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Elmúlt a dal.
Szomorú ország ez a mi hazánk na
gyon Elmujr a dal, kipusztult a jókedv.
Valami fásultság és csüggeteg mélabú
szalon a kedélyekre. Mintha lassanként
uujalá ne
hezednék mindnyájunkra.
Houy milyen nagy a mi szomorúsá
gunk, azt csak az olyanok tudják kellően
megítélni, akik látták és ismerték a ma
gyar társadalomnak azokat a vidám nap
jait is, amikor vig zené zendült, kehely
összecsendült.
N 'tn is oly.tn régen volt, mindössze
huszonöt-harminc esztendeje. Palotákban
éi- kunt hókban, uri lakásokban és paraszt
bá/tiklmii örökös tanyája volt a gondatlan
jókedvnek. A nótázás úgyszólván állandó
vo t mindenütt. Az uri nép is dalolt, a
c endnep ajkáról is egyre hangzott a vi
dám élet, a munkás ember is nóta mel
lett végezte a maga napi robotját. És
Bzinte keresve kersték a jogcímet a mu
latozásra. Névnap, születésnap, keresztelő
lakodalom, szüret, mind alkalmas volt a
vidám társaságok összehozására és bizony
jókedvben az öregek sem maradtak hátra
a fiatalok mögött. Akkor még igazán a
cigányzene és & népdal hazája voltunk.
És ime, apránként minden megválto
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zott. Az idősebbek lelkéből szinte észre
vétlenül kiröppent a vidám derű, a fiata
labb generáció pedig kora vénségnek kedélytelenségével jár-kél a világban. El
tűntek a kedélyes társaságok, nincs többé
.sírva vigadás, mert tulajdonképen ma sehogysem vigadunk. A vig ének á régi
kedv hiányzik otthonunkból.
Máskor is élt nehéz napokat a ma
gyar, hiszen szomorú a magyar nóta há
romszáz esztendő óta ! A sötét nehéz na
pokban is szomorú volt a nóta, de volt
Apáink és anyáink a mult század ötvenes
éveiben óvatosan bepárnázott ablakok
mögött jöttek [össze családi ünnepekre,
mert ablakukra titkos poroszlók jártának
hallgatni beszédük beárulás végett, de
azért összejöttek és szivük keservét nó
tában öntötték k i . Pedig akkor bőrtönbe
kerültek azok, akik hazafias dalt mertek
énekelni. Mégis szólt a dal, a fájdalmas,
merengő. Szólt mert lélekre semmitéle
hatalom sem rakhat bilincseket. Haj I mi
csoda rettenetes lelki átváltozásoknak
kellett [.itt végbemenni/ hogy lelkünkből
kipusztulnak immár a nemes hevülések.
Ne mondja azt nekem senki, hogy
ez szomorú és kietlen hangulat általános
vonása a mai korszaknak. Nézzünk széjjel,
gondolkodjunk. A francia pajzán jókedve

ma sem változott, az olasz ajkáról nem
szűnt meg ömleni a dal, a német is ví
gan jodliroz, 8 a szerb, a román a maga
külön hazájában ma is hangoztatja vidám
nótáit. Csak három,
ajbjénttttg
nemzet van Európában: a muszka, a len
gyel és a magyar!
Én nem keresem, kik okozták és mi
vel idézték elő ezt a fagyasztó szomorú
ságot. De azt tudom, hogy nincs szeren
csétlenebb nemzet annál, amelynek ajká
ról elmúlik a dal. Azt is tudom, hogyha
van még nemezis és ha van még bíró a
felhők felett, akkor rettenetesen megkell
bünhödniök azoknak, akik, boldogtalanná
tették ezt az egykoron vidám nemzetet és
beleplántálták szivébe az életöröm helyett
a fásult rezignációt és a néma bonbánatot.

ainmnrn,

Népies állattenyésztésünkért.
A földmivelésügyi miniszter a minap
nála tisztelgő gazdasági felügyelőknek
sürgős feladatává tette, hogy vegyék mun
kába az elhanyagolt községi és közbirto
kossági legelők jókarba helyezését, illetve
a hol egyáltalán vagy pedig elegendó
legelő nincs, támogassák az érdekelt gaz
dákat a megszerzésében. Ez intézkedés
sokkal közvetlenebbül érinti a vidéki, de
főleg a falusi lakosság érdekét, semhogy

