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A nsgyar osztálysorsjáték. 
Nincs ebben az országban részvény 

társaság, mely nemcsak közgazdasági, de 
köierkölssi szempontból is annyira ki
hívná a kritikát, mint az osztály sorsjáték-
rés2 vény társaság. 

Ennek a részvénytársaságnak beval 
et árusítson s 

ennek a révén hasznot, hasson. Mis szó
val : as emberek egyik legkárhozatosabb 
szenvedélyének, a játékszenvedély kihasz
nálásából akar meggazdagodni. S ezt a 
eélt már pompásan el is érte. 

Az alapításkor kiboesájtott részvé
nyek névértéke 500 korona.Erre as idén, 
— mint a .Budapesti Értesítő' irja — 
103 kor. osztalékot fizettek. Aki csak 
kissé járatos a réssvénytársaságok kese-' 
lésl rendszerében és ösmeri azonkívül a 
mérlegkészítések csínját binját, könnyen 
elképzelheti, mily horribilis bruttó-nyere
séget kellett ez intézetnek elérnie, hogy 
husz százaléknál több osztalékot fizethes 
sen. Mert tudni kell, hogy a bruttó-nye-
reaégból levonják; a lakbért, az irodai 
költségeket, az adót, a tiszti fizetéseket, 
az igazgatóság busás tantieme-jét, a fair 
ügyelő bizottság tiszteletdiját, a tartalék 
és nytigdíj. alapokhoz való járulékot, az 
alkalraaiottak rendkívüli javadalmasását 

és ki tudná itt felsorolni midama temér
dek üzleti kiadást, melyét ily nagy rek
lámmal dolgozó részvénytársaság igényel 
De azért vakulj magyar, .minden máso
dik sorajegy nyer". Ás ám — minden 
második sorsjegyre vissafizetik a tétet, 
minden .első* sorsjegy értékét pedig az 
idegenből ideszakadt kompánia vágja 
•zsebre, azokat' az aránytalanul csekély 
nyereményeket leszámítva, melyékkel port 
hintenek a könnyen hivők szemébe. 

Néhány év előtt a ieheeilen társa
ság elhatározta, hogy az eddiginél még 
kíméletlenebb merényletet intéz a rossz 
viszonyok kost tengődő lakosság pénztár
cája ellen. Rövid időköziikben a 100 ezer
nyi sorsjegyek számát 10,000 rel, majd 
ismét ujabb 15,000-reI emelte fel. A hir
telen meggazdagodási vágyra számított — 
esuttal szerencsére tévesen. 

Mert mi történt ? A mikor világszerte, 
tehát hazánkban is, dühöngött a pénzügyi 
válság, as osztálysorgjáték jáfetf szerrel 
adta el értéktelen sorsjegyeit De a kö
zönség végre. megsokalta, hogy á legjobb 
esetben visszakapja a tétjét, rendesen pe
dig elvessitse, Nem áll már kőtélnek. A 
sorsjáték részvénytársaság kénytelen az
zal as eszmével foglalkozni, hogy sorsje
gyeinek számát ismét leszállítsa. .', 

De más je'enségek is mutatnak arra. 

hogy a közönség kezd kiábrándulni.Me rt 
dacára annak, hogy as idei osztalék 
eléggé horribilis, mégis örömmel látjuk, 
hogy aa a tavalyival stembaa ősökként. 
A mait évben ugyanis 113 kor. fizettek 
minden részvény után, ami több, mint 28 
százalékának felel meg. 

Kérdezni hntnitnrtnnlr, .jmk_ •tán, 
vájjon feltétlenül szükséges intézmóny-e 
az osztálysorsjáték? Kinek használ* As 
államnak. Hát való igas, hogy csak ennek 
a hassoanak a kedvéért türi az állam. 
Nem akarunk ezúttal azzal foglalkozni, 
hogy es morális-e t Inkább gyakorlati ol
daláról kívánjuk tárgyalni a kérdést, fel
téve, hogy az állam ezt a hasznot nem 
nélkülözheti. Hát igazán nem volna mód, 
hogy számolva as emberek játékszenve
délyével, reálisabb alapon tehetné az ál
lamnak ugyanakkora jövedelemre szert 
tenni T 

De igenis I Csak olyan sorsjegyeket kel
lene kibocsátani.amelyek értéküket a húzá
sok után nem vesztik el. Maradjon a tőke 
a sorsjegy tulajdonosnak biztosítva és 
csak á kamatlábból fedezzék a fizetendő 
nyereményeket, mint es minden más sors
jegynél szokás. Nem kell valami kiváló 
•athematikusnak lenni, hogy ki lehessen 
számítani, miképp at ilyen, értéküket meg
tartó sorsjegyek nyerési esélyei ál esi-

B'Jli: Irt. : BÉKKFFT JÓZSIT. 

