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KEMENESALJA 
Megjelelik minden vasárnap reggel 

Előfizetési ár: negyedévre 8 pengő, félévre 4 pengő, 
egész évre 8 pengő. 
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A magyar áru fogyasztása 
biztosítja a magyar középosztály 

|övö]ét is. 
Ma európaszer te a középosztály sú

lyos válságáról beszélnek. Magyarorszá
gon a középosztály válsága még súlyo
sabb, mint bárhol a külföldön. Termé
szetes ez, mert a magyar középosztály 1 

zöme köztisztviselő volt. A megkisebbe
dett ország csak kevesebb számú és 
rosszabbat fizetett tisztviselőt tad eltar
tani, mint a régi nagy Magyarország. 
Csonka-Magyarország a középosztály 
válságán csak a gazdasági pályák szá-

j mának szaporításával segíthet. A gaz
dasági ágazatok közül a leggyorsabb 
segítség e tekintetben is csak az ipar 

Az ipar fejlődésének ter-
mészeles velejárója, bogy a foglalkoz-

i tatolt munkásság számához mérten, a 
! kereskedelmi és műszaki t-sztviselők is 
I növekszik. Megfelelő intellektuális nivóju 
Í és jövőjű- pályákat kínálna ez az uj 
! magyar középosztály hazai és külföldi 
I főiskolákat végzett ifjúságnak. Az oi 
| magyar Középosztály várományosai szá-
l mára sürgősen k i kell szélesíteni ezt az 
| uj érvényesülési terel. Mi ennek a módja? 
' Magyar áru t vásárolni, mindig magyar 
{ á ru t vásárolni, hogy a magyar fokozott 
i fogyasztás fokozott termelést idézzen elő 
I és a fokozol! termelés kenyeret adbas-
: son a magyar középosztály Trianon által 
i legjobban aujlon rétegeinek is. 

Aki tehát magyar i n t vásárol, 
nemcsak a mezőgazdaságot és az 
ipari munkanéikü lieket támogat) a, 
hanem egy u] és boldogabb ma
gyar középosztály kialakulását 

ls előseelü. 

Válasz 
Szagán Gyulának és társainak. 

Nehezen szántam rá magamat, hogy 
Önnek, ktsforo barátom válaszoljak, mert 
Zeus fejéből kipattanhatott Pallas-Athéne a 
bölcsesség és tudomány istennője és Hermes, 
az istenek ravasz küldötte, de az ön fejéből 
semmi esetre sem pattanhatott ki a nekem 
adresszált válasz, melyet ugyan Ön irt alá, 
de más diktált. 

Átért válaszom uem magának, hanem 
azoknak szól, akik nem átallották a maga 
kiskorú hátamögé bujni^és Janus arccal két
felé vigyorogva vigyáznak a saját lábikrájukra 
és beesés képükre, bogy valami baj ne essék 
benne Igy háttérben fitogtatják Heroklesi 
erejüket, amitől nem fél enoki. Pedig tudja 
fiatal barátom, ki volt az a Herokles? A 
görög hősmonda szerint sok más nagy csele
kedetein WVOI kitisztitotta egyetlen egynapon 
Angiáa király istállóját, melyben ez 3000 db. 
marhát tartott éa amely 30 év óta aem volt 
tisztogatva. . . 

A mentőautó beszámolója adott alkal
mat arra is, hogy a beléjük fojtott "düh ki
robbanjon mely ahogy látható, igén rozoga 
ágyú volt,'mert visaeaMé eOJt él és szemközt 
spriccelte Őket az ócska töltelék. En wheeetn 
voltam ellensége a meotőegyesttletflek, tuaca 
akarták ezt a jó urak reám fogni, mett tudja 

rólam ennek a köeségoek minden polgára, 
hogy én. a jónak mindig barátja, elösegitője 
vo.tam, de igeoiB ellensége vagyok és leszek 
minden olyan céloak, melyben a közpénzek 
könnyelmű elherdálását latom 

Nem abban a korban élünk, mikor az 
.szer pengőket csak ugy könnyelműen dobal
juk ki az ablakon. Mikor az iparosnak, keres

kedőnek maholnap nem lesz kenyere, a pol
gárnak talán csupán keoyere lesz, de leszakadó 
testi ruházatát nem tudja pótolni, a napszá
mosnak már nincs-kenyere, akkor veszekedik 
legjobban a fényűzés, rázzuk a rongyot 

Mikor a mentőegyesOlet megalakult, az 
elsők között lejegyeztem a tagságomat, fize
tem, segélyezem az egyesületet, csak az ellen 
volt kifogásom, hogy a község polgárai által 
nehezen megfizetett adófillérekből csak ugy, 
uri gesztussal oda dobjunk 2000 pengőt akkor, 
mikor — ha jól tudom — annéikOl is meg
kaphattuk volna a mentőkocsit. És ha uem 
lett volna még egy ideig mentők ocnink, azért 
oem esett volna ki a világ a sarkabó, azért 
tovább is lorgött volna a föld. 

Simon Sándor helyettesbiró törvénybiró-
oak sohasem voltam ellensége, csajt ellenfele, 
most se vagyok ellensége. Nem bánom, ha 
törvénybiró lesz, de fizetés ra Ik0«, csupán 
tiszteletből, mert nincs a községnek arra 
pénze, hogy két fizetéses birót tartson. Nincs 
szükségüuk olyan lörvéoybirora, aki állandóan 
permanenciaban-légyen és a bíró helyett dol
gozzon. Dolgozzon a községbiró, ha vállalta 
azt a szelepet, a lOrvéuybiró, vagy helyettes 
bíró arra való, hogy helyettesítse a községbi-
ról alkalomadtáo. 

