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Egységes buzatipus körzetek 
megszervezése. 

A földmivelésfigyi kormány utasi-
totta a Gazdakamarúkat, hogy próba-

I képpen rhár ez évtől kezdve szervezze-
I nek .minőség buzatipus körzeteket egy-
I séges nagytömegű boza előáilitására. A 

költségeket a földmivetesffgyi tárca fogja 
| viselni. 

1927. óta folynak már a földmi-
velési kormány által a Gazdakamarák 
utján beállított és ellenőrzött országos 
buza fajta összehasonlító kísérletek. 
Egyes nemesitett buzafajták az eddigi j 
szigorú belső érték vizsgálati eredmé-
nyék átlagértéke szerint minőségileg is j 
igen kiválóakna!: bizonyultak, ugy hogy ' 
ezeknek bizonyos körzetek szerint egy I 
séges * t.-lterjesztése máris . indokoltnak j 
látszik. Ezen átlagos minőségű értékük ' 
szerint kiváló belső értékű buzafajták-L'l 
mii is a termelési viszonyok ki'ilönhö- I 
zősége szerint bizonyos ingadozások 
elkerülhetetlenek, de ezen ingadozások ' 

MrAüszöböihelők,̂ ^la—ttrhelö^eg^egyforraart 
termelési és művelési viszonyok meg- I 

, külterjes, vagy középterjes körzetekben 
szervezendőfc meg. Ezekből a körzetek-

. bői mintegy 20 darab egyenkint 10 ki
logrammos búzamag minta lesz 1931-
ben összegyűlt ve és az Orszáj 

I vénynemesitő Intézet és a Lie/.tkisérleti 
! Állomás által tüzetesen megvizsgálva. 
| Ezen buza minták értékét éppen ezért 
l a földmivelésügyi kormány a Gazdaka-
; marákcn keresztül m é g ' fogja téríteni 
• az egyes gaz.dáknak. 

A Fölsőduoántuü Gazdakamarában 
| az elmúlt 3—i év ezirányu adatainak 
| üSe.zégyU|léSri, feldolgozása must—van 

folyamatban s a Kamara vezetősége 
nagy örömmel hajlandó a földmivelés
ügyi kormány fenti helyes elgondolását 
a gyakorlati életbe átültetni. Hiszen a 
magyar búzaexport kérdése a felülmol-

kerülő búzáinknak kivétel nélkül arra 
keiit ne alkalmasnak lenniük, hogy vele 
gyetí.ih . búzát? féljavilha'.ók lt gyének. 

iv.. dr. Haróthy László 
úetegsége'és hafálar 

lerimtésér-t célttia^TDTan törekszünk. Ez A limit számunkban már rövidem 

mányi doktori oklevelet szerzett. Azután 
önkéntes lett egy évre jjk hatos huszá
rok na i. ; 

1884-tól 1890-ig aljegyzóskődött, 
tt. 1894-ben a káldi bir-

tokra szólították. Ezzel vetette bele ma
gát a gazdasági egyesületek életébe, ahol 
hamarosan számottevő emberré lett, 
1910-ban már ügyvezető alelnöke ennek 
a tekintélyes egyesületnek. 1918 ban név
leges, 1919. október 10-töl kezdve pedig 
tényleges elnöke. Hihetetlen szorgalom
mal ügyszeretettel, buzgósággal küzdött 
az agrár érdekekén. Tipusa volt a kon-
zervativ, lassan, de biztosan haladó gazdá
nak. — önérzetes, de" nem másokat 
lealázó, de kötelezettségeinek teljesítésé
ben mindenkor elöljáró, igazságszerető, 
igazságkereső volt. de nemcsak a maga 
igazáé, hanem tiinogatója minden gaz-
datársának minden igaz ügyben a vég
telenségig, gokször majdnem az erősza
kosságig. Tisztelet es megbecsülés övezte' 
azért mindenhol. Ellensége soha sem volt, 
csak ellenfele Mindenki szerette erényei-
vei és hjhitoa.ejgOtt^ugy ahogy volt. 
Mint oelli főbiró a legnagyobb tisz-

szerint kiváló buzafajta vetőmagnak egy
séges elterjedése. '" Uj-rt 

.„ A földmtvelési kormány most ula-
. sitást" adott a Gazdakamarákoak, hogy 
.első próbaképpen már ez év Őszén igye-
, Ttezzenek ilyen egységes gabonatipus . 
' körzeteket 
I Ezek a gabonatipus körzetek ^belterjesj 

áz egységesség kisebb kraérterr köTze^i^egenijetótünk w ó l , hogjHd dr. Ua- . piroiig-atott. • amfam,. mint büntetett, 
tekben elérhető és ezekben a-körzetek- I róthy László a hévízi nyaralása után j^Awilyen egész ember volt a tiz évea 
ben kívánatos lehetőleg csak egy meg- ; sulvos agyvérzés következtében folyó ho- közigazgatási pályán, olyan egészember 

^ a t á r ó z p i t z ^ o ^ i z ^ _": - — • — — : wlk^* ^«}ben. És e^t./. etn-
_".- Maróihy László frissen hantolt sirja~ bérként tudott' működni akkor is a 
mellett nem haladhatunk el anélkül, hogy'• közpályán, amikor a tényleges szolga-
erdemei rói ha röviden is, meg ne em- , latot otthagyta, 
lékezzünk: 

1862-ben született a vasmegyei Zsé-
denyben: Gimnáziumot a soptehi ben-

megazervezni, előkésziteSiV^céseknél ^égezte. Az egyetemet pedig 
^'Budapesten, ahol. 1883-ban államtudo-

1901-ben a oelli kprillpt képvisel t
jévé választotta szabadelvű programmal, 
1905 ig képviselte a kerületet. Ót dicsé
rik ma is a celldömölki ucosj gyönyörű 
hársak, melyeket (néhány százat) ingyen 

Aratás. 
Irta: Barna Bekor. 

