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Ordító drágaságba:*. 
K.nyei külUldKk. 

. Bu.l ipeston, a Tattcrsall telepen meg
nyílt az országos áJla:kiálIitás. Ugyané, uk 
most tartanak Bpesten nemzetközi tejgaz
dasági kongresszust és ez el kapcsi-lat 

Iparcsamokban. És e két kiállítás kiegé-
szitéseképen gépkiállítást is csináltak, 
mely gazdasági iparunk termékeit fogja 
a látogatóknak szépen bemutatni. 

Tagadhatatlan, ezeknek a kiállítások
nak sikerük lesz. Egyszerűen azért, mert 
'ezeken a tereken mi megálljuk a sarat, 
vagjis produkálásra képesek vágjunk. 

Országunk és a külföld gazdái talál
kozni fognak e kiállításon és el lesznek 
ragadtatva mindazon széptől éa jótól, a 
mit látni fognak. Mert, ha csak anól van 
szó, hogy bemutassuk azt, amire képe
sek vagyunk, akkor tudunk mi megun-
kért kitenni. Lesznek, ezen a kiállitáon 
az ország minden részéből felhajtott lo
vak, marhák, sertések, juhok. A világ 
bámulni fog,, hogy milyen sok faj mar
hánk van és azok milyen pompásak. És 
micsoda nagyszerű tejmértéket készítőnk! 
valóban, azért sem kell szégyenkeznünk 1 

Csak egy valaki fog sóhajtozni, ke-

seregní,panaszkodni ezen a kiállításon : a 
fogyasztó közönség. * 

Mert ilyen virágzó, állattenyésztés és 
ilyen nagyszerű tejmértékek mellett csak 
ugy ordit nálunk a drágaság. Azok a gaz
dák, akik a bámulattól ódáig vannak a 
kiállitá8on,ugyancsak nagyot fognak nézni, 

vacsorázni. Rendszerint jóét vágyuk is vau 
e gazdáknak, az öröm, a lelkesültség 
nagy adag ételek elfogyasztására fogja 
őket serkenteni és fizetésre kerülvén a 
sor, amikor tárcája öt-hat forinttal meg
könnyebbül, értelmetlenül fognak maguk 
elé nézni. Mi ez ? Ilyeu virágzó állatte
nyésztés és gazdaság mellett, hogyan dúl
hat hazánk szép fővárosában ilyen drá
gaság ? És kérdéseikre senki sem tud vá
laszt adni. -

És ugyanezt fogja kérdezni a fo 
gyaaztó közínsíg is. Kern ritka eset.hogy 
a piacon vásárló asszonyok sírva térnek 
haza mostanában. Minden kétszer annyiba 
kerül, mint ezelőtt, bár a keresmény csak 
a régi, rossz keresmény maradt. A sze
gényebb néposztály megélhetése egysze
rűen lehetetlen. És igy van ez itt a vi
déken is. Itt is rémdrága minden, itt is 
hamisítják a tejet, a .vajat és egyébb 
élelmiszereket, mig a kiállításon kiderül, 
hogy nincs ország a világon, a mely élel

miszerek, tejtermékek, fajmarhák, serté
sek, juhok dolgában gazdagabb volna, 
mint Magyarország, 

Az élelmiszerek uzsorásainak egész 
hada lepi el ás országot és ezek: hasz
nálják ki az ország termelési képességét 
arra, hogy koldussá tegyék a népet. És 

dálkodást megszűntetni. Mindenkor sza
bad préda volt a fogyasztó közönség. 

Egész bátran lehet azt állítani, a fo
gyasztó közönség megvédése az élelmi 
uzsorásokkal szemben hathatósabb volná 
és többet érne, mint • egy egész csomó
fényes és nagysikerű kiállítás. 

Magyarország mezőgazdasági 
politikája. 

Á földmivelésügyi minisztérium mun
kásságának három évi sommázását azért 
adja közre, mert ás a felfogás vezeti, 
hogy a helyes irányban váló előre hala
dás és sikeres munkálkodás ' fontos esz
közé, sót elengedhetlen feltétele az, hogy 
időről-időre megálljunk és a befutott útra, 
visszatekintsünk. Nemcsak á jövőben 
való reményt'és bikáimat meríthetünk a 
mult eredményeiből, hanem ezek szolgál
tatják a legbecsesebb útmutatásokat is át
jövő teendőire nézve, mert belőlük álla
pithatjuk meg azt, hogy mily közel vagy 

Petőfi és a cenzor. 
Feleki Miklósnak, magyar színművészet im

már porladó jelesének há ráhagyott Írásaiból kö
zöljük- az alábbi epizódot, amely irodalomtörté
neti érdekű már csak azért is, mert hőse aaJSss. 
tófi Bmdor. 

Nem nagy fon'esságu epizód az, —irja Fe
leki, — amit itt leírok emlékeim tarházából, de 
mindenesetre érdekes vonásokat tartalmaz Pe
tőfi jellemének megítélt sebez. 

Petőfi 1846-ik év szeptember vagy október 
havában leverten érkezett haza Erdődről Debre
cenbe s engem még az nap este felkeresett. 
Feljött a színpadra, megö elt mint régi barátját 
8 elsó szava vo t hozzám: 

— T e ! én.holnap szavalni akarok 1 
— Nagyon örtl ök — mondám, kapva az 

alkalmi n — de bát mit ? 