. .< Rohoncy István, a világjáró magyar mág
nás még mindig ott állott a szálloda várótermé
ben, holott már rég elolvashatta volna a neki 
késbesTlrtt táv* «ket; végre n nban mégis tneg-

óbája inán t a' esd 
öltözködjék 

Különben is bélondság volt megszökni ugy,mint 
ahogy te tetted- Keress fel 14 nap múlva itt 
ezen a helyen s még mindig idejében foghatunk 
hozzá a tervezett kóborlásunkhoz. 

Rohoncy összi szorifct.a a fogait s mikor a 
liftbe szállt, a szeme is ötszerineo édott 

Tudta, hogy a Kingsley-csaád tagjai eszel 
a rögtönzött elutazással; eredeti tervüktől eltérve, 
frrtőtkndáaukat magrövid ették. 8: könnyű volt 
kitalálni ennek as okát is. Azért jöttek haja bi 
marabb. hogy a lányuk tervetett házasságát mi
nél gyorsabban lebonyolítsák. 

— Nekem pedig él teli menekülnöm, még 
mielőtt ők megérkeznének, — határozta el ma
gában a fiatal emt*r., — »i-den további két* 

iája felé, hogy a klnbebédhes fel-

Csakhogy a klub-ebéd csakhamar kiment 
az eszéből. Annak a bizonyos levélnek a tartalma 
minden más.gondolatot kizavart az agyából. 

Barátjától, Birchtól kapta, akit épp egy hó- delem nélkül visuatérek Kairóba, 
napja, hogy Kairóban elhagyott és aki most ar- Gondolatainak . i yen e foglaltsága mellett 
ról értés ti, hogy a Kingsley-család is elutazott alig vette ésszre, hogy egy „hölgy telepedett le 
Lomion -falé, de valami 14 napra Parisban is melléje a liftnek egyik,' homályban fekvő sar-
megpihennek. • . . . . | kába; dé ennek a hölgynek a jelenléte sem 

- így kát a tengerpart ismét megüresedett, adott a gondolatainak m«a irányt. 

meg, 6 maga nem ia alt le, hanem a már elfog
lalt tarokban állva maradt; a liftkezelő gyerek 
becsapta as ajtót, megindította a gépesetet s a 
kocsi csikorogva a magasabb régiókba átállt. 

A lift hírtelen megállott; oly hirtelenül, 
hogy Rohoncy, aki erre egyáltalán elkészülve 
nem volt; önkénytelenül lábujjra emelkedett,kar-
jait. -mint a repülésre késsülő madár, két oldalt 
hiteejaaitá aamiAn jjg**CU « mt«* «ar«tik.an 
ülő utashoz lejtett. 

Mielőtt ás egyeniulyt megtalálta Tatot, a 
lift Ismét néhány lábat visszsülyedt s oly hirte-
telen állott meg, mint valami acélrugó, elauy-
uyira, hogy a társnőj* előtt térdre bernlni volt 
kénytelen. Ki \ . ' * 

: Heg rosszabbá vált a helyzete azáltal.hogy 
az egyensúlyt megtartandó, valami .tárapont után 
kapott a leültében bájt* társnőjének, mindkét 
karjába belefogódzolt, még pedig olyan görcsö
sen, mintha ketté akarta volna törni. .-

A zavar el só pillanatában ugy vette éssre. 

TBdötwteflségBr,, hanitek, szamár-
iWfjes, ^rofulo^.Jnfluen2a 
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tálysorsjáték sorsjegyeinél semmiesetre 
csekélyebbek nem lesznek. Mert nem sza
bad elfelejteni, hogy mindönki sziveseb 
ben vasáról álmodó értékkel biró olcsó 
sorsjegyet, mint olyat, amelyet mindjárt 
az első húzás után el kell dobni, ha vak 
szerencse követketében vissza nem űzetik 
a tétel. Az értékes sorsjegyek sokkal 
nagyobb számban kelnének el, nagyobb 
tőke gyűlne össe s a nagyobb tőke nagy 
kamataiból bizonyára lehetne legalább is 
oly esélyekkel biró játék tervet Összeál
lítani, mint a szerenc.es ese ben egymil
lió korona, soha kifizetésre nem 'kerülő 
nyereménnyel hivalkodó osztálysorsjátéké. 

Az osztálysorsjáték szabadalma né
hány év múlva lejár. Tekintettel arra, 
hogy sz az intézmény már e terminus 
előtt is lejárta magát, azt megújítani nem 
szabad. Nemcsak a közönség érdeke, -<3e 
az erkölcsiség is fellázad a megújí
tás ellen. 