'•• A megye leghíresebb gavallérja volt va-
. lamikor. Bőkezű vendéglátó és még bőkezűbb 
-vendég, aki mindig százszorosan adta vissza 
azi, amit kapott 

Mig meg nem nősült szűk volt oeki a 
világ. Otthon csak akkor volt, amikor hucsu-
zott És elrepült, messze vidékekre, vitte a 
lelkén-tk kóbor szárnya, melynek kellett a 
messzeség bizsergő szédülete. 

Azt beszéltek, hogy még''kamasz korá
ban szerelmes volt egy kislányba. A kislány 
asszony lett majd- később özvegy és akkor 

j minden könyörgésére az volt a válasz: 
_ A halottat is jobbsn szeretem, mint 

a többi előtt együttvéve. Magát is beleértve. 
• A legenda szerint ezért hajszolta a nyu 

galmat a nyugtalanság örök lázában, de hiába. 
Mire sikerült agglegénnyé savanyodnia, 

egyik napról a másikra asszonyt hozott a 
házhoz. Jobban rovindva: az asszony hozta 
magát Ugy vette feleségül, mintahogy a ke-
seri) owosoágotJesai-Jie_az ember. És aztán 

- megesett az, amire senki- sem. .-zamitott -
Az asszony kiábrándulL.belője, ő pedig 

halálosan beleszeretett az asszonyba. Oilbvn-
ülő papuosferj Isti belőle, hét megye vendé- ( 

geből. ügjtzólván ki sem mozdult a k'sielf-^. 

bol, melynek csak néhány barátja- számára 
volt kapuja. Mindenkit elmart magától, aki á 
kóbor múltra emlékeztette. Megjött az esze, 
— "mondtak a férfiak. Elment az esze — sut
togtak befe'é az asszonyok. De euyformán vaT-
ták vissza, roiot a tékozló fiút, aki egyidőre 
megtért. TT 

Nem jött. És akkor sem meot vissza a 
világba, amikor mindent elvesztett Senkisem 
tudta, mi törtéot, hogy történt 

Csak azt tudtak, hogy elment tőle az 
asszony. A szomszédok esküdlek ra, hogy ő 
maga kergette el. A legjobb barátjával, aki 
váltig ellenkezett.. 

Azt beszeltek, hogy az asszony zárdába 
került. Oda vitte a jóbarát, aki azóta eltűnt 
Tragikus sorsában Unadasig megszerette az 
asszonyt, akiben eddig nem is lattá meg á 
nőt, csak a gyerekkori pajtás feleségét, akinek 
fehér jósága vigasztaló simogatás a társtalan 
férfi szívnek. 

Bolond évek jöttek es rabló kézzel ma
gukkal vittek rai-aJen;. Néhány év és már a 
kártya, a ló és a hiába-;hajszolt, drágán ha
zudott szerelem larsaogjan- elolvadt a bijtok 
és minden. ~. ~ 

A bor mámorában kóborolt a maga lelke 
útvesztőiben, mint régen, nagy vantlorla-aiban 
a kúisö világban, wpst is áryan és kirerten. 

Elvesztette magát is, kiégett roncs lett belőle 
és mar nem is emlékezett, 

í De ilyenkor, aratás idején, megdobbant 
I ezivéh ti az eluémult mult 
í A szürke városi bérház kis udvari szo

bájába betévedi a regeo eáramlott évek ir-
i datlan messzeségéből a fö.duk, az el.eszlett 
i földek.dus illata és az elveszett ember kfloy-
, nyes szeme visszanézett mindenre, ami mar 

semmi.. . 
Most is az emlékezés hátborzongató 

lazában leitépte magát roggyant izmai gyilkos 
megfeszítésével a karosszék kényelmes börtö
néből, kinyúlt két őszi ágak szárazságáig sor
vadt karja és mankóját fogta, mint valami 
zord, krisntusi kaszat • 

— Dolgozni fogok ! — hörögte fuldokló 
szájjal. Aratás lesz itt, nagy a r a t á s . . . 

És leit is. 
Suhogva jött a láthatatlan Rém és ko-

j túlnézett. - - -
Nem látott semmit, de mindent látott. 

Zörgött a csórt kéz, rendet vágott a néma 
kasza és egy álmatlan öreg szemre ráesokó-
dott az örök álom. 

- Csak egy ié&y zümmögte a maga élet-
vágyának halálfélelemtől fű ledt. hucsa, egy
hangú muzsiká'át Aztán az is ejhailgaiqtt 
- A z aratás nagy, ünnepi csendje- csurgott 
ragig a Szomotn kis .-zoban.. 



adott Cellnek. 
1010-ben Ostffy Latossal - szemben 

rhárum •szavazattal lemaradt. Ez a lema
radása akkor nagyon elkedvetlenítette, de 
a közéleti monkálkodástól ne.u vette el 
a- kedvét- 1912-ben belépett a munka
pártba s működött az országos politikában. 
Szigora bírálója volt a közállapotoknak 
irányító szava volt a megyei életben. 

1922 ben, a babom utáni időknek 
a legnehezebb évében, a kormány hi 
zaluia a főispáni székbe ültette Az akkori, 
óriási munka idegeit nagyon megviselte, 
ezért 1922 decemberében otthagyta a 
főispáni széket. 

' Mindig bátor, nyílt szókiiuondassál, 
az előre nyíltan kitűzött tervekkel, egye-' 
nes. hajlithatatlan-gerinccel folytatta a 
a harcot a vármegyei közigazgatás rend
jéért, jóságáért, a közigazgatásnak az 
élettel való összehangolásáért, minden 
igaz és jó ügyért, folytonos haladásért. 

