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Teremtsünk
iparos középosztályt.

dasági felsőbb'osztályokat. A középosz
Az Alkalmazottak Biztosító In
tály tehát a nemzet gerince, munkája
tézetének választásai.
elengedhetetlenül szükséges a nemzet
A gyárak hangos szirénái elnyom életéhez, erős középosztály nélkül állan
Irta: FrOhariFth m á t y á s , orszgy. képviselő.
ják egy társadalmi réteg jajkiáltásaioak dóan fönforog az
veszedeleiriv-hogT-l
Aa-^j szociális biztositó törvényünk -»utolsó akkordjait: a magyar kisiparos a demagógia keríti hatalmába a po magánalkalmazottakat, tehát a magántisztvi
selőket
és kereskedelmi alkalmazottakat ée a
elpusztul. A kisipar megteremtette a litikát.
velük rokonloglalkozásaakat egy külön intéz
civilizáció alapjait, megteremtette a gépet
A magyar középosztály nem. szer ménybe, az úgynevezett Magánalkalmazottak
és a gép megtámadta a saját teremtő
vezett es főképen nem elismert ténye Biztosító Intézetébe csoportosított:!. A Buda
jét, föllázadt alkotója ellen és romba
zője ma még a magyar gazdasági és pest ée környéki magántisztviselőket és ke
döntött millió exjstenciát.
' politikai életnek. A magyar középosztály reskedelmi alkalmazottakat betegellátásban is
Világjelenség ez, mióta a XIX. szá valóságos tagjai: a kereskedő, az ön külön elválasztotta és a volt Ferenc
kórházból csinált az intelligensebb osztályok
zad ipari forradalma a gép győzelmével álló gazda, az önálló páros é s a szabad ' részére külön biztosítási intézetet. A vidéken
végződött, azóta hallgatólagosan tudo
j már e:t a szétválasztást anyagi okok miatt
foglalkozású intelligencia.
másul vette mindenki, hogy az erősebb !
I oem lehetett megvalósítani és igy a vidéki
,
A magyar kisiparosazonk.vül egyéb alkalmazottak betegségileg bele tartoznak a
L*^_.. ,.
u-... . 1:.:
! fontos szerepet is játszik a magyar élet munka?biztosítási szervezetbe, azonban nyug
kiderült, hogy a kisipar mégis pótolha
| ben: a kézműipar és a kisipar itt hely díjellátásuk tekintetében Budapesten és a v i 
tatlan, mert egy nemzet élete nemcsak
ben teremti meg a bútort, a ruházko- déken is a maganUsztviselök es kereskedelmi
alkalmazottak, a Magánalkalmazottak Bizto
a termelés kérdése, hanem a -nemzeté
dási • cikkeket, a berendezési tárgyakat, sító Pénztárába, röviden a MABI-ba tartoz
is és nem lehet pótolni a nemzet éle
! lehal beviszi alkotásaival a magyar szint nak. Az uj biztosítási tOrvény ennek az uj
tében semmivel sem az önálló kisexizI a magyar otthonokba. Nem véletlen, intézménynek szintén adott önkormányzatot,
tenciákat. Szükség van önálló, független
I hogy a fasizmus első kötelességének . még pedig legfőbb szervsképen egy 120 tagu
kisemberekre, szükség van középosz
I közgyűlést, amelynek 60 tagját a munkaadók.
! tartotta a pusztuló olasz kisipar meg ! és 60 tagját a munkavállalók választják. A
tályra. Az uj középosztály egyik jelentős
mentését és újjászervezéséi. A magyar | k ö z g i ! . u g y kapcsolódik beié az Országos.
pillére a kisiparosság. A' magyar kisipa
kisipar válságos óráit éli. ha rövidesen | Magánalkalmazottak Biztosító Intézetébe, hogy
ros ma már elérkezett odáig, ahol csak I
nem kap segítséget, elpusztul, ezzel a | 10 rendes tagot küld a Társadalombiztosító
a programmok gyors megvalósítása ment
Intézel közgyűlésébe és épen ezért a MABI
jövő középosztályának egyik értékes té választásainak kell, bogy mege-őzxe a Munheti meg attól, hogy a százéves céh
nyezője semmisül meg, ez nemzeti ér ka-btztosito Intézet autonómiájának összselé
ládákkal együtt maga is el ne tűnjön
sét. Ennek a volt. Ferenc József kórháznak
tékcsökkenést jelent.
az életből a muzeumok homályába.
Ma igazán nem vagyunk "abban a önkormányzati választása december 16-én,
Franciaország erejének egyik főoka,
vasárnap fog lefolyni az egész országbau. A
helyzetben, hogy meglévő értékeink kö munkaadók is külön kategóriában és a mun
hogy erős középosztálya van, ez a kö
zül bármit is veszni hagyjunk, de első- kavállalók is külön választót kúriákban vesz
zéposztály az ipai, a kereskedelem, a
| sorban nem hagyhatjuk elveszni a ki nek részlaz önkormányzati válaszúton. K i mezőgazdaság önálló exiztenciáiból ala
alakuló magyar középosztályt, mert I vétel csak a vidék, ahol a munkavállalók
kult. A középosztály minden egyes
tekintet nélkül arra, bogy magántisztviselőké,
enélkül a középosztály nélkül őrökké a I vagy kereskedelmi alkalmazónak, együttesen
államban, a történelem minden fázisá
végletek útvesztőit járjuk majd és nem szavaznak. A választás rendkívül "érdékesnek
ban mérséklést és féket jelent. A ka
jutunk el oda, ahova feltétlenül el kell ! ígérkezik, mert a magyar középo.-rtálynak egy
tasztrófák pillanatnyi konjunktúrái sok
jutnunk: az önálló, de önállóságára fel: t része fog szavazni, amely azonban nemcsak
kal jobban kihasználhatók a gazdasági
j társadalmi jelentőségű, hauetu politikai erdekészült és kiépüli Magyarországhoz.
arisztokrácia részéről, mint a közép
i kéltséget is fog felszínre vetni. A muuksvalosztály—által. Viaaont ha az ország
bajba jut, a középosztály nem tudja f S f r S i WTk~iÍ r t f i f k Vw^liT* I la "! csoportban.kivéve a -fővárosi -üzemeket,
Ü3éZikíí
\A CL1 <A> I L f v / A j k s | ahova a. szocialisták, nem tudtak kellő ajaarüggellenileni magét az ország sorsától,
last szerezni, mindenütt kel tábor van. A
ennélfogva anyagi érdekei is sokkal a legnagyobb választékban kaphatók • polgári es nemzeti alapon álló szervezetek
jobban az országhoz fűzik, mint a gaz- Dinkgrevc Nándor papirkereskedésében. Nemzeti Blokk címen vették fel a küzdelmet
;
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Jánoska Mikulása.
