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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinkgreve .Nándor könyvnyomdája Celldömölkör 
ide intézendók a szellemi reszt illető közlemény i 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Békesség nektek. 
A Golgotha megrázó tragédiája 

isteni hősét világuralkodóvá avatta a 
vértanúság töviskouzoruja. Az aluzatea-
nazaréti Jézus ledönti a pogány istenek 
oltárait és a hatalmas cézárok uralmát 
megsemmisítve, helyébe állítja a kereszt 
hitét. Uj világot alkot a szeretet taná
val, mely az emberi élet fönséges er
kölcsi forrásává lesz. Magasan szárnyaló 
gondolatok és érzelmek ragadják meg 
millió lelkét. A koronás fők alázattal 
borulnak le a porba; nagy hősök lép
nek a küzdőtérre; tudósok, költők és 
művészek lelkét valami csodálatos va
rázslat kapja meg; államok és nemze
tek keletkeznek az uj erkölcsi rend 
alapján. 

Az egész világ újjászületik és éveit 
Krisztustól kezdi számítani. Ö él és 
uralkodik. 

Ezt az életet, ezt az uralkodást 
ragyogja szét az egész világon a föltá
madás dicsősége, melyben — szent 

Ambrus szerint — hinni üdvös,remélni 
édes: nem hinni benne: büntetés. 

Es mi hiszünk! Szivünket a földi 
boldogság nem elégíti ki. A mulandó-
ság gyötrelme nem engedi. Az élet 

törvények közt mozgó világát. Eszünk 
és szivünk azt mondja: Itt örök törvény 
parancsol. Hol törvény van, ott tör
vényhozónak is kell lennie. (>Ubi est 
lex, ibi est legislator.«) Ez a törvény-

álom, melyben valóra óhajtunk ébredni 
a hittel,, mely millióknak édes enyhet 
ad a szenvedések között. Ezt a hitet 
szivünkbe az örök Isten oltotta és nincs 
nép a világon, — legyen emberevő 
vad, vagy a legműveltebb lakója a 
földnek, — mely az istenség sejtelme 
nélkül lenne. 

Nevezd bárminek: Isten van! En
nek tagadása semmivé teszi az erkölcsi 
rendet, érthetetlenné az életet, lehetet
lenné az erény és bün közötti külümb-
séget, céltalanná az. ember küzdelmeit. 
A legnagyobb természettudósok: Volta, 
Newton, Linné, Leibnitz, Pasteur, Hyrtl 
stb. mélyen vallásos férfiak voltak. 

Mikor a bölcselkedőknek a világ 
keletkezéséről egymástól eltérő, ingadozó 
legtöbbször zűrzavaros okoskodásairól 
hallunk, lelkünk boldog megnyugvással 
keresi föl a milliárd csillagok kimért 

hozó a mi Istenünk. 
Nem erőszakoljuk senkire a hitet, 

de joggal elvárhatjuk, főleg a művelt 
embertől, ne bántsa azokat, ne is bot
ránkoztassa meg, akiknek a hit egye
düli, legdrágább boldogságuk. 

Ne bántsuk a vallást, a népnek azt 
a támaszát, amelyre nehéz sorsában, 
ínséges munkája vagy szenvedése kőzött 
támaszkodik. Az ember hite, mint Kos
suth Lajos mondta, az ö menyországa; 
ne raboljuk el azt, amit soha sem ad
hatnánk neki vissza.! 

Midőn Napóleon 1806-ben Milánó 
városában Olaszország királyává koro- . 
náztatta magát s visszatérendő volt 
Franciaországba, Cenis hegyfokán meg
állott. Büszkén nézte lábainál a félvilá
got, de csakhamar mély megilletődéssel 
igy szól Bessiere tábornokhoz: Oh, ne 
ámítsuk magunkat! Mi vagyok én egyéb 

Március 15-ének jelentősége. 
Irta : Ifj. Bankái György. 

(Folytatás és vége.) 

— Elég annyi, hogy meg akartok fosz
tani bennünket szabad gondolkozásunktól, vé
leményünk szabad nyilvánításától; falatakar
tok állítani a magyar és magyar közt; vagyo
núnktól, erőnktől, szivünktől, leikünktől akar
tok megfosztani bennünket, csak azért, hogy 
rájuk szoruljunk, hogy őket ekként megsze
rezzük, hogy ne magyarok legyünk, hanem 
szolgák. 

— De valljon azért teremtette-e az Isten 
a magyart, hogy ilyen éhenkórász, semmi 
népnek rabszolgája, legyen? Hogy ilyen erő
teljes, kellő művelődési fundamentummal el

jutás nén legyen alárenriejjüg^ejy, 
hazátlan.egy nemzetietlen, koncot leső népnek! 

Nem! 
— Van annyi esze a magyarnak, hogy 

éppen ezen ellenségének történetéből okuljon' 

r magának erős Önbizalmat szerezzen abban 
az irányban, hogy egy nemzetietlen, gyülevész 
nép, há állammá tömörül is, az csak ideig-
óráig élhet s — éppen, mert hiányzik a leg
főbb kapocs, az erkölcsi, a nemzeti alap — 
folyton-folyvást gyengül s ha él is, más álla
mok támogatásából, azok kidobott ételmara
dékaiból él. 

Tudja a magyar, hogy ahol hiányzik az 
erkölcsi fogalom, hogy: hazafiság, amely állam
nak nem ez a talaja, melyből a polgárok, 
mint ágak s levelek, táplálkoznak, ahol az 
összetartó erőt csak a bankok, az aranyok, 
az érdekek teszik: ott az államkonglomerátum 
is éppen olyan könnyen szétoszlik, mint amily 
könnyen elröpül a bankó és elgurul az arany. 

És tudja ezt a magyar! És mivel azt is 
tudja, hogy az Isten nem azért teremtette, 
hogy ralwrolga. logyé". nllentégének raáhiln: 

j a tél ? Valljon olyan volt-e, mely a nemzetet 
megfagyasztotta, elpusztította? ó nemi A 
nemzet olyan volt, mint a fa, mely bár ősz
szel lehullatja levelét, de él, táplálkozik és 
érleli magában a rügyeket, gyűjti az erőt, 
hogy a tavaszi napsugár érintésére kifakassza 
rügyeit, kibontsa virágainak kelyhét, hogy 
pompájában gyönyörködhessék a világ s maj-
oan éheztesse nemes gyümölcseit. Igen is, 
ilyen volt a magyar! Csakugyan, érlelte a 
rügyeket, gyűjtötte az erőt s a tavasz meleg 
napsugarának érintésére kifakadtak a rügyek, 
kivirágzott a nemzet fája s meghozta a ne
mes gyümölcsöket, a nemzeti eszmék, a ha
ladásnak, fejlődésnek nemes gyümölcseit Meg 
is jött a tavasz: 1848 tavasza, 1848 márciusa, 
meg is érlelődtek a gyümölcsök: az 1848-iki 
törvények. A szabad gondolkozásnak, a nem-
,r»li flnállntágnitk, függetlenségnek,, a nemiét 

kérésére nem hajolt;azért az örökös harcban 
megfogyatkozott, elfáradt néppel zsarnoki mó
don bántak: elkövetkezett a nyomoraság, a 
szegénység, a nemzet tele. De milyen volt ez 

tovább fejlődésének, a nemzeti munkának 
alapjait alkotó törvények. Azok a törvények, 
melyeket csak a szabad nemzet alkothat ma
gának. 



törékeny üvegdarabnáJ, melyei az egek 
ura pillanatra fölemelt, hogy a maga 
céljaira fölhasználjon és egy másik pil
lanatban ismét elvet! De Krisztus él 
és uralkodik örökké! 

Alleluja, örvendezzünk. Krisztus 
föltámadott és igy köszöntött bennünket: 
Békesség nektek! 

Útrava ló . 

