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KEMENESALJA 
Megjelenik minden vasárnap reggel. 
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Hi rde t é s dijn cISre li»et«n«a. ' 

P O L I T I K A I LAP. 
Feltlós szerkesztő és kiadó: 

D I N K O R E V E NÁNDOR. 

Szerkesz tőség éa kiadóhivatal: 
Diukgrev. Nándor könyvnyomdája CelldómóUoc 
ide intéz ndők'n sze.lerui riszt i l . . lő körterrr-tytk 

hirdetések és nond. mi-mn pénzilletékek 

ú 
rek 

rer.d 

u el-
1 aj 

(aleli 

bármily 
-Dukát 

OS 
• 

lyer-

0! 

f i i 

40 P. 

a n . 

A mezőgazdasági szükségleti 

cikkek olcsóbbá tétele. 
Gróf Khuen-Héderváry Károly el

nöklete alatt kétszáznál több kamarai 
tag és érdeklődő 'gazda jelenlétében folyt 
le a Felsödunantuli Mezőgazdasági Ka
mara őszi közgyűlése. 

Megjelent ezen dr. Darányi Kálmán 
miniszterelnökségi államtitkai-, mint ma
gyaróvári képviselő és kamarai tag, Mayer 
János m. kir. földmivelésügyi miniszter 
képviseletével Moissner Ernő országos 
gazdasági felügyelót. bizta-meg. 

A képviselők és'a felsőház tagjai kö
zül megjelentek: sokoropatkai Szabó" 
István ny. miniszter, kamarai alelnök, 
dr. Jókairlhász Miklós, dr. Ötvös Lajos, 
dr. Mattá Árpád és Maiasics Géza orsz. 
gyül. képviselők, szeiitmártoni Radó La
jos és ifj. Mészáros István felsőházi 
tagok. 

A varmegye részéről : dr. Németh 
Károly udyari tanácsos, főispán, a va
ros részéről : dr. Szauter Ferenc pol
gármester, kamarai alelnök. Résztvettek 
ínég Holitscher. Károly alelnök, vitéz 
báró Roszner István nagybirtokos, Erényi 
Károly kormányfőtanácsos, Görgey Ró
bert földbirtokos, Gláser Géza nagybérlő, 
dr. Gróf Béla,.Hunkár Andor földbirt., 
Jáross Sándor kamarás, Kari József 
nagybérlő,- dr. Kovacsics Sándor. Ko
vács Gyula nativbérió, Mását Ern' . Mo-
hácsy Lajos, dr. Mfhalyffy Ernö. dr. 
Ostffy Laios ny főispán. Papp Kálmán 
varosplébános, dr. Simon Gaza Stróbl 
Zoltán földbirt., Szekeres Ferenc, Bónis 
bencéstanár, Szabádhegy Elemér nagy 
birt., dr. Szmazsenka Norbert, ár. .Vér-
tessy Ferenc, Vibirál Lajos plébános, 
Wittmann Mihály nagybérlő és a kamarai 
tagok majdnem teljes számban. 

Gróf Khuen-Héderváry Károly ke
gyeletes szavakkal emlékezik meg id. 
dr. Maróthy László kamarai alelnök és 
Bánvárt Sándor akadémiai igazgató, ka
marai tag elhunytáról. A szokásos elnöki 
gazdasági általános helyzetkép vázolása 
során főleg a fogyasztási válság súlyos 
következéseit taglalja és kívánatosnak 
tartja, hogy az ipar és a töke saját ér
dekükben is hozzanak áldozatokat a fo
gyasztási és vásárlókép'esség helyreálli-
tása céljából ugy, amint a mezőgazdaság 
is évek óta súlyos áldozatokat hoz a 
hazai ipar pártolása érdekében. Ha az 
államhatalom késik abban a tekintetben, 
hogy a jelenlegi vámpolitikai és tarifá-
lis helyzetet az évek folyamán szerzett 
tapasztalatoknak megfelelően módosítsa, 
akkor' magának az ipari érdekeltségnek 
kellene az. áldozathozatal útjára lépnie. 
A termelésnek egyik legsúlyosabb kom
ponense a hitel Hitelt azonban csak 
egészséges szervezet és tényező kaphat. 
Sajnos,, ennek a feltételnek ezMüs'/erint 

egészen kivételes kevesen tudnak csak 
eleget tenni. Utal most szerzett francia 
otazági tapasztalataira, ahol ez a gazda
sági törvény ugyanígy érvényesül. 

• Dr. Ormándy János kamarai igaz-
, gato a költségvetés megindokolása és a 
, legközvetlenebb kamarai munkaprogramul 
j kifejtése során legfőbb és legközelebbi, 
| legsürgősebb érdekvédelmi feladatnak a 
i mezőgazdaság üzemviteléhez szükséges 
' cikkek olcsóbbá tételét és a termelési 

költségek csökkentését tartja. Az olcsób
bátétel terén törvényhozásiig kell fel-
venni a harcot a semmi önmérsékletet 

L nem tanusitn, rövidlátó kartellekkel szem-
| cben v ^Kerületi önkéntes gazdaalakulatok 
i revén kell a gazdatáraadaloinnak a nagy-
I báni - árubeszerzés révén elérhető, sok-
I szor 2 u ^ 3 ü százalékos áriétörést a 
| maga részére biztosítani. E terén Ho-

litscher Károly kamarai alelnök már 
másfél évvel ezelőtt a nagybirtokosok 
bevoi =tával megtörte a jeget és a mű-
tragy i petróleum, a benzin, az olaj, 
vasár^ őtéláru terén lényegesen olcsóbb 
árakat ért el. E mozgalmat országossá 
kell tenni ég e téren a két •'dunántúli 
kamara a szervező lépésekel már be
vezette 

Holitscher- Károly alelnök, nagybir
tokos különösen 3 kívánságot emel ki, 
Az egyik az agrárolló súlyos kilengésé
nek csökkentése, a másik a közterhek-
nek az elvisélhetőség határáig való le
szállítása, a harmadik a kamatuzsora és 
a túlzásba vitt bankrezsi lefaragása. Az 
1931. évi gabonaértékesítés kérdéséhez 
szükséges kormányintézkedések már most 
kerüljenek tárgyalás- alá, hogy ne ismét
lődjék meg az idei eset. amikor minden 
ezirányu intézkedés későn jött. 