Irta : Vcgsö Ferenc.
A kis állomáson eieset zihafl a vonat
és Csergő Dtmeler nekivágott a kopogós út
nak. Mikulás napjának reggele volt, Csergő
sietett haza, hogy a nehéz éjszakai szolgálat
utan mielőbb megpihenjen a barátságos kis
házacskában, ahol az asszony, meg, a gyerek
még talau alszik is.
' T R m mentra:'rendes uton, rátért a ba
rázdára, oiyan kiadós fagy volt az éjszaka,
hogy nem kellelt félni a sastól. A kutakatmnr szalmával voutak be,Ja lovak gőzölögtek
a meghajszolt test aiparázft ra'elesélöl, Ü"tnp
ter húsos arcát lilára csípte a metsző hideg,
bajusza deresen fehérlett. az:- orra alatt. De
azért vidáman ment, kényesebbik, jó csizma
javai merészen rálépett a rögök közé ékelődő
pocsolyák jéghnrtyájárn. A jég megrepedt,
Csiilitii'.elő csörrenéssel tört össze.^sarka alatl,
ez a jégtörügetes olyan lorma vidám haügulatot kelte/tt. mintha mulatozás közben poha
rakat csapdosná a földhöZTr-^A lalu előtt, á domb tetején, mar lát-.
szőtt a kt= fecskerakott báz-feher fahyiózsa-.

szín cserép teteje s a tűzfalon ott ékeskedett
az ismerős febraa: .Párisi DivaW. Demeter
kinyitotta táskáját, kivette a piros szalaggal
átkötött ágbogas virgácsot s jót suhintott
vele: — hej !
Elhallgatott: ugylátszikj fiiun vannak, a
házból hangok hallatszottak, még a seszinü
Bodri is veszettül csahol. Ej, mi törtéuhetik
itt? Az asszony pöröl, élesen, nagy kiabálva,
érthetetlenül és mellelte vékony szoprán hang
sivít. Jánoska bömböl, A gyereket rakjak, még
pedig erősen. Amint a kúthoz ért, a kakas
riadtan ugrabugrál, tűzpiros tokáját kapkodta
s bolondította, a kedermagos; gatyás tyúkokat.
Bodri elhozta a tn'ajdnn, ládából épült.vackát
annyira ugrándozott es csaholva vouito.t. A |
malacok rettenetesen orgonainak az ólban, I
mint mikor a mise végén a kántof megnyom
kodja valamennyi sípot
No. itt valami nagy baj lehet, Demeter |
ugy lökte be áz ajtói a lábával, a kilincs ,
alkapcaja. kiugrott a rúgástól.
— Hát illik ez a lárma Miklós nap
reggelén ? — ripakodott ra a gyéreire is. az
asszonyra is.
— — Gyem cak apja, rágd meg a fiadat!

Dgy hazudik, mintha olvasná, rosszalkodik
bajual óta, mintha az ördög bujt volna bele
Jánoska arca lángolt az elkeseredéstől
A gyerek lázadóan alít apja előtt, megkínzot
tan, szepegett, de minden félelménél nagyobb
volt az izgalma és kétségbeesetlen védte
igazát: — de igen, ut voll a Mikuiásés nekem
adott mindent, hogy játszak v e l e . . .
— Hájnál fele felébredek arra, hogy a
gyerek nincs melleltem, — mesélte az aszszony odakinn a konyhában, mikor Demeter
a sarokba parancsolta Jánoskát és rázárta a
szoba ajtót, — még mondom az este, nem
veszek be egy egész grammot abból a ron
gyos aspirinból, mert nem vagy idejiaza. én
mee natyou el Találok aludni.. Fölébredek,
hideg van, az ajtó nyílva, nincs a gyerek.
Kijövök, nat a gyerek itt űl a kouyhaban,
minden kiforgatva, mintha tolvajok járlak
volnaz ő meg in játszik a mozsárral, amit
ép tegnap szidoloztam. az üvegtálat majd el
repiszlette és minden pénz ott volt naia. K i 
rámolt mindent a szekrényből.
A Jánoska?' —hitellenkedett a férfi,
el nem tudta képzelni, mi Ulött B gyerekbe,
lel a-gyeTek a-konyhaszekrény
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által rábizott feladatnak, kívánalmaknak eleget •ret
.gbajtunk, totegyen. Mi, a "Krisztusnak követői sokszor 'abba
sztendő vérévet
•
K
y
art !
megfeledkezünk arról, hogy életünket onnét
as§fguiéuek, ba a
fölül igazgatják. El kell mennünk a Krisztus
ma is gyönelőtti korszak bölcselőjéhez: Arisztotelészhez,
sajnalnank a
aki pogány Jetére ezeket mondta: >Jók lesz Ét
ingéoiumával
nek a gyermekek, s z ü l ő k jo példájától.. Any- »«sT,
P-"»öjjMs. Bennünket
nyit mond ezzel Arisztotelész, hogy nála csak
azoala.
mindent
Krisztus mond többel a gyermekekre vonat
*ea,K,eleteibn
bele• JCérdés í z , bár a kérdések legegysze- kozoan. Á jo példa hatására megváltozik a OtaailMlának. A_mor.
