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EgT— M á i ára darabonként 26 fillér. 

Fetcléa ia«*kaía*(: • 

D X V E 0 X Z T B ITÁITBOS 

— gssrkeMloiéa, é r kladiMTatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölki"!: 
ide intézendő! a szellemi részt illető közlemény^:, 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Feltámadt! 

elveteti 

Feltámadt! t i 

És ha egy világ romjai alá temetik is, feltámadt volna! 

Az az Erő, amelynek hatása alatt minden kikeletkor kizsendiil a'fú, virágba borul a fa, szárba hajt a földbe 

-öntött újra életet, örökkévaló éjetet-a kiszerrvedt testbe. — . — 

Húsz száz esztendő óta évről-évre. megújul e világtörténelmi esemény lélekemelő emléke. Hiába csapkod ellene 

a romlott sziv! 

Törékeny természetünket nem a sziv, a lélek élteti. Ez az isteni lehelet szülőföldjére vágyik a test, az anyag 

elhaltakor. S a keresztény világ ezen hitének Krisztus feltámadása a biztos záloga! 

Voltak, időszakok, midőn az emberiség szegény volt értelemben, anyagi javakban. S mégis gazdag volt: e hit

ben! Tündöklő eszmények, áldozatok fehér fényű szárnyának suhogásával telt meg a levegő. Istenifélelem, hazaszeretet, 

altruiaztikus érzelmek tiszta lángja lobogott a szivekben. Szegényében, gazdagéban egyformán. 

Hát manap??? 

Tavasznak langy fuvalmát érezni itt is — ott is néha. Dc erős még a tél dermesztő hidege. Sirkő födi m é g 

sok szívnek nemesebb vágyakozását. Omladék alatt szunnyadnak az ideálok! 

Szállj le, húsvétnak fényes angyala, mennyei ormaidról 1 Hengerítsd el a követ, tisztítsd el az omladékot. Tiszta, 

nemes gondolat hajtson már egyszer lombkoronát: örök élet hervadhatatlan, dicsőséges reménységéti 

Krisztus feltámadott! ' 

Alleluja! • * , . ' . ' 

r>9 

Szülőhazám felől . . . 
Szülőhazám felül 
Harang szavát hallom, 
Esti - szellő hozza. 
Ha leszáll az alkony. 

Hazarepül lelkem, 
A szeretet szárnyán, 
Nem érzem ott magam 
Elhagyatva, árVán. 

Imádkozom újra 
A kedves, családdal, 
S lelkemen a béke 

. Hangja csendül által. 

Elhal az imádság. 
Elnémul az ének,,. 

Nyugalomra térnek. 

Közülük csak egynek 
Kél sóhaj áz ajkán, 

Nincs a földnek kincse, 
Amelyért od 'adhám! 

pám gondol, a szive 
Ahányszor csak dobban: 
Istenem \ a fiam 
Mit csinálhat mostan ? . . . 

S fájó sóhajéból 
Rám még Vigasz á r a d ; 
Azért is nem lehetek 
Miadörökre ná lad?! 

lomor B. Árkád. 

A kereszt. 
Irta: Paaitor Jiaaef. 

Két katona állt a parton. Nekitámasz
kodtak a Tiszaparton elvonuló kőfalnak s bá
multák • pássáSi TH—*—* "•"i faJfOl—Vasát? 
nap délutáni csend feküdt végig a tájon. A 
hid mellett szürke bárkák állottak kikötve s 
szomorúan nyöszörögtek, mikor egy-egy pisz
kos hullám hozzájuk vetődött 

A part hosszában egy fenyőszálakból 
összetákolt tutaj ingott a vizén s a tutaj szé
lén egy vézna, szeplösképO gyerek Olt, a lá
bait meg belelógatta a folyóba. 

A két katona lement a tutajra. Szo
morú vasárnap délutánjuk volt: üres a zse
bük teljesen, az >Aranypotyká<-ban pedig 
kivasalt és szagos szappannal megmozsdott 
szobacicák járták a kállai kettőst, más bol
dogabb hadfiakkal. A káplár ur valami araay-
korbeli virginiacsutkán rágódott, a fürer pe
dig virágos káromkodásokban fejezte ki a 
kirívó ellenlétet, fényes uniformisuk s a pénz
telenség állapota között. Az égnek azonban 
mi köze sem volt ehhez, mert ép ugy mo
solygott, mint más boldogabb vasárnapokon. 

A hadfiak szivében lírai érzelmek tom
boltak. 

A facér körülnézett A part üresebb volt, 
mint valaha. Forrón tűzött a nap fejükre. A 
hfrer megtörölte homlokát s megszólalt: 

— Egy kis fürdés nem is ártanál 
A káplár ur bakancsával rugdosta a 

tntajt. 

Tibortz Sándor 
íéríi és női angol és francia stzabé 

CI ' : i . I . i>6v3«i í l J -Á, fetíju'i-u. (Takács-ház) 

Elváltul i inii i irHiiiciiMi lórii és BSl SlrgSI és 

r n h á k ke s r i t é se t . • 

Lovagló és sportöltönyök kitűnő szabásban. 
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Megcsendül még . . . 

Megcsendül még egy dal szíremben, 
Mikor rád gondolok. 
S szerelmem, mint az eltiprott zsarátnok, 
Még egyszer-egyszer fellobog. 

Hanem utána még sötétebb 
l.esz szivem éjjele. 
És ez az éj nem ábrándozni hlv már . . . 
Kísértetekkel van tele! 

S hogy a kisértet meg sohasem hal, 
Te j s majd megtudod. 
Azt a mosolyt, azt a hideg nyugalmat. 
Nekem hiába hazudod! 