Ha nem nélkülözheti az állani a sors 
jegy jövedelmet, ha múlhatatlanul tápot ^tou-adm- a? játé* 
nek olyan sorsjátékot, mely reálisabb és 
asm szipolyozza ki annyira az amúgy is 
gondokkal túlterhelt magjar közönséget 

Jönnek a szocialisták. 
Húsvéti kogresszusán a szociálde 

tnokrata párt ezt a jelszót adta ki az 
agitátoroknak: Ki a falvakba. Elhatároz
ták ezen a koegressuson, hogy teljes erő
vel veti magát a falvak népére az agi
tátorok hada s az általános választói jog 
jelszava alatt lángba borítja a népszuny-
nyadó indulatait. Aratásig még elég idő 
van gondolják. — aratásra talán le
ltet már valamit csinilni. Jó lesz hát, 
ha figyelemmel kísérjük az agitátorok 
falusi munkáját « 

A szooiál demokrácia eddig csak az 
igazi élet proletariátusából toborozta a 
maga katonáit. Ez a meleg ágy jól te
nyésztette a belevetett magot Nálunk is 
nagy erőre kapott a nemzetközi szerve
zet Előbb a demagógia fegyverével dol
gozott, később a terrorral. Két segitő társa 

Volt á munkáik !e kökt.b.-n : az elégü-
letlenség és gyávaság. Az elégedetlenek 
jársza'lagrs koifliek. a gyávák igába. Ma 
mára nemzetköZirzocidlízuius nngy szervi 
erővel, Jelentékeny anyagi eszközökkel 
kitanult agitátorokkal dolgos k. A sajtó 
szabadság ós gyülekezési jog ta'aján vet
vén meg lábát: a közszabadság biztosité
kainak oltalma alatt támadt a nemzeti é s 
társadalmi alapok ellen. Jó neki minden 
eszköz. Külföldön gyalázza a hazai-viszo
nyokat, hogy rézv t t keltsen. Idehaza 
ölelkezik az ellenünk törő nemzetiségek 
kel. wezérei egymás után ju nak jól jö
vedelmező pplgíri t'lásokbo: msgtötik 
a betegsegélyző pénztárakat s a pártadó 
filléreiből zsebeiket Időnként sztrájkokat 
rendeznek, teljesen fig-.e'em nélkül a nem
zeti termelés érzékeire és időnként muu-
kátlanságra-kényszerítenek ezernyi em
bert, hogy ba'almukat fitogtassák. Sztrájk
politikájuk a munkás sorsát nem javítja, j 
mert amint a munkabér 30 percenttel: 
emelkedik, az élet üO peroehttel meg-1 
drágul. •'• I 

Ez é* a furas ggn' n-m érik be. Adó
fizetőknek táborába akarják bevonni a 
falvak népét is, de ez a tür-'kvése asjo-

a mai nép könnyen hisz. Szerencsére 
azonban hamar bizalmatlanná is válik. -

A felizgatott nép hevülete hamar el
tűnt s miután • befizetett pártadóért az 
ugrató oeazédeket elegendő ellenszolgál
tatásnak nem találta, a nép ot hagyta ap
ránként a szakszervezeteket és munkába 
állott. A törvénytelenül működő szakszer
vezeteket a belügy miniszter sorra felosz
latta. Igy tört le a szociáldemokrata a 
falvakban. 

Most megint kísérleteznek, próbál
koznak. A milliónyi magyar földesnép 
meghódításának álma esek nem hagyja 
nyugodni őket. Megint kiadták a jelszót • 
Ki a falvakba 1 ' * . « .* mn 

még inkább résen lesznek a nemzeti tár
sadalom s a hatóságok s a tervezett sás
kajárást elfogják hárítani tudni. " 

U J B O N S A G Ö K l 

megy többlété oknál fogva. Legfőbb oka' 
az hogy Marx tétéle a földbirtokra vo
natkozóan megbukott. Az ipari életben a 
nagy üzemek csakugyan felfalják a ki
csit. Azonkívül a magyar paraszt nem 
akarja közös talajdonná tenni a földet, 
ellenkezőleg minden törekvése az, hogy 
ó vá'hassék tulajdonossá. A paraszt sze
rezni akar. Ezt a vágyat a szociáldemok 
rácia.nem élesztheti a termelési eszkö
zök társadalmositásával pedig egyenesen 
elriasztaná a parasztot A falvak népe 
előtt tehát a maga igazi jelszavaival el 
bukott. 

Érzi ezt a szociáldemokrácia s ezért 
a falvak népe számára uj jelszavakat 
gyárt. Előbb a földosztás jelszavával igye
kezett megfogni a falvak népét. Ebből a 
hazugságból hamar kiábrándultak. Majd 
odazsugorpdott össze a parasztnak szánt 
szocializmus, hogy felesigázták a munka
béreket Rövid másfélév alatt közel ezer 
különféle szakszervezet jött létre a me
zőgazdasági munkásek között 8 faluról 
falura jártak-az agitátorok. Sikerült is 
nekik a falvak nyugalmát feldulniok.mert 

Érettségi i E?re ksíetai iskolálar. A 
szomba-helyi íelsó kereskt delmi isfco'a féNö'osz
tályban e hó 28-án tartják meg az éwési osz-
tályviz.-gát, jnniua három elsó napján ax iráabeli 

BznWTitliraBSII?- se 
gedtitkár fog miniszteri liz?08ként olnokölni. 