rttbbike, mégis a frgfogosabb, logiiehezebb. nemzedéki
H a sokan -azt mondják, nehéz
ffem azért, mert minden téren számtalanszor
magyarokat, j
ismétlődik, hanem azért, mert a legtöbbször nem lehet a szülő szeme tolylon a gyerme
, , i b-nnünket
kielégítő válasz nélkül marad. Ott all a XX. kén. Hát ez nem igy van I A valódi ok az,
iki
igazságunk*';
szazad homlokán s a szövevényesiéletjelensé- hogy sok helyen (tisztelet a kivételnek) a
gek egymásután vetik felsziore. Égető betűkkel gyermek nem Isten ajándéka, hanem átka, érdetéi^C botránkozzék
oagy (rancia
rajzoljak elénk az öngyilkossági esetek. Mind vagy verése. Ha igy állunk — nem csodál "-fi
i( erejének
egyiknél ott. van. Mindegyik (elveti. Mi a vá kozhatunk a sok öngyilkosságon. Miért ? A tigni M
lasz h á t e r r e a nagy kérdésre? Vaunak, gyermek, legyen az lany, vagy fiu, érzi, hogy •^tutAjörködünk
leni erŐívell
akik az öngyilkosságok egyedüli okála háború ö teher a szülői valtán, tebat megoldást ke . am |
izembe, mert
utáni nehéz megélhetési viszonyokban látják. res. Ez pedig nem lesz más, mint a függet ijegnu
iféieim-s.'bb'
is
Ez az ítélet;; magyarázat azotibau Csak -fetnle-- lenség kivi vasa: Nem egy esel
ciak"
(öiOtt bezátes, tehát nem is" felelhet meg a valóságnak. ez a függetlenítés a legmeggondolatlana(bb
Hala'
Az újságok napilurei közt kutatva megállapít lépésekre. Az egyszerű életből a jólétet, kö
hatjuk, hogy valamennyi .éieípaiyáo működők uyü életet ígérő légkörbe való eltávozás", szá'
j_jGaspar pénzből kerül ki öngyilkos. Miért ? A mi életünk tatán alkalmat, nyújt a hatalmas csúszási
51i?U : t £ tartOzkodott,
a X X század modern légkörében lolyik. Vall botlásra s erkölcsi balálra
terelését
A csaíad ti=ztatalan»é ele sokszorta job
juk be csak őszintén, nagyon megváltoztunk |
nciaja. A keban Int a gyermek lelkére, jellemének kiala
ízlésben, szokásban.
. "lelkészei é s
A régi időkben is volt háború s bizony kulásara, mint a jo példa. Az alma pedig
a viszonyok 'nem voltak kedvezőbbek, mint nem esik messze a fajától. A züllés utjara- felűgyei tszépeu sikevarosuukban.
napjainkban. Hogy anuak a kornak gyermeke tévedtek életuntak, koravének lesznek, kiknek mit
a vettek reszt
mégsem dobta el magatói Istennek legszen az élet teher és keserűség- Eldobják hát ezt Az
tebb ajándékát, az onnan van. hogy—tudott a szent adományt, mert értéket, a krisztusi es a - hallgatták az i _
(scser re szol- , j
htnni s-ha keiíett, lemoodam.-Gyönyöröigaz- - ériekét a szülői háznál nem találtak meg. Mi 1
sag a költő mondása: »Fö!di ember kevéssel hat a teet.uö, hogy megszűnjenek a napiren gáitatm króm előadás,
beéri. Vagyait ha kevesebbre meri.» S mi a '. den levő öngyilkosságok ? Először is az igé melyen fszeci, Lukacs
ostffyaszmegélhetésért küzdünk, de vágyaink nyomó- i nyeket kell lefokozni. A pályaválasztás a Istrán.a
_ minden hí
rutaiunkban is folyton nőn-k, szaporodnak. másik karhozatos ok, amiért sokan elmene szoayíi
vőn
Ualtro)
es az élő
külnek
az
életből.
Nem
lehet
eléggé
hangsú
Elégedetlenek vagyunk, mert a kudarc azzá ,
Nagy István
tesz bennünket. Fiatalok, öregek, gazdagok, lyozni, hogy az elet egész embereket kivan.
a szétszórtan
szegények, nők 'és férfiak egyaránt követnek Tehát mindenki arra a pályára menjen ame
Hét. Közűhajel öngyilkosságot Miért? Az egyik csalódott I lyen tehetségét legjobban tudja értékesíteni,
legközelebbi
szerelmes, a másik sikkasztó, a harmadik amelyiken legtöbbet, legjobbat tud alkotni. Ne
fizetőképtelen bérlő, vagy a jo Isten tudja akarja a szülő gyermeket olyan pályára kény liinfiii cBini i > meg, !
Pacsirta.
annak
minő sorsú egyén. Kűlömbseg azonban van ; szeríteni, amelyen az csak élőhalott lesz. Meg ' hogy : J r - s
az-öngyilkosok- között értelmileg^ is. Az intet- ' kellene szüntetni az érdekházasságokat, mert
El a pacsirta télen is,
ezekből
kevés
áldás
fakad.
A
legtöbb
tanács
ligeuseknek ^nevT5zett~eary*oek legtöbbje azért |
Kalm n ny.
dalolna is szegény,
menekül az életből, mert tulajdonkepeu élni pedig, amely betartása esetén csökken az
este 75 éves
öngyilkosok
száma,
Arisztotelész
mondása:
nem
tud!
Hat
ez.
meg
mi,
kérdezi
valaki
,
aflűtortőkön dél
de zord az ég, távol
nap,
Igén, a mai világban az élet a legnagyobb .Jók lesznek a gyermekek, szülőik példájától.)
vidék részvérideg a leli fény.
művészet. Ki. hogyan tud beleilleszkedni a
ill szolgabírói
Lan—dor.
változó körülményekbe, aszerint nevezhetjük i
rom értizedet
Kopár a táj, hó. jég alatt
az élet művészének,- vagy vértanújának. Talán |
oébany évvel
senyVcd a zöld Vetés,
nem túlzok, midőn megállapítom, bogy sokan •
lamar meg
felfelsikolt a kis dalos
szenvednek hajótörést, mert nem tanultak '
mer váltotta
torkán a szenvedés
C
l
e
m
e
n
c
e
a
u
k
o
p
o
r
s
ó
j
á
n
á
l
.
meg élni. Nem tanullak meg, milyen érték az
élet es minő felelősség terheli őket Pillanat
VdBsarnap este fél
Franciaország összes városaiban dörög
Felfelrepül, de szárnyait
nyi jólétért képes a mai ember .öngyilkos nek az ágyuk, ugyanúgy, mint a béke meg
ocabsjjfrallásos estélyi
jelöltje* a reabizottakban hamisan eljárni kötésekor. A »ügris« koporsóját befogadja az
a fagy oénitja meg.
