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Megjelenik minden vasárnap reggel
Előfizetési á r : negyedévre 2 pengő, félévre 4 pengő,
egész évre 8 pengő.
H i r d e t é s dija e l ő r e tizutendS.
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Felelős szerkesztő és kiadó:
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Kisded született n e k ü n k . . .
Olyan eseménynek a fordulóján ál
lunk, amely semmi föltűnést nem kel
tett a maga idejében Színtelen, szürke,
' egészen mindennapi esemény volt abban
a szűk körben. Nem a világvárosokban
történt, hanem egy lenézett római tar
tományban, a zsidók földjén. Minden
kinek kisebb gondja is nagyobb volt
akkor, mint azzal az áldott állapotban
levő anyával törődni, aki Názáretből
kelt ulra, mert a császári jendelet ille.tőségi helyére, Bethlehémbe^ Dávid vá
rosába irányította. ~ A vándorló ember* tömegben eltűnik, elvész a názáreti.
József és Mária. Mélységes titok' marad
kiléte, mert ki is volna ez a későn ér
kezett asszony, az idegen, aki a szállás
helyen k'szorul az emberek közül arra
a részre, amelyik az állatok számára
s/olgál. Megszületik a gyermeke, a iá. ) szolba szorítanak neki helyet, hol aZ
álalok párája melengeti. Néhány óra
múlva azonban mozgás támad az újszülött körül, vendégei akadnak a Bet
lehem környékén
tanyázó pásztorok
személyében. - Amint jönnek, mindenki
ijedten néz holmija Után, mert tolvajnépség hírében állnak a látogatók. Ar
cokon azonban valami változás van. A
vad tekintetet szelíd mosoly keríti be,
egyszerű öröm - zsibong a szivükben,
nem nézve semerre, ker< ne a Megvál
tót egy újszülött gyermekben. Fölpezs
díti ez az újság az embereket, bájtja a
kíváncsiság a jászolhoz, bogy onnan
csalódottan térjenek vissza elhagyott
helyükre, mert jászolban pihegő újszü
lött hát már mégse Messiás. A fölvert
hír eloszlik, megoszlik, megtörik az em
berek érdeklődésén, a feledő mull jótevő
homályába. De jönnek más idegenek is
a képzeletet tápláló Kelet színeiben és
megkavarják mégegyszer a kedélyeket.
Sürgés-forgás Heródes királyi udvarában.
A hír belenyilalik a betegesen féltékeny,
trónjáért remegő, félelmét vérszomjával
leplező Heródes lelkébe. Egyetlen, aki
megsejti a maga módjára a világ hatal
masai közül a Gyermek jövendő nagy-

Mert Rómában, ahol az évköny
vekben megörökítetlek még az utolsó
jóslást is, ha a birodalomra jelentett
valamit, elfelejtik följegyezni, mi is tör
tént a zsidók országában. Mindenki
Róma megújulásáról, régi erejéről, bá
torságáról álmodozik, a császárságot ma
gasztalja, mint a régi dicsőség zálogát.
Augusztust istenítik egyik földreszállolt
isten személyében. A császári udvar
derűs napsütésében eszük ágába se jut,
bogy a római birodalom mindenható
ora egyszer majd térdet-fejet bajt az
előtt az ember «JŐU, akt egy messze
keleti szalláehelyen^születetl, szinte a
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Szerkesztőség é s kiadóhivatal:
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölköt
ids intézendők a szellemi reszt illető köziem Lvek
- hirdetések és mindeunemfl pénzilletékek
született. A hitetlenség egytestvér azzal
a gondolkodással, amely ránkzuditotta
a mai boldogtalanságot. Elvette hitönket, azután elvette nyugalmunkat és
lelknitk_J)ékéjét, i Ívelte a kenyeret_»_
munkás kezekből, gondokáf7~ szörrryft
életgondokat szakított a fejünkre. Ugy
látszik elérte célját: még a karácso
nyunkat is keserűvé teIIe. Útját állani
azonban • nem tudja sem a bitetlenek
mosolya, sem a vörös karácsonyok sá
táni röbeje, hogy meg ne szólaljon újra
és minden évben: Dicsőség a magasság
ban Istennek é s békesség a> földön a .
jóakaratú embereknek.
• Annak a — f t y e r m g t t n e k megvan a
halalma. békésre simítani a gondoktól
terhes ráncokai, imádságra kulcsolni az
ökölbe szorult kezeket;—lehajtani á
ütésre vadított kalapácsot, megvan áz
ereje hitetlen szemből k i c a l n i az alázatoe kouuyeket, meglágyítani az érzé
ketlenség 'kőkemény szivét, a vad, hal
mozó önzést áldozatos emberszeretetre
birni. Addig zörget az emberi sziveken,
mig születésére -megértő, kiengesztelő
szeretetre egybegyűlnek és fenségesen
mély a'ázaltal hódolnak meg a betle
hemi jászolnál a jóakaratú emberek az
igazi, örök békére.

császár akaratára az állatok közölt.
A Gondviselés finomságai csillan
nak meg ezekben a mozzanatokban.
Romában emberből isient faragnak —
Betlehemben az Istenfia. emberré lesz.
Akik fölismerik, nem az előkelők sorá
ból válók, nem hivatalos helyen állanak,
ezek csak tudva — nem tudva adato
kat hoznak, fényt vetnek a történtekre.
Lenézett társadalmi osztályt rendel oda
az Isten hittel, hódolattal. Nem a világ
birodalom messiási reményeit ápolgató
hatalmas parinak jut a-szerencse látni
a zsidók királyát, hanem idegenből sza
kadt embereknek. A nagy kilátások áb
rándozói nem látják meg, akik meglát
ják nem sejtik egész mivoltában a Gyer
mek jövőjét.
Nagy az út Betlehemtől . Rómáig
az embernek, óriási é i hihetetlen az
emberi dicsőségnek. A Gyermek nőtt,
férfi leli, a birodalom hamar végzett
vele. El se juthatott Kómába, már a
római helytartó halaira Ítélt- , mint egy
rabszolgál, egy senkit Dicsősége mégis
eljutott a birodalom fővájssába. bár ka
landorként, szemfényvesztőként ' nem
maga hurcolta nevét, nem állott világ
hódító hadsereg élére, mégis odafutott
és nagyobbra oötl a császárnál is, to
vább nőtt mint a birodalom. Nem a
tei.jer vitte, nem a fold hordozta^Emönmagával és rádiójával, ha
berek szivére szállt, emberek lelkén
V A L V O csövet h a s z n á l .
indult útnak, a feledés nem borította
Kapható: Koczor Dániel
el, az évek nem felejtették, erőt vett
rádiószaküzletében.
az esztendők során, futó évtizedek a
századoknak adták át é s a Gyermek
Karácsonyi ünnepségek.
átköltözött Rómába. Nyolc évszázad sö
tétjében világlott meg ez az út Izaiás
A Bencés Ohlaták éa a Leányok Kon
előtt: Kisded született nekünk, egy fiüt gregációja karácsonyfát állított a szegény
gyermekeknek a kath. fiúiskolában hétfőn dél
kaptunk, vállán pihen a hatalom min
den ereje, Isten égbeérő gondolatának után. Az apái ur szavai formálták meg a ka
rácsonyi hangulatot és hozták közelebb a sze
hirdetője.
gények-tartózkodó szerénységét. A rongy
Róma megdőlt, porából országok ruhaju gyermekek, fejkendős édesanyák szive
táraadtak, birodalmak sarjadtak, a Gyer fölmelegedett, hálás szívvel vették és köszön
ték az ajándékokat: ki Öltözet ruhát, télika
mek előtt eltűntek a határok é s neve bátot, cipőt. Voltak, akik élelmiszert kaptak,
szállolt tovább. A történelem lapjaira egy régi kedves adakozó jóvoltából tűzifát, a
hajtották fejüket, az országok, a Gyer ruhának való anyagot. Itt ' szegények hálája,
mek nem pusztult el államok kérész köszönete szól a jóságos adakozók szivéhez,
életével. Kézről-kézre adták, szivről- az líbiaiak gondoskodásának, a karácsonyfá
nak, a kongreganisták gyöngéd kedveskedésé
szivre járt é s már az öt világrészen nek. Láttuk szomorúan a klllömbséget a sze
mindenütt megcsendül a neve ájtatos gények ruhája és a jómódnak között, a gyer
ajkon. Népek pusztulása nem jelentette mekek arca milyen más, milyen félénken néz,
neve múlását, államok veszte nem az érezve a szegénységet. Ez a karácsony a Meg
váltó kezejárasa volt, hogy elsimítsa legalább
Ő halála, hiszen a Gyermek az örökké néhány órára azt, ami elválaszt' közelebb
valóság királya.
hozza az embereket, megnyissa a sziveket
Föltámadnak a hitetlenség nyegle megszüntesse a lenézést, eloszlassa fi bizal
legényei. Erejét akarják szegni, batalmát. matlanságot.
Az Ev. Nőegylet mnlt vasárnap délután
megtörni, nevét kiirtani.'Az életből ki
űzik, a társaságbari szégyen említeni és 3 órakor igen szép ünnepély keretében osz
totta
ki az Arpad-utcai ev. iskolában a kará
mégis a visszatérő karácsony újra a
csonyi szeretetadományokat Az Oonepélyt
szivekbe önti, megint az ajkakra adja, Nagy Sándor ev. lelkész nyitotta meg igen
elnémítja a frivol szemforgatás igéit, szép beszéddel, mely után megkezdődött ar.
hpgy a Gyermekből a hit érlelte Istenné adományok kiosztása. Az ünnepély Csaby se
azt a történeti Jezus1,áIT-Betíehemben gédlelkész imájával zárult.
r
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A Vasutasok Kört folyó hó 24-én dél
útin 4 úrikor osztotta ki szégéoysorsu vas
ul ts özvegyek na árvák kOzOtt a karac-ooyi
««gélyeket. A Va-uias Kflr tágas termében
feldíszített karácsonyfa atl. KörU ötte az asz
Celldömölki Telepe.
tatokon a sok szereteiciomag. Az asztaluk
körül állnak a vasutas szegények, özvegyek
Karácsonyi kedvezményes árusítása villamos vasaló,
ós árvák, akik ragyogó arccal nézik a tzvpvu
elrendezett karácsonyfát, mert tudják, hogy
föza
edény, főző lap. Önköltségi árban, 12 havi részlet.
néhány perc választja el őket. a boldog pilla
hattól. Megi-rkezik a vasutasok dalárdája. Be
lekezd a karácsonyi szent énekbe, az ének
alatt felvidulnak a lelkek, ájtatos mosoly gynl
az arcukon, az ének gyönyört melódiája ma
6—12—18 havi részletfizetésre.
gával raiadia a hallgatóságot és lélekben
együ t dúdolják a dalárda énekéi. A bevezető
ének elhallgat, előlép Simon kis j o , aki szépen
Az összes villamossági cikkek legolcsóbb, legkényel
elmondja a mondókáját, uta-ia Varga Pistika
mesebb beszerzési forrása.
kezd bele a verselésbe és talpraesetten, ue.i"
hevttlten, de igen értolmesen mondja el a be
tanult szép költeményt Bárdosi allomásfőoök
a Vasutas Kör elnöke szolt most az árvákhoz,
özvegyekhez, aki a karácsony jelentőségéről,
Épen e rossz esztendők alatt indult
Neked adom az életvásárt.
a békesség és- szeretet ünnepélyéről, az egy
Ragyog ott sok sok színes holmi.
meg nálunk a jobb talajmivelő, vétó és
más köteles megbecsüléséről beszélt igen meg
Én
is
akartain
tán
beiőle
hatóan. Ezután Fekete N. félárva lépett elő
terményosztályozó gépeknek a terjedése.
Valamit néba vásárolni.
- es a szeretet hangján verselt és köszönte meg
Ezek alatt foglalt tért kisgazdaságainkban
Da
olyan
nagy
volt
a
tolongás
az adományozóknak a kedvességet, ezen ki
is a műtrágyák, a nemesitett vetőmag
S éo rettegtem a zajt, a lármát.
tüntető szeretetért. A szeretetcsomagok kiosz
vak használata, a pillangósnövények ter
Neked erősebb lesz az öklöd,
tása következvén most, ki-ki megkapta az
' Az éo jussom is mind ott var rád.
mesztése, a zöld trágyázás gyakorlata.
előre elkészített csomagját és a boldogság
ragyogó arcával vették azokat. Kiosztásra ke
Ezek alatt indult meg olyan fontos ke
Megfelezem az anyád csókját,
rült igen sok apróbb csomag, ruhanemű és
reskedelmi növények mint a kender, a
Amelyet eddig en fosztottam, <,
cipők.
:. = A s-eretelél, félő pondját.
len. komló é s dohánymüvelési területé
A Kórház karácsonyfa ünnepélyét va
Veted .ma oékéu megoszlottam.
nek hatalmas gyarapodása. Ezek alatt
sárnap délután 4 órakor az apát ur, az igaz
Magam bár Vesztes .tg maradok.
indult meg gyümölcstermelésünk rekons-"
gató főorvos ur jelenlétében tartoltak meg. Az
Jo .-zivvel adun fiain hidd e,
truálásá, a rovarkárok elleni védekezésfágyakban fekvő betegek, mellettűi körülöttük •'. Tard ki feiém a kis károdat,
a labbadozök, a háttérben villanta* gyertyák
továbbá gondos osztályozó munka utján '
ö f d magadhoz, oe-sze vidd
kal ragyogó karácsonyfa, az asztalokon min
gyümölcskiviteli képességünk emelése.
Dr. Remport 'Elek.
denki számára piros alma, cukor, sütemény.
Ezek alatt lett ismeretessé a legfonto- •
A karácsonyfa körül apró gyermekek angyal
sabb külföldi piacokon a magyar bor és.
Meghűlésnél
nak, pásztornak öltözve, vagy hófehér rubacs
ezzel kapcsolatosan öt fontos borvidéken
kában. A korház kedves papja üdvözli a ven
rheumalilcus
nagy pinceszövetkézetek alapítása utján,
dégeket. Eiőlépkednek a gyermekek. Az egyik
fájdalmaknál:
telefonal az angyalnak, a másik köszönti a
a kivitelre alkalmas, nagy tömegű bőrtí
jótevőket. Előtűnnek az apró kucsmás .paszpusok előállítása. Nagy lendületet vett
um>», jiogy jóizü alvásokból az angyal kopog
gazdaságunk—és megindult újra az
tatására fölriadjanak. Számtalan kedvesség,
állatkivitelünk. Mezőgazdasági exportunk
bájosság kiséri a karácsonyt. Nem egy szem
tabletták.
egyes területein igen nagy eredményeket
Oen könnyet latiunk Az apát ur vigasztalta
V
E V
m4vr".Hirt>«.
_
meg a betegeket karácsonyukkal éa köszöne
értünk el. Majdnem megötszörősődött a
VJL'
AlfMin felülmúlhatatlan.
tüket tolmácsolta az igazgató, urnák, meg a
vaj kivitelünk, megháromszorosodott a
kedves Nővéreknek. A karácsony Szumrák
zsirkivitelünk, megkétszereződött tojás
Gazdák, karácsonya.
főorvos ur jószívűségét hirdeti, aa elrendezés
kivitelünk, 60 százalékkal nőtt baromfiés a figyelem a jó Nővérek érdeme.
Irta: Mayer J á n o s , fölamivelesilgyi miniszter.
kivitelünk. Eljutott a távol külföldre is
A Mozdonyvezetők Otthonában 24 én
Ránk köszöntött a karácsony ma
a magyar buza* kiválóságának hire. Oros
délután 4 oraaor osztották ki a karácsonyi
gasztos, lélekemelő ünnepe.'Vájjon rá
szeretetadományokat. Ez az első eset, hogy a
házán és környékén ez. éven is jóval a
szolgálta
k-e
a
magyar
gazdák
arra,
hogy
mozdonyvezetők elszakadtak a régi szokástól
piaci áron felül megvették az összes bú
a karácsony reinénységkeltó, vigasztaló
éa külön rendeztek karácsonyi ünnepélyt.
zát a jó minősége miatt. És tudjuk,
ünnepi érzései közé ne vegyüljenek pó
hogy a magyar buza iránt különös ér
tolhatatlan mulasztások keserű emlékei?
deklődés nyilvánul meg nemcsak Itáliá
Munkálkodásukkal, előrelátó gondosko
b a n , - S v á j c b a n , Görögországban, de a
dásukkal, ismeretszerző
igyekezetükkel
nyugati nagy piacokon is.
igyekeztek-e előkészíteni jobb napok felvirradását. Meggyőződésem szerint e
Ám vájjon meg lettek volna-e ezek
kérdésekre határozottan igennel felelhe az eredmények, ha tekintet nélkül, a pi
tünk. És ez az oka annak, amiért az aci viszonyokra, a magyar gazda nem
~ Fiamnak.
emiitett kérdésekkel épen a karácsony munkálkodott volna á legnagyobb buz
Az uton, melyen én haladtam,
ünnep alkalmából foglalkozni kívánok. galommal és ha a kormány ezt a mun
Mától fogva te-fogsz majd járni.
Te kémleled a kék égboltot,
Évek óta küzkődünk mezőgazdasági kát nem igyekezett volna irányítani és
Bezárt kapuknál te fogsz állni.
termékeink értékesítésének nehézségeivel támogatni cin azt hiszem, hogy nem.
Amim van, amiért szaladtam,
és a folyton süljedö árakkal. Előbb élő És mindenki méltó szorongással gondol
Ma rádtestálom könnyű szívvel,
állatkivitelünk, majd bor-kivitelünk sü- hat arra, hogy hol állanánk ma, ha t
Tárd ki felém a két karodat,
öleld magadhoz nesszé vidd el.
lyedt jelentéktelen mennyiségre. Azután magyar gazdák ezt a munkájukat becsü
akadályai támadtak gyümölcs kivitelünk letesen el nem végezték és a földmireNeked adom a mosolyomat,
nek. Végül ránkszakadt a gabonanemüek lési kormány összetett kezekkel nézte
.A kacagásom drága kincsét
és általában a szántóföldi termények volna mezőgazdaságunk szomorú tesAranyporukat majd az évek
osapásszerü ársülyedése. Igazán semmi pedését.
Eztán a te otadra hintsek.
anyagi haszon nem ösztönözte a magyar
Nyiló baraokfák friss felhőjén
A kormány ezek alatt a küzdelmes
Ámuljon el majd a te lelked.
gazdákat arra, hogy földjükből, istálló esztendők alatt kereken 250 millióval
A csiUagoknak mély relytéjét
jukból mennél több terményt és termé támogatta a gazdák beruházó tevékeny
Én nem tudom, te majd megfejted.
ket igyekezzenek kihozni s hogy csüg ségét é s a munkások százezreinek adott
gedten ne apasszák a termelő munkát. kereső munkát a vizi é s egyéb építő,
Az álmok szivárványa után
Tudjuk — hála Istennek — hogy ez alkotó-munkálatoknál, most az előtt állunk,
Én is sokat, nagyon szaladtam,
nem történt meg. Sót ellenkezőleg. Az hogy a minőségi termelés utján megvív
De jaj, nehéz volt már a lábam,
A nagy tömegtől elmaradtam,
elmúlt éveket haladó munkával termelő juk a . döntő harcot mezőgazdaságunk
ó h messze már szép szivárvány,
képességünk gyarapodásában és javításá fennállásáért, a magyar gazdák boldogu
Keked frissebben ver a véred.
ban, szakismereteink széleskörű
l t esztendőt
Amitől éo mar-elbúcsúztam^. ....
Te kicsi fiam, még eléred.
'
esetre "legál.

