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K E K E N E S A U A 
Megjelenik minden vasárnap reggel. 

Előfizetési ár : negyedévre 2 pengd,'leiévre 4 pengő, 
egész évre 8 peugo. 

H l r d r t é » dija « lora fUaZand». 

" P O L I T I K A I L A P . -
Felelős szerkesztő,és kiadó: 

DINKOREVE NÁNDOR. 

Szerkesztosey.es kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Ol ldoi . i köc 
Ide iolézeodok a szeiiumi reszt illető köztem i^eTT 

hirdetések és mindennemű péozillétékt-k" 

T i z e s z t e n d ő . 

A nagy mindenség életét tekintve, 
csak egy rövidke perc, egy tovasuhanó 
pillanat, de a mi kicsi, szúk keretű élé-
tünk szempontjából nevezetes, örökem-
lékü időszak : az elmúlt tiz esztendő. 

.Nemcsak az egész emberiség; ha
nem ""nemzetünk torteaelme, életünk e 
csodálatos vetülete is azt mutatja, hogy 
nem a nagy férfiak teremtik a nagy 
időket, hanem az élet jelenségei, törté
nései hozzák létre, szólítják elő az idő 
vezető emberét, irányító egyéniségét, 
hogy elhivatottsága tudatában, maradan 

I volt. De az egyetlen helyes ut, mert ha 
nem igy~ lennej nem menne utána '.áz 
egész magyarság ösztönösen, feltartózha-

í tatlanul immár tiz esztendeje. 
+ Ha történelmünket végig lapozzuk, 
•: nem találunk még ilyen tiz esztendőt, 
j Valósággal végig éltük ezen idő alatt a 
I nagypénteki megfeszittetést és ""húsvéti 

nem kivan hatunk lehetetlenségeket. És 
ha a jubiláns az Ígéret földjére nem is 
vezethet el bennünket, tíz éves munká
jával biztosította . számunkra azokat a 
feltételeket, melyek fönnmaradásunkat-és 
érvényesülésünket lehetővé teszik. 

Ha visszatekintünk a tízévi munkára. 
látjuk tan eredményekot. Miniszterelnök-

dót, örökbecsűt alkosson és alkothasson. 
Tiz esztendővel, ezelőtt, mikor a 

nemzet még teljes fájdalmában ott vo
naglott megcsonkítva és egész teste a 
vörös lángtól megégetve a lét éa nem 

. feltámadást. Az előbbit ellenségeink bosz-
' szuja hozta: ránk, az utóbbit pedig a 

Mindenható kegyelme által Bethlen Ist
ván biztosította számunkra. Tán egyetlen 

| politikus volt, aki hitte és hirdette, hogy 
a megfeszített magyar igazság húsvéti 
győzelmes feltámadása nem várat ma-

sége kezdetén, midőn a közállapotok 
igen kedvezőtlenek voltak, legelőször is 
megteremtette a jogrendet, gondoskodott 
a jogbiztonságról és jogegyenlőségről, 
megszüntette a forradalmi szellemet és 
uj 'életet adott a jogeszmének, jnely 
egyedül képes, az egyéni akaratot a kó-

lét határán, fekete halálszakadék előtt, 
jött egy férfi, lelkében különös, eltitkolt 

gára időtlen időkig. 

Pihenés te len volt Bethlen István 
gróf tízéves munkája és ha az ígéret 
földjére nem is vezette el a magyaraá-

sejtések, hogy vállalko/.zék-a lehetetlen 
nek látszó kátváriás szerepre, nemzetünk 
megmentésére. Kelétről jött, hogy haj
nalt teremisen, hogy fény legyen ott, 
ahol alig mertek hinni az élet lehetősé
gében. Egy sülyedó hajón megtartani _a 
nyugalmat, egy-két' 'deszkaszálon élet 
mentéshez fogni akkor, amikor már a 
halálthozó hullámok ölelik össze a jaj-

I gatókat;- emberfeletti feladatnak látszik. 
I: Erre a .nagy munkára vállalkozó férü 
I a minden idők egyik legnagyobb magyar 
j embere: gróf Bethlen István. Cél. eszme 

gondolát egy -e.- mélyben s történei .ünk 
egyetlen irányítója ma ói Akikkel együtt 
indult el a mentés munkájára, legna
gyobbrészt kidűltek a sorból.-.Nem csoda. 
A munka óriási volt. Homok, pusztulás, 
nyomor és reménytelenség volt ott, ahol 
egykor jólét és boldogság uralkodott. A-
kommunizmus őrült tombolása "a társa
dalmi osztályok^ között megtartotta az 
egységet. így. a munka még^iahezebben 
indult meg. Az ut, melyen elindult és 
elindította nemzetét, járatlan, tövises ut 

got, de munkája' biztosította azokat a 

véuyesülését lehetővé tették. 
i Gróf Bethlen István 1921-ben, a 

világháború négy díoíóséges, de.vesztes 
' sógteljes évei, a. forradalmak, a román 

megszállás, melyet betetőzött egy min-
. den emberi igazságot aroulcsápó béke

kötés, a trianoni diktátum, egy terjesen 
kimerült, kirabolt, társadalmilag is széj-

_jeihuzó "országrészt talált itt a-hajdani 
szép Magyarország helyett. 

A rotno'ion uj eletet kellett terem
teni, az elcsigázott lelkekbe ".bizakodó 
optimizmust kellett önteni és hogy ez 
meg. is történt, annak igazolása - a tiz. 

zület rendjével összhangba hozni. A 
pénzügyi szanálás, a felsóház reformja, 
a súlyos nehézségekkel küzdő - és nem 
mindig kedvező atmoszférában végrehaj
tó tt^oldJHrtOjkj^f^^ 

—esztendő és csonka hazánk mai hélyzeltt. 
Igaz,- hogy nem lehet dicshimnu-

j szokat- zengedezni ebben a gazdasági 
í nyomorban sínylődő világban, de ez 
1 világjelenség és' amikor tengernyi nélkü-
j lözés. az osztályrészünk, amikor a vílág-
• serpenyőjében sistereg, ropog a világ-
' gazdasági helyzet válsága, amikor a vilag-
j háborúból győztesen kikerülő országokban 
; sok esetben rosszabb a helyzet, mint 
! nálunk, akkor Gsonkamagyarországban 

lítikai .helyzetet és ezzel Magyarország 
hitelét a—kai földön megszilárd itotta. Itt 
van a földtehermentesitési törvény, mely
hivatva van segíteni a bajba jutott gaz
daságokon. 

