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hirdetísiik ta mindennemű p*nzal!et4kek. 

T í z é v i m u n k a . 
Tiz esztendővel ezelőtt egy ember 

jött el hozzánk Erdélyből, hogy beálljon 
f azoknak a katonáknak a sorába, akik 

Magyarország becsületéért, boldogulá
sáért harcolnak a politika rögös és 

i nagyon sokszor hálátlansággal, fizető 
| mesgyéjén Ez az ember egy erdélyi 

mágnás volt, az erdélyi fejedelmi család 
sarja: grór Bethlen István. Tiz év óta 

i folytatja a harcot gróf Bethlen István, 
•aki immár hét év óta Magyarorsság [^TrUmT 
i miniszterelnöke, Magyarország boldogu

lásáért és az a tiz esztendei munka 
olyan erdemeket és olyan kétségtelen 
eredményeket hozott Magyarország ve
zetőpolitikusának, amit nem lehet leta
gadni még azoknak sem, akik ellenzéki 
oldalról állandóan rossz szemmel néz
ték gróf Bethicu István működését. 

merte tolna vállalni azt a felelősséget, 
amely ebből a arankából reája háram
lóit volna? És még tovább, megyünk. 
Ha akadt volna is olyan politikus, aki 
Be(h!en István helyett tovább tudta 
volná vinni az ország ügyeit a legna
gyobb- megpróbáltatások idején, vájjon 
kibírt volna-e tartani egy;. évtizeden ke
resztül azon az oton, amelyen elindult, 
ugy, mint. Bethlen- István, aki a táma
dások pergőtüzében sem vesztette el 
soha egy pillanatra, józanságát és fele-

Nem hisszük és nem tndjuk elkép
zelni, még a legszigorúbb kritika szem
üvegén nézve sem, hogy erre más al
kalmasabb politikust talá'hallunk volna. 
Bethlen István azonban mégfelelt min
den várakozásnak. Ezt most már nyu-
g'jdtan ntrgállapithatju1' akkor, amikor 
az ország immár tol van a legnagyobb 

A miniszterei no Knek lehetnek hibái; j fejőkön, ebeken és fájdalmakon és 
úgyis mint embernek ^ y j s m i o r p o t ; & m f t o r m 4 r g £ e n e g n t 

ükusnak, de kétségtelen, hogyjz a tiz ; , a n e U H , e t o T Í b b baladhat: a 
évi mmk*, gátat âae- o r ^ e ^ é f a é t r t ^ a ^ ^ ^boidopMáa -^ja -
egy hozamban végzetig minden körül- ' J - v » " * ™ - — - Ezeket as érdemeket kell-betudni 
menyek között csakdicséretet és ^&o-\ gróf sm^a Isfvdn firéve* pbfittkai 
tetést érdemel. ' mütödésének megünneiiiesén és a ina-

József Feiecc királyi herceg most g T a r társadalom minden bizonnyal méltó 
z fáradozik, hogy az ősz folyaiaán | g e s t t u a ? * l fogja kimutatni báláját és 

előkészítse gróf Bethlen István országos 
megünneplését abból az alkalomból, 
bogy egy évtizeden keresztül szívvel és 
lélekkel ott küzdött a politika rögös 
mesgyéjén Magyarország boldogulása 
érdekében. Még nem tutijuk, hogy hi
vatalos helyen hogy fogják fogadni 
ennek as ünneplésnek a tervét és hogy 
kivitelben milyen lesz a-, az ünneplés. 

szeretetét 
keresztül 
fáradozott. 

aziránt, aki 
Magyarország 

ezy évtizeden 
boldogulásáért 

amely meg. akarja jutalmazni az ország 
miniszterelnökéi. De azt hisszük, hogy 
azok, akik minden tekintetben belátják 
gróf Bethlen István érdemeit, méltó 
ünneplést készítenek etó erre az alka- | A Kemenesalja 
lomra. rKem azért van szükség erre, 
hogy a nemzet ajándékot adhasson egyik 
politikai vezeraiasiáuaK, hanem azért, 
mert gróf Bethlen István abban az év
tizedben dolgozott fáradhatatlan kitar
tással az ország érdekeiért, amelyik 
évtized reánk magyarokra nézve a leg
szomorúbb, leggyutreímesiibb és legfáj
dalmasabb kínokkal volt tele és amely 
évtized alatt Magyarországnak a legna
gyobb erőfeszítésre volt szüksége, hogy 
ellenségei gyűrűjében előkészíthesse fel
támadását a njjy összeomlás után. 

Lehet Jrjüikával. 

Tartsa mtaJM í t é r tp i r t a lé artilatri 
kötelességének, hogy a j i v l vasár 
napi Kinizsi mérkőzésre teljes szám
á u l megjelenjék A Kinixst több száz 
kísérővel külóa voaattal érkezlk.tehát 
idejében helyezkedjünk el a pályán I 

illetni mindenki 
aki politikaL.téren JVlagyaror.i'.ág közéle
tében működik és leliet hibákat találni 

' rnindi'bkioeií a Artködejféber-,' a*» az 
ország vezetésében egytJft fáradozott Á 
miniszterelnökkel: De kérdezzük: ki 

A vidéki hitel szervezése. 
dr. Sehandl Karoly, 

„Országos" Központi HaerSzoVélkezet̂  aletnOk-
vezezigazgatója. 

. Amikor a föídmiveiésiigyi államtit
kári széket az Országos Központi Hitel
szövetkezet alelnök-vezérigazgatói tiszt
ségével felcseré'.lem, tudatában voltam 
annak, hogy mezőgazdaságunk érdek é-
ben surgfiB mentő munkára van szűkség, 
mert a magyar falvakra veszedelmes 
idők közelednek. Az eladósodás réme 
fenyegeti a társadalmat; s ugyanakkora 
világverseny veszedelme szorítja ki me
zőgazdaságunkat a külföldi piacokról. 

ovázásra rrines idő. Meg kélt atd-
dályozTJi s továfibt röruláát, hogy a két 
oldalról támadd ellenség prédájává ne 
legyen a magyar falu és tanya világ. 

A drága adósság a legjobb gazdát 
is megőrli, bátra- még eladni sem tudja 
termését haszonnal. Est tétlenül nem 

Jánosnak, népszerű főidmivelésügyi mi
niszterünknek:. Eljöttem, bogy azt a bi
zalmat, melyet két évtizede* maokám-
mal a földmivelő gazdák, kicsinyek és 
nagyok körében országszerte megszerez
tem, ezt az értékes kincset felhasznál
jam a legsürgősebb közérdek sikeres 
szolgálatára; a mezőgazdasági hitel szö-
vetkezeti megszervezésére. 

Az Országos Központi Hitelszövet
kezet negyedik évtizedét eleven szövet
kezeti szerveákedéssel fogjuk megkez
deni. Szövetzezeti .kongresszusunk fef-
biváa less aa ország összes önzetlen ét 
népszerető községi vezetőihez, hogy 
csatlakozzanak hozzánk és magasra 
emelve az első úttörők -rtnftijél, akik 
Károlyi Sándor gróf bivó szavára meg-
teremtették-.az első falusi hitelszövetke
zeteket, vegyék át falujukban a szövet
kezeti szervezkedés vezetését. A termés 
betakarítása után vármegyénként érte
kezletekre hívjak össze a falvak vezetőit 
s a szövetkezeti égy közélett barátalt, 
hogy a szövetkezelt hálóz.t megerlésé
nek módiát és eszközeit megbeszéljük. 

Erőteljes szövetkezeti mozgalmat 
akarnok a magyar mezőgazdaság és a 
magyar falu • megerősítésére, hogy a 
válságos időkkel bizton dacolhassanak. 
Ehhez erős szövetkezeti öntudat, tiszta 
szövetkezeti közszellem, puritán szövet
kezeti erkölcsök kellenek. A magyar 
falusi és tanyai polgárság összetartását 
a szövetkezeti együttérzésen keresztül 
fogjak megteremteni. Item bántank sen
kit, de a szeretkező kisemberekéi se 
bántsa serJkfrAs. államtól nem kérünk 
löbbeJL^ínt_azt, amit a bábom előtti 
törvények szelleme elöir. A szövetkeze
tek erejét az önsegély alapján kívánjak 
felépíteni. Egyikünk se sajnálja a fárad
ságot a polgár-ág felvilá -ositására, hogy 
saját létfenntartása érdekében cselekszik, 
ha a szövetkezetek' tőkéjét a maga 
filléreivel is megerősili. Hisz-k a ma
gyar falvak vezetőinek önzetlen népsze-
retelébén, hiszem, bogy vannak apos
tolok, akik összelőve le le ken s ha kell 
házról-aázri járva rábírják á falu és 
tanyavilág minden polgárát, hogy tőle 
telhetőleg egy vagy "több üzletrésszel 
növelje a hiteiszövetkezet tőkéjét.Minden 
porta legalább egy üzletrészt jegyezzen! 
Ez legyen a jelszó s akkor egy-két év 
alatt olyan erő lesz a hitelszövefkezé-
teHben, hog^ függetlenné leszi a told 
és fala .népét minden hiteldrágaságtél. 

