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Előkelő vendég járt Budapesten,
megérkezett é s elutazott Rónait Steal
dr., az amerikai konjunktúra kutató
intézet egyik.vezetője. Mialatt Budapes
ten járt,' nagyon okos dolgokat mondott.
Amerikában »ötven erős ember* össze
ült, hogy megbeszélje a termelés válsá
gának kérdését és megállapítsa, lehet-e
segíteni a gazdasági baiokon. Ez a/,
ötven ember köreibeiül 10 milliárd dol
lárt jelent készpénzben, ami még odaát
is szokatlan dolog. A jó Európát is
érdekelheti, mit határozóit ez a 10 mil
lió dollár a jövőről, hát még, ba tud
juk, hogy az egyszer alaposan fején
találták a szöget.
Tulajdonképen roppant egyszerű a
dolog, csak arról van szó, hogy a fo
gyasztók yásárlóképességét kell Európá
ban és Amerikában növelni, Mert nem
igaz az, bogy túltermelés van, hiszen
ugyanakkor,afhikor Brazíliában hajóra
komány számra öntik a kávét a ten
gerbe, nagyon sok európai polgárnak
még cikóriára sem telik. És az is igaz,
hogy Ford nem tudna elég autót gyár
tani, ha mindenki autót vehetne, aki
nek arra szüksége van. Egyedül Magyar
országon játszva föl tehet sorolni 200
ezer embert, kiknek nincs autójuk, pedig
foglalkozásuk megkívánná. Hát mindez ilyen egyszerű. Voltaképen nem is 'nányzott az egész kér
dés megoldásához m á s , minthogy a do
log ne csak a fogyasztóknak, hanem a
nagy - termelőknek ia sürgős legyen.
T ö k ü n k ez a kedves amerikai vendég
egyáltalán nem mondott újságot, mi ezt
már régen tudtuk, de ugy vollunk vele,
mint az a bizonyos ember a kutyával.
Hogy tudniillik: >Ne féljen, nem harap
a mi kutyánk*. Erre a mi emberünk
szerényen megkérdezte: »Én elhiszem
kérem, de tudja-e ezt a kutya is ?«
Ilyen formán voltunk mi is ezzel
a gazdasági válsággal. Most nagyon jól
esik, hogy végre Amerika is tudomásul
veszi, hogy ő nem akarja .Európával
szemben a harapós kutya szerepét ját
szani.
Az egészből pedig van egy tanul
ság: a gazdasági válság nem azért vál
ság, mert válságnak kell lennie, hanem
azért, mert a megoldásán- épen azok
nem dolgoztak, akiknek jólfelfogott ér
dekükben első sorban meg kellett volna
a termelést ezektől a zökkenőktől kí
mélni.
-

A kapitalizmus válsága ezek szerint
mindössze annyi, hogy a kapitalisták
6—12—18 í fantáziája fogyott el é s semmi esetre se
kaphatók lehet a kapitalizmust idejét mult gaz
dálkodási rendszernek nevelni, legfelniel
lebb azt mondhatjuk, hogy ha megtisz
"Mkiizlete
! tul é s föleni'dkedik. a saját helyzetének
Telelőn 30. ; magaslatára, újra visszanyeri erejét és

a. megteremtett konjunktúra . révén egy
úttal népszerűségét is. "