Nem halh>d-e még, csöndes éjen, 
Szived sóhajtani ? 

- Mig nagy, nevezheletleu fájdalommal. 
Összébb szorítja valami 

S dallam zokog, sir, messze-messze, 
Mint egy nehéz panasz , 
— Nem hallod-e? az én megölt szerelmem, 
Bús, visszajáró lelke az! 

Szattolcxka Miluily. 

A kijavított regény. 
. Irta: Szabó Aurél. 

I . 
k . \ haszontalan kis szőke leányról 

szóló mese—ez:—aki csinos é j jelentéktelen 
volt. mint mint egy nipp az íróasztalomon. 

Tudott és szeretett táncolni, szépen és 
sokat, főzni is megtanult az édesmamájától. 
aztán, mikor látta, hogy főzni és táncolni 
tud, férjhez akart menni a kicsike. Ez volna 

dióhéjban Czicza természetrajza, mert igy 
lutta mindé iki. Kicsit szűk viiág az, amely
ben mozog a szőke Czicza, de a lelkébe nem 
fért be több a nagy világból. Azért Czicza 
Tudott sok mást is. Hallotta, hogy színhazak 
is vannak és azokban feslett arcú szép né
nik és bácsik komédiáznak, hallotta, hogy 
Alagon elkezdődött a tavaszi meetingen a 
lelirérek nemes küzdelme. Sejtelte, hogy az 
ö házukon kívül sok más, szebb ház is van 
még, aliova a zongora verklit szinten betol
ják minden délben, tehát Cziczának lársa-
dalmi ismeretei sem hiányoztak. Sőt a ma-
gas,arisztokráciáról is meg volt a kellő vé
leménye, mert Beniczkyné regényeiből sok 
tapasztalatot merített az előkelő világ kimért 
és fagyos levegőjét illetőleg. Tudta, milyen a 
futball, a fogorvos, a villamos átszállójegy; a 
zsúr, Kossuth Ferenc, a párbaj, növálász 
lengyelkével, Petőfi, miiiislériunt, ananász, 
királytigris, bohém, torta, lözérföhadnagy és 
automobil. Szóval tudott annyit, amennyit 
egy okos asszonykától kivárná lehel az életben. 

Azt' mondják, kérem, hogy Tnindez egy 
házassághoz elég kevés kvalifikáció. Csalód
nak, mert Cziczának akadlak kérői. Nemcsak 
kérője, hanem kérői. Egyiket graciozus tánca 
igézte meg, a másikat valami homályos sej
telem egy kis pénzecskéről, az sem lehetetlen, 
hogy édes babaarca vagy szőke haja csalta a 
kérőket a házhoz, mint a gyertyaláng az 
éjjeli lepkéket. Czicza nem meni hozzájuk. 
Nagy, derék, kiváló embert várt és vári t i i -
relemmel, mig végre megérkezett. 

I I . 
Nem az igazi akit várt, akiről álmodott 

de volt benne valami az igaziból. 
Magas, barna liu. modora elég jó. tanár 

a kilencedik fizetési osztály első fokozatában, 
szép nyugdíjigény, külön leckéórák: nem 
rossz párti. *" . 

Még egy kicsit kacérkodott a sorssal 
Czicza: hátha jön hasonlóbb az igazihoz, de 
nem jött, tehát megirta az első képes levelező
lapot, melyért a tanár ur agyon buktatta 
volna ugyan bármelyik növendékét, lévén öt 
torban tíz helyesírási hiba. de hál, tetszik 

JTudnr, a ^"relem gak, tft'»» a magyar nyel 
és irodalom rendes tanára is csak édes, szép 
szavakat talált a gömbölyű belük soraiban, 
melyek szerelemmel töltötték el szivét, 

Czicza később szerelmes levelet is irt a 
vőlegényének, segített a kuzin és a tante, az 
igaz, de mégis megirta. Hogy ő tiszta szerel
met remél és boldogságot keres (mások is 
keresik azt, Czicza!) és hűséges, j ó felesége 
les:: György urnák; egész okos kis levelet ho-

i zott ősszé, -mi György urat egész boldoggá 
tette. 

Ne is beszéljünk a viszontlátás idilli 
örömeiről, mikor a szalon ogyik diszkrét sar
kában kicserélték bizalmas gondolataikat, ha 
egyedül maradtak. Cziczának kevés titkos 
gondolata volt, Gyurkának több. Szeretett is 
bizalmaskodni Cziczával és egyszer hosszú 
tüies csókja ott égett Czicza édes ajakán és 
szemei elkezdtek ragyogni a szerelem tüzétől. 
Lopva megismételték az első csókot és a 
hallgatag, csókos boldogság néhány napjukat 
megédesítette. 

Most következik a bonyodalom. 
Cziczának voltak" barátnői, kicsi, -barna 

és szőkc a leányok, akikből asszonyok is lettek, 
boldogtalan asszonyok és akik sokat sírdogál
tak Cziczával sorsukon, mikor még Cziczá
nak. sejtelme sem volt arról, mi a boldog
talanság. 

A íflrer szeme lelvillant az arca mo
solyra derűit s mintegy .illettől megkapatva 
mondta: 

— I)e ha pénzt a.Inának érte? 
"A pénz szóra a káplár ur szemei elölt 

végig táncoltak az »Aranypolyka* összes élvei. 
— Pénzt szolt nagy meghatottsággal. 
— Ha -belelöknénk azl a kölyköt a tu

taj széléről a vizbe ? 
— A vizbe? 
— Te utána ugranál! 
— Én? . . . 
— Kihúznád, hazavinnéd! 
A káplár arca felderült, egyet bökött a 

gyiklesőjével a fűreren: megértette a dolgot 
s villámgyorsa?, áthatotta az eszme nagy
szerűsége. A sovány gyerek úgyis majd bele 
esett már a vizbe: égiszen a viz színe fölé 
hajolt: valami Mzágal akart kihalászni a víz
ből. A káplár nagyol ugrott a tutajon s a 
gyerek fejjel a vizbe pottyant A káplár hir
telen ledobta a h.ijonctljél, meg az ünnep) 
»\vaffenrock«-ot s a gyerek után ugrott. 

