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P O L I T I K A I L A P . 

Felelős azerketzt6 és kiadó: 

D I N K Q R E V É NÁNDOR. 

Szerkesztőség és kladohivata 
OiokRVév* Nándor könyvujomdejü C - . aoinOlkfin ' 
,rje i'iiezeodők a szellemi reszf illető köderoenyek 

A nemzeti küzdelem értéke. 
Már hosszu-hosszu idő óta agy 

az egyes nemzetek, mint az egész em
beriség gondolatok és vélemények, ter-
vek és cé'kilflzések kaotikus zűrzava
rában halad ismeretlen sorsa /elé. 

A gazdasági-válság lázában él az 
egész világ s mégis hiába keressük a 

. nagy elrendezéseknél az egységet, a 
rendszeri, nem találjuk, mert az érde
kek tüzén kérésztől elgondolt terv, mely
nek célja az egész emberiségen való 
segítés, nem juthat .keresztül. Valami 

~ érthetetlen—zűrzavar tapaszlalhátó 

A gazdasági élet rekonstrukciója 
nem külföldről indul' meg, hanem a 
[avulásban csak akkor hihetünk, ha 
itthon töriénnek ésszerű és okszerű 
célkitűzések, egészséges tervek, átfogó 
gondolalek 

az-

egyetemes emberi érdekek megoldásá
nál, éppen ezért eredményt sehol sem 
látunk, sehol sem tapasztalhatunk. Ér
dekes megfigyelni, valahányszor az egye
temes gazdasági válság megoldására a 
világ szakemberei konferenciára gyűlnek 

. össze, valami mindig összekuszálja a 
"tewéLlssZe^méöy' péJ f̂ll erttöí&latjajv 
nagy irányító központot. Ennék követ
keztében a nemzetek gazdasági élete 
rombadőive hever már hosszú évek óta. 
Mintha hiányozna a dolgok elrendezé
séből a helyzeteket mérlegelő s az ér
dekeket összeegyeztető átfogó értelem. 
Mintha megbomlott volna az egyetemes 
élet rendszere s helyette rendszertelen 
erők irányítanák az emberiség s a nem
zetek életét, _; 

Az egyes államok gazdasági élete 
teljesen nem különíthető él egymástól, 
de kétségtelen, hogy annak az állam
nak a gazdasági struktúrája szerencsés, 
amelyik függetleníti magát a nemzet
közi" gazdásági élet követelményeitől, 
mert ne gondoljak azt, hogy egy ide
gen állambeli" gazdasági szakértő olyan 
szabályt áílit fel a megújhodásra vonat
kozóan, mely nekünk kedvezzen. Ezt 
hinni önámitás lenne. 

Az egész müveit - világ gazdasági 
| romhalmaz, megújhodás, csak i rész 
: lefcjkben, tehát az egyes: nemzetek élé-
i lében lehetséges. 

Az ujabb időkben épen ezért egyet-
: len ál lamférfitól sem eredt olyan átfogó 
' és nagy eredmények lehetőségéit maga-
' bán rejtő gondolát .mini a magyar mi-
i niszterelnöktől, amikor a nemzeti ohcé-
i lóságot hirdeti s a szétbomlott gazda-
j sági élet felett azt hirdeti, hogy a nera-
; zet találja meg önmagát, ébredjen 
- önmaga tudatára s akkor a válság mély-
j ségéből már is felemelkedett. Mert mit' 
' is jelenthet egy nemzet öntudatra ébre 
i dés'e ? Annyit, hogy a szépségek az ! 

erkölcsi erők, nem elfelejtett és ködbe I 
veszett ideák, hanem hatóerővé lesz- ! 

| nek a nemzet életében és minden' na- 1 

j gyobb rázkódtatás nélkül átvezetik a 
j nemzetet a jajos mából, a napsugaras 
! holnapba. Egy nemzet'életiben, áhói áz 

erkölcsi erők működnek, ott a szenve
dés, a nélkülözés, a küzködés erény, 
mert ezen keresztül tökéletesedés és 
jólét fakad a nemzet számára. Az a 
nemzet,,, mélynek mártírjai vannak akár 
a politikai életben, akár a gazdasági 

! életben — - ezen utóbbiak igen sokan 
vannak — az nem félbet, mert meg
találta önmagát, tudja' önmaga értékét 
és azért, ho?y saját életét önértékét 

j fenntarthassa, minden áldozatra kész. 
Nemzetünk minden egyes tagja.a 

mai sors mártírja. Hordozza mindegy-
künk á mai élet keresztjét, a mai élet 
bűnét. Hogyha nemzeti küzdelemben az 

egyszerű ember kérges lényére taiáikő
zik a nagy urak meleg, megértő "kezé
vel, hogyha az anyagi világ munkájá
ban elfáradt kéz a tollatjiordoző kézzel 
találkozik s vele egy imára kulcsolódik: 
a nemzetj ekkor totál önmagára ff 
előtte ekkor felhasad a holnapi barnai, 
mely meghozza részére a jólétei, a fáj
dalmak elcsitulésát s az életcsirák új 
eioyej* törnek á nagy c$Íok, a nemzéli 
megerősödés és megújhodás megvaló
sítása felé. - . ' • . ' 

Nlegyegyülés. " 

grot felett. 
Ostűy Lajos dr. fi 

Apponyi Alb 
Vasvármegye törvényhatósági bi

zottsága hétfőn délelőtt tartotta a vár
megyeházán negyedes közgyűlését OstfTy 
Lajos dr. főispán elnöklése mellett. -

Ostffy Lajos dr. főispán elnöki meg
nyitójában, amely megnyitó főispánunk 
egyik legszebb beszédei közé tartozik, 
emlékezett meg Apponyi Albert gróf 
államférfiúi működéséről, kiemelve azt 
a nagy veszteséget, amely most nem
zetünkéi érte. A gyönyörű beszéd nagy 
hatást .váltott ki a hallgatóság lelkében, 
után na a megyegyülés" tagjai percekig 
tarló felállással adóztak Apponyi Albert 
gróf emlékének. r - * . ._% '• '•• 

főispánunk gyönyörű beszédét itt 
közöljük: 

Gróf * Apponyi Albert, a legújabb kor 
Magyarországának legnagyobb és majdan a ' 
magyar történelemnek egyik legfenségesebb 
alakja, az államférfin! bölcseség, a puritán 
közéleti morál tündöklő fáklyája, a tökéletes 
embernek, egyénnek, családfőnek, a mélyen 
vallásos igaz léleknek páratlan mintája, nem
zetünk büszkesége, a magyar szellefn világvi
szonylatban vett teljes egyenrangúságának és 
nem egyszer lölényének is á müveit nyugat 
előtt tiszteli, elismert bizonysága és repre-

Vendéglő a „Fekete Sas"-hoz. 
(Részletek készülő regényemből.) 