levente jelleget mutatnak, tehát elvitat
hatatlan, hogy a zenekar a leventéket
illeti és magától á r t p n d ő ^ ^gy_J^Jftlflttűk való rendelkezési jog tisztán a járási
leventi parancsnokot illeti meg mindad
dig, mig a zenekarnak levente jellege
van, vagy abban leventék lesznek a ze
önmagával és rádiójával, ha
nészek.
' ..
V A L V O csövet h a s z n á l .
Az elöljáróság a mai napra tárgy
Kapható: Koczor Dániel
ként tűzte ki a levente zenekar ügyét
rádiószaküzletében.
és a-z óhaj az lelt volna, hogy a képvi
selőtestület mondia ki, hogy a zenekar
Képviselőtestületi közgyűlés". nem levente, hanem tűzoltó zenekar lesz
"árult szerdán, folyó hó 10-én d. e. ezután, A képviselőtestület dr. Pletnits
10 órakor tartotta rendkívüli közgyűlé Ferenc indítványára kimondta,- bogy a
sét a képviselőtestület, mely alkalommal levente zenekar ügyet egyelőre nem tár
dr. Pletnits Ferenc kormányfótanácsos gyalja, azt leveszi a napirendről és uta
napirend előtti felszólalásában azt .indít sítja az elöljáróságot, miszerint ebben
ványozta, szavazza meg-aPTfépviselőtes- az ügyben igyekezzék a_ levente egyesü
tület a községi alkalmazottak karácsonyi lettel egyezséget keresni és ha á közös
segélyét. A képviselőtestület az indítványt megegyezés sikerült, tűzzék napirendre
*
tárgyalásra elfogadta r-s ugy határozott, az ügyet
A közvilágítást kiterjesztik a Máriahogy nr. indítványt a tárgysorozatba
telepnek a sportpálya mögötti részére is.
tárgyi
beiktatja es letárgyalja
Schwarcz nővérek é s Róth Mór azt
1, u á n következett a napirenden
levő tárgyak tárgyalása: Bejelenti Ve kérik, hogy üzlethelyiségeikben eszközölt
zető jegyző a t'ekal kompos/, trágya árá- átalakításokat a község térítse meg. A
' nak rendezését, a leánykereskedelem le képviselőtestület szavazással döntött a
küzdésére hozott határozatot. Márlovits kérelmezők rovására.
István községi rendőr és Murányi József
Kolompár Sándor Cigány illetőségét
volt községi forgalmi adóhivatal tisztvi megtagadni nem lehetett, mivel apja is,
selőjének segélyében hozott régebbi köz ő is itt született.
. . .
ségi képviselőtestületi határozatot a vár
A községi alkalmazottaknak, ezesetmegye jóváhagyta.
ben a községbirónak é s Dezső Lajos
Dezső Lajos adóügyi jegyző két adóügyi jegyzőnek megengedte, hogy
heti -szabadságát a képviselőtestület jóvá igazgatósági tagságot vállaljanak.
A községi nyomtatvány megrende
hagyta. Varga István volt keoskédi lakos,
jelenleg celli kisbirtokost 60 pengő lefi lése egy kis vitát provokált, mert az
zetése ellenében a községi kötelékbe egyik helybeli papírkereskedő, Szagán
János ajánlata ugy szólt, hogy ő 10
felveszik.
Bejelentette az elöljáróság hogy vo- százalékkai olcsóbban szállítja a nyom
natbesziintetések ellen küldöttségben vol tatványt, mint más nyomda. Ezt igy el
tak a magy. kir. államvasutak Igazgató fogadni nem lehetett, azért ajabb aján
ságánál, dp mindén eredmény nélkül. A latokat kérnek be.
A járási anya és csecsemővédó
tervezett vonatberzünteteseket — melye
ket már régebben ismertettünk — a_ székház felépítésére 20 pengőt adomá
máv. végrehajtja. Indokolják ezt a for nyoznak, á z 1931. évre a vásári napo
kat megállapították.
galomban beállott utascsökkenéssel
Utolsó tárgyként tárgyalta a képvi
A levente egyesület vezetősége és^
a község elöljárósága között régebbke- selőtestület a .községi alkalmazottak ka
letü viszálykodás van, melyből követke rácsonyi segélyét. A képviselőtestület dr.
zett az is, hogy n levente oktatók lemond Pletnits Ferenc kormányfótanácsos kép
tak, részben pedig le kelleti mondaniok. viselőtestületi, tag eziránti indítványát
Ennek a viszálynak egyik mellékhajtása néhány hozzászólással elfogadta. A vita
a mai tárgysorozatra tűzött levente ze folyamán Csoknyav József képviselőtes
nekar ügye is. Ugyanis a levente zene tületi tag abban az irányban szólalt fel.
bogy ha már gondolunk a községi al
kart a község elöljárósága tűzoltó zene
karrá nyilvánította anélkül, hogy ebben kalmazottak segélyezésére, ne feledkez
a kérdésben a levente egyesület meg zünk el a községi szegények, munkanél
sem.
örömmel
kérdeztetett volna. Ennek a következmé küliek megsegítéséről
nye az lett, bogy a zenekarnak két gaz látná, ha az elöljáróság ilyen javaslattal
dája mutatkozik : egyik a valódi gazda, jönne a képviselőtestület elé.
ez a levente egyesület. A másik látszó
lagos, képzelt gazda • ez pedig a község
elöljárósága;, vagy esetleg a tűzoltó fő
parancsnok. A levente zenekar észközei,
díszruhái a. levente pénzekből lettek be-,
szerezv>, kivonuláskor mindig tisztán
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Névmagyarosítás Dr. d-orgovits Jozsci
cetld-tmnikl születeje, pécsi KŐíéptskolal laii.lr
csa'ndl Hevét Győrié te vlllozlatia.Df. ö e o r '
•govics
JojiSél Geflfa.viCJ Jö<.vf flitt raáV.
tavnd ifeivo yazo h a , Siiliou Sándor l a k a t o s
me-'.-r dnoljájí.
jóváhagyóit alapszabály. A földoive
Iés0:iyi luiniszier jóváhagyta a vflnöcli sertéslegeitelési yazdalarsu'at alap-zabalyait.
Áthelyezések és munkaredukció a cell
dömölki fűtőháznál. Minden szípilgetes d a c á r a
is osz'adozik, bomladozik a celtdömo.ki fülö
ház es mindennap kOxelehb érünk a teijis
leépítéshez. Uiabbau i-met áthelyeztek laka
tosokal: Horváth LajoS és glvi-ndor József
lakatosokat Szombathelyié, Guótli Jáiios elő
lütő munkást Jutásra. Ami a li-gsuijosabbau
esik l a t b a a mostaui lerongyol!, szegény knl
dus helyzetünkben, télvíz idején n dukáljak n
munkaidőt és 25—30 p e n g ő v e l rövidítik meg
a fütöliázi munkás.-ag kere.-etét. A munkásság
amúgy is szorult helyzetben vau, mért ó r a 
béri keresetén kivül semibi egyebet nem élvez.
Nem kap családi pótlekot, nem kip.iak-.ak
bért. l y i n körülmények között a munkaredukc.o súlyosan érinti t i s z e g é n y muukásságot.
Az iskolankivuli népművelési előadás
mai m ű s o r a : I) Lóbl Uszkár t a n i l o előadása
Petőfi Sándorról. 2) a) Dal a »Leányv;a.-ár« c.
o.ierettebőf; b) Hej Zsuzsikám c. népdalegyvtélc-iz Z e n e s z á m o k a t jatsza a fúvós z e n e k a r
Vilit/é József tanár vezetésevei. 3) - Vctíteit--kép-s előadást tart Uhlar Gyula igazgatóUol~
ganarol. Az e őadas ingyen s, kezdete délután
í órakor a városháza tanácstermében.
Hasznos tudnivalók karácsonyra. Az
ünu-pek közeled.eve: mindenkinek a legfőbb
gondja, mivel szerezhetne örömet szerett.'inek.
Kedves kötelességünknek tartjuk felhívni o'va
tóink szive., figyelmes, hogy uoe.öli téli S Z Ü K
Kefirül baihol is b.a/- r«-Zlie, le tetl-Tidl ttkint-e meg a vi..iglúru SEVlLLK
(Buda
pest. Brcsi u. 7) nagy karácsonyi kiállítását..
Különösen re.liiijuk ol.a-ómk figyelmei a .
Bégnél imisl folyamatban tevő maradékvasarra,
mely kivalo alkalmai nyújt a legjobb miuő- .
ségü valódi angol szöveteknek ' igen jutányos
áron va'ó beszerzésére.
A tojást iddig -darabszám vásáróitok a |
piacin, hol kisebbet, hol najiyobbat, - e z a i
vásárlási szokás most majd meg log tzünni,
mer: m i n t küilöldOo is szok3.«, na unk is suly j
Bxertni fogják a z t mérni. Tehát nemsokara I
már k d ó s z a m vesszük a lojast.
:

