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Dr. OSTFFY LAJOS 
a czelldömölki választókerület 48-as függetlenségi Kossuth-párti képviselőjelöltjének 

D I A D A L Ü T J A. 
Kemenesal|a kies vidéke szélteben-

hosszában csak azoktól a lelkesülő sza
vaktól visszhangzik, melyekkel dr. OstfTy 
Lajos képviselőjelöltüket körülveszik. 
A szeretetnek és ragaszkodásnak ez a 
megnyilvánulása meghatja a sziveket 
is. Az öröm hangos szavakban tör ki 
ifjúból, öregből egyaránt, férfiből ugy. 
mint a nőből. A hova megy, a jelöltet 
tárt karokkal fogadják, diadalkapuk 
feliratai messziről szólnak hozzá, hogy: 
jöjj közénk, szivünk melegével dédel
getünk. Csokrokkal halmozzák el, ko
szorúkkal övezik, mint ahogyan a harc 
hevéböl hazatérő győztes hadvezéreket 
illetik. 

Ostffynak" ez a meleg szeretet, ez 
a dicsőség már előre is kijut, mert 
méltán feltehető róla, hogy azokat az 
elveket, amiket ünnepélyes kijelentések
kel vallott s amelyekre a nép szine előtt 
férfias nyíltsággal fogadalmat tett, meg
valósítani igyekezik és a 48-as zászlót 
soha, semmi körülmények kőzött el 
nem hagyja. Sokat csalódott már Ke
menesalja népe képviselőiében, hallóit 
tőlük elég üres ígéretet, hiábavaló frá
zisokat, de a tettek mezején ez ideig 
még kevesen és igen keveset va'ósitot-
tak meg. Most a reménységeknek uj, 
biztató hajnala következik, ábrándok 
megvalósításának napja emelkedik a 
horizont azúr mezejére, jelleme, tehet
sége és szónoki képessége mind olyan 
motívumok, melyek az elhelyezett bi
zalom termő talajából csakis tápláló, 
édes gyümölcsöt varázsolhatnak elő. 

Ostffy megválasztására nézve az 
előjelek oly biztatók, a kilátások olyan 
kedvezők, hogy az eredményt szükség
telen az óhajok auspiciumának tekintet
nünk. A szerte megnyilvánuló szeretet 
és ragaszkodás heve áthatja már a vá
lasztók összességének minden rétegét, 

fogadtatása mindenfelé olyan diadalme
net számba megy, mint amilyen tri-
umpháliákban csak az Olympus örök
létű lakóit szokták részesíteni. ' • 

Egyébként most márközei vagyunk 
a döntő mérkőzés napjához. A párlok 
elöcsatározásaiból ítélve, már nyilván
való, hogy Ostffy hatalmas táborának 
vehemens harcot kell vívnia a kisebbség
ben levő Maróthy-párttal, mert egyen
lőtlen eszközökkel küzdenek a felek. Ez 
utóbbiak egy jól szervezett sip-bandával 
operálnak, képtelen híreket terjesztenek, 
melyek arra valók, hogy a fanatizálható 
elemeket a maguk részére megnyerjék. 
Meddő erőlködés, hiábavaló intrika, a 
felvilágosodott népet ma már félreve
zetni nem lehet. 

Dr. Ostffy l̂ ajos" diadalutjairól az 
:\M s: alábbiaki számolunk be. 

Hétfőn a körmenet nagy pompával kez
dődött. Kényes négyesfogatok, hintók és 
magárifogatok hosszú sora vette útját 

Ostffyasszonyfa 
I községnek. A kerület előkelőségeiből a me

netekben díszes fogatokon számtalanan vettek 
részt. Azok névsorát, akiknek neveit sikerűit 
feljegyeznünk, itt közöljük: Dr. Ostffy Lajos 
jelölt ragyogó- négyesfogatával, gróf Niczky 
Ferenc földbirtokos Ostfiasszonyfáról, Radó 
Dénes és dr. BerzsenyTJfenő földbirt Kemenes-
sömjénből, Horváth Ernő töldbirt Csöngéröl, 
Bárdossy Zoltán földbirt. Alsómesteriből, Hor
váth János földbirt. Kemenesraagasiból, Vidos 
József földbirt impozáns négyesfogatával Ke-
menesmihályfáról, Vidos Benő földbirt Merse-
vathról, dr. PorkolábMihály pártelnök Czell-
dömölkröl, Károlyi Endre földbirt Magyar-
"gencsről, Pálffy Géza löldbirt. Károlymajorból, 
Weörös Sándor földbirt. Csöngéröl, Mayer 
Lajos bérlő Kisköcskröl, Czencz Gyula föld
birt. Ostfiasszonyfáról, Pottyondi Pál földbir
tokos Kemenesszentmártonból, Tompos Zsig
mond földbirt Egyházashetyéröl, dr. Móritz 
Dénes ügyvéd CzelldömOlkről, Lővinger Ignác 
bérlő* Jánosházáról, Buda Géza földbirt Vö-
nüczkröl, Szelesley László földbirt. Bobárót, 

Döbrentej Imre földbirt. Kemeneshőgyeszről, 
I Gninfeld József bérlő Radóházáról. Móritz 

Miklós földbirt. Bubáról, Guoth Gábor földbirt. 
Kenienesmagasibol, Major László földbirt. 
Dukabol és ezenkívül számtalan kocsin óriási 
szambán a czelldömölki és környékbeli lelkes 
párthívek. A hatalmas menet díszes diadal
kapun át vonult be a községbe. A diadal
kapun e felírás ékeskedett: .Isten hozott.. 
Az emelvényhez tűzoltók sorfala között vo
nult a menet hatalmas, lelkesülő néptömeg 
által kisérve. 

Gróf Niczky Ferenc megható beszéddel 
fogadta a jelöltet, aki magasszárayalásu be
szédben üdvözölte községe népét és vázolta 
programmját. Remek beszéde oly hatást kel
tett, hogy sokan könnyeztek a meghatottság
tól. A menet a diszkapun át vonult ki, mely
nek homlokzatán a következő felírás volt: 
• Győzelem kisérjen.! A jelölt szülei a kas
tély sáncáról gyönyörködtek a felvonulásban; 
őket is hatalmasan megéljenezték. Gróf Niczky 
Ferenc kastélya előtt • Bízzál bű választóid
ban* felírással egy másik díszkapu várta a 
menetet és virág«ső hullott a jelöltre. 

Csöngés 
a fehér zászló már messziről hirdette a köz
ség törhetetlen ragaszkodását jelöltjéhez. Hozzá 
impozánsan festett a fehérruhás leánykák 
angyali serege. Hutter Zsigmond hazafias be
szédére a jelölt szép szavakkal üdvözölte 
lelkes híveit és rövid programmot mondott 
A község fehér zászlajával és több kocsival 
kisérte a menetet 

Kecskéd 
községbe, ahol már a lakosok zászlókkal vár
ták a jelöltet A lelkesedés leírhatatlan volt 
A beszédek után nagy szerep jutott a zene
karnak, mert a tűzről pattant kecskédi me
nyecskék és leányok lábai alá kellett a csár
dást hozni és fújni. Szűnni nem akaró éljen-
zések közölt vonult a menet 

SzentmikJósf ára, 
ahol kijutott mindenből, t i . diszkapuból, tűz
oltókból és diszlóvésekből is. A miklósfaiak 
is a menethez csatlakoztak s igy vé 
hosszú kocs'vsoml vonultak 
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Pápocra 
l u orkáuszerü éljenzéssel fogadták az 

érkezőkel. Az egész község az emelvényhez 
özönlött Nagy Lajoa tanító szép szavakban 
üdvözölte a jelöltet, beszédébe szőve annak 
elődeit, akik a 48-iki véres harcokban dicaő 
küzdelmet vívtak a haza*függellensegeért 
OtuTj szavára zugó éljenzéssel válaszolt a 
nép s egyQtteseu kiáltották: Isten éltesse, 
hogy követünk legyen. A tűzoltók diszlövése 
m.iii a menet 

Kemenesszentpéter 
községnek vette útját. A választók itt lelke-
seji, fogadták az érkezőket. A programmbe-
s'zed elmondása utan a jelölt iránt általános 
rokonszenv nyilvánult meg, minek a jó szent
péteriek éljenzéssel adtak kifejezést. 