Irta: Halász Béla. 
I . 

Első világos és határozott emlékeim 
ahhoz a vendéglőhöz fülödnek, amelyet apám 
a nagy háborút megelőző években egy csen
des vidéki városkában bérelt ki. Hosszn, pí
rostetős épWervoirn-vendégtör az udvar-felé 
keskeny kiugrassál, a »veraudával«, ahogy 
apám kissé nagyképűen elnevezte. Az udvar
ban nagy lélszerek és istállók-- voltak, ..egye
lőre üresen s apámnak az volt minden vá
gya, hogy idővel ezekbe kocsit és lovat sze- -
rezzen. IV.-v--•—.-• . - - . . . ' . . . 

Mit szólnál hozzá Ilona, sr- mondja 
gyakran anyámnak, — tét-körinyü futó Tó.:. 

-'aaég° agyi kis kocsid.'. 
. . —Anyám azonban érzéketlen volt -apám 

ilyen ábrándozásaival szémbed és rendszerint 
nem szolt hozza semmit, mire apám dühbe 
jött és otthagyta, magában megalkotva véle
ményét az .ostoba asszonyok•-röl.'.. • 

Emlékszm, mindig bizrjrrytis hódolattal 
néztem apámra, ha reggelenként fékele lüsz-
ter kabátjában kiállt a vendéglő elé. Apró
macska szemeivel : figyelmesen kémlelt végig 

az utcán s balkezével elgondolkozva simo
gatta borotváit keskeny állát. Ha aztán meg
látott valahol egy ismerős vendéget, lec ápolt 
reá az ő különös, behízelgő hangján! »alá 
szolgája főjegyző ur« vagy »van t szerencsém 
doktor url< . . . Néha egyik-másik ismerős 
megkérdezte: 

— Hogyan megy az üzlet vendéglős ur? 
Apám erre igyekezett felvenni a legsi

ralmasabb -arokif ejezését _és_.hozxáillő_ _haog; 
nemben lelelte: 

— Rosszul megy nagyon, kérem alássan. 
Az igazság pedig az volt, hogy apám 

egyre gazdagodott és folyton növekedett betétje 
a .Városi és Vármegyei Takarékpénztár.-ban. 
Ekkor már járatta a »Pest[ Hirlap« ot és a 
•Vendéglősök Du?já«:T,_iha" aztán valami ide-

~gen tévedt be á vendéglőbe, utánozhatatlan 
fölénnyel-szólt ki'a.söntésbe, a főpincérnek: 

— Hozzon csak ide Zsiga néhány pesti 
lapot t - i . • • • '[ 

Végűt valami vándor festékkenégetövel,, 
aki adós maradt az ebédje árával, nagy fe
kete sast pingjdlatott a cégtáblára és mellé 

"íratta óriási betűkkel: »Vendéglő â  Fekete' 
Sashoz*. Nettem b<>r&sztrian_tet9z*U a tábla, j 
mindig elhencegtem veié . játszótársaim ' előtt i 
és nagyon boldog vohjm, ha a járókelők 

megálltak és megbámulták a remek festményt. 
A büszkeségem azonban nagy bajba jutott, 
mikor a szembe levő fűszeres is kitett egy 
táblát, amelyen egy aranyszarvas szégyenlő
sen el akart szaladni, olyan pocsék módon 
ábrázoltak. Nekem azonban így is tetszett és 
órákon át barnultam és silabizáltam mertette 
a lel i rá st;—»Vegyeskéreikedés az Arány 
Szarvashoz*.. • 

_• Ettől kezdve a mi sorsunkat nagyon sze
gényedhet tarraMBb a lénye- aranyszarvas 
mellett. Valamelyik alkalommal aztán apám
nál is próbálkoztam ebben az ügyben. 

— Apa, — mondtam olyan közömbö
sen, mintha csak véletlenül jutott volna eszembe 
— I csináltathatnál a sasunk helyett egy arany 
oroszlánt. — -
",. Apám egy pillanatig meghökkenve nézett 
reám, aztán kifakadt. 

••'"•—-laeoj-z^frméber--niert nyakonvágfak.^ 
Azt hiszem, semmi nem jellemezte job-

. ban az apámat eunel a kifat ada-ana.. Zárkó
zott, rideg ember maradt mindvégig^ Nehéz 
sorsból küzdötte fel magát a jólétbe, de átélt 
küzdelmei igen gyakran eszébe jutottak. Hyen-

I kor — bizonyára kegyeletes megemlékezésül,' 
i — mindig . részegre itta m a g á t . . . Szegény 

anyám, ha megérezte a jubileumot, előre el-
" " -.• "-z-^. ' •' . . ' •' ' . '.• '. * •'-•••' 
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aeolánsa. ' - V - . . _ 
Olyan husszu, mindvégig aktív, állam 

Mtiai pályára, mint aa övé, meg eddig senki 
sem tekinthetett vissza Magyarországon. 

—Memzetank bármelyik legnagyobb alak-, 
jának meitó társa ő a kiérdemelt csodálat, 
hódolat, szeretet baberii tekintetében, de faj
dalom, alig marad el nemzeti martinunk 
balsorsától is az 0 nemes küzdelmeinek sok
szor a oél kaszabén összeomló sikerei 

Állam férfiú ás politikns "égy 60 eszten
dőre kiterjedd politikai életnek forgatagában 
az idők, a fejlOdéa, a felfogasok és irányza
tok meonyi változatára! talalkozhatik. - — 

Apponyi egyénisége mind e változatok 
kö/.oti. mint egy uagy ,zerüen telepített és 
leimagasztosult fogalom mindig ugyanaz ma 
rad l l \ 

Hányszor érkeztek el a politikai aram-
latok az 0 felfogása, az ő kialakult énje kO 
zelebc és 0 ilyenkor nem habozott velük 

;—tartf ni, »'^aklj!léw_ájjanji_ngy, hogy feiMe-
tsa és gyengébb itélöképességbk azt gondol
tak sokszor felőle, hogy 0 változtatott irányt, 
pedig megiorditva volt, a fejiódes, á politikai 
áramlat iránya érkezett el az 0 felfogásához. 

Élete aktivitás, küzdelem, a szónak leg
tökéletesebb mO vészeiével megnyilvánult mu Dk a 

—volt, akar a politikai ellenzék élén, akár a 
kormány soraiban állt is. 

Ez az aktivitás, ez a i állandó munka 
—pedig nem Ötletek éa tOmeghangnlatok szerint 

igazodott, hanem egy egész hosszú életre 
megakpozott, a korszellemet megértő hatá
rozott célkitűzés-k nemes, harc is üt)a volt. 