Édes fiám, te most elmész 
Messze, idegenbe. 
Tartanálak, de hasztalan 
Van köuny a szemembe. 
Téged álmuk vezérelnek." 
Ragad ifjn vágyad, 
Bohó szívvel mész_... Itt hagyod 
A szülői b ű / á t . 

Csupa édes reménységgel 
Van tele a szived. 
Azt hiszed még, aki szólit, 
Mind barátod, hived. 
Nem tudod még. — honnan tudnád? 
Milyen is az élet ? 
A lelked ép, szived tiszta. 
Még csak mostan eled. 

Hej ! de tudom, jón idő s majd 
Szétfoszlik az álom 
É* megtudod, milyen minden 
Ezen a világon. 
Tövis lesz a rózsa mellett 
Hogyha nyúlsz feléje, 

Délibáb lesz amit űzöl 
.S Ka odaérsz, vége. 

lépten-nyomon Csalódni fogsz, 
Mig el nem vész hited. 
Ha bajban lész szánni fognak, 
De nem lesz egy hived. 

S ha már egyszer baj ért, akkor 
Se vége, se hossza: 
— Hogy könnyítse,'nem lesz akt 
Bánatod megossza. 

Az életed vergődés lesz, 
Meddő a küzdelmed 
És az He^ gondjai közt — 
Megtörik a leiked. 
Keresnél majd, de seholsem 
Találsz nyugodalmat, 
Vigasz helyett az emberek 
Szemedbe kacagnak. 

De ha egyszer azt hinnéd, hogy 
Nem gyógyít meg semmi 
S elfogna a vágy a sírban 
Odalenn pihenni. 
Feledd el azt a világot, 
Gondolj az anyádra; 
Gyere haza édes fiam • " ' 

1.3. szám 

A szülői házba. 

I.ecsókolom homlokadról 
A bánatott gondot; 
Meggyógyítom a szivedet 
Akármilyen romlott. 
Megtanítlak imádkozni 
Bizni az Istenben. 
Boldogságra ráakadni 
Két ragyogó szemben. 

földre hullottak, a kősir súlyos fedele föl
pattant és — amint őmaga előre meg-
jósolá — dicsőségesen feltámadott a 
világ megváltója. És a befejezett, a jól 
elvégzett munkára ezzel rá lett ütve az 
igazság pecsétje. 

* 

• * 
Húsvét ünnepén a nép piros to

jással ajándékozza- meg-kedveseit, sze*' 
retteit. És vájjon miért? Mert a tojás 
a feltámadásra emlékeztet. Ugyanis a 
hófehér, az elzárt falak alatt egy élet 
van eltemetve, melyet az anyai szere
tet, meg az isteni Gondviselés a világra 
hoz. Az elzárt élet testet öitve feltöri 
börtöne falát, hogy létében mint min
den teremtett lény, a teremtés nagysá
gát, az Isten dicsőségét hirdesse. 

Kocák Pál. 

Húsvét. 
Irta Novak Pál 

• Harmadnapon halottaiból 
föltániada.* 

És fölvirrad! a reggel. Mig az arany 
! nap méltóságteljesen felemelte égó tüzes 

szemét az Olajfák hegye .mögül, addig 
a lepecsételt sir körül vakító fényesség 
áradott szerteszét, az őrtálló katonák 

És ez a piros tojás egyike a leg
gyönyörűbb allegóriáknak, amelyek a 
keresztény hitet és a mindennapi életet 
összehozzák egymással. 

* » 

A nagy természet is most kezd 
éledni, feltámadni. Bimbó, virág üi a 
fákon, erdő, mező, rél zöldbe borul, 
mindenült zsong az élet: itt a tavasz. 
A langy fuvalom, az enyhe napsugár 
felvidítja, kicsalja a természet élőlényeit 
és" daltól, kellemesen zsongó zajtól lesz 
hangos minden. 

« • * " ' * 
* 

-A keresztény világ, a nagy terme
szei feltámadási ünnepén mindönki 
örül, mindenkinek pír- ragyog az«ircán 
és mosoly játszik ajkai körül, Ián ne
künk magyaroknak is, de belül,- a sziv 
mélyén valami fájó remegés fog el ben
nünket, mert szabadságunk, alkolmá-

A nemzet :;r~TügjellerT3e?éTiek—ki—j-
mondása • tan — hozzálátott a munkához s 
a szabadság, egyenlőség, testvériség magasztos 
eszméi nem jelszavakban nyilvánullak, hanem 
törvényeinkbe.'alkotmányunkba építVe-'" testté 
váltak. Ekkor bizonyította be a magyar, hogy 
a kiküzdött szabadsággal nem ugy járt. mint 
az olajból kivett foszlor, vagy az elszabadult 
szilaj csikó, hanem előre gondolva megtette 
azokat a céltudatos intézkedéseket, melyek 
nélkül nemzet sokáig.nem élhet'. Ez a tettük 
olyan volt, amilyet a világtörténelemben is 
alig találunk. Bebizonyította vele a magyar, 
hogy* politikai érettségnek, az előrelátásnak, 

\^ajnéggoud(iláiTanságiiak oly magas fokán áll, 
hogy kíll, hogy más nemzetek félve tekintse-
nek rá. Az ilyen nemzetneknem lehet az a 
'hivatása,.-hogy más; minden tekintetben ala
csonyabb fokon álló népnek, fajnak, vagy po
litikai délibábok urán szaladgáló faktoroknak 
rabszolgája legyen. - Kimutatta evvel a ma
gyar, hogy őneki nem a-rabszolgaságot, ha
nem az uralkodást, nem a gyámság és gond

nokság alatt elő nemzetek szánalmas sorsát, 
hanem magát a gyámi, gondnoki tisztet je-
löltejii az isten. Hogy az ö leje való arra, 
hogy gonlíolkodjek azon: hogyan lehet más, 
szegényebb agyvelejű népeken segíteni. Bebi
zonyította evvel a magyar, hogy őneki, egy 
magasztos élethivatást jelölt ki a sors: beve
zetni az. érdekkörébe eső né|ieket az emberi 
szabadság, az emberi művelődés berkeibe. 

Mivel ezeknek tudatában volt a magyar, 
függetlenségének kimondása után érezte, hogy 
neki kötelességei vannak a hatalma alatt élő 
s.gondjaira bizolt népekkel szenjbeui. Meg
hozta az általános szabadgondolkozás törvé
nyeit minden honpolgárnak egyenlően lerom
bolta a falakat, melyeket idegen kömivesek 
raktak s elválasztották a magyart a magyar
tól, a honpolgárt a honpolgártól. .Nem kérde
zik, hogy lir vagy-e, vagy paraszt, vallásod 
ilyen-e, vagy olyan, magyar nyelven beszélsz-e, 
vagy más nyelven. Polgár lett, egyféle polgár 
lett e hazában mindenki- magyar polgár. 

Ha ezeken az elveken, törvényeken vé-

giü tekuilünk, mii latunk ?Azl. hogy őseinknek 
a vérszerződésben lefektetett "intenciói, eszméi 
újra érvényesültek. Abban a 48-iki magyar
ban,-törvényhozóban kik élnek tulajdonkeppen? 

