behozták 
Celldömölkre és a közkorhazban 
vették ápolás alá. 

A vendéglősök vasmegyei szö
vetségének csütörtökön Szombathe
lyen tartott közgyűlésén a celldömölki 
vendéglősük köxűl a választmányba 
beválasztották Domokos Ignác, Hu
bert Samu és László Gyula vendég
lősöket, a janoshaxaiak közül pedig 
Magdics Beesőt és Baráth Józsefet.' 

Somogyi Aladárné,- néhai So
mogyi Aladár volt celldömölki tb. 
főszolgabíró özvegyét a sárvári kOz-
kórhazba vakhelbantalmákban meg. j m a r ' kiforrott iró 
operjgUk. Állapota javulóiéiban van. 

A celldömölki iparteitület ma 
tartja 50 eres jubileum közgyűléséi, 
amely impozánsnak ígérkezik. Az 
ünnepély mar fél 9 órakor az ipar
testület székházában megkezdődik a 
vasmegyei Ipartestületek kOzgzülésé-
vel, amely utan az apátsági temp
lomban ünnepélyes szentmise tessz 
amelyre a koszorús leányok által 
megkoszorúzott zanlokkel vonalnak 
(el a vendég ipartestületek a misére, 
annak végeztével fél 12 órakor a 
aiékbáz nagytermében a díszközgyű
lést megnyitja Hokhold István elnök 
és felhívja a jegyzőt, hogy ismertesse 
az ipartestület 50 éves történetét, 
majd dr. Gerlits Elek főszolgabíró 
ünnepélyesen mint az iparhatóság 
képviselője átadja atestűlet legrégibb 
tágjainak: Simon Sándornak, Koczor 
Józsefnek, Habért Sámuelnek, id. 1 
Gersej Ferencnek és Reich Imrének -
a kongresszusi oklevelet. Ezután ai ) 
BdvOzlések következnek, azTPOk, az ! 
rPOSZ, a vidéki ipartestületek, a köz- I 
aég, a' vasat, amely után Jaudi Ber- , 
nardin dömölki apát leleplezi az ipar-
testölet egyetlen élő alapító tagjának 

kor pedig nagyon jó sikerűnek ígér
kező -tanomulatság zárja b e ^ G r i f f 
szálló kerthelyiségében az Ünnepsé
gek sorozatát. „ 

öngyilkossági kísérlet Molnár 
István 69 éves kiskocski mezőőr 
ismeretlen okból felakasztotta laká
sán magát Tettéit állítólag anyagi 
gondjai miatt követte eb-Családja 

- iráut mély részvét nyilvánult meg a 
. községben. 

Búcsúzó ée érkező zeneksr. 
A Molek-féle zenekar ma szombaton 

: éa vasárnap este búcsúzik a Domokoa-
'. étteremben. Műrorau aj slágerek sze-
i repeloek. Hetiétől kezdve a Pápáról 
I érkező Itáb Terus es Manci cigány-
| zenekara- kezdi meg hangversenyei

nek sorozatát. Mindenünnen a legjobb 
! h í r e k előztek meg őket. Mfsoruk 
j művészi és változatos. -': 

I I R O D A L O M . 
Magyar Imre könyve. 

(Aranytoll. Regény. Második kiadás. 
Budapest.) --'-' 

Amikor a posta szerkesztősé
günk asztalára tette* Magyar Imre 
búzavirágszínű kötésben .Aranytoll* 
c. regényét, eszembs jutott egy fel
jegyzésre érdemes kedves=ég, amit 
Magyar Imréről hallottam. Én magam 
nem ismerem. írásaival is csak akkor 
Találkoztam, mikor o már a Magyar
sághoz érkezett be. De irói pályáját 
itt. kezdte a (Kemenesalja hasábjain, 
hogy aztán ívelő vonalon jusson el 
a fővárosi lapokhoz, a regényeihez. 

Szeretettel és s z i m p ttiaval vet
tem, kezembe regényét s mielőtt 
előtt elolvastam volna, felidéztem a 
szerzőről hallottakat. Hogy valamikor 
itt kopogtatott első írásaival lapunk
nál s kért részükre helyet, mert egy 
meleg sziv, egy kedves lélek szeretete 
áradt felé. Magyar Imre engedje meg 
nekem, hogy iró voltának bölcsőjét 
ringató dajkája hangját elevenítsem 
fel akkor, amikor oagyszerü regényé
ről irok néhány megérdemelten mél
tató szot. Ki tudná vegyelemezni az 
iró születését? De viszont kinelátpá 
meg Magyar Imre irói pályája elején 
azt a kedves lenditö erőt ? Vaiaki 
elindította — tudom — a meglévő 
szunnyadó élménysorozatok ' kibonta
kozását s most egy 164 oldalas re 
gényen keresztül is élvezhetjük a 

nagyszerű alko
tását. 