Mindig szociálpolitikus voltam, mindig a 
kisember b íjai, gondjai, a szegényember meg
segítése volt a célom és ha ciak módom volt 
rá, segitetlero is. . -

Mindennel szivesebben látnám, ha a 
község elöljárósága atzal a javaslattal jönne, 
hogy a fülledt, szennyes szegényház helyébe 
egy modem szegényházat építene és az oda-
acoruló szegényeknek a mostani havi 5 pengő 
helyett emberhez Illő nyugodt megélhetést 
adna. Ezeknek a nyomorult, tehetetlen öre
geknek egyebük sincs, legalább jó lakást is 
rendes ellátást kapjanak azért, amiért egész 
életOket becsületes munkában töltötték el. 

Tovább att mondja a cikk, hogy én 
nyugalmazott vasutas vagyok, a nyugdijamból 
uri módon megélhetnék és mégis elfoglalok 
egy állást 

Erre a naiv leifogásra csak azért vála
szolok, mert esetleg ferde megvilágítás elé 
állithatnák igénytelen személyemet. En Cell
dömölk állomásán vezettem a műszaki szol
gálatot a négyéves háború forgatagában, sem 
éjjel, sem nappal nem volt pihenőin és végre 
a túlerőltetett munka tönkretette, felőrölte 
idegeimet, súlyos gyomorbajt is kaptam is 
igy egészségileg teljesen tönkremenve kétévi 
állandó betegeskedés után aránylag fiatalon, 
50 százalékos redukált leszanalt nyugdíjjal is 
egy királyi kitüntetéssel nyugdíjba kerültem. 

Az egészségem — ugy-ahogy — hála 
Isten helyre állt, de sajnos, a nyugdijam oly 
csekély, hogy abból megérni nem tudok^azért 
dolgozni vagyok kénytelen. Hogy a Cett«»-
mölki Hitelszövetkezetnek, amelynek egyik 
éltftí-bivója én is voMam, jetealeg péii***r-
-okaTs igazgatósági tagja vagyok. Sz bOn.1 
Persze azt gondolják, bogy ez a két c m igen 
sokat jövedelmez, azért irigylik tőlem. A lai-
kosoknak és rosszakaróitnnlik meg kell mon
danom, *ogy H jpéMtámok. havi fisetéann 
tatán mana ennyi, mint amenapt a maga 
terétai csak szivarra elköltenék. Az éo igaz
gatósági tagságom elbírálásét pedig csak tessék 
az OKH. központjára bízni. 

Ami pedig az éo fehér köpenyeg met 
illeti, as mindig fehér volt és nem hiszem, 
hogy az valamikor is más szinü leuno él 
azok a bizonyos nyilak abban sohasem akad
nak meg. 

A községháza benépesítése és hatalmas tar* 
foglalása, valamint hivatalok szervezése ollen 
felhozott jogos kritikámat azzal akarják elho
mályosítani, hogy felsorakoztatnak egy csomó 
nevet, melyek ngyan megfordulhattak a vá
rosházán, de nem egy időben. Felemiitik Le-
itner Tivadar segédjegyzőt is, aki ugyan ide 
volt beosztva, de sohasem volt idehaza, az 
mindig kirendelésben volL Kárász József soha 
sem volt rendes hivatalnok, 6 csupán csak 
helypénzszedő és a forgalmi adóhivatal kül
dönce volt néha-néha. Felsorakoztatlak a for
galmi adóhivatalt, aa adóügyet is. Persze 
hogy volt akkor is mind a kettő, de nem 
volt külön anyakönyvi és oem volt külön 
iktató hivatal. Az adóügynél ma is ugyan
azokat a személyekét találja, a forgalmi adó
nál ha változtak is a személyek, de a létszám 
ugyanaz maradt, ellenben mennyire más lett 
a helyzet az adminisztrációnál. Ezt letagadni 
nem lehet, itt a kézzelfogható tények beszélnek. 

Dehogy irigylem én a szegény ember 
kenyerét. Ezt a nevetséges érvüket a vizbe-
fuló emberhez lehet hasonlítani, aki a szal
maszálhoz is kap. 

Végső intelmem pedig az. hogy felkér-
! jem Out, igen tisztelt fiatalkorú barátom arra,' 
j hogy ne adja oda magát hasonló heccelőde-
i seknek, mert maga égy nagyralörő szép re-
I menyekre fogosiM fess fiatalember ée saj-
• naloam magát, ha esetleg a lövőben 
. eset előfordulásával válaszomat—más uton 
• kellene magának megadnom. Azt beláthatja, 
' hogy ön annyira fiatal hozzám képest, hogy 
| hírlapi polémiába Önnel nem booeátkorbaioak. 

Még egyet. A fák sem nőnek az égig. 
Semmi sem tart örökké. Amennyit a kerek 
fel, annyit ie is megy. Ma nekem, holnap ne
ked stb. Ezeket a jó közmondásokat jegyezze 
meg magának fialát barátom és azok is, akik 
a maga hátamogött állnak. 

Csoknyay József. 

H Í R E K . 
Október 31. > 

• takarékosság napjai 
A takarékosság jólétet teremi, a 

pazarlás nyomorba dönt. 

A takarékos ember élete nyugodt 
boldogság, a pazarlóé hányatott szenvedés 

Aki a takarékosságot gyakorolja, 
követendő példával szolgál embertár
sainak. 

