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Tíz esztendő elmúlása alatt megtanultuk azt, hogy gróf 
Bethlen István valahányszor beszél, mindig megmozdul és 
felvidul az élet a magyar őserdőben. Ugy várjuk és ugy 
hallgatjuk minden megnyilatkozását, mint halállal küzkódő 
megmenekülésének: biztos híradását. A mult vasárnapi be
szédének, is .biztató fénye átlobogott a borús magyar égen, 
mintegy csodálatos üstökös. De nem ugy, hogy holnap el
múljon és osak remegő lelkünk vásznán különös emléke 

Íjon, hanpmjifflf^^hgj^ nyomában az '•elkövetkezendő 
biztatást^igérö magyar élet tehetősége maradt meg sta»: 
inunkra. Ugy harsogott a beszéd, mint győztes hadsereg 
karúi riadója. * - • — , 
- Nem akarjuk ismertetni az egész beszédet, hanem csak 
megállapítjuk azt, hogy á beszéd arany fonala megmutat.a a-~ 
gazdasági bajokból való kibontako
zást. A nagy, mondhatni történelmi 
jelentőségű beszéd annak a ntegálla-
pitásával kezdi, amelyét a mai vá
lasztási küzdelemben mindenkinek 
meg kell értenie és ennek óriási 
jelentőségét megértve határozza osak 
el. hogy kire adja szavazatát az, . 
akinek értelméhez és szivéhez szól 
a debreceni üzenet: „Minden • 
programm annyit, ér é s 
annyiban ér valamit, a 
mennyiben a nemzetet—_ 
átsegíteni képes azokon 
a nehéz gazdasági idő
kön, amelyeket ma át
élünk." A beszed nagyobb, ter
jedelmében nem lokális vonatkozású, 
tehát nemcsak Debrecennek, ha
nem elsősorban a nemzet egye
temének 'szólt* így-minden 
kerület, tehát a celldömölki válasz
tókerület is, mely beletartozik a nem
zet egyetemébe, kell, hogy levonja 
a tanulságot a beszédből s a szerint az elv szerint küldje 
be a parlamentbe képviselőjét, nemzet munkását, melyet*1 

a választásnál .követnünk kell, olyrn képviselőt kell válasz
tanunk, akinek lelkében pozitív gazdasági tertrek 
élnek. Hogyha a kerület két jelöltjét nézzük és tekintjük 
azoknak közéleti munkásságát, kétségtelenül áít kéli meg 
állapítani, hogy Bethlen elgondolása szerinti gazdasági" 
alkotó,, teremtő lélek, aki a gazdasági ér
dekeket egyetemes szemléletben nézi é s 
tudja is látni, dr. Ormándy János. Akkor, 
amikor a debreceni nagyszállóbői szétsuhogott az országba, 
a nagyielentőségü "es Ígéretes beszéd, ugyanakkor rövidebb 

dobál meg a közéleti működésében is tiszta és nemeslelküen 
megálló egyént csak azért, mert címet, díszt és rangot 
kapott «tkotó" képességeinek elismeréséül. Ha ez emberséges 
eljárás lenne és igazságos, akkor a madaraknak is ki kel
lene pusztitaniok díszesebb társukat osak azért, mert pom
pásabbaknak és színesebbeknek alkotta őket a Teremtő.. 

Éppen dr. Ormándy Jánosnak a címe éa a 
kormánytól kapott dísze kell hogy biztasson bennünket, 
biztasson minden választó polgárt a melléje állásra. Jelen-

D r O Ü M Á N O Y J Á N O S 

légi működése, melyet a. (irazdasági Kamarában tejt ki, de 
az ó vallomása is kétségtelenné teszi azt, hogy 6 igenis -
gróf Bethlen Istvánnak a nemzet megmenTeséért-^folytatott 
küzdelemben személyes híve. Hogy jelenleg nem az ő zász
laja alatt állott ki a porondra, annak is megvan a magya- . 

. - rázata. Ugyanis az élet a maga 1 

valóságában különböző erők össze- ' 
hatásaképpen áll elő. fennek az élet
nek a létrehozásában közreműköd
nek a mezőgazdasági; az ipari és 
kereskedelmi jellegű erők, a ter
mészet általános erőin kívül. Egy 
nemzetnek az életét az 
jellemzi, hogy az elóbb jelzett 
hárem erő közül melyik ván túl
súlyban, illetve, melyik erő érvé* 4 
nyesülhet jobban. Dr. Ormándy 
János képviselőjelöltünk . éppen 
ezen az egy ponton nem ért egyet 
a mai gazdasági faktorokkal, mert 
az ő meggyőződése az, 
amint programmbeszé-
déböl is érthettük, hogy 
a jelenlegi magyar életbe, 
a jelenlegi politikai élet
ben nem érvényesülnek 
kellő mértékben a me
z ő g a z d a s á g i érdekek Ennék 
illusztrálására nem hozunk fel mást, 

csak azt a fekete jelenséget, hogy dacára annak, hogy agrár 
állam vagyunk, megtörténhetett a magyar parlamentben az 
a szörnyű valóság, hogy a mezőgazdasági érdekeket szol
gáló foldmivelésügyi tárca általános költségvetési vitájában 
még diogenészi lámpával sem lehetett volna a felszólalók 
között olyan férfit találni, aki azt hangoztatta volna, hogy 
ennek a nemzetnek a. fiai közül a legmostohábbak és leg-

-elhanyagoltabbak a gazdálkodók. 

Mo!V tehát, amikor alkalmunk van olyan férfit válasz
tani, akinek van bátorsága és_ van képessége arra, hogy 
megmondja mi a bajunk, mi a panaszunk, mi a jogos ki-

tarfálömmal bár, dé lényegében ugyanazokról á gt»ndo< 
latokról, elvekről é s gazdasági célkitűzé
sekről .hallottunk itt Celldömölk Főterén 
dr. Ormándy Jánostól. 