A fflhrer felszaladt a part mentén végig 
húzódó magas rakparlra s torkaszakadtából 
ordítozott. 

— A káplár megfogta a gyereket a vízben, 
még égy kevés ideig a viz alatt lartolla a 
fejét hogy jól teleigya magát azután a part 
felé úszott vele. 

Mire kiért vele, már egész csődület volt 
a parton. Az asszonyok sikoltoztak s min
denki izgatottan várta a következendökel. A 
káplár egyik kezével belekapaszkodott a 
tutajba, a másik kezével meg a gyereket 
tartotta. A fúrer segített neki, hogy felm sz-
hasson a tutajra. 

A gyereknek nem történt semmi baja. 
csak egy kicsit többet ivott a kelleténél. 
Nemsokára magához tért. 

Néhány asszony sopánkodott. 
— Ha a-tutaj alá kerül: volna? Ha a 

vi. •• urak itt nincsenek': 
Valaki leismerte a gyereket, aki dider

gett s a nagy ijedtségtől nem tudott szóhoz 
jutni. A kancsal" trafikos fia volt. onnan a 

hídfőről. Egy rendőr is megérkezett s a tö
meg megindult a trafikos bolt felé. Elől a 
rendőr, utána a víztől csurgó katona a gye
rekkel, a fflrer, aki a bajonettel és a walTen-
rockot cipelte s nyomukban egy egész sereg 
ember. 

A trafikosnak már hírül vitte valaki az 
esetet, mert a kövér irafikosné nagyokat 
kiáltozva rohant a tömeg felé, a vizes gyere
ket kikapta a katona kezéből s a gyerek a 
viszontlátás örömére torkaszakadtából elkez
dett ordítani. 

A tömegen ünnepélyes meghatottság 
vett erőt, mig valaki mégszólalt: 

— Bizony, ha a katona ur . . . 

— A katona ur, az Isten áldja meg. 
meg is áldja — kiabált vissza a kövér 
Irattané, 

— Szegény fiacskám, megijedtél ? . . . 
Katona ur . . . a jó katona ur! _ 

A tralikajtóban kint állt a kancsal tra
fikos A rendőr rámutatott az életmentőre: 

" húzta ki! 

Grammofonok 
hanglemezek, tttk 

rak tá ron tartatnak 

D I N K G R E V E NÁN DO B 
paplrkereskedésében 

CELLDÖMÖLk. 
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Gzicza egy fekete napoo levelet kapott, 
anonim levelet, mely óvja a boldogtalanság
tól és figyelmezteti, hogy még nincs késő, 
lépjen vissza a frigytől, mert Gy árkával sok 
veszély fenyegeti: ez a Gyurka egy léha, 
könnyelmű, ledér férfiú, valóságos Kékszakái!, 
a kinek sok viszonya volt az élet utain és 
azok közöl még számos most is fennáll. 

Hát hUjODj szegény Czicza igen meg-
ijedt. Félt Gyürkától, mint a bűntől és leve
leit, melyben válaszért könyörgött, elégette. 
Sokat sirt és keveset aludt K i lehet az a 
becsületes lélek, aki figyelmezteti a fenyegető 
veszélyre? Bizonyosan javát akarja. 

Erős lett a sok sirás után és tanácsot 
kért a kuzintói. A kúzin • - egyike a boldog
talan asszonyoknak — jó tanácsot adott neki. 

—•- - — A férfiak, Czicza, elhidd nekem, a 
kinek tapasztalataim vannak, mind, mind 
egytől-egyig jellemtelenek. Csak azért háza
sodnak meg. h o c y a feleségeiket megcsalják. 
Vigyázz Czicza, vigyázz a boldogságodra! 
Lépre ne menj! Czicza, boldogtalan lész, én 

' előre megjósolhatom. Az urad elhagy, vagy a 
mi borzasztóbb, megcsal egy nyomorult fes
tett hajú kóristánéval, a tulajdon szakácsnéd-
dal, fuj, íörtelem. 

Czicza megrémült Mintha már meg 
lett volna csalva. 

Megírta Gyurkának, hogy bizony jobb 
ha a dolgot idejekorán meggondoljuk és 
eleibe vágunk a jövő boldogtalanságánál. 

n r - - — 

semmit amit tett leirta magát: láad l_ez_.va-
gyok én. 

Czicza hallgatott, aki hallgat az bele-
. í < - j k . , - 7 

Egy kicsit bobogott a szive, nem nagyon 
i, mert erősítették pici lelkét a tapasztalt 

kuzin jó tanácsai, valamivel soványabb -lett, 
ami jöl is állt neki, aztán hamar, igen ha
mar férjhez ment .-/.intén egy tanárhoz, aki a 
kilencedik fizetési osztály második fokozatába 
volt sorozva és latin-görög szakmában dolgozott. 

