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KEMENESALJA 
Megjelenik minden, vasárnap reggel 

Előfizetési dii egész évre 5 P, fél. évre 
2.50 P. negyed évre 1.30 P 

b o l d o g a s s z o n y Anyánk. 
Cikkünk cimél egy több 

évszázados, hires magyar zso
lozsma hálása alatt irtuk le, 
amely fölsírt és felfohászkodott 
lelkiinkbeD, midöo eszünkbe lá
tott, bogy ma Boldogasszony 
napja van. A régi, gyönyörű 
zsolozsma első sorai igy hang
zanak: 

Boldogasszony Anyánk, 
Régi, nagy Patronánk, 
Nagy ínségben lévén, 
Igy szólít meg hazánk: 
»Te országodról, 
Ne feledkezzél meg 
Szegény magyarokról*. . 
A magyar nép, amelynek 

ezer éves történelme majdnem 
egyetlen fekete zokogás,—a vér 
zivataros századok során sokszor 
röpítette ezt a fohászkodást az 
Ég félé, amelynek olvadt ezüst 
felhő párnáin trónol Mária, tul-
vilitgian kék köntösében, líliom-
feht-r homloka körül napsuga
rakból szőtt aranyglóriával. Millió 
és millió kereszlrefeszitett. szívű 
magyar énekelte már ezt a zso
lozsmát ,s az ö sz: [marcangolt 
szívat rég elporladt ismeretlen 
temetőkben, de mi, ma élő ma
gyarok, még náluk is feketébb 
zokogással küldhetjük fohászko
dásunkat Boldogasszony Anyánk 
trónusa felé . . . Mert soba még 
ezeréves ittlétünk alatt nem szen-
vedtünk annyit, mint ma, sem 
a török, aem a tatár, sem a 
német alalt, a háború és Trianon 

minden eddigi szenvedésünknél 
nagyobb poklába dobott az 
Életnek . 

Mióta Trianon régi, nagy 
és gazdag hazánkat síé Ida rabol-
tattá és kifosztatta, kevés remé-
nyünk''van- ahhoz, hogy ellen
ségeinket jobb belátásra és az 
igazság megismerésére bírjak. 
Földi emberektől jóformán sem
mit sem várhatunk sorsunknak 
szebbé, jobbá és boldogabbá 
való yarázsolása érdekében, tehát 
— mint minden a Sors által 
földresujtott ember — az Eget 

| hívjak segítségünkre. S mivel 
I az emberi szenvedés mindig a 
• nő szemében buggyant legha-
| marább részvét könnyeket, a 
j mai napon Máriához fohászko-
; dunk sírva, de rendithetetlen 
| Jiiltet: *Ne feledkezzél meg- eze-
( gény magyarokról . . .< 

Baleset. Csajbók József 86 
éves bánhalmi gazdasági cseléd az 
eldűlt gazdasági szekérről leesett, 
minek következtében jobb lába térd
ben eltörölt. -A celldömölki közkor 

| házban ápolják. -
Budapestre utazok figyelmébe 

ajánljuk a Hangárja Gőz , Kádfürdő 
| és. Vizgyógyintézet {VII. Dohány-otei 

4-t, mint a főváros Isialrsnbk és a 
pályaudvarokhoz legközelebb fekvő 
fürdőjét. Itt reggel 6 órakor uyiinak 
ugy, hogy a hajnali vonatokkil Pestre 
érkezők egyenesen oda mehetnek, ahol 

| fnrdés mán a tágas pihenőben roagô  
kat kialudva járhatnak dolgaik utáu. 
Oős es kádfürdő ára 1 P. Kiszolgá
lási dij osak 10 fillér. 

A m a g y a r éSniakarás 
feszült azoknak a fiaknak és zőbb gondolkodása magyar lei
honleányoknak az idegeiben és j keket. Még a legmélyebben szuny-
izmaiban, akiknek pompás győ- , nyadót is félrázta és felfrissítette 
zelmei nyomán eddig hatszor ¡ a magyar színek diadala. Min-
lendüit győzelmes magasba a 
címeres magyar lobogó. Milliók 
és milliók szívszorongva lesik a 
Berlinből jövő olimpiai híreket. 
Elsők között Gömbös Gyula iii-
nisztefeltrök, aki nagy figyelmet, 
szentelt az ilimpiai események
nek' éa telefonon is küldött buz
dító üzenetet a magyar verseny
zőknek. Ebben a feszült vára
kozásban eddig hatszor zendült 
fel a diadalmas és boldog haj, 
haj, hajrá. Jól küzdöttek ezek 
a csillogó szemű magyar bon
leányok és fiuk, akik százmil
liós nemzetekkel szemben adtak 
tanabizonyságot a magyar őserő-
rői. Eíekre a győzelmekre talán 
feleszmélt egy kicsit Európa, 
amelynek nagy adóssága van még 
• magyar nemzettel szemben. 

A budapesti .utcákon az 
olimpiai győzelmek birére idegen 
emberek borultak egymás nya
kába és az egész ország a maga 
győzelmének tekintette Csík Fe
renc éa a többiek pompás ered
ményét, mert magyar siker volt, 

denki érezte éa érzi, hogy a 
hyolcmiiliónyi magyarság Európa 
első népei között foglal helyet. 
Nagy nyugati államok, batalmaa 
tengerentúli földrészek száz. éa 
száz versenyzője mérkőzött a 
magyar aportolókkal, akik közül 
saját bevallások szerint is nem 
egynek bizony csak főzelékre 
telik. Sok milliós népességükből 
válogatták ki a nemzetek azokat, 
akik színeiket az emberiség nagy 
történelmi tornáján viselték. Ne
künk nem volt ekkora választé-
kusk, kétszeres tebit az elért 
sikerek értéke.. 

Az eredmények sportbéli 
értékelésein tul- azonban érté-
kelni kell azt az eredményt is, 
amely a magyar diadalok nyomán 
a magyar lelkekben, a magyar-
közönség érzésében mutatkozott. 
Nem ábránd a nemzeti egység, 
ime, bizonyság rá, hogy a ma
gyar zászló berlini diadala milyen 
egységbe tudta kovácsolni a ma
gyarságot idehaza is, .mennyire 
együtt és milyen lelkesen vallotta 

mert valamennyien, öregek ás i és vallja magiénak mindenki a 
fiatalok, sportolók és sportbari
tok, öreg emberek és. sporttal 
aktive nem foglalkozó polgárok 
— érezték, bogy ez a mi dia
dalunk, magyar diadal, amely 
harmóniába hozta a legkülönbö- j 

magyar győzelmet. Pir bét előtt 
-a német-osztrák kibékülés útin, 
amikor egész Európa objektiv és 
barátságos sajtója Gömbös Gyu
lát ünnepelte, itthon is mennyire 
együtt érzett mindenki a kor-

Kemenesalja madárvilága 
Irta : Smlde l iu iz B é l a . 41. 

Rövideu ismertetni akarjuk az 
itt felsorolt madárlajoknak a fészke-
lési helyét a amennyire lehetséges, a 
színét is, hogy a gazdáink felismer
hessék és a tollazat sziléről ráis
merjenek. 

A kerti fülemüle egész rozsda
vörös, veréb uagysagu madár, vékony 
rövidcaőrrel, lehal rovarerő. A fészkét 
alacsoíy bokrokra, de néha s földre 
rakja. Gyönyörű dallo.-a a kerteknek, 
ligeteknek és erdőknek. 

A kerti poszáta (poszat a (01 emflle) 
ennél kisebb, egész szürke kia madár, 
szintén rovarevő, a fészkét ép olyan 
módon helyezi el, mint a nagy füle
müle. Kertekben, ligetekben el. 

A fekete lej o poszáta nagyobb, 
mint ez, az egész teste szürke, csak 
a leje fekete. Szintén alaosony bok 
rokra rak fészket, de már a kertek
től és lakott helyektől távolabb fész
kel és szintén rovarevő. 