Halassy József főjegyző szerint hosz-
szulejáratu hitel megteremtése nélkül az 
eladósodott falu termelési, fogyasztási, 
értékesítési válsága gyökeresen meg nem 
oldható. Inségakció helyett javasolná a 
vasárnapi és ünnepi szesztilalom szigorú 
keresztülvitelét, amely az' utolsó kész
pénzét is elviszi különösen a fiatalság
nak. A rögzített adó a felére csökkent 
gabonaárakhoz mérten reformálandó. A 
földreform földek ára ugyancsak a ter
mészuhanás következtében csökkentendő. 

Vitéz báró Roszner István élesen 
kritizálja az elkésett és idejét mult kü
lönböző gazdaság-segitó intézkedéseket 
és az Ausztriával és Németországgal való 
vámközösség megteremtését javasolja 

Gláser Géza beszámol a dunántúli 
kamarák által kezdeményezett burgonya
szindikátus hónapokig tartó szervező mun
kásságáról és aiurgonyaértékesitésköz 
vétlen kilátásáról. Szekeres Fereno Bó
nis bencés-plébános, a gyórcsanaki nép
főiskola igazgatója örömmé! állapítja 
meg, hogy évről-évre jobban elmélyül 
a kamarák munkássága a kisemberek 
istápölása és felsegitése terem l » van 

a legtöbb és leg8ürgősebb_jennivaló, 
hogy meg lehessen őket menteni a fe
lelőtlen demagógia karjaiból Osaplár 
József (Császár) megállapítja, hogy min-

! den baj kutforrását Tranonnal magya-
| rázzák, holott nagyon sokan vannak, 
| akiknek számára megcsoukitott hazánk

ban egyáltalán nincsen Trianon I 
List Fereno (Székesfehérvár) szová-

teszi, hogy Budapesten a napokban már 
megielent a hollandiai vörös káposzta 
és vagonszámra jön már he a külföldi 
alma. A magyar mezőgazdaság termelése 
igy közprédává válik s az .agrárállam 
alapját képező kétharmad lakosság megy 
ilyen utakon tönkre 

Sokoropatkai Szabó István alelnök, 
képviselő A 'buzavákág'limyhiiaTW^-n^lr ^ 
látná a búzaterületek bizonyos mervü 
csökkentéséi és ennek ellenében a takar
mánytermeszlés fokozását, mert az állat
tenyésztés még az egyetlen termelési ág, 
amely ma a gazdákban a lelket tartja. 
Ennek minden jel szerint jövője van. 
Hatásosan fejti ki az optimizmus-szük
ségességét a sokak állal vallott pesszi
mizmussal szemben 

Simon Béla a cukorrépa átvételi 
anom; link és a cukorgyárak ellenszen
ves kíméletlen és antiszooiális magatar
tásának részletes adatail tárja a köz
gyűlés elé s védelmet kér ugy a szer
ződés nélküli, mint a szerződéssel bíró 
cukorrépa kis és nagytermelők részére 
a kamarák és az OMGE vezetőségétől. 

A földmivelésúgyi kormány kikül
döttje Meissner Ernó országos gazdasági 
főfelügyelő kötelességszerűen bejelentette, 
hogy a földmivelésúgyi tárca a követ
kező évben képtelen az előző évekhez 
hasonló államsegélyben részesíteni a ka
marát. Az ezen a cimen a költségve
tésbe felvett 30.000 P törlését kívánta. 

Dr. Mohácsy Lajos ev. lelkész nagy
hatást keltett beszédében tételről-tételre 
mutatja ki, hogy a 30 000 pengővel 
csökkentett költségvetés éppen akkor bé
nítja meg a kamara közérdekű tevékeny
ségét, mikor az agrárválság miatt a gaz
datársadalom arra a legjobban rá van 
szorulva. 

Gláser Géza, Csaplár József, Oso-
tnay Imre az eredeti költségvetés mel
lett foglalnak állást. Németh Boldizsár 
a szombathelyi munkásszövétség alelnöke 
különösen a munkásügyi szervezetek 
istápolására felvett 10.000 P-nek 2,000 
pengőre való csökkentését teszi sulyos 
kifogás tárgyává. Addig kell a mezőgaz
dasági érdekképviseleteknek megszervezni 
a földmunkásságot, amig még nem késői 

Sokoropatkai Szabó István alelnök 
bejelentette, bogy az összes felsódunán-
tüli képviselőkkel együtt lépéseket fog
nak tenni a költségvetésből törölt -30 
ezer P visszaszerzélsérej. 

Alelnökké Széntmáfioni Radó Lajos 
felsőházig tag, nagybirtokost, a Vasme-



2. oldal. 

gyei Gazdasági Egyesület elnökét válasz
totta meg gróí Khuen-Héderváry Károly 
javaslatára a kamara közgyűlése. Az uj 
alelnök a sok beszéd és ankétezés he
lyett a gyakorlati intézkedések és a gyors 
cselekedetek sorozatában látná a válság 
enyhítésének legcélravezetőbb ntját. A 
kültagok sorába dr. Szentiványi Károly 
gyulatiratóti reális prépostot és Sarródy 
Károly csöhgei kisbirtokost választotta 
meg a kamara, az igazgatóválasztmány • 
ban megüresedett tagsági helyre pedig 
dr. Sághy István nagybirtokost. A ka
mara munkásügyi szakosztálya által elő
terjesztett 8 pontos határozati javaslatot 
a közgyűlés változatlanul tette magáévá. 

48. szám. 

J O T T E S Z Ü ! 
önmagával és rádiójával, ha 

V A L V O e se t te t h a s z n á l . 
Kapható: Koczor Dániel 

rádiószaitizletében. 

H Í R E K . 
Advent Az uj egyházi évajs-a Krisztus-

váras -ejteimes, lélekerneiö időszaka e mát 
vasárnappal kezdődik, amikor (elhangzik az 
egyház ajkán a regi próféták, imája-: Harma
tozz a tik égi magasok: Teg.d vár epedve 

Jöjj el 
örömn.-l készülnek a karac-onyra a Krisz 
•Mst váró lelkek s buzgó hévvel vesznek részt 
a hajiul! miséken. Az apátsági templomban 
a hajnal misek.— vasár és ünnepnapok k i 
vételé*": — reggel 6 i'irakiir tartatnak. Kez
dődik boiiiap r>gg.í'és tart defcuüjb-.r iS-ig. 

