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ide intézendők a szellemi részt
hirdetések és mindennemű

i l l e t ő közleményt
pénz illetékek.

kólák, melyeknek szintén a gyakorlati
irányt követni volt nemes intenciójuk,
egymásután »cég«-et változtattak, anienynyiben polgári iskolákká' alakultak át.
Legújabban az oktatásügy gyökeres reformálásával sokat kezdenek ismét fog
lalkozni. A székesfővárosban előkelő
állásu vezetötérhaK, tudósok, pedagogusok és egész szakkörök komoly tanul
mányozás tárgyává telték e fontos ügyet;
értékes munkák, értekezések jelennek
meg nap nap ..után a könyvpiacon; a
a szaklapok pedig 'sűrűn foglalkoznak
vele. Az alábbi rövid értekezés, vagy
mondjuk véleménynyilvánításnak, egyik,
legtekintélyesebb közoktatásügyi lapunk
ban látott napvilágot 8 megérdemli, hogy
különösen azok, akiket a gyakorlati tan
műhelyek kérdése közelebbről is ér
dekel, azt figyelmükre méltassák; ám
minden honpolgárnak erkölcsi köteles
sége a .gyakorlati életpályákra előkészítő*

oktatóintézetek, illetőleg a gyakorlati
szakképzés fontosságáról magának kellő
ismereteket szerezni. A cikkírónak nem
minden nézetével értünk ugyan egyet,
de sok megszívlelni való okos és prak
tikus célú dolgot mond el, kitűnik a
következőkből.
A haladás vágya mutatkozik az
ipar terén napjainkban. Kezdik belátni,
hogy hazánk önállóságát csak az ipar
fejlesztésével biztosithatjuk. Ausztriától
való elmaradottságunk szembeötlőleg ki
tűnik. Be kell látniok a felsőbb és in
téző köröknek, hogy szükséges egy ipar
előkészítő, egy ipart megkedveltető is
kola. Ennek fontosságát tovább halasz
tani vétkes gondatlanság volna; be kell
látniok, hogy a jelenlegi iparosinaskép
zés minden, csak inasképzés nem. Inasiskoláink sem felelnek meg a kor kívá
nalmainak; nem, mert az iparra szer
ződő inasok alacsony iskolai képzettsé-

A maihoz hasonló, de azért 'mégsem
volt ily enyhe az 1865—66 iki téL Am ennek
is megadta a magyar gazda az árát. Május
havában olyan orazdffM fagy következett,
mely elpusztított minden vetést. Ehhez a
| csapáshoz járult a>: ugyanazon évben lefolyt
Azt mondja a magyar közmondás hogy | osztrák-porosz háború, majd a kolera, mely
a farkas nem eszi meg a lelet. Sokan félnek, azután több áldozatot követelt magának, mint
hogy az 1909— 1910-diki rendkívül enyhe a harc fegyverei.
télre hideg tavasz fog következni, mely fagyá
Azt állítják a.tudósok, hogy éviől-évre
val leperzseli a fák fakadó rünyeit, á-""vetések
hU!
a
Föld s mindig hidegebb lesz annak
zsenge hajtásait. Üreg, ősz emberek, akiknek
rétege s a bennünket körülvevő levegő. A
az évek hosszú sorozata maradt hátuk mö
tapasztalat azoubau ellentmond ennek az
gött, nem emlékeznek ilyen gyenge télre Ma
állításnak. Hiszen milyen erős telek voltak
gyarországon, mint a mostani. Novemberben
régebben! Például az 1788-iki tél már októ
volt néhány fagyos nap, az'óla hópehely nem
ber 10 én oly erős volt, hogy a gyümölcs
hull az égből, mely betakarná fehér szemfák és szőlőlókék Németországban, de külö
fődőjével a mezőt, az erdőt; jégvirágokat nem
nösen Berlin környékén, már október közepe
rajzol az éjszaka ablakainkra s a folyók,"
táján megfagytak. Az 1709-dik év jai.'uár
tavak fölületét nem boritja be a tömörré vált 8-dik napján (szent Szeverin napja) pedig
viznek jégpáncéla. Nincs korcsolya-pálya: a zérus alatt 55 Reamur volt a hideg, ami
jeget mesterségesen kell készíttetni vagy olyan Fahrenheit szerint 90 foknak felel meg.
távoli vidékről hozatni, ahol van befagyott
1716-ban — az Illustrierte Landu-irtfolyó és tó.

schaftliche Zeitung egy följegyzése szerint —
a hidegség Reamur szerint 65 fokot ért el és
tizenhárom évre rá: 1729-ben még március
havában is be voltak fagyva a kalak Berlin
és más német vámsok utcáin; a Müggel-tó
jege pedig csak április havában olvadt föl
nagy nehezen. E borzasztó télen az emberek
vizs/üke miatt sokat szenvedtek és a tűzifa
ára is roppant magasra csökkent.

Gyakorlati tanműhely.
Jelszavak szikráznak a hírlapok, a
különféle szaklapok é s folyóiratok cik
kelyeiben éppúgy, mint n gyűléseken,
társasösszejöveteleken és egyéb alkalmakkor elmondott kisebb-nagyobb beatédekben. Az iparügynek, az iparoktatásnak
és az iparosok egzisztenciájának emelése,
fejlesztése szintén jelszó. írnak és be
szélnek róla eleget, de még mindig
szinte tolni kell a kordélyt, hogy előre
mozogjon-mozduljon. A gyakorlati tan
műhelyekkel 25 -DOévvel sokatfoglalkoz
tak a szakkörük és abban az időben ily
tanműhelyeket több polgári fiúiskola
mellett állítottak föl; de mi okból, ma
gunk sem tudnánk e kérdésre most hir
telenében felelni, a legtöbb helyen rö
videbb-hosszabb kísérletezések után a
tanműhelyeket (lakatosság, asztalosság)
beszüntették Az úgynevezett felsónépis-
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Enyhe és hideg telek.

1731-ben rettenetes hideg uralkodott
Egy krónikás azt állitja. hogy e télen a bor
az Urvacsorájánál akehelybetöltés alkalmával
megfagyott.
Mindez azonban, mondja a krónikás,
csekélység volt az 1839—W-diki télhez. E
télen szent Mihály napjától, tehát szeptember
hó végétől, július 13-ig tartott a fagy s a
102 Fahrenheit-fok ( = 62
fok R. szerint)
napirenden volt. Hazánkat is megviselte ez a
tél. A nagy hó elborította az utakat és emiatt
a közlekedés szünetelt. Az erdőkből csak a
legnagyobb erőmegfe.-zités mellett és életve
szedelmek közt lehetett tűzifát a falvakba

T ö r ^ tépa^^rtraii CeUdOuiölkan, 10ÓQ
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bőven mutatja. Ma-már nem a fegyve
rek hatalma, hanem az ipar fejlettsége
bizonyít a nemzetek nagysága mellett,
önként kínálkozik az a kedvező alka
lom, hogy szakítsunk az eddigi tanítási
rendszerünkkel,
mert mi nem pályát
Érezzük Ausztria fejlettebb ipará
nak nyomását s mi még-sem teszünk választunk, amelyre hivatást érzünk,
hanem pályákra mintegy kényszeritte
"frmninlt fojUaatágáM glggal
tünk.
mintegy ráhajtatunk esataüi vagy
Mindinkább megérlelődik az a gon
egyébb
ajánlatok (protekció) folytán.
dolat, hogy gyermekeinket nem szabad
csak szellemileg, azaz egyoldalulag ne
Áz 1868. XXXVIII. t-e. 74. §-a
velni, hanem gyakorlatilag is, mert régi közoktatási törvényünk felemlíti a. me
közmondás azt tartja: 'Gyakorlat teszi zei gazdasági vagy ipartant, tekintettel
a mestert«.
a község és vidék szükségére.
gük'nél fogva képtelenek teremtő erőre
emelkedni, meit az iskoláinkban min
denre megtanítják Okét, amit tudniok
kell és nem tanítják meg arra, ami
nélkülaz életben meg nem lehetnek.