Külpolitika] működésének talán leg
szembetűnőbb eredménye volt az elcsi
gázott és lenézett kis országnak az egész 
művelt külföld általi megbecsülése és 
néhány 'nagyhatalomnak: Olaszország, 
Anglia, Németország barátságának meg
szerzése. Törökországgal, Ausztriával való 
gazdasági he yzetünk tűrhető kiépítése. 

Miután megerősítette a jogrend alap
ján az államhatalmat, a gazdasági és 
pénzügyi téren folytatta az ujjáterenités 
munkáját. így azután megszűnt a pén 
zűnk romlása, fel lett állítva a Nemzeti 
Bank, .valutánk stabilizálódott, a jóváté
teli kérdések rendezettek lettek, mind
ezek a haladásnak mérföld kövei, a po
litikai bölcsesség és megfontolás bizo
nyítékai, melyért hálás lehet neki a 
nemzet. 

Kétségtelen, hogy a mai nehéz vi
szonyok között súlyos közgazdasági ba
jaink vannak és tagadhatatlan az is, hogy 

A kétméteres ember. 
Irta: P in tér Faranc. 

—•—— Néha napok mulo-tk eu amíg egy 
kétméteres emberrel találkozunk. Pedig igazán 
nem vagyok szórakozott ember -és alaposán 
körülnézek az utcán. A fekete bundás férfi 
megvetően nézett el kopaszodó, megtört kí
sérője, feje fölött, a rövid ki.-emberke kemény 

triton" niitársának a könyökéig 
ért. Fájdalmasan és irigykedve pislogott fel a 
rövid emberke a tömegből kiváló Góliátra, 
akit a sors különös tréfás szeszélyből Pará
nyinak nevezett el. Mondanom sem ked ezek 

HrtéfirJiogy a kis ember a tekintélyes Nagy 
névtár hallgatott. Tulájdonképen ez az ellentét 
hozta őket össze és titokban irigykedvé hall
gatták egymás nevét. Dé ezt a hilját nem 
lehetett többé' kijavítani, szerencsétlenségre 
még csak bérn-fs-magyarosithatták a nevüket. 

HÉépzelóLel^rojt érzek, mikor villa-- Ti, tflrpi 

számát jelző tábla van. A moziban görcsöt 
kapok, mert a mozisok azt szeretnék, ha min
denki a Gnlivor törpéje lenne, hogy minél 
több embert zsúfoljanak össze egy előadás
ban. Csodálom, hogy nem kérik meg a kö
zönséget, hogy a térdeit hagyja otthon; mikor 
moziba megy. Az autóbuszt J egyáltalán nem' 
nekem találták ki. Általában nincs szerencsém 
az autókkal, mióta Forddék föltalálták azokat 
a kalap skatulyákat, amiket hencegve Ford-
kocsioak neveznék. 

Azért mégis fölemtló ha igy 
Sóhaj-

mosba ülök és elfelejtkezéin magamról, sietek 
leszállni és beverem a homlokom pontosan 

érzés, 
kimagaslik az ember a tömegből I — 
tott Nagy." • -

'•— Ugyan kérlek, mi gyönyörűség abban, 
hogyháT'errdégségbe mész, szives mosollyal 
letelepítenek egy filigránt székre, úgyhogy a 
térdeid körülbelül á szád magasságába jutnak 
és szórakozásképen bámulhatod a háziasszony 
feje telejéL Nem, hidd et, ez szomorú dolog. 
Ti, törpék egészen máskép latiatok az életet 
Szeretnék magam is egy kisséjesülyedni.hogy 
a fülem az emberi hangokkal egy magasságba 

tyek Lker0ljöPT-mer4-rno5t ugy érzem magán 

egy toronyőr, akihez az élet igazi zenéje csak 
zűrzavaros zsibongás ként hat föl. 

- - — Ja, ja, könnyű neked, de képzeld él, 
hogy az utca sarkoknál állandóan beleszaladok 
mások gyomrába Az ejész utcából csak rész
leteket latok, mert ha egy jól megtermett.. 
ember kerül elém, elfogja előlem tökéletesen 
a kilátást. Arról nem is beszélek, '• hogy ha 
valahol csődület támad, mar a másodíkJLsor-
ból is csak'ngy látom, ami történt, ha lábnj 
hegyre állok,: Amellett >5Serctet"gyülésekrB "= 
járni és soha sem sikerült még látnom a szó
nok arcát A moziban elém ütnek, rendesen 
párok ülnek elem, ahogy a lámpa elsötétül, 
összehajtják a lejüket és így maradnak, elfödve 
előttem a kilátást, mindsddig, amíg a lámpa 
újra ki nem gyullad .Nett ember maga< 
szokták mondani rám és 'jóakaratúan mo
solyognak. 