A mezei poasáts hasonló a 
ksrli poszátához, kiesi kis sovány 
madarks, rovarevő é s ' a fészkét a 
gabonákba szokta rakni. -

A füzfapoBzáta épen ilyen, mint 
a mezei poszátái de a mell tolla hal

ványsárgás, a háta pedig zöldesszürke. 
Többnyire a füzesekben fészkel, na
gyon alacsony bokrokon. Szintén 
rovarevő. 

A nádipoazáta szintén kis sovány 
madárka, tollazata - sárgásbarna, a 
mellén világosabb. A fészkét a nád 
törmelékre rakja, rovarsvö. 

A szeneiké veréb nagyságú ma
dár, a feje fekete, a szeme körül 
fehér, a mell toll aárga; a -haltoll 
zöldeskék, a fark feketésben játszik. 
Nagyou ismert madár kertjeinkben, 
télen-nyáron látható, ágról-ágra szök
décsel és minden kis levélkét meg
nézeget. Rovsrevő, de télen a mag
vakat is megeszi. Kertjeinknek a leg 
hasznosabb madara, mert ez télen
nyáron itt van, ellenben á fülemüle 
és a poszátafélék ősszel' tőlünk el
vándorolnak. A poszátafélék ugyanazt 
a munkát végzik, mint a cinkék és 
ugrálva, kutatva keresik fel a férge
ket A széncinke odrskban, vagy 
lukakban fészkel. 

A kékcinke ennél kisebb, a feje 
Iónt kékes, oldalt pedig fehér, a melle 
sárga, a háta pedig zOldes kék, ter
mészete, fészkelési módja hasonló a 
kékeinkéhez. 

- A barát-vagy szürke cinke teste 
szürkej ossk a leje fekete, rovar és 

magevő, természete, fészkelése hasonló 
az előbbiekhez. 

A függő cinke verébnagyságn 
madár, a melltolla sárgavörös,a hata 
barnás, rovar és magevő. többnyire 
a nádasokat szereti, fészkét a nád
szálra szőri, aminek zacskó szérű 
alakja van. 

A kis kenderike verébnagyságn 
madár, melltolla oinobervőrös, a leje 
és háta sárgásbarna, rovar és mag-
evő. nagyoo hasznos madárk*, nagyon 
kellemes kis éneke van, a fészkét 
alacsonyabb kis bokrokra és fákra 
rakja Télen is nálunk marad. ' 

A tengerice vagystiglic hasonló 
nagyságú a kenderikéhez, a feje vér
piros, oldalt sárgás, úgyszintén a 
melltől! is sárgásbarna, a háta sötét
barnás, a szárnytuliai leketén és sár
gán tarkázottsk. Rovar és magé vő, 
fészkét valósággal at fára köti és ma
gasabb fára.rakja. Itt telel' nálunk, 
vagyis állandó madarunk. Kellemes 
énekéért kalickákban tartják. 

Pintyőke a verébnél nagyobb, a 
feje szürke, a melltolla élénk vöröses 
barna, a háta szürke és szarnyto'lai 
feketén fehérre tarkázottak. Mag és 
rovarevő, fészkét alacsonyabb fákra 
és bokrokra rakja. Állandó madarunk, 
kertjeinkben gyakran látni, de az er

dőségeket és ligeteket jotban szereti 
Nagyun hasznos féregpusztitó. 

A zöldike s verébnél kisebb 
madárka, melltolla sárgás zöld, a feje, 
háta szürkés zöld színezetű, életmódja 
hasonló a pintyőkéhez. Annyira bátor 
madárka, hogy fészkét gyakran a ház 
előtti Iákra is rakja épngy mint a 
kis kenderike. Zöld robajával a lom
bok között teljesen elvész, azéri ne
hezen vehető észre. 

A esiz ennél nagyobb, hasonló 
színezetű madár, életmódja hasonló 
az előbbihez. Nagyobb kertekben és 
ligetekben szerel fészkelni. Nagyon 
has -nos rovarpnsztitó mindkettő. 

A sármány verébnagyságn ma
dár, a feje, melle citromsárga, s háta 
zöldtssarga. Rovar és magevő, több
nyire kisabb erdős helyekét vagy 
nagyobb erdőszéleket szeret. Fészkét 
vagy a földre, vagy alacsony bok
rukra rakja. Itt telelő madarunk, télen 
a pintyőkék*társaságában látható. 

A kia vörösbegy a mezei veréb 
hes hasonló nagyságú madár, á melle 
cinobervörös, >• leje és háta rozsda
vörös, fészket alacsony bokrokra rakja. 
Rovar és magevö, télen is itt tar-
tdzdjk. 

* (Folyt, köv.) 
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roányelnök külpolitikai sikerei-
- vlft+r- Igenfs lehet e g g T t t ó e l c e a f i i r 

lelkileg es akarat belileg ezt » 
nemzetet, fel lehet frissíteni 
s z u n n y a d ó nemzeti ö n t o d a t á t 
e r edményekke l , magyar e r e d m é 
nyekkel , akkor ugyanazzal a 
szívvel é s lélekkel fogja kiáltani 
a há romszo ros »hu j , hnj, hajrát t . 

. Meg kel l esivielaie minden 
magyar embernek G o l h b ö s G y u t a " 
szavait, amelyeket h ivata l inak 
újbóli .elfoglalása a l k a l m i v a l a 
sa j tó . képviselői előtt mondott a 
magyar küzdésrő l , a oagy magyar 
harc ró l , mert győzni , ceak kóz-
d é i á r á o lehet. ~ -

! 

További sikereink Berlinben. 
v Irta: Heiteler Zoltán. 

Vasárnap este csapa .mámoros gyar igazság, 
arcot l e h e t e t i látói még varosunkban . Az egész heten át folyó saiej 
iá Amikor n e m várt egymásutánban i tezók utau eaötOrtök estére ujabb 
röpítette a rádió világgá maroknyi 1 magyar siker 
nemzetnek ujabb világsikereit összes 
országok tömegéből. Ezen az' egy 
délutánon bárom aranyérmet és ezzel 
ismét háromszoros glóriát vontak 
derék fiaink szeretett nemzetflk folé. 

As elsó Örömhír délután érke
zett meg városunkba, amikor Csik 
Ferenc Ázsia és Amerika legyőzhe
tetlennek hitt verseoyzóit szorította 
maga mögé. I l i ebben nagy magyar 
győzelmet látunk, de más nemzetek 
Európa diadalát emlegetik. Csík Fe
rene bámulatos nagy nyugalommal 
vívta ki ezt a világraszóló nagy 
diadalt. 

Röviddel a nagy siker után 
kaptuk az Örömteljes htrt.hogy Csák 
Ibolya nyerte a női magasugrás olim
piai bajnokságát. Atlétáink sikertelen 
szereplése utan gyógyító írként hatott 
ennek a derék magyar asszonynak 
nagy sikere. Kissé tudtunk vigaszta
lódni atlétáink sikertelenségén. Büsz
kék lebetBuk Kádamé Csák Ibolyára. 

Az Orom a két győzelem nyo
mán úrrá lett az egész országon és 
mindenhol, ahol csak magyarok lak
nak. Es ekkor a késő esti órákban 
ujabb örömhír érkezett. Lórincz Már
ton olimpiai bajnok lett. Knuek a 
lekicsinyelt és elhanyagolt sportágnak 
élni akarásával,hívta fel győzelmével 
a magyar sziveket ez a derék székely 
fiu. A diadalok vasárnapja volt a 
mult vasárnap. Éa ez a három nagy 
magyar győzelem mintha csak azt 
akarná kifejezni, bogy bárom a ma-

A biborhere mint legolcsóbb zöldtrágyanövény 
A talaj tápanyag 

anal, mint 
szerepi- van a pilfaujjús' takarmány 
féléknek, melyeknek számos fajtája 
gyengébb talajokon is jól díszlik. 

hogv. a liibdfheremtgoak mosta u i , 
"fcwnfct̂ tew*" usí^^jíHt '-̂ ^̂ •íHáttí̂ yvzVzHâ *-

szempontjából mindenütt hasznosít
suk, ahol a gyesié talajok megjavi 
tasara a zöldtrágyázás- szoba jöhet. 