Letört rózsabimbó. Tóth István hely
beli kuy ácsmestert és kiterjedt rokonságát 
mé j gyaezba bontotta fiatal Mata leányának 
halai a. A fiatal leány hosszú és kinós szen
vedés utan zeonen oeioeo a aaeiyimn zuniaz-
ban 24 éves korában, élt - tavaszán --kilehelte 
ifjú lekét A ha'ál hire városszerte nagy rész
vétet kéitefrt család'iránirmért Tóth István 
csak nemrégiben kísérte ki a temetőbe sze
retett hitvesei, a szeretettel övezeti család
anyá t 'A fiatal leány (emelése a város közön
ségének osztatlan részvétele mellett csütörtö
kön délután volt a Kálvária kápolnájából. 
Temetésén megjelentek volt osztálytársai, akik 
fehér virágokkal díszített koronát' vittek. A 
kongregáció alsó. és felső szakasza zászlóik 
alatt testületileg kisérték utolsó útjára tiOsé-
ges, bimbójában letört koügreganista társnő 
jükei. a templomi vegyeskar pedig gyászéne 
kekkel búcsúztatta el. Ifjú Tóth István, 3 

nek nyelvén egyaránt. A hálás közönség, akit 
az előadó elvezetett Szabolcska költészetének 
minden egyes fázisához, megihletett lelkülettel 
hallgatta végig a kiváló előadást Élénkítette 
az estét az ifjúsági énekkar éneklése Szabó 
Jenő karnagy vezetésével, Nagy Jolán és Dö
mölki Sándor szavalatai és Bognár István 
éoskszámai. Az előadásról a megjelent közön
ség egy kedves est emlékévei távozott Akik 
ászeretetvendégségbez adományaikkal hozzá
járultak, ezúton mond köszönetet az Ifjúsági 
Egyesület vezetősége. 

Advent beköszöntésével minden kedden 
és pénteken deiutaii fél 5 órakor az evaug. 
templomban adventi elmeik-desek tartatnák. 

Celldömölkről reggel 6 órakor Szom 
balhely felé induló, személyvonatot a niav. 
igazgatósága 1.98 í. január l m be akarja 
szüntetni.- Ez á. túr keiietneUeuü: érinti a vo
nal mellett lakókat,.mert akio.k a délelőtti 
órákban akad dolga Szombathelyen^ ez a 
vonat a legalkalmasabb a beutazásra. Nagyon 
sok tanuló ngy Celldömölkről, mint Sárvárról 
ezzel a vonattal utazik az előadásokra^ igy 
már'ezért is fontos, hogy"ezen youat továbbra 
is fernrartaesék, Celldömölkről éa Sárvárról 

begyfltré* küldőr.ség jelenik meg 1 mav.ajtüök-
igazgatója e-ójt dr. Taraoyi Freoc lőispan 

P 1" "ftj *}T-Vk!L 1 vezetésevei, hogy kérjék ezen vonat további 
• a l i ^ J U v a ^ , ; r l a 4 V , d,-ha eziie.i. volna lehetet Bndápest VUL József-köwlrrflfliTeléfon JózsEf-séges, akkor egy motorvonat indítását 

Szeretet-adomány. A he •béli ev. Nő
egylet az ovi ieniplom ollarara két darab 3 
gyertyas karégőt es, a szószék n'vegv; Hiására 
egy égői- ajándékozott a hoi.a vau-" -rétes
sel együtt. -A Nőegylet ez. 11 nemes, ;-..! -oáoyá 
egy bosszú ido ota nélkülözött uiitást jelent, 
amiért is''a.z összgyúleke^et névében eznlon 
is hálás köszöoí-tet mond a gyülekezet ye-
zetaVeee " * 

kező több fontos kérdésre hivta fel a figyel
met A megnyitó-beszéd után Nagy István 
zalaistvándi lelkész .Jézus igénye az evang. 
lelkésszel szemben* cimen előadást tartott, 
Lukács István bobai lelkész pedig, a novem
ber 9 és 16 i leány, illetve presbiteri konfe
rencia tapasztalatairól számolt be. Az értekez
let több hozzászólás után a késő déli órákban 
ért véget az esperes imájával. 

Iskolánklvüli népművelési előadások mai ' 
műsora: Dukics Aurél beocés tanár előadása: 
Egy húsvét reggel a ré^i Jeruzsálemben. A 
polgári fiúiskolái tanu'ók Kisfaludy Károly 
Költeményeket szavalnak. Utána A fay Poug-
rac bencés tanár folytatólagos előadása kö 
vetkezik a Társadalomról. Az előadások a 
városháza lanecs.ermeben délután 4 órakor 
kezdődoek-ies- iB;.y<. oesek. 

Ref. istentisztelet. Á\lielybeli ral. fiók--
egyház jövő vasárnap, december 7-en d. e. 
10 órai kezdettel ui vacsoraosztással az ev. 
templomiéin istentiszteletet tart Prédikái O.é 
Sándor papai rel. lelkész. V • 

Mielőtt könyvelésének Veudbehozatala 
felélt határozna, mieiótl könyvelőjének a mér
leg elkészítésére u ásítást adna, forduljon bi
zalommal Vaighi László hiles könyvszakér 
tőhöz, az Ado ,•• Könyvvitel szerkesztőiéhez 

kjaejyuwií-two k« Ph siók, l-
Aipirin felülmulhatallan. V j j l > / 

Az Ev. Ifjúsági Egyesület sorozatos 
előadásáít-amit minden csütörtökön este fél 
8 órai kezdettel tart az uj iskola termében, 
megkezdene. Előadók lesznek: Nagy Sándor 
lelkész, C-áby József s. lelkész, Nagy Endro 
pápai tanár, Szórady Dénes igazgaió lanitó 
Berzsenyi Miklós egyesületi titkár, Szabó Jenő 
és Tóth Dénes tanítók. 

Szombathelyi Takarékpénztár helybeli fiókja 
nak tisztviselője az elhunytban nővérét gyá
szolja. ~ . 