— Hat nevetni fogsz : a múltkor épen 
akkor értem az elemi iskola elé, mikor az 
első osztályos gyerekek kijöttek. Egy pillanat 
alatt elnémultak, megfagyott szegénykékben' 0 -

dot—a.szörnyetegre • -
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az ország a kormányzóitól sokat kivan 
éa remél, ezeknek" a bajoknak orvoslása 
szempontjából. De ha felállítjuk ebben 
az irányban követelményeinket, ha fcte 
vácink azt, hogy a közterhek snlya eny-
hittest>ék, hogy a kiadások keretei s zü - ' 
kittessenek, elsősorban és a legtöbb ki
látással a miniszterelnöktől remélhetjük, 
mert e téren teendő intézkedéseknek is 

• alapja a rétid, a fegyelem és a itotv-J 
mányzati stabilitás, amely gróf Bethlen ! 
István személyében nyer kifejezést. I 

Röviden összefoglalva, gróf Bethlen 
István kormányzata erősítette, az állam
hatalmat. Vagyis gondoskodott árról, hogy 
a társadalom felett egy oly önálló eró 
tudott megalakulni, melyben meg van a 
képesség a [társadalom életét egyeteme
sen irányítani és igy alapos reményünk 
van arra, hogy ezen politika folytatásá
val Isten, segítsége mellett mihamarább 
be fog következni, ami a magyar ember
nek legfőbb vágya és törekvése... 

•államilag ellenőrzött te
lepen, Rip. Portalis ala
nyon, olaszrizling, po

zsonyi fehér dbja 15 fillérért, saszla 20 fillérért-Rip. 

Másfajok Is vannak. Az oHyányok fajazohosak. 
Kapható: Bárdossy Zoltán földbirtokos telepén 

A l a ó m e s t e r i b e n , 

H l R E K. 
Koronagyülós. A kemenesaljai. r. kath-

esperesí kerttlet papsága majns 6-án Ostffy-
" assznnyfán tartja méz a? évenként tartani 
szokott kórooagyfllését; 

István, a 8ethania titkára. 4. Ebédidó 1—2 ! nyebb lehetőségekből a 
óráig. 5. Ebed otm kirándulás a Sághegyre, j rémtettek meg. Külön 
Szabadtéri játékok. 

Vasati durrantyuval játsro gyermekek 
szerencsétlensége. R- lner István munkás 3 
gyermekét Istvánt, Aladárt és Sándort sajná
latos szerencsétlenség érté. Folyó hó -13 án 
játékközben kivetődtek a pályaudvar Környé
kére és ott dinamittal megtöltött vasúti dur-
rantynt találtak. Ez a durraotyu a vasúti szol
gálatban arra való, hogy veszély esetén a sin 
fejére kapcsolják és a mozdony, vagy más 
jármű kerekei súlyától eldnrrannak és ilyenkor 
a mozdony vagy más jármű vezetője. tudo
más szerez arról, hogy előtte valami veszély 
van. Ett a durrantyut a gyermeket—hazavit-

bsti 
onnan. J A , 
rüzése . 
n<fco, mit j a ; 
Ságokért 

'••ütehb uu, ' 
mindenfelé-, 
'tíí jotott a 

14-én este , . , 
latozott r 
Innét <u 
Tóth Hajdúi 
hol elvette U Í , J 
darab 10, 
mégis v i a 

közben" tortént I 
"•arját. R J U U , 
•esz. ideje elB 

felett. 

megszökött 

[mulatott, kö-
ísszaeső bfl-

szélhámos-

leg'őbeh mu-

lehető legjobbat te-
dicséret Sm;dák és 

Déry diszletező munkájának. Em itésre roé'tó 
legteljesebb elismerésünkkel Kirpondy. Iius 

j zongoraművészeié es tökéletes kísérete. Ami 
I azután az alakító ós énektehetségeket, a pik-
I torok .ecsetjét, a kiséret zenéjét' az előadás 

eletére hivta és nevelte, az Uh áj; Jgazgató 
tivétéles talentumaik*- nagy- éá- hozzáértő—^gg^"^ 
munkájával elénk varázsolt egy valódi \)pe- i . 
rettet: a Dillárkirálynö-t. Részünkről óhajtjuk, OT 

tegye programmjava a-Kalh. Vegyeskar, hogy 
a műitedveló'k számára olyan nehéz műfajjal 
többször szerezzen nekünk örömét, de egyben 
szerényen kérjük: ne a Dollárkirálynő világ
nézetével. —' Ma vasárnap este közkívánatra 

j/ós élvezői a Kath. Vegye.skar nagyszerű.Telje-
i silményeinek. Leiaruyobb öröme es' büszkV 
j sege az volt. hogy művészi kiser-trt i.yiijisnn 

á nagy ünnepek. Hagy napok. hturg ajaboz és 
riegyéspOspök címzetes kánonukká . I . 6 0 " ' oldja fel áz flróiniupok érzelmeit. Mel 

Tisza István emleklakoma. A Tisza 
Istv.in Társaskör Tisza láván szúlelésnépjá-
nak évlorduója a!kainabol április hó 22-én 
rendezi a szokásos em ók vacsor.it. Az emlék-
láki. a (ii várrB'gyénkből. B.'ka .y t-uán-n-yuA-
főispi i• <• i jfr. Pn inits Feieuc kormanyfota-

- nác-o—v-^zaeit-ré -zt : 

Kinevezés. Antal Lajost,Somlóvásárhely 
köz- g esperes-plébánosát dr. Rott Nándor 
ves. orenu 
nev zt- ki. 

A misszió megújítás mélységesen nagy 
hatásának ê y kj- epizódja volt RÍ,hogy egyik 
emi- •rtársooknak léhaoy éve eltűnt faja es ! 
szer ) az idén, a missziók ulau visszakerült j 
régi li-lyare. Gazdája, aki mar talán régen l 
elfe' jiette kárai, egyik reggel arra ébredt, | 
hogy laja és szene ugyanabban a mennyiségben | 
megint a régi helyén vau. 

Ev. Ifjak konferenciája. A Kemenesaljái ; 
Eva.g. Egyhazinevye Belmist.zioi Egyesülete ! 
1931. évi máias hó 10 é.i tartja C-tldömöl- i 

lék és a lakásban kalapáccsal verni kezdték. 
A kalapács su'ya alatt a patron felrobbant 
és á három gyermeket súlyosan megsebesí
tette A súlyosan, sebesült gyermekeket be 
szá|litntták a helybel i korházba': . 

