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Az általános választóijog. 
(o) A politikai lapok feladata, hogy 

— politikailag fejtegessék a jogbölcselők 
- tamtasa.it, a mi feladatunk csak az 

. lehet, hogy társadalmilag jelöljük meg 
azon feladatokat, amelyeknek megöl-, 
dása elé állit bennünket a választói jog 
kiterjesztésének közeli megvalósítása. 

A B. A n t á n közöljük a La Revtie 
c, folyóirat kritikáját az általános vá
lasztói jogról: ». . . Az általános vá
lasztói jog dogmája erősen_megingotl. . . 

Az ált. választói jog egyike azok
nak a jelszavaknak, amelyek nagyon 
sok és mindnyájunk előtt ismeri vesze
delmet és igazságtalanságot takarnak... 
Az igazság követeli, hogy ne feledkez
zünk meg a szellemileg kiválóbbak jo
gairól. Ezek (Franciaországban) az ált. 
választói jog állal semmibe sem véve 
.— nem érdeklődnek többé az Állam 
ügyei iránt, aminek következtében a 
politikai élet szintájá egyre sülyed . . .« 

- Hozzáfűzi ehhez az idézett B. H. 
^ ezen következtetést: »A választókból 

hiányzik az értelmesség és a nemesebb 
' érzés, a törvényhozók alacsony eszkö

zökkel igyekeznek tetszeni választóiknak, 
és tudatlanok . . . < 

Nyíltan áll ezek olvasása és ezek 
felett való higgadt elmélkedés után á 
mi társadalmi feladatunk. 

• Hogy milyen lesz az uj választói 
törvény, azt megszabni nem rajtunk áll, 
— de hogy a nagyközönség, a jog
hoz jutó polgárság müy lélekkel fo
gadja uj jogait, müy érzéssel és el
határozássál fogjon majd annak 
gyakorlásához, ennek irányítása, ha 
nehéz is. de nem lehetlen. 

• Az intelligentiának kettős szerepe 

eldöntésében, elintézésében. Első fel
adata a maga <iAf»'c szavazó jogának 
feltétlenül tisztességes érvényesítésé, a 
második, pedig, hogy szellemi és állás-. 
l>t-ti (elsőbbségével á közönségnek azt 
a részét, mely még ád valamit a ho-
noratior és intelligens osztályra, ezt ugy 
befolyásolja és ugy nevelje, ugy ve
zesse, hogy szent eszményeink: nem
zet, haza, vallás, család, tulajdon,— 
kárt ne szenvedjenek. 

Ezt eddig is tudtuk, csakhogy a-
lovaglópálcás dirigálás, a fellétlenül 
gondolkodás nélküli parancsosztogatások 
kora lejárt. 

A feladatok megmaradtak a maguk 
teljességében, de a kivitel módjai ma 
már egészen mások, mint ezelőtt csak 
1B—20 évvef is voltak, amikor egy-
egy nagy birtok, vagy erkölcsi testület 
puszta szempillantása kerületeket adott 
vagy elvett. 

! Ma ugy áll a bál, hogy azé lesz 
a győzelem, aki a béke idejét legjob
ban fellmsznátta. 

S ebben a pontban csatlakozik a 
mi Írásunk e lap-'legutóbbi vezércikké
nek eszmemenetébeA társadalom leg
szélesebb és legtávolabbi rétegeinek 
állandó felkarolása, gazdasági, intellek
tuális érdekeinek folytonos ápolása, az 
egyének tisztességes, nem hízelgő, de 
folytonos megbecsülése, felkarolása, — 
állandó oktatás, felvilágosítás ügyei-bajaFj 
iránt való érdeklődés és részvét, szóval 
állandó fegyverben állás és a sereg is
merete, ismeretén alapuló bizalom és 
szeretet — ezek lesznek a mi straté
giánk, hadviselésünk sáncai, ütegei, 
lövedékei. . 

Ez a cikk sem szemrehányás, sem 

figyelmeztetés, csak ujjalmutatás azon 
feladatokra, amit úgyis mindenki tud. 

De azokkal szemben, akik rossz 
prófétaként, automatikus grammofonként 
folyton a szájukon hordják az: össze
tartás jelszavát, mikor már ég a h íd ; 
amikor már nem prédikálni kellene az 
összetartást, hanem tettleg megmutatni, 
hogy nemcsak kiabáljuk összetartást 
érzetünket, hanem össze is tartsunk, 
tudjuk feladatainkat, ismerjük vezérün
ket, ezen rossz taktikus, szervezetlen 
sereggel győzni akaró uraknak kényte
lenek vagyunk igen is azt a közönsé
gesen hangzó mondást szemük elé tárni: 
csülökre, magyar! Szervezz, oktass, 
szoktass akkor, mikor még lehet szer
vezni és tégy akkor, mikor tenni kell. 

Mit hivalkodik a sok egyesület, ha 
a tömörítőst sem bírják elvégezni ?! 

-Ye legyen az ősztől kezdve va
sárnap, amikor ne foglalkoznánk a 
néppel. 

Ki ez a nép? Csak a paraszt, csak 
a közmunkás vagy az iparos? Ha azt 
hiszik, hogy csak ezek szorulnak tár
sadalmi ok látásra, nagyon csalódnak! 
Nekem, vagy a többi papnak elkelne 
jogi oktatás, az ügyvédnek, orvosnak, 
hivatalnoknak elkelne egy bis szocio
lógia, ennek ez, másnak az. harmadik
nál! amaz; soknak, a legtöbbnek pedig 
minden, főként a lelkesedés. 

Ha 16—20 ember vállalkozik arra, 
hogy tesz valamit, óriási munkát vé
gezhetünk, de ha 2—3 emberre szakad 
a munka, vagy beleszakadnak, vagy 
megszakadnak. 

Gőz, hőség van az egyletek szük 
helyiségében ? Igaz, de iiát őrüljünk 
neki, — mert van legalább hallgeh 
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ny ásóknak terhes, kiállhatatlan, ak
kor félre az útból, majd jönnek más 
vezérek, de ki is rántják a tinnyások 
alól a gyékényt. Veiök bukik sokszor 
a becsületes harcos is. — de hát lavinát 
egy ember meg nem állithat. Szervezett 
erőnek csak szervezett erő tud ellentáilni. 

