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P O L I T I K A I LAP. 
Felelős szerkeszti?és kiadó: 

D I N K Q R E V E NÁNDOR. 

Szerkesz tőség é s kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön 
ide intézendők. a szellemi részt illető köziem-tyeb 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek 

Klebelsberg grófnak, a vidéki sajtóvezérnek. 
_ A küzdelmes élet harcosai csarnokot emelnek a dia
dalmas élet halhatatlanjainak és elmermek_az árkádok alá 
le lkur megecizgsére, tetterejük fefrázására szemlélődni Ku
tatnak a kőbevésett vonalak játéka mögött, megfejtik a 
mnlt életek titkát, megtalálják a nemzeti lét lappangó pa
razsát, amely hamu alatt pihen, mert ráborul a mult el
borítja a meghall nemzedékéit porladó csontja. Szellemükön 

.újra föllángol az örök tűz. Lobogó lángja teltre gyújtja a 
a szunnyadó, eszményeket vesztő akarásokat és nőnek a 
nemzet életéből lánglelkü alakok, hogy viharerejükkel uj 
korszakra ragadják népüket. Ezek gondolataikkal és ere-

j jükkel nem a föld színén suhannák végig, mint a szellő, 
i mely boldogan játszik hullámost a vetések szőnyegén, ha

nem megrázzák az egész levegőt, széttépik könyörtelenül 
a fellegeket, vagy hajtják maguk előtt szédületes iramban, 
lendületük elkapja az öreg fákat, megforgatja, megtépdesi 

- l korhadt ágaikat. A Qliszter rosszalóan csóválja a fejét, mert 
I nem a kényelmes utakon, megszokott, hagyományos tem-
i póval jár. .A nyárspolgárnak .nem megy fejelje az a sok 
j á ldoz t s t j^e ly^ogr ia t^ha koflzer-
[ vativ fanyar előkelőséggel nuzódik vissza virágkorának el-
| száradt emlékeihez. A kulturtagadás véresszájú, véreskezű 
; agitátorlelke tajtékzik a dühtől az altotások nyugodtfen-
I ségü vonalainak láttára. Az; álmodozók, soha semmit sem 

alkotók gunyós bírálataikkal kicsinyítik a hatalmas gondo
latok emberi erőfeszítéseit. A megszokás emberei csAttden 
nyugalommal veszik tulajdonukba az alkotásokat és nem 
gondolnak arra, hogy ezek' emelik át zökkenő nélkül hét
köznapi életüket az nj világba a történelem szédítő mély
ségein. A Suszter csak megszokott útját látja, a nyárspol
gár előtt csak a széles mosolyú megelégedés lebeg, a kon
zervatív ur még mindig élőnek 11 t az egy kifelé nyugodt 
kor csontvázát, az agitátor betege: hajlama vért akar látni uj 
korszak küszöbén és barikádokat hullahegyekbő!, az álmo
dozónak- fáj a megteremtell valóság, a hétköznap emberé
nek egyszerűen nincs szeme a jövőhöz. Ez_a tarka tömeg-
utat nyit akarva nem akarva az életvihar fiának, aki hő
sies elszánással, vakmerő lendülettel ragadja meg nemze
tét é s viszi bele a világjárás uj sodrába. Az akadékosko
dok egyszer csak hullanak jobbra balra, mert az iram, a 
lendület elrántotta, a jövő nem ismeri ezeket, do szobrot 
állit annak, aki kél korszaknak a fia volt, bár nem érte 
meg az ujat. Az igazi történelmi nagyság kritériuma amugyis 
ax, hogy eljövendő kor magasztalja fel. — 

Az iránytvágó, alkotő mestert érezzük, sejtjük- mi itt 
a Kemenesalján Klebelsberg Kunó gróf személyében. Ennek 
a közsejtelemnek szerény kifejezése részünkről a diszpol-
gftrság, meg egy kedves, még épülő utca. Ezek a mi csön
des, erős hálánkat akarják megörökíteni a Miniszter Ur 

jótéteményei iránt, melyek nekünk olyan sokat jelentenek, 
pedig szerte áradó tevékenységének csak kicsiny darabjai. 
Mégsem tudunk elmenni a polgári fiaiskola előtt, hogy föl 
De pillanteönk emeletes, nyagodtstilü épületére, mert emléke 
lesz időkig varosunk kulturérzékének, hiszen akartuk az 
iskolát, de gyengék voltunk és ime akarásunkat a Minisz
ter Ur reményünkön fölül tettre váltotta. Két egyakarás 
találkozója 1 

A hely fiaink komoly munkájának a tanúja, leikuk, 
szellemük nyilasának a színhelye. Mennyit tudnának máris 
beszélni a komoly termek I Mennyi kedves jelenet za|lott 
le a falak között, mennyi komoly elhatározás nőtt a gyer
meki szívben, -mennyi odaadással találkoztak .a_ nevelők, 
oktatók szivében ! Eszünkbe jutnak a kedves emlékjdwne-
lyeket a gyermekek szereztek színdarabjaikkal a tornacsar
nokban. Itt volt az iskoláűkivüli népművelés színhelye so

káig. Sőt, nem kell más, mint megállani a Hősök 
-szobránál. Valóságos iskolanegyed: szemben a Zárda isko
lája, mellette az egyik elemi iskola, néhány lépés az Árpád
utcában: a másik elemi iskola. Az apró emberkék küzdő
terei mind-mind hallgatagon hirdetik a Miniszter gondos
kodását, bőkezűségét, de ennél is többet: kulturmunkájának 
egy lépését Magyarország térképén, amelyen sűrű pontok 
jelzik gondolatait, terveit és mindig stílusos megvalősitásait. 
Még államtitkár volt Klebelsberg gróf, mikor figyelme Cell
dömölkre irányalt és miniszter korában sem nyugodott, 
mig célját el nem érte. A polgári fiúiskola, a Zárda kibő
vítése, az elemi iskolák államsegélye rövidesen megadta 

