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" Felelés szerkesztő és kiadó: 

D I N K O R E V E N Á N D O R 

_.. -, Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinksrevv Nándor könyvnyomdája Celldömölkön 
ide intézendők a szellemi reszt il.etfl köziem ryek 

hirdetések és mindennemű péozilletékek 

P e t ő f i . 
Nyolcvan, esztendeje,- hogy Petőfi Sándor 

odakerült' a segesvári csatamező névtelen hűs 
, halottjai közé, hogy a legnagyobb magyar 
költő holttestén ai száguldó paripák vágtattak 
a kit ivott orosz diadalra. Epén nyolcvan esz
tendő sietett el az Örök semmiségbe azóta a 
szerencsétlen nap óta, amelyen a magyar 
szellem legtisztább és legnemesebb megterem
tője, ezer esztendőnknek legragyogóbb lüne-

- menye hirtelen es nyomtalanul eltűnt a szo
morú földről és felszállt ragyogni a magyar 
égboltozat Örök'csillagai közit. • 

- És mosl, nyolcvan ér távolából lepereg 
előttünk - az a szomoman dicső esztendő, inely 
ezt a legjobb magyart és legigazibb férfiút 
1848. marciu3 15-etöl a segesvári sírig vezette, 
liar régi vágya volt, hogy cselekvő részt ve
hessen nemzete sorsában és léíiesitve, buz 
ditva sokszor nemzetét vérző szívvel korholva 
várta az ő órajat.wS ez az ora el is jött, de 
épen akkui, mikor végVe hosszú szenvedés 
utau eéri as-:abitott nyngalmat, a megálmo
dott -esaladi boldogságots magának mondhatja 
végre a kiküzdött Juliskái, akit mámorában 
az égberootott képzelet tüudérleanyanak neve
zett. Mas talán .'rzi ezt a váratlan kincset és 
megfen dkezik arról, mit hirdetett előbb Ő 
nt-m. Mikor a S echényi és Kossuth -ne.'ól 
megtermékenyített magyar " jöldre elérkezik 
n-. L . . ::ro ji : ai-ng tavaszi forrongása, a 
költő i •.!••• I az ifjúság .élére, beleveti magát 
ebbe az'áramlatba a szavának hatása alatt a" 
magyar ifjúság egy merész es határozott len-
du'-f-í előre löki a sors kerekét mely nem
zet- jövőjet hordozza. A költő, Petőfi all az 
élen. Bátorságban és lelkesedésben példát 
mutat a többieknek, tettvagyban, muukaban 
telűlmul mindenkit Mámorban, egy ország 
népszerűségében el, --avara egy nemzet eskü
szik", hogy rab tovább nem lesz és lerázza 
láncait. 

t Az első hónspok mámora elszáll és Petőfi 
f nem áll meg azon az uton, amelyet megkez-
i dett. Minden baj. ak okai a béc-i udvarban 

latja és hirdetni kezdi köztársasági elveit 
Ahogy előbb elveiért föláldozta a megérdemelt, 
nyugodt e-nladi eletet most feláldozza nép
szerfisévét is. Nem hallgatják meg. feltámad 
eb. ti" a gyűlölet, saját szülőföldje, az imádott 
Kiskunság fordul ellene s tagadja meg, de ő 
uyugodlau feleli: amit tettem, azt íruiiem a 

i haza és emberszeretet kényszentett még a 
i magam föláldozásával is. Apostol tolr, ápos-
; tol: sors várt rea és ezt ő apostoli, .módón 
•hordozta: megbocsátott még ellenségeinek is. 

Ennyi áldozat utan volt e még valamije. 
! amit feláldozhatott? Volt a legdrágább, a 
j vifszasrerezhetellen: az élet S 0 nem habo

zott ennek a feláldozásával sem. Amikor a 
nagy világ közönnyel nézte a létéért küzdő és 
a viharban egyedfii álló maroknyi nemzetet 
ő melléje állt Elindult az erdélyi hegyek közé, 
olt jár a Csaták tüzében a legendás Bem 
apó oldalán, akit rajongásig szeretett. Hiába 

Lakarja szerelett vezére megmenteni nemzete 
szamára, hiába akarja távoltartaui a veszé
lyektől, ebben az "egyrUotogbaB még nem 
ismeri a katonai engedelmességet sem, har
colni, hirdetni akar, vérével bizonyítani azt, 
bogy amit hirdetett, nem elröppenő szavak 
voltak, hanem lelkének legtisztább, valósága. 
S az erdélyi hegyek közül nem volt visszatés-
rés, elkövetkezett 1849. július 31-ike! Kihullott 
vére lett a p.csót eletének következetességén 
elveinek- szentségén, 

j - 1849. július 31. Szomorúan' dicső nap. 
I A költő, meghalt es mégis él, homályba tűnt 
I és neve* mégis ragyog. Nyolcvau esztendő moll 
"Csak^el és a segesvári, siklin elhervadtak a 

' magyar virágok . . . ~-Dr. Kemport Elek. 

Dunántúl Kollégiuma. 
Dr. grof Klebelsberg Kuhó vallás á t közok
tatásügyi min. szózata a "magyar anyákhoz. 

- Az osztrák önkényuralom Magyarorszá
got minden téren elhanyagolta : kétségbeejtő 
volt az a helyzet is, amelyei a 67-es kiegye
zés megkötése utau bar.. Eötvösjózsef es magyar 
kultuszminiszter ntodai itt találtak. 

Az ország nyugati részei szamára ki kellett 
építeni a budapesti egyetemet, Erdély és a 
Tiszántnl számara pedig Kolozsváron egész' 
gondosságát és pénzügyi erejét Igy tantermek, 
köuy vtarak, laboratóriumok és klinikák építése 
igénybe vette az állam egész gondosságai és 
pénzügyi erejét a igy esett, hogy a lödologról, 
magáról az. ifjúságról, valahogyan megfeled
keztek. A kor uiajkodö eszméjének, a libera
lizmusnak, egyébkent is az volt "a (elfogása, 
hogy az állam minél kevesebb dologba avat
kozzék bele. A legtöbb ügyet átengedtek a 
családnak, . 