Dollárkirálynő. Többször voltunk tanuí 

¿111 
és nem t | 
széke, föl, 
'egyen mig, 
hetenként e 
egy pohár I 

József vitet I 
és májbetegek^ 
ez minden I 
san hat. A 

megismétlik a Dollarkirályuőt 8órai kezdettel. 
Pályázat a vasúti forgalmi., dijnoki ál

lásokra. A lláv. igazgatósága .a foíyo .évben 
is több forgalmi dijnokot fog felvenni. Pályáz
hatnak olyan nőtlen férfiak, akik. 23 ík ' élet
évüket még nem töltötték be és középiskolai 
éfetlséiii vizsgát tettek. -A sajátít ezlllog irt ég 
t P 60 fillér, s okmáuybeiyeggel el.atolt ker-

I93T áprHls 'vényt legkésőBB IJJ31. évi" 
kell a May. igazgatóságához cimezvw beadni. 
A pályázóit*-'Sorából kiválasztott folyamodókat-

bikesen kedvtelésből foglalkoztak a !fiiá'giéne- j 'esti és szellemi a kaimasságuk. t:ieeá.,apnasav 

| kekkel is. Hallottuk eu-ket'.az iskolaiikivüii l végett felvételi vizsgára- rendem b- Buda-
| uépművelésben, üti halig itiuRv tjiioai szerenád.- j pestre. Az alkalmasaknak talált folyam!,dók 
I jait a Klastromná1. Sokra tartottuk, nagyra | közül a (elvételre kijelölteket havi .103 pengő 
j ér'tékeltilk énekraűrészetfit. Most íme rmod.-n i díjazással fogjak az ország külö: böző he yeirr 
i várakozáson- felül m-giep-tt. bennünket ' égy ' vidéki-állomásokra felvenni és gyakorlati ki 
i nehéz operettel, uavivet már rég-u oe-m. lat { 

tünk rnflkedvelókué. Veszett munsáiuk meg j 
érdemli a .1? ekoniotyabb méltatást. Meglepően 

I jó volt a sz"repiök alakítása a/, inek e.-moz- ' 
dulal művészetében. Mennyire eltalálták az 1 

ii wrelt_aajátos technikáját.- Milyen könnyed | 
volt fellépésük, biztos az énekük! Az előadás-

"gyógyszert 
szerüzletekbeoj 

Akik a 
Az ikrek i 
érdekes illi 
száma; amelj | 
dag. 
24 fillér. To'«i| 

-tiz-
-ért bermenlvt L 
Vihiglerikoni fel 
oldalas, többszáil 
kötetet 

kban és fű

kön I I . egyházmegyei ifjúsági konferenciáját, | j , v a t P l o t é r R ( ; , L 3 Í ¿ 3 Horváth Fereuc tették | 
melyre minden evang, ifjat és az evangéliumi 1 „ e | 0 D b i 0 , g a „„epében, az utóbbi John 
szellemű ifjúsági munka mindenbaratjat sze- Couder alakjában. Átélésük, gesztusaik, alaki 
rétetettel meghívja és várja. Programm: 1. 
Reggel 8 órakor gyülekezés az Arpád-ntcai 
iskolánál. 2. Délelőtt 9 órakor ifjúsági isten
tisztelet. Prédikál Molitórisr. János esperes. 3. 
Előadások az Aipádatcai . iskolában. Délelőtt 
11 l - ig : a) »Koravén ifjúság.* Előadja Töl-
téssy Zoltán K. 1 E. titkár, b) .Gyáva ifjú
ság.* Előadja Szabó István kemenesmagasii 
lelkész. 0) >Diadalmas ifjúság.. ElőadjaSallay 

Rettenetes t ' ^ 
Közben megérkeztek a Lánchídon ké

résztől az Alagútba. Az Alagút bejáratánál 
dübörögtek az autóbuszok, a lármába azon
ban gyereksikoltás-vegyOlt, utána Parányi egy 
nevelőnőt pillantott meg, aki kétségbeesetten 
ráncigált egy kis gyereket A kisfiának kezé
ből kicsúszott a piros léggömb szalagja és a 

, fáradt gömb lassan a levegőbe emelkedett 
Parányi, a kétméreres ember nyugodtan utána 
nyúlt és kényelmesen két ujja közé csíptette 
a makrancos léggömb spárgáját, aztán diadal-
mas mozdulattal átnyújtotta - a kisfiunakrX 
gyerek bámulva nézett rá, mint egy hatalmas 
Istenre. A nevelőnő hálásan kezet akart nyúj
tani Parányinak, de az önfeledt pillanat köz
ben kieseit kezéből a ritikfil, kinyílott és va
lami fényes tárgy elgurult az Alagút gőtét 
járdáján. A hatalmas ember megzavarodva 
állt meg és azon toprengett, hogy négykézláb 
ereszkedjen-e, mikor Nagy már föl is emelte 
a fényes háta tükröt és utánozhatatlant, 
könnyedén átnyújtotta a nevelőnőnek. A ne-

-—Tetonó éa Hagy rwmnáznek^Parányl 
blazirtan és megvetően elnézett a fejők fölött 
az Aiagot idefenyesedő kijárata feli." 

tó 
művészetok valósággal éreztették, mi is a 
színművészet Precíz, biztos éneklésükkel Pet-
rovícs Irén, tjagy József, Déry Géza elismeré
sünket vívták ki. Nem szabad megfeledkez
nünk Szabó Anuus bájos és tökéletes játéká
ról sem. Smedák Ferenc, Nits Lajos, Farkas 
Jenő, Taschher Géza szerepükben elevenen élő 
színei voltak az előadásnak.-Tökéletesen egé
szítette ki az előadást Vajai Fáni szerepében. 
A dekoráció: az irógépes lányok és kozáknők 
kara ögyesen szegélyezte a fölvonásoka't. A 
kosztümök a rendező művészi ízlését és r 

a díszletekben meg elérték, hogy a legszeré-

képzés'végett "a végrehajló külső s-ölgáiatlioz 
beosztan., azután-pedig az előirt szakvizsgák 
leiétele után a vasúti tisztképző lanlolyainra 
berendelni. Felvételre vonatkozólag bőv. bb 
ínlormáció az állomásokon szerezhető. 