Magyarország jövője s mezőgazda
ság sorsától függ. A mezőgazdaságot 
pedig • a Következetek felviiá^öztatasSr 
nélkül megmenteni néni lehet. 

merte volná abban az időben, mikor . 
Bethlen István Magyarország rmdisste.* nézhetjük. « M f c » iáért 
elnöke lett, olyan felelősséggel «Wt»f rjtonfr* « kfcroWetri véMféSér", mért itt . 
az örsrág vezetéséi, de még inkább, ki leghívebb fegyvertársa Indok lenni Mayer 

A Kinizsi avéinéaéate- a jegyek elő 
vételben kaphatók á J8v6 vasárnap 
délelőttjén a i agyasaiét helyiségében. 



> rsfcjas1. 

M e m o r a n d u m . 
Fraharírt mátyAa országgyűlési képviselő, 
kisipari érdekképviselet ügyében irt alábbi mén 
randumot nyújtotta át a kereskedelmi miniszternek: 

(Vége.; v 
. Titkárság ée szervezés. 

Iparié-lülr'.ek a reform értelmében való 
átszervezése, n halorai kiépítése az egész 

. országban, a szakosztályi tagozódás gondo
zása, helyes agykezeles, szabályszerű pénz
tárkezelés, 

szaksajtó, napi-áijtó informálása, anyag
gal való elb.'avi. szakkönyvek kisdása, folyó
iratok szerkeeztese, röpiratok megírása a 
napirenden levó ipargazdasági kérdésekről, 
ipari törvényekről szóló könyveknek sajtó alá 
Való rendezése, 

- kOzsno.ikat nyilvántartása,az iparosság
nak a kötmnukákban való részesítésben meg 
segiteni, a külföldi és belföldi piaci helyzet
jelentések, árak alakulásáról való tájékoztatás, 
hatóságnál való eljárás, ' 

statisztikai anyaggyűjtés a kézműipar 
belyzetéról, gazdasági fejlődéséről, termelési 
viszonyairól, vámok hatásáról, külföldi iparos 
moztatmak figyelemmel vs.ó kisérése, leírása, 
külföldi összeköttetések megteremtése kűlöoö-
• M az értékesítés szempontjából, külföldi 
iparoskongresszosokon való tanulmányozát, 
tanulmányutak szervezése, iparosifjak kölföldi 
csereakciója. 

kurarauoais és közéleti kérdések iránti 
érdeklődés felkeltése kézműipari vonatkozás
ban, srabadsiervezetekkel való érintkezés, 
alakulásuk elősegítése, a helyes közéleti mun
kában való részvéteit előkészíteni, a kéziíio-
iparossig által is fenntartott intézményekben: 
mnnkásbiztositó szervezeteiben, munkaközve
títőben való részvétel, választás rendezése, 

kamarai autonómia vezetése, ügyek elő
készítése s választmányi tárgyalásra, szakbi-
zottsagok ügyeinek rendezése, beadványok 
szerként áss, ideák lel vetése, iparosságot érdeklő 
kérdéseknek a köz vé leményű való felvetése, 
társadalmi, srocialis ée gazdasági problémák 
megoldása céljából kongresszusok, ankétek, 
értekezletek, sz iktanáeskozások megrendezése, 
általabaa késmiipari közvéleménynek meg
teremtése, forma' asa, . 

kiállítások lendezéae, egyes vidékek spe-
eiália tetmikéinek propagálása, tanoncvitagák, 
segédek éa meeterek munkáiból kiállítás, a 
régi szokásos mesterek remeklést versenyének 
felelevenítése, préaitmok, dijak kitűzése, ipar
testületi székházak építésének előkészítése, 

ipart t t t l ' t l i t'eatviaelói kar képzésére 
taafolyam létesítése, melyoen a hallgatók ki
váló zzakemberekké nevelődjenek, mert a 
testület működése, hjvatásáiiak igazi betöltése 
etek makképsen ipartestületi titkártól várható 

Közigazgatás aa jogvédelem. 
Tanácsadás céljából szakemberek beál

lítása, akik' adóügyekben, ipari kóiigargatat-
baa, kihágási, büntető ügyekben, munkaügyi 
bíráskodásban, monkasbiztositási és birásko-
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dási ügyekben, vámkérdésekbeo, tanfális, szál
lítási ügyekben ingyen jógi tanácsot adnak, 

védjegyek, szabadalmak ügyében, elszá
molások megkönnyitésébeb, váltóügyekben, 
tisztességtelen versenyben, a kontárok elleni 
küzdelemben támogatni, 

vándorelőadók kiküldése, akit tapasztalt 
férfiak és időnként, különösen télen megjelen
nek az ipartestületekben, abol kihallgatásokat 
tartanak, tanácsot adnak, előadásokat tartanak, 

elsőrangú szakemberekkel iraki megálla
podások megkötése, hogy at ország iparosai
nak rendelkezésére álljanak az ipargyakorlás
ból, kereskedelmi ügyieteknek a lebonyolítá
sából származó bajaikban, " — 

mestervizsgák szervezete, ameiy a tör
vényben v.iu rendezve, ds sz iparosok eddig 
nem jeleotkezték a mestervizsga letevésére, 
bolott külföldön síig van számottevő me-'.er 
és tanoncot nem tarthat áz, aki a vizsgát le 
nem tette; fontos szerepet kell juttatni a. 
mestervizsgának kűlöbösen a kontárokkal való 
küzdelemben.—— 

Termelési és technikai (műszaki) munkakör. 
A t-rmelési eredmények számontartása, 

technikai haladás megismertetése, bevall gé
pek, kézműipari műhelyvezetés, műhelygya
korlatok, osioozo~ kikészítő eljárások kutatása, 
ismertetése, 

racionális eiveinek az érvényesülése a 
kézműiparban, anyagkezelésben elősegíteni, 
munkaszersésben stb. megsegíteni sz iparos
ságot, a takarékosság, a reális erők (elhasz
nálásának kutatása, munkamegosztás töké
letesítése, » 

természettudományok fejlődésével kap
csolatos eredményeknek, vegyészeti folyama
toknak, találmányoknak a kézműipari terme
lésben vsló felhasználása.,.; 

Kulturális és kereskedelmi Isineretek: 
Általános műveltség fokozása,előadások, 

könyvek, röpiratok, filmelőadások utján, ipar
történelem, saakmák fejlődésének kimutatása, 
anyagismeret, -

vándorkönyvtárak szervezése, amelyek
ben az iparos megtalálja különösen szaktu
dásának fejlesztésére » szükséges tudást, 
központi könyvtár gyűjtése az iparoevezetök, 
tisztviselők képzése szempontjából, 

kereskedelmi ismeretek terjesztése, be
szerzési források, kalkuláció, levelezés, pályá
satok megszerkesztése, ajánlatok beadása, 

külgazdasági és szociális ismer-itek ter
jesztése, kanosok, előadat sorozatok rende
sése, szociális biztosítás ismertetése, lörré-
nyek ismertetése. 

szaktanfolyamok rendezése mesterek, 
segédek, tanoncok részire, szakmai tovább
képzés, nyelvismeretek terjesztése. 

Hitel kérdések ia jóléti intézmények. 
Szövetkezeti nevelés, hitelszövetkezetek, 

anyagbeszerző, termelő és fogyasztó, közös 
értékesítő szövetkezetek alakulását előkészí
teni, helyee, szakszerű vezetésére tanítani, az 
iparos-hitellel foglalkozó intézmények támo-
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gátasa, szövetkezetek alakulásat, megszerve
zését kezbevenui: 

iparosegészsigOgy gondozása, adatainak 
kutatása, mert most a halálozási arányszáma 
nagyobb az iparososztalynak, mint s munkás
ságnak, társadalmi uton megszervezni a te
metkezési önsegélyző szövetkezeteket, bal
eseti, betegségei y tő cs .port biztosit as előkés sí
tekét, megrokkant iparosok segítése, családju
kat támogató segélyegyletek alakítása,--üdülő 
helyek megszervezése, invalidus-otthonok meg-. 
teremtése, agyaiapitványok gyűjtése. 

Taaaaalgy éa segédek kérdései. 
Tanoticnevelés, szakoktatók nevelésének 

elősegítése, oktatókról gondoskodni a törvé
nyes keretek között, beiskolázni ott, ahol még 
nincsenek tanonciskolák, szakmai nevelést 
szervezni, tanonciskola előkészítése; 

unuDcközveUtist létesíteni pályaválasz
tási tanácsadással, mert jelenleg 100 tanonc 
közül 37 nem marad ugyanazon a pályán, 
amelyet elkezdett, felkutatása a legjobb ta-
noncanyagntk, mert most, különösen a lővá-
ro-i mesterek, tanoncot nehezen kapnak; 

otthonok i t internátosok létesítése, az 
iparostársadalom raoevelése a tanoncoknak a 
műhelyen kívül való gondozására, az inatok 
sportolásának, szabadidötöltésének veretése, a 
leventeügy rendezése; — • 

segédek gondozása, szakképzésük foko-
segédi vizsgák szervezése: 
szociális mozgalmakellenőrzése, bérkér

désekből származó ellentétek kiegyenlítése, 
békéitelis feksteleit előkészíteni, as iparosság
ságnak támogatást nyújtani t szociális ellen
tétek elsimítása ügyében. 