Halálát gyászolja az egész megye, 
gyászolja az egész Kemenesalja, mellyel 
a maga és néhai feles-ge, Káldy Ida 
révén rokonságban volt Legsúlyosabban 
sulyiotta _eimulása term 
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Lolirottelöt-
leszi, hogy a 

képviselői a naggyülés keretében beszélj 
nek a katolikus nők -mai céljairól és 
feladatairól a kövelkező programm szerint 

1. Gróf Zichy Bafaelné. Üdvözlés 
2 Dr Fanuy Daiinazzo (Itáliai) 

olasz kat. nőszövetség főtitkára. A szen
tek anyái. 

3. Scbuhmacher Koehl (Németor
szág) tanárnő. A katolikus neveles és 
iskola fontossága á modern életben. 

4. Bisping bárónő, a lengyel női 
zarándoklat vezetője. A nő szerepe a 
modern társadalomban 

5 Dr. Alma' Motzko-Seitz (Ausztria) 
bécsi városi képviselő. A modern kato
likus női társad; lom állampolgári lel-

zetesen szűkebb | adatai. ' .-. 
családját, két hát: Istvánt a földbirtokost 
és Lászlót, az országgwilési képviselőt 
és leányát Margitot, Na..y Albertnét 

Celldömölk különösen sokat köszön
het a megboldogultnak Neki —-és ma 

.- 6. De Valette kisasszony (Francia-
, ország) a kat. nőszövetség főtitkára. A 
i kenyérkereső nő és sz egyház. 

7. Szegedy Massza. Aladárné A 
! katolikus magyar nő munkája. 8. Csa

ti- : pody Hedvig, A katolikus magyar leany-
ifjuság törekvései . 

Összefoglaló befejezés, • • 
• A beszedek rövid kivonata magyar 

fordításban a közönség rendelkezésére 
fog állani. Magyarország katolikus asz-
szonyainak tehát az ünnepség világra
szóló szépségén kívül alkalmuk lesz látni 
és hallani áSkülföldi vehető asszonyokat. 
Rajtunk van ^már most a sor, Tiögy ez 
a nap és ez a gyűlés oly méretű legyen, 

LsJJáu Köz£~HIlé1trán'k alapítása, mely barjk i amely méltó .lesz a rendezőség etgojido-
erósen hozzájárult Celldömölk -fejlődé- | tásához ós a magyar név becsületéhez, 
sehez. Legyünk hálásak, a nagy halott jMigyar katolikus nők,- aki csak teheti, 
frissen hantolt sirja mellett fogadtuk • legyen augusztus 18-án délután- fél .6 

hetjük Celidőhiőlk mai kultúráját, neve- j 
zetességert.-Nekik köszönhető a mai Kos
suth, áz Erzsébet, a Ferenc József-uccák I 
nyitása, melyek valóban díszei közsó- I 
gűnknek. Nekik köszönhetők — amivel j 

•mi elszeretünk dicsekedni — a celli ! 
aszfaltos uccák ós sok-sok minden, ami • 
nélkül a mai modern Celldömölk csak \ 
a régi. sáros KisCell lenne talán még'! 
ma is Nevükhöz .fűződik a TCemenes-' 

meg, hogy érdemeit nem feledjük el. 
Temetésén részt vett az e g é s z v á r -

jnegye 'ur i közönsége és a közeli közsé
gek népe majdnem teljes számban. A 
temetési szertartást gróf Mikes János í 
megyéspüspök végezte nagy papi se-̂  
gédlettel. 

Haláláról a gyászoló család és a 
Felsódunántuli Mezőgazdasági Kamara, 
amélyn'ék alelnöke volt, gyászjelentést 
aduk k i . 

éves korában .meghalt. Temetése pénteken 
délután ment végbe- a Kálvária kápolnából: 
Temetésen az Oblatak es polátusok t-stületi. 
leg vettek részt. 

A Kath. Legenyenylci ina tartja nyáii 
táncmulatságát i OruT szalrfi k rth-lyisegében. 
melyre á rendezőség teljesen felkészült- hogy 
a résztvevők megelégedését- mindenben meg 
nyerjék. Gondoskodtak ja zeuéröl, ízletes ét-
lekről e- kitünö iiaiokrwl i>. amit küiünebn 
felesleges is említető, m> rt a mult tapaszta
latai eléggé bizonyítják. Értesülésünk szeri,it 
láncosokban sem lesz hiány. Az idei nyár 
legsikerültebb mulatságának ígérkezik. 

Az alföldi távlovaglópáraálunk. Keresz 
les Gusztáv kt-lebiai kisgazda fiit, volt 
hu-zártís:*.t é- neje, távlovaglás szerdán köz
ségünkbe érkezt- k és itt meg.-záillak. Udvari 
assági látogatások utan i-uiét ein,dúllak hosz— 
zu útjukra, mely Ausztrián keresztül Német

országba, majd a balti államokba és onnan 
pedig vissza vezet. 

Rosszul lett a noabortól. Németh Jó 
7sef rábakovacsi gazda inu-t vasárnap : - o 
daUnnba volt Kémeuessötujenbeu, ahol még 
vigau iszogatia a veszedelmes noabort. A nagy 

ago-ik szomorú vege inti, mert hajnaltáj— 
bau mérgezés tünetei kit. o ; ö-szeesett és 
annyira rns.-zn.l-lett, hogy beszállították a 
ceildőniOlki közkórházba, ahol gyomot mosást 
hajtottak végre rajia. 