Körjegyzöválasztás Aitóságon. C ütör-
tökö v ilt Alsóságon 1 U. -zyaő vilasztái s 
a 9 piyázó közül Biró Kálmán alsósági adó-
oBTí jegyzőt, néhai dr. Biró István- Vasvár-
megyé volt árvaszéki elnökének fiát válasz
tották még 54 szótöbbséggel. 

Iparengedélyt nyertek. Pungor József 
jánosházaí lakos bognár iparra, özv. Hoflmaon 
Adollné jánosházai lakos borkereskedésre, 
Meszler Mihály jánosházaí lakos cipésziparra 
és Varga Sándor kemenesmihályfai lakos ci 
pész iparra nyert engedélyt 

• A jó felebarát. Folyó hó 13-án Lesen-
ceistvándon dolgozott Tóth Hajdú István nap
számos, ahol ó dolgozott, többen is voltak 
munkában s a munkaidő alatt kabátjnkat egy 
üres helyiségben 
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este 9 órakor Szombathelyen az asztaltársa
ság székhelyen Kegloritj -Pál éttermében baj
társi összejövetelt tart, amelyre az összes 
volt 83 as altiszti éa legénységi bajtársakat és 
b. családjait — bem tagokat is —szeretettel 
meghívja. A leleplezési ünnepélyen az asztal
társaság testületileg vesz részt és koszorút 
helyez el. .Felkéri a volt össze, altiszti és 

L legéoységi bajtársakat, hogy az összetartozás-' 
oak kidomborítana végett, a leleplezési napon 
—* májas 3 án — délelőtt 9 órakor az asz-
taltársaság székhelyén Keglovits étteremben 
gyülekezzenek, ahonnét a bajtársak zárt so-

| rokban az ünnepély színhelyére vonalnak. Az 
j . ünnepély befejezése után pedig családi Össze-
i jövetel lesz, az asztaltársaság székhelyén, 
I amelyre a bajtársaknak éa családtagjainak 
-! megjelenését kéri a vezetőség. ' 

Soffór-tanfolyam. Állami gépjárómüve-
zetöképző (»offőr) tanfolyam nyílik meg a m. 
ki i . Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet ke
retében május 11-én este 7 órakor, az ínté» 
zet Budapest, VIII. Jozsef-kflrut 6. szám alatti 
helyiségében. Beírás naponta délelőtt ,9—1, 
kedden és pénteken délután 5—7 óra között 
az igazgatósági irodában, ahol a felvételhez 
szükséges űrlapok a hivatalos órák alatt elő
zetesen beszerezhetők; ' Az igazgatóság. 

Nyerskoszt. Il-ik kiadás. A nyerskoszt 
és nyerstáplálkozás mint természetes gyógy-
tényező. Mindinkább nyilvánvalóbbá vált nap-

SCHRIKKER SÁNDOR 
F A I S K O L Á J A 

I 

jainkbaa, hogy az zséges életmód os 
dero higiéné egészen más követelményeket 
állit fel a modern ember életmódjával szembeni 
mint volt ez akárcsak tiz evvel ezelőtt is. 
Mindenekelőtt.táplálkozásunk megy át gyöke
res változásokon, miután azon 'leltevést, hogy 
az ételek elkészítésénél i (főzés, sütés; párolás 
stb) a tápláló értek legnagyobb része veazen-

; dőbe meny, 'míg a tápanyagok nyersállapotban 
.-történő fogyasztásánál a tápláló vitaminokat 

a legCHotralább állap ólukban élvezhetjük, ma 
i már tudományos kutatások .eredményei iga-
| zoljak. - Főzelék, gyümölcsök, olajos magrak 
j (dió, mogyoró stb) természetes állapota éive-
'. zetenel tulajdotkepp-ii napfényt és egészséget 
, eszünk. Bucsanyi Gyula dr. ismert budapesti 
- lő rvos most megjelent kis munkája,, a ter-

ineszetes gyógymiaókés természetes táplál-
I kozás kérdésének legismertebb szakembere 
I teszi a kérdést nrmdeukt szr.mára hozzáférhe

tővé. Könyvének jelentőségét nagyban emeli 
i azon körülmény, hogy a -iiuoka egy szakacs-
t könyvel is tártaimáz, mely számtalan valto-
, zatOí és izlete. recepttol hódit barátokat a 
: nyerskuraknak. A munka Nóvák Rudolf és 

Társa tudományos, könyvkiadó vállalat ismert 
ízléses kiadásában jelent meg, ára csak 3 P 

Tüz Kisköcskön. Kisköcsk községben f. 
hó 10-én délután 3 órakor tüz ütött ki. Le
égett Császár József ottani gazdálkodó zsúppal 
fedett lakóháza.'Az oltási és mentési munká
latokat Nagy Imre kemeneskápolnai tanító, 
körzeti tűzoltó főparancsnok vezetése alatt a 
helyi csapaton kívül'a' kemeneskápolnai, egy-
házashetyei- és nagyköcski tűzoltó csapatok 
látták el. A csapatok gyors otterméséoek tu
lajdonitható, hogy a tüzet 4 órára sikerült 
lokalizálni, illetve tovaterjedését meggátolni. A 
tűzet károsult 5 éves fia idézte elő. 