- A^irrackokat. a gyávákat, s a száj-
hősöket vagy át kell gyúrni, vagy félre
taszítani. — mert akkor, mikor a szo
ciáldemokraták, a szabadgondolkodók, 
a >mitudósok« tüzzel-vassal, -hévvel, 
lelkesedéssel, vad fanatizmussal küzde
nek celláikért, akkor annak, aki szivé
ben még lángol Istenért és hazáért, an
nak tennie kell s annak sem- kényes
nek, sem lustának, sem betegnek nem 
szabad lennie, hanem tennie és csele
kednie. Cselekednie folyton és terv
szerűen. 

Ha a mi közönségünk, kikre büsz
kén szoktunk mutatni, mint elveink 
barátaira, látják májd komoly munkán
kat és értök való önzetlen szeretetün
ket, — akkor, ha a pokol támad is 
fel, visszaverjük oda, ahová való, a 
pokolba. S ekkor azután büszkén tö
rülhettük veritékes homlokunkat s el
mondhatjuk hogy ez — férfimunka volt. 

Mindennapi dolgok. 
Nagy fontossága van annak, hogy 

a talaj, melyre a lakás épül, tiszta le
gyen.- Már évezredekkel ezelőtt tudták 
az emberek, hogy a talaj az egészségre 
nagy befolyással van, éppen ez okból 
csatornázták már az ó s Rómát a Tó-
maiak. Már Hyppokrete8, korának leg
kiválóbb tudósa , ' aki Krisztus urunk 
születése előtt élt Görögországban, hang
súlyozta, hogy a talajt, melyre a ház 
épül, jól meg kell választani A rómaiak 
is kellő súlyt helyeztek a talaj megvá
lasztására. Hogy a régi Róma hét dombra 
épült, az nem véletlen dolog, hanem | 
tanúbizonyságot tesz a régi rómaiak 
helyes közegészségügyi érzékéről, köz
ségeiket, hegyeken, magaslatukon épí
tették, amint azt az olasz helyiségek 
máig is bizonyítják. 

Gyakran tapasztalták az ókorban 
is már, hogy a hegyen lakó emberek 
egészségesebbek, edzettebbek, erősebbek 
és kitartóbbak. Mély fekvésű helyeket a 
járványok gyakrabban meglepnek, tanul-

tíialilktt* ünámü amim 
az 1866. é s 18C2. „ é n obolera^ 

járvány idején, mig a mai Ferenc .1 
Téréi-városnak megfejelő helyen a cholera 
erősen dühöngött, addig az emelkedet
tebb és tisztább talajú belvárosban alig 
fordult elő. Az emelkedettebb helyek 
azért egészségesebbek, mert mivel a le
vegő jobban átjárja, jobb a szellőzés, a 
talaj szárazabb, nem olyan nyirkos, 
szennyes, mint a mélyebb fekvésű he
lyeken, ez utóbbi /bajon okszerű csator
názással szoknak segíteni, ezzel elérjük 
azt is. hogy pocsolyák a város utcáit 
nem ékesítik, a talajt nem szennyezik; 
a csatorna fala ugyanis parosus, likacsos 
anyagból készül, igy lehetővé van téve, 
hogy a talajból a nedvesség bele szivá
rogjon: 

A talaj szennyezettségét növényi 
rothadó anyagok és állati ürülék okoz
zák, ezek a gödrökből é s az árkokból 
a talajba szüremkednek és azt nem kis 
mértékben szennyezik, az ily talajon 
épült ház lakói azután gyötrődnek a 
lakásbetegsegek csoportjába utalt szám
talan betegség súlya alatt s mindenféle 
gyomor- és bélbántahuat végig kell szen
vedniük a fertőzött talajon ásott kut vi
zének élvezése folytán. Mindezen bajo
kon csakis a célszerű és okosan megy 
construáll csatornázási rendszer segihet t 

Az epidémiák, ha egy országban 
fellépnek, régi tapasztalat szerint leg
több megbetegedést okoznak szennyes 
talajú községben . és ily helyeken ter
mészetesen ilyenkor aránytalanul bőven 
arat a halál Budapesten néhány száz 
ház megvizsgálása alkalmával beigazo
lódott, hogy azon házakban terjedt min
dig legjobban a tvphus és cholera. me
lyeknek a talajai legjobban voltak szeny-
nyezve. Budapesten a vízvezeték és csa
tornázás által elérték azt, bogy a halá
lozási arányszám -tü— 42-ról leszállott 
hamarosan 24—26-ra, sok meggyőző 
adatot lehetne még felhozni a csatorná
zás egészségügyi je lentősége. mellett, — 

.hisz a betegségek nagy része összefüg
gésben van a- lakással , a lakás minő
ségre pedig nagyban függ a talaj tiszta 
vagy tisztátalan voltától. — Rheumati-
kus bántalmak, vesebaj, a légutak hu
rutja, különféle szem bántalmak. fülbajok, 
sokszor a nedves, Irdeg. szóval a rossz 
lakásra vezethetők vissza. A tüdővész, 
görvélykór, torokgyik, typhus gyakrab
ban lépnek fel a rossz likasban, mint 
a jóban. A lakás a lelki világra is 
nagy hatással van; világos, meleg, szel
lős, száraz szobában jobb a kedély
hangulat, mint a dohos, sötét lakásban. 

(Folyt kor.) 
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Leré. a Iagas Tátrából. 
Fel ka, 1908. a in;. 4. 