A Vasvármegyei Elektromos

Müvek

R. T.

Hálózati Rádió készülékek

:

Aspii-iitE

Vasutasok bálja
február l-én.

•

3 r>;d!tl
megfelelő előkészítésére használtuk-,fel.
i T l g T " . * »**^ 'n»pok bakiival abban a
bizios reménységben szállbalunk szembe,
hogy sokkal hamarább tehetünk eleget
az irántunk támasztott világpiaci követe
léseknek, mert évek tapasztalatai állanak
s hátuk mögött, újonnan szerzett isme
retekkel éa most már minden termelési
ágazatban világosan látjuk a célokat,
amelyeket el kell érnünk, vagy meg kell
közelítenünk.

Maradandó

az

Figyelembe kell vennünk .azt, hogy
azok a nehézségek, amelyek a magyar
országi termelést és értékesítést ma sulytják, rajtunk kivül álló okokból követ
keztek be. Ezek végig vonulnak egész
Európán és éreztetik a hatásukat az
egész vonalon. Az egyes nemzetek vál
sággal való kuzködésének sorsát az fogja
eldönteni, hogy melyiknek gazdái nem
adják át magukat a csüggedésnek, ha
nem kitartanak az erélyes és céltudatos
munkálkodás mellett. És azoké a gaz
dáké lesz a győzelem, akik nem hallgat
nak azokra a szirén hangokra, amelyek
ki akarják használni a súlyos gazdásági
helyzetet arra, hogy megint forradalma
sítsak a lelkeket é s zavarokat okozzanak
az alkotó munka folyamatában. Ugyan
hogy lehetne az ilyesmitől, a bomlástól
javulást várni, mikor a legnagyobb erő
feszítéssel folyó alkotó munka sikere is
akadályokba ütközik. De viszont mennél
tovább halad ez az alkotó munka, annál
kevesebb lesz az akadály é s annál köze
lebb jön fokról-fokra a siker. Mi ebben
a tudatban dolgoztunk eddig és ez a
hidat acélozza az. erőnket a további
munkálkodásra is. Ha a lelki erőnk ki
tart, az eredmény nem maradhat el.
Szenteljük tehát magunkat teljes
szivünkkel é s teljes lelkünkkel a karicaony ünnepek magasztos érzéseinek,
men ez csak gyarapítani fogja azt, amire
igen nagy szükségünk van : a lelki
erőnket '

Vasutasok bálja

. •
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Tehát a magyar gazdák nem hiába
sokszorozták meg gépeiket, nem hiába
költöttek műtrágyára, nemes vetőmag
vakra, értékmentő trágyatelepekre. Nem
hiába mentettük meg a holdaknak száz
ezreit a belvizek kártérítéseitől. Nem
biába dolgozunk a szikes és láptalajok
megjavításán. Nem hiába igyekezünk
haladni az állattenyésztés, a gyümölcs
termelés, a bortermelés terén. Nem
hiába fordítunk költséget é s . fáradságot
szaktanfolyamok, szakelőadások hallgatá
sára. Nem hiába olvassuk a rendelkezé
sünkre bocsátott ismereteket terjesztő
füzeteket é s könyveket, mert az -ilyen •
módon szerzett'felkészültség adja meg
nekünk a jobb jövő reálisjalátásait.
A karácsonynak ezen a szent ünnepén tehát minden józan oka meg van a
magyar gazdának arra, hogy a jóvó- ne
csüggessze é s ne reménytelenül nézze;
abban a megnyugtató é s ösztönző tudatban lehet, hogy az elmúlt küzdelmes
évek alatt mindent megtett, ami einberileg lehető volt arra. hogy a magyar
mezőgazdaság termelő képessége menynyisegben é s minőségben ugy gyarapodjék. hogy haszna is legyen.

-

KEMENEgAL) \

minőségű

VARRÓGÉP.

Díjmentes

ingyenes

bemutatás saját otthonában,
állandó
himzö és varróoktatás
lerakatunkban.

Kényelmes fizetési feltételek.

SINGER Varrógép

R.T.

Lerakat: H el lem Sándor gépkereskedónél
C e l l d ö m ö l k .

Tél.

:

Szegény ember hideg szobában
Szive mélyén megremeg,
Körötte éhes a sok gyerek,
Honnan Vesz nekik kenyeret
jHfdeg szoba, a tüzelő drága,
Tört ablakon besuVit a szél,
Kinéz a fagyos-ködös világba
Éa sóhajtva mondjar itt a tél.
Asztalon egy csupasz fenyő.
Hirdeti az ünnepet,
Könnyes szemek, sápadt arcok
fAig nem jött el a szeretet . .
--

.

;
,

K. P.

ti 1 ti E S.
Karácsony.

.

Irta : SKMbó István.
Trianon óla ez a I l i k karácsonyunk.
Trianon erre is reáveti a maga sötét
árnyékát AzérT oly szomorú . . .
Hol vannak a régi jó idők, amikor a
karácsonyi ünnepek alatt boldog örömben dob
bant Össze a magyar családok szive, közelebb
simultak egymáshoz az összetartozók s a ren
des ünneplés és meghitt ünnepi beszélgetés
közben elcsendesültek az élet zavaró gondjai,
aggodalmai 1!._ A béke galambja elbujdosott
a magyar berekből- Az őröm csillag aliha
nyatlott a magyar égről „-,—
Ma a trianoni határokon tul gonosz pri
békek lesve vigyázzak magyar testvéreink
ünneplését s lesve figyelik a karácsonyfagyertyák reszkető fényébe tekintő magyar
arcokat. Ott ma tiltott a magyar lelkek nyílt
ünneplése. Ott ma csak az elfojtott könny,
néma sóhaj, hangtalan fajdalom, szótlan pa
nasz ünnepel és a titkon elmondott halk imád
ság és,éneklés.
De itt benn is oly kevés a tiszta öröm.
Ami fény látszik, jobbára hamis, csalárd csil
logás, amely régi, becsületes életek széthulló
roncsait mutatja. £s mennyi szegénység, nyomorúság rejtőzik abban a messze-messze el
nyúló rémes, sötét árnyban, amelyet a jólét,
a vagyon, akárhányszor a pazarlás, tékozlás
káprázatos ragyogása vet maga mögé. Menyj i letört egzisztencia, tönkrement élet I Meny
nyi fűtetlen szoba, mennyi sápadt arc, fázé
kony test, terítetlen asztal itt ÜT— ott is, de
különösen a nagyvárosi paloták fénye szélénA karácsonyfák pislogó gyertyalángja e csonka
hazában is több aggódó arcra esik, mint
egyébkor . . . Nagyon .megnehezült az idők
viharos járása felettünk. I
De a bajok oka nemcsak rajtunk kívül
áll- meg van önmagunkban is. Azért nagy a
mi' szomorúságunk s azért oly gyér az öröm
villaoása a mi szivünkben, meri érintetlenül
D

hagy minket karácsony ünnepének ereje.. Ka
rácsony a szeretet ünnepe. Kettős oldala van:
egy isteni • egy. embert Az isteni oldalon
tisztán ragyog a szeretel; az emberi oldalon
ködös bomaly borul a szeretetre. Karácsony
ünnepe csak akkor válik teljessé, ha egybe
olvad azon -:z isteni es < mberi szerelet
A szeretet útjára kell tehát lépnünk a
a szerjtrt utján vinuönk az isteni szereft
melegségét oda, ahol hideg a ház, rideg az
élet, mostoha a sors. Ez a felsegítő testvét i
szeretet viszi karjait az igazi életörömet,a k a 
rácsonyi
örömet a szomorú emberek i őzé.
Minden szeretetvillanás egy egy. Orörusugárt
fakaszt ez örömtelen magyar égen s egy-egy
gyertyalángot gyújt fel a megtépett magjar
karácsonyfán;
:
;,
Jertek, szeressünk ! Hadd legi.ro igazi'
boldog karácsonyunk. Nekünk is, nemzetünk
nek is. Igy előbb visszajönnek Magyarország
régi,-boldog karácsonyai!
31-én
meg.