nalat s fél délelőtt összevásárolt sütött-fözött azt
Ez, türelmes olvasóm, az én egyszerű fel
délben a megéhölt gyomrok egy félóra alatt el fogásom szerint az élet melyért ugy gyűrik, lök
költsék. Ebéd után a gyerekek újra kezükbe ve dösik, tapossák egymást as emberek, mint mikor
szik a tankönyvet édes anyjuk házi teendői után a színházban elkiáltja valaki, hogy: tűs van I —
Az élet
lát apa pedig ismét elmegy egy másik hivatalba, s megkezdődik az iszonyú, halálos tolongás kife
hogy délutáni mellékkeresettel gyarapítsa szerény lé. .Mert odakint, oh, a terhes, fájdalmas, de a
Irta; ZSOLDOS LÁSZLÓ.
.
jövedelmét.
Az ügyvéd fölkel, délelőtt tárgyalás puszta emésztésben és alvásban is ragyogó, szép
Mily furcsa az emberi élet I Születünk és ra jár, délután
fogadja, este "poréit élet idebent pedig a szenes halál J
Z.—
amíg felnövünk, szüleink fáradnak érettünk, aztán tanulmányozza, azügyfeleit
orvosnak soha sines megha"f~~ —~És_ez itt
»i a uvoiuoiult már kllze^
mi dolgozunk magunkért, vagy megint nemsoká tározott pihenő ideje,
a
katona-pedig
csak
az
ra - családunkért, 8 gyermekeinkért is. Emellett már békében semmi hasznosat sem végez — haj lebb van a kijáráshoz . . . meg megelőz 1.. Nem
pedig szüleink is, mink is folytonosan másnak naltól délig, néha estig, sót másnapig lót-fnt, vív Átgázoltam rajta, és istennek hála, a fojtó füst
bőt kint vagyok a ssabad levegőn Ö .szegény*
húzzuk az igat, hogy megszerezzük nekik a ma
nyargal, menetel, a tanárt a tudományos em (már nem nyomorult többé, mert nem áll ás
guk szeiiemi, erkölcsi vagy anyagi hasznát Ma lő,
bert,
művészt
elfoglalják
a
tanítványai,
avagy
a
gunknak és mieinknek pedig — röviden mondva tudományok és a művész mestersége, az üzlet utamba) odaégett, de csak nem áldozhattam fel
magamat értei? . . . Ugyebár, türelmes olvasóm,
a mindennapi kenyeret Lehet az a kenyér árpa
meg vállalkozó még éjjel is azon töri a ilyen varázsa van az életnek?
lisztből, lehet az a kenyér finom, puha kalács: ember
tejét,
hogyan
lehetne
még
hasznosabbá
tenni
a
Gondolkozni szeretnék rajta, ha tudnék,
mindegy, mindakettő elfogy, elszárad, njat kell holnapot — Miér ? Hogy napközben i és család
venni helyette, s tovább kell dolgozni érette ha ja ügyéin, éjjel pedig, La léüetwigell, atnojanak.
az ukaf Nem luilum
tovább akarunk enni.
•—
~—
de látom a történelemből, hogy csak a nagy lel
látok
politikusokat
minisztereket
uralkodó
kek
tudnak
fájdalom
nélkül
megválni az élettől.
Látom a szegény munkást, ahogyan kora
reggel siet a gyárba, műhelybe, mezőre s fárad kat, milliomosokat, akik szintén egész nap, reg Mert a kicsinyek öngyilkossága nem megváltás,
kesó e.-tig. — Miért ? Hogy időközben ehessek s geltől estig dolgosnak, bíbelődnek, törik a fejü csak menekülés egy lehetetlen helyzetből, mely
estere kimerülten hazatérhessen aludni, amikor ket, megint örökké csak azért, hogy egyenek, 8 a nyakukba szakadt
legalább gondját feledi néhány órára. Látom a ha pihenni akarnak, pihenjenek. És még aminek
A minap kintjártam a közvágóhídon: a b arhivatalnokot amint reggel már hetedfel órakor nyűge alól az utolsó napszámostól kezdve a leg mok siralomháza ez. Az emberek közül uem min
fólkei az egész család, hogy az apának ideje le hatalmasabb földi urakig senki sem tudja felsza denkinek adatott meg, hogy halálából idegenek*
gyen megreggelizni s átfutni a lapot aztán fül; badítani magát: hogy gyűlöljenek, szeressenek nek is — erkölcsi, vagy anyagi hasznuk szár
a családfő a várba — hova a ministeriumba, és csalódjanak, hogy kisebb nagyobb gyönyörökre mazzék : csak a vértanuk, jótékony célokra hagyerekek az iskoláim, a szegény nagyságos asz- találjanak, s aztán kiábránduljanak belőlük, és gyatékozó gazdagok és a közveszélyes gonoszte
szony pedig,\ha jó gazdaasszony akar lenni, ki a csömört érezzenek tőlük, hogy amigfiatalok,re- vők ezek a kiválasztottak. A többi ember meg
piacra, a vásárcsarnokba, aztán a gyerekek ta mélyjenek, a a mikor megöregedtek: emlékez hal, s legföljebb övéi örökölnek tőle valamit:
nulnak, az apa dolgozik délig, az asszony pedig zenek és rettegjenek a haláltól, vagy várják a fekete fátyolt vagyont vagy, adósságot Nos a
-hazaérvén a csarnokból, kezébe veszi a főzőka- halált
jámbor vágómarhák többel dicsekedhetnek; a
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ne kellene vele behatóbban foglalkoznunk
...,'l^^az.''or«sá* l e g t ^ ' y i d é k é f t ugy
Varmegyénkben i is jtalóságos szégyenét
alkotják a kijzlegelók a mezei gazdálko
dásnak. Alig van az prszágban közlegelo
mely a javításnak, g^ndoaáanak, egyszó
val okos Igazdaságí kezelésnek mégcsak
a színét .is Játtá .yolnaj, Igaz, hogy a leg
rosszab legelő , is többet ér, mintha egyáltalján nincs; de nagyban és egészben a
a meglevő közlegelük sem tudnak egész
ben megfelelni tontos hivatásuknak. Pe
dig ami viszonyaink kőzött az állatte
ny észt és, de főleg [a kisgazdák és birtok
talán falusi lakosok állattenyésztése a
;