— Ilgy beteg tutié. Mint részvéttel értesü
lünk, Csap í István mezőlaki ág. h. ev. tanítót 
május hó 4-én szélhűdés érte. A celldemö'ki kór
házban ápolják, orvosi vélemény sz»rint 6 bét 
alatt némileg felfog gyógyulni. Ez előtt 16 évvel 
Kemenesszentmártonban volt tanító 

— i loznf lir. Bercec Szuatóríus Etye-
Sölet. évi közgyűlése májns 23-án lesz1 Bpeaten 
A közgyűlésre felutazóknak a kereskedelmi mi
niszter ieláru vasnti jegyeket engedélyezett. A 
jegy 8 napra, 20 tói 28 áig érvényéé. Bóvebb 
fül világosítást ad a József Kir. Herceg Szanató
rium Egyeiület titkársága Budapest, IX. Lóuyay; v 
utca 47 szám. 

— Hvozé bankigaxgtm. Lengyel Móraeell-
domolfci Hitetbank ügyvezető igazgatója ez áltá
lától június bó végén megválik • Bpestre köl
tözik, hol az Iparbank egyik osztályának élére 
kerül, mint igazgató. 

— Fagykár. A mult heti hideg, téli időjá
rás következtében az országban több helyen 
fagy volt. Vidékünkön is több kárt okozott a 
fagy a szőlőkben különösen, valamint a ryl-
mölcsfákban, kevesebbet a veteményesben. A 
Sághegyen is nyoma van a fagynak, a Somlyó-
hegyen a fagy sok kárt okozott. Egyes részein 
a Somlyónak, a szőlősgazdák a fagykárt 60 
százalékra teszik 

hogy a a agy kalap valami csinos fehér arcot ár 
- s ^ z aaénieg^atkóttatáittólJizfr^ 
késvén, gyenge sikolyt hallatott. Ez a sikoltás 
•estre téritette. Kelugrott -%' valami érthetetlen 
raentegeteiést mormogott. 

— Nincsen stmni v«s ily, asszenyom — 
kesJU el megnyugtató hangon, — czak éppen, 
hogy két emelet közt fennakadtunk i várnunk 
Síeli, nmig . . . 

De megütődve hirtelen elha gatott. mikor a 

lásia Rohoncy maga el sem indja képzelni, ml-.. 

rálva, keringőzve forgolódott, majd előttem térdre 
ereszkedett, mindenki valami táncoló medvének 
nézte volna. 

— Miss Kingsley — dadogta Rnhoney. — 
A megianieréi első pillantában a szívverése hir
telen megállott, most meg kalapált akár a' ma
lomkerék. Azt hiszem, ez cs»k a maga szelleme, 
mely leszállóit az égből. Csak nem lehet valójá-
báa saját magaj 

— HjBBse-jsjdjá, fskszsf 
IS>lllWll>llll|r1llliilHSI| 1 ' 

kissé zavarodottan. 
—1 ~r- -Bs nem teszi mez tekém azt • szivez-
aéget, hogy elmondja, miért távozott tőlünk — 

— De hát azaz üzenet! — volCa válasz. 
— Micsoda üzenet? 
- É s az sa levelem ? Csak nem akarja 

tán azt állítani, hogy nem olvasta volna el le-

z^om^'lftt'két nappiJ6 magához "ettem 
mindig a padsarkába húzódott, a zsebkendőjét 
arcára szorította, mig vállainak ideges rángáua 
arra engedett következtetést, hogy zokogását el
fojtani igyekszik. 

Meglepett síben z azon érzéstől vezettetve, 
hogy ót m»gnyngtaisa a bátor tsa, Rohoncy épen 
melléje akart Diai, síikor valami nevetéssierU 
hang hallatszott a zsebkendő mögött. 

— Roboncy mé yen elpirulva talpra ugrott. 
— Boc ásson meg, k'-tem I — és a mveíő 

hang hirtelenében hízelgőre változott — Tudom, 
hogy esanya dolog vast tőlem a nevetés, de 

— Óh, de biz az I — felelte a lány élén
ken. Korábban indultunk, mint ahogyan tervezve 
volt » egyenesen Londonba jöttü-.ik Ma reggel 
érkeztünk Es mig a lakásunk rendbe hozatnék, 
ide szállottunk ebbé a hotelbe. 

—Tez?ék? ' 
— Na persze, apa meg én. Csak nem gon 

dolta, hogy egymagamban jöttem? 
r: — Azt hittem, hogy sehogy sem fognak 
jönni. A tervük, ugy gondoltam az volt, hogy 
sokkal tovább maradjanak oda. 

Min Kingsley lesütötte s szemit. 