_. - , —w 
Az ősmagyarok, az ősmagyarok vezérei, kik 
teljesen hasonló elveket fektettek le az. álta
luk vénei megpecsételt szerződésben. A vér
szerződés és 1848 ugyanegy magyarnak, 
ugyanegy nemzetnek, ugyanegy szellemnek, 
ugyanegy Géniusznak az alkotásai. Sem a 
csábító'igérelek, a szép szó, sem a nyomorú
ság, szenvedés, gyötrelem ki 'nem tudta belő
lünk- ölni ezt a szellemet, meg nem ludla 
fujtani a magyar Géniuszt S mikor már azt 
hitte a halálom, hogy le vagyunk végleg 
gyűrve, felragyogott az 1848 márciusi nap
sugara; melynek melegétöl-felemelkedett nem
zetünk, iniut a poraiból megéledejlt^-l-'hönii 
s őseink szelleme megszólail ősi jogaink tör
vénybe iktatásában, megszólalt Petőfi tollából' 
s felszólalt Kossuth Lajos ajkán s őseink 
élesre fent kardja villogott az 1848-iki hon
védek kézében. * > \ 



o l d a l a 

nyunk ha lódni készül , lelkiismeretlen 
kufárok m á r i s temetni a k a r n á k . Már 
ké szen tartják a követ , amelyet a sir 
fölé a k a r n á n a k henger í t en i , hogy ne 
lehessen onnan többé sohase feltáma
d á s . É s . most, mikor úgyis annyi "az 
e l l enségünk , még mindig nem akarunk, 
de nem is p róhá l i ink össze ta r tan i . Egy
m á s t tépjük, marjuk, e g y m á s t gyöngít
jük , hogy közös e l l enségünk a n n á l 
k ö n n y e b b e n győzede lmeskedhessek raj
tunk . Pedig ha elbukunk, akkor k i 
tudja, lesz-e még valaha fe l támadás ? 

* * 

Jöjj el o h ' h ú s v é t ü n n e p e 1 Áraszd 
el s z ivünke t a szeretet melegével , ihlesd 
meg a l e lkünk , hogy teslvérjobbot 

Hiyüj tva, egy—táborba gyű lve iiiindiiyá-
jan , akik magyarok vagyunk, d icső 
e s z m é k , szent célok fe lé- tör jünk és ha, 
j ö n a k í sé r tés ó rá j a óvj, véde lmezz , 
szabad í t s meg b e n n ü n k e t a gonosztól s 
hoz r e á n k , akik m á r annyit t ű r t ü n k , 
annyi t s z e n v e d t ü n k egy jobb kort, halál 
né lkü l egy fe l t ámadás t ! 

A di?at. 
— A Divat Ujsdg-Ml — 

Végre némi megálla'podotlságról adha
tunk hirt a tavaszi divatot illetőleg. A kabá
tos ruhákról már azt is megmondhatjuk, hogy 
az előkelőbb párisi cégek nagy szerephez jut
tatják az idén a köpenyt Ezeken a többnyire 
nagyon hosszú köpenyeken széles hajtóka van, 
hátul'sokszor szögletesre dolgozott gallérral 
és vagy egészen, vagy csak félig bő a formája, 

Sorolhatunk-e le 1848 márciusából ránk 
nézve értékesebb, örvendetesebb, felemelőbb 
tanulságot, következtetést mást, mint azt, 
hogy mi még most is olyan magyarok va
gyunk, mint őseink voltak. Mi tehát evvel az 
önbizalommal, öntudattal s rettegett őseinknek 
szellemével vagyunk felvértezve?! 

Te mondtad meg ezt nekünk, 1848 
márciusa, ezért ünnepel téged ma az egész 
Magyarország, az egész magyar nép. 

Összegyültünk mi is, hogy kifejezzük 
hálánkat e tettedért Elhoztuk szivünket s 
ennek ajándékát: ígéretünket, hogy tanításod
hoz, szellemedhez holtig ragaszkodunk. 

Hogy ezt megtehessük, Összetett kezek
kel hozzád tekintünk fel hatalmas Istenünk, 
ki megáldottál bennünk avval, hogy magyar
nak teremtettél bennünket Megáldottál ben
nünk annyi észbeli és anyagi tehetséggel, 
hogy.mások irigységgel és félelemmel tekin
tenek ránk. Megáldottál bennünk azon hittel 
és reménnyel, ha ismét üt a cselekvés órája, 
nem hagy el bennünket őseink szelleme; őseink 
ereje. Kérjük, világosítsd lel ellenségeink értel
mét s ajándékozd meg őket avval a tudattal, 
hogy mi nem leszünk, nem akarunk, nem fo
gunk azzá lenni, amik ők; mi nem tépjük ki 
szivünkből a te szobrodat a magyarok Istené
nek a szobrát soha . . . soha! 

j föltűnően kedvelt a csuklya, vagy ahogy ré
gen nevezték: a .kapuson., amely ha könnyű 

1 szövetből készül, ráncolt és ízlésesen díszített 
Néhány sikkes modellnél, melyek szinte 

! sportszerűen hatottak, láttunk egy övet, mely 
I félöv volt hátul, oldalt bevágásokon keresztül 
| befelé nyúlt és igy kapcsolódott elől. 

Az uj formák megismerése mellett nem 
mellékes körülmény az uj szövetek-és színek 
kérdése. Ha átnéztük a nagyszámú mintakész
lelet, a kérdésre, hogy melyik a legkedveltebb 
szövet, egyszerűen azzal felelhetünk, hogy a 
poplin és a poplins erű szövetek a keresettek, 
valamint a pamutbatiszt Utazóruhának vagy 
sportolásra van egy erősszálu, apróit bordá
zott sevió, szálvékonyságuan, színesen kocká
zott angol szövet, valamint a csikós és halvá
nyan kockázott kamgarnszövétek is nagyon 
kedveltek. 

A ruhaformákban raindezideig még nem 
igen ininnfr saeglenfl Hnipnt-.t j j t fgp taMBU 
oroszos formát nem csupán kabátban, hanem 
a külön derékbői és szoknyából ruhán is lát
hatjuk és itt — föltéve, hogy a lebbeny meg
felel az alaknak — nagyon tetszetős is. Na
gyon csinos hatású kétféle szövetnek a föl
dolgozása — akár anyagban, akár színben. A 
legegyszerűbb ruhával is könnyen csinos ha
tást érhetünk el igy. 

Az ujj, mellyel az utolsó idény divatja 
nem sokat törődött, az uj modelleken többnyire 
félhosszu, de tetszetősebb lenne, ha mindig 
a könyökön alul érne, vagyis, hogy a könyö-

| kot még fedné. 
, Ami a képeinket illeti, mindig azon va-
I gyünk, hogy megfeleljünk olvasóink minden 

igényének, akár egyszerű utcai ruhát kivan
nak tőlünk, akár társaságos asszony szükség
leteinek a kielégítéséről van szó. Amikor ta
nácsolunk az utánzásra nézve, a célszerű 
szempontokat tekintjük, — még az elegánsabb 
ruhánál is. — de a rendelkezésűnkre álló hely 
nem engedi meg, hogy az elegánsabb modellek
nél, egyúttal a célszerű és mégis tetszetős 
egyszerűségére is utaljunk. Itt minden olvasó
nak a maga egyéni ízlését kell érvényesítenie.' 

A hozzávaló fölsorolásánál például, mi 
a mintánk eredetijének az anyagát nézzük, 
de a legtöbb esetben egyszerűbb és olcsóbb 
anyagból is elkészülhet, anélkül, hogy ez ártana 
a ruha tetszetős voltának. A városban lakó 
nőnek c tebintetben mindenképpen könnyebb 
a helyzete, mint annak, aki valami kis város
ban, vagy esetleg falun lakik. Aki egy kicsit 
körülnézhet az előkelőbb divatkereskedéseink
ben, az könnyen megítélheti, milyen elsőran-
gúak a mintáink. 

Éppen'ez teszi a Divat Újságot' szinte 
nélkülözhetetlenné' annak, akit a divat, annak 
legkisebb változtatával együtt érdekel. Egyéb
ként régen megmondottuk, hogy soha sem 
kell szorosan a mintához ragaszkodni. Minden 
formát lehet alakítani az egyén ízlésének meg
felelően és amiért például tavaszra a? oroszos 
kabát a divatosabb, azért nem muszáj ahhoz 
a tormához"" rtgalUkuüuL megfelel. a oiroa 
szabású is, akár "rövid, akár hosszú. . 

