U Ö Z E R D E K D F D t t V i i n S K
Megjelelik g f | | g g g g

„(KISCZELL és VIDÉKE)"
EIHli.l.il
. . . 8 kor. I Neg.v,-,lrvre .

% kor. .

^r.i«k««b«tni: •••dil. .'.-ni* *. einiAWa

Kelel.ís aji-rkM*ifi :

H u s s

G y u I

ÜJSAG.
„(KI3CZHEL •« VIDÉKI)*
ColMümittk. D » BV- 8 1 k i » t e » , ü o m b i s - h i z — M * M t .
u n d o k * l a . natUnni é» au.vngi részét illet* M Í M < W » I P »
(

—

1I

A kivándorlás kérdéséhez.

Ha már most a terület nagyságát és rendelt határszéli szuronyok elébe, csak
lakosság sűrűségét is számitanónk az egyes hogy mielőbb túljusson ezen á szomorú
A "washingtoni bevárdorlási hatóság érdekelt államok szerint az a szomorú sta országon, mely neki kenyeret, mégéfiewit
által kiadott bevándorlási évi ezidei sta tisztikai adat még sókkal feketébb spinben nem ad.
..;.-„. ,, V
j,,^^
tisztika, szerint 1908 júliustól 1909 júni tüntetné fel erövesztes>''g(lnk nagyságát, És mi nem a csendőrszuronyt értjük seusig Európából 680,. ezer emberrel több egaittal an.unk -8redaté& ^éa,-közcit-ala,sági gitó. eszköznek, hiuiem,^e^Jia^_rge9Be« .
vándorolt Amerika j sokat igéró földjére yisszamaradottságunkat..
rálő országos munka programot, amelynek ;
hogy keze és esze munkájával oíf.keresse Mert a kivándorlás kerde.se nem közigaz keretén belül ezer és ezer féle munka-'
meg kenyerét, tízzel szemben visszaván gatási kérdés- hanemtísztán közgazdasági. alkalom támad, minek nyomán munka,
dorolt ugyanide 180 ezer ember, így hát Csupán a javított viszonyok segítségére, kenyér és megeíégedetség terem és mi
az európai kivándorlási egyenleg 470 ezer valók és lehetők a közgazdasági intézke sem természetesebb, minthogy akkor a kiember többlet.
>• _
dések, minők pl. az országhatárok ellen elégített e m i i v i : in n k á s társadalma nem
Ha ebben a statisztikában megkeres őrzése, kivándorlási csábítók büntetése stb. indul rajokban az országhatárok felé', hój
sük Magytirországot,azt találjuk, hogy ezer de a leromlott gazdasági vi-.zonyok köze bucsut mondjon ennek a földnek,' ami.,
,.'•'„
bajjal, gonddal küzködó országunk vigan pette gyakorlati hasznukat tévesztik, amel táplálni nem birja,
szállítja anierika felé a helytálló ember lett semmi kép sem liberálisok, inert a sza
anyagot. A mi kivándorlási kvótánk-ez volt; bad ember szabad költözködési jogát
8». 333 ember. Visszavándorolt ugyanez meggátolni szuronnyal vajmi méltánytalan
Szabad préda.
időben 21- 031 ember, Össaes vesztesé még az-esetben is, hn kerese't és nem
günk veit tehát 67.702 ember. Ha már talált jobb megélhetési feltételt azonnal is
„A bűncselekmény az emberi társa
most felgondoljuk, hogy több mint 22 eu képes volna nyújtani a kirendelt állami dalom-testén látható kiütés* — igy álla
rópai ország területéről rekvirálódott a közeg. A föld amely táplál, marasztja is pítja meg Paul Conehes. a grenoblei egye- •
fent ismertetett európai kivándorlási egyen népét, A termelési erők harmóniába állí tem világhírű tanára.
Kétségtelen, hogy a megállapítás nem
leg, mely összesen 470 ezer embert te- tása, összemúködésQknek állami és társa,
szen, akkor tisztau láthatjuk, milyen szo dalmi megszervezése, ezek azok az intéz csak érdekes, megkapó, hanem elég szem-.
léltelő is. Hogy pedig találó, azt szó nél
morú ennek az országnak még a viszony kedések, mik mellett a kenyeret kereső, kül elfogadhatjuk. És ha gondolkozunk
lagos gazdasági helyzete is. mert hiszen de a szó szoros értelmében kereső, de nem egy kissé felvehetjük, hogy vájjon mily
hiszen egymaga egy évben az összes ame találó ember aztán nem áll mindenféle fur jellegűek, kiterjedésük s gyögyitha.tásuk
rikai kivándorlók egy hatodát szolgáltatta. fanggal á törvényes intézkedésekkel ki időtartamához képest hova sorolhatók a
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Satud asszony.
Soha sem jutott volna eszébe férjhez menni,
sz anyja iiknrta. Végre ráng* is beletörődött.
— Jó, jó nem bánom már, mondta egy
napon csendesen, hozzátok azt az embert, vif.y.en el...csináljon vetem amit akar.,
Gyor.-an hadorva mondta ezeket, azután lé
vetette mázat a puha kanapéra s álmodozni kér
dett. Félig behunyt szemmel bámulta a napsu
garakban tincoló porszemeket és sóhajtó't.:
— Amit ó akarl Egyáltalában mit nyújthat
nekem a házasélet, utálom az embereket, a fér
fiakat. Brutális vad állat valamennyi. Fellázad
minden csepp vérem, ha elgondolom, mint jön
majd elém szilaj sóvárgással áz a bizonyos alak
8 mist zúzza össze egy pillanut alatt a testemet,
a-lelkemet. De hat mit csin.-.ljak? Nem tudok
elleue tovább küzdeni. Megmérgezné a lelkemet
s ezt kell tűrnöm. Szélfoszlanának a gyönyörű
rózsaszínű ánuiok.
. Felugrott a kerevetről,' odaszaladt a leányszoba sarkában álló kis hófehér szekrényhez az
elsó fiókból elővett egy fotográfiát.
Gyönyörű szőke hajú leányfej tűnt elő a
képről A hajfürtök rendezetlenül omlottak alá a
teljesen szabadon levő alabástrom fehér vállaltra.
A nagy tágra nyitóit szemek titkos ezereltni vá
gyakat tükröztek vissza, az ingerlőén pici szá-