— En magátoliemmiféleleveletnemkaptanv 
— De igen, M Í Í S Kingsley, hiszen — hi? 

azen válaszolt li rá. Maga rám parancsolt, hogy 
arra a tOrténsVe rá ne merjek térni njból s 
maga haragudott is rám, mert arra mégis em
lékeztettem. Pedig csak megakartam magyarázni, 
hogy miért írtam'meg azt Egisi Kairó a gróf
fal hozta kapcsolatban a maga nevét s mind azt 
etősiiették. hogy maga lesz a felefége. Ez a fe
csegés é» terefere nagy on lehangolt As Üssem, 
Min Kingsley, hogy maga isjsl tudja, hogy 
mik voltak az én ri-ménytégeim. 

STEINBERGER M. UTÓDA 

Benedek Oszkár 
Legjobb bevásárlási forrás. 

Ékszerek, ezüst és China ezüst áruk nagy választékbaa 
templom kelyhek, kancsók stb. 

Óra különlegességek, Omega, Sshaffuausen órák nagy vá
lasztékban. Javítások jól és pontosan készíttetnek. 
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— Isadíri írntaliuU. A celldömölki rendó 
rBk a héten egyik éjjel, minden alapét ok nél
kül egy helybeli fiatal embert, bekísérték a va-
roai fogdába s csak reggel eresztették azabadou 
Loránth Gyula városi jegyző parancsára.A rend-
éri brutalitás előzményei a következők : X. hely
beli lakos fiatal ember a vasúti állomáa harmad
ik osztályú várótermében egy utazó nővel össze
tűzött. A nó panaszt emelt az ép ott időző rend
őröknél a fiatal ember ellen, akik ea alkalom
mal hárman őrködtek Celldömölk közbiz onsága 
felett a vajuü Tárótersmlea. A rendőrök termé-
azetei, hegy hatalmuk tudatában teljes erélylyel 
léptek fel X. ellen s felszéli tolták, hogy kövesse 
iket. X vonakodott a rendőrök felszólításának 

' eleget tenni, bemondta lakását a igazolta magát 
a vasúti vendéglő fópincérével ia a basáakodó 
rendőrök előtt, de hát ea mind nem volt elég a 
megvadult rendőröknek, hanem körül fogták 
X-et a b»kisérték hárman a városi fogházba 
és ott fogva tartották reggelig, dacára annak, 
hogy a fiatal ember nem követett el olyan dol
got, amelyért letartóztathatták volna. A városi 
rendőröknek ez a brutális basáakodó eljárása 
elénk bizonyaága annak, hogy ezeknek a rend
őröknek ha'vány fogalmuk sincs arról, mi a kö
telességük, mit szabad ia mit nem szabad ten
niük. Már többször hallottuk a panaszt, hogy 
ezek az irvalánybajas vitézek, a. közönséggel 
szemben durvák, fenhéiazók a valósággal brutá
lis, nyers modor; tanusitanak.Ez tovább nem tür-
netó. A város vezetőségéhek köteleaaége, hogy 
ezeket a rendőröket egy kis illemre kioktassa 

vaetatott a megyéé püspök üdvözlő irata. A kör 
tanítói nevében Barabás Ernő, az egyházm. ta
nítóság nevében Barabás György egyea. elnök, a 
volt tanítványok ós éa a Eözaég nevében a köz
ségi biró, a jelenlegi tanítványok nevében egy 
kis fiu éa leány köszöntötték a még mindig jó 
erőben lévő kántortanítót. Kovács Sándor talpra 
esett felolvasást tartott a tanítói életből. Ai ün
nepély a szózattal kérdődön éa a Hymnussal 
végződött. A rendes gyűlésen elintézték a folyó 
ügyeket. A gyűlés után kedélyei ebedre gyüle
keztek a sitkei vendéglőben, hol a jő hercegi 
bor mellett majd késő estig fiiztek eszmecseréi
ket a jubiláló és aem jubílálá tanítók. 

OrizágOl vásár. Városunkban hétfőn, 
holnap, országos visár tártaik zs; b is barom-
váaarral egybekötve. 

Évzáró: a közigazgatási tanfolyamon. A 
szombathelyi községi kttaigazgatási tanfolyamon 
június első öt napján tartják meg a vizsgálatokat. 
Az évzáró ünnepség juniua 16-án lesz. 

— Iegbokrosodstt urak. Kedden délelőtt a 
Kossuth Lajos utcán a dobazótól megbokrosodtak 
Kiaa Sándor káldi plébánosnak kooaiba fogott 
lovai. A kocsis amint fordult a kocsival feldőlt, 
a kocsis ívben repalt ki a kocsiból, da szeren-
eaére semmi baja aem lett. A mégvadult lovak 
a kocsit feldőlve egyik oldalán vonszolva vágtat
tak a járdán keresztül kasul, veszélyeztetve a 
járó kelók. testi épaégét. A megvadult ltvnk a 
kocsival a dömölki utcába léitak be s itt a kocsi 
valahogyan újra kerekeire áliottt és ekkor a lo-

lelkl adakozóknak. A Liga sorsjegyei kőiül 
legalább is arany- vagy ezüsttárgyat A népszerű 
intézmény nagy tömegben, kedvezményes áron 
jutott a különböző értéktárgyhoz t as úgyneve
zett peshes emberek is nyugodtan várhatják a 
húzás temimuaát 1909 július elsejét. 

