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Msetéei á r i : Xaéae érre 8 kenma, félém +j 
korina, negyedévre 2korona. 

Vjrre* srám ára darabonként 80 fltlér. 

Fclrt ís 
Szerkesztőség es kiadóhivatal : 

Dinkpreve Nándor könyvnyomdája (>lldOm0lkör 
ide intvzi'Kdok a szellemi részt illető közlemény, 

hirdetések és mindennemű pénzilletékck. 

Dr. O S T F F Y LAJOS 
a czelldömblki választókerület 48-as függetlenségi Kcssuth-párti képviselőjelöltjének 

D I A D A L Ú T J A . 
Közeit; a nagy iiap, a választások 

.napja, „melyen a politikai pártok merik 
össze fegyvereiket. Most még csak a 
csatározások folynak * mindkét fel arra 
törekszik, hogy .a másik esapat oszlopait• 
gyengítse, ritkítsa A keiűlétben két • féle 
zászlót lenget \a szel; egyik alatt tömö
rülnek azok, akiket önzetlenül a lis/.ia, 
honszeretet, a haza függetlenségének 
eszméje vezérel, a másiknak kifordított 

"szövetén ugyancsak egy sokatmondó nagy 
jeientüsécil lutnienis ékeskedik, a — 48. 

Látszólag tehát az egész kerület 
egy akaraton vau s mégis elkeseredett 
harcot viv egymással. Hogy miért, azt 
mindannyian jól Uicljnk, .ha a múltba 
visszatekintünk s a tények rejtekébe 
nézünk. A két tábor már kialakult s 
madártávlatból azok nagyságára, erejére 
nézve tiszta képet alkothatunk magunk
nak. Tisztában lehetünk már elóre is 
a felől, hogy a vegsö tusában, a vá
lasztás napján, melyik kerül ki győzte
sen a harcból. 

Dr. Ostffy Lajos zászlaját matrasan 
lobogtatják hivei, miként a üsztalelkü es 
lelkiismeretit emberek tartják fé|üket, 
hogy bárkivel is szembenézhessenek, 
lévén a széni a lélek tükre. Hála a 
magyarok Istenének, a bonszereimet a 
nemzet fiainak szivébe szokta beplán
tálni, ezúttal is gondoskodott róla, hogy 
az igaz eszmék diadalra jussanak. Ke
rületünk nagy többsége Ostffy zászlaja 
alatt áll s" várja a napot, hogy-a füg
getlen magyar haza jelszavával az ón-
érdek, protekcióhajhászó elemekkel együtt 
elsöpörje azokat is, akik még a közel
múltban is az 1867-es eszméknek vol
tak szószólói : . — — 

Dr. Ostffy, mint jó vezérhez illik, 
maga is zászlót ragadva, csütörtökön 

kezdte meg"•körútját. In>gy híveit buz-"> 
' ditsa, tüzelje a .luiiiö küzdelemre. Amint j 

j a történtek igazolják, felesleges .munkát 
| végzett, mert a kerület , kivéve néhány 

ingatni: jel lemet. , rendit l ietet lenül ál! és 
i kitart mellette. Ttja mindenfelé didalut 

volt s a választok válogatott alakban 
adtak kifejezést ragaszkodásuknál! nmn 
ferliii iránt, aki tűrhetetlenül, niegalkú-
vast nem ismerőén fog i ' k o t m á n y o s jo
gaink érvényre jutása e rdekében küz
deni. Ostfty ékesszólása, i i iauasröptö be
szédének iryujtó hatás a. szellemi képes* 
ségenek megnyilatkozása a választök 
tömegére e l ragadtató hatassál volt s 
szent meggyőződésként érlelődött me. 
bennük az. a tudat, hogy e lvhübb, alkal
masabb és "tehetségesebb férfiút az ö 
képviseletükre a végzet m á r nem is ren-

j (lelhetett volna. Adja az egejr. Ura. hogy 
ngy legyen ! 

Dr. Ostffy Lajos körútjáról tudósí
tónk az. alábbiakban számol be : 

Csütörtökön regnél impozáns látványos
ságban leheteti része a közönségnek. A 48-as 
pártkör helyisege előtt Inborzékoló mattán-
f< iga tok csoportosultak, koiöttük dr. Ostffy 
l-ajos és Vidos József gyOnyOrt negye* fo
gata. Innen indult Ostffy előkelő választó kö
zönség kíséretében körútjára. A l t i fogatból 
álló menet reggeli 8 órak'r indult meg két 
zenékar kíséretében a Kossuth nöta hangjai 
mellett. A hihetetlenül szép látványosságot, a 
kivonulást ezernyi néptömeg szemlélte végig. 

Merseváton 
Először llersevátra robogott be a hosszú 

[ kocsisor, hangos-zeneszó mellett. Diszkaput 
állítottak a választóit s l t i fehérruhás leány 
is várta őket remekül készitelt csokrokkal, a 
választók pedig harsogó éljenzéssel. Vidos 
Dániel' földbirtokos-- Odvözjő beszéde ulán 
Ostffy mondott köszönetet a polgárság lelkes 
kitartásáért. A kocsisor i t t megnövekedve, 
hazafias énekek és éljenzések között hagyta 
el a községet.. 

Kemeoesmagasiban 
a tűzoltók sorfala között vonult a menet a 
községháza tlé. Az egész térséget emberara
dat lepte el. Olt vi.lt az egész kf.zség apraja-
nagyja. A mezei munka szünetelt, mert min
denki látni es hallani akarta aranyszájú kép
viselőjelöltjét. A lelkeseiles leírhatatlan volt. 
A nanynehezen eltilt éljenzések után Itöjtiis 
János le.lke.-z üdvözölte llstffyt s biztosította 
a község ragaszkodásáról. Dr. Ostffy nagy
hatású beszéde és dr. Porkoláb Mihály párl-
SlBOk szavai után a "menet 

Szergény 
felé vette utjai. Itt lovas tűzoltók bandériuma 
jíitt eléjök a határszélre" s azok vezetése 
mellett vonóit a menet az épített emelvény 
elé. amelyet hatalmas embertomes vett kö
rül. Erdélyi Héta tanitó fogadta az érkezőkéi 
megható-beszéddel s rámutatott a hófehér 
zászlóra, mely méltó symboluma a község 
tiszta ragaszkodásának a jelölt elvei es sze
mélye iránt. Osiffy remek beszédében afölötti 
büszkeségének, adott dufejezést, mely őt el
tölti a szeretet és ragaszkodás ily fnku meg
nyilatkozásara. .Szavainak minden betűje egy-
egy szellemi sziporka volt, mely a tömeg 
réteseiben csak élesítette a lelkesedés tüzét 
Dr. Berzsenyi Jenő üdvözlő beszéde után a 
most már hatalmasra növekedett menet'. 

Kemeneshógyész 
községbe vonult. A község összes lakossága 
zászlóerdő alatt fehérruhás leánykákkal fo
gadta az, érkezőket s virágokkal halmozták 
el a jelölíef. Nits István tanító lelkes beszéd
del üdvözölte a képviselőjelöltet. Ostffy rög
tönzött beszéde itt sem tévesztette el á ha
tást s ünnepélyes fogadalmat tett pr-.gramm
jának betartására, fel is hangzott ezek után 
.a kemeiie.-h e -z iek ajakáról, hogy 

Ostffynak kicsiny a leje, 
Dé benne van ecy ország esze. 

A következő statio 

Magyargencs 
volt. A válaszlók tábora zászlókkal jött 
menet eié s ezek sorfala közölt, diadalkapun 
át érkezett a községháza elé. A lánykák itt 
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is virágözönnel árasztották el a jelöltet s a 
község nevében Kolossá Ferenc biztosította a 
választók ragaszkodásáról. Ostffyt a rengeteg 
nép programmjának rövid előadása otán lel
kes éljenzéssel halmozta eb Dtána dr. Por
koláb Mihály tartott buzdító beszédet. A ko
csi száma itt már oly nagy volt, hogy a 

' széles utcakon aíig tudtak rendezui. Megindu- j 
~ l á s k ö r s e vége, se hossza nem volt a kocsi

sornak. Igy Vonult a menet a 

Várkeszöi 
országútnak. Várkeszóról lovas bandérium 
és néhány kocsi jött az érkezók ele. A fehér 
ruhás leánykák sorfala mögött a* néptenger 
hullámzott. Havasi István üdvözlő beszéddel I 

A tegnapi programúiba Simooyi, .To-
korcs, Mihályfa, Sömjén. Szenlmárton és Vő" 
tíöck községek voltak felvéve. E községek 
hallva Ostffynak mindenfelé eléri sikereit, 
még inkább iparkodtak magukért kitenni. A 
kivonulás ismét városunkból történt s az 
első ut 

Simonyiba . 
vezetett. Mód Lénárd lelkész vezetése alatt , 
óriás néptömeg fogadta őket. A lelkész ü d 
vözlő szavaira Ostffy mondott programra-
SZWfl beszédet, utána pedig Csizmazia Sán- | 
dor polgár szavalt eL egy hazafias költeményt. 
Ezt a Hyiuous eléneklése követte. Midőn pe- j 
dig a zene rákezdett a jó ropogós csárdásra, I 