Lapunk legközelebbi
száma
dec
este mint újévi
szám
jelenik

Előfizetőinknek
és
olvasóinknak,
munkatársainknak
és lapunk
barát
jainak kellemes és boldog
karácsonyi
ünnepeket
kívánunk.
A kormányzó dlszdoktorsága. A buda
pesti közgazdasági egyetem nagybányai vitéz
Horthy Miklós kormányzó ur Főméltóságál
díszdoktori címmel tüntette ki. Az erről kiál
lított oklevelet mult szerdán adták át a királyi
varban a kormányzónak.
Halálozás. Mély részvéttel vettük a birt,
bogy nemeskottesói Gallorich Jenöné, kelemenfalvi Ternovszky Margit december 15-én
hajnalban Budapesten elhunyt. Temetése 17én délután 3 órakor volt a kerepesi uti temető
halottas házából. A megboldogult pompás
hangú, ismert, ünnepelt énekesnő volt, halála
napjáig pedig a Szent Domokos egyház ének
karának volt szóló énekesnője. Ezenkívül pél
dás hitves és szerető anya. Halálát férje, netneskötte?ói Gallorich Jenő szerkesztő, a Ma
gyarországi Vidéki Lapok Orsz. Egyesületének
ügyvezető elnöke, továbbá gyermekei: Gallorich
Tibor jogszigorló, sportiró, Gallorich Ervin
orvostanhallgató, Ternovszky Béla dr. kir.
kúriai tanácselnök, Ternovszky Ferenc dr. kir.
ítélőtáblai bíró Ternovszky Jenő dr. főorvos
és nagy előkelő rokonság gyászolja. Egyesületi
elnökünk
gyászában résztvevő érzéssel osz
tozunk.
Karácsonyi istentiszteletek. 25. Éjfélkor
szentmise karácsonyi énekekkel. Reggel 8 óra
kor csendes mise rövid szentbeszéddel. 10
órakor az apát ur prédikál, utána főpapi mise,
melyen az egyházi vegyeskar énekel latin
misét, magyar karácsonyi énekek, mint beté
tek *zerépelnek.' 'Délután 3 őrskor szentséges
litánia.

4.

Dec. 26. I-tváo ünnepe. 8 órakor csen
dé'; mist- röiid be^-zoddel. 10 órákor s/entbeszed, ^uiána nagy mise. De utan .3 órakor
litánia.
D-'c. 27. János apostol ünnepén negyed
8 órakor szentmise, utána a bor megáldása.
Dec 31 Este 6órakor.szentbeszéd, utána
hálaadás az esztendőben nyert javakért. Ka
rácsony nyolcadát újév napja z.irja. Rez el
Sorakor csendes mise, 10 órakor szentbeszéd
nagymisével.
.-•**.
Az ev. templomban karácsony ei-ú és
másnapján delelőt; 10 órakor istentisztelet,
mindkei napon Drvacsora osztással. Délután
8 órakor könyöri.és.
Esküvő, aluli vasárnap délután 2 óra
kor tartotta esküvőjét Keoesey István .mészá
ros és hentes mester M-iszoer Gyula mészáros
és hentes-mester kedves banyával, Iloskával.
Uj törvény életbeléptetése. Jövő évi
január hó l é n eleibe lép a törvénykezés
egyszerűsítéséről szóló törvény. A hivatalos
lap műit vasárnapi szama közölle a végrehaj
tási rendeletet.
/
' Szilveszteri záróra. A belügyminiszter
a vendéglők és szórakozó helyek, valamiéiaz
előadások és táncmulatságok szilveszter? zár
óráját az idén reggel 4 órában állapította meg.

Föméltóságu
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oldal

asszony

adománya

a celldömölki
szegényeknek.
Vitéz
nagybányai Horthy Mjklósné, a kor
m á n y z ó ur F néltóságának jószívű neje
a neve alatl megengedett iiyoroórenyhitö akció k> relébe beillesztette Celldö
mölköt és egy vaggon tűzifát ajándé
kozott Cel'döiuölk község szegényeinek.
Kitüntetett gazdasági alkalmazott. Csóka
István 40 évig alít szolitá'aibau ko.tai Vidos
Dániel mer.-evau kttizda-á^ában és < zen idő
alatt hűséggel, b c-üiette. dolgozott. Díszokle
velet és 100 pengő jutalmat kapott a jfötdmi
velésügyf minisztertől. A kitüntetésre vaió fel
terjesztés és a tnegérkezes oagy ideje kö/Ott
Csóka István meghalt, azért a kitüntetést —
a miui-zter engedélye luytau — özvegyének !
adták al.
i
Szilveszteri mulatságok. A Celldömölki j
Egyesült Sportegylet dicember 3t-éu este 8 j
órai kezdettel a Griff szálloda ÍJ- z-s termeiben nagysr.abasu Szilveszter estélyi tart. Be
lépődíj személyjegy 1 pengő, csaladjegy 2 P. j
Az est keretében Szépségverseny, Confelti es
Serpeolin csata, éltéikor pedig a szokásos
újévi malac kiosztása, A vendégek szorakoztata.- .tról 100 tagu rendezőség göudoskodik.
A Kath. Legényegylet egyesületi helyisé
gében családias Szilveszter- estélyt tart este
fél 9 órai kezdettel. Az egyesület pártolóit és
vendégeket örömmel Ingád.
Adorjánházán Szabó Aladár vendéglői
helyiségében december 31-én táncmulatsággal
egybekötött Szilveszter-estélyt tart Kezdete
este 5 órakor. Belépődíj 80 fillér..
f

Bércséplök egyesülete. Folyó hó 14 én
a bércséplök Celldömölkön az Iparos Otthon
ban gyűlést tartották, amelyen kimondották,
hogy megalakítják a bércséplök egyesületét.
Az alakuló közgyűlés előkészítésére szervező
bizottságot választottak. Az alakutó közgyűlést
január 11-én délelőtt 9 órakor tarják Celldö
mölkön az Iparos Otthonban.
Felakasztotta magát. Horváth Gyula 40
éves napszámos, dukai lakos mult pénteken
délelőtt kamarájának bejáratánál felakasztotta
magát s mire észrevették már meghalt Az
orvosrendőri vizsgalat megállapította, hogy
Horváth állandóan részegeskedett s ezért
igen báoatos is volt, keresetét mind elitta,
igy tettét valószínűleg részeg állapotban kö
vette el. Feleségével mindössze 14 hónapja él
házasságban.
Az iskoiánklvuli népművelési előadások
mai műsora: 1. Dukits Aurél bencés tanár
előadása. 2. A helybeli Már. dalárda ének
száma. 3. Viutze József tanár vetitettképes
előadása Kalotaszegről. 4. A Máv. dalárda
énekszáma. Az előadás ingyenes, kezdete dél
után 4 órakor a községháza tanácstermében.

A drága posta miatt újságba te
szik közzé az ojéví üdvözleteket. Ér
dekes mozgalom Indult meg a szolnoki
iparosok é s kereskedők körében, melyet

37801

támogatnak ügyvédek, orvosok ég
.
gánosok is. Arról van ugyanis szó, hogy
a karácsonyi é s újévi üdvözleteket nem
postán, hanem sajtó utján fogják p .
likálni a felemelt és megfizethetetlen
postatarifa miatt. Az eddig beszerzett
adataink szerint ezt a mozgalmat az or
szág valamennyi vidéki városában meg.
indították és lapok utján fogják jókivanataikat tolmácsolni kereskedők, iparosok
T3ÓÍ' magánosok is. • .
m a
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meséskönyvek

leszáitilGü árban

Erős, v é r b j , kövér emberek szá,'

'

mára a természetes »Ferenc Józsefe
keserűvíz nap_pnként való ivása a leglrj.
sebb erőlködés nélkül könnyű és rendes
bélmüködést biztosit Számos szakorvosi
jelentés bizonyítja, hogy a Ferenc József
viz SZÍV és idégbajosoknak. vese és cu
korbetegeknek, valamint köszvényben és
csuzban szenvedőknek is nagyon |ót tesz
a ezért méltán megérdemli a legmelegebb
ajánlást. A Ferenc József keserűvíz
gyógyszertárakban, drogériákban és fit
szerűzletekben kapható.

!

1 textilgyárak lefogják szállítani

-Képeskönyvek:
d a r a b j a QQ

fillér.

Tréfás képek
Baba világ
Mi van benne?
Játszva számolunk
Tessék besétálni
Mulató állatok
Első A B C
Képes számoló
Mókás képek
Apró állatok
Kócos Peti
A mi állataink stb. stb.

Ari eséskönyvek s
diszkötásben

darabja | " 2 0

pengő

A zöld elefánt. Öcsiké levelei
Tibi csapata, Vidám Jankó
Kincses turbán
A kis ezermester
Világjáró Péter kalandjai
A zöld erszény stb. stb.

Meséskönyvek:
diszkötésben

darabja 2

pengő

Régi emlékek, A méhvadász.
A vad hattyúk
Sári bátor ifjúsága
Állatok mesélnek
Barlanghy Balambér stb. stb.
Emlékkönyvek!
Képeslap-albumok!
Karácsonyi képeslapok!

Játékáruk féláron!
Dinkgreve Nándor
papirkeresk. Celldömölkön.

'
i
!

i áraikat. A cseh vámkonfliktus következ
tében beállott uj helyzetet vitatták nieg^
a toxtilgyárosok é s elhatározták, hogy a
cseh szerződés megszűnése folytan bár
az ipar termelési költségett az e7iieIk"eao
! vámtételek emelni fogjak, minden igyej kezetükkel arra fognak törekedni, hogy
I a jelenlegi árnivót fokozatosan leszál' litsák.
Ifjúsági munka. A kemenesmagasi
i/jusúgi egyesület felvette munkaprog
ram injába a bibliai órák és vetitóképes
előadások tartását. Biblia * óra minden
csütörtökön van. A vetitóképes előadá
sok során eddig „Rege a csodaszarvas
ról, Newyorktól Buffalóig és Árpád be
jövetele" cimü képsorozatok kerültek be
mutatásra. Karácsony ünnepei alatt a
Szentföld helyeit ismerteti az egyesület
Az előadásokat számosan látogatják.
Bankfúzió. Csak kevesen tudtak
arról a nagyszabású tervről, hogy vár
megyénknek Ki't előkelő szerepet betöltő
pénzintézete között táigyalások folynak
az egyesülés érdekében. Ez a tervezett
egyesülés a napokban meg is történt s
igy ma már befejezett tény, hogy a Vas
megyei Általános Takarékpénztár K. T.
magába olvasztotta a Mezőgazdasági Ta
karék és Hitelbank rt. szombathelyi pénz
intézetet.
Ezzel a fúzióval a Vasmegyei Álta
lános Takarékpénztár, mely egyébként a
Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak, áz
ország legnagyobb pénzintézetének affiliált intézete, nagy mértékben megerő
södött, ugy hogy az ország vidéki pénz
intézetei között a legnagyobbak közéemelkedett.
A vidék közgazdasági életére is
fontos hatást gyakorló eme transaktió
megvalósításában oroszlán része volt
Weisz Mórnak, a Vasmegyei Általános
Takarékpénztár rt. ügyvezető igazgatójá
nak, aki éjt-napot egybetevó munkával
fáradozott a fúzió létrejötte érdekében.
Közelről érdekli ez a banktransaktió Kemenesalja é s környéke gazdasági
életét is, mert mint tudjuk, a volt Ke
menesaljái Közgazdasági Hiteibank cell
dömölki pénzintézet a Vasmegyei Álta
lános Takarékpénztárnak lett a fióikintézete é s az anyaintézetnek ily módon
történt megnagyobbodása következtében
a celldömölki fiók is fokozottabb mér-

tékben é s az eddiginél is elónyösebb
feltételek rflellett tudja a vidék hiteligé
nyeit kielégíteni.

Vetitettképes előadások at isko
lában. Bertalan Sándor ey. lanitó min
den szombaton é s vasárnap délután ve- j
titúképes előadás kíséretében mesedél- '
utaiiokat tart a kemenesmagasi -evang.
iskolában, amelyen a népiskolai növen
dékek nagy örömmel és érdeklődéssel
vesznek részt.
Vasnti menetrend változás. A
niáv. igazgatósága január 7-től március
27-ig
alábbi menetrend változást ren
delte el. Megszűnik a Celldömölkről reg
gel 5 23 é s 6.23 pkor induld személyvonali ezék helyett indul reggel 6 4 8
pkor, amely Szombathelyre érkezik 7.10
pkor Megszűnik továbbá a Celldömölk
ről" 11.47 pkor Győr felé induló é s d.
u. 17.29 pkor Szombathely felé induló
személyvonat, valamint a Szombathely
ről este 19.56 pkor érkező személyvo
nat ia. A Celldömölk-zalaegerszegi vona
lon a délután 17.48 pkor induló sze
mélyvonat helyébe este 20.15 pkor in
duló személyvonat lép, amely vonat a
nyáron is forgalomban volt. Az este
20 02 Papára induló motor vonat, vala
mint Pápáról 21.20 pkor érkező sze
mélyvonatok szintén elmaradnak.
*
a

legtökéletesebb
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Kemenesaljái

ev.

egyházmegye

belmlssziói munkái. A hitelei kimélyitése érdekében áldásos munkát végzett
zalaistvándi ev. gyülekezetben december
14.én a kemenesaljai ev. egyesület. A
munka az egész napot kitöltötte. Az
iskolásgyermekekkel foglalkozott Lukács
István bobai lelkész, külön-külön a leány
és fiuiíjusággal, Weisz Vilmos kemeneshógy-szi lelkész a presbiterekkel Molitorisz János esperes végezte a fóistentiszteietet é s prédikációt. Ugyanezen a
napon hivatalos egyházlátogatást is tar
tott az egyházmegyei elnökség. Vallásos
esttel ért véget a gazdag napi munka
programra, melyen Lukács István bobai
lelkész erővel teljes lélekkel rázta meg
a hallgatóság lelkiismeretét.