Tehát önálló, eredeti tervvel állt választó polgárai elé, 
olvan tervvel,.melyet odafenn is, a magas minisztemiínBan 
elismernek es tisztelnek. Hiszen közel 30 éves munkássága 
a gazdasági élet terén : kivívta számára a megbecsülést, a 
tiszteletet, a rangot és' címet.- Nem protekcióból és nem 
pártfogásból, ..hanem." gazdásági működése elismeréséül lett 
tanácsossá.' Nem is tudjuk' megérteni, hogyan - lehet itt a: 
választó kerületben egy ember, aki szédítő Szávákkal: sárral 

vanságuiik,^icm.-6zabaii .senkinek sem gotulolkodni-, -begy 
Ormándyra szavazzon-e vagy sem ! Minden 
gazdálkodó embernek feltétlen támogatni kell ót, mert aki 
őreá szavaz, saját érdeke mellett emel szót és sajáté jólétét 
biztosítja az ő működése által. " — 

Rágalom, ha azt állítja róla valaki, hogy a hatalom 
utáni vágy vitte ót a választási küzdelembe. Állithatjuk; hogy 
aki az eddigi munkásságát ismeri, Tudhatja róla azt, hogy 
őt'az a meggyőződés vezeti a- mandátumért folyó küzde
lemben, hogy így hazájának, nemzetének, elsősorban pedig 
a gazdutái'sadalouuiak,. melyért önzetleiTüTirtlzo^^élettbe^' 
a legtöbbet tehet; . >; i ~ .'"' 

mr 
kaphatók 

utóda 
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2. oldal. KEMENESALJA 26. szám. 

Kemenesal ja választó polgársága! 
Gazdák, kereskedők, iparosok, tisztviselők, mezőgazdasági munkások! 

— Eiíg volt a nagyhangú ígéretekből, a 
hangzatos progransmokből. Tettrekész tudós, 
szak férfiak jöjjenek, mert most olyan emberre 
van szüksége a fala népének, a mezőgazda
ságnak, az iparnak, a -kereskedetemnek,- aki 
ezeknek az orvosa, aki egész életében egye
bet sem cselekedett, mint a mezőgazdaság 
érdekeit szolgálta, aki a mezőgazdasági okta
tás terén egész gazdageneráciút nevelt .el, aki 
nem sajnálta az erejét, munkáját feláldozni a 
mezőgazdaság érdekeiért, akinek eziránti ér
demeit legmagasabb helyen is elismerték és 
munkája jutalmául megkapta a m. kir. gaz
dasági főtanácsosi méltóságot Ezen a magas 
elismerésen kívül pedig a mezőgazdasági 
szakoktatás, székéből a Folsődnnántuli Mező

gazdasági Kamara igazgatójává nevezte ki a 
m\ kir. (öldmivetésügyi miniszter. 

Dr. Ormándy János kir. gazdásági főta
nácsos, Mezőgazdasági Kamarai igazgató ha
tásköre Vásmegyére, igy Kemenesaljára is ki 
terjedt Azért jó szolgálatot tettek a járás 
mezőgazdaságának azok, akik arra gondoltak, 

-hogy őt megnyerjék járásunknak. 
Tulajdonképpen dr. Ormándy János 

áldozatot hozott-nekünk akkor, mikor a fel
kérésnek engedett és a képviselő jelöltséggel 
és a • képviselőséggel járó- nohéz, fáradságos 
munkát vállalta; Ha pedig ő nem sajnálta a 
munkát, a költségeket érettünk, Kemenesalja 
mezőgazdaságáért, akkor járásunk mezőgaz
dasaga, szavazó polgársága nem lehet hálát-
lan vele szemben, mert ha öt nem támogat
ják, ha nehéz küzdelmében elbuknék, tulaj
donképen nem ö bukik el, hanem elbukik 
Kemenesalja mezőgazdasága, elbukik vele 
együtt a falu népe hosszú Időre. De bukását 
nemesik Kemenesalja mezőgazdasága érezné 
meg, hanem megérezné az egész ország mev 
zögazdasaga is. 

- A magyar képviselőházba dr. Ormándy-
nak be kell jutni, reá mint országos hírű 

téti fc> ngpimi érteVezésa képezik szakirodalmi 
munkásságának a legtöbb pontjait. 

Dr. Ormándy János tudományos'és gya
korlati működése mellett is mindenkor nagy' 
wlyt-helyezett-a-kisgazdasagok helyes, PB j3kzJ 
szerű üzemének a fejlesztésére, — ebben az 
irányban is több munkája jelent meg, tanul
mányokat és tervezeteket dolgozott ki. 

1922. évben az akadémiai tanári pályát 
felcseréli a kamarai igazgatói ál lásival; 
egy olyan hivatással, amely neki sem erköl
csileg, sem anyagilag már többet nem nyújt
hatott, mint a tanári és OMGE belí működés, 
mégis — miután belátta azt, hogy ennek az 
országnak a jövő boldogulása lényegesen függ 
a szántóföldi terület 70 százalékát elfoglaló 
kisgazdaságok haladásától, épp-n erre való 
tekintettel ugy vélte, hogy a megszerzett több 
évtizedes elméleti es gyakorta' i tudását ezen 
a téren jobban lesz képes kamatoztatni ha
zája és a magyar föld javára. Ettől az időtől 
kezdve dr. Ormándy János munkásságát még 
teljesebb mértékben áthatja és irányítja a 
kisgazdaságok haladásának a kérdése. 

Nincsen a mezőgazdasági termelés ágai 
között egy olyan sem, amelyet dr, 
János a mezőgazdasági kamarán, keresztül ne 
igyekezett volna felkarolni és előbbre vinni. 

Az állattenyésztés terén pedig igen ha 
talmas része, van a feisódnnántuá tejeuenorzo 
és törzskönyyeló egyesületek megalttrrtásábaD. 
Ujabban" különösen" tevékenyén vett részt .'a 
sertéstenyésztés, a juhtenyésztés, a. lótenyész
tés élöbbr-evjte'ének munkálataiban. .-

A kamara működésénél' dr. 
, .„Y.,-,kk-. .„ ny 

nek 9 év óta — a legsúlyosabb időkben — 
vezető igazgatója." ; '-• - ~ 

Dr. Ormándy János nem uj politikus. 
Az ő szociálpolitikája régen ismeretes. Hosszú 
munkáját mindvégig á népszeretet, a népért, 
a hazáért váló igaz és őszinte hazafiasság 
kisérte. Mire lapunk ezen száma a Választó
közönség kezeibe kerül dr. Ormándy János 
a választókerület minden községében elmondta 
programmbeszédét. De mivel a szó elhangzik, 
elfelejtődik, azért programmjánaí lőbb voná
sait szükségesnek tartjuk a v,áláaztópolgárság-
gal ismertetni. Szívlelje meg ezt a választó-
polgárság és ha szavazni megy, ne nézzen 
mást, mint azt, hogy kitől várhatja sorsának 
jobbrafordulását. Programmjában követeli: 

Á magyar alkotmány, a gazdasági és 
társadalmi élet újraépítését nemzeti alapon. 

