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J — Hirdetés dija elére tizetendó. 

A Világpolitika sorsdöntő 
óráit éli, amint lapunk múlt 
számában joggal következtt ltunk, 
beteljesedett. Az osztrák és nemet 
kibékülés megtörtént, ez min
denesetre Mussolini nagy állam
férfiúi éles előrelátásának köszön
hető. A római egyezmény , volt 
kiinduló pontja annak a külpo
litikai kibontakozásnak, amelyet . 
Mussolini már előre kijelölt 
XöAépeurópábaii.' : -

Most nem az a fontos, bogy 
a Habsburg kérdés, vagy ezzel I 
egyensulyu külpolitikai problé- j 
mák nyerjenek megoldást , ha; ! 
nem az a ténykörülmény, hogy 
a kisantant minél előbb elve- ! 
szitse külpolitikai jelentőségét. 
Eme külpolitikai jelentőségével 
együtt jár Magyarország elszige
telődésének megszűnése is. A 
kisantant protektora Franciaor
szág súlyos belpolitikai vállság-
gal áll, mert a hazafias"jobbol-

I—tialt—akarja megsemmisíteni, 
amellyel együtt jár minden bi
zonnyal nagyhalai.ni pozíciójá
nak megszűnése is. 

Olaszország ünnepel, mert 
a szankciókat megszüntették, 
ünnepel azért is, mert Mussolini 
céltudatos politikája minden vo
nalon győzedelmeskedett. Musso
lini' politikai -ténykedésének kö
vetkező állomása bizonyára a 
népszövetségi alapokmány sző-
vegének lényeges megváltozta
tása lesz, amely megvalósítja 
adott körülmények-között a ma
gyar békére víziót. .,'•,.-" — 

Az angol alsóházban ezalatt 

az idő alatt nívós vita folyik 
amely vita. teljes erővel szolgálja 

"a magyar ügyet. Ha ismét visz-
szatérünk az elmúlt napok po
litikai eseményeire, elfogultság 
nélkül megállapíthatjuk azt, hogy 
a magyar békérevizió ügye je 
lentős lépésekkel haladt" előre. 

._ A szerbek válaszúton van
nak, valószínűleg a oémet kül
politika fogja irányítani jövendő 
sorsukat, amelynek végcélja a 
magyar. nemzettel való kibékü
lés lesz. A megbékűlés ára más 
nem lehet, mint az elrablott 
területeknek békés uton va'ó 
visszaadása, amely szoros ' gaz
dasági egyezményeket vonhat 
maga után. Nem tudjuk, mit 
hoznak a következő napok sors-j 
döntő órái, de álmagyar dipItP 
máciáoak fontos feladata az, 
hogy minden alkalmat megra
gadjon, amellyel ügyünket előbbre 
viheti, •••e-; 

"Hodzsa cseh miniszterelnök 
Bécsben voit, állítólag mint ma- ! 

gáo ember, de mint lelkiisme
retét érző magán egyén, bogy 
a-helyszínen nyerjen tájékozó 
dást a külpolitika változásáról. 
Ugy látszik^ a francia védelem ' 
már nem elég biztos számukra, 
mert a világlapok híradásai sze
rint a római egyezményhez sze
retne csatlakozni Csehország is. 

denhatócseh politika, hogy ehhez J 
elsősorban a magyar békérevizió 
szükséges, amelyet aztán követ
bet a gazdasági megállapodás is. 
r Franciaország mindenáron 

azt szeretné, hogy Anglia továbbra j 
is követné Franciaország kiilp'o- i 
litikaji vonalvezetését, de Fran- I 
cisország teljesen háttérbe szo 
ru majd jelenlegi belpolitikai | 
helyzeté miatt, mert a nemzet i 
nagy többsége nem helyesli: a j 
kormány bel - és külpolitikáját, i 
Ugylátszik Hittler és - Mussolini 
Európa politikájában egy né
zeten van, amelynek következő 
állomása a szovjet elleni egyön-.[ 
tetű fellépés. Ha elemezni kíván
juk ezen nagy koncepciójú po
litikát, észre vehetjük, hogy az 
mély bazafiassággál van telítve, 
melynek alappillére a kereszt, 
ez hivatva yan kidomborítani 
azt a magasztos célt, amely az 
igazi világbékét szolgálja. 

Elsőrendűen fontos érdek 
az, hogy a létrehozott szövet
ségben Bulgária, Görögország, 
Törökország; Albánia, Lengyel
ország és Japán részt vegyenek, 
amelyhez fellétlenül csatlakozni 
kell Szerbiának is, ba azt akarja, 
bogy neki is jelentősége legyen.-] 
az uj külpolitikai megegyezés
ben. A mi kis nemzetünk a 
Dunamedencében lesz a vezető 
egység,_amely évezredes kultú
rájánál fogva hivatott arra, bogy 
az igazi világbéke szent eszmé
jét megvalósítsa. De ebhez szük
séges régi határainak visszaadása, 
mert minél nagyobb a terület, 
annál nagyobb lesz a siker, 
állandóság és nyugodt jólét, m 
hazafiasság és vallásosság adja 
meg hozzá a kellő tartalmat. 

A brüsszeli konferenci l el
halasztják, mert annak sikere 
az adott körülmények között 

kétséges. Nem konferenciák, 
nem a népszövetség, hanem a 
a jog és igazság szellemében a 
magyar békerevizióval kapcso
latban kell megoldani a függő 
kérdéseket, akkor biztosítva lesz 
az igazi világbéke, amely után 
vágyakozik régóta egész Európa 
népe. 

Ha ezen kérdések síkeresen 
megoldattak, akkor Mussolini 
és Hittler kényszeríthetik Szov
jetoroszországot, hogy. az alkot -
mányozó gyűlést hívják össze 
s adják meg a sokat szenvedett 
orosz népnek is a politikai ős 
vallásszabadságot, amelynek se
gítségével dönthetnek jövendőjük 
felett, amely bizonyára vissza 
fogja adni nekik nagyhatalmi 
pozíciójukat, tekintélyüket, ami
től megfosztották a szí vjet dik
tátorai. 

Talán . végre kisüt a nap 
Európa felett, a hatalmas állam
férfiak magukba,szállnak, bogy 
gyűlölet és bosszúállás helyeit a 
szeretet fegyverével harcolják ki 
Európa jövendő boldogságát, az 
igazi világbékét, amelyre minden 
nemzetnek és minden egyénnek 
most már nagy szüksége van. 

Bele kacagot t . . . 
Belé kacagott az éjszakába, 
azután elment, elhagyott, 
ti láttátok fenn az égen ülő 
mosolygó,' kedVes csillagok. 

Hatók, hogy hullott 1» krtnnjTm 
s mily megtörve búban álltam ott, 
(s, míg zenélt köröttem . száz méla 

emlék) 
Ó ment toVább és kacagott. 

Szalay Károly. 

A Bakony ura. 
Irta: S m i d é l i u e z Béla . 

(Vége.) 
A fogoly: legényt két ló közé 

~ vére kisérték, de a kezeit hátra kö
tötték, Egy fél 'órai menetelés után 

.. megállta K, azután Sobri leugrott a 
nyeregből és kiadta a parancsot, 
hogy a..legényt kötözzék egy évszá
zados tölgynek az oldalához. Mikor 
ez megtörtént, aknor .Sobri a- fától 
számítva 30 lépési tett meg és itt 
megállott A legény halálsápadtan 
állott a fa me'lett es nem tudta, mi 
fog történni- vele Sobri ekkor k i 
húzta Övéből az egyik dupla piszto
lyát. A pisztoly sárkányait fölhozta, 

. ittan-lassan lölemelte a pisztolyt, a. 
legény felé .célzott ós meghozta á 
ravaszt. Kgy erős—csattanás* rázta 
meg a levegőt és a golyó jobb lába 
mellé-pontosan, a-csizmaszár mellett 
vágódott be az évszázados tölgybe. 
Ekkor Sonri egy arasznyival följebb 
célzott és a másod k golyó a jobb 
W d metlflt: vágódott bele a faba. Tl 
legény halálsápadtan lihegétt_és u-

cáról patakokbar.Csurgott I - a ha
lálos verejték, mert nem tudta, hogy 
mi lesz ennek a vége. . 

