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a celldömölki választókernlet függetlenségi és 48-as Kossuth párti jelöltje.
vazók demorizálására, ugy annyira, ho8y'J "ünk a Marothy párt iránt, aki ebben
•Harztaieniii-eiijé^
a_ celldömölki
Országszerte erős harcot vívnak most hires .kuruc'ait^dak révén ^gyrangbaíbg csengő -aranyak, zöld és kék t a s r i i w i ^
a jelöltek -aTnandátumért.
kerülni a szentendrei és dunafzerdabelyi I
ellenében akarja győzelemhez juttatA celldömölki választókerület Trizo- kerületekke', amelyek tudvalevőleg arról ni, hanem tisztán az elvek alapján. Hogy
nyára uz első volt az országban, abol a voltuk híresek a Tisza korszakban, hogy a Maróthy párt is pénzt költ jelöltje ér
választási harc megindult.;Hisz hónapokkal ebben a két kerületben egy egy mandá dekében és viseli az alkotmányos, törvé
ezelőtt kezdetét vette nálunk a kortes tum 100—150 ezer forintba került. A nyesen megengedett költségeket, az ma
kedés, az etetés, itatás, u választópolgá celldömölki hires „kuruc függetlenségi* gától értetődik. E ténykedése azonban
rok demorizalasa és ezt a korteskedési választókerület már nincs messze a fent nem jöhet bírálat és elitélés alá.
harcot az Ostffy párt kezdte meg s foly megnevezett két kerülettől. Sajuos. hogy
Végűi meg kell állapítanunk tények '
tatja kitartóan minden megszakítás, min ezt a tényt kell megállapítanunk, de ez alapján, hogy az Osiffy pártban is számo
den pihenés nélkül fár.idhatailauul s szórja igy van és fájdalom nincs másként. A hi san vannak, akik a pártnak rettenetes
a pénzt őrületes módra ugy annyira, res „kuruez füg .etlenségr' celldömölki pénzpocsékolását és a voksok vásárlását
hogy eddig az Ostffy párt 70. mond htt- választókerület nincs többé. Megszűnt. Itt a legerősebben elitélik s meg kell álla
venezer
koronát
pocsékolt
el ebben a vá- ma már nem az elvek harca folyik, nem pitanunk azt a ténybeli dolgot is, hogy a
lasztá-i harcban a jelölt saját bevallása az elvnek van értéke, hanem a kék és Marótby párt (dacára az Ostffy párt ret
szerint. Joggal mondhatjuk, hogy ez őrü zöldhasu Inukénak és a csengő aranynak tenetes erőfeszítésének, síppal, dobbal é s
letes pénzpocsékolá-s annál .inkább az, Ha egy függetlenségi kerületben, mint a pénzzel való nagymérvű korteskedésének
mert nem hisszük, hogy volna széles Ma minőnek a c lldömőlki választókerület szilárdan áll, pártja egye erősödik, sza
gyarországon még egy olyan kikiáltott van ország-világ előtt kikiáltva, egy jelölt porodik és a jelekből itélve, mi Maróthy
függetlenségi választókerület, mint a cell nek a választási hadjáratban, mikor még jó László győzelmét óütosra vesszük.
dömölki, ahol a választási költség egy tíz nap van hátra a választás napjáig, már
Ez alkalommmal néhány szavunk van
függetlenségi jelöltnek ily óriási összegű is 70 ezer koronát kellett elköltenie, bizo a választópolgárokhoz is. E z : Ne enged
pénzbe kerüljön, mint nálunk.
nyos hogy a választás napjáig 100 ezer jék magukat terrorizálni, ne adják el ma
M óta a választási harc folyik, a leg korona nem lesz elég és ha emellett az gukat, gyakorolják a legszebb alkotmáteljesebb semlegességet tanúsítottuk a Je-!
je óriási összegű j)énz mellett Ostffy Lajos ányos Jogukat legjobb meggyőződésűk.
lölteikkel -szemben, -egyréfttJ^tegr
«^-t»imfi»^ti»i^i.-^i=x: : - 1 . 1 . . — <V • »WL • *''$***r*"^*?l"r*r^
itirtny^^S^ákkűr
Ostiry4^ös%g|ái
- W ^ helátaaül'
a szavazókat
síBl'IUL "XSSlfk
pénzért képviveszi,
ketten egy ugyanazon elvet vallják, más j elmondhatja
a celldömölki
(választókerü 'selőjelölt
részt lapunk nem lévén politikai lap, po let polgárainak, hogy ttet ugy vitte mtf, nagymérvű etetéssel és itatással, bécsi
litikailag nem szólhatunk a választisi mint a barmokat s fordulhatunk hozzá piros kendők, gombok és képeslevelező
harchoz, most mar azonban ezt az ádát bármiért, nem köteles semmit sem tenni lapok kiosztásával akarja|megszerezni,'az
lan harcot, ezt a telekvásárlást, ezt a a kerület érdekében, mert a választók a jelölt nem méltó a választók bizalmára
A függetlenségi elveket valló polgá
rettenetes
pénzpocsékotásl,
amelyet a Ostffy „bizalma" csengő aranyakban nyilvánult
riknak szent kötelességük elvüket meg
párt a nagy nyilvánosság előtt mivel, nem meg személye iránt. — —
nézhetjük tovább éa kénytelenek vagyunk
Már az a ténykedése elítélendő volt az győződésük szerint gyakorolni, aki pénz
nem politikai, hanem erkölcsi szempontból Ostffy pártnak, amikor a választási harc érték ellenében, evésért és ivásért bo
hozzá szólani. Mióta lapunk fennáll, min ba beledopta a vallási- kérdést és ezzel csa jtja áruba az elvét, szavazatát, az meg
den választási harcban tevékeny részt iparkodott a választópolgárok között a becstelenítő as bitorolja a függetlenségi
vettünk, láttuk a szabadelvű jelöltet a harcot, az ádáz küzdelmet felidézni, őrü elvet.
Hintii akarjuk, hinni, merjük-. - hogy -a
függetlenségi jelöltei szemben állani, ami- letes pén?pocsékolásáyal.. a voksok vá
-még szabad voltTfleTSkvasar, a vok- sárlásával pedig még jobban betetőzte ezt celldömölki függetlenségi választópolgárok
zok vevése, de még ebhen az időben a dolgát s igy minded józanul gondolko józanul és higgadtan gondolkodó nagy
sem láttuk azt, amit fájdalom most lát dó, becsületes elvhű függetlenségi válasz többsége annak a jelöltnek a lobogója alá
nunk kel, ho?y ajléíekvasárlás újból feltá tópolgárnak kell, hogy az Ostffy pártnak e áll, annak a jelöltnek fogja biztosítani a
mandátumot, aki tisztán az elvek alapján madt és ezt a telekvásárlást egy függet ténykedése felett pálcát törjön. .
küzdi végig a választási harcot, aki nem
lenségi jelölt miveli. Amikor ezeket a szomorú s- mélyen pénzért veszi a voksokat, aki a választó
Urak I Hová fog vezetni a celldömöl elítélendő dolgot az Ostffy pártról az i- polgárok bizalma alapján akarja a parla
ki választókerületben ez a botrányos, őrü gazsógnak megfelelően, mint a közvéle mentben polgártársait képviselni és ak
letes pénzpocsékolás, .a szavazók nagy- mény szószólóínak, kénytelenek vagyunk ha bizalma révén jut a mandátumhoz, a
iuérvu etetése és itatása és vásárlása ? megállapítani, ugyanakkor megkell állapi választók is bizalommal fordulhatnak hoz
Megmondjuk. A teljes elzOllésre, a szava- tanunk és teljes elismerésünket kell kife zá minden ügyes-bajos dolgaikban.
en
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Ilyen képviselőjelölt ma a celldömöl
k i választókerületben dr. Maróthy László,
őszintén kívánjuk, hogy a celldömölki
választókerület polgárainak bizalma benne
összpontosuljon és ót küldje képviselőjé
nek a magyar parlamentbe.
Éljen dr. Maróthy László!