A választás tisztaságának intézményes 
biztosítását és a képviselőválasztó kerületek 
igazságos és arányos beosztását. 

Idegen honosok-és bankok-.-a földvétel
től és a löidbérletektől tiltassanak el. — 

Hogy minden község részére az állatte
nyésztés érdekében eiegendő legelő biztosit-

Ormándy-y-tassék. , 
A jöldmivesnépét kiszipolyozó árdrágítók 

fegyházzal büntetendők. -.' -. . . - - « . ' -
:Cr A-.protekcionista* vám és kereskedelmi 

foglalkozási körök létfeltételeinek biztosítása, 
Tíz"e~györdalu ipari arígíságlétöréae, a kartel -
. visszaélések megrendszabáiyozása. -

A földművelő munkásoknak családi há
zat é? baieset, betegség a rokkantság.esetén 
segély'., s öregségükre nyugdijat. . 

Ogy az ipari mint a mezőgazdasági 
munkások megfelelő díjazásban részesiteodők, 
hogy szorgalma révén minden munkás-meg
elégedett polgára lehessen a házának. 

Hogy a birtokreform keretében dsősor-
ban a háborúban tény-eg résztveft fölrimivesi 
és löldiuunkás ke-tonák éa. a háborúban elCjctt 

•ifatoníi-: árvái -és Óaftgyéi' jussanak földhöz. 
—— Hogy a kis szeszfőző üstök részére-a 4 
szeszfőzési jog engedélyeztessék. »y 

A magánhasználatra való dohányterme
lést jog - méltányos termelési adó lefizetése 
mellett, törvényhozási uton biztosittassék. 

A létminimum adómentességét a több
gyermekes csaladok részére adókedvezmények 
biztosítása. 

A kisipar • megerősítését, az ipartörvény 
revízióját az iparűzésnek képesítéshez való kö
tését és á kisiparosok hitelügyének rendezését. 

A mezőgazdasági és ipari munkások 
védelmét erőteljes népjóléti intézmények meg
teremtésével. • . ' 

Nemzeti hadsereget követel rövid tar
tamú tényleges szolgálattal. 

A háborúban résztvett és rokkanttá vált 
katonák és családtagjaik, valamint hadiözve
gyek és hadiárvák állami támogatásának, kér
dése soronkívül sürgősen törvéayhuzási uton 
megoldassék. -

_ Az iskolákban a valláserkölcsös -nevelés. 
Az 1848. XX. tc. végrehajtását ós a ke

resztény felekezetek önkormányzatát és egyenlő 
támogatását az állam által. 

A köztisztviselők, státuszrendezését és 
szoljjá'ati pragmatikájának megalkotását 

Kevesebb hivatalt és egyszerűbb köz
igazgatást kivan és a falusi nép panaszainak 
emberséges, gyors, egyszerű és Igazságos 
elintézését. 

Egyszerű adótörvényeketunk akar, melye-, 
ket mindenki megért 

A vasúti tarifapolitikánk összhangba ho
zása, az ország mezőgazdasági jellegével s az 
agrártermelés jogos érdekeivel. 

A hitelpolitikánknak az ország agrárjel
legéhez illő hozzáalkalmazása, hosszú lejáratú 
törlesztéséé kölcsönök lehetővé tétele, az el
viselhetetlen kamatterhek csökkentése, ha kell, 
törvényhozási beavatkozás utján is. 

Szigorú takarékosság behozatala állam
háztartás berendezkedésűnk egész vonalán, az 
önkormányzati éieOwflr-vetemint az adórend
szert! jövedelmekből fenntartott iatézmények-
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Ormándy. 
mezögaz-

Baaktekiméjyre szüksége vau a töivéuyhrrzásr^ 
cak és főként szükségűnk van nekünk, Reme,-
oestiijtt -ztokefüirt-aeky arra. hogy az or
szággyűlésbe érdekeink afegvédejmezése végett 

— dr. Ormándy János Kemenesalja választóke
rületének mezőgazdasági kamarai igazgatóját^ 
a mezőgazdaság bajainak a>apos ismerőjét 
küldje be. 

- ' Dr. Ormándy János a mezőgazdasági 
szakoktatás terén nemcsak miut gazdageoe-
rációkat nevelő, hanem mint gyakorlati gazda 
is állandóan az esetben mozgott, amennyiben 
több mint 25 uradalomnak volt gazdasági 
tanácsosa és néhány nagy uradalom jószág
igazgatója. A tanári pályán is hat évet mint 
közvetlen gyakorlati gazda, intézőként töltött 

" _ el a gazdasági akadémián. . : 
. Tudományos munkásságáért a budapesti 

közgazdasági Tudományegyetem mezőgazda-
. aágl doktorrá, majd psdig egyetemi magán
tanárrá avatta. A mezőgazdasági érdekvéde
lem terén „ kifejtett sikeres működéseért a 
kormányzó gazdasági főtanácsossá nevezte ki. 