Diáink karácsonyi kirándulása. A To
rul diákszövetség kirándulást tervez Parisba,
a résztvevők december 22 én indulnak és ja
nuár 2 án térnek vissza. Ezen lársastiránduVáS összes költségei 250 P be kerülnek. Ér
deklődők felvilágosítást kaphatnak Budapest,
Városház 0. 10. szám alatt a Turul dtakszö
vétségnél.
Szabad-e a magyar nyelvet hivatalo
san használni Romániában? Mihály Tódor
kolozsvári polgármester hivatalos beadvánnyal
fordult Bukarestbe a román belügymiiriszterhez* és arrá nézve kért -refvt.agesitást, hogy
állapítsak meg hivatalosan azt, hogy a varost
tanácsban a kisebbségekre való tekintettel
.-zabat!-e a m a g y a r nyelvel használni A vá
laszt Erdély magyarsága nagy érdekiődé.s.-el
J

Üzletfeloszlatás miatt a raktáron levő áruk

olcsó kiárusítása.
Uri és női divatáruk, csipkék^ szalagok, rövidáruk,
fehérneműk, harisnyák, keztyük, ernyők, botok, sap
kák, kalapok, nyakkendők, mig a készlet tart, mé^

lyen leszállított áron vásárolhatók

Poiitzep

Jenő divatáru

Celldömölk, K o s s u t h

fel a bobai vonalra, hogy Bobáról CsIUlére
gyalogoljon, t i is indult, de a Marcal hidjánal
valami okból — talán a szesz Itatása alatt —
l e ü t é s az akkor esett-első h i belepte és
reggel megfagyva talá tak rá áz utastik.

Hatósági munkaközvetítő jelentése. A
in. kir. állami munkaközvetítő hivatal leg
utolsó jelentése szerint a munkaalkalmakra
kínálkozó helyzet változatlanul nagyon, ked
vezőtlen. A DMapééti, valamint a vidéki ha
tósági iiiunk-iközveiitoK nidv-ti.tartása szerint
10JBt|J)nkáh -iyn> 2075 tuunkákereső kinálkoZolt-Aniig n:ü kaa kVmat 392 egyén kapha
tott, addig munkát keiesettj}097 a.lj-nélkű i .
- Kérelem. A Jötba tgafr.k Segítő és Tu
dományos Eyesü'éiu -z -'génys rsu egyetemi
hallgatókat ajánl -küz^pi-knlisi lauólók melle
hazitauüooak. Kiutou fcerifel a -zülöto-t,akik •
úek. szQxs*-gQ< v.oi in-gt'izhato es jó hazíiatiitokca, fontoljanak bizalommal az "eyesQtet
v.'i-elilsegi-iteii Itndape , S'elb iltca '*
1

;

ASPIRIN
T-A

B t E T T A K

fájdalmak
Telefon a v suton. < I . 1 HM - lakosságának—egy rég óhajtott vágya ni -n. le'jesüié-be azzal, hogy a va'sutl Átfi^ásoukal be
kapcsoltak a teit-i'oo ínteiuibm foriíaombá.
Ezután bárki felviiagositás-l kérlv t telefonon
az állomástól.
Üzletek nyitva tartása karácsony előtt
A kereskedeoni miniszter megengedte, hogy
d-cemb-r 21 ére eső vasárnapon nz üzletek
reggel 7 órát"! dé'nlán 4 örá'» ::yi:v i tart
hatók.
-"
7