A biborherét a nyar vége l-e ; 
augusztus végén, szeptember elején 
vetjük. Erőretemeoye ntud.zeript ka- | 
lasz s. A vetőmag szükséglet kat. • 
holdankiot, mint' fentebb már emli ' 
tettük 90—9* kg. A talaj elókeszi ése 
és 'a vetés más apróbb magu pillan
góssal aetTtíos módoo történik. Istál
lót ragyát rendszerint nem adunk, 
alája, mert akkor a biborhere nem : 

gyújt a le-egőből nitrogént, vagy csak : 
nagyon keveset, mar pedig a pillangós 
termesztésével célunk az is, hogy a 
talajt nitrogénban gazdagítsuk. Ellen-

A magyar ' ben adjunk a biborhere afá vető-
eddigi oagy j szánt iskor 150—200 zg. szuperfosz 

0 latot kat. holdanként ás 80—100 kg. 
1 40 százalékos kálisót, vagy 60—80 
I kg. 'kénsavas káliumot. A tálai mész-
i tartalma iránt nínoseuek különösebb 
j igényei, lóri a mésszegény állapotot 
•' ia, ennél fogva Ggyelmet érdemel ott 
í is, ahol más mészigényesebb pillán- j 

gós nem termeszthető, a csillagfürtöt 
• pedig," ameiy tudvalevőleg a meszsze ' 
• géoy talajok értékes zöldtrágyaoövé- j 
! nye, valamely oknál fogva nem tud- / 
i juk termeszteni. A biborhere tavasz-A 
j szal korán fejlCdik, április végén, . 
> május elején mar alászántható. Otána I 
i 'még termeszthetünk kapa , pl. rövid . 
• tenyészidejű tengerit, vsgy takarmány- • 
! növényt, ugy hogy a. vetésforgó sor-

reodjét a közbeillesztett zöldtrágyá-
! zassal nem kell megbontanunk, miután , 
! a helyes vetésforgónál a kalászos j 
! etán kapábt vágy takarmányt ter ; 
• mesztűnk. Ily módon a biborhere i 
; beillesztésével uem kell lemondani : 
j az egész évnek a. terroéséröL" 

A biborhere, mint talajgazdagitó j 
értékesek közé tartozik. I 

vizsgalata- szerint 
100 rész földfeletti termésre _ esik 
70—100 rész gyökértermés gyenge 
talajon. A tápanyagban gardag tala
jon a gyökér mennyisége a földfeletti 
részhez viszonyítva kevesebb, 100 
részre 50—80. A talaj nitrogén gaz
dagodása ugyancsak dr. Villái Ödön 
vizsgálatai szerint sok vizsgálat átla
gában 49 kg-ot tesz ki. Ezt a bíbor
here majdnem teljes egészében a 
levegőből veszi. Olyan mennyiségű 
nitrogént viszünk tehát a biborhere-
vei a talajba, amennyit másként pl. 

született 
kard éle, mely minden 
világrerseoyeú megtartotta féuyét, 
ugy most ia veretlenül csillog. Kard
csapatunk derekas nehéz küzdelemben 
megvédte világbajnoki cimtt és ezzel 
hetedik olimpiai bajnokságot szétes
tek hazánknak. 

'Péntek reggel megkezdették a 
kard egyéni verseny selejtezőit. Foly
tatódnak az ökölvívás döntő küzdel
met Délután sor kerül- a magyar
német döntő vízipóló mérkőzésre. 
Ugyancsak péntek délután az.evezőé 
versenyekben is világbajnokot avatnak. 

Az említettek közül minden 
versenyszámban van a magyar szín
űek képviselője. Bízom abban, hogy 
jövő heti számunkban ujabb magyar 
diadalról számolhatunk be. 

Az Összes nemzet, rauglisztá-
ján eddigi hét bajnoksággal 3—4 
helyen áll nemzetünk. Szomszédaink 
irigykedve figyelik 9 milliós kis nem
zetünk fiainak berlini nagy sikereit. 
Ezt a helyezést vajószioü megfogja 
tartani további aikereiiel veraéoyző-
gárdáuk. I növény is az érté 

A további diadalok b««zárn'olá--^-Brr-Villaz Ödön 
saról, amiben, most akadalyoz^eheti 
korábbi lapzárta, bízom benne, hogy 
a jOrö héten nem túlzott remények
kel, de ujabb 2—8 magyar győze
lemről számolhatok be kedves olva
sóinknak. 

Bízzunk vizipolozóinkban, a ma
gyar kard és a magyar ököl na y 
erejében. 

I 
T u & U k ^ S , i » z d a r ^ I ^ b r 1 ! k o S l J i I 1 0 0 q » I T tudjuk.—jeientöe-J gazdának eisosoroan—a—költségekkel p g ^ p é t i sóval tudnánk megadni. 
Lgós. takarmány- kell számolni. Ha ezt a szerapoctot | a . « knuiáo^M . I . = » Í 

I mérlegeljük, a zöldtrágyázás gyn- a 
legolcsóbb talajjavítást eljárásoknak. 

Ha a költségeket vizsgáljuk, 
tisztán a zöldtrágyázás költsége 1 
kat. holdra vonatkoztatva átlagban a 

Nagyon értékes a pillangósok | A zöldtrágyázás főként akkor olc-ó, 1 k o > ' e tkezőképeo alakul: 1. vltflmag 
képessége is, hogy a gyökereiken élő I ha a zöldtragyakéot alkalmazott no-
baktériumok közreműködésével a 
levegő nitrogénjét le tudjak kötni és 
igy a talajt ezzel az értékes növényi 
tápanyaggal gazdagítják, a visszama
radt gyökér és tarló maradványok 
pedig elkorhadásukkal növelik a talaj 
televéoytnrtalmál Az iatállótrágya, 
mint tudjuk a legtöbb gazdaságban 
nem elegendő, a műtrágyák- sikeres 
alkalmazása viszont megkívánja a talaj 
megfelelő teleréoytartalmát. 

A nitrogén gyűjtés mellett épen 
a televéoytartalmat kívánjuk fokozni 
az úgynevezett zöldtrágyázással, mely
nek lényege mint tudjuk az, hogy a 
trágyázandó területen alkalmas nö
vényt, rendszerint pillangóét termesz
tünk-és ezt java virágzásában ala 
szántjuk. Különösen a lasa homok
talajok szegények növényi tápanyagban 
és televényben egyaránt. Itt van tehát 
leginkább jelentősége a zöldtrágyá-
sásoak, mellyel a talajt minden kü
lönösebb aahézség ée befektetés nél
kül megjavíthatjuk. Ha a zöldtrágyá
zást kiegészítjük foszfor és szükség 
esetén káli tartalmú műtrágyákkal, 
akkor munkánk eredménye fölér egy 
jó istállóira íjazás értékével. 

, 20 kg. biborhere á 35 fillér 7 P, 2. 
vény vetőmegia olesón all reudelke- ; T a i a j 0 | ö k é „ i l é B retéei munkák 6 P, 
zésűnkre. Legolcsóbb az a mag, amit I 3 Zöldtrágyanövény alászáotása 6 P 
magunk termesztünk, amiért tehát 
nem kell pénzt kiadni. Ha pedig vá
sárolói vagyunk kénytelenek a vető
magot, akkor art kell néznünk, hogy 
mely pillangós féleség magjának a 
beszerzése a leggazdaságosabb. Itt 
azt is mérlegelni kell, bogy a zöld
trágyázás olcsóságánál nemcsak a 
vetőmag ára jön tekintetbe, hanem 
az a körülmény is, bogy a zöldtrá-
gyauövény a termelés sorrendjébe a 
rendes vetésforgú megbontása nélkül 
beilleszthető legyen. 

