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Celldömölk. D ö m ö 1 k i utca, Gombás h i s — Ide int*-
xendök a lap szellemi éa snyagi remiét il lető mindennemű 

küldemények. 

A modernizmus és & gyermek. | n e k> h ! i n c i™ azt> a m i m > a »<>a k ° r e r-
_ kölesei szerint kötelező. A ml asszonykink 
Essék szó egyezer egy nagyon fontos1 

társadalmi kérdésről, a gyermekről. 
Sehopenhauej azt mondja, hogy a ter-

lué sm Ljalfa unitira: egy percnyi kejJéT 
csapja be az embert s kényszeríti arra, 
hogy a gyermekszülés és a gyermektartás 
súlyos kötelességét magára vállalja. Csu 
nya, kalmárlelkü és természetellenes böl
csesség. A szigorú, összeráncolt homlokú 
német bölcset megcáfolja az első kislány, 
a kis, éretlen gyermek, a ki kócos, por-
cellánarcu babaját épen olyan végtelen 
szeretettel gyügyögteti, mint a hogy ké
sőbb fogja az élőt. az igazit,, az ó szü- G a z d i l I i » g i változás., és a gazdasági 
lőttjét. A Schopenhauer bölcsessége igazi u e | y z e í t e l összefüggő elteletek okozzák 
férfibölcsesség; a férfié, a ki a kéjért, a e z t a i i átalakulást. A primitív társadalmak-
kéjen keresztül szere'i az asszonyt és az b a n ^ ^ f ' e^,t" ,l*í a l o m a 8 o k ^ 
asszonyon keresztül szereti meg a gyer-

messze távolodtak a i ermészeuől és ve 
lük együrt távolodunk mi férfiak is. Min 
finn ,ift»Ttfintlnl' na ujtajrn élotmódbus, u t i 
vilizált üí-njekbez idi mull. Miért csak az 
anyaság - i gyerim-k irán vaó maradi 
volna a régi. a termé zeies és hamisítat
lan? 

Nem is maradt Es a Schopenhauer 
igazsága egyszerre megizmosodik, mihelyt 
a modern társadalom ien-^égeit kell vele 
magyaráznunk. A tnod-ru nö ui-m akarja, 
vagy kisebb számh n a. 'íja a gyermeket. 

és 

meket. A természetes, bamasitatlan asz 
szony szemeiben főcél a gyermek, odaa
dásában már benne van a vágy, az aka
rat a gyermek után. 

Ez szól az igazi, természetes asszo
nyokra. A mi, modern asszonyaink azon
ban magassarku cipőt, szoritós midért vi
selnek, rizsport és pirositót raknak az ar 
cukra. A mi asszonyaink mereven és fe-

_ggggg_J*JTIjjtj»jgJLM automata babák I 
ztem azt mohajákra mit gondólnak; éréz-

mek. Több kéz több földet mivel, több 
fegyvert forgat, az egyén érdeke tehát 
összeesik a társadalom érdekével s erősiti 
az ősi ösztönt. A modern társadalom el 
lenben terhérre, uj gondok forrásává tette 
a gyermeket. Ilyen körülmények közt a 
természetes ösztönök eltorzulnak, uj tár
sadalmi problémákat teremtenek. 

A mai gazdasági berendezkedés mel
lett az látszik ha nem is természetesnek-
-de-észszerunek, hogy tőrvények és_jog-j 
szokások tervszérű láncolatával állapítsák 

meg azt, hogy á gyermek eltartására mi
kor k i köteles. 

Az állam közügynek tekinti a gyer
mek jövendőbeli sorsát és a maga tör-
vóayuivul és bíráival kéityszurltl k i azf,-g—— 
mit eddig a szülök önként adtak: az utó
dók eltartását. A mai állam kapítilista és 
milít.iri. t i tervezet. A mai államnak kato
nára, munkáskézre van szüksége, mind a 
kettőből minél többre. A gyermek, ha fel
nő, mnukájávával többé nem a család va
gyonát, hanem az egész családot kiuzso
rázó töke profitját szaporítja. És az utód 
fegyveres ereje nem a család nagyobb ha
talma, hanem az egész állam haderejének 
egy atomja. És ennek decára az állam még 
mindig az egyéntől követeli a generációk 
neveltetését. A proletár napszámos nap-
számjának felét arra kénytelen költeni, 
hogy uj munkást és uj katonát neveljen 
maga helyett az államnak. 

Így azután nem csoda, ha mindinkább . 
akadnak és minél nagyobb számmal akad
nak apák és anyák, a kik azt mondják: 
„Hogyha a gyermek az államnak kell és 
az államnak hasznos, itt van, tessék, tart
sa el az állami" 

Ettől a követeléstől sem lehet meg
tagadni a jogosságnak némi látszatát 1 

T A R C A . 

— Irta: VÉRTESY tlYULA. 

A .Szenvedők* huszonötödik előadásának 
a jubileumát ültük. Magyar szerző darabja, hoz
zá nem holmi léha frivolság, hanem komoly tár
sadalmi dráma és.mégis huszonöt előadást ért 
meg, ez a nagy sori 

Büszkék | is voltunk rá, Detry Miklós is, az 
""SS, meg mi is, a Miklós barátai. Azaz, begy 

csak talán mi. Mert Miklós ur, mióta becsöppent 
a dicsőségbe, nagyúri nemtörődömséggel fogadta 
a szerencse udvarlását. Mintha eddig is mindig 
csak olyan darabokat irt volna, amelyeket öt
venszer, százszor, szoktak egymásután előadni; 
mintha nem is emlékeznék vissza azokra a majd
nem egy évig tartó igazgatói elöszobázásokra és 
.pártfogók keresésére, amelyekre szüksége volt, 
Tiögy a .Szenvedők" vegre szinpadia kerülhes
senek. . A 

0 mondom, elfelejtette [a keserű és bántó
előzményeket, élt a jelennek, a dicsőségnek, és 
bezsebelte az előadási dijakat olyan fölényes kö
zönnyel s olyan nyugalommal, mintha zsenge ifjú 

kora óta csak tantiémek zsebre dngásával lett 
volua elfoglalva. 

Ö elfelejtett mindent, de mi emlékeztünk 
reá, hogy az irói sikertelenségek miatt már-már 
elzüllófelben volt szegény fiu és büszkék voltnak 
Tár-hogy a .Szenvedőt" révén, azok vattán talpra 
állt, felemelkedett. 

Mert magyar Írónak, elesni, elzülleni köny-
nyü. de felemelkedni nehéz, ha egyszer elesett. 
Miklós pedig már közel járt hozzá. Nem volt 
akkora tehetség, hogy azzal utat tudott volna 
magának törni minden akadályon át, de olyan 
JoS JoaJjhjBj 
lomból vittek volna előre. Meg* aztán egy kicsit 
gavallér is volt, ur is volt, régi géntry gyerek, 
aki.se koldulni, se hízelkedni nem nagyon tudott,' 
az üzletekhez pedig nem értett, hát nem tudott 
érvényesülni. 

Ráadásul még meg is házasodott, elvett 
egy bájos, szép, de nagyon szegény leányt, va
lami kis szíuésznőeskét, aki mint a rossz nyelvek 
beszélték, azért ment férjhez, mert a színpadon 
nem tudott boldogulni. Holmi rózsaleányka volt, 
az pedig tudni való, hogy az orleánsiaknak nem 
való a színpad. 

Ezzel a házassággal nzulán, legalább min-

gébb dolgokat irt, verset, tárcát, sokat és rosz-
szat; a nevét mindenütt lehetett látni, csak jó 
dolgok alatt nem; ez a stádium pedig, mikor az 
író már csak busz koronáért dolgozik, a tehet-
hetség elzullésének első lépcsője, .. . • ' 

S azután egyszerre csak vissza fordult a 
lefelé vivő lépcsőről, megírta a ,Szenvedő*-ket, 
előadták s megérkezett a jubilleum napja is. 
Nagyszerű bankettet rendeztünk a szerző tiszte
letére. A bankett szolid, méltóságteljes irodalmi 
hangulatokkal kezdődött. 