Evangélikus Ifjúsági munka Alsóságon.
Az uj alapon m«cke*dett komoly munka örwodeles módon ha ad előre. Az egyesü'elek
dicséreire méltó buzgósággal látogatják az
Os-rejövetelekei' s ott nerccak a vig. de a
komoly munkában is látható mód .n szíves,-!,
;?i repelriek. Munka a fióknál: Az elmnl- hrtekb n az Osszejovetetekerr imádk. . -,->k: Z-ám
boky Pál, Esztergályos Lajo-, Nagy l-tvan,
C-ajbok l-lván és Somogyi Ferenc. Eöadást
lartnt'ák: S akáty D - ő és H , - István. Sza
T

Üzletében

Lajos-utca.

valtak: Nagy Imre, Hanzsér Dénes, P e t h ő f e
renc, Rúzsa Imre, Somogyi Ferenc, Csajbók
Isiván es Nagy István. Énekellek: P.thő Feri,
Remport Józs f, Csirkovics Karoly es Nagy
István. Felolvasott és megtárgyalt bibliai re
stek: János I. levele IV. 1 — 15 versek. P a l i .
levele a Korinthusbeliekhez IV. 1—5 versek.
Közénekek: Dicsérd én lelkem a dicsőség
ÖFÖk királyát (10), Te vagv reményem szikla
szála (24), Dicsérek Uram légedet (50). L"
.mentes-nap végső sugara (!02) _Erós var a
mi Istenünk (266).
Munka a lányoknál: Az elmúlt hetekben
az Összejöveteleken imádkoztak: Mátis Eszti,
Remport Ilona, Remport Ida és Somogyi
Irénke. Előadást tartottak: Molnár Róza, Má
tis Eszti és Kemport Ida* Szavaltak: Joos
K'vira, Pelhő Jolán, Me-lerhezy Bözsike és
Nagy Emma. Énekeltek: Okos Viima, Kurányi
Irma is Somogyi Irénke. Felolvasott és meg
tárgyal ' ibliai r.'szek: János I I . levele 1.1—5
versek. : ' i . I . levele a Kiriothu?be!lekhez IV.
1—6 .v-.i —k, Közémkek: Dics-rd én lé'i.em a
iliosőség örök királyát (10), Te vagy remé
i.yem sziklaszaiu (24), D.csérlek D am tége
di i (50) Lem -nt a nap végső suzara (102),
Erős var a mi Istenünk (256)
Különös említést érdemel Molnár Róza
lenuyegyesüleli tag Élettörténetem címen tar
tott előadása. Moln r Róza 12-iév óta nem
volt itthon, szülőfalujában. Ebből a Imsszu
időből 8 evet Erdélyben töltőn. Ez alatr az
idő alatt több helyen is megfordult. Legtöbb
idejét Parajdon töltötte, mi rt szegény szolgáló
ieány 1. -itörteoetéi Erdély szomorú sorsává',
a székelyek szenvedéseive, elvesztett kincse
ink ismertetésével és saját nagy betegségének
leírásával kiszínezve, egyszerű, de oly meg
kapó módon adta elő, hogy az egyesBlet tag
jai könnyezve hallgatták végig előadását.
;

Tudja Ön már, hogy az ismert Aspirintabfetták 1895 ben beható kísérletek és tu
dományos kutatások után kerültek forgalomba
es immár kb. 33 év óta az emberiséget a
>meghűlések* pll-ni védekezésnél támogatják.
Hülések- minden tüneteinél, influenza, spanyol
járváav, reuma, csuz, iscliiásnal ma már az
egész világon Aspirin tablettákat az eredeti !
csomagola-ban tBayerkeresztlel. szedik.
Az alsósági leventék harcászati gya
korlata 1930. december 14 én. 1 Gyakorlat j

varja.

A Tér fölírissitése cellából ajánia
tos néhány napon ál korán reggel egy
pohár természetes >Ferenc József* kiserüvizet inni. Az egész világon rende
lik az orvosok a valódi Ferenc József
viz használatát, mert ez szabályozza a
bélműködési, erősiti á gyomrot, javítja a
vért, megnyugtatja az idegéket és ezáltal
uj életerőt teremt. A Ferenc Józset
keserűvíz: gyógyszertárakban, drogériák
ban és füsíerOzletekben kapható.
Megfagyott csizmadia. Hiába mondják,
hogy politikas a csizmádra, eséseiben mégis
ráfizetetL Birő Dániel csőglei csizmadia' rheíter néhány láfsával folyó ho9.cn Janosházán

volt és Valószlntt jó (Wlétet osiná t, mert ma
•gyár «nroeriTer ilrőeu alaposan ijeiíBéfeot. a
i. >har fenek-1. •. Ilyen il uroirá't -i ip-.'ban Bit

A Vasvármegyei Elektromos Rüüvek R.
Cetdömftlki Teiepe.
Karácsonyi kedvezményes árusítása villamos vasaló,
főző edéiry,föző lap. Önköltségi árban, i2 havi részlet.