Vallásos estély. A celldömölki evang. 
Nőegylet ma vasárnap délután 5 órakor az 
ev. templombao vallásos estély t tarl. A mű
sor középpontjában dr. Kovats -Sándor theol. 
egyetemi tanár előadása: Enekeskönyvünk 
áildásá áll. Közreműködik Vintze Józsefné 
szóló énekével, Kirchuer Elek orguoakiséreté-
vel, Vajda Gizus, Kustyán Irén szavalataikkal, 
az ifjúsági férfi és vegyeskar énekszámaival. 
Az estélyen mindenkit szeretettel fogadnak. 

Uj cserkészparancsnok. A celldömölki 
Kain. Legényegylet 366. számú Kapisztrán 
cserkészcsapatának parancsnoka Supala Vil- I Izlandokért: Baráth Ferenc Vonöck.'somogyi 
mos n'ra. kath. elemi iskolai tanító betegsé- I Jenőné Alsóság második dij. Elismerőokleve-
gére való tekintettel ezen tisztségéről lemon-

Baromi kiállítás, k Vasmegyei Gazda
sági Egyesület Szombathelyen baromfi kiállí
tást rendezett, amelyet kedden reggel nyitott 
meg szontmártoni Rádó Lajos egyesfilnti 
elnök. A kiállításra a vármegye minden ré
széből szállítottak állatokat és a felszállított 
anyag nagyon szép. Járásunkból a kiállítottak 

következő díjazásban részesültek: Vörös 

dolt A parancsnoki tisztséget a szervező bi
zottság felkérésére Illyés József helybeli mát. 
mérnök vállalta. 

Szabolcska est. Az év. Ifjúsági Egyesü
let mult vasárnap szeretetvendégséggel egybe
kapcsolva irodalmi estélyt tartott, melynek 
keretében áldozott Szabolcska Mihály ref, 
költő pap emlékének. Nagy Endre pápai fő-
gimn. tanár választékos stílusban méltatta 
Szabolcska költészetét, amely a tiszta, rom
latlan hazaszeretetből táplálkozott mindvégig 
Ismerte a magyar falusi népnek a lelkét, 
nidta pengetni lantját az ifjaknak és öregek-

let kaptak:, vitéz Fekete Lajos Celldömölk 
özv. dr. Brunner Ferencné Celldömölk. ' 

Szülői értekezlet. A polgári leányiskola 
tantestülete ma délután 4 órakor a zárdában 

| szülői értekezletet tart, -melyre a tanulók 
I szOlői ezúttal is meghívatnak. 
[ ,. . | V M ^ lelkészértekezlet. A Kemenes

aljái Evang. Egyházmegye Lelkészegyesülete 
, november hó 27-én tartotta őszi értekezletét 
, Celldömölkön Molitórisz János esperes elnök 

lésével. Az Drvacsora vétele utón, melyet 
Bojsza János vOr-orjki segédlelkész szolgálta 
tótt ki a lelkészeknek, Molitórisz esperes'niei!-
nyitó beszédében a vallásos életterén jelent-

322—60. tanácsért adőzá-. es könyvélés szem 
pontjából. Könyvvizsgálatoknál az Ellenőrző 
Könyvszakértő az ön érdekeit védi. Vállal: 
Könyvel-sr-k jellektelesét, revízióját, rendbe-

!•liozala. . diö*-'ösod>-a-r--iársa:.üzIeii fts peres 
! elszáfflo . .sóikat navi és orakony valóst adó 
' ü g y e k B i i v i i ő r a é s é t Lapunk előfizetőinek 25 
, szazaiékos kedvezmény vau biztosítva. 
j - Evangélikus leányegyesület Alsóságon. 
1 1930. november 16 an mugalakull az alsósági 

leányegyesület 45 taggal. Az egyesület tiszti
karának névsora: Az egyesület vezetője Sza
kály D'zsó ig. tanító, elnök Nagy Erzsébet, 
alelnök Remport Ida, jegyző Joós Elvira, 
pénztáros Remport lionka, titkár Matisz Esz
tike. Az egyesület Összejöveteleit minden al
katon -oá 1 csütörtökön tarlja az egyesület 
helyis-lében. Első összejövetelét noverabei 
20-au tartotta, mely alkalommal Szabolcska 
emléknapot 13 tartott. Az összejövetel a kö
vetkező programm szerint folyt le: 1. KOz-
ének Jer, dicsérjük Istent 2. Imádkozott Sza-
kály Dezső taniló. az egyesület vezetője. 3 
Biblia- olvasás megbeszéléssel a Filippi-beliek-
hez irt levél L részének 2— 7 verse alapján. 
4. Szabolcska Mihályról előadást tartott Nagy 
Erzsébet, az egyesület elnöke. 5. Szabolcska 
verseket szavaltak: Remport Ilonka, Mátis 
Eszti, Hanzsér Anna, Berecz Jolán. 6. Sza
bolcska dalokat énekeltek: Somogyi Irén és 
Szakály Dezső. 7. Közének Ez a nap is csen 
desen megint elmúlt Istenem. 8. Imádkozott 
Szakály Dezső. 9. Befejező ének Erős Vár s 
mi Menünk. 10. Közös játék Háborog a-Ua-
laton, Hova dobjam stb. Az újonnan alakult 
egyesület tagjai első összejövetelükön nagyon 
jól érezték magukat s egy kellemesen eltöl
tött este szép emlékeivel távoztak. A követ
kező összejövetel csütöttökön. Imádkoznak: 
Nagy Erzsébet és Joós Elvira. Előadást tar 1 
tanak: Remport Ida és Mátis EszÜ. Szavalnak: 
Kiss Irén, Somogyi Jolán, Hanzsér Irma, 
Remport Emma, őkös Vilma, Somogyi Jolán, 
Berecz Erzsi és Németh Teréz. Énekelnek: 
Remport Ida és Németh Róza. Szives érdek
lődőket s uj tagokat szívesen fogad az egye
sölet vezetősége. ( 

. . Olaszország fejősteheneket és üszőket i 
vasárai. A vágómarhavásárok lanyha üzlet-
menettel zajlottak le. A belső fogyasztás | 
egyre csökken, a külföldi vásárlások pedig 1 
elmaradnak a piacról, igy még a közepes fel- ' 
hajtások mellett sem tud kedvezőbb ozletme 1 
net kialakulni. Sveiz részére a kereskedők a 
gazdasagokbán szerzik be szükségléteiketOlasz- f 
ország pedig leginkább fejős teheneket és 
üszőket vásárol nagyobb mennyiségben, főleg 
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,D,spember 16-én kelj az alkalmazottak 
kereseti és rokkantellátás! adóját befizetni az 
előző havi illetmények utan. 