és véletlen mulasztásokat pótolja most az
uj f'öldmivelésQgyi minisztérium fent em
lített .rendelkezése:: Kívánatos, hogy e
rendelkezés végrehajtásában ne csak a
gazdasági fel ügy elók és közbirtokosságok,
de a helyi élet összes vezetésre [hivatott
tényezői is i közremunkáljanak. A dolog
természetesen nem fog rögtönös eredmé
nyeket fölmutathatni. Századok mulasztá
sát, nem lehet egyezerre pótolni és igy
a közlegelők kimerült talaja, elsilányodott
növényzete, általánosan elhanyagolt ke
zelése sem fog egykettőré ideálissá vál
tozni. De bizonyos, hogyha évenkint csak
egynéhány közlegelő kerül egy egy vár-

zött javítás és kezelés alá, néhány év
alatt nagyot javul gazdasági életünk mér
lege, Hiszen a két — három millió bodnyi legelőknek csak becsületes kezelése
is mindjárt husz — harminc millió koronával gyarapítja a gazdasági hasznot. Az
HlHKSEel l?m^ ^e^S5F^5zTeg^ pedig sokszorosára rug ennek -z összeg
gelóink jókarba hozatala és a hiányzó te nek, a mit legelók jókarba hozatala,
rületek pótlása lesz az eredménye, prak vagy pótlása az állatok számának és ér
tikusan . veszi munkába nemcsak állatte tékenek gyarapításával eredményezett.
nyésztésünk fejlesztését, hanem a falusi Érdemes
tehát
ezzel
a dologgal
élet gazdasági erősödésének, tehát szoci komolyan foglalkozni és alig szerezhet
ális békédnek biztosítását is. A mai álla magának bárki is nagyobb érdemet, köz
pótot, amelyek közepette a közlegelók ségénél szemben annál, mint aki értel
rosszasága vagy hiánya a szegényebb ele mes gazdaember létére odahat, hogy a
mekre: nézve lehetetlenné teszi az állat közlegelók megjavításának és helyes ke
tartást, kihat népünknek nemcsak anyagi zelésének gondos és aprólékos munkája
állapotára, de .táplálkozására, tehát testi mentül előbb meginduljon. Annál inkább
és lelki egyensúlyára is.
meg kall és meg lehet ezt tenni, mert
A magyar törvényhozás már 1907-ben ahol ez a munka túlságos nagy költség
megalkotta az állattenyésztés állami támo gel járna, az állam méltányos segítsége
gatásáról szóló törvényt, melyben módot is igénybe vehető. Természetesen a gaz
adott arra, ;hogy a falusi kisgazdák ugy dasági felügyelőknek lesz a gondja, hogy
a legelő javításánál, mint megszerzésénél az állam csak érdemes munkát támogas
is igénybe - vehessék az állami segítséget. son, de az ilyen munka aztán mégis kap
Ugyan e törvény amikor a kisebbek ki- ja a támogatást. - ' '
Tételével minden .vármegyébe egy gazda
Ha statisztikát vezetnénk az egyes
sági felügyelőt állított, gondoskodott a községékben ' mutatkozó békétlenség, sőt
» végrehajtását mozgató helyi szakköze számos kivándolási eset okairól is, az a
gekről is. A törvény végrehajtását a statisztika elég nagy számokkal utalna
közbejött .politikai
jóformán meg
arra, hogy hány ember.gazdasági exisz
akasztották. Az igy származott hiányokat tenciája ment tönkre azzal, hogy marhája
rajta as elméleti tudósok, hogy kell
e a jö állattenyésztéshez legeld vagy sem,
annyi bizonyos, hogy a mi népünk közle
gelo nélkül kellő mennyiségű marhát tar
tani, egészséges "és további tenyésztésre
alkalmas állatokat felnevelni nem tud.
=

=

í

kiszorult a közlegelőről, vagy semmikép
pen sem tudott legelő-területhez jutni.
Igen sok községben valóságos harc folyik
a legelóért. Mind ez pedig nagyon termé
szetes. -A legszegényebb ember látja é s
tudja, hogy egy-egy állat felnevelése, vagy
pláne as állattenyésztés minden évben
biztos és bő hasznot ad. Tehát' mindenki
igyekszik egy-egy állatot tartani, de ez
az igyekezete meghiúsul, ha nincs olyan
legelő terület, ahol az év hét-nyolc eny
hébb hónapján az állat eléljen és növe
kedhessek, A szociális béke barátainak:
szempontjából tehát igen fontos tényezők
a közlegelök. Közgazdasági tudósaink
pedig azt mondják, hogy a uagy export
képességű, tehát igazán nagy világpiaci
jelentőségű állattenyésztés számtalan jö
vedelmező iparágnak az erős alapja é s
e szerint sokszorosan hat az ország gaz
dasági gyarapodására. Mivel pedig a né
nin tenyésztés iavarészhen a, Jfflzleyelőkra
támaszkodik, minden megjavuló vagy
megszerzett legelő terület egy egy lépést
jelent állattenyésztésünk hasznos fejlő
désére nézve. Okosnak és helyesnek kell
tehát' elismernünk az uj földtnivelésügyí
miniszter szóban levő intézkedését, mely
ben nemcsak praktikus közgazdasági ér
zék nyilatkozik meg. hanem meleg érzés
is falusi földmivelö népüuk gazdasági
boldogulása iránt.
'*