Ezt as utat, a nemzet eredendő értékeit, 
mint alapot, nagyratartó konzervatív, de min
dig haladó, azonban fontolva haladó .politika 
jellemezte gróf Apponyi Albertnek kora ifjósá
gától fogva késő magas kúráig 

Sarkalatos irányelve volt, hogy a nem 
zen életet a forradalmak, a revolqciok meg
rázkódtatásaitól Ciakis a folytonos, 0*1 tudatos 
fejlődé^ evoluoiő mentheti meg -az állandó 
fejlődés utján felbukkanó modern eszméknek 
nem elgáncsoláaa, hanem azok bölcs felhass 
nálasa és feldolgozása segélyével. 

• té r t voltak az ő nemzeti irányú koz-
delmei, — a történelmi alapok tisztelete és a 
konzervatív bölcsesség minden higgadtsága 
mellett is — a nemzeti nagyság,nemzeti ön 
eélusag bátor, de reális evolúciójának eltökélt
ségével éa egyúttal a milliók megértésére és 
egyetértésére támaszkodó allambolcsesésosk, 
egy modem korszellemnek, a legnemesebb 
értelemben veti szociális értelemben vett szo
ciális érzéseivel telítve, amelyeket megkoro
názott, eszményből erűvé hatalmasitott benne 
a kOzéleti tisztaság, puritán Önzetlenség tOn 
döklő fénye. 

Lehet-e elfogulatlan politikus, vagy pub
licista, aki gróf Apponyi Albert hosszú no 
litikai életének bármely megnyilvánulásában, 
szónokimesterműveiben, vagy kOzdelmeinek 
bármelyik tényében az 0 egyéniségének eze
ket a vonalait meg nem látja? Cs lehet-e* 

dugott minden kést a kredencet alá, mert az 
apámból az alkohol ilyeneket kiabált ki : 

'— Megöllek benneteket I Mindannyiato
kat raegöiekl. 

A bátyámmal és a húgommal együtt 
ilyenkor mint megriadt verébfiókák bajtank 
áz édesanyánk mellé, aki huszeazteodőo ké
résztől — míg apám végleg fel nem hagyott 
ezekkel a nagyhangú kijelentésekkel — bá
mulatos türelemmel hallgatta végig apám ki-
fakadásait. Mindig agy maradt meg édesanyám 
as emlékezetemben, mint aki simogató, édes 
szavakat adott, mikor valaki megütött. Szelíd 
szemeiből mennyi jóság, mennyi szomorúság 
sugárzott, mikor eldalolta munkája közben a 
nótáját: ; -• 

m .Nagypénteken mossa holió a fiát, 
Ez a világ kígyót békát rám kiált.* 
Hányszor futottam őhozzá, ha fájt.va

lami, ha apám megütött, vagy eltörtem vala
mit s féltem a oántetestől. Ilyenkor Ölébe 
vette a fejemet, megsimogatta és drága, ked
ves hangján megkérdezte: 

— Mondd meg kis fiam mi fáj ? 
. Krre aztán rendszerint szörnyen elbőg

tem magamat, mintha legalább U valaki le 
akarta volna vágni a fejemel és zokogva, 
fuldokolva simultam karjai-drágHmenedékébe. 

• (Folytatják,) 

magyar aziv, akár az erő és érvényesülés 
magaslatain, akár a vergődés mélységeiben, 
amely ezl meg nem érzi I ? 

Ez az éraéS-ée~goadolatvilág ez a felfo
gás, ez az egyéniség tolfu^jneg éa határozza 
meg gróf Apponyi Albert politikai életének 
oélkítttzéseit, az 0 küzdelmeinek programját. 

Bőnek.a nagy, páratlan értékű politikai 
életnek, ennek a céltudatos küzdelemnek két 
fO korszaka volt, 

I Az első, hosszú korszak pro grammja; 
.Küzdelmek az ónálló nemzeti lét, a nemzeti 
ölet teljességéért.* 

A másik rövidebb, de jelentőségben nem 
, kisebb korszaké: .küzdelem a magyar igaz
ságért*. 

. Az Ónálló neirfteti lét ideálja, a nemzeti 
élet teljessége Apponyi elgondolásában, —' az 
1000 Aves magyar alkotmáoy legszebb idö-

. szakainak példája szerint — á szent korona 
és a nemzet, a koronás király és a jogára 
alatt élfl. népek jogai érvéuyesOléséuék töké-
letee harmóniáját jeleiulr 

Mikor a nemzet jogai a hatalom legfon
tosabb intézményeiben, a nemzeti élet lénye
ges' megnyilvánulásaiban, vagy külső jelvé 
oyeiben nem érvényesülhetett idegen-befolyá
sok ts a szentkorona viselőinek egyoldalú 
akarata miatt, akkor a nemzeti élet teljessé
gének progrsmmja szembeállította Ot nem 
egyszer uralkodójával is. De viszont életének 
logikája a nemzeti élet teljességének prog
rsmmja szembeállította Ot a koronás király
nak, az uralkodó háznak jogai védelmére is, 
mikor a asant koronának, a szent korona 
viselőjének jogai a nemzet sok más — vér-
befolytott jogához hasonlóan — a magyar 
alkotmányon kivfll álló okokból nem érvé
nyesülhettek. 

A nemzeti élei teljességéért vívott 40 
éves harc már már diadallal kecsegtetett, mi 
dón egy ósz—uralkodónak belátásra jutása és. 
msgértése, a magyar nemzetnek a világhábo
rúban tanúsított hősiessége, a magyar állam
férfiaknak a monarchia keretén belOl kima- ' 
gaslo vezetO szelleme, majd egy ifjú uralko
dónak jóakarata megértették Apponyi prog-
rammjának beteljesülését. De egy kataklizma, 
egy soha nem várt. soha nem hitt külös 
erőszak, a teljesen önálló nemzeti élet küszö
bén a hazának teljességét tépte szét 

. Ekkor következett gróf Apponyi Albert 
harcainak második, hatalmas korszaka; harc I 
a magyar igazságért a haza teljességéért. • 

Ezt a harcot szemünk elOtt vívta a nagy j 
Titán, ez a harc nagyobb volt minden előb- j 
biliéi. A dicsőség és tisztelet alig remélt I 
babér-erdeit vivta ki e küzdelem során maga { 
és nemzete szamára, de fájdalom, diadalt ez j 
a harc nem ért ". 

Nem a-magyar igazság kardja csorbáit i 
ki , nem a magyar határok visszasóhajtó lelke -
tOnl tova, hanem osak lehanyatlott a kar, j 
mely azt a kardot, megszűnt dobogni a szív, ' 
mely azt a lelket hordozta és csodálatos, • 
titokzatos erők hatalmával ragyogtatta, vil
logtatta a bámuló világ tágranyilt szemei felél i 

Egy nagyszert harc megszakadt; egy : 
bosszú élet véget ért. 