* * • 

A Divat í j ig minden hónapban kétszer jelenik 
meg. EI8fiz*téie nagyon olcsó: negyedévre postán v»Jó 
•zéucfildéssel, két korona kast Ullér. Elófizetni leg
célszerűbben a kiadóhivatalba intézett postautalványon 
lehet. A Pivat Vjság kraaóbivatala Budapesten, VtlI., 
Rökk Szilárd-utca £ számú házban n. 

A föltámadás ünnepén. 
Testvérek, legyetek vidáman! 
Ma van az élei ünnepe; 
Hogy nincs halál: ő mutatá meg! 
A szeretet nagy embere! 
Az elmúlás, enyészet átka 
Csak a port, testet érheti; 
Ám ami eszme, azt hiába 

- Fogják elásni, megfeszíteni! 

Testvérek, legyetek vidáman! 
Minden, mi rossz: muló csupán; 
Örök csak egy van, az igazság, 
Mely jő , mint hajnal, éj után. 
Ne féljetek: e tiszta hajnal 
Föl fog egykor derengeni még, 
S a nagy nappal dus, enyhe fénye, 
Kibontja lelkűnk törhetetlen hitét! 

Testvérek, legyetek vidáman! 
Kétség s gyanú ne bántsanak; 
Hisz aki csal, az magát csalja, 
Bűnei rája vallanak! 
Minden rossz tett egy folt a lelken, 
Mely mint a rozsda, rág s emészt, 
S a lélekkel az üdv is elszáll . . . 
Ki irigyelné a sárt s a penészt?! 

Testvérek, legyetek vidáman! « 
Mint amily vidám én vagyok, 
Én, kit Örök felhők födnek — de 
Mögöttük, tudom: Nap ragyog! 
Föld megnyílt, sziklák repedeztek, 
Amidőn ö t megfeszítek . . . - -
S t i hinnétek, hogy e gazoknak 
Órája egykor nem fog ütni még?! 

Testvérek, legyetek vidáman! 
Sajnáljuk mindazt, aki gaz; 
Ki pornak áldoz, porrá lesz, mig 
Megistenűl a jó s igaz. 
Golgotha örök imahely lesz! 
Mig a hóhérok sírja: romi 
Ő föltámadt s éí mindörökkön. 
Oh, mert Övé az erő • hatalom! 

Testvérek, legyetek vidáman! 
Halleluja, föltámadott! 
Halleluja! . . . nem halljátok, mint 
Zengik vissza a századok: 
Halleluja! . . . a nagy jövőnek 
Végetlenén is ez dörög! 
Ezt zengik az forradalmak! : 
S ezt majd a Béke, mely szent lesz s örök! 

B. 

H Í R E K , 
Lapunk olvasóközönségének boldog 

húsvéti ünnepeket Urán a szerkesztőség. 
D] apát A pannonhalmi főapát Hollóst 

Rupert esztergomi' főgimnáziumi igazgatót, a 
bencés rendtagok szavazala""'alapján, ceUdO" 
mölki apáttá nevezte k i ' • . 

Lelkészválasztás. A kőszegi ág. b. ev. 
egyházközség e hó 13-án Balikó Lajos ro-
honci lelkészt egyhangúlag a kőszegi egyház
község lelkészévé választolta meg. 
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* Bemutatkozó. Hétfőn délután Ostffy 
Lajos rármegyei ttJ. főjegyző, aki jelenleg a 
celldömölki kerület egyik 48-as párti jelöltje, 
df. Porkoláb Mihály pártelnök kíséretében 
megjelent Jánosházán. Megérkezéskor pósfai 
Tulok Benő dukai földbirtokos, dr. Marion 
Adolf és Fischer József tkp. igazgató üdvö
zölte. Erre dr. Ostffy 1-ajos megköszönte az 
irányában tanúsított őszinte bizalmat és a 
tapasztalt nagymérvű lelkesedést. 

Harangavatás. A gércef évang. gyüle
kezet vasárnap avatta fel szép ünnepség ke
retében harmadik harangját, amely egyrészt 
a hivek, másrészt pedig Remethe Mihály 2000 
koronás ajándékából létesült. Az ünnepélyen 
megjelent Varga Gyula esperes és Hrabovszky 
Mór gyülekezeti felügyelő. Varga Gyula espe
res a templomon kivül szép beszéd kíséreté
ben átadta a harangot a gyülekezetnek. Ezután 
a hivek a három harang hangjai mellett a 
templomba vonultak. Itt a gyülekezeti köz
inek Eethfl SSnHnr i»niiri énekeltette a 
dalárdával: •Kondulj meg szent harang. . .« 
kezdetű éneket. Ennek végeztével Varga Gyula 
esperes tartott mély hatású alkalmi beszédet. 
Végül az ünnepséget közének zárta be. Dél
ben Pintér János vendéglőjében 40 teritékes 
közebéd volt, amelyen számos felköezöntő 
hangzott el. 

Lopás. Folyó hó 17-én Molnár János 
vasúti előfútőt egyik távoli rokona látogatta 
meg. egy felnőtt, érettkoru leány és öt napig 
tartózkodott nála. A háládatlan vendég ugy 
köszönle meg az öt napi vendégszerelet, hogy 
távozása előtt magahoz vette a szállásadó 
leányának egy arany női nyakláncát medailleel 
együtt, továbbá egy pár .fülbevalót s ebből a 
nyakláncot egyik hflybeli ékszerésznél el is 
adta. Az ismeretlen helyre távozott tolvaj le
ányt a csendőrség nyomozza. 

Krónika. Muraszombatban szenlmártoni 
Kado Lajos ré|>celaki nagybirtokosi, néhai 
Rado Kálmán v. b. t. I . fiát, a nemzeti 
munkapárt a kerület képviselőjelöltjévé kiál
totta ki, aki a jelöltségei távirati válaszában 
elfogadta és nem sokára megjelenik a kerü
letben. — Székely Ferenc igazságügyi minisz
ter a szombathelyi -jelöltséget elfogadta és 
erről Éhen Gyula ügyvédet táviratban érte
sítette. — A felsőőri kerületben Gunlh ügy
védei akarják felléptéim. — Mozgolódnak 
országszelte és az időjárás is kontrázni lát
szik a honffyaknak. fuj erősen a hideg szél 
és 24-én este 10 óra tájban — bár rövid 
ideig — a hó is sűrűn röpködött. A tavasz 
nem kezdődött kellemesen, talán majd annál 

Iparengedély. A szombathelyi pénzügy-
igazgatóság Allstádtér Ignácné jánosházai 
lakosnak korlátolt italmérés! engedélyi adott 

Járvány. Varkeszon vörheny uralkodik, 
minélfogva az iskolák bezárását is el kellett 
rendelni. 

Gyermekek beoltasa. A kis gyermekek 
himlő elleni betiltása május ho 1-eu délután 
2 órai kezdette! történik, 8-án délután 2 
órakor pedig az ujraoltások. Miudkét orvosi 
aktus a nim. kalli" fiúiskolában megy régbe,. 

Szerbtovitek irtása. "A szolgabiróság 
szigorú rendeletet adott ki a szerbtövisek 
irtására nézve. A földbirtokosok tehát okosan 
cselekednek, ha e rendelet respektálása által 
a pénzbüntetés' elől ki akarnak térni. 

Az ez-lex és~ a koaatyák. Általános 
közmondás, hogy az Isten koporsóját sem 
őrzik ingyenjgy vagyunk a mi honatyáinkkal 
is. Persze Isten igéjéből egyedül nem élhetünk. 
Vanak köztünk módosabbak s akik egyenesen 
ebből élnek. De ritka esetet hallottunk, hogy 
egyik vagy másik honatya a fizetését elengedte 
vagy a jótékonyság oltárára adta volna. A 
régi időben a rendek kiváltságnak tartották 
az országgyűlésre való küldetésüket Most 
a geseftefés korszakát éljBEMosl fizettségjár 
nekik. De azért egy honatya sem volt, aki 
bár állítja is, hogy ex-lexben történt a Ház 
elnapolása s bár mindig zsebrevágta fizetését, 
kerületével mit sem törődött; 1-én a tisztelt 
Ház pénztára előtt megjelenvén, legszentebb 
honatyai kötelezettséginek szem előtt tartásá
val, választó polgártársai filléreit, a neki megjá
ró napidíjakat fel ne vette volna. Ja kérem, 
mindenütt ugy vau széles e világon: pénz 
beszél, kutya ugat! 