Nyilt-tér. 

A vároabkó lULjigvdmé^ 
e is hogy ezek a rendőr urak rendé- aTolcer fefe udvarba, ment-k Ott azután si TÍornTmWjTé "ia. Tiogy 

sen kettesével-hármaaával végz k körséta szem
léjüket a városban, természetesen szirt, hogy 
ne unják magukat Hát es nem tűrhető tovább 
közbiztonsági szempontból. Ily rendőri felügyelet 
mellett könnyen megeshetik, hogy a tolvaj urak 
egy kis betörést követnek el a város kellő kö
zepén A rendőr urak éjnek idején előszeretet
tel tartózkodnak a vasúti vendéglőben is. Mi 
dolguk van itt? Semmi. Ettől a passziótól ia el 
kall tiltani őket, Szóval agy kis rendet kérünk 
tartani a rendőr urak kőzött is, amelyik pedig 
hivatásának is kötelességének nem felel meg, 
ntüaput kell a talpára kötni. 

— Tanltógyűlés. A kemeneealjai ram. kath, 
tanítóegyesület tavasai gyűlésit múlt hétfőn tar
totta meg Nagysitkén összekötve Horváth Gyula 
ottani ktanitó 40 évea tanítói jubileumával. Mise 
után a fiúiskolában roppant néptömeg jelenlé
tében Gaál P. elnök nyitotta meg a diszgyülést. 
Majd a kerületi papság nevében Pálinkás Géza 
esperes üdvözölte az ünnepelteket, utána felöl -

aike-
rútt a lovakat megfékezni. Csak a véletlennek 
tulajdonitható, hogy a megvadult lovak ember
életben nem tettek kárt. 

— Salieiai svindlerek, A galíciai pájeazea 
zsidó atyafiak élelmessége és tulaágig vitt hun-
cuteriáin, világszerte ismeretes A galíciai zsidók 
minden kigondolt iparcikkel óriási avindlit űznek. 
Egyea lapokban most 4 pár cipőt hirdetnek 9 
koronáért éa a cipők jóságát, finomságit, égig 
magasztalják. Figyelmeztetjük a közönséget, hegy 
ezeknek a hirdetéseknek ne üljön fel. A hirde-
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— Sohase kaptam meg -ast a levelet — 
felelte csendesen a lány, anélkül, hogy feltekini 
mert volna. 

— Sohasem kapta meg I Akkor hit mikép
pen magyarázhatja meg nekem est a válaszát? 
— kérdi Rohoney. 

— Postán küldte-e el hozzám s levelit 
vagy valami küldönc által ? 

— Hát Tomassó. a kis olasz által küldet
tem, akit hasonló szolgálatokra már 

ia jóval olcsóbban meglehet venni 
— Bacsosok. A celldömölki búcsújárás már 

kezdetit vette Szerdán este érkeztek a székes
fehérváriak nagytömegbtn. Ezekután jönnek már 
sorrendben a azokot bnsauáok. 

— Élelmit leiay. Katona Anaa bobai 15 
éves leány afeletti bánatában, hogy szerelmese 
meghalt, felakasztotta magát a mult vasárnap. 

— leszakait pinceboltozat Hódos helybeli 
kómives.mester őzv. Barátiménak épit az újtele
pen házát, a pinceboltozat szerdán délután a rajta 
fekvő válaszfallal együtt leszakadt. A pincebolto
zat leszakadásának az oka állítólag az volt, hegy 
a rajta fekvő válaszfallal tulerősen megvolt ter
helve. Megkell jegyeznünk, hogy ez időszerint 
rettenetes nagy a verseny. Cellben as építési vál
lalkozók közöf, egymásra licitálnak as építkezési 
költségek leszállításában, melynek a levit vég
eredményében természetes, hogy as építtetők 
iázik meg, 

E rovatban költöttekért n«m vaUal feMMaaéfat a 

Nyilatkozat. 

Rut licitáció ciman Jhasa is Vidéke szer
kesztője (kit a ,pró domo' tárgyalásánál egy kfa 
levélkével, — melyet feleségemnek, szerkeszti 
anyósa könyörgésére adott, Ígérete folytán zaját 
veszteségemre fel aem haasnálhattam — «iköl-
csileg megbélyegezhettem volna) közleményt tett 
közzé, melynek tartalma csak olyan Igaz, mint 
annak idején ama nyilatkozata, hogy ó ismérvé 
kötelességét, nam tagadta meg Rubin S. iletve-
siély közt vajúdó feleségének az orvosi segélyt, 
(csak tíz tanú előtt tette), vagy amilyen igaz 
ama közleménye, hogy a peresztegi orvosi ál-' 
lásra senkisem pályázott (Vagy önmagát érte te 
ez alatt ?) 