A franciáknál egyes iparágak már
E bajon nagyban segítettek az
XIV. Lajos király idejében magas ipari
színvonalon állottak és az állam gaz- életbeléptetett gazdasági ismétlő iskolák,
Hn inil-nr alrart majit agy Apponvi. majd
kagodasat nagyban elősegítetlek.
;
Igy volt: „Az udvari bútorok ki ínég egy Halász Ferenc, akik belátják,
rályi műhelye." (.Msnufacture royale | hogy — ezek mellett az iskolák mellett
de meubles de la couranne ). Itt ké — közgazdasági tekintetekből megbe
szítették azokat a iiiesierini'ivii bútor csülhetetlen .érték a polgári iskolák
zatukat a királyi udvar számára; ilyen ; mellett a gyakorlati tanműhely is. Mert
i műhelyek voltak a bútorasztalosok, szob mégis csak furcsa, hogy a városokban,
rászok, festők, aranyművesek, ötvösök hol — túlnyomó a lateiner, mgg az
stb. részére. Ugyancsak Bolbert, zseni iparos — gazdasági iskolákba iskoláz
ális miniszter, fejébe vette, hogy a zák be az iparos- és lateiner-esztály
tüköripart is megteremti. Ez az iparág gyermekeit, hogy paraszttá neveljék,
a 17-ik század közepéig kizárólag a ve addig a falvakból beözönlő főldipives,
lenceiek féltékenyen" őrzött titka volt, kinek kis földjét elvették adóba-és most
ezért híresek még ma is a velencei napszámmal tengeti életét, gyermekét
nem adja gazdasági iskolába, mert tudja
tüsrók.
j-,
-azt hogy ahol nincsen mező. rét, . ott
Ennek a magas, fejlettségű ipará
•nem lehel gazdaság s így azt ott nem
nak köszönheti Franciaország azt, hogy
is lehet megtanulni. Azért inkább tanít
Európábin az iparművészet terén ma is
tatja liát. Különbet akar nevelni belőle
vezérszerepet visz.
magánál, „de a fene is látott szürdolTisztáim kell jönnünk a gyakorlati
iuányon ezüstgombot."
szakképzés előnyeivel; az elméleti kép
zés hátrányait ugyanis az élet iskolája
Igy ^szaporodik nálunk a szellemi
u

szállítani. A farkasok oly vakmerőkké lettek,
hogy csapatosan törlek be a községekbe, nagy
kárt okozva a lábasjószágban.
Hogy milyen rettenetes hidegség uralkixlott az 1739—40-diki télen, mutatja az,
hogy a borszesz-hőmérőben egész a golyóig
sülyedt a folyadék s meglagyva. szétrepesz
tette azt, -:nu hideg levegőben az. ajtókon
levő csengők hangja harangozáshoz hasonlí
tott s a busz láb magasságból lebocsátott
vízcsepp megfagyva ért a földre.
Érdekes az. a följegyzés is, amely sze
rint l.ebus környéken oly mélyen be volt
fagyva á föld, hogy a halottakat nem lehetett
eltemetni és Almerk-uél a kövér földben több
lábnyi széles repedések mutatkoztak. A mezőre kibocsátott szarvasmarhát
1740-ben
május elején megbírta a jég s Potsdam meg.
Spandan közt még április havában is jégen
közlekedtek az emberek.
1740. turnus 10-én történt, hogy egy
részeg paraszt leeSett a lováról. Ez a sze
rencsétlen ember a. szántólóldjen elaludva,
éjjel keze-lába elfagyott; juUus 13-án pedig
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prolelárság. Régi igazságok ezek, de
reájuk kellett mutatni.
Éppen most, midőn a viszonyok és
a körülmények oly annyira megnehe
zedtek, volna égetőn szükség a gyakor
lati tanműhelyekre.

nyaukban mikor éloftépesa sajtó.
H Villiam.

Ez a kérdés ugy hiszem érdekelni
fogja azokat, kik a sajtó gombamódra
való növekedését tapasztalják. Ez ugyan
nem is helyes kifejezés, mórt hiszen nö
vekedésről szó sem leltet talán, hanem
termelökről, vállalkozókról.
Akik azt hiszik, hogy sajtót .teremttjiii áldozatuk nélkül Irhotoigos,—uzok
nagyon is tévednek. Különösen hazánk
ban nehéz a sajtót életképessé tenni.
Talán bármire szívesebben áldoz a kö
zönség, -mint a sajtóra. Persze, naiv'
vállalkozó az, aki az előfizetőkre számit
és "csak ezért alapit sajtót. Sajnos, ne
künk - nincsen olyan közönségünk, amely
s a j t ó r a előfizetni akarna.
Ha valamelyik sajtó kimúlást szen
ved, még csak részvéttel sincsenek iránta,
sőt talán észre sem veszik, hogy létezett.
Még csak ugy tudnának emlékezni egy
létezett . ajtóriM, ha egy igen speciális'
nyilvántartott temető volna, amelyben
jelzőtáblák hirdetnék, hogy itt nyugszik
X Y hírlap,- alapíttatott 1909. február
1-éii, kiszenvedett kínos, szenvedéssel
190.9. március 1-én". Gyászolja," siratja
a kiadó és a nyomdász.
És a közönség halottak napján el
vonulna egy ilyen szomorú sírhant előtt,
busán mondhatná: aSzegény kicsiny fé
reg, nem tudott megnőnie És nem is
lellet azon csodálkozni, ha egyesek előre
meg tudják sejteni az újszülött sajtó
utolsó napját.

hatalmas dér fedtaa mezőket. Ebben az év- — J u ^ o j i k é p p f i i L _ iiájjinlL a_ aajtót
ben — egy akkori ornithologus (madártannal legjobb ugy megcsinálni, hogy abban
foglalkozó tudós) állítása szerint — az is minél több kép legyen s ekkor még vamegesett, hogy a gólyák megérkezésük után plószinü, hogy »képes mególni. Például
visszafordultak. Némi kis takarmányt csak van egy forgalmas képes hetilap.Érdekes
augusztus végén lehetett szerezni s egy cso- j azonban, hogy Hz előfizetőknek legnagyobb
mag szénának az ára, mely azelőtt egy tal- jmennyisége csak azért járatja a lapot,
lérba került, husz tallérra csökkent föl s e hogy a képeket -megolvassa és a betűket
drága pénzen is alig volt kapható.

megnézze.

jt

Magyarországon szintén számol abKi olvas ma y
normális (rendellenes) tél volt a 18-ik szá- l
Kinek kell ina irodalom ?
zadban épp ugy. mint a mostaniban. Voltak |
Még majd vesztegetnek időt arra
esetek,amikor a madarak röptükben megfagyva | is, hogy olvassanak. Tehát nincsen ol
élettelenül estek le a földre. Előfordultak v i  vasó publikum. Dehái mégis annyi firkász
szont olyan telek is. amelyek nem éppen a megél az újságírásból. Hja, ez már más
rettenetes hidegség, min, inkább vizbőségükj Wrdés. ffiszenT a k ó r i s t a í á n y T s f ó n ^
altat TüntekTT
Rendellenes telek voltak az 1752,1754
1775, 1783, 1789, 1795 és 1799-dik években.
Az 1775. év február hava. 17-én á Duna víz
állása elérte a 18 lábat. Pesten. Budán és
Óbudán a Duna vize kiöntött és az utcákon
csónakkal közlekedtek az emberek.
'
(Folyt köv.)

megél. Xutonjár, pazarul berendezett
lakást tart stb. pedig csak 30 forint a
havi gageja. De csakhogy vannak ám
olyanok, akik abból élnek meg, amit meg
nem irnak. Igen. Ezt olyan nehéz meg
érteni ? Egyszerű nagyon. Ezt kérem szé
pen revolver journalisztikának nevezik.
Ezek persze azért honoráltatják magukat,
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hogy írásaikkal a nyilvánosságra ne
hozzanak valamit. Például, ami Dániában
— mint szokás mondani— bűzt okozna.
Méltóztatnak már megérteni.
Továbbá lássuk csak a sajtót az
adminisztratió oldaláról és mitidjártészre
fogjuk venni, például a közgazdasági ro
vatban leközölt sok-sok komüniket, a
bankok, a részvénytársaságod stb. kimuUtáaaM Pora-o «, l i ,
j j At„ló
m
vannak még a tömeg hirdetések. No
lám, itt a megoldás. Most már tudjuk,
hogy melyik is az a lapfentartó ele.n.
A hirdető, az átalányozó. A sajtó csak
ilyenformán lehet életképes, ha minél
több a hirdetője és az általányozója.
Hát rendben van ez igy ?
P t

v

nyl

A világ vége.