•agyar bankipar.
Nem is kell gazdasági szaktekintély
nek lenni, nem is kell a gazdasági kér
déseket ismerni, a leglaikusabb emberek
is észrevehetik, hogy szép Magyarorszá
gon gombamódra szaporodnak — a ban
kok. Egyáltalán nem jön figyelembe, hogy
valamelyik piacon van e már pénzintézet
és egyáltalán gazdasági
erdeke-e a
helységnek egy uj banknak a felállítása?
A fődolog, hogy legyen bank, mert ez az
üzlet az, amivel még érdemes Magyaror
szágon valamit kezdeni, amiből meglehet
szerezni azt a zsíros jövedelmet, amely
a gondtalan, fényes megélhetéshez szBk>
Éj mit szóljunk a főváros rengeteg
bankházáról ? Minden házban van vagy
kettő. Fényes cégtáblák hirdeiik: „Rotii
bankház", .Weisz bankház", „Schwarz
bankáz", „Grün bankház" és a többi bank
házakat. A jó ég megmonhatója, mi min
dent igérnekj ezek a bankházak. Milliós
főnyereményekét, szolid kölcsön ügylete
ket, gyors meggazdagodást. És a jó ég
tudja, a rengeteg bankház közül hány van
olyan, amelyik igazán tisztességesen dol
gozik ? .Mert hogy a legtöbb bankház
svindlin alapszik az bizonyos.
Egy nagyon szomorú tény adja meg
az okot, hogy a magyar bankházakkal
foglalkozunk. Ha a magyar erényekről
nem is tudnak sokat idegenben, elég jól
vannak informálva mindarról, a mi kelle
metlen nekünk és a miről nem a legked
vezőbb képet alkothatja meg rólunk a
külföld.
Németországban leplezték le a ma

TÁRCA.
Emlék a mnltból.
A

májat 2 2

3MENESV1DEK"

1910.

„Veszprémi Napló" eredeti tárcája.
Irta: AMANDA.

A rozvágyi fényes nagy kastély homlokza
táról levetté* a misfél század óta rajt büszkél
kedő kilencágú koronás Rónaváry címert és he
lyette kitűzték az olasz zászlót és a Della-Volosea család ragyogó címerét.
. Volosca Alarikó grófról eddig csak annyit
tudtak a vármegyében, hogy az olasz arisztok
rácia egyik leggazdagabb é3 legbüszkébb férfia,
kinek Nápoly környékén n igy kiterjedésű ura
dalmai Vaun tk. Hogy ez~r~gaTdag főúr'mi ókból,
vagy célból vásárolt épen Magyarországban egy
bár szép, de kisebb kiterjedésű birtokot, ezt
Benki S8m tudta volna megmagyarázni. Csak
annyi jututt ebből a nyilvánosságra, hogy Rónanayáry gróf a külföldön ismerkedett meg Alarikó
gróffal, ott kötötték meg a szerződést es a birtokiladist a vármegyében már csak mint meg
történt tényt tudták meg.
Azok, a kik a: életnok mindig és minde
nütt a'regényes oldalát nézik és a kalandos ré
szeit kutatjá'i, ennél sem elégedtek meg a nyílt
magyar izattal, hanem suttogva kezdték rebesgeaii a multat.. Kezdtek viaszaemlékezni har

gyar zugbankárokat, a B k alaposan meg
rongálták hitelünket a jóhiszemű németek
előtt Ezzel azonban nem fejeződtek be a
leleplezések. A Berliner Lokál Aczeiger
érdekes listával ismertelte most meg ol
vasóit, amelyből megtudhatjuk, hogy Ber
linben élő honfitársaink szereplése most
sem dicsőséges. Elmondja a berlini újság
hogy a hirhedt Hugó Löwy bankárcég
megszűnt, de egyik tagja, egy bizonyos
Vásárhelyi nevű ur jelenleg az L Grünitz
& Co. zugbankáreégnél működik mint fel
hajtó. Egy másik ;„uem igen kívánatos
magyarországi vendég" a nyugati hangzá
sú Sattler névre hallgat. Ez az ember né
hány évvel ezelőtt vagyontalanul lépett a
berlini talajra és Bankgescneft Merkúr
cég alatt kezdett dolgozui. A eég egyet
len aktívuma alupitás idején egy ügyfél
jegyzék volt, melyet Sattler egy egy má
sik bankcégtől, ahol alkalmazva volt, tu
lajdonított el. Azóta az üzlet olyau hagy
arányokat öltött, hogy Sattler irodájában
m ^ m ^ ^ T ^ i ^ i m s z ü t t - á a t g m i k .
Cégvezető egy tílaser nevezetű ur, akinek böl
csője szintén Magyarországon ringott.
Sattler ejtvík alapítása a Bankgescheft
Hermes is, továbbá a szintén hirhedt Bauk
l'ür Premienhandel M.. Tonn, a mely hoszfzas, áldásos tevékenysége után sürgős
szükségét érezte annak, hogy cégét meg
változtassa. Must a bizalmatgerjesztő Viflibald Heinicke név alatt folytatja üzel
meit. Franki ,'Artur bankárt, aki színién
magyarországi származású, a berlini tőzs
déról véglegesen kizárták.