Tudományos kisebb-nagyobb munkainak, 
tanulmányainak a száma meghaladja a szá
zat,, amelyek közül a következőket emeljük ki: 
A debreceni gazdasági tanintézet gazdaságá
nak leírása és üzemterve. — A jövedelem 
fogalma és kiszámítása a mezőgazdaságban. 
— Egyszerű gazdasági ..számtartás. — Mező
gazdasági számtartás reformja — A modern 
közép, és kisbirtokok berendezése és üzemé
nek jövedelmezővé tétele. — A talaj okszerű 
kihasználása. — Vetésforgó a kisgazdaságok
ban. — Kisgazdaságok számtartása. Szám
tartási napló a közép és kisgazdaságok ré
szére. — A jövedelmi-adó törvényről. — A 
jövedelmi adónak a hadisegélyezés céljára 

. való ideiglenes részleges életbeléptetéséről 
szóló munkája. — Az uj magyar adótörvény
nek helyes' magyarázata. — 1921-ben megje-

- lent a Mezőgazdasági Kettős Számtartás, amely 
nemcsak mint gyakorlati, de mint tudományos 

- munka is ugy a -hazai, mint a külföldi szak
irodalomban méltó feltűnést keltett.. — Á 
jövedelem és vagyonadóra vonatkozó törvé-

z •—nyes—rendelkezéseknek iészlelés ismertetési 
— Tájékoztató a jövedelmi és vagyonadóról 
— s azonkívül számos mezőgazdasági becs-

Jánosnak legfontosabb t-re nyilt a 
dasági adózási kérdésekben.Mm an többi tő l 
20 éven1 át tudományosan* i - foglalkozott a 
mezőgazdaság adózási kérdésevvl, kamarai mű
ködésénél is egyik legfontosabb céljaként a 
mnzögazdasági adózás helyes gyakorlati 
megvalósítását tűzte '1rá-r£-xrt.r^- TzrrósHii-

. tartasjST .,_ 
Vjabban b?h".tóan foglalkozik az egyön^ 

I tetű. nagy tömegű egy-minő. egű búzák- Fel-
-sődonántulon való elterjesztésének probléma-
jávai, -a burgonya érsekesstés (szindikátusi 
megoldásával es a válságba juiotiVqukorrépa 

j'termelés, tejértékesilés ügyének jobbralordu-
j lásávai. 

Da dr. Ormándy Jánosnak a működési 
köre aszorosan vett mezőgazdasági kamarai 
működésén kívül kiterjed minden mezőgazda
sági kérdésnek öcszágos vonatkozásban való 
elöbbrevítelére is. Alig van olyan mezőgaz
dasági egyesfljés orszázos, % . W B V vonaU 
kozásbao, amelyben dr. Ormánd^fpános a 
maga munka részét ki ne vette voina. A me
zőgazdasági szakoktatás és gazdasági nép
művelés, a mezőgazdasági cselédség, mun
kásság, törpe és kisbirtokosság szociális 
ügyeivel, az aggkori. öregségi, rokkantsági 
biztositás kérdésével foglalkozó javaslatai 

|k országos figyelmet keltettek. Az OMGE szó
székéről tartott sorozatos tanfolyamait sok 
ezer birtokos, bérlő .és gazdatiszt hallgatta 
végig két évtized ajalt. ' 

Találóan összefoglaló kép és méltatás 
dr. Ormándy Jánosról, hogy .az elsők iözé 
tartozik a /modern magyar mezőgazdáság út
törői közölt Ritka felkészültséggel és tehet
séggel szinte fáradhatatlan mozgékonyságá
val egy negyedszázadon át ugy a katedrán, 
mint a mezőgazdasági szakirodalomban ol-
évüihetstlen érdemeket szerzett. Modern, 
szakképzett gazdagenerációkat nevelt a ma
gyar mezőgazdaságnak, a hazai szakirodalmat 
egész könyvtárra terjedő értékes alapvető 
munkákkal gazdagította. Lehet mondani, hogy 
ma hazánkban egyedül az Ormándy-Szám-
tar tás van elterjedve. A mezőgazdasági 
könyvvezetés népszerűsítése és általánosítása 
az ö nevéhez fűződik. A mezőgazdasági adó
ügyek terén úttörő szakirodalmi és. fanati
kus vitatkozói munkássága egészen kivételes 
helyet biztosit a részére.-

•Értékes tanári és szakirodalmi alkotá
sai:) kívül az ő nevéhez, fáradhatatlan és 

ésr. nem Ismerő agilitásához, szervező-
képességéhez fűződik a Felsödunántuli Me
zőgazdasági Kamara felvirágoztatása, mely-

zetni, akinek Í M 
_ — S hovava 
nyébe, amely • 
keink- Iakossagit,i 

XemsokM: 
arcán' nem lila' 
mert a teli mii 
adó, a lejáré vt 
.adóssága, a géaj 
műtrágya fizetett 
lés, •->- .'•-•;-.. 
nfatoi fizetést, t 

t anssk oincsst 

ben is. 
A nyugdíjellátás uj rendezése, uj, elvi-

ipar'cíkkek'iaW 
Az ipncS 

törni, hit a aekj 
ipartól msgvoojá 
don jöhet ba u 
ba fellendül, a I 
gazdaság teraeM 
sen juthat ki atl 
a magyar mBOsJ 
mindeu, mint i i 

Máái »1 
rettenetes vía* 
gazdasági, temt 
éppen ami •! 
miatt magas " l 
produktumain. 

A magnt 
országnak a W 
kell változni u 

-mert ha ezteiá 
A melóra 

revízió alá Wj 
kataszteri j*w* 
ugyancsak oejl 

Ne rakj"" 
ságra, mint »* 
tok miatt lela" 
kezzék a pert 
rálhi, csökkentéi 
levegőhöz |M 
mezőgazda, W 

Tehátm 
kel a gátrt 

Dr. Ora« 
idegen ebbn• 
jelölt azért, «* 
Kemenesaljái P 
let képviselője 
mert a mi « * 
tója, pártfogéi-Vj 
neki i« » W 
itt marad tó* 
gazdasági 
mezögazdsisí" 

tója, atyja, "2 
találta dr. Ori* 
ről, h o g y J W 
ez nem ogy** 
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kon kívöl 
felaagitése 

vagy azzal 
mi szolgáf-
elekkönyví, 
ekek,. köz-
okolt mér-
Untetése, "a 
ezőségének 
sí altruista 
amogatasa, 
ámo.gatása, 
ese, kisiparT 

i muukás -
és ál landó 

tékrendsze-
' Iható, igaz-
progresszív 

a, mig az 
esíék meg 
•en pedig a 
lak ügyeit 

miniszteri 
y a bo r ío -

oyen fizet 

6 még mindig téiyleges szolgálatban i l l és 
nyugdijat sehonnan nem kap. Mindenki sö
pörjön a maga haza előtt! 