Sobri legényei csak nevettek, 
mert ők tudták, hogy milyen játék 
ez. Ugyanis Sobri a golyókkal való
sággal kőriilp mtozta a legény alak
iát, de oly" biztosan, hogy azt egy 
hajszálnyi súrlódás sem érte. Mikor 
a golyók teje körül csapódtak a 
íáoa, a legény elájnit, mert nem 
bírta, a halálos félelmet kiállni, de 
azírt Sobri tovább tüzelt a iegéoy 
alakja mellé. Az utolsó lövés elhang
zása után a legényt leoldották a 
tölgyfáról, aki élettelenül, ájnltan 
esett-a löldre, noha teljesen ép volt. 
A betyárok borral térítették eszmé
letre, aki aztán nyugodtan elaludt. 
Hagyták aludni, ameddig csak jól
esett neki, de kezeit és lábait a biz-
tonaág nkp*n ftqjvefrmnziék Masni 
aztán, mikor már jól kialudta magát, 
Sobri elé vezették, de először enni 
adtak nskí, hogy az erejét vissza
nyerje. 

Mikor Sobri elé—vezettékr—el--
kezdett remegDÍ,„mint a nyárfa levél, 

mert Sobri jelenléte már magában 
elég volt ahhoz, hogy a halálos ve
rejték kiverje." 

Ekkor azt mondta neki Sobri, 
hogy ő uem betyárnak való, mert 
.egy.igazi betyár szembe néz a halál
lal és nem ijed meg eg; kis golyó--
fütyöléstől. Azt mondta még Sobri, 
hogy egy igazi betyár nem üt le egy 
tehetetlen Oreg embert, még ha az 
zsidó is, — hanem szemben támad, 
de ő orozva csapta le az öreg Áb
rahámot. . 

Az ff nevét ilyen, ember ne 
piszkolja, mert Sobri „ J ó s k a senkit 
sem szokott orozva legyilkolni. 

Aztán föloldozták kezeit és azt 
kérdezte tőle Sobri. hogy tud-e a 
pisztolyokkal bánni? A legény.azt 
felelte, ho¿y igen,-a saját pisztolyai
val eiOg jól lő. Kkkor azt mondta 
neki Sobri, hogy vegye elő pisztolyait 
és maradjon mozdulatlanul a helyéqi 
Sobri a legénytől számítva kilépett' 
60 et és'ottan megál ott. Aztán visz-
szafordult a legény felé és azt mondta 
neki, hogy célozzon ő ra, de csak 
akkor, ha ő mondja és ha hármat 

, szamo>, húzza meg a ravaszt, de jól 
1 célozzon Sobrira": Mert bá betyár 
i akar maradni, párbajt kell vivni a 
| vezérrel. Sobri azutsu megadta á jelt 
| a célzásra - é s a háromszori jelre 

mindketten, tüzeltek.: Sobri bal füle 
mellett süvítve ment el a legény go
lyója és csak hajsza! mentette meg, 
hogy fején nem talál a. A legény • 
lövések után kissé megtántorodott, 
azláii arcra bukva elterült a lóidon. 
Sobri emberei a legényhez ugrottak 
és "hanyatt fektették. A legény jobb 
hónalja alul- vastagon ömlött a vér 
és az ingét, mellényét pirosra festette. 
Hamar leszedték rola a rabéit és az 
egyik-betyár, aki értett a sebek kö
tözéséhez, tépést csinált, hogy • 
vér -ést elállítsák és bekötözték. Azután 
egy pnha fekhelyre "helyezték, ahol a 
Iegéoy jó néhány óráig feküdt esz- F 
méletlen állapotban. Később azután — 

:_a legény magához "tért és akkor— 
"bort adtak neki, azután elaludt. Máz-
nap • 'délutánig..elég tűrhetően r o l , de 
akkor beállott a sebláz és néhány 
órai vergődés után meghat; 

A Bakony urának ez volt ^ 
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Horthy Miklós kormányzó a Turul 
borozásán. 

^A Turul Szövetség Kísuj-
szlllási Nagy tun Bajtársi Egye
sülete a kormányzó , tiaajteleicPB 
Kenderesen a Kultúrházban tar
totta meg disztáborozását. A disz-
tíBörozáson magjelent Horthy 
Miklós kormányzó ás neje, vala
mint if) Horthy István is. Az 
elökelóségek soraiban helyet fog
la l t : Bornemissza Géza iparügyi 
miniszter, Borbély György szol
noki főispán, Heilenbach Gott-
fiíd országgyűlési képviaelő. A 
Torul Szövetség központiénak j milyen 

| háború aláni magyar ifjúság kö
zölt Nagyhatású beszédét a kö̂  

! vetkezőkkel fejezte Be. 
j ' — A háború előtti magyar 

'. ifjúság, a magyar intelligencia 
I elszakadt a falvaktól, nem volt 
i meg az a kapcsolatuk, ami ma. 
' Ezt a kapcsolatot legelőször az 
i a háborog ifjúság vette fel a 
I magyar falvakkal, amelyik a 
j háború ütáo hazaözönlve a fron

tokról kétségbeesetten látta, hogy 
egyesek Szent István birodalmát 

eszközökkel és hogyan 
képviseletében megjelent: dr. ! akarják tönkretenni. Ez az ifjú 
Véghváry József országgyűlési I ság volt az, amely megalakította 
képviselő, a Túra!. Szövetség or- • a br.jtársi szövetségeket, célul 
azágos fővezére, dr. Bojtár Imre, I tűzte ki a nemzeti irány rheg-
dr. Salló János, dr. Tóbiás Kor- ; erőaitéséf és lefektette alapjait 
néJL dr, Dérczy Ferenc országos j az azóta egyre jobban erősödő 
vezérek. A disztáboroeás a vég- ] népies politikának. Tudatában 
zatt baj.ársak avatásával kezdő- 1 volt annak, hogy a nemzet jö-
dött, akiket dr. .Pataky Tibor ; vője az ifjuaág kezében van. A 

disztá-! A Frontharcos Szövetség országos nagy-
tanácsi ülése. 

Tomboló lelkesedéssé; ünnecélték a Szövetség őrsi . vezetőségét 

törzsfő üdvözölt. Végváry József 
dr. országgyűlési képviselő kö
szöntötte a megjelent kormány
zói párt, majd mint a Turul 
országos "fővezére, megtartotta 
avató beszédül, melybeu libbck 
között a következőket mon
dotta: 

— Ma tizenhat éve nyolc 
bajtársi egyesület alakult 1600 
főnyi taglétszámmal s jelenleg 
110 baitársi egyesület működik-' 
a Turul Szövetség fővezérlete 
alatt szerte a hazában. A Szö
vetség mai taglétszáma 
30.000 fő. Ezt az eredményt a 
bajtársi eskübe vetett mélységes 
hit és ahhoz való törhetetlen ra-_ 
gaszkodás hivts életre. 