A klasszika filológia eme bajnokénak 
kevés érzéke volt az idealizmus iránt és ami 
a Czicza fejében motoszkált, az Örök Sze
relem nagy gondolata. Kovács Nep. János 
tanár urat kevésséJinzta izgalomba.-Ellenben 

Az önérzetes György ur egy nagyot só
hajtott és ráborult az asztalra, de ezt bizo
nyosan nem tudom. Az is lehet hogy indula
tosan tépte össze a lilaszinü kis levelet és 
azt mormogta magában: 

— Ni, s kis zöldszamfl Czicza, hát 
marig féltékenykedik. Csak nem hisz el ilyen 
szamárságot. Kellemetlen. 

Miután még vannak önérzetes férfiak, — 
Czicza kuzicja szerint ugyan oly kevés, mint 
a bölény — és György urat ezek közé soroz
hatjuk, mert határozottan és gyorsan cseleke
dett: a regény folytatása megszűnt 

György világosan irt Cziczáoak, ha gon
dolja, hogy nem lesznek boldogok, akkor jobb 
ha nem kezdik meg vándor utjokat az élet 
terein. Meggyént mindent nem tagadott 

a mákos rétes, nemkülömben a túrós má
csik iránt jobban lelkesült és többrendbeli 
teóriája közül nem utolsó volt az, amit a női 
nemről tartott, jelesen, hogy azt az Cr a 
férfiú szolgálatára rendelvén, a rendeltetése 
az. hogy dolgozzék. A klasszikusok kiválóba
rátja megvetette a táncot s szegény Cziczát 
egy bálba sem vitte el, pedig az ugy „szere
tett volna táncolni . . 

Korán kiábrándulván az Örök Szerelem 
elméletéből, Czicza teljes erővel a háztartás 

I karjaiba vetette magát s az el is foglalta 
egészen. Nep. János gömbölyödni kezdett s 
minél jobban nőtt a tekintélye, annál finy-

| nyásabb lett és annál többet követelt a sze 
í gény asszonytól, aki, ha sorsán'csak egy ke-

veset gondolkozóba esik, belátja, hogy 0 nem 
annyira felesége Kovács Nep. Jánosnak, mint 
szakácsnéja. É'ethivatása nem állott másból, 
mint főzött és gyermekeket szült 

Nem lenne teljes Cica regénye, ha azt 
egy fájdalmas akkord nélkül fejeznők be, 
mely Cicát boldogtalan asszonnyá avatta és 
megeresztette könnyeinek zsilipjét Az eset 
kissé prózai, de az élet Is próza, és esak ri t
kán emelkedik a költészet magaslatára. 

Cica mákos rétest sütött, mely a csa
ládban >papa kedvence« név alatt hihetetlen 
fogyasztásnak örvendett A rétes megégett, eb
ből háborúság lett és ez Cica vereségével 
végződölt Ne tessék valami szellemi vereségre 
gondolni, ezt a csatát két izmos marok nyerte 
meg, amelyek büszkén vallották tulajdonosaik
nak Kovács Nep. János t A két marok a n 

test tálastól együtt a padlóhoz vágta aztán 
megfogta Cicát, mint Krisztus a foltozó var
gát és birtokon kívül helyezte a konyhába, 
azzal a hozzáadással, hogy ha ez eset ismét
lődik, válóper lesz a vége. 

Cica megijedt Ez mind ismeretlen do
log volt előtte eddig. Hát nem az örök Sze-' 
relém, hanem a mákos rétes alapja a családi 
boldogságnak ? • 

Ennyi csalódást nem bírt el. Sietett a 
kuzlnhoz és a két boldogtalan asszony könyei 
egy csermelyben csörgedeztek itatván a szom
jas egereket 

Fel sem kellene említeni, hogy a békes
séget a legkitűnőbb túrós mác.-ik hozta létre, 
moly Valaha tanári körök asztalára kerfllt 

IV. 
Egy tanári kongresszuson történt, hova 

Cziczát férje magával vitte, hogy György ur, 
ki akkor már igazgató volt, szintén feleségé
vel, egy üde arcú asszonnyal a karján, Czi-
czával találkozott 

Darab ideig némán szemlélték* egymást 
míg György felismerte az elhanyagolt külsejű 
asszonyban Cziczát a régi, édes szőke Czi
czát, ki már nem szőke, sem a szép Czicza 
nem volt többé. Könnyedén üdvözölte és 
felesége kérdésére, ki ez az asszony, azt 
felelte: • * _ 

— Régi, diákkori ismerős, de igen 
megváltozott szegényke. 

Felesége tréfásan megfenyegette Gyurkát: 
— Majd kivallatom magát éa—est—hi— 

szem, megint rajtacsípem 
György szive talán hangosabban dob

bant egyet, mikor Cziczát eltűnni látta, úgy
szintén Cziczáé is, aki György ur láttái a el
fogult lett mert egy melankolikus érzés jár ta 
át lelkét, az Őrök Szerelem sejtelmes érzése, 
de esik egy pillanatra, mert a mákos rétes 
erősebb, félelmetes motívuma sietve szorította 
ki onnét. 

Petőfi háza. 

Petőn Sándorról mit kell hallanom: 
Házat vett magána't a Bajza -utón? 
S miket életében eladogatott, 
Visszavált most minden bútordarabot ? 

A tömeg helyeslőleg morgott s innen-
onnan lehetett hallani: 

— Bizony már azóta a halak csipked
nék; ott vinné a Tisza valahol a Boszorkány
sziget táján! 

A trafikos elérzékenyült s a pénzes 
fiókban kaparászott Egy ötös bankót hajto-

.. gatoU.ÁJssze.s diszkréten a káplár ur kezébe 
akarta csúsztatni. 

A káplár szerénykedett: 

— Köszönöm, köszönöm . . . Jó : n -
böl tettem! 

— De mégis . . . . 
A közelállók közül valaki 1 'erősködött, 

hogy ugy illik az: katonának kevés a pénze, 
a ruháját is tönkretette. Végre is edgedett a 
káplár ur s a trafikosné még a fűrer ur zse
beit is megtömkódfe jóféle szivarokkal. 