1 olyan parázs tánc kereketlett, hogy bármely | 
fogadta a jelöltet, mely utan dr. OstfTy lelke- . táncmulatság dicsére válhatott volna, 
sitő szavakkal buzdította kitartásra választóit 
Egyházaskesző polgársá'ga. hogy szeretett-je- | TokOrCS 
löltjét mar láthassa, idejött eléje s innen I diadalkaput állított az érkezők számára, akik 
vezették Hz ortás módon 
dériumos menetet 

»» I h a i i | 

I n u l l , 

gos zeneszó és kortcs-dalok mellett vo 

Sömjén 
polgársága szintén kitett magáért. Lovas 
bandérium vágtatott az érkező menet elé. 
Már messziről hallatszott a mozsárágyuk, 
durrogásai. Diadalkapunál a polgárság százai 
várták az érkezőket. Az üdvözlő és prog-
rammbeszédek elhangzása után az egész 
frekvenciát Radó Déues földbirtokos' látta 
vendégül s olyan lukullusi lakomát rendezett 
számukra, mely örök emlékezetű marad min
den résztvevő szivében. Azt, hogy közben 3 
zenekarok sem maradtak teliének s hogy a 
táncot itt is vigan járták, szükségtelen is 
felemlíteni. 

A menet ezután délután 1 órakor mint
egy*^" tagból álló lovasbandérium által ve
zetve, végtelen hosszú kocsisorban, énekszó, 
zene és dalok kíséretében Celldömölkre ér
kezett, hogy ebéd után Szenlmárton és Vö-

Egyházaskeszöre 
Itt sem maradlak el a fehérruhás le

ánykák virágbokrétákkai. Sőt egy Táncos 
Ilona nevü leányka szép beszéddel üdvözölte 
Oslffyt, aki Egyházaskesző munkás népének 
köszönetet mondott a szives logathatasért és 
a hozzá való ragaszkodásért. Egyik választó 
polgár itt ama csodálkozásának adott kifeje- 1 
zesl, hogy ő. aki a jelöltet mindvégig kisérte | 
e diadalufjaban. hogyan Idd .annyifele sok 
szép beszédei mondani 

ultak be a községbe. Szabó László politikai 
! hitvallásának meggyőződése hangján melegen 

A_uapi programúi Egyhazaskeszű meg- j 
látogatásával végei e r t ' A menet mosi' mar ; 
hazafele tartott A Jelölt kc - i j á > a lovak j 
annyira el voltak halmozva vir.tggal. hogy a i 
bennülök alig látszottak tőle. -Az egész ut- j 
vonalat l e l k e s kurjongasok. eljenzesek, dalo- ' 
lasok, cigányzene és a rezesbanda hangjai ; 
tőitek lie. 

i üdvözölte a jelöltei. Ostffy itt is gyönyörű 
! beszéddel lelkesítette a polgárságot, dr. 
! Montz Dénes szavaival pedig oly hatást kel

tett a választókban, mely immár biztosítja a 
lokorcsiak állhatatosságát a jelölt mellett. 

Kemenesmihályfán 
a" lelkesedés tombolt, mikor a jelölt bandé
rium állal vezeteti hatalmas menetével meg
érkezett. A diadalkapu, a fehérruhás, fel
koszorúzott leánykák, a kivonult tűzoltók 
mindmegannyi eklatáns bizonyságot nyúj
tottak arról, hogy .,/. érkezők meleg fogad
tatásra találio-ae i i . t r Lajos üdvözlő beszéd
ben biztosította a jelöltet a község polgárai
nak rendíthetetlen ragaszkodásáról. Ostffy és 
Porkoláb elnök szaval után a polgarol. elő
kaptak fele egüket, az ifjak a leányokat s 
táncoltak mindaddig, míg a távozó menet 
zenekarának akkordjai lassanként a távolban 
el nem vesztek. ^ 

Mi okozza a hus drágaságát. 
Ez a kérdés már régóta napiren

den van. Panaszkodnak a fogyasztók 
és termelők, panaszkodnak a munka
adók és a munkások, de hát kikre ? 
\ korrsjinárosokra. vendéglősökre, a 
mészárosokra és hentesekre. Pedig ok 
nélkül. Nem ezek'a" jóravaló iparostár-
saink drágítják az élelmiszerekéi, a 
szeszital termékeit, hanem az u. n. 
közvetített kereskedelem.jobban mondva 
az ugynökösködés. 

A minap a kezembe akadt a bu-
dapesten megjelenő Vendéglősök Lapja" 
amelynek munkatársai szakférfiak, akik-

Medve Gáspár. 
Ssinéiz história. 

Irta : Gecy Utváa. 

A kisváros baktera éppen elkiabálta az 
> Arany dika> szálloda elölt, aztán hosszú 
alaliárdjára támaszkodva, bele bámult a vi
lágosságba, amely a nyitóit földszinti ablakból 
ömlött ki . 

A cigány veszettül húzta odabent éppen 
a Lili-keringőt, amibe egy pár jókedvű mulató 
közbe ordította a Casanova vezérdalát, oda 
törekedve, hogy a klanirétot és nagybőgői 
túlharsogja, hogy pedig a harmónia teljes 
legyen.,a bakter körösi lany ismert dallamát 
dúdolgatta, ugy gondolkozva, hogy ha az urak 
mulatnak, miért 'ne mulathasson ő is a maga 
módja szerint. Egyszerre egy bonzü hang 
recsegve szolalt meg a hala mögött: 

— Nagyon jól van, barálom — nagyon 
jól van! A hangja terjedelmes, mély és kife
jezésteljes, szóval tökéletes. Maga egy zseni a 
kiből en kifaragom a világ első basszistáját 

En mondom ezt. Medve Gáspár, az or
szág első komikusa, a ki tudom, mit beszélek, 
a ki már több nevezetes nagyságot szült a 
hazának: — _ 

Én gyújtottam lángra az isteni szikrát 
Róna Gizellában, a világ legszebb asszonyában, 
akit feleségül vettem, hogy kiképezhessem. Ki 
is képeztem, arany annak az asszonynak 
minden szava, ritmusos a járása, villáin a két 
szeme, lelt a keble, édes t i t k o k k a l , vágyódás
sal tele. -

Ne röhögjön barátom, ne röhögjön, ami
kor én a felesegemet istenítem. Becsülje meg 
azt az asszonyt, becsülje meg, különben él
csapatom a hivatalából, el én, ha maga lenne 
kelmed a főjegyző, még akkor is, mert a ki 
az én hitvesemet gyalázza, az a polgármester 
urat gyalázza. Ő pedig első ember ebben a 
rongy fészekbe és ez az első ember most is 
ott suttog s z e r e I m e s_-szókat a fele
ségem fűiébe, ott abban a szobában cigány 
és pez-gő mellett. Ha pedig nem hiszi* hát 
jöjjön velem és nézze meg Ezzel a kis em
berke mar be -is botorkait a nyitott ajtón, 
ahonnan a kurjóngatasmég most is kihallatszott. 

A bakter pedig nyakába akasztotta az 
alabárdot és lassú tempós lépésekben indult 
az útjára, mint olyan-ember, a ki a mai nap 
mulatságával, teljesen meg van elégedve. 

Odabent vigan folyt a dáridó; a cigányok 
egy hirtelen kanyarulattal csárdásba csaptak 
át és a szinészlrupp naivája, komikája, ope

rett-primadonnája a főkapitány, főjegyző és 
jarásbiróval a szoba közepén rakták a táncot 
eszeveszetten, neki bomolva. — A lámpa vi
lága megtört fénnyel pislogott át a dohány-
füstfelhőn és a kipirult lihegő alakok ködbe 
borulva járták a vad boszorkánytáncot. 

Az asztalfőn ült a pocakos polgármester 
mellette a szép Medve Gáspárné; körülöltök 
egy pár borotvált képtt ur és kimondhatatlan 
módon kiöltözött asszonyság. ' A trupp 
igazgatója egy keselyképű kopasz emberke, 
kerékkötő vastagságú aranylánccal és 6 pe
csétgyűrűvel vézna ujjain, pezsgős pohárral a 
kezében éppen tósztot mondott, amikor Medve 
Gáspár belépett. 

A tószt rövid volt, de velős: — Önmagát 
magasztalta benne a jó ember, hogy ő mennyire 
átérzi a színművészet szent hivatását: mennyire 
össze tudja azt egyeztetni a közönség jogos 
igényeivel. 