Ezeket beszéli el a berlini lap, mely
nek közleménye nem azokat sújtja, akik
odakint a magyarságot kompromitálják,
hanem az egész magyar gazdasági világot.
A külföldön, meg Magyarországon is
csak ugy dühöng a magyar bankipar. Az
illetékes hatóságnak jó volna már egyszer
ezekben a bankházakban egy kicsit széj
jel nézni, az üzleti könyvekbe betekinteni
és & bankok „szolid" vállalkozásait felül
vizsgálni,

minc-negyven év előtt történt eseményekre Rozvágy szép fiatal úrnőjére — és ennek titokzatos
hirtelen elhunytára,
Pérgody Skolasztine néni oly élénken em
lékezett a negyven-ötven év előtti eseményekre,
mintha csak a mult évben történt volna.
Rónaváry P»l a deli fiatal gróf mikor ki
tört hazánkban a szabadságharc, élénk részt
vett és kitüntette magát. A budai vár bevételé
nélkapott juélyin-;llvágás begyógyult- ugyan, de
a gyászos napok beáltával szivében mély honfiúi
bauattal, vonult Ontszországba, minthogy a déli
égalj balzsamos levegőjére meggyengült szerve
zetének is szüksége volt.
A zord időnek némi enyhültével az ötvenes
években amnesztiát nyerve Rónaváry gróf is
hazajött, de n»ra egyedül. Egy csudaszép fiatal
olasz hölgy társasagában érkezett visszanyert
birtokára A tündérszép olasz hölgyet Olimpienek hívták és" ugy szetapéltmml a gróf telesé
ge. S végre is, bogy a deli ftntal gróf, a külföl
dön megnősült, abban nem volt semmi kételked
ni való.
Egy este — Skolasztine néni ugy emlék
szik reá, mintha tegnap történt volna, egy rao
górva, de fnltttnöen szép, idegen férfi érkezett a
grófi kastélyba, aki alig félórai időzés után, ugy
amint jött titokteljesen el is távozott.- Má«nap
reggel fekete zászlót lengetett busán az októberi
szel a kastély tornyán. A ragyogó szép3égil fia
tal grofne, mint valami hideg márványszobor fe
küdt virágokkal bontottan, 8 nagy- családi kép
tár termében felállított ravatalon. Harmadnap éj
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Mert szép dolog a gazdaság, sót a
közgazdaság, de ezek a magyar bankok,
ha még soká [felszínen maradnak, tönkre
fogják tenni az igazi, a tisztességes gaz
dasági vállalkozásainkat.
A magyar bankipar megérdemel egy
seprűt és egy nagytakarítást 1

.Rendelésszerilen készült*
átmeneti kabátok
felöltők

.

.

utcai ö tönyö'.c
elsőrangú kivitelben és jutányos
árakon kaphatók':
Deutsch F. Károly és T á r s a
férfiszabóknál
Budapest. VI., Ferenciek-tere 2.'

Ú J D O N S Á G O K .
— Hírlapunk (mai száma 1509 példányban
lett szét küldve a választókerület községeibe. E
lapunkhoz van mellékelve Maróthy László dr.
függetlenségi képviselőjelöltnek progrummbe^
széde.
— Pro grammba széd és körút. Mirúthy László
dr., a celldömölki választókerület függetlenségi
éa 48-as Kossuth párti képviselőjelöltje, pünkösd
hétfőn Celldömölkön és csütörtökön Jánosházán
mondotta el nagyszámú közönség előtt, többször
zajos éljenzéssel és helyesléssel kísért programra beszedet Maróthy László rövid, magvas beszór
dében mind olyan közérdekű dolgokról beszélt
amelyek megvalósíthatók 8 nem kalandozott el
programmbeszédében olyan térre s nem tett olyan
ígéret ket, amelyeket megvalósítani nem más,
mint frázis 8 a választók félrevezetése. Az a lel
kes fogadtatás, amelyben Maróthy Lászlónak
Celldömölkön és Jánosházán progratnatbeszéde elmoudása alkalmával része volt es annak a spon
tán szeretetnek és bizalomnak a mely személye
irántminden mesterkéltség tői ment megnyi atkozása
a választékosba közönség részéről, biztos jele an
nak, hogy Maróthy László dr., diadalmasan fog
kikerülni a választási harcból. A hét folyamán
Maróthy László számos községet látogatott meg,
nem kísérte cigány zene, nem szólt a sip, a
trombita, a dob, de ahol megjelent szimpatikus