"A" rendőr TeljSgyézte a káplár 'nevét a 

jegyzőkönyvébe s a vasárnapi publikum el
oszlott. A káplár a ruháját szárította s a 
kancsal trafikos az eset részleteit mesélte el 
a fúrerrel. aki a trafikos bolt pultján Olt, na
gyokat szippantott a potyaszivarból s a tra
fikos hálálkodó szavaira csak annyit jegyzett 
meg: 

— A katona csak katona! Szja. a bö-
csfljéf.' '.' ' " 

A gyerek meg vagy három dunua alatt 
nyögött s kegyetlenül izzadt a herbateától. 

Néhány nap múlva a fűrer, meg a káp
lár éppen a Csülök Pista sonkáján osztozott, 
mikor a káplárt rapportra hívták a kapitány 
elé. Szörnyen megijedt • két katona. A káp
lár homlokát még a Hideg veríték is kiverte. 
Mi lesz? Ez bizonyosan a vasárnapiért van! 
Kitadódott valahogy! Valaki mégis észre
vette? 

A raport után a káplár, mint egy bo
lond' szaladt.be a fűrerhez. Az arca ragyogott 
az örömtől, a kezében valami fényeset szo--
rongatott, lihegve állott meg az ajtóban s 
csak annyit I dőlt mondani: 

— Kereszt . . . kereszt! 
" _ No? . . . kérdezte a fűrer. 

— Kereszt . . . É n kaptam! 
Végre magához t é r t ' a kapfárr-
— Igen, én kapum, amiért a gyéreket 

kihúztam: a kapitány ur nagyon "megdicsért 
s husz forintot is adott Nesze itt van a fele! 

— Hát a kereszt? -
— Azt nem adom! Megmutatom otthon 

a faluban. 
— Ohó! ' 
— Hallgass . . ' ." Ne itt van a másik 

tiz forint, de a kérészt az' enyém,'inert ez^ -_ 
nagy tisztesség! 

7 
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Már saját házába be is költözött, 
S él vígan a többi háziúr között? 
És ha nem nagyítja a tereiére: 
Kndrödi, Ferenci a házmestere? 

Söt olyan jól mennek uri dolgai: 
Lakója is van már s hozzá Jókai)* . 
Elpattan a lanton, ezt hallva, a hur, 
Petőfi Sándor és pesti háziúr! 

• Költő és sorsharag* visszázott sora, 
• Egy gondolat* s mellé — házbéruzsora? 
Hiszen könnyelmű volt mindig a fin, 
De most venni házat? S Pesten — iszonyul 

S már ezer bocsánat, egyet kérdezek: 
Ki adu a pénzt rá? Mely szövetkezet? 
Csak nem akarja tán kistépiteni. : 
Hogy a ziadói, a költeményei? 

S hurcolkodni télen? Hát ez is lehet? 
Vagy nem hurcolkodott, mig élt, eleget? 
Ezer J l j e D ^ é r d é s - ^ n i n c s rá feleiét. 
Legfölebb az ismert kényelemszeretet. 

Furcsa kis eset ez! és már az is igaz, 
Ha nagy ember botlik, nagyot botl i ; az. 
De megjön a böjtje, megjön, türelem 
Mert a rozsa mellett tüske is terem. 

És jön még majd ő is, hogy a tüske szár, 
S panaszkodik, mint a többi háziúr, 
De már akkor késő, lágy szív nem akad, 
Nem sajnálják ma a háziurakat! 

Olt a Dnnaparton, a hídhoz közel, 
Állását is — kérdés — nem veszti-e el? 
Azt a jó állást, hol mindig csak szavalt 
S egyvégben örökké — a .talpra magyar--t 

Ki a zsarnoklást, mint ő, ugy megszoká? 
Kérdés, kibirja-e más véle soká? 
Már erre fogadni magam sem merefcj 
Jókai és Bajza nem oly emberek. 

Jókai és Bajza . . . jó egy gondolat: 
Petőfi Sándorral egy fedél alatt. 
Hanem nekem most a vér lejembe száll: 
S gyanítani kezdem, hogy is áll a bál. 

Pajtások, vigyázat! Gyanús a dolog,. 
Meg is mondom nektek, amit gongolok. 
ő most megjelenik — berendezkedik — 
Jókai és Bajza már körülveszik. 

Hogy semmi se késsék növelni a bajt, 
Most még Csokonait veszi oda majd — 
Ha jön aztán Tompa, Czuczor, Vajda Pál — 
Oda lesz a módi, s az lesz a valódi 
Petőfi Társaság! 

üerívay Gyula. 

H Í R E K . 
HosTét. Az Üdvözítő feltámadásá

nak emlékünnepét a szokott fénnyel 
ünnepli a kath. egyház. Celldömölkön 
is már tegnap a feltámadási szertar
tással kezdődtek meg a húsvéti ünnep
ségek. A szertartás este 6 órakor vette 
kezdetét és azt Wagner Lőrinc apát vé-

,gezte fényes segédlettel. A körmenet

nek az idő is kedvezett. — Ma, hús
vét vasárnapján a fő isteni szolgálatot 
ismét Wagner Lőrinc apát végzi teljes 
assistentiával. 

Áthelyezés. A szombathelyi máv. üzlet-
vezetőség Kun Dávid celldömölki osztálymér
nököt az újonnan szervezendő tapolcai osz
tálymérnökséghez jelenlegi minőségben át
helyezte. 