Miről írjak az idén Felkarol a kedves 
ismerősöknek Kis Cellben ? Irhatnék-e aktuá
lisabb, tanulságosabb érdekesebb (fájdalom, 
szomorúan érdekes) dologról, mint pánszlá
vizmusról, melynek vidékein most élek, mely
nek tüze hangos lángokkal lobog s mely is
tentelen bujtogatás, Izgatás, lázítás és nép-
bolonditás által annyira elfordította tőlünk a 
szegény jó lót nép lelkét 

Figyelmemet a pánszlávizmusra három 
dolog vonta. Először a sok tót beszéd, me
lyet., mar Pozsonyban hallottam. Bizony Po
zsonyban magyarul csak a hivatalnokok, az 
iskolák és a színház beszélnek, a polgárság 
zöme német, a nép. zOme tót 2-szor az a 
körülmény, hogy a vasúton eljöttem Csernova 
mellett, hol az ősszel a szörnyii csendőrvér-
ontás történt és ahol 9 halott és sok sebe* 
sitit maradt a csatatéren. Harmadszor az a 
körülmény, hogy megtanultam életemben 4—5 
nyelvet, a melyekből azonban eddig vajmi 
kevés hasznom volt és ha most itt köszön
tenek, nem tudok felelni, ha szivarért kül
dök, a cseléd nem ért meg, ha kocsiba szál
lok, a kocsissal nem tudók beszélni, mert — 
nem tudok tótul. Hányszor bántam meg, a 
mit tettem és sajnáltam, amit nem tettem ! 
Ily hamis irányokba téved sokszor az ember 
élete céljainak kitűzésében. 

16 vármegye, hazánk területének ter
mészeti szépségekben páratlan egy negyed
része Pozsony, N'yitra, Trencsén, Árva, Liptó, 
Turóc, Zólyom, Bars, Hont, Nógrád, Szepes, 
Sáros, Gömör, Zemplén, Ung és Abauj-Torna, 
ez azon terület, hol a tótság öszefiiggö tö
megben több mint ezer év óta lakik, mint 
a honfoglaló magyarok által földúlt Szvatop-
luk-féle tót birodalomnak maradványa, egy 
jámbor, vallásos, munkás, szorgalmas, igény
telen, IM-ke-hajlamú, szellemileg kissé kor':-
toltabb, inkább -alázatosság és engedelmesség, 
mint más férfias erények által kiváló, föld
műveléssel és állattenyésztéssel foglalkozó 
nép, mely őseinknek csak- háromszor adott, 
akkor"is kevés dolgot:. Mikor-Árpád vezérei
nek meghódolt, a Mátyás király alatti zava- -
rok idejében és a mult évszázad első felé
ben; egyébként mindig a leghívebb és a leg
lojálisabb alattvalója volt az országnak. 

A mult évszázad első felében kisértett 
Európa-szerte a hírhedt nemzetiségi elv, az 
egy nyelvet beszélőknek egyesülése, amely 
néhány tót vezérnek is a fejébe szállott. És 
megkezdődött az izgatás: ha egyesülnek a 
németek, ha megteszik azt az olaszok, miért 
ne egyesülhetnének a tótok is, egy önálló,, 
független országgá ? 

Ez a pánszlávizmusnak első gyökere, 
melynek fóapostola állítólag Mózes beszter-

PBSbok1 volttá'nep közöli pedig' 
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nem gondollak a vezérek. Ha.', volt legalább 
némi jogosultsága e mozgalomnak a néme
teknél és az olaszoknál, és pedig e nemzetek 
történelmi múltja és más nemzetek által való 
elnyomatása cimén, nem volt meg e létjogo
sultságnak még árnyéka sem a tótoknál, a 
kik Onáló országot csak a f mesés múltban 
képeztek, elnyomva pedig őseink által soha
sem voltak, a tót ugyanazokkal a jogokkal 
luri. mint minden más állampolgár, nyelve 
vallása szabadságot élvezett és tiszteletben 
részesült, a magyar nép iiedig, amint a né
metet mindig sógornak, a tótot mindig atya
finak nevezte és tartotta, 

De mindevvel a vezérek nem törődtek 
Az izgatás állandóan tartott és áz évtizede
ken át elvetett mag megtermotte ^ mérges 
gyümölcseit, legújabban pedig midőn a ma
gyar állam hatalma és ereje itt nem . tár
gyalható okokból rendkívül alászállott, a pán
szlávizmus a bika erejével szegzé szarvát a 
magyarság ellen. A magyar állam itt is, mint 
mindenütt — azt kívánta, hogy az ö hivata
los nyelvét saját érdekében és hasznára min
den állampolgár elsajátítsa. Egyedül ezt kí
vánja a törvény. 

És az izgatók elhitetik a tót néppel, 
hogy a magyar állam az ő hitüket, nyelvü
ket, nemzetiségüket, múltjukat és jövőjüket 
akarja elrabolni. Es a szegény nép jobb ügy
höz méltó lelkesedéssel, életével és vérével 
védelmezi a senki által nem bántott javait 
Ez az égy vigasztaló van e dologban, hogy 
az emberekben ma is megvan a lelkesedés, 
eszményi jogaikért vérezni, még félrevezetve 
is, még képzelt ellenséggel szemben is. 

Nagyon sajnálatos és fájdalmas e dolog 
nekünk, magyaroknak, éppen a becsüleres tót 
néppel szemben. Nem sajog-e lelkünk, ha meg
gondoljuk, hogy azon szegény tóttal, aki va
lamikor, ha az idegenben azt kérdezték tőle 
milyen nemzetiségű, azt felelte: jászomuher, 
magyar vagyok, hogy ezzel most a magyar 
állam büntető hatalmát kell éreztetnünk'? És 
miért? Mert elbolondhották. Nem markol-e 
mélységes fájdalom minden "magyarnak szi-

. v-br. ha látja, hogy azon szegény tótot, aki 
Branyiszkó mellett 49-ben Guyon alatt mel
lettünk osztotta vérét, míg szász, oláh, rác 

--és horvát ellenünk harcoltak, hogy ezt most 
magyar csendőrszuronnyal kell" leteríteni ? És 
miért? Mert elbolondhották. Van-e büntetés 
elég nagy, azon gonosztevő számara, aki e 
rettenetes félreértést magyar és tót között 
létrehozta? Nincsenek-e nekünk más céljaink 
és- feladataink, e becsületes és jóravaló nép 
vérére érdemesebbek, mint egy önálló és füg
getlen Tótország hóbortos álomképe? 