Todorffy ur királyi tanácsosi méltósággal 
. ünnepeltet több előkelő irodalmi 

társaság nevébeu, melyek tagjai közé Todorffy 
ur szerencsés magát soroztaim Bajnoki alanyi 
és tárgyi költő ur egy erre az alkalomra irt re
mekét szavalta el, rekedt, borizü hangon — Szel
lemű ur .u.gynevcze t rögtönzött, de tulajdonké
pen két nap óta készített szellemi szikrákkal 
tette próbára a társaság s az ünnepelt türelmét 

a szính'zi direktor Detryben az uj Csiky Qer~ 
gelyt s a magyar 8ardout ünnepelte, a vén uzso
rás kiadó: Grami ur pedig az ideálizmust dicső
tette, amely nélkül nem élet az élet s végül 
Pírosfi Lóránt nemzetközi szociálistaf népvezér 

lők" íw<Vüben és népbolondító a „szenvedő üdvö-
denki nzt hitte, hogy teljesen letört Miklós ur, zöltc a .Szenvedők" nem szenvedő szerzőjét 
Eleinte csakugyan ugy is látszott. Egyre gyen-1 Szóval a bankett, magas irodalmi irányú 
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Jókai és Mikszáth. 
Roosevelt azt mondta Mikszáthnak, 

hogy njikjyobb írónak tirtj» öt Jókainál. 
Ennek a kijelentesd -k azért örülünk, 

mert bfijöoyságot tesz arról,' hogy a világ 
első embere annyit olvasott á két magyar 
iró müveiből, hogy összebiSonlitásaUat tud 
tenni közöttük. És me.'ertjük ezek után 
a«t isi'hügy a nagy TerMy becsül és sze-
ret bennünket. Akit oyad kalauzok mint 
Jókai és Mikszáth vezettek be a magyar 
néplélek és jellem világiba, aki e két fér
fiú Írásaiból tudta meg. hogy nemcsak az 
a magyar, aki odakünn a bányák legdur
vább munkáját végzi, hanem hogy él, szen
ved és törekszik egy nagy nemzet a Duna 
Tisza táján, annak bizonyára nincs szük
ségé arra, hogy elolvassa a Moderné Kunst 
90 000 koronával átalányozott Ungarn ci-
mtt cikkét, hogy megismerjen bennünket. 
Az ezredes szivét elsősorlian Jókai és Mik
száth hódították meg nekünk, olyanformán, 
hogy igy gondolkozóit: áza~nemzet, amely 
ilyen Írókat tud adni a világnak, az a nemzet, 
melyet ilyen írók imádnak valóban több 
kell, hogy legyen, mint a newyorki oszt 
rák magyar követségen hallottam róla. 

Egy száll bibérlevél el nem hullott 
á Jókai dicsőségének koszorújából, ami
ért a szókimondó ezredes ót Mikszáth mö
gé állította. 

Ellenben a Mikszáth dicsőségének ko
szorúja gyarapodott — mégha Roosevelt 
tévedett is. Neki Mikszáth jobban tetszik. 
Fáuktum. Ez egyéni dolog. Igaz, magya
rázatát adta egy kissé, hogy miért 
Mert Jókai regényei rosszul vannak an
golra fordítva, míg a Mikszátbéi jól. 

Ehez már fűzhetünk kommentárt Tud
juk mi az, ha remekmű rosszul van le
fordítva. Mikor az ember Szász Károly 
Sekszpirjeit olvassa és más fordítást vagy 
az eredetit nem volt alkalma olvasni, nem 
tudja megérteni, hogy tulajdonképpen mért 
volt óriási az a britt? Szász Károly az 
egyébként* érdemekkel jeles költő egy
szerűen kivégzi mindazt, ami Sekszpir drá
májában bölcs, mely finom és csodálatos. 

Talán egyenes magyar léikének volt ide 
gen Sekszpir kifürkészhetetlen egyénisége. 
Bizonyara ilyen emberek kezébe kerültek 
Jókat könyvei is. akik átültették, lefordí
tották, Szász Károly' hibájába estek. Ilyen 
angol Jókait olvasott-Roosevelt. 

Mi magyarok tudjuk, ki volt Jókai és 
ki volt Mikszáth. Előd és útötV'Melyik a' 
nagyobb t Nem firtatjuk. Egy idegen, még 
ha olyan barátunk és érdeklődőnk w, mint 
Roosevelt, nem tudhatja,: át nem érezheti 
azt, hogy mi volt ennek a nemzetnek, a 
magyar Írásnak Jókai Mór. A legutóbbi mo
dern regénytől, amely m* bagyti el a saj • 
tót Az utolsó napibírig a Jókai magyar
nyelve muzsikál, a fülünkbe a szavak-lelke, 
az írás szelleme, ha más is, de Mikszáth 
Kálmánnál is. Jókai nyelve tette lehetővé, 
hogy a magyar irás oly nagy irót növelt 
mint Mikszáth Kálmán. 

Jókai iránt minden, csak nem hálás 
a magyar. Míg élt kortársai mivolta és a 
Loljtikajj^egette fejéiiől ft «lnriáf Mily | 

bájos és bosznotó/Volt például a dicső öreg 
mikor a BánffyM l̂.- i x lex idején megje
lent az adóhivatalba.-j;s..a kormány mellett 
tüntetendő, adót fizetett. Aztán megbukott 
Komáromban, szülőváro-ában k'vetválasz 
táson. A politika őrölte népszerűségét, di 
csóségét. .-íztán megnősült és rokonsága 
bősz bajszát indítóit. 

Mindezen emberi gyarlóság rágódik 
most is a Jókai Mór emlékezetén A sírja 
elhagyatott. A szobrára nem gyűlt össze 
fele sem. Uj idők és uj |generácó fogja 
csak feltámasztani Jókait az ó egyetlen, 
hasonliliatlan nagyságában. 

És mindezekért teszi bölcsen a nagy 
palóc, ha vissza vonul a politikától. A 
nagy irók babérjait nem növeli, de her
vasztja nálunk a politika, ez n esuf, üres 
és csak ügyeskedőknek és ügyeskedő 
íróknak háládatos ipar. Egy Mikszáth
nak árt 

.Rendelésszerilen készült* 

átmeneti kabátok 

telftltők . . . . 

•utcai dtönyők . 

elsőrangú kivitelben és jutányos 
árakon kaphatók: 
Deutsch P. Károly ésTársa 

férfiszabóknál 

Budapest VI., Ferenciek-tere 2. 

Ú J D O N S Á G O K 

— btst lakodalom. Városunk köztisztelet
ben álló jegyzője, Lóránth Gyula a mnlt héten 
Ünnepelte szűk családi körben nejével, ssüL, 
Gaal Lenkével kötött házasságának 25 éves év
fordulóját -

' — aJZYZrO él WXmTfEnSf szUnőfélben 
van városunkban. Csak elvetve akad egy-egy be
jelentés ezen betegségekből városunkban, azon
ban a járásban most van a baj tetőpontján Ki-— 
vétel nélkül előfordu a községekben e j irv»ny, 
azonban a fővárosi lapok túlzott kőz éaei a kel
lő ériékükre leszállitandók. A proeessiók érkezé
sének és elszállásolásának sincsenek akadályai, 
e tekintetben azonban a májusban beköszöntött 
zoid időjárásra, esőre és viharra, nem volna jé 
dolguk a zarándoklóknak, ha a nyájasabb idők 
beálltáig útra kelnének. 

— Tüzeset lánosházán. Egymásután 8 he
lyen is volt tüz a mult hó 19-én Jánosházán. A 
gondatlanságból keletkezett tüz, özv.. Lendvai 
Sandornénál ütött ki és négy lábas pajtát es ta
karmányt tett semmivé. A kar összesen 4000 K. 
amely azonban biztosítás révén megtérül. 

— Holtéit I Bábában Vasárnap reggel as 
ostfiasszonyfai határban elvonuló holt Rábából az 
arra baladok egy holttestet fogtak ki. amely mint
egy néiry napig völt a vízben. Az orvos-rendőri 
vizsgálat roegejtése végett Somogyi A adar szol
gabíró és Király János dr. járásorvos kiszálltak 
a helyszínén és megellapitották a tuhájába be
varrt katonakönyv alánján a holttest kilétét. Vá
mos János nőtlen, ostfiasszonyfai lakos, lakatos 
az illető, aki az orvos véleménye szerint itta* 
állapotban, részegen esett a vízbe. 

* 1 kéiviielóválatztáiok hahtraapja, amint 
megbízható forrásból-értesülünk, június 2-áu meg
kezdődik. Ugy halljuk, hogy a kormány nem ál
doz milliókat választási célokra. Természetes, 
hogy oly kerületben, mint Szombathely, ahol 

bahtett, reggelig tartó, duhaj, cigányos, táncos 
mulatsággá nőtte ki magát. A sok jókedvű bo
bénlegény mag a sok szép asszony, szép leány, 
akit összetoboroztunk: színésznők, irók, piktorok, 
színészek feleségei, leányai, pompásan érezték 
magukat egymás között Bobémia tágabb családi 
körében. 

A cigányok remekül húzták a cigányoknak 
a járták a táncot hatalmasan, szilaj Jó kedvvel. 
Az arcok ragyogtak, a szemek tüze kigyúlt, re
pültek csipke éa szallagdíszek suhogtak a se 
lyemszoknyácskák, alsók és fe sók, L jókedv, v i 
dámság, az élet boldog, szerelmes hangulataim.-
a kifejezése ült az arcukon! 