rek a halálfélelem. gyOlré.-étől felocsúdtak,
aztán leiette elszégyelye magukat a jövendők-'
nek való okulásul több rendbeli krónikába
szi'dték, hogy milyen ostobaságra követtek el,
amikor egy bolond szavára eltudták hinni,
hogy vége lesz a világnak.
Azóta több elmúlt mar ezer esztendő
nél. Nagyon is haladt a világ. Bámulatos ta
lálmányok mutatják az emberi elme nagysá
gát. Ma már minden faluban vau iskola és a
l'ölljvek sot-jMiusitájruul iiiiniku m i b u mtm
nyitva van a tudománynak kincsestára. És a
haladó idő, a müveit emberiség, a régi bizo
nyító írások még mindig nem elegendők arra,
hogy egy-két kótyagos fejű ember anélkül,
hogy ki kacagnák, hirdetni ne merje a világ
végét. Azért mondjuk mi, hogy a baboca
szinte kiirthatatlan az emberből és valameddig
az emberi ész, a természet minden titkát
ki n. m fürkészi, a babona élni ésburjánözni
fog. Sőt talán még azontúl is.
De mit is mond a tudomány arról az

Nem komoly a dolog és minden okos
ember megcsóválja a fejét amikor hallja, de
mégis fontoskodó Öreg anyókák itt-ott elhul
latják a maguk babonás ostobaságát, hogy ez
évi május 22-én vége lészen a világnak. És
mindjárt meg is mondják, hogy miért lesz
vége Az az üstökös csillag, amit a tudósok e
napra jövendölnek, menykö üstökével oly kö
zel érinti a földet, hogy minden ember, állat
és vövény el fog pusztulni

üstökösről, amely május 22-én a légkörben
is fel fog tűnni. A tudomány azt mondja,
hogy ennek az üstökös csillagnak a fénylő
üstökében tényleg mérges, pusztító, úgyneve
zett ciángázok vannak, csakhogy ezek a földre
abban a percben veszélytelenekké válnak,
amikor a fold lelett j ó néhány ezer méter
magasságú levegőréteggel érintkeznek. Mert a
ciángázok a levegővel érintkezve, ezek ártó
vegyületei felbomlanak alkatrészeikre és az
Talán haladtunk, talán vagyunk már üstökös csillag teljesen veszélytelenül surran
annyira, hogy az öreg anyókák erre a kép át a hatalmas levegőrétegben. Nem kell tehát
telen beszédére csak nagyot nevetünk Hiszen félni, nem kell tehát hinni, hogy a világnak
a Hallév-üstökön minden hetvenhat esztendő vége lesz és hogy ha olvasóink talán hallot
ben látható áz öreg föld közelében és ha az tak volna erről az ostoba babonáról, ha erről
öreg anyókáknak igazuk lenne, egy pár ezer beszélgetnek világosítsák fel azokat ahiszékeszer m á r belepusztult volna a világ áz üstö nyeket, akik az ilyen mende- mondának, az
kös járásába. Ebből kétségkívül az tűnik k i , ilyen nagyon régi babonának ma is hitelt
hogy minden ostobaság és babona kisebb- adnak. Azt bizonnyal el lehetne mondani,
nagyobb erővel, de feléled. Rossz májnak hogy a világ vége még mindig nem érkezett
szokták azt mondani, hogy némely túlságosan el, noha az emberek viselkedésükkel, egymás
beszédes öregasszony nyelvét bottal sem le iránt való szerencsétlenségükkel már régen
hetne agyonverni. Hát ez nem igaz. De az megérdemelték volna azt. Oktassák arra em
már aztán igaz, hogy az emberi babonát nem bertársaikat, hogy mindenki dulgozzék és
lehet agyonverni, mert hiszen ha milliószor töltse be hivatását Azt pedig, hogy Isten
rácáfol a babonára a valóság, mindég fognak mikor látja jónak annak a .világnak az el
pusztulását, melyet teremtett, bizzák csak rá,
akadni korlátolt emberek, akik a "babonát
tudni fogja ő azt az időt, mikor szűnjön még
elhisijkr —
•
ezen az öreg fötdön minden emberi társada
A tudomány világossága nem kedvez a lom, minden alkotás, minden emlék. Az ember
babonának és hivői napról-napra fogyatkoz r-or.-ául az adatott, hogy •küzdve-küzdjön és
nak, de hogy a babona örökösen csak régi bizva-bízzon.«
nótát fuj, az is bizonyos. Fel van jegyezve
és igen nagy tanulságul szolgál az emberiség
nek, hogy amit most csak elvétve terjeszt a
Levél egy barátomhoz
babonás képzelet, a világnak ez évi május
Boldog ha vagy, áldd sorsod érte,
22 én való elpusztulását, azt a 999. évben
Jó Nemtődnek kegyeltje vagy.
milliók és milliók elhitték. Fel van jegyezve
Ha p.dyádon virágok nyílnak,
az is, hogy az a babonás hit, hogy a világ
S szerencséd oly Irigyelt nagy,
elpusztul, akkor sem vezeklésre, bűneink meg
Hpgy, mit régen hinni sem mertél,
bánására vagy általában szomorúságra adott
Most egyszerre nagy ember lettél:
alkalmat, hanem azok, akiknek úgyis szük
'Ezen örülök végtelen!
határra volt kiszabva életük, mohon habzsolva
ittak az élet gyönyörűségének nagy poharából
és soha olyan ('iínora-díliólll Kelti »uU**-fl4-«
dön, mint a krónika megírja, mint ebben az
esztendőben. És mikor elérkezett a nap, mély
végét jelenlétié voina a világnak, — nem tőr
tént serami olyah,. amire az életükért sóvárgó
emberek rettegve grwdoHs*. A nap- rendesen
felkelt, rendesén nyugovóra tért és az embe
,

1

l,a>l én csak közlegény maradtam.
Nem sodort a rohanó á r
Sütkérezni, hajlongni fényben.
Nekem elég egy-egy sugár,
Szerény pályám tüskés mezején
Nyugtatni keblem éltem delén:
Munkáin legszebb jutalma ez.

3. oldal.
-

' Ma felszinesMi mulatós: az a divat I
Hajlongani, fennen beszélni,
Ez mind erénv: sikert arat!
Köny, verejték hadd hulljon porba!
Dgy sem jöhet mindenki sorba
A tülekedés mezején!
Lásd! a kis méh nem tör magasba,
S a hangya váránál marad.
Dolgozni I
serényen:
Ez őneki nyugalmat ad.
Felhők ölén gyakran vihar dul,
Mézet-adó pázsit nem virul
Égben-néző orom felett!
l l 0 z é r t

•

Üdvözöllek, pályád zenitjén!
De egyszersmind búcsúzom is.
Nagyravágyás szived ne bántsa,
A játszi-fény sokszor haraisA hü munkást, — légy bármily sorba,
Emeld fel és ne hagyd a porba:
IflY Iniei ptilyáH riie«- namm.1
|

I Szatmar . .

Varga Béni.

A celldömölki jelölés.
— Levél a szerkesztőhöz.

Igen tisztelt Szerkesztő

—

Ur!

Becses lapjának pár héttel ezelőtt
megjelent egyik számában Kossuth Fe
rencnek egy levele közöltetett, amelyben
tudomásul veszi dr. Ostffy Lajos jelöltetését. E levél eredetére nézve az igaz
ság érdekében a következőket tartom
s z ü k s é g e s n e k nyilvánosságra hozni. .
A celldömölki választókerület füg
getlenségi pártja a képviselő jelölést már
-régidótöl fogva akként szokta megejteni,
hogy összehívta az úgynevezett végre
hajtó vagy. nagy bizottságát, amely a
pártvezetőségből, tudniillik elnök; alelnö
kök, jegyzők és az egyes községekből
megválasztott bizalmi férfiakból áll. Ezen
bizottságot a párt Celldömölkön nem
régen tartott közgyűlésén ismételten újra
meg is alakította.

.

A képviselőválasztások közelségére
való tekintetből a párt elnöke dr. Por
koláb Mihály, a pártvezetőséget január
hóban értekezletre hívta össze, amelyben
két jelölt ajánltatott és pedig dr. Maróthy László és dr. Ostffy Lajos. A
vezetőség többsége dr. Ostffy mellett
foglalt állást. Én. mint a párt egyik al
elnöke, az értekezleten azon előterjesz
tést tettem, — hogy mivel mi, alig egy
páran mint a vezetőség tagjai ugy sem
vafl^Hnl;^jogosítva a - jeiöiéá aoigaoan
döntő határozatot hozni, s igy esetleg
valakit a párt" többségének a nyakára
erőszakolni, mert a képviselőjelölt szemelyeueK- megaiiapiiástt

a

páti

nagy

10. szám.