December 15 ig kell az utólagos beval-
lás alapján fizetőknek az általános forgalmi-
adót az előző havi betétek után készpénzben 
befizetni 

December 27 én ' részletfizetést (előleg) 
kell teljesíteni azoknak, akik negyed vagy 
félévi bevallás alapján fizetik az általános for
galmiadót 

December 31 én kell azelözö havi sze-
mélypodgyász és áruforgalom összesített ki
mutatása alapján a fuvarozási illetéket be
fizetni. 

Az Országos Központi Hitelszövetkezet 
győri értekezlete. Folyó hó 24 én volt Győr 
ben az OKH körzeti értekezlete, melyre az 
OKH központjából leérkezett dr. Schaudi Ká-
rolynv. löldmiyelétügyi államtitkár, uz OKH 
eluök vezérigazgatója, Kovács Lajos az OKH 
pénzügyi osztályvezetője. Skubhts János igaz
gató és még többen, ott volt soko'rópátkai 
Szabó István ny. miniszter, az OKH. alelnöke. 

Az értekezleten Győr, Mosón, Sopron, Vas, 
Veszprém, Zala és Esztergom vármegyék szö
vetkezeti vezetői és igazgatósági ta.jai vettek 
részt igen nagy számban. 

Az értekezletet dr. Schandl Károly elnök 
. vezérigazgató nyitotta meg és mintegy mas-
i lélór.is közvetlen beszédben ismertette az OKH 
- pénzügyi helyzetét és ismertette a gazdasági 
I helyzet lerombolásával már elkövetkezett es 
' még elkövetkezendő szövetkezeti tennivalókat. 

Ezután érdekes szemlét tartott az európai 
I gazdasági és pénzügyi válságok fölött, sorban 
| ismertette az európai .országok, sőt az ame-
j rikai gazdasági helyzet betegségéit is. 

A gazdasági helyzet ieromlása_elsősör-
! ban sújtottá porba a kisembereket, a kisgaz

dákat, akiket a szövetkezetnek-kell felkarolni 
j és ahol lehet, segíteni. Nagy baj azonban az, 
) hogy az OKH nem rendelkezik 'olyan hitejke-
• réttel, hogy a bajokon általánosan - segíteni 
i tudna. Uton útfélen ázt beszelik a szövetke-
: zetellenesek, hogy a kormány nagy tsraoga-
i ta-ban részesíti a központi hitelszövetkezetet, 
| holott az igazság az, hogy az OKH-nal raiud-
[ össze öt millió pangő üzlet, eszt jegyzett a 
i pénzügyi kormány. 

Kidomborította az önsegélyzés és a 
kisemberek egymással való szövetkezésének 
általánossá tétélében rejlő erőt. Kíméletet 
hirdet a gazdaközönséggel szemben minden 
téren. A szövetkezet érdekeinek teljes meg-
védeilmezése mellett is lehet jóakaratú, kímé
letes elbánással dolgozói, mert a gazdaközön
ségnek szüksége van a türelmi időre. Nem 
sziresen látta az OKH. ha a szövetkezetek 
házépítési és olyan üzletekbe kezdenek, mint 
a fakereskedés, mert ezek kockázatos üzletek 
és köonyen althat elő nagy veszteség. 

Sokorópátkai Szabó István OKH alelnök 
ugyancsak hasonló értelemben szolalt fel, sőt 
határozati javaslatot is nyújtott be, melyben 
sürgeti a nagyobb mérvő állami támogatást, 
mert az OKH csak ugy képes segítőkezet 
nyújtani a bajba jutott földoépein. 

A jól sikerült értekezlet után a Royal 
szálló éttermében kb. 200 teritékes közös 
ebéd volt 

Evangélikus ifjúsági munka Alaóságon. 
Az alsósági evangélikus Ifjúsági Egyesület 
már több érvéi ezelőtt alakult s eddig is szép 
eredménnyel működött. Az ősszel kezdődő 
működési évben leijeten uj, részben a KIE 
vezetők által ismertetett alapon kezdődött 
meg a munka. Az egyesület tagjai korcso
portokba osztva foglalkoznak. Vasárnap d. u. 
a különböző csoportok közös összejövetelen 
találkoznak. Az összejövetelek általános prog-
rammja a következő: 1. Egyházi ének. 2. 
Ima. 3. Biblia olvasása megbeszéléssel. 4. 
Szavalat 5. Enek. 6. Szavalat. 7. Előadás. 8. 
Dj ének tanulása. 9. Jövő heti foglalkozás 
részletes megbeszélése. Tervek. 10. Egyházi 
ének. 11. Ima. 12. Befejező ének. 13. Játék. 
Szabad foglalkozás. Programmos összejövetel 
minden héten szombaton este 7 órától fél 0 
óráig. Szíves érdeklődőket s nj tagokat min
den alkalommal szívesen fogad az egyesület 
vezetősége. -• 

Mit csinálna Ön, ha miniszter lanne? 
Erre a kérdésre több -kiváló magyar író, fes
tőművész, színész és színésznő válaszol a 
Délibáb legújabb szamában. A népszerű szin-
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Gyümölcsfák, 
rózsák, 
díszcserjék, 
örökzöldek 

GyQMÖLCS ALAKFAK NEVELÉSÉRE 

KÜLÖNÖS GONDOT FORDÍTOK 

KÉPES ÁRJEGYZÉKET DÍJMENTESEN KÜLDÖK 

házi képeslap uj számában -Rátkai Márton 
éles támadást intéz a pesti színházak és szín
igazgatók ellen. További cikkek: Arisztokraták 
a színházban, Zerkovicz cirkuszdirektor lesz, 
jubilál Honthy Hanna, egyfelvouasos színda
rab, novella, tréfák, pletykák stb. 84 oldal, 
színes cim ap ara 30 fillér, negyedévi előfize
tési ara pedig 3 pengő 50 fillér. A Délibáb 
kiadóhivatala-Bndapest'^riL Pohaóy-07--lfca~ 