Ha miodeseket figyelembe vész
esük, akkor a . különböző pillangós 
féleségek között zöldtrágyázás céljaira 
ez idő szerint a biborherét kell első
sorban említenünk, mert ennek magja 
mostan rendkívül olcsó, lévén a ve
tőmag ára jelenleg 82—86 fillér k i 
logrammonként A vetőmagsrü taéglst. 
kat. holdankmt 20—34 k., kereken 
tehát 7 pengőt tesz ki as 1 kat 
holdra szükséges vetőmsg á r a Máa 
években a biborheremag éra "a mos
taninak kétszerese szokott lenni, sok
szor még több ia Indokolt tehát, 

Összesen 10 P. 
Ha figyelembe vesszük, hogy 

ssámitáseok szerint 9 P költség el
lenében mintegy 40 k g . "tiszta nitro
génnel gazdagítottuk, azonkívül jelen-
Ü k é n ; mennyiségű televénytartalom 
is áll elő, ngy arra az eredményre 
jutunk, hogy a biborhere mint zöld-
tragyanüvéuy a talajerő fokozásának 
egyik legolcsóbb és leggazdaságosabb 
eszköze. A fószlor és káli műtrágya 
értékelésétől a költségek számításánál 
el kell tekintenünk, miután az a zöld-
tragyauövónnyel -együtt a talajban 
visszamaradt a következő növényzet 
számára. Persze másként alakul a 
költség számítás abban as esetben 
ia, ba a zöldtrágyacövény beilleszté
sével egy egész évi, vagy legalább 
fél évi termesről le kell mondanunk. 
A biborheréoél ettől e költségtől el
tekinthetünk. . 

lóüi Lajos 
•ezőgazd. kamarai titkár. 

Hirdetéseket felveszünk. 

A talaj á r j a . 
A növények víz nélkül ttu-g 

nem é lhe tnek és mégis azt lat-
jak , bogy melyen gyökerező nö
v é n y e k , a legnagyobb- s zá r aza i -
got 18 állják. Különösen feltűnő, 
oogy vá rosokban aszfalt közé 
ékelt fák is s zépen díszlenek, 
pedig nem is öntözik azokat. 
Ezek a talajvízből, a talaj árká
ból veszik a s zükséges tápláló 
nedveket. ->*----,. 

A talajvíz nem tiszta víz. 
Rendszerint oldva tartalmaz nö
vényi tápláló anyagokat. A talaj
víz oem is marad egy helyben, 
á l l a o d ó a n mozgásban van, a talaj 
ré tegezödése szerint lassan folyik 
a talaj ár ja , a mé lyebb pootok 
felé, ezért lehel növény i élet 
ott is, ahol hoesxabb ideje oem 
volt eső." 

De másik mozgás i i r á n y a is 
/van a t a la jv íznek . Ha eok a 
c s a p a d é k , ez a talajban lefelé 
mozog, ha pedig kevés a csa
p a d é k , ngy különösen szá razabb 
v idékeken páro lgás folytán a 
ta la jvíz felfelé sz ivárog és a 
benne oldott n ö v é n y i t ápanyagok 
a víz e lpáro lgása után a felta
lajban fe lha lmozódnak . Ha káros 
sóka t is tartalmaz a talajvíz, 
tsziksó v i rágozhat k i a talaj fel
s z ínén . • -

Ha azooban sok az eső, 
akkor fordítva, lefelé halad a 
víz. A szénsavva l telített esővíz 
jól oldia a talajban levő növé
nyi táplá ló anyagokat é s azokat 
lemossa az altalajba, a 'talaj 
á r j ába . Ezér t s zegények , sová
nyak a c s a p a d é k d u s vidékek 
talajai. 

Ezídén ná lunk is sok volt 
az e s ő , nemcsak tavasszal, de 
n y á r o n is, ez a sok c s a p a d é k 
pedig kimosta, ki lúgozta a felta
laj kész növényi l á p a n y a g a i t . 
Ennek köve tkez tében a n ö v é n y e k 
kü lönösen fej lődésük kezde tén , 
nem ta lá lnak majd e legendő 
k ö n n y e n felvehető táplá lékot . A 
t r ágyázás ra ' ez ídén t ehá t nagy 
gondot kell fordítani é s mint
hogy k ö n n y e n felvehető tápláló
anyag csak m ű t r á g y á k b a n van, 
a m ű t r á g y á z á s ebben az évben 
e l nem mulasz tha tó . 

Baromfi export vásárokat ren
dez az idén ís a Felsődunántuli Me
zőgazdasági Kamara a külkereske
delmi hivatallal egyetértőleg,miután a 
múlt évben a vásárok nagyon jól 
sikerüllek. A. vasmegyei gazdasági 
egyesület kérdést intézett a külkeres
kedelmi hivatalhoz, bogy nem-e le
hetne ezen vásárokat ez idén is meg 
rendezni, amelyre a kedvező válása 
már meg is érkezett. Az időpontot a 
külkereskedelmi hivatal később lógja 
megállapítani. 

Járásunk állategészségügye. 
Jelies havában járásunk állategész
ségügye általában kedveső volt, a 
lépfene fellépett Kemeneeszentpéteren, 
Pápóoon, seroegő üszög Jánoshásán, 
aertéeorbáod Ostflyasszonylán. As 
állatkivitel még jobban viasza eseti a 
• o l t hónapihoz képest. ' _ 
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A Vezér hivatalában. 
Gömböt Gyula miniszterel

nök hétfőn délelőtt friss egész* 
ségben vette ét hivatala vezeté
sét több hónapos betegeskedés 
után. , . 

Aa—egé*z nemzet aggódö 
figyelemmel figyelt fel a minisz
terelnök egészségi állapotára, 
mert az ő erős vezérlő egyéni
sége hiányzott a politika po
rondjáról. A betegsége alatt po
litikai ellenfelei és az ellenzéki 
lapok a párt egységét akarták 
megbontani különböző módsze
rekkel, remélve, bogy akkor a 
Vezér és politikája elszigetelődik. 
Nem érthetjük, bogy eme válsá
gos külpolitikai viszonyok között 
a nemzet hivatott vezére ellen 
egyes - politikai pártok vezérei 
éles harcot akarnak indítani, 
holott az a nemzet mentő éa 
túlfeszített mnnka még a külföl
dön is elismerést érdemel ki. 

A történelmi idők előesté-
lyén, amikor a nemzet egyete
mének, jövőjéről van szó, ön és 
céltudatos nemzeti egységre van 
szükség, nem pedig széthúzásra, 
mert a revízió a kapunkon ko
pogtat, készen keli lenni a leg
nemesebb harcra, bogy hazánk 
ujabb ezer éves jövőjét megala
pozhassuk. 

A Vezér hivatalában—van, 
uj erővel folytatja a megkezdett 
alkotó m un Kát, amely alkotó 
munkáért könyörög az Egek 
Urához a nemzet minden haza
fias rétege. Üdvözöljük Gömbös 
Gyulát hivatalba lépése alkal
mából és szívből kívánjuk, hogy 
nehéz alkotó munkája' az egész 
vonalon teljesen sikerüljön s ő 
légyen a kiválasztott férfiú, 
átvezet bennünket szebb és bol
dogabb jövendőbe. 
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Boldogasszony ünnepe 
miatt lapunk ma reggel jelent 
meg. 

Személyi hir. Dr. Csorba Gás
pár miniszteri taososus, kir.pSuzOgy-
igazgató szerdán hivatalos ügyekben 
varosonkba-i tartózkodott. 