. ...

easss
A kecskédi Rábahidak átvétele. A
kecskédi rábahidak á t v é t e l é t hó 3-án volt
tartozik — az elnök hívja össze a ne
Vasvármegye" képviseleteben Radó Gyula dr.
vezett bizottságot és ez döntsön a kér Szükségesnek tartottam ezt a nyilvános főjegyző, Somogyi Miklós tiszti főügyész,
ságra hozni, mert Maróthy
személye Hvozdovits Antal műszaki tanácsos és a já
désben.
nem
szorult
ugyan
arra,
hogy
mellette rási lőszolgabiró jelenlek meg a helyszínén.
Arról, hogy az értekezleten történ
A celldömölki járási útügyi é s mező
hírlapi
reklám
cikkeket
Írjanak,
de az
tek Kossuth Ferencnél, mint a központi
gazdasági bizottság szombaton tartotta ülését,
igazság
felderítése
mindenkinek
erkölcsi
vezetőség, elnökével közöltetnek, említés
amelyen a járásban tartandó apaállatok vizsegyáltalán nem történt, s igy ez jogosan | kötelessége, annál inkább nekem, mint gglatáBlt haiárideiét állanitolták meg.
Biztosítási képviselet. Amint halljuk,
nem is volt oda bejelenthető; de ha ITpárt egyik atelnöTt^né67~ai£i e tisztséegy népszerű életbiztositö-társaság helyben is
már közöltetett is, az igazság érdekében génél fogva a párttal szemben köteleképviseletet fog szervezni, amely által az
a kellő terjedelemben kellett volna kö zettségekkel tartozik.
illető képviselő havonta 3—400 korona mellék
Kiváló
tisztelettel
zölni, hogy dr. Maróthy László jelöltejövedelemre tehet szert Azok, akik e kép
Dr.
Hetthessy
Etek,
téséról a központ szintén tudomást ve
viseletre pályáznak, küldjék be ajánlataikat
a függ. Kossuth.párt alelnöke.
hetett volna.
•'
• Képviselet 2005« jelige alatt Blockner J.
hirdető irodájába, Budapest, IV. Sütő-utca 6.
Igy történt aztán, hogy a párt el
A ker. b e t e g i e g é l y i ö pénztár ellen.
nöke a központi vezetőségnek csak Osift'y
A betegsegélyző pénztárak ellen- általában
jelöltetését hozta tudomására, Maróthy
sok panasz merült m á r fel s e panaszokkal
jefóltotését pedig egyszerijén elhallgatta.
a sajtó 13 behatóan foglalkozott—Ugyiatszik
8 egyszersmind Kossuth Ferencnél Ostffy a mult vasárnap Szombathelyen a Sabaria nem nagy súlyt fektet a pénztár a kiadásokra,
részére ajánló levél kiadását eszközölte ki. szálló nagytermében megalakult. A népes a bevételeket ellenben kétszer, is szeretné be
gyűlésen a lelldömölki járásból is nagy hajtani az iparosokon. Mindezekből bátran
Miután ezekből láttam, hogy a párt
számmal jelentek meg a párt tagjai. A gyű
elnöke • vezetőség "egy restének tndtá- lést Ernuszt József, dr., volt főispán vezette, következtethetünk arra, hogy a pénztárnak
eredeti célja messze eltért amaz iránytól,
val, ily módon a párt választmányának aki hosszú beszédet intézeti a lelkes párt
melynek iutentiója a betegek segélyezése. A
valóságos kizárásával
igyekezett Ostffy tagokhoz, akinek javaslatára, miután őt ma visszásságok
megszűntetése ellen egyesek
jelöltetését a pártra ráerőszakolni, nem j gát a varmegyei nemzeti munkapárt elnökévé hiába szólaml.mak fel, mert a bajon senki
vártam tovább, hanem bejelentettem dr. j egyhangúlag kikiáltották, megválasztották al sem segít Most midőn az állapotok tűrhetet
elnöknek Nagy Jenőt és Okolicsányi Dénest, lenné váltak; az iparosok egyszerre megmoz
Maróthy jelöltetését Kossuth Ferenc párt- j
titkárrá l.ingauer Albin szerkesztőt, pénztá dulnak s közös erővel lépnek akcióba. Mint
elnök urnák, ki a jelölést tudomásul j
rossá • Rauscher Miksa tnüépitől, jegyzővé
véve, hozzám a" következő levelet intézte: (jeist Jenőt és ifj. FöTSter Oltó szolgabírót. értesülünk, a helybeli ipartestület tagjai ma
délelőtt.11 órakor a városháza tanácstermé
ApátVálasztáS. A halálozás foh tán ben közgyűlésre jönnek össze, hogy á bajok
i£re>i tisztelt alelnök ur!
megüresedett celldömölki apátság betöl orvoslása iránt teendő lépések felelt tanács
Válaszul hozzám küldött megkere- tésére Hajdú Tibor - tlr. pannonhalmi kozzék. Igen üdvös dolog lenne, ha a testü
sésérc és bejelentésére, van szerencsém főapát március 18-ra tűzte ki a válasz leti tagok kivétel nélkül megjelennének' e
önnel tudatni, hogy Berzsenyi és Por- tás napját. Eddig három jelült van. Még gyűlésen s ott mindenki előadná sérelmeit,
koláb pártelnök több nappal, inielótt pedig Lingl Valérián balatonfüredi igaz mert a vezetőség csak igy - járhat el ez ügy
ben közmegelégedésre.
Maróthy jelöltetéséról hirt kaptam volna, gató, /.oltványi Irén pannonhalmi főis
Köszönet A celldömölki ipartestület
nálam, mint a központ elnökénél Ostffy kolai ',anár és Hollósy Bupert esztergomi
temetkezési alapja javára a Kemenesaljái
jelöltetésének elfogadását szorgalmazta, igazgató.
Közg. Hitelbank 20 koronát adományozott,
melyérrköszönetet mond az ipartestl'let el
aminek természetesen nem volt semmi
Eljegyzés. Weisz Malvin úrhölgyet, a nöksége.
okom eleget nem tenni és a számára Gayer-házban levő izr. étkezde tulajdonosát,
Hirdetés. Egyik vasmegyei lapban o l 
kért ajánlólevelet ki nem állítani. Azon- eljegyezte Lebovits Sándor Nagytapolcsányból. vastuk az alábbi hirdetést:
Uj egylet alakulása. Landler Samu
ban, minthogy a párt központjának álJóhangu kortes, ki ebben a minőség
ben m á r szép sikerekre hivatkozhat, a nép
landó és megváltozhatatlan elve az, hogy helybeli kereskedő ma délelőtt 10 órára a
nyelvét kitűnően érti, pompásan iszik, ve- •
amidón pártunkhoz tartozó két jelölt áll városháza tanácstermébe értekezletre hivtá
össze kereskedőtársad, melyen a celldömölki
rekszik, hű és megbízható, felajánlja szolgá
egymással szemben, a párt központja
kereskedő-egylet megalakítása felett tárgyalnak.
latait a választások alkalmából. Szíves meg
teljesen semleges marad, ebből kifolyó
- As apátsági templomban az eddigi
kereséseket .Ram kell bízni< jeligére a
lag, ha tudtam volna azt, hogy a ke kevés pad számát — értesülésünk szerint —
kiadóba.
rület egy része Maróthyt lépteti fel pár mintegy 10 darabbal meg fogják szaporítani.
Parasztlazadás tőrt ki Szan-Marino
tunk programmjával, az említett ajánló Igy öreg anyókáinknak nem kell majd talán köztársaságban egy uj adó behozatala miatt
levelet éppen ugy nem adtam volna meg. álldogálni, ha a fiatalság el is foglalja az
A magyar szent korona-emlék fölava
eJdig használatban volt padokat. — Ugyan tása Rómában a lateráni székesegyházban
mint aliogy Maróthynak" nem adhatok
csak az. apátsági templomban a jelenleg gége
most hasonértelmii levelet, mert mimlakét huzalban szenvedő öreg orgonát a legnagyobb Szilveszter pápa sírjánál folyó évi április hó
16 án lesz. A küldöttségben részt vesznek: 0
jelölttel szemben egészen egyenlő maga valószínűség .szerint uj orgona frigja^jerjközefelsége a magyar király képviselője, a püspöki
tartást kivan a központ követni, semle- lebb fölváltani.
kar számos tagja, a szerzetes rendek és szá
A celldömölki kaszinó március 16-án mos^ egyházi testületek képviselői, hazánk
•fMMigfl a létfteljfiafíhh,,
Trehdktvüll közgyűlést fstt.""'A ' közgyűlésen a"
tartant óhajtja és bármelyik jelölt lesz kaszinó megbízásából Gácser József plébános MírToTUvő' ^ézm'é'tffelneit' klIMAKUf "t*'
egyes résztvevők is. Az Orsz. Kath. Szövetség
megválasztva, pártunk a
megválasz emlékbeszédet mond a kaszinó elhunyt dísz(Budapest, IV. Ferenciek-tere 7. szám) a rész
tottat örömmel fogadja.
tagjáról: Szentimrey Mártonról.
letes programi n o i az érdeklődőknek megküldi'
Hirtelen halál. VonöczkOn egy Jánosa és jelentkezésüket ápr. l - i g elfogadja. Fizet
Hazafias üdvözlettel vagyok
Erzsébet nevű 6 éves kis leányka hirtelen nek az utasok teljes ellátásért és utazásért
—"-•—;—^—
tisztelő igaz híve
meghalL- Hogy mi idézte elő váratlan halá az I . osztályon 270 K, a I I . osztályon 220 K,
Kossuth Ferenc, elnök.
lát, a vizsgálat,logja kideríteni.
a UI. osztályon 150 K.
végrehajtó bizottságának a

hatáskörébe

Azt hiszem, a fenti levél eléggé
megvilágítja az általam rajzolt képet.