kezdett.
hegye Kamiikéit kí disfcreién. i'hdias
— Matild . . . Édes . . . .
megszégyenítette Ilyen arcú nó csak minden
.V Az ura ki lázban égő szemekkel, sóvárgó .
száz esztendőben etry születik.
ajakkal
térdelt elótte csak az édest hallotta. .
;
A . fénykép alján vékony, az arca finomsá
gira való kézvonásokkal ez."a három szócska Lágy forróság öntötte el testét, kéj ömlött a forró,
levegőjű szobában Felugrott magához ölelte a .
állott.
sikongó asszonyt s csókoké ott ahol érte.
Drága Matildjának Hetén. A karton felső részére nagy fekete kereszt ,.. — Nem, nem, hagyjon, tiltakozott az ful
volt rajzolva mellette pediz egy dátum: ját. 5 dokolva, kérem, könyörögve esengek hagyjon..
A férj nem hallgatott rá még hevesebben
A vergődő -teáuy sokáig bámulta a képet,
azután a szélre roskadt. Fejé ráhajtotta a fo szorította magához. Összefonódva, dulakodva. Iátográfiára es zokogva mondta el titkos fájdalmat. znsan lihegve fordultak be a nyitott ajtón a m á 
— Miért hagytál itt, miért hagytál itt? Te sik szobába.
— Legyen esze, hisz a feleségem. Hélén,
asszony vagy már és tndná' tanácsot adni.
mondotta fuldokolva a viadaltól a férj, de az ssíMegtartották az esküvőt. A férj olvan volt, szonynak nem volt esze.
A harc megint kitört s még erősebben mint
mint gondolta Matild. Miben is lehetett volna
más. Ha át akarta * sugár termetét ölelni, Mati d előbb. Az egyik erős rántásnál Csibrák dr. meg
síugróit. Kerülte a szeme járását s lia csak le csúszott a sima padlón s oda vágódott a szoba
túlsó sarkába.
'
hetett elmenekült előle.
A felesége fél kezével az ágy támlájára tá
— Ártatlan teremtés, gondolta nz újdonsült
maszkodva bámulta a lassan feltápászkodó embert.
férj. Ez mind az esküvő napján történt.
Mikor este egyedül,maradtak megremegett Összeszorult a torka, nem tudott beszélni.
___ A férj felállt, megtapogatta a fejét s vil
az asszony.
— Csibrák dr. a férj lágy. fnvo'a hangon logó szemeivel odapillantott a zihált külsejű aszszenyra:
beszélt hozzá. Letérdelt elótte, kezébe vette a
— Maga őrült.
kezét, csókokkal boritolta el vé^ígcsókolta a kar
,,ztán fogta a botját kalapját s elment ha
ját az ujjak hegyétől fel egeszén a domború
zulról.
'•
vállig.*
III.
* " •
Ó lehunyt szemekkel ült a' puhe angol bórHarmadnapra Matild asszony a Budapest
párnákon s erős fantáziával egy lágy édes arcot
felé, robogó gyersvonaton ült. Egyedül' volt a
varázsolt-maga elé.
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ajtó utján elkövetett rágalmazások és csak jlyen szenzációra e l e s é s csak éttől vábbra is utópistikus ábránd, jámbor,
vár éltető táplálékot i Avagy magának a variálom. A kit meghurcoltak érezte bár.
eosttlet sértések ?
mSB* szenvedését, a törvény lassú,
Mert egyet látunk s ez ái, hogy ezek becsO'et fogalmának értékbeni csökkenése,'«u mártírok
* szemmel látható és így érzékelhető az élet forgatagában devalált elértéktele hosszadalmas, de biztos útjára utasították.
nedése ? Nem :-i*gyik sem ! Hanem az, A ki a meghurcoltatásban gyönyörködött,
kiütések már-már ellepték a társadalmi
hogy a büntető kódexünk nem gondosko az hálát adhatott, hogy ma nem ö került
közélet tettét, csak látásuk is undort és dik a becsület hathatós védelméről és a „közvélemény boncasztalára *. És a ki
visszatetszést kelt s tovább terjedésükkel hogy a sajtóperekben követelt eljárás meghurcolta, az .joggal reménykedett,
szemben a védekezés nagyon is komoly hosszadalmasságánál fogva visszariasztja hogy megunja a herce hurcát a meghur
is radikális kúrát igényel.
a sértettet, hogy birói utón keressen elég colt, abban hagyja az elégtétel szerzésnek
A társadalmi közélet testéről szólok tételt. Teljesen elhibázottak azok az intéz ezt a módját s egykor, valamikor a fő
tudatosan, mert a sajtó következetesen kedések, melyek a büntető törvénykönyv tárgyaláson megelékszik a nyilatkozattal,
azt hangoztatja, hogy közérdeket képvi ben a becsületsértésre é« rágalmazásra hogy „tévés információ alapján* készült
sel,, ebből ir. ezt szolgálja, u szerint birál vonatkoznak; alkalmazásuk pedig, mely a cikk. Vagyha még lelke igazságáért
é i cselekszik s megszorongatva vagy fele a panaszolt kifejez st vagy tényállítást szomjúhozik megtudhatja, hogy hány ko
lősségre vonva képes a legjámborabb arc birói eljárás elé viszi, hiányos, tőkék-ten. ronát ér az ő becsülete.
cal azt állítani, hogy letagadhatatlan szen Az eljárás alapszertuégéből eredt hossza
Ez a becsület a 'szabad préda szégyen
záció bajbászatból vagy egyéb aljas mo dalmasság pedig valóságos megölöje a kedve, arcát kezébe rejtve ott siránkoz
tívumokból eredt közleményei mindig és megtorlásra váró elvárt elégtétel mód hat valahol az Igazság istenasszony temp
mindenkor a közérdek megóvására szol jának.
lomának egyik sarkában.
N. Z.
gáltak. . Pedig ez az állítás is védekezés
merő fallaézia, tudatos megtéveszteni aka
Kétségtelen, hogy mindezeket tudja,
rás. Pehár holló számba megy az az eset, érezte 'is a törvényhozás és ezért utasimikor közérdekből kell a sajtónak pisz .torta még 1898 év tavaszán az igazság