Rögtön a nyomdába küldtem a a már ki
szedett színlap tetejére nagy hetükkel-rányomat
tam : Petőfi Sándor a felvonások közt szaval. 

Reggel korán szét hoidtak a szinlapot a a 
közönség mohón kapkodta a jegyeket. 

Én a színház épületében laktam s" vártam 
P înfit. A. L-nltfl.npminWim meg J« jött a látva a 
közönség tódulását, így kiáltott fel: 

— Jertek csak, majd szavalok nektek olyat, 
hogy s/ét szeditek ma a Nánásy színházát I 

É-i elmosolyodtam az önbizalom e merész 
kifejezésére s. újra kérdeztem tőle: mit fog 
szavalni ? 

— Az nem tartozik teád. 
. — Nem tartozk ? Hát hogy a menykőbe 

ne tar óznék, bisz én vagyok az igazgató. 
— Én besöpröm a publikumot te besöprüd 

a pénít. azutnn nagyot vacsorálunk, punktum. 
Jó. jó, de nálunk cenzúra ia van éa én bi

zonyos körülmények következt ben nem a leg-

ember a újra meg teheti vélem, amit már egy-

igazgató urat, tessék 
félbe egy hang tár

szer megtett. 
— A cenzor kéreti 

hozzá jönni, — szakitá 
salgásukat. 
. — Ahá 1 itt a farkas — szólott Petőfi. 

— ..Azonnal. Ez bizonyára a szavalatért 

aég lesz rá, majd magam ia elmegyek. 
Néhány perc múlva már otthon voltam. 
— A cenzor okvetlen akarja a szavalat le

adását, máskép meg nem engedi. 
— Micsoda ? Jerünk ! Ugy' ia régóta éhe

zem a cenzorokra. 
A szmt Anna utcai conviktns hosszú fo

lyosóján végig írenve. cstkhamar K . . . . cel
lája előtt állottunk. Kopogni akarok. 

— Ej mit! — szólt dühösen Petőfi — so
hase kopogtass. 

Az ajtó robajjal feltárul a mi a szoba kö
zepén á lőttünk. 
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Képviselő Celldömölk és vidéké részére: 

„Első Szombathelyi gőztéglagyárból." 

Gayer Gyula cég Celldömölk, jjj 
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mily távol vagyunk célunktól 6» mjlyjei- vezte, illesztette a kertészeti és erdé-
datok i lpi t«.. ?t.»«AÁMit Aliink U U n k á - szeti szaki ktitáit, fellendítette a népies 

"szempontjából j szakirodalmat és a katonák gazdasági ok-
Bonek az igazságnak köazönia munka j tatásáról^ is gondoskodott, 

létrejövetelét. Feladata visszapillantani a 
földmivelésügyi tárcának uiolsó bárom évi 
működésére. Célja megmutatni, üogy mi-
történt ezen idő alatt, azért, bogy egy
részről a jővőoen megoldandó feladatok 
annál világosabban álljanak elótiűuk más
részről pedig mód nyujtas-ék az i l letékes 
köröknek a tárca működését illetőleg a 
tárgyilagos hozzászólásra. 

A szociális téren roa* váró köteles
ségek teljes tudatában igyekezett a tárca 
ezeknek megfelelni é s a termelési ágak 
fejlesztésénél is abból a szempontból in
dult ki, hogy a mezőgazdaság fejlesztése | 
csak ugy nyugszik szilárd alapon,, ha a 
földet közvetlen megmunkáló munkás és 
kisbirtokos is minél nagyobb hasznát látja 
a mazögazdaság productivitása emelkedé
sének, magyarázza meg a mezőgazdasági 
munkásügynek és a birtokpolitikai kér
d é s e k n e k az előtérbe nyomulását. Fontos 
törvényhozási intézkedések jelzik az e 
t é r e n kifejtett működést Ebbe a kor 
szakba esik a gazdasági munkásházakról 

"méghözalaláTTíasonlókép a~birlok Béren 
dezósről szóló fontos ; törvények megal
kotása és a birtokpolitika uj fejlődésé
nek korszakát megnyitó telepítési é s in-
gatlat feldarabolási törvényjavaslat ki
dolgozása. 

Szociális feladatai mellett, az egyes, 
a nemzet életgyökereit alkotó gazdasági 
ágaknak a gondozásáról sem feledkezett 
meg a tárca ; az állattenyésztés fejleszté 
s érői é s a borhamisításról szóló törvé
nyek meghozatala, a takarmány hiány 
enyhítésére irányuló akció, az állati oltó 
anyagok állami termelésére, az öntözés 
fej lesztésére, a növények állati es növé 
nyi el lenségeinek irtására vonatkozó in
tézkedései épp oly kétségtelenül bizonyít
ják ezt, mint a sikeres termelés alaptel
tételét képező gazdasági szakotatás kér
désének folytonos fejlesztése, melynek ér
dekében a füldinives iskolák számát gya
rapította,, a vallás és közoktatásügyi mi
niszterrel egyet ír tő leg a gazdasági népis
kolákról szóló törvényjavaslatot elkészí
tette, a gazdasági tanintézeteket átszer 