.Renddésszerflen készült*
átmeneti kabátok
íeföliők . \

utcai ötönyök

i l egy-egy keserves bégesse! fogadva, vagy bo
gostól kísérve, ide-oda ődöngtem, egyszer csak
megálltam, egyik kis rekesz előtt. A rekeszben
erős, fehér, szőrű ökör állott, izmos, nagy fejét a
főidre konyítva, mialatt fehér farkát csöndes
megadottsággal csóválgatta lassan jobbra-balra.
i — Istenem, — gondoltam és (bocsáttat a
hasonlatért, de hisz tulajdon képpen én magam
is ember vagyok) önkénytelenül ig az ember
sorsa jutott az eszemI -tstenenr, égy szegény,
taglózasra szánt ökör
Az állat, mintha megérezte volna hogy rész
vevő sziv van a közelében, most fölemelte a fe
jét és hatalmas nyakát visszafele fordítva, sze
mében valami kimondhatatlanul egjügyü .fájda
lommal tekintett rám.
— Buu! — szélalt meg azután mély bődüléssel miközben (éh hisz lehetséges, liogycsupin képzelődtem) nekem ügy rémlett, mintha a
böüésének valami különös értelme volna. Mintha

kérdezett volna tőlem valamit:
" • — Lássa, uram hova jutattam ?
— Látom, — bólintottam némán a fejem
mel. —Szomorú sorsra jutott szegény barátom
(mert hiszen csak lehet barátom, nemde, akinek
a húsából élek?) De vigasztalódjék . . .
Az ökör közbevágott:
- - Öh, (valőszintt. azonban, h-0gy_most sem
Bzólt-égy értelmes arót sem s -most is csak ugy
bőgött, mint az imént s a miként neki tudnia
adatott) minek éti nekem a vigasztalás, uram?
Tudom, hogy micsoda sors vár rám, ugyanaz
ami többi barátainkra, a akik hallja ugyebár itt
is, amott is, minő keserves bégessél várják a
maguk végzetét, mely közös mindnyájunkéval.
Anyámból tejet fejtek, ebből vajat, turőf, sajtot
készítettek, apám igaz hogy felöklelt egy csor
dást, de én. jó uram a világon «nh» « légynek
sem ártottam, még azt is hagytam, hogy csak
ugy hemzsegjen a testemen sok légyaz istálló
ban. Es mégis uram, most kivégeznek, mintha
gonosztevő lettem volna. Semmi örömöm sem
volt az életben, aram, s borzasztó, hogy még az
elmúlásom is ily szomorú:
Igazán megesett a szegény állaton a szi
vem s meleg részvéttel kapargattam meg a
szőrét.
..... ....
.
— De — kérdeztem bizonyos ámulattal —
d». ba semmi örömöd sem volt nz életnen. öreg
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meddigi éltek, megfejik, vagy i gavonásra foghat
ják őket, mikor {pedig letaglózták éket, húsukat,
bőrüket, belüket mind-mind fölhasználjak a gya
korlati érzékű embeiek. Hogy a levágatás kelle
ni es-e nekik, vagy sem, azt természetesen senki
sem kérdezi meg tőlük, mert hiszen a vágómar
hának nem az élete érdekel bennünket, hanem a
husa, bőre, bele és egyéb értékesíthető részei.

'.- '.