De bármily csodás volt e kOzdelem ée 
bármily hosszú volt es az élet nekünk nem 
volt elég, mert osak reá magára nézve ért 
tökéletes, gyönyört} befejezést a szellemi har
cok olympiádjainsk megrendítő helyén, de a 
nemzetre nézve e hossza élet mindig igen 
korán ért véget, legfenségesebb harca még 
mindig befejezetlen- maradt 

Minő tragikuma ez gróf Apponyi Albert
nek és minO tragikum ez nekflnk. 

A genfi tó mindig félgyászt mutató' 
sötét tükre mellett egykor egy királyi nőnek' 
a magyarok jóságos királyasszonyának szivét 
éles tőr járta át. Azt a szivet ölte meg a 
tOr, melynek jósaga nemzetOnk belső aspirá
cióit, a gróf Apponyi Albert nemzeti küzdel
meit, didalreménységével töltötte meg. 
" . A genfi tónak sötét tükre mellett állí
totta meg most a halál hideg keze magának 
Apponyi AJbertnek nagy szívét is, melynek 
fenkölt ereje, igazságának ellenállhatatlan va
rázsa egy ellenséges világot hangolt már-már 
a magyar oemzit javára és amelynek egyéni 
diadalai feltámadásunk reményeit költögették 
bennünk „ • 

Ki fogja á harcot befejezni? 
Ki fonja már mosit a magyar igazságot 

érvényre juttatni ? ; . ' „ ' ! 

Talán senki éa semmi más, mint a ma
gyar nemzet lelkiismerete. Önmagát megtaláló, 
egységbe forrt Önérzete és a nagy halott, 
Apponyi Albert gróf maga, ha v nemzet be
csülettel, híven őrzi és követi emlékezetét 

Ostffy fcajos dr . fotapán u tán Be 
/eredj István dr. ny. főispán tartotta 
meg nagyhatású beszédét Apponyi gróf 
életéről éa politikai pályafutásáról. 

Vargha Gábor dr, indí tványát egy
hangúlag e lhatározták, hogy mindkét 
emlék beszédet jegyzőkönyvben örökítik 
meg s a közgyűlési herém s z á m i r a meg
festetik Apponyi Albert gróf arcképét . 

E z a l i n a főispán felfüggesztette a_ 
közgyűlést 10 percre a kegyelet jeléfll ,-
amely után kezdetét vette a rendes 
közgyűlés, melynek tárgysorozata na-

|. gyubbrészt olyan ügyekből áll, amelyek 
a kiagyülésen -már szerepeltek. 

E z a t é l . . . 
- Irta : t a n - d o r . 

A téli Uj rideg.... fagyos, 
Fehér tenger, fehér kendé 1 
A téli ég ritkán.napos, -
Úszik rajta ezer felhő. 
A liópihék szállnak, szállnak 
Dühös szelek szertehordják . ' . . ' 
Nehéz a tél a madárnak, 
Mert nem hullnak kenyérmorzsák! 

Veréb, varjú, vidám cinke, 
Kis pacsirta udvarra s z á l l . . . 
Itt egy morzsa legfőbb kincse 
Annak, aki r e á , t a l á l . . . 
Nem félnek most, csak a hótól, 
Amely temet amely rombol, 
Ajkakon most panaszhsng szól, 
Mert öldöklő vihar tombol. 

Hozzánk is száll varja, veréb . . 
Étket leltek és örültek . . 
Éjjelre is akadt vendég"."".JTTT"" 
— Eresz alá felröpflltek I 
Reggelre kis ablakomban 
Jégvirágok nyitlak sorban 
S ajtóm előtt fagyos hóban 
Két kis veréb feküdt . . . holtan. 

H I R E k . 

Kihallgatáson a miniszterelnöknél. A 
mait szerdán délelőtt a miniszterelnökségen 
Albrecht főherceg és Mikes János grof me
gyéspüspök felkereste Gömbös Gyula minisz
terelnököt, akivel közel egy óran át tanács
koztak. 

Kitüntetés. A kereskedelmi miniszter a 
most nyugalomba vonult Buresch Richárd 
szombathelyi üzletvezető helyettest, ki koráb
ban a celldömölki osztály mérnökség vezetője 
volt elismerd oklevéllel tüntette ki. 

Ref. isteni tisztelet tar tátik március hó 
ö én d. e. 10 órai kezdettel az evang. iskola 
Iütött tantermében. Prédikál ólé S á n d " lel
kész. Isteni tisztelet utan közgyűlés tariaetk 

Iparigazolványt nyertek. Hass Pál cell
dömölki lakos cipész iparra, Kern Ferencné 
celldömölki lakos gyümölcs és baromfikeres-
kedés Ozésére nyeri iparengedélyt 

Részleges tisztújítás Boban. Pénteken 
délután Boba községnél üresedésben levO elöl
járói állásra Mórocz Gyulát választottak meg. 

Összes tejeié allatok állatorvosi ellen
őrzése. A m. kir. íöldmivelesügyi miniszter 
rendeletet adott ki, amelynek értelmében 
minden gazda köteles tejelő marháját a köz
ség elöljáróságánál bejelenteni, még pedig 
olyan állatokat, melyeknek tejtermékeit köz
forgalomra szánja. Az állatorvos as állatokat 
megvizsgálja, amelyiket betegnek talál, azt as 
állam megvásárolja, illetve levágatja. Á ren
delet április l é n lép életbe. 

Az Iparművészeti kiállítást napról-napra 
mind többen látogatják, igy a kiállítás vese
tősége, tekintettel a nagy érdeklődésre csü
törtök estig meghosszabbította. A kiállítás 
anyaga.is kibővült az ujabb anyaggal.ugymint 
OtvOs mnnkak, papi -keresztek, nyakékekkel 
A kiállítás anyagát annál inkább érdemes 
megtekinteni, mert nemcsak, hogy ujdousó-
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gokban gyöayOrködhetik a. nézőközönség, ha
nem már- 1.50 P-ért ériékes emléktárgyat is 
.vásárolhat magának, amely- kiállítási tárgyak 
egoagyobb művészi tökéllyel vannakj kidol
gozva. . - ' •• - • . - . , • ; . . 

. Csárdáskirálynő. Ma vasárnap éJ hétlön 
este kerül színre aa ipartésttllet székhazában 
a róm. kath. vegyeskar előadásában a •Csár
dáskirálynő, című operett A világhírű darab 
Dhiar Gyula igazgató-tanító kitűnő rendezé
sében, elsőrendű szereposzlásban kerül színre. 
A gyönyörű láncokat Németh Boldizsár taní
totta be, á díszleteket pedig a kitűnő ízlésű 
Déry Géza tervezte és Smedak Ferenc festette. 
Az előadás elsőrangúnak igérkez 
vező előjelek után ítélve, valószínű, hogy a 
darab többször is színre (og kerülni. - ~ • 

Marhavásár. Celldömölkön március hó 
S-án 10, marba, sertés és jnhvásár tartatik. 