Különösen egy pár fiatal asszony szép ar
cán; egy -parttatai aasiuiiyéB, Uíl most" veffl 
részt bohém mn'ataágon, s aki most találkozott 
először egy-egy kedves írójával, színész vei vagy 
poétájával. Azzal akiről, vagy akitől már annyit 
olvasott a akivel annyit álmodott, akiről annyi: 
álmodozott 

Ugy látszott, hogy az is affél • rajo gók 
közül való, aki Detrey Miklóssal táncolt Mu da
latabui, ahogy odahajolt odasimult a férfiúhoz 
tekintetéből ahogy nézett rá, mindenéből látszott 
a szerelmea nő szenvedélye a fém i - t s az 
ábrándos uó azenumentáli s érzelg - te az iró 
iraut .- " 

Odaadással hajolt a vállára ea tűrte, hogy 
bevessen a melléhez szorítsa a térti; azalatt pe
dig olyan epedó bakfis tekintettel nézett ;á mint 
ahogy a zárdabeli, polgári iskol-is k le nyok 
szoktak a gymnazistákra n-'zege n . 

Mini, most meg á férfi arca rg- • közel 
hajlik a nőéhez, szép fekete híja m j I Miklós 
lehajlik kissé, a megcsókolja táncos ie haját 
Ez észre is vette, de nemcsak nem haragudott 
érte, hanem még hálás pillun á- al - juta uzzi 
a kipirult arca udvarlót a né.na b kért 

Nagyon érdekelnek H s/e-idn.es párok, kii 
lönösen csárdás küzben, amit a Unste is a 
szerelmesek számára teiemtet hál ozelebb 
húzódtam hozzájuk egy ablak m-ivedé* f l é . p -
áTilsxemelt Tíery^már el volt foglalva. M, fi
gyelte onnan őket: Detrey né 

ó ült ott a bá>sony kanapén, melyek dél 
szaki növények és függönyök j.ifnim geszen 
eltakartak. 

Mikor észrevett, hogy rej'eklieiye fele kö
zeledtem, felkelt el akart onnan menüi Uity lát
szik megsejtette, hogy én tudom, miért 01 ó ott 
s Bzégyelte, hogy rajtakaptam. 

Az igazat megvallva, mar ezelőtt is próbál
tam én udvarolni a szép Annának, de teljesen 
eredménytelenül. Mint az is ..ét ugy imádta az 
ó csélcsap uracskáját, aki pedig mindinkább volt, 

mint hűséges férj. örültem, hogy most ott talál
tam elmerülve Miklós ur hódító hadjáratának reá 
nézve nem valami kellemes szemléletébe. A leg
becsületesebb asszony hűsége is meginog ilyen
kor, mikor a saját két szemével látja, hogy as 
ura életre-bal álra udvarol egy más asszonynak. 

Azt hittem elérkezett a pillanat, mikor meg
találom az utat a szivéhez. 

Hátha ez a hideg szép asszony, aki eddig 
esek mosolygott, mikar a szerelemről kezdtem 
éi neki beszelni, most majd felém hajlik csaló-
d.isa fajdalmában: 

— No lássa, mennyire nem érdemli meg 
Miklós, hogy ugy szeresse, ahogy szereti, ha ne
ttem í yen édes, aranyos felesegem lenne, nem is 
:udn-k másra nézni sem! 

— Dehogy nem, — mondta szomorúan. — 
Maguk mind egy formák! Legfeljebb egyik nyíl
tabban, másik rejtettebben csinálja a dolgot 
Miklós se jobb a többínéi, de legalább nem ha
zudik. Maga most hazudni akart nekem. Ugy-e ? 
Ne itt tagadja/ A szerelméről akart beszélni. 

— Nem. hazudtam volna! Szeretem, nagyon 
szeretem! Nem közönséges vágy ez * bírása 
után, de vagy tiszta neméé érzések után. 

— Csakugyan igy lenne? S ha igy isi Ha 
maga ezerszer jobb lenne, mint aminő ő, ű pe
dig ezerszer rosszabb mégis csak őt tudnám 
szeretni. 

http://-idn.es
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•ellen jelöltje nincs a munkapárti miniszternek. 
Székely Fereec dr-nak, nem pocsékolja a kor
mány a pénzét, azonban, sbol erős küzdelemre 
van kilát.- ás a jelöltnek be kell jutnia a has
ba, ott majd megnyitja erszényét a munkapárt is. 

— Templomépítés. A vizsknsi ref. egyház 
njonnau épiiendó temploma javára adományok 
gyujtete engedélyeseit Az adományok a községi 
-óa körjegyzőkhöz beszolgáltatandók, akik azt i l
letékes helyükre továbbítják. 

— Előléptetés az adóhivatalnál. A pénzügy
minisztérium Agárdy Lajos, celldömölki adótisz
tet adóhivatali segéddé előléptette. 

— Alapszabály-megerősítés. A m. kir. bel
ügy miniszter az alsósági rk., ijjuság egyesületé
nek beterjesztett alapszabályait jóváhagyta. — 
Ugyancsak a belügyminiszter értesítette a várme
gye , hogy a bobai önkéntes tUsoltóegyesület 
alapszabályait jóváhagyta. 

— A tnserkoloxis elleni vajvánnegysl egye-
Ztlst megkeresést intézett a jarasi fószolgsbiró-
•sághoz, melyben kórelmét előterjesztette az egye
sület érdekeben tagok gyűjtése iránt. A főbíró 
ntasitotta a községi es körjegyzőket tagok gyűj
tése végeit. A társadalom kötelessége e pusztító 
kór, a iHdóvéss ellen minden rendelkezésére ál
ló eszközökkel küzdeni. A szenvedő, beteg em
beriség arcáról töröljük le akkora könnyeket, a 
midőn filléreinket a nemes célra felajánljuk. Ki-

--váujuk -éa hisszük, togy minei számosabban je-
lenikezzenek tagokul az áldásos célt szolgáló 
„Tuberkulózis ellen védekezó",vasvánnegyei egye-
auietbe*. Belépési nyilatkozatok a jegyzői irodá
ban nyerhetők és kiállíthatok 

— Katozaság keresztülTonulása. K hó 80-án 
vonul keresztül Celdömőlkön a székesfehérvári 
honvédhustársag egy különítménye, a mely egy 
altábornagy, vezérőrnagy, 20 tiszt és 56 legény
nyel harcászati lovagló útra indul e bó végén. 
Városunkban egy napi pihenőt tart a katonaság, 
mely után Sárváron, Szombathelyen keresztül 
Kőszegig vonul. Az alispán intézkedése folytán 
a csapat kellő elszállásolásáról gondoskodtak. 

— Hamis százkoronú. Több vidéki város 
-értesítése szerint feltűnően jól hamisított százko
ronáz bankjegyek vannak forgalomban, — me
lyekről megállapították, bogy azok egy éa ugyan
azon bankogyárban készültek. A közönség kívá
natos tájékoztatása szempontjából a következő
ket vesszük ki a rendőri körlevélből. A hamisít
ványok fóbb ismertető jelei: A hamisítványon a 
szamok ugy a magyar, mint a német szövegen 
kissé ferdén vannak nyomva, a bankjegyen as 
-egész rajz a valódinál két mm -rél kisebb. A 
szinarányta'ok ss eredetinél sötétebb zóld színü
nk, az olajnyomás, valamint a szövegben levő 
kerek rózsaalak a hamisítványon nem látható.— 
Mindkét oldalon a szöveg kösépén levő .Száz 
koron" .Hundert kronen" szavak fehér arányla-
ta hiányzik, úgyszintén as itt . elhelyezett apró 
piros pontok a hamisítványon zöld színűek, A 
papír as eredetiéi minőségére szintén eltérd,hogy 
nincs kellőleg simitva, illetve fényezve. — A ha
misítvány szama 19094, aeries 1221. i _ 

szí napról-napra ismertebbé és kedveltebbé ma
gát Olvasóink, ha zongorát, vagy píamoót akar
nak venni, közöljék ezen szándékukat a Keresz
tek céggel a honnan teljesen díjtalanul nyernek 
felvilágosítást és késhez kapják a cég legújabb 
árjegyzékét is, melyből a szolid eladási feltéte
lekre nézve is tájékostatást szereznek. 

— ül fényképészeti szakkönyv jelent meg 
.Modern Fényképezés* cim alatt. A szerző Leo-
pold Kornél, ki ezen könyv kiadásával oly prak
tikus kézikönyvet'ad a magyar amatőr közönség 
keiébe, mely a modem igények s kivánulmak 
mindegyikét kielégíti. Irálya könnyű, folyékony, 
ugy hogy megértése senkinek sem okos nehéz
séget Felkarolja az ujabb eljárások között az 
olajnyomást, ozobromnyomás, ozotipiát, melyek 
szép szinhatásuak s könnyű elkészítési módjuk 
folytán már is óriási tért hódítottak. A azóp és 
díszes kiállítású könyv ára K. 180. — Megren
delhető a szerzőnél, Leopold Kornél, Budapest, 
VII. Krzsébet-korut 41. 