A rheumás bajok házi kezelése. (Rheu
mas betegek számára.) Irta: dr. Engländer 
Árpád szakorvos. A rheqma a legalattomo-
sabb betegség, nem gyilkol mint a tuberku
lózis, de fokozottan rokkanttá és munkakép
telenné teszi áldozatait, kik folytonos kínok 
közepette mankón vonszolják életűket, ha 
nem kerülnek idejében kezelés alá Pedig ez 
a kezelés nem is olyan komplikált dolog, — 
amint ezt Engländer Árpád kitűnő munkájából 

I megtudhatjuk, mert az első orvosi utasítás 
után e munka segítségével a szükséges tudni
valókat bárkr -mtte-Tis atvégezheli;- legyen a 
rhenma bármelyik fajtájáról is szó. Részletes 
és pontos utasításokat kapunk a gyógyítás 
időpontjának, módjának, massage, gymnastika, 
a rheumás betegek étrend és ivókarájának 

, legkisebb részleteiről is. Hogy'ezen alattomos 
í betegség következményeiben mennyivel tragi-
' kasabb, mint a tuberkulózis. ízen körülményt 
" azon ténnyel világítjuk meg a legjobban, mely 
" szerint a berlini munkásbiztositó pénztár a 

rbeama által rokkanttá váit tagoknak nyolc-
szór többet fizet ki, mint a gumókor munka-
képtelenjeinek. Ekis mű használható és ér
tékes voltát igazolja, hogy rövid időn belül 

AiSÓTEKERES-PÚSZTA, U P. LEPSÉNY 
INTERURBÁN T E L E F O N : LEPSÉNY lu 
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K Ü L Ö N Ö S . G O N D O T F O R D Í T O K 

KÉPES ÁRJEGYZÉKET ÓifMENTÉSEN KÜLDÖK 

lüttnijBW-MCiiMKWqis^ 

kiadásbán jelent meg Novak } megközélithetőleg sem lehet elleuOrizoi, mm-
özismert 

litásában, ára P 2'4C. 
•'. A kalapácsos gyijket apja, Celldömöl

kön. Pénteken Celldömölkön tartózkodott a 
kalapácsos gyilkos édesapja, aki Sregáll és 
Spítzer C-gtői burgonyát vett át. Többen pró
bálkoztak vele beszédbe'elegyedni, de kitért 
minden kérdezősködés elöl. 

A bércséplök országos egyesülete to
vábbi szervezkedése. A Celldomonon" meg-
alakult bercséplők országos egyesülete mar 
közel 3000 tagot számlál. Legutóbb Sümegen 
és Körmenden \tartottak-népes gyűléseket. A 
napokban Kapuvaron lesz gyűlésük. 

A Pesti Tösda uj szama rendkívül ér
dekes részleteket közöl az uj Ipari Központ
ról, a lenbe vett borbankról, a Macbiup cég 
ügyeiről, a Georgia töke visszavásárlásáröTTaz 
oplánsOgy lebonyolításáról, a birtositók ellen 
elkövetett csalásokról. A textilipar helyzetéről 
dr. Schiller Ottó és dr. Schrecker Rudolf, a 
vegyészeti iparról dr. Néseda Kalinan, a mi
lanói vásárról Gallia Elemér János milanói 
bankár irtak cikket. Érdekes autó, biztosítási, 
vegyészeti, textil, vas és gépipari, árupiaci ro
vatok egészítik ki a lapot 

Zongorázok figyelmébe! 
Lipovniczky Szevér 

zocigorakészilő-mester Budapestről Cell
dömölkre érkezett és ez alkalommal 
bematatja legújabb szerkezetű zongoráit, 
amelyek olcsón, esetleg 30 havi rész-, 

tétfizetésre is vásárolhatók, 
légibb Magarákat becserél! 

Hangolást, börözéseket 
felelősséggel vállal. Vidéki meghívásra 

készséggel megjelenik. 
Bejelentéseket e lap szerkesztőségébe kér. 

Kik a világ leggazdagabb emberei ? 
Az Egyesült államok mait évi adókimutatása 
szerint Amerika legnagyobb adófizetője az 
ifjabb Rockeleller, kinek jövedelmi adója 
7,445.169 dollár volt, évi jövedelmét hivata
losan 12 5 millió, vagyonát 250 millió dol

l á r r a becsülik, de Stuart Chase előkelő köz
gazdász számítása szerint' összvagyona meg
haladja a 600 millió dollárt Henry Ford, az 
antókirály 2,467.946 dollár, fia Edsel Ford 
1,984254 dollár adót fizet, az egész Ford 
vagyont megbízható számitások egy milliárd 
dollárra bec.ülik. Sorrendben harmadik Wíl-
liam Wrigley, á rágógamigyáros/iki 1,164420 
dollár adót fizet. J. P. Morgan, a híres pénz
ember adója mindössze 98.643 dollárra rá
gott, agy hogy ö voltaképen kevesebb adót 
fizet, mint' saját ügyvédje, de általában azt 
hiszik, hogy a roppantul szétágazó Morgan 
érdekeltségeket bonyolultságuknál fogva még 

dok után Amerika egyik leggazdagabb embe
rének. A világ leggazdagabb halandója az 

. amerikai becslesek sZerint Hyderabád nízámja 
uralkodója, aki félmilliárd dollárra becsült 

I aranykészletet tart páncélpincéjében s egyéb 
'kincseinek értéke, a koronaékszerek nélkül, 
meghaladja az egy milliárd dollárt A leggaz
dagabb európainak Sir Basit 2ahai.>ffistra~re^~ 
télyes görög pénzembert tartják s » világ-25 
leggazdagabb embere közt előkelő helyet fog
lal el Baroda gaekwarja. Az Astorok és Van-
derbillel; s Amerika régebhi pétizmágnásai ma 
csak .másodrangú milliomosok, sorába tar
toznak, valamint George F. Baker is, aki 
valaba két nap alatt 12 millió dollárt nyert 
és veszített egymásután az értéktőzsde árhul
lámzása idején. " . - -

Köszönet. A helybeli Hangya Szövetke
zet az állami polgári fiaiskola Iljusági Segély
egyletnek 27 pengőt adományozott, melyért 
ez uton is hálás köszönetet mond az iskola 
igazgatósága. 