íme, boldog megelégedéssel; a jól fel(o--
gott és betöltoltott hivatás büszke tudatával 
tekint le munkájára, mert látja, hogy nemcsak 
a nagyközönség igényeit elégítette ki elsőrendű 
erőkből álló társulatával, de körültekintő 
gondossággal sikerült megnyerni a hangadók 
méltánylását is: mert ime a járásbiró ur; a 
főjegyző és a főkapitány ur mind megtalálta 
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nek a szemét nem-lehet bekötni; akik 
látnak, figyelnek, tapasztalnak és — 
nyíltan beszélnek. Ők, igaz, leginkább 
és legbehatóbban a nagyvárosok viszo
nyait és körülményeit mérlegelik :ámde 
jól tudjuk, hogy a vidéki kis-városok, 
éppen ugy, mint a divatban, a piaci 
árak tekintetében is utána indulnak a 
fővárosnak, sőt onnét kapjuk a »tarifát«. 
onnét irányítanak bennünket és a ma
gyar Budapest, meg az osztrák-német 
Wien vigécei hálóznak be bennünket 
ugy, hogy még moccanni sem tudunk 
tóle. Nagyon jól tudjuk, hogy van és 
kell sok tekintetben tisztességes, meg
bízható közvetítő-kereskedelemnek len
nie; ámde mentsen Isten minden' ter
melőt és kisiparost az ügynökük, a 
vigécek és —.azon közvetítőktől, akik 
ahány karmuk van, annyival csitnbasz-
k'odnak az >áldozaf< teslébe-lelkébe. 
Azok a szakemberek, akikre hivatkoz
tam, határozottan azt állítják, hogy az 
igazi busás hasznot, ami az élelmisze
reket, ítalnemüekel, az üzlethelyiségeket 

. megdrágítja s a társadalom középosz
tályához tartozó emberiségnek a tisz
tességes megélhetést szinte leheletlenné 
leszi, az u. n. közvetítő kereskedelem, 
ügynökösködés csapja zsebre a legtöbb
ször csekély fáradság árán. 

Ennek az állitásnak valóságát bi
zonyítja most egy hosszabb tanulmány 

'keretében Thirring Gusztáv, a, fővárosi 
statisztikai hivatal érdemes igazgatója, 
foglalkozván azzal a drágasággal, mely 

most Budapesten észlelhető s mely a 
mi székesfővárosunkat a világ leg
drágább városává teszi. 

Thirring ur először a lakásokkal 
és különösen az üzlethelyiségekkel, a 
stájgerolással és specialiter a lakásbérlő-
üzérekkel foglalkozik, azután tér át a 
minket, kisvárosiakat is nagyon érdeklő 
és érintő statisztikai adatokra. 

Az adatok szerint a kisüzemekben 
Bécsben a marhahús kereken 10°,0-kal. 
Budapesten 21%-kal; a borjúhús Bécs-
ren 20, Budapesten 42°'0-kal: a ser
téshús Bécsben 11, Budépesten pedig 
38 0

0-kal emelkedett 1899-től 1906-ig. 
Ezek a számok megdöbbentően érde
kesek s ezekből inegairJhetjük. hogy a 
bécsi vendéglős miért képesebb olcsóbb 
áron kiszolgálni vendégeit, még pedig 
nagyobb haszon mellett, mint a buda
pesti, vagy akárhány magyar kisvárosi. 
Tudjuk ugyanis, hogy a magyar mező
gazdasági termelés milyen fontos szere
pet látszik Bécs városának hússal való 
ellátásával s kiderül; hogy a Bécsbe 
került magyarországi hus olcsóbban jut 
ott a mészárosokhoz, vendéglősökhöz s 
általában a fogyasztókhoz, mint az, mely 
a budapesti piacra kerül. Mi érinek az 
oka ? Az semmiesetre sem. hogy a ma
gyar termelőgazda Budapestre drágábban 
adja el hústermékét, mint Bécsbe. Ha
nem az ok az. hogy nálunk az élelmes 
közvetítők, szenzálok, marhaktiperek 
háromszor, négyszer annyi hasznot kö
vetelnek maguknak, mint amennyivel 

bécsi kollégáik megelégesznek. De.kü
lönben a bécsi közvei itő-kereskedelem 
jobhan is van ellenőrizve, mint a bu
dapesti (no, hát a kisvárosi!) s ott a 
szenzál, a kupec százszoros hasznot 
nem vághat zsebre, mert hamarosan az 
ujjára koppantanak. _ 

Thirring igazgató kimutatja azt is, 
hogy a közvetítő kiskereskedelem árai 
erösebben emelkednek, mint a nagy
kereskedelemé, sőt sokszor az áruknál 
nagyban való eladásánál bekövetkező 
csökkenést nem követik a kicsinyben 
eladók, mészárosok, hentesek stb. Ezt 
|ó lesz följegyezni mindazoknak, akik 
a vendéglősök, általán a fogyasztók és 
a termelök érdekeit szemelőtt tartják; 
mert ez az egyik legerősebb érv arra 
nézve, hogy a fölösleges közvetítők ki
küszöbölése mennyire szükséges és nél
külözhetetlen a termelő és a fogyasztó 
szempontjából is. 

Ha a vendéglősökben, korcsmáro-
sokban, sót velők szövetkezve a mé
szárosokban és hentesekben megvolna 
az erős lestilleti szellem, a közös vé
dekezésnek érdeke, az összetartás, ami
vel megteremthetnének - mint a né
metek megteremtettek — egy hus. bor 

I és általán élelmiszer beszerzési szövet
kezetet, ugy az a szép haszon legalább 
is nekik |utna, ami most a közvetítő 
kupecek hőrbugyelfárisába herdálódik, 
amellett a fogyasztó közönségnek is 
haszna lenne belőle. 

aZt, a mit keresett es hogy diadala teljes le
gyen, sikerült nagy áldozatok árán társulatahoz 
szerzödtetniMedve Gáspárnél is. ezt a világszép 
asszony", hogy ezzel a város első polgárának, 
a polgármester urnák (a kit az úristen a hazai 
színművészet dicsőségére sokáig éltessen) ked
vébe járjon. 

Büszkén tekint munkájára, mert Medve 
Gásparné ott Dl a polgármester ur melleit, 
fejet keblére hajtja, átfogja gömbölyű karjai
val — szóval minden jól megy — és ö nyu
godtan hajtja le alomra a gondterhelt lejét, 
mert jó! tudja, hogy a polgármester ur át
hatva a misszió szentségétől, amelyet Ő oly 
nemesen tölt be, pártolólag fogja felterjesz-
teni^ államsegély iránti kérvényét a magas 
miniszterhez;. — mint oly ember kérvényét, 
aki zászlóján arany betűkkel írja fel ezt a 
jelmondatot: ..Mindent a művészetért!" 

A trupp éljenzett. A cigány tust húzott, 

arcából kikelve ordította: Ki beszél itt misz-
szióról? - Teljt-itett kötelességről és szent 

I hivatásról? Ez a zsírunkon hizlalt majom, aki 
I a színészt rabsznlcmak. a nőt pedig arucikk-
I nek tekinti, akivel kereskedni szokott, mint 
i örmeny-bollos a birka bőrével? I ' foj! Szé-
i gyeljé magát, maga Kipacs ! 

— Gyere asszony, menjünk haza. nem 
való vagy le ebbe a tarsaságba' — Szegény 
Gáspár, de sokszor elharsogta már ezt a be
szédet, de sokszor es de mindig hiába. 

Most is kacagott az egész társaság, de 
legjobban az asszony, aki gyorsan felkelt, 
nagyot nyujtózkiKloü. mint egy prédára áhí
tozó uőstény tigris, gúnyosan vágta oda a 
dühöngő Gáspárnak: Ma nem megyek haza! 

A kis emberke megrendült'érre a kije
lentésre, először tört. sózott, dühöngött, aztán 
könyörgésre fogta a dolgot, de biz ez se hasz
nált, aztán újra csak dühöngött, fenyegetőd-
zött, hogy igy lesz ugy lesz, ha azonnal haza 

— mire a táncotok ~á»-kényleleuei vullak abba Incm-znegy vele az asszonyi 
hagyni az ugrálást és összeütni poharaikat a 
pelgármester ur poharával, aki nagyságának 
tudatában királyi leereszkedéssel nézett végig 
a hódolók kopott seregén. 

Csak Gáspár nem volt megelégedve a 
tószttal. Dühösén csapott öklével az asztalra, 

Az pedig-vette -a bundáját, karját -a 
polgármester karjába akasztotta és lenézöleg 
félvállról szólt oda az urának: Soh'se fáraszd 
magad Gáspár, tudod" hogy engem nem egy
könnyen ijeszt meg valaki, te legalább nem, 
nem bizony barátom — soha, soha! — _ 

Víg,kacagás közben hangos zeneszóval 
kivonult az egész díszes társaság, ki erre, ki 
arra. ők tudják, hogy hova. 

Az a megkínzott kis emberke |>edig, 
I kezet leeresztve rogyott le egy székre és csak 

bámult maga elé, belé a nagy semmiségbe; 
a szája méc mozgott, motyogott valamit, de 

I agya már felmondta a szolgálati.!, zavarosan 
! kavarodtak benne a gondolatok, hajszolva 

egymást, kiindulási pont és végcél nélkül. Csak 
egyet látott tisztán, hogy ez a szépséges bes
tia szemérmetlen módon meggyalázta ismét 
és cinikusan vágta arcába, hogy még csak 
meg sem tudja őt ijeszteni. 