— Ión az üstökös. A Halley üstökös nem
sokára nálunk is látható. A csóvája nagyon ki
csiny lesz és az égess jelenség nem fog nagyon 
fényleni, már csak azért sem, mert az egész idő 
alatt, amíg látható, holdtölte lesz. Ások, akik a 
világ vegét várják a Halleytől, természetesen 
szultán csalódnak. A föld át fog vágni as üstö
kös csóváján. Ez a farok azonban végtelenül rit-
kaanyag- hiiinn, h 

Ismert dolog, bogy Budapestnek legszebb, 1< 
nyelmeaebb és legkedveltebb kávéháza, a Bakód 
nt 20 szám alatt lévő: Osztende kávéház. Az 
agilis tulajdonos, Orosz Ödön napról napra szebbé < 
varázsolja ezt a kávéházat Közeledik a nyár és. 
a nyárnak legnagyobb szenzációja as Osztende 
kávéház, lesz. Meg kell nézni azt a nagyszerű 
•újítást, ami most a kávéházban történt Pompás, 
-díszes virágokkal, babérfákkal, kényelmes zsö-
lyékkel, gyönyörű szőnyeggel ellátott nyári ter-
rasz húzódik végig a kávéház előtt, ahonnan re
mek kilátás nyílik a forgalmas Rákóci útra Pom
pás pihenő es a nyári terrass, de pompás üdülő
hely maga a kávéház is, amely szintén nyári 
helyiséggé lett át alakítva. Esténként as ország 
legelRÖ klaszikus cigányzenekara hangversenyez 
és a zenei világban műsoron lévő összes operá
kat és magyar dalokot adja elő szenzációs siker
rel. Itt találkoznak a vidékiek és a Vidéki kül
döttségek, mert a kávéház a főváros gócpontjá
ban van és mi is ajánljuk olvasóinknak, ha Bu
dapestre mennek, élne felejtsek a Osztende ká
véházat felkeresni. 

— A főváros legelső minta-zongoraterme. A 
zongoravásárló közönség szives figyelmét felhív
juk Kereszlély, hírneves minta-zongoratermére, 
Budapest,. VI, Váci körút 21, mely cég évtizedek 
óta nemcsak-a főváros zongora tulajdonosai köré
ben, hanem as egész országban a legnagyobb 
•és m/iütán, megérdemelt' gépszerűségnek ,örvend. 
Hangzatos reklámokkal nem dolgozik e cég, ha
nem e helyett kitűnő songoragyártmányaioak és 
világhírű zongoragyáruk gyártmányainak a leg-| 
ideálisabb feltételek mellett való elij-i sával t e -

vslaa iljuu iltku. uih> 
bó kilométerre kiterjedő anyagát nem tudná az 
üstökös magával cipelni. Május 19-ig a Halley-
üBtökös nem lesz latható .szabad szemmel, ad
dig ugyanis az üstökös s nap előtt jár, szurku 
létkor kel föl, nap kelte előtt és napnyugta előtt, 
még világosan lenyugszik. Most azonban már 
kezd távolodni a naptol, szédül etet gyors pályá
ban, millió es millió mérföldeket futva be, má
jus 19-ike után már a nap után fog járni és ab 
kor látható lesz szabad szemmel is,.Május 18-án 
és 19-én, a mi számunkra egy vonalba kerül a 
nappal, a nap korongja elé lép és ekkor egyál 
talán nem látható se műszerrel, se szabad szem 
mel. Csak a következő napon, május 20-án és 
nem 18 án jelenik meg. akkor lesz msjd látható 
május 20-án, napnyugta után, a nyugoti égbolt 
szélén. Attól fogva mindenaap egy órával később 
jön majd föl as éjjeli égboltra. Tizenkét napig 
less igy látható a miszámunkra, hogy aztán alá 
bújjék a látóhatárunk mögé és megjelenjék a 
déli felgömb lakóinak. 

. —• Zarándoklat lonrdesbs (Oberammergau 
érintéséver). A pécsi egyházmegyéből gróf Zichy 
Gyula megyés püspök ur fővédnöksége alatt jú
lius hó végén induló zarándoklat részletes prog
ramra já már megjelent és a lelki vezetők: Skar-
da József prépost, Sasvár (Nyitra megye), vala
mint Schults Károly, esperes, Beremend (Bara
nya-megye) szívesen küldenek belőlük az érdek
lődőknek. A zarándoklat útba ejti Oberammergaut 
is, bogy a zarándokoknak alkalom nyíljék a híres 
passzió játékokat megtekinteni, mely csak minden 
tizedik évben kerül előadásra. A menet iránya: 
Pádua, Milánó, Nizza, Márseile—Lourdes-—Lyon— 
Genf—Zürich—Bódeni tó—München (0berammer-
wan), Bécs— Bndapest irabo 1-, a s s t j . l l L f t 

AltaialtoéaaTiiasC fcmona telj>» erutással. 
még útközben is 

— IsV lett bsrmzáosztályi kossf l gyarz-
vsnztokoz. A magyar államvasutak igazgatósága 

öben anzal a tervvel foglalkozott, hogy a 
gyorsvonatokkal harmadosztálya, kocsikat.is járat. 
Kisérletképen meg is próbálták, ugy látszik azon
ban, hogy a kísérletek nem váltak be. Most pe
dig. Marx János, as államvasutak uj elnökigaz
gatója, egy újságíró elett kijelentette, hogy nem 
tartja kivihetőnek a gyorsvonatoknak harmadosz
tálya kocáikkal való fölszerelését Marxnak erre 
vnnatkozó nyilatkozata igy hangzik : én nem tar
tom kivihetőnek ezt az újítást De, hogy tovább 
menjek, szükségesnek sem tartom. Olyan nagyok 
a pénzüyyi akadályok, hogy már ez egy ok is 
lehetetlenné teszi a reformot 

C S A R N O K . 

Megkopogtatják as ablakomat 
8 felriadva kérdezem: ki az ? 
Az ablaktábla felnyit zörögve 
S bl)vös. fagyasztó ószi szél csap be. 
. JvfJPHj mdérgek^ lelkem is remeg, 
Valamit sejtek . . . felek,' reszketek . . . 
Vadul rázza a szél az ablakot, 
A gyertya lángja busán imbolyog; 
Majd elalszik, majd újra fellobban, 
Szivem őrülten, sebesen dobbán, 
As ajkam lázas s szörnyű félelem 
Nehéz lidércként U a p t ^ 

Szeretnék kinézni, háj, de nem merek, 
Félve, remegve összerezzenek. 
Valami gyötör, va ami éitet. 
Titkolt sejtelem, amitől félek. 
Nyomasztó kétség ül s z í v -rabén, 
Valami átok kines, mez in. 
. . . Egyszerre . . . bah,.. mi volt? IslisaisaJ 
Két szem világit felém tüzeseo, 
Vad tekintete a szívemig ér. 
Ereimben gyorsan lüktet a vér; __•„ 
Rideg borzongás rázza a u st-ra . . . 
A szivem remeg, lázi., a lelkem. 
. . . Az ablaktábla gyorsa i felnyílik, 
Valaki sebten félig felkúszik. 
Pokoli, durva, mély kac.gisa 
Minden tagomat ás meg átjárja, 
Ez a kacagás kínos, megőrjít 
S egyre közelebb és durvábban ballik. 
. . .Állj, ki vagv? Tovább egy tapodtat se I 
Villogó tőröm élesre f.nv.-, 
Pengéje acél, a hegye éles. _. 
Egyetlen döfese holtra vérez. 
Megállj . . . mert dühöm szörnyű mód 
Ha élted kedves, fel Íj ki vagy? 
Az aggastyán furcsán emosolyodik 
S ismét a rémes kacagás hallik. 
Galambősz fejet halkan megrázza, 
Dus haja rá hui görnyedt vállára, 
Sötét szemei tűzben 

-

8 mini lenyes gyilok'ream^psdnsk. 
— Ki vagyok? Ismersz. Minek kérded? 
Oh. én gyakorta mégnézlek téged. 
Mtndenegy lepft-d számon tartom 
8 fekete könyylw rendre rovom. 
Tudom: a szived mit rejt magába, 
Kinek dobbah meg meleg szavára, 
Kit vársz remegve csendes éjszakán 
Kinek szenderegsz .lágyan a karján 
Kié szived minden verése, '" 
Szemed csilláma, sötétlő fénye; 
Tudora: a sorsod merre, hova dob, 
Szerelmes dalát te ott is meghallod, 
Elepedsz, elsorvadsz, meg öl a bánat 
S nem lesz, ki ejtsen kö.myüt utánad I 
— Elégi A szavad meg öli Mond: la vagy? 
Felelj, mert haragom iszonyú nagy! ' 
A tőröm acel, a hegye éles, 
Egyetlen dőlése Iwltrajvérez 1 
— Balga! . . . Minek tudnád mag ki vagyok, 
Szívedre akkor nj láncot-rakok. > 
Béklyóba kötöm lábad, kezed . . . 