Plébános beiktatás. Tanay Fe
rencet, az alsósági' róm. katb. hitkéz-
seg aj plébánosát Sasát István napján 
as ünnepi iatentiastelet keretében 
iktatja be plebánosi tisztségébe dr. 
Rogacs Ferenc prelatus-kanonok, egy-, 
bázmegyei főasperes. 

Dr. Gsrlits Elek főszolgabíró 
asabadsagáröl haza érkezett s hétfőn 
délé.őlt átvette hivatala vezetését. 

Ev. ssyházi hlr. As ev. temp
lomban vasárnap délelőtt az isten
tiszteleten Bició Fersne negyedéves 
"gyetemi hallgató prédikál. Ás Isten-
tisstelet után offertorium lesz, amely 
a soproni av. tbeofógns otthon javára 
lesz fordítva. Ugyanakkor Hubert 
István a lelkese Zalaegerszegen hir
deti aa Igét 

Esküvő. HersfaJd látván celldö
mölki tüszerkéreskedé és Lovas Ró-
zsttra angusztui 20 án délután fél 8* 
őrskor tartják Ssombathelyen esk«-
Tőjnket a Weaselényi-utea 6. 
akásukon. _ • 

Evaaoélikuajptsrtlszttí^^ 
i m a Remenessömiénben, melyen Bá-

csi Sándor lelkész prédikál, atánna 
P"dig e r egyházközség megejti as 
üresedésben levő tanítói állasra a 
jelölést. 

Finn lelkész Celldömölkön. Hét
főn délelőtt Turóczy Zoltáu győri 
lelkész kíséretével nálunk tartózkodott 
Rinne Karoly finn lelkész, mint állami 
kiküldött, aki a jövő évi finn ugor 
kongresszus e.őkészitését intézi. Az 
evang. lelkészi hivatalban a lelkész 
vendégei voltak, a templomokat, is
kolái 8t, a hősi emlékszobrot és az 
i l j . otthonokat tekintette meg és el
ismeréssel szólt róluk magyar nyel
ven, mert már kis mértékben birja 
nyelvünket. Innét a déli vonattal 
tovább utaztak a Balaton mellé. 

Vonatok bevezetése Szeat Ist
ván napjára. A mav. igazgatósága a 
Szent István ünnepi nagyobb utas 
forgalom lebonyolítása érdekében a 
Budapest l éé közlekedő személyvo
natok szerelvényeit megerősíti és 
külön vonatokat is állított bé s igy 
a Celldömölkről augusztus 10-éo 88 
óra 50 peretor induló 1319-esszamn 
személyvonat Bodapest Keleti pálya
udvarra két részben közlekedik. A 
mentesítő vonat 20 án reggel 5 óra 
43 perekor, a rendes* vonat pedig 
reggel 5 óra 53 perckor érkezik Bu
dapest Keléti pályaudvarra. Az 1330. 
szamu személyvonat Budapest Keleti 
pályaudvarról szintén két részben 
közlekedik, a másodrész Győrbe már 
1 óra 18 psrczor megérkezik. 

A Rábába ölte magát. Az el
múlt szerdán meghaló, tragédia ját
szódott le Caöage községben. Varga 
Sándor 25 eves löldmives, aki fuva
rozni is szűkült, -szerdán - mull -egy 
hete vslami csekélység miatt fi«sse-
különbö ott édesanyjával, aki ssém-
reháuyáeeal illette fiát. Efölötti elke
seredésében eltávozott kerékpárján 
hazulról, az mondotta édesanyjának, 
hogy öngyilkos lesz. Útközben is 
minden jóbarátjától és ismerősétől 
elbúcsúzott, mindenkinek elmondotta, 
hogy öngyilkos lesz, mert az élet 
már terhére van. Egy ismerőse sz 
Öngyilkosság pillanatában msg akarta 
akadályozni, de erélyesen rátámadt 
as illetőre, hogy akkor őt is bele
rántja a Rábába. A család tagjai 
eltávozása oláh azonnal keresésére 
indultak, de bolttestére sem akadtak, 
a saerenusélleuOl járt fiatalember 
holttestét csak szombaton délután 
vetette ki a Raba vize, hétfőn temet
ték óriási részvet melleit, A tragikus 
sorsú fiatalember 1920. év januárjá
ban, a hideg téibéu sertéseket szállí
tott Sopronba, ekkor elfagyott keze, 
lába, ugy hogy le kellett operálni 
majdnem minden kés és láb ujjait, 
ame.y operációt hősiesen állotta ki, 
józan, törekvő, dolgos ember volt, 
mindenkin segített s családja iránt 
is nagy részvét nyilvánult meg. 

CsÓBakkerasztelés és tábortűz. 
Az alig egy hete hazatért Ostffy 
cserkész csapat szerdán tartotta as 
uj munkaév első csapat gyűlését, 
amelyen döntöttek a csónakok helyi 
be nutatasa, illetve keressteléae éa a 
tábori beszámoló tábortűz megtartása 
felől. Mindkettő most vásárnap, 16 án 
lesz. A két -s? ját késiitésű csónak a 
Marton-féle téglagyár nsgyvizén d. u. 
4 órakor (a bazaltbányai vonal mel
lett) lesz a nagyközönségnek bemu
tatva, a tábortűz pedig a sportpályán 
less 8 óra" Után, amelyre esnion is 
szeretettel hívja és várja' a csapat 
jóakaróit és barátait a -parancsnok
ság. Jó munkát 

A szegedi ünnepi Játékokra 
indított filléres gyoravnnatra varosunk
ból 12-en váltottak jegyet 

. . Az ev. Ifj. egyesület nyári 
aaámu I táncmulatságát ma, szombaton este 

i tartja a Oriff-ssállodában. 

13-au e.-io tartotta az evsug. ifj. 
egyetület e hónap választmányi gyű
lését, amitor is az Otthon munkála
tainak a befejezéséről és ezzel kap 
csolatban ünnepélyes felavatásáról, 
me|v szeptember elején l.-sz, valamint 
a fplyó ügyekről tárgyalt. Az Uni.ép
ség" részletes műsorát legközelebb 
ismertetjük. 

Az Ostffy cserkészek hazaér 
kéziek. Az alig pár éves csapat, mely 
minden hazafias és ünnepélyes meg
mozdulásban örömmel és nagy SZOl-

j gálaUeéZséggel résztvesz, szolgálva a 
• közérdek - , — most az egyszer egy 

évben — mása a csapat vonult vist-
bza, hogy tagjainak ie.li és testi fel-

i üdüléssel, az elkövetkezendő uj mnnka-
| esztendőre erő gyűjtéssel szolgáljon. 
< Az idei nyári táborát a kis Rába 

melleit a vicai malomnál (Sopron m\ 
ütötte fel. Mint már jetztük a csapat 
Vízi Örse Berzsenyi M. parancsnok 

! vezetésével Sárvártól a sajátkészítésű 
- csónakon tette meg az ntat a laborig 
1 a többiek pédíg kocsin mentek. Aa 
; első nap az nj honfoglalással, vagyis 
i taborveressél tellett el. A • vizesek* 
' másnap érkeztek meg (ugyanis a 

malmoknál és duzasrlóknál idővesz 
teségok volt) ettől kezdve két hétig 
együtt volt á csapat, változó létszam-

i mai, aszerint, hpgy kinek milyen 
I »jószivfl« boZátartozói vagy főnökei 

voltak, (volt aki kéthetes szadadsagot 
! is kapott). Í ' S időt amennyire "ehetett 
' jól kihasználta a csapat. A délelőtt 
i rendszerint oserkészkédéssel, h.adijá-
' ték, egyéni és őrsi akadályversennyel, 
) terepmegfigyeléssel, forgósziopadi to-
I vabbképzéssel tellett el. A délutáni 
': szabad időt pedig a fürdés, a helyű

ket jól megállt csónakokon való kel
lemes csónakozás és a fiuk által ké
szített >sporlpályán« való edsés töl
tötte ki. Megtekintették a szemazédo* 
Mihályiban az olajlurásokat is, a 
munka azooban jelenleg éppen szü
netel. A veszélyesnek : jelzett Rába 
egyáltalán nem volt az, sem a más
fél napos ntat csónakon megtevő, sőt 
ezek számára élményt jelenlett és 
ast sajnáltak, hogy nem az egész 
csapat tett meg csónakon az utat, 
sem a fürdőző és csónakásó -szára
zoknak«. Igy azután a minden baj 
és nagyobb baleset nélkül érkeztek 
haza, de must már az egész csapat 
éa a legtöbb őrömet szerző csónakok 
is, két kocsin az elmúlt héten. A meg
ujultán hazatért cserkesz fink ezúton 
is köszönetét mondanak mindazoknak 
akik bármilyen módon is lehetővé 
tették azt, hogy ebben á nehéz idő
ben is nyári táborozással fejezhették 
be évi cserkész munkáinkat Részte
leteket, fényképeket rajzokat a csa
pat plakát ojság az •ÜstOkős« au
gusztusi száma hozza 