Tankötelesek száma vármegyénk
ben. A kir. tanfelügyelőség által össze
állított- kimutatás szerint a folyó tanév
ben a tankötelesek száma vármegyénk
ben 33688, mig az előző évben pedig
31564 volt.
Mennyit füstölnek el a celldömölkiek.
Meglepő összeg, az ember nem is merné hinni',
hogy ebben a gazdaságilag leromlott világban
még mindig van annyi elfüstölni valójuk az
embereknek. Ebben az évben csak Celldömöl
kön 132 ezer pegöt adtunk ki a dohánynemüekra.
A földárak zuhanása. Hogy a földek
ára pár év alatt milyen óriási mértékben
eseti, Jiézzelftighato esetét említette föl a Deb
receni Hírlap cimü laptársunk legutóbbi szá
mában. Közlése szerint Debrecenben a város
alatt pár évvel ezelőtt valaki 52 hold földet
vásárolt holdanként 1400 pengőért és most
"gy eladta, csak 660 pengőt, tehát tele árt
sem kapott érte.
Képeslapokat, ba azokon legfeljebb öt
szóból álló üdvözlet van irva, a posta a nyom?
látvány díjszabása alá sorozza, igy csak 2
Miére* bélyeggel kBIdhetöV
Vasúti forgalom bővítés a karácsonyi
ünnepek alatt A m. kir. államvasutak igaz
gatósága elhatározta, hogy a karácsonyi önnapák alatt * forgalomban levő személyvona
tokat megerősíti, a szükséghez képest pedig
potvonatokal indittat. Ilyen pótvonatok közle
kednének á Budapest—Győr—Celldömölk—
szombathely között is.
Poatacaakklap díjtalan lesz. Az nj pósn

A jelenkor

minden m á s gyárira :tiyt felni,ti uh, háztartási é s háziipari célokra
k o i s t r u á i t és egyetlen magyar v a r r ó g é p e a Pfaff-rendszerű

A l k a t r é s z e i a legnemesebb acélból, üvegkeménységQie ed. v 1/200 ad
rész mm nyi pontossággal csiszolva ké'-rülnek.
varrógép i
Ö s s z e é p í t é s e i a legprecízebb alapossággal történik ugy, hogy
-—a—feltetlen nienbichati - i.-ot egyesíti a legnagyobb tartóssággal.
T e l j e s i t m é e y e i '.aa varrógépekhez viszonyítva két, sőt háromszoros.
J á r á s a i a legkönnyebb, tökéletesén z a j t a l a n és nyugodt.
E l ő n y e i hogy ugy ez előre, mint a hálravarrásiiál a legegyenletesebb gyöngy
öltésekkel dolgozik s tökéletes szerkezete a legfinomabb anyagokat is
hibátlanul varrja.
Díjmentes oktatás varrásban, hímzésben és stoppolásban, agy a főváros minden
kerületben, mint hazánk minden egyes városában és falójában
Beszerezhetők a „ C e p e I " varrógépek lerakatosáoál C e l l d ö m ö l k ö n
W é b e r é s Neumann cégnél.
_

latarifa* életbeléptetése óla a postabefizetil•• •!> •»on leladotl pénzek ulan is dijat szed a
posta. "Most arról él lesülünk, hogy a kőzeljö
vőben ezeket a dti.tt.at elengedik.
Felhívjuk olvasóink figyelmét arra,
hogy a .Magyarság, politikai napilap most
ünnepli 10 éves fennállásának jubileumai,
ebből az alkalomból karácsonykor jubileumi
számot ad ki. Karácsonyi szama 160 oldal
lesz s ehhez van mellekelve a 160 odalas
dúsan illusztrált jubileumi album. A jubileumi
szam ára dtszalbummal együtt 1 pengő 50
fillér.. Lapunkra való hivatkozással mindazok
nak, akik most fizeteek elő a Magyarságra, a"
kiadóhiv:na< január 1 ig fagyén' küldi a lapot
a jubüentni számmal és albummal együtt,
amelyért c-upati 50 fillér kez. lési illeték fize
leudö.
. .
Táncmulatság műkedvelői előadással.
Az alsósági róm. kath. Legényegylet decem
ber 31-én este 1 órai kezdettel Alsóságon a
Gönye-íele vendéglőben ^zinielöadással egybe
kötött táncmulatságot rendez. Sziore kerül;
TUndérlak Magyarországou (vígjáték) és Élje
nek a tűzoltók (bohózat). Helyarak I . hely 1
P, I I . hely 80 fillér, állóhely 50 fillér.
Sorban állnak Budapesten. Néhány nap
pal ezelőtt Budapesten a Dohány utca 12. sz.
haz előtt hosszú sorokban altak az emberek
még pedig azért, mert idő előtt megszerették
volna kapni Tolnai Világlapja karácsonyi
szamát. A népszerű képeslap karácsonyi sza
mát a teherautók, tarszekerek es postaautók
végtelen sora szállította napokon keresztül a
pályaudvarokra ugy, hogy must már egész
Magyarországon kapható. Tolnai Világlapja
karácsonyi száma a négy nágyértékfl mellék
lettel együtt 970 oldal terjedelmű és egy kiló
sulyu.Ara a négy melléklettel egyOtt 1 pengő
90 fillér, holott csak egyik mellékletének bolt;
értéke 5 penfó.

egy garmada Tolnai meséskönyvet lehel va
sam ni. Minden könyv és papirkeseskedésben
kaphatok vagy megrendelhetők Tolnsi Világ
1 ipja kiadóhivatalába Budapest VII. Dohány
utca 12. szam alatt.

Vasutasok bálja
február

l-én.

Saját termésű
kissomlai boraimat literenkint
50 - 6 0 fillérért szombat kivé
telével lakásomon kimérem.
Spitzer Adolf,
termelő Celldömölk, Fereno József uica 23

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

mészáros és hentes

üzletet rendezek be.
Amidőn ext a nagyérdemű közön
ség b. tudomására hozom, kérem szíves
pártfogását, amit előzékeny kiszolgálá
sommal, elsőrendű áraimmal és "pontos
mértékemmel fogok meghálálni.
Marha, borjú é s sertés-has minden
időben friss állapotban kapható.
ízletes hentesárukat naponta készí
Hirdetmény. A m. kir. belügyminiszter
a közalkalmazottak ós nyugdíjasok részére tek és azokat a legolcsóbb arak mellett
megindítóit tisztviselői lakásépítési hitelakciót ! árusítom.
bizonyos kikötésekkel a magánalkalmazotlakra
Kiváló lisztelettel
is kiterjesztette. A lakásépitéei akciónak célja j .
Kenesey István
az, hogy az igenyjogosultakat olcsó hitel utján
mészáros é s hentes.
segítse saját házuk felépítéséhez. Akik ezeu
kö'csönt elnyerni óhajtják, illetve ezen köl
csönre igényt tartanak, jelentkezzenek a va
roshaza 5. számú irodájában, Ihol kellő felvi
lágosítást nyernek.
Elöljáróság,

ÚJRA KAPHATÓ!

A legcsodálatosabb élmény. Minden em
ber a legszívesebben gyermekkorának azokra
az óráira gondol, amikor mesekönyvet olvasott,
•annyi izgalmas és csodálatos élményben volt
részünk, amikor egy-egy érdekes mesekönyvet
vagy ifjúsági regényt ólvastnnk. Tolnai mese
könyvei és ifjúsági regénaei a legszebb és a
legpompásabb könyvek. Ha ezeket tesszük a
karácsonyla alá, gySrrnekeiakiiek végtelen
örömöt szerzünk. Ezekhez a könyvekhez mindenki hozzájuthat, mart két-harom

A r h e u m á s bajok
házi
kezelése.
Irta: D r . E n g l á n d e r Á r p i i
budapesti szakorvos
.
'
II. kiadás.
Ara 2 4 0 P.

Megrendelhető lapunk kiadó
hivatalában.

KEMENESALJA

61. szám.

Amikor elmondom, hogy oekem eszem
ágában sincs cselédet felfogadni, dnhöseu
végig néz és igy szól:
.
SÜSSÜNK KARÁCSONYRA
Én csak az első segéd vagyok, tehát
- D r . OETKER-féle
nem nyilatkozhatom, majd a főnök nr — talán.
Végigmért, aztán ssrkon fordniva szó
sütőpor é s
nélkül ott hagyott.
vaniliacukorral.
Ebben a szellőzetlen helyiségben, abol
állandóan sok ember tartózkodik, a piszok
Néhány kipróba I I r e c e p t •
bokáig ér. Talán napok óta nem sepertek,
Karácsonyfaperec.
összegyűrt njságpspirok, elszórt ételmaradé
kok, elszáradt kenyérhéjak kikandikálnak a
20 dkg. vajai 40 dkg. cukorral habosra keve
rünk, azután 2 tojást egy csomag dr. OETKERpadok alóL ez a helyiség a tUdővész legkitű
féle vanillincukrot adunk hozzá Egy csomag
nőbb melegágya. ,
-dr. OETKER-féle „DIBONA" varduakrémport
Az úgynevezett irodából kövér bácsi siet
12 evőkanál Mdegvizzel elkeverünk és ezt a
vajhoz adjuk. — Egy kis kávéskanál rumot éa
felém, a főnök nr. Grfln vagyok I Mivel állha
.kevés varuliaizt keverünk hozzá, majd egy kg.
tok az ar szolgálatára ?
lisztet, melybe egy csomag dr. OETKER-féle
eütőport vegyítenünk. A gyúródeszkán a tész
— Szíveskedjék megmondani, hogy megy
tát jól összegyúrjuk és pihentetjük. Pereceket
az üzlet.
_
formálunk, tojással bekenjük, kristálycukorral
meghintjük és sütjük.
~
— Hát kérem, nem megy. Rettenetes
időket élőnk. Jóformán még a házbért se tu
Vanilia-csók.
dom behozni. Azt hiszem, lassan meghal az
2 egész tojást 24 dkg. porcukorral és egy cso
egész szakmánk. Egymás után csukjuk be
mag dr. OETKER-féle vanfllincukorral habosra
boltunkat Kérem, a tözéposztályDsk nincsen
keverünk, 12 dkg. lisztet, egy késhegynyi dr.
pénze, nem tud cselédet tartani. Ezt tessék
OETKER-féle sütőport adunk hozzá zsírozott
megírni sz újságba. Ilyen állapotokat élnok.
tepsire kis kúpokat rakunk éa lassan sütjük.
(En ezennel eleget te.-zek a főnök ur kíván
ságának.)
Akik azelőtt a legjobb kuntóaltjaink vol
tak, azok — panaszolja Gron ur — ma nem
C S A R N O K .
tartanak cselédet.
— Itt. van kérem pl. a szomszédban egy
Cselédsors.
kereskedő. Az évekig totem vitte el a lányo
Irta : H i r m a t h Pál.
kat Ma a nagysága egyedOI főz és takarít,
Kik asaask cselédeknek? Ijesztőéi nő az még egy mindenese sincs neki.
— Itt vagyunk, már dél felé jár az idői
-állástalan háztartásbeli alkalmazottak száma.
Amikor a azOkségmnskákat kiírták, a eddig még egy hölgy sem jött cselédet ke
resni.
Ezer a héten mindössze négy lányt
pár helyre több ezren jelentkeztek, valósággal
olyan hajsza indnlt meg az ideiglenes kenyér tudtam elhelyezni.
— Tessék- elhinni, ma vannak..megbíz
kereset után, hogy a legnagyobb protekciókat
vették a nincstelen inlellektueliek igénybe,- ható-jó cselédek, akik boldogok lennének, ha
hogy csak télvíz idején a száraz kenyeret az ugynevezett^jékebeh >fajn« helyekre jut
" •*" _
biztosítani tudják magnknak. Az olvasó már hatnának.
Az érettségizett mindenes.
nem ia csodálkozik azon, ha végzett doktorok,
~ Magda kisasszony, legyen szíves idejönni,
letört földbirtokosok, nyugdíjas lisztek folya
modnak a szOkségmnnkara. Önkéntelenül is szók, Grün ur.
Csinos arcú fiatal lány jött elém, az
felvetődik aa a kérdés, ha a középosztály ily
rossz viszonyok között él, mi van a sok ezer első pillanatra meglátui, bogy nem cselédsorra
érdemes. Azelőtt jobb napokat látott oricsa- :
szürke kis cseleddel?
Iád sarja volt. Apja , tönkrement kereskedő,
-—A cselédek frontján is megváltozott a kálváriát jártak végig. Aztán szőlei közös el
helyzet. A középosztály — mely békében tar határozással, megyáltat az élettől, itt állt tel
tott cseledet — ma kénytejen erről a .luius- jesen magara hagyva ez a szerencsétlen úri
rol< lemondani. Körsélat'téliünk a cselédíron
lány. Protekcióból —á hiszen már ide is pro- j
too és bizony ellenlétben a békebeli állapot tekció kell — egy ári családhoz került min j
tal, — amikoris a cseléd válogatottá helyben, denesnek. Igaz, itt ugy kezelték, mint egy :
— ma örül, ha alkalmazást nyer.
Családtagot és nem mint cselédlányt. Két évig |
volt ott, de ez s család vidékre- költözött és I
'
Látogatás a >cupringer«-nél.
Az egyik körúti intézet. Cselédelhelyező. a szegény lány állás es kenyér nélkül maradt,
A hosszú teremben eg egy félig kiégett vil igy került be a körúti cselédellielyező' inté- !
lanykörte. Amint belépek a kétoldalt elhelye zetbe. Rendes cselédkönyve is van, amelyet '
zett hosszú lóeakról ülő arcok mintha meg érettségi bizonyítvány alapján állított t i a ke- I
j
dermedtek volna. Csend lesz. Minden szem rDleti kapitányság.
— A nyolcadik osztályt jó eredménnyel I
rám figyel. A helyiság hátsó része elkerítve,
végeztem es gyógyszerésznek akartam menni,
ott van sz iroda.
Kezeit dörzsölve' siót felém egy sovány de közbejött szüleim szerencsétlensége, — itt
fiatalember. Mint kitűnik később, a segéd ur. elcsuklik Msgda hangja, nem bírja tovább |
— Van szerencsém, á'szolgaja, lessen folytatni, sírni kezd. majd lassan visszamegy I
velem parancsolói, skálázik az erősen lepoma- a többi cseléd közé.
Amin. egy lány eljut odaírj.
dézoll hajzata fiatalember. — Talán szakácsnéra, vagy mindeneslányra van szüksége ura
Az előkelő Lipótváros gazdaasszonyait
ságodor k? Esetleg szobalányra, azonnal szol
ós azoknak szeszélyeil évekig elégítette ki a j
gálhatók véle.
legrégibb lipótvárosi »cupringer«.