Oroszlánok paradicsoma. A; legérdeke
sebb amerikai oroszlánfarmrűl pompás képek
kel illusztrált, színes riportot közöl Tolnai 
Világlapja legújabb száma, amely 64 oldal 
terjedelemben és gazdag tartalommal jeleut 
meg. A népszerű képeslap minden számában 
két folytatólagos regényt közöl. Egy szam ara 
24 ti ler, negyedévi előfizetési ara pedig 2 P 
90 fillér. Tolnai Vilagla, ja minden olvasója 
10 pengő bolti ár helyett 2 pengő 90 fillér
ért bérbenl ve .kapja Tolnai Világlexikona, 
Világtörténelme és a Műveltség' Dtja egy-egy 
320 oldalas, többszáz képpel illusztrált, disz-
kötésű kötetét. ' 

Magyar lovak iránt érdeklődik Belgium. 
A földmivelésűgyi minisztérium lótenyésztési 
főosztálya a Magyar Lótenyésztő Rt. közre
működése mellett áz illetékes belga tényezők
kél oly megállapodást létesített, hogy a Belga 

"hadsereg, részere próbaképen magyar lovakat 
visznek ki és ezzel szemben a hazai hideg
vérű lótenyésztésünk vérfelfrissitésére Belgi
umból hoznak be méneket. 16 lovát mar ki 
is vittek B-lgiumba és ezt rövidesen egy. 32 
darabos szállítmány fogja követni. A kivitt 
lovakért ab belga halár átlag 800 pengőt 
fizetnek. Ellenszolgálat fejében » fnldmivelés--
Ogyi minisztérium Belgiumban 9 darab kiváló 
minőségű ardeuni méul vasáron, darabonkent 
5000 pengős árban, amelyek egyelőre a nagy
kanizsai ménleiepre keiüinek. Az első próba-
szallitmány Belgiumban belovaglásra és ki
próbálásra hivatott lovagló iskolahoz került, 
ahol 4 hét eltelte utan a magyar kiküldöttek 
előtt lovaink képességéről a legteljesebb elis
meréssel nyilatkoztak. Remélhető, hogy Bel
giumban a magyar ló részére állandó piacot 
fogunk találni. 

Ötszázezer frankot kap az idsl világ-
szépségverseny győztese. A Színházi Elet uj 
számában Maurice de Walefle érdekes cikk
ben számol bei az idei vllagszepségverseny 
programmjarói. Az, akit Budapesten megvá
lasztanak »Miss Magyarország«-nak, kisérőjé^ 
vei együtt megy ki Párizsba, ott résztvesz az 
év legnagyobb társasági eseményében, az 
Opera bálon. Természetesen újra elviszik a 
misseket a legdivatosabb párisi fürdőhelyekre. 
A »Miss Doiverse« választás az idén _Chile-
ben lesz, ahol a győztes Otszázezer^frank 
jutalmat kap. A Színházi Elet uj i számában 
ismét érdekes amerikai cikket irt Incze Sán
dor, Honthy Hanna arról nyilatkozik, miért 
vált el most másodszor is, Adorjáu Andor 
egy szentéletü párizsi színésznőről, Vészy Mar
git a pápaazemdivatról ir cikket Nagyon ér
dekes az a tudósítás, amely arról számol be, 

miért hagyott Beretvás Lolára kétszázezer 
pengőt örökségül egy pesti fiatalember. S.ict 
von Bloodel pompásan illusztrált cikkben 
őszintén megírja: mik hatnak a nőkre. A hét 
színházi eseményein kivül sok érdekes cikk 
és kép van még a Színházi Elet uj szamában, 
amely haromíelvonasos darabmellékleten, re
gény és kottamellékleten kivül e héten is ér
tékes kottamellekletet ad. A Színházi Elet 
egyes példányainak ara egy pengő, negyedévi 
előfizetési dija 10 pengő. Kiadóhivatal Buda
pest VI. Aradi-utca 8. 

T i s z a K á l m á n . 
Politikai te publicisztikai tanulmány. 
40) Irta: U é c s e y Tamás. 

Ezt a célt békésen, az arisztokráciának 
az udvar körébe való vonásával, a szegényebb 
sorsú nemeseknek és a városi polgároknak 
hivatalhoz juttatásával s a fejedéimi gondos
kodásnak a birodalom minden rétegére és 
részére való kiterjesztésével igyekeztek szol
gálni. A Thereziannm, a testőrség, a kama
rásság, a Szent István rend alapítása által 
óhajtotta Mária Therezia a nemességet udva
rához voozaoi, az iskolák által pedig a biro
dalmi eszmét terjesztő kultúrát akarta meg
teremteni, végül a jobbágyság helyzetének 
javításával a népek millióit remélte meg-
nyerni, anélkül,Tiogy a nemzeti jogokat fenn
tartó nemességnek »avita constitutio.-ját 
megtámadta volna. A nemet nyelvet Mária 
Terézia, még csak mint a boldogulás eszközét 
ajánlotta a Deakos Magyarország figyelmébe, 
fia József azonban mar kötelezővé tette azt 
ugy az iskolában, mint a hivatalban. Es a 
császár el is érte volna germaoizáló célját, 
ha kizárólag a magyar nyelv jogait védő 
elemekkel fordult volna szembe, de mivel a 
felvilágosodás és a humanitás követelményei 
értelmében az ősi alkotmány "érien is dolgo
zott — a parasztság és a polgárság javát 
óhajtván emelni, ezzel maga ellen ingerelte 
az egész nemességet és kénytelen volt ren
delkezéseit visszavonni. De ami inkább rendi, 
mint nemzeti érdekeket képviselő alkotmá
nyunk még ezen uralkodói meghátrálás után 
sem állhatott .volna ellent a kor eszméivet 
haladó birodalmi kormányok intézkedéseinek,ha 
Ferenc császárt a forradalomtól való aggálya 
a reakció útjára nem tereli. Ez 'a reakció 
volt a fordulópont a birodalmi eszme történeté
ben, ez volt a fordulópont a magyar nemzet éle
tében is; ez ébresztette fel ntóbbiban az önálló
ság és a haladás vágyát. Sajnos, ez a baladás 
nemcsak nemzeti, hanem nemzetközi forra
dalmi demokrata irányban is igyekezett érvé
nyesülni és a reformok kezdeményezője, az 
ízig-vérig dinasztikus Széchenyi, ki .megje
lenve, miot uj fény az égen,. felgyujtá az 
oltár szövétnekét*1) a Kossuth forradalmisága 
által legyőzetett A nemzet függetlenségi tö
rekvéseinek álmát, német gyűlöletét és laoa-

í) Arany János: Széchenyi emlékezete. 