Egyesek tisztán kortesfogásból vallás-
kérdést igyekeznek csinálni a választásból és 
ezzel a kérdéssel akarják a-meggyőződésében 
megerősödött választópolgárokat eltéríteni a 
a saját érdekei védelmétől. ".' 

Más időket élőnk ma, Kemenesalja in
telligens polgársága nyitott szemmel jár, tudja, 
hogy mit jelent ez a mesterkedés éppen ma, 
a választások előtt. Itt magyarok laknak, 
mindannyian egy Istent Imádunk, az Istea 
imádásában nincs külömbség köztünk. — 

Teljesen egy az érdekünk: hazánk vé
delme, mezőgazdaságunk, kisiparunk, kiske
reskedelmünk, munkásaink megvédése. Ez 
lebegjen eiottunk ma egyedül. Minden egyéb 
erőltetett mesterkedés szalmacséplés marad 
csak, melyből mag nem hullik soha az~intrí-
kusok "markába.-

Saját magának, hazájának, falujának, 
fajtájának javát, előnyét szolgálja; ha sza
vazatát dr. Ormándy Jánosra adja 

Dr. Ormándy János 
programmutja a kerületben. 

Dr. Ormándy János már bejárta a 
a kerület - összes községeit. Mindenütt 
szívesen fogadta a választó polgárság 
és programmbeszédét a legnagyobb .fi
gyelemmel hallgatta meg a fala népe, 
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Megmérgezte magát. Berge Ferencué 
alsósági lakos folyó hó 13-án sósavval meg
mérgezte magát. Még idejében. beszállították 
a helybeli kórházba, ahol gyomormosást vé
geztek rajta. 

Vizbefult gyermek. Németh Pál hely
beli kéményseprő segéd 14 éves fia vasárnap 
délután Vásárosmiskén a falu végén levő ló-, 
ban megfürdött, bizonyára mélyebb helyre 
került, ahol alábukott, kijönni nem bírt a 
vízből és ott lelte halálált. A falubeliek mire 
észre vették, a víz már téldobta. 

ezer pár cipő elkészítésére pályázatot irt ki. 
Összesen 291 pályázat érkezett. A cipők el
készítésére az ország külQnbző városainak és 
községeinek ipartestületei, cipészek alkalmi 
szövetkezetei és társulatai kaptak legnagyobb 
részben megbízást. Egyszóval nagyrészét kis
iparosok kapták, ami nagyon helyes. 

Ha'Budapestre utazik, első utja.legyen 
a fényesen átalakított és kibővített Hungária 
fürdőbe (Budapest VII. Dohány-n. 44.) menni 
Ott már reggel 5 órakor nyitnak és 1*40 
pengőért nemcsak megfürődhet, hanem jól 

A sorfronton áll a hl iodas-örvé.-
a szőlővidé-
ut egyaránt. 
-, de a gazda 
-egelégedés, 
aák mar az 

iparcikkek 
;i. a.drága 
: ihegelhe-

a drága ka-
termés, a 

ert termei-
szemben az 

ava 1 . . 
y lehet le
kezelt nagy-
. Ha szaba
di iparcikk, 

mezö-
vámmente-

ari félleudül 
- életre kap 
a vegetáció, 
imszédaink 

gyar mező
ért, mi meg 
dédelgetése 

uk gyáripari 

ja ennek az 
n ezért meg 

politikának, 
k, elveszünk, 
sújtó adókat 
megállapított 
empootjábó) 

kiigazítani. . 
mezőgazda-

kama-
lékokat ígye--
nyo-an elbi-

hogy igy 
becsületes 

lő* egyaránt. 
0 emberek-

njeiölt, nem 
zör. nem ön-

száz neves 
valasztókerü-
en ő nálunk, 
főbb irányí-
1 nálunk, sőt 

esetén is 
esz a mező-
Kemenesalja 
ratu Irányi-
ellenfele ki-
selőjelöltünk-
oldalról. Hát 
lomnál, mert 

Voltak községek, akik kótizben is 
kívánták haWasi Orsmáody^ é s ezek-is--J 
metél ten felkérték őt arra, hogy kimen
jen hozzáiuk és-beszéljen velük. 

A választókerület legtöbb községe 
i feltűnő' megkülönbözt^ésse i , igazi ma-
| gyar szeretettel, viráge.-övel, csokrok 
j halmazával lepte meg a kedves követ-
rjelöltet, autó^áH^wágkoszorükkai-fonták 

kerül , őt magát pedig szeretetéről, k i -
l-való megbecsülésről, a végletekig m e n ő 
] támogatásáról biztosította a választóke

rület legtöbb községe. * 
Általában az a helyzet szűrhető le 

i a megnyilvánult jelenségükből, hogy a 
' választókerület szavazó ós nem szavazó 
< polgársága dr. Ormándy János kir. gaz-" 
i . dásági főtanácsos személyében megta-
'. lálta azt a mezőgazdasági szakembert, 

gazdasági nagy tudóst , a beteg mező
gazdaság speciális, orvosát, akire bátran 
bizhatja, a beteget, mert bizonyára se
gíteni fog rajta. 

Most .mjr csak a választóktól, Ke
menesalja 'mezőgazdáitól függ, hogy 
akarják-e a segítő kezet, a tudós orvost. 
As alkalom most adva van, gyógyít
suk meg a beteget, mig a baj gyó
gyítható I 

H I R E K. 
Bérmalások. Gról Mikes János megyés 

püspök folyó hó 14 en vasárnap Jánosházáo, 
16 án Karakón, 17 én Egyházashetyén ösz^ 
totta ki a bérmálás szentségét. A megyés-
püspököt a hühü lakosság mindenütt diadal-
kapukkal és nagy lelkesedéssel logadt. A cell
dömölki járás határán minden esetben dr. 
Garlits Elek járási lőszolgabiró logadta és 
üdvözölte a megyéspüspököt. Janosházan 800, 
Karakón 300, Egyházashetyén 200 ájtatos 
hivő lélek vette magához a bérmálás szent
séget és erősödött meg hitében. 