Bízzunk a Gondviselésben, hogy a sze
gény tótnak ökölbe szorított kezét ki fogja 
egyenesíteni" és e szörnyűséges félreértésnek 
csomóját mind a két népnek javára ki fogja 

és kukorica itt persze általában nincsl. mert 
a májusi és júniusi hőség itt hiányzott De 
igen hagy baj í munkáshiány. Három és fél 
korona napszámért nem kapható munkás és 
az uradalmak aggodalommal állnak a bekö
vetkező aratás előtt. Van Amerikából pénze-, 
sen visszatért munkás, aki inkább elveri szer
zett pénzét, vagy újra kimegy Amerikába, 
gyári vagy bányamunkára, minthogy itthon 
mezei munkába álljon, .melylőL olt elszokott. 

Két hét előtt a szomszédban egy medve 
egy hét alatt két ökröt és három tinót pusz
tított el. Most hajtővadászat van ellene, melyre 
három község lakossága van kirendelve. A 
halálos marásu vipera-kigyó pedig annyira 
elszaporodott hogy á hatóság dijakat tűzött 
ki elpusztítására. 

A napokban egy társaság meghívott, 
résztvenní égy kirándulásban a lengyel Scsav-
inr.ira. A legérdekesebb utak egyike, egy része 
automobilon, harmadfél óra, másik része tu
tajon a Dunajec folyón, másfél óra.—Nagy 
kedvem jött Ekkor hallottam, hogy az auto
mobil az napon hasította föl hasát egy lónak, 
igaz nem a maga, hanem a ló hibájából. 
Mindjárt elment a kedvem. 

A villamos vasút, mely Poprád-Felkájól 
Tátrafüredre vezet, egészen kész, de járatok 
még nincsenek. Türelmetlenül és boszankodva 
kérdezzük: mért nincsenek járatok? Ekkor 
halljuk, hogy ez a vasul a legeslegújabb mód
szer szerint készült, t i. majdnem egész hosz-
szában újra föl kell szakítani és újra csinálni! 

A tátra-lomnici lóversenyeknél láttam 
egy embert, akinek minden nap 5000 forintja 
van elkölteni való, ez gróf Széchenyi I .asz.lóne. 
Wanderbilt Gladisz. 

Az időjárás nem kedvező, hideg szél, 
eső váltakoznak, kánikulának hire-hamva nincs. 
Talán az augusztus megembereli magát Isten 
velünk! 

Sz. Af. 

.Az esztendő a Szepességre nézve elég 
kedvező^ Minden jobban áll, mint tavál (bor 

Bortermés kilátások. 
A szőlészeti és borászati felügyelőknek 

aug. elejére a minisztériumba küldött kimu
tatása szerint az ország Kerülése jó köze
pesnek Ígérkezik 

Hellyel-közzel jégkárok voltak, másutt 
a szárazság miatt nem tud fejlődni a szőlő 
szeme, pedig ha jó esőeloszlás lett volna, 
avagy lenne meg, nagy termésre volna kilá
tás a kitűnő fakadás és virágzás miatt 

Az eladásra jutó borok alkujával — vé
leményünk szerint — nem kell sietni. Az or
szág összes szőlöfelügyelői azt jelentik, hogy 
az eltuló borkészlet igen csekély. Igaz, hogy azt 
je|eiitik, hogy a kereslet is lanyha, de ezt 
nem lehet csodálni, mikor még Pest megyé
ben, Bácskában is 4.1 —60,-illetöleg 40—50 
K. a borok ára. A pápai kerületben 48—120 
K,a tapolcai kerületben 44^200 K, a nagy-
enyeái II. kerületben 40—300 K most a bor 
ára. A tarrali kerületben az óborok ára 60 
—70 korona; kivesszük természetesen ebből 

mustra 26—28 K-val alkusznak meg. 
Bizonyos, hogy a termés kilátásokat áz 

eső megjavíthatja, azonban, ha az aszály to
vább tart, avagy, — amitől még jobban le
het félni augusztusban — jégverés sújtaná a 
szőlősgazdákat, a mostani remények is füstbe 
mehetnek, de minden -valószínűség szerint az 
árak esni nem fognak. Ha változás lesz, 
az csak az árak emelkedésében várható, mi
vel nemcsak a termelők pincéiben, hanem- a 
korcsmárosok és kereskedők pincéiben is sok 
az — üres hordó. 

Talán ezen egy művelési ág jól fog az 
{-idén fizetni a gazdáknak, a termelőknek. Adja 

Isteni 

H Í R E K 
Szt. István király napján, aug. 20-án 

a nagy nemzeti ünnepen az apátsági templom
ban a rendes időben lesznek az istentiszte
letek. A főisteniszolgálatot szt. beszéd követi, 

j E napon kötelező munkaszünet van és a bol-
i tok is zárva tartandók. -
i ". Augusztus 18-án, I. Ferenc József ki

rályunk 'születése napján a helybeli apátsági-
templomban reggel 9 órakor ünnepélyes isteni-
szolgálat lesz, melyre a hatóságok és testü
letek lesznek hivatalosak. 

Személyi bir. Boda Dezső, a buda
pesti államrendőrség főkapitánya városunkban 
időzik rokonainál. » 

Széli Kálmán Magyargencsen. Széli 
Kálmán v. b. L t. országgyűlési képviselő. 
Széli Ignác v. b. t t, nyugalmazott államtit
kár es herényi Golhárd Sándor országgyűlési 
képviselő szerdán Hacky Sándor magyargencsi 
nagybirtokost meglátogatták és egy fél napig 
időztek ott 

Névnap. Mult kedden ünnepelte neve
napját Wagner Lőrinc dömölki apát. mely 
alkalommal, mint rendesen, ezidén is számo
san keresték fel jókivánataikkal. Délben fé
nyes ebén volt, melyen felköszóntőket mon
dott Jagica Lajos prépost, Pálinkás Géza es
peres és a győr-szabadhegyi esperes-plébá
nos. A vendégek kedélyes hangulatban a késő 
délutáni órákig együtt maradtak. 