Ezután Bornemissza Géza 
iparügyi miniszter mondott nagy
hatású beszédet. Visszapillantást 

^vetett a hábonr^tő t t imagyar 
ifjuságrs. és párhuzamot vont a 

népies politikát sürgejő magyar 
ifjúság megmozdulásának ered
ménye volt a tavaly megrende
zett és nagy sikerrel zárult 
egészségügyi kiállítás s-Ug^anez-l i^reosothoa, 
az e lgondolás inculja el SzünT 
István napján azt az Egészség 
Vonatot, amely áz uj magyar 
ifjúság felkészültségérői, komoly 
hazaszeretetéről, faiszeretetéről, 
tesz tanúbizonyságot. 

. Bornemisza Géza; miniszter 

Njgy érdeklődé- előzte meg az 
Országom Erouthaicos Szű.vét»6g ez 
évi jihirs bo 12—i en kii dc.it köz-

r gyűlésé-, mély a'méttosagteljeí íegyei-
niezelség jegyében minbéu zavaró 
in-i neutu n nélkül zajlo.lt'le. -

, Az ország luiudiiu. hutuharcujs-
; csoportjából tituldou -ok s/sz de.e-
' gatu-k.özgyttlései. .1 d ' l i rdá sHiszek-
\ egy»-e' utan- gróf; Takttcb—Toivay 
j József uy. altábornagy, i i i s z . gyű-, 
t kópnselő,a Szövetség orsza-ói tloöke I'- nyitotta meg, majd vite^ Máudoky 

Sándor ny. tabon főespnrws emléke
zett meg frontharcos szokás s«r iu t 

, uieghzlo luMOau a, • Hiagiiabornbao 
j eleseti magyar hősökről. 

Beszéde . vegén a kürt »lma» 
|. jeléve!, zászlűtisztetges mellet:-kegye

leti tiszteletadással aűozlaK a front
harcosok elesén bajtársaik emlékének. 

grof Iakach—Toivay József 
országos emök megemlékez -,t a fran
cia fro; harcosuk judus bo 12-ví ver-
dnm emlékünnepélyéről," melyen a 
világ válameunyi uemzeteuek front
harcos kiküldöttei re.-zi Vesznek. 

Minthogy a magyar kiküldőt-' 
tek — éppen évi közgyűlésükre való 
tekintettel uem teheneik eleget a meg 
hívásnak, az országos N igytaoaos 
deklarációt intézett a Iranciá tröní-

meiyböu a- világbéke 

beszédét lelkesen, megtapsolták 
Ezután Ke'r.v Miklós magyar 

közel j énekeket, Tóbiás Kornél pedig 
székely — »hozzászólásokat' 
adott eíő. 

GyümöiCsDeTözfistiez 

Cellophan papír 
kapható Diskgreve Kándor pa-

pirkereskedesebea. 

lOrvonye, mert 0 a piszkos dolgokat 
nem szokta megtorlatlanul hagyni. A 
legényt ezuuo a helyszineü "el is te
metlék betyár módon. A • tap Icai 
csendbiztossal ugyanígy ba it el, mi-
kór elfogta. Öt i . a fi hor köttette és 
körül lődOzte és mikor a fáról lt vet
ték, az is léi halott volt. Az ia any-
nyiramegvi.-elte az izgaiom, hogy 
betekig feküdt- éz .Sobri azt mondotta 
neki, ha meg egyszer a kezeibe ke 
rOl, akkor élve oem menekül. Ter
mészetesen ennek is hire futott az 
egész' Dunántúlon és igy minden 
futóbetyár óvakodott a Sobri nevét 
felvenni. Hogy ki volt a Bakony ura, 
ez a karcsú, délceg,, oyilt. tekintetű 
férfiuszépség, aki sohasem Olt, aki 
gavallérosan segítette a falu szegé
nyeit, aki védetlen embert soha mc-g 
nem támadott,, hanem mindig nyilt 
harcol vivott — nem tudja senki — 
és hogy mi lett a vége. A szájha
gyomány szerint egy Pap ' József 
nevű vasmegyei kovácsnak volt a 
fla, mások szerint égy Zsubrik uevtt 
győrmegyei kojuioí mester fia volt. 
Az akkori időben több komoly em
ber vallotta, hogy Sobri, gróf Vay 
Ábrahám hirea nagybirtokoa, valósá
got belső titkoa tanácsos, főispán 
József nevO fia volt, aki kalandvágy
ból állolt be betyárnak. Más monda 
a érint a gazdag előkelő ko marom -

loreSv*sek- irauu Eö^ZaHganít brztoar--
tóttá a rerduui umlőkJtmepen Ossz.— 
gyüit delegátusokat, de kihangeulyoz 
U azt is, bogy a magyar írüiitnaco--
ofc a- vilagb.-i.et csakis a jog es az 

igaz»ág alapján, tebat a.mei.aaytalan 
békeszerződések revíziója aiapjau 
tartják mugvalosilbaloaitz-^—,——-

A' deklaráció megszavazása Utan 
a Nagytanács tagjai elénekelték a 
magyar llymnúszl. . 

. Kertész-' Elemér üzékesíóíárcsi 
törvényhatósági bizottsági tag,a Front
harcos Szövetség'országos ügyvezető 
ál-laöko terjeszteti b ezutáná .Szö
vetség mindenre-kiterjedő részletes 
évi jeieiitesél. Beszámolt arról a ha 
uluias muukaról, melyet a Front
harcos Szövetség—mint a magyar 
frontharcosok érdekképviselete, — a 
volt trontkatouák eroekébeg kilejtett." 

megyei Csiuy csalódnak vol. a ár
jádéiul,; aki össze veszett apjával és 
világgá ment és azután ÍJ csajiott 
betyárnak. 

Mas verzió szeriut Sobri báró 
Lozsénszky József volt s mikor Sobri I 
bandáját LapafőnéJ szétvertek, vi-sza 
tért-barátai körébe, A szájhagyomány 
szeriut Sobri igen sokszor ,'észtvett 
a pápai mulatságokon mint uri ga
vallér. Senki sem tudta, hogy .kicsoda 
és sok azép pápai leány és asszony 
szivet dobogtatta meg a szép gavallér, 
aki azután nyomtalanul eltöm. ; ' 

"Áll í tólag a szabadságharc alatt 
Sobri mint őrnagy vett reszt a hires 
branyiszkój szuronyrohamban. Sza
badságharc :e veretése után több hon-
rédtiszt tárzával 0 is kimenekült 
Amerikába, ahol szintén részt vett 
az Egyesűit' államok harcaiban, úgy
szintén az indiánok elleni harcokban 
ia. Ezekért a szolgálatokért és vitéa-
ségéért ezredesi rangra emelték éa 
az—Egyesűit—államoktól—ajándékba 
Kalifornia területén egy Szép farmot 
kapott. Az akkori német és angol 
lapok valóságos regényeket irtak Sobri 
Jóskáról és Franciaországban színda
rabban is lejátszották. Azt hisszük, 
hogy a mi büszke betyárunk legen
dás alakja 'még továbbra ia fönnma
rad a uép száján. ' — 

Az evi jelentés pontról — pocira ia-
me'n-.'.e a Szövetségnek ugy miami, 
mint rárósi vonatkozásban eiert ered
ményéit;—szociális gtmd ssedas terén 
kifejlett hathatós működéséi, valamint 
az a yarlameut ulú kerülő 
Iroulharoos törvénytervezetet. Az evi 
jelentés kiterjedt a SzOre-leeg jövő 
münkaíervcrü i ; , r^olyben a szociális 
gondoskodás kilejiesztésére fekteti a 

•fősúlyt; j r 1 ; - : ; 

-Molnár Gyula orsz. gazd. főnök 
ismertette a zárszámadást, majd lovag 
Kempszsy Lénart postatakarékpénz
tár! igazgató terjesztette be az Or
szágos Számvizsgáló bizottság jeleu-
téáét, 