Segédhivatalok. 
Szerény keretek között, a legegyszerűbb 

adminisztráció, könyvelés, pénztárkezelés le
gyen sz irányadó. Felesleges aktagyártási 
mellőzni és minden: figyelmet a lényegre kell 
fektetni. 

Anyagi arák á t fssntartát . 
— Költségvetésben az irányadó az legyen; 

esik addig nyújtózkodni, ameddig a. takaró 
ér. Évi és fejenkint egy pengő hozzájárulással 
lehet jól működő érdekképviseletet fenntartani. 
A megalakulás költségeinek előteremtésére a 
kereskedelmi is- ipari kamarák volnának fel
kérendők, amelyek részben a kezmdiparosság 
hozzájárulásával tartatnák lenn. 

Képviselőtestületünk gyűlése. 
~^ Kedden délelőtt 9 órakor Simon Sándor 
-városbiró e nOtlete alatt letárgyalták a kép-

i viselőtestfllethez időkösben befő ott ügyeket 
j Igy Böjtös Erzsébet "kérelmét elutasította, aki 
' illetőséget kért, de seha sem volt adófizetője 
i a községnek. 

Szabó Fereae arrz való hivatkozással, 
' hogy Celldömölkön gyenge volt a bevitel, 
j segélyt kért, hogy elutazni tudjon. Az elöljá-
: róság 840 pengő segélyt utalt ki neki, melyet 

a képviselőtestület most kis vita ntán elfogadott 

Asszonyoknak. 
—- Ne irigyeijak egymást. 

Seaki sem önmagát vallja boldognak, 
hanem mindig a másikat A dolgozó nő, ha 
•Aha ünnepnapokon, vagy álmatlan éjssaká-
koo ráér gondolkozni és egyéni életét a lehe
tőségek serpenyőjeben mérlegelni, feltétlen 
meggyőződéssel vallja, hogy boldog csak a 
régi hagyományok szerint, egyszerű polgári 
keretek közt élő anya ét feleség leket 

A háztartási gondokkal, férji fölénnyel, 
modern gyermekek önzésével hadakozó csa
ládanya viszont keserű irigységgel tartja kü-
lömbnek a sokat irigyelt független, önálló, 
dolgozó nő helyzetit, akit nem dirigál senki, 
akitől nem kérik számon, hogy mikor meny
nyit és mire költött akinek meg van a maga 
külön önálló jövedelme és azzal azt tehet 
-amit akar, 

Akire pedig a" névtelen asszonyok: agy 
t dolgozó BŐ, mint a háztartásbeli rabszolga-
asszony, csak olyan tiszteletteljes áhítatul 
gondolnak, mint ahogy tiszta éjszakákon tiasta 
esillsgokst bámul az ember, a nagyvilági nő 
is talál életében keserű pillanatokat, mikor 
Kziveeeo lenne szürke, sikertörekvéseket nem 
ismerő nő, amikor„ halálosan fárasztja a sok 
vetélkedés és szerepjátszás, mikor . szeretne 

I elfutni úgynevezett barátai és barátnői slöl, 
akik csak addig zsonganak körülötte, míg 
ragyog és csak azért, hogy ragyogásának tit
kát ellessék és leszereljék. 

— Hallgass, te boldog vsgy I Nincs 
annyi bajod, gondod, mint nekem, — mond 
j i k egymásnak a haromléle társadalmi. osz
tályhoz tartozó nők, ha néha összehozza őket 
a sorsak. És ahogy kiteregetik egymásnak, 
ritkán bekövetkező teljes őszinteségi rohamok
ban, életük - szenvedésekkel tarkított leplét, 
talán elül mindegyik lelkében az irigység és 
mégis csak ngy találják legjobbnak az életet, 
abógyau élniök kell. Végeredményben mindig 
megszokja mindenki a maga keresztjét. Meg
szokja és talán meg is szereti. 

Ha vannak ették ét éjszakák, mikor a 
dolgozó nőnek fáj az egyedül lét, viszont 
szerencséjére éppen olyankor toppan be néha 
asszony barátnőjéhez, amikor épen családi 
viharosdit - játszanak a haragvó férjjel és a 
nagy igényű, követelőző gyermekkel, de a 
dolgozó nő megborzong, ós kéjjel gondol a 
maga nyugalmas egyedülvalóaágára. 

És ha védett-égben elő, a külső életgoo-
doktól megkímélt családanya véletlenül rajta
kapja t mánkéban megalázott, törekvésekben 
letört, nehéz gondokkal küzdő dolgozó barát
nőjél, mikor a látszólagos, kUlaainag. Jtsergia 

1 mögül feltör az asszonyi lágyság, a leküzd-
' hetetlen vágyódás támaszra és védettségre s 

mikor felszínre kerül s veleszületett nőies 
gyengesége, ekkor természetesen a családanya 
borzong kéjesen védettségének és kimélíségé-
uek tudatában. 

A nagyvilági nő pedig bármennyire is I 
megunta az embereket, bármennyire üresnek I 
is sivárnak, ia érzi olykor a nagy . vxrseoy-
gést, a tülekedést az életörömök i s sikerek j 
alán, belehalni talán, ha három, vagy még 
több éves ruhát kellene átalakítania, ha nem | 
mehetne szezon és divtt szerint utazni, akkor I 
is oda, amikor éa ahová á tártatága megy, ) 
ha azon kellene férjit törnie, hogy utolsó 
huszonnégy fillérjével inkább.vilfimoson men
jen-e haza és feküdjék le éhesen, vsgy pedig 
menjen haza gyalog, dfevigyen legalább haza 
valamilyen ennivalót . 

Az asszonyok bölcs belátása azonban 
sohasem végérvényes, etek hangulat és esé
lyek szerint változó. Ha minden jól megy, 
meg vagyok elégedve a sorsommal, ha nehéz
ségek merültek fsl, akkor szidom a magamét 
ét kívánom t másét. Pedig mégis csak agy 
legjobb ' mindenkinek, ahogy megszokta. A 
másét mindenki sokkal nehezebben tudná el
viselni, mint a sajátját Azért hát: uszonyok, 
ne irigyeljük, atjrmiit r e ^ : ^ ^ : . 
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Németh- Károly ipartestületi alaök lilukotott I 
; a. folytonos ajándékozások ellen akkor mikor 

a végrehajtó naponként kilinesal a község 
adófizetői ajtaján. Az adóba keservesen kifi 
teteit pénzek nem azért vannak, hogy azokat 
kónnyeloHeo kiadogasaa at elöljáróság ado 
mány kepén. A képviselőtestület végre ie tndo 
másul vette az elöljáróság kifizetését, de 
jövőre nézve hasonló ajándékozások folyón — 

\ tását fenntartja maginak. | 
Deli Józael áesiparot azt kéri, hogy a 

sporttelepen Irissitőket árulhasson A képvi
selőtestület tekintettel, arra, bogy rokkant 
katonáról van szó, a kérelmet teljesíti, de 
egy kit rajzot kér bt az építendő bódé for 
májáról. 

Saller Gyula háza beleesik az uocaren 
dezésbe, ezért azt a vármegye, megvásárolta 
és' az országutat at idén kiépítik ée eltűnik 
a Elein Vilmos előtti veszedelmes töréspont. 

Hernzetprimás üdvözlése végett a kfll 

köz 

X -

döttség ma reggel indult el Esztergomba. 
Aa apátsági telket megvásárolta a 

ség 34000 pengőért, szerződés megkötéssel a 
főjegyző bízatott meg. 

Ismét a villany ügy. 
, Régi testületi emberek mondják, hogy 

s képviselőtestületnek ttlán sohasem voltak 
Olyan viharos, ülései, mint amilyeneket a vá
rosi villanytelep ügyei provokálnak most már 
évek óta. A kedélyeket soha semmi ügy sem 
tudta agy tolfüteni, mint a város villanytele 
pénuk Ogye. • •. : -

Csoda-e ez? Nem! Nem csoda, mert a 
képviselőtestületen kívül állók is tudjak mos.t 
már épen ezen lap hasábjairól, hogy a varos 
polgárainak a .villanytelep tolt a rákfenéje, a 
villanytelep volt az, amely kiélte a várost, 

- megfosstotts ingatlanaitól, azonkívül a' villany
telep megmentésére fordították jóformán az 
összes adójöredelmeket és meggátolta a va
rost kultiralis fejlődésében.' -

A képviselőtestület megszavazott sok 
' miudtnt; artézi -kutat és másegy ebeket, de 

végrehajtani nem lehetett, mert s pénz a 
villanytelep megmentésére kellett. 

Nem eshetik, e Isp állandóan ismétlé
sekbe, ezért s villanytelep életében történt 
epizódokai átugorjuk és rátérünk a most sző
nyegen levő kínos perre. Rátérünk ezután 
szép sorjákan mindazokra az eseményekre, 
melyek a perré) szorosan összefüggnek 

amikor 1926. év folyamán a képviselőtestület^ 
egyik oyitt élésén azigoru bírálatot mondtam 
a- villanytelep vtzetéséröl. Ezek a bírálatok 
akkor nagy port vertek tel a testületben ét 
ez kisugárzott a testületen keresztül a város 
polgárai közé is. Mert ha maga a bírálaton 
anyaga nem it jelent meg e lap hasábjain, 
mert hiszen ez lehetetlen volt, mégis arról 
beszélt akkor az egész város népe. 