A tárca soKoldalu működését uagy 
vonásaiban is vázolni, n héz. A feutKk 
k iegész i l é sekép c a* a gazdasági u-rii.é 
nyek ér téke , i t é sére n é z \ e oly .fontos vizi 
hálózat kiépítését célzó a vu i beruházá
sokról szóló törvényjavaslatot ó s H tár
cának azt a tördkv sét kívánjuk fölem
líteni, mely az Ausztriával létesített __kl-
egyezésnél é s a külföldi viszony iátok bah 
a magyar mezőgazdaság értékesí tése szá
mára piucot biztosított anélkül, hogy ha
zánk mezőgazda-ágára zúdította volna a 
külföld versenyét . ' 

Hogy a töldtnívelésügyi minisztéri
umban tervszerű és b- csvúgyó munka 
folyik a magyar-löld szeretetének j egyé 
ben, — azt eddig is ludruk. D Ű , hogy 
mily elágazó a tevékenység , azt ez al
kalmi tnüből fogják meglátni az érdekel
tek. Ennek a könyvnek adatára beszá
moló s egyben a mezőgazdasági haladás 
tüköré. Tekintsünk -be le sokan, mert 
nagy tanulságokkal szolgál. 

Ú J D O N S Á G O K . 

— Kossuth és Jasth a függetlenségi korhoz. 
Mult számunkb.;) m-girtuk, hogy a független
ségi kör által az önálló magyar nemzeti bank 
f láliitása mellett tar ott közgyűlésből üdvo'zö ték 
az országos párt kiváló elnökét, Kossuth Fertuc 
kereskedelmi minisztert és Justli Gyula házelnö
köt — Kossu'h távirata a következői 

Porko ab Milia'y a függetlenségi kör elnöke 
Celldömölk. 

Sz retettel viszonzom Üdvözletüket és 
kérem partunk mai nehéz helyzetében támo
gatásukat. Kossuth pártelnök. 

Jusih Gyula a következő tartalmú le élben 
válaszolt: ^ 

Nagyságos Dr. Porko'áb Mihály urnák, a 
Függetlenségi pártkör elnökének. 

Tisztelt tílnök Ur ! 
Melegen köszönöm a celldömölki függetl»nségi 
Pártkor szives üdvözletét J deső Örömmel lá
tom abból, hogy a kör tagjai bizalommal- és 
reménységgel vannak a gazdasági független 
5 e gi jegyében országszerte megindult mozga
lom sikere iránt Erre a csüggedést u«'ni is
merő kitartásra van szükségüuk leginkább.hogy 
a nemzet igazságos ügyét diadalra vihessük. 

t Tisztelettel Justh Gyula. 

E helyen emli jük meg,-hogy választó kerület 
függe.lensegi és 48-na pártja által f. hó 3-án tar
tott gyűlésen Htrvatk JUHOS alelnök bízatott meg 
az országos filggelkus igi nagygyűlésen réiztve-
vók küldöttségének vezetésével. Szomorúan jel-
l-mzó a'.oubii az itteni pártviszouy\,kra, h-gy a 
jyj lé en reszt venni kívánó nem jelentkezett 
i.niyi illu-ztris lUggetlenaeji ember kú/Ul éa igy 
t intát azután meg az, hogy a celldömölki kül
döttség tivoliétével tündökölt Nem igy a Fü 
getlenség! Kör, mely einökével Dr, Porkoláb 

> Mihállyal képviseltette magát. 

f- üraapja. A kath. egyház egyik legmagasz
tosabb uunepe, az Oítárszentség ünnepe von csii-

tor ökük. Ugy uz ünnepi misét, mint a körmenetet 
Wagner Lőrinc apst végez e dr. Síinek Izidor es 
Tuin Aladár pápai tanár segédkezedével. A körme-

. n t̂nek pompás idő kedvezett. Ma a csütörtöki mó-
djn fog ismét ugy a mise.-inln; a körmenet meg-

| tartatni. 
— Személyi hírek Dr. Eshér Ipoly v. h 1.1. 

1 panoiihami lóapát, Hetyw Modeszt titkárával a 
helybefi"binciS rendház látogatására varosunkba 
érkezett a mult csütörtökön. A főapát má nap 
visszautazott székhe'yere Dr. Laki Kristóf curiai 
biró, a s/o nbath"lyi törvényszék elnöke, c.-ütür-
tönön érkezett varo-uukb.i a he ybeli jbiroságmeg-
vizsg ilására. Itt tsrió'kodása alatt a bencés rend
háza k volt szívesen látott vendége. 

— Elnökválasztás. A celldömölki Erzsébet 
jótékony Nőegylet f hó 9 én tartotta rendkívüli 
közgyűlését amelyen 2ö tag vett részt. A köz
gyűlésen Weisz Káliumáé, az egylet eddigi el-
tlikr li»iiyiijU)U«.-l<»^ilJáamt, mii • ílllgj Uliii — 

— Uraságod a cenzor ? 
— Igen is kih -z van szerencsém? 