4. oldal. 

tizmosát Kossuth képviselte. Széchenyi hatal
mas koncepciójából hiányzott a korszellem
mel kapcsolatos fanatizmus. De Széchenyi 
különben nemcsak mint fanatizmus nélküli 
államférfi állt szemben Kossuthtal, hanem 
mint nagybirtoku arisztokrata is. hiszen a 
földkerekség legragyogóbb szónoka csak va
gyontalan hírlapíró volt. E két államférfi 

. megítélésénél tehát — miot általában is — 
nemcsak az elvi szempontok, hanem főleg a 
szemelt i ellentétek, a személyes motívumok 
vezették az embereket ítéletük megalkotásá
ban, a rokonszenv és ellenszenv mérkőzött 
náluk a közvélemény meghódításában s abban 
Kossuth lett a győztes. A teformok kezdemé
nyezőjének, Széchenyinek a kezéből Kossuth 
ész könnyén kivette a mozgalom vezetését és 
a jobbágyok felszabadításáért neki lett hálás 
a magyar nép és uem Széchenyinek, ki szt 
kezdeményezte. A nép megszerzett vonzalmat 
megtartani a forradalom alatt Kossuthnak 
könnyű volt, hiszen a tavaszi hadjárat alatt 
zászlóit diadalról-diadalra vitték Görgey Arthur 
vitéz honvédéi. Azt, hoay a hadjáratba az 
ország belepusztult éa azt, bogy a magyar 
nemességet az oláh és szerb bandák miként 
gyilkolták le, a közvélemény sohasem vette 
figyelembe és elfelejtette azt a személyes tor
zsalkodást és korrupciót is, amelynek lolyo-
mányakép Debrecenben a rendőrminisztert 
gyémantlopásért bűnvádi eljárás alá kellett 
helyezni. A tárgyilagos történetírás azonban 
nem honyhal szemet sem ezen tünetek, sem 
a detrooizaiio kimondása fölött. A nemzetnek 
Debrecenből még lehelen volna visszatérése, 
ha Kossuthnak nem volt is és a trónfosztás 
csak en 'erőnk mértékét meghaladó tragikus 
törekvés volt, amely az akkori külpolitikai 

Ítéltééből ;»záimatöff»?y 
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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 szé t és Budapesten el ne 
feledje fölkeresni e közkedvelt mester műtermeit, hol a 
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Magyar Divatcsarnok házában Lukács fürdővel szemben 
Telefon József 353—89. Telefon Automata 517—40. 
E lap előfizetői 25»/0 kedvezményben részesülnek. Ezért e szelvényt v á g j a k i és rende

léseihez mellékelje. 

kudni kezdett, akkor elfordultak tőle. Az Al-
földnek ez a szelleme lenomaradt a kiegye
zés után is és a tömeg Petőfivel szólt: .akasz-
szátok fel a királyokat, s a C-.mady Sándor 
nyelvéo szidta az .Ausztria-Béci és az átkos 

összeütközés esetén abba szövetséges társát is 
belerántja fezért irta a váci levélben, hogy ne 
•ajánlkozzék Magyaroszág máglyának, melyen 
a történelem kérlelhetetlen logikája az osztrák 

azt elégeti*. Azt is jól sejtette, hogy a 
közOgyek fertőjében fetrengő, kormányokat. | török birodalom felosztása be fog következte. 
Tisza Kálmánnak is, aki a Deák szellemébén j mégis, ha a magyar nemzet a kiegyezés he. 

Amellett, hogy Ausztriát élethalál harcba ker 
gette és elvágta a békés kibontakozás fonalát 
is, Görgey Arthur szerint katonai erőfeszítés
sel kellett volna az olmötzi oktrojra vála
szolói és nem egy ellennyilatkozattal, .mely 
csak zűrzavart és bomlást idézett elő a azon
kívül a honvédelem további szervezésének 
erkölcsi erőkifejtését nagy mértékben csök
kentette..'j 

A detronizálok közölt voltak kiváló te
hetségű férfiak is, kik nemzetünk történelmé
nek örök büszkeségei maradnak, a többség 
azonban ngy akkor, mint később az abszolu
tizmus szörnyű elnyomása alatt is, legfőképp 
a haladás hiánya és az idegen műveltség 
megvetése által tündökölt az ösi virtus színé
ben, szóval azon betyáros szellem által ve
zettessék, melynek az Alföld volt a meleg
agya, néptelen pusztaival, félvad pásztoraival, 
nyers parasztjaival és nagyrészt tanulatlan 
uraival. Ezek műveltségűt hiánya miatt nem 
voltak képesek a politikában sem a kezdemé
nyezésre, sem a -bira'atra, de még csak a 
pohukai célok öntudatos megformulazasara 
sem. Kemény-, gerinces, bátor emberek voltak, 
de hiszékeny, lobbanékony és iskolázatlan 
lelkületűek, akikre reaillett Széchenyi mon
dása: »E ve.-z az én nép-m — mivel, hogy 
tudomány oéikűl való !> X m ismertek ők 
sem a lehetőségek határait, sem a történeti 
folyamat törvényszerűségeit, igy politikai né
zetűk a szegény legényes .mégis huncut a 
nemet.-nel magasabbra nem emelkedett Ám 
ezzel a nézettel különösen fegyveres erő.hiá
nyában nem lehetett az osztrák abszoiubzmus 
alakjában mutatkozó birodalmi eszmét meg
dönteni Egy Deák Ferencre volt szüksége a 
nemzetnek, hogy formába öntse követeléseit 
és szokat az igazi nagyhatalmi érdekekkei 
összeegyeztetve a királlyal elfogadtassa, tehát 
pótolja azt, amit Kossuth elmulasztott Ferenc 
József Deákra hallgatva uj a'apokra is helyezte 
a dinasztia politikáját, >uj alapokra, amelyek 
közt — irja Tisza István — a legszilárdabb 
és legfőbb sarokkő: a magyar nemzet szabad 
és alkotmányos fejlődése volt. Dj alapokra, 
melyek lehetővé telték azt, hogy a magyar 
oemzet szabadon érvényesüljön és királyával 
egyesülve gerincét, politikai sulynontját alkot
hassa a monarchiának !• Alföldi véreink azon
ban nem leheltek híveivé ennek a kiegyezés
nek és cak addig követték Deákot, amíg az 
követelt, amikor azonban összeegyeztetni, al-