Kitámolygott, mint egy részeg ember, 
dülöngve ment haza az üres lakásba. Nem 
érezte már á gyalázatot sem, csak az a ka
cagó hang csenget! még a fűiében, csak a 
düh tépte a lelkét, amiért, hogy ő már nem 
tudja azt az asszonyt meg sem ijeszteni! — 
Egyszerre csak kipattant megbénult agyából 
egy gondolat s dühtől torzolt arc n végig 
cikaziitt .a vigypr,~Bzeuie j n é l y gödréből ~fcfc~ 
villant az öröm; lázas sietséggel, altot remegve,— 
hogy talán elröppen ez a jó gondolat, leoldta 
nadrágszíját, átdobta az ajtófélfán, felállt egy 
kis székre, hurkot csinált a szíjra és rá a 
nyakára, megrúgta a széket, egyet-kettőt rán-
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Pünkösd után. , 
A hideg északi szél, amely nem

rég- eszeveszetten dübörgött, végig az 
avaron és haragosan rázta mag "a fák 
fakadó gályáit, halk suttogássá szelídült 
amely szerelmesen simogatja a rétek 
biztató zsengéit s dallamost n dudorász 
a fák zöldelö rügyei közölt. Apró virág
fejek bújnak ki a földből s kíváncsian 
kémlelik, hogy mikor bonthatják ki hely
büket s van-e, akit elkábíthatnak illa
tukkal. A hegyek ormán elolvadt a hó 
a nap tüzétől s megindult zuhatagja 
lágyan zsongó csermelylyé halkult, mire 
a völgybe ért.'Pünkösdkor ujhodott meg 
a természet. , 

És valamint az egyhangú téli szür
keségben, mikor ólomszárnyu felhők 
boritjak a inennyboliozatot. komorrá 
válik az ember kedélye: az elsó nap
sugár, az első virág, az elsó falevél le
hántja telkünkről a ridegség burkát és 
vidám mosolyra, jókedvre hangol. 

Képzeletünkben újra kirajzolódtak 
a reménység ró/saszinü fellegvárai, biz
tatóan bontakozott ki előttünk a jövő, 
nem a lemondás gvászin.liiKíj.it halljuk 
zokogni, nem a hiu epekedés méla sze
renádja zsong a fülünkbe, hanem a kö
zeli diadalnak mámoros harsonája zen
dül meg hegyen, völgyön, berekben, 
mindenütt. 

• Szüksége van a magyarnak arra. 
hogy szilárdan higyjen egy jobb jövendő 
eljövetelében. Szebb- múltja a távol szá
zadok ködébe vesz már. közelmúltja tele 
van csalódással, be nem leli vágvak. 

dult. villogott a szeme és vp az édes pokoli 
kéjtől rángatódzó ajkán ki ki-zökött egy szó 
lázasan, tördelve: hazajön az assz»my — 
aztán meglát — megijed — megijed, mégis' 
megijesztem ! 

Csend van. a távul hegyek mőgőtl most 
bukkant fel a nap, arany .-ugarai gyöngéden 
cirógatva csókoljak körül azt a nyomorult kis 
emberi roncsol, amely mig lélek volt benne, 
ugy tudóit örülni, hogy ö is megijeszti egy
szer az a--.- ma-

Örök tavasz 

Még mosolyogva uj "bimbók fakadnak 
A karcsú, édes tubarózsalön. 
Még elcsaponghat a réten a lepke. 
Még illatcsokot lophat reszketőn. 
Főlszivja még a harmat fényes cseppjei 
A hajnali tűzben k e l ő sugár. 
De künn az erdőn már az avar zörren 
S az ősz szellő dudorászva jar. 

Hulló levelek zizzenő zenéje 
Nem kel visszhangra lelkem húrjain. 
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Nem csendítik meg soha dalaim. 
A kikeletnek hűvös lehet érzem. 
Ha szél lu is. vagy tél a|>ó havaz, 
Mig mellettem te vagyv te jó, le drága. 
Te uj életre keltő szép tavasz! 

- Tomori Jenő. 

füstbe ment remények keserűségével. 
Hányszor futott lihegve csalóka lidére-
tüzek után és amikor már azt hitle. 
eléri, belesüppedi az ingoványba. Em
berfölötti erőbe került, amíg ^a hínár 
millió-csápos karjai -közül ki tudott verr 
gődni és fáradtan, rongyosan, éhesen, 
szomjasan kezdte keresni újra az igazi 
fényt, amely meleget és boldogságot igér. 

Csodálatosan szivós a magyar. Más 
nép' ennyi csalódás, ennyi megpróbálta
tás és szenvedés után rég megadóan 
lehajtotta volna a fejét, mondván: .Jöjjön 
aminek jönni kell. Küzdöttem, vergőd
tem, védekeztem, harcoltam. Unokáim 
nem vethetik szememre, hogy minden 
lehelül el nem követtem. Leteszem a 
meddő küzdelem fegyverét.* 

Nem igy a magyar! Lelkének mé
lyébe bele van oltva létjogánsk biztos 
tudata. Ettől nem tántoríthatja el senki, 
sem földi, sem égi hatalom. Ha földiek 
tagadnák, megvetné őket, ha égiek ta
gadnák,, elfordulna tőlük. Büszke daccal, 
fönséges"önbizaloimiiiil megy a maga 
utján.rajongással a hazáért és imádás.-al 
a szabadságért Aki látja, csodálja. 

A pünkösdi napok voltak a termé
szet -megújhodása, a zsendülő természet, 
n remények szülőanyja. 

Adja Isten, hogy az ujszületett ter
mészetben bontakozó reményeink med
dők ne legyenek ' Adja Isten, hogy a 
verejtékkel'szántott'és vérrel itatott fold 
dus termés! hozzon, fáradságunkéri meg
fizessen ! Legyen ez az ország végre ;i 
békés munka, az eredményes törekvés, 
a inegalkuvástalan szabadság hazája ! 

Értsük meg egymást ? Ije küzdjünk' 
egymás ellesi mnló hatalomért, de áll
junk egymás mellé és harcoljunk vala
mennyien egyért: a haza boldogulásáért! 

Jöjjetek a Balatonhoz. 
Még nincs itl a ftirdöévail, még 

nincs itt a nyugalom ideje, de azért 
már alkunkon ott lebeg a kérdés, hogy 
hova menjünk nyaralni ? 

A nyaralás a kulturvilág terméke, 
de akulturélet egyenes következménye is. 

Kifáradt, meggyötört idegzetű pol
gártársaim |öjjetek el az őserőhöz. a 
Balatonhoz. 

Nagyvárosi emberek, kiknek mel
lére ráfekszik a nagy városok fojtó 
levegője, jöjjetek el Balaton mellé. 

A Balaton mellett dus növényzet 
gondoskodott arról, hogy a levegőt ál
landóan tisztán tartsa, oxigénnel, sőt 
ózonnal telítse, a Balaton vize pedig 
egyenletesen látta el vizpárával és igy 
a balatonmelléki levegő a belégzésre 
könnyű, egyenletes lesz és ez nagyon 
fnnlny a tüdőnkre, mert a szervezet 
nem szívesen tűri az extravaganliákat. , 
Ugyanígy vagyunk a hőmérséklettel is, j 
melyet a nagy víztükör megóv minden : 

szélsőséges ingadozástól. A Balaton mel- ; 

lett a természetet és a nyarat nem a • 
fürdőigazgató.csinálja, hanem a termé-
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szel maga-magát és ez az őserő lesz a 
mi erőink uj forrásává. Testszjerveze-
tünk szinte tobzódik az őstermészet 
nyújtotta gyógytényezókben és pár hét 
a Balaton mellett elegendő arra, hogy 
az elmúlt év minden terhét lerakja 
magáról és csakhamar bekövetkezik az 
energiagyüjtés, az eröelraktározás a jövő 
év. lesl.-t és lelket ölő munkájára. 

Szoros a kapcsolat test és lélek 
között, ami a testet felüdíti, megnyug
tató, az megnyugvást és felüdülést visz 
u lélekbe is. Nem azért megyünk nya
ralni, hogy ott magunkat akár testileg, 
akár lelkileg kimerítsük, általános pihe
nést keresünk és mégis már egy-két 
heti tartózkodás után, mikor a test már 
regenerálódott, velünk születelt. tulaj
donságunknál fogva keressük a fára
dalmakat, szórakozásokat szellemünknek. 

Azért leghelyesebb már \6 előre 
olyan helyet választani, ahol az eset
legesen támadó igényeink kielégülést 
nyerhetnek. Erre pedig a legalkalmasabb 
pont Keszthely, mely mig egyrészről, 
mint a Balaton legfestöibb helye, nyújtja 
a Balaton értékes előnyeit, másrészről 
a támadli .tó minden igénynek eleget 
tesz. 

Olyan ez a kis város, mintha Bu
dapestnek egy szép kerületrészielét te
lepítetlek volna át, annak minden egész-
ségtelensége, pora és lármája nélkül a 
magyar paradicsomba, a fiatalon legfes
töibb pontjára. 