H I R E K.

taiaúm^ÍBaas.

.... KEMENESALJA
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Vármegyei hirek. A törvényhatóság
2-án búcsúzott el Bezerédj István dr. főis
pántól. Az alispán elnöklete alatt tartott rend
kívüli kOzgydlesen Horváth István prépost
kanonok a tőle megszokott ékesszólással mél
tatta a volt főispán erdemeit, amelyeket a
vármegye érdekében, továbbá a kultúra és a
kőzjótékonyság terén szerzett A távozó fő
ispán búcsúzó levele, valamint Horváth prénosi-kanonok beszéde a jegyzőkönyvben meg
örökíttetnek. Közgyűlés után dr. Bezerédj a
küldöttséget fogadta. Délben a tisztikar ebé
det adott tiszteletére. — Az uj főispán kúie-rezéséröl szóló királyi kézirat igy hangzik: A
belügyminisztérium vezetésével megbízott ma
gyar miniszterelnököm előterjesztésére Békás? y
István dr. földbirtokost Vasvármegye főispán
jává kinevezem. Bécs, 1910. febr. 24. Ferenc
József s. k.. Gróf Khuen-Héderváry Károly
s. k. — A beiktató váimegyei közgyűlés márc.
12-én lesz ezen tárgysorozattal: 1. A niiníízteri leirat Jölolvasasa. 2. Egy küldöttség a
főispánt meghívja. 3. ünnepi istenlisztelet a
pűspöíi székesegyházban. 4. A beiktatási
ünnep folytatása. 5. A főispán üdvözlése,
melynek elmondására Nagy Jenő -nyűg. főis
pán kéretett föl; a tiszti ar részéről a megye
főjegyzője, ennek akadályoztatása esetén Pekker
László árvaszéki ülnök üdvözli a főispáni.
Báró Hatvány Béla. A király a pénz
ügyminiszter e'őterjeszlésére báró HalványDeu'sch Bélának az Osztrák-Magyar Bank
főtanácsosává az alapszabályszerü egy évi
időtartamra a nevezeti bank részvényeseinek
rendes közgyűlése által történt megválasztását
helybenhagyta.
Elolvadt a — léggyár. A fővárosi ta
nácsnak legnagyobb gondját most már a jég
beszerzése okozza. Elképzelhetetlen bajokat
vonna maga után a jég hiánya. Minden ve
rem üres, a jéggyárak pedig csak a mini
mális szükségletekét tudják fedezni. Ilyen v i 
szonyok között a tanács is tanácsra szorul.
Igy egyesek ajánlották már uj gyárak fel
állítását, mások pedig a krajnai jég behoza
talát. Mindkét terv nehézményekbe ütközik,
mert a gyárak legjobb esetben is c.-ak július
1-én kezdhetnék meg az Özemet, a jégimport
pedig oly költséges lenne, hogy szinte meg
fizethetetlen áru volna a jég. Mig tehát a fő
város a bekövetkezendő bajoknak már most
iparkodik elejét venni, addig mi közömbösek
vagyunk a jég fontossága iránt s egykedvűen
nézzük, miként töprenkednek a vendéglősök.
Pedig a jéghiány nem annyira az ők, mint a
mi bajunk fog lenni, a közöuségé. A jelek
most már arra mulatnak, hogy a jéggyár
felállításának tterve megbukott s hogy e gyár
épen ugy elolvadt, mint az a jég, amely még
meg sem fagyott. A Ganz-gyár 5 éves szerző
dési ajánlatát ugyanis a mészárosok és ven
déglősök nem fogadták el, sem pedig nem
vál'altak kötelezettséget napi 70 métermázsa
fogyasztásra, hanem csak 25-re. Igy tehát
alapos kilátásaink vannak arra, hogy az égető
nap beyében
sört iszunk és párolgó fagylalttal fogjuk magunkát üdíteni.
f n r r r t

Hofherr és Schrantz budapesti
hírneves gépgyára celldömölki raktárá
nak hirdetését mellékeljük jelen szá
munkhoz, melyre a közönség szíves
figyelmét felhívjuk.

^

. Vasvármegye nem njoncoz. Vasvár-"
megye alispánja Radó Gyula főjegyző szigo
rú rendeletet adott ki a vármegye összes
katonaügyi előadóinak, a melyben felelősségre
vonás terhe mellett megtiltja, hogy a külföl
dön (Auszliában) tartózkodó magyar honos
állitáskötelcseknek tartózkodási helyükön le
endő állítására engedélyt adjanak, illetőleg á
vonatkozó állítási lajstromokat az osztrák ha
tósághoz átadják mindaddig, mig az 1910.
évi ujoncjutaiékol á ni85gyarT5rvényhöz'ás"
meg nem szavazza.
A tavasz. Valóságos tavaszi idő kö
szöntőit reánk. Megkezdődött az egész járás
területén a szántás, vetés, a szőlők megmun
kálása, a gyümölcsfák tisztogatása. A mezei
gazdák szép .reményekkel néznek az idei
gazdasági év elé, amennyiben azt mondják
az őszi vetések szépen fejlődnek s ha széles
időjárás nem következik, a mély téli hosszas
csapadék növeli a terményeket. Csak a korai
ahmi.lois irU amliin IteZ.hh n» l*gy (önkr*
f