*&PiMfr2em&tm**& ^.ftMrOi.ail»ilio«i^Pr1l»; 
mai előadáson szavalni akar. 

• . A_jó_ öreg K . . . . . kisséfelingerült a 
.'z-rencséje van* kitételre, de elnyomva nehez-
telését, lehetőleg nyájas mnolylyal kérdezte: 

— És mit akar szitálni uraságod ha kér-
d -znem szabad ? < 

— Kérdezni szabad, de nem mond ím meg 
— Nem mondja m-g? Akkor nem szaval 

hit. Igazgató fo'ytitá felém fordulva — én a 
• -szavalarm jogomnát fogva betiltom. " " , 

— Tilt bizory az ur . . . majd megmondom 
mit 1 — szólt a heves költő. 

— Ej , ej kissé csendesebben, ha szibad, 
hit ak.or miért tetsze t hozzám fáradni, ha nem 
a t a r j a megmondani ? 

—JVUert? Hogy elmondjam önnek s önben 
minden cenzomtk egyenkint és összesen, hogy 
ru jnnyíre gyűlölöm iin k-t a szabad gotfdolatok 
hih>r,ait-s mennyire óhijtom. hogy mindannyian 
egy sorbin liiggjin k. . . 

— Miféle impertinens b'jszéd ez ? — v 
kö'.be «z öreg ur — függj-nek? 

— Igen. függjenek. A mi nemsokára he is 
fcöv tkezik Magyarország minden cenzorával. 

Kj'iye, .le goromba ember ön — szólt mél 
t'tlink'.dya a p ter — most tess'k távozni.ninc-
több szav m. 

•'• "*~*~ Be nem távozomfValaszolt Petőn" szé
ket ragadva s leült a szoba közepére. 

A» öreg ár, ki e percben minden jelenlété 

3a.ii ilattul vett tudomásul és utjdjául egyhangú
lag kozfelkiáltáss.U Friach Gasztavuét Válasz
tó, ta meg 

— Templomíelszenielés. A eeidöroölki orth 
izr hitközség újonnan épített templomának fel
szentelése és a Thora elhelyeze.-e csütórtiköo 
vo.t A felszentelési ak 081 -s a Thora el'ieiye-
zesét a jházai ra'ibi eszközölte, aki alkalmi be
szédet tartott Az ünnepélyes aktus befeji zése 
után bankett volt. melyen tokán vettek részt a 
a btk. tagjai közül. 

— Érmen. Mayér István celldömölki füszer-
kereskedő, tegnap jegyezte el magának Wilde 
J»zsef zirci előkelő iparos kedves müvei ségü 
leányát Laurát. 

— Gondnoki állás. A kórház gondnoki ál
lásra, mint bulijuk több pályázó van már. A pá
lyázók között van B ikonyi Imre is, akit mi min
dán tekintetben megfelelő egyénnek tartunk a 
a korházi gond íoki állás betöltésére. Nincs le
kötve, szabadon rendelkezik idejével, ugy a kór
ház gondnoki teendőket ő tudná a legjobban 
elvégezni. -? : 

— Éjszakai csendélet Celldömölkön az 
utóbbi időben alig múlik egy vasárnap is annél-
kül, hogy csend/, varasok ne történjenek. A mult 
vasárnap éjjel is hátaim is zene-boua volt a sági 
utcán, a szerelemtan >a ko/elébjn, ahol tulajd in-
kébpen a do'og kezdődő t Egy magáról megfe
ledkezett úriember kötött bele a szerelemtanyan 

piksziséliez. hol zsebkendője elvesztett-', hol 
Ihez kapkodott^ . 

m&Q&estnműImptmmmrm- énm ftmyiiio--
solylyal Uő Per.fi méltó tárpy lett volna akár
mely müvesz ecset re. 

— D-s Sándor — szólék csillapitólag — 
jere m»njü ik • 

v ' í \ c . vigye bnráom — vágott közbe as 
öreg — visiye, mert nem áliok jót magainról ! 

— De nem visz; megyek, ha .ne'-iem tet
szik, de nem megyek csak azért, mert önnek 
ugy létsík. Szulitsa k-.llcgá't. ile az egész kon-
vikfus sem visz ki innen. 

— Soha ilyen rabiátus embert ! 
A pap mércében egy másik széket vett elő, 

leült szétütni v. hi s szikrázó szemekkel néztek 
egymiisra. F.n nevettem s a fölött, tanakod ám 
inaganib.ui hogy melyik fogiaa m isiknt kiböjtölni. 

Egyszerié csak Petőfi felemékedikszéki ól: 
"— Csak az r ia s z í v a ni fogok"! 
— De rem fog ! 

: — De meg mutatom én ! 
— fe én is meg mut.-itom ! — szólt nz 

öreg székelői fölkelve s két kezével az asz
talra támaszkodva. 

— Jer Sándor, jer — mondám én az ajtót 
kinyitva s Peőtít karonfogva. 

— De azért is fogok 1 
— D.' ne.n fog! 
— H ibér ! 
— Hihér vagy m igad ! 
A legvalog noit-ibb címezések váltakoz-ga 

V izben haladtunk vég g a hosszú folyosón elől i 

Petőfi, nyomban utána a pap, újrázva és dup-

Haza érve, Petőfi a diváiion végig vágta 
magát és nagyot nevetett. 

