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Felelős szerkesztő és kiadó: DIN KORÉVÉ N Á N D O R
-

Póslatakarékpénztári csekkszámla 44868.

Hatvanmillió pengő
Gróf Teleki Pál miniszterelnök mizsnát, nem . inségségélyeket
néhány héttel ezelőtt érdekes fog nyujlani, hanem egyrészt
' oyilátkuzalot—tett;
arnelyben intézményesen—megszervezi—a~
egyebek között azt is kijelentette, gyermekvédelmet, rendszergon
bogy a háború után Magyaror dozást biztosit a magyar gyer
szágnak ép oly gyors tempóban mekek
tízezreinek.
másrészt
hozzá kell látni a szociális kölcsönöket folyóit szorgalmas,
problémák megoldásához, mint törekvöV de tőkével"nenrrendelamilyen fokozott itamban oldotta kező kisembereknek, bogy ön
meg honvédelmének fejlesztéséi. álló egzisztenciákat alapithasMég javában dörögnek az ágyuk, j sanak. Egyiket családi házhoz
nem tudjuk,' csak reméljük a segíti hozzá.-másiknak talán egy
báború közeli végét és íme vitéz i fogai beszerzésével nyújt életKeresztes-Fischer Ferenc belügy- I lehetőségei, harmadiknak kertéminiszter máris olyan szoeiális-j-szetet, negyediknek'—méhészetet
javaslattal jött az országgyűlés rendez be, tehát olyan támoga
elé, amelyet méltán sorozhatunk tást ad,, ami pillanatnyi, meg
az utolsó évtized legnagyobb alázó segély helyeit egész életre
népvédelmi alkotásai közé.
szóló
boldogulás
lehetőségét
A törvényjavaslat
országos nyitja meg
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Szerkesztőség ,és kiadóhivatal: 1
Celldöireik. Kossuth Lajos-utca 14. s z i a
— Hirdetés dija előre fizetendő.

befejezést nyert, Franciaország . 15
nap alatt elvesztette a háborút A
bábom ¡2 ik napján Paris kapitulált.
Ezzel Összedőlt egy mámorba szö
vögető álom, mely azt gondolta ma
gáról, hogy hivatva van megmenteni
a világot. De csalódott, mert
soha
szerűteg k e d v e z ő k i h a t á s s a l lesz- \• cem
támadhat fel az a rendszer,

törvényjavaslatnak a gyakorlati
életbe való elültetése a kisem
berek Ifz és százezrei részére.
Ezt bővebben tragyarázni nem
is szükséges. Azt azonban meg
kell említeni,—hogy—természet-

l y

JSSSSt

é8 den

k,to

>° »

lőm
""•
.a n é p s z a p o r o d á s .e ™
» Vo z™d Ií t«á «s áI r. a I azóllamot
hirdetve Mammon Isten és
is, mert a támogatást é p p e n a ! z arany hatalmával nyakára fiit a
sokgyermekes családoknak fogja , hiszékeny világnak, de elpusztult
nyújtani- A népszaporodás ügye abban a pillanatban, mikor
pedig.- elsősorban és mindenek kapuihoz megérkeztek a szellem, a
lélek szabadságának nj és győző se
lelett a magyar jövő kérdése.
regei.
Ha Parisnak el kellett bökni, nem a
Hogy a javaslat terheket ró
az államra és természetesen a francia dolgozó nép gyengesége m i 
| terheket- viselő' Tett gekre, ez att történt A francia katona vérét
kiontva Harcolt, meg kellett halnia a
kétségtelen. Ámde elengedhetet plutokrata (a világ pénzeszsákjainak)
lenül szükség van olyan kiegyen- a hadranyaggyároaok, az—ct u l á g . Illő intézkedésekre, amelyek a részről Parisba ösazafntott emigrán
I szociális ellentétek kiküszöbölé- sok világrendjéért, miközben ezek
az nrak szároyrakapvs, sietve
re
I sere alkalmasak. Meg kell tehát pültek tovább egy házzal és ez a
! hozni az áldozatot, amelyet a b á r már nem itt Európában van.
[kor szelleme és a magyarság Itt az ö részükre szállás már többé
nem adatik, legalább emberi számí
nép és családvédelmi alapot
Mit fog jelenteni ennek a J lövője pantncsolólag megkövetel. tás
szerint belátható időn belül nem.
állit fel, Kmelynek célja a sok
Szárnyrákelt Blnm Leo, Reycand és
gyermekes csatUdok intézményes
demokrata társai, akik a legnagyobb
nszilók voltak. Es itt maradt a fran
támogatásán és a gyermekvéde
cia dolgozó nép, az s nép, amelynek
lem feladatainak ellátásán kívül
liai milliószámra haltak meg a leg
a főként mezőgazdasággal fog
utóbbi napok vérzívatarábao és ez a
lalkozó, megélhetésükben veszé
nép lesz majd hivatva megszenvedni
lyeztetett családok boldogulásájövőt, ennek a dolgozó osztálynak
- * - kkell
i
megmenteni -azt, ami még megnak megalapozása, házhoz intmenthető lesz.
tatása és olyan anyagi segítség
Folyó hó 18 áo a Irancia hadse
nyújtása, amellyel önálló egzisz-'
reg parancsnoksága fegyverszünetet
tenciák létesíthetnek.
Június 5-éu reggel indultak el a oroszlánként harcoli, nem csoda te
kért bejelentette, bogy kész letenni
A célkitűzés már önmagában német hadak, hogy leszámoljanak az hál, ha az elbizakodott, még mindig azonnal a fegyvert, ha a francia nép
egyik lőbünfls országsa , akinek nagy- fölényes szövetséges hangadás miatt | méltóságához 'képest megfelelő béksis mntatja az elgondolás nagy része volt abban, hogy Európa nagy- megsokszorozódott a német katona hez juthat
Hitler és
Mussolini
vonalúságát. De még kézzelfog .részének 20 éven kerezztol kellett a ereje, bogy június 5 tői számított müncheni találkozása utan a francia
napon a francia
hadsereg hadsereg' vezetősége kézhei kapta a
hatóbban kifejezésre
juttatják leg-ulyosabb kálváriát járni, hogy 15-ik
német fogságban van béketárgyalások leltéieleit, azt most
ízt a számok, ásók K összegek, , tOnkre menjenek országok, hogy kop. szme,— java
sebesült vagy
halott, az
annyit tanulmányozzak és ha ellogadhatóoak
amelyeket az alap a megjelöli / laljo-nak népek milliószámra, hogy dicsőitett
belga,
francia
erőd- tartják, letesxik a fegyvert,
vagy
célra felhasználni kivan.
1940 súlyos hadisarcot űzessenek a nyer
tes országoknak amellett, hogy vonalak a semmivel lettek egyenlők. harcolnak tovább, ngj; .ahogy . azt
m é g bátralévő hát hónapjában amugyis megcsonkították, a löldre Egy ilyen, á világtörténelemben soha Réyoaud annakidején bejelentette, as
nem létezett fényes győzelmet csak utolsó emberig.
A francia katonák
28 millió pengőt, a jövő évben snlytolták a báborntveszlelt orszá
- i millió. l^g^őX^kezdődően gokat. A mult háborújából mi ma- egy olyan nemzet fiai tudtak kivívni, viszont éserszámTa^dJátTneg- maa