A képviselőtestület vizsgalatot rendelt el 
á s ügyben, de á vizsga at csak nagy 

huza-vona után indult meg és az csak ímmel-
ámmal lett lefolytatva, mégis elég volt arra, 
hogy a teltpvezetétben változat álljon be. 

Azt gondolta volna az ember, hogy a 
beállott változással nyugalom következik, de 
csalódtank. Az igazgatóságaik 00 százaléka 
megmaradt és éppen ez volt a baj, mert ha 
akkor áa. egész igazgatóság menesztve lett 
volut, most bizonyára nem volnánk benne 
ebbe a kellemetlen helyzetbe. '-.. 

Most lassan elértünk a üoluár ügyhöz. 
Az igazgatóságban megmaradlak ások s tagok, I 
akiknek rettentően fájt az én fent jelzett 
interpolációm és mivel ebben s kiuos ügyben > 
Molnárt tartották a besúgónak, azért most 
ellené indáit meg a legvadabb bajsza. Tudjuk ' 
már ugyancsak e lap hasábjairól, hogy Mol
nárt feljelentette az igazgatóság minden ko 
moly megfontolás nélkül a kir. ügyészségnél, j 
hntien kezelés és lopással vádolva meg őt A 
följelentéssel kb. egy időben elbocsátották Mot- , 
nárt a szolgálatból, lassanként megvonták 
tőle a fizetést és as összes természetbeni 
járandóságokat, kilakoltatták a természeibeni 
lakásából, szóval Molnárt kipellengérezték a 
b-csflietes emberek sorából. Ezt kapta Molnár 
a hét eszteadei becsületes munkája ju
talmául. 

A felelősség -
A legszomorúbb az volt a dologban, hogy 

' as igazgatóság, kfl önösen pedig annak elnöke 
— á képviselőtestülettel elfogadtatta-a perhez való 

E l á r u s í t ó h e l y e k i L e s s i n g e r O t t ó fai- é s épűlstaMiytt^c»fc fca> 
r e s k e d é s e C e l l d ö m ö l k , S o h l s s i n a j e r R u d o l f J á n o s h á s a . 

hozzájárulást Az igazságnak tartozom, ha 
megemlítem, hogy ezen a nevezetes gyűlésen 
szintén ntgy volt a vihar, a'testületnek leg 
alább 95 százaléka tiltakozott erélyesen a 
cselekedet ellen, ds az igazgatóság meggyőző 
érvelésével, különösen pedig azzal a kijelen-, 
lésével, hogy vállaljuk az anyagi é t erkölcsi 
garanciát, a képviselőtestületet lefegyverezték, 
de azért a perhez soha hozzá nem járóit 
Ezen a tárgyaláson a képviselőtestűleln -k egy 
kitűnő jogtudósa (ügyvédről lévén szó, azért 
a nevel mellőzöm) erélyesen tiltakozott a per 
ellen és igen nagy óvatosságot ajánlott, de 
az igazgatóság annyira neki volt gyflrözködve 
a pernek, hogy duzzadó ereje tudatában min
den megnyilatkozást,' mely a per ellen "volt 
eltiport, semmibe sem vett így indult meg a, 
per. Már a megindulása is botrányokkal kez
dődött, igy is fejeződik be. 

Folyik a nagy per. 
Eliudull tehát a javina, azt többé, meg

állítani nem lehetett Felvonultatott az igaz-; 
gatótág e.,y csomó tanút Közben olyanokat 
is bejelentett, akik a telepről lopás miatt 
lettek elbocsátva ét akiket éppen Molnár 
leplezettje. • 

A tanúvallomásokban mind-nt össze
hordtak, amit csak lehetett, de a vallomások 
Özönét Molnár könnyűszerrel verte vissza és 
mindent, amit eileoe vallottak, hitelez okmá
nyokkal igazolta azok valótlanságát Stt vége, 
te hossza nem volt a tárgyalásoknak, míg 
végre majdnem két esztendeig tartó pereske 
dés után Molnárt áz ügy esztég tisztázta éa 
ellené áz eljárást megszűntette. 

Most jött azután a kritikus helyzet, meri 
a becsületében megsebzett Molnár lett a fél: 
peres és 32-ezer pengő kártérítésért beperelni 
a várost. Meg veit a nagy rőkönyodés, mert 
most nemcsak arról volt ezó, hogy a per 
elveszelt, hanem árról is, hogy a két év előtti 
kijelentés most már aktuális lesz. El tői reme
gett az igazgatóság legjobban. -

Az igazgatóság most osendben félrevo 
nult *s a községet tolta -előtérbe és a község 
nem tehetett egyebet, minthogy felvegye a 
neki dobott keztyüt és megvívja harcát ahogy 
lehet ét ahogy tudja. így jutott a per Ország 
László vármegyei tiszti főügyész kezeibe, aki 
a nagy per anyagát áttanulmányozva belátta, 
hogy itt rettentően el van hibázva á dolog. 
Már az első tárgyalásim látta, hogy ts s per 
veszve van, azért inkább a kiegyezést aján
lotta. Jött a má odik tárgyalás, mikor még 
jobban meg kellett győződnie arról, bogy az 
igiztág á másik oldalon van is minél tovább 
húzódik a per, annál többet veszíthet a köz-
aég, azért ismét csak azt ajánlotta,- hogy a 
község egyezzen ki. Ezen a második táigya-
lásoo azután tényleg kiegyeltek. Az egyezség 
szerint Molnár 10.000 pengőt kap éa 1200 
pengő ügyvédi költséget, azonkívül a köztég 
fizeti a saját, ügyvédjét is. Orsságh- László 
vármegyei, tiszti főügyésznek levele teljes 
egészében ismertetve lett, melyből megtud
tuk, hogy tulajdonképpn mennyi jogi botlást 
követett el az igaz valósig a ptr megindulása 
éa ar/i.ak további vezetésében. Azért most 
átér c ak arról van szó, hogy sz igazgatóság 
űzessen. Ezt 'söretflfí'a'képviselőtestűlel min
den tagja. Az igazgató-ált, yiazont a fizetés 

elől menekülni próbál es csupán trra hajlandó 
hogy a v i l : .yte'epen felszedett tanli'meket 
adja vissza, vagy tmi l még tel nem vett, 
aem fogja felvenni. Az igttgtlósigi elnök 
pedig még erre sem mulat hajlandóságot és 
s mar általa felvett 1000 pengőt nem akarja 
visszafizetni. 4 képviselóleélűletben éppen es 
a magatartás szülte a legnagyobb savárt ét 
fel-ziiatatok törtenttk arrs nézve it, bogy 
amennyiben as igazgató az 1000 pengőt 
vissza nem Űzetné, a képviselőtestület nem 
hagyja jóra a megegyezést, hanem folyjék 
tovább a per, persze annak a terhére, aki a 

, kiegyezést tisztán egoiamnsból meghiusítja. 
Szenvedélyes vita után a képviselőiét 

tűlei ugy határozott, hogy az igitgatótági 
ttntiémtkből sz igazgató 1000 pengőjét it 
beleszámítva 6000 peogő térül viasza. Ehhez 
még a kötseg 6200 pengőt fizet, igy a Mol
nár-fele 11.200 pengő kiegyenlített nytr. Aa 
egyezség szenet 6000 pengőt kiűzetnek a 
képviselőtestület határozatitól számítva 16 
nap múlva, leltive, hogy senki sem lelebben 
meg a képviselőtestületi határozatai, 5000-)-
1200 peogő pedig csak akkor lesz kiűzetve, 
ha a varmegyei közgyűlés jóváhagyta a ki
egyezést 

A becsületétől megfosztott Moloir pedig 
a kél évi szenvedés következtében anyagilag 
* tőnk szélere került Kél évig ntm tudott 
elhelyezkedni, mert kl fogadta volna lel ót, 
aki lopassál meggyanniitva ált a népnyel 
-vek -aleth-

Hogy ö most kiegyezett, annak tudható 
be, hogy nem bírja a további pereskedést 
éppen anyagilag, azért kénytelen volt egy 
sovány egyességet kölni. 

Csoknyay Jöutf 
-képviselőtestületi -tag; 

• F e l h í v á s 
a auiyar twaUtssoi éti o - •ráuif, 

agéu társadalmához. 
1 Gróf Zichy János éa Ravasz László püspök 

szózata a magyar ifjúság megmentéséért. 
. . A Hivatalos statisztika elrettentő számú 

kat hozott" legutóbb nyilvánotságra. Kimutatta, 
hogy csak magában a fővárosban 6740 tfidó-
vészes tanuló 01 az iskolák padjain. Számuk 
nagyobb mint az ötszes többi ragályos beteg •• 
Bégben, szenvedőké. A vidéki varosok csaknem 
utolérik a fővárosi számadatait. 

Magyar szülők, akik annyi éjjet virriaz-
tottatók át könnyező szemekkel a mellett i 
gyermek betegágy mellett, amelyben mjndlen 
reményetek, életetek minden álma pihegett 
lázasan: akik -reggeltői estig lankadatlanul 
vívjatok az élet nehéz küzdelmeit, csakhogy 
gyermekeitek bolddgiiiasát lássátok és még 
szinte a gyenge szelőtől irféltitek: Jó magyar 
emberek, akiknek a szivén fekszik ennek az 
országnak a jövendője, tudjatok e mit jelen
tenek e rémes számadatok ?!... 