O

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.

Politzer

Jenő

Celldömölk,

divatáru
Kossuth

üzletében

Lajos-utca.

_6. oldat I
— Kérem — igy kezdi mondókáját
tulajdonos, ezelőtt, mikor a oagysagaw
szükségük volt cselédre, jöttek htizzámj?
oyőrögtek, hogy kOldek nekik lányt. M>aledet kereső hölgy olyan' ritka, miot a k
hér holló.
— Hej, hej, azok a régi tőzsdeidők.
— Itt van kérem ez a szerenosátai
lány, már négy hete van hely nélkül, t e g j
bevitték a detektívek csavargás végett,-j
utcán találták, de a főtanácsos' ur kiengedte
hiszen nem csavargott a lelkem; éhezik, ^
vesén szegődne helybe, de nemi viszik. Api.
vasntas volt, megszállásnál ők is inenektuú?
itt nevelődött fel és most — cseléd.
Szobalány volt, legutóbbi helyét at*n
hagyta ott, mert az asszonya goromba >ok.
Megsértették és nem birta tovább. Jnia ,
több évi praxissal biró szobalány, a Trianon
áldozata, ügyes, szorgalmas. Négy polgári is
kolát végzett, jól zongorázik és franciául be.
szél, de ma még nem ebédelt.
nt

Karcai, a cuprlnger fejedelem.
Most a sötét Józsefváros egyik elhelyező
irodáját kerestem fel, mikor az állást váró
nők megtudják, bogy csak érdeklődő vagyok
zavartalanul tárgyalnak tovább, kisebb nagyobb
csoportokban. Karcsi nr az üzletvezető. Som
mutatja az á lást kereső cselédeket.
— Tessék elhinni, hogy mi már a rá
fizetésből elünk — mondja a szellemes üzlet
vezető. Nem hogy rosszul megy, egyáltalában
nem megy.
—>Amint az üzlet közepén tárgyalunk,hotzánk jön egy ány. Azért nem bírunk elhe
lyezkedni, mert az, nrak eltőzsdézték a pénzt,
Es ennek mi issznk meg a levet.
— Ne morogj Rozi, haoem pucolj, mert
téged igazan senki se kérdezett — moodji
Karcsi ur — és. á- lány szépen visszavonni
A kövér dnplatokás szakácsné nagyba
vitatkozik a mellette filö növel;
«-3e Csak egy paraszt lehet ilyen buta.
':*
— Az a kis bogár — és itt rámutat
Karcsi ur egy sokszokuyáju vidéki lányra, aki
barna nagy kendőjét fázósan hnzza mellén,
Fehérmegyéből j ö t t Boldog menyasszony.
Szülei módos parasztok. Azért küldték Julit
Peztrejiogy egy kicsit tanuljon. Ha itt kimovelődík, akkor meg lesz a lagzi. Igaz? Mond
jad Juli ? Es a kérdezett félősen bámul le •
földre, nem is mer szólni
>.
No nem baj, én vigyázok rá, itt bűn
kén kifeszili a mellét Karcsi, nálam jó kezekbe
van. Apja fizeti helyette a szállást és eleimet,
mig helyet kap Most az őszi munkák utio
jött fel Jjli Pestre. Az óbudai cselédszállásoo
lakik és nálam ebédel, — mondja nevetve
Karcsi — miközben kicsi csábbajuszát pödri.

Táncosnőből takarítónő.
Sápadt táncosnő 01 egyedül a pad végén
nem beszél s-nkivel. Maga elé dermed, néha
összerázkódik. Kopott JOazterkabát van rajta,
mely még lenge nyári szellős estéken is kevés
egy törékeny teremtésnek. Pedig ma már de
cember végét írjuk. Beteg. Három napja, hogy
a kórházból kikerült. Pedig valamikor túra
oö volt, a pesti aranyifjúság kedvence, az éj
koronázatlan királynője. A régi Fndmann
orfeum első táncosnője. Azelőtt, fénykorában
csillogott rajta a sok drágaság. Sobogolt a
selyem. Bíborral takargatta magát. Mindennap
a leginyencebb falatokat ette. Csak pezsgőt
ivott, azt iá csak franciát. Es ma ? amióta a
kórházból kijött, nem evett meleg ételt. Tel
jesen apatikus. Nem törődik semmivel. Gyó
gyíthatatlan beteg, ő tudja. Egy vágya van,
szeretne elhelyezkedni, valamelyik fényes mu
latóban, mint takarítónő.
Ez a nő, akinek napjai megvannak szám
lálva, akinek a nagy Kaszás kiírta a termi
nust, ott szeretne meghalni, abol életét, fiatal
ságát, lénykorát leélte, csillogó Ovegtükrik
közt, füstös levegőjű lokálban. Már nem törő
dik semmivel,' csak egy ilyen helyen lehetne,
ahol akkor kezdődik az elet, amikor a nap
lefekszik biborágyában, hiszen csillagragyogáskor kezd lüktető életet kapni a lokál, ami
kor a csendes polgárok már nyogovóra tér
nek. Pár napja van még hátra a volt híres
művésznőnek, de ezt a kevés idejét is itt
szeretné eltölteni nem ,ugy mint régén azelőtt
páholyban, az elegáns mulató szmokingos ural
közt, csak hátul meghúzódva csendesen, ahol
a publikum nem látja őt, de 0 látja élete
utolsó nercéig — az -éjjeli é l e t e t . . .
'
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ookon tette s Öregkorára a géptudomány szár
1

tanulmány.

Tamás.

Az uralkodó nem osztotta a Tisza né
telét és egyre kedvetlenebb, ingerlékenyebb
lett s mikor már elég jól megtámogatták a
többi miniszterek is a maguk igazait, mindig
odacsapott bekik egy ellenérvet és már majd
nem kimondta ax ultimátumot, midón jelentették neki, hogy a felséges asszony várja.
Ebédre voltak meueudók együtt Karoly Lajos
főherceghez. A király lecsapta az aktákat az
asztalra, fülkeit a székéről és .elhagy la a ta
nácskozási asztalt magyarázat nélkül, még
csak a kezével se intve bucsut az ámu'ó-mi
nisztereknek. Csak aztán később fordult viszaza a terem köze. erői s nem minden felin
dulás nelktil szólt :
— Holnap folytatjuk.
A magyar miniszterek nyomott hangu
latban távoztak a Burgból. Rossz kilátások
voltak másnapra I Ha nem, lett volna előre
megváltva a páholynk az' Oper ba, bizony
nem mentek volna el, ) hanem otthon abankgassei házban gondolkodtak volna arról, hogy
miképpen lehel majd innen házamenni. Egy
szer csak a második felvonás vígén megnyí
lik a páholyajtó és belép rajta báró Nopcsa
Ferenc, a királyné lőudvarmestere, frakkban,
fehér szekfüvel a gomblyukában.
— Hát Te honnan jösz? — kérdezte
Ti.-za.aj, '
— A Károly Lajos főherceg ebédjéről
jöi
A királyné küldött i ózzad.
Én hozzám ? csodálkozott Tisza.
— Igen, igen — és közelebb hajolva
Tiszához, halkair íolytata: — A királyné
igen aggódik és azt a parancsot adta nekem, !
hogy rögtön keressetek fel.
_
— Aggódik és miért ?
— Hogy a köoiegraetzi c-ala óta nem
lattá a királyt olyan levertnek, szomorúnak,
mim ma este a minisztertanacslok nt.in. A
(elséges asszony azt.üzeni, hogy éppenséggel,
nem tudja miről van szó, de arra kéret,
hogyha.lehet engedi.
,»-"'"'"
Ti za szaporábban kezdetf pislogni mint
szokott, ami azt jelentette, hogy el van érzé
kenyülve. Egy darabig neman nézett maga
ele, aztán a maga egyterű," pathos nélküli
modorában adta meg a válaszú
— Mondd meg a királynénak, hogy a
felséges királyért és a dinasztiaért életemet is
odaadom, ba kívánják, de éppen az 6 es a
dinasztia érdekében nem engedhetek abból,
amit kértem.
Nopcsa ezzel elment, de Tisza egész t
éjjel nem hunyta le a szemét Délelőtt a ki
rályné egyik udvarhölgyével, Festetich Maria
grófnővel találkozott a Burgban és megkér
dezte tőle, mondott-e a királyné róla valamit?
Igen, — igy szólt az udvarhölgy, — azt mon
dotta, hogy jól esik a király oldalán egy olyan
jellemes férfit látni, mint Excellenciád.
Tisza boldogan ment innen a koronatanácsba, hol a király felséges nejének közbe
lépésére megadta beleegyezését előterjesz
téséhez.
Ferenc József nemcsak jellemességéért
szerette és becsülte Tisza Kálmánt, de azért
is, mert sokban hasonlítottak egymáshoz. Egy
forma Öregek voltak, összeszoktak. Mind a
ketten komolyan fogták fel az életet, példány
képei voltak a kötelességtel]esitésnek, a val
lásosságnak és az igénytelenségnek. Fontolva
haladásuk és meggondoltságuk persze azt a
kritikát hivta ki ellenségeiknél, hogy elmarad
tak a kortól. Kétségtelen, hogy 184a óta
nagyon megváltozott a világ, hiszen a király
még a -faggyúgyertya és a koppantó korsza
kában lépett trónra s megérte a villamosság
csodáit a technika terén: első-ntjait delizsáo.

Hol s z e r z i b e
újévi malacát
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i) Tisza Kálmán különben sem szokott szín
házba járni; Mikszáth, egyik legélesebb megfigyelője
is csak egyszer látta öt színházban: Szegeden, mi
dőn a királlyal ült Tisza egy páholyban. .Előadás •
után tűzijáték következett, amelyet a király — írja
Mikszáth — a Stefánia térről nézett végig. Csipős,
hideg este volt s mig az edzett király egy szál attil- ,
Iában se vette észre az időjárást, addig Tisza Kál
mánt valóságos borzongás fogta el erre az alkalomra
készített könnyed nyári mentéjében, mire a király
hátra szólt környezetihez:

— Einen Mantel fflr Tisza.

«.

Generálisok kezdtek kikapcsolni szürke köpenyegjeikct, de ott termett szerencsére Tarkovics is, akin I
egy meleg, szürke Deik-köpenyeg vett, azt rátette I
a miniszterelnök mentéjére."