A keddi körül első statiőja 

Alsóság 
község volt. Hatalmas embertömeg várta az 
érkezőket. Koczor Márton tanító tolmácsolta 
a párthívek ragaszkodását. Ostffy ezután el
mondta beszédét és -fogadalmat lelt prog-
rammjanak betartására. Az alsósági választó 
polgárok által kisért menet 

Nemeskocsba 
indult. Itt diadalkapun at vonultak be a köz
ségbe. Fehérruhás leánykák a magyar Hym-
nus énekével fogadlak. A jelölt nagyhatású 
beszéde utan Egres.-y Antal fejezte ki a köz 
ségnek hnzza való vonzalmát és szeretelét 
A Iwszédet tánc követte, mit a koc.-i leányok 
oly megknpo egyszerlls. ggel -es eredetiséggel 
járlak 

B a b á i 
leirhatatla.i erővel tört ki a lelkes éljenzés, 
;i koosisor közeledésének láttára. Porkoláb 
János volt az üdvözlő szónok. Ostffy itt is 
elmondta programúját, mit az egész tolongó 
község végighallgatott. Ionén a menet 

Egyházashetye 
községbe vonult. A jelültel Wetter György 
tanító fogadta szép beszéddel. Ostffyt prog-
rammjanak elmondása után lelkesen megél
jenezték. 

Miskén 
sem maradi el a bizalom megnyilatkozása. 
Virágcsokrokkal halmozták^él a miskei asz-
szonyok és leányok szeretett jelöltjüket A 
jelöltet a miskeiek azután elkísérték 

Alsómesteribe, 
ahol Báidossy Zoltán kastélyának udvarán 
Gál Sándor tanító fogadta a jelöltet és az 
az érkezőket. Ostffy gyönyörű, magasszárnya-
lásu beszédben emlékezett meg a 48-as esz
mékhez hü mestereiekről, ahonnan oly sok 
vezére került már ki ez eszmékért küzdők
nek. Beszéde után kis gyermekekből összeál
lított énekkar Gál .Sándor vezetése alatt éne
kelt magyar dalokat, n.ely Ostffy Lajos élte
tésével ért véget. 

Felsömesteri 
község lelkes vendéglátása után a menet 
visszátérT károsunkba. : 

Kisköcsk 
községbe szerdán reggel érkezett a menet 
Halász Jenő jegyző a község nevében mele
gen üdvözőlle a jelöltei, aki szép beszédben 
köszönte meg a polgárságnak hozzá való 
ragaszkodását 

Nagyköcskön 
a választó polgárság élén Pordári János fo
gadta a menetet. Az üdvözlő szavak elhang
zása utan O-tfly kitartásra buzdította híveit 

Borgatán 
a lakosság összességének üdvrivalgása tört ki 
a must^mar hatalmassá növekedett, menet 
érkezésekor, amit csak a mozsarak durrogása 
tudott túlszárnyalni A diszkapunél Tóth Sán
dor a község törhetetlen lojalitásáról biztosí
totta a jelöltet Ostffy remek beszéde altalá
nos tetszéssel fogadtatott A borgátaiak csat
lakozása utan 

Kíssomlyó 
községbe vonultak. Kózsa Sándor ottani tanító 
meleg szavakkal fogadta a diszkapun át ér
kezőket Ostffy Szabó Antal-földbirtokos nd-
varara ment be hatalmas kíséretével s ott 
mondta el prógrammbeszédét. 

SUm 

Duka 
község ugyancsak szívélyes fogadtatás által 
nyilvánította a jelölthöz való tántoríthatatlan 
ragaszkodását Ezután következett 

Jánosháza 
A község lakossága soha sem látott impo. 
záns felvonulásban gyönyörködhetett. Szám
talan tagból álló lovasbandérium vezetése 
alatt 72 kocsi vonult a községbe. A menetet 
ugyancsak hatalmas lovasbaudérium zárta be. 
Jánosházára a felvonulás szemmel láthatólag 
nagy hatással volt. Az egész község össze
sereglett. Két diszkapun vonult a végtelennek 
latszó meiiet az emelvényhez, ahol dr. Mar
ton Adolf üdvözölte a jelöltet. Délután a 
Korona udvarán beszélt Ostffy teljes szónoki 
hévvel, fényes talentumának vakító sugarai 
árasztották el a hallgatóság ezreit s vele el
bűvölte azokat is, akiket az elfogultság ell«n-
tüntetésre vezetett az emelvényhez. Ez a fé
nyesség azonban csodálatosképen nem ho
mályt vont a szemekre, hanem világosságot. 
Másfélórás beszédét minduntalan frenetikus 
éljenzés szakította félbe. Ez a jelenség ke
serű csalódásra ébresztette az ellenpárt hí
veit, akik bizton hitték, hogy az innen irá
nyított demoustrátió óriási kudarc előidézője 
leend. Ugy látszik hiába jutottak a jános
házai gyerekek a sipok birtokába, akiknek 
éretlen észszel azokkal hatalmas lármát kel
lett volna csapotok. Az általános elragadtatás 
azonban lehetetlenné telt mindenféle gyerekes 
komiszkodást. 

Pálía 
községben ért véget a körút Ugy Palfa, mint 
Jánoshaza, valamint a bejárt községek la
kóinak szivében bizonyára maradandóemléket 
hagy az a lelkesedés, az a szeretet, mely-a 
jelöltet útjában é r t e . . - *• 

• * 

E helyen említjük meg, hogy a június 
hó 1-én reggeli 9 órakor kezdődő választás 
alkalmából a rend lentartására és a szenve
délyek lehűtése céljából egy század lovas, 
ugyanannyi gyalogos katonaság és 15 csendőr 
érkezik f. hó .TO-áa városunkba. 

Életemből. 
Irta: Jászai Mart. 

Nincs mentség, nincs kibúvó, magamnak 
kell magamról beszélnem, különben, mint 
tisztelt barátom fenyegelődzik, maguk írnak 
rólam életrajzi adatokat. Ettől pedig: Ments 
meg uram minket — színészeket^ 

Nem mintha azl bánhám, hogy az apá
mat az érdekesség kedvéért megteszik .pa
rasztnak., istenáldotta földmivesnek Bár lett 
volna az! Akkor lett volna egy talpalatnyi 

-földje, otthon maradtunk volna a falunkban, 
a gyönyörű fiatal anyám nem sorvadt volna 
el túlfeszített munka, kevés alvás és hiányos 
táplálkozás következtében' harminchárom esz
tendős korában, itthagyva e hideg nyomornak 

•) Mutatvány itcrző »Tukröm. cimu munkájá
ból. A könyv a kiváló müvfrznG jóvoltából a '•>/>. f 

• kir. herceg Szanxtoríini Kfycsulet javára JeienUniep. 
Ara 3 korona. 

két pelyhes árvát Más, napsugarasabb, bár 
öntudatlanabb sors lett volna osztályrészünk. 

De különben is, én a parasztot tisztelem 
elsősorban. Nem hiába csókolta meg Széchenyi 
István, a magyarok vezérlő csillaga, apja leg
öregebb jobbágyának kérges kezét. Nem az 
bánt engem; hogy a születésemet kicsinyítik 
vagy fölmagasztalják. Hála Istennek, nem 
születtem a muszka cárnak, a többi mindegy. 
De miután valaminek, valaki által okvetlenül 
meg kell íródni és miután az igazat ugy sem 
tudják rólam, tehát majd inkább csak magam 
• költök., a magam számlájára. Mert azt mond
jak": á diáját élettörténetét elbeszélve; kisebb-
nagyobb mértékben mindenki költővé válik. 
Erre ugyan nekem nincs szükségem, ellenke
zőleg, ha én a puszta igazságot írnám le, 
vagyis: leírnám az igazat, akkor vádolnának 
regényírással. ' 

Bizony hihetetlen mennyiségű és miné-
müségü esemény fér bele egy olyan ember 

életébe, akire Ötesztendős korától csak az 
.őrangyala, vigyáz! 