Tudod, ki vagyok ? . . . maga as Elet 
— Hah! megállj te rabló, vén betyár! 
'Te tolvaj... vég órád ütött már. 
Villogó tőröm kéjtől remegve 
Forgatom álnok szivedbe bele. 
Es a pillanat kéjes gyönyörrel 
Felér egy élet szenvedéseivel. 
Ki fosztottál te tolvaj, vén betyár, 
Sok szenvedés most sötét boszut var. 
Te loptad el az álmom, hitemet. 
Százszor megtépted fájó szivemet; 
Hova tetted as álmom, reményem? 

Reszkess te rabló vén betyár, 
Minden szenvedés véres bosszút vár. 
A tőröm acél. a hegye éles. 
Egyetlen döfese holtra vérez I 
— Haha! te balga esztelen dőre! 
Hiába tapad keséd a tőrre. 
Nem fog as acél, vesznem nem lehet, 
örökké leszek: vagyok as Elet. 

Egyedül p ~ b u s á n , elhagyottan 
Szomorú magánybas, szótlan, bánatomban. 
Ledőlök párnámra, bánatom kisirőm, 
B az élet nagy útját, újra tovább járom. 

Huss Jtnt Firnc. 

A kisbirtokosok Országos Fölá-
bitelintézetének tyfri Kiresdelt-
lége révén íölíbirtokosok már 
800 koronától kezdve 4'/,7.-os 
törlesztése s kölcsönhöz juthatnak. 
Közvetítési dl) nem számíttatik. 
Drágább kölcsönök előnyösen 

konvertáltat nak. ——, 
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Jókai és Mikszáth. 
Roosevelt azt mond'* Mikszáthnak, 

hogy •jJtgjíobb iróriak «B#t öt Jókainál. 
Ennek a kljeléotéwo-k azért SroWnk, 

mert böbnyságot tesz arról/ hogy a világ 
első embere annyit olvasott a két magyar 
iro müveiből, hogy összehasönlitásskat tud 
tenni k^íottOk. És megríjuk ezek utáo 
azt is, hogy a nagy Teftly becsül és sze-
ret bennünket. Akit oyad kalauzok mint 
Jókai és Mikszáth vezot'ek be a magyar 
néplélek és jellem világába, aki e két fér
fiú Írásaiból tudta meg, hogy nemcsak az 
a magyar, aki odakünn a bányák legdur
vább munkáját végzi, hanem hogy él, szen
ved és törekszik egy nagy nemzet a Duna 
Tisza táján, annak bizonyára nincs szük
ségé arra, hogy elolvassa a Moderné Kunst 
90000 koronával átalányozott Ungarn cl-
mü cikkét, hogy megismerjen bennünket. 
Az ezredes szivét elsősorban Jókai és Mik
száth hódították meg nekünk, olyanformán, 
hogy igy gondolkozóit: az a nemzet, amely 
ilyen irókat tud adni a világnak, az a nemzet, 
melyet ilyen írók imádnak valóban több 
kell, hogy legyen, mint a newyorki oszt 
rak magyar követségen hallottam róla. 

Egy száll bibéidével el nem hullott 
a Jókai dicsőségének koszorújából, ami
ért a szókimondó ezredes őt Mikszáth mö
gé állította. 

Ellenben a Mikszáth dicsőségének ko
szorúja gyarapodott — mégha Roosevelt 
tévedett is. Neki Mikszáth jobban tetszik. 
Pánktum. Ez egyéni dolog. Igaz, magya
rázatát adta egy kissé, hogy miért 
Mert Jókai regényei rosszul vannak an
golra fordítva, inig a Mikszátbéí jól. 

Ehez már fűzhetünk kommentárt Tud
juk mi az, ha remekmű rosszul van le
fordítva. Mikor az ember Szász Károly 
Sekszpirjeit olvassa és más fordítást vagy 
az .eredetit nem volt alkalma olvasni, nem 
tudja megérteni, hogy tulajdonképpen mért 
volt óriási az a britt ? Szász Károly az 
egyébként* érdemekkel jeles költő egy
szerűen kivégzi mindazt, ami Sekszpir drá
májában bölcs, mely finom és csodálatos. 

Talán egyenes magyar lelkének volt ide 
gen Sekszpir kifürkészhetetlen egyénisége. 
Bizonyara ilyen emberek, kezébe kerültek 
Jókai könyvei is. akik át te t ték , lefordí
tottak, Szását Károly hibájába estek, ilyen 
angol Jókait olvasott Roosevelt. 

Mi magyarok tudjuk, ki volt Jókai és 
ki volt Mikszáth. Előd és irtodé Melyik a' 
nagyobb ? Nem firtatjuk. Egy idegen; még 
ha olyan barátunk és érdeklődőnk is, mint 
Roosevelt, nem tudhatja, át nem érezheti 
azt, hogy mi volt ennek a nemzetnek, a 
magyar írásnak Jókai Mór. A legutóbbi mo
dern regénytől, amely m* bagyt* el a saj • 
tót Az utolsó napihirig a Jókai magyar
nyelve muzsikál, a fülünkbe a szavak-lelke, 
az irás szelleme, ha más is, de Mikszáth 
Kálmánnál is. Jókai nyelve tette lehetővé, 
hogy a magyar irás oly nagy írót növelt 
mint Mikszáth Kálmán. 

Jókai iránt minden, csak nem hálás 
a magyar. Míg élt kortársai mivolta és a 
pOÜljka h a a a a g B t l a fejőről n f l i . i i i t l M i l j r 

.Rendelésszerüen készült* 

átmeneti kabátok 

felöltők • . . . 

•utcai gtdnyök . 

elsőrangú kivitelben és jutányos 
árukon kaphatók: — 
Deutsch F, Károly és Társa 

férfiszabóknál 
Budapest VI., Ferenciek-tere 2. 

bájos és boszantó volt például a dicső öreg 
mikor a Bánffyfel- <xlex idején megje
lent az adóhivatalba és a kormány mellett 
tüntetendő, adót fizetett. Aztán megbukott 
Komáromban, szűlóváro-ában k- • vet válasz 
táson. A politika őrölte népszerüseuét, di
csőségét. Aztán megnősült és rokonsága 
bősz hajszát indítóit. 

Mindezen emberi gyarlóság rágódik 
most is a Jókai Mór emlékezetén A sirja 
elhagyatott. A szobrára nem gyűlt össze 
fele sem. Uj idők és uj |generácó fogja 
csak feltámasztani Jókait az ö egyetlen, 
hasonlibatlan nagyságában. 

És mindezekért teszi bölcsen a nagy 
palóc, ha vissza vonul a politikától. A 
nagy írók babérjait nem növeli, de her
vasztja nálunk a politika, ez a csúf, üres 
és csak ügyeskedőknek és ügyeskedő 
íróknak háládatos ipar. Egy Mikszáth
nak árt. -

Ú J D O N S Á G O K 

— Szült lakodalom. Városunk köztisztelet
ben álló jegyzője, Lóránth Gyula a mult héten 
ünnepelte szűk családi körben nejével, szül., 
Gaal Lenkével kötött házasságának 25 éves ev-
fordulóját 

— Kanyaró és vörheny járvány szünófélbea 
vau városunkban. Csak elvetve akad egy-egy be
jelentés ezen betegségekből városunkban, azon
ban a járásban most van a baj tetőpontján Ki
vétel nélkül elófordu a községekben e jirvmy, 
azonban a fővárosi lapok túlzott koz.ései a kel
lő ériékükre leszállitandók. A proeessiók érkezé
sének és elszállásolásának sincsenek akadályai, 
e tekintetben azonban a májusban beköszöntött 
zotd időjárásra, esőre és viharra, nem volna jé 
dolgok a zarándoklóknak, ha a nyájasabb idők 
beálltáig útra kelnének. 

— Tüzeset Jánosházán. Egymásután 8 he
lyen is volt tüz a mult hó 19-én Jánosházán. A 
gondatlanságból keletkezett tűz, özv.. Lendvaí 
Sandornénál ütött ki és négy lábas pajtát es ta
karmányt tett semmivé. A kár összesen 4000 K. 
amely azonban biztositás révén megtérül. 