Franciaország
bukása

Fegyverszünetet kérték a franciák
1

1
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bűnük nem volt s mégis mi lettünk végig sértettek az elbizakodott gyó-': egyetlen ágyúlövés után I apííulálnak^fí*^
ki az állami költségvetésből erre \ azok, akit-bünösek- volwnkr-á hábjtt,. zők, zkik._a .valóságbannem is gyöt- |gy esett el Verduo, ahol-ifl-l4W15Ptuk á a s ^ d i g - ^ v é n y b e n i a k U e t :
búzen tudjak; >ogy a- ném«
wmV^r^Mies^ "'ifáglnot^ vonat*-' • "
irra'éaatföf-is
i£,."' amivel
á'fliTvW "arrossíet hárrrnt vesztett untátok-]re»pa1rj«-messzefrancia földön har
collak
a világháború nlolsó napjáig, I összes erődéi utáu fipinál, Belfort,
közölt. Nem kellett ahhoz nagyobb
alap évi bevétele 60 millió iskolai képzettség, történelem tudás, az osztrák-magyar csapatok
pedig i Nancy és' Metz erődéi is.
pengő fölé fog emelkedni. Olyan bogy megértse, hogy mi magyarok az orosz síkságokon harcoltak. Egyet- ,
^
,
±
nagy összeg jut tehát évenként csak eszköz voltunk, rendelkeztek lén ellenséges katona lába nem ta
hagyva vonulnak délleié, elfoglaltak
uda posta a központi hatalmak területét már Franciaországnak az egész ipar
a törvényjavaslatban 'megjelölt velünk, a magyar katonácak
az utolsó napokban. Hogy a háborút vidékét, gyártelepeit bánya t, feg"ép és családvédelmi célokra, kellolt menni, ahova a hadúr paran
mégia elvesztetek, annak súlyos lonfosabb hadi és kereskedelmi kikö
amivel nálunk gazdagabb orszá csa szólt
okai voltak.
-.
tőit éa közel van ut idő, " amikor
—
gok is méltán dicsekedhetnének.
Rajiunk kivül a Német Birodalom
1

A

A nép és családvédelmi alap
a korszellem modern szociális
irányzatához hiven nem ala-

voll az, aki ugyancsak megszenvedte
az embertelen elbánást, nem csoda
tehát, ha mo»t,araikor eljött a le
számolás órája, a német kalona

Lengyelországi háború 18 r apig,
Hollandia, Belgium megszállás 18
napig tartott, Dánia első nap meg
adta magát, Norvégia
megszállása
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egyesülnek az olasz csapatokkal. A
Irancia csapatok mindenütt mene
külnek. Egyrészük svájci
területre .
menekült már ís, másrészük ha te

2, oldal.
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Isten könyve . . .

de igazságosan le.z megoldva itt
minden.
Irta :. RÁCZ BÉLA.
Franciaország háborúja a legrö
Gjönyörködve járom a mezőt'
videbb időn belül végetér, Pétain
tábornagy rádióbeszédben bejelen nézem a szépen szemesedő búza
tene népének, akarruilyeu. súlyosak táblákat amint hajladozoak, emel
világ két lángeszű, bölcs embere, lesznek a bikefeltételek, Franciaor kednek a pajzán szellőcskek szelíd
Hitler, Mussolini rajzoljak meg a szág nincs abban a halyzetben, hogy jaté_ara. 0 yan most a határ —
mint a hu lamzó cceao, mely tele
világ uj térképét, maradék . nélkül, visszautasítsa.' vau sejtelmes ígéretekkel, várakozá
sokkal... Ki is hitte volna, hogy a
hosszú, zord tél, kegyetlen, hideg
tavasz illán még ilyen is lehessen a
mező, a határ. A rémlatűk mar elő- '
re ijesztgették áz embereket: nem
A megszá'lás nem érte váratlanul A 6onek helyzete méz mindig nem, lesz semmi, kiveszett, kifagyott mm- a szemlélő emberiséget, mert amikor tiztató. Nem lehet tudni, melyik de a És az Isten mégis csak meg
megkezdődött a finn háború, már percben csap le újból az orosz ököl, szaporítja népének a -kenyeret, nem
lehetett olyan célzásokat olvasni, mert ne bigyje seuki, bogy az orosz hagyja elveszni a benne bízókat!
hogy ezeket a kis államokat az orosz —Gnn béke soka tart.
Lehet, hogy ez a kenyér, kagőzhenger rövidesen lehengerli.—Mar
Oroszországnak régi vagya, fiogT lács a megszokottnál kisebb lesz;

hetik megadják magukat. A francia | 0 J.zorszag egyszer s mindenkorra
hadseregnek
marosak
szánalmas el akarja io.wmi a szövetségesekkel
való dolgát, tisUa bort önt á
po
foszlányai vaunak, csat' itt-ott har
végezni
* colnak még, de ez a
harc
mar faárba, olyan munkát fog
semmit sém meotbet, itt már minv szövetségesével Németországgal, hogy
abból többé vita nem támadhat. A
ődeo elveszett,
Churchill a főusziló Frauciaorszagböl már hazavitte az utolsó katonaját is, magára hagyta a szorongatott
francia hadsereget.
-v

Franciaország sz angol világhatal
mi hóbort utolsó áldozata. Nem akad
tobb állam Európában ás másutt sem,
amely hajlandó lenne an_.il erdeke
kért háborúba menni, nemzete fiait
fetáldorui. Törökország volt az egyet
tea, amely szövetséget kötött Angii
ával, de most, mikor világosan látja
az angol szövetséges világhatalmának

szám.