— D) mit csináljunk mo-t? 
— Hát szavalni fogok 
— No már engedj meg, édes b rálom, én 

nem tehetem ki társalatomat a n n a k az eshető
ségnek, hogy beszüntesse; az előadásait. 

— Jo, j i , majd estére b- szélünk — szólt 
Petőfi és ezz-1 egy külön szobába vonu.t dolgozni. 

l iste le e sznhiz volt. Az öreg cenzor az 
első zártazékso vegén, rendes he yén ü l . 

A közönség közt mindenki Petőfi után tu
dakozódott ki nemsokára meg is érkezek, de 
már ecy kissé lehangoltan. 

E i újra kértem: tartózkodjék minden de
monstrációtól, a fdggiinyfelhuzónsk pedig m-g- — 
paracsoltam, h igy r nid-etim nélkül a függönyt 
lel ne huz<n. Az i-lsó felvonás mán öltözköd
nöm kelven. »z ö tizó szobába mentem. Egy-
szere csak rengeteg taps és kiabálás üli meg fü
leimet. Felig, öltözve futok a színpadra s mit lá
tok: a figgönyt csakugyan nem húzták 'e, ha
nem Pi'tófi. távolétemet felhasználva, az elő-
fügső iy eló't a mécsek közzé állott 8 irtóztató 
tapsvihar közt eng.-delraet kért a közönségtől. 
Ir 'gy ne n szavalhat, mert ez az nr — s e szó
nál a zártszék-ben ülő cenzorra matatott — nem 
engedi meg; de tevé hozzá vigasatalólsg. majd 
eljön még ezen uraknak is a napja I 

A közönség hahotázott, a cenzor pedig 

http://3a.ii
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-több iparoasegédbe, minden ok nélkül, végre el
fogyott az ifjak báránytarelme és a hepciáskodó 
arat egy kiaaé megtapogatták. Erre csend lett, 

. azonban- előkerültek a rendnek hivatalos őrei* a 
csendőrmesterrel együtt, aki jó állapotban volt 
és a békés hazamenésben lévő ifjakat kezdték 
el kardlapozni amúgy istenigazában. Erre padig 
már nem volt ok. A zavart előidéző urat a-utáu 
ugy kisérték haza. Ilyen a csendélet mostanában, 
igy vasárnaponként Cellben. 

— A balatonparti vasnt megnyitása. Hint il
letékes helyről értesülünk, a Balatonparti vasút 
még e hó folyamán megnyílik. P. 15-27-ig fog
nak az u. n. osztó vonatok közlekedni, amelyek 
a személyzetet és a hivatalos helyiségek felszere
léseit adják le az egyes állomásokon. 27-én és 
28-án lesz a mútanrendóri bejárás, melynekered
ményekép fog a vasút, esetleg 29-én a fórja-
lomnak átadatni. 

— A Celldömölki Ezsébet Höegylet jótékony-
célú hangversenye éa táncmulatsága. A téli sze
zon jól sikerült báljai után a jövendő nyári mu
latságokba, mintegy .átmeneti* mulatság formá
ját, öltötte magára a f. hó 5-én lezaj'ott nóegy-
leti estély. — Mindenkor Kemenesalja-legaikerül-
tebb estélyei közé tartozott e nőegylet téli bálja 
•éa ezúttal is nagy várakozással tekintet u vidék 
műértő közönsége ezen mulatság elé. Már jóval 
a kezdet előtt díszes és előkelő közönség gyüle
kezett az ízlésesen feldíszített éa fényesen kivi-

idők 

Asszonyok: özv. Ányos Lászlóné, Apáti'ignácné, 
dr. Balassa Jenóné, Bárdoasy Imréné, (Mesteri) 
Berzsenyi Dezsőné, dr. Berzsenyi Jenóné, (Sömjén) 
Bleuler Pálné, özv. Boda Józaefné, Deutsch Gyu-
láué, Deutsch Mórné, (Sömjén) dr. Deutsch Sa-
muné, Frítch Gusztávné, özv. Fischer Fülöpnéje, 
dr. Gefin Lajoané, dr. Guary Leóné, (Mihályfa) 
Grósz Hemikné, GUnaperger Ignácne, (8ágh) 
Günsperger Lipó né, (8ágh) Hertelendy Gyuláné. 