Oscár Wilde, Dorien Gray-jében azt 
mondja, hogy az ember lelke öregnek születik 
és éveivel fiatalodik. Ez a legszellemesebb 
igazságok egyike azok közül, amikre az a 
modern mártír bennünket megtanít 

Én például, aki mind.n gazságért, sőt 
igazságtalanságért kiabáltam, tomboltam, — 
ma már csak a — napos oldalán járok. De 
ez nem közöny, vagy életuntság, sem ember-
gyOlölet. Ellenkezőleg, tele van a lelkem cso
dálattal és szeretettel az emberek jósága és 
hogy ugy mondjam — emelkedettsége iránt, 
mert folyton az áll a szemem előtt, hogy — 
honnan indultunk e l ! Amig azt hittem, hogy 
az embert a Teremtő a saját kezével a saját 
képére gyúrta, a saját lehelletét lehelte bele 
lélek gyanánt és hófehér angyalkákként bo

tolt bennünket utunkra, eddig rettentő kö-
voltam az emberekkel -szemben, és 

csa 
vetélő 
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Siél a nóta! . . . 
" Mire soraink napvilágot látnak, az 

egész ország a legszentebb népjog gya
korlásának ünnepi pillanata .előtt áll. 
És természetesen szól a nóta, nagy a 
hejehuja, itt-ott a felforrott indulat fa
natizmusával is terhesek a lelkek. Ren
deltetésünk szerint lapunk nem szól az 
alkotmányos nyilatkozat politikai ré-

!szébe. A képviselőválasztás politikai 
tényét e sorokban még érinteni sem 
akarjuk; társadalmi vonatkozásait akar
juk a hazaszeretet melegével megérinteni. 

A legszebb és legméltóbb persze 
az lenne, ha minden volt tulajdonos 
a kortesmentesen. ünnepi komolysággal 
önkényt járatna az urnához s adná le 
szavazatát s a választási helyiség előtt 
nem sivítana a vályogvetők művészi 
muzsikája. De ilyet kívánni, aki n mi 
népünket ismeri, nem lehet. Maradjunk 
meg az adott helyzetben és kívánjuk 
csak azt, amit viszonyaink szerint lehet: 
kívánjuk és óhajtjuk, hogy ha már szól 
a nóta, ennék ne legyen dissonans 
akkordja és késő megbánása. A jelek 
nem biztatóak. Eléggé föl van tüzelve 
az indulat, hogy attól kelljen félnünk, 
hogy a csendőrszuronynak is lesz dolga 
holnapu án. És épen mert a jelek sok-
helyt erre az aggodalomra mutatnak, 
helyén való, ha minden hírlapi orgánum 
a józan magyar lelkekhez csillapító 
szózatot intéz. Vigyázzunk, hogy leg
szentebb polgárjogunkhoz ne tapadjon 
vér, késő megbánás, átok, keserűség. 
Fakadjon fel e napon egy boldog nem
zetnek reményvirága tisztán, mocsok
talanul. 

Mindenikünknek hivatásunk van e 
részben, legyen oármilyen foglalkozá
sunk. 

-Mindegyikünknek lelkiismeretét ter
helheti, ha e részben sérelem esik egye
seken és ami mindig vele együttjáró, 
ha sérelem esik a nemzet becsületén. 

A nemzeti becsület védőpajzsa van 
kezünkre bízva e napot. 

Ahhoz, hogy polgárjogát kiki miként 
gyakorolja, nem szólunk; vajha mások 
is engedjék a szabad véleménnyilváni-
tást minden kényszerilés nélkül. Ami 
szerint isak egy, hogy legyen makula 
nélkül az a megbízó levél, melyet a 
képünk viselőjének ki fognak állítani s 
ha hangos, hejehuzás, vigadós, dalos is 
az utca, ne legyen garázda, zavarosban 
halászó, indulatos, fanatikus. 

. Tiszteljük egymás meggyőződését 
és főleg tiszteljük meg azt a fenséges 
jogot, melylyel birunk s melyet gya
korlunk. 

Minél kevésbbé engedjük fölzaklatni 
szenvedélyünket, annál hamarabb el
tisztulnak az elmúlt korteskedések iz
galmai s hinni lehet, hogy társadalmi 
téren nem lesz ennek visszahatása. 

Ez az, amit őszintén kívánunk ' 

Hazánk egyik legjelesebb közgazda
sági irója. Szilárd Ferenc dr., a 'Köz
telek* cimü gazdasági szaklap egyik 
főmunkatársa, már annyiszor-ir.ennyiszer 
figyelmeztetett arra, hogy a jogfejlődés 
a gazda felelősségének kitágítása és 
szigorisása irányában mozog. 

'.."-A gazdasági jogi kérdésekben első
rangú tekintélynek e mélyen járó szavait 
fontolja meg minden gazdag 

Lapunk tisztelt olvasói között akár- -
hányan, sót sokan vannak, akiket ez a 
jogi kérdés közelről érdekel, hisz nap
nap után merülnek föl majd itt, majd 
ott egyes esetek, amiuor aztán megindul 
»a gazda felelősségé«-ről a vitatkozás, 
holott ha a gazda a tárgy felől kelló
képpen van tájékoztatva, akárhányszor 
elejét veheti a kellemetlenségeknek és 
módjában áll holmi pör-patvartól meg
menekedni. 

Azon károknak, amelyekért a gazda 
felelősséggel tartozhatik. két főkategóriá-
ját különböztetjük meg. Az első kate
góriába tartoznak azok a károk, ame
lyeket a gazda hozzátartozói vagy cse
lédei okoznak. A második kategóriába 
az állatok által okozott károkat okozzuk. 
Ama kétféle felelősség között, . amely 
ezek tekintetében a tazdát terhelheti, 
lényeges Htülömbség van ég eimelc~a 
megkülönböztetésnek ami mezórendóri 
torvényünk, az 1894. évi XII. t.-c. 112. 
§-ban a következő szavakban ád kife
jezést : 

'Családtagok, továbbá gyámság éa 
gondnokság alatt álló egyének által el
követett károkért a családfők, gyámok 
és gondnokok, a cselédek által okozott 
károkért pedig gazdáik felelősek, ha a 
kötelességszerű felügyeleti jog gyakor
lását elmulasztották. 

A visszkereseti jog a cseléd elle
nében a gazda számára femnarad. 

Allatok által okozott károkért 
azok gazdája felelős.* 

igen nagyon szenvedtem a bűneink mialt. 
Valóban nem volna szabad a gyermek hivő 
lelkei ilyen tortúráknak kitenni. Meg kellene 
mindjárt mondani neki, hogy a bibliának az 
az a szép meséje csak mese. Én esküszöm, 
hogy legnagyobb sajgó szenvedéseimet az élet-
beu a jóról és igazról belém oltott hitnek 
szószerint való fölfogása okozta. 

Tehát igen, én is ott tartok, hogy már 
csak a derűs oldalát szeretem nézni az étet
nek; annál inkább magamról elmondani.Azért 
irom le gyermekkoromnak csak három szép 
emlékét. Ami különben untig megvilágítja, 
egész környezetemet. 

Ami e szép emlékeim egy-kettejéhez jaj
kiáltás szomorúság mégis hozzátapad, az nem 
tartozik a »szép«-hez, csak az » emlék«-kel 
j á r vele. 