Otthon a-fin a család és a középiskola 
fokozott fegyelme -alatt alít. De a 18 éves 
korral a kettős légyelem egyszerre megsza
kadt, amidőn a szűiők ..z ifjakat az életnek 
épen legkritikusabb korában felküldtek Buda
pestre egy. hónapos szobába. A' egyetemen 
nem kérte senki számon a lauulas'; a buda
pesti otthonából |> d>g li.i,-...y. >.it az anya gon
dossága és a jogos apai szigorúság. Hány ifjú 
jutott rossí társaságba, hány betenedrit meg 
.::--.- életése, haoy keveredett adósságokba, 
hány romlott meg belsőleg. Magam is láttam 
tragikus eseteket, .amikor az anya teatben es 
jellemb. n roncsként ka pl. vissza azl a fiút, 
akii egy evvel előbb mindenképen egészsége
sen bocsátott útnak Budapestre. -%:•'•-' 

beledobjak gyermekeiket a fővárost élei'kibér
léseibe. .. -"— " • 

Hogy a meggondolatlan szülőket ettől 
visszatartsam, megrázó példák égess sorára 
tudnék hivatkozni. A német _szülök is sokkal 
nagyobb megnyugvással küldik gyermekeiket 
a vidéki kis egyetemekre, hol a tanár és ta
nuram között sokkal közvetlenebb Piszoár 
fejlődhetik ki. 

Erezve a reám nehezedő felelősség egész 
súlyát, ajánlom tehát a dunántúli magyar szü
lőknek, kapjanak két kézzel á kedvező alka
lom után, amelyet gyermekeik neveltetése ér
dekében a M ADRIN DM nak az 1929—80-ik 
tanév elején való meguvjtaia jelent Dunántúl 
torvényhatóságai már-magokénak mondották 
ki a pécsi egyetemet: most a szülők es taná
rok utasítása szerint az ifjak Orientálódjanak 
Pécs, — illetve a Maurihum. fe<e. 

Melegen ajáulom ezt a mintaszerűen 
megépített és megszervezett Mauhnumol. 

Felhívás mindenkihez, 
aki az „Iskola Humora" clmü könyv meg

szerkesztésében közreműködni kivan. 
Ezernyi bájos és szellemesnél szelleme

sebb, jókedv* történet és kacagó anekdota 
jar szajroi-szajra. amely az iskola padjai kö
zül vagy talán á katedráról, s-S^uem ritkán 

tauarr'szoLakból és tanítói értekezletekről 
kelt szárnyra, ho^y egy egy kellemes, u.-tüs, 
butfelijtő hahotával fűszerezett percet szeres-
zen az élet robotjiban — mostanában talán 
a megszokottnál is jobban — • • . a-.any. dóit 
emberiségnek. 

•Miiy kár, hogy azok a Jel^Mreppenő 
szellemi sziporkák nagyreszt ĉ ak Tisza virág-
éleinek; alig hogyjöllek, .,. máris elmerülnek A laikus neiu ,s-seju, de mt az isko a _ , k 0 , m i c s a k k e v e s ( . D 

emberei tudjuk, hogy sok nemzeti- közéleti, l . ~ 
társadaimi és erkölcsi bajt is arra kell vissza 
vezetnünk, bogy a kiegyezés korában á diák
jóléti kérdések nemcsak el voltak hanyagolva, 
de alig léteztek. Szatiraszámba megy, de igaz, 
hogy a korszak első Felében az egyedüli diák
jóléti intézmény a-kávéház volt 

Ezeknek a szemlélete vezette ra dr. 
(ilattfélder Gyula Csanádi püspököt arra a fel
i-mérésre, hogy angol kollégiumi gondolatot, 
a magyar viszonyok által megkívánt módosí
tásokkal nálunk meg kell honosítani és nagy 
szervező képességért I megalkotta előbb, a 
budai, majd a pesti Szent Imre kollégiumot. 
Közben létesülték' a vidéki egyetemek, ame
lyeken az ifjú ág elhelyezkedése á varosok 
kedvezőtlen Jakásviszonyai következtében elég ] Daruk, tanítók, szülők és diákok" lelkes' 

maradnak felszi-
peldaul: nen aunyi ideig, mint például: a fer 

gelyű földgömb, ... taulelügyelő ég a tanuo 
rendkívül mulauágos históriája. 

ügy gondolom, szolgálatot teszek a köz
nek, amikor arra vállalkozom, hogy ezeket aa 
aranyos kis lörténetkéket egy — vagy több 
—.kötetben egybegyűjtve, a ina élő nemze
dék közkincsévé legyem, és egyben az utókor 
szamára is megőrizzem. 

A szándékom legalább is ez! — és a 
megvalósulás csupán azon molik, bogy a ma
gyar népnevelés munkásai s átok, akiknek 
érdeklődésére számítok, kellő támogatásban 
réezesiteoek-e ? 

Hiszem, hogy igen I És ebben a remény
ben, ime: kérő sióval fordulok-a magyar ta-

nehéz kérdés volt 
Pécsett is gyors segítségre volt szűkség. 

Ezért fordultam Virág Ferenc pécsi' püspök 
niboz és dr. Vargha Dámján" egyetemi pro
fesszor úrhoz, hogy állami biztosíték mellett 
egyházi és társadalmi erőket egyesítve, egé
szítsük ki a pécsi egyetemet is egy nagysza
bású internálással, amelyre a szülők megnyug
vással bízhatlak rá. fiaikat abban a megnyug
tató meggyőződésben, hogy azok a családi 
nevetésnek mintegy folytatásaként.*- vallásos, 
erkölcsös és hazafias gondozásban fognak ré
szesülői — s azonfelül — minden fényűzés 
gondos kerülésével mégis — megtalálják ott 
azt a komfort, amelyre modern művelt ember 
joggal igényt tarthat. -

Szűk felfogása lenne a magyar közokta- ] Ketskés Győző szerkesztő, Szekszárd, 
tásügyi miniszteri tisztségnek az, hacsak arra 
ügyelnék, hogy a magyar iskolák, az egye
temtől kezdve le -a kisdedóvóig, hivatások 
magaslatán álljanak. Ugy érzem, bogy felelős y 
vágyok a magyar ifjúság erkölcsi, szellemi és 
testi fejlődéseért is. 