Azt jelentik, hogy a tüdőbajos tannlók 
ezrei öptodatlanhl tova bb fertőzik, a gyanút-
lanot veiük együtt levő iskolatirsaikat és Sez-
revétlenűl oltják bele a«=prmzet jövendőbeli 
reményeibe a családok féltve őrzött kincseibe, 
s rettenetes kór posziilo csiráit. 

M a g á n t a n u l ó k o I c s ó , f e l e i ö a s é g t e l j e s e l ő é s z i t é s e 
B u d a p e s t , ErzsébetVkSrut 4 8 . I I . .2 . J ? . ._. . 

A l k a l m a z o t t a k n a k r e n d k í v ü l i k e d v e z m é n y . (Valaaibély6|) 



akarjad haroot* megvívni • Magyar Iskola 
ffiintTtrTl'T* Egyesület. 

Cl akarja arai a leselkedő rémet a még 
tgéességes tanuló ifjarag feje felfll, mag akarja 
menteni aat oly módon, hogy elsősorban: 

tiroaja a fértötő tüdőbajos tanalókat 
k kO«BI éa ar e célra létesi-

éa egéaiaégOgyr állapotokhoz 
szeres uniláat áj njnjtó; 

iakolaszaoatorinmokba akarja elhaljezm azokat. 
De goattoottiatt a gyenge exerreaetB Aé 

l i l i m l i i i hajlamos tanolóirjakról is, akik 
aem bírják a mai, fokozottabb munkát igénylő 
oktatást a mindennapos, zárt és aaololt tan-
lermekbee raló urtóikodáat Kzek réazére 
olyan Otrnzmeklt akar az egyesBtet létesí
teni, ibel i szibidban felráliva játszhatnak, 
l iaolhi lni t . hogy azután a tané? régére 
piroe potlgas irattal, életerősen térjeMek vtstst 

áziatolaazanatonrjmok egész sorát akarja 
' ' i eneeOlet éa pedig neneesak a 
„ jkbea , de a Hátra-, a Bükk-, a 

Tértéé-, a Bakony-, á Meesek- éa a Boldri-anagyar kMmM ralamint a. Hagy-
talzsamoa virányain, ahol leéloi életet 

nerel a magyar nap melege. 

tátt aem^tOrö esaládi éa nemzeti kérdés. 
Megvalósításához minden szülő éa minden 
nemzete érdekét szirén riseló magyar ember 
jtjaáalllt réanogatésa szükséges, éppen azért: 
kérre kérjük a magyír szülőket, ál áldozat-
kéizlégOkröl ismert közintézményeket, tárau-
iatokat, rálalttokat, amelyek sohasem is hagy
ták éterben at ország megmentésere irányuló 
törekvéseket; térjük a magyar tánadalmat: 
jöjjenek segítségünkre a magyar iskolaszana
tóriumok lelépitétéhezl 

adjon mindenki tehetaégéhtz képest né
hány téglára TSIÓI ehbéz aa épülethez, hogy 
atindén kövéből a szülői szeretel és s nemzeti 
együttérzés melege tugározzék ki és Ölelje 
tOrt! tz ott uj életet nyerő tanuló ifjúságot... 

Ered m e n 

EZT A D J A Ö S S Z E 

IfGtúnófirma + 

'JO.váló minafé^ • 

Jjfaffzú élettartama • 

oicsó ÁR, 

I R E K. 

•yokai nyllváiosaa . nyugtázzuk aa Zichy 
latos gréf Másik claiérs továbbítjuk. 

M i á l e g a r e b b ? 

üegtxebb tapasszal a rügyfakadás. 
Mikor a napsugár e Virággal játszik, 
A zöldelő thaas ezöst harmatjában, 
A kis pacsirta boldogan trillázik. 

befeiebb e lány, mikor még pirul-, 
S nem fudia mi a bűn, mi az élet, 
Vágyainak nincsen sólyomszáreyo. 
Örül a faabáaakt, ( M l á mesének. 

b, mikor a sárguló kalász, 
behajtja büazkén a nehéz fejel ; - — -
Mikor nótsszóVal, csendes altatóval, 
Rlngatjs élőmre anya a gyermekét. 

Uajetabb a hirtelen jött nyári zivatar, 
Mikor fákat tőből tép a bősz orkán, 
S tüzes menyköveit oaapkodja az ég. 
Majd felragyog ; a hétauiaü szivárvány. 

Legszebb, mikor érik a szőlőgerezd, 
A leVegöben úszik az ökörnyál, 
Sárgái a lomb, hull mér a falevél, 

- 8 fejünkre az idő, exüstlisztet szitál. 

Utgszebb, mikor csendes, tiszte .éjjel, 
JHullócsillag fénye Vakítón eikkizik, 
Valahol valaki a végperceit járja, 
lllg a eeontkaezás : szörnyen hahotázik. 

VAJAI SANDOJ?. 

L a k a t o s m u n k á k a t . 
kifogástalan épület-munkát, kovácsolt 
vaskaput, kerítést, sirrácsot, bármily 

' rendszerű takaréktűzhelyen ttj munkát 
vagy javitáat -a. legmodernebb kivitelben 

o l c s ó á r o n kéfcsuelt -

k i n i c z k y L a j o a 
lakatosmester C e l l d ö m ö l k ö n . 

R e n g a f ö l d . 

Hosszabb idő'tKá a világ minden 
tájékáról földrengéseket jelentenek ki
sebb-nagyobb mértékben éa az újságok 
szenzáció rovatai nap-nap után elénk 
tárják a borzalmas részleteket. Reng a 
föld ia nyomában házak, paloták dül | 
nek össze, emberek maradnak a romok ; 
alatt ét a fájdalom, borzalom és kin-
szenvedés kiállásábangzik a szerencsét
lenség helyén. Reng a föld . . . Mintha 
a .poklok minden ördöge szövetkezett j 

' volna a föld lakói ellen, hogy az egyik 
véres borzalom, a. világháború után, j 
ránkzuditsa a másik borkaimat, mely , 

í iámét csak emberáldozatot kivan. Reng 
I a föld . . . Vagy mintha isteni figyel-

itetés lenne ez a sok földrengés, 
' hogy észre térjen már végre-valahára az 
az erkölcseiben meglazult és modern 
romlottságában határokat nem Ismerd, 

, fékevesztett emberiség, amely az utóbbi 
években már azt hitte gőgös felfuvalko-= 

dásában, hogy nincs többé azükaégeaz 
Istenre, csupán a pénzre, az aranybor- j 

-jtSra, amellyel mindent megvásárolhat 
j maginak, amire szüksége van 

De a föld megrendült szerte a világ 
\~ mindén részén és ez emlékezlelhétraz 

elvakultakat arra, hogy semmit sem 
tódnak a kozmikus lét titkaiból, de van 

j valaki felettük, aki mindent tud,ésr.ki-
nek további akaratától és irányításától 

• függ a bOnös, vén Föld sorsa. 
Reng a föld . . . És a katasztrófa 

; most eljött Magyarország földiére ia, 
• hogy ujabb próbára tegye a rengeteg 
; megpróbáltatáson keresztül ment nem-
i tetet. Nap nap után ujabb földrengése-
j ket jelentenek Magyarország területéről 
j éa lehet, hogy a katasztrófa már nincs 
j messze . . .—Lehet azonban, hogy a 
{ Teremtő megszán benn fin kel, szegény 
! nyomorgó éa kiadd magyarokat és el
hiszi tőlünk a katasztrófát. 

De etekben a pillanatokban nagy 
; Mre éa bizalomra voma szükség és nem 
' széthúzásra, gyűlölködésre, mely még 
: jobban meglazítja az'erkölcsi alapot és 

lerombolja a társadalom és a tekintély 
tisztéletét. Hinni kellene! Erősen hinni 

j Istenben, Magyarország feltámadásában 
4s abban, hogy gyarló emberi erőnkkel 
képesek leszünk tovább folytatni a mun
kát a haza él az egyén boldogulása 

érdekében. De kinek ván o á már hite? 
Fásult közöny, romlás, erkölcsi züllött
ség, fertő és üzlet mindenütt, amerre 
a mai »moderné ember szeme -ellát. 
Ut a lejtön lefelé, ahonnan már nincs 
feltámadás . . . Csak ez van. Mindenütt 
a romlás pusztít és győz. 

Pedig reng a föld . . . ét itt lenne 
az ideje, hogy mea culpát mormolva, 
nngábeszálljon a bűnös emberiség! 