Azonban az igert három lelki emóció 
elbeszélése előtt elmondok egy negyediket, a 
legelsőt, egy csodát; — de- amelyről azóta 
tudom, hogy a legkétségbevonhaüanabb tele
pátia volL 

Ezzel kezdem. Ez az emlék a lelkem 
életének ugy is a-kézdete. 

Öt esztendős voltam, nem kell megijedni 
nem vezetem végig magammal olvasóimat a 
mai ötvenig, — a városon kívül a kálvária-
dombon játszottunk egyik kis bátyámmal, 
amikor a pici kápolnában mellettünk meg-

| szólal a leiekharang. Amint megcsendült, én 
elfeledve a játszást, belekapaszkodtam na
gyobbacska testvérembe és húzkodtam haza
felé, egyre kiabálva: 

— Szaladjunk haza, most hal meg édes
anyánk. 

Meggyőződésem, ugylátszik, rá is átra
gadt és lutni kezdtünk együtt, ahogy csak 
apró lábaink bírták, amelyeket cipő súlya nem 
gátolt Bár most is ugy járhatnék! 

És csakugyan. — Mily elevenen emlé
kezem rá! Akár csak tegnap történt volna-
A kapuba érve, valaki fölkap az ölébe és visz 
befelé ezzel a s z ó v a t r ^ -

— Gyertek már, az anyátok nem tud 
meghalni. 

Tágra nyilt szemmel az ajtóra meredve 
találtuk- édesanyámat, aki éppen csak hogy a 
fejemre birta még ejteni a kezét, már le is 
hunyta örökre égszínű, lelkes szemeit Az 
ajkai mozogtak még, de a szavát nem értettem. 

Az anyám akaratereje vezetett akkor 
engem a játék mellfil haza, és az Ű akarat
ereje rezetett el azok lölött a feneketlen 
örvények fölött, amelyek az én öntudatlan 
utamat kitették. 

Nincs abban érdemem, ha célhoz értem, 
valamint nem lett volna vétkem, ha a szeméten 
pusztultam volna el. Amihez, mellesleg szólva, 
közelebb voltam tizenhétéves koromig, mint 
ehhez, amig észre nem vett a Nemzeti Szín
ház intendánsa, Orcy Bódog báró,— aki később 
mint karmester halt meg Londonban. —-
Az utána következő intendánsokkal már ilyesmi 
nem történhetett volna meg. Miért? — Utá
nam jött bizony ez az intendáns Kolozsvárra 
harmadmagával, hogy megnézzen és szerződ
tessen, mert .semmi szóra, semmi biztatásra' 
én 101 nem jöttem Budapestre játszani, kétség
beejtve Deák Farkast, a titkárt, monoton 
válaszaimmái, mélyekben csak azt hajtogattam, 
hogy alázattal köszönöm az Igen nagy meg
tiszteltetést, de én még (1872) semmi vagyok, 
semmit sem tudok, hogy jöhetnék én ide 
• félistenek* — igy írtam: félistenek közét 
Igen, igen, százszor jártam közelebb végpusz-
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Családtagok és cselédek által oko
zott károkért való felelősséget a törvény 
a kötelességszerű felügyelet elmulasztá
sától teszi függővé; az állatok által 
okozott károkért való felelősség föltétlen. 

A kétféle felelősség komplikációjá
ból eredt ugy látszik az alábbi eset 
olyképen, hogy a kárt állatok okozták, 
de a történt baleset csak mellettük al
kalmazott csikós gondatlansága folytán 
következett be. A kir. Kúria megállapí
totta a gazda felelősségét és a következő 
kijelentést tette: 

• A tényállás melleit az alperesnek 
mint szolgálatadó gazdának felelősségét 
az általa alkalmazott csikós gondatlan
sága folytán bekövetkezett balesetre 
nézve meg kelleit állapítani; mert az 
állat által okozott kárért felelős az. aki 
az állat megőrzése körül elkövetett gon
datlanságával lehetővé tette az állat által 
okozott kártételt.' (1909. március 9-én 
5688/1908. sz.l 

Ebben az esetben a gazdát mulasz
tás nem terhelte, mert hisz ő annak 
rendje és módja szerint csikóst állított 
a lovai mellé és semmi sem mutat arra, 
hogy a kötelességszerű felügyeletet gya
korolni elmulasztotta volna. A kir. Kúria 
mégis elmarasztalta a gazdát, mert álla
tok által okozott kárról van szó s a 
Kuna a gazdának az állatok állal oko
zott károkért való felelősségét, illetőleg 
ezen felelősségnek föltétlen voltát a szó
nak szélesebb értelmében, a fogalomnak 
szélesebb jelentőségében magyarázza. 

tálasomhoz, mint atihoz, hogy a Nemzeti 
Színház tagja legyek. 

Hál nem az anyám akarna, melyet 
utolsó érintésével kOldöll át belém, vezérelt 
és őrzött meg azokon a poklokon kérésztől 
melyeken sorsom áthajszolt? 

. . . De lássuk a szép gyermekkori 
emlékeket! 

Iáikor észrevettem, hogy olvasni tudok, 
frissen szedett körtét vittem a tanítónak. Kz 
volt első boldogságom. 

Árván maradván, majd az egész fészek
alja gyerekel széthordták az atyafiak, apánk 
második házasságáig. Engem egy szegény öz
vegy ángyom vett magához Pannohalmán és 
beadott a kisUkolaba. Most is látom magamat 
az alacsony vályogház napsütötte küszöbén 
üldögélni, látom azt az ábécés könyvet az 
ölemben és most is érzem annak a meglepe
tésnek a bennem átrezzenő érzését, amivel 
bekiáltottam csipke-fejkötős ángyomnak: 

— Ángyi! Hiszen én tudok olvasni! 
Nekem az ő lehér csipke-fejkölője olyan 

feltűnő pompa volt, amelyet nem győztem 
csodálni és minden kezemügyébe eső anyagból 

tánozni. De szomorú vége is lett rám nézve. 
- (Folyt köv.) 

Mi tartózkodni akarunk e helyütt 
eme fölfogás helyességének a kritikájá
tól. Ez inkább a jogi szaklapok fölada
tához tartozik. Mi csak felhívjuk a gazda
közönség figyelmét erre a tényre, erre 
az ujabb esetre, amelyben a kir. Kúria 
ismét tágitott valamit a gazda felelősségi 

| körén. • . 

Ezt az esetet alkalmul használjuk 
föl arra, hogy újból felhívjuk a gazda
közönség figyelmét a szavatossági bizto
sítás áldásos ügyére. Ezt az uj biztosí
tási ágat a Magyar Mezőgazdák Szö
vetkezete kezdeményezte nálunk és annak 
részletei felől minden gazda minden 
további kötelezettség nélkül tájékozód-
hatik a szövetkezetnél. A gazda külön
böző felelősségerból eredő veszélyek 
ellen csak biztosítással óvhatja meg ma
gát és csak a saját érdekében cselek
szik mindenki, aki ezen uj üzletágban 
mint biztosítást kérő, úttörőnek csap fel. 

Halló! Halley! 
A csillagvizsgálók számításai szerint a 

Halley-üstökösének uszályán mult csütörtökön 
mégis keresztül mentünk, de bizony semmit 
sem vettünk észre. E szerint sokkal ártatla
nabb, mi ni sokan hitték: nem garázdálkodott, 
sőt nálunk nem is mutogatta magát, pedig 
sokan lestek este, éjjel, kora reggel. Holnap, 
:10-án I I óra .ö perckor kel föl és napkelté
vel tér nyugovóra. Bierbauer József Mimiből 
a következő sorokat irta a B. Il.-nak: 

Május l'.l-ére virradóra reggel két órá
tól figyeltem és vártam a rettegett üstököst, 
amely már állítólag előre is sók embert a 
kétségbeesésbe kergetelt, utólag azonban arra 
sem méltatott bennünket, hogy megmutatta 
volna magát a kritikus napon. A tudományos 
világ, amint többször olvastam, megállapította 
hogy a föld okvetlenül keresztül megy a csó
ván. A csóva mérges gázokat tartalmaz, kü
lönböző optikai, mágneses, elektromos tüne
ményeket és zavarokat okozhat És ez mind 
elmaradt, mert általánosságban nem észlel
tünk ama reggelen semmi különös tünetet, a 
mi azt bizonyítaná, hogy a csóva anyagában 
voltunk. Még csak a hajnal és a szürkület 
sem volt más szint), mint más, kissé felhős, 
párával telt reggelen. 