Tény, hogy a fenti szsrkeaztő példájára, 
ki H l . elnöklete idejében a bitközséghez for
dult, hogy a kai társának 60 K. jövedelmező htk. 
orvesi állást ve e megosszák, (kenyiririiiységból?) , 
én is 'kértem, hagy a Weis S nek, 5—600 K. ' ,. 
hozó állasakban-airtb. -éngém^ TSszeSitzsh an-
nál is inkább, mivel ezen állások- jövevedelme 
jog éa méltányosság szerint egyenlő arányban 
engem ia ugy illat, mint kartársamat. És ezen 
óhajom valószínűleg csak agy fog teljesülni, 
amint teljesült fenti szerkesztő óhaja a htk. or
vosi állás tárgyában. 

Hogy miért csak most, 14 évi itt működé
sem után érvényesítem jogaimat, megmondja aa 
alábbi ese.nény ; 

Feleségem ezelőtt 10 évvel iskolánknál ké
zimunka tanfolyamot létesített, melyet 7 éven át 
magáaválla'atkip, 2 éven át pedig, miután a htk. 
az uj tanterv alapján a kézimunkát kötelezőnek 

a legkiválóbb 

többször ia 
mmm&m>í tBfflfflmWWtM** ams kp mult vasárnapi 

hozta meg-s válaszomat is?.- .zámában kimerítően foglalkozik as ajpesti bor-
~ -f™*8. ,n*8y.,0- — — 7 hamisítóval s kemény, igazságos kritikát gjako 

; — Ah, ugylitszik nysntra jntottana — szó- rol % f u borhamisitó.k felett. Hát es rendin van, 
rőződött az' irean meggyőződés ttk- ^ ke"h e g y as igazságot Merete ás a közérde-

— Éa kegyed azt állítja, hogy nincsen él
jenezve véleT 

— Eljegyezve ? hiszen gyűlöl öm I Hiszen 
nemcsak gonosz és roez, de alávaló ember is. 

"Bőfmi' több, sohasem is volt gróf, azöknie kel
lett, nehogy cimbitorlás miatt a törvény elé ke
rüljön A vdódi gróf egy olaazorazági nyaralóban 
betegen feküdt. 8 éppen ez a sok herce-hurca 
volt oka annak, hogy édes apát a hazatérésre 
rávegyem. Oh István, hogy hihetett olyan csú
nya dolgoka' in felőlem? 

Tiz perccel később, mikor a liftből kísaa-
dulváa, szabadságukat visszanyerték, boldogan, 
kart-kartba öltve menták be Kingeleyék lakosz
tályába, ahol, a lliaa kipirult arcai igy szólt 

— Apa, apa, nézd, megkerült a 
UR vőlegény! 

ket szolgáló lapnak írni. Nekem csak aa tűnik 
fel a , J . és V.' nél, hogy oly távol eső céggel, 
mint most például az újpesti Borhamisító foglal
kozik z nem irta meg ez alkalommal, hogy hoz
zánk nem messze. Tapolcán ezelőtt pár év 
Leszner borkereskedő cégnél is nagymérvű bor
hamisítás történt, amely alkalommal a tapolcai 
borhamisító Leszner céget, aulyea. pénzbírsággal 
sújtották éa a eég egyik társa kénytelen volt 
Trieszbe kivándorolni. Caak ezeket akartáé a 
, J . es V.* közleményére megjegyezni. Egy bor 
termelő. 

— 1 Liga lorijegyaL a gyermeknapokkal 
még nem ért véget az uraságot Gyermekvédő 
Liga actiója, amelyet az elhagyott és züllésnek 
indáit apróságok érdekében indított. Nagyszabású 
tárgyáén játékot is rendez a idén, amelyen ravasz
áéi azolgál augyania valamennyi nyerni fog, jé-

eredménnyel (bizonyítvány szerint) vezetett. Jö
vedelme a htk. által meghatározott '/,-ot tandíj 
volt, mely 300—400 K. tett. A szegény 15—20 
leányka ingyenes tanításáért a htk. helyiséget éa 
közvetve (iatenitiasielet miatt a terem ugy is 
fűtendő volt) tüzelő anyagot adott. 

Mikor a telepen elhelyezett áll. gyermekek
nek szerkeaztő nagy keservére iskolát líttsitet-
tezs és aaon abnormális agyműködéséről tanús
kodó kívánságát, hogy a tápanyákat a gyerme
kek betegsége esetén hozzá és nam a telepor-
voahoz utasítsam,nam teljesíthettem : erkölcsi és 
anyagi romlásomra tört. 

Legelőször íz a .lelenc' iskolát kell be
szüntetni, volt jelszava. De ea nem aikerüH sze
génynek Majd a ,kézimunka tanfolyamot kell 
semmivé tenni* s es h. L volt elnök s hoazá 
miként tojásfehérje a borlevesbes illő főmunka-
társa W. 8. segítségével sikerült ia neki ugy, 
hogy a hatóságot hova as ügygyei fordultam, h a-

^ ^ ^ n ^ a ^ t ^ n ^ ^ ^ ^ z e j ^ a ^ ^ a k ^ ^ a t s v 
tudta nélkül, annak nevében, elnöki és jegyzői 
aláírassál, pecsét alatt megrágalmaztak engem 

hogy a kézimunka fűtésére kasznalt fa 
kapásáért a htk. megteszi ellenem a megtorló 
lépéseket atb. 