Pedig a Balaton ugyancsak bővel
kedik fesfói részletekben. Keszthelyen 
élhetünk falusi egyszerűségben, teljes 
testi és szellemi nyugalomban. 

Itt nálunk egyesítve van minden 
és még hozzá nincs is kereskedelmi 
részvénytársasági alapokra fektetve, ná
lunk nyújtja a természet maga-magát 
és mi ezen természeti álc'ásokat nem 
helyeztük el gyümölcsöző kamatokra, 
melynek örök tőkéje legyen a fürdős-
vendég, hanem szeretettel fogadjuk az 
idegent és vele örülünk, midőn látjuk 
életkedvét megjönni, idegeit megnyu
godni, életerőtől duzzadó testéi, egész
ségtől kicsattanó, napbarnított arcát. 

Jöjjetek hát a Balaton mellé, ne 
költsétek el pénzeteket idegen, külföldi 
fürdőkben. Itt a Balaton, a megújhodás 
forrása nyitva van mindenki előtt. 

Bodó Jenő. 

A Halley-üstökös nem talál
kozik a földdel.- -

Eddig az összes csillagászok egy
behangzó véleménye alapján az volt az 
általános nézet, hogy x fold május hó 
19-én 3—4 óra közölt halad keresztül 
a Halley-üstökös csóváján. Ez a talál
kozás azonban nem történt meg. Ró
mából azt táviratozzák, hogy Milosevic* 
tanár, az Ottani csillagászati intézet 
igazgatója a következő kijelentést tette: 



— A római páduai csillagvizsgáló 
intézetek közösen, lett - megfigyelések 
alapján matematikailag megállapították, 
hogy a Halley-üstükös csóvája az üstö
kös pályájával akkora szöget: képez, 
hogy a csóvának a földel való érint
kezése ki van-zárva. 

. Madridból jelentik, hogy lnignez 
csillagász május 13-án és 14-én spek
troszkópiaifelvételeket készített a Halley-
üstökösről "és tudományos szempontból 
megdönthetetlen mbdon kimutatta, hogy 
az üstökös csóvája a kéksavnak a leg
kisebb nyomát sem tartalmazza. 

A megnyugtató hirek dacára is sok 
helyütt az üstököstói való félelem nagy 
rettegést idéz elő a nép között. Cosen-
zában a nép körmeneteket tart, Piemont-
ban több öreg asszonyon vallási téboly 
tört ki, Trevisoban pedig egy hirtelen | 
megőrült asszony a papot kikergette a 
templomból. Ugyanilyen hirek érkeznek 
az Egyesült államokból is, ahol különö
sen a déli államok szerecsen-lakossága 
retteg az üstököstől. Naponta nagy kör
meneteket tartanak és imákkal- meg 
énekkel igyekeznek távol tartani a világ 
végét. A halóságok mindenült óvóintéz-
kedéseket lesznek esetleges'zavargások 
megakadályozására. 

Egy magyar tudós véleménye. 
A Földnek az üstökössel való ta-J 

lálkozásáról Tass, az ógyallai óbszer- ' 
vatorium asszisztense a következőkép ! 
nyilatkozott-: 

— Utolsó megfigyelésünk szerint 
az üstökös magjának fényessége közel 
elsőrendű. Csóvája keskeny és hossza 
26 fok. — Földünk a csóva szélső 
részén fog áthaladni, de csak akkor, 
Ha a csóva iránya egybeesik a nap, az 
üstökös és a föld vonalával. A szerdá
ról csütörtökre virradó éjszakán fénytani 
tünemények várhatók, esetleg hulló csil
lagok, mágnességi és légelektromossági 
zavarok. A holnap éjjeli megfigyeléseink 
csak ezekre a tüneményekre szorítkoz
nak. A megfigyelés legkedvezőbb perió
dusa május vége felé lesz. 

Egy osztrák csillagász véleménye. 
Mint egy bécsi távirat jelenti,Rheden 

<lr., a bécsi egyetemi csillagvizsgáló 
adjunktusa szerdán reggel megfigyelte 
a áonnenwendsteinon a Halley-üstökösl; 
látszólagos hossza 83 fok: tehát a hold 
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üslökös farka tehát kereszlülhuzódik az 
égboltozatnak csaknem a felén. A va
lóságban a csóva eszerint több, mint 
hetven millió kilométer. Ha ezek az 

a föld május 19-én hajnalban nem a 
csóva végén, hanem a derekán megy 
keresztül. Bár e helyen kissé sürübb* 
csóva anyaga, mint a csóva végén, azért 
mégis annyira ritka, hogy semmiféle 
káros hatással nem lesz sem a' földre, 
sem lakóira. 

Moreux abbé, a bourgesi csillag
vizsgáló intézet igazgatója azt állítja, 
hogy a Föld, már 18-án reggel keresz
tülhaladt az üstökös csáváján. 

Mikor látható az üstökös. 
Május 20-tól kezdve már szabad 

szemmel is láthatjuk az üstököst. És 
pedig napnyugta után « óra 45 perckor 
a nyugati égbolton. .-• 

Május 2b-én a Halley-üstökös lát
ható napnyugtától kezdve este 11 óráig. 
A többi napokon május 30-ig hasonló
képpen. 

Május "30-án a nap nyugati égbolt
ján, napnyugtától kezdve este 11 óra 
30 percig. 

Több csillagász véleménye szerint 
ha az üstökös mégis találkoznék a 
földdel, az üstökös 19-én hajnali 3 és 
4 óra között pár pillanatra felcsillan az 

! égbolton. 
Akkor, mikor az üstökös a nyugati 

! égbollon látható lesz. olyan alacsonyan 
| fog állani, hogy csakis a szabadban, 

vagy valamely magaslatról fogiák láthatni. 
Ez a hét a legkedvezőbb alkalmat 

i nyújtja az tislökoa megfigyelésére.Ebből 
a célból 7 órakor valamilyen *tnagasia-
ton kell állást foglalni és ugyanabba az 

j irányba kell tekinteni, ahol a nap le-
! nyugodott és valamivel a láthatár lelett 
I meg fog jelenni az üstökös magja. Az 

első pillanatban ugy néz ki, mint egy 
állócsillag, de mégsem téveszthető ösz-
sze olyannal, meri az állócsillagnál ösz-
szehasonlitatlanul fényesebb s azonkívül 
olyan udvara lesz, mint a holdnak, 
amikor az est teljesen leszáll, akkor 
ezek a kisugárzások felveszik az üstökös 
csóvájának az alakját és maga teljes 
pompájában lesz látható az üstökös. 
Május hó végéig a megfigyelés mindig 
könnyebb lesz. mert az üstökös enfSI-
kedik és igy mindig magasabban lesz 
láthaló 'az .égen.. M. 0. 

" H Í R E K. 
Dr. Maróthy László p r og r ammb esz ed e. 

llult hélten J a r ' " l t a dc Maróthy László kép-_ 
viselöjelölt programmbeszédél a Korona-
szálló előtti téren. Ő maga a szálló emeleti 
ablakából beszélt. Hetthéssy Elek dr. Iiosz-
szabb beszédet tartott a jelölt érdekében, 
Nagy József közjegyző szintén buzdító szava

adatok megfelelnék a valőságnak.akkor ' kat intézett a hallgatósághoz. 

A választasi bizottságok. Vasvár-
megye középfionti választmánya mult szer
dán az orsz. képviselőválasztási bizottságok 
megalakibtsa tárgyában az alispán elnöklete 
alatt gyűlést tartott. A választást, mint előre 
megírtuk, június elsejére lüzte ki. 

A l ó választókerületben a választási 
bizottság a következőképen alakíttatott meg. 

I . Szombathely: elnök: dr. Szabó László; 
küldöttségi elnök: dr. László Kálmán; h. el
nökök: dr. Mayer Ferenc és Kiskos-István; 
I . jegyzői dr. Dániel Ernő, I I . jegyző: dr. 
Weder Gyula; helyettes jegyzők: dr. Szabó 
Ernő, dr. Tóth István. 

I I . Kőszegi kerület; elnök: Hegedűs Já
nos dr.; küldöttségi elnök: Szemző Sándor 
dr.; h. elnökök: Negró Sándor, Seper László; 
I . jegyző: Mezihradszky Lajos; I I . jegyző: 
Szélesy István: helyettes jegyzők: Angyal An
tal, Jagits Imre. ••„ .:..-

I I I . Sárvári kerület: elnök: Végh Endre; 
küldöttségi elnök: Hanny József; h. elnökök: 
l'leszkáts Imre, Kovács Károly; I . jegyző: 
Kecskeniéthy István: I I . jegyző: Schnabef Fe
renc; Is. jegyzők: Andalics Lajos, Kernovits 
Géza. ', . . 