Lehet, hogy voltak, akik csupa képzelő-
désből a hajnalpirt (amit talán ritkán látnak, 
mert korán van), valami rendkívüli dolognak 
nézték, lehettek olyanok is, akikoél a képze-
lődés oly fokra hágott, hogy minden felkelő 
csillagot üstökösnek néztek, sőt még kénsza
got is éreztek és az orrukat befogták, de hát 
okvetlenül igy kellett lennie, hiszen a tudósok 
mondták, hogy igy lesz. 

De a csillagászok azt is' mondták, hogy 
a Halley anyaga, de különösen a csóváé, vég
telenül ritka. Kell, hogy sokkal ritkább legyen, 
mint a levegő, mer ha csak oly sürfl lett 

volna is, mint a levegő, a másodpercenként*-
két kilométer sebességgel; haladó üstökös és 
csóva mindent' elpuszUtott volna, ami a föl
dön csak van. Mert képzeljünk cl csak egy 
vihart másodpercenként 2 kilométer sebes
séggel, mily pusztulást hozna az ránk! Épen 
azért, mert ilyen ritka anyagú csóva, semmi
nemű fizikai tüneményt nem idézett elő, ek-
kép a nála sonkái sűrűbb levegő rétegébe 

levegő legfelső határrétegével érintkezett és 
ide le nem férkőzhetett 

Hogy tudnánk elképzelni, hogy egy sok
kal ritkább anyag a jóval sűrűbbe összeütkö
zéskor behatoljon ? "Hogy történhetne meg az, 
hogy a vizesedényen átlőtt ép golyóba a viz 
behatoljon? Ellenkezőleg, a golyó hatol a 
vízbe, ott utat csinál, minden ellenállást és 
útjába levő anyagot félretol és halad tovább. 

Igy történt velünk is1_ha keresztülha
ladtunk a csóván. Mint egy kilőtt golyó, ha
ladtunk a végtelenül ritka anyagú és csekély 
ellenállású csóván keresztül, mely már a le
vegő legfelső rétegeinek rugalmasságán és 
ellenállásán megtört és nem tudott hozzánk 
jutni. Ezért aztán a fölfogott anyagokból nem 
is tudjuk meghatározni az üstökös anyagát 
és a jövőben nem kell félni, ha ily ritka 
anyag éugitést össze is ütközik a földdel. 

T Ö R L E Y 
PEZSGŐ. 

t \ f V.-- ITJr 

A csillagokhoz. 
Milyen furcsák ragyunk mi emberek, 
Valóban, mily nagyon balgák vagyunk! 
Hogy amidőn rátok tekint szemünk: 
Szép mosolygástoknak hitelt adunk . . . 

Azt hisszük, hogy e mosoly: szeretet, 
Amely pályánkon részvéttel kisér. 
És e mosoly, ez édes biztatás 
Oly jól esik, hogy nem adnók sokért 

Nem adnók semmiért. Pedig lehet, 
Hogy éppen az ellenkező való. 
Lehet, hogy mit részvétnek nevezünk, 
Cseppet sem áldó és vigasztaló. 

Az.a tündéri, szikrázó mosoly 
A fűlény maró gúnyja is lehet, 
Hogy ezen a parányi földtekén 
Milyen kicsinyek is az emberek! . . . 



szám. 

Tisztelt Polgártársaim! 
Tájékozásul közlöm, hogy arra a 

.koholmánnyal alaptalan, bebizonyithal-
ian vádakkal teljes cikkre, mélyet a 
•Kemenesyidékc folyó hó 22-én »Éljen 
dr. Maróthy László* — *scimen közzé 
tett, az alábbi nyilt levélben válaszol
tam a szerkesztőnek: 

Tekintetes Szerkesztő Ur ! 
A »Kemenesvidék« folyó hó 22-én . 

megjelent számában annyira alaptalan, 
sőt nevetséges vádakat halmoz össze 
az én pártomat illetőleg »Éljen dr. 
Maróthy László, cimü vezető cikkében, 
hogy azokkal foglalkozni nyilvánvaló 
célzatosságuk, alaptalanságuk, nevetsé
ges voltuk folytán szükségtelennek tar
tóéi, csak csodálkozni tudok afelett, 
hogy ily.koholt híreknek a »Kemenes-
vidéka felülni képes volt. 

Azon nyilatkozatra nézve azonban, 
melyet ez a cikk nekem tulajdonit,hogy 
t. i. én >saját bevallásom szerint< a 
választás céljaira már 70 ezer koronát 
elköltöttem, határozottan • kijelenteni, 
hogy bárkitől ered ez a hir, az közön
séges hitvány hazugság ! Én ilyen val
lomást soha senkinek nem tettem és 
hála Isten :nem is tehettem, mert a 
választási költségek szórásában koránt
sem járok elöl, amint erre épen a lek. 
Szerkesztő ur lehet koronatanúm! 

Tek. Szerkesztő ur azzal a kérés
sel fordult levélben dr. Porkoláb Mihály 
pártelnök úrhoz, hogy számot tart-e az 
Ostffy-párt a »Kemenesvidék« szolgála
tára? Egyúttal kijelentette a tek. Szer
kesztő ur, hogy a celldömölki tudósító
jától pártunkat illetőleg kapott híreket 
mindaddig nem közölheti, mig nem tudja, 
hogy azon esetre, ha ezen hirek miatt 
a másik párt tagjai megneheztelnek és 
a lapot visszaküldik, nyujtok-e én kár
pótlást ? 

Erre én azt válaszoltattam, hogy 
a szolgálatait köszönettel vesszük, de 
azt csak olyan alakban használhatjuk, 
mint mindazon más itteni, illetve szom
bathelyi lappal tettük, amely önként, 
minden felkérésünk nélkül bővebben 
foglalkozott pártunkkal, hogy t. i. a 
cikket tartalmazó lap több száz példá
nyát terjesztés és szétosztás végett át
vesszük a rendes példány árban. — 
Egyébb díjazást vagy kártérítést én ki
látásba nem helyezhettem, még ha talán 
az illető lapra: méltányos lett volna is. 

Én tehát még ilyesmire sem paza
roltam választási költséget, sőt megval
lom, hogy az eddigi — nem 70 ezer 
korona, hanem csak 6000 korona, mond 
hatezer korona zászlóköltséget is nagyon 
sokaltam, felesleges fecsérlésnek tartot
tam, melybe csa* ugy kerültem bele, 
hogy t. jelölttársam 1000 darab zászlót 
re-ndelt á 7 K, tehát 7000,Jtköltséggel, 
melytől feltűnően én nem maradhattam 

él. — Zászlóköltség tekintetében sem 
multam felül ellenjelöltemet és semmi
féle költségben nem is fogom felülmúlni, 
mert hála Isten, erőszakosan, 'capacita-
tióval, téritgetéssel pártőt szereznem, 
voksokat vásárolnom nem kell; az a 
párt, mely melletlem áll önérdek nélkül 
tisztel meg bizalmával személyemlrt. 

Becsületes nevemen az én eddigi 
szerény, visszavonult, munkás életem 
foltot nem ejtett, e név pedig Istennek 
hála — örvend még annyi tiszteletnek 
Kemenesalján, hogy a hozzá jóindulat
tal fűzött remények még az én jelen
téktelen személyem mellé is nagyobb 
erővel sorakoztathatják polgártársaimat, 
mint bárminő alakú szennyes lélek vá
sárlás. —T. Ez az én erőm, ez az én 
pártom tiszta fegyveie, melynek birto
kában mindenféle koholmányok mocska 
érintetlenül hagy. 