Szilveszter
estélyen

a

Griff-száílóban.

uyastuadarai röpködlek feje lOlöU.. } De mi
lyen szerencsé volt, bogy mégsem v a l t o x i i
loljtou a k. rral es nem változtatgatott mii.
dent derűre-borura I Nyugodt fejlődésünk I n
zi.-a éppen az ő megallapodoltságau sarkal o;l
és azoo a körülményen, hogy ugy rajta, mim
első lauacsosan nrra va t « dolgok vUzony
lagos értékelésének a gondolata és a két' i'y,
amely épp oly kevés hitelt tud ad. i a i••• p
optimista po ilikai szemleletének, mint az
uralkodók bekerítő ajajaskodasanak.') F e r i c
József másik hibájául a nyilvánosságtól fám
elzárkózását éa a .-pauyol etiketthez való ra
gaszkodasát hánytorgattak fel. I l i csak helye
selni tudjuk azt a belátást, amelyet Ferenc
Júzsef e téren is tanúsított. Lehetetlen ugyanis
a nyilvánossággal szoros kapcsolatot tartané,
fenn az olyao uralkodónak, aki mint ő, nem
akarta magát sem lealacsonyítani, sem plety
káknak kitenni s aki mindenkor oly méltó
ságteljesen viselkedett. Konzervatív
ember
egyébként csak örömei érzett afölött is és
dicsérte az etikettet, hogy legalább egy helyei
tudott a monarchiában : a Hofburgot,' ahova
nem szaladgálhattak be a borzashajú -ripor
terek. A spanyol szertartásosságot kdömben
legjobban azok bámulták meg, akik azt ulou
ntfélen gyalázták. Visszaemlékezem egy béc-i
uruapi körmenetre, melyet iljn koromban
kuruc magyarokkal együtt néztem végig és
nem tudom elfelejteni, hogy a u e r u r u a u *
udvar fénye és ragyogása milyen Csodalatra
ragadta őket. Az igaz, hogy gyönyörű is volt
az az ünnepség. Tábornagyi fehér-piros gála
egyenruhájában hajadonfővel jött ki a császár
a Szent István templomból, egy égő gjer'yát
tartva
kezében és délceg, karoso" alakját
jobb vallan át a bal csípőjéig a Maria Terézia
rend nagy keresztjének szalagja díszítette,
nyakában az aranygyapjú, mellén a Szent
István, a Lipót és a vaskorona rend aranylánca
tündöklött.'} Külsejének feuyet nemcsak mél
tóságteljes magatartása emellé, hanem ax a
nimbusz es glória is, mely lenköit .-zemelyet
körülvette. Mindenki tudta, hogy a monarchia
az ő személyében találta meg azt a bázist,
amely a széthúzó erőknek nyugvópontot, ax
ellentétes érdekek kiegyenlítésének pedig suly- •
pontot tud kölcsönözni, ngy, bogy ha XIV.
Lajos elmondhatta! L'Etat c' est moi, Ferenc
József is elmondhatta magáról: a Monarchia
én vagyok I
A császárt kővető díszes körmenet, a
katonaság sorfala között haladt a Kartoer
Straasen, Neue Markton, Angustiner Strasaeo,
Kohl Markton éa a Grabeneu át, vissza a
Szent István katedrálisba, ahonnan záróimák
befejeztével kijött a császár éa a ragyogó
díszben lobálon kivonult Arciére és magyar
testőrség, valamint a testőr gyalogszázad tisz
telgése, trombita harsogása és dobpergése köz
ben szállt hintájába, abba a Mária Terézia
korabeli diszhintóba, amelyen ideérkezni. A
négy üvegfallal biró kocsi fedelét a császári
korona ékesítette, selyeműléséről a veretek
betétjeit ékesítő Rubens képek voltak látha
tók, küllői színaranyból készültek és a gyö
nyörűen hajlított hátsó rugók közötti részén
az aranyozott császári kétfejű sas domboro
dott. A hintó elébe fogott hat spanyol mén
aranyveretű szerszamzatával éppen ugy gyö
nyörködtette a szemet, mint a fehér parókás
és harisnyás kocsisoknak, fullajtároknak sárgafekete színű selyemruhái. Amint a Grabenen
és a Kohl Markton at a Borgba érkezett a
legfőbb Hsdur, — követvén a főhercegek és
udvari méltóságok díszkocsijaitól, — kiszállt
hinlójából és kiséretével a belső várudvarban
a Ferenc császár szobra mellett helyezkedett
el, hogy onnan a kivonult csapatok diszmenetét fogadja, mert neki a hadsereg volt a
szemefénye és mert ö a hadseregnek büszke
sége, első katonája volt mindig. Nem hiába
jelentette róla uralkodójának gróf Vitzthöm
szá.-z követ 1848 ban, hogy >Der jnnge Kaiser
sei von der Armee auf dem Schilterhoben..')
Ez a körű mény nem tetszett a magyar ellen
zéknek és az sem, bogy a kiegyezés váltox,) Kristőffy József i. rru-ben természetesen
mindezt nem kossuthpárti szempontból mondja, ha
nem mint a Ferenc Ferdinánd hive.
a} Ki biztosította volna vájjon pL angol ori
entáció esetén a monarchiát a német-orosz szövetség
túlsúlyával szemben, ba Ferenc József enged VII.
Eduárd óhajának.
,) A Ferenc József rend nagy-keresztjéhez nem

volt lánc adva.
i) Dr. Viktor BibeP: "Der zerfall Oeestcrriehs.
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. — Kérem — igy kezdi mondókáját
Amikor elmondom, hogy nekem eszem
ágában sincs cselédet felfogadni, dühösen tulajdonos, ezelőtt, mikor a nagyságát,,
szükségük volt cselédre, jöttek hozzám, i
végig néz és igy szól:
SÜSSÜNK KARÁCSONYRA
nyörögtek, hogy kűldek nekik lányt. M
Én csak az első segéd vagyok, tehát lédet kereső hölgy olyan ritka, mint a |
Dr. OETKER-féle
nem nyilatkozhatom, msjd a főnök nr — talán. bér holló.
' .
~~ Végigmért, ázTáu sarkon fordniva szó
— Hej, hej, azok a régi tőzsdeidők.
S ü t ő p o r és
nélkül ott hagyott.
— Itt vau kérem ez a szerencsét!,
Ebben a szeflőzellen helyiségben, ahol lány, már négy hete van hely nélkül, tego,
vaniliacukorral.
állandóan sók ember tsrtózkodik, a piszok bevitték a detektívek csavargás végett, ,
Néhány kipróbált recept i
bokáig ér. Talán napok óta nem sepertek. utcán találták, de a főtanácsos ur kiengedi
Összegyűrt njságpapirok, elszórt ételmaradé hiszen nem csavargott a lelkem, éhezik,
" Karácsonyfaperec.
kok, elszáradt kenyérhéjak kiksndikáluak a vesén szegődne helybe, de nem viszik, ári
20 dkg. vajat 40 dkg. cukorral habosra keve
padok alóL.ez a helyiség a tudővészJégkiiO- vasutas volt, megszállásnál ők is inenekolta
rünk, azután 2 tojást egy csomag dr.OETKERféle vánillincukrot adunk hozzá. Egy csomag
nőbb melegágya.
"7"". . - itt nevelődött fel és most — cseléd.
dr. OETKER-féle .DIBONA" vanihakrémport
Az úgynevezett irodából kövér bácsi siet
Szobalány volt, legutóbbi 'helyét azét
12 evőkanál hidegvízzel elkeverünk és ezt a
felém, a főnök ur. Grün vagyok 1 Mivel állha hagyta ott, mert sz asszonya goromba vol
vajhoz adjuk. — Egy kis kávéskanál rumot és
kevés vaniliaizt keverünk hozzá, majd egy kg.
tok az ur szolgálatára ?
Megsértették és nem birta tovább. Jolánt,
lisztét, melybe egv csomag dr. OETKER-féle
^ • — Szíveskedjék megmondani, hogy megy több évi praxissal biró szobalány, a Trianoi
sütőport vegyitettünk. A gyúródeszkán r tész
áldozata,
-ügyes, szorgalmas. Négy polgári b
az üzlet
tát, jól összegyúrjuk és pihentetjük. Pereceket
formálunk, tojással bekenjük, kristálycukorral
Hát kérem, nem megy. Rettenetes kolat végzett, jól zongorázik és franciául be
meghintjük és sütjük.
szél, de ma még nem ebédelt.
időket élűnk. Jóformán még a házbért se t n
dom behozni. Azt hiszem, lassan meghal az
Karcsi, a caprleger fejedelem.
Vanilia-csók.
egész szakmánk. Egymás után csukjuk be
Most a sötét Józsefváros egyik .-.helyezi
2 egész tojást 24 dkg. porcukorral és egy cso
boltunkat Kérem, a középosztálynak nincsen irodáját kerestem fel, mikor az állást van
mag dr. OETKER-féle varüllincukorrai habosra
pénze, nem tud cselédet tartani. Ezt tessék nők megtudják, hogy csak érdeklődő vagyok
keverünk, 12 dkg. lisztet, egy késhegynyi dr.
megírni az újságba. Ilyen állapotokat élűnk. zavartalanul tárgyalnak tovább, kisebb nagynál
OETKER-féle sütőport adunk hozzá zsírozott
(En ezennel eleget lestek a főnök or_ kíván csoportokban. Karcsi ur az üzletvezető. Som
tepsire kis kúpokat rakunk és lassan, sütjük.
ságának.)
mutatja az á lást kereső cselédeket.
Akik azelőtt a legiobb kuntsaftjaink vol
•
— Tessék elhinni, hogy mi már a rá
tak, azok — panaszolja Grön ur — ma nem fizetésből élűnk — mondja a szellemes üzlet
tartanak cselédet.
vezető. Nem hogy rosszal megy, egyáltalában
— Itt van kérem pl. a .szomszédban egy nem megy.
kereskedő. Az évekig tőlem vitte el a lányo
Amint az üzlet közepén tárgyalunk, hoz.
Cselédsors.
kat Ma a cagysága egyedül főz és lakarit, zánk jön egy ány. Azért nem bírunk elhe
Irta: H z r m a t h P á l .
még egy mindenese sincs neki.
lyezkedni, mert az utak eltőzsdézték a pénzt
Kik mennek cselédeknek ? Ijesztően nö az
— Itt vagyunk, már dél felé jár az idő, Es ennek mi isszuk meg a levet.
állástalan háztartásbeli alkalmazottak szama. eddig még egy hölgy sem jött cselédet ke
— Ne morogj Rozi, hanem pucolj, mert
Amikor a szOkségmunkákat kiírták, a resni. Ezen a héten mindössze négy lányt téged igazán senki se kérdezett — mondja
" pár helyre tobb ezren jelentkeztek, valósággal tudtam elhelyezni.
Karcsi
ur — és a lány szépen visszavonul.
— Tessék elhinni, má vannak megbíz
olyan hajsza indult meg az ideiglenes kenyér
A kövér duplatokás szakácsné nagyban
kereset után, hogy a legnagyobb protekciókat ható jó cselédek, akik boldogok lennének, ba vitatkozik a mellette ülő nővel"; .
vették a nincstelen ínteliektuellek igénybe, az úgynevezett békebeli >fajn« helyekre jut
— Csak egy paraszt lehet ilyen buta.
hogy csak télviz idején a száraz kenyeret hatnának.
— Az a kis bogár — és itt rámutat
Az érettségizett mindenes.
biztosítani tndják maguknak. Az olvasó már
Magda kisasszony, legyen szíves idejönni, Karcsi ur egy sokszoknyáju vidéki lányra, iki
nem is csodálkozik azon, ha végzett doktorok,
barna nagy kendőjét fázósan húzza mellén.
letOrt földbirtokosok, oyugdijas tisztek folya szólt Grün ur.
menyasszony
Csinos arcú fiatal lány jött elém, az Fehérmegyéből j ö t t Boldog
modnak a szukségmunkára. Önkéntelenül is
Szülei módos parasztok. Azért küldték Jolit
felvetődik az a kérdés, ha a középosztály ily első pillanatra meglátni, hogy nem cseledsorra Peztre,hogy egy kicsit tanuljon. Ha itt kimérossz viszonyok közölt él, mi van a sok ezer érdemes. Azelőtt jobb napokat látott urícsa- : velődik, akkor meg lesz a lagzi. Igaz? Mond
Iád sarja volt. Apja tönkrement kereskedő,
szürke kis cseléddel?
jad Joli ? Es a kérdezett félősen bámul le i
A cselédek frontján is megváltozott a kálváriát.jártak végig. Aztán szülei közös el földre, nem is mer szólni.
helyzet. A középosztály — mely békében tar határozással, megváltak az élettől, itt állt tel
No nem baj, én vigyázok rá, itt boatott cselédet — ma kénytelen erről a 'luxus jesen magára hagyva ez a szerencsétlen urilány. Protekcióból —• hiszen már ide is pro- kén kifeszili a mellét Karcsi, nálam jó kezekU
ról, lemondani. Körsétát téliünk a cselédfron
ton és bizony ellentétben a békebe'i állapot tekció kell — egy ári családhoz került min j van. Apja fizeti helyette a szállást és élelmit,
tal, — amtkoris a cseléd válogatott a helyben, denesnek. Igaz, itt (gy kezelték, mint egy i mig helyet kap. Most az Őszi munkák otán
családtagot és nem mint cselédlányt Két évig I jött fel Jiili Pestre. Az óbudai oselédszállásoo
— ma őrül, ha alkalmazást nyer.
volt ott, de ez a család vidékre költözőit és | lakik és nálam abádaLj ossrffss^lfaesfaasSSl
a szegény lány állás é s kenyér nélkül maradt, l Karcsi — miközben kicsi esábbajuszát pödn.
Látogatás a •cupringer<-nél.
Az egyik körúti intézet Cselédelhelyező. igy került be a körúti caelédelhelyezö mtéTáncosnőből takarítónő.
^
A hosszú leroinben eg egy félig kiégett vil zetbe. Rendes cselédkönyve is van, amelyet '
lanykörte. Amint belépek a kétoldalt elhelye érettségi bizonyítvány alapján állított ki a ke- I
Sápadt táncosnő 01 egyedül a pad végső
~~T nem beszél senkivel. Maga elé dermed, néha
zett hosszú loeakról ülő arcok mintha meg rflleti kapitányság.
dermedtek volna. Csend lesz. Minden szem
— A nyolcadik osztályt jó eredménnyel összerázkódik. Kopott Ittszterkabát van rajta,
rám figyel. A helyiség hátsó része elkerítve, végeztem és gyógyszerésznek akartam menni, mely még lenge nyári szellős estéken is kevés
ott van az iroda.
de közbejött szüleim szerencsétlensége, — itt ' egy törékeny teremtésnek. Pedig ma már de
Kézit dörzsölve siót felém egy sovány elcsuklik Magda hangja, nem bírja tovább ' cember végét írjuk. Beteg. Három napja, hogy
fiatalember. Mint kitűnik később, a segéd ur. folytatni, sírin kezd. majd lassan visszamegy •' a kórházból kikerült. Pedig valamikor híres
— Van szerencsém, á'szolgaja, lessen a többi cseléd közé.
J_ nő volt, a pesti aranyifjúság kedvence, az éj
velem parancsolni, skálázik az erősen lepomakoronázatlan királynője. A régi Fridmano
Amíg egy lány eljut odáig.
dézott bajzatu fiatalember. — Talán szakácsorfeum első táncosnője. Azelőtt, fénykorában
níra, vagy mindeneslányra van szüksége ura
Az előkelő Lipótváros gazdsasszooysit csillogott rajta a sok drágaság. Suhogott a
ságodnrk? Esetleg szobalányra, azonnal szol
és azoknak szeszélyeit évekig eiégitette ki a I selyem. Bíborral takargatta magát Mindennap
v ilhatok véle.
a leginyencebb falatokat ette. Csak pezsgőt
legrégibb lipótvárosi »cupringer«.
ivott, azi is csak franciát. Es ma? amióra o
kórházból kijött, nem-evett meleg ételt. Tel
jesen apatikus. Nem törődik semmivel. Gyó
gyíthatatlan beteg, 0 tudja. Egy vágya van,
szeretne elhelyezkedni, valamelyik fényes mu
latóban, mint takarítónő.
r
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Üzletfeloszlatás miatt a raktáron levő áruk

olcsó kiárusítása.
Uri és nöi divatáruk, csipkék, szalagok, rövidáruk,
fehérneműk, harisnyák, keztyük, ernyők, botok, sap
kák, kalapok, nyakkendők, mig a készlet tart, mé
lyen leszállított áron vásárolhatók.