• az alapot arra, hogy csatlakozzunk épitő munkájához, 
megteremtsük nálunk is évről-évre baladó hangyaszorga
lommal az.nj magyar nemzedéket, beállítsuk az életbe, mi 
is eleven sejtje legyünk az uj, romjaiból, roncsaiból feltá
madt Magyarországnak. A diadalmas, gvőzedclmes élet 
lehelletét érezzük a Miniszter Ur biztos keze nyomán, a 
magyar tavasz támad már az elmúlt évtizedek, forradal
mak téli-álmából. Akik tanúi vagyunk ennek, boldognak 
érezzük magunkat, hogy ott lehetünk a nemzet belső fel
támadásánál, életrekelésénél. Boldognak mondjuk magunkat, 
bogy rátehetjük kezünket az élet üterére. — — -

_ .Megnyugtató érzés, hogy nem kell irányt keresnünk, 
nem kell megküzdenünk idegölő harcban a szétszóródd 
irányokkal, melyek elforgácsoliák a nemzet életerejét, szét
szedik tudategységét, nem vagyunk kiszolgáltatva az alkotó 
munkánkban az nnosnntalan felbukkanó elméletek divatjá
nak, hanem haladhatunk a biztos vonalon, áttekintjük egy
szerre a kitűzött prugramm világos, magában álló egységét. 
Nem fenyeget bennünket az egyoldalúságok túltengése, mert 
minden érték helyet talál megfelelőképen a kultnrértélcek 
sorában, nem billenti föl az egyensúlyt sete a túlzó szel
lemi nevelés és nem nyeli el a jellem, a tndás, a művé
szei irányait a testkultusz nyersereje. Egész embereket akar 
beállítani a nemzeti élet közösségébe. A szakképzés nem 
megy a műveltség rovására, a keretek nincsenek magasra 
állítva, hogy magukhoz rángassák az embereket, hanem a 
nemzeti képeséégek és erők lehetőségei szabnak irányt é s 
tért. A kultúra ágait nem redukálja, minden vonalon jár
hat a magyar ember, minden nyomon a nemzeti kultúra 
összefogó egységében szolgál nem egyéni passzióknak vagy 
érdekeknek, nem kis csoportok érdeklődési körének, hanem 
az egész nemzeti művelődésnek. Nem kell mást említenünk, 
mint a középiskolák reformját és ezzel kapcsolatban a ta
nárkérdés újjászervezését. Az iskolatípusok e l ső látszatra 
mintha megbontanák a magyar műveltség egységes fejlődé
sét és akkor tűnik fel, bogy a nemzeti tárgyak egysége 
mennyire összefűzi a legkülönbözőbb iskolatípusokat é s a 
különböző kulturirányok milyen tökéletesen egészítik ki 
egymást nem az egyesek, hanem a nemzeti társadalom 
javára. Állanak- a kapcsok, amelyek kiszélesítik a magyar 
művelődés terét és ugyanakkor életharmoniába foglalják a 
különféle értékeket, ráébresztenek minket egymásrautaltsá
gunkra, ezen át pedig a nemzeti szolidaritásra. Ezek a kap
csok természetesen és biztosan működnek. Közbe bizony 
türelmetlenek vagyunk, szembeszökő, kézzelfogható ered
ményéket kívánunk és elfelejtjük, hogy az eredmények lehe
tőségei most szűrődnek le a nemzeti Indát mélyére éa 
időre van szükség, mig kikristályosodnak. De vannak ered
mények i s ! Vegyük példának a Közgazdasági * egyetemet. 
Kezdetei a legegyszerűbbek, mindenki bukását jósolta, de 
biztos kéz működött, csendes céltudatossággal irányított é s 
már méltó társa a régi egyetemeknek. Vagy ott állottak a 
vidéki egyetemek hajlék, laboratóriumok, klinikák, könyv-



tárak oélkOl, sokak szemében siralmas vergődések és most 
a földből megnőttek a klinikák,-az ország egyes részeinek 
valóságos áldásai, állanak a laboratóriumok az uj tudós-

• kutató gárdával, megnyíltak a könyvtárak a legújabb ered
ményekkel. Mindenütt világos irány, biztos irányítás, nyo
moraságmik hoz mérten nem utolsó lebetőségek. Talán leg
szebbek, legottboniasabbak a szegedi épitkezéssa, ahol iga
zán a semmiből támadt eleven élet. A művészetek moz
galmas élet tanúi, most már lehet magyar művészetről be
szélni, holott nem is olyan régen csak magyar művészek
ről. Van valaki, aki művészeinket alkotásokra inspirálta, 
tevékenységre serkentette, feladatokat tűzött eléjük és lehe
tőséget nyuitott. Ott van még a testnevelés: néhány év 
munkája gyökeres változást jelent és a testnevelés az őt 
megillető helyen áll a nemzeti ""alkotó munkában. Bámula
tos ezenkívül az ügyesség és tapintat, melylyel a legkülön
félébb mozgalmakat a nemzeti újjáéledés szolgálatába álli-
totta. Nem belekényszeritéssel, hanem iránymutatással, célok 
kitűzésével. Épen a cserkészet ilyen. Angliában csupán 
luxus, mig nálunk máris komoly tényezője a nemzet újjá
születésének. Évtizedes munka után még mindig nem való
sult meg a népoktatás. K i az, aki betetőzte é s már majd- ' 
nem teljessé tette áz olyan régen megkezdett munkát lázas 
igyekezetével ? Nem azt mondjuk, hogy egyedül dolgozott. 
Ennél többet tett, mert hiszen az eddig mindig parlagra 