Hálózati Rádió készülékek
• -12-46 Havi r é s z l e t f i z e t é s r e .
«z összes vivlaiMtoági cikkek legolcsóbb, iegkényel.
mesetob besíerzési forrása.
;
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Barlanglry j

d. e. 11 és 12 óra között a bobii 145.0a í
magassági pontnál. A) A gyakorlat tárgyai- l
ütközet DBUetf-rnaJd ideiglenes védelemre be
rendezkedett ellenségre támadás. Feltevés; I
Janoshazán bizonyos -erők kirakodóban van-!
bak. A kirakodás biztosítása Boba-vonalaban egy .-zakasz ideiglenes védelmi allast-big- !
lalt el. (Piros fél.) B) Alsóságról egy szakasz ,
erejű földerítő osztag indul azzal a parancs
cini, hogy a Jánosházarol jelzett ellenséget '
derítse fel. A lölderitő osztáü ütközet menet
ben halad Boba felé, majd az ideiglenesen
védelemre berendezkedett ellenségre támad.
(Kek fel.) I I . Gyakorlat d. e tl—12 óra kö
zött a 148 ös magassági pontnál. Cserkész
harejaték. A harcjáték tárgya: őrsi zaszlo és
sátor elfoglalása. (Vedö fél piros, támadó fél
fekete szamokkal felszerelve.) Fent jelzett két
gyakorid lefolytatása után ebed a 145-ösma
gassági pontnál. III. Gyakorlat. Délután 2 es
3 óra közöli, a Kismezei major mögött, a
vasútvonal mentén A gyakorlat tárgyai: Ut
közét romét,.majd Alsosaa és Izsákla között
a Kismezei major mögött a vasúti sineket
rongáló ellenségre támadás. Piros, azaz védő
fél: a celldömölki levente egyesület Kek, azaz
támadó fél: az alsósági levente egyesület.
Rossz idő esetén a - gyakorlat a következő
vasárnap lesz megtartva. Érdeklődőket szíve
sen fogad a celldömölki és' alsósági levente
egyesület vezetősége.
~ Meglepetések hete. Ez a hét a megie
petésefc hete lesz, de a legnagyobb meglepe
tést Tolnai Világ.apja karácsonyi szama fogja
kelteni. A népszerű képeslap, amely harminc
két esztendő óta minden karácsonykor a legs.ebb és a legterjedelmesebb, legtartalmasabb
ünnepi számot adja, ezidén minden eddiginél
nagyobb megJVpéléssei szolgai. A karac-onji
s.-am a négy melléklelte! együtt 970 oldal.
Egyik melléklete a •Röptében a világ körüle
ci m d díszmunka, egyedül háromszor nagyobb
értékű, mint amennyibe Tolnai Vilagiapja
egész karácsonyi szama ke:ü. A . karácsonyi
szaoi súlya egy kiló es mind a négy mellék
lettel együtt csak 1 pengő 90 fi lérbe kerül
Tudnak-e Írni a primadonnák? Hotry
egyik másik primadonnából milyen jó riporter
lehetne, az kiderül a Uelibab karácsonyi sza
mából, amelynek egy részét kivalo magyar
színésznők szerkesztettek. A népszeiü színházi
képeslap karácsonyi szama 128 oldal terjede
lemben jeleoik meg és számtalan nagyszerű
cikken kívül egy lelje- kisregényt és három
egyfelvonásos színdarabot közöl. Ara csak
36 fillér.
Uj filmekkel kísérleteznek Amerikában.
Lea Angelesben a Rockefeller által subveucionált Kutató Tudományos Intézet tagjai oly
készfilék előállításán dolgoznak, amelyet ha
sikerült tökélyre vioniök, akkor a filmszak
mában forradalom fog beállni,mert megbukik
a hangos és néma film Ez a készülék, amely. I
lyel most kísérleteznek, hasonlít a modern I
rádiókészülékhez azzal a kOlömbséggel, hogy •
nemcsak a hangot, hanem magát a panorá- j
mát is visszaadja plasztikusan eredeti színek
ben. A legutolsó kísértetek ataimavai Los
Angelesből sikerül fogni leadó állomás nélkül
7 perc és 40 inásodp: rceu kérésziül a New
York Brooks parkot, melyről fotografikus fel
vételeket is készítettek. Az összes mozdnlalo j
kat kitűnően lehetett látni. A Todonanyoe
Kolatö Intézet igazgatósága erősen bízik, bogy
rövid időn belül kísérletei annyiia eredménye
sek lesznek, hogy készülékeik a gyakorlatban
használhatóvá va'nak érákkor egyszerre mego'dást nyer a hangos és néma filmek prob
lémája iá. Ezt a kísérletet egyelőre Rockefel
ler TéTe kisérlelnek liivjafc és a kísérlet töké
letesítésére 5 millió dollárt folyósítottak.
f
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ojabb amerikai társasjáték-. Modem szavak
lexikonja. Tizenkét hollywoodi filmszínész és
tiiinszinesznő Magyarországot keres férjet,
illetve feleseget magának. A Szintiazi Elet
karácsonyi albumának szenzációja Erdős Retiée
• Ezüst hóleső* című uj regénye. Darabmel
lék leiül a Vígszínház jeenagyobh sikert szín
darabját, a .Takács" Alice. teljes szöveget
közli a karácsonyi aibnm, a nyolc oldalas
kottamelléklét slágereiből pedig kiemeljük á
• Van aki tagadja, e- .Halovány őszi rózsa,
cumi dalokat. Ezenkívül gyönyörű kézimunka
meliékl>-t es Gyermekujsag leszi hallatlanul
..ízn - ,i a Színházi Etet -arácsonyi aibumat,
amelynek ára L;50 p-ngő. A Színházi Elet
nejívedevi előfizetési dija 10 P. Kiadóhivatal
Budapest VI. Ar,di utca 8.
. . ••-

Mié j-t s ü s s ü n k csak

Dr. OETKER-féi.
aiitöpoppai ?
mert magyar g y á r t m á n y ,
mert az egész világon közismert,
mert anyagot, időt és tüzelőt taka
rítónk,
mert a süteiiréfry d r .
f é l e sütőporral mindig és
mindenkor bizlosnn sikerül.
Kérjen fösné-resénél í izárolag magyar K v a r t m a m u vi-

lamjs fejű dr. OETKER-féte
sütőport es vaail tncukrot.

o

Tisza Kálmán.
Politikai és publicisztikai
42)

tanulmány.