ért 
A takarékosság erős fegyver a 

való küzdelemben. 
lét-

k takarékosság ax az ut, amely a 
jóléthez és a Jjoldoguláshoz,,-vezet. 

A takarékor élet megkezdéséhez 
csak szilárd elhatározás és erős aka
rat kell. 

Amilyen mértékben fokozódnak 
pazarló életgondjai, ugyanolyan 
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beo csökken 
küzdelme. 

• takarékos ember; élet-

A takarékosság intelligencia és jel
lem kérdése. . » 

A takarékos ember nem fél a holnaptól. 

• Szentbeszéd a rádióban. Ma délelőtt 
negyed 12 órakor a Bécsikapuiéri ev. temp
lomban Zoogor Béla körmendi ev. lelkész 
föesperes tartja a prédikációt, amelyet a 
Stndió is közvetít. 

Elhunyt gazdatiszt Stichleutner Iván 
oki. gazdatiszt pénteken este 51' éves korá
ban eíhnnyt. Temetése ma vasárnap délután 
8 órakor lesz lzsaklán. Az elhunytat nejé, 
szül. Mainone Mária, két kis gyermeke és 
kiterjedt rokonsága gyászolja. 

Az üzletek zárórája a Magyar Héten. 
A kereskedelmi miniszter megengedte, hogy 
október 18 tol 25 ig terjedő hétköznapokon 
az egész ország területen az üzletek este 7 
óráig nyitva tarthatók. Október 26 án, vasár
nap az üzleteket Budapest kivételével az egész 
országban szintén ki lehet nyitni reggel 7-től 
déli 12 óráig. -

Tanltögyülés Celldömölkön. A 
Szombathely—egyházmegyei róm. kath. 
Tanítóegyesület Kemenesaljái Köre 1930. 
október hó 14-én tartott:, ószi kőrgyü-
léset Celldömölkön. A kórgyülést gyász
mise előzte meg, amelyet a kör a csak 
pár napia elhalt Virág Károly pápóci 
igazgató lelki üdvéért végeztetett és ame
lyet dr Kiss Lajos kerületi esperes, 
tanfelügyelő mutatott be. Szent mise után 
a pápai himnusz eléneklésével kezdődött 
a körgyülós, amely után Papp István 
kenienesmihályfai kántortanító, körelnök 
szeretettel köszöntötte a kerületi esperes-
tanfelügyelót, a megjelent vendégeket és 
a kör tanítóságát A gyűlésen a kör 
tagjain kivül jelen voltak : dr. Horváth 
Károly celldömölki, Gaál Gergely ke-
meneshögyészi és Hermáim Flórián 
izsákfai plébánosok. Alfay Pongrác és 
Grásaánovits Leó beiicéstanárok, továbbá ! 
Doinby Péter. ny. igazgató és Kovács 
József sárvári állami iskolai igazgató. 
Az elnöki üdvözlés, után Aquináta ig. 
nővér tartott sikerült tanítást a gazdaság 
és háztartástan köréből. A körelnök je
lentése kapcsán a kegyeletes megemlé
kezés-hangján búcsúzott Virág Károly 
pápóci igazgató és Mórocz Emilián cell
dömölki apátsági perjet elhalt tagokról. 
Mérhetetlen vesztesége a magyar tan
ügynek Vasa József m. kir. népjólét és 
munkaügyi miniszter, Gyertyánffy István 
és Körösi Henrik halála. Ismerteti elnök 
a megyés püspök IX. számú körlevelét, 
amely több fontos tanügyi dolgot tar
talmaz. Felolvasta az Országos Kath. 
Kántorszövetség felhívását. Kovács Jó
zsef sárvári állami iskolai igazgató is
mertette a I I . osztályos „Játékos szá
moló" módszerét. A tanítóság nagy 
érdeklődéssel hallgatta az értékes elő
adást. Módszere már sok helyen alkal
mazásban . van. Ismételt előadása a mód
szer kővetőiben még nagyobb kedvet, 
lelkesedést keltett, Nagy taps jutalmazta 
fáradtságát. Werner Lajos nagysitlcei 
igazgató „Természeti és gazdasági isme
retek tanítási módja a:, uj tanterv alap
ján" cimmel tartott értékes felolvasást. 
A gyűlés a Himnusz hangjaival ért 
véget. Gyűlés után közös ebéd volt a 
Domokos-féle vendéglőben. 

Gróf Zichy Gyula nüháiyfai bir
tokos váratlan halála. A mult szom
baton még fürgén mozgott Celldömölkön, 

Bö és jó termést csakis jókarban tartott szőlő hozhat! 
Szöiöoltványok, -ima és gyökeres alanyvesszők, haxai -. 
gyökeres vesszők és Othello gyökeresek a legjobb fajok-
ban, garatfái t minőségben legolcsóbban beszerezhetők: 

Badacsony vidéki Szőlötelep Kezelösége Tapolca, Zalám. 

hol megejtette a szükséges vásárlásokat 
és vasárnap reggel már halott volt. Ilyen 
a földi élet. Zichy Gyula grófot régi 
aszmatikus betegsége vitte a sirba. a 
férfikora delén 50 éves korában. Holt
testét folyó hó 14-ér, kedden délután 

. szállította el egy halottszállító autó Bu-
' dapestre. A kerepesi temetőben helyezték 

örök nyugalomra a megboldogult földi 
. tetemét 

| Vásároljatok magyar árut, hogy az 
j országban maradjon a pénz és munká

hoz jusson minden magyar. Ezt akarja 
l a „Magyar Hét", mely október 18 án 
i kezdődött és 26-ig tart. 