O r o s z o r s z á g megszállta Litvániát,
Észtországot é s Lettországot

ákkor ' csak idő kérdése volt, hogy kijussoa a tengerre, ez az út pedig
feláldozni egyetlen katonáját sem.
hisz a téli fagy, a víz tényleg sok
F.nuórszágou, Svédországon, Norvé
Angolorsaág közel 40 millió négy I mikor következik be a megszállás.
sok kárt okozott, de majd pótoljak
zetkilométer területen 600 millió la j
Finnország, Lettország, Észtország, gián vezet keresztül. Viszont az is ezt a szép tavaszi vetemények, a
kost, Franciaország 12 millió n é g y Litvánia a világháború, előtt az orosz igaz, hogy a mostani helyzet nem virágzó burgonyái; és a
sötétzöld
setk'ilométer területen 106
millió j birodalomhoz tartozott, annak szerves alkalmas arra, hogy az orosz óhaj tengeri táblák. Szeretem falum ha
lelket tartott igája alatt habontat ! része volt. Amikor az orosz forra megvalósulhasson.
tárat járni, melynek minden dombja,
lanul. A két állam a
világ 149 dalom kitört és elsöpörte a carizÉsztország, Leltország, Litvánia bokra kedves ismerősöm.- Majdnem
millió négyzetkilométer
szárazföldi mosaak még a maradványait is, elfoglalása es a lián békekötés utan minden dűlőnek más más illata, képe,
területéből 52 millió négyzetkilomé
akkor ugrottak talpra ezek a most a Keleti teogerre szabad, utat nyert hangulata van. Marcalon érzik a dus,
ter területet — tehát többet
mint ismét lehengerelt népek, akik a hosszú Eunek birtokában már kijuthat az vjzparás levegő; a réti virágok édeaharmadai, a föld kb. 2180 millió I
tásbó. feltámadva igen szépen I j ^ a V i tengerre, semmi sem alljá
kosából 700 milliói mondhatott
Wzetrék~országrjk ügyeilTyBekapcso
szazanottasikodnaa^Tifonaa nyar- "
útját, hogy kijuthasson á víligtenge
gáénak. Franciaország európai terü lódtak az európai civilizációba, min
rekre. Hogy békésen kijuthasson, íákoo gólyák lészkeloek s a fészkek
lete 550 ezer négyzetkilométer, lako dén kultúrát felkarolva magas nívóra ahhoz az szükséges, hogy Svédor ben már a fia-gólyák is kerepelnek.
sainak szama 42 millió Angoloiszág emelték kisded nemzeteiket
szággal, Finnországgal, főleg pedig Taskou érzem a kOzeli erdők ámb
területe 242 ezer négyzetkilométer,
Az orosz túlerővel szembea meg Dániával és a most szövetséges rás illalát, a lekaszált szénák, lucer
lakosainak száma 47 millió A kettő
sem kísérelték á i ellenállást Belát Német Birodalommal meg legyen a nák fűszeres, átható szagát Száradó
Összevéve 708 ezer négyzetkilométer ták, hogy minden csepp vérért kár jószomszédi viszony, mert ha ezek széna rendéket pajzán gyermekek,
terület 90 millió lakossal.
lenne, mert a kilátástalan harc utan közöl valamelyikkel is háborúba ke leányok szaporán villázzák, sietnek,
mert must igen kOsoyen esik az
Németország területe (Ausztriát éa I jövfl b o n ú cial
ze.
kifá
a megszállott területeket nemszámit-. .j Ott volt előttük a teftvér finn nemzet nehézkes, ső: majdoem lehetetlen is, i eső... Cseri séta már jobban
va) 583 ezer négyzetkilométer, lako sorsa, akik megmérkőztek a telhe mert kockázatos feláldozni a bizony• rasztja az embert. Cser a m i dom
sainak száma 78 millió,
Németor tetlennel, győztek is, a vége mégis talanért az értékes hajóparkot, legyen bnak, a mi hegyünk, melyről pom
szágnak osak 11 millió lako.-sal van csak a legsúlyosabb kiegyezés volt az hadihajó, vagy kereskedelmi hajó pás kilátás nyílik a Bakonyra, Ságra
és a Somlóra. Jól látni innen a za kevesebb lakosa, mint a két szövet
lai Agrárt, töt, de a kőszegi hegyek
séges országnak, akiknek gyarmatkontúrjai is ide kéklenek Ide oem
terűletH (ahogy fent már emlitve vao)
hat fel az autók lármája,
kocsik
62 millió négyzetkilométer, ugyan
zöreje, az élet zaja. Birtok mesgyóakkor a Német Birodalomnak egyet
Spanyolország megszállta Tangert azonkívül íel van szerelve a mai
keu
akácfák
sorakoznak,
csendesen
len négyzetkilométer terűletgyarmata ' Tanger spanyol Marokkóból kikérheti haditechnika minden vívmányaival.
_nincsen.
l
.
.világháború
¡ u . k á h n i ü
l r t t t -Mimin
\.:~A„A
—— . - n V... - a
„ ma
„
A..
A
előtt
csupán I kisded
ország,
szemben
még
Ac erőd megostromlása nehéz dió, susognak, rajtuk lészkel a héja és a
Bokrok alján meg
két milliót •, kitevő négyzetkilométer angol kézben levő — valójában de nem lehetetlen. Hogy nem lehe vörös vércse.
hancúroznak. De
gyarraatterülete volt a Német Biro Spanyolországhoz tartozó — Qibral
tetlen azt megmutatták a németek apró madárkák
szép is vagy te édes Kemenesaljám,
dalomnak, amit a két állam (Fran tárral. Ezt a kisded országocskát Belgiumban és Franciaországban.
oem hiába annyi költőt és
poétát
ciaországi Anglia) feloszlott
maga azért kellelt létesíteni, .hogy Gibral
Gibraltár mai jelentőségét- akkor ihlettél mar megl... Isten nyitott
közölt. Ezzel a német népet meg- tárt Afrika lelől semmi ne veszékapta, mikor a Szuezi, csatorna n - e g v J _ t A ^ T ^ r r . ^ ' ^ ^ n M ' ' a
mező,
afosztották minden életlehetőségeitől. \ jjezlesse. Kimondották, hogy független
épült, mert a Földközi tenger w a k i ™ * ™
^
^
határ, csak olvasni kell belőle tudni.
Németország még ezeknek az ég ország, valójában tisztán angol érde- akkor lett indiai utta. Etlől kezdve
A föld elárul mindent.
Elárulja a
bekiáltó igazságtalanságoknak tuda I keket szolgált
szolgálja igazában az angol érdeke
a ráhallatott
Eunek a megszalasnak különös ket. Gibraltárban kb. 4000 angol munkát, a gondot,
tában sem akart háborút,
békés
kOnoyet és verejtéket. Ez a gazos,
Dton akarta visszaszerezni az elvett ' okai vaooak. Ugyanis a spanyol katona vao, polgári lakosainak száma
konkoiyos
búzatábla azt mondja,
gyarmatait/ A háborút rakonyszen nemzetiszocialista állam nem titkolja, 171000, természetesen majdnem tisc
bogy Gibraltár es a hasonnevű ten tán angolok. Gibraltárt elfoglalni hogy Kovács András többet jár a
telték.
korc mába, mint a földjére. Mellette
Olaszorazágcak is megvannak a gerszoros jogos tulajdona, arra igényt igen uehéz leiadat, egy sebezhető levő szép tarbujácska Farkas Vincéé,
maga nemzeti sérelmei. A világhá tart 0 f az angolnak semmi keresni oldala vao, a kiéheztetéB, mert itt kinek házatáján hat éhes gyerekszáj
borúba végtelen ígéretekkel bevontak, valója nincsen, tisztán az erősebb semmi aem terem, mindent ide kell várja az aj termést, az Isten áldá
a békeparancsok idejéo azután ki jogán vette birtokba annakidején a hozói. Ha tehal blokád aia lehet venni, sát. Uradalmi szőlők felől fűszeres
játszották, az ígéretekből nem kapott tengerszorost és ott berendezkedett nem soká tudja magát tartani.
illatot hoz felém a azél, a virágos
semmit Nem kapta meg azokat a Azóta ellenőrzi a Földközi tenger
sző őnek ismeretes, kellemes, átható
felöl
jövő,
vagy
odamenő
hajóforgal|
Csoknyay
József.
nemzeti
követeléseit, ' amelyeket
•szagát. Kötozö leányok dalát i r i ó f
mat
és
ennek
következtében
olyan
régi jogon kapnia kelleti volna. Kor
kilehet venni. -Hideg ssél faj édes
aiké, Savoya, Nizza, Málta
régi hatalom került a kezébe, amit a
anyám, adja ki a kendőm..« Eateleolasz birtokok odaígéréséről a habo- most megújuló világ nem tűrhet
1