jel — ugy beszélte a temetőőr — egy kő fekete
köpenyű idegen férfi zokogott keservesen a csa
ládi sírbolt frissen befalazott vasajtaja előtt.
E régi regényes események emléke ujnlt
most fel több éltes ur és asszony gondolataiban
és Skolasztine néni határozottan kereste az öszszefüggés fonalát a mult története és a jelen
eseménye közt: nem e az a titokteljes idegen
vette meg a Rozvágyi birtokot a cseudes sirbolt
és, a benne nyugvó szép 0.kupin kedvéért. De
akkor Volosca Alarikó gróf már okvetlenül ősz,
öreg férfi lehet, ha csakugyan ó az, a ki a raép
Olimpie grófnő temetése éjjelén a kripta előtt
zokogott.
Pedig a pár nap előtt megérkezett nj bir
tokos fiatal, erőteljes férfi volt, és épen nem birt
sem érdekes, sem romantikus külsővel. Kissé el
hízott alakja nem regényhősuek termett. Modora
azonban behizelgó volt. Nagyon demnt-ratilrr^ «>|.
veket vallott és hirtelen barátkozott. Alig pár.
nap múlva megérkezése után fényes fogatán átráudult a . székvárosba, bemutatta magát a főis
pánnak és a legkötetszőbb módon kérte fel: le
gyen szives őt a megye előkelő családaival még
ismertetni : gróf Lavardy Hugó a fiatal főispán
es elegáns világfi elfogadta a bemutatást - így
történt, hogy egy szép mpon látogatást' tettek
özvegy Odille Teofilnénál.
Odille Teoftl ezredes agg ember volt Mog
ul J í í - , " ' . t . »*' ii" Solymosi kastélyába.
Itt tolta eletének a még hátralevő napjait Egye
düli oromé gyönyörű fiatal neje volt, kimegáde6
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Tisztelt polgártársaim!
őszinte tisztelettel és hazafias lelke ségi párthoz, akkor^mjdfaezen .pártlmn I déasol -fogok Wiekedni,—hogy "mieoeri"
sedésem egész melegével köszöntöm Ön 8- a szakadás jelei kezdtek mutatkozni, mierőmmel és tehetségemmel én is előmoz
ket azon alkalomból, hogy mai napon itt kor láttam, hogy ép ezért ezen pártnak dítsam azon magasztos és hazánk függet
megjelenve tanúbizonyságot szolgáltattak komoly és nem egyébb haszon után tö lenségét megteremtő eszmék végrehaj
arra nézve, hogy az uj országgyűlés ösz- rekvő emberekre van szüksége. Midőn tását,
f
szehivatván, reám gondolni szívesek vol azt láttam, hogy a Lajtán tuli tartomá
Én nem hivatkozom családi tradititak akkor, midőn a kemenesaljai- 48 as nyok minden egyes alkalommal félrete okra akkor, midőn meggyőződésemet hir
függetlenségi Kossuth párt vezetőségének szik a maguk között duló nemzetiségi detem, hanem egyenes, igaz szóval és
egy része ezen lobogót kezembe adva torzsalkodásokat s egy ember gyanánt nyilt homlokkal tárom ki lelkemet. De
önök előtt, mint .ezen párt-jelöltje meg egyesülnek, ha velünk szemben való ér- hivatkozom arra, hogy meggyőződésemet
jelentem. Hosszú idő, — majdnem 9 év dekeik megvédéséről van szó : azon meg a politikai csaták hevében szereztem, a
mult el azóta, mióta ezen kerületnek kép győződésre jutottam, hogy nekünk is, ma politikai boszorkánykonyhában, ép azért
viselőjelöltjeként - állottam Önök előtt gyaroknak velük szemben egy táborba a küzdelem tüzében megacélosodva ke
azóta politikai viszonyaink nagycin változ kell sorakozni.
ményen állok és kitartok ezen meggyő
tak, akkor a békés fejlődés kilátásaival
De ezelőtt is és akik ismernek, azok ződésem mellett.
indultunk neki a hazafias munkának, de tudják, hogy ez igy van, mindig az volt
Áttérve a részletes politikái kérdé
a békés munkába oly közjogi akadályok a meggyőződésem, hogy a 48-as ideák sekre, meggyőződésem az, hogy a mai
ütköztek, hogy azok a parlamenti állapo minden igaz magyar szivében kell, hogy kormány, mely parlamenti politikai párt
tokat a felmerült és elkövetett politikai lángoljanak s azok fokozatos végrehajtá támogatása nélkül vállalkozott az ügyek
hibákkal teljesen felforgatták, ugy bogy, sa minden hazafias lélek fótörekvése.
vitelére és dacára annak, hogy neki a
azóta az országgyűlés már harmad ízben
Nyílt homlokkal, leplezetlenül és a parlament bizalmatlanságot szavazott, nem
leit idő előtt feloszlatva. Az ezeu idő alatt tényeknek megfelelően soroltam fel mind csak helyén maradt, mert lemondása csak
felmerült politikai harcok alatt mindinkább ezeket, pedig tudom, hogy vannak, kik formai volt, de az országgyűlést az 1867
kidomborodott azon körülmény, hogy a ezt hibámul tüntetik fel, én pedig azt ál X. t. c. ellenére feloszlatta : a nemzet
mi közjogi helyzetünk nem csak nem fe lítom, bogy aki meggyőződését kimondani bizalmára nem számithat és a nemzet
lel meg a magyar érzés kívánalmainak, meri, az kötelességét teljesiti és hibázta választandó képviselőinek többsége ezt
de még azon jogaink sincsenek végrehajt tom azt az eljárást, ha valaki nem ily helyéről, mint bizalmával nem rendelke
va, melyek az 1867 évi XII. t. c. által nyíltan és őszintén nyilatkozik, hanem zőt, elsöpörni fogja
részünkre bizonyítva lettek. Ez idézte elő céljainak könnyebb elérésére törekedve,
Az összeülendő országgyűlés legelső
közjogi harcunkat, minek következménye mást állit, mint amit cselekedett. A mult és legfő tárgya a választói jog kiterjesz
lett a képviselőház feloszlatása. A kép őszön csatlakoztam tehát azon párthoz, tésének kérdése lesz. Ezen tekintetben
viselőház^ 905 január 3 in_JöjrvényteleEL mely-hirdeji^jiogy a-iOggetlen Magyaror jhtin mnjnr • Tftiiiiitni jim 1 Í I [ I I I I I miirTíli
módon az~1887 évi X. t r e. réötlelkézé- szág államiságának kelletéi;
menő kiterjesztésének, azon korlátozással
seinek ellenére feloszlatván, ezen felosz
1. Az önálló magyar hadsereg.
azonban, hogy a magyar nemzetes a ma
latás után én is az akkor megalakult co2., az önálló magyar nemzeti bank gyar értelmit-ég fölénye minden tekintet
aliiiohpz csatlakoztam.
és önálló vámterület
ben biztosittassék. A magyar nemzet el
3., az önálló külügy oly mértékben,
A kemenesaljai. illetve celldömölki milyenben az gyakorlatilag keresztül vi lenségei oly választói jogot hirdetnek,