Ref. Istentisztelet lesz jövő 
vasárnap délelőtt az Árpad utcai nj 
ev. Iskolában. Prédikál ólé Sándor 
papai leikéss. Az istentisztelet után 
közgyűlés lesz, amelyre ezúton hívja 
meg tagjait az egyházközség. 

Reménytüzek. A Balatoni Egye-
sületek Szövetsége Magyaronság ez
redéves határainak visszaállítása iránt 
való tőrhetetlen magyar remény k i 
fejezéséül Szent István napja előtti 
szombaton, augusztus 16-én este 9 
órakor, mint tavaly, ez évben is R»-
ménytüieket kivan gyújtani a Bala
ton körül. A Szövetség most felkérte 
as alispánt, hogy az illetékes atsófoku 
hatóságokat a szükséges engedélyek 
kiadására felkérni s a hazafias moz
galmat erkölcsi támogatásban része
síteni szíveskedjék. Minden balaton
menti község gyújt Remény tűzet 

Leesett a szekérről Takács 
Lajos 11 éves alsósági gyermek ját
szás közben, jobb kesa alsaárbsn 
eltörött A celldömölki közkórházba 
beszállítottak. 

A gyümölcs 
é l v e z é s e 

a mai iilék táplálkozási rendszeré
ben előtérte JterWt. Bogy léha: 
a tél Idejére is ellessek magunkat 
bi-aó befőtt és gyümölcsízzel, az 
bkos háziasszony ut évüzedek 
6tá bevált 

Dr. ÖtfrfcER-féie 
be?Ő2öport 

használja. 
A befézesnél ügyelni kelt árra. 

nögv a befózóport no Tózztík. 
hanem csak rélóldva keverjtlk 
belé a forró masszába. 5 kg.' 
készítményhez 1 csomag Dr. 
Oetker* féle bofózúport használunk. 

A Dr. Oetkér-féle befézőpor 
minden fuszortlzlotben kapható. 

Gyümölcsevés fontossága. Ér
dekes indítványt terjesztett be .á na
pokban a szegedi polgármesteri hiva
talhoz őr. Bérécs Péter szegett orvos, 
az indítvány célja a gyümO'csnek 
népeledelé való tétéle, mert a gyü
mölcs cícsó és vitamin dus tartalmú. 
Az indítványnak másik része: az 
olcsó gyümölcsnek lekvárrá. Való bé?.' 
főzésé, hogy az Ínségeseket lekvárral 
a téli hónspokra ellálhas-ék. Az 
érdekes és hasznos indítványt Szeged 
városában bizonyáta megvalósítják. 
Felfigyel erre az egész ország, ér . 
Bereez orvos ia felhívja a figyelmet, 
hogy ezen közhasznú indítványt az 
egész ország terülő lén valósítsak még 
a hatóságok. 

Iparigazolványt nyert Polgár 
József celldömölki lakos kávésiparra, 
mig özv. Nóvák-Ferencné kávésiparát 
beszüntette. 

A szombathelyi m. kir. csend-
örkerülstl parancsnokság augusztus 
1-iki hatállyal Ikerváron osendőrko-
lőnitményt állított fel. . 

Kemenesszentpéteren vérhas 
megbetegedés fordult elő. -l-

Eltünt elmebeteg. Matetios I m 
re beledi illetőségű elmebeteg L hó 
8 án Beled községből eltűnt, feltalálás 
esetén a beledi község elöljárósága 
értesítendő. * 

A Pesti Tőzsde uj számabaa 
Bon József dr. Makai Ernő, Szvíezsényi 
Zoltán, dr. Horváth Istvén ée mások 
nyilatkozuak. A részvény, kötvény éa 
sáloglevélpiaeról, a gabonatőzsdéről, 
határidőüzlétről érdekes információkat 
közOl a lap, emelynék textil, bizto
sítási, vegyészeti, vas- és gépipari, 
hitelélet rovatai is igen érdekesek. 

Élelmiszer razzia Celldömölkön, 
A törvényhatósági vegyvizsgáló- állo
más kiküldöttje csütörtökön Celldö
mölkön élelmiszer vizsgálatot tartott, 
lej, tnró és vaj mintát v«tt vegyvizs
gálatra. 

Felvétel a Márta Diákotthonba. 
A budapesti IX, ker. Liliom u. 18. ss 
alatt levő Márta Mater Diákotthonban 
megüresedett helyekre, az 1936—37 
tanévre szótő felvételi kérvények aug. 
25-éi- beadhatók. Pályáshatnak ely 
szegénysorán, példás' viseletű és jó 
előmanelefű egyetemi ée főiskolai 
(férfi) hallgatók, kik tanulmányaikat 
Budapesten végzik. A szobák 2—8 
személyesek. A város közepén. aa 
egyetemekhez közel lekvö szép kertes 
Otthonban, hol külön tanuló, társalgó 
éa fogadószoba, fürdő, zuhanyozó 
fűtés és gázrezsó használat szolgálják; 
a hallgatók kényelmét, a bentlakáa-
dijtalan. Bővebb felvilágosítást kész
ségei nyújt postán is (vélaszbélyeg 
mellékelendői) az Otthon igazgatója 
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Nyolcórás munkaidő a cipész-
Iparban. A 25800. 1986. Ip. M. sz. 
rendelet a cipész, csizmadia ás cipő
felsőrész ke.-zitő, valamint a papucsos 
iparban a napi nyolc, illetve a heti 
negyvennyolc árai munkaidő beveze
tésit tette kötelezővé. A celldömölki 

/ érdekelt iparosok a rendelet értelme
ben a munkát reggel 7 órakor kez
dik és délután 4 óráig dolgoznak egy 
órai ebédidő beszámításával. Mint
hogy a rendelet értelmeben délután 
4 órán tol az ipari azemelyzet fog
lalkoztatása tilos, a fenti időn tul 
Tégzett munkák után túlóradíjat kell j 
számítani. Az érdekelt iparosság lel- | 
kéri a közönséget, bogy a munkákat | 

- lenti munkaidőn belül vigyék az ipa
rosokhoz, mert különben csak a túl
óradíj felszámításával tudják a mun
kát elvégezni/*^ ' . 

Vadászjegyet váltottak a héten 
a főszolgabírói hivatalnál: Vargyay 
Gynla eegédjegyző Egyházashetye, 

. Somogyi József vadőr Magyargenos, 
László Dezső földbirtokos Magyargenos, 
Hargitay Ferenc rk. káplán Kemeocs-
mihalyfa, Barta Alberfmáv. főintéző 

' Celldömölk, dr. Vértesfi László st. 
főtisztviselő Mesteri, Ladányi Ferenc 

„uradalmi iniéző Kemeneaszentpéter, 
Németh István vadőr, Kallós Gyula 
vadőr, Kies Zoltán erdőőr Kenyéri, 
Molnár Ferenc vadőr Szergény, Va-
dáezy Pál vendéglős Nagyairnonyi. 