akkor minek búsulsz ? hogy itt kell hagynod ezt
a világot ? Mi az, ami vonz ? mi, ami visszatart,
hogy : éh, élni, maradni akarok, nem akarok
még kimúlni, mint a többi szerencsétlenek! 10
az, mondjad meg ezt szegény állat
Az ökör, milyen^ furcsa dolog is ez, el
fordította tőlem a fejét és megint csak mólyen,
elhalóau keservesen .bőgött, egyet
.- •..<
Aztán jámbor tekintetével ismét rám
zett, ezúttal .olyan értelmesen, hogy mindent
egyszerre megértettem.
—' Igen, as élet mégis megadja neked.hogy
legalább bőghess, ha szenvedsz. Mig a taglalás
után.,..
És hirtelen, mint a villám, az eszembe rik
kant, hogy az emberek kőiül is az utolsó pária
is , hogy ragaszkodik ösztönszerűleg az élethez,
a melyben, tudja, órai, hogyha mást nem. leg
lább szenved.
Ott hagytam a szegény párát s a vágóhoz
vetődtem . . . Éppen egy letaglózott ökröt emel
tek el a legények.-Üveges ezeme véletlenül rám
meredt s én borzalommal olvastam belőle a pa
naszt, hogy :
— En nekem már szenvedni sem lehet I
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adtak be valamennyi főszolgabíróhoz, hogy _ a pénzügyminisztertől kérelmezni fogják. Keres
maguk hatááskörébeu a mozgalmat támogassák kedőink természetesen örülhetnek e mozgalom
és ez ügyben pótló előterjesztést tegyenek a vár nak, mert az említett jutalékok miatt sok és bo— Szabadságonnep Celldömölkön. Szép Ün megye alispánjánál.
szantó zaklatások vanak kitéve a pénzügyőrök
nepély folyt le a hagyományos szokáshoz hűen
.
— Fáy Szeréna Sárváron. Kiss Árpád szín részéről.
-Celldömölkön a mait vasárnap. A hazafias Ün
A legcélszerűbb húsvéti ajándék. Nem
nepély színtere a temető volt, ahova a függet igazgató, aki társulatával jelenleg Sarvárort a
lenségi 48-as kör és kath., legényegylet tagjai közönség osztatlan nagy pártfogása mellett mű sokára bekövetkezi á tavasz legszebb ünnepe, a
zászló alatt vonultak ki nagy közönséggel egye ködik, csütörtökön és pénteken elsőrendű műél húsvét Ilyenkor minden családfő meglepi hozzá
temben. A legényegylet énekkara előadta a hym vezetben részesítette az ottani szinpártoló közön tartozóit valami szép ajándékkal. A mat modern
nnszt, utána Csempézz László szavalta .Március séget. Ugyanis Fáy Szerénát » budapesti .Nem és számító korszakban az ajándékozásnál is te
zeti Színház kiváló és'ismert nevű művésznőjét kintetbe jön azonban, hogy az illető ajándéktár
15' c. alkalmi költeményt, remek előadását
célszerű és maradandó'legyen. Kétségtelen
közönség is megéljenezte, majd Porkoláb Mihály sikerült két vendégszereplésre megnyerni. A mű gyak
hogy mint ilyen ajándéktárgy legcélsze
dr. a függetlenségi kör elnöke szép beszéd kísé vésznő csütörtökön az .Otthon., Sudermaun ha pedig,
egy zongora, hnely egyúttal a legszebb la-'
retében helyezte el Virághalmi Ferenc 48-as tásos színmüvének Magda szerepében, pénteken rűbb
kásdisz
is.' De ' zongorákat és pianínokat nem
honvédszázados sírjára a függetlenségi kör és a pedig .Remény, c. Heyettnaus hatásos tragédi mindenütt
vásárolhatók és tényleg csakis ott vá
kath. legényegylet babérkoszorúját Utánna a ájának Johanna szerepében lépett fel. Az iílusz- sároljunk, ahol minden tekintetben megnyugtató
kath. legényegylet énekkara-a-szózatot énekelte trisz művésznő fellépte iránt ugy a város, mint garanciát kapunk. Mint ilyen elsőrangú céget
és a szép ünnepély véget ért. A 48-as kör tag a vidéki közönség köreiben érthető érdeklődést ajánljuk olvasóinknak Keresstély-mlnta zongora
jai a Szarvas-féle vendéglőben bankettet rendez tanúsított Kiss Árpád színtársulata különben termeit (Budapest VII. Váci kiirnt 31 ) hói aaját
tek kedden este, amelyen mintegy 50 tag veti ma fejezi be sárvári működését, ahol szezonja gyártmányain kívül a világ összes zongoragyárt
részt. Ur. Porkoláb Mihály elnök és Dr. Géfin ugy erkölcsileg, mint anyangilag"nagyon jól si mányai a legideálisabb kiszolgálás mellett szerez
Lajos, valamint Sokorai Elek pobárköszőntői mel került. Szinrehozta az idény legjobb újdonságait, hetők be. .Felvilágosítással készséggel szolgál a
lett Montz vasúti szolga is mondott se füle, se melyekben a társulat jó erői: Kiss Árpád, K. cég és árjegyzéket ingyen küld.
farka beszédet amelynek csak nagy hahota mel Kövi Kornélia, Szécsi Emma, Németh Anna Kor
lett szakdt vége. A bankett csak éjfél után egy da Sándor, Ernyei Emil, Szátó Jenő és Kuhn De