Ezért óvá intem /a_szBlőket ajtói, hogy 
épen az életnek legveszedelmesebb"-éveil™ 

fjéhez, hogy irjaoak minden oly történetkét, 
vagy anekdotát, amelyet akár maguk eltek át, 
akár másoktól hallottak s amely bele illik 
abba a keretbe, amelyet a kiadandó gyűjte
mény címének szántain. .Az iskola humora.« 
Senkit se tartson vissza az, hogy talán nem 
érzi magát elég jó 'statisztának: a poén a 
fontos, — a többi a szerkesztőség dolga 1 Szí
vesen látok reprodukálásra alkalmas (ius.szén, 
ceruza) illusztrációkat is. ezekből azonban csak 
a valóban művészi értékoeket válogatom kl. 
. : Kaetleaeemondanivalóim közölhetése 
végett válaszbélyeg csatolását kérem. Csak a 
papír egyik oldalára és abszolút olvashatóan 
szíveskedjék a szöveget írni. A papiroo leg
alább két ujjnyi margót kérek. Beküldési cím: 

Egy 16-os kaliberű 
B rauning- v a d á s z f e g y v e r 
Jó lőképességgel eladó. 
Cim megtudhatö-a^kJaoMbsHratarbao. ̂ -



2. oí<h!. KEMENESALJA 32. szárii 

Celldömölki séta. 
Az almait heten, ugy gondolom elaejen, 
Megnéztem a vásárt, varosunk főterén. 
Megnéztem a vásárt, azaz csak kerestem, 
Egy csodálkozásból, a másikba estem. 
Hat Tlyen a vásár? Keresem ambátor ,_ — 
De tue! sem találom, nincsen benne sátor. 
Pedig a nóta is elárul ám ennyit, 
Vásár sátor nélkül nem ér bizony semmit. 
Mikor a vasárt igy bizony sehol sem 'aléltam, 
Mit- tehettem inast, - C - M K fel > ala .vtaltam, 
De.mégsem hiába, méri-hogy keltem-jártam, 
Olyasmit találtam, amit dehogy variam, 
Hogy lam Celldömölkön a KossUth-uccaban 
üj leámjinleset nyílt m*£ mostanábao. 
Egy szép palotának vörös homlokara, 

.Nagy betűvel váo im felírva sorára, 
(Elkep-d az ember, szemének hihet e ?) 
Kereskedelmi Bank lednyintézete. 
No, mondok magamban, ezt sem hittem volna, 
Hogy a bankok sora olyan rosszul'folyna, 
Hogy ők ne találnák meg a percentjüket 
S a lányoktatásra adnak a fejüket. 
Azt sem tudtam eddig s kétségem van benne, 
Hogy már az oktatás is bankügylet lenne. 
Az ember azou is ugy elgondolkozhat, 
Hát már a tanítás is percentet hozhat 
Eddig már életem nagyrészét leéltem. 
De ahány tanárral ugy néha beszéltem, 
Mindig panaszkodtak, kezdték siránkozni, 
Hozy a lanila-ból nincs mód gazdagodni. 
No lam, az a bank meg, hagyja a kamatot 
S egy eaiiyintézetnek ven az alapot. s. 
De bit tán.az idők"«.változnak másra, 
Dgy latszik most derűi fel a tanításra. 
Meg 11 drtt t-m, m-rt az ősznek évadján, 
A nagfnbbik tauyoin intézetbe adnám 
S ha találók leányint. zetet Cellben, 
Cs-ik imavv'zeni messze, itt inaradxk heiyben. 
Le-tem i - fel sokáig az abiakaut; 
Hál In látnék egy. p .r kis <any valahára. 
De aztau rajőtt-m, bárhogyan, keresem, 
Vakációznak mos; - hiába lesem. 
Tovább olvastam én a felírásokat, 
De tia atok'ooMs.goiidolkoziám sókat. 

-Mért az is irvá vau, szememnek s-m hittem, 
Minden bankügyletlel foglalkoznak itten. 
Hogyan, ezt is lehet, itten pénzt - is mérnek ? 
A taiiius mell-tt erre is ráérnek T~ 
Va y -ugy osztiaa itt be két rés-zre a napot, 
Tanítanak s déltől szedik.a kamatot? 
Vagy hogy a lányoknak csak apraja tanul, 
Nagyobbja pénzt olvas mind szakadatlanul. 
No de bárhogy is van, az már a bank dolga, 
Hugv e sok problémát ügyesen megoldja. 
Nézem, hát még más is van írva a . falra, 
No de most jöttem csak'igazán zavarba. 
Hát ne zavarodjék meg az ember feje: 
A Hemzeti Banknak celti mellekhelyé. 
Ejnye, ejnye mondok, ahogy tovább nézek, 
Hauk van-e hát itt, vagy mégis lányiotézet? 

Zsák. 
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Elárusító helyek: Lessinger-Ottó fa- é s epuletanyagok 
kereskedése Celldömölk, Schlesinger Rudolf Jánosháza, 
Lessinger M. Arnold Fia Rum, FrankiI Lajos építési-anyag 

, kereskedő Rum—Csepreg. 
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H Í R E K . 
Serééi hercegprímás pápai államtitkár. 