Egészségügyi gyermek éa anyavédelem. 
Irta: dr. Torday Ferenc egyetemi tanár. A mű 
címe korántsem öleli fel a mindenre kiterjedő, 
rendkívül fontos problémákat tárgyaló, gazdag 
tartalmat Szülőnek, gyermekgondozónak egy
formán nélkülözhetetlen ez a páratlan tudas
sál és gazdag tapasztalatokkal megírt kis mű, 
mely a-gyermekek nevelése és gondozása kö
rüli látszólag legjelentéktelenebb és legkisebb 
kérdésektől a legfontosabbakig felölel mindent, 
egyszerű éá praktikus tanácsaival megadva a 
fdleletet minden (elmerülhető kérdésre. Rész
letes leírást és útmutatást kapnak a termé
szetes és mesterséges táplás (szoptats), tejhy-
giene majd a további hónapokban rendkívül 
nagy szerepet játszó mesterséges tápszerek, 
táplevesek stb a gyermekkori fertőző kórok, 
a védekezés, az ellenálló képesség fokozása, 
csecsemő torna, séta stb. kérdéseiben. Egy 
szebb és egészségesebb jövő csakis egészséges 
embereken épülhet fel, ezért vigyázzunk és 
óvjak gyermekeink testi egészségét és épségét 
A jóakarat azonban nem mindig elég, ezért 
örömmel kell fogadnunk Torday professzor 
munkáját, melybe széleskörű tudás es legjobb 
tapasztalataival siet minden szülő, minden ne
velő slb. segítségére, hogy azok feladatoknak 
és hivatásuknak lehető legteljesebb mértékben 
felelhessenek meg és ezzel' is elősegítsék ha
zánk helyzete és jövőjének jobbra fordulását 
A munka NovákRadolf és Társa közismertet! 
kifogástalan kiállításában jelent meg, ára csak 
2 P 40 fillér. ~ 

Bemutatták József Ferenc királyi her
ceg színdarabját. Erről az érdekes bemuta
tóról nagyszerű riportban számol be a Déli
bab színházi képéalap aj szama, amely 64 
oldal terjedelemben jelent meg. Ezenkívül 
számtalan érdekesebbnél érdekesebb cikket, 
képet, egyfelvonásos színdarabot, folytatásos 
regényt novellát talál az olvasó a Délibáb nj 
számában. Egy szem ára csak 20 fillér. 
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. Gyermekeket, fiatalkorúakat és nöalkal-
•aZOttakat vélO törvény életbeléptetése. A 
kereskedelmi miniszter most adta ki azt a 

.rendeletéi, amely az 1928. évben a gyermekek, 
a fiatalkornak és a oök ipari foglalkoztatása 

' körüli védelemről szóló törvényt életbelépteti. 
A miniszter az életbeléptetés idejét ez ér 
június első napjára teszi és eltol kezdve nyer 
alkalmazást a törvény, amely különösen a 
szülő nök megoltalmazasát • valósítja meg in
tézményesen. Eszerint semmiféle ipari vállal
kozásban sem szabad a szülést követő hat 
hét alatt foglalkoztatni. Még akkor is tilos és 
büntetendő a nőnek a szülést követő hat bét 
alatt való foglalkoztatása, ha ezt maga a nő 
kívánja. Ha munkára jelentkeznék, még akkor 
sem szabad munkára fogadni.. A szülést meg-

~ előző hat hétre is joga van a nőnek, 
bizonyítvány alapján, a mnnka alól való föl-
mentésérkívannt. .Nemcsak attól kíméli meg 
a törvény a nőt, hogy a mnnkaadó neki a 
szülést megelőző és követő hat-hat, illetőleg 
a szüle-1 követő tíz hét alatt felmondhasson, 
de attól is, hogy a munkaadó már- előzetes 
felmondás alapján ez alatt az idő alatt bo
csáthassa el öt szolgálatából. A szoptatós anya 
követelheti, hogy a napi mnnkaszakaazokon-
belül legalább egy órai szünetet, mégpedig 
legalább két megtelelő részletben, engedjen 
neki a munkaadó, hogy ezalatt a csecsemőjét 
elláthassa. A miniszter által kibocsátott ren
delet intézkedik arról is, hogy szállodákban, 
vendéglőkben este 10 órától reggel 5 óráig 
gyermekeket, fiatalkorúakat, és nőket foglalkoz
tatni általában tilos. A gyermekeket, nőket 
foglalkoztató munkaadó büntetés terhe alatt 
köteles munkaidőrendet készíteni, amelyeket 
az üzemekben könnyen hozzáférhető helyen 

" és olvasható állapotban tartoznak kifüggesztve 
tartani. -

A tiz éves miniszterelnökné. Tasnády 
Fekete Mária, Miss Magyarország 1931-. a 
Színházi Elet munkatársa a héten a tíz eves 
iiiínisztm jubileumát ünneplő Bethlen f-tván 
gróf felesegével, Bethlen Margit grófnövel csi
nált int-rvjot. Ennek az elmúlt tíz évnek min
den érdekes eseményé, minden izgalmas em
léke felelevenedik a riportban. Iocze Sándor 
hetilapjának uj számában csokorra gyűjtötte 
a pesti színházakban most játszott öt operett
nek legnagyobb sikerű dalait és közli azoknak 
a szöveget, az éneklő színészek fényképeit és 
a sláger refráinjének kottáját. Tavaszi tanács
adójában költő,kozmetikus, divattervező, orvos 
stb. adnak tanácsokat Gaál Franci mint gye-
rekazinésznő, A leghíresebb kezek, A pesti 
Greta Garbó, Loversenyistalló tulajdonos höl
gyek, A legmodernebb álomfejtő, Színházi 
lexikon, rengeteg kep és cikken kívül közli a 
Szinhazi Elet uj száma az Ismeretlen Szerző 
uj regényének >A néma primadonnádnak 
folytatását Háromfelvooásos sziodarabmellek-
let, teljes gyereklap, kotta és kézimunka mel
léklet van még a Színházi Elet uj számában. 
A Színházi Elet egyes példányainak ara 1 P, 
negyedévi előfizetési dij 10 P, kiadóhivatal 
Bndapest VI. Aradi-utca 8. • 

A gyümölcsfák legveszedelmesebb be
tegsége a mohiba elleni védekezést ismerteti 
a Növényvédelem és kertészet legújabb száma. 