Eltűnt leány. Nagy Erzsébet 27 éves 
celldömölki néma leány mull pénteken azzal 
távozott el hazulról, hogy a vásárban levő 
édesanyját felkeresi. Eltávozása óta nem tért 
baza, nyomtalanul eltünl. • 

Elvesztette pénzét Horváth Flórián ne
meskocsi lakos a mult pénteki >országosx^r*-
sárra jött Celldömölkbe a vonaton és Ott vette 
észre, hogy a mellényzsebéből eltűnt a párgá-
val átkötött pénztárcája a benne - levő 270 
pengővel együtt. A csendőrség megindította,a 
nyomozást;' 

r r ? A vasutasok laocmuiatsagükaT áugusz -
tU3 2 an tartjak körhelyiségükben.. 

Lapunk mai szániábot^helyszüke miatt 
több fontos közlemény kimaradt, amit legkö
zelebb közlünk. ; 

Szolgálati jubileum. Folyó hó 18-án 
szép közönség előtt uyujtotta át dr. Gerlits 
Elek főszolgabíró Jager Mihály, az Erdődy 
uradalom alkalmazottjának a földmívelésügyi 
rjriöiszler elismerő oklevelét. A főbíró beszé-
débeu Jiitért arra."Tiogy a regi kitartó munkát 
mindig értékelték ós további hűséges és kitartó 
munkára hívta fel a kitüntetettet Utannagróf 
Erdődy Ferenc a; Erdődy család nevében, Tö
rök Mihály erdőinéroök az uradalmi alkaua-

'zották nevében, -Csajbók. Ernő községbircV Al
sóság község elöljárósága nevében üdvözölte 
a "jubilánst, majd Bíró Kálmán körjegyző zárta 
be az ünnepélyt. .. 

Balesetek. Marton Kálmán 16 éves 
vasúti munkásnak rakodás közben, egy zsak 
cement a karjára esett Jobbkar alsótöréssel 
a celldömölki kórházban ápolják. — Kovács 
Feiéncné celldömölki öregasszony az utcán 
oly szerencsétlenül esett el, hogy eltörte a 
jobb combcsontját. Beszállították a helybeli 
kórházba. . 

Az iskolaév bezárása. Csütörtökön az 
összes helybeli iskolákban ünnepélyes .Te 
Deum<-ot tartottak, mely után kiosztották a 
bizonyítványokat. 

-Zenevizsga. A polgári leányiskola nö
vendékei szerdán délután tartották zenevizs
gájukat, amelyen a. szülők és nagyszámú ér
deklődő közönség veit részt A megjelenteknek 
nagy műélvezetben volt részük a növendékek 
zenejátékában. Az elért nagy eredmény Terézia 
Nővér nagy zeuetudását dokumentálja. 

Eladó fürészelögép. Cdldömölk -̂nagy
község a tulajdonát képező fűrészgépet eladja 
s mindazok, akik azt nvgak írják venni, ajan
lataikat július hő 15 éig adják be az elöl
járósághoz. :'-. . 

A bas teltsége, májtájéki fájdal
mak, emésztési nehézségek, gyomorbél
hurut és sárgaság a t e r m é s z e t e s 
• Ferenc Józsei< keserűvíz használata 
által megszüntethetők és az agy, a szem, 
a tüdő vagy szív felé irányuló vértólu-
lások ellensúlyozhatok. Gyomor és bél-
specialisták igazolják, hogy a Ferenc Jó
zsef vízzel különösen az ülő életmód 
következtében jelentkező bajoknál, na
gyon kedvező eredményeket érnek el. 
A Ferenc József keserűvíz gyógyszer
tárakban, drogériákban és fűszerüzle-
tekben kapható. 

. 28 ezer1 pár cipőt rendelt a népjóléti 
minisztérium, A népjóléti minisztérium 28 

gos Vendéglős Egyesület erről köriratban 
értesítette a vidéki szakosztályokat és atra 
hivta fel őket, hogy az elnökök sürgősen tá
jékoztassák a tagokat és hassanak oda, hogy 
minél kevesebb helyen mérjenek hordósört A 
beérkezett jelentések szerint az országnak igen 
sok helységében már nem mérnék sört 

A gyomorfájás, gyomornyomás, bélsár
pangás, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, te
her nyelv, kabultság. fülzúgás,halvány arcszín, 
kedvetlenség a természetes .Ferenc József* 
ké-etü'?iz használata által sok esetbuu-elmulik. 

Hét nap egyben. Országszerte'-ismerik 
-mar azt a grandiózus újságírói teljesítményt, 
amelyet a Pesti Napló egy idő ota olvasóinak 
nyújt A főlaphoz miudennap rendkívül érde
kes hetilapokat mellékel ugy, hogy az előfize
tők és ujságvásárlók egy lap aráért két lapot 
kapnak egyben! Ez a- maga nemében párat
lanul áll az egész világsajtóban és hogy milyen 
kitűnő dolog, azt mutatja, hogy az uj 'előfize
tők ezrei sietnék a Pesti Napló táborába. A 
Pesti Naplóról tudvalevő, hogy nemcsak a 
legjobb reggeli lap, de valamennyi szamottevő 

k magyar iró ezidőszerint kizárólagos joggal 
ebbe a lapba dolgozik. Hogy csak néhányat 
említsünk: Móricz Zsigmond, Babits Mihály, 
Zilahy Lajos, H--lt.it.Jenő, Földi Mihály, Mol
nár Ferenc, Krúdy Gyula, Szomory Dezső," 
Ambrus Zoltán, Karinthy Frigyes, Laczkó 
Géza, Lengyel Menyhért, Lakatos László, Bródy 
Lilly stb. Regényei a legkitűnőbbek. Legutóbb 
Bródy Lilly >A Manci, cimü regéuyét, amely
nek országosan átülő sikere volt Juuius hó 
14-íké óla közli Móricz '/.-•• .. .Matúra, 
cimü regényét. Ez a regény .Légy jó mind
halálig, folytatása, Nyilas. Misi történetének 
második Jésze, Ki ne Ismerné -Nyilas Misit? 
Es kit ne érdekelne Nyilas Misi további életei 
Ki most fizet elő a Pesti Naplóra, annak 
visszamenőleg megküldi a kiadóhivatal a 
• Matúra, eddig megjelent folytatásait A Pesti 
Napló előfizetési áia egy hóra 4 pengő", 
3 hóra 10 pengő 80 ti 1 r. Mutatványszámot 
kívánságra készséggel küld a Pesti Napló ki
adóhivatala -Budapest, Erzsébet-körét 18-20. 