A lateráni szerződés aláírása utan járta be a 
világ sajtóját a hír, -hogy G&sparri bíboros, a 
pápa államiitkara nyugalomba vonal. A bíbo
ros államtitkár nyugalomba vonulása.után 
azonnal betöltik az államtitkári méltóságot és 
amint értesülünk, az uj pápai államtitkár 
Serédi Juszlinian. Magyarország bíboros her
cegprímása lesz. A pápai udvarban eztVa már 
rövid időn belül megvalósuló, kinevezését Se
rédi Juszliniánnak azzal magyarázzák, hogy 
Serédi a legkiválóbb egyházjogász és kodil-
kátor, aki eddig is közreműködött minden 
bonyolult'jogi probléma megoldásánál, sőt a 
legfontosabb egyházjogi kongregációknak rend
szerint elnöke is volt. Amióta Magyarország 
hercegprímása lett, többször járt Rómában. 
és minden ilyen alkalommal egyházjogi fel
adatok megoldását bízták rá. Érthető tehát, 
hogy a pápa Serédi hercegprímás személyében 
véli megtalálni legerősebb támaszát a fölme
rülő egyházjogi és diplomáciai kérdésekbén. 

Tanárnő áthelyezés. A. vallás éa közok
tatásügyi miniszter Báyer Matild polgári isko
lai tanárnőt Püspökladányból Celldömölkre 
helyezte át. ' ; _ • " . ' 

Esküvő. Herold ML István szombathelyi 
püspöki iskolai tanító szerdán délután 6 órakor 
vezette oltárhoz a székesegyházban Horler 
Irénke urleányt. j -™ -

Uj orvos Ságon. Dr. Varga Mihály orvos 
Alsóság nagyközségben letelepedett és orvosi 
rendelőjét a mai napon megnyitotta. 

Autoösszeütkozés. Dr.Rédei István állat
orvos autója a mult szombaton délelőtt 8—9 
óra között a vasúti útátjárónál egy szombat
helyi autóval összeütközött. Sz-rencsére az 
ijedtségen kívül a bentlevőkuek mas bajuk 
nem törtem, csupán az autók megrongálódlak. 

Utbiztosok áthelyezése. Vasyármegye 
főispauja. Franczia Józsel törvényhatósági ut-
biziost Celldömölkről Vasvarra. Szabó Gyula 
törvényhatósági uibiztos: pedig Oriszentpéter-
ről Ceildöíoöikre helyezte at. Mindkettőt saját 
kérelmér.-. ~77-

Dalosünnep Szentgotthárdon. Az Ur 
gü? Dalos Szövetség vasmegyei kerülete szép 
lember 8 au Szentgotthárdon tartja -• eg dalo-
ünuepélyél, amelyen részt vesz a celldömölki 
M .. Vasuia- Dalárda és a Nagysimonyi Ev. 
Dalárda i.-. * 

Csendortíszthelyertes áthelyezése. A 
szomoaihe.yi Csendórkerfl.elipara'ic-nok vitéz 
Böjté Péter cseiidőrtiszlhelyettest Sümegről 
l)stfly;fszonyfára helyezte at. 

'Tűzoltó mulatság. Iváti István alsósági 
vendeg-ős vendéglői helyiségebeu ma vasárnap 
délután. 4 órai \ezd-'t; 1 tűzoltói táncmulatságot 
rendez. Beléjiódíj sziroélyenkiut SO-iHétv-— 
nanra ssasYiiaiflsrsMaiTMi i aarry-faissTr i 

Láb-, kéz- hőnaljizzadás 
biztos szere a Csanda-féle P O D O L . 

Lábvíz után a lábat bepodolozva, azon
nal- megszűnik a lábizzadás, égető érzés, 
pöttedUég. A bőrt puhán , üdén tartja, 
á járást végtelen könnyíti, szagtalanít. 

Kapható: 
gyógysieriaraiban és droBériákbiB. 

Főlerakat : Margulit drogéria 
- Budapest, V. Nádor-ucca 23. szám. 

Tűz fi rgelyiben. Boda gergelyi gazda 
szérüs' itjeben csütörtök este a behordott 
gabonát asztagba raklak. A nagy szélviharban 
egyszerre csak az asztag halsó fele kigyuladt 
és a tüz veszedelmes iramban száguldóit. A 
környékbeli tűzoltóság a tüzet nem birta. loka
lizálni, miértis a pápai tűzállókhoz fordultak 
segítségért, aktk motor fecskendőjükkel, melyei 
a Marcal patakba -szereltek le,-a nagy vihar 
ellenere is eloltották a tüzet,", 

Vasutasok mulatsága. A celfdömölki 
Máv. Vasutasok Köré ma este 8 órai kez
dettel Otthona kertbelyiségéberi. tartja nyári 
táncmulatságát Áz előjelekből ítélve, a mu
latság iényesen fog siktrfllni: -

A Magyar-lengyel Egyesület báró Nyáry 
Albert vezetésével a poznani országos kiállítás 
alkalmából Poznan, Bydgoszcz, Torun, Varsó, 
Lödz, Krako útiránnyal társas kirándulást ren
dez. Indulás augusztus 31-én. az utazás tar
tama tO nap. Készvételi dij: I I . oszt vasüti 
jegy, teljes ellátás, szállás és belépődijakkal 
együtt 280 pengő, melynek fele a jelentkezés
kor augusztus 10-éig, a másik lelév augusztus 
90-áig az egr lülst 15546. póstatakarékpénz-
tári csekkszámlájára fizetendő. Felvilágosítás
sal szolgál Balinski Cs. Bronisfar egyesületi 
titkár Budapest, L Disz-tér V - . - • "^ . 

influenza, torokgyuladás, tűdőcsucshurut, 
az orr és garat elnyálkásodasa. a mandolák, 
a fül és a szem megbetegedése esetén gondos
kodjék arról, hogy gyomra és belei a termé
szetes .Ferenc József, keserűvíz használata 
által többször és alaposan kitisztittassaoak. 
Közkórházak főorvosai megállapították, hogy 
a Ferenc József viz orbáocnal és mas lázzal 
járó fertőző betegségeknél is a szenvedő ern 
beriségnek nagy szolgalatot tesz. Kapható gyógy
szertárakban, drogériákban és füszérüzleukben, 