kolódni, gyalázkodni, szennyben és sze ügyi kormányt, hogy terjesszen elő egy
Ú J D O N S Á G O K .
métben turkálni; a félre ismerhetetlen jaraslatot a sajtótörvény átdolgozása tár
— A függetlenségi vezérférfiak ertekezlete.
célzat, az ok, a miért ez va;;y az a cikk gyában. A javaslat tiz éven belül el is
megíródott nem más, mint az egyén be készült. Azután megindult * vita. Anket- A celldömölki válas-tókerolet füeeetlenségl párti
JPzérfgr^riL^^auij^uuinn Radó f)énea.ArjacfleguMitulnuh,
sonvjeni fnídairtnkosnal értekezletet tartanak, a
gának. jó hírnevének, igen sokszor a hi és ismertetések formájában. A gyakorlati melyen küszöbön levő képviselőválasztásokra
életnek
azonban
mindebből
semmi
haszna
IMallitandS
jHöit nmnelvére nézve határoznak,
telének a megtámadása,pellengére állítása.
nem volt. A javaslat csak javaslat maradt. | gvUléat Porkoláb Mihály rlr. elnök celldömölki
Nem frázis, hanem egyszerű tény re
ügyvéd hivt* egybe.
giaztrálása, hogy nálunk szabad préda a Csirájában mfg'ílte a kényszerítő szükség
parancsolta reform megvalósítását a nagy I
— A kárházitzottság ülése. A Kemenesaljái
a becsület.
politika • Politikai célzatot láttak a sajtó I k»>=k<ir ¡1*5! iírarjriitósíiga pénteken délelőtt 10 óraA
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tartott, a me ven Porkoláb Mihály
Az a szemérmetlen cinizmus, mellyel
rendszabályozásában, eszközt a cél elére ,
i
részvétteljes szavakban emlékezett m 4
hazugnál hazugabb híreket világgá kürtöl seben
a javasolt módosítások által. A nagyu^ ieazgatósáe nemrég elhnnyt érdemsa tagjáról
nek, a>> a felháborító le'kiismeretlenség- garral hirdetett gondolat és vélemény. <lr. Wagner Lőrinc apáiról Elnök bejelentette,
gel határos könnyelműség, mellyel való szabad nyilvánítás taglójával mérték a ha hogy a kórház gondnoki állását Hegedíls Bánsággal „utaznak" a botrányokban és az lálos csapást az egész javaslatra. Feled doriól Merschich J"iiő számellenór rette át.
a kannibalizmus, mellyel alkalomadtán ték, hogy a törvény meíhozatalának alkal Folyó Uzyek elintézése után a gyűlés délben
emberek, családok legbensőbb ügyeit a mi oka van és a hozott törvény nem más, véget ért.
nyilvánosság boncasztalára helyezik és ott mint alkalmi összefoglalása mindazon ren
i * Á kaik. legényegylet mulatsága. A cella nyilvánosság előtt izekre szaggatják, delkezésnek, melyek koronként és ese d-'imnlki r. kath leg-nyetylet műkedvelői előa
tranchirozzák: valóssággal vért felkorbá tenként meghatározzák, hogy mit szabad, dását amink családias jelléee oly nazy mérvben
szi-inbeiiinúvé tet-e előttünk, hogy szinte azt
csoló. Hiába való a sajtó tisztességes és mit kell tenni. Feledték, hogy a sajtó cmulolha'K.k
volna, miszerint oda más vallásfe
munkásainak a tiltakozása, hiába való min jog reformját az észleit túlkapások tették lekezet hivőjerészére tilos volt a bemenet. Fel
den rendőri beavatkozás, a becsület, a sürgősen aktuállissu s feledték, hogy az tűnő módon távol nnnultak az izraeliták, pedig
meghurcolt, az agvontiprott becsület vé érvényben levő törvényes intézkedések az ultaluk rendezett mulatságokon az összeg ke
delmet nem talél s a fekély a kiütés, erőtlenek, elégte enek. „A gondolat és resztény felekeselek mindig tekintélyes számban
vannak képviselve. Meitfojhilatlan "iónunk e
lassan-lassan ellepi az egész társadalom vélemény szabadság szent és sérthetetlin!" nagy tartózkodás oka. e nem torődomség akkor,
ábrázatát.
s agyon volt ütve minden szükség, min a mikor ez a umlatsá* az idei farsang le küsziintó láncvigalma. Csakis az östzes felekeze
Mi az oka ennek? Az emberi érzések den kényszerűség,
tek pártolásából meríthetnek erőt n műkedvelők
eldurvulása, az idegek elsenyvedésé, mely
S a becsület védelme ? Maradt to- a jövőre, tartsák ag izraeliták maguk előtt a
jelszót: Pártoljunk, hozv minket is pártoljanak.
Az el'ia'las sikerében az oroszlánrész illeti
derék plébánosunkat. Gácser A. .Józsefet, aki a
szakaszban. Odatámaszkodott ai abla'th >< s bá a Demeterhői Rz is megismerte s csádálkozva rendezés fáradságos munkálat v»c»zt'-, de az
n a t ú > ityorun tovi ruiiö táviróos'.lup jk*t.
szólította, meg:
összes szereplők méltán osztozkodnak ag előadás
lutiüi;—mifjaiisía » gani >i iii»i."s* urát' £ az. szép 'doktorné.
S'inmúvét .A falu rosszát* adták elé kitűnő sze
hagy ti ott, az HUlmy Idutwitutta S most, ni ir
Dem-ter az újságokból értesült a nászról. reposztással. A szereplők közül Reicb Margit Fi
csak egy ptr perc választotta el a mpi életű
A beszélgetés mihamar Matild férjére te nom Rózsi szerepében tűnt ki. játéka kifogásta
fuvarostul. Örült, hoíy
itan ess ekedott - relődött, aki Demeternek iskolatársa volt.
lan volt. csak a hangja hagyott egy kis kivinni
A legforgalmasabb sc ii| >ha'i vett lakist g
— Hot as ura? kérdezte.
valót maga u'an. Perepotics Annus szintén ro
élt napról-napra raé< cél n •IkLil.
— Nincs itt
konszenves alaki ást nynitott s e ket szereplő
A drága Hslén arckipit utt szorong itta a
— Csak nem art akarja mondani, hogy játékát jutalmazia az egylet egy-egy virágcso