Keresztszentelés. Ha az idő, az ut ma 
kedvező lesz és'egyéb körülmények nem for
dulnak elő, a. Marcali-major felé vivő ut 
mellett, a régi. Nep. János-szobor helyén álló 
uj keresztet lógja ma délután felszentelni 
Pálinkás Géza kerületi esperes, fényes" segéd
lettel. Az uj keresztet Köronczai Márton és 
neje: Varga Rozália állíttatta. 

Városi közgyűlés lesz e hó 21-én 
melyen végleges határozatot hoznak a ren
dőrségi létszám szaporításáról és a rendőrök 
fizetésének megállapításáról. 

Adótárgyalások Celldömölkön. Hétfőn 
fejezték be az adótárgyalásokat Celldömölkön. 
A kincstári képviselő dr. Káldy Imre pénzügyi 
titkár volt A bizottság az adót általában le-
szállította, s mivel sok esetben a javaslat és 

mutatkozott, a kincstár képviselője több meg-

RACZ G Y U L A 
• épület és bútorasztalos 

Celldömölk (a kőfaragóval szemben). 

Elvállal mindenféle asztalos munkát I 
s azt a legszolidabb kivitelben jutányos I 
áron készíti Javttlásokat gyorsan és m t o w e s z k o s l i I 

J 
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A vasárnapi szoaré és „emula t i ig 
E sorok írója olyan szerencsés, hogy a szo-
aié Összes számait' meghallhatta, — bár 
családi környezetben, nem egyidoben — es 
meggyőződéssel jósolhatja meg, hogy a va
sárnapi estély a legnívósabb lesz azok közölt, 
amelyeket eddigit magunk köréből válasz
tott szereplők nyújtottak. Nem vállalkozunk 
anle fostam, bogy minden egyes számról el
mondjunk valami kis intimitást, vagy dicsérő 
szózatot, jól elvégzi ezt majd Géfin Lajos, 
ki rendezői minőségben — meghívó szerint 
— ki fogja tölteni az egyes számok közötti 
szüneteket A terem feldíszítésének vezetésére 
egy kitűnő izlésQ, jótékonyságáról ismeretes 
unasszonyt, Deutsch Gyulánét sikerüli a ren
dezőségnek megnyerni, ami ígéret arra, hogy 
ifjúságunk megfelelő müjóben, stílusos staf-
fazsban szerepelhet. Minden jel arra mutat, 
hogy nagy sikere lesz az ő humánus buzgó-
ságuknák. A jegyek jóformán már elővétel
ben kelnek i^-i»zu>sra-¥esszük,-hogy szegény 
beteg prímásunk jelentékeny segítséghez jut 
ilyen nemes Mecénások jóvoltából. A rende
zőség egyebekben ezúton hiyja meg mind
azokat, akik névsoruk tökéletlensége folytán 
meghívót nem kaphattak. A meghívó 
szövege a következő: >Meghivó a Celldömöl
kön, 1908. éVt-anjgTTtWn "a Korona-vendéglő 
nagytermében és kertheyiségében, főt. dr. 
Színek Izidor ur védnöksége alatt tartandó, 
táncmulatsággal egybekötött szoaréra, a mely
nek tiszta jövedelmét egy szegénysorsu, tü
dőbeteg embertársunk szanatóriumba való el
helyezésére fordítja a rendezőség, — Leimet 
és b. családját tisztelettel meghívja Dr. Sze
keres Pál főrendező. Balassa István, Erdélyi 
Gyula, Gergely Lajos, Géfin Lajos, dr. Imre 
Ferenc, Heimler Ernő, Heimler Kálmán, Kom
lós Sándor, Koráts József, dr. Polcer Dezső, 
Porkoláb István, dr Reindl Elek, Vas Dezső 
rendezők. Helyárak: 1—VII sor 2 K, Vili— 
XV. sor 150 K, belépő 1 K^^ulfizeCése^ 
ket köszönettel fogadunk és hirlapilag nyug
tázunk. Jegyek előre válthatók Bleuler L 
Pál, Dinkgreve Nándor, Gayer Gyula és Né
met Márkus urak üzleteiben. Mösor: Rendező 
delin Lajos úr. Ujabb költők versei. El
mondja Géfin Lajos ur. Chopin: Fantasie 
Impromptu. Zongorán előadja Rosenberger 
Margit úrhölgy. Apró románcok. Elmondja 
Reindl Irén úrhölgy. Zerkovitz: FésQ dal. 
Előadja Lóránt Irmuska úrhölgy. Temérdek: 
Kitalálálás. Elmondja Porkoláb Ilike úrhölgy. 
Magyar dalok. Énekli a helyszínén megalaku
landó alkalmi énekkar. Szünet Micsoda kap
csok tartják össze társadalmunkat Szabad 
előadási Tartja Főt dr. Szineli: Izidor ur. 
Sördalok. Elmondja Merkly Annus úrhölgy. 
Wagner: Wolframm áriája. Thern: Perles du 
vin,de Champagnye. Zongorán előadja Nagy 
Erzsi úrhölgy. Ábrányi: A krakéler. Elmondja 
Gergely Lajos ur. Hetényi Heidelberg Antal: 
Trén önkéntes. Előadja Géfin 

Jolánka nrtiOlgy. Dal. ClOadjálvon, de P. 0r— 
Oo—La—Ab úrhölgy, a teheráni Scala mű
vésznője. A számok közötti szüneteket a 
rendező tölti be. 

Tagitól államsegély. Bertha Margit 
nemeskocsi tanítónő 310 korona államsegélyt 
kapott. 

Megerősítések A Celldömölki Polgár 
Olvasó- és Dalkör-, továbbá a Celldömölk 
48-as függetlenségi kör alapszabályai jóvá
hagyva a belügyminisztertől e héten leérkeztek. 

Jegyző választás. Mult héten tartották 
meg Pápócon a segéd-jegyzőválasztást Az 
egyedüli pályázó Shulce Károly .segédjegyző 
volt, akit meg is választottak. 