kerülő magyar gondolatokat, alkotásra hivatott, de magára 
hagyott embereket bevonta a munkába, megnyerte az épí
tésnek őket. Igy mindenütt ott áll a legmegfelelőbb, leg
képzettebb ember, ahol csak dolgozni kell a magyar szel
lemi életben, összefűzi őket a Miniszter határozott gondo
latiránya, amelynek csupán torzó részleteit látja a teknős
béka szem, aki azonban belenéz a központi eszmeszerke-
zetbe, az megszédül a sokoldalú százíéleség bámoiatos 
egységbe foglalásán. 

Túlméretezéssel vádolják a Minisztert. Ha ez igaz, 
akkor eddig mindig aláfogták a mértéket és most hiányo
kat kell pótolni, mert működésében semmiféle olyan alko
tás nincs, ami számunkra felesleges. Az azonban igaz, hogy 
Klebelsberg gróf a fölállított keretekkel kemény-kötelességet 
ró a nemzet lelkiismeretére. Minden magyar embernek 
egész tehetségével kell megállnia ott, ahová a Gondviselés 
állította,-hogy életre', magyar jövendőre valljanak az esz
mék és intézmények. » 

Ezt a kötelességet értette meg, tette magáévá a Ma
gyarországi Vidéki Lapok Országos Egyesülete Kecskeméten 
most november 9 én, mikor kongresszusán örökös diszel-
nökévé választotta. Ezzel a megbontott nemzeti közvéle
ményben igazat adott munkájának és ezentúl Tőle várja 
felelősségteljes feladatának irányítását. 

... , ——'•• ó 

Erzsébet l e l k e d a l o l . 
Vasárnap zajtalan hajnalán 
A lépteidet hallom tén ? . . . 

— Mária! 

Csendes Vasárnap délután, 
Mintha a szabad hallanám . .~r~ 

-— Mária ! 

Vasárnap csóktelan alkonyán, 
Gsókrózsiid hullatod rám '. . ,\ 

— -Mária I 

Hallottam 'épted, hangodat, 
Megcsókoltam rózsáidat . . 

— Mária ! 

Csillagos, csendes éjszakán, 
Imidságomnak hintaján, 
Hozzád megyek, — Tied Vagyok 

— Mária 1 
D. A. 

H Í R E K . 
Ottó születésnapja. Ottó királyfi 18-ik 

életévet csütörtökön töltötte be, mely alka
lomból az apátsági templomban istentisztele
tet tartottak, amelyen a hivatalok és hatósá
gok vezetői, valamint az iskolák növendékei 
résztvettek. 

Vallásos est A kemeoesmagasii ev. 
Nőegylet a közel múltban szeretetvendégséggel 
egybekötött vallásos estélyt tartott Az ünne
pélyt Szabó István ev. lelkész irásmagyarázata 
vezette be. Nagy hatást gyakorolt a szép szá
mú jelenlevőkre Deák Ferencnek gyámleányá 
hoz, Vörösmarthy Ilonához irt gyönyörfl levele, 
amelyet ugyancsak a lelkész olvasott fel. Fe
lettébb emelték az ünnepéir nívóját Bertalan 
Sándor tanító (Sajó Sándor: Magyar ének 
1910-ben), BÖröndi Erzsébet (Tompa Mihály: 
Harangszó), Ján->---;• Ilona (Ábrányi Emil: 
Vánr1 rmadár) strép szavalatai, valamint az 
Ifjus. . énekkar hatásos karéneke (Isten, ki 
fenn -tikodul) Bertalan Sándor tanító veze
tést illett AZ összejövetel tiszta jövedelme 
55 P 98 fillért tett ki, amelyet a Nőegylet 
jót' íny célra fog fordítani. 

Elhunyt kisleányka. Szabó Ferenc és 
neje 4 és fél éves Cecilia kis leánykája hosz-

szu szenvedés után elhunyt. Temetése kedden 
volt városunk lakosságának osztatlan részvé
tele mellett. A temetésen a Mária kongregáció 
testületileg vett részt. 

A pannonhalmi fömonostor uj orvosa. 
A-pannonhalmi bencés főmooostor régi or
vosa, Lsogauer Kálmán dr. elhunyt. Pályázat 
utján választassál töltötték be az igy megüre
sedett főmonostori orvosi állást A nyolcvan
egy pályázó közül Farkas József dr. klinikai 
orvost niajdn-m egyhangúlag választották meg 
a bencés atyák. Az uj főmonostori orvos, aki 
a Herczog klinikán működik, december végén 
foglalja ei állásál. 

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

V A L V O csövet haszná l . 
Kapható: Koczor Dániel 

rádlószaktraletében. 