A felmentvény megadása után 
részletes vitára került sor, melynek 
sorah 34 nküldött szólalt fel és 
egyhangú elismeréssel vette tudomá
sai a Szövetség orsz elnökségének 
fáradhatatlan és áldozatkész mun
kásságát. . -

270 főcsoporti kiküldölt egy-
haogu tomboló lelkesedéssel köszön
tötte a Szövetség orsz, elnökségét éa 
juttatták kifejezőre törhetetlen hOaé-
gflkel és bizalmukat. ' — 

Majd az indítványok tárgyalása j Aladár éa Tóth Zsigmond, 
került sor, melynek során a küldött [ ' Gróf Toivay Takách: 
közgyűlés egyhangú határozattal el-
itélti egyes politikai pártoknak ás a 
Szövetségen kivül álló személyeknek 
— valamint egyes sajtóorgánumok
nak a Szövetség és annak vezetősége 
ellen folytatott támadásait és akna

munkáit. A küldött kö.gyül's egy. 
hangú lelkesedéssel telte magáévá,-

azt s javaslatot, mely szerint a íront-
i harcosok parlamenté kéréssel lordul 
! a hazafias es komoly magyar ftajté 
j illetékes tényezőihez, hogy tapjukoaa 
J csiikis—»—vaiOsitgnak—rhegtsielő es 
1 Csak olyan közlemény uek adjanak 
, li-rytit, melyek a magyar ^.Ozéletet 
j küliö'tü- vonatkozásban nem tíiszkre-
{ ditalják. Ne történhessék:—meg az, 

bogy egyes magyar lapnk liasabjaín 
-megjelent cikkek — melyek sok eset
ben vaiuliansagokat közö.nek, — ar-
gumeutumok lehsssenek a ve'lüak 
uem-baratsagbaii lévő államok par-

j lainenljébec és közéletében. 
A vonatkoió javaslatot tombnló 

lelkesedéssel, fogadták és dgyben a 
küldött közg'yüies (Wlkérte a/.Orszá
gos vezetőséget, hogy ezt a kérési a 
miniszterelnökség s t | tö főnökségéhez 
is jUttassák/el.' 

A Szöveiség 1936—37 évi 
költségvetésének elfogadása után 
Kertész Elemér orsz. ilgyv. alelnök-
terjesztette be az. alapszabaiyíaodö-
sitó javaslalcka.t, melyeket többek 
hozzászólása pián az Országos Nagy
tanács jóváhagyott.' ^ . . 

7_ Az időközben megüresedett éa 
az uj alapszabályökrfoytán létesített 

.tt'Ztségek . betöltésére a megejtett 
taszteges tísz-tuiitáson á kütdöt: sköz' -
gyűlés egyhangúlag megválasztotta, a -
SzOvet>éa orsz. társelnökévé; vitéz 
BÓBORY GYÖRGY e, e.' századost,«. 
Szövetség tiszaíúredi főcsoportjának 
elnökét. Az országos alelnöiti tisztsé-
"gekre; v T t e T ^ i T r n a N T l t t i ^ L O e K ^ 
TlXiJJAI^y,_:t4bj)xmtoU-P-;>TACai 
DÉNES-ny. államtitkárt-. é = dr. vitéz 
TÓTH ANDRÁS e. e. századost vá
lasztották, meg. 

Országos Iotézöbizottsagi tagok: 
dr. TONYOGHY SZÜGS GÉZA (Deb
recen) EORvTmi^GYOLA (Bpeit.) 
dr. 5TREIGHER ANDOR (Mátészalka) 
dr. WAGNER KÁROLY (Bpest.) dr. 
LITTECZ'áY LAJOS (Bpest.) vitéz 
ILLÉS BÉLA (Keiebia) —poltagok: 
dr. SZELECSÉNYI ANDOR (Bpest.) 
dr. JANISCH GÉZA (Nyiregyhaza)dr. 
SZ1LY FERENCZ (Szombathelv) 

rBÉKEFFV ELEMEK. (Bp at,) SCHACK I 
FERENCZ (Bpesi.) NÉMETH IMRE 
(Bpest.) 

Országos számvizsgáló bizott
sági tagok: lovag Kempszky Lénart, 
dr. Ilosvay Ernő József, vitéz Manyi 
Sándor, —póttagok: dr.TVeuner János 
es Nádossy Vidor lettek. 

Az Országos ElnOkseg javasla
tára a küldött közgyűlés a Front-
hareoa Szövetség tiszteletbeli társel
nökévé választotta meg dr. ritez 
Arváthíalvy Nagy István, orsz. gyttL 
képviselőt, a HONSZ országos elnökét 
ér Páskándy Jártos " í r miniszteri 
titkárt. Ugyancsak az Qrszagos El
nökség javaslalára groíTákatjh—Toi
vay József, vitéz Máodoky Sándor, 
Kertész. E e iné r es vitéz Borbély 
Mac^ky Emil után tiz ujabb örököt -
tagot választott meg az országot 
nagytanács azok kOzü!,.akik legalább 
5 éven át kimagasló, értékes inunkat 
fejtét ek ki a Szövetség keretében. 

örökös tagok lettek: dr. FaBi-
nyi József, dr. Hegedűs Bertalan, dr. 
vitéz I-eghy Aotal, dr. Juhász ÖdöD, 
vitéz Komárnoky Gyula, Lazar Emil, 
MolaáJ fiynla, Sa^hy Antal, SíimogTÍ 

Józsel orsz. 
elnök indítványára a Frontharcos 
Szövetség országos nagytanáén hódoló 
táviratot küldött a kormányzónak, 
mint a Szövetség örökös fővédnöké
nek éa táviratban üdvözülte a lábba--
dozó 'miniszterelnököt, valamint vitet 
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Kozma Miklós belügyminisztert 
Az Országos Nagytanács ülése 

gróf Tskach Tolvay József zarőszavai-
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vat és a Szózat eléneklésével ért r é 
get, majd 250 temeké- bajtársi ebéd 
köretté. ' . .. -." 

Végig az országon. 
Irta,: D é r c z y F e r e n c d r . 'Ér Turul Szövetség országos vezére. 

A magyar ifjúság, a magyarT moni jelen, de ezzel nem 
nemzet sorsdöntő törlénelmi kor- lehangolni, nem siránkozni aka-
szakában mindig helyes érzékkel runfc, .hajjem -csupán- álljt kiál-

resztnri rom. katb. igazgató-tanítót éa 
Gaal Sándor mectrrii er. ig. tanítót 
a VII ik fizetési osztalyta kinevezte. 

Szabadságon. Donibay Alajos-
| dr. kir. jarasbiró a heten kezdte meg 

6 heti szabadsagát, — Dr. AGabori 
Ernő községi orvos augusztus 1 lét 

' szeptemberig szabadsagou lesz,- he
lyettese dr. Seregély Pal. 