Elképedve vettem esekril tudomásodé 
nem fordultam bfin tető bírósághoz, hanem a htk-
hez, hol a turpisságokért W. & htk. jegyző ala-

váabaa részesült. (A jk. nálam megtekinthető.) 
Ezen elégtétellel as elnökség kívánságára mege
légedtem .Ilyenek után felmentve éreztem maga
mat a collegaíállitásaal járó tekintettől és a fenti 
uton és módon elveszett jövedelem pótlására in
téztem htk hea szóban levő kérvényt, mely, ha 
htk. jegyzi rovására teljesíttetik, arra alaposan 
ráaselgmlt 

Ilyenekre azonban a főszerkesztőnek nincs 
szava, amit én, ki életit oly jól ismerem, ter
mészetesnek m találok. 

Jánosban. 1«09. V. hó 18. 

f H O B S Y 0 8 Z S I B D E L Y 
Képviselő Celldömölk és vidéke részére: 

cserépzsindelyek, alag csövek, mindennemű cement és 
tégla áruk az „Első Szombathelyi gőztéglaníroóL" -

Gayer Gyula cég Celldömölk. 



.ux mim 

MzTTZytasfZ ét UrUpUadó-TiUalal 
I L T I C t t L 

Elfogad barmiféle nyomdai mun
kákat elkósatssro á Jsgversenykópe-
tebb olcsó napi árakon. Kereskedelmi 
ésügyréái nyomtatványokat boiijéjcoti, 
levélpapírt, , falragaszokat süj. Gyors 
elkészítés! Figyelmes kiszolgálás ! 

Vidékre bérmentes küldés 1 
Megrendeléseket elfogad a 

„Eemenesvidék" kiadóhivatala. 

BT.-.Í 

ír, n rDUJ5i.r^7raDrnn 
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1 

Weriesz S á n d e r 

CalttWmeHr. Sáet-n- Takács ház. 

A n. ó. közönség szives jóaka
ratú figyelmébe és pártfogásába ajánlja 
magát a legelegánsabb uri és nói ci
pók készítésére, versenyképes árakon 
a legjobb anyagból. 

jutányos áron vesz fel a kiadóhivatal. 

1 Gróf Esterházy Fe

renc uradalmi pezs

gőgyára Tatái. 

Lakodalmas. 
(Uemi-sec; 

Építési iroda. 
Tisztelettel van szerencsénk a m. t. építtető közönség b. tervezé

sára hozni, hogy ColMtfnolkö'i a SáQÍ-utca 99. sz. alatt (Merkly Ede-féle ház) 

építési irodát és vállalatot létesltettQnk. 
Elvállaljuk -mindennemű., gazdasági épületeik'és,bérházak,"ijdoiná-

sét a legkényesebb izléiek megtélelöleg a legmodernebb . kivitelben ; 
úgyszintén ezeknek természetben váfó W^éte^f, v ^ r t t ó t ; kíMtaarénelk 
építését csatornázásod átalakítások és tata'razasi munkálatok elkészíté
sét a legjutányosabb árban. ; J 

A készitendö murfl^tok szakszerű és pontos kiviteléért az épí
tészet terén eltöltött hosszas gyakorlatainak kezeskednek, — egyedüli I 
fötörekvésünk oda fog irányulni, hogy a n. é. építtető közönség 1 e g-
k é n y e s e b b igényeinek is megfelelhessünk. 

A m. t. építtető közönség szives pártfogását kérve maradtunk 

kiváló tisztelettel 

Horváth Testvérak 
k ő m ű v e s meiter épí tés i vá l la lko iók 

C e l l d ö m ö l k , Sági-utca. 

F i g y e l m e z t e t é s ! 
Kérjük, ne tessék a bevásárlásnál egyszerűen 

«gy csomag vagy ládika é cikóriát", hanem határozottan: 

, F r a n c k ' 
féle gyártmányt, kérni, oly végből, hogy a mindenkor 
e g y e n J ő és l e g j o b b minőség Iránt meg legyen a 
kellő biztosítéka, —. ügyeljen -.mellett* védjegyedre és 

aláírásra, mert psomagolásunkat azonos szirtekben és 
papírban, valamint hasonlú nyomtatással utánozzák. 

Legjobb minőségű fedólcserép legolcsóbb árak mellett, 
___— - — — — ' S c é p - m s e l f i l c fcaiéstetrLefe. 

^'WmM W0 H N téglagyár C Nagykikindán. 
Nyomatott a kiadotulajaono. .Vörísmarty-könyvnyomda és hirlapkkd^vánaiU "gyorssajtsW De^erneT 1900 