Elhunyt nyug. tanito. Pénteken hunyt 
el 75 eves korában.Beled községben Bertcz 
Gábor, az oslffyasszoayfai ev. gyülekezet ta-
oitoja, aki több mint 40 évig működött az 
ostflyasszonyfai ev. iskolánál és ionét vonult 
nyugalomba. Nyugalmáé éveit Beled községben 
töltötte. Az elhunyt tanító a regi tanítói, kar 
kiválóságai kosé tartozott, még nyugalomba 
vonulása után is élénk részt vett ugy a köz
ségi, mint az egyházat érintő ügyekben, is. 
Ma délután 4 órakor temetik Beledben, j 

Esküvő. Ifj. Berecz Lajos, asztalos mes
ter, id. Berecz Lajos asztalosmester fia teg 
nap dé után fél 5 órakor_.vezélie oltárhoz az 
alsósági ev. templomban Mátics Estükét 

A S P I R I N 
p T A B L E T T Á K 

Járáannk húsfogyasztása. Az elmúlt év 
folyamán járásunkban 82 bika, 174 ökör, 608 
tehén, 286 tinó, 662 üsző, 7935 borjú, Osz-
szesen 9787 darab szarvasmarha, 865 juh, 
122 darab bárány, 6070 sértés és 186 darab 
malac került lerágás alá. A kimutatás csak a 
hatósági vagóhídakon levágott állatokra vo
natkozik, mert a magánháztartásokban levá
gott állatokat nem tartják nyilván. 

Egy biztos tlp. Fejfájás ellen hatásos 
szer az Aspirinl De tudja e, hogy igen jó ha
tású más esetekben is? Erősili a szerveseiét 
a meghűléses megbetegedés elleni védekezés
ben és megszűnteti a rheumatikus fájdalma
kat Hogy azonban csalódás ne érje, kérje 
mindig az eredeti csomag. Iáit a' Bayer ke
reszttel. 

Elöadán. Ma délután 4 órakor a város
háza tanácstermében Weber Gyula a Keme
nesaljái Múzeum megalakulásáról, céljáról és 
Kemenesalja őslakosságáról előadási tart az 
iskolánkivOli népmOvelődési előadás keretében. 

Fónyképsorozat Apponyl temetéséről. 
Appouyi Albe.t grófró1 a nemzet nagy halott
járól és nagy temetéséről a ragyogó képek 
egész tömegét közli Tolnai Világiapja uj száma, 
amely gazdag tartalommal j e lú t meg Pompát 
rézkarcazerO képeket á világ minden esemé
nyéről cikkeket, riportokat, beszámolókat, 
valamint folytatásos regényt, , érdekes rejt
vényrovatot közöl még a népszerű képeslap; 
Tolnai Világlapja egy száma 20 fillér. 

Elhunyt borbély mester. Kedden reggel 
még üzletét kinyitotta s amint dolgával vég
zett, hírtelen rosszul lett Molnár Vendel bor
bély-mester s a kórházba való szállítása kos-
ben meg is balt 64 éves korában érte a ha
lál, —f»g»irn»« törekvő ember volt Neje ét 
kél gyermeke gyászolják. Csütörtökön délután 
temették nagy részvéttel. 

Veszélyes Intimitások. A színházi inti
mitásokról rendkívül érdekes .cikkben számol 
be a Délibáb nj száma, ámulj változatos és 
gazdag tartalommal jelent meg. Pompás bu
dapesti, és külföldi rádióműsorok, filmriportok, 
egyfelvonásos- színdarab, folytatásos regény, 
novella, keresztrejtvény, 120 képes sok pletyka 
van a népszerű; képeslapban, A 84 oldalát 
Délibáb egy száma 20 fillér. ' ^ . 

—r—" S É B S j B É i i — — — 
Válasz f. B-nek. 

Azt olvassuk az írásban : 
aki megdobál kővel, T ! _j 
nebántsd, hagyd, bocsáss meg neki 
és dobd. viasza kenyérrel. 
Netem is egy F.-ft nevO — • — 
szerelmetes barátom, 
bősz dohében nekem rontott, 
hogy agyonhajigáljon. J. 
Gondolkoztam: mit csináljak? 4 
Legyek én is goromba? : 

sértő és mosdatlan szájú— - -
mint A, olyan otromba? 
Nemi — gondoltam— még nem teszei 
Nem is tudnám megtenni. 
At képes csat ilyesmire, , .~ / 

aki nem tud más lenni. 

így, édes Öcsém nem hantiak, . 
élni bagylak tégedet,. 
de egy s más. tévedésedre 
fölhívom figyelmedet • ~ ~ 
Először is jegyezd meg azt: 
— mert nem tudod, ázt látom — 
egy Jó vershez a rímen ml 
még sok mas kell — barátom, 
Mert, kL csak a rím kedvéért - T . 
ir össze, hetet-havat 
okosabban lette volna, 
ha favágónak marad -

ügy látom, valami nagyon '.' -: - . ' 
téged sem bánt á tudás, ~7'_L . 
azt sem tudod, hogy mit mond a 
régi magyar közmondás. 
Mulasztásodat e téren " 
könnyen helyre Ülheted, 
szólj s könnyű szerrel kioktat,. 
minden iskolás gyerek. 

A közérdektől meg épen _ 
jó lelt volna hallgatni. 
.— De hát az üres hordó is 
nagy hangot szokott adni. 
Azt hiszed, tan csak az munka, 
amit te végezel magad, 
s melletted az egéaz világ 
tudatlan és balgatag? 
Nyugodjál meg, másban ja van 
buzgóság és szerelet, 
még akkor is, ha nem volna 

. es kedvedre teneked. 

Azt as egyet oem tudom csak, 
a -Legéuybal sikerét 
miért vitatod magadnak? 
Vagy oem volt rendezőség? 
Én ugy- tudom a községfők 
tervezték és rendezték, : — 

- de, na bánt a mas tikéra, 
— legyen a babér tiéd. 

A >Feketekéz< meséje? 
— látod ez jellemző rád. 
Nekem rontasz, hogy elfojtsd a-—— 
lelkiismeret hangját 
Mert, hát azért gondold meg jól — 
és kirki Ítélje meg: 
Atyja ravatala mellett 
láncolt a sok rossz gyerek. 
Nem megrovás ez, mert 
én is jártam néhányat 
annyi azonban bizonyos, 
jobb lett volna egy más nap. 
Hogy elmarad a Legénybál, 
az nap eete hallottam, 
látod, te mégis rám fogtad, 
bogy a hírt én koholtam. 
Nem kellett e bírt' költeni. 
Szülte hűség s szeretet 
a Nagy Halott iránt való 
kegyeletes tisztelet 

Még csak aonyit édes öcsém: 
máskor, ha verset faragsz, 
rágd meg jobban a tollad 
ba pirulái nem akarsz. 
S hogyha hangos bátorságod 
nem szállt még az. inadba 
a miután keztyűd eldobtad, 
jönnél párviadalra,-, 
ugy, felhívlak nyilvánosan: 
jöjj-vitézi tornára, 

ö 
Í Z L E L J E M E G ! 