— Holtest a Bábában Vasárnap reggel as 
ostfíasszonyfai határban elvonuló holt Rábából at 
arra haladók egy holttestet fogtak ki. amely mint
egy néiry napig volt a vízben. As orvos-rendőri 
vizsgálat megejtése végett Somogyi A>adar szol
gabíró és Király János dr. járátorvos kiszálltak 

helyszínén és megalapították a inkájába be
varrt katonakönyv alánján a holttest kilétét Vá
mos János nőtlen, ostfíasszonyfai lakos, lakatot 
az illető, aki az orvos véleménye szerint ittas 
állapotban, részegen esett a vízbe 

4 kéivlsslóvimíztáiok lutártipjt, amint 
megbízható forrásból értesülünk, június 2-án meg
kezdődik. Ugy halljuk, hogy a kormány nem ál
doz milliókat választási célokra. Természetet, 
hogy oly kerületben, mint Szombathely, ahol 

bankett," reggelig tartó, duhaj, Cigányos, táncos 
mulattággá nőtte ki magát. A tok jókedvű bo-
hémlegény meg a sok szép asszony, szép leány, 
akit összetoboroztunk: színésznők, írók, piktorok, 
színészek feleségei, kányái, pompásan érezték 
magukat egymás között Bohémia tágabb családi 
körében.., , J t , , ... ' ., 

A cigányok remekül.húzták a cigányoknak 
B járták a táncot hatalmasan, szilaj jó kedvvel. 
At arcok ragyogtak, a szemek tüze kigyúlt, re
pültek csipke ét szallagdiszek suhogták a se 
lyemszoknyácskák, alsók ét fe sók, s jókedv, vi
dámság, az élet boldog, szerelmes hangulatánál.' 
a kifejezése ült az arcakon 1 

' Különösen egy pár fiatal asszony szép ar
cátr.egy .-• pár nataL asszonyén, aki „most. 

"részfTiobém mu atságon, s aki most találkozott 
először egy-egy kedves írójával, színész vei vagy 
poétájával. Azzal akiről, vagy akitől már annyit 
olvasott s akivel annyit álmodott, akiről annyit 
álmodozott 

. Ugy látszott, hogy az ia uffél- rajo gók 
közül való, aki Detrey Miklóssal táncolt Mo du-

- I , ahogy odabHJult odaslmillrá lérRuhoz 
tekintetéből ahogy nézett rá, mindenéből látszott 
a szerelmes nó szenvedélye a férfi i - t s az 
ábrándos nó szentimentáli 1 érzelg . e,e az hó 
ir^ut 

vett a 

Odaadással hajolt a Vállára és tűrte hogy mint hűséges férj. örültem, hogy most ott talál-
hevessen a melléhez szorítsa a térít; szalut pe- tani elmerülve Miklós ur hódító hadjáratának reá 
dig olyan epedő bakfis tekintettet n»zet> rá, mint. nézve nem valami kellemet szemléletébe. A leg-
ahogy a zárdabeli, polgári ískobis , k.- Ie riyok becsületesebb uszony hűsége is meginog ilyen
szoktak a gymnazUták-a n-zege a . .kor, mikor a saját két szemével látja, bogy at 

Mini, most meg a férfi nrca egt • közel ura életre-balalra udvarol egy. más asszonynak, 
hajlik a nőéhez, szép fekete híja ra.j: Miklós Azt hittem elérkezett a pillanat, mikor meg-
lehajlik kissé, s megcsókolja táncos • !<. haját találom az utat a szivéhez. 
Ez észre is vette, de nemcsak nem haragudott! Hátha ez a hideg szép asszony, aki eddig 
érte, hanem meg hálás pillán á-al juta • zzi esek mosolygott, mikzr a szerelemről hsgtttf* 
a kipirult arcú udvarlót a né na b kért e. neki beszelni, most majd feléin hajlik csaló-

Nagyon érdekelnek a sze-olmes parink, kii d.isa fajdalmában: 
Ionosén csárdás küzben, amit a Unste is a — No lássa, mennyire nem érdemli meg 
szerelmesek számára leiemtet hál • zeebb Miklós, hogy ugy szeresse, ahogy szereti, ha ne-
huzódtam hozzájuk egy ablak m -t\edé* f <Ié. Df sem ilyen édes, aranyos, feleségem lenne, nem hl 

kiszemelt- hrijutaát-el-voH fugtalta. Mt. II-1 tuitll't ittasra hHnTsenTl 
gyelte onnan őket: Detreyné. - Dehogy nem. — mondta szomorúan. — 

ö ült ott a bá'sony kanapé, mélyek ilél Maguk mind egy formákl Legfeljebb egyik nyil-
szaki növényeké* függönyök jufm mai egészen tátiban, másik rejtettebben csinálja a dolgot. 
eltakartak. 

Mikor észrevett, hogy rejtekhelye fele kö
zeledtem, felkelt el akart onnan menni Uay lát
szik megsejtette, hogy én tudom, miért 01 ó ott 
8 szégyeite, hogy rajtakaptam. 

Az igazat megvallva, aar ezelőtt is próbál
tam én udvarolni a szép Annának, de teljesen 
eredménytelenül. Mint az isi .ét ugy imádta az 
ó csélcsap macskáját, aki pedig mindinkább volt, 

Miklós se jobb a többinél, de legalább nem ha
zudik. Maga most hazudni akart nekem. Ugy-e ? 
Ne itt tagadja/ A szerelméről akart beszélni. 

— Nem hazudtam volna I Szeretem, nagyon 
szeretem 1 Nem közönséges vágy ez t bírása 
után, de vagy tiszta nemes érzések után. 

— Csakugyan igy lenne? 8 ha így isi Ha 
maga ezerszer jobb lenne, mint aminő ő, ő pe
dig ezerszer rosszabb mégis csak őt 
szeretni. 
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•ellen jelöltje sincs a munkapárti miniszternek, 
Székely Fereac dr-nak, nem pocsékolja a kor
mány a pénzét, azonban, ahol erős küzdelemre 
van k i l á t a s t jelöltnek be kell jutnia a ház
ba, ott majd me.'iijitja erszényét a munkapart is. 

— Templomépítés. A vízaknai ref. egyház 
ujonn.ni epuendó temploma javára adományok 
gyüjtéte engedélyezett Az adományok a községi 
-ás körjegyzőkhöz beszolgáltataudok, akik azt il
letékei helyükre továbbítják. 

— Előléptetés az adóhivatalnál. A pénzügy
minisztérium Agárdy Lajos, celldömölki adótisz
tet adóhivatali segéddé előléptette. 

— Alapszabály-megerősítés. A m. kir. bel
ügyminiszter az alsósági rk., ijjnság egyesületé
nek beterjesztett alapszabályait jóváhagyta. — 
Ugyancsak a belügyminiszter értesítette a várme
gye , hogy a bobai önkéntes tütoltóegyesület 
alapszabályait jóváhagyta. 

— i assrkolaxU ellesi rasvármegyei egye
sület megkeresést intézett a járási foszolgabiró-
sághoz, melyben kérelmét előterjesztette az egye
sület érdekeben tagok gyűjtése iránt. A főbíró 
utasította a községi es körjegyzőket tagok gyűj
tése végeit. A társadalom kötelessége e pusztító 
kór, a i üdóvész ellen minden rendelkezésére i l 
ló eszközökkel küzdeni. A szenvedő, beteg em
beriség arcáról töröljük le akkora könnyeket, a 
midén (illetőinket a nemes célra felajánljuk. Ki-
vanjuk és hisszük, hogy minél számosabban je 
lentkezzenek tagokul az áldásos célt szolgáló 
„Tuberkulózis ellen védekecő;vasvármegyei egye
sületbe*. Belépési nyilatkozatok a jegyzői irodá
ban nyerhetők és kiállíthatok 

— Katoiaság keresztülTOsnlása. K hó 80-án 
vonni keresztül Celdömőlköa a székesfehérvári 
honvédhnszársag egy különítménye, a mely egy 
altábornagy, vezérőrnagy, 20 tiszt és 56 legény-
nyél harcászati lovagló útra indul e bő végén. 
Városunkban egy napi pihenőt tart a katonaság, 
mely után Sárváron, Szombathelyen keresztül 
Kőszegig vonul. As alispán intézkedése folytán 
a csapat kellő elszállásolásáról gondoskodtak. 

szi napról-napra ismertebbé és kedveltebbé ma
gát Olvasóink, ha zongorát, vagy pianinót akar
nak venni, közöljék ezen szándékukat a Keresz-
tél.v céggel, a honnan teljesen díjtalanul nyernek 
felvilágosítást és kézhez kapják a cég legújabb 
árjegyzékét is, melyből a .szolid eladási feltéte
lekre nézve is tájékoztatást szereznek. 

— ül fényképészeti szakkönyv jelent meg 
.Modern Fényképezés' cim alatt. A szerző Leo-
pold Kornél, ki ezen könyv kiadásával oly-prak
tikus késiköayvet ad a magyar amatör közönség 
kesébe, mely a modern igények s kívánalmai 
mindegyikét kielégíti. Irálya könnyű, folyékony, 
ugy hogy megértése senkinek sem okos nehéz
séget. Felkarolja as ujabb eljárások között az 
olajnyomást, ozobromnyomás, ozotisiát, melyek 
szép szinhatásuak s könnyű elkészítési módjak 
folytán már is óriási tért hódítottak. A szép és 
díszes kiállítású könyv ára K. 180. — Megren
delhető a szerzőnél, Leopold Kornél, Budapest, 
VII. Erzaébet-korut 41. 