Áthelyezés. Dr. 0- ily Lajos-
főispán, dr^ Aikay Béla oki. jegyző, 

találta ttieg, azjt_az utat, aiiielyeu 
baladnia kell. A háború és a 
ffffradktihak utáfl^vetchen ismét 
helyesen diagnosztikáit, amikor 
a magyar falu szomorú biológiai, 
szociológiai és kulturális bajai
nak orvoslásában látta elsősor
ban a nemzet jövőjét biztosítva. 
A háború utáni években1 férfia
sodó ifjúság a külső erők ful
lasztó szorításában lázasan ku
tatta egyrészt azokat az okokat, 
amelyek a nemzet tragikus hely
zetét előidézték, másrészt tudo
mányos felkészültséggel igyeke: 

zett rámutatni a segítés azon 
lehetőségeire, amelyek az adott 
viszonyok között is keresztülvt 
hetők. Egyre jobba" érezte az 
uj magyar nemzedék — majd 
a felismerés öntudatosságával 
hirdette, hogy: a inegcsookiloll-
sága következtében gyengülő 

közig gyakotookot az o,l̂ lfCT3Zu l̂y-̂ a -̂
, körjegyzőségénél levő ideigleues be
osztásáról gyakoruoki rnincsegbeu a 
sárvári főazoigabirct hivatalhoz be-

1 lyezle at 
A Balaton:-..! nyaraló tisztvi

selők szabadságának meghosszabbí
tása. A legutóbbi minisztertanács 
behatóan foglalkozott a Balaton for
galmának fellendítésével. Ezzel ksp-
csolatbau á Balatonon nyaraló tiszt
viselők egy héttel több szabadságot 
kapnak, ha teijes szabadságidejüket 
valamelyik balatoni lürdő, vagy üdülő
helyen töltik el. A hivatallőuökök 
vannak hivatva eldönteni, hogy a 
szabadság meghosszabbítás a tisztvi
selőkön kívül egyéb alkalmazottakra, 
igy például az altisztekre is kiterjed
ttel e? A minisztertanács határozata 
kizárólag erre az évre szóCDe egyéb
ként a sürü vonaláratokkal is igye
keznek, a Balatou forgalmat lellendi-
teoi. Rövid időn belül megvalósul, 
hogy a hétvégi kedvezményes jegyek 
mintájára a hét bármelyik napiara 
érvénye* kedvezményes menettérti 
jegyüket engedélyez a mai., amely 

- bizonyara.* hétköznapi Jorgalmat is 
a Balatonon jelentősen emetni-fogja. 

V Az Evang. Ifjúsági Egyesület 
otthonának befejező munkálatai az 
elmúlt héten megkezdődtek. Az egy
házközség temétké'fésl alapjából ua-
gyobb összegű -köicsöot kaplakvigy 
a Uétatarozasi munkát megkezdhették. 
A kőműves munkát Mód, a festési 
mu-zat pedig R-ics (Keicb) kapta 
meg. Mint érdekességet emiitjük meg, 
hogy a leanyegyiet tagjai a maguk 
ezobájat a zsebpénzükből, szép ms-
gyarosan kifestették, bogy igy is se
gítsék az otthon szebbé és kedvesebbé 
tételét, amiért csak dicséret illeti 
őke t As épület ünnepélyes felavatása 
az ősz folyamán lesz, amikor az 
egyesület nagyobb szabású konferencia 
keretében onoepli meg löéves fenn-

A háziasszony 
bftezRes&t.f 

a tarkivn ragjogé txrförtesov&gek 
A befűzés né! a következő szabá

lyokra kell agyasai: 
. 1. Foltmentes éetisztara mosott? 
gyümölcs, 

2. Kékitctteo cukor, a legjobt, £ 
a daráscuk'ir, 

3. Dr. Oetker-réla 
DCrtozopor nieszriaiaTai , - -

A boíízóport lőzni soluiforr. 
szabad, hanem föloldva, a forró 
e:assza .. keli belekeverni. • > krv| 
készitménylicz ' l csomag Dr. • 
Oetker-féle befözöport istam'tnnz. j 

trianoni Magyarország csak ugy 
tud ellenállni a szláv erők mind
inkább erősödő lökéseinek, ha 
a nemzet gyökere, a magyar 
falnk és tanyák népe biológiai 
megerősödése után expanzív erőt 
képes kifejteni a határokon 
túlra is..-' 

A magyar ifjúság nem fe
csérelte erejét, íelkességét, ener
giáját a napi politikában való 
részvételre, nem élte a boldo
gabb Magyarország fiatalságának" 
gondtalanabb éleiét, hanem iör-
ténelmí hivatásának tudatában 
felkereste a magyar falvakat, 
tanyákat, hogy a helyszínen 

tani és megerősíteni, a hitet 
abban, amiben a magyar ifjúság 
hisz: a szociális' hibák orvosol
hatók, a biológiai bajok meg
előzhetők. A vonat nem vészki
áltás, — csak figyelmeztetés é s 
oktatás. ' • 

Hisszük és reméljük, hogy 
a magyar társadalom magáévá 
teszi hitünket: a Duna meden
cében csak ugy tudjuk évezredes 
pozíciónkat rögzíteni, ha a nem
zet biológiai . megerősödésének 
lehetőségét biztosítjuk^ 

Ezt a célt tűzte maga elé 
— többek között — a Turul 
Szövetségbe, tömörült magyar 
ifjúság s ennek a célnak az 
előmozdítására indítja atnak az 
Egészség Vo latát, 'amely- — 
akárcsak a veszélyben körülhor
dozott kard — nemcsák a ve-
szélyt jelenti, hanem, azt is. bogy 

szerzett tapasztalatok alapján 
kezdhesse meg maga elé tűzött 
feladatának keresztülvitelét. 

Nagy munkájának legna
gyobb 'sikere a Turul Szövetség 
mult esztendőben rendezett j 
Egészség Hete és az ennek ke
retében rendezett egészségügyi i 
kiállítás volt, amely őszintén és , 
a cél érdekében leplezetlenül I 
mutatta be a magyar vidék 
biológiai jelenjét. Az első roham 

• sikerült, — a magyar társada
lom megdöbbenve figyelt fel 
adatainkra. Azóta elmúlt egy 
esztendő. Buzdított, lelkesített 
bennünket a siker,- amely iga
zolta, hogy áz ifjúság helyes 
uton jár. Fokozott erővel foly
tattuk megkezdett munkánkat az 
elmúlt esztendő alatt. Munkánk 
eredménye: az az Egészség Vonat 
lesz, amely Szerit István-napján 
elindul, hogy felkeresse az or
szágban—most már azokat iŝ  
akiket mondanivalóink a legkö
zelebbről érintenek. 

Fel akanuk hivni a társa
dalom legszélesebb rétegeinek 
figyelmét a mait jnulasztásaira, ' 
amelynekntöyetkézménye a szo-

minden fegyverforgatónak csata
rendbe kell-állnia: 

H I R E K. 
• Püspöki ezüstmise: Grősz Jó

zsef püspök, apostoli adminisztrátor, 
aki távol Szombathelytől tölti sza
badságidejét, a mariicelli kej.ylemp-
iomban mutatta b> az Egek Urának 
ezüst miséjét á mult héten. . -• ' 

Gróf Mikes János volt megyés
püspök hí'főn répceazeüt^yörgyi kas
télyából' gépkocsin .városunkba érke
zett' és meglátogatta özv. Szőgjény 
Marich Fereniené grófnőt és csa
ládját. 

Szabadságon. Dr. Horváth Ká
roly esperes, perjel-plébános július 
15-éö 4 hoti szabadságra távozott 
Sopronba. Helyettese Sághegyi Medárd. 

Actio Catolika Kaidon. Az el
múlt vasárnap a jáuosházai e?pereai 
kerületben, Kaidon Actio Catüliea 
gyülóf volt, a kerületi papság és a 
világi tanácstagok részvételével. Ma
gyar Jaaos egyhazashetyei 'esperes 
plébános elnöki megnyitója után a 
szakosztályok vezetői beszámoltak 
egy évi müködéiükről. Majd "Szom-
bath József áz Actio Catholica egy
házmegyei titkára ismertette az 1937. 
évi munkaprogrammot. Ezután ojból 
megválasztották egyházmegyei tanács
tagnak viléz Galgóczy Kálmán főin-
tézőt és helyettesének Gyarmathy 
Béla nemaskereszturí ig. tanítót. 