Presbiteri konferencia Celldömölkön. 
Mult vasárnap tartolta e kemenesaljai ev. 
egyházmegye presbiteri konferenciáját az egy
házmegye egész területéről nagy számban 
egybegyűlt presbiterek részvételével. A dél
előtti istentiszteleten Mnlitorisz János esperes 
hirdette az igét, istentisztelet után a résztve 
vők átvonultak az uj iskolába, melynek ket
tős termét zsúfolásig megtöltötték. Nagy Ist
ván zalaistvándi lelkész szólt először az egy
begyűltekhez arról, hogy minek tekinti ma 
sok ember egyházát, mit jelent az számáras 
mit kellene ezzel szemben jelentenie. Lukács 
István nobai lelkest viszont arra mutatott rea 
előadásában, hogy mi az egyház szamara az 
egyes eraher. Végül Kovács János dr, a za
laegerszegi egyházközség felügyelője tartott 
előadást a presbiterek jogairól és kötelessé
geiről, mely után imával és közénekkel zárult 
a konferencia. 

Elhunyt ezredes. Szegly István nyug. 
honvédhuszar ezredes, aki nyugalmas éveit 
Celldömölkön élte, kedden 67. éves korában 
a kórházban elhuny:. Szegly ezredes a világ-
háborot végigküzdötte a kaposvári híres ezred 
bakáival. Holttestét csütörtökön szentelték be 
a Kálvária kápolnában és innen Csöngére 
szállították s az ottani temetőben helyezték 
örök nyugahimra. — A szombathelyi 3-ik 
vegyesdandárparancsnokság nevében v. Gyika 
István százados vett részt a umetésen. 
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Szerenád. A vasutasok dalárdája foly k 

hó 18-án e.-le szerenáddal kedvesksdett Maka 
József helyettesfőnök feleségének névnapj 
alkalmával. 

Nőegylet! gyűlés. A helybeli ev. Nőegy 
let ma délután 3 órakor az nj iskolában köz 
gyűlést tart, melyen a karácsonyi gyűjtést ke* 
szitik elő. 

Zenehangverseny. Kedden egész nap, de 
különösen az esti órákban a Fő-téren nagy 
közönség hallgatta a Philips rádióautóból köz
vetített hangversenyt. Két hatalmas megafon 
szórta szét a levegőben a legnjabb slágereket, 
régi magyar da okát és klasszikusokat, me
lyeket gramofon lemezről közvetitettek. A há
lás és ingyen szórakozó közönség az egyes 
darabokat még meg is tapsolta, de az is 
lehel, hogy ezt a hidegtől tette, mindamellett 
kitartott, mig a hangszóró teljesen .el nem 
hallgatott. . \ — 

Értesítés. Ezúton is értesítem az érde
kelteket, hogy az eurytbmika tanfolyamot kü
lönböző felmerült nehézségek miatt egyelőre 
beszüntettem. Ábrahám Istvánná. 

Leesett az álványrol. Id. Biró József 
helybe i kőmives a Breuer-iele fatelepen hét
főn muukaközben az állásról leesett és súlyos 
sérüléseket szenvedett. Beszállították a hely
beli kórházba. — : — 

Felakasztotta magát. Egyházi Péter 50 
éves kemenesszentpéteri lakos szerdán reggel 
az udvarában levő pajtában a gerendára fel
akasztotta magát s mire észrevettét, már 
meghalt Az orrosrendőri vizsgálat során meg
állapítást nyert, hogy a szerencsétlen ember 
terhelt volt, mindkét testvére öngyilkosságnak 
lett az áldozata. Egyházi Péter egyébként jó 
anyagi viszonyok között volt, az utóbbi idő
ben azonban igen zárkózott életet élt. 

Gazdagyüiés. Közel két esztendei előké
szítő munka után Felsőduotol gazdaközön-
sége egyrészt a Felsődunántuli Mezőgazdasági 
Kamara közreműködésével, másrészt a Me
zőgazdasági Terménykiviteli Intézet (Exportin
tézet) támogatása mellett Pápa város szék
hellyel egy olyan részvénytársaság alapítását 
tűzte ki célul, amelynek feladata lesz csonka 
hazánk felsődunántuli részében az angol hús
sertés tenyésztését és ezzel kapcsolatban a 
tejértékesilés ügyét előmozdítani és. az agol 
hassertésnek feldolgozott állapotban (bacon) 
külföldre való kiszállítását végrehajtani. A 
mezőgazdasági világ enyhítésének gyakorlati 
megkezdése és a felsődunántuli kertiét ex
portképes állattenyésztésének fellendítése vé
gett a gazdatársadalomnak magának is a 
cselekvés és az önsegély útjára kell lépnie. A 
Pápán rövidesen felállítandó bacontelep léte
sítési tervének, az angol htwsertéetenyésztéa 
kellő alapra helyezésének megtárgyalása és 
megvitatása céljából 1930. november 88-án 
(pinteken) délelőtt 10 órai kezdettel, Pápa 
város közgyűlési termében naggyülés tartatik 
a következő tárgysorozatul: 1. Dr. Veszély 
Tibor rag^i-rtokos elnöki megnyitója^ 2. Dr./ 
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Mia a kér

dést tárgyalja a-Növényvéíelern és Ker-1 
tészet legújabb száma. Ismerteti még a 
termesztésre- alkalmas, szilvafajtákat, a j 
tonna termesztését, a gyümölcs jőve-
delmezóségét, á szőlő telepítését, az alma 
metszését, az ujborok kezelését, a ragya j 
téli permetezéséfstb. . A dúsan illusztrált 
két szaklapból a Növényvédelem kiadó- ' 
hivatala (Budapest, Földmivélésügyi mi
nisztérium) e lapra való hivatkozással • 
ez alkalommal díjtalanul küld mutat
ványszámot. 