Bévid hírek. A Kötmond aalaeaet. 
szegi vasúti vonal engedélyét Barthalos István 
vette á t — Radoeta János hírhedt dunántúli 
haramiát a soproni fegyházba szállították; 
onnét a gazember valószínűleg Kufsteinba 
tesz kéjutazást - - A kőszegi mészárosok 
hus árát kilóiikiut nyolc fillérei fölemelik.— 
Csuka József kemenemiiiiályfai lakost, aki 
részeg állapotában Bankó Sándor szomszéd

j á t zsebkesével agyonszúrta, a bíróság három 
évi börtönre ítélte. — Soprouinegyeben 
Páliban 24 ház és melléképület Beled
ben 26 haz porrá égett. — Fábián Lajos 
vállalkozóinérnök a mult héten az új vasúti 
vonal nyomjelzési munkálatainak kiegészítése 
céljából mérnökeivel Csepreg határában mű
ködött. : 

Uj ketkoronások. A magyar és osztrák 
kormány régebben megállapodtak, hogy uj 
kétkoronáa ezüstpénzt lógnak veretni, amely
nek az a célja, hogy a régi ezüstforintosokat 
kiszorítsák a forgalomból. Az uj ketkoronások 
kontingensét 50 millió koronában állapították 
meg, amelyből Ausztriára 35, Magyarországra 
15 millió korona esik. A tizkoronásokat is 
szaporítani akarják','valamint az egykoroná-
sokal is. 

Üstokos év — üstökös bor. Az 1910. 
év tudvalevőleg üstökös év. Az idén két 
üstököst is fogunk látni. Az üslökös ' évekről 
azt mondják, hogy jó borévek. A .Frankfur
ter Zeitung, például azt irja, hogy 99 év 
előtt az 1811-iki üstökös olyan bort hozott, 
amelyet még sokáig hívtak • üstökös bornak 
Az lülO-iki év is támogatja ezt a tapasz
talatot. 

Védekezés a peronoszpóra ellen. A 
mult esztendőben nagy mértékben dühöngött 
peronosz.|H)ra járvány tanulságait felhasználva, 
a M.kir. Ampelológiai Intézet igazgatója a pe
ronospora elleni védekezésről írott útmutatást 
átdolgozta. Kz a füzet^ mely kellő rövidséggel 
közérthető módon tárgyalja a védekezési el
járást, egy színes magvarázó képnél kílywor-
a. földmivelésflgyi miniszter kiadásában meg
jelent s mindenkinek készséggel megküldetik, 
aki eziránt levelezőlapon az Ampelológiai 
Intézethez fordul. Az- intézet cime: Budapest, 
I I . , Debrői-ut 15. szám. — ;— 

• ' É » ógaz ia mialatt gépet Tá iáre lnar 
tekintse meg Hofherr é s Schrantz géprak, 
tárát a Gáyer fele házban; ott olcsón ki
fogástalan jó gépet szerezhet be. 

T Ö R L E Y 
PEZSGŐ. 

K E D V E Z M É N Y 
LAPUNK 

ELŐFIZETŐINEK!! 
B&VAKDT GYULA 

R Ó Z S I 
ÉS EGYÉB ELBESZÉLÉSEK 
címmel novella-kötelet adott k i A száz
nál inbb oldalra terjedő kötetben egy 
csomó igen sikerűit elbeszélés van, me
lyekben az iró megfigyelései, impressiói 
annyira figyelemreméltók, hogy bátran 
s a legmelegebben ajánljuk a kötetet 
kedvezményül lapunk olvasóinak. 

Mindenki, aki lapunkra előfizet, meg
kapja a művet, ha ezen igényét velünk 
közli s 40 tfllér dijat hozzánk beküldi. 

A mü bolti ára: 

2 korona. 

Hirdetéseket 
jutányos 

ároBr-felvesz^ 

a Kiadó hiv. 
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<\ A- jobbketesseg; eredete..-Kuvik setaa-h 
vitatolt kérdés az, vájjon a történelem előtti 
kor emberei szintén- jobbkezesek voltak-e, 
vagy pedig egyaránt baszna iák mind a két 
kezükéi? A klasszikus ó k o r népei már mind 
jobbnezesek voltak, hasonlóképpen a zsidók 
is. A bibliában ugyanis többször van kiemelve 
egyes emberek balkezessége. A kők északból 
fenmaradt szerszámok azonban azt látszanak 
bizonyítani, hogy azokat a jobb és balkézzel 
egyaránt használták. Valószínű, hógy az em
ber csak akkor kezdte jobbkezének az. ügyes
ségét fejles teni,. amikor harcossá és va
dásszá lett . 

Felvétel kertmunkás-iskolába. A nagy-
bocskói kertmunkás-iskolába most vesznek fel 
kertész-tanulókat. Felveszik azokat, akik 12 
évnél nem fiatalabbak és 16 évnél nem idő
sebbek. Igazolni kell az elemi iskola 6 osztá
lyának sikeres elvégzését, a munkára alkal
mas testalkatot. A tanulókat az iskola élel
mezi és lakást is az ád; de ruházatról a 
tanulok maguk gondoskodnak. Felvételért a 
nagybocskói kertmunkás iskola vezetőségéhez 

SxaiTlítíy-CrytAt- nttda-—rV- dimántuli-f 
h, é. részvénytársasága jövő hó 9-én Buda
pesten tartja közgyűlését, melyen az igaz
gatóság barom uj tagját fogják megválasztani. 
A közgyűlés után az igazgatóság választás 
utján tölti be Szálybély Gyula elnök helyét 
Értesülésünk szerint Batthyány Ijjjos gróf 
v. b. t t , ikervári nagybirtokost fogják meg
választani és igy isméi vasmegyei ember áll 
a dunántúli vasutak élére. 

A samegi Darnay-muzeum. Az álla
mosítás alatt levő sümegi Darnay-muzeum, 
1909. április hóban költözött uj bajiékába, 
hol 5 lennel, 2 előcsarnokot és köm tán he
lyiséget rendezlek be a múzeum céljaira. Az 
elmúlt évben 1212 darabbal szaporodott a 
múzeum, melynek zöme hadtörténeti és ős
kori régiség. A múzeum ajándékba kapott 
788 tárgyat államsegélyből szerzett 424 drb. 
régiséget Nevezetesebb szaporulata, a Somogy
ban szerzett remek, •mellű, díszítésű övve-
ifit.i ga egyeli e7|)st római régiségek. Pár 

CSARWDKV 
Levél anyámnak -

Lelkem, anyám jó egészségben 
Találjanak rád e sorok 
S mondják el, hogy már messze estem. 
Mégis mindig rád gondolok. 

Hol én vagyok s amerre járok, 
Mosolyog műiden, kék az ég; 
Ha lépek, csak virágra hágok, 
Mesébe illő e vidék. 

— Ne tudd meg soha, hogy hazudtam, 
Hogy csak a bün tanyája az, 
Kopár, kietlen, téli tájék, 
Melyen sohse lesz több tavasz. 

Az álom, amit megálmodtam, 
A vágy, mely szivemben lakolt: 
Mind, mind valóra vált azóta 
És én nagyon boldog vagyok; 

get kell ragasztani. 
Az adóhivatal hivatalos órái. A cell

dömölki m. kir. adóhivatal részére a hivata
los órák f. évi április 1-től hétköznapokon 
reggeli 8 órától délután 2 éráig, vasárnap és 
ünnepnapokon délelőtt 9-től 11 óráig állapít
tattak meg. Be- és kifizetések hétköznapokon 
délelőtt 9 órától délután 1 óráig eszközöl
tetnek. 