Tüdőbeteg gondozót kapuk. Cell
dömölk elöljárósága a képviselőtestület 
egyik régebbi gyűlésén azzal, a javas
lattal jött, hogy tüdőbeteg goiidozóHé-

, tesitsen a község Mint mindenféle meg-
! mozduláskor, most is inégálákiiottak egy 

bizottságot és ahogy látjuk, oiia jutottunk, 
hogy végre meglesz a tüdőbeteg gon
dozó, melyre a népjóléti miniszter állí
tólag 3 0 0 0 petigót ej berendezést adott. 
A tüdőbeteg' gondozó tehát — valosíi-
nüen — rövidesen megnyílik és meg
kezdi áldásos emberbaráti működését a 
régi sóház, késóbh egy Ideig volt kór
ház rozzant épületében. Igazán kívána
tos volna, hogy a tüdőbeteg gondozó 

' működése áldásos, nemzetmentő és a 
i nincstelen szegény beteg gondozott ott 

hona legyen, de pesszimista szemmel 
I nézve a dolgok menetét, félő, hogy csak 

egy ulyabb súlyos tehertétellel szaporo- 1 

dik a község kiadásai között és gyakor
lati haszna majd kevés lesz és nem éri . 
meg a beléje helyezett bizalmat és a 
sok költséget. Egy tüdőbeteg gondozót 
ugy lehet elképzelni, hogy az egy feny-

; ves hegyes erdő közepén épüljön, legyen 
felszerelve a technika minden vívmánya- j 

' val, ahol az odaszoruló szegény em
bertársaink — ha nem is végleges gyó-

. gyűlést — de legaláhb állandó tartós ' 
I javulást találjanak. Adja Isten, hogy a 
; pesszimista gondolat, vagy felfogás kel-
; lemes csalódás legyen. Majd megmutatja | 

" jövő. i 

JOT T E S Z ! ! ! 
önmagával és rádiójával, ha 

V A L V O csövet hasznai. 
Kapható: K O C Z O P Dániel 

rádlósiakttíletében. 

Virág Károly temetése. Súlyos 
TeszWSég érte a keijitineaallaFTv kath.' 
tanítói- körtr Virág "Károly pápóci igaz
gató, kántortanító életének 65-ik, tanítói 
működésének 43-ik évében rövid szen
vedés után folyó hó 10-én elhunyt. A 
megboldogult négy évtizedet meghaladó 
tanítói működése nemcsak a templom
ban és az iskolában való szorgos mun
kálkodásban merült ki, hanem az iskola 

falán kivül is igazi tanítója volt a nép
nek. Józan, példás életével ismerőseinek 
szeretetét és megbecsülését vívta ki. Az 
október 12-iki temetésen a kemenesaljai 
esperesi kerület esperesén kivül a ke-
menesszentpéteri, kenyér i, ostffyasszony-
fai. pápóci plébánosok és a kör tanítói, 
valamint tanítónői csaknem teljes szám
ban vettek részt. A temetési szertartást 
Kiss Lajos dr. alsósági esperes-plébános 
végezte papi segédlettel a kör tanitósá-
ságának közreműködésével. A tanitó 
megbecsülését láttuk, amikór nemcsak 
Pápóc község lakóinak apraja-nagyja 
jelent meg a temetésen, hanem a vidék 
minden számottevő tagja ott volt rész
vétét kifejezni s a végtisztességen, jelen
lenni. Hatalmas tömeg kisérte az elhtiny-

I tat utolsó útjára. A sirnal Rácz Béla c. 
t igazgató, a kör alelnöke bucsuzott a 

kartársak, Petrovics Ferenc körjegyző 
pedig a község^devéhen. A kartársak 
nevében Papp István korelnök helyezett 
koszorút sírjára. Szem nem maradt szá
razon ! A résztvevők apraja-nagyja meg-

; indultán, könnyes szemmel vett bucsut 
i a közszeretben álló tanítótól. Zokogó 
I sirás és virágzuhatag közepedte enged

ték le koporsóját az anyaföldbe. Nyu
godjék békében. 

A „Magyar Hét" legfőbb parancso
lata : mindég és mindenki magyar arut 
vásároljon ! A „Magyar Hét" október 

íl 18— 26-ig tart. 

j - Rádió világparlament Budapesten. 
i Folyó hó 13-án. kezdte tieg tanácskozá-
' sait i.udapesten a Gellért szailóban 210 

rádió állomásnak kb. 70 millió előfize
tőinek kiküldöttje. A naggyülés célja a 
rádió tökéletesítése és olcsóbbá tétele. 
Az egész földgömbön jelenleg 1110 
rádió leadóállomás van üzemben. 

Gyomor és bélzavaroknál, étvágy
talanságnál, szorulásnál, fölfnvódásnál, 
gyomorégésnél, fölböfögésnél, szédülés
nél, homlokfájásnál, hányingernél 1—2 
pohár természetes »Ferenc József < ."ke
serűvíz alaposan kitisztítja az emésztó-
utakat. Közkórházi jelentésekben olvassuk, 
hogy a Ferenc JÓtsef vizet még a fekvő 
betegek is nagyon szívesen isszák és ál
talánosan dicserik. A Ferenc József 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériák
ban és fü8zerüzletekben kapható. 