Aki rálőtt Kun Bélára. Mostanában te 
meíték el Budapesten a Kerepesi temetőben 
Nógrádi Gyula hírlapiról, aki több íinnt l.u.-z 
év előtt szerkesztőié" voit a Nagwáradi Újság 
cimü esliiapiiak. Ez a lap egy izben megtá
madta Kun Bélát, aki a Szabadság cimü lap 
munkatársa' volt. Kun, Btla egy este telefonon" 
fi .ívta Nógrádit és felszo ua, hogy Öt perc 
múlva legyen a Peca hidna'. majd vasbotot 
ragadott es elindult a tálakozora. A hídnál 
mar varia ót Nógrádi, akit Kun Bea a vas* 
botjával szó nélkül lejbevágott. A támadásra 
Nógrádi revolvert rántott és rálőtt Kun Bélara. 
A golyó- Kun Béla fejé fölüti süvített. v\. Ha 
akkor Nógrádi revolvergolyója kioltja Kun Bela 
életét, a magyar lörjeiielemnek éeyik legszi 
murubb fejezete nem következeit volna be. 

Agyonrugta a ló. Kapitár György alsó-
ságTfaköst a mult hó 25 éu égy ló ugy-meg
rúgta, hogy három bordája betörött. Súlyos 
sérüléseivel másnap a helybeli közkórházba 
szállították, ahol pár óra múlva meghalt. 

Elhunyt leányka. Sikorszky Ferenc hely
beli vasutas 8 éves Mariska nevű leánya 
szerdán hosszas betegeskedés után meghalt. 
Pénteken temették. A rokonok és ismerősök 
a kis halolt ravatalát virágokkal és csokrok
kal boritollák be.. . 

Leesett a padlásról. Július 26 án reggel, 
5 órakor a padlásra akart felmenni Szu 
Adáinné 62 éves kemeuesmagasi lakos, hogy 
ott rendet teremtsen. Mikor már majdnem 
felért, a padlásfeljaró lépcsője összetörött 
alatta és Szu h. Adamné a magasból leesett. 
Jobb karjának orsócsontját törte össze. Súlyos 

szállították. • 
• Értesítés. Értesítjük sportbarátainkat, 

hogy az egyesület folyó hó 11-én, azaz jövó 
vasárnap Kőszegre tervezte idei kirándulását, 
melyre az érdeklődőkéi ezúton "is meghívjuk. 
Indulás reggel 6 óra 25 perckor. Féláru vas
úti menetdíj. Visszaérkezés.este 11 órakor, a 
nagyobb kiadások elkerülése végett élelmet 
lehetőleg mindenki hozzon magával. 

. A vezetőség. 
Napóleon rögtönzése egyházi esküveje 

előtt. Napóleon annyira temperamentumos 
Lyolt,^^Jtogy_imikor^fefisé^Í^ária_Lnjzát^---^ 

akit még tudvalevőleg nem látott — elküldték 
I hozzá Bécsből Franciaországba, Napóleon nem 

.győzte megvárni, amig Parisba érkezett,banem 
elébe lovagolt. A találkozásnál Mária Lujza 
oly (élénken viselkedett, mint egy kis iskolás 
leány, Napóleon pedig megkérdezte nagybáty
jától, Fesch kardinálistól, hogy vájjon ő, meg 
Mária Lujza meg vannak-e esküdve. A kardi
nális' első pillanatra ném értette a kérdést s 
ezért a legnagyobb lelkinyngalommalVazt •fel
lelte, hogy a polgári "törvények szérint)ényleg 
térj és feleség. Erre vacsora után, amikor az 
udvar már pihenésre vonult vissza, Napóleon 

rött a 
telep 

- bezle. 
! mester, 

,1 
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Dorco gummitalpú nyá
ri cipő minősége evek 
óta versenyen felül áll. 

Minden cipőn rajta 
a „ D o r e o " védjegy. 
A. ki elsőrendű minőség* 
r e súlyt helyez, 
ügyeljen a védjegyre. 

ay.es 

I 

| karaaránként 3 vaggoo .vetőmagot 5—ti féle 
! nemesitett btizábol, vagy rozsból fajtaö-sze-
' hasonlító kísérletek bealliHsárá. Ugyancsak 

uradalmak Között invabbi 25 vaggnn n> ra-si-
> tett őszi gabonavetőmág kerül kiosztásra kis-
,.gazdák részére » l ó lovabb-zaporilá* kötele

zettség' inel ett 2l>—2U raazsns tételekben. A 
. 100 holdon a un kisgazdák a kedvezi 

népies" vetőmagban csak azo esetben 
sülhetnének, ha loldj-ikeu r-ndszeres-:i elvé
gezik az aratás u'ain tar., hántást es azTl-zi 
mélyszántást, va'arm-,: ha a nemes vetőmag
gal szerzett tapas'zta ataikiiak a-Jtámaraval 

-való közlejére kötelezi* mavukaí E'őufben 
részesülnek, akik tavaié barmi ukból nem 

-kaphatlak nenlesiletl .yri.'>iii:.|.-<it, valamim a 
telkes vitézek.' Az igénylések.összeírása most 
vau folyamaiban. A Feisődunántuli M -zógaz-
dasági Kamarahal a jelentkezés végső t-rmi-
nusa kisgazdák részere augusztus ho 8 ika. 