I kg. kitünritrappista sajt 1.30 P 
í I fcg Jegfiti; 190 „ 

•'literes „ „ 1.30P 
I „ „ ecetesugorka 96f. 
í ' • ,, paprika 96 f. 

— i t t az újság hasábokon — 
kis eszmefuttatásra. . 
De előre is megjegyzem: 
viccnek is van határa, 

mással szembebeszél, 
kimosva .szája. — 

S z a b ó L a j o s 
fűszer é t csemegekereskedésében 

C E L L D Ö M Ö L K . 
. Kossuth Lajos-utca l i . szám. 

- A vasárnapi munkaszünet meghoss ab 
bitására vonatkató kérdöpontokat küldött szét 
a napokban a soproni kereskedelmi és ipar
kamara amelyben felhívta az érdekelteket 
hogy hogyan fogadnának olyan kormányin
tézkedést, amely a munkaszünetet szombat 
déltől hétfőn délig meghosszabbítaná. Vélemé
nyünk szerint erre szükség óinosen, mert a 
rossz viszonyok következtében, az egész bét 
ogyis majdnem munkaszünetből áll. 

A gyenge bortermő vidékek vadalmát 
megszünteti a kormány. A. bor .és a szesz 
értékesítéséről két kormányrendelet készül, 
melynek lényege az, bogy csak jó és sikerrel, 
bizta'ó tzölővidékek termését fogják védelem
ben ée támogatásban részesíteni és egyet 
ismertebb borvidékek mintájára minőségi tá
mogatást megadni. Nemcsak hogy megszűn
tetik a gyengébb és silányabb bortermő vidé
kek védelmét hanem az a terv, hogy a gyen
gébb, területeket nem is engedik többé szőlő
termésre felhasználni és a kormány a bor
termelés javára adandó segélyek ellenében 
azt a jogot kéri majd magának, hogy irány
adó és ellenőrző hatalommal szólhasson bele 
ügy a termeiét, mint as értékesítés ügyeibe. 
A bortermelés átszervezése sok tekintetben 
összefügg a szesztermeléssel is és már ebből 
a szempontból is szükségesnek mutatkozik, 
hogy a szesztermelés régóta előkészületben 
levő reformját is megvalósítsa a kormány. Aa 
erre vonatkozó rendelettervezet is már készen 
van és a terve et nagy részben teljesiti a 
mezőgazdasági szesztermelők ohajaL a szesz
termelést elsősorban mezőgazdasági iparűzés
nek kívánja tekinteni és «az egész terveret 
ezen sz alapgondolatokon epűl fel, szabályozza 
ugy a mezőgazdasági, mint az ipari sreszter-
melés különböző problémait. 

Közéleti községek egyesítése. A bel
ügyminiszter a napokban rendeletei adott ki, 
amely szerint az összeépült vágy egymás 
meüett levő községeket egyesileni kell, még 
akkor is, ba tz érdekeltek tiltakozást jelen
tenének be ellene. Ezen rendelet a községek 
autonómiájának megszűntetését jelentené,amely 
rendelet nem szolgálhat mást a belOgyminiaa* 
tar szerint, mint az adminisztráció csökken
tését 

Baleset Pető Lajos 12 évet alsósági 
gyermek játszás közben elesett minek követ
keztében balkéz alazárát eltörte. Beszállítottak 
a helybeli kórházba. 

A gyümölcstermelők országos egyesü
letének vasmegyei fiókja' az elmúlt kedden 
alakult meg' Szombathelyen. Az uj egyesület 
eddig a vasmegyei gazdasági egyetriUet szak
osztálya volt t ezentúl mint vasmegyei fiók 
fog működöt Az alakuló közgyűlés diszelnö-
kéve választotta Kallv Miklós ÍöldmivelésOgyi 
minisztert, Ostffy Lajos dr. főispánunkat GyO-
mörey György zalai lOispáol es szenimanoii" 
Radó Lajos felsőházi tagot Ogyvezetö elnöke 
lett a fióknak Sághy István, a szakos taty 
eddigi Ogyvezetö "Inöke. Az" alakuló kövgyO-
lésen Ostffy Lajos dr. főispán és IWvath 
Kálmán dr. alispán is részt vettek, továbbá 
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lovag S t e n á d István dr. at országos egyesü 
let Ogyvezető, elnöke, aki gondosai! felépített 
beszédében részletesen ismertette ez egyesület 
célját. Előadása nagy hatást ejjjgtt ki j hall
gatóság, körében. Majd hosszabb eszmecsere 
indult meg a szakkérdések lelett Az. ülés 
régén Rado Lajos indítványára táviratilag 
üdvözöltek Kallay Miklós íaldmivelésügyi mi
nisztert és Gyömörey György dr. zalai főin 
páni, mint a vasmegyei egyesület diszeloOkeit 

Az Evang ifj. Egyesület február 28 i n 
kedden este 7 órakor az uj iskolában szóra 
koztató estet rendez, melynek; műsora a kö
vetkező: 1. Karének: lányok. Ludván Sándor 
karnagy: 2. Szaval: Nagy Mariska. 3. Jelenet 
előadjak Nagy Endre, Zsirai Elemér, Mike 
Géza és Gréczi Ferenc. 4 Szavai: Tóth Ba-
byka. 5. Monológ: Nagy Juci. 6. Karének: fiak 
Ladván S. karnagy. 7. Szaval: Simon Miklós. 
& Csodaszérum. Komédia. Szereplók: Dr. Fu-
ronkulus Ágota, orvosnő Macsotay Irma. Be 
gonya Kati,- szobalány Németh Araoka. Elefánt 
Rózsi, házasságszerző Kiss Linus. Kutyape 
resztegi Tündér Orsolya, vénkisasszony Nagy 
Nanci, Csalogány Melitta, énekesnő Nagy Irén. 
Sanyaro Vendel, munkanélküli Szarka János. 