Leégett erdö. Hacky Sándor nagybir
tokos magyargencsi urodalmának Kémenes-
sömjénnel határos erdeje leégett és mielőtt 
a tflz terjedésének gátat vethettek volna, — 
teljesen leégett. A kár nagy. A tűz keletke
zésének- okát nem sikerült kideríteni. 

Ez Sem utolsó. A napokban történt ez 
az eset, még pedig Celldömölkön. Látja a r. 
kath, hitközség karnagya, hogy két temetke
zési vállalkozó komolyan beszél áz utcán. A 
karnagyot részint hivatása iránt való buzga
lom, • részint a kíváncsiság odaviszi s meg
kérdi: 
. V— No, urak, kit temetünk? 

— Minket temettek: "most jövünk az 
ádótárgyalásokról. x • 

Uj tanító. A vallás és közokt minister 
megadta az előzetes hozzájárulást ahhoz, 
hogy Jánosházán egy uj tanítói állás szer
vezessék; HóO korona államsegélyt engedé
lyezett a fizetéshez. 

Meglépett vendég. Mult héten egyik 
helybeli vendéglőbe egy nagy utazóskatulyá-
Val beállított egy jól öltözött vendég. Vacso
rát és bort kért 'Miután vacsoráját, jóízűen 
elfogyasztotta a borának mintegy felét meg
itta, kalapját véve és skatulyát ott hagyva, 
fizetés nélkül elment A vendéglős azt gon
dolván, hogy csak dolgát végezni ment, so
káig türelmesen várt, amit végre megunt és 
megnézte az előtte gyinus skatulyát; nagy 
meglepetésére azonban az amúgy értéktelen 
podgyász — üres volt, Hiába hajszolodon a 
jóllakott vendég után, azt bizony el nem fog-
hatt.i a szurkos sötétben. Az ilyen dolog nem 

Tij keletű: és bizony vendéglősöki.ek jobban 
kellene ügyelni. 

Fertőző betegség. Ostüasszonyffn ki
ütött a torokgyik. A szükséges óvintézkedések 
a betegség meggállására megtétettek: 

- Állatbetegség. Nagysimonyi községben 
az állatok között fellépett a lépfene. E be
tegség miatt a főszolgabírói hivatal a beteg
ség raeggátláse céljából a községeket zár alá 
helyezte. 

A sósborszeszröL A belügyminiszter 
771011'908 juniüs 19-én kelt számú rende
letével, a sósborszesz készítmények közül a 
Diamia, Érő, — Fehérkeresztes alföldi, — 
Karacsek féle metholos, Hunnia és az Orosz
lán sósborszeszt a közforgalomból kizárta, 
mert konyhasón és borszeszen kívül más 
gyógyszer anyagot tartalmaz, s igy azok csak 
külön engedelemmel árusítható';. Lukács 
Emil budapesti lapszerkesztő ugy látszik vá-. 
rosról-városra járva, vágy másképen szerzett 
információt- azon kereskedőkről, akik iíyene-

nisztec 
egy utóbb kelt rendeletében kimondotta, hogy 
csak azon kereskedők büntethetők. meg. akik 
Gyógyszernek felhívással ellátott, vagy kony
hasón és borszeszen kiytil más gyógyszereket 
tartalmazó sósborszeszt árulnak. Ilyeneket a 
jövőben csak drogeriások és gyógyszerészek 
árusíthatnak. . . 

Az uj lakbér. Az állami tisztviselők az 
í 9 0 8 . évi állami költségvetés törvénye alap
ján a f. évi utolsó negyedtől kezdve maga-
zabb lakáspénzben fognak részesülni. Régen 
érzett szükségét enyhit ezzel a törvényhozás. 
Az uj rendezés szerint az eddigi 4 lakáspénz 
osztály helyett 7 oszt lett a következő táb
lázat szerint. Éví lakáspénz I. fiz. oszt-ban 
30ÖQ, 2500, 2000, 1600,1300,1000 900, 800, 
kor, II, fiz. oszt-ban 2700, 2250, 1800, 1440, 
1170; 900, 810 720, kor. HL fiz. oszt-ban 
2400, 2000, 1600, 1280, 1040, 800,720,640, 
kor. IV. fiz. oszt-ban 2100, 1750, 1400, 1120 
910, 700, 63Ö, 560,.kor. V. fiz. oszt-ban 
1800, 1500, 1200, 960 ,780, 600, 540, 480, 
kor; VI. 1500, 1250.1000,800,650,500,450, 
400,'kor. VII. 1200, 1000,800.640,520, 400 
360, 320, kor. Altisztek és szolgák I. fiz. oszt 
ban 400, IL ban 360, UJ. ban. 320, IV. ben _ 
280 V. ben 240, VI. ban 200, VU. ben 160, 
kor;-A kormány a városok beosztásánál ala-
pül vette a I X . fizetép onztábMajt megfelelő-^— 
lakások tényleges bérének átlagát és .ezek __ 
összeírását az illetékes pénzügyigazg. tóságokra 
bizta. 

C S A R N O K , 

Middleton doktor. 
Amerikai történél. Fordította S z e b e r é n y l 

(FolyttUs.) 

— Szent Isten! az én derék barátom! 
. . . Az orvos, akit mindenki becsül 1 Lehe
tetlen! 

Az emberek sorra vizsgálták a lőpor
tártól, miközben az egyik rendőri közeg nyíl
sebesen Vágtatott Smith Fieldékhez, hogy a 
családnak megvigye a lesújtó hírt. . : • 

Eközben számosan jöttek a faluból, 
hogy hazaszállítsák a holttestet. A menet éj
jel a fáklyák fényénéi kisérteties látványt 
nyújtott Már virradni kezdett midőn megér
keztek a rendőrség kiküldöttei, Preston és 
Wollheim Mansfield vendéglőjébe, aki egyut- . 
tal békebiró volt 

— Mondja csak bíró ur, nem volt ön
nél az éjjel valaki? 

— De igen, Middleton orvos volt ná
lam és már tovább ment, hogy hazatérjen. 