^elyre a hívek
sikkasztani. Rájön a tévedésre, de már késő anyaföld. A temetésen csak legszűkebb kör nagy
"Csaby József
Hiányzik néki odafenn
Az erkölcs lejtőjén, aki egyszer mégindult nyezete vesz részt Tehát mi is ott vagyunk.
az ünnepélyt,
az'éltető meleg:
lefelé, nem tud megállJI. JIi a megoldás ? Mi a legszűkebb környezetéhez tartozunk, mely oBSzorady Dénes
Golyó,'kötél, méreg, vagy á Duna.
hiányaik odafenn a fény
annyira, hogy emlékűnk a másvilágra is el igajujiiélHtoekelt Czipott
. _ A a . . i g é n y e k . . megoOvekedése^az erkölcsök fogja kísérni, mint az áldozat emléke is elkí
•"•-Btus és a nők.
a hiányzik idelenn
lazulása, a családi élet tisztaságinak folytonos séri megoyomeritojának lelkiismeretét
Dezső csöngei
a főid Virágos kebelén
csökkenése a legaggasztóbb jelenség Hiszen I
. Szabó Jenő
""" Az áldozat, a megcsonkított magyarság,
eibuVó szerelem.
mindenki a családból indul el, hogy az élet
ceddOavSalL
Imával és
lebilincselt kezevei, guzsbakötve ott áll a ko
kozéutliaj
i epély.
porsó előtt A mi beszédünk kihallatszik a
gyászbeszédek közül, mert a lelkiismeret szara
;orcsi evang.
Ii
üveg< s tetejéig. Hanem tény, hogy két cserép hitte, hogy a Mikulás neszez óvatosan a kony mindennél erősebb.
celldömölki ev.
tr*M
tojástartó eltört, egy pálinkás pohárnak a hában, kijött, dehogy aztán mi történt
Clemenceau nagy ember volt és ellen iskolába •a lolytán megtalpa kicsorbult, a fehérre olajozott szekrény
— Meg is ölhetett volna bennünket I — ségünk volt Egyik menye magyar leány volt,
pi állásra egy- [
fenekestül fölforgatva a konyhában.
sikoltott rémülten az asszony, majd elvágó ezt nem ismerte el menyének. Kisunokája üresedn.i J a i kántortanítót I
n
g
o
m
— Epen ez az, ö is azt mondja, hogy dott az utólagos ijedtségtől, aztán észnélkűl egyszer megmondta a hatalmas tigrisnek a ha
iliiili*!f 'I' elfoglalja a
nem ö volt, hanem a Mikulás.
szaladt a szobába magához kapta Jánoskát, szemébe: -Te jó politikus lehetsz, -de rossz helyéi I
Demeter csitította az asszonyt, rakjon aki mindebből csak annyit értett, hogy mégis nagyapa vagy.. Mi a halál kérlelhetetlen fá
^kezet a HL sorcsak vissza mindent, majd aztán elintézi a Csak neki vau igaza. ~'
tyolénak lehullásakor békét és bucsnt intünk számi
Cser Lajos é s
dolgot lá gyerekkel. Azzal nekifogott a mosa
— Kisbogarara, te, nem ijedtél meg ? s hatalmas ellenségnek. Találjon nyugalmat Nafll
Választás legkodás n ak. ugy, abogy áz éjjeli szolgalat utan — Jánoska boidogan nevetett, majd a tüne az, aki nekünk •nyugtalanságot, szenvedést és
közelebb
szoktak. Amint a reggelire kerül a sor, az dező siras közben szüpögve mesélte: — A, csapásokat juttatott életében.
rzseoyi Lajos
asszony bemegy a kamrába kenyérért Meg pedjg először nagyon mérges volt am. forgatta
Azóta a nagy államférfiú más szemmel nagy
r kedden kobotlik a lába valamiben, lölveui. Nehéz bot, á szemeit, de én megmondtam, hogy-jó gye
látja
az
életet,
azóta
mar
az
örökké
való
amint
a.kocsicsirái
ólmosvégü, ijesztő szerszám. — Hát mi ez ? rek vagyok, azokat nem bántja a Mikulás,
igazságok kápráztató napja lobog előtte, sze ról !•
le a kövezett
Demeter is odalép, megdöbbenve oézik aztán odaadott mindent, amit a konyha kömeit nem függOoyOzi el többé az emberi in odn
udvirri, Vfcodásl szenve^ .
a nehéz szerszámot Idegen járt itt, semmi zepire rakott és elment, még én szóltam a
_ j
dulat és gyűlölet Az igazság örökké való dett
dett el • kétség I Az egyik sarokban elszórt kénes gyufa, Bodrinak, ne bántsa, mert 0 a Mikulás
napja egyik koszorújában ott ragyog előtte is
rvwSéiyegylatbei.
ily el nem hasznainak Csergőek házában I De
Demeter átkarolta aa asszonyt és a gye-, kérlelhetetlen világosságban a magyar igazság
holnap, hétlőn
meter izgatottan kutat tovább: az ajtó alatt, reket, elővette táskájából a cukrot, igy álltak
A t a i r»M
í
Amit a halottak szeme láthat csak ma. az
a küszöbűéi feszitővas, az ajtó szárnya alul
9• S í k családi esté- i
kis
konyhában
valamennyien,
elkövetkezik az eioz
élők szamara
számára ia
is egyszeres
egyszer és este BiWesen
*
*
.
'
f
f
W
.
^
^
"
"
"
g
t
"
.
,»,
Vetetlen
r^**-**
lat«
I
behorpadva, az idegen látogató alul emelte
ly«,i
meg az ajtót, a kulcsot kilökte s álkulccsal nyi k
l t , ^ az udvar, a Nap sápadtan
»». *
éhségeinknek .
VSVlki ev. Jtőegy- ;
kint^ elcsöndesült
lágra
zarándokolniok
ahhoz,
hogy
a
magyar
totta ki. A sperhakni színién ott volt a földön. ragyogott a homályos égen, a kakas éleset,
igazságot letagadhatatlanul meglássák és meg let ai dfféaként vallásos i
— Furcsa egy. Mikulás járt itt I
vidámat kukorékolt, a malacok szelíden fuj értsék.
ösartl*,«W lolyó hó 5-én. j
.