Ostffy-Asszonyfa, 1910. május 26. 
Ostlfy Lajos 

Védekezés a tüdövész ellen. 
Irtják a tőgygümőkóros teheneket. 

A tüdövész továbbterjedésének meg-
gátlására a földművelésügyi minisztérium 

[ üdvös rendejetet intézett az ország 
j . összes- törvényhatóságaihoz. A tüdővészt 
• igen nagy részben a tőgygümőkóros 

tehenek terjesztik. A -földmivelésügyi 
miniszter tehát elrendelte, hogy az ország 
területén található.tőgygümőkóros tehe
neket irtsák ki mind. 

Ennek a rendeletnek ugy közegész
ségügyi, mint állategészségügyi szem
pontból rendkívül nagy fontossága van. 

Az ember egészsége a tőgygümő
kóros tehenek tejével van leginkább 
veszélyeztetve, mert — tudvalevőleg 
— az állati gűmőkór az emberre nagyon 
könnyen átragadhat és ennek következ
tében az ember tüdővészes, gümókóros 
lesz. Éppen hazánk az, ahol a tüdővé
szes betegek száma a legnagyobb. A 
statisztikai adatok szerint nálunk körül
belül 70.000 ember pusztul el évenkint 
tuberkulózisban. A gümőkóros fertőzés 
pedig legtöbb esetben a gümőkóros te
henek te|ének fogyasztása által történik. 

Vármegyénkben is nagyon sok sze
gény család van, akinek az ilyen gümő
kóros tehenek teje úgyszólván legfőbb 
tápláléka. De a nép nem tudja, hogy 
az ilyen gümőkóros tehenek tejének a 
fogyasztása milyen nagy veszélylyel jár. 

De nemcsak éppen nálunk és sze
gényeknél van ez igy, hanem igy van 
ez az egész ország területén. 

A tuberkulózis ilyetén módon való 
elterjedésének a meggátlását tűzte ki 
célul a rendelet 

dal. 

• A rendeletnek üdvös volta azonban 
csak évek multán fog mutatkozni, mi
kor már ilyen -gümőkóros tehenek ki 
lesznek - irtva és ezáltal az emberek 
tüdővészes megbetegedése jelentékenyen 
csökkenni fog. 

A tőgygümőkóros tehenek irtása 
abból áll, hogy a miniszteri rendelet 
kötelességévé teszi az ország összes 
állatorvosainak, hogy mihelyt valamely 
fejős tehénen gümőkórt észlelnek, jelent
sék a<t azonnal be a törvényhatósági 
m. kir. állatorvosnak, akinek a jelentés 
után azonnal ki kell szállni a helyszí
nére a vizsgálat megejtése céljából. 

Ha a járványtani intézet a tejet 
gűmőkórosnak találja, akkor a beteg 
tehén tejéből egy bizonyos mennyiséget 
fölkuld a m. kir. állatorvosi főiskola 
járványtani intézetéhez megvizsgálás 
végett. -j ..' - ( 

Ha a járványtani intézet a tejben 
a gümőkór bacillusait megtalálta, akkor 
erről értesíti az el|áró állatorvost, aki 
aztán a gümókóros tehenet a tulajdo
nostól az állam részére megvásárolja, 
aztán értékesiti, illetőleg levágatja. Nagy
jában ez az eljárás, amelyet a rendelet 
e célból előir. 

A miniszter e rendeletét mi öröm
mel üdvözöljük, mert ezen rendeletével 
az emberek egészségének megóvásáról 
történik intézkedés és ha egészen nem 
is, de bizonyára jelentékenyen csökkenti 
hazánkban a tüdővészes betegek számát. 

H I R E K . 
űrnapja. A kath. egyház az Oltári

szentség szerzésének Ünnepét mult csütörtö
kön tartotta. Czelldömölkön Gácser József 
plébános végezte ugy az ünnepi misét mint 
az azt követő körmenetet Az impozáns kör
menetnek ragyogó napos idő kedvezett. 

Dr. István Vilmos megyés püspökünk 
őméltóságát Körmenden igaz hódolattal és 
tisztelettel párosult szeretettel fogadták május 
21-dikén. Másnap a bérmálás szentségének 
áldásaiban részesítette sok száz hívőjét, este 
pedig titkára kíséretében székhelyére érkezett 
Mig Körmenden tartózkodón, 200 koronát, kül
dött a városbiróhoz, hogy azt az ottani szegé
nyek közt felekezeU külömbség nélkül ossza ki. 

Kinevezés. A király Hudossy Lajos dr. 
győri ítélőtáblai tanácselnököt a győri Ítélő
tábla elnökévé kinevezte. -" 

Tanítói gyűlés. A kemenesaljai rom. 
kath. tanítói kör az idei tavaszi gyűlését 
holnap, hétfőn, fogja megtartani Czelldömöl
kön, a kath. fiúiskolában, délelőtt 9 órakor. 
A gyűlésen szívesen látják vendégekül a tan
ügybarátokat is. 

Az urna. A szavazóknak a választás 
napján leendő elhelyezése ügyében az intéz
kedések már megtétettek. Az <>stffy-párt tüzei 
a Fő-téren és a Sági-utcában, a Maróthyslak 
a pedig a Gyarmathy-téren és a Kossuth I . 
utcában fognak gyülekezni. A szavazó sátor 
a járásbirósági épülettel szemben, a klastrom 
mellett épült fel 1 _ 



6. oldal. 

8l l l lm»yer János sárvári képviselő-
je • • 11 megrongált egészsége miatt visszalépvén, 
a 48-as' függetlenségi párt középponti veze
tősége dr. Svastits Zoltán sárvári királyi köz
jegyzőt, a párt önzetlen és kiválóan jeles 
tagját léptette föl, aki a jelölést hazafias 
lelkesedéssel, az általános közóhajnak hódolva, 

; . el is fogadta. 
Járvány, llagyargencs és Kemenesma-

gasi községekben a vörheny és kanyaró jár-
ványszerttleg lépett fel. 

Kidoboltak. Igen, kidobolták, hogy a 
választás napján az asszonyok és gyerekek 
otthon maradjanak. Saját érdekükben csele
kesznek tehát a családtagok, ha ezt a figyel
meztetést lietartják, mert nem tudható előre, 
hogy a partszenvedélyek nem-e lógnak lang-
ralobbanni. 

' 1 kanyaró éa vörheny szünőfélben 
—4évén- városunkban, az ag h. ev. népiskola 

kivételével az összes iskolák megnyíltak a 
mull hétfőn. Sajnos azonban, hogy amely 
háznál betegség volt, vagy van, onnét nem 
mehetnek a gyermekek iskolába es igy körül
belül fele az iskolásoknak hiányzik és igy a 
tanítási eredmény nem Hebet a legfényesebb, 
-<"t épen e miatt még a vizsgalatokat sem 
kellene megtartani. Az illető,tanítók tudja* 
megítélni mindegyik gyermek képessegét,hogy 
feljebb mehet-e, vagy sem. 

Emberpusztito felhőszakadás. Varme
gyénk közvetlen nyugati szomszédságában, 
Weitz stájer község mellett, a Rába-völgyben 
e hó 21-en éjjel borzasztó felhőszakadás 
vi.lt. A Haba nagy területet öntött el és az 
elektromos müvek munkás-barakját, melyben 
1 0 tut munkás aludt, elsöpörte. Mindnyája a 

vízbe fuladt. A kárt több millióra becsülik. 