Erdöörök jutalmazása. A föld-
aivelési miniszter rendeletet adott ki, 
bogy a hosszú és kifogástalan szol
galatot teljesítő erdőőröket oklevéllel 
fogja kitüntetni, esetleg pénzjutalom
ban részesíteni. Azon munkaadó, kik
nek szolgálatában ilyen erdöörök 
állanak, szeptember hó 16 ig kérvé
nyüket adják ne a főszolgabírói hi
vatalhoz. 

di i _ : EsküVÖ. Ma tartja eaküvőjét a 
helybeli plébánia templomban Krepsz 
Sebestyén celldömölki bádogosmester 
Varga Amáliával. 

— Kemenesmihályfa község 1936. 
évi pótköltségvetését a vármegyei 
kisgvülés jóváhagyta. 

' Hirtelen halál. Kovács Pál kia-
kunszentmartoni lakos, aki a Karakó 
községen keresztül vonuló nemzetközi 
útépítésééi volt alkalmazva, hétfőn 
hirtelen elhányt. Az orvosrendőri vizs
gálat szívszélhűdés! állapított meg. 

Főiskolai Internátusok. A Soli hintünk és hóiyagpepirral^t jnente^ 
Deo Glória Főiskolás Internátusok 
missziói szükségből születtek, hogy a 
Budapestre özönlő és itt tanulni vá
gyó református főiskolás diákságnak 
központi fekvésű, baráti és családias 
otthont biztosítsanak. Ma már 50 
személyes fiúinternatus és 22 szemé
lyes leányinternátus varja* az egye
temi és főiskolai diákságot. Az ioter 

átosok célja: lelki, világnézeti, nem
zeti, kulturális, szociális nevelés. A 
Bninternátus IX. Üllői-ui 25. Telefon 
l _ g 5 _ 0 — 2 3 , évi 210 pengőért, a 
leányinternátus VIII. Üllői nt 14. 
Telefon 1—81—2—70, évi260P-ér t 
nyújt lakást, fűtést, világítást, as or
vosi, bölcsészeti, jogi kar szomszéd
ságában, közel a Műegyetemhez és 
az egyetemi, Széchenyi As Fővárosi 
Könyvtárakhoz. Kettes, hármas és 
négyes szobák. Lelkészi, tanari, orvosi 
felügyelet Az internátuiokkal kapcso
latos SDO Menzán (Kálvin-tér 8). 
havi 26 pengőért teljes ellátás (reg
geli, ebéd, vacsora) kapható. Külön a 
reggeli 16, ebéd 46, vacsora 30 fillér 
A legkiválóbb diákok részére oéháoy 
alapítványi hely. Részletes lelvilágo 
sitást aa egyes internátusok és a SDG 
ioternátnsok központi vezetősége IX. 
Kálvin-Ur 8. I . Telefon- t - 8 6 — 2 — 
98 ad. 

A celldömölki 
tegforgalma 79—69—í 
a mult három hóuapbi 

Hfiel emlékművel kombinált 
artézlkutakra pályázatot hirdet a 
Turul Szövetség Kozma Miklós 
belügyminiszter a közelmúltban a>.t 
a gondolatot vetette fel, hogy a ma
gyar falvakban á hősi emlékczüvet 
egy olyan artézikut terverei kellene 
kombinálni, amely kut müvéezi 
szobrászkiképezéstel egyszersmind 
kegyelettel adózna a világháború 
elesett bőseinek is. A Turnl Szövetség 
Egészség Vonata előkészítő bizottsága 
dr. Végvary József országgyűlési kép
viselő elnöklésével, dr. Dérezy Ferenc 
országos vezér indítványára elhatá
rozta,-hogy a belügyminiszter elgon
dolásának propagálására pályázatot 
hirdet egy hősök emlékét megörökítő 
artézi kútra, azt is elhatározta a Szö
vetség, hogy a pilyadijnyr )s mo
dell az Egészség Vonata végig viszi 
az országon, majd a Magyar Nép 
Hete kiállításán is kiállítják. Á pá
lyázat feltételeit az előkészítő bízott--
ság a legközelebbi napokban nyilvá
nosságra hozza. 

Vármegyei kisgyűlés. A hétfői 
vármegyei kisgyűlés jóváhagyta Al 
sóság nagyközség határozatát a sér-
téapasztor kórházi költségeinek átvál
lalásáról, Magyargencsét a husvizs-
gálati szabályrendelet megalkotásáról, 
Celldömölk nagyközségét a járdafenn-
tartasi járulék töt lés érői. ftfersevátél 
a Mereerát—Kemenesszeutmártoni nt 
céljaira vásárolt ingatlan vételárelő
legének törléséről, Pápócet a szili 
vizierőt hasznosító szövalkezet flzlet-
résr.jegyzőioek csődegyességéről (a 
kOzség átvállalta Bajnok Petra vics 
volt üzletrészei után is a fizetést, 
amelynek megtagadása az egész egy
ezséget veszélyeztette volna, amint ez 
a kisgyűlés mnlt havi ülésén megál
lapítást nyert) Megsemmisítette a 
kisgyűlés a pápóci községbiro válasz
tást jogszabálysértés miatt. 

Szilva: 4 kg. jó érett, egészsé
ges és kendővel szárazra tOrölt szilvát 
magjától megtisztítunk, 1 kg. cukorral 
mégszórunk és ledett edényben egy 
napig hűvös helyen állni hagyjuk. 
Másnap tiszta téaűitb.Bn puhára főzzük 
és a tűzről levéve, egy ciomag Er. 
Oetker fele befőzóport keverünk bele, 
Azonnal üvegekbe töltjük éarhá kihűlt 
rum, arak, vagy szeszben áztatott 
papírlapot fektetünk a tetejére, melyre 
kevés Dr. Oetker-féle befózöport 

Szent István napján a borbély 
és fcdrászüzletek egész nap zárva 
lesznek. . . 

M-agszunt Papa legrégibb ká
véháza. Pápa városa iámét a- rossz 
vis-onyck .következtében egy kedves, 
intim hellyel lett szegényebb, txeg-
szünt a Kossuth Lajos utcában levő 
Elite-kávéház, amely immár nemso
kára 100 éves mu'tra tekintett volna 
vissza, a napokban a rossz viszonyok 
miatt lehúzta redőnyeit, tulajdonosa 
a népszerű Zelinkó Ziiea nem bírván 
megbirkózni a nehéz helyzettel, fel
adta szép mnltra visszatekintő üzletét, 
azt a helyet, ahol a gondtalan ifja-
sag éi a derék kereskedő világ oly. 
kellemesen szórakozott. Talán majd 
ismét akad egy tőkeerős vállalkozó, 
aki megnyitja a régi, kedves helyet 
és vissza varázsolja a rég letűnt 
kedves időket. 

Református középiskolás leány
internátus. A Református Középis
kolás Leányinternátust a Soli Deo 
Gloria Szövetség alapította. 1936. 
május 1 óta teljes lelki, nevelési, 
anyagi felelősséggel — egy a Szövet
ség tagjaiból alakult — szűkebb 
Fenntartó Testület vette ál. E köz
vetlen vezetést okleveles tanárnők," 
felügyelőnek látják el. Rendszeres 
lelkészi, orvosi gondozás. Kő eél a 
Budapeaten nem családi körben élő 
és tanuló leányoknak református 
szellemben, tisztán meghitt osa ádi 
légkörben való nevelése. Évi teljes 
ellátást alupitváoyi helyek révén már" 
600 pengőtől tudunk biztosítani. (Fi- j 
zetések havi részletekben.) Részletes I 
felvilágosítást az.Ic ternatus vezetősége 
Budapest IX. Ferenc krt 12 nyújt 

Vértengerben fuldokló ország. 
a spanyol polgárháború borzalmairól 
renJkivül é r d e k e s .migrazo képekkel 
illusztrált Cikket közöl .Tolnai Világ
lapja uj száma, amely nagy terjede
lemben éa gazdag tartalommal jelent 
meg. A . legkiválóbb magyar irók ! 
novelláin kívül számtalan pompas ; 
cikket, nagyszerű lolyUtazos regényt ! 
és közel 100 képet talál az olvasó a 
népszerű képeslapban. Tolnai Világ- j 
lapja egy száma 20 fillér. 