Tanger é s Gibraltár
m

m

1

nem nézhették jú szemmel, mert
Tanger megszállására készülődtek,
mátokat megtartotta t - m szovetsé J a-znít'» spanyolok* "'aplk' «égelBzlek/
ges állam, az, ősi olasz
birtokot A* Gogolok, fogcsikorgatva Tették
ugyancsak megtartották tovább . is. tudomásul, de egyébét nem tehetőek.
- t a amikor az uj, fiatat Olaszország Ma olyan szelek fajdogálnak, hogy
maga telt igazságot,
amikor Abe- még a-, hatalmas Angliának is tudo
aliniát megtámadta, a két régi szö másul Nzell venni azt, amit jobb
vetséges, ha nem is fegyverrel,
de időkben nem nézhetett volna össze
blokáddal sújtotta. Olaszország síke tett kézzel
Gibraltár nem nagy terület, értéke
resen
meghódította
Keletafrikát,
annak ura lett, Angol ország volt az nem is nagyságában rejlik, hauem
első, akt kijelentette, hog'
tosságábao. A tengerszoros 13 km
meri el a hódítást, a volt
Négost széles, amit ma már egy kisebbszerű
Angliába vitték, hogy alkalmas pilla ágya is keresztül lőhet. Gibraltár
natban ütőkárlyának használhassák. sziklaszirt a tengerazioe fölött 426
Kost elkövetkezett a pillanat, mikor m é t e r ' magasságban. As erődök a
a Négust mint mumust elővették és sziklában-vannak kidotgoxva, minden
mar ^mulógatják is Olaszország felé. féle kaliberű ágyakkal van megrakva,
asa. aemmit, sióval határozottan be-

Szülök figyelmébe!
-

?4.v«e í0ok --bent.alkásrá',' teljes
ellátással, elemi és polgári isko
lái növendékeket Internátuaunk
célja, hogy Kemenesalja azon
tanulóinak, kik szállásra szorul
nak nyugodt otthont, tanulmanyi
ellenőrzést és vallásos, házias
neve!ést_nyujtsunk. Bővebb fel
világosítást, prospektust as In
tézet főnöknője ad.
C e l l d ö m ö l k . Zárda.

m
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rang, mélyből .jövő szava végigzug
Marosi völgyén, imádságra hívja - a
Mlkodó embereket., tilt
(

váláhbrjaá^^enFacsillannak az utcai villanylámpák, i
leszálló ködOn át agy
csillognak,
reszketnek ezek a lámpák, mint as
apró világító bogárkák a fűben. Be
fejeződtek a napi munkák'; a meg
fáradt emberek lassan
lépegetnek,
ballagnak hazafelé, vállukon a kapa,
kasza vagy a gereblye. Én ia alának
indulok, messziről hallgatom beszé dűket, csendes fohászkodásukat...
-Jóságos Istenünk, adjál már egykis
meleget, meleg napsugárt..« Bizony,
bizony ez kellene nagyon,' napfény,
meleg, napsugár; a többit majd meg
adna ac édes anyaföld.
. -
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Kabinetiroda köszönete
a celldömölki Hangyának

A diáksereg
nagy napja

. csoportoknál a tanár urak. lelfelémenS rokouai gyakran szóbakeríliek.)
Feri uagyou fűszerezte a hangulatot,
hololt módjában lett volna cukrozni
is, hisz édességben bővelkedik . . .