Dr. Bodó Antal kir. gazd. főtanácsai. 
Dr. Bodó Antal egy., magántanárt, a FaluszO-
vetsig volt igazgatóját jól megérdemelt szép 
kitüntetet érte. A magyar kir. kormánj elis
merve dr. Bodó Antal nagy érőiméit, kitün
tetésre ajánlotta ő t Ez a kitüntetés olyan 
embert i r t , aki erre tényleg rászolgált Dr. 
Bodó Antal mint faluszövetségi igazgató nagy 
szervező erő volt A Faluszöretsóg megszer
vezése körül nagy - érdemei vannak. Bodor 
Antal dr. nagy munkát végzett a' Faluszö
vetség kiállításainak rendezéseiben ő volt az, 
i k i a mi (celldömölki) kiállilásuokbso az első 
lépést megtette. 0 tárgyalt velünk a kiállítás 
Ogyébéu elsősorben, sz ö agyában foga áttolt 
meg a oeJIdömPIki kiállítás gondolata. Tudjak, 
hogy ez a kiállítás milyen gyönyörűen sike
rült, milyen nagy kulturális is milyen nagy 
p.iitikai hatást ért el a mi kiáltásunk itt sz 
osztrák batár közelében ét mindez elsősorban 
dr. Bodo 'Antalnak vult köszönhető. 

Dr. Bodó Antal most nj hivatást vállalt. 
Kz ss aj hivatás éppen neki való. 0 ismeri 
a fala népét, ö tudja mi fáj a falónak és 
aunjira ismeri csonka hazánkat, hogy vidé
kenként, talán falunkéul megtudja mondani, 
hagy hol mi fáj. A Kisbirtokosok Országos 
Földhitelintézeté főlilkaráaak hívta meg őt, 
mely meghívást elfogadva, 10061 ismét módot 
talál arra, hogy s falu népét talán még foko
zottabban todjt támogatni, megsegíteni, mint 
eddig tette. 

Lapunk resztről szeretettel köszöntjük 
dr. Bodó Antalt ts a jól megérdemelt és 
magas kitüntetéshez, valamint nj állásához i 
legjobbakat kívánjuk, árra kérjük, hogy küzd 
jön tovább a vidék és t vidéki nyomorgó 
sajtó érdekében, mert tudjuk, hogy küzdelme 
nyomán baja növi lytét nő. . ' . .--

> Kafh. Lsgély egyletek értekezlete. Cstl 
törtökön érkezik Magyarországra dr. Matter-
maan kölni. vezérltfkár és Winkler Ágoston 
kölni titkár a magyar Ügyek relerentéaek 
kíséretében, a mágyiror zigi kath Legény
egyletek vizitálisára. Első állomása Magyar
országon Szombathely less, ahová a szombat
helyi egyházmegye területén levő összes kath. 
Legényegyletek egyházi és világi elnökei meg
hívattak. Az ertekezletén a helybeli kath. 
Lefiinyegylét rőszirci dr. Horváth Károly 
plébános egyházi ét Rosenheim Jenő világi 
elnökök vesznek részt 

Tsnltövilisztii. Perépitits Árpád volt 
alsósági osstályttnitöt iz otlffjasstonyfsi rk. 
iskolaszék a megüresedett kánlortinitói állásra 
megválasztotu. •~---*^*r— 



nség 
st VII. 
Keleti 

levő 

iti 
t 

oebb 
ittve 

i á n 

Dtruk . 

t ü n ö 

fiájá-

etlen 

tjáról 

vált 

bsaob 

j y é r e , 

í d i ó -

t ö z i s -

i r i 
e i t« . 

m u -

k l i t e t t 

M , 
i g u -

t u -

6. oldal. 
KEMENESALJA 

„ J**9?* e 4 k * r amasayfiissl képviselő 
eltadass Kemenesmagasibaa. A kemenasma-
gasii Ev. Nőepylet • Leáuyegylel közremű
ködésével április, 15-én vallásos ünnepélyt 
tartott ameiyeu a gyülekezet meghívására 
megjelent Jánossy Gábor országgyűlési kép
viselő s a zsúfolásig megtelt templomban 
nagyszabású előadást Urtott •A vallásos lálek 
és bazafiis lelek« címen és mindvégig lebi. 
lincselő (ej:égetéseiben kimutatta,bogy a meg
csonkított magyar nemzet feltámadásához 
csakis a vallásos es hazafias lelek tiszta ápo
lása es megerősítése vbzet el. Az ünnepéi 
programmjit a Leányegylet karának ének
számai éa vallásos szavalatok egészítették ki. 

Elhunyt fiatal asszony. A legutóbbi 
időben teijeavn megszokottá vait varosunkban, 
hogy a kegyetlen halál a fiatalok sorából 
szedi áldozatait. Lapunk hasábjain ritka hét, 
hogy ne kellene egy. két fiatal élet kimúlásá
ról beszámolni; de azért mégis minden egyes 
esetnél megdöbbenést kall, ha egy fiatal 
élet száll sírba, kűiöuOsen akkor, ha utánna 
kicsi, serdületlen árvák is maradnak. íven 
megható halálozás történt szerdán éjjel, ami
kor ket kicsike kis árva maradt gyedül, a 
szerető édesanya pedig fiatalon elköltözött a 
boldogok hazájába Angler Józseloe született 
Németh Aioizia 35 éves korában meghalt 
Csupáu 5 évig. volt tárol botdog házasságban, 
előző életét, városunkban tottotte, mint a 
leáuytársadalom kí^izeretetbeo allo tagja. 
Temetése pénteken délután ona-i részvét 

• mellett folyt le. Férje, két kis. gyermeke és 
I Özvegy édesanyja gyászolják. ' 
~'~ A Kath. Lsfiaysgylst 25 éves jubiieu-
'. inának időpontjául július hó -l~et tűzte ki. A 

jubileumi ünnepséget igen nagy—arányúnak 
tervezik, amelynek programmját most alitjak 
össze. A programot végleges Összeállítása után 
fog nyilvánosságra hozatni. — 

Halálozás. Hujber György 63 éves volt 
bádogos-mester Budapesten a Szent János 
kórházban folyó hó 14-éo elhunyt Holttestét 
hazaszállították és szerdán a. temető kápol
nájából helyezték crök nyugalomra, nagyszámú 
gyászoló közönség részvétele mellett. Az el
hunyt varosunk szülöttje, aki egy régi tekin
télyes családnak sarja és akinek virágzó bá
dogos üzlete volt Az elhunyton salyos műtétet 
végeztek, amit szervezete nem bírt ki a igy 
életének javakorában elragadta a halál az 
élők sorából.- Felseége gyászolja 

Májas elsején folytatják a helyi fold-
birtokrsfsrm tárgyalásokat Rédl kir. jaras-
biro értesítette a helybeli bisottságet arról, 
hogy a mult nőnapban beszüntetett birtok
rendezési tárgyalásokat május bú elsején 
délelőtt 8 órakor újból folytatja. Erre a tár
gyalásra megidézte az öesze* erdekelteket. 

Sport A fölhall szerencsejáték ée ez s 
szereocse többször rámosolygott a CESE 
csapatara, mig s mult vásárnap ajból elfor
dult tőle és most kérdés, hogy mikor látjuk 
ismét A Sárváron ért kudarcért se ez tudunk" 
senkit sem okozni, mert a II. félidőben a 
Bírótól taláo lal-zólag könnyen bevett két 
golt, a csatáraink az 1. télidőben legkevesebb 
öt góllal megelőzhették volna, ha a szerencse 
egy kicsit is mellénk szegődik. A játékosok 
Bsm voltak elbizakodva, hisz régen tudjuk, 
hogy Sárvár szeszélyes játéka éppen a jobb 
csapatok ellen robbant ezideig ki, példs rs s 
Kinizsi elleni győzelme, s SFAC és Kőszeg 
elleni őszi döntetlen mérkőzése, mig s tabella 
sereghajtó egyesületei sorbss végig verték. 
Hiába volt az L félidőbeni nyomasztó„ fölé-
nyűn ., korner s korner után, Horváth által 
a I I . félidő 7 percében lőtt golnnkat hirtelen 
követő kiegyenlítés volt oka a bekövetkezett 
vereségnek, ami lelkileg annyira hatott a játé
kosainkra, hogy nem tudtak többé ura Isnni 
a helyzeteknek, mig Sárvár ezáltal Kapott 
lábra, sőt s győztes golt is megszerezte. Az 
L télidőben mindenki jó volt m 'B a H . félidő
ben a kiegyenlítés után talán Szita és Schilling 
végezte munkáját agy mint máskor, mig s 
csapat tebbvmég s legbiztosabb embereit is 
sz izgatottság meddővé tette. A leadott két 
pont után esélyeink s bajnokságért folyó kflz-
detemben s minimumra redukálódtak, de es 
asm "azt jelenti, bogy adjuk fal s küzdelmet 
sőt még jobban bele kell feküdnünk, mert a 
sárvári kudarchoz hasonló ssst s hátralevő 
7—8 fordulóban ss éllovasokat is érheti. — 
Ma a szombathelyi » Vasas. Isss s CESE 

ellenfele délután 4 órabor. A .Vasas« szim
patikus csapata tekintve azt, hogy a legjobbjai 
sérültek és betegek, könnyű ellenfélnek Ígér
kezik, de nem szabad s mérkőzés1 Ifluuyel-
aafleo venni. • - t i >gy metboszn'js magéi. 2—3 
gólos CESE A,"t«imet i.pp óni. . 