HelyiUgynök, 
ki privátvevóknél jól be van 
vezetve szövött faredönyök el
adására, m a g a s j u t a l é k 

m e l l e t t felvétetik. 
Redőnyüzem, Kispest, Kisfaludy i 
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T u d n i v a l ó k 
a képviselő választásra. 

A celldömölki országgyűlési kép
viselő választókerület részére megalakí
tott választási bizottság tudatja, bogy a 
celldömölki választókerületben a válasz
tás napja 1931. évi június bó 28 ika, 
a szavazás megkezdése pedig reggel 8 
óra. A szavazás az alábbi helyeken 
történik: 

Celldömölk nagyközség I. válasz-
- tókerflletében, mely magában foglalja a 

46. sz., 47 b. és 48. száma máv. vas
úti őrházakat, a Bisiczky, Botond, Erzsé
bet, Ferenc József-utcákat, felsőbüki Nagy 
Sándor, Gyarmathy terekej, Géfm-utcát, 
Horthy Miklós, Hollósy tereket, Hunyadi, 
Kossuth Lajos, dr, "Király János, Kis
faludy utcákat, Máv. telepet, Marcali, 
Radó, Rédei és Rózsa majorokat, Pápai, 
PálG, 'Pozsony utcákat, Szentháromság
teret, Széchenyi, Tisza István, Tátra, 
Tompa Mihály, Temesvár, Vásártér, Vö-
rösmartby, Wesselényi ISs Zrinyi utcákat, 
a szavazatszedö küldöllség elnöke Wim-
mer Lajos, Ii. elnöke dr. Pintér József, 
jegyzője Dezső Lajos, h. jegyzője Joó 
FéTéTicTTEzen szavazatszed? küldöttség 
a községháza I. emeletén a tanácsterem
ben müKödik. — A II. váIasxtó körbej 
mely magában foglalja az Arany János, 
Arad, Árpád, Baross, Batthyány, Báthory, 
Berzsenyi, Deák, Dulovics Árpád, Hor
váth Elek, Kassa, Kinizsi, Klebelsberg, 
Koptik Apátur, Kolozsvár, Kölesei, Nagy
várad, Nádasdy, Nemesdömötki utcákat, 
OstíTy teret, Petőfi utcát, Pórdömölköt, 
Rákóczi, Sági, Schwőder Ervin; Szent 
Imre herceg, Uzsok és Vak Béla király 
ulcákat, a szavazatszedő küldöttség el
nöke Nagy Lajos, h. elnöke Supala 
Vilmos, jegyzője Dénes Ernő, b. jegyzője 
László Gyula. Ezen II. szavazatszedő 
küldöttség működési helye a polgári 
fiúiskola tornaterme. Ezen község egész 
terü'eléii a csend és rend fenntartásáról 
alulírott választási elnök gondoskodik. 

Januháza nagyközség. I. választó 
körében, mely .magában foglalja Berzse
nyi Dániel utcát a 4-es számtól kezdve, 
a Temelő, Apponyi Albert, Vár, Mátyás 
király, Széchenyi, Károly király ulcákat, 
a Honvéd teret 3. számtól a 12. számig 
bezárólag, a Kossuth teret 2. számtól 
60. számig bezárólag, a szavazatszedö 
küldöttségí elnök Egressy Ferenc, aki 
egyúttal hivatva vad a csend és rend 

. fenntartásáról is gondoskodni, h. elnöke 
dr. Eberhardt Mihály, jegyzője Horváth 
József, h. jegyzője Pogány Jenő. Ezen 
szavazatszedő küldöttség a róm. kath. 
iskolában működik. Ezen nagyközség 
II. szavazó körében, mely magában fog
lalja a Levente, Bercsényi, Hunyadi Já
nos utcákat, Újtelepet,. Fiumei utat, 
Árpád fe|edelem, Szent Imre, Zrínyi 
Miklós,. Szent László utcákat, a Kossuth 
teret Mől 37. számig bezárólag, Batt
hyány utcái, a Honvéd tér 1. és 2-ős 
számát, Sümegi utcát, Jókai Mór utcát 
(Stern-féle téglagyár is}, Pelőfi Sándor, 
II. Rákóczi Ferenc, Arany János utcá
kat, a Berzsenyi Dániel utcából a 2-<s 
számot a Körtvélyes majort, szavazat-
szedő küldöttségí elnök Gyarmathy Sán-
dor, h. elnök Szerdahelyi Ferenc, legy-
zője Waginger Ferenc, h. jegyzője^zajiL 
Ferenc, működési helye a tanácsterem. 

Alsóság községben a szav. küld 
elnöke Biró Kálmán, h. elnöke B. Han-
zsér Lajos, jegyzője Fehér József, h. 
jegyzője Kovács József, működési "helye 
a községháza. 

Izsákfa községben a szav. küld 
elnöke Tungli Antal, h. elnöke Fülöp 
Ferenc, jegyzője dr. Somgyi Ernő, h. 
iegyzője Maioone Géza, működési helye 
r. k. iskola. 

Boba Sözségben a szav. küld- el
nöke Tompa .Uszít, n. elnöke Szeles-
tey László, jegyzője Csirkovics Kálmán, 
h. iegyzö Baráth Dénes, működési helye 
a községháza.-

Remeskocs községben a szav. küld 
elnöke Horváth Lajos, h. elnöke Baráth 
Kálmán, jző Török László, h. jző Hajós 
Ferenc, működési helye a községháza. 

- Kemenespálfa községben a szav. 
kiüld elnöke Tompa Lajos, h. _ elnöke 
Tungü András, jző Boros Károly, h. jző 
Huszár Jenő, működési h»lye a község
háza. "" , Í:". • 

Karakó községben a szav. küld. 
elnöke Varga József tanító, h. elnöke 
Komáromi István, jző Köves -Endre, h. 
jző Rózsa János, működési helye a köz-

j/,6 Kovács Kálmán, működési helye a 
községháza. 