szép reményeinket
Jellemző. Járásunkhoz tartozó egyik
község iskolájában a tanítónő észrevette, hogy
egy tanítványa a pad alatt valamit olvas.
Elvette tőle a könyvet, megnézi, hát látja,
hogy szerelmes levelező. — Ez nem neked
való, hanem a tűzre! Mondja a pompás ta
nítványnak és ezzel a kályhába dobta a
könyvet Ámde a- könyv vastag lévén, nehe
zen kapott lángra 8 midőn a tanítónő oda
küldött a kályhához egy Uul, hogy piszkálja
meg s a könyv lobbot, vetett, igy szól a ttu:
kisasszony, lángol a szerelem! . . .
Gyümölcsészeti tanfolyam. A loldmivelési miniszter tudatja, hogy folyó évi áp
rilis l l - i ö l 20-ig Keszthelyen a gazdasági
akadémiában, április 15-től 24 ig Tordan az
állami kertmunkás iskolánál és május 2-tól
11-ig Lőcsén az állami kertmunkásiskolánál
gyümölcsészeti tanfolyamot fognak tárta:.i.
A tanfolyamok célja, hogy a fiatalabb és a
fatenyésztés iránt érdeklődő tanítók a fais
kolakezelésben és gyümölcstenyésztésben ugy
elméletileg, mint gyakorlatilag kiképzést nyer
hetnek. Minden egyes tanfolyamra csak 16
tanítót vesznek fel az állam költségén, ezek
egyenkint 30 korona utazási átalányt és napi
4 korona ellátási dijat kapnak. A kérvénye
kel azoknak, akik Keszthelyre folyamodnak,
március 20-ig, akik Tordara folyamodnak,
március 25-ig és akik Lőcséra folyamodnak,
április 20-ig kell beadniuk a földművelésügyi
miniszterhez.
Halálozás. Magyar László nyugalma
zott felsőpalyi r. kath. kántortanító március
t-én 69 éves korában Felsőpalyon meghalt
Gyermekei és kiterjedt rokonság gyászolja
Mult csütörtökön nagy részvéttel temették el.
Iparkamarai választások. A soproni
kereskedelmi é iparkamara tagjainak meg
bízása az év végén lejár és igy a kamara
tagjainak megválasztása ez év őszén, fog
megtörténni.
Lopás -a postán A káldí pogtnmester
már többször is észrevette, hogy valaki néhanéha kisebb csomagokat orozva elemelget;
végre letten érte saját 13 éves szolgálóját,
aki beismerte, hogy ismételgetve is lopogatolt ruhanemüeket és nyalánkságokat Följe
lentették a bíróságnál.
s
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Magyarország tejgazdasága. A mult
évi álUtösszeirás szerint szarvasmarhaáűományunk kerek számban 6 millió darab, ebből
majdnem a fele tehén, s igy egy négyzet
kilométerre kétezerszáztizenkilenc szarvas
marha j u t Ha ezt az adatot összehasonlítjuk
a tejgazdaságokban fejlettebb országokkal,
akkor azt találjuk, hogy Németországra öt
ezerötszáz, Dániára négyezerhétszáz és Ausz
triára háromezerszázhatvan szarvasmarha jut
egy négyzet kilométerre. A fejlődés azonban
.évről-évre-nagyobb eo,,nagyobb. •
gon tejgazdasági termelés mindössze tizennégy
éves és máris van az országban legutóbbi
állatszámlálás szerint, másfél millió pirostarka
és.borzderes tehén, hétszázhetvenezerhárom
száz magyar tehén ugy, hogy átlagos tejter
melésünk literekben két és fél milliárd, amely
literenként átlagos 11 fillér értékesítéssel két
száz és fél millió koronát tesz ki. Az utóbbi
három évben a szövetkezetek száma százzal
szaporodott A szövetkezeti fejlődéssel pár
huzamosan az üzleti alapon való. szervezke
dés is egyre inkább tért foglal. A falusi tej csarnokok száma rövidesen eléri a szövetke
zetekét, melyeknek bevétele a mult évben
tízmilliót meghaladta. A legutóbbi években
mutatkozó szárazság nem kedvezett a takar
mánytermelésnek, midazonáltal nem követke
zelt be az, amitől illetékes körökben féltek, a
tejgazdaság visszafejlődése, sőt ellenkezőleg,
ezen a téren nap-nap mellett nagy és állandó
fejlődés mutatkozik.
Krónika. A király gróf Zichy Jánost
vallás- és közoktatásügyi miniszterré, Jakabffy
Imiét pedig belügyminiszteri államtitkárrá k i 
nevezte. — Beck Lajos a körmendi válaszlókerüle orsz. képviselője újra föllép. — A
szombathelyi kereskedők az uj vasúti tarifát
sérelmesnek találják, különösen akik a kül
földdel és Ausztriával vannak összeköttetés
ben; ez a sérelem — szerinlök — a gazdá
kat is érinti. — Vasvármegye uj főispánja,
Békássy I s t v á n dr.; a mult héten meglátogatta
István Vilmos dr. megy éspüspököt Az eddigi
megállapodások szerint uj főispánunk ünnepiét
beiktatása máicius 12-én lesz, a vármegyei
közgyűlés mán következik a küldöttségek
tisztelgése, végűi a főispán lakomája a Sabária-szallóbaii.— Idaho, északamerikai állam
ban a hólaviná egy egész falut és a Pacificvasut ötven munkását valamint egy szállót
300 utassal együtt eltemetett; csak kevés
embert sikerült megmenteni,'
Rétid hirek. A nemzeti munkapárt
Sárvárott megalakult; elnöke Radó Lajos. —
Kilátás van arra, hogy Szombathelyen egy
belga aviatikus repülőgépen a levegőbe föl
száll; ha a hír ténnyé válnék, vármegyénkből
ezrével mennének Szombathelyre, ami a vár
megye székhelyének roppant nagy idegenfor
galmat biztosítana. — A rábaszentlamási r.
kath. osztálytanítói állásra pályázatot i intet
nek. — A Radáoyi Emil lemondásával meg
üresedett vármegyei árvaszéki elnökhelyettesi
tisztségre Geiger f/nac árvaszéki ülnököt vá
lasztották meg. — Úgynevezett jeruzsálemi
ima-formával árasztják el vidékünk, sőt az
egész vármegye kath. vallású lakóit, hogy az
.aggodalmaskodó lelkeket megtévesszék; babona
az egész, azért azokat csak meg kell semmi
síteni. — A belügyminiszter a kiván
dorlás megakadályozására Léka és Borostyánkő
állomásokkal határszéli csendőrőrsöt szerve
zett — A kőszegiek szép erdőiket állami
kezelésbe akarják adni.

Elgázolt kutya. Tegnap délelőtt egy
Celldömölkön áthaladó automobil a Központi
kávéház előtt elgázolta Simon Sándor kutyáját.
Göböly kiállitás. Krausz Mihály hely
beli mészáros Pfeiffer Ottó vönöcki nagy
birtokos hizlaldájából egy simenthali vörösUrka 3 éves kihizlalt -gőbölyt vett, mely
körillbelal 1100 kilogramm sulyu. A gőbölyt
kedden délben vezetik a Korona-szálloda elé,
hol délután 2 lirakor lefényképezik és vezetik a vágóhídra. Hasa este már a Kossuthutcai huscsarnuk kirakatában lesz és kilogramját 1 korona 20 .fillérért a közönség be
szerezheti.

Szilaj szerelmi szózat arany valamihez/
Amit az emberi nyelv nappalnak nevez,
S melyért minden eped: tenyő, hogy

CSARNOK.
Chantekler.

[törzsén,
A görbe gyökerek "feltúrta gyalogösvény
Mohaszönyegén; a zab gyönge szárleveléo,
A Nap kelte.
A legkisebb kavics legkisebb szemcséjén.
Rostand világhírre enielkeJett drámája II. fel
vonásának UL jelenetéből a-1.•pelragadóbb, legpoétikuDalom dala mindnek, ki gyászolja éjszakán át
aabb részt van alkalm.nk az eredeti szépségeivel ver
Fényét, szi'nét, tüzét, gyöngyét és bokrétáját
sengd fordilAsbsn közölni.' A fordüás J á a a t l flaszter
JjKiáltásomban esd a harmat megeste rét,
váL püspök, nagyprépost aratott tollal eueseri:

A Kakas.

" . . '.

Hogy ékesítse végre minden fűve hegyét
Egy-egy piciny szivárvány. E szózatban az erdő
Nyílásaira egy-egy fényes foltért köt.yörgő.
E kiáltás, mely rajtam keresztül át
Tör a kék égbe föl hallatva-jajszavát,
Szava mindannak, ami mélységnek lakja me
llyel,