sieb ;b;n • micor vejigne;r. a bullámisó utcákon nincs magával Budapesten.
korral. Reicb Ilona, Szarka s b. is mind megfe
folyjon kerest; a haiftló arcoia'. D- mind mag
— De ait.
leltek a beléjük helyezett várakozásnak, a mit a
volt ét ű mar közi volt a kitsi^beeiéjhaz.
Matild, a leány— asszony kacagva felelt. fórtisaereplók játéka csak fokoVolt zuggó tapsvi
A% a</.fa!t.>-ty'ir>;at könnyen lerazt-i, pedig — Tudja modernül csiná tuk. Mar széjjel harral és lelt házzal jutalmazta a közönség a
hány es hány leg >ny vet :ttem igát a formás ter mentünk.
műkedvelők fáradozásait A hivatásos színész is
—-• '
meti asszony atán.
magával ragadja a mindig hálás közönséget, de
mennyivel őszintébb érzelemmel gyönyörködünk
Lázas aietséggel szökött be ilye i'ior egy ¡10saját ifíuságuuk játékában, akik befejezvén napi
zeli üdéibe, vagy bérkocsiba.
Hogyan
hogyan
nem,
másnap,
hariimdii-p
munkájukat,
szorgalmasan tamilnak, hogy ne
Sokszor napokig bolyon;ott, kergette a vére, újra találkoztak Matild és Demeer. Es Matild
künk egy kellemes estét, maguknak az önműve
közel volt u lüegőrülés lez a nem fordulhatott asszony
már nem találta olyan utálatosimk > lés kincsét és elismerésünket mezszerezzék As
senkihez — aki segíthetat vjlna rajta.
férfiakat.
előad ts után-reggelig t irtó tánc fejezte be » kel
G-ibrák dr két hót múlva talált rá a fele emé* mulatságot
IV.
séstéra. Konoiy acandóka volt el-lilni a killöieis
FelUIfízettek: Maróthy í.ászló dr. 25 K.
— Egy napon aj tán forduló ponthoz ért a ass/,onyka:ól, d- amikor ez s rva borult a ny»- Szdgyéui-Marich Ferencné gr. ti. N.. 20—20 Rafsorsa
»•:' k'iha es r-zerelméröl hiztositorta, nem tudott V él Dénes 10 K, Óatffy Lajos 8 K, Nmikovicli
Tdil'owitt-e.iv Didiével, D -met á Bélával. tentálln s mindent raegblcsájtott. A D-mererr-l|-láiiosné, • Patyi Jónás. Pábnkas Géza, Roh Pál,
Dali n férfi, v»!t De n ier. iki dacára nin ir, hogy való találkni isukrói p-rs<e nem tudott ssamít •iehütz Gyula, Szabó Karoly, Tnkáca Gsöri»y,
Cgibrák haiavi te szerelmes, odaadó asz l'óih Gábor, Weisz Kálmán 5—5 K. Mórit/. Démég t l i ; raulr. :!S esztandás. mir ii«va« fővá
rosi tt'íátis volt. Az a«zony ugy e nlék'ez-et', hogv ssonynt, aki csndiht isan megvaltoíott, nzerel les dr.. Pleisils Ferenc dr. 4—4 K, Baranyai
sr iái-i'kjtá'un ez a Dvnae-. mint pelyhes állu mes lett e, e-igelel nei, htt és jó asszony ma l.mos Göttmann Bédo^, Hánnig István dr., Hetdiák uI -»r>lí :Mcj, mrái egváarre csak eltűnt radí, eg"Sz a sirig.
léssy Elek dr.. Károlyi István, László Boldizsár,
a vi-jsút s a-. <u iHin go t tolt rá. De :n»sr. ugy
Mikor a le'mv uszotmyi vá'ik, ilyen kiilö Lnnez Alajng, Mészáros dános. Zsoldos Erzsébet,
talál', i, trijy naj>-o:i gteaira Vali iára lett ebből nö« dolgok esh'itiek meg.
/. /. 3—3 K, Baross Imre, Deim 8ándor, Denlschbauer
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Jgnac,Ssiczky Ödön, Dinerévé Nándor, Gaal el. A fönt emiitett aremelésiitz, amennyiben az
— 1 zagy intelem. Egy gazdahoz vendég
Gergely, Gönye Ferenc, Gífin Lmjo» dr., Háry otstrák felsőinagyarországi üzletet érinti, a magyar ségbe ment a sógor- Peharasgatas közben aztán
József, Heimler Kálmán, Kovács József, Klárii finomítók is hozzájárultak, egyébként azonban szó került a feleségekről is.
Mihály, László Ferenc, Maici Antal. Markovich Magyarországban a petrolnttm ars váliozatlansl
— No komám kiált fel a vendég, — derék
Arnold dr., Itizeri Sándor, Modor Jóisef, Nagy maradt.
asszony a kend felesége !
Károly, Németh Ferenc, Németh Márkus, Pere— Hat bizony derék asszony 1 — szól a
— Közeledik a Hallej osttkós. Május 18-án házigazda és megsimogatja élete párjának arcát,
patits János, Porkoláb Mihály dr., Szalay János,
szemmel is látható less. A csillagok ti nem is adnám oda a fél világért. No de hát
Endre, Szarka József, Vadászi Pál 2—2 szsbsd
K,
Szalay. Lajos 1.60 K,. Jenéi Ferenc, Nagy Pál, tokteljes világa. — A nagy üstökös ujabb meg kendnek sincs oka a panaszra.
Nóvák Ferenc 1.50 K, Barabás Emi, Csaba László jelenése. — Katasztrófák 2000 év óta.
— Hát bizony nincs; engem Is jó feleseg
Geröl N., Klaffl Gyula, Khiffl Sándor, Ernszt JóA mérhetetlen nagy világűrben, hol a csil gel áldott meg ss ég I Nem adnám oda az egész
zsefné, Koczor Ferenc, Merkly Ede, Mór Gyula, lagok milliárdjai ragyognak es bolyonganak az világért!
Németh Ferenc, Takách Márton Somogyi Aladár, éjszaka királya, a hold-körül: egy hatalmas égi
Mikor a vendégek elmennek, ezt mendja
Rosta János, Lórincz György, ifj. Keítíh Imre, tünemény, a Halley Üstökös száguld iszonyú erő duzzogva az asszony :
Simon Gyula, ötvös Balázs. Zsigmond Istvánná, vel, nz éj titkos világában, midőn as álom ter
— A sógor mégis osak jobban szereti a
N. N„ 1—1 K Laluk Ferenc 00 fii., Intsél János jeszti ki szárnyait s az ég kék mennyezetén meg- feleségét.
Mai-var Lajos. Marton Vince, Móricz Géza, Sós Ijeleimet a csillagok: a csillagvizsgálók tornyai
— Hát már miért ?
N., Szarka János, Tiborc Sándor 50—50 Hl, Ba bii a teleszkópok egész sokaságát írányitják a