— H l IX üstökös. A Halley üstökös nem
sokára nálunk is látható. A csóvája nagyon ki
csiny less és as egész jelenség nem fog nagyon 
fényleni, már csak azért sem, mert as egéss idő 
alatt, amíg látható, holdtölte less. Azok, akik a 
világ vegét várják a Halleytől, természetesen 
szintén csalódnak. A föld át fog vágni as Ustö-
tít l^vaiá." Bl * tssnk sssats ••^•'•••m •a 

izázioronil. Több vidéki város 
értesítése szerint feltűnően jól hamisított százko
ronás bankjegyek vannak forgalomban, — me
lyekről megállapították, hogy azok egy és ugyan
azon baukogyárban készültek. A közönség kívá
natos tájékoztatása szempontjából a következő
ket vesszük ki a rendőri körlevélből. A hamisít
ványok főbb ismertető jelei: A hamisítványon a 
számok ugy a magyar, mint a német szövegen 
kissé ferdén vannak nyomva, s bankjegyen aa 

-•egész rajz a valódinál két mm-rel kisebb. A 
szinaránylatok as eredetinél sötétebb söld szinü-
-ek, az olajnyomás, valamint a szövegben levő 
kerek rozsaalak a hamisítványon nem latható.— 
Mindkét oldalon a szöveg közepén levő .Száz 
koron* .Hundert kronen* szavak fehér arányla-
ta hiányzik, úgyszintén az itt . elhelyezett apró 
piros pontok a hamisítványon söld színűek. A 
papír as eredetiéi minőségére szintén eltéró.hogy 
nincs kellőleg simítva, illetve fényezve. — A ha 

^nujgtyiny ssámn ,lf~~ 

- Az Osztende kávéház syároa. Általánosan 
ismert dolog, hogy Budapestnek legszebb, legké
nyelmesebb és legkedveltebb kávéháza, a Rakód 
ut 20 szára alatt lévő: Osztende kávéház. Az 
agilis tulajdonos, Orosz Ödön napról napra szebbé 
varázsolja est a kávéházat Közeledik a nyár és. 
s nyárnak legnagyobb szenzációja az Osztende 
kávéház, lesz. Meg kell nézni azt a nagyszerű 
újítást, ami most a kávéházban történt Pompás, 
•díszes virágokkal, babérfákkal, kényelmes S S Ö -
lyékkel, gyönyörű szőnyeggel ellátott nyári ter-
rsss húzódik végig s kávéház előtt, a honnan re
mek kilátás nyílik a forgalmas Rákóci útra Pom
pás pihenő es a nyári terrasz, de pompás üdülő
hely maga s kávéház is, amely szintén nyári 
helyiseggé lett át alakítva Esténként as ország 
legelső klaszikus cigányzenekara hangversenyez 
és a zenei világban műsoron lévő összes operá
kat és magyar dalokot adja elő szenzációs siker
rel. Itt találkoznak- a vidékiek és a-vtdékt kül-j. 
döttségek, mert a kávéház a főváros gócpontjá
ban van és ml is ajánljak olvasóinknak, hs Bu
dapestre mennek, élne felejtsék a Osztende ká
véházat felkeresni. 

— A főváros legelső múita-zougoratersie. A 
zongoravásárló közönség szíves Ügyeimet felhív
jak Keresz tély. hírneves, imlnta-soagoratermere, 
Budapest. VI* Váci' körút 21, mely.cég évtisedek 
óta nemcsat-• főváros zongora tulajdonosai köré
ben, hanem az egéss országban a legnagyobb 
és méltán megérdemelt népszerűségnek .örvend. 
Hangzatos reklámokkal nem dolgozik e cég, ha
nem aihelyett kitűnő songoragyártmányainak és 
világhírű zongoragyárak gyártmányainak a leg
ideálisabb feltételek mellett való eUdá savai te 

ka anyag: hiszen, ha nem volna ilyen ritka, mil
lió kilométerre kiterjedő anyagát nem tudná az 
üstökös magával cipelni. Májas 19-ig s Hallév-
Üstökös nem lesz latható .szabad szemmel. Ad
dig ugyanis az üstökös a nap előtt jár, szürkü-
létkor kel föl, nap kelte előtt és napnyugta előtt, 
még világosan lenyugszik. Most azonban már 
kezd távolodni a naptol, szédűletei gyors pályá
ban, millió és millió mérföldeket futva be, má
jas 19-ike után már a nap után fog járni és akt
kor látható lesz szabad szemmel is. Májas 18-án 
és. 19-én, a mi számunkra egy vonalba kariil a 
nappal, a nap korongja elé lép és ekkor egyál
talán nem látható se műszerrel, ae szabad szem
mel. Csak a következő napon, májas 20-án és 
nem 18 án jelenik meg,' akkor less majd látható, 
májas 20-án, napnyugta után, a nyugoti égbolt 
szélén. Attól fogva mindenanp egy érával később 
jön majd föl as éjjeli égboltra. Tizenkét napig 
less igy látható a miszámunkra, hogy aztán alá
bújjék a látóhatárunk mögé és megjelenjék s 
déli félgömb lakóinak. ' 

— Zarándoklat Losrdesbz (Oberammergau 
érintésével). A pécsi egyházmegyéből gróf Zichy 
Gyula megyés püspök ur fővédnöksége alatt jú
lius hó végén induló zarándoklat részletes prog
ramra ja mar megjelent és a lelki vesetők: Skar-
da József prépost, Sasvár (Nyitra megye), vala
mint Bchultz Károly, esperes, Beremend (Bara
nya-megye) szívesen küldenek belőlük az érdek
lődőknek. A zarándoklat útba ejti Oberammergaut 
is, hogy a zarándokoknak alkalom nyíljék a híres 
passziójátékokat megtekinteni, mely csak minden 
tizedik évben kerül előadásra. A menet iránya: 
Pados, Milánó, Nizza, Marseile—Lourdes—Lyon— 

—Zürich—Bódeuí tó—Müi«ben{Oberamffle£: 
I llslapTiI^HialT^TSÍsr TTTt— Tf 

oszt 390, III. oszt 230 korona teljes ellátással, 
még ..útközben is. 

Szeretnék kinézni, haj, de nem merek, 
Félve, remegve összerezzenek. 
Valami gyötör, va ami éget. 
Titkolt sejtelem, amitől félek. 
Nyomasztó kétség ül s z í v -rabén, 
Valami átok kines, erez m. 
. . . Egyszerre . . . hah . . mi volt? Istenemül 
Két szem világit felém tüzesen, 
Vad tekintete a szivemig ér. 
Ereimben gyorsan lüktet a vér; 
Rideg borzongás rázza s U stem . . . 
A szívem remeg, fázi. a lelkem. 
. . . As ablaktábla gyorsan felnyílik, 
Valaki sebten félig felkúszik, • 
Pokoli, durva, mély kac-gisa 
Mindén tagomat a. meg átjárja, 
Kz a kacagás kínoz, megőrjít 
S egyre közelebb és durvábban hallik., 
. . . Állj, ki vagy ? Tovább egy tapodtat se 1 
Villogó tőröm élesre f. nv.-, 
Pengéje acél, a hegye éles. 
Egyetlen döfese holtra véres. 
Megállj . . . mert dühöm szörnyű mód nagy. 
Ha élted kedves, fel Íj ki vagy? 
As aggastyán furcsán elmosolyodik 
S ismét a rémes kacagás ballik. 
Galambősz fejet halkan megrázza, 
Dos haja rá hat görnyedt vállára. 
BStéT szemei tűzben ragyognak 
8 mint fényes gyilok reám tapadnak. 
— Ki vagyok? Ismersz. Minek kérded? 
Oh. én gyakorta mégnézlek téged. 
Mtndenegy lépted azamon tartom 
8 fekete könyvbe rendre rovom . 
Tudom: a szived mit rejt magába, 
Kinek dobban 'meg meleg szavára, 
Kit vársz remegve csendas éjszakán 
Kinek szersjeiegas .lágyan a. karján 
Kié szived minden veress,-v 
Szemed csilláma, sötétlő fenve; 
Tudom: a sorsod merre, hova dob, 
Szerelmes dalát te ott is meghallod, 
Elepedsz, elsorvadsz, meg öl a bánat 
S nem lesz, ki ejtsen kő nyüt utánad! 
— Elég! A szavad meg «11 Mond: ki vagy? 
Felelj, mell haragom iszony 0 nagy I 
A tőröm acel, a hegye éles. 
Egyetlen ddfése holtrajvérez 1 
— Balgái: . .Minek tudnád meg ki vagyok, 
Szivedre akkor Uj láncot rakok. 
Béklyóba kötöm lábad, keséd . . . 