[(Magyargencs) Herzfeld Mórné, Hónig 8amuné, 
Jauoaich Imréné, (Szombathely) Kálmán Mórné, 
(Merse) Katona Fülöpné, Kelemen Tivadarné, 
Klein Jakabné, Laudier Satnuné, Nagv Józaefné, 
Nagy Sándorné, Mémeth Markuaué, Reindl Ist-
vinné, Roaenberg Mikaáné, Róh Pálné, Sóviry 
Bándoraé, Spitzer Gyuláné, Spieler Edéné, Spi8-
sita. Jánosné. (Vönöck) Szabó Károlyné, SzegáU 
Vilmosné, dukai Takácb Ferencné, (Duku) dukai 
Takách Mártonné, koltii Vidoa Józsefué, (Mi-
bályfa) WeiBZ Kálmánué, özv. Zathurecky Gé-
zéné. — Leáayok : Fischer Adél és Rózái, Gttns-
berger Rózsi éa Olga, (Ságh) Hácky Margit (Ma-
gyargeucs) Hertelendy Lila, (Magyargenea) Kel
lőmén Aranka, Klein Ilonka. Nagy E--Z8Í éa Ka-
tinfka Nagy Gizella és Sári, Reindl Iren, Rodenberg 
Margit, —Rósenfed—Olga, Spissisch^Hiráki"{Vö
nöck) Spitzer Szabina (Szil) Strausz Irén, (Bpest) 
Wittmaun Bözsike. — Felültizettek : Gyárosoktól 
Németh Márkusné, 24 kor. Weisz Kálmán 10 K. 
dr. Balassa Jenő 11 kor. Ganz és társa, dr. De
utsch Samu, dr. Oatffy L:jos, Szombathely, dr. 
Marói hy László Káld, Hónig Sarau.Deutach Gyula, 

Ig,—11) knr Bár?. 
lágított nagyteremben. Mintha a régi jó 
.megyebálja* elevenedett volua fel, — együtt j Sováry Sándor. Friach Gusztáv. 

aa-itni liemíini.nnlia mi hHziirillill I n'll I Imi II II Pli WS^fS^ 
mely nagy ügy-elemmel fordult a pódium felé, mond, Krása Manó Keled, dr. Pletni's Ferenc 
midőn, arra Varadi Antal, udv. tanácsos a Petőfi _ dr. Színek Izidor, Berzsenyi Jenő, Deím Sin 
társaság főt lkára, Btb. — lépett Petőfi ,8ondor-; dorné, 6—6 kor. Rechnit- Henrik Pécs, Káldy 
ril ismeretlen adatok" cimü felolvasását meg- \ Gyuláné Káld, Wassermann B Bécs, dr. Mett-
kezdte. — Az érdekes és szép részletekben gaz jhéssy Elek, özv. Gayer Gyuláné, Pohl gyár 
-dag élvezetes előadást a közönség lelkeaen meg-! Szombathely, dr. Géfln Lajos, Berzaenyi Dezső. 

kedveskedni akartak tahcskára ültettek és ugy 
nyargalásztak velem körül az udvart és a kertet í •• 

Jóleső öröm fogott el egyik este is, amikor 
egy úriasszony egy úriembert a talicskában as 
utcán keresztül egyik házból a másikba áttolt. A 
rég mult emlékei felett érzett örömömet caak a 
boaszuság zavarta meg : amiért engemet annak 
idején az a jó béres az utcára.bármennyíre kértem 
soha ki nem tolt ' „ „ „ ^ ^ 

Magyar királyi aldamYasntak 
Ozletvezctőség Miskole. 
17676/90» szám. 

Pályázati hirdetmény. 
A magyar királyi államvasutak Miskolc ál

lomásán a vendéglői üzletre 1909 évi október 
1-től számítandó 5 évi időtartamra ezennel nyil
vános pályázatot hirdetünk. 

A vendéglót bérbe venni óhajtókat felhív
juk, hogy szabályszerűen bélyegzett valamint 
kellő bizonyítványokkal felszerelt ajánlatukat 
1909 évi június hó 15 én déli 12 óráig a magy. 
királyi államvasutak miskolci üzletvezetósegének 
titkári hivatalához e elm alatt. 

.Ajánlat a miskolci pályavendéglő bérleté
re 17676/909 azámhoz* lepecsételt borítékban 
téritvény mellet nyújtsák be. 

Az ajánl .ton a névaláírás két tanúval elöt-
temezendó is az ajánlati összeg betűkkel is ki
írandó. * * 

Az ajánlattevő köteles a miskolci üzletve-
mliie'H ||j ltfft|ifmrtfirfmM •^f^-^rZT hó-: 

éljenezte. Váradi Ilike, a budapesti Király Szín-1 Farkas János, Szabó Károly, Tóth Gábor Inta, 
báz tagja lépett ezután a pódiumra. Kiragadó ' dr. Wagner Lőrinc, helyei .Vagy Sándor Egyh. 
bájosa aggal énekelt, dalolt, láncolt, melyek közül Hetye, Bíehn János Bpest 5 -5 kor. N. N". 4 K. 
különösen kiemelendő a .Sylvia balett* tánc,' Kálmán Mór Merse, Knizsek Károly Szombathely, 
amely után a közönség szűnni nem akaró taps-; Lóránth Gyula, Günsberger IseáfvBWtzky Ödön, 
ban tört ki, amelyet csak Váradi Aranka a bu- Steiner Jenő Vályicska. D-utscb Mór Sömjén, 
dapea.i Nemieti 8ziuhiz tagj tn.ik fellepte 8 z a - i 4—4 K Reif Dávid, Szabó Imre, özv. Altstadter 
kitott meg, hogy azután újult erővel törjön ki, J >zs -fiié. Simon Sándo", Rőh Pál, Klein Jakab 
a művésznő bajos közvetlenséggel produkált Ländler Samu, Német 1 Márkus, Illés István,! 
szavalata éa a „Bál után" cimű vig magánjele- Plesch N. Sárvár 8—3 kor. Helmler Ernő, Apáti|venni nem fogjuk, 
net előadása után. A bájos művésznők a közön-. Ignác, Somogyi Aladár, Vittmann Andor, Spla-' 
ség ovációját több műsoron kívül előadott szám- 8icb Jánosné Vönö-k, Katona Fülöp, Bleitler L. 
mnl honorálták. — A műsor ének és tánc szá-jPal, Szegá I Vilmos, dr. Hauler János, Németh 
mainak zongora kíséretét szívességből Janorich' Ferenc, Wallner 8áodoi, Hundér Kálmán, özv. 
szombathelyi főmérnök látta el művészi precizi-ISpieler Edéné, Gergely Lajos, Kemény József, 
tassal. — Végül Géfln Lajos, a szegedi Városi I Diukgreve, Majer István, Takács György, Szent-