— Nem vett észre valami különöset 
az orvos magaviseletén ? 

— Kissé szomorú volt; panaszkodott, 
hogy beteg a felesége. 

Ekkor elbeszélték 'alaposan Mansfield-
ntk a történteket és megmutatták a rejtélyes 
lőportartót. 
•• — Borzasztóság! — fakadt ki elsá
padva a bíró, — ez lehetetlent Middletton 
doktor! Ily rettenetes bünt elkövetni 
Ezt nem hihetem I 

már^régótzr ismerte az orvost és "mint "i 
derék embert, nagyrabécsülte, szerette. Azon
ban a körülmények hatása ' alatt kénytelen " 
volt, bár fájjó szívvel, az orvos ellen kiadni 
a letartóztatási parancsot. 

-• Az öreg Smith Kiéld gyászos halála és 
és a kiváló orvosnak várátlatt elfogatása 
óriási feltűnést kelteti a városban. Middleton 
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doktor éppen dolgozószobájában volt és az [ 
átvett pénzt olvasta, mikor a rendőrség kül- i 
dőltei, Preston és WollKeim beléplek hozza. I 
Miután hozzá volt szokva, hogy a nap bár
mely órájában sok látogatója volt, egyáltalán 
nem lepődött-meg, mikor ennyi ismerős és 
ismeretlen egyén lépett be hozaá korán reg
gel. Szívélyesen üdvözölte őket és a legki
sebb nyugtalanság sem látszott rajta. 

—7 Doktor ur, — monda ekkor Pres
ton komor hangon, — az öregSchmith Fiel-
det az este meggyilkolták. 

— Meggyilkolták?! . . . hisz még az 
este beszéltem vele — monda az orvos meg
rémülve a váratlan hírtől. 

F.kkor az egyik rendőr az asztalhoz 
lépve, felvette az erszényt, melyben a dollá
rok voltak és m..ndá: »Iu a pénz és az er-
széuy ! Határozottá ráismerek, többször lát
tam Smith Fieldnél !« 

. — Doktor ur, ön foglyom ! '-r- monda-
ekkor a rendőrfőnök. —'•. - ... — 

— De az - Isten szerelmére! Preston, 
. .'. Vollheim . : . Uraim! mi történt?...Én 
tudok nem semmit sem! Csak nem gondolják 
önök, hogy. én gyilkoltam volna! -» kiáltá 
kétségbeesetten a szegény orvos. 

— Nem, nem doktor ur, ön ártatlan — 
monda Preston és megvagyok győződve, hogy 
az igazság kiderül. Doktor ur! — monda 
megindulva és szánakozó hangon a rendőr
főnök — tudhatja, hogy kötelességemet kell 
teljesítenem, bár 'rendkívül, fájdalmasasan 
esik nekem, de reméljük, hogy ártatlansága 
be fog bizonyulni. 

ffolyu knv.) 

Badacsonyi 
saját termésű, nemes fajn 

CSEMEGESZiXOT 
5 kilogrammos postakosarakban, kosa
ránként 3 K 60 fért bármentve, után
véttel szállít Magyarország minden va-

.... sut és posta állomására 

ERDÉLYI PÁL, vaskereskedő 
TAPOLCA, a Balaton mellett 

315. sz. 1908 vhtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott kiküldött bir. végrehajtó 

az 1881. évi LX. t.-o 102. §-a értel
mében ezennel .közhírré teszi, hogy a 
czelldómölki kir járásbíróságnak 1908. 
évi V 229 számú végzése következtében 
dr. Scheiber Zsigmond ügyvéd által 
képviselt Schwarcz Gusztáv nagykikindái 
lakos felperes javara Neuhauser Imre 
celldömölki lakos ellen 60. K s jár. 
erejéig 1908. évi május hó 15-en fo
ganatosított kielégítési végrehajtás utján 
felülfoglalt és 1907 kor. becsült követ
kező ingóságok, u. ni . : szobabeli bú
torok, arany és ez üst neműek s egyéb 
tárgyak nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a czelldöinölki kir, 
járásbíróság 1908.'evi V 229/2. sz-
végzése folytán 50 K tőkekövetelés, 
en.nek 1908. évi április hó ló ik nap
jától járó 5°/o kamatai és eddig össze
sen 59 K 50 f-ben-' bíróilag már meg
állapított költségek erejéig, Celldömölk 
községben alperes lakásán leendő esz
közlésére 1808. évi augusztus hó 18. 
napjánál délelőtti 8 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándéko
zók" oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX t.-c. 107.. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígé
rőnek, szükség esetén becsáron alui is 
.el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volná, 
ezen árverés az 1881. évi LX:~t.-e 
120. §. értelmében ezek javára is el
rendeltetik. 

Gzelldömölk, 190' aug. 3. 
Záborszky Sándor 

<r> - kir. bir. végrehajtó. 

Hirdetéseket 
felvosz a kiadóhivatal. 

285/3.' sz 1908. vh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági kiküldött az 

1881 LX. t.-C 102 > a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a ccihio-
mölki kir. jbiróság 1908. V. 285/2 sz 
végzése következtében Dr. Herczog Manó 
pápai ügyvéd által képv. Fonoiere pesti 

..biztosító intézet pápai főügynöksége ja ' 
váraHohnVilmos magyargencsi és Beukó 
Károly ügyvéd celldömölki lakosok ellen 
77 korona 56 fillér s jár. erejéig 1903 
évi július bó 18. napján foganatosí
tott kielégítési végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt és 1540 koronára becsült 
következő ingóságuk, u. m. zongora, dí
ván, szekrények, nádszékek, vadászfegy
ver, íróasztal és egyébb ^szobabútorok 
nyilvános árverésen eladatnak 

Mely árverésnek a .celldömölki kir 
járásbíróság 1908 évi V. 285/3 számú 
végzése folytán 77 K 56 f tökekövetelés, 
ennek 1903. évi május hó 1. napjától 
járó, 5% kamatai és eddig összesen 76 
kor. 76 fillérben bíróilag már megálla
pított, költségek erejéig, Magyar-tJen-
cseft Hohn Vilmos I r vhajtást szen
vedett lakásán 1808. évi aug. 24 lk 
napjának délelőtti 9 órájára és Cell
dömölkön Benkő Károly ügyvéd H i*> 
vhajtást szenvedett lakásán 1908 évi 
ang 24 lk (huszonnegyedik) napjának 
délután 4 órájára leendő megtartására 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozok 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c 107. és 108. §-ai értei
mében készpénzfizetés mellett, a leg
többet ígérőnek, szükség esetén becs-
áron alul is el fognak adatni 

An ennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le- és felülfoglahatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az. 1881. évi LX, t.-c. 
120. § értelmeben ezek javára is ek 
rendeltetik.. 