; Székács, Hatvani, Esterházai. F.eíschmann léle, 
, Bánkuti, Ozorai eredeti nemesített búzák, 

illetve rozsok kerülnek" kiosztásra, mindenféle 
I vidék és talaj minőségének legjobban megtelelő 
i féleségekből. Az eddig végzett több éves. ide-
1 vonatkozó kísérletek a ga-dakamarakuak meg

felelő támpontot nyújtanak. "'" . 
_ A Kath. Legényegylet az uj szókhazá

ban. A Kath. Legényegylet történetében csü-
i törtök, augusztus elseje arany betűs forduló-
| poatot hozott A 26 év jta lakott, igen szerény 

helyiségéből átköltözködött az újonnan épített 
! székházának jobb szárnyában elkészített he-
I lyisegeibe. -Alkalmunk volt ezen helyiségeket 
• személyesen megtekinteni, igy közvetlen ta-
i pasztalatbol mondhatjuk, hogy ez a kör a mai 

Lj^köve,lelrn,ényeknek mindenben a legnagyobb 
mértékben megfelel. Üröm volt nézni, amint 
az ifjúság fület siketitő zajjal kopácsolt s 
végezte a helyiségek munkálatainak végső 
simításait. Most mar csak a berendezés össze-

I állításán dolgoznak és azzal a hatalmas szék
házépület felerészben átadható lesz rendelte
lésének. A másik fele is hamarosan befejezést 
nyerhet, ha a nemes gondolkozású emberek 
áldozatkészségeiket megmutatják ezen nemes 
célt szolgáló egyesület irányában, mint ezt ez 
évben mar többen tették. Két hét óta egész 
éjjeleken át lázasan folyt a munka, hogy mi
előbb célhoz érhessenek. Ugylátszik, hogy a 
fiatalság megáüja a helyét é s^nyag t - t ámo-
gatás hiányabán nehéz napi munkája után 
pihenési idejét is felhasználja, hogy a K.nh. 
Legényegylet oagyratőrő kulturmunkájához. 
minél előbb megnyíljanak a gyönyörű székház 
összes ajtai, amelyre céljának eléréséhez fel
tétlenül szüksége van. Hisszük, hogy ez rövid 
idün bélül teljesülni is fog. Az egyesület meg-

! szentelt zászlóját az apátsági templomba he
lyezték el. Értesülésünk szerint az ünnepélyes 

I bevonulás az oj székházba folyó hó 15-én; 
I Boldogasszony napján less.-Az ünnepi nagy

misén réaztveszBek> agz-egye^letT^as^ 

után rászlo alatt felvonulnak az uj székházba. 
A székhazat ekkor felszentelik és utána disz 
közgynle-t tartaiak. Ez"zel ünnepélyesen átad
jak .az epületei rendeltetésének. 

Állástalan gazdatisztek elhelyezése. A 
földniivelésüsyi mo-o-t-r.aio 1500 állástalan ( 
gazdatisztet akar elheyezni a községekben. A 
megoldás módja az vonia, hogy a gazdakö-'-
rökben .titkári. Másokat szerveznének, lat-
szóao a helyi érdekeltség, tényleg*azonban az 
állam támogatásával. Illetékes helyen kijelen
tették. lapunk munkatársa eiőtt hogy ezHz 
terv nem akar ruvaialsziporitaa ienni, hanem 
az a c-ijá, hogy a.- gazdatisztek szakértelmét 
a falvak mezőgazdasági haladása javara hasz
nosítsak Az elhelyezett gazdatisztek össze-
kötős/erv volnának a falu és á főldmivelési' 
mini-ztt-num között. Rajuk várna a különböző 
mezögazda-agi tanfolyamok megszervezése is. 

Az ö s s z e s iskolákban 
használandó 

TANKÖNYVEKRE 
a z 1929—30. iskolai 
évre előjegyzéseket elfogad 
DINKGREVE NÁNDOR 

k ö n y v k e r e s k e d é s e . 

I 

A Feisődunántuli Gazdakamarai Érte-
sitü közli, hogy 4000 q buza s 2000 q rozs 
nemesített vetőmag klsga.'ilak között való 

ügyi minisztériumtól a Gazdakamara. Nagy 
kgsdvezményképen az egész vasúti fuvart és a 
:!0—40 százalékos oemesitői felarat a minisz
térium viseli: Az uradalmak hasonló kedve-
z-ssel fajtaösszehasonliló kísérletek beállítására 
és továbbszaponíásra szintén kérhetnek a 
Gazdakamaratói nemesitett vetőmagot. Ingye
nes, illet v» allamköltséges legelő, és rétgazda-
ságí tanfolyamokra lehet jelentkezni ingyen 
szállás, ellátás és utazás mellett. Egy -millió 
pengő 7 százalékos abraktakarmány beszer
zési egy éves kölcsönt kapnak .a szövetségi 

'gazdák. Magtisztitó__^eket_^3 százalékos 
államkedvezraénnyel kapnak 200 holdon aluli 
gazdák. Hirt ad a Gazdakamarai Értesítő az 
OKH 45 éves uj fbntkölcsönéről; a szénsavas 
mésztrágya, beszerzési áráról, az állami ked
vezményes műtrágyák beszerzésetó , az újon
nan életbelépett hegyközségi törvényről és 
adókönnyítésekről, a legkisebb mezőgazdasági 
munkabérekről, a (elsődunáütuli munkáskiná-
latról és munkáskeresletről. Gróf Khnen-Hé
derváry Károly aj&bonapiaci áispekulációval 

( kapcsolatban a fedezetlen tőzsdei határidős 
játék megrendszabályozását,. általában pedig 

bátor, cselekvő, gyorsan intézkedő közgazda
sági politikát .követel. Amint annak idején az 
iparvédelmi törvényt megalkotta az országgyű
lés, uuyan ugy most egy generális mezőgaz-
dasági törvény kiadására lenne sürgős szűkség. 
Részletes, útbaigazítást kaphat: Gazdakamara 
Győr, 2. Pósta6ók 46. 