Gyújtogatás gyanúja alatt letartóztat
ták. Kedden délelőtt K- :u- -smihályfán toz 
ütött ki és Molnár Sándor ottani gazda szal-
makazala leégett. A gyauu saliér Kovács János 
60 eves ollani gazdara .irányult s" azért a 
^s^DÓ6rs6$-fít ie-is tartóztatta, -ziki bt-1-merte, 
bogy a szaimakazall ő gyujt'.f.r f.:. Ugyszin-
léjLbeisníerte, hogy 1906, évben ósze Sándor" 
Ottani gazda jtzalmákazalabák . elégését is ő 
tikozta. Saller Kovács Jánost beszállítottak a 
szombathelyi kir. ügyészség, fogházába. ' 
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-
k kiadó-

órakor Budapesten az Ünnepi Csarnok 
ban (Szent Dotiioktis-ucca). 60 százaié-, i 
kos vasúti kedvezménnyel- «ejiet...>jtazn: 

(iró; Jankovich Besán Endréné 
s' a Szent Imre jubileumi rendező 
bizottság vidéki propagandájának vez. 

A helybeli Kath. Legényegylet 

ma este a „Griff"kertben. 
Régi rend a templomokban. Serédi Jusz , 

tioian hercegprímás körlevélben figyelmeztette * rákbetegség az emberiség között 
plébánosait, hogy minden tőlük telhető erővel-aj \^^*^m^SSii : h rW/ l ' * |gJ*eMjf jaÍ r ; 
iparkodjanak a templomokban visszaállítani a 

1 regi rendet, hogy a nők az evaugéliumi, a 
!.férfiak pedig a leckeoldalon foglaljanak helyet 

A bobai róm. kath. templom elkészült, 
] melyet hétfőn mar hivatalosan át is Vettek, 
j A templom 500 hivő befogadóképességgel bir. 
| Aa átvételt a megyéspüspök képviseletében 
j dr. Kiss Lajos esperes plébános, püspöki biz-
! tos foganatosította az építő bizottsági tagokkal. 
' A templomot Harek Lajos szombathelyi épi-
; tész építette. A templom felszentelését őszre 
' tervezik, amikorra a belső berendezés is elké-
i szül. A héten grof Mikes János megyéspüspök 
I is megtekintette a templomot és teljes meg-
! elégedéséoek adott kifejezést. 

Iskolai találkozó. A helybeli r. kath. 
polgári leányiskola 1925. évben végzett nö-

a nőkre is. Az unne*i> I vendékei ma tartják 5 éves találkozójukat, 
melynek sorrendje a következő: reggel 8 óra-

i kor szentmise, utána meghalt iskolatársaik 
I sírjainak megkoszorúzása. 11 órakor a zardár. 
j ban Wendler Anna üdvözli a volt tanárnőiket 
' és az iskolatársakat, délután 9 órakor a zár-
1 dában összejövetel, ahol ozsoonáral és kelle

mes csevegésükkel teszik felejthetetlenné a 
j kedves napot Ozsonoa után a találkozó meg-
'. hosszabbításának tervét beszélik meg s egy-
' bab tisztikart választanak. -
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A helybeli Kath. Legényegylet 

nyári táncvigaí ma 
ma este s „Griff"-kertben. 

B 1 K E l . 

A Szent Imre jubileum 
őrömünnepe az áldás forrása kell, hogy 
legyen népünkre, a nőkre is. Az ünnep
ségek fénye legyen emlékezetes hosszú 
időkig, meséljenek arról a résztvevők 
unokáiknak is, gyümölcsei pedig erősít
sék meg a magyar lelkeket Bz a gon
dolat vezette a jubileum rendezőségét, 
amikor nagy ünnepségekkel kapcsolatban 
augusztus 18-axa a nők napját is prog
ramúiba vette. Ott lesznek a kttlfőldi és 
hazai katolikus női világnak legkiválóbb 

tit el, mint a tüdőbaj. 
Elhányt fiatal leány. Múrocz Margit a 

mnlt pénteken élete virágában 20 éves korá
ban hosszas szenvedés után meghalt Teme
tése vasárnap délután volt Édesanyja özvegy 
Múrocz Ferencné és két testvére gyászolja.. 

Nagyszabású virág, gyümölcs és ter-
ménykiallitás Szent István hetében. A >Vi- i 
rágós Budapest — Virágos Magyarország' a 
májusi virágkiállítás bezárása óta állandóan : 
dolgozik egy olyan nagyszabású virágkiállítás 
létrehozásán, mely a Szent Imre év és a 
Szent István hét ünnepségeinek fényét méltó-
képen emelje. 

A most előkészületben levő kiállítás, ! 
mely a Városliget Széchenyi szigetének leg- I 
nagyobb részét és a Jaki udvart is betölti, t 
nemcsak nagyság, de művészi rendezés és I 
szépség tekintetében is felül fogja múlni az j 
eddigieket Djitás lesz a kiállításon az, bogy : 
nemcsak nappal, de az esti órákban is nyitva ' 
-lesz és a Phiéips fény ár világítás fogja valódi l 
tündérkertté varázsolni az egész területet. 

A virágkiállítást,amely vitéz nagybányai 
Horthy Miklósné őfőméltósága védnöksége , 
alatt létesült, — a Föméltóságn Asszony sze- j 
méiyesen fogja megnyitni és folyó hó 17 24 
napokon lesz nyitva. . 
, A virágkiállítással kapcsolatban ugyan- | 
azon időpontban a Budapesti Gazd álkodó 

. . . , • -. k 
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Egyesülete, a Mezőgazdasági Múzeumban reu 
dezi a mos tmár evek ota szokássá vált gyű- ' 
ruöles és terménykiálliiasát E kiállítás 
bOkoldaloságával es erdeke űyagaWaLmélláoi 
csatlakozik a nagy ikernek elábe néző virág
kiállításhoz. 

Szívbetegeknek és érelmeszesedésben 
szenvedőknek a természetes >Ferenc József < 
keserűvíz használata könnyű es pontos, bel • 
mOkOdést biztosit. Klinikai vizsgalatok igazn-
jak, hogy a Ferenc József víz különöséé 
agyvérzésre és untáűtésre hajlamos idősebb 
embereknek kitűnő szolgalatot tesz. A Ferenc 
József keserűvíz gyógy .-zertarakba.i, drogeri 
ákbaíí es iQszerflziei ékben kapható. 