— 0 as övit ss egész világért nem adná,
ranyai János, Gerse János.Kiniczky L ijos,Wendl*r magasba és nagy elmiju, fényes tehetségű tudó kigy elmed meg csak a félvilágért. Ő szereti jókban.
Lajos 40—40 fii., Németh Sándorné, Tak N. sok kutatják a világűr rejtelmeit. Az éjszakák
— Szereti a csudát I — kiált fellobbanva
20—20 fillért. Fogadják a nemeslelkü adakozók sötétségében született meg a legszebb tudomány, a gazda, csak nagyobbat hazudott, mint in 1
ez uton i i a kath. Legéuyegylet leghálásabb a csillagaszat Egy beidelbergi tanár, Wolff ok-j
köszöneté'.
tóber 15-én találta meg a Halley-féle üstököst A !
«*•«*•• BMliXUaai adatok, megdöbbentő
tudós akkor még csak 12 incs átmérőjű te- "amokban. 1907 ben as swtriai fürdőkben hiTa— Eipresi küldemények i máv-nál. A mult jeles
láthatta as üstököst, melyről azonban
" ; » 4 s szerint 202,o33 magyar fűrdohéten történt a* eset, szombaton délután lapun leszkipon
hogy el kell jönnie. A tudomány - csalna8 " * * § « - 'ÜP •••!'• évben a 210
kat Devecseihen express-áruként adták fel a máv.- \ tudta;
magyar fürdőben, a még eddig soha el nem irt
tatlanságát
igazolta
a
Halley
üstökösjijabb
meg
on, de azt lapunk kézbesítője mén; csak vasárnap jelenése 8 kétségkívül igazolja azt, hogy milyen legnagyobb száma forgalom mellett magyar ho
est* kapta kézhez. A felületes munka regisztráa csillagok bonyolult és csudálatos harmo- nos esak 110,388 volt, külföldi mindössze 16.175
lására hozuk csak fel, hogy szombaton kézbe- . tíljes
niája A régebbi tndósok ugyanis kiszámították, fordult meg. — Ha. még hozzáadjuk a 90.491
besitónk kiment a vonatra, s azt a választ nyerte, hogy
Hallay üstökös keringési ideje 76 évet és magyar futó vendéget, tehát azokat is, akik há
hegy Dovecserból semmiféle küldemény nem ér
rom napnál rövidebb ideig tartózkodtak valamely
kezett. A vasút elküldte csomagunkat Grácba 1135 napot tesz ki. A hatalmas üstökös 1835 áp- füTaóheiye'n, 'megnézze'" az osszej
.lilis 18 in »ult uwljáfá p filü BWWWB
meg az egye
kézbesítőnk megkapta. Kár az ilyen lassú kézbe rnztató fénnyel, tündéri pompájában jött el ak- külföldi fürdőhelyek: Ostende, Alankenberg, Sylt
sítésnél eljáró alkalmazottat kir. végrehajtóvá kor s a nevezett napon szabad szemmel isiébe- Nordeniey, AbbáziaVelence(Lidó)és még egyéb.
nem kinevezni, akkor tan a nagyközönség párto . . . . . . . . . .
.
.,._TT
sereg tengert fürdő, — Nanheim, Wiesbaden.
lását teljesen kiérdemelne. A késedelmes kézbe tett latui. Akkor újra. eltűnt a világűrben s az
f tóenburg, Davos, Svájc, Lahman stb.
sítés oka a máv„ mindazáltal előfizetniük szíves
akkoti tudósok azt jósolták, hogy 1911 április Bátran tehetjük a külföldi fürdőhelyre járó ma-elnézését kérjük.
kozepéuél nem jen hamarább.— Valamivel azon- gyáruk számat 150.000 e. Meg oly szűk számi
— Gyógyszertár U iparművészeti mnzeum- ban korábban jött Woíff tanár öröme határtalan
»
<>
koronára tehetjük as
kta. A kőszeg-belvárosi gyógyszertár mű volt. midőn 1909 október 15-én meglátta az üsT J? £ ! S ! i ^
«••• , remekbe illo berendezéséről van szó, a melyet . ...
...
„,
„
.7 . '
költség es kúrára elköltenek. Hol van az az őszmég 1681-ben az ottani jezsuiták készítették tokost. Október 21-en Baninnd londoni profesz-: „eg, amit ezek külföldön elvásárolnak? — As
almafábói. Maguk a páterek bos-zu éveken át szor a Yeikes csillag vizsgáló bél látta «jelentette' Ausztriába özönlő magyarságnak majdnem fele,
a londoni Times szerkesztőségének. Az üstö- a kimutatás szerint 86,617 Stájerországba ván
dolgozlak raj-a, mikor rendtársuk Kőszegen fel is
október közepén 230 millió mértfödnyi t a ' ott pedig Rohileh is egy két gyógyítóinlett oszlatva, 1775 ben mikor még nagyobb ér kos
., . i . . . . . — ™i.
Mu.-i „
ii.-. . tezeten kivlil nincs nagyobb szabású gyógyító
téke volt a -pénznek, már akkor 4500 forintot volsagra volt a földtől g tudótok kiszámítottak,;
„gyj, „
K £ , közönségnek épp
kaptak érte árverésen. Néhány evvel ezelőtt Jenő
főherceg, a Johaniiiia rend nagymestere, akarta hogy naponta ket milliónyi sebesseggel közele-'a nyaralók ad ák. De valljuk meg: a pénztár megvenni a berendezést a r--ml házigvógyszer- dik földünkhöz. Kiszámították egy szermind azt is, cája parancsolóbban beszélt, mint hazafisága. És
tára tértére, de az akkori tul.ijilouous nem akart hogy a nagy üstökös ez ef- május 18-án lesz megy az olcsóbb Stájer faluba. Nálunk drágák
megválni tőle. Azóta berlini, párizsi, bécsi mu legközelebb földünkhöz a az üstökös és föld kös- 'skások. drága as eleiem, a vendéget zsarolmegfelelő,
zeumok igazgatói it múértú magánosok verse őtti távolság 14 tnlUÓ mértfóld less Még ez is
S L S S ^ i -V •,
nyeztek a b^reiidezés birhatás.iér', de nem sike ii
. I
, . „ , . , . ,
* . . Ezek tekintetbe vételével kell nálunk, a' fórdói
rűit nekik azt megszerezni. Az elmúlt nyáron .akkora ut^hogy egy orankuit haladó vonat kö- i
fejleszteni.
Trstyáiisziy gyógyszerész bírtokáb i került a . rűlbelül ötven év alatt fntaá be. A Halley üstö-'