Menekülés a déltnniszl rablók 
táborából. Izgalmas kalandok és vesze
delmek között menekült meg Dél-Tunisz
ban a rablók közül egy amerikai nő. 
Brról közöl nagyszerű képekkel illuszt
rált cikket Tolnai Világlapja legújabb 
száma. Továbbüsikkek : Pillangó asszony 
zöld teája. Ellopott mozgósítási tervek, 
Harc a skorpiókkal stb. A 64 oldalas 
lap egy száma 24. fillér, negyedévi elő
fizetési ára 2 pengő 90 fillér. Tolnai 
Világlapja minden olvasója tiz pengő 
bolti ár helyett 2 pengő 90 fillérért 
bérmentve megkapja a Műveltség Utja, 
Tolnai Világlexioóna és Világtörténelme 
egy-egy 320 oldalas, többszáz képpelt 
illusztrált diszkötésü kötetét. Kiadóhiva
tal Budapest V I I . Dohány-utca 12. 

Népszámlálás a Celldömölki Já
rásban. 1931. évben népszámlálás lesz 
Osonkamagyarországban, mely alkalom
mal pontosan számba veszik a trianoni 
határok közé beszorított magyarokat. 
Most folynak az erre vonatkozó előké
születek, mindenfelé kijelölik a népszám
láló biztosokat. Oerlits Elek, a celldö
mölki járás főszolgabirája a napokban 
nevezte ki a s/.ámláló biztosokat az egész 
járás területére. 
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SCHRIKKER SÁNDOR 
F A I S K O L Á J A 
ALSÓTEKERES-PUSZTA, U. P> LEPSÉNY 
INTERURBÁN T E L E F O N : LEPSÉNY 10 

Gyümölcsfák, 
rózsák, 
díszcserjék, 
örökzöldek 

QyfJMÖLCS ALAKFAK NEVELÉSÉRE 

KÜLÖNÖS G O N D O T FORDÍTOK 

KÉPES ÁRJEGYZÉKET DÍJMENTESEN KÜLDÖK 

Gróf Apponyi Albert lánya kalapos-
mesterséget tanul. A Szinházi Elet uj szá 
mának szenzációja az a riport, amely arról 
számol be, Hogy gróf Apponyi Albert leánya, 
gróf Apponyi Jnlia egy belvárosi kalapszaloo-
bau a masamódmesterséget tanulja. Incze 

nemzetiségeknél lelki közösséggé is át kellett 
volna formálnia. Ezt a lelki közösséggé tevéét 
munkálta a közös hadsereg szelleme, mely 
egyesitette és egybefoglalta a monarchia ösz-
szes nemzetiségeit A tisztikar fölötte állt a 
nemzetiségi villongásoknak, bár mindegyike 

Kisiklott motoros. Mul; szombaton este I salai, a. nizzai •legszebb nang« pályázaton. 
a Celldömölkről Sopronba ha .adó motorvonat 
Fertőboton kisiklott. Sem az utasok közül, 
sem á vonat személyzetéből senki sem sérült 
meg. A forgalmat at-zillassal bonyolították 
le. Az eddigi megállapít tsok szerint a válto-
csocs és tösin közé szorult kavics okozta a 
kisiklást. 

Mit kell tenui a nőnek, hogy meghó
dítsa a férfiakat? Egyetlen tiUa van ennek: 
AToTrahá."Öltözködjék a Parist Divat -mo
delljei után, mert ez a népszerű divatlap 
minden számában a valódi párisi és berlini 
modellek egész tömegét hozza. A lap kiadó
hivatala olcsón szállítja ezeknek a modellek
nek a teljesen megbízható szabásmintáit is s 
igy a Párisi Divat olvasói igen szerény anyagú 
eszközökkel is lépést tarthatnak az elegáns 
világ divatjával. Érdekes, hogy ez a divaUsp 
hogyan találta el a módját annak, hogy az 
előfizetők nagy tömegét hoditsa meg. Oj elő
fizetőinek 3 hónapon léláron küldi a lapot A 
lap előfizetési ára ezek szerint egy negyed
évre 3 P 50 fillér helyet 1 P 80 fillér. Kiadó
hivatal Budapest VU. Dohány-u. 12. 

Az 1930—31. évi iskolánkivüli népmű
velési előadások megnyitója ma, november 
23-án délután 4 órakor lesz a városháza ta
nácstermében. Műsor a kövei ző: 1. Hiszek
egy, játsza a zenekar. 2. M myitó előadást 
tart Reioher István igazgat.' 1 Dhlár Gyula 
karnagy vezetésével a végy . .nagyar da
lokat énekel. 4. Alfay Pongr benoéa tanár 
előadása. 5. Vintte József k iester vezetésé
vel a zenekar kuroc nótákat,ad elő. Ezentúl 
minden hétnn vasárnap deiután 4 órakor 
lesznek az Ikn. előadások a városháza tanács
termében. Az érdeklődőket ezúton hivja meg 
az előadások rendezősége. 