Lassan-lassan tisztázódott a rejtély: be tattak az ólban, a sivalkodások letompult és
_ Wd-uocai iskola- j
délután
Elbúcsúzunk
az
ellenség
koporsójától,
törést kísérelt meg valami csavargó a kis lágy kórusba olvadt össze. _ - _
ban, odB'onsz János ev. l
békét
kívánunk,
mert
a
síron
tol
megszűnik
házban, a faion kivül. A gyerek fölébredt, azt
Miklós nap iéggel«-völE==spaz ellenségeskedés. A francia ágyuk dörgésébe esperes
él az összes szociáldemokrata intelligencia
szervezetek, mint demokratikus blokk mennek
a választási küzdelembe. Ez a harc különben
nemcsak az önkormányzatért (olyik, hanem
egy uj metszetben fogja bemutatni a magyar
intelligenciának—egy részét. A munkásbiztositási választásoknál ez a kategória, amely
most ismét urnák elé megy, Összesen leadott
83.170 szavazatot, amelyből a NemzetiBlokkra
esett 15.492, a szakszervezeti listára pedig
7684 IjtxlJ^áTjJáraadatombiztositó latézetbe küldött 16 közgyűlési tagbői 14 jutott
a polgári elemnek és' 5 pedig a szocialisták
nak. A helyzet a mostani metszetben rosszab
bodott a polgári" elem szamara, mégis ha
mindenki megteszi a maga kötelességét, a
magyar uri osztály összeáll és védi az állam
után a masudik legnagyobb intézményi, akkor
minimálisan a (elét ea kélt ragadnunk a szo
cialisták kezéből. Tehát a vidéki es fővárosi
int" lig» 'ei?oak a rosszul fizeteU magántiszt
viselőknek és a tengődő kereskedelmi álkáT
mazottaknak kell, bogy a saját szociális in
tézményüket védjék, hogy a szociáldemokrata
pártnak hazi intézménye ne lehessen többe.
Amint a polgári . társadatom megszerezte a
többséget a ' Mutikasbrzto-itónak is, épusy
elérhető az i«, hogy a MABI nagy többsége
a munkaadok közgyűlési tagjaivil együtt
elérheti.
_
A munkaadói caoporlbon csupán a bu
dapesti szabadfoglalkozásúak vívnak küzdelmet
még pediglen a lista ve cióje Becsey^ .Antal
éa a szocialistáké Györk y Imre képviselő. A
munkaadók 12 Csoport tiban egyhangú a valasztas, mert a Nemzeti Blokkuak ellenjelöltjei
nem' akadtak. A polgári társadalom tehát
december 15-en tegye meg a magáét és addig
is Olésekeu, ertekezleteken érintkezzenek egy
mással a magyar maianalkalmazottak, hogy
ez a MABI intézménye a pártpolitikától men
tesen az egész középosztály érdekeit szol
gálhassa.
l

Dc ö félholtan is remél
dicső tavaszt, nyarat
a örül, ha egy zabos szekér
az uton elhalad . . .
ERDÉbYl JÓZSEF.
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KEMENESALJA

A celldömölki Evang. Ifjúság a farsang
első szombatján, január \\Á fogja farsangi
bálját megtartani.
^ .
Képviselőtestületünk rendkívüli közgyű
lése. Tegnap délelőtt 11 órakor tartotta képviselőtestületOnk rendkívüli közgyűlését, mely
alkalommal az alábbi ügyeket tárgyalta le:
Elhatározta a képviselőtestület, hoey Hubert
Sámnel vei.déglös japantkeuhez dűlő földjét
ligetbóvitési célokra csereképen átveszi és azt
á ligethez csatolja, Helyeite~~á'~volt polgári
iskulaíöldjeből ad ugyanakkora földterületet.
A polgári iskola pedig gazdasági ceiokra a
pórdömőlki major területből kap megfelelő
pótlást.
Molnár József és Sándor illetőséget kér
nek, de mivel atyjuk meg 1880. évben elsza
kadt innen és" ezek a fiuk azóta máshol szüJettek, a kepvi-előtesUilet az illetőséget nem
adja még. Ozv. Höhn Vilmosné kér;, Bogy a
város által neki bérbeadóit trafik mellett lakait
is kapjon. Tekintettel arra, hogy Jiöhn V.lino .:•• a trafikot teljesen alalakiiva: készen,
kapta a községtől és "azért a mai napig -gy
fillér bért nem fizetett és tekintettel arra :s,
hogy a trafikban doháuynemüekei csak a íegs
ritkabb esetben tart.és az nagyobbrészt zárra
vau. végül tekiiitettel-arri, hogy ez az épüiet
n közel jövőben más célra lesz használva t-s
akkor a trafik, sem maradhat mez, a képvi
selőtestület a kért lakást ezekre >a'ó tekin
tettel sem adja meg. Má-ként pedig azért
s-m adhatna ott lakást, mert a varos: alkal
mazottak laknak benne és azokat' tnashot-neui
lehet, .elhelyezni.
;__

CONTINENTAL SZÁLLODA
VII. Dohány-ucca 42—44.
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a vidéki uri közönség i g a z i o t t h o n a .
Tisztaság.
Kényelem.
Elözéfcenyscg.
• i i á e i szobában hideg-meleg lolyóviz, központi intés.

_.

Egy ágyas
ágyas szobák
szobák áá rr aa i]:: s.
5. 9.
6, 7,
», 14,
10 lengn.
Ket
10,8,12,
15. 16 peng".
Szobák telefonnal.
Szobák
fürdőszobával.

szakmai szakértekeTlet megállapította, hogy
az nj törvény nemcsak—a—vendéglőkre és
korcsmakra, hanem azokra a kereskedésekre
is alkalmazandó, amelyek szeszes italoknak
kis mertekben valu e,adására ooggal bírnak.
Ebből következik, hogy zart palackokban levő
szeszesitalokat sem szabad exuUti Intelbe
árusítani.
400 vaggon burgonyát oszt ki január-,
ban a kormány. A burgonyatermelést hivatal
előterjesztésére a földrnirelésügyi.miniszterium
elhatározta, hogy 1930 ban n loiylatja a
velőmagburgonya akciót es január hó folya
mai! közel ötkl vaggon vttöburgonyat fog a
jelentkezők közOtt szétosztani. Ezzel kapcsolatbau elhatáro.-.ta a kormán- azt is, hogy
kedvezményes burgonya mütragyazási'akciót
is folytat es erre a célra az igazolt igénylők
nek 00 százalékos- aren,;e.lmeiniyel ad meg
felelő műtrágyát. Az akciót a borgonyatermelési hivatal a foldmivelesügyi tniuiszteriumban
intézi.

Marosi József sojffjz fizetését, melyeta
képviselőtestület régebben mar meghatározott,
a varmegye jóváhagyta.