Balkezes házszámozás. Azt meg
írtuk, hogy az utoai táblák feliratai a 
jóizlést sértő módon történtek. Most 
pedig következik a házszámtáblák felra
kása. Altalános az a szokás, hogy az 
utcák házainak számozása ugy,szokott 
történni, -hogy az atcAnat^l^TOIváros 
fele közelebb eső végén "kezdik a szá
mozást és a távolabbi végén fejezik be. 
Nálunk ez is fordítva megy. Azt is meg
írtuk, hogy az utcák házainak számo
zása ugy folyik, hogy egyik oldalon a 
páros, a másik oldalon a páratlan szá
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S. oldal. K E M E N E S A L J A 42. szám. 
ötlete támadt, amelyért azóta Olaszország 
minden más polgármestere az irigységtől 
pukkadozva beszél róla. Michele Nuttine azt 
tette ugyanis, bogy a legnagyobb olasz és 
angol képeslapokban számról-számra leközöl
tette (természetesen'fizetve minden költséget!) 
mind az ezer camporgianói szép leány fény-
kepét, megírván róluk az újságokban, hogy 
férjet keresnek maguknak. Történt ez néhány 
héttel ezeőtt és azóta Olaszorzzág valamennyi 
tájáról, aztán Angliából, Amerikából, Spanyol
országból és egyébb államokból a legjobb 
kiállású legények jeleotkeztek férjül Camppr-
giano polgármesterénél — levélbeo. A levelek 
tömege oly arányú, hogy Michele Nuttine 
kénytelen volt városi házasságközvetitö irodát 
nyitni, nagy személyzettel. Krre az idegen-
invázióra azonban megrettentek a campor
gianói legények is és egyetlen hónap alatt 
hatszáznál több leányt kértek meg feleségül.. 
A fennmaradó báromszáz egynéhánynak majd 
ma- városbeli olasz fiók fogják bekötni a 
fejét, de egyetlen hazájukbeli leányt nem 
'engednek ki külföldre—Nagyszerű ember ez a 
Michele Nuttine ! 

Képviselőtestületi ülés volt szerdán d 
e. 10 órakor. - - . » - ' • 

A képviselőtestület első tárgyakéul a 
levente ügyet tárgyalta le. 

A levente egyesület helybeli bizottsága 
és a járási testnevelési tiszt és ezeken keresz
tül a varmegyei testnevelési tanács, valamint 
a vármegyei levente intézmény parancsnok
sága között egy régebb keletű súrlódás van, 
mely többek közölt abból származott, bogy 
Szabó Jenő volt tokorcsi tanítót, volt harctéri 
tisztet celldömölki tanítóvá történt kinevezése ! 
mán az itteni-járási testnevelési tiszt, név- i 
szerint vitéz Gyika István százados, a celldö-
ii.ii KÍ levente intézménynél mint arra érde j 
ni-- : , főoklatóként alka maz'a. Tette pedig ezt . 
azér:, mert Tokorcs községben egyedül szer- I 
vezte mén és oktatta a leventéket olyan 1 

eredménnyel, hogy annak idején Szombalbe- j 
lyeo tartott megyei gyakorlatokról az első | 
dijat hozta el a tok'ircsi levente csoport. I 

Amikor tehát öl Celldömölkre helyezték i 
tanítónak, vitéz Gyika százados parancsnok 
Örömmel fogadta Szabó jelentkezését és őt 
raiot kitűnő bizonyítványokkal rendelkező 
levente oktatót és mint vot háborús tisztet 
megbízta a celldömölki leventék oktatásával 
es vezető tiszti jogánál fogva kijelölt neki 
egy levente szakaszt. A jarasi tisztnek az 
intézkedését az itteni testnevelési bizottság 
uem vette tudomásul és Szabó Jenőnek a 

i megjáró oktatási dijat uem fizette ki. Itt in
dult meg az "a baro, mely tobbizben foglal
koztatta a vármegyét, a vármegyei levente 
tanácsot, mig végre az alispán szigorúan uta
sította Celldömölk testnevelési bizottságát, 
bogy Szabó Jenőt alkalmazza és illetményeit 
fizesse ki. Ennek dacára sem fizette ki őt az 
elöljáróság, hanem a testnevelési egyesület 
helyi bizottsága a belügyminiszterhez felleb
bezett az alispáni rendelet ellen. 

Szabó Jenő főoktató kifizetése aktuálissá 
válván, az elöljáróság egyben mint a testne
velési egyesület helyi bizottsága megkérdezte 
a képviselőtestületet, A képviselőtestületi ülé
sen a községi vetető jegyző ismertette az 
ügyek állását, felolvasta pro és kontra azokat 
a rendeleteket és parancsokat, melyek egy
mást váltották ebben az ügyben, azután meg
indult a vita. Dr. Pletnits Ferenc kormányfő-
tacácsos aa alispáni rendelkezéshez való al
kalmazkodást ajánlotta, dr. Szekeres Pál ügy
véd és Jándi Beroardin apát, kormányfőtana-
esos és Caoknyay Józsel képviselőtestületi 
tagok ugyancsak az alispán rendelkezését 
kívántak elfogadni, mig SzabóKároly a hely
beli testnevelési tanács és az elöljáróság 
javaslata mellett szólalt fel Hosszas vita után 
a kérdés felett szavazat döntőit. A szavazásnál 
a képviselőtestületi tagok nagy többsége az 
alispáni rendelet Jegyen Jtéjjrebajtása melleu 
"szavazott. 