1 á̂gVaMv̂ f̂faV̂  HÍJSZ^. A 
•Hangya* közpout a már uias vidéken régóta 
folyamatban levő álla térték esitő akcióját a 
mi járásunkban is megszervezi. E célból le
küldte községünkbe Mitrovics Zsolt ellenőrét, 
aki a szervező munkalatokat egész Vasvár
megye területén végzi. Községünkben csütör
tökön tartott az agyba* népes tagértekezletet 
a Korona szálló termeibea, ahol ismertette a 
módokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
gazdák közvetlen külföldre szállíthassak jószá
gaikat és így élvezhessék a külföldi piacon 
tényleg elért legmagasabb árakat a közvetítő 
kereskedelem kizárásával. A Hangya ugyanis 
tagjaínak nem a helybeli piaci árakat fizeti a 
jószágokért, hanem ezen áraktól teljesen füg
getlenül azokat a külföldi arakat, amelyek az 
illető rendeltetési piacon tényleg elérhetők. A 
mai piaci arak mellett ez a külóobOzet pedig 
nagyon lényeges. Hacsak 15 fillérrel is kap 
többet kilogrammonként a gazda a Hangya 
utján való értékesítéssel, mint ahogy & hely
beli piacon eladta volna, 10 q ás ökörnél 160 
pengős megtakarítást jelent a gazda javára, 
A magunk részéről örömmel üdvözöljük az 
akció megindítását, mert a mai izolált hely-

-zetflukben csak a jól megszervezett értékesí
téssel tudjuk gazdasági bajainkat orvosolni 
Mitrovics ellenőr a jövő bél folyamán-végig-
járja járásunk összes községét és tagertekez-
letekeu a faluk gazdáinak közvetlenül fogja 
megmagyarázni a módozatokat, amelyek mel-

. lett ezen értékesítési akcióba bekapcsolód1 

hatnak. - _ : 

Közgyűlés. A celldömölki Mozdooyve 
- zetők Köre a mult vasárnap délután tartotta 

a Kör helyiségében évi rtndes tisztújító és 
beszámoló közgyűlését Rosoer Károly elnök
letével. A beszámoló utan megejtették a tiszt-
ojitást, elnök lett újból Rosuer Károly moz
dony felvigyázó, alelnök Kalbats Istváo főmoz-
donyvezető, jegyző Mayer "Lajos, titkár Csányi 
László, ellenőrök Szántó Gyula, Kégly Ferenc, 
Varga József, gondnok Vajda Sándor nyug. 
főmnzdonyvezető. A népes közgyűlésen ugy a 
szombathelyi, mint a budapesti központtól is 

..többen vettek részt, 
Klnlevöségek uj behajtási módja. Szo-

katlan módon akarta vevőit fizetésre kény
szer, teni György Imre volt helybeli hentes és 
mészáros mester, akinek az egyik asszony 
vetője 17 pengővel tartozott. Amikor az asz-
szony egy alkalommal ismét megjelent az 
üzletében, lehozta az üzlet redőnyét és igy 
akarta az asszonyt. kényszeríteni tartozása 
megfizetésére. Az asszony feljelentette a bíró
ságnál zsarolás vétsége miatt, a bíróság ugyan: 
megállapította a bűnösséget, de az Ítélet in-
rit'kolásáhan kjmoMQtta^bogy-jiteLjsejikiL 

* szabiaatmellózte y az eljárást megszüntette. 
^ " TOzgyülaa a Há«jya»áO."=X^loi^üm"-f 

és Vidéke »Haogya« Fogyasztási és. Ertéke-
sít'"i Szövetkézét tooit vasárnap tartotta meg 
t032.. évi rendes közgyűlését a ">tagok élénk 
érdeklődése mellett. A közgyűlést dr. PletnitB 
Ferenc elnök nyitotta meg-jés a Hangya Köz-
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pontot Doláit József központi főellenőr kép
viselte. A gyűlés megnyitása utan dr. Pletnits 
Ferenc elnök 14 év óta viselt igazgató tag
ságáról és igy elnökségéről is lemondott és 

-kérte- a közgyűlést, hogy az---alapszabályok 
értelmében sajaT kebeléből válasszon .uj elnö-
kOL A közgyűlés a lemondási lodomásnl 
vette és elnökké egyiiaogulag Szabó Károly 
gőzmalomtulajdonost választottá meg. A? uj 
elnök székfoglalója után Dolák József köz
ponti főellenőr ismertette a mult évi zárszá
madásokat, amelyek, szerint megállapítja, hogy 
ba a szQvetkazet nem ís érte el teljesen, a 
rossz gazdasági viszonyok és á tagok fogyasztó 
képességének nagyméretű csökkenése folytán 
Bt-előiifi évffk lorgalm?!, átéri a szövetkezet 
anyagi helyzete sziláid, mert az aktívák messze 
felülhaladják a passzívák összegét Az évi 
mérleg 1434 pengő nyereséget tantét fel, 
amely a következőkép lett felosztva: 358 P 

-alapazabályszerO tartalékalapra, 1020.02 P 
az alaptőké után járó öszazalékus osztalékra, 
25 P a szövetkezeti alkalmazottak nyugdíj
alapjára, Í O P külföldi propagandára, 2.97 P 
továbbá szintén a tartalékalapra. Az igazga
tósági jelenlés ntán a felügyelő-bízottság ter
jeszti elő jelentését, amelyben megindokolja 
azt, hogy milyen okok késztették arra, hogy 
tisztségükről egyhangúlag lemondjanak, Dolák 
József főellenőr hosszabb előadásban válaszol 
a jelentésre" és pontról pontra magyarázza es 
oszlatja el az aggodalmakat, mire a közgyű
lés ugy. az igazgatóságnak, mint a-felOgyelő--
bizottsagnak a. felmantvényt megadja. Az 
igazgatóság kiegészítése kapcsaD dr. Porkoláb 
János és Wimmér - Lajos régi igazgatósági 
tagok mellé dr. Dóezy Kálmán, Hokbold Ist
váo, Kirchner Elek, Reiger János,. Schütz 
Gyula, Szabó Károly és Szórády Dénes szö
vetkezeti tagokat; míg a felügyelő bizottság 
választása során Fülöp József, Harvay Károly, 
Holpert Mihály, Pető Imre, Tóth Dénes és 
id. Wéndler István tagokat választja meg 
egyhangú lelkesedés mellett. Szabó Károly 
közgyűlési elnök.és Dolák Józsel központi 
kiküldött indítványozták, hogy dr. Pletnits 
Ferenc lemondott elnököt, a szövetkezetnél 
14 év óta betöltött eredméuyes önzetlen 
munkássága elismeréséül—válasszák' meg a 
szövetkezet örökös diszelnökévé. A közgyűlés 
az indítványt egyhangú lelkesedéssel elfogadta. 
A közgyűlés bezárása utan az újonnan meg
választott igazgatóság és felflgyejőbizotlság 
szűkebb körű értekezletre vouult vissza. Ezen 
értekezleten az igazgatóság és egyben a szö 
vetkezet elnökévé Szabó Károlyt, a felttgy. 
bíz. elnökévé Hervay Károlyt választották meg. 