— Állatok Tódelme telei. Hasznos hasi ála|
kös
kétezer
év
alalatt
28
szor
tUnt
fel
az
égen
gyógyszer ár, aki az egészet átépítteti és átala, tahik .épugy, mint hasznos vad állataink is, kikitaltjn es a régi berendezést felajánlotta az IA történet írok feljegyeztek, bogy az üslokös\ télvíz idején szorulnak a mi védelmünkre,
iparművészeti múzeumnak. Kadisics igazgató odautazóit, megtekintette a berendezést és megsze ' megjelenése mindig nagy katasztrófát hozott az 'tegyük meghat értük a nil tennünk lehet, nem
rezte azt egykorú altwien tégelyeivel, opálüve- emberiségre. A .Daily Mail? egyik utóbbi szá-jCSak szert, mivel ez emberi kötelességünk,
geivel, kócserepeível, fategelyeivel, rézmozsarai- mában ezeket a históriai eseményeket táblázatsz hanem szert is- mivel as akármily rendU haszval is o ajfeatményeívtl együtt az iparművészeti , . i.-.„„„,
,
nos állat az emberi érdekeknek kimagasló munmúzeumnak. A magyar iparművészeinek ezt a
gyönyörű emléktárgyát, il-etve tárgyait március foglalja össze Kronologiku. sorrendben ezek a s
,
MuiMkg
MUk
hónapban szállítják el Kőszegről a fivárotba, esemsnyek a kővetkezők: Knsztnt születése előtt I , , kivált tikos ut eseten lovst, ekrötngy patahol az iparművészeti múzeum földszintjén egy
a régihez teljesen hasonló helyiségben nyer 240; a rómaiak győzelme a karthagóiakon is az koitálni, bogy kisikamodásuk s felbukásuknak
min
első pun háború vége; 16S i Júdás Makkabens' megserülésák'nek utjat vágjuk és ne ŐTni,
feledjük,
dermesztő
hidegben
elfoglalja UIAUbb:
Jeruzsálemet;
87: polgárháború RómaB . . " , ^ ^ \ nehéz
havas, sikos
uton
vnpanantrr-megbsdí
ázsT még
kellő
betakarasnkrel
is.
No
ftledkeszsnk
meg
I IjelBltksléjil liiiiníH i liiH I I I I | I J I Í I I T I UUitieU
bajt; 12 ^ii.JllJigltíriflB li, nn ini.hi v
' " ' " T '
" k>pessi-kJei
pett életbe a büntető novellának a fiatalknruakra dók elleni hadjáratot, amely. Jeruzsálem pusztu pertaőrzó kutyáinkról sem, téli óljuk legyen levonatkozó része, amely főleg a 12 és 18 év kö lásával végződik; 296: Consúnthu visszafoglalja beheteleg meleg; es elérheti szalmával való bó
zötti bUnosökre hoz kedvező fordulaiot. A fiatal NsgybriUnniát; 376: s hunok betörése Iiálliába; almozassal Fordítsunk kiváló gondot hasznos oly
vadmadarainkra (nem it hangsúlyozván külön
korúak bűncselekményeit ezután doigálnss.il.pró
bára bocsátással, javító neveléssel es csupán a 531: öt évig tartó pestis Pezsiábau; 610: Moha hasznos szelíd it árnyasaink védését), amelyek
med
föllépése;
1066:
a
normannok
meghódítják
amelyek itthon telelnek és amelyek tavaszkor
legvégső esetben fogjak fogházzal sújtani. A fia
tal bknösöknek külön fogházat építenek, de ad Angliát; 1146: mássdik keresztes hadjárat; 1221: messze földről ismét visszavándorolnak hozzánk
dig is a többi raboktól teljesen elkülönítve tart Dzsingisz kán elfoglalja Perzsiát; 1878: a pápák és irtják a növényvilágnak télen-nyárnn milliárdják őket. és felettük k ülőn tanács -ítélkezik. -A Bvigrront*trjgsngának' á kezdete;' 1456: a törő-"piyi'rovar és -egyéb eHensógeit, ekként mégsem*
szombathelyi törvényszéken pénteken alakult meg kök Konstantinápoly elfoglalása ntán megfenye merhető hasznot hajtva közgazdaságunknak- Ne
sajnáljuk nevezeteseH e hasznos vadazárnyasok
as uj tanács és as első gyermekbirósagi tárgya
getik Európát, de II. Mohamed Nándorfehérvár tól télvíz idején némi esekély kisegítő eleséget
lás !. hó 31-én less.
ostrománál vereséget szenved; 1531 i a hollandi — nszialniorz-at. gabonahulladékot; — ne rös— l « m f i « özvegy Hnchthausen Frigyes
teljűk számukra védő helyekről gondoskodni, ta
ne f. hó 14 en reggel hi telén elhunyt, az agg hajóraj Gibraltárnál megsemmisíti a spanyol ba vasz időre fészkelő alkalmatosságokról. <•> feled
jirajt;
1758:
az
oroszok
betörése
Poroszországba,
matróna temetése szombaton rolt. Az elhunyt
kezvén meg. Igyekezzünk gazdálkodásunk e mun
Hnchthausen Ede kemeuesaljai takarékpénztár 1836 : politikai válság Angliában
kás ingyenes napszámosait vásott gyermekek,
Ügyvezető főkönyvelő édesanyja volt. — Ingyen Uiyr a aáziayultenyésztésröl. vadérzesü felnőttek üldözésétől, pusztításától is
— T l l r i t l gyártmányok szivar is dohány, A nyultenyesztőK országos szövetsége, (Budapest megvédeni. Ebben legáldásosabb működést a lel
tanítók időnkénti oktatatásaikkal, a helyi
valamint m. kir. postai értékcikkek darusítására csillaghegy) a házínyu tenyésztés népszerűsége készek,
pedig a vonatkozó törvények és ren
nyert engedélyt Mayer István fűszeres cseme- érdekében minden érdeklődőnek küldi ingyen a hatóságok
deletek
szigorú betartásának ellenőrzésekéi fejt
most megjelent ismertetőjét a házinynltenyészgekereskedó Celldömölkön.
hetnek
.ki.
Nagy, közhassnu misszió ez, erderaea
— A petróleum drágulása. Az Osztrák fino tésről amelyből bárki annyira megismerheti ezt minden jó liazáHaitiak síkra szállni veie. Vidéki
mítók » Petroleum árat bázis Oderberg 24,50 K- a hasznos gazdasági mellékágazatot, hogy maga állatvédő egyesületek alakításával, nindárvédó