Politzen

Jenő

divatáru

üzletében

Celldömölk, Kossuth Lajos-utca.

Ez a nö, akinek napjai megvannak szám
lálva, akinek a nagy Kaazás kiírta a termi
nusát, ott szeretne meghalni, ahol életét, fiatal
ságát, lénykorát leélte, csillogó üvegtükröt
közt, füstös levegőjű lokálban. Már nem törő
dik semmivel, csak egy ilyen helyen lehetne,
ahol akkor kezdődik aa élet, amikor a nap
lefekszik biborágyábao, hiszen csillagragyo
gáskor kezd lüktető életet kapni a lokál, ami
kor a csendes polgárok már nyugovóra tér
nek. Pár napja van még hátra a volt híral
művésznőnek, de ezt a kevés idejét is itt
szeretné eltölteni, nem ngy mint régen azelőtt
páholyban, az elegáns mulató szmokingos uxai
közi, csak hátul meghúzódva csendeséig ahol
a publiknqi nem látja őt, d e ^ - a l á t j a élet*
utolsó percéig — az éjjelr életet

7, oldal.
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Kálmán.

Politikai és pubUciSEtlkai
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61. szám.

Irta: V é c s e y

tannlmány.

Tamás.

Az uralkodó nem osztotta a Tisza né"zetét és egyre kedvetlenebb, ingerlékenyebb
lett s mikor már elég jól megtámogatták a
többi miniszterek is a maguk igazait, mindig
odacsapott bekik egy ellenérvet és már majdoem kimondta az ultimátumot, midőn jelen
tették neki, hogy a felséges asszony várja.
Ebédre voltak meueudők együtt Karoly Lajos
főherceghez. A király lecsapia~áz_akt$kat á z
asztalra, fölkelt a székéről és^lkagyla a tanac-kozási asztalt magyarázat nélkül, roég"
csak a kezével se intve bucsut az ámu:ó mi
nisztereknek. Csak aztán később fordult viszsza a terem közegéről s nem minden felin
dulás nélkül,szólt:
— Holnap folytatjuk.
A magyar miuiszterek nyomott hangu
latban távoztak a Burgból. Rossz kilátások
voltak másnapra I Ha nem lett volna előre
megváltva a páholyuk az Oper. ba, bizony
nem mentek volna el, ) hanem otthon abankgassei házban gondolkodtak volna arról, hogy
miképpen lehel majd innen hazamenni. Egy-
szer csak a második felvonás végén megoyilik a páholyajtó és belép rajta báró Nopcsa
Ferenc, a királyné főudvarmestere, frakkban,
fehér székfüvel a gomblyukában.
— Hát Te honnan jösz? — kérdezte
-Tisza.
.
.
— A Károly Lajos főherceg ebédjéről
jőr'-k. A királyné küldött i ozzád.
— Én hozzám ? csodálkozott Tisza.
— Igen, igen — és közelebb hajolva
Tiszához, halkan fólytatá: — A királyné
igen aggódik és azt a parancsot adta nekem,
•hogy rögtön keresselek fel.

Hol s z e r z i b e

1

— Hogy a königgraetzi c-ala óta nem
tállá a királyt olyan^evérlnék. szomorúnak,
mi..i ma este a minisztt-rtanacstok -utan. A
felséges asszony azt üzeni, hogy éppenséggel
nem tudja miről van szó, de arra kéret,
hogyha lehet engedj.
Ti za szaporábban kezdett pislogni mint
szokott, ami azt jelentette, hogy el van érzé
kenyülve. Egy darabig neman nézett maga
ele, aztán a maga egyszerű, pathos nélküli
modorában adta meg a választ.
— Mondd meg a királynénak, hogy a
felséges királyért és a dinasztiaért életemet is
odaadom, ba kívánják, de éppen az ő es a
dinasztia érdekében nem engedhetek abból,
i»tUiil kértem.
••••ILLLIII u
ij_aajjuuui
Nopcsa ezzel elment, de Tisza egész
éjjel nem hunyta le a szemét. Délelőtt a ki
rályné egyik udvarhölgyével, Festeticb Maria
. rpfnővel találkozott a Burgban és megkért

deztTjvtjjjMe, moudoit-e a királyné róla valamit?

Igen, —^f--raélL.az udvarhölgy, —azt mon
dotta, hogy jól esik a király oldalán egy olyan
jellemes férfit látni, mint ExcelleDCiad.
Tisza boldogan ment ionén a koronata
lépésére

a király felséges nejének

megadta

beleegyezését

közbe

előterjesz

téséhez.

Ferenc József nemcsak jellemességéért
szerette és becsülte Tisza Kálmánt, de azért
is, mert sokban hasonlítottak egymáshoz. Egy
forma öregek voltak, Összeszoktak. Mind a
ketten komolyao fogták fel az életet, példány
képei voltak a kOtelességteljesitésoek, a val
lásosságnak és az igénytelenségnek. Fontolva
haladásuk és meggoodoltságuk persze azt a
kritikát bivta ki ellenségeiknél, hogy elmarad
tak a kortól. Kétségtelen, hogy 1848. óta
nagyon megváltozott a világ, hiszen a király
még a •faggyúgyertya és a koppantó korsza
kában lépett trónra s megérte a villamosság
csodáit a technika terén; első útjait delizsán.
>) Tisza Kálmán különben sem szokott szin- I
házba járni. Mikszáth, egyik legélesebb megfigyelője 1
is csak egyszer látta ót színházban: Szegeden, mi- '
dön a királlyal ült Tisza egy páholyban. .Előadás •
után tűzijáték következett, amelyet a király — Írja
Mikszáth — a Stefánia térről nézett végig. Csinos,
hideg este volt s mig az edzett király egy szál attil- ,
Iában se vette észre az időjárást, addig Tisza Kál
mánt valóságos borzongás fogta el erre az alkálómra
készített könnyed nyári mentéjében, mire a király I
hátra szólt környezetéhez!
— Einen Mantel fflr Tisza.
i
ralisok kezdték Itilrapcsotni szürke kOpenyegjeiket, deyJS termett szerencsére Tarkovícs is, akin I
egy mefegAszürke Deák-köpenyeg véH, azt rátette I
a miniszterelnök mentéjére."... ; -•'
*
1

n - . n o i a r n l i b i l együtt néztem véytig é s
magyarokkal
| nem tudom
tudom elfei
elfelejtem, hogy
bogy a szertartásos
udvar fénye és ragyogása milyen csodálatra
' ragadta őket Az igaz, hogy gyönyörű is volt
I az az ünnepség. Tábornagyi fehér- pirus gála
I egyenruhájában hajadonfővel jött ki a c-ászar
; a Szent István templomból, egy égő gyer'yát
{ tartva . kezében és délceg, karcsú alakját
jobb valtán át a bal csípőjéig a Maria Terézia
rend nagy keresztjének szalagja díszítette,
nyakában az aranygyapjú, mellén a -Szent
István, a Lipót és a vaskorona rend aranylánca
tündöklött') Külsejének fényét nemcsak mél
tóságteljes magatartása emelte, hanem az a
nimbusz es glória is, mely fenkö't .- zemelyet
körülvette. Mindenki tudta, hogy a monarchia
az Ő személyében találta meg azt a bázist,
amely a széthúzó erőknek nyugvópontot, az
ellentétes érdekek kiegyenlítésének pedig súly
pontot tud kölcsönözni, ugy, bogy ha XIV.
Lajos elmondhatta: L'Etat C est moi, Fereoo
József is elmondhatta magáról: a Monarchia
én vagyok 1
A császárt követő díszes körmenet, a
katonaság sorfala között haladt a Kártner
Strassen, Neue Marktoo, Augostiner Strasseo,
Kohl Marktoo és a Orabeoeu ál, vissza a
Szent István katedrálisba, ahonnan záröimák
befejeztével kijött a császár és a ragyogó
díszben lóháton kivonult Arciére és magyar
jtestőrség, valamint a testőr gyalogszázad tiszI telgése, trombita harsogása és dobpergése köz' ben szállt hintájába, abba a Mária Terézia
korabeli diszhiutóba, amelyen Ideérkezett A
négy üvegfallal biró kocsi ledelét a császári
korona ékesítette, selyeműléséről a veretek
betétjeit ékesítő Rubens képek voltak látha
tók, küllői színaranyból készüllek és a gyö
nyörűen hajlított hátsó, ragok kOzOtti részén
az aranyozott o s á s z á i ^ k é & ü sas domboro
dott A hintó elébe fogott hát spanyol mén
aranyveretü szerszámzatával éppen ugy gyö
nyörködtette a szemet, mint a fehér parókás
és harisnyás kocsisoknak, fullajtároknak sárgalekete szint) selyemruhái. Amint a Grabenen
és a Kohl Markion at a Borgba érkezett a
legfőbb H'dur, — követvén a főhercegek és
udvari méltóságok díszkocsijaitól, — kiszállt
hintójából és kíséretével a belső várudvarban
a Ferenc császár szobra melleit helyezkedett
el, hogy onnan a kivonult csapatok diszmeI oetét fogadja, mert neki a hadsereg volt a
szemelénye és mert ő a hadseregnek büszke
sége, első katonája volt mindig. Nem hiába
jelenlettB róla uralkodójának gróf Vitzthüm
szász követ 1848 ban, hogy >Der junge Kaiser
I set von der Armee aul dem Schilterbobent,*)
! Ez a körű mény nem tetszett a magyar clleni zéknek és az sem, bogy a kiegyezés változf
i ) Krístéffy József i . m.-ben természetesen
mindezt nem kossulh párti szempontból mondja, haí nem mint a Ferenc Ferdinánd hive.
tj Ki biztosította volna vájjon pL angol ori
entáció esetén a' monarchiát a német-orosz szövetség
túlsúlyával szemben, ha Ferenc József enged VII.
Eduárd óhajának.
) A Ferenc József rend nagykeresztjéhez nem
volt lánc adva.
i) Dr. Viktor Biber: Der zerfall Oeestcmehs.
- kuruc
L-,,rne

— Aggódik és miért ?

nácsba, hol

cokon tette s öregkorára a géptudnmány szár
uyastuadarai röpködlek feje lOlötH.'J De m i 
lyen szerencse volt, bogy mégsem <'változón
loiyton a k. rral és oem változtatgatott mit.
dent derűre-borura 1 Nyugodt fejlődésünk Ima
zisa éppen az ő megáilapodotlságan sarkallott
és azon a körülményen, hogy ugy rajta, rnioelső tanácsosán úrrá va t a dolgok vissoi y
lagos értékelésének a gondolata és a két-.;.
| amely epp oly kevés hitelt lud adi i a i ép
optimista poitikai szemlei-ieuek, mint az
„Jiralkodok bekerítő nyajaskodasaoaL*) F e r i c
i József másik hibájául a nyilvánosságtól v*u»
"elzárkózását éa a spanyol etiketthez valő^ra
! gaszkodasát hánytorgattak fel. Mi csak helyi• selni tudjuk azt a belátást, amelyet Ferenc
' József e téren is tanúsítóit Lehetetlen ugyauis
! a nyilvánossággal szoros kapcsolatot iártani
i fenu az olyao uralkodónak, aki mini ő, nem
I akarta magát sem lealacsonyítani, sem plety
káknak kitenni s aki mindenkor oly méltó
ságteljesen viselkedett Konzervatív
ember
egyébkén) csak örömet érzett afölött is é s
dicsérte az etikettet, hogy legalább egy helyet
tudott a monarchiában: a Hofburgot, ahova,
nem szaladgálhattak be a borzáshaju ripor
terek. A spanyol szertartásosságot ko'Ombeu
legjobban azok barnultak meg, akik azt ut- o
j útfélen gyalázták. Visszaemlékezem egy béc-i
1 urnapi körmenetre, mélyet itju koromban

Szilveszter
estélyen

a

Griff-szállóban.