. Lelkészértekezlet. A kemenes 
aljai ev. egyházmegye lelkészei július 
28-án, csütörtökön délelőtt tartják e 
hónapi gyűlésüket, amikor is az ifj. 
egyesületek ^egységes alapszabályait 
és az egyházmegye ügyeit tárgyalják 

-meg. • _ 
Szomur Felicián O.S.B. tanár 

hitoktató szabadsagai csütörtökön 
megkezdette, smelyet részben Fiumé-
ban és több nagyobb olasz városban 
fog eltölteni. 

A kőszegi rom. kath. kántor-
kurzuson Baranyai Józsel és Kiss 
Józssf egyhazashetyei és Mainone 
Géza izsákfai tanítók veitek részt.' 
i i Tanítói klasvezések. A kultuss-
minisztsr Gyaimathy- Béla oetneske-

állásának és működésének évfordu-
lóját. 

A kereskedelmi és iparkamarai 
tsgválaaztasokon az elnult vásárnap 
a hivatalos lista győrött. Celldömöl
kön iparkamarai tagok áz 1 s.'i cso
portból rendes tag Hokhoid István 
•űlőmester 27 szavazattal, kereske
delmi iparkamarai tag 1 ső csoport
jában póttag lett Dely László Celldö
mölk 11 szavazattal. ' 

Az Ev. If j . Egyesület nyári 
táncmulatsága augusztus 15-én lesz, 
az előkészítő iinuoka mar folyik,hpgy 
sikere legyen. 

Áthelyezés. A mav. űzletveza-
j tősége Tima-László mav. pályamea-
I tert Csornáról Celldömölkre helyezte 
j át éa megbízta a központi pályames-
I teri teendők ellátásával. -rrr) 

Vármegyei .kispyüies. A héten 
tartott kisgyűlés jóváhagyta Keme-
neskápolna, Kissomlyó és Borgáta 
községek határozatát a bor és hus-
fogyasstasi adó szabályrendelet meg
alkotásáról,. Merseratét a községi 
temető céljaira történt ingatlan vá
sárlásról; Kemenesssentmartonét a 
a kavicsbánya váaáriásról,Celldömőlk 
tagyköaaégét a dalosversenyen részt-

vett dalárdák segélyezéséről, János 
báza nagyközségét a belypéns leszál
lításáról. Magyargencs község vadász
területének bérlője a győri püspöki 
erdöigazgatóaágj-a község hozzájáru
lásával társbérlőket vett maga mellé, 

ezen szerződés szintén jóváhagyást 
nyert A-szili vizierőt hasznosító -zö 
vetkezet üzletrézjegyzőinek csődügyé-
-ben Magyargencs, Kemeneshőgyész, 
Pápóc, Kenyéri, Rábakecskéd, Kema-
bssmagaai, Szergény, Oi-tflyasszunyfa, 
Tlsöng-',- Vönöck, Kemenesszentrrár 
ton, Mersevat, Nagyiimonyi, Kemenes-
mihályfá, Kemeneszömjén, '•••korcs. 
Egyhazaskesző, Kei!ien«.«<<aen.tpéier, 
Várkesző kőztégek képviselőtestületei 
meghozlak a határozaie-t; hngy T Í S Z -
szatéritik üzletrészeik arfnyában á 
reájuk e ső elsszeget, amelyet, aa 
egyezség erté mében a vánnegye egy 
összegben kifizetett helyettük a csőd
tömeg gondnoknak. Pápóc község 
azonban kikötötte'határozatában, hogy 
volt körjegyzőjének üzletrésze nl 
nem hajlandó egy fillért sem fizetni, 
indokolásában előadja, hogy a volt 
körjegyző Igyie tetemesen megkáro
sította a községet. E miatt felborult 
az egyezség, mert a csődtömeg gond
nok nem hajlandó belenienDi semmi
féle kivételbe, ragaszkodik, az egyez
ség teljes bstartáaáhuz, mert csak 
igy hajlandó, üzletrészenként 2 pengő 
20 fillérrel megelégedni 25 pengő 
peresíthető összeg helyett.. A kisgyű
lés visszaadta Ripócnak, a határoza
tot felhívta hogy járuljon hozza a 
volt körjegyzőre eső üzletrészek 
is a varmegyei kölcsön viaszafizeté
séhez, mert kü.önbeo felborul az 
egész egyezaét nemcsak Pápóc,-ha
nem minden község minden üzletrész 
jegyzője alaposan ráfizethet a csődre 
Nemeskeresztari 2-es számú Marcal-
Inda: megépítik, megépítésre kerül a 
Magyargenos—iv.uiegerszegi törvény
hatósági közút, áthelyezésre kerül az 
ostffyasizonyfai vasoti nt is Meg
semmisítette a kisgyűlés Celldömölk 
nagykösség határozatát, amelyben a 
magánfogyasztás*-céljaira más község
ből behozott hús vizsgálatának mel
lőzéséről és a díjsk fizetéséről intéz
kedett Dgyancaak megsemmisítette 
az igazoló választmány határozatát 
a kemeneskápolnai képviselőtestületi 
tagválasztás ügyében^ Megtagadta a 
jóváhagyást Magyargencs község éjjeli 
őri szolgálstaról szóló szabályren
deletétől. 

Celldömölkön tífusz megbete
gedés fordult elő. . . 

Oatffyaaszonyfáa aertésoVbane 
lépett fel. 

A klsköoskl körjegyzőség szék
házának Egyhézashetyéről Kisköoskra 
való visszsbelyezése tárgyában hosszú 
vit-i volt a ki.-,ülésen. _A távbeszélő 
állomásnak áthelyezése 1500 pengőbe 
kerül, amelyet a kisgyűlés már meg
szavazott s font sterling kölcsönből 
less fedezve. A régi kiskövski-kör-
jegyzőségi lak tulajdonosa kötelezett
séget vállalt as. épűlsl kitatarozáaara. 

» 
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Az államépítészeti hivatal előírásai 
alapján, ha ehhez a munkalatokhoz 
KfBtöctk es az érdekelt községek 
hozzájárulnak Egyhasashetye község 
minden: elkövetett, hogy visszata'ri-
haasák a körjegyzői székhelyet a 
községben, azonban ez a z állapot 
tovább már nem maradhat meg, 
mert a kisgyűlés moatutasította Kís-
köciköt, gondoskodjék határozatképes 
közeégi képviselőtestületi köagyOlés 

.Osaseuíráaaról és még ebben a hó
napban hozza meg a szükséges ha
tározatot, hogy a körjegyzői hivatal 

. aeguaztus 1-en megkezdhesse müko-
déaét uj székhelyén, Kisköosköo,mert 
ez mar viaszáról ihatatlan álláspont. 
A körjegyzői lakás hogy mikor lesz 
kifogástalan és mikor lesz meg a 
szükséges felszerelés a lakáshoz, az 
oem sürgős kérdés, mert a körjegyző 
ráér akkor ia beköltözni a lakásba, 
amikor az majd készen leaz. 

I pa rigazol vany t nyertek. Weisz 
László bobsi lakos rőfös és rövidáru 
kereskedésre, Bodó Károly karakói 
lakos asztalos ipar • gyakorlására 
nyert ipangazo'nanyt. f 

Vasvármegye alispánja a f. ho 
19 éi 26—ára eső vasárnapokra a 
mezőgazdatagi szünetet felfügesztette. 

Á sághegyi Bazaltbánya r t 
jövő hónap elején megkezdi a nagyobb 
munkateljesítményt, amint értesültünk 
az üzem éjjel—nappal állandó lesz. 