Olajlent -termelő gazdák figyelmébe 
ajánljuk a L-utermelő. és Értékesítő Szövel 
kezet (Budapest V. gróf lisza Istvan-uéca 1) 
azon értesítésé1, hogy a. jeiircag terrüe'e.r.-
-zerzödöu gazdákkal szemben a tavasszal ka. 
putt olájléOmag ara inaz-ankiut iegleljebb 

-76:o«-lMjén— 
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.szammhaio' el. Hz az ar vouai-
k'-zik mindazokra a termelőkre, akik aF'.i-ő 
dunántúli Mezőgazdasági .Kamata közbenjfiue-. 
vei a Győri Ölajmüyek Bt. Kolm Ado.f es 
Társa, va'ainiut a budapesti H'utler József 
Olajipar. Bt-vel löagletitermelé-i szerződést 
kötöttek..A győri Gazdakamara figyelmezásü' 
a szerződés oeküli terme öse: is, hony len 
migjnk megfelelő erlékeeite.-e eéijebol a feoli 
cimii forduljanak táza>ommai. 

Megszűnik az ingyenes papneveiés. Se 
redi Jusziiuian bíboros-hercegprímás most 
megjelent pásztorlevelébeu papial.es hivei 
áldozatkész figyelmébe ajánlja a .pjpnevétés 
tlgyét és az egyházközségekhez azzal az óhaj-
Ussal Inrdal; hugy a. lehetőség szerint ők is 
járuljanak hozza a papneyetéssel kapcsolatos 
terhek vi.e'e.éheT, • A. leguii'bbi pü.pöki kon 
fereocia — irja páVztorí.-velebeu — mety be 
hatóan fugza'kozott a szetni-iaritimok sulyós 
helyzetével, elvben megszüntette a papneveles 

: ingyenességét és. ngy határozott, hagy a jövő 
• ben ..minden papoöveudék fizessen nemi hoz 

zajarulást Ugyanakkor szoba kerüli az a goo-
, dolat is, hogy a szemináiiumbot kikerült, 

; segrt a szemináriumnak, amibe neveltetésük 
^.kerüli. ... , - , . — -
I Uj ügyvéd Celldönwlkoa 
l Iván űgyved CelldömölkOu Gri 

ucca 2 (azetűtt Sagi-a.) szám alatt 
irodáját megnyitotta. — - - . — 
—„-.HlljKlTát; Jbtí. Czencz" MjháTyné 
Takács Róza 77 eves korában hosszas szen-

é ; védés otán Oslffyasszo lyfáo elhunvL Hétfőn 

I* 
T 
IS* 
.t 

N é g y s z ó ! M é g y s z ó ! M é g y s z ó ! 
0 I S K A Y 

MEGÖHÖttTT, SZÉPÍT F I A T A L Í T . 
Vézsse jói :emiék( zetabe e négy szó i és Budapesten el oe 
Tlédjé föTkereini e kOzkedv.-ll mtsler műtermeit,, hol a 

legjobb anyagot 
l e g m ű v é s z i b b kivitelt 
i e g m é r s é k e l i e b b á r a k a t 

kapja "a hol F É N Y K É P S A G Y I T A S A I T posta utján bekül
dőit képek ut.ir. is gyorsan és élethűen elkészítik. 

IW Ö V E R M E K i 
V I I . R-:kó 'c-i-ut 7 4 . sz. I I . Zsigmond-u. 36. sz. 
II uv..r D v-.:c- • . . .zabán Lukács fürdővel szemben 
Teleion József 35 —89. Telefon Automata 517-40. 
E lap előfizetői 25% kedvezményben részesülnek. Ezért e szelvényt vágja hl és rende

léseihez mellékelje. 

egvik társa vélei-. néyb •• v.« villával átszúrta. 
Iha-zt -ulyos s b»-v«l be zá titotta .-rT^hevbei 
Ki rtlizb-i 

I A cséplőgép donjaba sejt. N m.-th 
Erzsébet 20 év..- leany-Kar^krín az ar.idalöni-

. bán. .a c-.epfmep -it i l . . g..?i4'l MankaköZ. 
•-ben a cséplőgép dobjába esett es az az alsó 

lab-zarar -zétn.;iic-.v:!a. B-\-z;t'litottafc a hely
ében körházba, aboi íábit amputálni, kellett. 

üzleti vezetőjét— A mulatságon toriéit felei
fizetéseket jövő számunkban közöljük. ~ 

Bojkott a >Kék angyal, ellen. A-Szín
házi Éet uj s'zm.li ii re zi-t-sen képekbea 
számol be arról a szerelmi regényről, amely
nek hősei Marlene l l t t r ich a világhírű ti - . i -

' sziae-znö, Jos-f von Sternberg filmrendező cs 
I Siernberg felesége. Inc.- Sándor hetilzpja 
I érd-kes .Rádió Szinházi Élet. et ad uj sza-
| mában. Gerrrd bohóc ötven esztendős jubi-
' leuma kepékben. Lenkei Magda az ui uszo-
' primadoiiua egy napja. Peiar Gyuia lívvelUja.—-

Erdős Renee érdekes dkke. A Szinházi Elet 
uj .-z.ftiia hollywoodi riportot és képeket közöl 
a DégynyetvO Oympiároi es ezenkívül rengeteg—• 
érdekes olvasnivalót ad- uj számában, ..amely 
folytatja Kálmán Jenő nagysikerű regényét az 
Omszki randevút Haromfeivonasos és egyfel-
vonásos színdarab, kotta és 32 oldalas Gyer-
mekujság egészíti ki a Színházi Elél aj szá-" 
mat,' amelynek ára 1 P, oagyedévi előfizetési 
díj 10 P. Kiadóhivatal Budapest VI. Aradi-
ucca 8, szám. — 

temették .nagy részvét mellett —... 
" Virágkereskedők kirakatversenye. A 
#tr>jtkMBiHa?»ai kap^)latbaíi.-á'í.5rivy-i--i virág 
kereskedők 'Szent István hetében kirakatver
senyt rendeznek. A napokban tartolt népies j 
értekezletükön a virágversenyrészleleitvifatták-j 
meg a virágkereskedők es az előjelek utan ) 
Ítélve a kirakatverseny nagyou is sikeresnek j 
Ígérkezik,. 