Az uj adóbehajtási rendelet. A hiva
talos lap július 12 ik számabau jelent meg a 
pénzügyminiszternek -~ 100.000. 1929. szamu 
rendelete a közadók kezelésének módosításá
ról szóló 1920. évi XllT. törvény végrehajtása 
ügyében. A rendetet tartalmazza az adórende
zésekre, valamint a késedelmi kamatoknak és " 
adóbehajtási illetékeknek mérséklésére vonat
kozó rendelkezéseket A végrehajtási utasítás
sal egyidejűleg, külön rendelelbsn intézkedett 
a pénzügyminiszter a közadók behajtása során' 
egyes helyeken elkövetett szabálytalanságok 
megszűntetése iránt E rendelet értelmében a 
végrehajtó közegek kötelesek . a zalogolást 
megelőzően a hátralékosokat mindenkor írás
beli uton is tartozása befizetésére figyelmez
tetni, a zalogolás.ikoal a mentességet a leg
méltányosabban elbírálni, a zálogtárgyak össze
hordását megelőzően a hátralékost megfele
lően figyelmeztetni, hogy módjában legyen 
tartozásai rendezni. A rendelet részletesen 
szabályozza a zálogtárgyak összehordása körül 
követendő eljáiasl és általában az inkább 
zaklaiasszerü, mint tényleg szükséges eljárá
sok megszüntetése iraut intézkedik. A rendelet 
továbbá-módot ad.arra is, hogy. az adózók 
saját adószámlájukról részletes negyedévenkénti 

számlakivonatot is megrendelhessenek. 
Amerika, leghíresebb szobrásza élet

fogytiglani fegyházra Ítélt rab volt Vácon. 
-r?rnta--^tfidrirr;—a—^fintaseükü-i—ékstá ' magyar 
származású amerikai szobrász karrierjét mondja 
el a Színházi Élet legújabb száma, amelynek 
tartalmából kiemeljük a következőket Kálmán 
Imre Gaal Francinak irja uj operettje fősze
repet. GorabaszQgi Frida párizsi és londoni 
színházi levele. Berlini interjú Korda Mariával. 
Milyen férfi tetszik a nőknek ? Sok száz kép -
a vadevezős és slraodéletröl. Nagy divat, rejt
vény, autó és társaságrovat, Bus Fekete László,. 
Nagy-Jindre, Liptai Imre. H-seffj- Laezlo egy 
felvonásos színdarabjai. Farkas Imre, Vitéz 
Miklós,' Szép Ernő novellái. A Szinházi Élet 
egyes, példányainak ára T, Negyedévi elő
fizetési díj ÍO P. Kiadóhivatal Budapest, ?; 
Aradi-u. 7V. -

Uj iról tehetsegek érvényesülése. Ma, 
amikor, az elismertebb irók is alig-alig tudnak 
kiadóra szert tenni, a kezdő íróra nézve szinte -
lehetetlenség, hogy nyilvánosságot szerezzen a 
maga alkotásainak. Ki tudja, hány ragyogó 
költői tehetség kallódik el ilyenképen, nagy 
veszteségére a nemzeti irodalomnak. Ettől a 
gondolattól vezettetve határozta el a budapesti 
»Lyra« könyvkiadó .vállalat, hogy kiadja a 
.Költök könyve, cimü kötetet, csupa ifja, 

http://ay.es
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kezdő tehetség megjelenésre érdemes költe
ményeivel. Akik tiivatouságot éreznek magok
ban, küldjék be költeményeiket a >Lyra« 
könyvkiadói-állataihoz (Budapest VIII. Baross-
occa 45), amelynek egy háromtagú iroi bizott
sága ítéli meg, bogy a beküldött müvekből 
melyek méltók a kötetben való megjelenésre. 
A kiadóvállalat a legjobb, költeményeket már 
rövid idő mnlva kiadja a .Költők kOnyye< 
cimO kötetben. - _ . 

A jövedelem és vagyonadó eltörlése. 
A jövedelem és vagyonadó eltörlésének javas
latával készül a péuzügyminiszter elé a deb-
leceoi Gazdasági Egyesület Hivatkozni fognak 
rá, hogy ez az adónem a rendkívüli háborús 
idők maradványa. : 

' Szeptember. 3-aa kezdődik az Iskolai 
tanítás. Klebelsberg gróf kultuszminiszter el
rendelte, hogy minden iskolában a tanítás ez 
évben szeptember 8 an kezdődjék meg. 

Lantos Béla költői novellái. Nemregi
ben jelent meg Furcsa Könyv címmel egy 
elbeszélés-füze , amely, valóban furcsa könyv, 
de szerzőjének sorsa éa élete, még fure-abb. 
Lantos Béla, a legfiatalabb magyar írónem
zedék egyik legtehetségesebb tagja, húszéves 
koráig cipészmühelyek lestet-telket gyilkoló 
levegőjében élt, míg tudatossá nem vált benne, 
amelyet addig csak sejtett' és értett, bogy 0 
kOltőnek és írónak született. Lantos Beír a-
buszévesek szent vakmerőségével vágott neki 
nj pályájának, az igazinak, gyalog, éhezve és 
fázva bekóborolta fel Európát, világot latolt 
és tanult, hogy minél tökéletesebben tölthesse 
be írói hivatását Az alig 25 éves^Xanlos 
Béla mOgOtt már kel nagysikerű verseskönyv, 
van, amelynek egyikéhez a világhirO Heory 
Barbussy irt előszót, most pedig megjelent 
néhány elbeszélése is, Furcsa KOnyv címmel. 
Lantos Béla ezekben a novellákban is költő, 
azoknak a költője, akiket megalázott és meg
gyalázott az Ele t . . . Ezekről a tragikus em-
berfigurakiól ir szivébe mártott loilal prózai 
költeményeket Lantos, Bela, akinek -további 
irói pályafutása elé a leguagyobb hittel es 
bizalommal nézhetfiok. 

Iparosok külföldi tanulmányi osztón-
d i j i i . Az Országos Kézműves Testület lelter
jesztéssel fordult a gazdasági és kereskedelmi 
miniszterekhez, kérve, bogy a szakmájukban 
kiváló kézművesiparosok részere külföldi ta
nulmányi ösztöndíjak adományozásával lehe
tővé tegyék a ko.lf.tldi fezlelt -és racionális 
ipari termelés és a rostosabb külföldi piacok 
áruszükségleteinek tanulmányozását, mert kéz
művesipari exportcikkeink (bútor, cipőára, fém
árak, ékszerek, szűcs és konfekcióaruk slb.) 
kivitele csak ugy fejleszthető, ha e cikkeket a 
külföldi keresletnek megfelelő és a külföldi 
iparral versenyképes mioőségben állítják elő. 