Goldmark Károly világhirü zeneköltő, 
alig öt éves korában szakadt el szülővarosá-
tol, Keszthelytől, ahol ma is áll az az ócska, 
kopott, régi ház, melyben a hírneves magyar 
poéta ezelőtt nyolcvan évvel egy egyszerű, i 
szerény, de becsületes zsidó szülőktől a vilá
got először megpillantotta. Ország-világra 
szóló lelkes ünnepséget rendezttk mult va
sárnap Kesztl.éhen, amiközben Goldraark 
-zülűházát enild.kel jelölték meg, a köllő 
tiszteletére, amely alkalommal a filharmoniku
sok páratlan sikerrel díszhangversenyt ren
deztek. Az ősz költő rokonaival és sok száz 
művésszel jeleni meg. De meg mily leírhatat
lan volt este a szerenád, a lampionos csónak
korzó a Balatonon! Éreznie kellett az ovációk 
közepette az ünnepeltnek, hogy nemcsak 
szülőházát látta viszont újra, hanem ragyogó 
otthont talált magyar hazafi-társainak szere
tetében is. Az ünnepélyen vármegyénkből 
Birabás István vasvári igazgató-tanító is 
r.szt vett 

Pólta-siolaalat. Képviselő-választás nap
ján június 2-án reggelig t választási szék
helyeken a szükséghez képest a rendes hiva
tali időn tol is teljesítenek a posta- és 

Elomnnkálati engedély. A kereske
delmi miniszter Rechnitzer Béla pápai nagy
kereskedőnek az államvasutak Pápa állomás
tól a Dunántúli h. é. vasutak TJkk állomásig, 
valamint Csabrendek községtől Sümegig ve
zetendő helyi érdekű vasútra kiadott előmun
kálati engedély érvényét meghosszabbította 

01 kadét. Neuhauser Imre adótárno* 
fiát a katonai főreálisliolába felvették-

Felvétel a tanttónóképio- tatéxetbe. 
A pápai irgalmas nővérek 110 növendék szá
mára benlakással egybekfitólt nótanitóképző-
intézete I . osztályába az 191011. tanévre a 
fölvétel folyó év június 1-től szépt. hóig törté
nik. Ellátási dij 440 korona, tandíj 52 korona. 
Kívánatra pors.pektus és felvilágosítás a felszó
lamlásra bármikor, a nagy szünidőben is, 
bárkinek adatik. Az igazgatóság. 

Uj lap a varmegyében. Major László 
oki. gazdász f. évi június hó 1-én minden 
szombaton megjelenő .Kisgazdák l.apja« cí
men szaklapot indít 

Szezonnyitás. A pünkösdi ünnepek be
köszöntésével az Ozondus levegőjű, festői 
szépségű Korytnica is megnyitotta kapuit a 
gyógyulást és üdülést kereső közönség számára. 
15 modernül berendezett szálloda és villaépü
letben szállásolja el az igazgatóság vendégéül 
kiknek élelmezéséről több_kitűnően vezetett 
vendéglő gondoskodik, köztük egy rituális 
konyhával berendezve, llr. Ormay József kir. 
tanácsos vezetésevei három kiváló orvos őr
ködik-a gyógyulást kereső vendegek egészsé
ge fölött. A fürdő kitűnő gyógyvizei, magaslati 
fekvése, modrei.ül berendezett vizgyőgyintéze-
lével hazánkban az egyetlen gyógyhely, amely 
gyomor-, bél- és- májbajokban szenvedd föl
tétlen gyógyító hatass.il bir. A közönség 
szórakozásáról az idény folyamán az igazga
tóság bőségesen gondoskodik. 

Hirdetmény. A soproni m. kir. pósla-
és távirdaigazgatóság a következő hirdetmény 
közlésere kerté meg lápunkat: A kereskede
lemügyi m. kir. miniszter poslai cimbejelentő 
lapokat rendszeresített A cimbejelentő lapok 
a fürdón nyaraló, üdülő és turisták által 
sűrűn látogatott helyek belforgalmára vannak 
szánva és arra szolgainak, hogy a huzamo
sabb tartózkodásra érkező közönség megér
kezése után illetve elutazása elölt, vagy szál-
lásváltoztaláskor is ily lapot megfelelően ki -
töltvén, az illető helyen levő postahivatallal 
lakcímét lutca, házszám, szálló, vendéglő, villa, 
>' •baszáin slb.) közölje s ily kép a címére 
érkező postai küldemények is távi.atok aka
dálytalan kézbesítése, illetve azok után, vagy 
visszaküldése iránt intézkedhessek. A cimbe
jelentő lapok a fürdő-nyaraló és üdülőhelye
ken levő postahivataloknál, valamint a szálló
vendéglő és villatulajdonosoknál is ingyen 
kaphatók; kitöltésük és felhasználásuk módja 
iránt maga az illető nyomtatvány elég tájé
kozást nyújt A kellően kitöltött cimbejelentő 
lap az illető fürdő-nyaraló, üdülő helyen bár
melyik levélgyűjtő szekrénybe dobható, vagy 
közvetlenül a pjstahivalalba küldendő. A cim
bejelentő lapo£ bérmentesíteni nem kell, a 
távolsági forgalomban azonban fel nem hasz
nálható' s a cimbejelentésen, továbbá az után 
vagy visszaküldés iránt való rendelkezésen 
kívül egyéb közleményt nem tartalmazhat 

'Országos vásár. A TOSSZ ndő -miatt 
Sümegen május 3-dikán áz országos vásár 
nem volt megtartható; helyette a kereskedelmi 
miniszter engedelmével június 6-dikán pótvá
sár lesz. — A felsőőri vásár éppen június 
1-jére esnék, de tekintettel a választásra a 
miniszter megengedte, hogy azt május 31 én 
tartsák meg. 

Hol maradtak a tűzoltók t Űrnapján 
tudvalevő, a tűzoltói testület teljes ornátus-
ban szokott kivonulni. Ez a kivonulás most 
elmaradt. Vájjon hol és miért maradtak el 
most a tűzoltók? 

Mi az ember? Mikor a Hátley-tlesték-
várták, egyik víg társaságban a világ es az 
emberiség megsemmisüléséről is szó éseU. — 
Hm, mi az ember? — kérdezi egyik polgár
társ. Nyomban megfelelt a kérdésre N. N. 
bátyánk e szavakkal: Az ember a vasúti 
kocsiban egy hely; á fogadóban egy szám; 
az étierem asztalánál egy teríték; a színház
ban egy jegy; a templomban egy szék vagy 
ülő- vagy állóhely; a zálogházban egy cédula; 
a kórházban egy ágy és a temetőben egy sir. 

A kopaszság az intelligencia ismer
tető jele! Ezt az állítást bizonyítja egy 
francia folyóiratban Chavanne dr. Igy például 
azok a népek, amelyek,szellemileg alig fejte
nek ki tevékenységet, mint az eszkimók, a 
lappok, indinnusok és a négerek,—r 
sürü hajukkal, tűnnek INÍ. Az európaiaknál és 
a japánoknál ellenben- igen gyakori a kopasz
ság. Newton, Leibnitz, Cervantes, Shakespeare 
és Goethe"kopaszok voltak, úgyszintén Július 
Cézár, Gusztáv Adolf, XII. Károly, Nagy 
Frigyes es 1. Napóleon is. Zolának igen gyér 
haja volt. Mollke koponyája [xáU olyan 
sima volt, mint egy billiardgolyó. Jókai Mór
nak is csak azért nem látta tar fejét senki, 
mert állandóan parókát hordott A mi váro
sunk is szép számú intelligens fejjel dicsek
szik; nagyérdemű tulajdonosaik neveit csak 
azért nem soroljuk föl, mert ismerjük sze
rénységüket 

Cirkusz városunkban. Tegnap este 
tartotta a Froelich-féle cirkusz megnyitó 
előadását, amelyet a közönség élénk tetszés
sel fogadott és jól mulatott a zeneértő Clown 
és a jól szervezett társulat egyéb mutatvá
nyain. Az előadások fél 8 órakor kezdődnek. 
Helyárak: I . hely 40 kr , I I . hely 30 kr . 
Karzat 15 kr. — Naponta uj és változatos 
műsor. J 

Tűzoltó tanfolyam. A Magyar Országos 
Tűzoltó Szövetség a nyáron Budapesten tűz
oltói tanfolyamot rendez, amelyen a vidéki 
tűzoltók is.résztvehetnek. A szövetség tegnap 
atirt a városhoz, hogy amennyiben erre. a 
tanfolyamra tűzoltókat küldene fel, azt a 
szövetséggel tudassák. A tanfolyamon a hall
gatok tandijat nem fizetnek, sőt meg a kor
mánytól bizonyos segélyre is tarthatnak számot. 