ra emeltek fel, azonkívül 1910 Január 1 tói is belefoghat a jövedelmező tenyésztésbe. Ezt a gyermekligák szervezésével, n madarak és fák
fogva a számlázás az uj fuvanli tételek alapján kezelést is megkdnyiteték azzal, hogy jó tenyésztő napja .ünnepélyének rendez-isével, megint kivált,
fog történni. A Nyers-olaj ára állandóan szilárd, anyag beszerzését közretiti sót vagyonta'anpknak a helyi halóságok, lelkészek, tanítók ehetnek
aminek oka részaen az is, hogy » galicíai orszá ingyen is ád. A házinyulak vágását a Szövetség igen sokat kevés fáradsázgal és anya:' áldozat
gos szövetség a Peiróleának. a prágai Kredit csillaghegyi telepén, valamint húsuk árusítását nélkül. Ez irányoklian való tájékoztatás rt for
banknak és az Ausztriának néhány nappal ez a központi vásárcsarnokban megkezték; a ter duljon as érdeklődő a már vidéken fennálló 'álelőtt összesen 12 000 wsggon nyersolajad adott mékek tehát bármely mennyiségben értékesíthetők.
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latvedó egyeslilathsz, vagy al országos egyesfl- zok, kik e lappal egyidejűleg — 22 esztendő
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letbec, amely készséggé ! ingyen támogat minden alatt —: lettek az olvasó közönség kedvencei. A
!.;. n törekvést- Ez pgyesUlet cime: .Országos flrvat, mellét magyaráz, józan, komoly, a ma .
A celldömölki kir. járásbíróság, mint telek
Adatvéd* Egyesület*, Budapest. IX-, Ernó utca gyar gazdasági viszonyokhoz Illó és a mi szel könyvi hatóság közhírré eszi, hogy- a Kemenes
lemi fejlettségünkhöz" van mérve minden olyan
11-13. sz
. ... .
Tisztelt elraséUluiak szolgálatot vélünk cikke, melynek célja »z, hogy a léánynévelest aljái Takarékpénztár vójri hnjtaínnak Wernitz
tenui. ha.az országszerte előnyösen ismert Kü- befejezve, fc-z. tudós, derék bázíasszonyoltat ál Antal és neje Koloszár Eszter keaienesmagasí
köllömenti EIsö Szó'óoitványielepre, tulajdonos lítson az otthon élére. Ezeknek szánja az otthon lakos, végrehajtást szenvedők elleni I80D korona
Caspari Frigyes, Medgyes, Nagyktiküllő megye, varrott ruha. az otthon készített műtárgy dicső tőkekövetelés és j nilékni Iránti végr-hajt'isi
hívjuk fel figyelmet, mely szőlőtelep azokat is ségét eltatván olvasóit nz ingyen-szabásivek, ügyébe, a ceiM iaiölki ki.- járásbir.i-ng területén
jól és lelkiismeretesen szolgálja ki, akik a szo- munka-rajzuk minden fajtájával és az ingyen
megjelenő gyermek ujsagot,tnely- lévő Kemene-niaznsii község határában fekvő
iéfajok ismeretééin semmi tapasztalattal nem tár mgliékletképea
nek az a célja, hogy. fiatal anya!; nem csak a nem telekkönyveiért 222 sz. házra és tartozéka
sak. A cég joliiraeve szavatol arról, bogy általa gyermekek
könnyen megtanulhassák, ira az 1909 évi novemlp-r hó 12-ik Iónján' felveit
mindenki teljes megelégedésére lesz kiszolgálva hanem,hogyruházásat
fog'alkozzanak is. 'A:
— A Divat Szalent első és legszebb asz- Divat-Szalon gyermekeikkel
dus
ós
értékes
közleményeit gyö Végrehajtási Jegyzőkönyv szérűit 1200 koronára
szony-ujsagunkat ajánljuk olvasóink figyelmébe. nyörű képek, tarkítják s rendesén
két művészi becsült ingatlanra az árverést elrend-1 e ésdiogy
Minden családid a legteljesebb megnyugvással kivitelű színes . divelkép képezi a füzet tartós
vilieti he otthonába, mert e díszes kiállítású, tar-' borítékát. — A Divatszalon, kiadóhivatala Bu- a fentebb megjelölt ingatlan az
taimas és érdekes füzetekben minden kéthétben pest.-V. Iiskü-ut .5 az. mindönkiitek sziveaen
igazi Jóbarát, előtt nyitja ki a kapóját. A Divat- küld mutató számot, az előfizetési arak feltünte megtartandó nyilvános aiv'resen e'aditui fog..
Szalon oktatója, segítője és mutatója minden tésével együtt, melynek csekélysége szinte szem.
1 Árverezni szándékozók tartóznák az ingat
asszonynak, minden leánynak és a takarékosság, beszökő a lap pazar és tartalmas kiállítása mel
a szorgaloái, az otthon szeretete, megbecsülése, leit. Egész évre 12 kor. felsévre 6 kor és ne lan kikiáltási" árának 10"/.-*t készpénzben, vagy
az 1881 éviLXte. 42 §-ál»m felvett árfolyammal
a gyermekgondozás megkönnyítése és a legne gyed évre 3 korona.
számított és az 1881 évi nov.mber lén 3333 sz.
mesebb szellemi, szórakozás as, a mivel olvasóit
elárasztja. Közleményei fölött nem kisebb izónő,
a. kelt ig. min. rendelet 8 §-ában jelölt óvadékkémint Szabóné Nogál Janka őrködik és munka•pes értékpapírban a birói kiküldött kezéhez letenni
avagy azlggl évi^IjX te jg9_j_éitelinében bá
natpénzének á"'uíröT'gnríl"«TÓeges eroSyeSeS"röT
Q O Í H i t M 1 0 ^ 0 U Ü Ü i i t J U I ' H I O U Ü U O U O | J
kiállított szabályszerű el'smervenyt áftolgallatm.
Celldömölk, 1909 évi dée*mber 10 én.
Kemenesaljái k ö z g a z d a s á g i Hitelbank r. t
A kir járásbíróság, mint tkvihntósag.
áruosztálya Celldömölk
HANNIG kir jhiró
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a Magyar kir, államvasutak gépgyárának ugy a
Ganz es Tsa részv. társ. rnotorosztályának kerü
leti képviselése és mintaraktara.
Fióktelepek: Muraszombatén, Sárváron, VeszlVli