A biroi információ eltörlése. Az Or
szágos Bírói és ügyészi Egyesület az igazság
ügyminiszter hivatali masi>delődjétöl kérte a 
birói ügyviteli szabályok módosítását az in
formációra vonatkozó rendelkezéseiben. Ké
relmére akkor azt a választ' kapta, hogy a 
a fölvetett kérdésnek törvényhozási uton le
endő megoldása van tervben és igy a módo
sítás nem időszerű. Minthogy azonban azóta 
törvényhozási intézkedés nem történt s előre
láthatóan igy intézkedés hosszú ideig nem is 
fog történhetni, az egyesület Székely Ferenc 
igazságügyminisztert ujabb előterjesztésben, 
melyben részletes alapossággal ki van lejtve 
a birói információ megengedésének helytelen
sége, arra kéri, hogy a birói ügyviteli szabá
lyok 35. szakaszát rendeletileg' akként módo
sítsa, hogy a biró minden ügyben legyen 
eltiltva az információ elfogadásától. 

A Széchenyiek sírboltja. Tudvalevő, 
. hogy a Széchenyi grófoknak Sopronmegyében 

van leginkább ősi birtoka. A Széchenyi csa
lád megbízta dr. Szabó László nemzeti 
múzeumi őrt a család történetének megírá
sára. A megírandó monográfiához adatok 
szükségesek, másrészt a kutatás szolgálja 
azt a célt, hogy a tagjait egy sírboltba temes
sék. Széchenyi Viktor gróf, dr. Szabó László 
s dr. Baán Endre főispán. Üstör József .dr . , 

család ügyésze s a halóság jelenlétében; 
megtekintette a soproni bencésrend templomá
ban eltemetettek kriptáit A régi időben 
a család temetkezési helye volt Fertőszéplak, 
de az ottani kripta a 18. században megtelt, 
i t t szintén kutatást végeztek. Utóbb a nagy 

Nagycenkre Széchenyi Nagycenkre kívánta 
A családi tanács állapítja meg a Széchenyiek 
közös temetkezési helyét, valószínűség szerint 
Nagycenkre fogják határozni, már a nagy 

. Széchényinek eszméiért is! ... • 

száz darab a kelta régiségek szaporulata, 
melyek között bronzüst, vaslőr, késék, lándzsák, 
bronzékszerek és egytb őskori régiségek van
nak. A hadtörténeti emlékek érdekes darabja 
>Makai Görg 1692« leliratu díszes, Óváron 
készült kovás-kurucpuska, ezüstveretes török 
handsár. kurucpisztolyok stb. Hercegi•»..címer 
vésető honvédliszli kard, az 18+8—49 iki 
szabadságharcból. Frigyes Ágost lengyel ki
rály kardja 1690-ból. Becses a Szent István 
és Anjou korbeli 'gyalogsági kardok, kengye
lek, zabiák. sarkantyúk, nyílhegyek sorozata. 
Legújabban megszerezte a múzeum Noszlopy 
Tivadar szívességéből Berzsenyi.Dániel becses 
hagyatékát Ezek között van Berzsenyi miniatűr 
arcképe, melyet Sterio olasz festőművész ké
szített 1812—14 között, a költőnek verses és 
prózai kéziratai, emlékkönyvlapjai. Dukai Ta
kács Judit levele és versének kézirata, Kiss 

i János prédikátor levelei, Thulmon Jozefin 
! irotiö hátrahagyott elbeszéléskötete kéziratban. 

Noszlopy Gáspár 1848—49-iki kormánybiztos 
vértanú, iratai. Nagyobb számú okmány a 
Berzsenyi és Noszlopy-családra vonatkozók. 
A 103 darabból álló "gyűjtemény mást van 
rendezés alatt. A muzeumot idegenek a hét 
minden napján megtekinthetik. 

A legnépszerűbb kártyajáték az egész 
országban kétségtelenül az alsós. Minden em
ber alsózik. de kevesen tudják, hogy a mult 
év karácsonyának első napján volt az alsósnak 
huszonöt éves jubileuma. Nagyváradon találták 
föl. Azelőtt régen, tudvalevően a szelid kaláb-
riász járta, a melyet izgalmak nélkül, csendes 
pipaszó mellett játszottak a jó öregek. A 
bélakassza volt mindössze, ami a jámbor 
partnereket kivetette a sodronyból, de az, se 
járt kontrával. Az -alsóshoz nem lüzödik , az 
igazi leifedezés dicsősége, amenynyiben volta
kép a régi kalábriász és a tarokk az őse. 
Ebből a két játékból kombinálta ki 25 évvel 
ezelőtt a nagyváradi kereskedelmi csarnok 
zöldposztós asztalánál két úriember: dr. 
Kurlándler Ede ügyvéd és Breidez Ármin 

FémetéséC {' üagykcicskfil*' "k JBltTiiltiik p|pször_ az 
alsóst s másnap már miden nagyváradi kávé
házban zengett, harsogott a trull-ultimó. Igy 
terjedt el az országban s vált népszerűvé a 
határokon tul is a tüzes, tepós, színes alsós! 

— Hej! az öröm most is csak álom, 
Való csupán a szenvedés. 
Rideg, kietlen pusztaságbán 
Virágot lelni oly nehéz. 

Akit csak látok, mind barát m . 
Szeretnek mind az emberek. 
A bajtól óvnak, védenek és 
Szükséget sohse szenvedek. 

— Akik között az <7e/dr visz, 
Nincs egy, ki hozzám jó bará t 
Az úgynevezett igazságnak 
Érdek vezérli csak szavát 

Habár sokszor vagy az eszembe, 
A lelkem mégse vágy haza; 
Hisz itt is boldogság az éltem 
S te vagy csak, aki vonzaná. 

— Ha tudnád, mily szívesen mennék 
Haza, — anyám — de nem merek, 
Nem engedi e büszke lélek. 
Hogy szánjanak az emberek. 

Kicsiny falunk vén templomában 
Utad ha szent misére visz, 
Mig Istenedhez száll fohászod, 
Imádkozz néha értem is. 

— A szép imádságot, amelyre 
Te tanítottál egykoron. 
Rég elfeledtem . . . Tört reménnyel 
Most már nem is imádkozom. 

Nóvák Pál. 

Intervewk. 
Irta: Jászai Bari. - < 

Ugy vannak velünk az újságírók, mint 
a gyermek a babajátékárai; — mig a sze
mét ki nem piszkálta az ujjacskáival, hogy 
megnézze mi van -mögötte, — és a gyomiá
ból ki nem huszkodta a kenderkócot, addig 
szereti; azután földhöz vágja és keres uj ba
bát: kivált idegen átutazókat, kikhez nehéz, 
vajjyjláne^hfrtet len bejutni., Akikhez lehe-
tetlen bejutni, azok az egéSÉ istennők I 

Egy elsőrangú journalista suttogó ibitat
tal beszélt nekem egy ilyenről, amiért .semmi 
kincsért, sem tudott bejutni hozzá, amiért az 
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misztikus ködbe burkolódzik előttük és sem 
:surnalisztat nem fogad, sem újságot nem 
"Ivás! Ellenben egy 70 forintos könyvszám
láján ennek a külföldinek extasisba esett az 
a magyar journalista a lapja hasábjain. — 
Ha tudtam volna, ln>gy ez oly igen imponál 
neki — majdnem annyira, mint az, hogy 
-irásközben a puszta kezével törülgette az 
orrát, sálon ruhában! akkor meghívtam volna 
magamhoz, ahol gyönyörködhetett volna a 
könyvszekrényemben nem egy olyan munká
ban, melynek egy-egy kötete kerül annyiba, 
holott Isten bocsássa meg, csak azok vagyunk, 
amik dk, a külföldiért ájuldozó kritikus urak: 
magyarok: ha meg nem sértem vele? 