Traktor tanfolyam. A" FeL-ődunantuli
Elrontott gyomor, bekavarok, émelygés,
Mezőgazdasági Kamara a Fejérvármegyei Gaz-, kellemeUen -:ajiz bmlokfajaa, láz, székszodasági Egyesülettel, a Vármegyei és Székes ruiás, hányás vagy hasmenés eseteinél már
fehérvár városi Mezőgazdasági Bizotisaitgal egy pohár természetes -Ferenc lozsef. kese
és az összes gazdasági szervekké' karöltve a rűvíz gyorsan, biztosan és kellemesen hat A
földmjvelésügyi miniszter anyagi támogatásá gyakorlati orvostudomány igazolja, hogy a
val folyó évi december ^ 6 l ó i Székesfehérvá Ferenc lozsef viz hi-znalata a sok eves és
rott a téli gazdasági iskolában (Vásártér] gaz ivás káros következményeinél igazi jótéte
daságok vezetői (földbirtokosuk, földberlói, ménynek bizonyult A Ferenc József keserű
gazdalisztek) réséére, vagyis olyanoknak, akik víz gyógyszertárakban, drogériákban é« fűszernek traktorja van, vagy traktor beszerzéséi üzletekben kapható.
óhajtjak, vagy a traktor gyakorlati ismeretébe
Vasvárasgye aj törvéaykatóságáaak
kivannak jutni, 6 napos traktortanfolyamot
első rendes közgyűlése. Folyó ho 26-én volt
rendez. Ezen traklortanfolyam célja, hogy a
az első megyegyülés az új törvény életbelép
hallgatók mindazt elsajátítsák, ami a traktor
teie.se óta^ Ez a közgyűlés mar uj szellemben
kezelőnek, valamiét a traktor üzemének ellen nagyrészt nj emberekkel vette kezdetét és
őrzéséhez szükséges. A tanfolyamon megis ugy látszik, bogy «-megyére beküldött uj
mertelik a hallgatókkal a traktor helyes meg- emberek megállják a helyüket megértik, hogy
vzsarolását, gazdaságos kihasználását, az egyes I a megyegynlés nem színház, nem komédia,
üzemanyagok tulajdonságait, az nzemzavarok hanem olyan komoly bely, ahol mindent fél
okait és ennek megelőzését A tanfolyam ve retéve csak a szebb, jobb jövőért, népünk
zetője és előadója dr. Vladár Endre, az Orsz. boldogulásáért kell zárt sorokban küzdenünk.
Gépkisérleti Állomás vezetője, a magyaróvári A vármegye gyűlésén egy uj tipns is megje
gazd. akadémia géptan tanszékének tanára. A lent: a kisgazda. Ez az uj típus kell a váz
részvételi díj 15 P. Jelentkezési batáridő dec megyén, valóban szükséges és igen okos eee12. Jelentkezni lehet a Felsőduoántuli Mező lekedet. hogy az uj torvény erre módot éa
gazdasági Kamaránál Győr Btsmger-selauy alkalmat adott Az első gyűlésen már hallatta
32, valamint a Fejérvármegyei Gazdasági Egye szavát egy kisgazda es okos, hazafias, talpra
sületnél Székesfehérvárott. A tanfolyamot a esett beszéde, nagy hatassál volt a jelenlevőkre.
költségekre való tekintettel csak abban az Ez a kisgazda uem cifrália a beszédet, hanem
esetben tartják meg, ha legalább 30 résztvevő csak ugy a saját nyelvén, becsületéé magyar
érzéssel mondta meg azt, ami aszivén feküdt
fog jelentkezni.
A közgyűlés a felszólalások után megkezdte
Gyümölcsfák tisztogatása. A győmölcsa napirend letárgyalását mely leginkább abból
fák száraz ágait mar most le kell metszeni állt, bogy megválasztották az összes bizottsá
éles ágfűrésazel, a metsz lapokat éles késsel gokat Ahhoz, hogy az Összes megválasztott
le kell simítani és ar alma és körtefáknál bizottsági tagokat felsoroljuk, helyünk nincs
okvetlenül be kell Almolaval (gyümölcsfa- annyi, szorosan csak i jarasunkbeli bizottsági
kátrány) vékonyan kenni. A süni vesszőket tagok megválasztását ismertetjük. A nemesi
meg kell ritkítani. A vastagabb ágakról éa pénztári bizottságba beválasztották: Ajkay
törzsről az elhaló kérget, zuzmót, mohot le Zoltán földbirtokost, Berzsenyi Dezső volt
kell kaparni, le kell kefélni, a vérietves" sebe ügyvéd,, földbirtokost, dukáT Takach Ferenc
ket ki kell tisztogatói és bekenni 10 százalé cs. és kir. kamarás, földbirtokost. Deák Fe
kos Eoda oldattal, a fák koronáját pedig meg renc ösztöndíjat ad mányozó bizottságba Jandi
kell permetezni 2 százalékos bordói oldattal Bernardin kormányfőtanács,. dőmölki apátot
éa 2 kg. Stílfáról keverékével s utána 10 szá A közegészségügyi bizottságba Jándi Bernar
zalékos Eoda oldattal. Ez a téli gondozás din apátot Borellenőrző bizottságba dr. Bimunkája, amely a rügyek duzzadásáig tavaszig stlzky András gyógyszerészt, Huchthausen Ede
végezhető. A fák trágyázása is ilyenkor vég tkptári igazgatót. A celldömölki kórház bizott
zendő, minden kifejlődött fa törzsének kerü ságba -dr. Pletnits Ferenc korín án y főtanácsosi,
letében mintegy két m. sugárral köri húzva, Jándi Bernardin kormányfőtanáesos, apátot,
a belül eső területre 30 kg. érett istállótrá Vidos Dániel földbirtokost dr. Kiss Lajos
gyát és 2 kg. snperfosfátot és 2 kg. kálitrá esperest Horváth Ernő földbirtokost és dr,
gyát egyenletesen elosztva le kell ásni a földbe. Pintér'József főjegyzőt Tisza István emlékbi
zottságba dr. Pletnits Ferenc kormáoyfőtaná-'
Palackozott szeszes Kait nem szabad
esőst, Pfeiffer Ottó földbirtokost, dakai Takáeh
hitelbe árusítani. A tavaly hozott uj bortör Ferenc cs. éa kir. kamarás, földbirtokost, koltai
vény teljes egészében megtiltja a korcsmai Vidos Józsel cs. ós kir. kamarás, földbirtokost.
hitelezést Ennek folytán a bíróság a korcsmai
hitelt a felperes javára nem ítéli meg. Egy
T
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Lótenyésztési bizottságba Ajkay Zoltán föld
birtokost Baroza Zoltán föidnirlakosi, dr.