IV. Czelldömölki kerület: elnök: Ber
zsenyi Dezső: küldöttségi elnök: Brunner Fe
renc dr.; h. elnökök: Károlyi Endre, gróf 
Niczky Ferenc; I . jegyző: dr. Scheiber /.sig-. 
mond; I I . jegyző: Sokoray Klek; h. jegyzők: 
dr. I'olczer Dez-ö, Gaál Gergely. 

V. Rumi ke.ülel elli k: dr MozSOUU 
István: küldötiségi elnök: Szontagh Viktor 
dr.: h. elnökök: Gáspardy Béla, dr. Krrnner 
György; I . jegyző: Krelmer Győző, I I . jegyző: 
Do*la Vilmos; helyettes jegyzők: Somogyi 
Miklós. Hollenda János. 

VI. Körmendi kerület: elnök: dr. Sza-
káts Manó; küldöttségi elnök: dr. HUbner Já- . 
nos; h. elnökök: Polczer Kálmán, Mező Gyula, 
I . jegyző: Tóth István; I I . jegyző; Dominku-
vits Miklós; helyettes jegyzők: Loránlffy La
jos, Wurmfeld Ignác. 

VII. Muraszombati kerület, elnök: dr. 
Pletnits Ferenc; küldöttségi elnök: Siftár 
Károly; h. elnökök: dr. Geiger Ártur, Vértes 
Sándor; I . jegyző: Kolosváry Ferenc; I I . 
jegyző: Kichtcr Józsel; helyette* jegyzők: 
Polgár Sándor, Janzsó Sándor. 

VIII. Szentgotthárdi kerület: elnök: Dsz 
Gábor; küldöttségi elnök: dr. Lipp Ferenc; 
h. elnökök: dr. Weidhch Lajos, dr. Erdélyi 
Jenő; I . jegyző: Ettingshausen Ödön; I I . 
jegyző: Molnár Gyula; h. jegyzők: Vellisch 
Béla, Bartos Gyula. 

IX. Németujvári kerttel: elnök: d. Ta-
káts Ferenc: küldöttségi elnök: Alberti Mik
lós; h. elnökök: dr. Magassy Miklós, Szőllősy 
János; I . jegyző: Wagner István; f i . jegyző: 
Báthory I^jos; helyettes jegyzők: Horváth 
Kálmán, Csermák János. 

X. Felsőőri kerület: elnök: Szabó Ernő; 
küldöttségi elnök: Stöhr Manó; h. elnökök: 
dr. Lichtig Gyula, Németh Sámuel; I . jegyző: 
itettfleisch Ferenc; I I . jegyző: Hermán Jenő: 
h. jegyzők: Lindbauer Kálmán. Nemecz András. 

Járvány. A városunkban uralkodott 
vörheny és kanyarójárvány szünófélben van. 
sót remélhetőleg rövidesen teljésen megszű
nik. A betegek közül 62-en teljesen felgyó
gyultak, a még kis számban lévő betegek is 
rövid időn belül elhagyhatják ágyaikat. 



6. oldal. 

Dr. Maróthy László körnt j i . Dr. Ma
ró! hy László képviselőjelölt szerdán es pén
teken a kerület néhány községét kereste fel 

- kíséretével, hnl az egybegyűltekhez beszédet 
intézett. 

Az izsikfai bnctn. Ma vau a neveze
tes izsákfai bucsu. Egyetlen hely, melyet 
ilyenkor a czelldömnlkiek sürün látogatnak. 
Nem is a bacsu vonzza óket, hanem az a 
kitűnően készített idei rántott csirke, melyet 
Vadászy Pál vendéglős konyháján készítenek 
s az a jó bor, amilyent a vendéglős olcsó 
pénzért kiszolgál. Ha a mai délután az idő
járás kedvező lesz. bizonyára olyan látoga
tott lesz vendéglője, hogy csakis tulfeszitett 
szorgalommal lesz képes Vadászi vendégeit 
kiszolgálni: 

Kórbáli ügyek. A celldömölki kórház 
1909. évi számadásait a vármegye alispánja 
jóváhagyólag leküldte. 

Sertesvesz. Intan a sertésvész teljesen 
megszűnt. 

Országos Vásár. Kedden zajlott le va
rosunkban a tavaszi országos vásár. A ked
ve.:.* időjárás mellett a vasár igen élénk volt. 
A felhajtások is nagy számban történtek s 
uy eladásra sok szarvasmarha került. 

Nyári táncmulatság. A bobai tűzoltó--
••gy'et pünkösd hétfőjén tartottá' műkedvelői 
szinielőaibis-sal egybekötött nyári láncvigal-
mat ,Az előadás sikeréi a szereplők ügyes 
játékának kell tulajdonítani, amiért taps volt 
jutalmuk. A mulatság tisztád. .350 koronát 
j .védelmezett a tűzoltói szertár javára. 

Pályázat internátusba való (elvételre. 
\ Dmke, makói diákotthonába az 1910-11. 

iskolai évre t ik 1 gimnáziumi, esetleg elemi 
iskolai tanuló vétetik fel. Az ellátási díj havi 
36. beiratasi-, orvosi butorhasználati dij évi 
t ó korona. A felvételt kep" béfyegtelen folya
modványuk iskolai, születési és I . osztályú 
tamiloknál ujraoltási bizonyitványnyal felszerel
ve 1910. év július 10. napjáig adandók be a 
Dmke. makói diákotthonának fe'ügyelő bizott
ságánál. — Részletes prosjM.ktu-s.il kívánatra 
kész-egei szol _:d a diákotthon igazgatósága 
Mákul). 

Mikor lesz a népszámlálás. Az álta
lános népszámlálás megtartására vonatkozó 
1 erdeikezesek szerint minden tizedik eszten-
ilőben.nevezelesen a Zérus számjegygyei vég-
ődő évek utolsó napján kell megtartani a 
.'l-szam'nl.ist. A legutóbbi általános nép

számlálás 1900. december 31-én volt, a leg
közelebbi tehát ez ev december ', 1-én. lesz. 

Gazdag község. Csurgóról jelentik: A 
község már régóta alkudozik a törökbecsei 
l'rban Iván fele 1500 holdas birtok megvé-
1 le tárgyában, de eddig nem vitték az ügyet 
1 képviselőtestület elé, inert nem voltak tisz-

t iban, hogy a megye milyen álláspontot fog-
i ; l el a vásárlás tárgyában. Néhány nappal 
.•előtt meggyőződtek, hogy a megye részé
től semmi akadály sincs es a község képvi
selőtestülete múltkor tartott közgyűlésen egy
hangúlag elfogadta azt a javaslatot, hogy az 
1500 holdas uradalmat 2.260.000 koronáért 
megvegyék. 

A rakoncátlan Edvárd. Egy régi angol 
újság tanúsága szerint a most elhunyt Edvárd 
kis Gu korában nagyon rakoncátlan volt s 
nemcsak nevelőinek, hanem szüleinek is elég 
gondot adott. Egy Ízben (nyolcéves gyermek 

volt) sehogy sem akart tanulni s nevelőjének 
nem kis rémületére a földház vágta könyvét' 
s mérgében a palota egyik erkélyére vezető 
üvegajtót kirúgni kegyeskedett. 

— Nem akarok tanulni! — kiabálta a 
fenséges sztrájkoló. — Megélek én anélkül is 
angol király koromban. 

Az elképedt nevelő, mit tehetett egye
bet, rohant Albert hereihez, a királynő fér
jéhez, aki lovagló korbácscsal szerezte' visr> 
sza a tudomány férfiának tekintélyét. 

Egyébiránt miga Viktória királynő is 
szigorú volt gyermekéivel szemben s a lon
doni 1853-iki világkiállításon a tizénkétéves 
Edvárd herceget, aki ismételt figyelmeztetés 
ellenére is folyton a kiállított tárgyakat bab
rálta, ott a nagyközönség szemeláttára potbn 
ütötte.-

Edvárd meg később is elégszer próbára 
! tetve szüleinek türelmet Ilikor tizenhét éves 
! korában Ameribából hazafelé. vitorlázott, a 
j Heró hajó, mefy a herceget hozta, öt nappal 

később érkezett meg, mint vatták. Az aggódó 
királynő parancsot adott, hogy három nagy 
hajó induljon a Hero fölkeresésére' s ajak
akkor nyugodott meg. mikor végre a világító
torony őre jelezte, hogy a herceg hajója fül
űin: a látóhatáron. 

Felvétel a tanítóképző intézetbe. A 
| papai ail. tanítóképző .intézet I . Osztályában a 
I jövő 1910/11. tanévre 13 teljésen ingyenes, 
! 7 féldijat fizető és 3 ösztöndíjas hely jön 
I üresedésbe. Az intézetben 100 növendék 
; szamara berendezett bentlakás van. A kedvez-
. menyes helyek a közép vagy polgári iskola 
' IV. osztályai szép ervilmeiinyel végzett tanu-
í L.knak fognak idományoztatni. Ezenfelül a 

dunántúli református egyházkerület áz e 
kerületből való érdemes fiukat külön is segé
lyezi. A teljes dijai fizetők ellátása évi 260 
koronába kerül — A folyamodványok bekül
désének határideje május 31-ik napja. 