Nézz végig rajtam, Fácán s ha szemügyre
..
[veszed.
Csalás gyűrűkkel. Mar hetek óta be Ajéermelem, taláu feléri majd eszed,
szélték, hogy a vidéken egy Weirz Pál" nevű Hogy ki és mi vagyok? Körvonalam elárul,
csavargó, faluról-falura járva rézgyűrűket árul Hivatásomra ismersz a testem alkatárul.
arany gyanánt A hir a jánosházai csendőr Nézd, mint a trombita, teremve ugy vagyok, Megfosztva napvilágtól s nem tudva mily bűnért;
ség fűiébe is eljutott és igy kedden jánoshá- Mint eleven vadászkürt görbére hajtva, hogy A fagy száll, félelem, unalom benne mind,
zan elcsípték. A nyomozás még folyik.
Kerengjen bennem é.-. uiat ugy törjön a hang. Kinek elszedte az éj szerszámját, fegyvérit:
A .rózsa mely remeg sötét magányban ülve,
~, Fér ágy kaple j M E VRaKtmtoústá- -Rendeltetésem ez, luittt úszás a halnak.
perben fog ítélkezni legközelebb az egyik bu Várj! . . . S tudd meg, hogy kevély s lürel- Száradó széna, mely kívánkozik a csűrbe;
dapesti járásbíróság. Deutsch F. Károly, a
[metlen vagyok A rozsdásodni kezdő kasza, sarló, melyei
közismert szabócég főnöke, hónapokkal ezelitt
Aratólány, kaszás a tűben kint feledt.
S ha karmaimmal a fűben kapargatok,
az Országos Iparegyesület közbenjóttévrl, te
Mind, ami szép, fehér es unja, hogy nem
kintélyes pályadijat tűzött ki egy oly termi Azt hiszed, hogy az itt most valamit keresgél
[ragyoghat:
nus technikusnak, mely lehetőleg szabatosan
A Fácán.
",
Es minden faja a sok ártatlan baromnak,
kifejezze cégének azt az intencióját, hogy a
nála kapható kész férGruhák tökéletességűkben Noshát szemet, mag.it egyebet mit keresnél? Kiknek titkolniok nem kell a tetteik;
elérik a megrendelt ruhák szinvonalat. A pá
A Kakas.
A patak, mely óhajt láttatni fenékig,
lyázatra vagy tízezer pályamű érkezett s a
—
S mert oh éj, megtagad még a saját
Nem,
nem;
én
ezeket
sohasem
keresem.
,
dijat az ipartestület a >rendelésszerűen ké
[munkád is, —
szült, kész ferliruhák< kifejezésnek Ítélte oda. S ha mégis netalán találok, kegyesen,
Ez á kifejezés azóta népszerű lett s Deutsch Csirkéimnek adom otthagyva megvetőleg.
A tócsa, mely csillogni kivan, de még a sár is
megbízta Hetényi Heidelberg Albert ismert
Mely száradását várja és földdé lenni kivan;
A Fácán.i
•éeneszerzől, hogy a közismert mottó (elhasz
nálásával kupiét írjon, melyet ö ingyen fog Hát akkor folyton-folyvást kapargálván a Csengő szava mezőnek, amely zöld bársonyán
l.atin szerelné, hogy nő árpája, vagy. bu/.ija;
szétküldeni családos vevőinek. A kupié el is
[földet
készült, szövegét Hervay Frigyes irta, — de
Virágos fának, amely még több virágát várja;
Deutsch F. Károly a kézirat olvasása után Mit keresel?
Zöld szőlőnek, hogy lássa barnulni oldalát,
kijelentette, hogy a zeneművet nem fogad
A Kakas.
A rengő hiti szava, mely várja utasát.
hatja el. mert a szövege is, a zenéje is —
Helyet hol lábam megvetem.
Harsogó kiáltása végül a fény felé
tulpikáns. Hetényi erre a kikötött tisztelel- j
dijért pert indított Deutsch F. Károly ellen a Mert megvetem a lábain, ha kezdem énekem, Mindannak, ami szépség, egészség és mindazé,
IV. kerületi járásbíróság előtt, mely már leg Né.zd csak!
Ki dolgozni akar és dolgát, hogy vidámon,
közelebb foglalkozni log az érdeke.- Ogygyel.
Maga is, más is akarja látni napvilágon.
A Fácán.
Valószinü, hogy a kupiét a fővárosi kabarék
S mikor megmozdul bennem napot hívó szavam,
egyik művésze el fogja énekelni a járásbíró
Igaz. A tollad majd felborzolod aztán.
Tágítom, domborítom keblem hatalmasan,
ság előtt, hogy .a bíró helyes véleményt for
A Kakas.
málhasson magának.
Hogy mint keblem nagyobb, hangom is (tán
cosabbá,
& lneeraái nj veszedelme. Francia- Nem éneklek, ha csak nyolc karmám felsza[kasztván
és Olaszországból ujabban lucernamagnt szál
S hatalmas szózatom legyen hatalmasabbá:
lítanak Ausztria-Magyarországba s több ke A gyepet 8 félre rúgván kemény kövecseit,
Mielőtt égbe dobnám, egy percig szivemen
reskedő ezen külföldi termekkel akarja gaz A jó, fekete földet lábaim meglelik.
Szorongatom tüzes, szent hévvel énekem;
dáinkat ellátni Gazdasági intézetek kísérletet A drága hazaföldhöz szegezve, azt szorítva
S mikor összeszorítom, hogy végre kiröpítsem,
tettek a különféle származású lucerna ma Gyújtok dalomra . . . Fácán, és dalom fele Az szent.lw.gy világnak fönségesebb tette nincs.
[titka
gokkal s arra a meggyőződésre jutottak, hogy
S törhetetlen hitem az, hogy az én kukurikó
a magyar.lucerna a legjobb, mert az idő Ezzel megfejtve már . . . nem olyan ének ez, Szavamra összedűl az éj, mint Jerikó . . .
Amelyet
ugy
tanul,
keres
és
énekes,
viszontagságainak legjobban ellent tud állani,
A Fácán (megrettenve).
egészen tél álló és igen dus növényzetet ad, Ugy szívjuk, mint a nedvet az édes anyaföldbül
Chantecler!
míg az egykor oly hires Pmvencei lucerna- És mikor ez a nedv a torkomban össze, felgyűl
.
A Kakas.
mag. — miután a hírhedt turkesztáni
mag És végül, mikor az-ihlet reáraszáll,megragad,
És előre hirdetve győzelmét
után nyeretett,— nemcsak, hogy sem a fa S a hajnal rezgve ott vár a sötét bolt alatt:
Dalom oly tiszta, büszke, parancsoló feletlébb,
gyot, sem a szárazságot ki nem bírja, hanem Megreszketek, miként fa lombja, gallya végig, i
Hogy reszket rá a látkör s pirulva a s::avam
azonkívül rendesen megtámadja a liszthar- Elkezdve tarajomtól a tollam hegyéig,
fogadja!
mat és annyira elgyengiti a növényeket, hogy Szükség van reám, érzem meg kell görbítenem
A Fácán.
fejlődésében nagyon is visszamarad s legfel Még jobban trombita, vadászkürt termetem,
Chantecler!
jebb csak egj harmad rész annyi hozamot Beszel bennem a föld, mint öbleben a csigának,
A Kakas.
„nyújt, mint a hazai lucerna. Különben gaz
Többé már nem vagyok csak holmi tollas állat,
Dalom cseng! Hasztalan
dáink figyelmét ezen THIfTinTélé k á r i ^ ' t o l ' I P Ssi if8fi.r»iiy ilt ggj i r r a kirendelt harsona,
Kezd alkudni az éj s szürkületet ajánlgat,
keZtnéjijekre Mauthner Ödön magkereskedőnk Amelyen át légbe száll a löld harsogó"szava?
' L '
LT~*1
H
v i
.: .
ugy több rendbeli cikkeiben," mint árjegyzéké
A-Fácán.
A Fácán.
ben állandóan ébren tartja.
Chantecler!
Chantecler!
A Kakas.
A Kakas.
Mily varászlal!
•
És-ez- a kiáltás, mit a földrőV—:
iaátom magam, hogy éfi is bíborvörös vagjü
Föl-föl az ég felé a fény szerelme küld löl,
És hogy én, a Kakas, fölkéltem a napot!
,
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Valami a szeretet
és széniemről.
Egyik unalmas szombat délutáni szün
időm alkalmával, furcsa és különös érzés fo
gott el, maly- írni, minden áron. írni készte
tett Istenein, de hát mit irjak és miről?
A történelem, földrajz, természettudo
mányok, avagy valamit a szépirodalom köré
ből válasszak ki ? Mert hát mindegyik bő
anyaggal rendelkezik.
1
:
_
Természetesen olyant szereltem volna
irni, mely érdekes és minden j ó izlésü olva
sóm tetszését /megnyerje; de viszont olyant,
mely szerény tehetségem szük korlátait ml ne
lépje, nehogy s'űletlenségek lássanak napvilágol
Könnyen beszél egy Mikszáth, egy Sipnlusz vagy ezekhez hasonló gyakorlott író,
ők csak kitekintenek jól berendezett fővárosi
lakásuk ablakán, a legkisebb dolog, esemény
megragadja figyelmüket s alapos ismereteik s
magas fantáziájuk segélyével megszületik a
szebbnél szebb novella vagy más irói alkotás.
De mit irjak é n ?
A kis lluska leányom ugy tatszik észre
vette, hogy nagyon gondolkozom valami fölöU,
— mert már tóüszáramat is majd elrágtam
— az ő szokásos kedves, hízelgő nyájaskodásával hozzám simult s gyermekes egysze
rűséggel kérdezé tőlem:.
— Ugye édes apucikám, te szeretsz
engem?
Máskor raunkaközben, vagy ha kedvet
len hangulatban voltam, hát egész egyszerű,
száraz >igen«-t mondtam. De most, elragad
tatással kaptam magamhoz az édes gyer
meket
— Igazad van édes kis angyalom! a
szeretetről fogok irni valamit.
• -

.