Oslffy Lajos ny. főispán, földbirtokost Redő
Elemér földbirtokost, dukai Takách Ferenc cs.
és kir. kamarás, földbirtokost koltai Vidos
József cs, és kir. kamarás, földbirtokost
Megalakult a HONSz celldömölki cso
portja. JeleuteliUk mar, bogy nálunk is meg
fog alakulni a ilUNSz helyi csoportja. A mult
vasárnap, folyó ho 24 én tartotta még alakú ó
gyűlései, mikor Szombathelyről Boros István
csoport ügyész és Domby József ügyvezető
igazgató ercuziek hozzánk. Diazelnökök leltek:
Jaudl Bor. ardia apái és dr. 1' elints Ferenc
korináojlótanacsosok, elnök ./Pósfay Gusztáv
járási főszolgabíró, társelnök Szegfly István
ny. huszárezredes, ügyvezet" elnök dr. Piutér
József főjegyző, alelnökök Fébert Lajos ee
Ki -.- I. iszio, l|Uar Dénes Ernő, pénztáros
Mikolas Imre, ellenőr Kiss István.
Nagyatádi Szabó István ünneplése. Möhacsy Lajos marcaigergelyi ev. lelkész abból
az alkalomból, bogy folyó ho 26 án volt 20
eves évfordulója annak, hogy nagyatádi Szabó
István kisgazda 'kibontotta a kis.azdapari
zászlaját emlékünnepélyre hívta össze a kis
gazdapárt tagjait Budapestre a Park szálloda
külön termébe. Erre az értekezletre Mayer
Janót földmivelésüuyi miniszter is eljött és
rajta kívül több szaz kisgazda. Az ünnepélyes
megemlékező ertekezletet Mohácsy Lajos ev.
lelkész nyitotia meg és meleg szeretettél em
lékeseit meg néhai vezérükről. Olánna Mayer
János foldmivelesügyi miniszter mondott meg
emlékező szép beszédet Majd Gál, Csontos
éa még több ktagerda szólalt föL Az ünnepi
ertekezletet tarsasvacsora követte.
Figyelmeztetés. A celldömölki r. kath.
egyházközség ezúton is felhívja az érdekelt
egyházközségi adózok figyelmét arra, hogy I
évi deaember hó 1-én és 2 an fogja szedni
as az évi egyházi és iskolai adó negyedik (IV)
részletét a r. kath. fiúiskolában d. e. 10—12,
d. u. 4—6 óráig. Saját érdekében cselekszik
jól minden hátralékos adózó, ha az 1929. évi _
adóit pontosan fizeti be az egyházközség pénz
tárába, mert a késedelmeskedik ellen a ható
ságok közbenjárását kell igénybe vennünk.
Rom. Kath. Egyházközség.
A Kemenesaljái Takarékpénztárnak ee
utou is bálás köszönetet mond a rom. kath.
leánypolgári iskola igazgatósága azon jóságért,
mellyel október 31-én, a takarékossági napon
négy szorgalmas növendékét 1—1 5 pengőé
betétes könyvvel megajándékozta.
Szülői értekezlet. A rom. kath polgári
leányiskola igazgatósága kéri a kedves szü
lőket, hogy december 1-én délután 4 őrskor
a szülői értekezleten megjelenni szíveskedjenek.
Féláru vasúti kedvezmény az 0. K. T
naggyülesenek részére. A keredja deismügyi
miniszter leiratban értesítette az Országos
Kézműves Testülelet hogy na .-gyűlése részt
vevőinek félárn vasnti jegy kedvezményt en
gedélyezett
.
.
Fokozatosan visszafejlesztik, majd tör
lik a forgalmiadat Az adóügyi adminisztráció
egyszerűsítése érdekében Wekerle Sándor
pénzügyminiszter a jövő év első felében egy
egyszakaszos torvényjavaslatban kér felhatal
mazást az adókivetési és behajtási könnyíté
sekről. Egységesiti az egyenes és forgalmi adó
kezelését A cél a forgalmi adó lokozatos
visszafejlesztése és végűi a törvénytárból való
teljes kitörlése.
A kereskedelemügyi miniszter lakás
építő akciója. Bod János belföldi tőke igény-,
bevételével nagy lakásépítő akciót szándéko
zik létesíteni. Ebbe bevonja nemcsak a Tár-

49. S7ánr
4. oldal.

r-

aadalombiztositót, hanem az összes biztosító
társaságokat, ralaniiat a pénzintézeteket is.
Az akció az egész országra szól és célja az,
mindenki építhessen 1—2 szobás házat. PenzOgyt körök véleménye szerjnt^a terr ízen jó'
mert az emiitett intézetek díjtartalékait gyü
mölcsözően hl lehet használni.
A Magyar Otthon legújabb száma szen
zációs tartalommal jelent meg. Közli: Nyary
Laszk),-Kili«n ZcJtáii. -Wy-Janoe, Bozzay Mar
git, Gyula diák, Fábián Ernő írásait. Balázs
L iparművész »Kézimunka« rovatát. Versek:
Lörinczy György, Oravetz Ödöntől. Nyáry
Andor folytatásos szatirikus regénye: A szokoyaforradalom és János a vöröshadseregben
egészítik ki a szépen illusztrált lapot Dj ter- ,
més rovat közli az uj írók munkáit Mutat- j
ványszámot ingyen küld a kiadóhivatal Buda- j
pest I X , Közteltk-u. 1.
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Miss Európa férjhez megy. Érdekes
v
cikkben számol be a Színházi Elet uj száma I
Magyar Divatcsarnok házában
...... ' Lukács fürdővel szemben
Simon Böske eljegyzéséről. Egy interjú kéreTelefon József 35^—89,
~
" Telefon Automata 517—40.
tében mondja el Miss 'Európa, hogy csak az '
E lap tí«izerc4-zWrkedvezraényben részesülnek. Ezért e szelvényt vágja k i és rende
elmúlt héten szerződtetést ajánlatét kapott
léseihez mellékelje.
rádió éa |
heti 600 dolláros fizetéssel egy amerikai mr- j
• uéra és ugyanakkor kapott egy ajánlatot egy
Taémet színigazgatótól, aki egy Simon Böské
Accnmi
nek irt revü főszerepében akarta leilep! etni és
Újdonságok!