függetlenségi.párt akkori vezetősége fel hető, tekintettel az uralkodónak Ausztri mely mellett a magyarság a nemzeti tö
rekvéseknek, a magyar vezető értelmi- .
szólított . engem arra, hogy . belépjem a ával vajé; azonosságára
ség pedig a demagógok jelszavak által
függetlenségi pártba, vállaljam a kerület
Mindezen elveket a párt több mint vezetett tömegnek lenne kiszolgáltatva. "mandátumát; en egy részről azért, mert
40 évig hirdette, de eredményre akkor Tehát, etek ellen a legélesebb harcot hir
' a függetlenségi párt-akkor azon állás
se jutott, midőn a mult országgyűlésen detem. , - - ;
!,
pontra állott, hogy hazuíias, sarkalatos
nagy többségre tett szert azért, mert ak
elveinek végrehajtása tekintetében a] „ m ind
Katonai
kérdésekben
fenntartjuk
fel
kor még nem állott a fokozatosság elvi
vagy semmi* .elvét követve ezen pártba
alapján, hanem a .mindent, vagy semmit* újított nemzeti kívánságainkat, melyek
nem léphettem be, másrészről nem akar
azonnal előtérbe kerülnek, amint az ujone
álláspontjára helyezkedett.
tam azon színben feltűnni, hogy a man
létszám emelését követelni fogják. MegLegelső
az
önálló
bank
és
önálló
dátum elnyerése miatt amily alakban az
győződésem az, hogy a magyar nyelvnek
vámterület
megvalósítása,
az
előbbit
amint
nekem felajánlva lelt, változtassak párt-ál
a magyar nemzeti jelvényeknek a had
lást. — A megtisztelő bizalmat megkö lehet, minél előbb, az utóbbit pedig a ki seregben való alkalmazása nem csak nem
egyezés
lejártakor:
1917
évben.
szönve, azt magamtól elhárítottam és a
gyöngítené a hadsereget, de azt eredmé
A függetlenségi eszméknek fokoza nyezné, hogy a magyar állam a hadsereg
coaiitiohoz csatlakozva annak felbomlása
kor, midőn a függetlenségi 48-as párrél- tos végrehajtása alatt értem azt, hogy magyar részével összeforrva, erösebbé vál
veínek fokozatos végrehajtását hirdette, azon uton, mely ezek végrehajtásához nék és a Lajtán tuli másik államban du
midőn arra volt kilátás, hogy a 48 as és vezet, folyton és következetesen előre ló nemzetiségi torzsalkodások közepette
67-es alapon álló pártok egymás ellen ve haladunk és mindenütt és mindig végre a diiiastiának sokkal erősebb támaszát ké
szik fel a küzdelmet, lelkem egész meg hajtsuk azt, amit végrehajtani lehetséges. pezné. De hangsúlyozom, bogy a katonai
győződésével és lelkesedésem egész me
A 48-as függetlenségi Kossuth párt kérdésekben is a fokozatosság elvét tart
legével csatlakoztam a 48-as, független hive vagyok tehát é j , teljes meggyőző suk szem előtt. Híve vagyok a ka'onai
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nosodása és hazánk vagyonosodását an- törekvései a magyar nemzeti állam erenak a természeti viszonyoknál fogva a jenek teljes éreztetésével megakadályoz nyers termeléssel foglalkozó túlnyomó tassanak annak beigazolásával, hogy hatöbbségnek vagyonosodását ezen foglal- jzánkban bármely nyelven beszél is annak
kozas beható támogatásával vélem érté- lakosa, más, mint magyar állampolgár'
kesiteni. Ilyen támogatás lenne a fedezet nem lehet és oda kell törekednünk, hogy'
nélküli határidő üzlet eltörlése, a tüz jég'annak vallja is magát,
A közlekedési eszközök akképen fej és állatbiziositásnak kötelezővé, államival
Ezekben igyekeztem előadni azon
lesztendők, hogy azoknak legalább góc tétele, mely az államnak jelentékeny jö
pontjain könnyebben hozzáférhető közrak vedelmi forrást is biztositana ; gazdasági iránynyelveket, melyek irányítani fogják
tárak létesíttessenek és hogy a szállási kamarák nem felttröl lefelé, hanem alul tevékenységemet Gróf Széchenyi István
díjtételek, hogy ezek a külföld versenye ról fölfelé menő alapon az incompatibi azt mondotta: hogy a nemzet független
ellen gátat ne képezzenek és főkép a lis elemek kizárásával. A kis gazdák jó sége annak kezében van s a nemzet ere
nyers termelés termékeinek továbbítását létét előlmozditó intézmények még a gaz je nemcsak eszköz a függetlenségre, d »
előmozdítsák. A közlekedési eszközök fej dasági olcsó személyi hitel előmozdítása, a függetlenség maga, törekednünk kell
lesztésénél, vasutak engedélyezésénél min közös magtárak létesítése, a közvetítő ke tehát arra, hogy hazánk függetlenségét
dig a közérdek tartassék. szem előtt, meg reskedés korlátozása, a kartellek meg- kivívhassuk, nem elégséges, hogy mi má
soktól várjuk nemzetünk boldogulását,hakell itt emlékeznem közlekedési eszkö rendszabályozása.
nem a nemzet jogainak hangoztatása mel
zeink derék koronáiról, a vasutasokról,
Egyházi és iskolai téren teljes éle- lett, ha minden egyes magyar megteszi
kiknek száma vasúti viszonyaink fejlődéBével meghaladja a 30,000-nyi számot, tembeu annak voltam szószólója, hogy és elvégzi a nemzet iránti kötelességét
ennyivel szaporítván a magyar intelligen amellett, bogy mindenki legyen hithű és és minden ember annyit dolgozik, amenyciát. Ezeknek kezében van hazánk ütő vallásos, mások vallását tiszteletben tart nyit tud, ugy nemzetünk függetlensége
erének kezelése, méltán megérdemlik, sa, a felekezeti béke meg ne zavartassák, csak rövid idő kérdése leend.
hogy minden jogos igényük kielégítésre nem helyeslem azon törekvéseket, me
találjon és azok támogatására csekély erő- lyek a kath. egyház tulajdonát képező
Oróf Széchenyi István azt mondja to-^
mpt én is fel -ajánlom.
yAgXöJ-SzeJüüaxizAjtiőjija céloznak. m e r t | b b á :
ezen vagyon a kath. egyház ősi tulajdo munkál, aki a gazdasági élet bármely megágát
Alkotmányjogi állapot, hogy bírósá nát képezvén, azt tőle jogosan elvehető
fellendíteni segiti, aki megír egy tanul
gaink legyenek teljesen függetlenek, a nek nem tartom ; behozandónak tartom a
magyar bírói kar oly magaslaton áll.hogy kath. vagyon kezelésekbe a világi kath. mányt, vagy csak elolvas egy jó köny
a külföld teljes elismeréssel, mi pedig elemek bevonását eredményezné. Az 1848 vet, aki az irodalmat csak anyagilag is