Mint múltbeli számunkban
közöltük-, a Celldömölki Hangya
Indulás a nyugati front feli.
Osztják a bizonyítványt. — Pista
szövetkezet közgyűlése. Szabó biciklit kap . . . Könnyesszemfl diák
A vasúton többek között egy
- Károly országgyűlési képviselő, lányokkal fut be a szombathelyi vo egyenruhás bácsi váraíozik a cse
elnök
javaslátárr ^.táviratilag n a t . . . Pápa felöl jönnek, az elégedett metéjére. A körülmények amellett
üdvözölte
vitéz
nagybányai bizonyítvány tulajdonosok... Lefülelt látszanak tanúskodni, bogy a lialal
>Hórthy MiKlós kormányzót az itju, ki a nyugati hadszintérre készült. ár nem szándékozik bizonyitvsoyával
a. szüleit megörveudezletui, ehelyett
Pillanatfelvételek innen is, onnan
országlásának huszadik évforduinkább a Hitler hadseregébe vette
lója alkalmával.
Az üdvözlő i s . . . Az utóbbi napokban az iskolák volna a direkciót. Azt hisszük meg
környékein-a szokottnál nagyobb ele
táviratra a kormányzói kabinet venség uralkodón. Meglátszott, hogy is közelítette volna a nyugati csata
terei (Vép haláráig,) ha az éber apu
iroda a következő tartalma kö nem mindennapi esemény a
bizo I ka a vasúton el nem csípi a frakk
szönő levelet intézte Szabó Ká- . nyítvány osztás, ami fölött csak ugy ját. Hja — mesterségével jár a
roiy országgyűlési
képviselő, napirendre lehet térni. Tíz hossza megelőzés...——
elnökhöz:
hanem éjszakai munkájának — ve
Befütik a kályhákat.
A Kormányzó Úr ó Fő- rejtéke tapad tudományszoinj baráA nyári időjárás ellenére bizony
| iáinknak a kalkulusukhoz:'Azért "most
méítósága országlásának hu- - égy elénktarult helyzetképet igyek- egyik másik háznál ma nagyon is:
szadik évfordulója alkalmából ' szünk kedves olvasóinknak bemutat • • b e t ű i é n e k . . Elhangzanak az apai .
dörgedelmek é s élcsattognak a vi I
a celldömölki Hangya-szövet ni, minden eredeti bajjal, hogy ki ki azontlátás örömei és a bukott diakok j
milyen hangulatban távozott az is
kezet folyó évi J U B Í U S bó 9 én7 kola falai közül, illetve érkezett még biflázva megkezdik a tanulási, hogy
tartott közgyűlése nevében tá távolibb iskolavárosából Celldömölk ha Péter Pálkor nem is, de szep
temberben a szekuodák helyett.ők is
pályaudvarára.
viratilag előterjesztett bódolajelest aratbasssank.
— Pista nem hannfogózik...
No most pacsit j z _ oreg riporterBéri, kdaznetét nyilvánítani
.—
Egy kis polgáriata vonta, először nek, aztán semmi harag . . .
magára a ligyelmüiikot, aki jól be
' Cser Kálmán.
durrantotta maga után az iskola öreg
kapuját. Szélesretart tonikkal kiál
AMBRÓZY
totta : — M i h á á á l . . . várj te I —
államtitkár
Csendesebb kiáltás is elérte volna a
Celldömölkiek
a kabinetroda főnökhelyettese. már.korábban elindult kollégát, de
az örömnek, oly viharos
kitörése zarándoklása Tihanyba
vett erőt a kis emberkén, hogy meg
Folyó hó 21 én népes zarándoklást
feledkezett az igazgató ur
ablaka
Faiskolai ü z l e t s z e r z ő k e t
alatti kötelező " tiaogfogösásról.. — vszetelt Bozmáoszky Gyártás bencés
tanár
Tihanyba.
Megtudtuk nagy örömének okát, a
kitűnő keresettel, lehetőleg biztosi
az
tási, vagy lapelőfizetés! brancbeból biciklit, amit papája ígért neki
A zarándokok réggel 5 órakor in
. felvesz: KOLAUCH FAISKOLA, év elején arra az esetre, ha nem dultak Celldömölkről. A vasatintézet
hasal el. Ha valahol hiba. nem csu
SZEGED.
külön kocsit becsatolt rendelkezésükre
szik a dologba, akkor a Pista gye oda, vissza.
rek legközelebb már biciklin fog
A zarándokok igeo kellemes, szép
az utcán karikázni. (Mí, ahogy Pistát
megismertük, ugy gondoljuk foghegy napos időben érkeztek meg Aszófő—
L e n c i k é h e z . ] ről beszél ezután a gyalogjáró tár Tihany- állomásra, ahonnan gyalogo

méltóztatik.
Budapest) 1940. június 12.

Szép tavaszba zsendült z ö l d e l v e a t á j ,
S virágdíszben állolt erdő, m e z ő , róua,

Mikor lettem lényed rajongója.
Azóta szüntelen csak reád gondolok
^MfágyonHttzes ajkad-dallamos s z a v á t , -

Féltő, boa szerelmem gyógyító
balzsamát.

De hiába vágypm.
Hiába... A fák már lorró nyárban
állnak,
Hajnali águkról harmatköuny csepeg
Éa jajt Még mindig hiába várnak
Gyógyító szavadra a fájó mély sebek.

saival.)

.

-: .

Befut a szombathelyi diák
vonat...
Mint a robbanás, ugy dübörög be
a szombathelyi szerelvény,
amiről
diáklányok szállnak le. Csapatokba
verődve, hol derűsebb, hol

komo

lyabb hangon tárgyalják a meglepő
eseményeket. Latolgatják az esemé
nyeket, hogy otthon a meglepetést
tartogató kalkulusok milyen veszé
lyeket zúdítanak a nyakukba. Egy
kis másodikos keristának a fátyolos
szemeiből kiolvastuk, hogy több
Jaj, hiába vágyom
elégtelen
nyomja a lelkiismeretét.
S hiába nézem hódolva szép szemed, No de a nagyobb lányok közt ia
Nem láttam mi van-a sors könyvébe nem egynek a szeméből meglátszik
a belső küzdelem harmata. (Többek
Enyémnek mondhatom-e egyezer
között a Bözsiében is.) Megállítottunk
a neved, egy ismerősünket, kinek arcáról,
dacára erős vizsgálódásunknak nem
a s'rba. tudlak az általános osztályzatot leoivasaí. Érdeklődünk bátj —••mttfen
Cser Kálmán.
aa, siMstávijj
ésílemoudóaa felel: »Megbuktam«.
'^"TJJpnT"ílíéríat ~ai' Indexét.
Legnagyobb meglepetésünkre csupa
j ó . . . Nem jó az ördögöt a falra
TÉGLAGYÁR
40.000 darab tágiára kör festeni — eresztjük aljára a kis
hamist.
kemence, kétszobás ás egy
Jönnék a pápaiak is.
szobás lakóház, 10.000
Érdékes, a pápaiak közül a szem
öl területen kitühö" üveges tanulók kapták á legjobb
• f ö l d a n y a g , minden i bizonyítványt. (Ezt Béla nagyon is
szükséges épületekkel, bizonygatja.) 'Nem hiába erőltették
meg a szemeiket, övéké ez évben a
teherrel
babérkoszorú. ,
A
felsős
arak
is
haladoztak
nekie l a d d .
vidultan, itt-ott nekikeseredve. (Egyes