Irta: V e c s e y T a m á s .
Pedig a haladás eivének, megfelelő al
kalmazása a monarchiában — a legnebezeb
Megjelent a Szlaházi Élet karácsoayl hen megoldható probléma volt, Marschall baró,
albu.Tia. A magyar ojsaciras szeuzációja a Ferenc császár egyfk jeles hivatalnoka, meg
mondotta már, hogy .Sdhreten wir mit dem
Színházi Elet karácsonyi száma, amely hal
lailanui gaadag tartalommal 364 oldal terje- Eettgeist var, so zeria'IJl noser Lftnder agglodelembnn, négyszínű, ezüst nyomásn kemény tn-ral, schreiten wrr riiebt mit, eo werden
kötésben jeleni meg. A karácsonyi album két wir erdrüchtj'J Valóban, amidőu a Fereuc
vezetB cikkét Bettiién Margit grófnő és Ziláhy József számuto teiiutete előtt is megnyugta
Lajos írták. .Oroszlánkörmök' híres magyar tónak látszón a követendő ut, az általa meg
irók érdekes Ifjrikvti írásai. Incze 'Sándor első szabott korlátokon mindig a.csapntt az ellen
hollywoodi levele. Herczeg Fereno novellája, zék romboló szenvedélye, —de azért ő raégHermann Lipót cikke és rajzai az akt művé eem .zárkózott el.nemzeti. lejiódé»üuk ilői.bár
szetéről. Tiz primadonna válóperének rövid tudatában volt annak is, hogy Ausztriának a
regénye. Váró Andor cikke: Valentino árnyé konzervatizmusa adta meg a francia forrada
kában. Népszerű pesti színésznők és színészek lom elleni küzdelemben a vezető szerepet és
j ) Eugene Bagger: .Franz Josef."
önmaguknak jósolnak. Legyen őszinte. Aleg "

DÍJMENTESEN

KÜLDÖK

ahhoz az erkölcsi alapot és tudatában volt
annak is, bogy a nemzeti öntudaton alapuló
erdekek különbözőségeinek felléptekor csak a
konzervál izmus teheti lehetővé a monarchia
egységes, külpolitikai és hadügyi vezetését.
Mindezek ellenére bizonyos tokig mégis ha
ladó volt Ferenc Joz.-ef, mert azt tartolta,
hogy konzervativizmus és baladás, dinasztikus
eszme és magyar nemzeti fejlődés, osztrák ee
magyar kiegyezési törvény között az öaezban
got létre kell hozni, illetve azt fenn kell tar
tani. Az volt azonban az ellenzék rosszindu
latú lazila-áu kivüi a baj, hogy a magyar
miniszterelnökök között — Andrássy Gyulát
kivéve — nem vott senki, aki az uralkodó
és a nemzet hajlandóságát egvaram meg
nyerne, tehát ezt a kérdést voozalrai alapon
előbbre vinni képes lett volna, pedig a »plu»
valet favor in indice quam parafraphus in
codice. elve itt érvényesülhetett volne a leg
hatékonyabban. Audrassj Gyulának bátorsága,
férfiassága, nyíltsága és elbűvölő kedvessége
olyan hódító erűvé, bírt, hogy annak sem a
király, sem a nemzet nem tudutt ellentadni.
Megnyerő tmajdouai ás uszályé* politi
kája folytáu ueki sikerölt is olyan udvari
életei teremteni Budán fia Gödöllőn, hogy
általa nemcsak magát tette népszerűvé lent
és lent egyaránt, de az uralkodóházak ée es
udvart is közvetlen kapcsolatba hozta agy •
nemzeti fejlődéssel, mint a magyar társada
lommal. Tisza Kálmán mindezt mégsem kísé
relhette, nemcsak mert egyénisége uem volt a*
ilyen szerepre alkalmas, de mert külső körül
ményei sem járatta- ehhez hozza. Egyeuisésw
nem volt elragad", hiszen ő nem voH világfi.
1