Sándor hetilapjának uj számában Bethlen \ képviselve volt benne, de a dinasztikus hűség, 
Margit grófnő legújabb színdarabjáról számol * az egységes szolgálati nyelv, a bajtársias szél
be. Harsányi Zsolt Sebestyén Gézáról ir cik- j lem, valamint a szolgálatnak és a szaktekin-
ket, Szép Ernő az őszi levelekről, Hercteg 
Géza a Vunderba párizsi előadásairól. Ren
geteg cikk, rjport, érdekesség van a Szinházi 
Elet uj számában, köztűk egy, amely elmondja 
hogyan lett Róth Liliből, at Operaház kia 
balettpatkanyaből Laloo Ruth, a Paramonnt 
uj hoihwoodi sztárja. A >Miss Magyarország* 
választás jelöltjeinek egész sereg képét közli 
az uj szám, amely bejelenti azt, hogy Ma 
gyarurszágot egy férfi és egy-nő fogja képvi-

ahol az első dij nyertese ötvenezer frankot 
és egy hangosfilm szerződést kap. Zilahy Irén 
próba filmfelvételek is közli a Szinházi Elet 
uj száma abból az alkalomból, hogy Berlinbe 
szerződött hangosfilmre. Háromfelvonásos szín
darabon, gyermeknjságún és kottán kívül e 
héten is ad kézimunka mellékletet a Színházi 
Élet, melynek egyns példányai egy pengőbe 
kerülnek, negyedévi előfizetési díj 10 pengő, 
kiadóhivatal Budapest, VL Aradi-utca 8. 

T i s z a K á l m á n . 
Politikai és publicisztikai tanulmány. 
39) Irta: V é c s e y T a m á s . 

A leglőbb hadúr ezen felfogásával szem
ben a magyar nemzet nem támasztott nehéz
séget a kiegyezési koss/ak első éveiben. A 
Ttsza Kálmán idejében azonban e téren már 
nagy változás állolt elő. A tisztikar császárhű 
érzelmit maradt ugyan, de séma legénységet, 
sem a legénységet megszavazó törvényhozá
sokat nem lehetett elzárni a monarchiát szét
feszítő nemzetiségi erők hatásailól. A centri
fugális erők nyomása a monarchiára a ma
gyarok részéről volt a legérezhetőbb, mert a 
nemzeti érzés a centrifugális erőt nevelte és 
•csak a számító, felelős lélek, tehát a nem
zeti géniusz gátló képzete bírta a magyart a 
kiegyezésre.*') Ámde a monarchiát a magya
rokon kívül olyan nemzetiségek lakták, me
lyeknek lelki központja az ország határain 
kívül esett, ugy bogy. a monarchia olyan po
litikai alakulat Volt, melynek hogy fennma
radhasson : a politikai közösséget ezeknél a 

') Ravasz László: Tisza István és á magyar 
tragédia. 

tétektől követelt minősítésnek teljes azonos
sága, végre az összetartozás és egység érze
tének ápolása oly szoros kőteleket hozott 
abban létre, hogy a tisztikar mindig együtt 
és á leglőbb hadúr kezében volt tartható. 
Azzal, hogy a tisztikar mindennemű politikai 
tevékenységtől is szigorúan távol tártai ott, meg 
tudta vele -őriztetni Ferenc József a semle
gességet az Összes nemzetiségi vulleitásokkal 
szemben, igy jogosan lehetett as ilyen tiszti
kar által vezetett hadsereget a trón és a mo
narchia legszilárdabb alapjának tekinteni.Távot 
áll azonban tőlünk a szándék ezeknek ellenére 
is minden copfos osztrák generálisban vagy 
lélekoélkűh generalstablerben — aki ezt a 
dinasztikus és monarchikus szellemet képvi
selte, vagy legalább is mímelte — egy-egy 
hivatása magaslatán álló hőst, vagy gáncsnél
küli lovagot tisztelni: mert ahogy nem téveszt 
meg bennünket az obstrukciós pojácák álha-
za fisága, ngy viszont tisztán látjuk, sőt szeméi vas 
tapasztalatból ismerjük a hadvezetők hibáit 
is — da mivel 40 év óta egyebet sem hal
lottunk, miot az egységes hadsereg piszkolá-
sát, azért itt az egységességnek erkölcsi éa 
lélektani jelentőségét ki kell emelnünk. Ez aa 
egységesség nemcsak a legfőbb hadúr, hanem 
a külföld szemében is annál fontosabb missziót 
töltött be, mennél széthutóbbak lettek nem
zetiségi okoknál lógva a monarchia népei. 
Régen nem volt fontos a monarchiára nézva 
a nemzetiségek széthúzása, mert a birodalom 
lényegének a Habsburgok uralomrajutásakor 
as felelt meg, hogy a különböző nemzetek 
egyéni sajátságaik meghagyása mellett egye
süljenek uralmuk alatt. A központosításra 
csak a törők háború szükségei és föladatai 
kényszerítenek rá a császárokat. Ekkor szü
letett meg a birodalmi eszme, a •nagyhatalmi 
gondolat Ennek a gondolatnak, ennek az esz
mének keletkezésével, fejlődésével és a ma
gyar nemzetre való hatásával egy kissé bő
vebben kell itt foglalkoznunk, mint ahogyan 
jatt a jelen munkának célja és tárgya egyéb
ként meghatározta volna, mert a véderő je
lentőségének a világtörténelemmel való belső 
(összefüggését és a mi nagyhatalmi állásunk 
gondozójának, Ferenc Józsefnek felfogását csak 
igy tehetjük érthetővé. A két szélsőséges irány
nak: a bécsi birodalminak és a magyar füg
getlenséginek boncolása mellett a hatvanhetéé 
felfogásra is ki fogunk terjeszkedni, mert ez 
voltaz az arany középút, amelyen a mi bizton
ságunk és boldogulásunk nyugodott s amelyen 
Tisza Kálmán oly messzefigyelő óvatossággal 
és a haza sorsa felett virrasztó éberséggel 
haladt mindvégig. 