san tették meg a 6 km-es eléggé
sátos és rendezetlen.utat a tihanyi
apátsági templomig. A megérkezés
ntáu a zarándokok, bevonullak a
templomba, ahol a zarándokok ve
zetője szentmisét, szentbeszédet tar •
tolt. A szent zarándokláaban résztve
vők valamennyien meggyóntak
kötős szentaldozáson vettek részt.—
Mise, gyóoás és szentáldozás után a
zarándokok megtekintették a király
szobát, az apátsági templom neve
zetességeit, a kálváriát, azután a
, tihanyi hegyről gyönyörködtek
a
változatos vidék szépségeiben. — A
zarándokokat a kitűnő vezető
egy
percre sem hrgyta el és együtt volt
velük az elutazásig..
A zarándokok a kitűnően sikerült
zarándokúiról jó hangulatban érkez
tek haza este 8 órakor.

Kapisztránok.

3. oldal.
keresések a mostani rendkívüli,
idők dacára is oly szeretetteljes
megértésre találtak a felkeresett
cserkés/ pártfogóinknál, hogy a
nemes cél keresztül vitele ér
dekében egyetlen egy sem sze
retne adományával távol marad
ni, melyet bizonyít az a dicsé
rendő körülmény, hogy egymás
után érkezik még most ' is
a kisebb-nagyobb ajándék a
csapat parancsnokához. — Utol
só hét. van már halra, utolsó
simítások, felharsan a kürtszó,
elhangzik a vezényszó, a csapat
leteszi a tábori próbát a >Jó
munkát* jegyében.
Ugyanitt kifejezzük bálás kö
szönetünket
mindazoknak a
neraeslelkü és példátadó cser
kész barátoknak, kik önzetlen
adományaikkal lehetővé telték a
csapat nyári táborba szállását,
vagy amennyiben még az utol
s ó héten sietnek támogatásunkra.
Egyben ezaton is felkérjük az
érdekelt cserkész
munkaadó
urakat, (egyék lehetővé alka'mazottáikoak az idei táborban v a l ó
részvételt. — Ha az anyagiak
ban önfeláldozók voltunk,
le
gyünk azok a jócselekedetben
és szeretetben is.
—
Kapitztrán c>. ca. parancsnoksága,
mint táborparanetnok.

Műkedvelői
előadás
A Móricz—Ceelényí esten a
Tóm. kai. zenekar fzelflőt adott
az előkészület alatt álló »Gül
Baba* operett
zenéjéből. A
szereplők és a zenekar már ezt
jóval megelőzően megkezdték a
próbákat s azóta nagy bnzgalommal készültek az előadásra.
Mostanában az esti járókelők
már programjukba veszik a
Katolikus Ház körüli sétákat a
élvezettel hallgatják a szeren
csésen kiválogatott hangú sze
replők ajkán felzendülő szebb
nél-szebb melódiákat, amelyeket
a zenekar ma már bravúros
játékkal Test alá.
-Azokat, akik az előadásokat
megnézik,
frappáns színpadi
hatások fogják bámulatba ejteni.
Reich

festőművész,

—

pazar

w&miEKSsmfm
Folyó hó 24-én indulnak dr.
; Szabó Farkas hitoktató, cser
készparancsnok vezetése mellett
két hetes nyári táborba
Ka
pisztrán cserkészeink.
A táborhely: a Balaton mel
letti Antaltelep.
A csapat tagjai iparos és ke
reskedő fiuk, kik mindannyian
büszkék lehetnek arra, bogy as
első balatoni
táborozásukhoz
az anyagi biztosítást célzó meg-

gyönyörűvé s a II.
vegén olyan szélvihar
csavarni a rózsatöveket,
csak avatott színházi
keze tud a színpadon
lósítani.
*

felvonás
fogja ki
amilyent
rendező
megva

k június 28, 29.
és 30-án és július 3-án lesznek.
Helyárak 60 fillértől 2 pengőig.
A rendezőség ezúton is ken a
közönség szives látogatását.

-
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GySEV hír. Mouo-tory Bela üvSEV
Üzletigazgató.- Farkas János forgalmi
főnők, Szabó László pa'yalennt irtási
főnök, Németh Kalui.m anyagbeszer
zési főnők és Bognár Bertalan mű
szaki főtauacíos kíséretében . jui.ius
,15-én hivatalos tárgyalást
folytatott
a celldömölki Máv. főnökségekkel.

H Í R E K
püntetés átadás

Aki kézírását beküldi - A legtöbb vidéki város
Zsomtok Zoltán - írónak, -érdekes ban meg kellett hosszab
grafológiai kidolgozást sap önmaga
bítani a „vasnapot"
rol, jelleméről, tehetségéről, vagy