Gyermeknap varmegyénkben A 
nagyszabású ünnepséget, amelybe az 
egész vármegye közönségét belevonják, 
május 31-én, azaz pünkösd hétfőjén 
fogják megtartani. 

Halálozás. Scholler József 88 éves 
korában, végelgyengülésben f. hó W u elhunyt 

Államsegély. A belügyminiszter a pá-
poci segédjegyzői állás szervezésére 720 ko
ronát engedélyezett, amiről vasárnap értesí
tette a törvényhatóságot. 

üj é r a a y a r atagyaroreiAgott ̂ N'agy-4 
fontosságú ipari vállalkozásról kapunk hírt a 
fővárosból. Lőw Sándor órás és ékszerész 
Thorotzkai grőf és Társa villamos óra és 
mekhanikai gyár és Kulicska Antal villamos 
óragyárosok 500,000 korona alaptőkével, mely
nek nagyrésze már jegyezve van, Magyar óra-
gyárak egyesült részvénytársasága cég alatt 
részvénytársaság alakul inga óráknak, villamos 
óráknak és rokon ipari ' és mekhanikai cik
keknek nagyban való gyártása céljából. Inga 
óráknak nagyipari termelésére hazánkban ez 
lesz az első vállalat, mely hivatva lesz az t Q 8 y a n c s a k 

országból a tömérdek külföldi gyártmányú 
ingaórát kiszorítani. 

Triesti Általános Biztosító Társulat 
(Assicurazioni Generáli) Budapest, V., Dorottya
utca 10. Lapunk mai számának •Közgazda
ság ' cimü rovatában közöljük a Triesti ál
talános biztosító társulat, a legnagyobb, leg
gazdagabb és a legrégibb biztosító intézetünk 
mérlegének főbb számadatait. Teljes mérleg
gel a társaság mindenkinek, aki e célból 
hozzáfordul, a legnagyobb készséggel szolgál. 
Az intézet elfogad: élet-, tüz-, szállítmány- és 
betöréses lopás elleni.biztosításokat Közvetít 
továbbá: jégbiztosításokat a Magyar jég- és 
viszontbiztosító r. t.. valamint baleset elleni 
biztosításokat az Első o. általános baleset 
ellen biztosító társaság számára. A társulat 
helybeli ügynöksége: Schwartz Samu vezetése 
mellett működik. 

Tanonc-egyesületek és szervezetek 
feloszlatása. A m. kir. kereskedelemügyi mi
niszter mult hó 5-én kelt 101213. számú 
rendeletével elrendelte, hogy a szerződéses 
tanonc-viszonyban levő kiskornak a munka
viszonyokat tárgyaló gyülekezésekben részt 
nem vehetnek. A fennálló tanonc-egyesületek 
feloszlatandó*. A tanoncok csak oly egyesü
letnek lehetnek tagjai, amelyek a tanonc
iskolával kapcsolatosan szerveztettek s amelyet 
vagy az iskola igazgatója, vagy ennek a he
lyettese vezet. 

Duhajkodás. Néhány éretlen ifjú a na
pokban már előre ivott a húsvét örömére és 
annyira beszeszeltek, hogy az utcára érve a 
kocsmából, hamarosan garázdálkodni kezdtek. 
Ámde szemfüles Módos rendőrünk amolyan 
»módos<-an fülüncsipte őket és megismer
tette velük a - t ó t é r t Hja' igy kell ez; akkor 
'talán majd a uyilt mégtámadtatásnak nem 
lesz kitéve a békés publikum. 

A tartalékosok elbocsátása. Húsvét 
után kezdik meg a behívott tartalékosok 
elbocsátását és pedig első sorban azokat bo-
csájtják -haza, akiket legelőször bivtak be. 
Május közepéig helyreállítják a régi állapotot 

Olyan mezőőr is kevés van, mint 
Dáka község határában. Oldalán egy nagy 
tábori látcső lóg és ha valahol a tilosban Iát 
valakit, rögtön meg is mondja az ördöngös 
masinával, hogy ki az a boldogtalan. Ha igy 
mávélődünk, ugy pár év múlva a mezőink 
felett állandóan egy-egy léghajó fog lebegni 
s a mezőőrök madártávlatból őrködnek va
gyonunk felett De hát akkor honnan szerzik 
a gulyásgyerekek a — sült kukoricát? 

Öngyilkosság. Váci József jánosházai 
lakos f. hó 9-én délután eddig még ki nem 
derített okból lakásán felakasztotta magát A 
hullavizsgálatot a járási főszolgabíró a já rás-
orvossal egyetemben e hó 10-én tartotta meg. 
— Erlic Ferenc rábakeeskédi lakost f. hó 
7-én delérium-betegsége miatt hozzátartozói 
a helybeli közkútbázba szállították. Másnap 
este fél 10 óra tájban őrjöngeni kezdett és 
kiszökött a betegszobából és — mielőtt meg
akadályozhatták volna — a lépcsőház abla
kán kiugrott Annyira összezúzta magát, hogy 
e hó 9-én délután irtózatos kínok között meg
halt A hullavizsgálat elmeháborodottságban 
elkövetett öngyilkosságot állapított meg. — 
Állítólag ez évben elhunyt felesége és leánya 
feletti bánatában kapta bajá t 

Járványok. Jánosházán a vörheny, Egy-
házashetyén a difleritisz és Celldömölkön 

a diíteriusz lépett fel járvány-
szerüleg. Az óvóintézkedések idejekorán meg
tétettek. 

Tas. Április 2-án Kemenesszentmárton-. 
ban Potyondi Pál birtokos cselédlakása k i -

. gyuladt: elégett három lakóház, több mellék
épület, szalma, széna és más takarmányok. A 
kár meghaladja e 6500 koronát, mely azon
ban biztosítás révén némileg megtérül. 