Az az áitalánositás és helytelenítés-amely-
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lyel a Tisza Kálmán ellenzéke minden gon
dolatot, törekvést és intézményt fogadott, 
amely a birodalom biztonságával és hadsere
gével csak valami módon is összefüggött és 
viszont az a rideg visszautasítás, amelyben 
egyes bécsi körök minden magyar nemzeti 
törekvést egyaránt részesítettek, nem állhat 
meg a történelmi felfogásban, mert e kérdés 
mérlegelésénél nem vezetheti az érzelem a 
kutatót, hauem a tények és valóságok megis
merése az ábránd kiküszöbölésével. Minél 
jobban megérti a történész a birodalmi érde. 
keket és viszont mennél inkább értékeli a 
függetlenség nemzeti és erkölcsi jelentőségét, 
annál elismerőbb lesz Ítéletében azokkal szem
ben, kik, mint Audrássy, majd Tisza nem 
voltak támogatói sem a centralista, sem az 
elszakadást célzó törekvéseknek, hanem azt a 
történéti felfogást vallották, hogy a nemzeti 
egységet képviselő állam az emberiség igazi 
szervezete, ennek azonban a nemzeti egység 
rovására bizonyos koncessziókat kell tennie 
fennmaradásunk és biztonságunk érdekében, j 

A nagyhatalmi eszmének tárgyilagos bi- ; 
rálatánál három körülményt kell figyelembe ; 
vennünk. Először; a dinasztiának népei letér- : 

dekében kifejlett céltudatos és előrelátó tevé
kenységét, mely bár gyakran sértette jözjogi 
állományunkat, de századokon at ellentállott j 
a szétfeszítő törekvéseknek s igy mai nyomó- I 
ruságos helyzetünk bekövetkeztének, — má- ! 
sodszor földrajzi fekvésünket, mely a Duna 
medencejet egyesitette és azokat más orszá- j 
goktól elválasztotta — és végül a török ve-
szedelmet. mely katonailag erős hatalom fenn-
tartását követelte. A két utóbbi tényező ba- j 
tásának jelentőségét már Nagy Lajos, Zsig
mond és Mátyás királyaink is felismerték. E -
régi és kétségbevonhatatlan tényezők hatása- I 
nak és jelentőségének taglalásába azért itt j 
nem is kell bocsátkoznunk, figyelemmel kell 
azonban elemeznünk a legelői említett körül- • 
ményt: a dinasztia céltudatos tevékenységét. 1 

A Habsburg ház a török elleni va.'ságos_i. 
küzdelmekben sikereit ármádiájáoak, népei 
ragaszkodásának ápolását pedig egyházának i 
köszönhette. A fegyver és a hit volt a biro-
dalmát fenntartó két pillér. Mind a két pillér ; 
középkori jelleggel birt ngyan, de azért oly | 
erős és szilárd volt, hogy Ansztria az első 
helyen állt a nagyhatalmak sorában, pedig 
nem is volt nemzet és fenntartó oszlopai is 
nemzetköziek voltak. A birodalom e két fun- i 
damentumának első hatalmas megszilárditója 
IL Ferdinánd császár volt, aki Istennek vilá-

. gos segedelmét látta a cseh felkelés leveretésé-
ben, éppen ugy, mint a Wallenstein hadainak 
németországi diadalaiban. Ácsászári hadsereg 
nagyszerű vívmányait állandósítani akarván, 
végrendeletében megállapította Ferdinánd az 
elsőszülöttségi örökösödést összes országaira 
nézve és ezzel véget vetett a tartományok 
felosztásának, mely a császári család egységét 
éa hatalmát állandóan veszélyeztette. A csa
ládi hatalom öregbedése nagyfontosságú té-

. nyező volt a császár szemében, mert e ha- j 
talom szerinte szent hitének védelmét és ter
jesztését is jelentette. — A fegyveres dicsőséget 

_jés az uralkodói hatalmat I . Lipót fejlesztette 
tovább, kinek világhírű hadvezérei: Lothario-
giai Karoly, Lajos badeni őrgróf és Savoyai 
Jenő a törököt hazánkból kiűzlek.A győzedel
mes császár önérzetét ez magasra emelte, 
pedig azt már anoak tndata is dagasztotta, 
hogy a keresztyén világ első pozícióját 1438. 
óta megszakítás nélkül az ő családja birja, 
hogy tehát a császári koronát családja 
nemcsak megszerezni, hanem megtartani is 
képes. A török fölötti győzelem után Lipót 
a magyar országgyűléstől a királyi hatalom 
örökössé tételét es a fegyveres ellenállás el
törlését kívánta. Minthogy a nagy történeti 
missziót, a török kiűzését a dinasztia teljesí
tette, egészen természetes volt az, hogy ennek 
fejében nagyobb jogkörrel ruháztassák fel és 
kiküszöbölje a belzavarok két legfőbb forrá
sát. De az államérdekeket, vagy a történeti 
szempontot tekintve sem tehető kifogás tár
gyává e két kívánság, hiszen akkor már nem [ 
volt alkotmány garancia: sem a királyválasz
tás, sem a fegyveres ellenállás, az el'sfl csak 
névlegesen élt, — sohasem gondoltak a ma
gyarok másra, mint Habsburgra —a második
nak pedig lényegévél ugyancsak elbántak a I 
császári hadvezérek. Magyar szempontból ag-

N l e g h i v ó 
ingyenes himzö- és varrótanfolyamunk 

látogatására, melyet folyó hó 24-iki kezdettel Celldömölkön, a 
celldömölki ipartestület székházában rendezünk. 