Eltűnt kerékpár. Csütörtökön 
délelőtt Wimmer Sándor celldömöl
ki malomellenőr, amig 
ügyben fenn jart a városházán, a 
lépcsőházban hagyott kerékpárját 
valakT elemelte, a malomeilecör kára 
körülbelül- 180 pengő, a csendőrség a 
legerélyesebb' nyomozást tette folya
matba. . 

Idényvégi kiárusítások. A sop
roni, keresk. é s iparkamara idény végi 
kiárusítások idejét a kamara kerüle
tére aug. 3—tói 16—éig terjedő 
időben állapította meg. Ezen idő alatt 
idényüket múlt selejtes aruk árusít
hatok ki. Idényvégi kiárusításokba 
újonnan beszerzett árukat bevenni 
nem szabadi 

Felakasztotta magát. Varga 
József 40 évea gazdasági cseléd 
szombaton reggel barackot lopott, 
lopás közben megfogták és emiatti 
szégyenletében egy akácfára felakasz
totta magát, de idejében tszre vették 
és a laról lematsaéttekT -

Östzeveszésböl szurkálás. Csi
szár István somlyóvásárhelyi lakoa 
Dervarils Ferenc földbirtokos somló
hegyi vincellérje egyik munkást mi
után munkájával nem volt megelé
gedve, elakarta munkájából távolítani. 
Csi-zar I-t>-au mint a földbirtokos 
teljhatalma megbizottja, muukaköny-
vét ki akarta adui egyik munkásának, 
Piper Józsefnek és evégből béhivta a 
szőlőben levő vincellér lakásba, oda
benn szóváltás támadt kőztük, a nap
számos hirtelen kéat rántott é s teljes 
erővel a vincellér hasába szarta 
Csiszár Istvánt a kihívott celldömölki 
mentőautón azonnal beszállították a 
celldömölki köskórbasba. állapota nem 
súlyos. A merénylő Piper Józsefet a 
cseudörség letartóztatta. 

Kerekparort a községháza ka
pujába. A kerékpár lopások divatját 
éljük. A kerékpár tolvajok rendsze
rint olyan helyeken helyezkednek el, 
hol az dgyfelek, kénytelenek kerék
párjaikat letenni, -felügyelet nélkül 
hagyni. Éppen 8 napokban történt 
agy ujabb kerékpár lopás a község
háza kapujából, amikór lezárt kerék
párat loptak el. A kerékpár lopások 
megakadályozására célszerűnek lát
nánk, a községi szegények közül egy 

fillér dij za.iert felügyelne. Ez a köz
ségi szegény, akit a község egyébként 
amúgy is eltart, keresethez jutna", a 
község pedig tehermeotésülne részben 
a szegény eltartási költségek egy Vé
szétől. Azt gondoljak, hogy a bizton' 
aág megéri mindenkinek a 10 fillért, 
amit sz ívesen- fizethet meg a kerék-
partnlajdonos, ha ezért a csekély 
díjazásért biztosítva van. " 

A Celldömölki Vasutas Sport 
egylet és Vasutas Kör székháza kert-
helyiségében augusztus 2-án tartja 
nyári táncmulatságát. — . A tánc
mulatság a hírek szerint nagyon jól 
sikerültnek Ígérkezik. Lesz hangulat
világítás, 9 tagú kombinált zenekar 
szolgáltatja a zenét, elsőrendű rende
zői gárda fáradozik aaon, hogy - a 
mulatság minél fényesebben sikerül
jön. Kezdete este fél 9 órakor. 

Mozi szünet. A mozi ma tart
ja meg szezonzáró utolsó előadását. 
Wittmann Aodor, a mozi vezetője 
sem időt, sem fáradságot nem kiméit, 
hogy miuél jobban kielégíthesse a 
közönség igényeit Megérdemli az el
ismerést, mert a mozi műsora válto
zatos és művészi volt, a alágarfilmek 
sok más várost megelőzve kerültek 
városunkban bemutatásra. Mint érte
sültünk, Wittmann Andor a jövő 
szezon müsorterrezetét már összeál
lította é s sikerült neki több világhírű 
filmet műsora részére lekötni. 

Hogyan lehet védekezni a 
villámcsapás ellen. A rendkívüli rae-

hivataloa ! leg napokkal rendszerint zivatarok 
ja ma''. melynek elmaradhatatlan 
kísérője az égiháború. Sok áldozatot 
szed a villámcsapás azért i i , mert a 
nagyközönség nincsen tisztában azzal 
hogy hogyan lehet védekezni a vil
lámcsapások ellen. Jó l eha t , nam 
teljea a biztonság még a villámhárí
tók árnyékában sem. mégis meg vau 
annak a módja, hogyan lehet véde- f 
keani ellene, illetve annak veszélyét 1 
csökkenteni. A budapesti mentő egye 
sülét különösen a vidéki mezőgazda
sággal foglalkozók és kirándulók ré
szére, a következő Ggyelmertetést ad
ta ki, amit a közérdekre való tekin
tetlel közlünk: 1. Ne álljunk egyedül
álló fák ala. 2. Fasorokbsn lehetőleg 
alacsony fa alatt keresünk menedé
ket .3. Erdő széléről húzódjunk mesz-
aze be az erdőbe. 4 Széna — és 
szalmák az akat. boglyákat, egyedülálló 

| építményeket kerülni kell." 5."~Fem~-
szerszámokat, kaszat, ásót tegyük le 
a kezűnkből. 6. Folyó — és állóvizek 
környékéről távozzunk és hagyjuk el 
az olysn helyeket is, shol a talaj 
vizenyős, vagy a föld alatt vizréteg 
van. 7. Kocsiról, lóról, kerékpárról 

| szálljunk le, szakitauk meg az utun 
kat akkor is, ha gyalog megyünk és 
menedék hiányában üljünk, vagy 
feküdjüuk a földre. w 

Elsőrangú nöi jazz ad hang
versenyt miuden eate, vaaár és ün
nepnap délnlan ia a Domokos-szálló 
kerthelyíségében. A jazz kilönő erők
ből áll, műsoruk változatos és mű-, 
vészi, mert nemcsak a legújabb alá-
gerok, hanem a régi magyar nóták 
ia állandóan műsoron vannak. 

Ctsrkéaz hir. AzOstffy cser
kész csapat a jövő héten, jut. 21-én 
kéthetea nyári 'nagytáborozásra. As 
elmnlt évben a Balatonon voltak, az 
Idén a Rábára mennek. A szülök és 
a cserkészek jóakarói es barátai le
hetővé tették, hogy a jobbára iparoa 
és munkás fiak. közül mintegy 22 
cserkesz nem ' szórakozó-, pihenésen, 
hanem munkával eltöltött táborozáson 
a szép természetben néhány kedvea 
napot éltöMhessen. Köszönet azoknak 
akik elősegítik a msgyar jflvőt jelentő 

megbízható embert kivaia-itam. aki ! ifjúság megerősítését. A cserkéazek 
a kapualjában lelett kerékpárokra 10 egyrésze a maga készített fj^jNelve 1 

azemélyes c íóuakon Sárvártól a Ra-
báu teszi meg az ulat Beledig, illetve 
Vicáig a . labor helyéig. Ez lesz a 
csapat víziőraének és a saját készí
tésű csónakoknak az első erőpróbája. 
A tábor parancsnoka B r í s e n y i J. 
Miklós csapatparabcsuok, a taberozó 
fiuk lelkigondozója pedig Hubert Ist
ván s leik. teol. Oregoserkesz lesz. 

. A szülök és a cserkészek barátai a 
tábort csak a látogatási időben láto
gathatlak. Jó munkát! 