A népszerűség titka. .Mióta hire kelt 

Vásári vonatok. A zalaegerszegi vásá
rok napjain Celldömölk és Zalaegerszeg körött 
a 6429-9430. számú vegyesvonat is közlekedik. 
Ez Celldömölkről éjjel 3 óra 33 perckor indul, 
Dkkra 5 óra 3 perckor, Zalaegerszegre 7 óra 
30 perckor érkezik. A keszthelyi országos 
vásárok napjain a 6528. sz. vegyesvonat 
Keszthelyről 7 óra 44 perckor indul, Balaton
szentgyörgyre 8 óra 10 perckor érkezik. Innen 
vissza 8 óra 35 perckor indul s Keszthelyre 
8 óra 5(5 perckor tér vissza. 

Hájas 11-dikétsok helyen megemlegetik. 
E nap délutánján 5 óra tájban Celldömölkre is 
megérkezett a vihar, amely, szerencsére, csak 
egy óra hosszáig tartott. Esőben ugyan nem 
volt hiány, sőt pünkösdvasárnapján virradóra 
hatalmas köd boritötta az egész vidéket, amely 
a gyümölcsösben mindenesetre elég kárt oko
zót. Cseresznye, meggy és szilva bizony kevés 
lesz. SopronbŐI Írják: Nehéz vihar dult május 
11-én vármegyénk több helyén. A szokatlanul 
meleg nap után este felé gyönyörű nyári ziva
tar, majd pusztító förgeteg s vihar támadt, 
mely azonban sehol nagyobb károkat nem 
okozott. Vármegyénk északnyugati részén azon-" 
ban mar pusztított a vihar, sőt a folytonos 
égzengés és vakító villámlások után még egy 
kis földrengés is rémitette az embereket. 
Sopronban, Nagymartonban, Kismartonban és 
környékén mindenütt észlelték a földrengést, 
sőt itt-ott valóságos pánikot is idézett elő. — 
Bécsben és vidékén. . különösen n Kax- és 
Semmering hegységeken nagyobb mértekben 
jelentkezett a földrengés és a vihar. 

A tűzoltóság köréből. Június 29-én 
(Péter és Pál napján) nagy ünnepe lesz a 
vasvári önk. tűzoltóságunk. Uj szerházat veszi 
át e napon Vasvár községétől és azt nagy ün
nepi pompával avatja föl Megjelenik e napra 
Vasvárott a vasvármegyei tűzoltószövetség is, 
mely az ünnepség alkalmain.I olt tartja évi 
rendes közgyűlését Külön vonal viszi oda 
reggeli fél tiz órakor a vármegye tűzoltóit, 
köztük a czelldömölkieket is. 

Községi közvetítés. A munkásjoléti 
annak, hogy I.00 Sándor budapesti ékszerész intézmények között nagy szerepük van azok-
.1 zsef-körút s] Treni enteplicen üzletet nak az intézeti knek. amelyek a munkásokat 

nyit a fÜrdőszé; nr.i, egyie-másra éikeznek betegségük, az éket ért balesetük folytán se-
az üdvözlő levelek a népszerű ékszerészhez. [ gélylyel látják cl. Az ország mii.den részében 
Lön- népszerűségének minden titka abban áll, j a kerülfti pénztárak utján kerülnek a köz-
hoiry a közönség pénzéért olyan ellenértéket 
nyuji, mely a legkényesebb igényeket is tel
jésen kielégíti, üzletében a pontos kiszolgálás, 
feltétlen udvariasság, szolid fix ár az elv s 
kiterjedt vevőköre nöttön nő, mert ékszer
áruiban sohasem csalódik, a trencsénteplici uj 
üzletel, úgymint a budapestit is igazi művészi 
Ízléssel rendezte be Löw, ugy hogy az való
ságos látványossága a kies fürdőhelynek. 

A tÜnsz. Sümegen a város alsó részé
ben a tífusz föllépett. Azóta a betegségek 
szaporodtak. Egy halálesetet is okozott a tí
fusz. A bajt az alsó, úgynevezett mosókut 
okozta A hatóság ugyan az első esel után 
leszögeztette a kutat, azonban éjszaka a desz
kákat fölfeszítették egyesek, hogy vizhez jus
sanak. A héten a kut vizéből felküldtek a 
budapesti bakteorologjai intézetnek vizsgálat 
végett. Azután a kutat teljesen megmerték, 
azután újra leszögezték. A kutat most Rapid 
szivattyúval látja el a város, a kifolyást a 
mosó asszonyok elől pár méterre elzárja, 
hogy ekként a szennyezéstől megóvja. 

pontba a munkások által fizetett járulékok, 
ott azonban, ahol nem volt kerületi pénztár, 
nagyon nehezen ment ezeknek a járulékoknak 
beszedése. Az illetékes "hatóságok most azzal 
a lervvel foglalkoznak, hogy a községi köz
vetítést léptetik életbe olyformán, hogy a 
községi jegyzők lógják végezni a betegpénz-
lárak részére a járulékok beszedését s a pénz
tári tagok részére az esedékes * összegek ki 
fizetését 
_ Országos Papir-, Tanszer- é s Iskola

szer-Kiállítás. Iroda: Buiiapest, VT, Gróf 
Zichy Jenő-utca 4.. (Országos Iparegyesület.) 
A szombathely-egyházmegyei tanitógyesülethez 
a következő megkeresés érkezett: Tekintetes 
Elnökségi Az-Országos Iparegyesűlet kebJébeTp 
működő tanszeripari szakosztály kezdeménye
zésére az érdekeltség elhatározta, hogy a folyó 
évben Budapesten Országos Papiros-, Tanszer-
és Iskolaszer Kiállítást rendez. E kiállítás 
fontosságát és jelentőségét méltányolták gróf 
Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök. Hie-
ronymi Károly kereskedelemügyi miniszter és 
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gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi 
miniszter urak őnagyméltóságaik. a kik annak 
védnökségét szívesek voltak elvállalni. A ki 
állítás céljául — mint ez a mellékelt tájékoz
tató programmbol is kitűnik — a rendezőség, 
nem szólva ezúttal a várható iparfejlesztés 
szempontokról, azt tűzte ki, a szakférfiak 
ismerjék meg mindazokat a hazai iparcikket, 
melyek tanügyünk fejlesztésére szolgainak. 

-A kiálUtásJgen sikerültnek ígérkezik, amennyi
ben az étidig jelentkezett több száz elsőrendű 
cégen kívül, ugy a székesfőváros, mint az 
Országos Tanszermúzeum és a fővárosi ipar
iskolák már bejelentették részvételüket. Van 
szerencsénk tehát a U Elnökség figyelmét erre 
a kiállításra felhívni és arra kérni, hogy az 
ezidén rendezendő vándorkongreszusokat Bu-

. dapesten tartani, — és társaskirándulások 
rendezésével odahatni sziveskejék, hogy hazánk 
közoktatásügyi szakférGainak minél szélesebb 
rétege láthassa és tanulmányozhassa a kiállí
tást, mert meg vagyunk arról győződve, hogy 
csakis ugy érhetjük el, ugy ipari, mint közokta
tásügyi céljainkai, ha módot nyújtunk a legille
tékesebb köröknek a kiállítás által nyújtandó 
tanulságok hasznos érvényesítésére. Budapest, 
1910. május 10. Kiváló tisztelettel Gelléri 
Mór s.k. kir. tanácsos, ügyvezető igazgató. 

A Magántisztviselők Országos Nynn-
dijegyesúlete folyó hó -29 en d. e. 10 órakor 
a székes főváros uj városházának közgyűlés-
termében tartja meg ez évi rendes közgyűlé
sét. Ezen közgyűlésnek az 1909 esztendőben 
vagyis az egyesület működésének tizenhatodik 
évében elért eredmények fognak előterjesztetni, 
amelyekből kiemeljük a következőket: Az 
egyesület vagyona az 1909 év végén ca ű <S 
fél millió,-4 és Tél injllió ovadekké|«es zálog
levelekben és kötvényekben, a többi pedig 
elsőrendű ingatlanukban van elhelyezve. Az 
évi bevétel megközelíti az egy milliót. Az évi 
jelentéshez fűzött 1910 évi időszaki beszámo
lóban kimutatott taglétszám es adománygya-
rapodásbol is látjuk, hogy az egyesület a fej
lődés utján halad tovább. 

Me.ogazda mielőtt gépet vásárolna 
tekintse meg Hofherr é s Schrantz geprak, 
taxit a Gayer féle házban; ott olcsón k i 
fogástalan jo gépet szerezhet be. 

Te ast hiszed . . . 
Te azt hiszed, hogy még találkozunk mi, 
Én meg tudom, hogy már többé soha. — 
A mi utóink régen ketté váltók, 
Más-más irányban haladunk tova. 

Te azt hiszed, hogy válásunk csak játék, 
Én meg tudom, hogy bus, rideg való. — . , 
Hogy odaát talán szebb lesz az élet, 
E gondolat csak a vigasztaló. 