De nem volt ó 48 a- houved ) seai, viazoot

aranygyapjas levassagi laborunk aeaa, ele
nem is rendelkezett a leglelsöbb bizalomnak
.•ív,ui m é n e k é v e l , m i n t Andrássy, hiasM egyéuiaéuei az tidvarzial kalviuiznausanak oosoiya
és az ellenzéki vezér.ségóiiHi, mu-éke egyaránt
terhelte. Az udvar nem faiedle el soha, hogy
Tiszát a kálvinizmus .sodra emelte a vnaéri
polcra és helyezte el a pateu* .meni kazdev
lerzikor az erősebb hangnem arO)aiatanal a
ezért lecsökkentett bizalommal fogadta alfakor
is, amikor realépett a IiaUaiibrtrs alapra éa
Sobrinak nevezte, mert a centralista felfogast
a-legmerevebbeu a császári udvar képviselte.
Hiszen a nagyhatalmi eszme az 0 köréből
nőtt ki é s a kiegyezés csak őt hagyta meg •
maga régi centralisztikus állapotában. A ku
lim magyar udvartartás, mely I . Ferdinánd
halálával megszűnt, suba többe helyre nem
. j Tisza Kálmán is be akart lepni a honvéd
ségbe, de atyja, csak akkor egyezett már bele, ami
kor Oörgcy főhadiszállása Nagyszalontán tartózko
dott. Qbrgeynél megjelent ekkor a Tisza család
egyik barátja s megkérdezte tőle: érdemes-e még
belépni a magyar hadseregbe? A vezértábomok ezt
válaszolta: Várjon a fiu néhány napig. Ha egyesülni
tudok Dembinszkvvel, akkor jöjjön, mert akkor meg

verhetem az osztrák sereget és nincs minden elveszve.
Ha 'azonban Dernbmeclry megvereti magát, mielőtt

elérhetném, akkor leteszem a fegyvert. (Pethő Sán
dor: Görgey Artbur <20 lap.) Es pár nap múlva

letelte. ^_

.
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4. oldal.
állíttatott. A magyar udvari íűtisztvi-elík ki
neveztettek ugyan, de a koronázást kivéve,
funkciói alig teljesítettek. Tényleges ndvari
Bzolgalatoi egyedül a Maria Terézia által ala
pított magyar nemesi testőrség teljesített es
ez a Felségnek magyar királyi minőségét né
mileg kifejezésre is juttatta, amennyiben ka
pitanya az 1765. VI t. c. szerint az ország
kisebb zászlósorai köze soroztatott, — csak
hogy ez a kapitány is gárdájával együtt, mint
a többi testőrkapitány és testőrség: az első
főudvarmester parancsnoksága alá tartozott
i s németül vezényeltetett, németül adminiaztraitauitt. A kiegyezés megalkotói nem kíván
ták a külön magyar udvartartás felállítását,
azt tartván, hogy az udvarnak nincs állam
jogi funkciója, nincs államjogi hatalma, igy
nincs is politikai ok, nincs is országos érdek,
mely a szétválást követelné. Az ifiabb gról
Andrassy Gyula többször idézett jeles mun
kájában egészen odáig megy, hogy a külön
magyar udvartartást még kívánatosnak sem
tartja, mert annak hatása szerinte csak abban
nyilatkoznék meg, hogy .arisztokráciánk egy
része olyan szellemben fejlődnék, amelynek
kurucaink örülnének a l«gkevésbbé« s emellett
a külön magyar udvartartás politikai ueutralitása is nehezebben lenne biztositható, mint
a császári udvarnak a semlegessége. Az inkonzekvenciákat — mondja — melyek a mai
rendezés mellett ö Felsigének közjogi funk
ciói által lámadtak, az 1893-ban kiadott leg
felsőbb, reodelet lehetetlenné telte, a többi
kérdés megoldására nézve pedig nem forog
fenn olyao ok, hogy szükségessé válnék kirá
lyunk legközvetlenebb ügyének, személyes kör
nyezetének szabályozása
A bicsi császári udvar a- nagyhatalmi
eszmét, a politikai, hadügyi és diplomáciai cent
rumot egy bizonyos, a oépek és nemzetek lölött
álló magasságba emelte,ameiynek c-uc-an acsá
szár állott, mint Jupiter az 0' y mpu.-ii u, körötte
csoportosultak: a trónörökös, a főhercegek es
az udvari méltóságok, kik >égy magasabb
állameszme egységében Összeolvadva, felülke
rekedtek minden faji, nyelvi és nemzetiségi
vicinálizmusotK ) és boldogan élvezték a csá
szári nap fényében az előkelő élet minden
gyönyörűségit.
Az udvari méltóságokon, tehát az udva
ron kívül, továbbá a császári ház miniszterén
s a kabinetiroda főnökén kivül a legfőbb had
úr környezetéhez tartozott még a hadseregfelügyelő tábornagy, a tengernagy, a vezérkar
főnöke, a katonai iroda főnöke, a főhadsegéd és
a hadügyminiszter, szóval az összes katonai
hatalmasságok. Midőn róluk szólunk, minde
nekelőtt leszögezzük, hogy nem azonosítjuk
magunkat sem az akkori ellenzéknek, sem a
kornnkbeli publicisztikának azzal a felfogásá
val, hogy ezt a fentemiitett királyi környeze
tet hozza nem értő, vagy rosszindulatú embe
rek alkoiták. Bizonyos, hogy jobban tudtak
ők a monarchiát érdeklő legtöbb kérdésekhez
hozzászólni, miot birálóik s hogy amit tettek,
azt legiobb meggyőződésük szerint tettek. Nem
is alkalmazzuk azért ve'ük szemben itt sem
sz ellenzék által epésen használt .Kamarilla.,
sem a humorosan elejtett »01ympus« elneve
zéseket, sőt azt is megengedjük, hogy az el
következett bajokat és hibákat nem annyira
az ő mulasztásuk, mint inkább a monarchia
belső korhadása okozta és csak azt akarjuk
kiemelni, hogy velük szemben nem volt valami
rózsás a magyar miniszterelnök helyzete, bár
Tisaa Kálmánban hamar felismerte a király
az igaz embert a ezért felettébb megbecsülte.
A miniszterek mindig állva referállak legke
gyelmesebb áraknak, csak Tisza Kálmánnak
mondotta Ferenc József, hogy üljön le azzal
a rossz lábával, >ami nem is azért törtint,
hogy a liba nem volt ép, hanem hogy a
jelleme volt ép«.*) Tisza jellemességire tiszta
fioyt vet a horvát cimerséries ügyében tanú
sított magatartása is, mely az egész udvarnak
i s az egész császári környezetnek felfogásá
val ellenlétben állolt. Ilikor a horvátok egy
középületről letépték a magyar címert, az
országgyűlés minden pártja fel volt hábo
rodva. A horvát miniszter: Bedekovich ugy
szigyelte magát, hogy mutatkozni sem mert
nyilvános helyen. Komplikálta az "elégtétel1