. i) Pethö Sándor: Görgey Arthur. 
• Lásd Görgey Arthur nyilatkozatát Pethö S. 

i. nu-han. . _ 

kormányzott tovább és aki .ritka léifiassaggal 
vállalta a népszerűtlenség ódiumai itthon s a 
nyakas magyarság vadját Bécsbén, igy szüu-

-bdeaut- két-mSnmkö között kellett őrlődnie. 
Magyarországon az volt a helyzet akkor, 

hogy nemcsak az alföldi detronizáló magya
rok, hanem a városok uj nemzedékei is gyű 
lölték Tiszát és istenitette Kossuthot, mert 
c-ak apái elbeszéléséből ismerték az elnyo
matás borzalmait Innen van, hogy a magyar
ság egyszerre hívta ki maga ellen a közjogi 
alapot és. a nemzetiségeket. A Kemény Zsig
mond és a Csengery Antal letűnése óla a 
sajtó is lolyton a kiegyezés elleni elégedet
lenséget szította, hízelegve a magyarság hiú
ságának és szemet hunyva annak rossz tulaj
donságai előtt. A kiegyezés által nyert érté
keinket Kossuth is lebecsmérelte, bár jol 
tudta, hogy ' ma.- szabadság es más állami 
lét a mi számunkra elérhetetlen volt. Az a 
fénykuszoru, mely az ő fejét övezte, minden
esetre ragyogóbb lett volna, ha uémi önmeg
tagadással beszünteti a céltalan izgatásokat, 
de sajnos, ö erre nem volt képes, hiszi n ó 
nemcsak a kiegyezést, de az úgynevezett 
tiszta personál uniót is a leghatározottabban 
etitélle. Fel is veti a kérdést egyik publi
cistánk, hogy >mi jogou diszitetle zászlóját 
Kossuth nevével az a part, mely a 48 i tör
vények teljes magvalósítását hirdeti követe
lései maximumául., 1) amidőn Kossuth az 
osztrák császári és a magyar királyi hatalom 
egy személyben való egyesítésének a leghatá
rozottabb ellensége volt. Hogy a magyarság, 
melynek sem ereje, sem hajlaodnsága oem 
volt a dinasztia ellen ujabb véráldozatot hozni, 
vagy a világhelyzetet megváltoztatni, mégsem 
nézte képmutatásnak a függetlenségi párt 
politikáját, annak két oka volt. Az egyik az 
volt, hogy az emberek éppeu ugy nem akar
ták a persouál uniót sem, mint Kossuth, csak 
nyilvánosan nem vallottak azt be a felség-
sértéstől való félelmök miatt A másik ok 
abban rejlett, hogy a Kossuth-kultusz bűvös 
hatása alatt á ló uj nemzedék sem a Kossuth 
elvi álláspontján, sem az európai helyzet mén-
változtatásának lehetőségén soha nem gondol
kodott, hatiém csak ment Kossuthtal, mert 
egyOltérzeit vele. Ha gondolkodott volna, ugy 
megértette volna, hogy Deák Anszlriát fenn
maradásunk kezesévé tette, Andrássy pedig a 
német szövetséggel, oly előnyt biztosított szá
munkra, hogy általa minden mozgalmat, amely 
ellenünk irányulhatott volna, el lehetett nyomni. 
Az kétségtelen, hogy .Kossuth tiszlán látta a 
történeti fejlődés útját és jól sejtette, hogy a 
német és olasz egység kérdése Magyarország 
sorsának rendezése nélkül fog megoldatni és 
hogy a német császárság egy világtörténeti 

i) Fiatász Imre: Egy lciünt nernzcdék. 

lyett a Kossuth dunai confoi deratióját f gadla 
j volna el, — akkor már 1840. után bekö.et-
! kezelt volna a trianoni függetlenség Oroszország 
; árnyékában, hiszen az első vető ezen eszme 
[ ell"n a román fejedefemséglől jö t t 

(Foiyt köv.) 
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2 és fél hold gyümölcsös kert
tel együtt 1931. január lére 
kiadó Röh Pál v. pénztárosnál. 

Eladó ház. 
Celldömölkön, az Árpád-ucca 20. 

szám alatti ház két egyszobás lakással 
és a szükséges mellékhelyiségekkel azon
nal eladó. Vevők e lap szerkesztőségé
ben érdeklődhetnek. 

Mielőtt könyvelésének 
rendbehozatala lelett határozna, mielőtt köny
velőjének a mérleg elkészítésére utasítást 

adua,'1orduljnu bizalommal 

Vargha László . S í r t t 
es Könyvvitel szerkesztőjéhez Budapest, VIII 

József körút 86. Telefon: József 322—60. 
tanácsért adózás és könyvelés szempontjából. 
Könyvvizsgálatoknál az Ellenőrző Könyvszak

értő az Ön érdekeit védi. -
Vállal: Könyvelések felfekti lését, revízióját, 
rendbehozatalát, örökösödési, társüzleti és 
p res elszámolásokat, havi és órakönyvelést, 

adóügyek ellenőrzését. 
Lapunk elöflzetölsek 25*/. kedvezmény lett 

biztosítva. 
'vsssssaasssaanssaanssanasaasav 

4 szobás lakásból álló 

h é z 
nagy pincével és mellékhelyi
ségekkel 1931. május elsejére 

bérbe adó. 
A ház esetleg el is adó. 

Cim a kiadóbivatalban. 
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