mástól, akinek a kezirasat beküldi.
2.500 vaskályhát. 4.800 eke
Dib'iigaiitást nyer terveire, ötleteivasat és II000 kilincset
le es tanácsot kap le,ki és lüzltti
gyűjtöttek eddig.
Lapunkban
m á r megírtuk,
céljaira,-problémaira.
Esküvő. Simon Géza kissomlyci
bogy a k o r m á n y z ó Halá-.z Gyula
Részletes levélben fejti ki mindenA június első felében meg.
m á v . főintéző, cel.döm Iki á l o - adóügyi jegyző folyó hó 15 én ve , kinek lehetőségeit es a megoldások tartott vasnapokat úgyszólván
zette
oltárhoz
a
győri
ev.
tempóm
1
módjait
olyan
ügyekre,
tervekre,
másfőnököt
már másodízben
minden községben és városban
ban Gaal Sándor mes'.eii ev. nyu.IT. I ötleteké és kérdésekre, melyek ter
tüntette ki Signnm Laudissal, a igazgató-tanító es cej- leányát, Ilonkát.
meg kellett hosszabbítani. A
meszelések és emberileg elérhetők.
társadalmi
éleiben
kifejtett
A rádióból is i-mert író lanacsaí- legtöbb helyen olyan nagy volt
Közgyűlések
Celldömölkön.
A
oellnagyértékü munkásságáért.
nak az unal hasznát veheli, Egy a helyi és környéki gyü|tflk
• dömöiki ipartestület június
30 an
kidolgozás a mo
A kitüntetést Vértess István délelőtt 11 órakor tartja ezévi rendes ilyen gralológiai
felvonulása,
hogy
két bárom
miniszteri tanácsos, üzletigaz közgyűlését az ipartestület székhá- dern irasfejtés tudományos eredmé
nya és elveti a babonák
korából nappal hosszabbította meg a
gató ünnepélyes keretek között | zabán, melyre a tagokat eznton is meginaiadt jövendölés frázisait.
bizottság az átvételt. A sokszáz
csütörtökön délután 6 óra után meghívja az elnökség. — A MarcalA válasz dijját ö o szabja meg ; vággöh összegyűjtött nyersanyag
' völgyi Vizitársulat Jandi Bernaidio
a főnöki irodában a tisztikar ' apát elnökletével június 28-án dél
telszésszeriuti összeg pustabélyegek
hulladék
több 80 százaléka
jelentjeiében nyújtotta ót Halász ! előtt 9 órakor tartja
közgyűlését, ben és címzett bélyeges válaszboríték olyan helyekről került elő és
melléklendő.
Gyuláoak. Gyönyörűen felépfiett ! melynek tárgya a Marcal meder k i 
kiválóan
használható
Cím : Z-ombok Zoltán, Budapest, olyan
beszédében mutatott rá az üz bővítési munkálatainak megindítása.
anyag, amelynek gyűjtése kizá
62. Pustafiok 46.
letigazgató a nagymérvű hivatali | ' Községi választások Köcskön. A
róan a vasnapnak köszönhető.
Vigyáztunk az i.én a szőlőre és
elfoglaltsága mellet' társadalmi három évvel ezelőtt választott K ö c s k
Már most megállapítható, hogy
kötelezettségeit is nagy ügy buz | község elöljáróságának mandátuma gyümölcsökre! Erről ír a Növény
védelem és Kertészel most megjelent a gyűjtés iránt fokozódik a kö
lejárt
s
így
kedden
Hetthéssy
Jenő
galommal teljesítő vezető tiszt
mellett legújabb száma. Cikkeket közöl még zönség érdeklődése és így a
viselő működésére a példaképen dr. főszolgabíró elnöklete
a tüzheiyaszaló házi készítéséről, a vasnapok utáni
intézményes
megtörtént az oj tisztújítás a kö
állította a tisztviselő kar éa a vétkező eredménnyel: községbiró : nyulrágott fák gondozásáról, a kajgyűjtés könnyen lesz megválóvaaotasság elé, hogy minden Holpert József, helyettese: Horváth sztbaraoklák tömeges pusztulásáról, a
sítható. Érdekes, bogy az eddig
—magyar vasutas folyjon egybe János, közgyám : Pordán József, uikolinos permetezésről, a nyári per
metezések pótanyagairól, a gyakorlati gyűjtött anyagban több mint
nagy országépítő és fejlesztő előljarósagi la.ok : Havasiy János, trágyázásról, a kalilcroíai paizstelü és
2.600 kilyba, 100.000 patkó,
szent magyar cél érdekében. Sebestyén Gyula, Tóth Karoly és az almamoly rajzásáról. A színes gyü
Stolcz László.
4.800 eke vas és 11.000 darab
Beszéde végén átnyújtotta a
mölcsképel is közlő kél lapból a •Nö
Balesetek. Baturin Olga 6 éves vényvédelem' kiadóhivatala (Budapest kilincs szerepel.
kitüntetést, a magyar érdemrend
oemeskucsi
kislány
hétlön
libaörzés
VI.,
Aréna ut 81 c) díjtalanul küld
ezüst érmét az ünnepelt állo
közben egy hídról leesett s «igy a egy alkalommal lapunkra való hivat
másfőnöknek.
Repülö-regény pályázat.
bal afeareaoDtja eltörött, — Horváth kozással mutatványszámot.
Imre
8
éves
vásárosmiskei
fin
szer
A Magyar Szárnyak repülésügyi
Halász Gyula hosszabb be
Háztartási—gazdasági tanfolyam.
dán virágszedés közben a harsfáról
szédben köszönte meg a legma pottyant le.A bal vállcsootja eltörött. Közhírré .teazi az elöljáróság, bogy a folyóirat, amely a Horthy Miklós
Nemzeti Repülő Alap támogatásával
gasabb kormányzói kitüntetést Mind a két gyermeket beszállították földművelésügyi miniszter ur a köz jelenik meg, a nagyközönséget és az
ségben ti beles háztartási-gazdasági
és ígéretet telt, hogy továbbra a celldömölki korházba.
tanfolyami l szándékozik tartatni. A iljusagot is érdeklő .-epülőregény meg
is folytatni fogja biven éa lelki
Óvoda vizsga. Marooich Júlia ok tanfolyamok a f. évben aug. 5. szept. írására pályázatot hirdet. Ezzel a
ismeretesen eddig folytatott mun leveles magáuovónő vasárnap, azaz 15/vagy azept. 23 tói okt. 31 ig, pályázattal a fiatal magyar írógárdát
kásságát a haza és a magyar 23 áo délután 5 órai kezdettel kis vagy nov 11 tői dec. 22-ig terjedő óhajtja a lap a nemzeti repülésügy