Mldsanapss székszorulás, felfúvódás, 
eldslfájás, léK-zési zavar, szívdobogás, fejfá
jás, fflissiáe, szédülés és lehangoltság esetei
bea a természetes .Ferenc József, keserűvíz 
s bélmftködést randbehozza, megszabadítja aa 
embert a keltemetlen érzésektől s megőrzi az 
idegek apségé: és a szellem frisseseiét Nagy
nevű sn.-.oi orvosok a Feresc József vizet 
galandfércgknráknál ia fényes eredménnyel al
kalmazzak. Kapható gyógyszertárakban, dro 
géríákben és ftsserOzletekben. ~ 

Zivatar, jégeső. Jiétfőn este fél 8 óra 
tájbaa hatalmas vihar vonóit át varosunkon 
erős villámlással és dörgéssei. Nagy cseppek
ben megéri; dt az eső, majd a jsg kopogása 
hallatszott m.ly a gyümölcsösökben nagy 
kárt tett. 

Országos asztalosipari kongresszus Bu
dapesten. Az. Asztalosmesterek . Országos 
Szövetsége április 21 én rssárssp délelőtt 9 
órakor Országos Asztalosipari Kongresszust 
rendez Budapesten aa Asztalosmesterek Ott
honában (VIII. Bérkocsis-o. 14). A kongresz-
ssas napirendjén az aaatalosiparosság leglon-
toesbb szakmai kérdései szerepelnek. Igy 
tárgyalásra kerül a termelés és értékesítés 
megszervezése, az iparosoknak az építkezés
hez szállított -munkái után megillető járan
dóságainak törvényhozási aton történő bizto
sitáss, ss árrombolások elleni védekezés, s 
kflllöldi nyersanyagok behozatalának meg
könnyítése, valamint az építőmesterek és kő
művesek kisipari kereteken belül folytatott 
asztalosipari tevékenységének megszüntetése. 
A kongresszust megelőzőleg tartják meg ss 
Asztalosmesterek Országos Szövetségének ren
des közgyűlését, mig március 80-án hétfőn s 
kongresszus résztvevői több nevezetes iparte
lepet ée gyárüsemst tekintenek meg. A kong
resszus a Nemzetközi Vásárral egy időben 
less és igy mindenki féláru jeggyel ntaihat 
Az Asztalosmesterek Országos Szövetség ez
úton is kéri a vidéki asztalosmestereket, hogy 

I zednél számosabban vegyenek részt a kong
resszuson • bogy ezirányn elhatározásokat 
jelentsék be s Szövetség titkári hivatalánál 

| (Vm. Bérkossis-a. 12), mely az érdeklődőknek 
' felvilágosítást nyújt. 

Vasúti szerencsétlenség. A mult heten 
Felsőgorzsöny es Marcaltő közötti v»-uti hídon 
át akart menni Szűcs Szita János felsőgör-
zsöoyi 00 éves süketnéma wldmivea, aki sü
ketsége folytán nem hallotta, hogy egy moto
ros vonat robog utánna. Amint a hidra ért, 
s vonat beleütközött éa oly erővej rágta a 
tűd karfájához, hogy s szereocseUea ember a 
karián kérésztől repülve bele. uhant á Mar
calba, amely magával ragadta. A vonatot, 
azonnal megállították, ss utasok kiszállottak, 

| hogy a földöktől kimentsék s vízből. Gye-
ginszky Béla egyhazaskeszöi segédjegyző a 
fuldokló után vetette magát és wketat neki 
s partra vonszolni. Az eszméletlen .u.apotbao 
levő embert beszállították Pápára az Irgal
masok kórhazába, ahol alig egy negyedóra 
múlva meghalt. A derek aegédjegjző megér
demelné, hogy kitüntetésre (altsrjesecék.. 

Közgyeiéi. A helybeli Kath. Legén. egy
let május 6 an délután 4 öcskor tartja éri 
readée közgyűlését s rósa. kath. fiúiskola 
tantermében, melyre a tagok, ss egyeiBlet 
pártoléi és az egyesületi ügyek iránt érdek
lődői ezutoo is meghivstnsk. 

Mladaa bajnak legjobb gyógyszere a 
nevetés. Ha nagyokat akar nevetni, vegye meg 
• Az Ojság* uj számát Kitűnő viccek tömege. 
Mutatványszámot ingyen1 küld s kiadóhivatal 
Budapest, VI. ó non 12. 

A volt kemesesmagasi körjegyző bűn
ügyében a szombathelyi kir. törvényszéken 
a tárgyalást befejezték és ss ítéletet délután 
6 Örskor hirdették ki. 

Haazar Pufi őszinte vélsstésye Holly
woodról és a hollywoodi magyarokról. Hu
szár Pufi, aki most jött haza Amerikából, 
leplezetlen őszinteséggel beszél a Színházi Elet 
legnjabb számában azokról a hollywoodi ma
gyarokról, akik befutottak és azokról, akik 
asm csináltak karri vrt liszt Ferenc unoka-
húga pesti emlékeiről beszel Párizsban. Pet-
ráss Sári a modem paradicsomról ir érdekes 
sikket Kilenc magyar iró múzsája nyilatkozik 
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férjérő', kasa Sándor népszerű hetilapjának 
aj Mamát rengeteg kép, gaxdag mélynyomása 
melléklet, háromfelvonasos és egyfelvonásos 
daraome. Iekl.it, regéuy, novella, nyolc oldalas 
kottamelléklet: .Szép kisaaszosry* magyar 
nóta, Zerkonu: »Ne jöjjön többé., »Babam 
DB vedd zokon, amerikai lox troli, .Doktor 
ar maga de jo pofa. zenéjét szerezte Lajtái 
Lajos és agy Schubert dal: • Bölcsödéi, gaz
dagítja. A Színházi Elet ezeolul minden rejt-
vénymegfejtőjének könyv és kottajutaimat ad. 
Egyes szára ara 1 pengő, negyedévi előfizetési 
díj ajátidekreséonysl 10 pengő, kiadóhivatal: 
Bndapsst VE. Erzsébet-körnt 28. Minden létező 
színdarab kapható könyrflzletünkbeo VIL Ec 
zsebet kOtot 29. Színdarabokról árjegyzéket 
iogy n küldünk. 

A nagyér tajtermékok utja külföldre. 
A iejtarmétekállami védjegyezésére ronatkozó 
tOrvéay életbeléptetése mar csak rövid idő 
kérdése. A most tárgyalás alatt lavő költség-
vetekben felár történt gondoskodás arról, hogy 
s tOrvéuy .végrehajtásara hivatott'szervek és 
int-vmények a törvény életbeléptetése aiksi-
•avat nvombaD felállíthatok legyenek és mű
ködésű,:.!': megkezdhessek. A foldmivelésügyi 
k0.t-fzveté,bep meglelelő összegeket vettek 
fel a tejtermekeket ellenőrző állomás Sze
mélyzeti és dologi kiadásaira. Ezenkívül a 
földmivélésügyi minísÁeriom arról is gondos
kodott, hogy. a aagyobb tejipari vállalatok 
vezetői a tej és tejtarmékeknek termelébe 
szempontjából eiőálló nj helyzet által követélt 
nagyobb képesítést megszerezzék. A minisz- Lmány mentő expedíciót küldött S veszélyez 

őrző hivatal életbeléptelése tehát előrelátható-
leg ujabb lendületet ad a tejazővetkezeti moz
galomnak is. ' 

Hasznsa tudnivalók a Nemzetközi Va
sárral kapcsolatban. Bodspestre utazó olva
sói is •• Jskéi kívánjuk szolgálni akkor, akiden 
figyelmeket kívánjuk felhivní arra, hogy a 
Nemző KÖZI Vásárra 50 százalék kedvezmény
iig- utazhatnák s Msgysr Államvasutak és a 
haj-zas vállalatok vonalain. A vásárt meg 
t-'-i nő ..vasóink érdekében, mint haszn-.s 
tudnivaló közöljük, hogy s világszerte hír
nevűm örvendő és közei oyo'cva'i esztendő 1 

éz -ti rmjára visszatekintő Seroler cég (Boda-
peai, IV. Uecii-ncca 7. szám) sfOvotáruházáH 
bsu e etlelt angol tavaszi és Oyati férfi es 
oői ' •-«. ünőbb dtvstszővel kOlőotegességek 
Óriási va nztékban állaoas a vásárló közön-
•Mg. r.-ad"*ezé.*ér*, a minőségükhöz viazonyi 
tjit.u: i „snay áron, A fent jelzelt szövet-
kü ön n- -égek minden méretű maradékai a 
cég marad •kosstilyáo is megtalálhatók, am«-
lyeesax való vásárlás ritka é.< egyedülálló 
alkalmai nyújt mindenkinek a Seroler minő
sé, «ca.--ios áron való megismerésére. 

Felhívás. A eélldömö'ki vasutasok Te 
menő : - -esi Segélyegylet elnöksége felhívja 
az OsW'S »yugdija» tagjait, :..k akar a rer.ile , 
akár a közös se.geiyzón-k tagjai, hogy saját 
érdikukb i a legrövidebb idő sl.-tt miudazon 
csa.ádimj.inak nevét és születési idejét, kik 
saját rUatisa alatt vannak, beleértve S letr-
Béget i , j.igytékbe foglalva a Vasutas Kör 
gondnokiba! leadjak. 