teljes bizalommal nézzük ezen intézmé XX., t., e., végrehajtását minden törvé támogatja, aki a társadalom, vagy egy
nyünket. Bíróságainknak ezen magaslaton nyesen bevett vallás felekezettel szem- házi élét terén reformokat és fegyelmet
teremt, aki az állami intézményekbe lel
való megtartására semmi áldozattól sem h kívánatosnak és szükségesnek tar
riadunk vissza, mert jó bíróság az állami
n y i b e n az állam pénzügyei két önt, mind a nemzet függetlenségén
jólét egyik alapfeltétele, a bíróságoknál | megengedik, a szegényebb bitközségek munkálkodik. Ezek a tevékenységek ad
a szóbeliség, a közvetlenség, azok eljá- ] tetemesebb segélyzesének mindenkor szó ják meg a nemzetnek az erőt, a függet
lenséget pedig az erő adhatja meg.
rásának minél olcsóbbá tétele kell, hogyj szólója leszek.
vezérfonalul szolgáljon.
Oktatási téren kívánatosnak tartom,
Fogjunk tehát össze mi magyarok,,
Az elmúlt évek politikai viharaiban'hogy a legutóbb életbe lépett közokta- kéz a kézben, váll a váll mellett, hogy
és küzdelmeiben megtanultuk, hogy í mitjtási törvény mielőbb meghozza a maga azt az erőt, ami hazák függetlenségének:
birunk közigazgatásunk önkormányzatra gyümölcsét, a tanítás ingyenesé tétele elérésére szükséges, mielőbb megszerez
fektett szervezetében, ép azért azt fenn-J mellett főkép nemzetiségi vidékeken el- hessük.
tartandónak és minden tekintetben erősi-1 érjük vele azon magasztos célt, melyet a
En nem családi traditiókra, külfölditendőnek tartom, mert közös ügyes álla- j törvény maga elé tartott, a magyar nempotunk mellett a vármegyéket alkotnia-Izeti állam kiépítését. Mert a magyar ál- utánzásokra hivatkozva kérem az önök
nyunk védőbástyájának tekintem. A szol-1 lampolgárok túlnyomó többsége a népis- bizalmát, hanem hivatkozom azon 27 év
gálati pragmatikát mielőbb megalkotan-] kólából kerülvén ki, ha annak az iskola re, melyet nyilvánosai) munkálkodva el
dónak tartom, a városi és községi ügye-.nak szelleme magyar, ha tanítói tisztes- töltöttem s közte azon 3 és íél évre,mely
ket egyöntetűen rendezendőek tekintem. ségesen fizetve anyagi gond nélkül tel alatt mint az önök bizalmának letétemé
nyese szerencsés voltam ugy hazánk,mint
Hintán mi tulajdonképen földmivelés- jesíthetik feladatukat, ugy akkor bizha- kerületünk érdekében dolgozhatni és azt
sel foglalkozó állam vagyunk, gazdasági
i°\ }
f \ ? téren, hogy a jö hiszem, hogy senki sem veszi tőlem szetéren óhajtom, hogy ezen foglalkozásunk l
erősebben iskoláztatva •a rénytelenségnek, ha a inai napon arra hi
minél nagyobb támogatásban részesüljön, nemzetiségi vidékeken is mivelődni és vatkozva kérjem támogatásukat azzal az.
mert a földműveléssel foglalkozók jóléte magyarosodni fognak. Ha körül tekintünk ígérettel, hogy e^ügg^tleaségi^as-Kosaz őstermelés felvirágoztatása hozza ma ezen kerületben, egy állami iskola sinél
. itt -a nép mag*,
nem hagyom és erre a bizalomra érdem
Bgyébbként agrárius irányzat van az zetei utján az iskolákat; ép azért nagyon
telen lenni nem fogok, mert én a képvi
egész világon, Németország, Franciaor igazságosnak tartanám, ha a kerület két
selői állást nem tokozásnak tekintem vaszag, Olaszország az Egyesült államok és nagyobb községében valamely közép fokú
lamely hivatal, vagy rang elérhetéséhez,
legújabban Anglia is, hol Chamberlein 2 állami iskola létesitetnék, melyben akár
de mint egy tisztességes munkában eltöl
évtizedes politikájú végre győzött, szin ipari, vagy földművelési téren a tanulót
tött élet culminátiója gyanánt látom ma
tovább
képezve
a
szülőknek
gyermekeit
tén meghódolt az agrárius irányzatnak
gam előtt.
tanitatása
terén
összegyülemlett
gondjai
és a szabad kereskedelmi irányzatot fel
válté védő vámos irányzatnak. Ezen utób megkönnyittetnének. Végül az 1907 évi - Azzal zárom szavamat, hogy adjon á
bi irányzat hoz egyensúlyt as egyes ter XXVI. és XXVII. t. c. azon rendelkezé magyarok Istene e magyar hon fiainak
melési ágak közé és igy biztosítja min sét, hogy a felekezeti községi és állami kitartást, erőt, hogy az előttünk álló politi
denütt az ipar és kereskedelem jövőjét tanítók közt azok anyagi helyzetének ren kai küzdelmünket a haza javára, boldo
is. Elfogadom gezdasági téren azon prog dezésénél külömbséget tesz, akkép talál gulására és függetlenségének elérhetésére
ramot, mely mint agrár program m legkö nám módositandónnk, hogy azok egyenlő vívhassuk meg.
zelebb közzé téve lett, azzal azonban.hogy elbánás alá essenek.
Éljen a haza!
ezen alapon a mai azétágazó parlamenti
Horvátországgal való viszonyunk ren
szonyok mellett uj párt ne alakuljon, desése, tekintetében,, miután ezen orszá
mert szerintem minden magyar képvise got a magyar birodalom azon szüksége
lőnek agráriusnak keli.lenni, mert ha a hozta létre, hogy hatalmi köre dél felé
földművelés virágzik, ha a magyar kis kiterjesztessék: én nem vagyok a kikap
gazda jólétnek örvend, ugy virágzik az csolás álláspontján, hanem nem zárkózom
ipar, virágzik a kereskedés, az iparos el el a vele való kibéküléstől, ha ez a. ma
tudja adni készítményeit, a kereskedő gyar állam jogait ép oly tiszteletben haj
nek meg van mit közvetítenie. Az ipart is landó tartani, mint mi e tartományét;
támogatandónak tartom, mégis oly módon, egyébb eljárás a nemzetiségekkel szem
hogy a nagyipar támogatása a kis ipar ben azon állásponton állok, hogy azoknak
rovására ne történjék. Az egyesek va- a nyelv kérdés tekintetében biztosított
gyonosodásából áll ma a nemzet vagyo- jogaink elismerése mellett azok széthúzó
szolgálati idő megrövidítésének, mert a
magyar intelligens elem lévén,. rövidebb
idő alatt képes a katonaságnál szükségeseket elsajátítani, másrészt nagyon sok
munkás kéz lenne visszaadva eredeti foglalkozásának.