Német és magyar nyelvű oki. óvónő mi 
családhoz gyermekek mellé ajánlkozik 
Cim: B. A Kőszeg. Király-utca 737. 

Hirdetéseket 
felvess a kiadóhivatal. 
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A Trieszti Általános Biztosító Társu
lat (Assicurazioni GeneráliJ f. é. március hú 
}8-án tartott 77-ik- közgyűlésén terjesztettek 
be az 1908. évi mérlegek. Az előttünk fekvő 
jelentésből látjuk, hogy az 1908. dec. 31-én 
érvényben volt életbiztosítási tökeösszegek 
972.108,481 korona és 17 fillért lettek ki, 
és az év folyamán beveti dijak 42.331,825 
korona és 78 fillérre-rúglak. A'z életbiztosítási 
osztály díjtartaléka 19.086,145 korona 05 
fillérrel 283.242,702 korona 29 fillérre emel
kedett. A tüzbiztositási ágban, beleértve a be
töréses- és tükörüveg biztosítást a díjbevétel 
17.570.409,6é9 korona bizlosilási összeg után 
28.866,290 korona 38 fillér - volt, miből 
10.652,932 korona 55 fillér viszontbiztosításra 
fordíttatott, ugy, hogy a tiszta díjbevétel 
18.213.347 korona 83 fillérre rúgott, és ez 
összegből 13.079,112 korona 08 fillér, mint 
díjtartalék minden leliertöTTnénteii jÖvö~éTre 
vitetett ál. A jövő években esedékessé váló 
dijkütelezvények összege 122;098,054 korona 
94 fillér. A szállítmánybiztosítási ágban a 
díjbevétel kitett 3.577.201 korona 84 fillért 
mely a viszontbiztosítások levonása után 
1.655, 086korona 52 fillérre rúgott Károkért 
a társaság 1908-ban 39.751,656 korona 71 
fillért és alapítása óta 938.794,591 korona és 
91 fillért fizetett ki E kártérítési összegből 
hazánkra 184.687,233 korona 43 fillér esik. 
A nyereség tartalékok <özfll, melyek összesen 
'20.890,707 korona 37 fillérre rúgnak, külö
nösen kiemelendők: az alapszabály szerinti 
nyereségtartalék, mely 6.300,000 koronái tesz 
ki , az értékpapírok árfolyam ingadozására 
alakított tartalék, mely az idei átutalással 
együtt 13.017,104 korona 53 fillérre rug, to
vábbá felemlítendő a 160,000 koronára rugó 
kétes követelések tarlaléka és az ingatlan 
tartalék, mely az idei átutalással 1.413,602 
korona 84 fillért lesz ki. Hészvéuyeiikint 600 
arany frank osztalék kerül kifizetésre. A tár
saság összes tartalékjai és alapjai, melyek 
elsőrangú értékekben vannak 'elhelyezve, az 
idei átutalások folytan 323.629,347 korona 
57 fillérről 346.161,371 korona 42 fillérre 
emelkedtek, melyek következőképen vaunak 
elhelyezve: 1. Ingatlanok és jelzálog követe
lések 68.428,455 korona 68 fillér. 2. Élet
biztosítási ' kötvényekre adott kölcsönök 
29.098,869 korona 33 fillér. 3. I^léteménye-
zett értékpapírokra adott kölcsönök 3.124,531 
korona 51 fillér. 4. Értékpapírok 219.102:504 
korona 80 fillér. 5. Követelések államoknál 
és tartományoknál 5.613,421 korona 24 fillér. 

6. Tárca váltók 786,489 korona 29 fillér. 
7.- A részvényesek biztosított adóslevelei 
8.820,000 korona. 8. Készpénz és az intézet 
Követelései, a hitelezők követeléseinek levo
násával 11.182,099 korona 5T fillér. Összesen 
346.151,371 korona 12 fillér. Ezen értékekből 
08.8 millió korona magyar értékekre esik. 

líTANULÓNAK:: I 
egy jó Un azonnal íel-
«£, Tétetik m% 

MATER ISTVÁN fűszer- és a 
ĉ amejje kereskedésében. :: Ö 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítem a 
n. é. közönséget, hogy 
e l s ő r e n d ű cement
csövek és cement-la
pokból nagy raktárt 
tartok. — Elvállalok 
mindenféle betonmun
kát olcsó árban, kifo
gástalanul elkészítve. 
Portland- és Roman-cement 

olcsón beszerezhető. 
Tisztelettel 

WEISZ KÁLMÁN. 

K E D V E Z M É N Y 
LAPUNK 

ELŐFIZETŐINEK!! 
BÉVÁRDY GYULA 

R Ó Z S I 
ÉS EGYÉB E L B E S Z É L É S E K 
címmel novella-kötelet adoll ki. A száz
nál több oldalra terjedd -kőiéiben egy 
csomó igen sikerült elbvswlés Van, me
lyekben az iro megfigyeli - i i , imprcssiói 
annyira figyelemreméltók, hogy bátran 
s a legmelegebben ajánljuk -a kötetet 
kedvezményül lapunk olvasóinak. 

Mindenki, aki lapunkra előfizet, meg
kapja a müvei, ha ezen igényét velünk 
küili s 40 fillér dijat hozzánk beküldi. 

A ma bolti ára: 

2 korona. 

t& ÉPÍTÉSI IRODA. m. 
Tisztelettel vad szerencsénk a n é. építtető közönség becses 

tudomására hozni, hogy . 

Celldömölkön, Sági-utca 99. szám alatt. 
• (MERKL-FÉLE HA!) 

é p í t é s i irodát é s Vállalatot 
létesítettünk. 