Celldömölk, 1908 agusztus 11. 
. Miinek Zsigmond 

kir. j bírósági írnok. 
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B É R E S S Á N D O R 
u r l c i p é s z 

Celldömölk, Kossuth-u.. ( .) 

"écr^^eriTTdlTgipottet, gfqjpröndfr "ankjagból; ' á lég* 
u j a b b dívhat s z e r i n t ; mindennemű cipőkülönleges
ségeket, V a l a m i n t s p o f t , Vadász - éslcVagló c s i z 
mákat, úgyszintén fájóa és hibás lábakra s p e c i a l -
cipőket. — Különféle dpőtisztrtószerek jutányos 

áron kaphatók. ^ 
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ÜGRON GÁBOR lapvezér. 

KA5YAR NEMZET 
l lifdciiba, íljoitlíDsiíi 48-as naftilap. 

Cikkeit írjak: Dgron Cabor, Ábrányi 
Eaü, Dr. sMÉlsl Lajos orszgy. képviselő 

Szerkeszti: Láaisr Tivadar. 

ELŐFIZETÉSI ÍR: 
Egy ívre 
Félévre 

16 K 
8 > 

Negyedévre 4 K 
Egy hóra 1*40 > 

Egyes szám ára Z krajcár, 
MegrtndcIbeU: Bmáiitit, YIL, KOuu-ltel 8. 
a d a i u sattaaivatalaál i s UUMtárultéaál 

A h g g M i j i s j j figyelmébe! 

Hői és g yermekJtalapok, kési kétfnmikák, 
exekhei szükségei anyagok. Nói blnsok 
ét aljak' Kalapok átalakítása eliogadtatík 

üjhegyi l ihálpéDál 
P Á P A , Kossuth Lajos-utca 68. sz. 

A tisztelt háziasszonyoknak 
l egmelegebben ajánljuk a 

valódi : F r a n c k : kávé-pótlékot 
Bűnt l e g j o b b p ó t k i v é t , 

bel földi nyersanyagból g y á r t v a 

Franck Henr. fiai 
honi gyárában 

K a s a i n . 

AZ „ÜSTÖKÖS" 
a legjobb magyar vicclap. 

Hetenkint 20 oldal, szines képek. 

n o Előfizetés t> o 
Félévre íjul.—decz.) 
6 kor., negyedévre 
íjul.—«kt.í 3 korona. 

Aki a félévi előfizetést most 
küldi, lngyon kapjaaz 1907. 
évi teljes bekötött évfo
lyamot. (700 oldal vicc, 

kép, stb.) 

„ Utalványczim: 
CstOkös Bpest. V, Szabads. tér 11. 

Van szerencsénk a t. közönség tudomására hozni, hogy 

é p í t é s i i r o d á n k a t 
Celldömölkön, a Villamos-telep lakóházában megnyitottuk. 

Mindazoknak, kik a villamos világítás, vagy erőszolgáltatás 
iránt érdeklődnek, készséggel nyújtunk felvilágosítást s készítünk 
díjtalanul tervet é s költségvetést. 

GANZ-FÉLE VILLAMOSSÁGI R T 
építésvezetősége 

Az est valóban csudás volt, 
de ma megint bűnhődnöm kell. Nem 

tudok már a szabadban :dőzni a nél
kül, hogy este ne köhögnék, nem al
szom, bágyadt vagyok tobb napon áL 
— De kedves Nagysád, miért nem vesz 
• Fay«-fele valód Stideni ásványpasztil-
lát? Ajánlom, hogy egy-kettőt szopog-
lasson el - mig kint 01, -aztán este le
fekvés elótt még egyet vagy kettőt és 

-nidijnijiiliii rl 

A: 
mpáíau-íog aludni. • Fay• va-

lódi Sodenijt 1 K 35 . fért minden 
gyógyszertárban, drogériában ésásvány-

. vizkereskedésben kapható. 

Vezérképviselöíég Auatria-Magt/arorssdg 
számára: 

Outiért Tk. w., Tton IV 1., Groise Neu- | 
Oatse 27. 

. ^ E P I T E S I IRODA. 
Tisztelettel van szerencsénk a n o. építtető közönség becses 

tudomására hozni, hogy 

**" Celldömölkön, Sági-utca 99. szám alatt "*» 
( n r B P T t - P t r . i t HAZ) 

épitési irodát és Vállalatot 
létesítettünk. 

Elvállaljuk ugy helyben, mint vidéken, bármily méretű modem 
lak- és bérházak, gazdasági épületek stb. tervezését költségve
tések készítését, valamint ezek természetben való kivitelét; továbbá 
átalakítások, tatarozásoknak a leggondosabban való elkészítését, me
lyeknek pontos és szakszert kiviteléért, ezen a téren hosszas 
Min át szerzett tapasztalataink kezeskednek. •. r ;• 

A mid ón legfőbb törekvésünk- oda irányul, hogy a legkényesbe-
igényeknek is megfelelhessünk, — magunkat a nagybecsű ^épittelő 

•hBLBiiut'L UUIILJ pftit*jfetjibg ajatiniA.-TTtaiitJttjjit;*''1 L 
kiváló tisztelettel 

Horváth Testvérek 
köm. mesterek, építési vállalkozók. 

Nyomatott Dinkareve Nándor könyvnyomdájában Olldömölkür. 
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