Te azt hiszed, hogy még most is szeretlek, 
Én meg tudom, hogy emlék csak a mult. — 
Mely csak neked nyílt, szerelmem virága. 

_Korán elhervadt, hamar porba hult. 

Te azt hiszed, hogy nem bírlak feledni, 
Én meg tudom, hogy rád se gondolok . ' . . 
Pedig boldoggá tenne egy rövid szó 
És üdvözítene egy mosolyod. 

Nóvák Pál. 

Színjáték. 
E cinien dr. Bárdos Artúr szer

kesztésében színházi hetilap indult meg 
a fővárosban. Ez az egyetlen magyar 
színházi és zenei hetilap; és az első 
magyar színházi revü, mely a drámá
val, a rendezéssel, a színésszel és a 
dekorációval és lóként mindeme részle
tek teljességévek a mostanában forra
dalmi korát élő uj szinpadmiivészettel 
komolyan és szakszerűen foglalkozik. 

Szakszerűen, mert a Szinjáiék-b&ü 
az ország legkiválóbb modern rendezői 
és színházi gyakorlati emberei foglal
koznak a színpadi rendezés legfontosabb 
elveitől a legaprólékosabb színpadtech
nikai kérdésekig mindavval, ami a mai 
európai színpad legújabb és legállandóbb J 
értékű eredménye. 

De ez a szakszerűség nemcsak 
színházi embereket, hanem minden mű
velt embert érdekel, mert a Színjáték 
közleményeit a legjobb, tehát legszéle
sebb látókörű modern irók írják, akik 
a színház;'speciális kérdéseit beletudják 
kapcsolni az általános kul túra vérkerin
gésébe. Sőt a Színjáték épen eleven 
kapcsolatot fog teremteni színház és 
laikus n.éző között-az által, hogy be
pillantást enged neki a színház Hitim 
műhelyébe és a napisajtó szempontjai
nál á l landóbb értékii kritériumokkal ! 
gazdagítja.- A miihely ismerete m m el
lensége, de barátja a miivészi illúziónak, i 

Dramaturgiai és kritikai dolgozatok \ 
közlésén kiviil a Színjáték sxámon i 
tartja nemcsak :i főváros, hanem a vi- j 
dék mii vészi és színházi éltlének összes | 
jelenségeit, közli a vidéki színházak I 
műsorát, a -szerződtetéseket stb. 

A Színjáték egy évfolyama lui és 
teljes krónikája lesz a színházi és zenei 
év összes belső és külső eseményeinek. 
Ebben a krónikában helye lesz minden
kinek, ami erre a területre tartozik; de 
csakis a miivészi jelentőség való ará
nyában. 

A Színjáték állandó munkatársai: 
Ambrus Zoltán,Alexander Bernát.Adorján 
Andor, Balázs Béla, Bálint Aladár, Bálint 
Lajos, Biró Laios. Bródy Miksa. Gsáth 
Géza, Csatlíó Kálmán,.Erényi Nándor, 
Falus Elek, Felekí Géza, Fenyő Miksa, 
Füst Milán, Geró Ödön, Góth Ernő, Gólh 
Sándor. Hatvány Lajos, Heltai Jenő, 
Hevesi Sándor, Ignotus, Ivánfi Jenő, 
Jób Dániel. Karinthy Frigyes. Kern 
Aurél, Kéméndy Jenő, Komor Gyula, 
Kosztolányi üfeiső. Lengyel Menyhért, 
Lukács György,. 'Márk Lajos, Márkus 
László, Márffy Ödön. Miklós Jenő.Moly j 
Tamás, .Nádai Pál, Nagy Endre, Osvát j 
Ernő, Radvány Ernő, Relle Pál, Révész j 
Béla. Rutkay-Bothauser Miksa. Salgó i 
Ernő, -Sebestyén Károly, Siklós Albert, I 
Szilágyi Géza. Szini Gyula, Szomory-j 
Emil, Vajda Ernő, Vajda I-ászló. Vámos i 
Árpád, Váradi Antal. A Színjáték min- | 
den héle'n csütörtökön jelenik meg. A . 
lapot Sziklai Jenő budapesti könyvke
reskedő Erzsébet-körur 41. adja ki Elő

fizetési ára: egész évre 15 kor., félévre 
8 kor., negyedévre 4 korona. Egyes-
szám minden könyvkereskedőnél és 
dohánylőzsdében 30 fillérért kapható, 

i-T—r. - - ' - - ' - r - a > . 

A Színjáték pályázata A Szín
játék színházi és zenei hetilap szerkesz
tősége pályázatot hirdet irodaimi ér ékü 
és előadható eredeti egyfelvonásos 
színműre. Pályadíj 200 korona. Pá
lyázati határidő 1910. augusztus hó 
15. A nyertes és esetleg a többi köz
lésre elfogadható pályamunkát a &»'M-' 
játék közli; utóbbiakat a rendes hono
rárium ellenében. A jeligés levéllel 
ellátott pályaművek a szerkesztőség 
címére (VI. Teréz-körut 17.) külden
dők. A pályázat zsűrije a Színjáték szer
kesztőségének következő tágjaiból áll 
Bárdos Artúr, Góth Sándor, Hevesi 
Sándor, Hadai Pál és Szini Gyula. 

| 
S A K I S B I R T O K O S O K 

ORSZÁGOS FÖLDHITELINTÉ
ZETÉNEK GYŐRI KJRENDELT-

SÉGE révén 

f ő l á b i r t o k o s o k 
300 koronától kezdve 4 és 
(él százalékos torleszteses 
kölcsönhöz juthatnak 

Közvetítési d i | nem számít

tatik 

Drágább kölcsönök előnyösen 

K O N V I R T A L T A T N A~K~. S 

K E D V E Z M É N Y 
LAPUNK 

ELŐFIZETŐINEK!! 
BÉVAKDT 0TTJLA 

R Ó Z S I 
ÉS EGTÉB ELBESZÉLÉSEK 
címmel novella-kötetet adott k i A ásás
nál lObb oldalra terjedő kötetbea agy 
csomó igeá sikerült elbeszélés van, me
lyekben az író megfigyelései, unpreaatói 
annyira figyelemreméltók, hogy bátran 
s a legmelegebben ajánljuk a kötetet 
kedvezményű lapunk olvasóinak. 

Mindenki, aki lapunkra előfizet, meg
kapja a művet, ha ezen igényét veíOnk 
Maii s 40 fillér dijat hozzánk beküldi. 

A n i bolti á ra : 

2 korona. 
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PÁLMA KAUCSUK 
5ÁR0K 

V A N e i P Ö i é r i 

lEUSMERT L£5H!R£5CL_.. 

íTEljiiS íú 

&SS*jm£'ar ül ÍMZAVARSK KIZÁRW. 
.-.'"X* g?3§P ÁS.'ÍSYZÉH I N 5 Y E N . 

Soha t ö b b é ! 

11. ni cserélek szappant, 
mióta B r f i i i i a i i M Stecken-
píerd-lüiomtejszappanát 
védjegy Sleckenpfijrd, 
észtö Bergiuánn ét CQ, 

Tet-chi-n a" E.i ii;i-/.n:i-
k ni m.-rl • /. a szappan 
a li-giiat:t#űsab!i az iisszi s 
orvosi szappanok közül 

• szeplő ellen, v'alamiii! a 
szép puha és finom arc
bőr ápolására. Darabja 80 
fillérért kapható iniiiili n 
gyógyszertárban, drogéri
ában és . illatszei üzlet
ben stb. 

ŰZ L E TÁT H E L Y E Z É S ! 

... Tisztelettel hozom a nagyérdemű 
közönség b. tudomására, hogy Celldö
mölk n. a Kossuth Lajosutczában 
Simon féle házban levő 

u r i s z a b 6 - ü z l e t e m e t 
ugyanazon házban, a Hayer-iéle fűszer-
kereskedés helyére helyeztem át Mi
dőn ezt a n. é. közönség szíves tudo
mására hozom, egyszersmind kérve az 
eddigi szíves pártfogásukat továbbra is. 

A legújabb tavaszi és nyári szövet
minták megérkeztek, melyeket kívánatra 
bemutatok. 

Készítek rémek szabásn polgári . 
papi- és egyenruhákat legelegánsabb ki
vitelben. Olcsó árou. 

Tisztelettel 
NÉMETH LÁSZÓ 

art slabó. 

ÍIZ L E T-M I! u \ \ I T l N! 
Van szerencsém Czelldömölk és vidéke n. é. közönségének b. 

tudomására hozni, hogy 
Czelldömölkön, a Kossuíh-uícában a Gönye-féle házban 

kárpitos- és diszitö üzletet 
nyitottam. Elfogadok minden e szakmába vágó munkákat és javítá
sokat, me lóké t pontosan, kifogástalanul „és olcsó áron készítek. 

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, kiváló tisztelettel 

., - — — Csékey Imre, 
kárpitos.. 

Xy.iinatoit Dinfareve Nándor_vjri^eK"ré fíeréndezeft••kflnyrnyf.i^rl-ijábin (SíldCmöfcfc 