Diákbál. Az alsósági .Véndiákok, aug. I A vasutasok -mulateága anyagilag és 
17-én Alsóságon a Szedenils féle vendéglőben ! erkölcsileg is minden várakozáaou felül sike-
jótékouycéln sziuielőadással egybekötött nyári I rűlt A Vssotas Kör tágas ésszépen elrende-
táncmulatsagot tartanak. Színre kerül: .Az } z<*l udvarán mar minden előkészü-et megvolt, 
amerikai nagynéni, vigjlék 3 felvonásban. Az \ mikor déiutai. 4—6 óra között beborult és 
előadás* kezdete este fél 8 órakor. Külön I nagy vihar, menydö.gés mellett megeredt a 

I záporeső. A vezetőség már azt gondolta, hogy táncjelvény sem lesz. 
Összezúzta magát Nagysimonyiban Kon-

tics Gyula 10 éves legény cséplés közben az 
egyik kazal tetején foglalatoskodott Közben I 
megcsúszott és oly szerencsetlenül esett le, j 
bogy súlyos külső és belső sérüléseket szen
vedett A súlyosan sérült legényt a helybeli 
kórházban vették ápolás alá: 

Lóverseny. A celldömölki járás Levente 
és Polgári Lövész Egyesületei - augusztus bó 
17-én Alsóságon a levente lőtéren lőversenyt 
tartanak. A verseny programmja: 7—8. óráig 
gyülekezés, 8 — t á b o r i i s t e n t i s z t e l e t , 9 

a versenyszabályok ismertetése, 9—12 ver
senylövés, 12—2 ebédszünet 2—4 verseny
lövés," 4—'/.5 a (seljdOmölki .Galamblövő*, 
bemutaljak á z ^ ágyaggalamb és üveggolyó 
lövészetet, l/Jb—5 megjelent vendégek verse
nyen kívüli lőversenye, 6 órakor eredmény 
kihirdette, díjkiosztás, záróbeszéd, ffimnnsz, 
Délután 2 órától a verseny belejezéséig Sár-
kOzy Gábor zenekara hangversenyez.- -

Alsómesteriben Ihász Lajos 20 éves 
legény lábát csütörtökön cséplés közben az 

minden veszve van, hiába volt a nagy élőké 
szitás, parkirozási munka,a mulatságot agyon 
csapta a hirtelen jölt viharos eső. De nem 
igy lett, a vihar rövidesen elmúlt az idő ha 
nem is volt teljesen meleg, kellemes, de tűr
hető volt Ilyen körülmények között zajlott le 
a jól sikerűit vasutas mulatság. A vasutasok 
ugyancsak kitettek magakért, sokan jöttek el 
családostul is, sokan hoztak magukkal isme
rősöket es rokonokat A vasutasok dalárdája 
oly gyönyörűen szerepeit, olyan teljesítményt 
végzett, amilyent meg soha Este 10 órakor 
kezdte a szereplését és egy végbe, vagy tíz jól 
betanult népdalt, nshez müdalt és irredenta 
darabot adott le. Minden darab utan bőven 
jutott ki a jól megérdemelt tapsvihar. Csupa 
kíváncsiságból, i dal iránti szeretetből eljött 
Szombathelyről meghallgatni a celli vasutas 
dalárdát H. intz Fülöp országos vonatkozásban 
híres karnagy, aki a csodálkozását, egyben 
megelégedését fejezte ki a dalárda nagy ha
ladása fölött A mulatság rendezése dicséri a 
Vasutas Kör vezetőségét, a pontos és meg 
bizható kiszolgálás pedig Pálffy Istvánt, a Kör 

T i s z a K á l m á n . 
PoUtikai te pnbUcisgtikal tannlmáiiy. 
24) : Irta: V é c s e y Tamás. 

Ismeretes, hogy 1917. április 25-én meg
alakult az agynevezett demokrata választójogi 
blokk, melyben Karolyi Mihály és hívei, Vazso-
fryi •Vrrmos'' e* nivei,Já«z«-áa*v«, vérjé a «a8- -> 
cialistak vettek részt Ezzel a blokkal egyeztek 
meg azután a nemzeti ellenzék vezérei, fényes 
ni-vü arisztokraták, hogy a .flectere si n'equeo 
saperos, Aeheroota movebo. elve szerint vé
gezzenek azzal á Tisza Istvánnal, aki haborn-
-ellenss nyilatkozatával nemzetünket a jövő 
történetírás vérvádjatói is.felmeotette. Előkelő 
szalonokban kezdték el fonni a- selyemzsinórt 
ellene. Csatlakozlak ezekhez a teoretikusok, 
akik a választójoggal a parlament színvonalát 
akarták leszállítani és a defaitisták, akik a 
nemzet morális erejét akarták felőrölni. Jöttek -
aztán »a könnyelmű királyi békeakciók, melyek 
mohóságé gondolkozóba ejtette az ellenfelet; 
ezer meg ezer újságíró, aki csak egy nevet 
becsmérel és egyetlen erőtényezői, a Tisza 
tekintélyét őrli; a lassan feltörekvő forradalmi 
világnak baljós patkányalakjai; nemzetiségek, 
amelyek már lenik a kaszát a nagy aratásra 
s mondó fűzeikkel tájékoztatják egymást; 
•agynemet gőg, amely vabankot játszik, — 
végűi egy ifja király, aki elejti az egyetlea 
embert, aki megmenthette vpma öt I Magyar
országból elszállolt a lélek és a Tisza István 
alakján Olt meg, mint fizott galamb a jegenyén.') 