14-ín déli 12 óráig binatpéazkipen 1000 aaas 
egyezer koronát készpénzben vagy állami értók-
papírokban letétbe helyezni, vagy oda posta ut
ján külön borítékban beküldeni, mivel különben 
az ajánlatét figyelembe venni nem fogjuk. 

Takarékpénztári betét-könyvet bánatpénzül 
nem fogadunk el. — A vendéglő bérletére vo
natkozó feltételek valamint a változott viszo
nyokhoz mérten újból megállapított ital- is ital 
árjegyzék .a miskolci üzletvezetésig forgalmi éa 
kereskedelmi osztályban (II emelet 43 ajtószám) 
a hivatalos órák tartom* alatt megtekinthetők, 
miért ia az ajánlattevőkről feltételezzük, hogy a 
feltételeket ismerik a azokat magukra nézve 
egéaz terjedelműkben kötelezőknek elfogadják. 

A feltételekről eltérő ajánlatokat figyelembe 

Színház művésze lépett a közönség elé, 
tőle már megszokott természetességgel több ki
sebb költeményt adott elő. — Műiden egyes 
számát a közönség, zajosan megtapsolta és kü
lönösen nagy hatást ért el Farkas Imre .Nász
induló" című költeményének művészt előadásá
val- — Ezzel közel harmadfél óra hosszáig tartó 
élvezetes műsor végett ért, utánna a fiatalság 
táncba kezdett, éa kivitágos kiviradtig járta leg
jobb kedvvel. — Az estély nemcsak erkölcsileg, 
de anyagilag ia fényesen sikerült, amennyiben a 
bevétel meghaladta a 800 ko-.onát. A siker b.v 
bérai a vigalmi bizottság tagjait, főleg Deutsch 

irarej Márton, Klein Sándor, N. N "2—2 korona. 
Taussig Gyula 160 K. Kálmán Jenő Merse. Kő 
veBi István. Horler l̂ánnaT_Herefa'ii- MArT Bár-
dossy Záltan Mesteri, Fischer Emil Ság, Grósz 
Henrikné, Schweiger József 1—1 kor. Az adako
zóknak, valamint Juray Antal vendéglősnek a 
terem díjmentes átengedéséért az egylet elnök
sége ez uton hálás köszönetét nyilvánítja. 

— BlZSák közgyűlése. A Nyugatmagyaror
szági Földmivelők Gazdasági Egyesülete Sop-
ronpan ma, vasárusp d. e. 10 órakor az újkert
ben (Erzsébet liget) tartja IV. rendes közgyűlését 

nét illetik, akik fáradságot nem ismerve buzgói 
kodtak a a rendezés közül. — A jelenvo't höl
gyek névsor* a következőkben közölhetjük : — 

majdnem eszméletlenül támolygott ki a zárt-
székéből. 

Igy szavalt Petőfi Debrecenben. 
. Játék után művészek és közönség nagy la

komát csaptunk, a pohár köszöntések egymást 
érték, éltették Petőfit, a debreceni publikumot 
a színészeket 

A dínomdánom akkor ért véget, mikor je
lentették, hogy Petőfi kocsija készen áll az in
dulásra. 

Petőfi végűi még egy felköszöntőt mondott 
a cenzorokra. Milyen toaszt volt az 1 Beszéde vé
gén mégis kiengesztelődött z igy szólt: 

— Szegény öreg, ennek ugyan megkeserí
tettem a mai napját, kérlek — folytatá hozzám 
fordulva, menj be hozzá még ma z mond meg 
neki, hogy tisztelem s nemsokára visszajövök. 

A Kis cell Kemenesaljái Köz-
kórháznál megüresedett gond-

Q noki állásra pályázat hirdettet-
Q vén, — felhivatnak a pályázni 

L-^dőszermfl^^ orona 
Bzókimendó magyar ember, aki nem sokat szok 
teketóriázni, hanem kimondja azt, ami a szivén 
van. Így tett szombaton is és az Erzsébet nő
egylet müvészestélye alkalmnv.-l. Nem fogyott 
az étel, az ital a pezsgő és erre Juray bátyánk 
elkezdett éjjeli 2 órakor zárórát csinálni és a 
vendégeket szépen haza tessékelte. Sokba ke
rül a villamos világítás — jegyezte meg Juray 
bátyánk, evő éa ivó vendég p̂ J-g nincsen, hát 
igy bezárom a boltot, azaz a termet és kioltom 
a villamost. És ugy tőn, amint monda. Mondják, 
hogy a vendégek egyrésze bosszankodott, egy 
része pedig kacagott Juray bátyánk ötletén.Any-
nyi bizonyos, hogy Juray bátyánk kitalálta a 
módját annak, miként ke I a rossz vendégekkel 
elbánni. Hogy a kartársak magukévá teszik-e 
Juray bátyánk találmányát és adandóalkalommal 
utánozzák-e, részünkről alig hisszük. 