Az .Aranytoll, a . tia értékes 
fiatalságának küzdelméről szóló re
gény Az Ö.-i Kálmánok végelátha
tatlan tömegéről, akiknek Istenem, 
tiz év kell a 100 pengős fizetés el
éréséhez s ez alatt hová lesznek az 
álmok, a vagyak, amelyek sokszor 
szétrepesztessél fenyegetik a "keblet I 
A tehetséges és mégis nehezen bol
dogulni tudó fiatalság regénye ez, 
akik a gondtalan élet szimbólumának 
tartanak egy aranytollat, az életja
vulásnak ezt a csillogó, bűvös jelvé
nyét Akiknek elméjében nem egyszer 
suhan át a gondolat, hogy a küzdel
mes ..életpálya magasra hajló ív, 
amelynek végében ott van a kereszt 
-Vájjon érdemes végiggyötrődni, végig 
kínlódni ezt a herce-harcát? Meglesz-e 
akkor az a jutalma, amit ez a munka, 
es az önkínzás megérdemel ? 

Ezt a súlyos, aktuális problémát 
-feszegeti as iró élvezetes és sokat
mondó módon. Ezért a hu kereszt
metszetéért a mának érte el ezt a 
nagy és szinte szokatlan sikert ez a 

volt mnnkatársnnkat ez. alkalommal. 
Örülünk ujabb sikereinek és Őrölünk 
annak, hogy az »Aranjtoll« magasla
tához vezető ut a «Keme esalja* 
elsárgult, fakó lapjain kezdődik, A 
31 eves •Kemenesalja* olvasói közül 
bizonyára még sokán élénken emlé
keznek Magyar Imre alakjára, e h ő -
irasaira. Azok vegyék kezűkbe ezt a 
könyvet s olvassák érdeklődő szere
tettel, minden olvasó jnssát felülmúló 
joggal. Igazi érték, magyar irodalom 
Magyar Imre regénye. 

sz. Csorba Tibor. 
Amerika 1935. címen indáit 

meg az a rendkívül érdekes cikkso
rozat, amelyben Ince Sándor, a Szín
házi Élet főszerkesztője tengerentúli 
kirándnlásáról beszámol. A Színházi 
Elet oj szamának ezenkívül egész 

. sereg szeozációja van. A Júniusi lie- . 
tek külföldi vendégei nemcsak arról 
nyilatkoznak, bogy mi tetszett nekik 
Budapesten, hanem kivételesen .arról 
is ami nem nyerte meg tetszésüket 
Nagy képes riport számol be a tatai 
szabadtéri'. előadás élő kulisszáinak 
titkairól, egy másik ripert bematatja 
Alom-Buda pesté:, agy ahogy költőink, 
képzőművészeink és. idegenforgalmi 
tényezőink szeretnék látni a fővárost 
Vidám .fotoriport Alpár Jolika egy 
éves születésnapjáról, filmprognozis, 

"vicclap, szenzációs nyári divatrovat 
egészíti ki a számot, amelyet Hat
vány Lili , Szomory Dezső, László 
Aladár, Kálmán Jenő és Farkas Imre 
írásai tesznek elevenné. Színdarab-
melléklet: Molnár Ferenc cukrászáé-ja 
ós a Menti) egrö. Kottaslager. 32 ol
dalas Gyermekújság, 64 oldalas rádió-
vilaghlradó, kézimuokameliéklet, ren
geteg érdekes kép, regénylolytatás 
van még a Színházi Elet uj számában, 
Egyes szam ára 60 fillér. Előfizetési 
dij negyed évre 6.50 pengő. Kiadó
hivatal: ; Budapest VII . Erzsébet 
körút 7. 

M O Z I . 
Június 29 szombat, 30 vasárnap: 
Szőke Szakáll első magyar filmje: 

Helyet az öregeknek. 
Bus Fekete László vígjátéka. 

Szerepelnek még: Dénes György, Ve
rebes Ernő, Gózon Gyula, Bársony 
Rózsi, Halmai Tibor, Ballá Kálmán, 

Király Kató, Erdélyi Mici stb. 
Kiegészítő: Kamel a virágok városa, 
Miki a sampion zsoké. Magyar vi-

laghiradu. 
Előadások kezdete: szombaton este 
fél 9 órakor, vasárnap délután 4, 

este 6 és fél 9 órakor. 
Közkiva iáira a helyárakat leszallitot-
tuk: Támlásszék 100, páhiily~80, (em> 
tartolt hely 60, L hely 40, I I . hely 

30 és gyermekjegy 20 fillér. 
Fenti helyárakból semmiféle enged

mény nincsen. 

regény! Vidéki és fővárosi lapok 
elismeréssel ismertették Magyar Imre 

Simon Sándor lakatosmeslernek, tör--í »Aranytoi|« cimü reeényét s a most 
véuybírónak képét. A gyűlés bezárása - kezembe került második kiadás, min-
t táu a Domonkos étteremben disz- dsnnél beszédesebben szól az iró 
ebéd lessz, d. u. 4 órakor a városház sikeréről. 
előtti téren térzene lessz, este 8 óra- Mi •külön szeretettel köszöntjük 

K i a d ó 
Pozsonyi-utca 8. szám alatt egy 
kertes, 4 szoba, előszoba, összes 
mellékhelyiségekkel rendelkező 

magán lakás . 
Bővebbel a kiadóhivatalban. — 
Ugyanott egy rövidkereszthuros 

Bö8endorfer zongora eladó. 

Egy kisebb és egy nagyobb 
ü z l e t h e l y i s é g 

Celldömölkön aKosguth-ntcában 
miaud kiadó. 

Érdeklődni lehet a kiadóban 

Nyomatott Dhrlrgreve Nándor vilUnyerőre berendezett könyv-nyooidájában, Celldömölk. 