•

.. •

Ez. már előbb is eszembe . juthatott
volna. Mert nincs könnyebb valami, mint arról
irni, metylyel szivünk tele van, az édes, a
'boldogító szeretetről.
Es mégis! Talán még se olyan könnyű
dolog ez!? Ugyan ki tudná megmondani, .mi
a szeretet? K i voína képes az emberi szivet
kikutatni, mely mélyebb a tengernél s titko
sabb a föld belsejénél.
Szeretet! Te forrása, szülője minden jó
és magasztos érzelemnek, te isteni szikra az
emberi szívben, le a legfényesebb nap a csil
lagok milliói közölt, melynek melege és fénye
átjárja a föld minden lakóját ! Beszélj kérlek!
Ki volt szülőanyád? Honnan származ
tál ? Tanits meg bennünket is fölismerni téged.

dolalra éd»s hazánk lánglelkö küllőjét; midőn
igy kiáltott f ö l :
Tied vagyok, tied linzáin !
E

.

s/.iv

leiek; -

-

Kii szeretnék, lia tégedet
Nem szerelnélek !?• " '
(Folyt és vége köv.)
Gyarmati

Soha

többé!

nem cserélék szappant,
mióta Bergmann SteckenJános.

KEDVEZMÉNY
LAPUNK
Él^FIZETŐINEK!!
KVÁRDT 8YVU

RÓZSI

:

pferd-llliomtejszappanát
(védjegy
Steckenpferd,
készítő Bergmann & Co,
Tetschen a. E.) használom. mert ez. a szappan
a leghatásosabb az összes
orvosi szappanok közül
szeplő ellen, valamint a
szép, puha és finom arc
bőr ápolására. Darabja 80
fillérért kapható minden
gyógyszertárban, drogéri
ában és illatszerüzlet
ben stb.

ÉS EGYÉB ELBESZÉLÉSEI
ciuiiud uuveila-kOtoM
nál tobb oldalra terjedő ketetbeo egy
csomó igen sikerűit elbeszélés vas, me
lyekben az kfó megfigyelései, ímpreasiói
annyira figyelemreméltók, hogy bátran
8 a legmelegebben ajánljuk a kötetet
kedvezményül lapunk olvasóinak.
Mindenki, aki lapunkra előfizet, meg
kapja a művet, ha ezen igényét velünk
közű s 40 fillér díjat hozzánk beküldi.

Eladó hái.
Czelldömölkön, az Újte
lepen egy

A mü bolti ára:

2 korona.

HüSVÉTI

KÉPESLAPOK

viszontelárusítóknakj
szép kivitelben, olcsó árak

lakóház.
mely áll: két lakásból és a
hozzávaló mellékhelyiségek
ből, két házhelyből, azonnal
eladó
Bővebb értesítés nyerhető:
VÖRÖS JÁNOS háztulajdo
nosnál. (Koroncay-féle ház)
Újtelep.

mellett kapkatók:
D1KKGREVE NÁNDOR paplrkereskedé
seben, C z e l l d ö m ö l k ö n

Az éiT^~irrry«~luii családja körében van.
Kebelén pihen drága gyermeke, hogy onnan
életet meríthessen. Es ő elfeledi e percben a
világ összes csábító örömeit, elfeledi saját fáj
dalmát, mert csak gyermekének s kis család
jának óhajt élni. Teste kimerülhet, megtörhet,
de gyermeke iránti kimondhatatlan szeretete
nem fogy. el soha ! Míg ereiben egy csepp vér
lüktet, inig testét a lelek lakja: addig gyerme
kében látja életét, mindenét! Ez egyetlen szó
anya: maga a női szívben tisztán és válto
zatlanul bele szállt isteni szeretet Es az anya
megőrzi szivében ezt a magasztos szeretetet,
míg él s mig sziveben egyetlen sóhaj vati.
Mondanom sem kell, hogy ez a legne
mesebb, legmagasztosabb neme a szeretetnek.
Ez az igazi, a véghetetlen szeretet.
De még sel Azt hiszem rosszul fejeztem
ki magamat, mert ismerek még egy érzelmet
az emberi szívben,, mely nagyságban talán
^mt^t^MHmiám^eiaKaf^. szeeew«#><'a»*!«r'
kell, hogy minden beszűletes magyar szívben
lakozzék s mely szeretet a magasztos érze lem- koronáját képezi s ez — a hazaszeretet
- E szóval kifejezést adunk szivünk öszszes nemes é r z e l m e i n e k . ^ j C S S i - f i i
E nagy szeretet hevité ama nagy gon-

c l u | o | u u | o l u i o l u |<J | o | o | u | o l u l u

TÖRLEY

A KISBIRTOKOSOK
ORSZÁGOS FÖLDHITELINTÉ
ZETÉNEK GYŐRI K1RENDELTSÉGE róTói

földbirtokosok
300 koronától kezdve 4 és
fél százalékos törlesstéses
kölcsönhöz láthatnak
Közvetítési dij nem számít
tatik

[

Drágább kölcsönök előnyösén
KONVERTÁLTATNAK.

9EB9B

10 szám.

KEMENESALJA

U n g h Y á r y

Jóasaf

íiölöt.lepén él frlaileitt-UkoUJilu

C i e | 1 é d (Pestmegye)
az év őszen és tavaszán nagyobb
mennyiségű (800—350 ezer darab ne
mes gyümölcsfa csennie keiül eladá.-ia,
t—5 yves' példányokban a .következük
ből: körte,- alma. szilva, őszibarack,
kajs; inba'rack, cseresznye, meggy, eper,
savanya szeder, bolvillei körte, azarolgalagunya, birs, lasponya, mandula, din,
füge, köszméte, ribizke, málna, földi
eper (szamAcaX ezenfelül szomorú alma,
szomorú eper. pyramis-eper, gömb-akác,
pyramis-akác stb. csemeték. Ezek árai
erősségűk szerint 5—30, igen erősek
40—50.kr. Dgyanc-ak igeií nagy menynyiségben kaphatók 1—3 éves magcse
meték a következőkből: körte, alma,
birs, doubin. besztercei szilva, cseresz" y . Mattá ""•(rry, sajmmgv If'ruiius
Mahaleb), sárga barack, mandula, Pru
nus Myrabolána, galagonya, és kökény;
ezek árai erősségük szerint 10 drb. 80
krtól 1 frt 80 krig, 1000 drb. 7 frttúl
17 frtig. Lepényfa.iGleditshia triacanthos
és akác, áthatlan sövény készítésére igen
alkalmas 1—3 évesek, igen nagy kész
let kb, 3 millió). Ennek ára 1000 drb.
3 frttól 8 forintig. Sorfának használható
akác 200—220 cm. magas 1 dr. 20 k r ,
100 drb. 18 frt, 1000 drb. 170 frt. Új
donságok a fentnevezeti syümölc-nemckből 1 drb. 40— 60 kr. Háromszor per
metezelt, szokványminöségü bor- és csemegeszőlövessző, teljesen beérett sima
100 drb. 4 frttól 7 frtig gyökeres 20
frttól 25 frtig.

SáÖLŐOLTVAHYT
ne regyen addig, mig az alanti telepről ár
jegyzéket nem kii-, mert ezen telep a kö
zönség elősegítésére alakult és oly olcsó
áron'lehet oltványi avagy njás egyéb veszszőt beszerezni, hogy más telep ezen árak
kal nem verseny- zlielik. Az árjegyzék sok
hasznos tudnivalót tartalmaz és ingyen,
bérmentve küldetik, aki cimét tudatja.

Cim:

SZŰCS SÁNDOR FIA

Németh László
Készit remek szabású
polgári, papi és egyen
ruhákat legelegánsabb
kivitelben, olcsó áron.
A legújabb szövet- és
posztó-minták megér-'
keztek.
Kifogástalan szabás!

D I N K G R E V E NÁNDOR
CELLDÖMÖLK
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és papirkereskedése

(Kossuth-utca.) ^

WC

Könyvek, lapok, hivatalos
nyomtatványok, számlák, fal
ragaszok, üzleti levélpapírok,
borítékok, névjegyek, lako
dalmi és báli meghívók di
vatos kiállításban, jutányos
áron. pontosan készíttetnek.
b

Cim a KIADÓHIVATALBAN.

nri szabó CELLDÖMÖLK, Kossuth-n.

könyvnyomdája

u |u

FIÚGYERMEK
jobb családnak
— örökbe adatik.—

MÍIőoltványtelepének Síkja CaeltdOimilk (Vasm.)

Tessék árjegyzéket kérni!

f

Egy szép, egészséges
3-ik évében levő szőke

Takarékptari •'•zárszámadások,
üzleti lo- és segédkönyvek,
gyászjeleBtések, folyóiratok,
szövetkezeti, nyomtatványok,
eljegyzési tudósítások és min
den egyéb nyomtatványok a
l e ^ i z t é s o R e b b . . kivifeii:^ |
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Nyomatott Dinkgreve'-Nándor villauyerőre berendezett könyvnyomdájában CzelldömOlk.