Tudod ki vagyok?.., maga az Elet 
— Hah! megállj te rabló, vén betyár! 
Te tolvaj . . vég órád ütött már. 
Villogó tőröm kéjtől remegve 
Forgatom álnok szivedbe belé. 
Es a pillanat kéjes gyönyörrel 
Felér egy élet szenvedéseivel. 
Ki fosztottál te tolvaj, vén betyár, 
Sok szenvedés most sötét boáiul vár. 
Te loptad el as almom, bitemet, 
g-»TTHTT rn^éj>teaUfáJó,t«iejs^;-

— lei? len htraaáoiztályn koest 1 gror»-
, A magyar államvasutak igazgatósága 
í aniral a tervvel foglalkozott, hegy a 

J-orsvonatokkal harmadosztályú kocsikat is járat. 
Kisérletképen meg is próbálták, ugy látszik azon
ban, hogy a kísérletek nem váluk be. Most pe
dig Marx János, az államvasutak uj elnökigaz
gatója, egy njsigiró elítt kijelentette, hogy nem 
tartja kivihetőnek a gyorsvonatoknak harmadosz
tályú koos|kkal való fölszerelését Marxnak erre 
vnnatkozó nyilatkozata igy hangzik : én nem tar
tom kivihetőnek est as ujitást De, bogy tovább 
menjek, szükségesnek sem tartom. Olyan nagyok 
S pénzüyyí akadályok, hogy már es egy oki is 
lehetetlenné teszi a reformot ÍZI s retormot • 

A R N O 
Éjjel. 

Megkopogtatják as ablakomat 
S felriadva kérdezem: ki az ? 
Az.ablaktábla felnyit zörögve 
S hűvös, fagyasztó őszi.szél csap be. 
. ,'?^asom7<fiá'̂ fc, léfkemFis remeg, 
Valamit sejtek . . . felek,' reszketek . . . 
Vadul rázza s szél ss ablakot, 
A gyertya lángja busán Imbolyog; 
Majd elalszik, majd újra fellobban, 
Szivem őrülten, sebesen dobban, 
As ajkam lázas s szörnyű félelem 
Nehéz lidércként ül a 1»' kémen. 

Minden egy bűnöd most számon kérem. 
Reszkess te rabló vén betyár, 
Minden szenvedés véres bosszút var. 
A tőröm acél. a hegye éles. 
Egyetlen döfese holtra veres 1 
— Haha! te babja esztelen dőre! 
Hiába tapad kezed a tőrre. 
Nem fog as acél, vesznem nem lehet, 
örökké leszek: vagyok as Bet 

Egyedül ;__ 
Szomorú magánybas, szótlan, 
LedüJök párnámra, bánatom kisírom, 
S as élet nagy útját, újra tovább járom-

Huss Jcn6 Ftrnc. 

1 kisbirtokosok Országol Fölá-
hitelintézetesek Győri Ilrsaislt-
lége réven földbirtokosok már 

'800 koronától kezdve V/.'/.-oi 
törlesztéséé kölcsönhöz juthatnak. 
Közvetítési TiJ nem ssátnittatik. 
Drágább kölcsönök előnyösen 

konvertáltatsak. 
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0 
A Hatay - üsfbkös ® 

megje le y 
n é s e 0 

nem o ly ^> 
"»B» fi 

s z e n z á - |t> 
' c i ó , m i n t JjJ 

özv. aránsz ígnáczné £ 
(CeUdömöli, főtér.) Q 

cipóraktárának tavaszi és pünkösdi fess. Z 
elegáns cipónjdonságaiiiak olcsó árai. W 
Iszközöljön próbavásárlást, mindezek- A 

röl meggyőződik. 

<. o o o o 

fi&oiyo o o o o o o o o o o o o c o o o o o ó 
Építési iroda. 

épitető közönség \i. ludomá Tisztelettel van szerencsénk a in. t. 
sára hozni, hogy Celldömölkön i 

építési irodát és vállalatot í é t e s í f e t tünk . 

Elvállaljuk mindennemű gazdasági épületei; és bérházak fervezé 
s é t a legkényesebb Ízlésnek megfelelőleg a legmodernebb kivitelben; 
úgyszintén ezeknek természetben való kivételét, valamint órtentencek 
építészet, csatornázások, átalakítások es tatarozást nui- . la t i . elkészité 
sét a legjutányosabb árbun. 

A készítendő munkálatok szakszerű és pontos kiviteléért az épí
tészet terén eltöltött hosszas gyakorlatnak kezeskednek. — egyedüli 
tőtörekvésünk oda fog irányulni, hogy a n. é. épitető közönség I e g-
k é n y e s e b b igényeink is megfelelhessünk 

A m. t. épitető közönség szives pártfogásul k rve maradiunk. 
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P Á L M A KAUCSUK 

í-ZŐLŐOLl VANY ELADÁS 

uljou 

MKLÚS 
lelkiismi rt if.-i ii vezetett 

f lui iotcU'i ié l i t ! ! Ős-Csaná
don (Torontáln egyel 

ahol szokvány minőségű I . 
• i-ntii't fás, gyökeres é t sima 
lóldojtvinyok, bor 6a cae-
mrgefajok, valamint ame
rikai hima és t-keres sző-

löVSSXÖk, n nikulünben 
ugyanazon fajok II- rendű 
• .oztAiYMtbaa a legolcsóbb 

árban kaphatók. 
GytilflÖlCSU é s ruzsaoltvá-
ii \ okban nagy válmaaté 

F a j éa árjegyzék kívánatra ingyen é* bénnentre 
A BzírroB rlif nirió U vél k« tül iltpli raak egy : 

Orőmme) éri«.aiiim, hogy a kiil< fit aiŐIÓ 
oltvínyok sz í juk ér jók Tollak,. k iv í :e l nflkül 
Btind asépen fakadlak a p} önyi i mn fejlődnek, 
A> eredménnyel nagyon megvagyok elegedre 
mintán a i a i ön é i e e u e . fogadja érte aöaaönete-
mot. Tisztelettel. — -

Nngvszniitmikl.'w 1909 július 1. 
Ukő László 

kir jámarziró. 

1 0 0 0 0 0 

1 ' ••- Kivn t i tisztelettel 

Horvá th Testvérek Q 
kómtives mester építési válalUtozók 

C e i l d ö m o , Dömij lk i -u tca . Q 
Schleiffer híz. Q 

OCOOO O O O O O O í r O O O ö O 

Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank r. t. 
á r u o s z t á l y a C e l l d ö m ö l k 

a Magyar kir. <>m ua< gépgyárának ugy a 

Ganz es Tsa res.v ;. qiotorosztályanak kerü

leti képviselése es MI .raktára. 

Fióktelepek: Mura imbaton, Sárváron, Vesz-

Dombóvaron, Sopronbaii. es Zalaegerszegen. preml-e» Csornán. 

Q 
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M i n d e n n e m ű g a z d a s á g i g é p e k é s a z u k s é g l e t L c i k k e k 

r a k t á r a . 

Ajánlja a legjobb és legújabb szerkeszetü vetögépeket, talajmivelö esz
közöket, cséplő szerelményeket ugy motor, mint gőz és járgány hajtásra. 
Állandó nagy raktár műtrágya, mütakarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs, 

kötélnemüek és mindenféle gazdesági cikkekből. 

(nH I C n l ^ l ^ i g l C T l C i l B C q ^ i a i r j I n l l W n T j g | i r M T l i a t t B | ^ 

lik vannak i Sinlii Jiebe"-n utalva? 

1. A kik hosszú idón keresztül kühögéa bánUl-
maiban uenvednek. 

9. Mlndaaok, kik üdült gégehnrntban txenvednek. 

B. Asztmában szenvedik lényeges kSrmycbBftlcat 
éreznek már rövid használat után. '•'* 

4. Skroíuliífi, mlriríyduzzadásos, szom- ós orrkaUr-
rusos gyermekeknek íontos szere a Slrolin 
„11 ocne"! 

A táplálkoxáat nagyban elősegíti. 

Caaklseredeti csomag©-*" IrifJ 
. lásu Slrolin -Roche'-t 

kárfan. minden után-
aatot vagv'pótkészi t -
mérfvt kérünk a legha
tározottabban vissza

utasítani, 

J Slrolin irodalmat D . I 7 , 
kívánatra Ingyen éa 

bórmentve küld 

r.Horfminn-LaKoche* Ce. 
Basel fSchweíiJ Grauach 1 latién 1 

Nycmatott a kindótulajdonos .VörÖamarty -̂njomda. és JiirUpkiadó Tállalst gyorsaajlójan Devecserben 1910. 