Újdonságok! minden
Fehérnemű varrást és
ugyancsak az elmúlt héten kapott ajanlatot
csillárok,
Parisból, hogy jatsza el a Miss Európa csmü
mulatónál
g é p h i m z é s t
uj Ivatu operettnek primadoona szerepet
bekre a szerzödtetési ajánlatokra Miss Európa rövid idő alatt megtanulhatja. Kedvező
nem is válaszolt, mert amint elmondja, már
Cím a kiadóhivatalban. különleges kötésben, nagy vá
• akkor megismerkedett mostani vőlegényével feltételek.
Bramer Pállal. Egy pesti tarsaságban matat
lasztékban olcsó áron kapható j
tak be neki és Bramer Pál mar a rákövet
ÚJDONSÁG!
kező napokban leutazott Keszthelyre és ott
Dinkgreve N á n d o r
dr. Simon Sandoitól megkérte Miss Európá
Dr.-1'rbanek La-zló T a k a r m á n y o 
nak a kezét Az esküvőt karácsonykor tartják
paplrkereskedésébei.
zási Tabellák é a Útmutató
meg, azonban az esküvő utan nem utaznak
-cimü igen értékes műve meajeieüt, igen
azonnal nászútra, mert Miss Európának még
ügyes zsehformatumbri. — A könyvecske
részt kell venni mint .zsűritagnak az. idei Miss
minden gázuáT-érdeke!, különösen a mos
Európa választáson. A Sziohazi Elet e heti
tani nehéz gazdásági viszonyok között,
•zárna darabmellekletol a Király Szinhaz idei
mert megtanítja szamitani az állattartót
szezonjának tegnagyobn sikerét a Tommy és
« helyes takarmányozási elvek mellett.
Társait hozzá. Egyes szam ara 1 pengő, ne
gyedévi előfizetési díj 10 pengő. Kiadóhivatal
Kapható kiadóhivatalunkban i s i
Budapest VI. Aradi-ucca 10. szám.
Ára 40 fillér.
Hadlkélcsöntulajdonosok! Megalakult az
Elszegényedett Hádikölcsöntulajdonos Ósjegyzők Országos Egyesülete és törvényes műkö
déséhez szükséges alapszabályt a magy. kir.
Értesítés.
szenzációs cikksorozatát
belügyminiszterhez felterjesztette. Felhívunk
Értesítem a t. rendelőimet és a nagy
Mindennap egy teljes nagy riport.
minden hadikölcsOnjeeyzőt. .hogy az egyesü érdemű közönséget, hogy sikerült összekötte
letbe való belépését a következő adatokkal tésbe lépnem egy nagyobb céggel és igy te
saját érdekében haladéktalanul eszközölje: 1. kintettel a mai nehéz viszonyokra, oly hely
Hires kalandok,
Pontos név, foglalkozás és lakhely. 2. A jegy zetbe jutottam, hoey
. -_
zett naszeg. 3. Jelentkezett-e már segélyért,
ha igeo, kapott-e, mennyit? A jelentkezés
ruha készítéseket
s x e r e i m e k .
levelezőlapon is történhet, de ha valaki lulvilagoeiiast is óhajt vagy panasza van, ugy savi részletíizetésre el tudok vállalni.
levélben küldje be és mehekeljen hozza va- Dus választékkal állok rendelkezésére a nagy
laszbelyeget Panaszirodánk minden joaos érdemű közöo-égnek, bárminemű férfi ruhá
panaszt kivizsgál és azt megfelelő helyre jut zati cikkekkel, melyeketa.legkényesebb ízlésektatja. Az egye-űlet kOZpoiui irodája Budapest nek megfelelőim készítek.
,
Kinkén rikkancsnál és
V. Baihory-ucca 10. I .te.aiatt van.
Kérem t. rendelőim es a nagyérdemű
- -•"
Felülflzettek még a celldömölki kath. közönsée szíves támogatását
minden trafikban kapiiató.
Kiváló tisztelettel
Legényegylet Katalin estéjére: dr. Bi-itzky '
™j BWnaaa»E3TJBmjm»laaaataaani
András 10 P, Nagy József 8 P, özv. Pec.y j
Gérsey Kálmán I
Imrén- 2 P, id. Mógnr József 2 P, Vide-Déues-!
aranyeremmel kitüntetett
í
L
a
k
a
tos munkákat,
í P, melyért ezúton mond köszönetet a z :
uri szabó Celldömölk.
j kifogástalan épülel-munkát,
kovácsolt
egyesű et vezetősége.
j vaskaput, kerítést, sirrácsot, bármily
j rendszerű takaréktüzhelyet, nj munkát
Hirdessen a
j vagy javítást a legmodernebb kivitelben
Kemenesaljában.
I
otcső áron készít
Celldömölkön a Deák-ucca 13. számú j
I f ^ j r mely áll egy 3 szobás ésl éegj
gi ]
K i n i c z k y
L a j o s elfogadok
mel, lelje*]
1 szobás lakásból, a szükse- ;
i lakatosmester Celldömölkön.
melletl. "
ges mellékhelyiségekkel, külön álló gép- j
í BSaaamBBUUaaBflaaaaaaaaaaeBaaa^eBaeSBaaaaa
készítek
házzal elköltözés v é g e i t azonnal eladó.
és az eg.ész borvidék kiváló
Poi m
Érdeklődők fordulattá,; a háztulajdonos
zamatu, magas szeszlaHalmu
amire e
hoz: Linzer Ernő Kemenespálfs.
világhírű b o r a i kaphatók
Amennyiben a báz d e c e m b e r 10-éig
^ - ^ ^ s e l ó a n y a g kereskedése !".
i
szabadkézből eladva nem lenne, ugy az
december 10-én délután 2 órakor a. hely Csopaktól — Keszthelyig Celldömölkön, Árpád-uccu 78.
színen szabad kézből elárvereztetni fog.
A Badfpsonyborvidéki Szőlősgazdák
á s h o z szállit>a prima tűzifáját. •
Nagy
aawwraaasaaaianaaaaaaasann — i
11 I n
á i La n. i -e 11 e n ő r z é s alatt á l l ó
Hitelt nyújt 3 0 - 6 0 napig
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