Nem a jelen munka feladata lemérni aa 
erkölcsök sülyedesének, a részeg illúziók ter
jedésének, a kaján irigység fel burjánzásának 
és az ; udvari politika rövidlátásának azt a 
fokát; mely a Tisza István félre taszítását 
eredményezte. .Mi csak azt szögezzük le, bogy 
Bécsben akkor buktattak meg a birodalom 
legerősebb államférfiét és akkor m.-ilözii« az 
ország legjobban fegyelmezett partját, .Hímkor 

>) Ravasz László: Tisza István és a magyar 
tragédia c gyönyörű beszéde. Tisza évkönyv 1924-i 
folyama 
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már kétséges volt, hogy a Habsburg haz ki-

CBMradBüAUJo 33. szám. 

bírja ü egyáltalában a háború szörnyű meg-
ternelési próbáját'} és hogy mindezt azok 
ajánlották Beesnek, akik aztán a torradalom 
kráterébe Tetették bele Magyarországot és 
akik az anarchiával győzették le az erkölcsi 
rendet, hozzá oly módon, hogy ennek a té 
yelygő országnak állandó háborgása közepette 
még >a gyilok és revolver sem maradt meg-
kísérletien a nemzet ez egyetlen felelősség eljes 
fia ellen, ki néki tiszta lelkiismerettel szolgált*') 
Nem kellett a magyaroknak az, aki magyar
ságát .Pusztaszerről hozta, aki lovagiassagot 
as árpádoktól tanult, kinek ereje, virtusa a 
{ekete seregben izmosodott.'), hanem kellett 
nekik egy törékeny ifjú mágnás, ki a zsidó 
depagógia vezetőjét Ültette maga mellé a 
piros bársony székbe, bogy az Magyarország
nak ne csak választójogi, majd igazsagflgymi-
uisztere legyen, hanem spiritos rektora is. Ez 
| rövidlátó spiritus rektor szem elől tévesz 
tette azonban, hogy az általa tervezett alulról 
felteié történő ittlakula- nem. az* annak meg
értéséhez vezető argumentumokkal, hanem 
Osak a lorradálom utján-valósitható meg es 
bar li maga r.em volt forradalmár, küzdött is 
a lorradálom ellen, majd kfllfóidre meneküli 
előle, mégis az ő progressztvitasos po'itikaja 
egyengette annak az utjat egészen az össze
omlásig. 

Az .organikus erőket, ápoló eme prog-
ressziós politika cserélte fel aztán az Appunyi 
által .lélektanilag lehetetlen követelések, riek 
bélyegzett kívánságokat, a lélektanilag sokkal 
lehetetlenebb forrada'iní követelésekkel es ez 
csúsztatta át a vezetést annak az álmodozókból, 
ostobákól és gazemberekből állo csoportnak a 
kezére, amelyik azt hirdette, hogy minket azért 
támadnak ellenségeink, mert leakcioiiáriusok 
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de- taz iránt sem, hogy a társadalom szag
gatottságát összeforrassza, vagyhogy kezdve a 
bevandor ás korlátozásán: a nemzet egész 
belső i letet megváltoztassa, konzervatív erőit 
egyesítse. Ttsz-.a c-ak államférfi volt — igaz, 
mint ilyen e lső az elsők közölt — de nemzeti 
reformátor nem tudott lenni soha. Azaz hogy 

vagyunk Odáig sÜlyesztette le ez a csoport a 
nemzetet hogy a világháború bukottjai között 
a magyar volt az. egyetlen, amely önmaga 
oszlatta fel hadseregét, mély önmaga mon
dott le határainak védelméről és amely eltűrte, 
hogy a kezében levő fegyverszüneti feltétele 
ket saját vezetői változtassak at rosszabbra. 
Olyanok voltuok ekkor havasz László szeriol 
mint *a sötét kamrában halálosbajt vívók, 
netn. láttok, ki az ellenségünk, ki a barátunk. 
tUdobtnk a fegyvert es a Rakócziak nemzete 
egy kardvágást sem lett innak a Magyaror
szágnak a megvédésére, amelyet végre valahára 
fOetetlenné nyilváuhoU.. íme ez az a belső 
"eilenluirn dás, — nem a_Tiszaék politikája — 
amelybe belebukott minden részleges oépsze-

- rösége ellenére ez az irányzat es vele hazánk 
s a monarchia. • . 

4. Tisza kormányzatának iránya és a libs-

*< Többször érintetiük már, hogy a Tisza 
kormányzatának iranjat nem a liberálisé szmei, 
hanem a szükségszerűség követeimenye szabta 

* m - u t s hogy az ő partját nem valamely vi 
lágoézeti kérdés előtérbe állítása bírta egye-

.- sütésre, hanem az ország megmentéseitek 
szükségessége. Ez a szükségszerűséghez az opl 
portanizmos arra késztette Tiszát, hogy leire 
tegye nemc-ak azt, ami a népdalmagassagaig 
emelkedett népszerűségének alapja volt: köz
jogi követeléset, hauem részben liberahzmu-at 
is, de persze a szabadelvűsért, alaptételeinek 
érvényben tartásával. Az állami elet lenn 
aotiliberális intézkedéseket kellett tennie,vagyis 
az omnipoteuciat széles körre ki kellelt ter
jesztenie, az ország megerősödésének es gaz
dasági rendezésének halasztást nem ur. er
dekéből és az állam mii -,-dé-i küréb • bele 
kellett vonnia az ország kulturális fejleszté
sének és gazdasági-erejének kihasználási kér
déseit, az ipar, kereskedelem és forgalom sza
bályozását, sőt áz önkormányzat körének 
szűkítését is. — Az egyén é s " a társadalom 
éleiének megújhodására ezzel szemben nem 
töreiedett Tisza á ahogy elnézte, hugy_az 
iskola olyan* közszellem-t .fejlesztett alatta, 
amelyből féken nem tartható antidioasztikus 
hangulat csapott ki,') ugy nem tett intézke-