A talicska. 
Ki ne ismerné ezt s jóformán minden ház 

ban nélkülözhetetlen jámbor közlekedési eszközt 1 
Rendesen az istáló felszereléséhez tartozik és mint 
ilyen a kocsis éa béres rendelkezése alatt áll. Sem 
a lovakat, sem az ökröket nem fogják ugyan bele, 
de azért még is közlekedési eszkösz. mivel a ko 
csit is, a béres is, ezen hordja az istállóból a trá
gyát — Gyermekkori édes emlékek ujiulnsk fel 
lelkemben, ha a tahcskára gondolok. — Édesapám 
kis talicskát hozott számomra a vásárról, míg a 
nagyot el nem bírtam és a kocsiz, meg a béres, 

A magyar királyi államvasutak miakolci 
üzletvezetőaeg fenn tartja magának a jogot hogy 
az ajánlattevők közül tekintet nélkül az ajánlati 
bérösszegre szabadon választhasson. . 

Miakolc, 1909 május hó 26-án. 
As üzletvezetőség. 

Utánnyomás nem dijaztatik. 

jjj Pályásat. Mrdrtmény. 

0 

l 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 I 
0 
0 

hó 30-ig alulírott elnöknél nyújt
sák be. 

A gondnok évi javadalma
zása 500 korona, A megválasz
tott gondnok tartozik 600 kor. 
óvadékot letenni. 

Celldömölk, 1909 jun. hó 3. 

Dr. Porkoláb Mihály 
közkórházi elnök. 
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Bérbeadó lakóház. 
Celldömölkön a vaauti ut

cában, forgalmas helyen, ve
gyes kereskedésnek igen alkal
mas cseréppel fedett lakóhie 
azonnal bérbe kiadó. Felvilá
gosítással szolgál László Fe
renc ház tulajdonoa. 
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< ari és női cipési 

Celldömölk. Sáfli u. Takács ház. 

A n. é. közönség szifes jóaka-
r.itu Heveimébe és pártfogásába ajánlja 
magát a legelegánsabb uri és nói ci
pók készítésére, versenyképes árakon 
a legjobb anyagból. 

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

sara hozni, hogy Cellcidmolkdn a Sauf-ulca 99. ÍZ. alatt (Merkly Ede-féle ház) 

építési ircdát és vállalatot léíesiteltüDk. 
Elvállaljuk mindennemll gazdasági épületek és bérházak** udomá-

sét a legkényesebb ízlések megfelelőleg a legmodernebb kivitelben; 
úgyszintén ezeknek természetben való kivételét, valamint korkemencék 
építését caat»rn3í.-so'<, ataiakilásák és tatarozás! munkálatok elkészíté
sét a legjutányosabb árban. 

A készítendő munkálatok szakszerű és pontos kiviteléért az épí
tészet terén eltöltött hosszas gyakorlatainak kezeskednek, — egyedüli 
fótörekvésank oda fog irányulni, hogy a n. é. építtető közönség l e g 
k é n y e s e b b igényeinek is megfelelhessünk. 

A m. t. építtető közönség szíves pártfogását kérve maradtunk 

kiváló tisztelettel 

Horyéth Testvérek 

0 s 

v I 

jutányos áron vesz fel a kiadóhivatal 

•fii 

Megrendelések 
Tatán intézendők 

Q 
0 
0 
0 firól Esterházy Fe

renc uradalmi pezs

gőgyára Tatán. |Q 

Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank r. t. 
á r u o s z t á l y a Ce l ldömölk 

a Magyar kir. államvasutak gépgyárának agy a 

Ganz é s Tsa részv. társ . motorosztályának kerü

leti képvise lése és mintaraktára. . 

Fióktelepek:, Muraszombaton, Sárváron, Vesz

prémién, Csornán. Dombóváron, Sopronban, ó s Zalaegerszegen. 

Mindennemll g a z d a s á g i g é p e k te s z ü k s é g l e t i c ikkek 

raktára. 

közöket, cséplő szerelményeket ugy motor, mint gőz és járgány hajtásra. 
Állandó nagy raktár műtrágya, műtakarmány, zsák, ponyva, olaj, k e n ő c s , 

kötélnemflek és mindenféle gazdesági cikkekből. 

zsombolya i c s e r é p e 
minőségű fedélcserép legolcsóbb árak mellett, 

B Q # a

N téglagyár Zsombolyán. 
Nyomatott a kiadótulajdonos .Vörösmarty'-köny vnyomda és hirlapkiario-vállalat gyorssajtóján J)evecserbon. 1909. 