A tűzoltói gyakorlatok megtartása. 
Városunk tüzolióegyesűlete május hő 15 én 
szokta gyakorlatait megkezduu. Ezek a gya
korlatok most a választás utáni időkre ma
radtak. 

Egy magyar találmány. Darvas Vilmos 
devecseri iparos, (kereskedő) feltalált egy ki 
tűnő, olcsó és az eddigieknél lényegesen 
praktikusabb tfllto-loli.it, amelyet saját talál
mányainak terjesztő vállalata Devecserről hoz 
forgalomba. Darvas tőltö-tolla, amely egészen 
a hazai ipar munkája, rendkívül olcsó, arany 
tollal 9 koronába kerül, minden tintával ír, 
hosszú ideig használható, nem komplikált és 
nem romlik. Fontos újításai alkalmassá te
szik arra, hogy a magyar piacról kiszorítsa 
az eddigi külföldi importot. A töltő-toll sza
badalmazva van. .Darvas- névvel 46871. 
magyar stb. Patent számmal valódi Ara 
gyémánthegyü (iridum) 14 kar. aranytollal 9 
K, rozsdamentes paten-tollal- 3 K. 

http://vi.lt
http://hatass.il
http://tfllto-loli.it


WEB 3 R TEST VÉREK 
^ \ Ti l any-eröre béren-
j f f . detett mészáros- és [ 

hen te t - á ra üzlete :: • 
S Z O M B A T H E L Y , belsikátor. 
• Lakai: HM-atea 3-lk l ián . • 

Ajánljuk naponta frissen Tágott 

marha-, borjú- és 
sertés húsainkat, 

azonfelül saját gyártmánya ktlbi-
siainkat, úgymint: parlaer, sa-
valadé, .. fraiikíarter, .. tormis 
Tlrsll, krakauer, sonkakalbisi, 
kriaolia, debreceni, angsbnrgi 
extrakalbáíi, szalámi és azarai-
kalkál l , hnsos kaAáss nyersen 
füstölve, nyelv é t t ér t i t - é t má| 
IajtOk. Naponta frissen kaphatok 
mindennemű tus tölt hatok nyer
sen éa főtten, szalonna frissen 

füstölten. 

Zsír kicsinyben és nagyban. 
M.flMndiléieket ugy htrrWm, a l í t r l M k n 
Hatot kUiolgilii ••Utrt gyanta •ukfif i l lk . 

. Uraló t i i i t t l t t t t l : 
Weber Testvérek 

Naponta postát szétküldés. 

LAPUNK 
ELŐFIZETŐINEK!! 

BEVAKÍT BTULA 

R Ö Z S I ' 
ÉS E6TÉB E L B E S Z É L É S E I 
cimnei novella-kötelet adott ki. A atá»-
nál több oMalra terjedő kötetben egy 
csomó igen átkerült elbeszélés van, me
lyekben az h-t) raegftgyélései, impreastói 
annyira figyelemreméltók, hogy bátran 
s a legmelegebben ajánljuk a kötetet 
kedvezményül lapunk olvasóinak. 

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

A mfi bolti ára: 

2 korona. 

dr. Hetthéssy Klekiié celldömölki lak ós 
f felperes j avára Kisköcsk községben F ő 

utca" 1. házszám alatt 150 K s járulékai 
erejéig 1910. évi május hó 7-én fogana
tosítóit kielégítési végreha tás utján lefog
lalt és 4000 K-ra becsült következő in
góságok, t i . i n . : egy hat lóerejü csép
lőgép lokomobillal nyilvános á rverés -n 
eladatnak. 

351/1910. vgh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírós.-iLii végrehajtó 

1881. évi LX t-e* 102 §-a .érteiméi 
ezennel kö/.liirré teszi, hogy a celli 
mölki kir. j á rásb í róságnak 1910. évi-
199 1. s / á m i i végzése következtében 

Pletnits l > i i i i c ügyvéd által képiii 

:iz 

i o n 

l o -

V. 
dr. 
lelt 

Mely árverésnek a celldömölki k i r . 
járásbí róság 1910 ik évi V , 199/2. sz. 
végzése folytán 160 korona tökekőveU'-
lés ennek 1909. évi j a n u á r hó 29-tlik 
napjától j á r ó 5 ° / 0 kamatai és eddig 
összesen 115 K 29 fillérben bíróilag 
m á r megállapított, költségek erejéi::, 
Kisköcsk községben, alperesek lakásán 
leendő megtartására 1910. éri június 
ho 10-dik napjának délelőtti 9 érája 
— halandóid kit űzetik és ahhoz a 

zéssel hivatnak meg, hogy az érinti it 
ingóságok az 1.881. évi LX t.-c. 107. 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
tue lkU. a legtöbbet ígérőnek, szűkség 
esi'i.-n becsáron alul is el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le- és felülfpglaltatlnk 
és azokra kielégítési jogot n>ertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi XL1. t.-c 
20. §. ér telmében ezek j avá ra is elren
deltetik. 

Celldömölk, 1910 május 24-én 

ZABORSZKY SÁNDOR 
kir. bír. vhajló. 

már most megvásárolhatjuk 

100 darabot 60 krajcárért 
D I N K G R E V £ N Á N D O R 
könyv- és papirkereskedésében CELLDÖMÖLK. 



O Z L E T A T H E L Y E Z É S I 

Tisztelettel hozom a nagyérdemű 
közönség b. tudomására, hogy Celldö
mölkön, a Kossuth Lajos utczában 
Simon féle házban levő 
u r i s z a b ó - ü z l e t e m e t 
ugyanazon házban, a Mayer-féle fűszer 
kereskedés helyére helyettem át. Mi
dőn ezt a n. é. közönség szivén tudo
mására hozom, egyszersmind kérve az 
eddigi szíves pártfogásukat továbbra is. 

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

Készítek remek szabásn polgári. 
papi- és egyenruhákat legelegánsabb ki
vitelben Olcsó áron. 

Tisztelettel 
— — NÉMETH LÁSZÓ 

uri szibó. 

Soha t ö b b e ! 
nem cserélek szappant, 
mióta Bergmann Stecken-
pferd-liliomtejszappanat 
védjegy Steckehpferd, 
észilii BVrginann ii Co, 

TeUchen a E.) • haszna
iéin meri ez a szappan' 
a leghatásosabb az összes 
orvosi szappanok közül 
szeplő ellen, valamint a 
szép. puha és finom arc
bőr ápolására. Darabja HO 
fillérért kaphat" minden 
gyógyszertárban, drogéri
ában és illatszerüzlet-
ben stb. 

Ü Z L E T - M E G N Y I T Á S ! 
Van szerencsém Czelldömölk és vidéke n. é. közönségének b. 

tudomására hozni, hogy 
Czelldömölkön, a Kossuth-utcában a Gönye-féle házban 

kárpitos- és disziio üzletet 
nyitottam. Elfogadok minden e szakmába vágó munkákat és javítá
sokat, melyeket pontosan, kifogástalanul és'olcsó áron készitek. 

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

'' - -.. . ' - - • - ~ Csékey Imre. 
- . - • " _ • • . kárpitos. ' _ 3 ~ 

Xy.'-matolt Dinkgreve Nándor villattyeröre berendezett könyvnyonraájábanCzeildOmnlk 
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