Most következett az időközben lemon
dott levente oktatók helyének betöltése. Az 
elöljáróság közhírré tette a levente oktatók 
lemondását éa oj levente oktatók felvételét 
A közhírré tétel ntán kb. 10 egyén jelentke
zett, kiknek a névsorát a vármegyei testne
velési tanácshoz felterjeszteni rendelt a kép
viselőtestület. 

Ozv. Hőhn Vilmoané lakáskérelmét nem 
akceptálta a képviselőtestület, mert az elöljá-
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róság jelentése szerint lakásüresedés nincs. 
A Botond-utca megnyitását a képviselő

testület elrendelte, igy a pityervári csonkautca 
megnyitást nyeri. 

A község tulajdonát képező villanyfürészt 
Kondor Józsel kapta bérbe. 

Sygal gépgyár fizetési ajánlatát kamat 
megtérítése mellett ellogadta a képviselőtes
tület. 

E l h u n y t hozzátartozójának Minden
szentekre mar most rendelje meg a.sírkövét 
Singer Mihály kőfaragónál Celldömölk, Sagi-
otca 25, ahol mindenfele márvány és gránit ! 
sírkő, egyszerű és díszes kivitelbén olcsó árban I 
kapható 

Egy felehbezés következménye. A kép- \ 
viselőtestület egyik augusztusi-közgyűlésén az 
elöljáróság azzal a javaslattal jött a képvi
selőtestület elé, hogy bizza meg Leilner segéd-
jegyzőt — aki mellesleg anyakönyvvezető — 
a belypénzek piaci ellenőrzésével és ezért 
külön jutalomképpen adja oda neki a befolyt 
helypénzek 3 százalékát, mely cca 600 pen
gőt tenne ki. Csoknyay József még a gyűlés 
alatt tiltakozott a megbízatás ellen, mert sze- i 
rinte ha Leitner segédjegyzőnek a szolgálata 
megengedi a helypéozek ellenőrzésének ellá
tását, minden további jutalom nélkül is kö
teles ellátni, mert ö fizetéses alkalmazott és 
a havi jövedelme 220 pengő, melyhez még a 
lakbér is járul, sőt acoak idején levente j 
főoktató is volt, ahol havi 80 pengőt kapott, 
igy az összjövedelme kb. 300 pengőt tett ki. 
Ennek dacára is megszavazta a képviselőtes
tület az elöljáróság javaslatát, melyet azon
ban Csoknyay József megfelebbezett a var
megye kisgyüléséhez, hivatkozva aa általános 
takarékossági elvre ós a fizetéses alkalmazot
tak munkaerejének kihasználására. A .mult 
hétfőn tárgyalta a kisközgyülés eit a felleb
bezést és teljes mértékben helyt adott Csok
nyay Józsel felebbezésének és megsemmisítette 
a képviselőtestület megbízó határozatát 

Galamb át nyulkiallitás. A Magyar Ga
lambtenyésztők Országos Egyesülele a magy. 
kir. földmivelésügyi minisztérium, valamint 
Budapest Székeslöváros erkölcsi és anyagi 
támogatásával,, továbbá az összes hazai és 
számos külföldi társegyesütet közreműködésé
vel nagyszabású nemzetközi galamb és nyul-
kiáliitást rendez folyó hó 18—20 án a Fővá
rosi Kis Ipsnaarnok (Budspest VL Városliget 
Hermina-ut) helyiségeiben. 

Az aranyország regénye. Épen 
_most va j j j égyszáz éve, hogy Pizarro, 

jórészt spanyol kalandorokból álló csa
pata élén bevonult az »Aranyország € 
földjére, az inkák birodalmába. Halál, 
tűzvész és rablás jelezte ulját mindenütt 
és arannyal, ezüsttel megrakott flották 
indultak haza, Spanyolországba. Négy
száz esztendei}? ennek, de az emberek 
fantáziáját még mindig izgatják azok A 
kincsek, amelyeket az inkák a spanyol 

hódítók elől eldugtak. Most végre nap
világra fog kerülni á mesés kincs. Pe
trában ismét megkezdték az ásatásokat 
és megtalálták az egyik utolsó inka ki
rály rejtett sírját. Az Aranyorsz ág regé
nyéről rendkívül érdekes képeklce! illusz
trált cikket közöl a Tolnai Világlapja 
legújabb száma, amelyben ezenkívül 
számtalan érdekesebbnél érdekesebb 
cikket, novellát, riportot, két I'olylátásos 
regényt és hetven pompás I tépet talál 
az olvasó. Jövő heti szarná ban kezdi 
közölni Magyarországon kizá rolagos jog
gal Agatbe Christie világhiifüt detektív 
regényét >A titokzatos Styh ;si eseU-et. 
Ez a regény külföldön kii enc és fét 
millió példányban jelent rr.eg A nép-, 
szerű képeslag egy szám a mindössze 
24 fillér, negyedévi eiőfize tési ára pedig 
2 P 90 fillér. Tolnai Világlapja minden 
olvasója tiz pengő bolti - i r helyett 2 P 
90 fillérért bérmentve megkapja Tolnai 
Világlexikona, Világténe Jme és a Mű
veltség Útja egy-egy 9?,0 oldalas, több
száz képpel illusztrált diszkötésü köte
tét. Tolnai Világlapja kiadóhivatala: 
Budapest VII. Dohán y-ntca 12. sz. alatt. 