Napról-napra emelkedik fővárosunk 
idegsn forgalma. Ezt érzik a budapesti szát-
lodvol-iii .nosok is, akik egyre-rnssra reno
váltatják zallodaikat Az országszerte közie
men bodsoasti OatBode kávéház taaidonosa 
Orosz Ölön fiává', Kűvás Imrével kibérelte 
és most 'nyitotta meg s Keleti pályaudvar 
szora-zéil-.igábsn (VIII. Baross-tar 23. ss.) a 
Kő ponti Szállót Valóságos uj szállodai .a-
raz-óitak a régi helyébe, teljesen uji.:n.,in 
r c l i i K bé i s i légfőbb hiányait póto ták 
égy reru. ibe készült hallal, tovább egy aotó-
garázst fpifnttek hozzá A Budap síre felota-
sók k • -leiéről gondoskodik -ezen, szá.ió, 
Grosi ödpn és fia neve elegendő garanciát 
nyujtrna." arra vonatkozóig, hogy az árak 

is szolid polgáriak lesznek, mint amilyenek 
sz országszerte- köziomert Osteode kávéhá-
saké is. 

Amiksr két rab. bezárja a fsgházört 
Hajdúnánásról jelentik: Agyafúrt módon szö
kött meg s jarasbirósagi fogházból két fogoly, 
oévsterint Weiss Oszkár és Rostás Balog 
Ferenc rovott uralta sswhámoBok, Vasárnapra 
virradó éjjel közös cellájuk ablakát betörték 
és behívtak az-'őrt, akinek azt mondták, hogy 
a szél verte be a* ablakot Amíg a fogházőr 
as ablakot vizsgálta, a két logoiy kiugrott a 
cellából és rázárta az ajtót a fogházőrre. 
Természetesen - mig a fogházőr hosszas dö
römbölés ötén kiszabadulhatott a cellából, s 
két fogoly már regen megszökött Másnap aa 
egyiket sikerűi; elíogsi, de s táras valószínű-, 
leg Romániába szökött. 

Hadigondozottak figyelmébe. A m. kir. 
népjóléti és munkaügyi mnuasteriomtoi kspott 
értesiies alapián tudatjuk az összes hsdigon-
dozo'.t.i-.l-.ai, hí v luindeo orvosi kezelésre 
szoron tüdőbeteg uadirokaaut és hadiárva fio 
egyéni lapjának felmutatása mellett, a m. kir. 
TüdőbeleggyOgyintézetben (Budapesti. Német
völgyi ut 29) l-ilvételrs jelentkezhet. Amény-
nyibea lakóhelyén levő köziorhazüak tüdő
betegek részere korosztály:-, van. ugy egyént 
lapjs alapján oda is kérheti felvételét ' 

Kétszáz embert ss sokezer állatot el-
tsSMtstt a lavina.-Taloa vidékéit, amint San
tiago ds Chiliéből jelentik, porauhass hógör-
geteg pusztított mely kéUzáz embert és sok 
ezer állatot msga alé temetett A chiliéi kor-

M y i l t - t é r . 
E rcvathas kozlsttokéri Kfcjgsjgáj sasi vállal a Baszk 

l y i l a t k a x a t . 
El nem mulaszthatom, hogy 1 > 

szönetet ne mondjak mindazon nagy
becsű 'pártfogóimnak, akik 83 éven át 
párt fogásuk ba n részesítette k, m ost pedig 
ami kérem őket, hogy nagybecsű pár
tolásukat a továbbiakban se vonják meg 
tőlem, mivel üzletein vezetését újból 
átvettem. Tőm a mai nehéz helycetet 
felfogni nem tudta, olyan kívánságai 
voltak, amelyeket megfizetni nem tud
tam, igy vele a további minden össze
köttetést megszakítottam. \ 

Üzletemet kellő erővel vezetem, 
igy igentisztelt megrendelőim kívánságait 
a legpontosabban tudom teljesíteni/ • 

Kérem további szíves pártfogasakat, 
kiváró tisztelettel 

fjpjjl JÉMáa, bádogos-mester, 

tsríum felállítja a felső tejgazdasági tanfolya
mot, a gazdssági akadémiát végzett okleveles 
gszdak részérs. Mintán a kivitelre kerülő tej
termékek s jövőben csak állami védjeggyel 
ellátva számíthatnak kelendőségre, a minisz
terin.-n megfelelően gondoskodni kíván a tej-' 
termekkiviteli kereskedelem megszervezéséről 
is. Ennek előfeltétele ss állaadó, minőségi 
szempontból teljesen kifogástalan, a kényes | fel, hanei 

"Irnaa? I védnökséget, stég O H ^ s esetben ssm, hs 

tPtett vidékre, bogy segítséget vigyen s sze-
reücsétleneknek. -

A papok sem vállalhatják tébbé tánc
mulatságok védnókiégét A váci megyéspüspök 
Banaust A. István legutóbbi körlevelében 
kiegészíti egyik régebbi rendeletét, amely 
szerint táoomolslságokiiál ezentúl védnökül 
nemcsak s püspöki kar tagjai nem kérhetők 

váll Behatnak 

azokat, akármilyen jótékonycélra rrndezik. A 
rendé,el kiemeli, hogy az egyes renoezőségek 
erről kíméletesen énesiiendők. 

Egy magyar mintagazda feltűnést keltő 
sikere. Kislaludi Lipthay Sándor dr, császári 
es királyi kamerás, fu.dbirtokos Rao-evén, 
évet óta behatóan taonlmanyozta a gyümölcs 
fákat megtámadó gombabetagségeket, rirvsr-
kártsvőket. Ezek ellen igen site. e»en tudott 
védekezni, még azokban az években is amikor 
a legtöbb gazdának alig alig volt gyümölcs 
termése. De nemcsak bő terme-, hanem igeo 
szép egészséges gyümölcsöt tudott produkami 
évek óla; ugy hogy a legjeleotősebb kial'it 
•okon sz első dijakat i.yerte. Egy ilyen gys-

i..ktirls.ti gazda példáját londenkinek saját er-
i uekében követni kel, snuanoai is könnyebben 
! (•hetséges, mert s oapokbau .Dlmutaias. cím 
L alatt i . :n tatiniságos leírásban egy kis lázéiban 
, r*ízletesen i-mertetteLipthay dr. tspasztalatail 

is eljárását. Ebből a kis rÓVelből mtiidenki 
iiieirtndhatja, hogyan v'dhctik mén gyflmöl-
erősüket a gazdák, hogyan biztosithatnak ma-
ajknak jó és egés?segev gyümölcstermést A 
leirt védekezési eljárás: ,a legutóbb Kecske 
méteo tartott Döveiiyvédetml'" koiigreíszus i -
t irgyaita és ériekesoek lalalta ugy, b,:.-y 
á.talanos értékű otCéotatássat tekiutendö dr. 
Lipibay gyakorlati lapaeztaatai alapján ismer
tetett védekezési eljárás. Mindenkinek'érdeke 
ezt megsaerezni. amelyet a Felsődunántuii 
Mezőgazdasági Kamara Győr 04 filMr.posta
bélyeg ellenében megküld. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon rokonok, ismerősök 

és jóba rá tok, akik felejthetetlen 
feleségem, illetve leányom teme
tésén mégjelentek, ravatalára ko
szorút vagy csokrot helyeztek, 
avagy mérhetetlen nagy bánatunk
ban részvétükkel felkerestek, külö
nöséé pedig mindazok, akik súlyos 
betegsége alatt látogatásukkal éa 
vigasztalásukkal szenvedéseit fcöny-
nyitették, fogadják megtört szivünk 
hálás kftarflnélét . ; . '', . 

Aigler Józsaf 
• t v . lémetJi Ferencné 

péazbílf 
maira. I 

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . 

Mindazon jó rokonok, isme
rősök, akik Istenbén boldogult 
tériem tetnetéséu megjelentek, rava
talára koszorút, vagy csobrót he
lyeztek, mérhetetlen hagy bána
tomban ' vigasztaló szavaikkal fel
kerestek, fogadják bánatos szivem 
hálás köszönetét. 

ötv. staibtr üjUtmt v 
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Ma . vasárnap a „Mozi"-ban 
bemutatásra kerül: 

BALALAJKA. 
Tőrtinet az artisUk életéből 7 felv. 

A J5»r5 v a s á r n a p 

Királyok királya. 
Tekintettel sz óriási érdeálSdésre.-jegyét 

már most biztos<tss. 
<»aaaaaaaaaasaazjzasa«asa« a»( i anrfv tu. «•,-••„:• 

E g y k ö z é p k o r ú 
h á z i t e z e t ő n ^ ggg 

Cim a kiadóíiivata!ban. 
^^roM!**,,*t*P^TnffTtfasTII' U' mTTuVWlLV" 

Koporsóüzíet megnyitás. 
Tisztalettel hozom a nagyérdemű 

közönség becses tudomására, hogy 26 
év óta fennálló asztalos műhelyemet 

koporsó raktárral 
bővítettem ki a volt róm. kalb. fiúiskola 
helyiségében, (az apátsági kolostorral 
szemben). 

. Raktárost tartok év* éa Cakoportó* 
kat, szem födő éa kosüorakat, valamint 
az összes temetk,ezési cikkekét. 

Ravatalozás- vidéken ugy mint hely
ben a legszolidabb árak mellett. 

Kérem * nagyérdemű közönség 
szíves pártfogasát, kiváló tiszteletté! 

Mizeri István 
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