Mint fölényes nagy tulajdonságát emle
getik csodálói ezen idegen nagyságnak, hogy 
újságot nem olvas! (Éppen az újságírók!) 

Ezzel szemben én azt merem állítani, 
hogy nagyobb bátorság kell ahhoz, hogy az 
ember mindent elolvasson. 

Újságot nem olvasni óriási kényelem, 
könyveket olvasni gyönyörűség! 

Újságot olvasni a legfárasztóbb kö
telesség. 

A mindennapi küzdelem megkezdése az. 
Az eleven levegő beszivása, mely éltet és öl-
Abból érzem meg a velem együtt élő ember
társaim szive lüktetését, az örömét és fájdal
mát, valamint embertestvéreim is az enyémet, 
melyet egymással mpgosztuck. 

Elzárkózni az eleven élet küzdelme 
elöl nem lehel érdeme, dicsősége senkinek, 
aki ennek a társadalomnak a javait elfogadja 
es élvezi. 

És önök maguk mondják, hogy annyival 
érdekesebb, amennyivel inkább elzárkózik 
önök elől. — Ezt értem. Ez örök emberi. De 
bocsássák meg nekünk, hogy mi nem teheti 
jdk: a felhő-takaró nagyon sok pénzbe kerü-
Az Olympus drága! Magyarországon nem telik 
arra a fejedelmi kényelemre, hogy elzárkóz
hassunk. Kgy ilyen, rajtunk keresztül száguldó 
üstökös csillagét is csak pár napra bírjuk 
kifizetni, — otthon ők is olcsóbban adják. 
— De itt a kőrútjuk kifizeti a titkárt, 
impressáriót, komomákat, akik elállják kö
rülöltök az utat a közeledők előtt. 

Ami vendégszereplési körülményeink ezt 
a luxust meg nem engedik. Mihozzánk az 
újságíró urak egyszerűen bekopognak és be
nyitnak patriarchálisán: bemutatkoznak, be
szélgetünk — kész az intervju. Lehull a saisi 
fátyol, vége a misztériumnak, a baba gyomra 
Kifordítva, abban is csak fürészpor volt. 

Fiatal koromban, — mig mindent rop
pant komolyan vettem, — nekem minden 
intervju vesszőfutás volt. Ijedtséget és szív
dobogást okozott, mert azt éreztem, hogy: 
• most olyannak kell lennem, amilyen lenni 
nem tudok: érdekesnek, brilliánsnak, rend
kívülinek!. Kevés tudásommal, nagy naivitá
sommal, éreztem én ugy homályosan, hogy 
ez emberkinzás, hogy külömb ugy sem tu-
dok lenni i t t a ^szobámban, Tnint a színpadon, 
ahol a lelkem javát adom, ahol egyedül ér
zem magam otthon — mig itt gyalogszerrel, 
lefegyverezve bátortalan és ügyetlen vagyok? 

'Ez az érzésem idővel határozott tudattá 
vált, sőt nagy tekintély nyomta rá az igazság 
pecsétjét. Oszkár Vilde mondta ki a művé
szekről, hadd húzzam rá ezt a törvényt ami 

hivatásunkra is: .Azok a művészek, akik 
(nappaü társaságban!) föllépésükkel másokat 
elbájolnak, rossz művészek. Jó művészek 
mindenüket a művészetüknek adják és ezért 
magukban érdektelenek.. 

Tovább pedig: .Egy valóban nagy mű
vész a legköllöietlenebb lény minden élő lény 
közötL< 

Okvetlenül ennek igazságát érzi a fönn 
emiitett külföldi divat, azért nem száll le 
orympusi magaslatáról az intervju profán 
közelségére. 

Mióta az emberiség, nem pedig csak a 
színészet a legmagasabb ideálom, mióta nem 
tartom kötelességemnek minden áron és erö-
velesetten érdekesnek látszani, azóta nincs 
lámpaiázom az intervjuk alatt. Nem félek 
olyan embernek látszani nappali viselkedé
semben,, amilye mek áz Isten megteremtett; 
sőt mióta tudom, hogy nem kell csodaboga-
rat csinálnom magamból, igen örömest be
szélgetek minden felebarátommal, az ellensé
geimmel is. Nem féltem tőlük sem a tudá
somat, sem a tudatlanságomat. Ahol az én 
tudásom véget ér, ott kezdem én a kérdezős
ködést és a látogatás végével kvittek vagyunk. 

Nevezetes húsvéti tojások. 
A középkorban, mikor a böjtöt kérlel

hetetlen szigorral kellett megtartani s mikor 
még a tojásevés is bün volt, mindenki türel
metlenül várta a húsvétot, hogy összeszáradt 
gyomrát szép barnára sült tojásos lepénnyel 
megengesztelje. A nagy nap reggelén a föl
használandó tojásokat a templomban meg
szenteltették s ez alkalommal egy-egy darab
bal megajándékozták barátaikat és ismerősei
ket. Ez a szokás gyorsan elterjedt, az egy
szerű nyers tojás lassanként háttérbe szorult 
s helyét díszesen megfestett héjú tojások fog
lalták el. Később a húsvéti tojások terén 
nagy fényt űztek s azokat a tojásokat, me
lyeket XV. Lajos osztogatott, néha a legna
gyobb művészek díszítették finom miniatűrök
kel. Még Lancret és Watteau sem vonakod
tak nagy művészetüket ily csekélységekre 
pazarolni s azt a két tojást, melyet a varsa-
illesi "múzeumban mutogatnak s mely Madame 
Vicloiree, XV. Lajos leányáé volt, Watteau 
festette. A természetes tojásokat lassanként 
kiszorították a cukorból s csokoládéból gyár
tottak s most Parisban évenként 2 millió 
frankot adnak ki a csokoládéból s 1 millió 
frankot cukorból készült tojásokra. Mint min
den, lassanként ez a divat is szélsőségekbe 
csapott át. Egy angol lord például pár évvel 
ezelőtt rengeteg tojást készíttetett csokoládé
ból menyasszonya, egy délamerikai milliárdos 
leánya számára. A tojás három méter magas, 
másfél méter széles volt s ezer font cukorká
val volt megtöltve. Maga a tojás 12.000 ko
ronába került s ehhez járult még a rendkí
vül nagy szállítási költség. E téren azonban 
a rekordot az á gazdag idegen erte el, ákT 
egy párisi színésznőnek egy fából készült 
óriási tojásban, melyet hat ló húzott egy 
nagy kocsin', kétlovas fogatot küldött. A bakon 
még kocsis is fiít. 