—""Cíkkef éTkOzőT a mészkéDlé ffyári használatá
ról, a karfiol és késői kelkáposzta termelt sé
rti, a virágoságyak készítéséről, a gyümölcsfák 
klorózisárói. A dúsan illusztrált két szaklapból' 
e Növényvédelem kiadóhivatala (Budapest 
FöldmivelésUgyi minisztérium) egy alkalommal 
díjtalanul küld mutatványszámot. . -

Állatkivitelunk mérlegé. Állatkivitelunk 
1929. évi nagy emelkedése az 1980fas évben 
jóval gyengébbmteinpóban, de még folytatódott 
a szarvasmarha es a juhktvitel terén A kivi-

• K f p j r 6 ! • é g y s z ó ! N é g y s z ó ! 
O I S K A Y 

MEGÖRÖKÍT SZÉPÍT FIATALÍT. 
Vésse jól emlékezetébe e négy szó* és Budapesten el ne 
feledje fölkéresnLe -közkedvelt mester műtermeit, hol a 

l e g j o b b a n y a g o t 

j m t t v é s a s i b b k i v i t e l t 

l e g m é r s é k e l t e b b á r a k a t 

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

— — M Ű T E R M E K i ' . = 
VII. Rákóczi-ut 74. sz. II. Zsigmond-u. 36. sz. 
Magyar Divatcsarnok házában Lukács fürdővel szemben -

-Telefon József 353—«9- v Telefon Automata 517—4a ; 
E lap előfizetői 25% kedvezményben részesülnek.- Ezért e szelvényt vágja k i és rende

léseihez mellékelje. 

Mi 
I r t t i 

IU-ik 
rázó 

visszaesést mntat az előző évvel szemben. 
Vágó és igásállat kivitelünk országok" szerinti 
megosztása a következő képet mutatja: Szarvas
marha 1930: összkívitel milliú pengőben 113"9, 
összkívitel ÍO00 darabban 167, ebből O.asz-
országba 93, Ausztriába 44, Csehországba 15, 
Svájcba 15. Sertés 1930. összkívitel millió; 
pengőben 573, összkívitel 1000darabban249, 
ebből Ausztriába 13C. Csehországba 111. Ló 
1930. összkívitel millió pengőben 14, .összkír 
vitel 1000 darabban 29,'T-bból Olaszországba 
6, Ausztriába 15, C-thorszagba 2 Svájcba'3, 
Törökországba 1, Görögországba í. Juh és 
bariny 1930. ös-zkivitel miliio. pengőben 29 
összkívitel 1000 darabba:: 81, ebből Oaszor 
szagba.6, Ausztriába 20, Csehországba 22, 
Svájcba 21, Franciaországba 22. Vagó és 
igasállatok összesen 1930. összkívitel millió 
pengOben 1881, összkívitel 1000 méterraa-
zsábaj>W44, ebből Olaszországba 543, Auszt
riába 457, Csehországba 212, Svájcba 98, 
"Franciaországba 9, Törökországba 5, Görög
országba 5. Vagó . es igasallat kivitelünkben 
tehát a legutolsó évben több mint 100 száza
lékos" (melkedés utan az első helyet Olaszor
szág foglalja el a visszaesést mutató ausztriai 
és csehországi kivitelünk előtt. Tekintélyesen 
emelkedett Svájcba irányuló kivitelünk is. Az 
olasz kivitel emelkedése elsősorban a szarvas
marha, a svájci kivitel emelkedése a.szarvas-
marha és a juh és a franciaorszaj-rkivitel 
emelkedése a juhkivítel erős fokozódásának 
köszönhető. 

Bútorozott szoba 
két fiatalembernek kiadó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

mellékhalyiségekkel május l-re 
kiadó Colídömölkön dr. Király 
János-u.26. HeimlerAdolfnénál. 

E l s ő r e n d ű s z é n a 
e l a d ó 

Dezső Lajosnál Celldömölkön. 

Egy b o l t i helyiség 
mellékirodával azonnal kiadó. 

Celldömölk, Vásár-utca 5. 

"TANONCUL 
ügyes fiút felvesz kedvező 

feltételekkel 
R e i c h I m r e , f e s t ő . 

Ehling Péter g y ő r i 

kék-kelmefestő 
és vepytisztitó fióküzlete Cell-1 

dömölkön Kreiner Nővérek női j 
kalapüzletében Erzsébet-u. 19. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkát. rertéaeket létaUaaaal. Qyági-J 

r á d * 

g p a 

m 
s z 

Ugk 

. rendbe!:-
~veiajéöi* 

Vargha 
.és Konyul" 

. Jozsefk 
tanácsért 
Könyvvizs" 

Vállal: 
reDdbek 
p res elsá: 

Lapunk : 

ruhák soron kívül 24 óra alatt el 
késiülnek. 

UJR 
A 

• há 

Irta: Bt 

II. kiadás. 

téskivitel azonban 1 Hirdessen a -Kemenesaljában. 
Nvoatatoét IXnkjTrn Níndor villwyeror» berendezett kötivvuTCieidiHhan. CeUdBaSIk 

E l a d ó h á z . 
Celldömölkön, az Árpád-ucca 7. 

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

L a k a 

kifogást** 
vaskapat, 
rendszert 
vagy j»-

ICTnT 
lakató 