EGRES—IZ: 5 kg. nagyon érett 
egrest szaraitól ea 'irágjatól jól meg 
tisztítunk és üstben folytonos kava
rás melleit addig főzzük, míg kéthár
mad részere befőtt. Ekkor két és fél 
kg. cukrot keverünk bele és folyto-
nos kavarás me.letl egyszer—kétszer 
felfőzzük, ezután a tűzről levéve egy 
csomag Dr. OETKER—FÉLE befőző-
port keverünk bele, üvegekbe töltjük. 
Ma.-nap tiszta szeszbe, vagy rumba 
áztatott papírlapot fektetünk a tete
jére, melyre befőzőport hintünk éa 
végűi pergament papírral légmentesen 
lekötjük. :..->.. 

Augusztusban Indul a Turul 
SzövetségMagyar Egészség Vonata-
Szeptemberben lesznek a Magyar 
Föld Hete kiállításai. A Turul Szö
vetség a. tavalyi Mezvar Egészség 
Hete országos sikere ntán az idea 
útnak indítja a Magyar Egészség Vo
nata: es megrendezi a Magyar Föld 
Hetét. A Magyar Egészség Vonata, a 
tavalyi Egészségűét kibővített anya
gát viszi szét az országban 27 kiál
lítás céljára átalakított vasúti kocsi
ban, összesen 57 vidéki állomásra. 
A Magyar, Föld Hete a magyar vi
déknek nemcsak egészségügyi, hanem 
miuden problémájával foglalkozik' 
Itt ugy mint a tavalyi Egészség He
tén, tudományos riportkiállítás, és 
népszerű előadások lesznek. A Ma
gyar Föld Hét ünnepélyes megnyitó
ja szeptember 26.—an lesz. A Ma' 
gyar Egészség Vonata Budapestről 
mar augusztusban elindul dunántúli 
menetrendszerű útjára. Minden vidé
ki állomáshelyén megrendezi a Turul 
Szövetség a Magyar Egéazsög Napját, 
aminek keretében azétosztja a ma
gyar egészség komoly szociális gon
dolatát szolgáló jutalmait. Jutalmat 
kap minden állomáshelyen egy egész
séges szegény nagycsalád, a legegész 
aégeaebb szegéuy gyermek családja 
és egy aznap szüleiéit szegény Csa
lád gyermeke. A jutalmak egéazség-
Ogyi gondozást, roha— és élelmiszer
ellátást é s téli fütő anyagot fognak 
jelenteni mindenütt a három érdemes 
magyar családnak. Az idei-nagy Turul 
munka Dr. Végváry József oraz. gyüi. 
képviselő éa. Dr. Dérczy Ferenc ve
zetése és irányítása mellett olyan 
tempóvá, halad a megvalósulás felé, 
hogy sikeréhez nem férhet kétség. 

Ikrek csodálatos élet*. Párat
lanul érdekes képekkel illusztrált 
cikket közöl az ikrek csodalatos életé
ről a legnépszerűbb magyar képes
lap, 'Tolnai Világlapja. A legkiválóbb 
magyar irók novelláin kívül számta
lan pompás oikaet, nagyszerű folyta 
táaos regényt es közel azaz képet 
talál az olvasó Tolnai Világlapjában. 
A kitűnő képealap egy száma 20 
fillér. 

Budapestre utazók figyelmébe 
ajánljuk a Hungária Gőz , Kádfürdő 
és Vjzgyógyintézet (VII . Dohány-utca 
44), mint s. főváros legolcsóbb és a 
pályaudvarokhoz legközelebb fekvő 
fürdőjét Itt reggel 5 órakor nyitnak 
ugy, hogy a hajnali vonatokkal Pestre 
érkezők egyéneién oda mehetnek, ahol 
fürdés után a tágas pihenőben magu
kat kialudva járhatnak dolgaik után. 
Gőz éa kádfürdő ára 1 P. Kiszolgá
lási dij csak 10 fillér. 

Atlétika. 
Papa—Celldömölk 96—70. 
A Celldömölki Vasutas Sport 

Egyesület rnult vasartap déiulan jól 
sikerült alhletikai versenyt rendezett 
Pápa város válogat, dt athlétáival. A 
versenyt Pápa nyerte 66—70 arány-
ban. Szép szama közönség éiőtl Ha
lász Gyula állomásfőnök nyitotta meg 
a versenyt szép beszéd kíséretében. 
A versenybírói tisztet Bácsi Sándor 
ev. lelkész töltötte be. 

Eredmények a következők: 100 
mr síkfutás: 1. Ballá 12 mp. Papa 
2. Gaál Papa, 200 m. síkfutás 1. 
Sziva Cell 25.2 mp., 2. Ballá Pápa, 
400 m. sitfutas 1. Hollósy 57.2 mp. 
Pápa, 2. Ládonyí Cell, 800 m. síkfu
tás 1. Hollóey Pápa 2 p. 1408 mp., 
2. Tarján Cell, 3000 m. sikíutás 1. 
Tarján Cell 11.04 p , 2. Raffay Pápa, 
4—200 méteres staféta 1. Celldömölk 
1 p. 45 mp. 2. Papa 1 p 48 mp. 
Svédataféta 1 Pápa 2 p 18.1 mp. 2. 
Celldömölk 2 p 18.2 mp Gátfutás 1. 
Zsiray Cell 28 mp. 2. Balta Pápa. 
Rúdugrás 1. Koncz Papa 380 cm. 2. 
Gárdos Cell 290 cm. Magasugrás 1. 
Ballá Pápa 176 cm. 2. Hunyadvári 
Pápa. Távolugrás 1. Ballá Pápa .658 
cm. 2. Hnnyadrári Pápa. Hármasug
rás 1. Ballá Pápa 13.45 cm. 2. Hu
nyadvári Pápa. Diszkoszvetés. 1. Ráf
iéi Cell 3386 m. 2. Dienstmann 
Pápa. Geréíy vetés 1. Ruip Pápa 
53.50 m. 2, Gaal Cell.. Sulydobas 1, 
Ruip Papa 1188 m. 2. György Papa. 

Itt jegyezzük meg. hogy hétfőtől 
kezdve a vasutas atléták edzéseit 
Kolos Ferenc teztn. tanár, a MASz 
edzője vezeti néhány héten keresztül. 

CVSE—Tapolcai Vasniss 3:0 (1*)) 
A vasutas Tapolcán szép győ 

zelmet.'aratott mély talaja pályán az 
ottani vasutas felett. Góllövők Veneaz, 
Péntek éa Süle. 

Sá.hegyi BSE—Gérce 6:1 (3:1). 
Gércén szerepelt az újonnan 

alaknlt aaghegji csapat nagy sikerrel. 
A revsns ma leaz Alsóságon a csa
pat bánya területén levő saját pá
lyáján. " (H.Z) 

Apolló Hangos Mozgó 
Felelős vazetö: Wittmann Andor. 

Utolsó előadások! 
Julles 18 szombat. 19 vasárnap . 

Szenzacióa Magyarul beszélő film: 

Frontharcosok 
Azonkívül érdekes háborús film: 

A 2-es számú kémiroda 
A bevétel egy része a frontharco

sok javara. 
Előadások kezdete : szombaton pon
tosan eaté fél 9 órakor, vásárnap 
délután 4, 6 és este lét 9 órakor. 

Helyarak: ünnepnap, szombat és va-
sárnsp: Támlásszék 100, , aholy 80, 
fenntartott hál) 60, I . hely 40, I I . 
hely 80 éa gyermekjegy 20 fillér. 
Szerdán, csütörtökön; Ketten egy' 
jeggyel Támláaarék 120, páholy 100, 
fenntartott hely 70, I . hely 50, I I . 

hely 80, gyermekjegy 20 fillér. 

H i r d e s s e n a 
Kemenesaljában 

'.". • .m . «i •• T>..iki<reve. viador 'villanyerőre berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk. 