——De ha már benne vagyunk a. tojásban, 
halljuk, mit mond a V. U. krónikása a záp
tojásokról! Amíg az alkotmányos küzdelem 

tart, uem kell attól félnünk, hogy a tojáske
reskedő romlott tojással csapja be a házi
asszonyokat, mert a záptojás most kapósabb 
a frissnél és mennél zápabb, annál jobb árát 
fizetik a — harcosok. Volt egy gavalléros, 
gazdag korszak Magyarországon, mikor a 
formátlan, nagy négyrajcárosokkal, az u. n. 
susztertallérokkal hajigálta meg a tömeg 
azokat, akiket a legkcvésbké sem volt haj
landó virággal dobálni. A susztertallér már 
kiveszett a forgalomból, de ugy látszik, az 
általános jólét a sok keserű panasz mellett 
se csökkenhetett meg valami nagyon, mert 
ime még mindig telik — záptojásra, noha a 
tojás ma sokkal drágább, mint volt a négy-
krajcárosok idejében és a záptojást minálunk 
a kofák és kereskedők éppen ugy értékesitik, 
mint a frisset. A gazdasági tanulsága tehát a 
záptojással való dobálásnak nem kedvezőtlen 
és — tekintettel a háziasszonyok érdekeire 
— nem is hászoi. nélkül való. De éhnek a 
kérdésnek nem csupán gazdasági oldala van, 
hanem van etikai (erkölcstani) része is. Mi 
erkölcsi jót szolgál ? Micsoda eszmének hasz
nál ? Van-e argumentáló vagy argumentumot 
pótló ereje? Tud-e valakit megingatni vagy 
meggyőzni az, ha záptojások vágódnak a fe
jéhez vagy melléhez? — Aligha. El kell lo-
gadnunk magyarázatul vagy tanulságul, hogy 
minden csatának megvannak a maga fegyve
rei és ha már ennek igy kell lenni, még 
élvezetesebbnek fogadjuk el a ::áptojást, mint 
például a fokost, a fütyköst — vagy ami 
már szinte divatba kezdett jönni — a revol-
vergoljól. (Ha' a tintatartó semmi?!) Nem 
tudjuk azonban elfelejteni, hogy pl. Angliában 
az emberek meg tudnak lenni minden ilyen 
segédeszköz nélkül is a leghevesebb politikai 
háborúságok idejében. Ott nem használatos 
ilyenkor se bot, se kő, se revolver, se záp
tojás. (Se vaskos törvénykönyv, se réztinta
tartó!) Az emberek megelégesznek azzal, 
hogy érvekkel lövöldözzenek egymásra . -. . 

* 

Tojás széke. 1) Apa: Fiaim, leájiyaim! 
húsvéthétfőn szabad lesz mentül jobban lár
máznotok, mert brrr . . . megjön látogatóba 
hozzánk brrr . . . az anyósom, akarom mon
dani: a ti szeretetreméltó édes, kedves nagy
mamátok. — 2) Biró: Még husvétnapján is 
verekedés volt a maga vendéglőjében! Hallja 
Khon, az mégse járja. Különben maga látta, 
hogy Gombos Jankó kezdte a verekedést. 
Khon: Igenis, tekintetes királyi biró uram. 
Biró: Meg merne-e rá esküdni? — Khon: 
Miért ne ? kérem átosságosan, hát mire _ne 
merne megesküdni egy Khon, aki választó
polgár ? — 3) A te feleséged panaszkodott, 
hogy az ünnepek alatt semmiféle mulatságba 
sem vitted és hogy semmit sem költöttéi rá. 

— Micsoda? Még ő panaszkodik, hogy nem 
költök rá semmit, hát a két zápfogát tegnap
előtt kinek a pénzén" huzattá ki ? — 4) Pék 
bácsi! a mamám kérdezteti, mi az oka annak, 
hogy á zsemlyék nusremapján i s 'o lyan " k i 
csinyek voltak? — Mondd meg fiacskám a 
kedves mamádnak, hogy még nem nőhettek 
nagyobbra, mert csak nagyszombaton sütöt
tem őket. — 5) Kend már ma megint ré
szeg! — rivallt a kapitány a gyanúsan lép
delő huszárjára. — Jelentem alássan, ez még 
a tegnap, húsvéthétfői. 
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Árverési hirdetmény. 
Alulírott 'birósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t e 102. §-a .értelmé-
ben ezennel közhírré teszi, hogy a cell
dömölki kir. járásbíróságnak 1910. évi 
V 121/1. számú végzése következtében 
Dr. Pleinits Ferenc ügyvéd által képvi
selt Dr. . Hetthéssy Eieknó celldömölki 
lakosfelperes javára Kisköcsk községben 
500 K s jár. erejéig 1910. évi március 
hó 8 án foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 1200 K-ra be
csült következő ingóságok, u.- m.: 4 
darab fejőstehén nyilvános árverésen 
^adatnak. 

Moly Arvoráapfk a O l l -
dömölki kir. járásbíróság 1910. • V 
121/2. számú végzése folytán 500 K 
tőkekövetelés és eddig ös zesen 51 K 
84 f.-ben bíróilag már megállapított, 
költségek erejéig. Kisköcsk községben 
alperesek lakásán leendő megtartására 
1910. ért április hó 8 (nyolcadik) 
napjának délelőtti 9 órája határidőül 
kitüzetett ós almoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnák meg, 
hogy az érintett ingóságoka/. 1881. évi 
évi LX. t.-c. 107 és MM. § ai ért, 
móben készpénzfizetés inélletl, a leg
többet Ígérőnek .szükség esetén becsáron 
alul is eladatni fognak. 

Amennyiben ax elárverezendő ingó
ságokat mások is le ós felülfoglaltattak 
"ós azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1908. évi XLI . t.-ez. 
20. >S-H értelmében ezek javára is elren
deltetik. 

Celldömölk, 1910. március 24-ón. 
Záborszky Sándor. 
kir. bír. végrehajtó. 

oldal. 

•M VALÓDI 

P Á L M A KAUCSUK 
SAROK 

V A N C I P d ' d H 

S e m O L O O L T V A K Y T 
ne regyen addig, míg az alanti telepről ár
jegyzéket nem kér, mert ezen telep a kit-
zfiii.-éii elósegitésére alakúit é s oly olcsó 
aron lehet oltványt avagy mas egyéb vesz-
szrtt beszerezni, hogy más telepézen árak
kal nem versenyt zhetik. Az árjegyzék sok I 
hasznos tudnivalót tartalmaz és ingyen, 
béymentve küldetik, aki címét tudatja. 

C i n t : 

SZŰCS SÁNDOR FIA 
vfi-'Ifl ány telepének fiókja . CzeliJömolk (Vmsm.) 
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A K I S B I R T O K O S O K 
ORSZÁGOS FÖLDHITELINTÉ
ZETÉNEK GYŐRI K1RENDELT-

SÉGE révén 

f ö l d b i r t o k o s o k 
300 koronától kezdve 4 
fél százalékos töriesztéses 
kölcsönhöz juthatnak 

Czelldömölkön, az Újte
lepen egy 

l a k ó h á z . 
mely áll: két lakásból és a 
hozzávaló mellékhelyiségek
ből, két házhelyből, azonnal 
e l a d ó 

1 DilULbb tii iLj i témiyerJ 
VÖRÖS JÁNOS háztulajdo
nosnál. (Koronray-féle ház) 
Újtelep. 

S E G É D J E G Y Z Ő 
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I Magyar Volkáncementgyár H-t, 
Központi iroda: Budapest, V . Sas-u. 25. zz. - Telefon sz.: 107-16. - Gyártelep: Selyp. - Telefon: Hatran 46. 

A j ó n i . Elsőrendű Selypi portlandcementet, VulkánporÜand cementet, kitűnő 
WJ a minőségűt, mely a portlandcement szabványait 50 Vka l túlhaladja. 

nem cserélek szappant, 
mióta Bergmann Stecken-
pferd-lillomtejszappanát 
(védjegy Steckenpferd, 
készítő Bergmann & Co, 
Tetschen a. E.) haszná
lom, mert ez a szappan 
a leghatásosabb az összes 
orvosi szappanok közúl 
szeplő ellen, valamint a 
szép, puha és finom arc
bőr ápolására. Darabja 80 
fillérért kapható minden 
gyógyszertárban, drogéri
ában és illatszerüzlet
ben stb. 

N é m e t h László 
•r l tnU flH-i-nftMfli-i:, Koganth-n. 

Készit remek szabású 
polgári, papi és egyen
ruhákat legelegánsabb 
kivitelben, olcsó áron. 

A legújabb szövet- és 
posztó-minták megér

keztek. 
Kifogástalan szabás! 

már most megvásárolhatjuk 

100 JaraM 00 krajcárért 
D I N K G E E V E N Á N D O R 
könyv- és papirkereskedésében CELLDÖMÖLK. 

Nyomatott DinkgreveNándor villameröre berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk. 