Ezen alkalommal mélyen tisztelt vevőinket alapos lágyén Oktatás
ban részesítjük, a Singer varrógépek és a hozzá való készülékek 
használatában. Tanítjuk továbbá díjmentesen: fehérnemű és haris
nyatömést a Singer varrógépen, i ehér és színes hímzést a Singer 
varrógépen, a modern műhimzés összes fajtáit, mint madeira-, ajonr-

é; mon\jgzamm munkákat. 
Résztvételi bejelentéseket a tanfolyam részére felvesz: Hellem 
Sándor ur Celldömölk és a tanfolyam vezető, az Ipartestület 

helyiségében. 

S i n g e r V a r r ó g é p R é s z v é n y t á r s a s á g 
Pápa, Kossnth Lajos-utca 30. ' 

s z o l N é g y s z ó ! N é g y s z ó ! N é g y 
D 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 szó t és Budapesten el ne 
feledje fölkeresni e közkedvelt mester műtermeit, hol a 

legjobb anyagot ' . — — 
l e g m ű v é s z i b b kivitelt 
l e g m é r s é k e l t e b b á r a k a t 

kapja s hol FÉNYKÉPNAGYITÁSAIT posta utjén bekül
dött képek után is gyorsan és élethűen elkészítik. 

M Ű T E R M É K E 
VII . Rákóczi-ut 74. sz. I I . Zsigmond-u. 36. sz. 
Magyar Divatcsarnok bázában Lukács fürdővel szemben 
Telefon József 35C—89. Telefon Automata 517—40. 
E lap előfizetői 25°/ 0 kedvezményben részesülnek. Ezért e szelvényt vágja k i és rende

léseihez mellékelje. 

gasztó csak az volt, hogy az uralkodói jog
körnek kibővítése nem a magyar nemzeti 
állam megerősítését célozta,, hanem a mo
narchia hatalmáét, mely mint centralizált 
nagyhatalom éppen I . Lipót alatt és éppen 
ezen intézkedések következtében lépett elő
térbe.- Kétségtelen azonban vtszont-M-isrhogy 

reget, de ő javasolta azt is VI. Károlynak, 
hogy országai és tártomáoyai .egy egészet 
alkossanak, császári és kalholikus Felséged 
terjedelmes és nagyszerű monarchiájából.. 
VI. Károly és utódai á nagyhatalmi eszme 
terjesztésére az emberiség ideáljaiért való 
munkát 4i83znárták-feL-a felvilágosodott--ab— 

Magyarország biztonsága és fejlődése nem a j szolutizmus és a humanizmus gondolatkörében 
királyi hatalmi jogkör szűkítésén, hanem a-i- { mozogva, csakhogy ejyben germanizálni is 
nak erősítésének az erkölcsi, közművelődési I akarták birodalmukat. . 
és közgazdasági problémák helyes megoldásán 
sarkalt Lám, a mai nemzedék megérte, mint 1 

sülyedt árnyékhatalommá a királyság, meg- I 
érte, mint csapták el az őszirózsás lorradal- ; 

marok telefonice a királyi, de nem tapasztal- i 
halta, hogy ezzel a nemzet ügyét előbbre { 
vitték volna. Olyan országban egyébként, mely- • 
nek helyreállítását, felemelését és a kultur-
nemzetek körébe való sorozását a dinasztia 
eszközölte, nem is volt megakadályozható a 
birodalmi eszme hódítása, hiszen annak ellent-
állani csak a történeti hagyomány, a nemzeti 
műveltség és a vagyonosodás tudhatott volna 
— ha a török azokat tönkre oem teszi. A 
császári tanácsosokat a nagyhatalom megal
kotásában ugyan idegen és Önző érdekek ve
zették, de még .igy sem akadályozhat meg 
hazaGas érzületünk abban, hogyelismerjük az 
itt megalakuló állami eszme nagyszerűségét*1) 
Ez az eszme, mely nom valamely nemzetből, 
hanem az udvarból nőtt ki, a legnagyobb 
fényben akkor tündökölt, midőn azt egy jel
leme, műveltsége, katonai es államférfiúi 
tehetsége ..által egyaránt kiváló nagy férfiú; 
Savoyai Éugen képviselte. Ez az Olasz bzár-
mazásu. francia születésű s a német császárt 
szolgáló hadvezér teremtette meg a császári 
nagyhatalom első eszközét, a centralizált se-

i) Marczali: Világtörténelem. 

(Folyt köv.) 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon jó rokonok, is

merősök, akik felejthetetlen 
kedves Cecília leánykánk, il
letve testvérünk temetésén 
megjelentek, ravatalára Koszo
rút vagy csokrot helyeztek, 
nagy bánatunkban vigasztaltak 
különösen pedig a Mária kong-

. regáció tagjai, bogy utolsó 
útjára elkísérték, fogadják bá
natos szivünk hálás köszönetét. 

Szabó F e r e n c 
éa családja. 

H i r d e e n a 
K e m e n e s a l j á b a n . 

könyvnyomdajaban, CjajHaasva. 