Délibáb képes, színházi hetilap 
legújabb száma Fö',des Imre ismeretlen 
darabjáról közöl érdekes intimitásokat, 
A két hét szenzációs premierjéről Mol
nár Ferenc és F odor László darabjairól 
is beszámol írásban és képben. Cikket 
közöl egy szerzőről, akinek az egész 
világon nagy sikere van, csak itthon 
nem tud- sziurekerülni, az ismert uszó-
bajnoknöről, aki varieté igazgató lesz, 
Móricz Zsigmond szegedi látogatásáról, 
Weigand Tibor ~vocalquartettjéről é s 
Hajdú Ilonka amerikai élményeiről. Eze
ken kivül változatos filmrovat, érdekes 
cikkek és képek egész sora tarkítja a 
Délibáb legújabb számát, amelyei egy
felvonásos színdarab és kottamelléklet 
egészít ki. Megjelenik szombaton, ára 
30 fillér. 

Szöloulrtokosok tárgyalásai a 
péniügyininiszterttunban. Magyar Szőlő , 
és Borgazdaságot érdeklő kérdések fe
lett a szőlőbirtokosok érdekelt tagjai 
tárgyalást kezdtek a pénzügyminisztéri
umban, melynek eredményeit az érde
keltségekkel megtartandó értekezlet elé 
fogja. vinni Vargha Imre államtitkár, 
amelyen a Magyar Szőlősgazdák Drazá-

c 
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gos Egyesülele és a Mezőgardasági Ka
marák lesznek hivatalosak. 

Olcsóbbodott a basa és a rots. 
A buza és a rozspiacon ujabb olcsób
bodás történt A búzapiacon a kínálat 
a nyomott árak miatt nagyon gyenge s 
különösen ar uradalmi tételek hiányát 
érzi a piac. A nagyobb gazdaságok a 
rozsot sem akarják eladni, inkább ta
karmányozásra használják. A buza és 
rozs árjegyzését a létrejött kötések alap
ján a hivatalos árjegyző bizottság 20—20 
fillérrel leszállította, a zab árát ellenben 
B fillérrel felemelte. 

Vöröstarka (sveici-féle) 18 
hónapos diplomás 

tenyész bika 
eladó Gécs Mihálynál Kemenes-

magastban. 

A zab fajsúlya katonai szállításoknál. 
A honvédelmi mioisrieriom az OMGE meg 
keresésére értesítette a regyesdandár veretű 
hadbiztosokat, hogy tekintettel az idei zabter
més gyengébb minőségére, az 1930—31. bús-
tosilási évre a rabnál megkövetelendő minő 
ségi súlyt hektöliterenkint 41 kilogrammban 
állapította meg. 

Mohar premiere a Szinházi Életben. 
Molnár Ferenc nj színdarabjának, a Jó TOn-
dér-nek vigszinhazi bemutatója alkalmából 
ineze Sándor hetilapja bőven és részletesen 
számol be a világhírtl iró legújabb sik'-réről. 
A Jó Tündér legszebb jeleneteit es'- legizgal
masabb motuaulumait hozza pomp s kepék
ben a Színházi Elet A Push-Posh neve leg
újabb amerikai táncot bárki megtanulhatja a 
Szinházi Elet leírásából és . képeiből. Fodor 
László nj darabja a Belvárosi színházban, 
Erdős Reoée cikke Anna May Wi.ngrol, Ber
ezeg Ferenc nyilatkozata uj regényéről és nj 
darabjáról, Véaay Margit cikke egy nj ame
rikai foglalkozási ágról, Jannings pesti csúfos 
bukása, a Németországban rendezett láb szép
ségverseny. Lengyel Menyhért cikke a golfról, 
novellák, cikkek, sport, rádiö és divatrovat, 
regény és háromfelvonásos színdarab teszik 
gazdaggá és változatossá a Színházi Elet nj 
arámat, amelyaek ára ktttamelléklettel és 32 
oldalas gyermekű jsaggal együtt 1 pengő. Ne
gyedévi előfizetési dij 10 pengő, kiadóhivatal 
Budapest, VL Aradi-utca 8. 

B u c s e t z ó , Celldömölkről való távo
zásom alkalmából, mindazon jóakaróimnak és 
jóbarátaimnak, kiktől az idő rövidsége miatt 
személyesen el nem búcsúzhattam, ezúton 
mondok Istenhozzadot. Kérem,.tartsanak meg 
továbbra is joesslékezetükbeo. Molnár Mihály 
drognista. • ... 

90 évvel ezelőtt Kossuth Lajos magyar 
ipari védegyletet alapított, hogy gazdagodjék 
a nemzet.- A .Magyar Hét«, mely október hó 
18-án kezdődött és 26 ig tart, folytatása a 
koesuthi tanításoknak. 

T i s z a K á l m á n . 
Politikai éa íabllciszttkai tanulmány. 
34) Irta: V é c s e y T a m á s . 
6. Az országos kiállítás és a Tisza Jubileuma. 

Az a társadalom, melynek képét néhány 
vonással e lapokra vetíteni igyekeztünk fej
lődése eredményét mint királyával Őszintén 

• kibékült nemzet először az lSSo.jy országos 
kiállításon rontatta be a világnak. Er. a fejlő
dés össze volt f a r m teljesen a liberalizmus 
elterjedésével. .Hol volnánk ma — irta Tisza 
latrán') — ba a politikai éa gazdasági sza
badság kivívásával meg nem szereztük volna 
a rohamos fejlődés azon húszéves korszakát, 
mely alatt jövedelmünk megkétszereződött, 

íj Magyar Agrárpolitika. Bp. 1897. Atfaenseum. 