Kisiklott vonat A hóvihar következté
ben a vonatforgalomban ismét zavarok alltak 
elő amely még komolyabb eseményeket is 
idézett elő. Igy a Celldömölkről pénteken 
éjjel 1155 kor Budapest félé induló személy
vonat Celldömölk és Vinár kö; ött hóakadá
lyok miatt elakadt A vonatot kiszabadítani 
próbálták és eközben a podgyászkoesi és az 
azt követő' postakocsi kisiklott. Komolyabb 
baj nem történt személyek nem sérültek meg 
A vonatot Celldömölk állomásra visszavontat
ták, itt kicserélték a két kocsit és a vonat 
folytatta alját Budapestre. 

Nem adta át az eladott borjut. Weiler 
József helybeli mészáros még a műit év má
jus hó 8 áo Szentlászló községben Varga Ká
roly ottani gazdától megvett egy borjút, Weiler 
a borjú árát nyomban ki is fizette, de amikor 
a bórjut át a kar "a venni, Varja a borjú k i 
adását megtagadta, Weiler megbízottját Szíva 
Jánost baltával kergette ki házából. A bíróság 
zsarolás vétségéért Varga Károlyt egy havi 
fogházra Ítélte. Az ité'et jogerős. 

A Pesti Tőzsde 16 oldalas uj száma 
érdekes információkat közöl a buzaringről. az 
uj kompenzációs üzletekről, a .Munkabankról, 
a; készülő merlegekről stb. Nyilatkoznak a 
lapban: Lamotte Károly," Beck Lajos és maspk. 
Rendkívül érdekes, leiül, biztosítási vas és 
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holnap velünk, mert a gazdasági helyzet oaak 
nem. akar javulni. Az időjárás nemhogy ja
vulna, hanem miot az Isten verése, napról-
napra rosszabb és ez is csak még sötétebbé 
teszi az anyagi helyzetét az embernek. Nincs 
kilátás munkaiehetőségre, nincs kilátás eny hü 
lésre. Ebben á nyomott lelki hangulatban 
néha-néha mégis csak megvillan egy enyhítő 
napsugár, mely egy kis reményt sugároz ba, 
a szegény munkanélküli munkás szegénye* 
fészkébe. Ilyen fénysugár volt dr. álóritz Dé
nes ügyvéd adománya, aki 18 munkanélküli 
munkás kenyérnéikoii családjának egyenként 
60 kilogramm kukoricát adományozott min
den ellenszolgáltatás nélkül. Követendő pél
daként állítjuk oda a lenti nemesszivü ado-

gépiparii t-rVJjgy?Szeii[ 
egészítik, ki a lapot 

I^SSSrycwnSSSKB szenvedi 
kasoknak. A mai szenvedő világban jóformán 
valamennyien erezzük a reánk tornyosult, 
komolyan nehéz terheket A. létért, a •nyo
morúságos életért folyik .ma a város gond
terhes küzdelme. Nem tudjuk ma, mi lesz 

manyt 
Újra a télben. Mát aat hittük, hogy ki

felé megyünk a télből, enyhe szép napok kö
vetkeznek a kevesebb lesz a gondunk, azonban 
eme nemes feltevésünkben mint az utóbbi 
időben mindenben, léhát ebben is csalódtunk. 
Már á második napja havazik a hordja a 
havat a szél s a zord időjárás eszünkbe jut
tatja bajainkat, amikor alig várjuk már, hogy 
a lavaaz megérkezzen s a hosszas pihenés 
uiau némi keresethez is juthasson zegény 
népünk, lélegzethez jussanak kereskedők, ipa
rosok s a fel-fel hangzó' madárdal enyhülést 
nyújtson minden magyar testvérünknek. Az 
időjárás annyira zordra fordult, hogy a vo
natok is már nehezen közlekednek, ' a Máv. -
igazgatósága teljes készenlétben ál! az eset
leges forgalmi akadályok elhárítására. Szinusz 
mester időjárás jelentéseit' az alábbiakban 
közöljük, amelyből kitűnik, hogy ezekben a 
napokban helyenként havazás As eső fog mu
tatkozni, de mároius havában.enyhe szép na
pokban lesz részünk, úgyhogy napközben a 
15 fok Celsius meleget ÍB eléri, azonban 
március 9 tői 18-ig as időjárás szeszélyes 
lesz, a márciusi bó sem fog elmaradni, esős, 
viharos szelek jönnek, amelyek végig vonul
nak hazánkon isi 

Kik kapják a 20 ezer dollárt ? A Szín
házi Elet uj száma már egy sereg fényképet 
közöl azokról a hölgyekről, akik a Chicago 
Tribüné húszezer dolláros szépségversenyén 
résztvesznek: Arr ui—szambán Haivauy Lili 
színházi levele számol be a Vígszínház pre
mierjéről ea a hét egyéb színházi és mozi 
eseményeiről. Bajor Gizi hét napja riportban 
és képekbeo. Rökk Marika elmondja élete és 
karrierje történetét A hölgy, aki a legtöbb 
levelet kapja Pesten. Incze Sándor hetilapja-
uak uj szama a Rendkívüli kiadás ciruü nagy
sikerű színdarabot az eredeti színhelyen: szer
kesztőségben és nyomdában mulatja be. Kör-
mendy Ferenc megírta a modern ember uta
zás-tanát. Képes riport a Miss hétköznapjairól. 
Rádió Lexikon. A Színházi Elet Tarsaselet 
melléklete képes beszámolót hoz a bét bál
jairól. Rengeteg érdekes cikken, novellán és 
folytatásos regényen kívül a Színházi Elet 
darabmellékletfil A nemzet özvegye című szín
darabot és több egyfelvonásost közöl, kotta
mellékletén pedig Te nem vagy nekem min
den a világon cimu tangót és Platinblnnd.ist 
deíu Haarl (Babám egy szőke nő . . .) foxtrott 
stégért közli A 64 oldalas Rádió Világhír-
adón, Európa legrészletesebb rádióműsorán 
kivül kézimunka iv és 32 oldalas Gyermek
újság van még a Színházi Elet uj számában, 
amelynek ára 60 fillér. Előfizetési díj uegied 
évre 6 50 pengő. Kiadóhivatal Budapest VIL 
Erzsébet-köru.t, 7. A azinhazi Elet minden he
ten pénteken jelenik meg. 

A mezőgazdasági munkák biztosítása. 
A m. kir. foadmivelésügyi minisztérium a me
zőgazdasági munkák> zavartalan biztosítására 
rendeletet bocsátott ki, melyben utasítja a 
hatóságokat, hogy sajár hatáskörükben min
dent kövessenek el a mezőgazdasági munka-
sok elhelyezkedése érdekében. Felhívja egy
ben a hatóságok figyelmet, hogy 'figycajez-
tessék a földbirtokosokat hogy ahol lehet, 

jutányosán vállalok mindenféle gépi 
leírásokat, ugyancsak jutányosán meg
tanító m gépírni, gyakorlatot szerez
het. Ctm a kiadóban. 