Tokorcs községben H szav. küld. 
elnöke Szabó Antal, h. elnöke ifj.Kovács 
Sándor, jző Rákosi Jenő, h. jző Mórocz 
Lajos, működési helye a községháza. 

Magyargencs községben a szav. 
Ifuld. elnöke dr. Magyar István, h. elnöke 
ifj. Nunkovics Dénes, jző Péler Pál, h. 
jző Kovács József, mffködési helye a 
községháza. ^- _ 

Kemeneshögyész községben a sz. 
küld. elnöke Hátzky Egon, h. elnöke 
Döbrönte Ferenc, jző Berényi Márton, 
h. jző Janzsó Kálmán, működési "helye 
a községháza. V_ 

Kemenesmagasl községben á szav. 
küld. elnöke Erdélyszky Emil, h. elnöke 
Guóth Gábor, jző Tóth Lajos, h. jző 
Sándor József, működési helye a köz
ségháza. ' i 

Szergény községben a szav. küld. 
elnök': Németh Lajos, h. elnöke Szédey I 
Ferenc, jzó Majsa Lajos, h. jző T. Mol- l 
nár Lajos,, működési helye a községháza. , 

Pápöc községben a száv. küld. el
nöke dr. Vass Gyula, b. elnöke Hor-
váth István, jző Petrovits József, h. jző 
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J-küféV elnöke Gyarmathy Béla, hreluOae ) 
Berta Vitus, jző Simon 'Ferenc, h. jző 
Marton László, működési helye a köz
ségháza. • 

Keled községben a szav. küld el
nöke Pajor-János tanító, h. elnöke So-
ponyai JözsefT^jző Kelemen IslvárTlf 
tiszt, h. jző Bálint Kálmán, működési 
helye az áll. isk. 

... Duka községben a szav. küld. el
nöke László Dezső, h. elnöke Boros 
József, jző Németh Antal, h. jző Vida 
Béla, működési helye &vküzségháza. 

Kissomlyó községben a szav. küld. 
elnöke dr. Hegedűs János, h. elnöke 
Papp Károly, jző Gőz Béla, h. jző Mórocz 
Sámuvl, működési helye á községháza. 

Kiskocsit községben a száv. küld. 
elnöke Sebestyén Ferenc, h. elnöke 
Sebestyén Dávid, jző Vargyay Gyufa, 
h. jző Havassy János,, működési'helye 
a községháza. 

Nagyköcsk községben, a szav. küld 
elnöke -Haraszthy István, h. elnöke Czi-
rók Ferenc, |ZŐ ijolpert József, h. jző 
Vajda" Samu, működési - helye a r. k. 
Iskola. " . 

Kemeneskápolna községben a sz. 
küld elnöke Karáth János, h. elnöke 
Török Géza, jzö Nagy Imre, h. jző Hor
váth Károly, működési helye a község
háza. 

Egybizashetye--községben a szav. 
küld. elnöke Szalay József, h. elnöke 
Szita Ferenc, jző Kiss József, h. jző 
Welter Sándor, működési -helye a köz
ségháza. f - i . 

Borgita községben a szav. küld. 
elnöke Joó István, h. elnöke ifj. Tóth 
József, jző Kovács István, h. jző ifj. 
Varga Sándor, működési helye a köz
ségháza. ; -

Kemenesmihályfa községben a sz. 
küld. elnöke Gősy Ferenc, h. elnöke 
Ősze Lajos,' jző Berkes János, h. jző 
Cser-Lajos, működési helye a községháza. 

KemenessömjéB községben a szav. 

Takács Kálmán, működési helye a jegy 
zöi iroda. 

Rábakecskéd községben—a- szav. 
küld. elnöke id. Varga István, b. elnöke 
K Ö B C Z Ö I István, jző Benkő Gyula, b. jző 

I Nóvák Mihály, működési'helye a.Nép
háza. 

Kenyéri községben a szav. küld. 
elnöke Háyden Sándor, h. elnök < ifj. 
Tóth József, jzö Polyanecz Ferenc, h. 
jző Nathera Sarolta, működési helye az 
iskola. '. 

Nagyslmonyl községben a szav. 
küld. elnöke Fekete Károly, h. elnöke 
Kiss János, jző Bálint Károly, h. ;ző 
Oszkó József, működési helye a köz
ségháza... __C 

Alsómesteri községben a szav. 
küld. elnöke Bárdossy Zoltán, b. elnöke 
Simon Géza, jző Gaál Sándor, h. jző i 
Szabó Lajos, működési helye az ág. n. j 
ey. isjpjta. " ' • - _.. 

Felsömesteri községben a szav.'1' 
küld. elnöke Papp Sándor, h. elnöke \ 

[-Csajbók Elemér, jző Patyi György, h. jző j 
Töpler Ferenc, működési helye a r. k. 
iskola. .• 

Vtinöck községben a szav. küld. •! 
elnöke dr. Spíssich László, h. elnöke 
László János, jző Háry Lajos, h. jző j 
Székely Norbert, működési helye a köz- ; 
ségháza. 

Kemenesszentmártoi községben a ! 
szav. küld elnöke Gindly Márton, h. : ' 
elnöke Szánthó Gyula, jző Patyi László, ,. 
h; jzö' Erős Kálmán, működési helye a j 
községháza. 

Mersevát községben a szav. küld. , 
elnöke koltai Vídos Dániel, h. elnöke t 
Pálfy István, jző Horváth Ferenc, Ii. jző | gg 
Guigiczer János, működési helye a -köz- i l _ 
ségi iskola. - j 

Ostfiyasszonyfa községben a szav. 
küld. elnöke Károlyi Endre, h. elnöke 
dr. Németh Sándor, jző Németh Sándor, 
h. jző Rózsa János, működési. helye-a 
községháza. 

Csónge községben a' szav. küld, 
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elnöke Bárdossy Gyula, h. elnöke Bár-
küld. elnöke Papp Sándor, h. elnöke J dossy János,.jző Fehér Ernő, h. jző Állandóan 
Sebestyén Lajos, jző Kovács Károly; h. v Szabó Dezső, működési helye a köz- " 
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