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alakja, mindenütt igaz lelkesedéssel és szeretet vétlen érintkezésből számos, de számos előny
— A föláros legforgalmasabb utvonaláról
hárámlotta 42 kerületre osztott iparfelűgyeleti A külföldiek, a kik Budipesten megfordulnak,
tel fogadtak a községekbea.
— Vármegye! alkalmazottak gyermekei ré intézményre; s csodák csodája az évi értekezle egyszerűen el viunak ragadtatva a RViócí ut
szére internátus. A vármegyei árvába* igazgató tek megtartását egy titkos rugó egyszer csak el csodás forgalmitól és egyöntetűen az: állítják,
választmánya május 10-én tartott Ülésén Herbst tolta, majd végül egészen beszüntette. Ez a tit hogy egyetlen világvárosban sínes még egy
Géza alispán nagyfontossága és szükséges indít kos rugó egy ur volt, aki soha sem szerette ha ilyeu forgalmas útvonal. Ezt eóre kellett bo
ványt tett, mely szerint az árvaházba necsak a az iparfelügyelők összedugják fejüket. E< az ur csátanunk, bogy m igvilágítsuuk egy olyan tényt,
vármegyei árvák, hanem a vármegyei alkalma azonban már nincs a helyén. Most tehát helyén mely a főváros rohamoi fejlóléséaek és szé
zottak úgyszintén a községi és körjegyzők nem való és igen kívánitos volna az iparfelügyelők pülnének krótiíkijibi lesz bevezetve Arról van
árva gyermekei, akik akár elemi, akár középis értekezleteit mteiőbb reaktiválni, sőt — ha le szó ugyanis, hagy a Rikócy ut világforgalmát
kolába járnak, fölvehetek legyenek. Ha pedig hetséges volna — fél évenként megtartaui. Az a szinte amerikai arányban miltó négy Rikóci
ezt nem megfelelőnek találnák, agy az árvaház kis költség, amibe az ipirfelUgyelók igazán or uti vállalkozás, vagy jobban mondva látvá
keretén belül részükre internátus aliittasséj* fel szágos érdekű összejövetele kerül, végre nem nyosság. A Rikóci ut szivében, a Síp utca
Herbst ezen indítványát a választmány egyhan hathat olyan sujtólag az államháztartásra, hogy sarkán van Weisz Lipót cég női divat üzlete,
a legnépszerűbb, a legkedveltebb és legszebb
gúlag elfogadta. Ha a közgyűlés is elfogadja, ezért kelljen lemondani róla.
üzlet a Rákóei uton. Női divatajdonságokbaa
agy az már a jövő iskolaévben megkezdi mű
ködését.
— üj vonat Celldömölktől Papiig. F. évi jun. remek cikkeket tart ez a cég és árai szolid
kezdve a győr—fehringi vonalon köz sága feltűnést kelt Ugyancsak a Rákócí ut 22
— népszámlálás. A legutóbbi népszámlálás hó 1 tői1367
8Z. tehervonat Celldömölktől Pápáig szám alatt van a főváros leghirnevesebb, gyö
1900. évben történt, mivel a népszámlálásra vo lekedő
rendeztetik be II. és III. oszt nyörű női konfekció üzlete. Molnár Gyula óriási
natkozó rendeletek ugy intézkednek, hogy a zé személyszállításra
E vonat Celldömölkről reggel 7 óra kirakatokkal ujonan átalakított pazar üzlete. A
russal végződő évek utolsó napján kell azt meg kocsikkal.
18 p.-kor indul és Pápára d. e. 8 óra 39 p. kor cég eredeti m ideijeit ezerszámra menő közön
tartani, igy 1910 december 31-én járják a érkezik.
A részletes menetrendre nézve a kifüg ség nézi állandóan. Az egész országban álta
számlóbiztosok a házakat.
gesztett hirdetmények nyújtanak bővebb felvi lánosan ismert zseniális cipőkereskedő, Agulár
Ignác, most rendezte be teljesen újonnan, eu
— Kanyaró él vörhenyjárvány. Hála légyen lágosítást
rópai ízléssel és fénnyel üzletét a melynek
az Istennek, szűnik a járvány. Csak' a legrit
kább esetben történik megbetegedés a járás köz
—• A kíváncsi Mri. Valamelyik svájci tör csodájára járnak az errberek. Nem reklám, ha
ségeiben, Celldömölkön pedig mar hosszabb idő vényszék előtt játszódott le az alábbi érdekes nem tény, hogy ebben az üzletben kitűnő,
óta nem történt kanyaró és vörheny megbete eset Az egyik svájei lap munkatársát, aki mint sajátkészitményü cipőket a legolcsóbb árakon
gedés. Igy állván a közegészség ügy, hihetőleg tanú volt beidézve a törvényszékhez, egy felfu lehet vásárolni. Vejül a Rikóci ut 20. szánt
már e ho vegén megkezdődnek az elemi isko valkodott fiatal biró a legképtelenebb kérdések alatt van a főváros legszebb kávéháza, legpom
pásabb 4idiUöhelye, » főváros -tűadérkertje r s z
kel kínozta:
lákban az előadások.
Osztende kávéház, A Z ország legelső klasszikus
— Ugy, ön hírlapíró ? — ssólt gúnyosan
~ ~ ~ ^ ^ H é l T 0 S I Sjárásku. Felsőmest<>ri köz
cigányzenekara, Vörös Miska bandája hangver
séghez tartozó Ints posztul uralkodó sertésvész biró. — Mit ir ?. Novellákat avagy tudományos senyez itt esténként a közönség óriási tetszés
megszűnt ennélfogva az elrendelt zárlat alól dolgokat, netalán históriát ? —
— Leírom mindazt amit ellesek az életből. nyilvánítása mellett Igy fest ma már a Rikóci
feloldatott
— Nagyszerű 1 Kz mind nagyon szép, azon-ur, Budapest legszebb utvonala; Vidékiek ha
— Országos vásár. A mult kedden volt vá ban ugy tudom, bogy a szent ihletségből meg látni, szórakozni akarnak, ha a vásárlásnál tisz
rosunkban a tavaszi országos marhavásár kira élni nem leh°t. Kinek ir, saját gyönyörűségére? teségés figyelmes kiszolgálásban akarnak része
kodással. A kellemes, szép idő kedvezett a fel
— Munkásságom nem kötöm egy laphoz. sülni, keressék fel e helyeket ha Budapestre
jönnek!
hajtásnak, igy hát nemcsak a marhavásár, ha Előttem nyitva áll az egész sajtó.
nem a kirakodó vásár is elénk volt
— Ugyan?
Azt mondta az imént hogy
- Adjunk •sakál i vakoknak. A
— Gyakorló Ionosokfigyelmébe.Kolozsvá mindarról ir, amit megfigyel az életben eszerint tott világtalanok megmentésére irányuló társa
tehát
törvényszéki
tárgyalásról
is?
rott fog az idén a két hónapi szünidőben gya
dalomi mozgalom, áthidalni törekszik e szeren
— írtam már arról is.
korló orvosok részére tanfolyam tartatni. A rész
csétleneknek azon utat mely jövő boldogulá
— Akkor talán lenne olyan kegyes elárul sukat és mindennapi életfentartáSukat biztosítja.
venni óhajtók már most jelentsék be címüket a