— A íővárosaak egyik legfontosabb egész
zső minden alkalommal valóban dicséretes játé ségügyi
órakor ért véget
intézménye dr, Batisfalvy István Zoltán
kot produkáltak.
egy.
tanár. Pest vm. t főorvosának az operatív
— Magyar név. Kiskora Giitzl László já
és müfógáseat specialistájának fogorvosi intézeted—
A
színészek
érdekében.
Hivatalos
írás,
Doaháxai lakos nevét belügyminiszteri engedély körrendelet érkezett a héten, a vármegyéhez -a
színeszek ero'etebéh. Ás m k jele ez a körren linók mondható ilynemű intézményének, mélyben
— Három vármegye csalója Jó fogást esi delet a színészek bohém mestersége is beleil évtizedeken keresztül száz és százezer fogbeteg
nált a j házai csendőrség 9-éa. Kézrekeritette leszkedik már a bürokráciába. Bezerédj államtit ség kezeltetett, csakis e célra átalakított helyi
Weisz Pál bakonytamási csavargót akit három kár intézett körrendeleteit as összes vármegyék ségei s közegészségügy és operatív kívánalmai
vármegyében keresnek apróbb csalások miatt hez és ezek során Vasvármegyéhez is, amelyben nak megfelelően a legmodernebbül vannak be
Vas, Zala és Somogymegyét bejárta Weisz azzal figyelmébe ajánlja a törvényhatóságoknak a szí rendezve. Rendelés az igazgató személyes közre
a mesterséggel, hogy olcsó ároa^ .eladott hiszé nészek nyugdíjügyének olyan irányban való fel működésével reggel 8-tól este 7-ig. Az intézet
keny embereknek aranygyűrűket, azzal, hogy visz karolását, hogy a színészek nyugdijalapja javára laboratóriummal éstechnikaiműhellyel van bszazafogja tőlük váltani az aranygyűrűket, csak ad a közönség körében a kezdeményezendő akciókat szekötve, hol a legjobb rendszerű műfogpótlások
janak rá pár koronát Persze, mindenütt, amerre a vármegye a magyar színészet sajátkörében is készülnék és minden kellemetlenség nélkül he
járt, később kiderült hogy azok a bizonyos arany támogassa.
lyeztetnek be. Mérsékelt árak. Levelekre as in
gyüriik rézből valók. Az üzlet egészen jól jöve
tézet készséggel válaszol.
— Vásár-változás Jánosh izán. A kereskedel
delmezett, mert Weisz elegáns ruhában, valódi
aranygyűrűkkel a kezén, bazalt Jánosbázán és a mi miniszter értesítette a vármegyét, megenged
gavalléros uri.-.nberrt) senki sem merte volna te, miszerint a jánosházi tavaszi vásárt, melyet
155/1910. tkv
feltenni, bogy csaló. Csak amikor egypáran kons március 19-én tartanak meg, ezídén kivételesen
tatálták a vásárolt gyűrűkről, hogy azok közön márius 18-án lagyen megtartható. A vásár lefoárverési hirdetmény kivonat
lása
várakozáson
felül
sikerűit,
a
nagy
forgalom
séges rézkarikak és amikor igy közel 50 koro
A celldömölki kir. járás bíróság, mint telek
nát keresett a gavalléros csavargó, akkor tették csak előny volt a nagy keresletnek.
rá figyelmessé a csendórséget amely felismerte
— A javaláj utján. Egy fogházfelügyelő sza könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Finta Samu
benne a hirhedt csalót, letartóztatta és bekísérte badon bocsátott - egy rabot aki báromhavi fog alsósági lakos végrehajtatónak Finta Sándor je
Celldömölkre a járásbírósághoz.
házbüntetését szabályszerűen leülte Közben be lenleg, ismeretlen helyen tartózkodó volt alsósági
szédet intézett a szabaduló emberhez és lelkére lakos, végrehajtást szenvedő elleni 258 kor. tőke
— HoBvédpóttartalékosok behívása. A hón kötötte, hogy odakint az életben jól viselje ma és jár. iránti végrehajtási-ügyében a eelldömöki
védelmi miniszter értesítette a katonai ügyosztá gát. A mikor a szép beszédét bevégezte a fogoly kir. járásbíróság területén lévő az alsósági 530
lyokat b gy az 1909 évben besorozott honvéd- csak tovább állt és várt
sztjkvben, A f i sor 1755 hrsz alatt foglalt á sági
póttartalékosok, a kik a tnult évben nem voltak
— Nos, mire vár? — kérdi a felügyelő." középhegyen levő széllé és présházból álló ingat
beniva kiképzésre, március 29-ére tartoznak be
— Oh, jó uram, beszéljen ön tovább, mon lanból Finta Sándor végrehajtást szenvedő B. 2.
vonulni 8 heti kiképzésre. A behivójegyeket rö da meghatottan a rab.
alatti' fele rész illetőségére 690 kor. és az ugyan
videsen ezétküdik.
— Miokból beszéljek én tovább? Hiszen azon tjkvben l.Y..spr, 30" "és 343 hrszám alatt
felvett
udvi
biró 122 sz. hasból s
megmondtam, amit jónak láttam,
— Sziaigazgató nana. Fehér Vümostl i mindent
. táposztásból ájlé In—Oh, jó uram, szólott reszkető hangon a a sseller ki