i) .Surányi i . m.
í
•) Mikszáth K.: Az én kortársaim.
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M Ö T E R M EKi
VII. R á k ó c z i . u t 74. sz.
I I . Zsigmond-u. 36. sz.
Magyar Divatcsarnok házában
Lukács fürdővel szemben
Telefon József 35:—89.
Telefon Automata 517—40.
E lap előfizetői 25% kedvezményben részesülnek. Ezért e szelvényt vágja * és rende
léseihez mellékelje.
h

vevés módját, hogy a Ház közjogi tudósai
olyasmit okoskodtak ki a törvéoyből, hogy
Horvátországban az állami épületeken a ma
gyar cimer használati joga nem is egészen
evidens.
A király s az általa összehívott koronatanácsban, mely kora délután kezdődött és
belenyúlt az esti órákba, látható idegességgel
ismételgette:.
— Igen kellemetlen ügy.
A miniszterelnöknek az volt az előter
jesztése, hogy a magyar cimer katonai .pom !
paval titessék vissza az ailami epületekre,
i
ahonnan leszaggatták.
|
A király a törvényhez ragaszkodott.
Az nem lehet, ha nincs rea törvény.
De a sértést mégis reparálni kell, az ugy !
nem maradhat, — hangsúlyoztak sorban a I
miniszterek, lefestvén újra és újra a magyar
nemzet méltó felháborodását.
A király sokáig "habozott, végre azt
mondotta:
— Ara jó, tétessük fel katonai pompá
val a magyar címert, de aztán azonnal fii is
kell venni. Igy meg lesz az elégtétel is és a
törvenv se szenved.
•:
Tisza Kálmánban felhördült a szittya
farkas, jéghideg arca kigyúlt is igy szólt a
'királyhoz: Az nem lehet, felséges uram I Lnynyivel mi haza nem mehetünk I
— Hál ir.it kívánnak ? — kérdé a ki
rály ingerülten.
— Az egyedül megfelelő Felség és egy
szersmind a legkevesebb, amit ebben az e-et
ben kívánni lehet és kötelességünk is kívánni,
hogy a cimer tétessék fel katonai pompával
és addig hagyassék olt, mig azt a magyar
országgyűlés később a maga határozatából
leviteti.
(Fo.yt. köv.)

Mészáros-üzlet átvétel.
Tisztelettel hozom Celldömölk és
vidéke n. é. közönsége b. tudomására,
hogy Celldömölkön a Kossuth Lajos
utcában rég fennálló, jóhirü Heimler-féle

I

Mészáros és hentes-üzlet.
Celldömölkön a Sági-utcában levő
Weiler-féle mészárszéket folyó hó 16-án
kedden átveszem és ezen helyiségben

mészáros és hentes
üzletet -rendezek be.
*
Amidőn ezt a nagyérdemű közön
ség b. tudomására hozom, kérem szíves
pártfogását, amit előzékeny kiszolgálá
sommal, elsőrendű áruimmal é s pontos
mértékemmel fogok meghálálni.
Marha, borjú és sertés-hus minden
időben friss állapotban kapható.
ízletes hentesárukat naponta készi(ék é s azokat a legolcsóbb árak mellett
árusítom.
Kiváló tisztelettel

mészárszéket
átvettem é s azt folyó hó 15-től kezdve
saját cégem alatt fogom vezetni.
Az üzlet jóhirnevőt bogy továbbra
is m e g t a r t s a m , - á l l a n d ó a n
elsőrendű
o.arh v és borjúhúst fogok mérni, ügyelve
hogy azok mindig friss állapotban ke
rüljenek vásárlóimhoz.
Szíves pártfogást kérve,
kiváló tisztelettel
—-•—"
Weiler József
mészáros.

Február elsejére
3, esetleg 2 s z o b á s

lakás kerestetik I
Cím megtudható

a

kiadóhivatalban.

EZ NEM R E K L Á M !
•

Legjobban és legol
csobban vásárolhat

KOSZTOLITZ

ADOLF

kötött, szövött é s divatáruüzletében,
győződjön m e g r ó j a s z e m é l y e s e n .

Nagy karácsonyi játékvásár!
Mélyen leszállított árak!
4 szobás lakásból álló

ház

nagy pincével és mellékhelyi
ségekkel 1931. május elsejére

bérbe adó.

Kenesey István

A ház esetleg el is adó.

mészáros és hentes.

Cím a kiadóhivatalban.

Nyittatott Dtakarerf Nándor vülaoyerorí berendezett

I