ij Herezeg Ferenc : Arcképek. 
') Szegfű Gyula i. m. 
') Ravasz László : i. m. --
*) Nem kellett volna ennek meggátlása céljá

ból — mint Nagy- Miklós írja — talán .egy cs. kir. 
tankönyv-vizsgáié censura hivatal*-! felállítani, csak 
gondoskodni annak a lojális és lovagias szellemnek 
elterjedéséről, mely a koronás királlyal őszintén ki

tudott volna ö azza Is lenni, de szinte ember
feletti cé l ját melyet vállait, másképp nem 
valósíthatta meg, minthogy az ország poli
tikai életet a parlamentben koncentrálta es 
az ország akarata heivebu a parlament .elha
tározását .helyezte, mivel ezt az - erdekek ki
használásával könnyebben -tudta az egyedül 

reál is irányba tere OLjj atibaa^megiartaiii. ijogy 
ezért -azután a páriáméin lett. alaltaJt nem
zeti elet központja és a többi uemzeii tényező 
elhanyagoltától! — az r- ud-z-rének ké t sége 
tetenü: mgy hiányossága í = - dr- politikáié 
eredményességének viszont ez az ítUiptxr-Bt1' 
zónyos azonban, hogyha társadalom, egysége. 

! birtokos nemességet, mint a magyar értelmi-
• ség vezetőjét, ugy nemzeti, mint laji szem

pontból szűk:éges .ett volna tömöríteni,annak 
gazdasági érdekeit holtkézi birtokok bérleté
vel előmozdítani és szükséges lett volna a sze
gényebb parasztság kulturális és gazdásági 
helyzetet is emelni, hiszen az eladásra került 
nagy es középbirtokok szinte felkínálkoztak 
egy ilyen egészséges birtokpolitika céljaira. 
Mindezeket szépítés nélkül előadva azt kell 
azonban kérdeznünk, hogy hát az áz agrárius 
politika, mely ezeket á mutatkozó hiányuk:.t 
kifogás-4azgyává tette, tudott e eredményeké, 
felmutatni, mikor a hataom a kezébe kerü t? 
Lássuk csat szerep le jé t Az agrár irányzat a 
liberalizmussá! é lentétes'konzi-rvativ és nacio-. 
nalista alájioli - szervezkedett és felléptének 
szükségességéi ii hqza_ áihal.ratlásával es . 

inegkOvulini ;i.g 
egyeuiös-ég sem mindig valósult meg'Tisza' 
alatt e- hogy viszont konzervatív.- iotézked u --
sekt-'t sem tett a nemesség pusztulásának meg
akadályozására. Reodék nemt-öttak már többe, 
kormányzatának <raVjebeu, de azért a raagea-

~h*iraányük mí'ik--*v,l- politikájával indokolta. 
- - •J-i-lvt. k lv .J -
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is. külön egysegek m. rádtak-.- E» a1lár-iadai,'imr -
tiálk ezt a : tagozatát a Ti^za kormány aitlíii-
berálisaninkabb kiélev-le, mint összeforrasztotta, 
mert a mágnásoknak iiitbizomanyok létesíté
sére ad.-it engedélyt, a gazdag zsidó' potgar 
sagot nemesseggel és rendjelekkel ruh3zta fel, ' 
szóval inkább tagozta, mint egységesítette a 
magyar társadalmat. Kél társadalmi réteg 
volt. c^ak, amelyért nem telt antiliberafis in
tézkedést: a birtokos nemesség es a paraszt-, 
s á g . Pedig ezek legközelebb állottak a szí
véhez. Hogy még sem t - i t er lök semmit, hogy 
nem egyesítette :* konzervatív erőkkel, annak 
az a magyarázata, hogy Tisza csak akkor 
vállalkozott actiliberális intézkedésre, ha azt 
valamely* fontos.politikai cél megkövetelte A 
zsidók súlyos összegeket fizettek nemesíté
sükért a |iártkasszaba, a mágnások pedig erő
sítették a trón helyzetet, voksukat szállítottak 
entros, sőt olykor egész kerületeket a kor
mánynak.'Minél több latifundium volt az or
szágban s mennél kiterjedtebbek voltak azok, 
annál egy-zerübb volt a szavazatok adminisz
trálása. És minél több zsidó oemesiiteteit, I 
annál nagyobb volt a pártkassza gyarapodása. 
A középbirtokosság, és a jiaraszisag nem fize
tett a pártkasszába és nem is szállított nagy
ban voksokat, igy sorsára bízatott Pedig a 

békült szabadsághősöket jellemezte. Az ifjúság ne- ' 
velése érdekében célirányos, ha a történelem a ma
gyarság politikai baklövéseire is rámutat, .mert ezek
ből hasznosabb és gyakorlatiasabb tanulságokat 
lehet levonni, mint abból a felfogásból, mely min
den bajért akaratunkon kivül álló tényezőket tesz 
felelőssé". (Keltz Sándor:. Konzervatív világrend 
III. 238.) 

Köszönetnyilvánitás. 
M.ridazon jó rokonok és 

ismerősök-, akik felejthetetlen 

Pócza Imréné * 
- szü i . Onndó Anna 

temetésén megjelentek, rava
talára, kos/.orut vagy csokrot 
helyezlek, betegsége alatt' is
tápolták, valamint elhunyta 
felett részvétüknek adtak k i 
fejezést, különösen pedig az 
Obiátus és Obláta testverek, 
hogy u l o l e ó ján elkísérték, 
fogadják b á n a t o s szivünk bálás 
köszönetét. 

Pócza Imre és gyermekei. 
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