múlt évben társulatával nálunk is működött rzIn iszabaduló
gatlanok
B. 2 alatti Finta Sándor felér
ember,
három
hónap
óta
nem
ittam
igazgatót súlyos veszteség érte. Felesége Rónai pálinkát. És önnek . olyan,kellemes,- olyan vonsé rész illet
.Erzsi, a jeles drámai színésznő-e bő 7-én Mar pálinkaszaga
kiállási arbaú
rereBt elrendelte es hogy fenvan! '
•calibar (Somogy m.,) meghalt Férje és két gyertebb met
meke gyászolja.
árverésen
— Elnapolt tárgyalás Még a mult évben pon észrevette, hogy több értékes tárgya eltűnt. községházáná
történt, hogy egy Győrött tárgyalt sajtópor ükben A cselédre gyanakodott és hogy e gyanújának eladatni foi
alaposságáról
meggyőződjék,
azonnal
átvizsgálta
1
dr. Marton Adolf jánosházai orvos és Kemény
Simon tanító kibékültek -az esküdtszék előtt Bé a cseléd holmiját. Legnagyobb meglepetésésére 1 an kik
kekötés ntán dr. Marton. Adolf a , janosházai ál nemcsak a keresett tárgyakat, hanem azonkívül as 1881 év
lomáson összeszólalkozott Kemény Simonnal és még egy " csomó fehérneműt, Selyemblúzt, alsó- számított i
ilöltóv
a rágalmazó állitások egész özönével árasztotta szoknyát is megtalált A nagyságos asszony meg a. keif ig.
i birÓÍ kiküldött kezéhez letenni
«1. Olyan dolgokat állított róla, melyek valódisá lepetése' annál nagyobb volt mert rendithetlenul pes értókp
I LX te 189 $' értelmében bá
guk esetén Keményt, mint tanítót nemcsak köz- megbízott a cseléd hűségében.
A nagyságos asszony leányaival haditaná
rnál előleges elhelyezéséről
megvetésnek tennék ki, hanem bűnvádi eljárást
elismervényt átszolgáltatni.
vonnának magúk után. Följelentésre a sshelyi csot tartott, hogy hogyan járjanak el a hűtlen
10 évi január 30 án.
kir. ügyészség hivatalból megindította a meg cseléd ellen. Végre is megállapodtak abban, hogy
Celldö
tkvihatóság,
torló eljárást dr. Marton Adolf ellen, skit rágalma feljelentik a leányt és a napa fog a dologban el
A kir já
HARTHA kir. jbiró
zás miatt tegnap akart a szhelyi törvényszék bün járni. Szinte végszóra Megérkezik a papa és
tető tanácsa elé a vádlottak padjára ültenni. Mar azonnal bevonják a hadi tanácsba. Megdöbbenés
ton Adolf dr. azonban orvosi bizonyítványt küldött sel kiált fel a hás ura:
As isten szerelméért, ne tegyek ilyent.
maga helyett a tárgyalásra, jelentvén, hogy beteg.
Csak nem ment el sz eszetek, hogy tanúként a
A törvényszék a tárgyalást elnapolta.
.bíróság előtt, szerepeljetek ? Minek nektek ez a
*
» - | | i i | i f t i i i i T ITiiijJŐIiil f '
"V|r*"V Mányi
Béged személyzete egyesit
egyesü-1
gédjegyzól és" községi Begéassemélyzete
Az anya és a leányok respektálták'a papa
A Hsbirtokosok Országsa Föld
létbe tömörültek, hogy nyomorúságos helyzetü szavát Hogyne! ü csakj tudja mit beszél, mert
hitelintézetének Győri Kirendelt
kön igy segítsenek valahogy. Az egyesület most hiszen ó királyi ügyész a törvényszéknél.
a vármegyéhez fordult azzal,' hogy szabályren
sége révén lölpbirtokosok már
Pénzügyőrök él kereskedők. Olyan moz
deletben történjék gondoskodás az ő tisztessé
800 koronától kezdve 4'/.7o-os
ges megélhetésükről. A segédjegyzők önálló galomról adunk bírt, amely — a mennyire uj a
munkakört és ennek megfelelő 2000 korona dí maga nemében — annyira örvendetes kereskedő
törlesztéséé kölcsönhöz juthatnak
jazást és lakást stb. kérnek. A minősítéssel bíró ink szem pótjából. A mozgalom a pénzügyőrök kö
Közvetítési 11] nem számíttatik.
községi írnokok számára pedig 1200 kor. lizetést rében van keletkezőben s arra irányul, hogy a
lakbért és korpótlékot kér az egyesület Ezenkí tettenérési és külön jutalékok eltöröltessenek.
Drágább kölcsönök előnyösen
vül e tisztviselők számára is nyugdijigény-meg- Óhajuk as, hogy ne legyen olyan lealázó kerese
állapitását kérik ászai, hogy a közigazgatás szol tük, mint a milyent a tettenérési jutalékkal ma
konvertáltatnak.
gálatában eddig eltöltött évek a nyugdíjba be- guknak szerezni kénytelené*," dé ehelyet olyan
Teszámitandók. A vármegyei községi alkalmazot rendes javadalmazásuk legyen, minden mis álla
tak nevében ez ügy érdekében most Herceg Ede mi alkalmazottnak. Hogy est elérhessék, késsek
és Jaazaó Kálmán, as egyesület vezetői kérvényt önként lemondani a jutalékról és assk eltörlését |
Ú J D O N S Á G O K .
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Építési iroda
Tisztelettel van szerencsénk a m. t. épitető közönség b. ludomá
sara hozni, hogy Celldömölkön