Mezőgazdasági számtartás cím alatt 
könyvviteli, adjügyi és gazdában szemle jelent 
meg Vargha László törvényszéki hites könyv
szakértő közgazdasági szakíró, az ,Ad- és 
könyvvitel* szerkesztőjén-k, valamint dr. Hege 
Károly,, az Országos Magyar Gazdasági Egye
sOlet titkára és az üzemi és szamtartasi osz
tály vezetőjenek szerkesztésében. Skerke.-zlők 
a stemla megindításával, a mezőgazdasági 

magántanulók o l c s ó , f e l e l ő s s é g t e l j e s e l ő k é s z í t é s e 
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Alkalmazottaknak rendkívüli kedvezmény. (Válaszbélyeg) 
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PIACTÉR 
legelsó'rendiibb. modern 
családi szállodája az B U D A P E S T 

ESPLANADE SZÁLLODA. 
III. Zsigmond-ucca 35. Telefon: int 517^35 

Mérsékelt arak, modern berendezés , központi fű
tés , melegvizszolgáltatás, lift, Engedménye kap ön, mint 
e lap előfizetője a Onnára néző L-iSPLAHAOE nagyszállóban. 

ucca 

számtartásnak minél -szélesebb rétegekben való 
megismertetésére és elterjesztésére törekednek 
a különböző problémák gyakorlati útoo való 
megoldásnak ismertetésével, amiben a kitűnő, 

. nagy tudású és gyakorlati érzékkel biro szak
emberekből Siló munkatársak gárdája támo
gatja őket A. most megjelent szam fontosabb 
cikkei: Dr. Rege Károly: A nemzetközi me
zőgazdasági számtartási statisztikai irányelvei
vel. Mikoltsó Géza: Az erdőbirtok jövedelem 
adója. Kesztyűs Lajos: A magyar mezőgazda
sági számtartás elterjesztése és üzem tudomá
nyi, valamim agrárpolitikai footosságának 
elismertetése. Dr. vitéz Tanka Tibor: Jogor
voslatok az egyenes adóban. Dévai Vargha 
László: Számok a magyar gazda életében. Dr. 
Schranz András: A kereskedelmi üzemek ra-
cionalasa. Dr. ki spéci Kispéczy Gyula: Mi á 
.paritásos, eladás." G. T. 0. Hogyan dolgoz
nak Amerikában. Egyéb cikkek:- Kivitet a 
tengerentnlra. Norvégia- és Dánia gazdasági 
helyzete. Közgazdasági szemle. Vegyes közle
mények. Közli a szemle ezenkívül még a kü
lönböző rendeleteket és döntvénytár alatt a 
közigazgatási, a tőzsde és egyéb bíróságok a 

gazdákat érdeklő döntvényeit és ítéleteit. A 
szemle előfizetési dija egy évre 20 P, félévre 
11 P. Kisgazdák és gazdasági egyesületek 
részére egész évre 15 P. Megrendelhető a ki
adóhivatalban Budapest, VIII. József k. 86. 

K ö l n i v i z e k , I l l a t s z e r e k kimerve 
is kaphatók minden illatban V á n t o s s y 
m ü k ö s z ö r ü f z n é l C •'idömölk, Piac tér. 

Anekdoták híres emberekről. Ta'ley-
randtól, a híres, de anyagi..ü^yekbeu nem 
egészen megbízható dip.omatatoi megkérdezte 
egy régi hitelezője: 

— -'Uram', szeretném todni, bogy mikor 
óhajt ön fizetni? 

—. — Na, Oo ,nagyon kíváncsi 1 — felelte 
Talleyrand. -

IV. Henrii,"Franciaország legnépszerűbb 
királya, egy napon négykézláb maszkált a"szo
bában, hatan cipelte a trónörököst, amikor 
váratlanul belépett a követ, aki csodálkozva 
bámult a királyra. DsjHenrik jemjölt zavarba, 
hanem megkérdezte: 

— Nagykövet ur, van önnek gyermeke? 
— Igenis, Fenség, négy. 
— No, akkor — mondotta Henrik — 

nyugodtan körüivihetrm a fiamat mégegyszer j 
a szobában. 

Dante egy alkalommal a misén L'rf.-I 
mutatáskor nem térdelt le, amiért aztán néhány 
ellensége bevádolta firenzei a püspöknél, hogy 
eretnek. A pü-pök megidézte - Dantét és azt 
kérdezte, mit hoz fel mentséfefJt 

— Nem én vagyok eretnek — felelte 
Dante — mert én annyira imámba mélyedtem, 
hogy nem vettetn észre, mi történik körülöt
tem, hanem azok, akik ahelyett, hogy Istennel 
foglalkoztak volna, engem figyeltek. 

Köszönetnyilvánítás, 
Mindazok, akik felejthe

tetlen leánykánk, Micuka te-
mi lésén megjelentek, ravata
lára koszoiut, avagy csokrot 
küldlt-K, nagy bánatunkban 
vigasztaltak, fogadják bánatos 
szivünk hálás köszönetéi. 

Sikorazky Ferenc 
és csaladja. 

Kiadó lakás. 
Celldömölkön, az Erzsébet-uccá-
ban 2 szobás lakás mellékhe
lyiségekkel november l-re kiadó 

özv. Weiler Gáspárnénál. 

kon 

Hirdessen a Kemenesaljában. 

Facsillár, állólámpa, 

vendégágy, gyurü- és karzatos hinla, 
virág és könyválvány, zongoraszék, kot
tatartó, 600 féle gyermekjáték, függöny
tartó, hordócsap, kuglibáb, kugli 
golyó Lingnum Sanktnm fából. Sakk, 
dominó, ruhaszóritó csatt rugóval, le-
vente-fapuska kapható HZ alanti címűéi: 

eUTH VILMOS 
jfi villamos erőre berendezett fa- - . 

és diszmü-esztergályos. üzlete 
Szombathely, Kossuth Lajos-ucca 19. sz. 
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