óvodásaival záróOooepélyt
tart a időben lennének megrendezve. A iek megnyerni. A regény tárgyát a
társadalom érdekében.
Grill szálló nagytermében, melyre a tanfolyamon háztartási,
kertészeti, pályázó éppen ezért szabadoo vá
Az üzletvezelőség részéről az o. é. közönségei tisztelettel meghívja. állattenyésztési, nevelési,
szabas- laszthatja, de a munka központjában
ünnepségen még rész'.vett dr.
vairási ismereteket lehet majd el csak a repülésügy állhat. A pályamű
Halálos villámcsapás a mihályfal
Nagy tanácsos és Szász alezre hegyen. Pénteken délután 4 óra táj sajátítani. A résztvevők napi elfog terjedelme 30—35 géppel irt oldal
laltsága 8 óratói 13 óráig és 15 (minisztérpapir nsgyságoo, oldalankiot
des is.
ban hatalmas vihar vonult
végig órától 17 óráig tart, 84 elméleti óra kb. 35 sor) legyen. A jeligés levéllel
villámcsapásokkal keretében. Felhívja az elöljáróság a ellátott pályazatok augusztus 15-ig
Az üzletigazgató délután 6 Felsőkemenesen
küldendők be a magyar Szára;
órakor Székesfehérvár felöl Szász sflrün tarkítva. Ugyanekkor a keme- bölgyközönséget, fcogy folyó-hó 29
nesmihályfai hegyben Pető Imre 7 ig a községháza 1. számú szobájá szerkesztőségébe
(Budapest, VIII,
alezredes kíséretében sínaatón éves tiu teheneket őrzött, aki a vihar
Ollói út 12). Az első pályadíj 200
érkezeU Celldömölkre. Az állo elől egy fa alatt keresett menedéket. ban minél nagyobb számban jelent- pengő, a második 100 pengő és a
kezzecek részvételre.
A- részvételi
máson az előre ideérkezett dr. A villám azonban bele sújtott a fába,
dij a résztvevők számától függ, 12— harmadik 50 pengő. A pályadíjas
Nagy tanácsos, Halász Gyula a szerencsétlen gyermek nyomban 15 pengő körül fog majd mozogni. müveknek kiadására vonatkozó szerzői
jog a dlj kifizetésével a Magyar
állomásfőnök és Kállay Ernő meghall.
A világ legrejtélyesebb embere, Szárnyakra száll át. A pályázat ered
Eljegyzés. Haiber Lajos ,kemeoea
főtiszt fogadta, majd nyomban
aki 28 varosban született és 5 vá ményét szeptember bó folyamán la
bevonultak
az
állomásfőnöki magasi löldbirtokus eljegyezte Szoh rosban van eltemetve,
Kolumbusz puokban is közöljek.
Kristóf volt, akinek kavargó életéről
irodába, abol kezdetét vette az Iduskát
Elfogták az álsüketnémát. Már ragyogó fényképfelvételek
kapcsán
ünnepség. Az üzletigazgató a
másodízben szerencséltette községün számol be Tolnai Világlapja a légA Pesti Tőzsde űj számában
gyors beérkezte után sínautón ket. Bincinger János 33 éves győri
Irisebb számában. ugyanebben a Wull O a l , dr. Kacsóh Bálim, dr.
utazott vissza Szombathelyre.
illetőségű sütőaegéd leleményesszertt számban jól áttekinthető,
részletes Raggambi Fluck András, Cav..Oreste
knldnláaairal Hétfőn a .Maria-telep térképet találunk a frunría hadsrin -Piaoa,. Ordódy János, Deák Gyula
házait látogatta nagy. szorgalommal, térről, tovább I az eredeti felvételek (Kassa) és mások nyilatkoztak. A
A Kormányzó születésnapja. Vitéi
legdrámaibb nemzetközi
dejjütt süketnémának tetette má egész sorát a baboro
deviza- ga yQmgágffám^^
ra. A véletlen szerencse ~" azonban "•"•""*"y*-"« •y%^ ,-yi*a>g,?!,'-,,rrs'akrol szenzációs TnTórMscíölSf
Ijau
1
közöl a lapramelynek ipari, mezőmelegen és. bensőségesen Oonepelték csendőrkézre juttatta. Bekísérték a tásekon alapuló cikket ir
Tápáy- gazdwr^-éyvidetr-TeHCTlBVBiB^
kon a-.
ainlaámriH lHvelitlhn^-^hiat k»t pápi Szabó _Lász!ö. Ro«» s»nH., ft|
|
^lualiink Asi éidékoick,
k királyaiuljSnojia^ne7j. 1SJ.
" " g á j j i g g * , nay *ggggg^gp—
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W
á
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SSHo^möttt > Vasutas
oés ébrészlővél^lrtslre—sr
lerjétaéaBimnJ^;
Marái sandor, KosztolányTTJézső
gózott utcákat, délelőtt "9 órakor az | Egylet Péter Pál napján a helybeli né, Szalay László s más neves msjuniálist
Összes templomokban pedig hálaadó Sportpályán nagyszabású
gyár
szépirók
uovelláin
kívül gazdag
istentiszteletekre gydlt Össze a birok | rendez. A rendezőség már permaoen- rejtvényrovatot is közöl a
legnép
ciában
van
és
uagy
buzgalommal
'.
seregn. Az apátsági templomban dr.
szerübb magyar képes hetilap. Tolnai
készül,
hogy
a
juniális
minél
tökéle
Horváth Karol/
esperes-plébános i
Világlapja legújabb száma, melynek
mondott szentmisét, amelyen
dr. [ tesebb és. minél művésziesebb kere 20-li'iér az ara.
I
Hetthéssy Jenő főszolgabíróvá', Bu- ;tek között rendeztessék meg.
íüszerkereskedésében
iyovszky ödőu alezredesiéi, Harassy !
Felvétel a vasúthoz. A szombat- ,
Celldömölk, Kossuth L . U T ^ t f c
Béla dr. jarásbiróeági elnökkel az ! helyi üzletvezelőség Árvay Józsel '
élén resztvettek a polgári és katonai {eOmjénmihályfai és Szakály Gyula
* középiskolát végzett, |obb
hatóságok képviselői, továbbá
a | szombathelyi lakosokat lakatosként .
Készült
vasutasok, csendőrség, pénzügyőrség felvette és szolgálattételre a celldö I
családból való fint felvesz
DINKGREVE NÁNDOR
és az iskolák tanulói teljes számban. mölkí (űtöhazhoz osztotta be.
lapunk k ö n y v n y o m d á j a
könyvnyomdájában, Celldömölkön
;
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Erösebb TcífütőfTü

Tanoncul

felvétetik
Szabó Lajos