amerikai aima é»J
g y ö k e r e i veszökei
különféle fajokban|
szállít, fajtisztaaágert jótálva, Iegö.usabb v á l a s z t é k b a n
a m á r évek óta elsőnek é s
/egmegbizhatóbbnak
ismert:

_____

ELSŐ

KŰKflLLŐBESTI

épitési irodát és vállalatot létesítettünk.
"

Elvállaljuk mindennemű, gazdasági épületek és bérházak tervezé
sét a legkényesebb ízlésnek megfelelóleg a legmodernebb kivitelben;
úgyszintén ezeknek természetben való kivételét, valamint körkemencék
építészet, csatornázások, átalakítások és tatarozási munkalatok elkészité
sét a legjntányoiabb árban.
A készítendő munkálatok szakszerű és pontos kiviteléért az épí
tészet terén eltöltött hosszas gyakorlatnak kezeskednek, — egyedüli
-tótöTekvésttnk oda fog Irányulni, nogy a n. é. épitetö közönség 1 e gk é n y e s e b b igényeink is megfelelhessünk.

_____

SZŐLŐOLTVÁNYTELEP

_ _ _ _ _ _

Tulajdonos:

_ _ _ _ _ _ _

Bajpari M f r e t Hedgyes 71. szám.

(Hagyküknllö-m.)

Tessék képes árjegyzéket kérni:
Az árjegyzékben találhatók ar ország minden r é 
széből érkezett elifmerő levelek, ennélfogva min
den szőlőbirtokos megrendelésének megtétele előtt
az ismerős személyiségektől ugy szó, mint irasbeLűeg bizon yaágot axei ezbet -magának - fenti szőlő- J
telep feltétlen megbizbatóságáról.

SZŐLŐOLTVÁNY

A m. t. épitetö közönség szíves pártfogását kérve maradtunk.

ELADÁS

A

Aki e g é s z s é g e s , olcsó, szép
szőlőt akar.bizalommal för
üljön — • =

kiváló tisztelettel

1

Horváth

VITYÉ M KLÓS
~~

oTtványteiepéhez Ős-Csaná
don (Torom áttnegye)
ahol szokvány m i n ő s é g ű I .
rendű fás, g y ö k e r e s é s sima
söldojtványok, bor é s cse
megefajok, valamint ame
rikai sima é s g y ö k e r e s szőlőv s s z ő k , nemkülönben
ugyanazon fajok II r e n d 
osztályzatban a legolcsóbb
árban kaphatók.
Gyümölcsfa é s rózsaoltván.vokban n » g y
választó

Faj éa árjegyzék kívánatra ingjen é s bérmentve
A számos eliHáíerő levél kflttil itten csak egy:
örömmel é r u s i i e m . hogy a küldött szőlő
oltványok j-zépek ép jóh vollak, kivétel nélkül
mind szépen fakadlak a g\ üny^rüen fejlődnek.
A z eredménnyel nagyon megvagyok e l é g e d v e
miután az az Ön Óieen-e. fogadja érte köszönete
met. Tisztelettel,
Nagyszentmilün*

1909 j ú l i u s 1.
LÜkó £ásilÓ
k i r járás biró

kőműves mester építési válallkozók
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Celldömölk

a Magyar kir. államvasutak gépgyárának ugy a

ooouoooooooo

Ganz és Tsa részv. társ. motorosztályának kerü
let! képviselése és mintaraktára.
Fióktelepek: Muraszombaton, Sárváron, Vesz
prémben, Csornán. Dombéváron, Sopronban, és Zalaegerszegen.
lindennemii

gazdasági

gépek és

szükségleti

cikkek

raktára.
Ajánlja a legjobb és legújabb szerkeszetü vetőgépeket, talajmiveló eszközöket, cséplő szerelményeket ugy motor, mint góz és járgány hajtásra.
Állandó nagy raktár műtrágya, mútakarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs,
kötélnemnek és mindenféle gazdesági cikkekből.

©I

Gümökór,
köhögés,
szatiuüitönőgés,
influenza
eseteiben az orvosok
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Kik vannak a Sirolin „Roche"-ra utalva?
h A kik hoaaxn Időn kérésztől
maiban szenvednek.

köhögés

2. Mindazok, kik üdült gégehnrutban

bántal-

SIROLIN
„Roche"-t

A. Skrofnlás, mirtgydazaadaaoa, szem- és orrkatarn a o a gyermekeknek iontos sz
Ölrolin
A táplálkozást nagyban -WaegiU.

Csakis eredeti cson>ogo. lAéa Sirolin „ R o c h e ' - t
, kéfjaa, iBÍTidatn—után-—
zatot v s g v potkészitm é n y t kérünk a legha
tározottabban vissza-

azenvednek.

B. ABztmában szenvedők lényeges könnyebbüléat
éreznek már rövid használat után.
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0
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Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank r. t.
áruosztálya

0

A

Celldömölk, Dömölki-utca.
' ScbJéiffer ház.
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Slrolin irodalmat H. 17,
kívánatra ingyen éa
bérmentve küld

rHofa-LiMtlCi.
Win, n a l«iiia_. L

Nyomtatott a kiadótulajdonos ,Vfci«__V'^OBjrvnyo_da él hírlapkiadó-vállalat gyorasajtóján Deveeserben 1910.
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