H e g y • é g y s z ó ! • é g y a z é ! 
Ö I S K A Y 

M E G Ö R Ö K Í T S Z É P Í T F I A T A L Í T . 
Vésse jól emlékezetébe e négy s z é t és Budapesten el né 
feledje fölkeresni e közkedvelt mester műtermeit, hol a 

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

kapja s hol FÉHYKÉPNAGYITÁSAIT posta utján bekül
dött képek után is gyorsan és élethűen elkészítik. 

M Ű T E R M E K i 
VII . Rákóczi-ut 74. sz. I I . ZsigmonrJ-u. 36. sz. 
Magyar Divatcsarnok házában Lukács fürdővel szemben 
Telefon József 35:—89. ~ , _ Telefon Automata 517—40. 
r lap i'lMlHlH ÍW/. kedvezményben részesülnek. Ezért e szelvényt v á g j a ki és rende

léseihez mellékelje; 

i 
földOnk értéke s hitelképességünk megnégy
szereződött és honnan merítenénk reményt a 
küzdelemre, ha az egész ország emelkedett 
jóléte, a többi társadalmi osztályok fokozott 
fogyasztási képessége nem jönne segítségünkre.« 

A király 1885. május*2 án nyitotta meg 
a kiállítást, az országgyűlés, a magyar, a 
közös és osztrák miniszterek; a diplomáciai 
kar és Bismsrck kulim megbízottja jelenléié
ben és ez alkalommal az uralkodóház, mint 
magyar dinasztia jelentkezett a szintéren, j 
Rudolf trónörökös kérte fel királyi atyját a 
kiállítás megnyitására és a nemzet őszinte 
öröme kisérte azokat a szavait, hogy »az 
idegen nemzetek honosai, mikor a kiállítást 
tanulmányozni fogjak, igazságos elismeréssel l 
fognak Magyarország tetterejének és szellemé- I 
nek adózni.. Őfelsége válaszában kiemelté, ; 
hogy a kiállításnak célja nem csupán az, hogy 
Szent István koronájának országai áldásdus 
fejlődését a világ előtt feliárja, hanem annak 
tenuhangon hirdetése is, hogy' ezek a szép 
országok a kulturállamok közölt minden te
kintetben méltó helyet foglalnak el. 

Az országos kiállítást, mélyben a .tolnm 
corpus sacrae curonae<: király* és nemzet 
együtt Ünnepelte a béke mOvét, 1885. őszén 
egy ujabb ünnep kivette, ugyancsak a király 
As nemzet együttműködésével: a lista Kál
mán tízesztendős miniszterelnöki jubileuma. 
Meleg szerenc^ekivánataival először a koronás 
munkatárs üdvözli Tiszai tiz éves jubileuma 
alkalmából, de megnyilatkozik a királyné 
szive is és megküldi jó kivánatait neki' a 
trónörökös pár is. Aztán feliratok," albumok, 
levelek, táviratok hoztak az Üdvözleteket min
den iránybúi és bársonyos mentékben, ara
nyos kardokkal jöttek fel Budára a "küldött
ségek, hogy az államférfiúi jellem és tehetség 
előtt lerakják hódolatuk jeleit. A katholikus 
klérus érzelmeit az ékesen szóló Haynald bí
boros érsek tolmázsolta, akit a görögkeleti 
palriarcha metropolita és a püspöki kar kö
vetett. A miniszttrek nevében Trefort Ágost 
beszélt, a főrendek és képviselők báró Vay 
Miklós vezetése alatt járultak elébe, a vár
megyék, városok, kok és magánteetnletek jó
kívánságait is a közélet kitűnőségei tolmá
csolták. Elvonult előtte minden, ami csak az 
ember lelkét meghizlalhatja, pedig mm vá
gyott sem tapsra, sem dicsőségre soha. Hogy 
az elismerés fénye mégis ar ő személyére 
sngárrott, ee annak jele, hogy ugy .biráltatott 
el, mint Cavour és Oladstooe, Bismarck és 
Gambelta s a többi nagy államférfiú, aki. a 
maga eignBturáját nyomta a maga korszakára. 
•Hazánk konezolideciújanak nagy művén Tisza 
keze ereje és törhetetlen efélye szemlélhető.1) 

3 Vécsey Xamás akadémiai emlékbeszédei 
Kálmán felr" Tisza Kálmán felett. 

1 Folyt, ktir.) 

Intelligens leány, ki zongrázni 
tud, varráshoz ért, gyermekek 

mellé ajánlkozik. 

16 hónapos diplomás vöröstarka 

tenyész bika 
Szabó Lajosnál Alsómesteriben 

e l a d ó . 

Önkéntes árverés. 
özv . Beroáth Jánosné tulajdonát képező 

nagy gazdasági ház kerttel 
1930. évi november hó 2-án délelőtt 
10 órakor Celldömölkön, Kinizsi-utca 16. 

szám alalt szabad kézből 

nyilvános árverésen eladatik. 
. Az épületen van 2 szoba, 1 konyha, 

éléskamra és gazdasági kamra, 1 na
gyobb istálló, 1 kisebb istálló. Kocsiszín, 
alápincézett pajta. Az egész terület kb. 

2 hold. | 

Standard rádió 
k é s z ü l é k e t é s hang
s z ó r ó t a legkedve

z ő b b e n 

Koczornál 
s z e r e z h e t i be. 

Az Összes iskolákban 
h a s z n á l a n d ó 

s s e n a H i r d 
Kemenesaljában. 

t a n k ö n y v e k 
IJiró- és rajzszerekl 

nagy választékban kaphatók 
Dinkgreve N á n d o r 

könyvkereskedésében. 