;Brénben, Csornán.

Mindennemű

Oombó váron, Sopronban, es Zalaegerszegen.

gazdasági

gépek é s

szükségleti

cikkek

raktára.
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0
0
0
0

0

Ajánlja a legjobb és legújabb szerkeszetO vetőgépeket, talajmivelő esz
közöket, csépló szerelményeket úgy motor, mint gőz és járgány hajtásra.
Állandó nagy raktár műtrágya, mútakarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs,
•kötéleemüek és mindenféle gazdesági cikkekből.

K i a d ó
v e n d é g l ő .
Devecserben, a vasúti állomás közelében levő. v a s ú t i v e n d é g l ő " 1910 évi Janim hó 25töl kezdve bérbe kiadó, esetleg örök áron eladó.
Bővebb ertestéít ad a tulajdonos: Fenyves Aulai
M*v. pályafalttgyelő Devecser.

Kit&ateris ezfiít érem Páca 1907 .'•
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Bronzérem Teízprss 1994

H E I N

M A K T O N

Székesfebérvár, Kossuth L.-nica 2 siám.
Ajánlja saját készitményU hangszereit
dus raktárát n. 111.

u».> i;

Tisztelettel van szerencsénk a m. t épitetö közönség b.
sára hozni, hogy Celldömölkön

épitési irodát és
0
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o
o
o
o
o
o
o
o
c
0

o

__ . . Elvállaljuk mindennemű gazdasági épületek és bérházak tervezé
sét a legkényesebb ízlésnek tnegfelelőleg a legmodernebb kivitelben;
úgyszintén ezeknek természetben való kivételét, valamint körkemencék
építészet, csatornázások, átalakítások éa tatarozási munkálatok otkészité
sét a legjutányosabb árban.
A készítendő munkálatok szakszerű és' pontos kivitelééit az épí
tészet terén eltöltött hosszas gyakorlatnak kezeskednek, —f egyedüli
tótőrekvésOnk oda fog 4rányulni, hogy a n. é. épitető kOzőnség 1 e gk é n y e s e b b igényeink is megfelelhessünk.
A m. t. épitetö közönség szíves pártfogását kérve maradtunk.
kiváló tisztelettel
V

Horváth

Testvérek

kőműves mester építési ssWbeik
CelldSmölk, Dömölki-utca.
Schleiffer bas.

o
0
0
0
0
0
0
0

Cimbalmok:
Patai nélkül
60 kor.-tól felj.
Pedállal (szalon elmb.)
120 .
. ,
H a t é-<rl J6t£Ui».
Zongorák:
l i n s a •. i - '
600 kor.-tél felj.
Pianine
500 .
Harmommnok
140 . . .
Hangszerek részletfiizetésre is kaph:
tók Mindenenmtt hangszerjavitágok szakszeröen és lelkiismeretesen eszközöltetnek
Régi hangszerek megvetetnek ég becseréltetnek. Az összes hangszerek alkatrészei
kaphatók ••• .'.
Kitüntetve ezüst érem Pécs 1907
Bronzérem Veszprém 1904.

O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 «
Nyomtatottt a kiadótulajdonos .Vörösmarty'-könyvnyomda és hírlapkiadó-vállalat gyorsaajtóján Devecserben 1910.