szám.
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hatatlan-agához s az abban meghatározott
hatalmi jogkoréhez a király oly »meró«-en
ragaszkodott. Pedig a magyar eilrozél által
• égy >zó!
Mégy s z ó l
Négy szó!
»beM ellentmondások' körébe tartozó Dgyek
megváltoztatása tárgyában nem volt merev
macatartásu a király, e téren határozott ered
MEGÖRÖKÍT
SZÉPÍT
FIATALÍT.
ményeket lehetett volna elérni, csakhogy ném
erőszakoskodással! >A honvédség az. volna-e,
Vésse jól emlékezetébe e négy s z ó t é s Budapesten el ne
amivé lett, ha keletkezése oem a király sza
feledie fölkeresni e közkedvelt mester műtermeit, hol a
badakaratára roma visszavezethető, ha oem
a négyszemközti csendes - kapacitació érlelte
volna meg, hanem dobszóval és zenével meg
indított nagy nemzeti akcióval, parlamenti
erőszak utján érvényesült volna?- ) A nagy
Andrássy négyszemközti csendes kapacitaciójának volt ez a gyümölcse éppen ugy, mint
kapja r hol FÉWYKÉPHAGYITÁ5AIT posta utján beküla koronázási ajándéknak a 48 as bonvédek
dött képek után is gyorsan és élethűen elkészítik.
részére való átadása, a volt 48 as.táborno
koknak és trjfzstiszteknek a hoovédségnél való
MŰTERMEK:
alkalmaztatása, az elaggott 48-as honvédek
sorsának felkarolása. A nemzeti lobogónak a
V I I . Rákóczi-ut 74. sz.
I I . Zsigmond-u. 36. sz.
királyi palotán való kitfltésé, a közös szervek
Magyar Divatcsarnok hazában—
bukáca fürdővel szemben
Telefon József 35J-89.
Automata 517-40.
csaszan és királyi jelzést) elnevezése már a
Tisza Kálmán. közbenjárásának volt az ered
E lao előfizetői 25 / kedvezményben részesülnek. Ezért e szelvényt vágja k i és rende
léseihez
mellékelje.
ménye, ; utódaié pedig a magja\-katonai ne
veléstől kezdve — a szolgálati nyelvet ki
véve — minden nemzeti kívánság teljesítése
az osztrák törvény rovására — egészen a
közös címer rendezéséig. Ha volt tehát ural
kodó, aki letudta győzői legegyénibb érzelmeit
is a köz javára, ugy Ferenc Józsel bizonyára
Tisztelettel hozom Celldömölk és
ilyen volt. Pedig környezete mindig ezt han vidéke n. é. közönsége b. tudomására,
goztatta, hogy a magyarok a közös költsé
gekből csak 80 százalék fizetésére hajlandók, hogy Celldömölkön a Kossuth Lajosa jogok.terén ellenben 50 százalékot köre- utcában rég fennálló, jóhirü Heimler-féle
teaoek.

DISKAY

1

^egjobb^nyagö*
l e g m ű v é s z i b b kivitelt
T legmérsékeltebb árakat

T e I e f o n

,
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Mészáros-üzlet átvétel.

') üróf Andrássy Gyula i. m.
1888. október 17-én kelt legfelsőbb rendelet.
(FoiyL kör.)

A legszebb karácsonyi aján
dékot nálam szerezheti be, ahol

Rádiók,
Grammaphonok,
Csillárok,
Vasalók
leszállított árban 6 - 1 2 — 1 8
havi r é s z l e t r e kaphatók

Koczor Dániel
rádió és villamossági szaküzlete

TéTTáím.!*, FJ

tér.

Telefon 30.

NEM TRÜKK.VALÓSÁG!
sz

Meleg,
barátságos,
tiszta

A
0

árból

k
B

a

20%

mészárszékei

átveltem és azt folyó hó 15-től kezdve
sajtit cégem alatt fogom vezetni.
' .
Az üzlet jóhirnevét hogy továbbra
is megtartsam, állandóan
el-őrendü
marha és borjúhúst fogok mérni, ügyelve
hogy azok mindig friss állapotban ke
rüljenek vásárlóimhoz.
Szíves pártfogást kérve,
kiváló tisztelettel
W e i l e r József
mészáros.
— e — e a g n e i w Ta"w

Bőséges

k

Ízletes

e
.s
é

káti

Leglobban és legol
csobban vásárolhat

KOSZTOL.TZ

ADOLF

kötött, szövött és divatáru üzletében,
győződjön meg róla s z e m é l y e s e n .

Nagy karácsonyi játékvásár!
Mélyen leszállított árak!

Mielőtt könyvelésének
árból

rendbehozatsla eleit határozna, mielőtt köny
velőjének a mérleg elkészítésére ..utasítástadna, forduljon bizalommal

10%

Vargha László

i

1
engedményt kap Ön, miot ezen lap e'őfizetője BUDAPESTEN a Park Szállo
dában VIII Baross-tér 10. Szemben a
Keleti Pályaudvar érkezési oldalával.

Kisebb-nagyobb

HÁZHELYEK
eladók.
Cim a kiadóhivatalban.

h á

:

nagy pincével és mellékhelyi
ségekkel 1931. május elsejére

bérbe adó.

A ház esetleg el is adó.
Cim a

kiadóhivatalban.

Eladó ház.

az Árpád ucca 20.
EZ NEM R E K L Á M !"•,- szám Celldömölkön,
alatti ház két egyszobás -lakással

•••••••••^•••aBKMBaHBalMtal

é
t

4 szobás lakásból álló

^°T^\

és Könyvvitel szerkesztőjéhez Budapest, VIII.
József körút 86. TelefontJózsef 322—60.
tanácsért adózás és könyvelés szempontjából.
Könyvvizsgálatoknál az Ellenőrző Könyvszak
értő az Ön érdekeit védi. Vállal: Könyvelések felfektitését, revízióját,
rendbehozatalát, örökösödési, tarsüzleli és
peres elszámolásokat, havi és órakönyvelést,
adóhgv>k ellenőrzését.
Lapunk előfizetőinek 25«/ kedvezmény lett
biztosítva.
0

H i r 3

\ é s a szükséges mellékhelyiségekkel azon
nal eladó. Vevők e lap szerkesztőségé
ben érdeklődhetnek.

Az összes iskolákban

használandó

tankönyvek
író- és rajzszerek
nagy választékban

Dinkgreve

Nándor

könyvkereskedésében.

Lakatos

munkákat,

kifogástalan épület-munkát,
kovácsolt
vaskaput, kerítést, sirrácsot, bármily
rendszerű takaréktüzhelyet, aj munkát
vagy javítást a legmodernebb kivitelben

olcsó áron készít

^s^^O^^ K i n i c z k y

Kemenesaljában.

kaphatók

lakatos mester

L a j o s

Celldömölkön.

Vidéki megrendelést pontosan és gyor
sanvégez.
—*

hatatlansagához s az abban meghatározóit
hatalmi jogköréhez a király oly >merő<-en
—ragaszkodott. Pedig a magyar ellenzék által
• égy i z é !
»égy szé!
Ségy szé!
• belső ellentmondások* körébe tartozó Ogyek
megváltoztatása tárgyában nem volt merev
magatartása a király, e téren határozott ered
!
MEGÖRÖKÍT
SZÉPÍT
FIATALÍT.
menyeket lehetett volna elérni, csakhogy nem
erőszakoskodássalT »A honvédség az volna-e,
Vésse jól emlékezetébe e négy s z é t é s Budapesten el ne
.amivé lett, ba keletkezése nem a király sza
feledje fölkeresni e közkedvelt mester műtermeit, hol a
badakarátára volna visszavezethető, ha nem I
a négyszemközti csendes kapacitáció érlelte'
volna meg, hanem .dobszóval és zenével meg- j
indított nagy nemzett akcióval, parlamenti |
erőszak utján érvényesölt volna?* ) A nagy j
Andrássy négyszemközti csendes kapacitációjatnk volt ez a gyümölcse éppen ugy, mint
kapja s hol FÉMYKÉPIIAGYITASAIT posta utján beköl
a koronázási ajándéknak < 48 i s bonvédek i
dött t é p e k után is gyorsan é s élethűen elkészítik. .
részére való átadása, a volt 48 as táborno
koknak es törzstiszteknek a honvédségnél való j
M Ű T É R
M E Ki
.
alkalmaztatása, az elaggott 48-as honvédek j
V I I . Rákóczi-ut 74. sz.
I I . Zsigmond-u. 36. sz.
sorsának felkarolása. A nemzeti lobogónak a j
királyi palotán való .kitűzése, a közös szervek j
Magyar Divatcsarnok házában
Lukács fürdővel szemben
Telefon József 35J-89,
Telefon Automata 517-40.
császári és királyi jelzésű elnevezése mar a
E lap előfizetői 25% kedvezményben részesülnek. Ezért e szelvényt v á g j a k i és rende
Tisza Kálmán közbenjárásának volt az ered- [
léseihez mellékelje.
menye,*) utódaié pedig a magyar katonai ne
veléstől kezdve — -a szolgálati nyelvet k i 
véve — T minden nemzeti kívánság teljesítése
az osztrák törvény. rovására — egészen a
közös címer rendezéséig. Ha volt tehát ural
kodó, aki' letudta győzni legegyénibb érzelmeit
is a köz javara, ugy Ferenc Józsel bizonyára
- Tiszteléttel hozom Celldömölk é s
Pedig áörnvézete
környezete mindig
han
ilyen volt remg
mindig azt hanközönsége b. tudomására,
goztatta, hogy a magyarok a közös k ö l t s e - . . .
„ „ a - ......
•>•
n r_:„.
lekből csak Ho százalék fizetésére hajlandók, { ^gy
Celldömölkön a Kossuth La osa jogok terén ellenbén'50 százalftkot_Jöve-'; álcában rég fennálló,.|óhirü Heimler-féle
telnek.
'
- ***.
>) Gróf Andrássy Gyulai: m:i) 1889. október 17-én kelt legfelsőbb rendelet
4 szobás lakásból átló
(Foiyt, köv.)
... »
átvettem é s azt fofyó hó ííí-től kezdve
:
saját cégem alatt fogom vezetni.
A legszebb karácsonyi aján
Az üzlet jöhirnévét hogy továbbra
dékot nálam szerezheti be. ahol is megtartsam, állandóan elsőrendű nagy pincével és mellékhelyi
marha és borjúhúst fogok mérni, ügyelve
hjpgy azok mindig friss állapotban ke-- ségekkel 1931. május elsejére
rüljenek vásárlóimhoz.
Szives pártfogást kérve,
...
' k i v á l ó tisztelettel

DISKAY

^

legjobb a n y a g o t
l e g m ű v é s z i b b kivitelt
legmérsékeltebb árakat •

1

Mészáros-üzlet átvétel.

j d é k

Főutcán

üzlethelyiség kiadó

é

1

h

\
Rádiók,
Grammaphonok,
Csillárok,
Vasalok

leszállított árban 6 - 1 2 — 1 8
havi r é s z l e t r e kaphatók

-

Koczor Dániel
rádió éa villamossági

szaküzlete

Celldömölk, Fő tér.

Telefon 30.

NEM TRÜKK,VALÓSÁG!
barátságos,
tiszta

jj

i

árból
20%

bérbe adó.

:

--^•}' -^-\

A ház esetleg elHs adó. ,

Weiler J é z s e f

ESREEÍM!
-

mészáros.

Legjobban és legol
csóbban vásárolhat

KOSZTOLITZ

árból.
Ízletes

10%'
' házi
engedményt kap Ön, mint ezen lap e'őfizetöje BUDAPESTEN a Park Szállo
dában VIII Baross-tér 10. Szemben a
Keleti Pályaudvar érkezési oldalával.

Kisebb-nagyobb

ADOLF

Cim a kiadóhivatalban.

Eladó há2.

Celldömölkön, áz Árpád ucca 20.
, szám alatti ház két egyszobás lakással
j és a szükséges mellékhelyiségekkel azon
nal eladó. Vevők e lap szerkesztőségé
ben érdeklődhetnek.
r

*n>aaeaMaaBHaHn>jVBBaaanaiiBaBBM£ >

kötött, szövött és divatáruüzletében,
győződjön még róla s z e m é l y e s e n .

Az összes iskolákban

Nagy karácsonyi játékvásár!
Mélyen leszállított árak!

használandó

rendbehozatala ele'! határozna, mielőtt köny
velőjének a mérleg elkészítésére utasítást
adna, forduljon bizalommal

Vargha László J X Í T S É
és Könyvvitel szerkesztőjéhez Budapest, VIII.
József körút 86. Telefon: József 322—60.
tanácsért adózás és könyvelés szempontjából.
Könyvvizsgálatoknál az Ellenőrző Könyvszak
értő az Ön érdekeit védi. . .
Vállal: Könyvelések felfektetését, revízióját,
rendbehozatalát, örökösödési, tarsüzleti és
peres elszámolásokat, havi.ee órakönyvelést,
adóügyek ellenőrzését.
Lapunk előfizetőitek 25% kedvezmény lett
biztosítva.
.

H f l Z H ELITEK,^ ti^TMtre^'s^l^il^a
eladok.

Cim a k i a d ó h i v a t a l b a n .
e»aaeiia»er5«ae»»é»iWcja«Gsií»íWKaw* .

-

Mielőtt könyvelésének
Bőséges

-:;V

úm

tankönyvek
iró- és rajzszerek
nagy választékban

kaphatók

Dinkgreve Nándor
könyvkereskedésében.

Lakatos

munkákat,

-kifogástalan

épület-munkát,
kovácsolt
vaskaput, kerítést, sirrácsot, Wrmily
rendszerű takaréktüzhelyet. uj munkát
vagy javítást a legmodernebb kivitelben

., olcsó á r o n k é s z í t

Kinicz ky

L a j o s

Celldömölkön.
Vidéki megrendelést pontosan és gyor'
' M , wmvégefi.
lakatos mester