Elvállaljuk ugy helyben, mint vidéken, bármily méreti; modern 
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 szakszerű kiviteléért, ezen a téren hosszas 
időn it szerzett tapasztalataink kezeskednek. 

Amidón legfőbb törekvésünk oda irányul, hogy a legkényesbe 
igényeknek is megfelelhessünk, — magunkat a nagybecsű építtető 
közönség szíves pártfogásába ajánlva, maradtunk 

kiváló tisztelettel 

Horváth Testvérek 
k ö n . mesterek, építési v ^ a l k o z ó k . 

Elsőrendű szőAőoitványok 
M ó r 6 y u l a 

műkertészetében 
Celldömölk. 
— .. — ^ - V > 
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Eladó gyümölcsfák! 
I Gr. ESTERHÁZY SÁNDOR uradalmában. 

Alma 60, Körte 80, cseresnye 60 fillér, 
:: 100 darab vételénél 10 °U kedvezmény. :: 

Urad. tiszttartóság Puszta Kenjenes. 
o p. Kemenesmagasl 

Húsvéti kepesíaüokből 
— ; — óriási választék = 

SZŰCS SÁNDOR 
= F I A = 

bihardiöszegi szölöoltvány-
.: termelö-czég fióktelepe :: 

CZELLDOMOLK, (Vasmegye). 
SyKdrfiynlamiütertést. 

Bárkinek ingyen és bérmentve küldi 

szölőoftvány- is vessző irjsgrzikit, 
mely minden szőlőbirtokosra nézve 
sok hasznos tudnivalót 'tartalmaz. 
Az oltványok Czelldőmölkön sze
mélyesen is megtekinthetők. Áraim 
olcsók és anyagom kifogástalan. 

Megkeresések a fiat telep 

vezetőjéhez intézendők. 

r a a v i t B8SBM 

WEB ÍR TESTVÉREK 
víl any-eröre béren-

j dezett mészáros- és 
f~H :: hctícs-ára üzlete:: f i 
SZOMBATHELY, belsikátor. 
» Lakás: Hid-atca 3-ik szám. € 

Ajánljuk naponta frissen vágott 

marha-, borja* és 
sertés húsainkat, 

azonfelül saját gyártmányú kalbá-
szaiukat, úgymint: pariser, 81-
valadé, .. frankfurter, „ tonnás 
vi rs l i , krakaner, sonkakalbás i , 
krinolin, debreceni, angsbnrgi 
e x t r a k a l b á u , szalámi és száraz-
kalbáSZ, hnsOS kalbáSI nyersen 
füstölve, ayelv és se r t é s - és máj
sajtok. Naponta frissen kaphatók 
mindennemű füstéit húsok nyer
sen *s főtten, nalonna frissen 

füstölten. 

Salr kicsiaybei és aagybarr. 
••gruOléMkit i fT asrr miit vidéken 
•Mta* kiuoujáláj auUttt ayorsai u s i i s l l i z . 

„ Klválé Uiitelet tel : 

Wober Testvérek. 

Mapoitt postai szétküldés 

M 

D I N K G R E V E N Á N D O R 
papirkereskedésében. 

Teljesen uj, SCHUNDA-féle 
p e d á l o s c i m b a l o m , 
melynek ára 300 K, sürgősen eladó 240 
koronáért. — CDI A KIADÓHIVATALBA , i 

Si'EC 

Legenyhébb szappan bőrápolásra és 
pattanások ellen. 

•**> MINDENÜTT KAPHATÓ « • » 

flKimi KACSA 

bronzpnlyka, aranysárga és hófehér 
orpingtontynk tenyész-tojásokról ár

jegyzéket küld: 

Fedák István 
többszörösen kitüntetett fajbaromtl-tenyészete 

Mi-i-t T „— „Papa megengedte I Hisz' valódi 
Jakobi-féle Antinicotiu ciparettahüvelyek. 

fadobozban. 

1 0 

Figyelem ! Csakis „JACOBI"jelzéssel valód 
Minden fadoboz egy érdékes büvészkár-' 

tyát tartalmaz. 

Sző lő o It van y, 
amerikai és hazai vesszö-
:: eladási hirdstinény. :: 
A nacyméttMgii Fóldmivelés'igyi minisztérium 
609O0'Í390 számu szokványrendelete szerint vá-
kjgaW.il eiso o n t á l y a sima- és nyökeres 
R1P4.RIA-P0RTAMS, RUPESTRIS-MONTICÓI.A és 
VITIS-SOLONIS amerikai vadvessző, valamint 

-mv«mty-«laiiyokr» nemeaitett, lenti rendeletnek 
minden tekintetben megfelelő, a legkiválóbb bar 

és csemege-faju - -"' 

gyökeres fis- és zöldoltványck. 
uiyoinién hazat sima és gyökerss vesszőit ke-
mmek ezen évben nagymennyisagben eladásra. 

BADACSONTVIDÉLI SZŐLŐTELEP 
toMlllén. TAPOLCA, a Balaton mellett 

Zálogház átvétel. 
Van szerencsém Czelldömölk és vidéke érdekelt közönségét tisz

telettel értesíteni, miszerint — a huszonynvolc év Óta fennálló — 

Schlesing"er-íéle 

z á l o g fi z l e t e t 
f. hó 24-ik napjától kezdve 

az. eddigi szolid alapon, nevem alatt t̂ gonx, folytatni. • • ' 

Kiváló tisztdlettel " 

G e i s t M ó r 
zálogház tulajdonos, Pápa. —4 

Nyomatott Dinkgreve Nándor könyvnyomdájábairCzelldömölk. 

http://kjgaW.il