A Színházi Élet a berlini i 
Olímplászon. Az Olimpiász minden I 
pompája, érdekessége, izgalma mege-

& p o r t . 
SBSE—P. Kinizsi 1:1 (0:0). 

Barátságos. . Vezette: Horváth. 
Szép eredményt ért el az ifjn 

banyai csapat a nagyhuü papai csa
pat elleu. Győzött a nagyobb lelke
sedés, a technika és a tudás lelett 
Az eddigi szép eredményeken fellel
kesülve, a banyaiak benevezlek a 
bajnokságra. 

Kitűntek: Varga, Ösválh, Nagy", 
illetve Tarr, Orbán, Tóth. 

Horváth jó vezető volt 

- CLSE—SBSE I I . 3-0 (2:0) 
Barátságos. Vezette: Heimler. 

.Könnyű, megérdemelt győzelem. 
Jobb volt a celli csapat. 

Atlétika. Mult vasárnap Keszt
helyen versenyzett a vasutas atléta 
gárda. A vasutas színeiben szerepelt 
a hamm ide igazolt pápai Rolla, 
Kohcz és Rnip. Nagy küzdelemben a 
keszthelyiek győztek 62:60 arányban. 

Mai műsor. Szombat: 
Várpalotai Unió —CVSE. 

Barátságos. - - Fél 6 óra. 
A va-ntas revansot akar venni 

a Koipouai kupában elszenvedett 
vereségért. Remélfüs sikerülni fog. 

•_ . Vasárnap. - 2 
i Soproni VSE—CVSE. 

Barátságos. Fél 5 óra. 
A oagyludásu soproniaktól sokat 

fog tanulni a-vasetis. 

.Megejtették a bajnokság sorso
lását, augusztus 23 án kezdődik a 
szezon. Részletesen jövő heti szá
munkban közöljük. (H. Z.) -

Apolló Hangos Mozgó 
Felelős veze tő : Wittmann Andor 

Celldömölk. 

latkor 

ba-Wk 

őrház be-
1574 volt 

aen lekötjük 
Járásaik közegészségügye. Az 

elmnlt' hónapokban a közegészségi 
állapot határozottan javulást mutatott 
A fertőző betegségek száma csökkent. 
Előfordult kanyaró Alsóságon, Egy
házashetye, Celldömölk és Jánosba-
zán, vörheny Celldömölk, Egybázás-
kaazön, nyílt gumókor Alsóság köz
ségben 1 esetben, hasi hagymáz 
Celldömölkön. 

Középiskolás flulnternátus. A 
Soli Deo Glória a Középiskolás Fiuin-
ternátue (Budapest IV. Múzeum krt 
37. Tel. 1—87—1—13, szemben a 
Nemzeti Múzeummal) immár 6 éve 
elismerten kitűnő, elsőrendű ref. szel
lemű 'nevelést, kitűnő ellátást, kőz j 
ponti fekvésű egészséges otthont nyújt. 
A Kel. Gimnázium tanáraiból és a ] 
SDG Szövetség vezetőiből alakoit j 
igazgató tanács pedagógiai irányítása I 
alatt áll. Qrondos lelki, szellemi, testi | 
nevelés a székeslőváros nyújtotta kii-
lönleges lehetőségek felhasználásával, j 
Kirándulások, társas OsszjOretelek, 
naponta séták felügyelettel. Teljes évi ) 
ellátási di j : lakás, ötszöri étkezés, ' 
korrepetálás, felügyelet, stb. 900 P, I 
rel. lelkészek, tanítók gyérnekeineki 
800 P. (Fizetések havi részletekben. ! 
Néhány alapítványi kedvezményes I; 
hely! Részletéé tájékoztatást akár az 
Internátus, akár a SDG Központ ktt d.) 
I X Kálvin tér 8. Tel. 1-86—2—98. 

Aug. 15 szombat, 16 vasárnap: 
A magyar filmgyártás büszkesége, 

Za tou István regénye filmen: 

Budai cukrászda 
zenés vígjáték. Főszereplők: Perczel 

íevenedik azokon a képeken, amelyekét I Zita, Dobos Annié, Somlai Xrthor, 
Gyula, liózoo Gyula, a Színházi Elet Berlinbe küldött fo

tóriportere, Gyenes János küldölt e 
héten a lapba. Csik Ferenc, Csák 
Ibolya, Lőrincz, Kárpathy, Zomborí 
diadalmas küzdelmei sok-sok képben 
vannak megírva a Színházi Elet nj 
s-támában és kedves lényképsorozat 
számol be arról, milyenek voltak 
olimpikonjaink gyermekkorokban 
eaaladi körben és ' a civil éleiben. 
Pataki Károly, a lap Berlinbe küldött 
sporttndósiója kedves cikkben számol 
be az Olimpiász magyar eseményeiről, 
megírja az olimpikonok látogatását 
Rökk Marikánál, azután hogyan druk
kolnak az olimpiászt néző magyar 
nzinéssnők. Morati Lili , Turai Ida stb. 
a Stadionban. Más érdekességek a 
Színházi Elet nj számából: Hatvani 
L i l i ' cikke balatoni fürdőhelyéről. 
Zsolt Béla riportja egy amerikai 
usíóbajnoknűröl, Gralzer Júzsef le
vizsgáztatta Ely Culbertsont a bridge-
királyt elmesportból. Érdekes mozi
rovat, irodalmi élet, Sttela Adorján 
beszamoloj a a Bizánc szegedi szabad
téri előadásáról. Hogyan fedezett fel 
egy 16 éves pesti zeneszerzőnőt 
Irwing Berlin a slágerkírály. Három -
felvonásos darab, kottamelléklet, 32 ! 
oldalas gyermeklap, 64 oldalas rádió- i 
njság, kézimunkamelléklet van még i 
a Színházi Életben, melynek ára 60-
fillér. Előfizetési dij negyedévre 6.50 I 
pengő. 

Kabos Gyula, Uózon Gyula, Pérenyl 
László, Gordon- Zita és Beőihy Baba. 

Kitűnő kiegészítő és Híradó. 
E'őadások kezdete: szomb-loo délután 
4, 6 és este fél 9 órakor, vasárnap 
délután 4, 6 és este fél 9 órakor. 

Aug. 19 szerda, 20 cs í tö r t ek : 
Anny Ondra nagyszerű filmje: 

! Nagytakarítás 
Újvári Sándor bohózatos vígjátéka. 

Porcpás kiegészítő és Híradó. 
Előadások kezdete: szerdán este léi 
9 órákor, csütörtökön esté 4, 6 és 

este fél 9 órakor. 
Helyárak: Ünnepnap, szombaton és 
vasárnap: Támlásszék 100,- páholy 
80, fenntartott hely 60. L hely 40, 
I I . hely 30 és gye.mekjegy 20 fillér. 
Szerdán és csütörtökön: Ketten égy 
jeggyel Támlasazék 120, páholy 100, 
fenntartott hely 70, I . hely "515, I I . 

hel; 30 és gyermekjegy20fillér. 

CeUdbmölk határa körül 
az alsósági határban 
eladó kisrészietekben is 
20 hold jó birtok házzal 
vagy anélkül. Gim a ki

adóhivatalban. 
Nyomatott Dlnkgreve Nándor villanjrerőre berendezett tönyviiyomdájában, Celldömölk. 

t 