ni, milyen pöreseteket tart különösen érdemesnek? Ezen kitűzött célt megvalósítja a temesvári
szüuiuei kurzus igazgatóságának.
— Ha például látom, hogy egy fiatal biolyképen, hogy a világtalanokat
— Pünkösdi ünnepek. A kellemetlen tavaszi rócska a tanukkal, uristeni hatalmának téves tu vakok intézete
képzésbea részesíti a képzés után
napok egeszén megváltoztak a pünkösdi ünne datában, csak ugy félvállról beszél, azt alkal szakszerű
állandó
munkát
ad, hogy ipari jártasságukat
pekre A két ünnepnapon a búcsúsok nagy tö masnak tartomi arra, hogy néhány szót cseveg
szorgalommal érvényesíthessék. A sze
mege jött el a celldömölki kegyhelyre, hogy a jek róla, és lehetőleg híven írjam le nevetséges ügyes
len, világtalanok ipari munkássága főként
zarándoklat kegyeiben részeszesűlbessen. A vá félszegségét mert hát .sokat akar a szarka, de rencséi
kosárfonó és a kefekőtő iparra terjed ki. me
ros közönsége pedig a körülfekvő falvakba rán nem bírja a farka."
lyeknél
vakságuk dacára] oly ügyességet sajá
dult ki busvét hétfőjén, mert több helyen volt e
egész közönség hangos hahotában tört títanak el, hogy készítményeik semmivel sem
napon bucsu. Persze ezeket csak a korcsmai mu- ki, deAz
a biró nem értette a világos célzást.
külömböznek a látó iparosok készítményeitől
latassal ünnepük meg, az egyházi ünneplést
— Mennyit jövedelmez az ilyen cikkecske ? sőt* alapos és tartós" kivitelben igen szokssor
megligálják.
— As mindenkor az illető biró személyétől tul is haladják. A temesvári vakok foglalkoz
— Elmaradt az iparfelügyelők éri értekez függ. Ha az egy tekintélyes je'lemes férfiú, ak tató intézete most felhívja a közönség figyel
lete. Egy régebbi jó és'hasznos kereskedelem kor fölmegy husz frankra.
mét a vakok által készíteti igen szép, tartós
ügyi ministerí intézkedés alapján szokás volt az
.— A mostani érdekes pör megírásáért re is ezenfelül olcsó árucikkekre, Raktáron tarta
előtt — Írja a .Műszaki Világ', — hogy az or mélhetőleg . . .
nak : utazó kosarakat kerti bátorokat női munka
szág összes iparfelügyelói évente egyetlen egy
— . . . Ha sokat talán nyolcvan centet ka kosarakat virágállványokat papír és minden
szer értekezletre jöttek össze Budapestre mely pok, kedves biró ur I . . .
fajta egyéb b kosarakat a kefenemüekből: ruha
értekezleten kiki a maga tapasztalatait és köz
A biró ezek után sietve berekesztette a tár és cipőkeféket falporolót ssabaseprőt' haj és
érdekű eszméit közölte kartársaival. Ebből a köz- gyalást
kalapkefét s minden más kefeárat Támogassuk
aileUe gfeg napjait, é r égy pillarrtásaT mint a] tették volna, mint ahogy az öregek végzete ez,
Lavardy Hugó a fital 'főispán, egéss ellen
ragyogó nap szokta szétoszlatnia a ködöt mely egyszerre elhunyt Edmée mély bánatot érzett téte volt az olasz grófnak. Deli termetű, komoly
reggeienkint elhomályosítja a nyári ég azúrját és őszintén meggyászolta. A gyászév alatt elvo férfias jellemről tanúskodott hideg nyugodt mo
Az ezredes őrült ba bámulták a nejét.
nultan élt s annak letette után megtette az ob dora. De a mai látogatáson csapa véletlenül, —
Az életben tudjuk, hogy rendesen a szere ligát, látogatásokat pár hét alatt az ezredes szinte észrevétlenül, mélyen pillantott a csoda
lem az emberi tettek intézője, de Edmée még Solymosi kastélya ismét találkozási helye lett* a szép háziasszony sötét szemeinek feneketlen
nem ismerte a szerelmet: bár nem élt visszavo a megye előkelőségének.
mélységébe. Csak egy pillanat müve volt as
nultan — sőt nagy társaság központja volt a
Mikor gróf Lavardy Hugó főispán Volosca egész, de e tekintet többet mondott minden szó
Solymosi kastély. Ősszel rókavadászatokon részt Alarikó olasz gróffal a kastélyban megjelent nagy nál. Mindkettő elpirult E néma tekintet alatt,
vett a szép ezredesné is, és mikor a nagy rónán társaság volt jelen. Volosca] grófnak feltűnő Lavardy gróf szive melyet hirtelen elárasztott
száguldott szénfekete paripáján messze elhagyva elegáns megjelenőié azonnal megnyerte a jelen forró vére, egy percre megszűnt dobogni. Köd
a társaságot magas sugár .alakja pompássan il levőket Volt valami az olasz gróf magaviseleté Ült szemeire es mintegy fátyolon át látta a fia
lett a nyeregbe. Özük amazon ruhájában fátyolos ben ami bámulatot keltett: bizonyos megnyerő tal csudaszép hölgyet. Igézű bűbáj lakot e szép
kalpaggal fején: nagyokat suhintva korbácsával lágyság, ama finom előkelő galantéria modorá hölgyben, és őrülté tette a fiatal főispánt Egé
megsarkantyúzva lovát senki sem ugratott, oly ban. Látszott hogy egész életét a női szalonok szen felháborodott agygyal, dobogó zaklatott
biztossággal, as árkokon, sorompókon vagy pata ban tölte.
szívvel távozott a kastélyból. A hölgy bája elkokon mint ó. Lángba boralt ilyenkor halvány arEdmée, ki teljes szépségében 3 viru'ó ifjú leiiállhetatlan hatással volt rá és idegen varázs
cza, sötét szeme villogott feltüzelve a vágtatás ság elbűvölő megtestesülése volt, Volosca grófot hatalma uralkodott felette. Szüntelen megjelent
sebessége által, teljesen átengedő magát a va olaszul szólitá meg, mint mosolyogva monda emlékében Edmée képe. Látta gyönyörű alakját,
dászat szenvedélyének.
azért, mert tudja, hogy mily jól esik az, ha az látta sötét szeme ragyogó lángját Végig símitá
. . Az ezredes kocsin követve fiatal nejét aki ember hazájától távol édes anyanyelvét bálija.' homlokát kezével, más irányba akarta terelni
zablát megeresztve száguldott keresztül a ligetes
Különösen ily elbűvölő ajkakból a melyek gondolatait — de a szép hölgy igéző mosolya
rónán, az erdők hossza bevágásain, az ebfalkatéi ről a legegyszerűbb szavak is imádságként hang folyton visszatért emlékezetéhen : őrülten szere
Belekapaszkodott ujjával mellébe, mintha
követve, üldözte a vadat
zanak! — feleié kifogástalan udvariassággal az tett.:
ki akarná tépni szivét A fiatal grófra nem lő
Eddig még nem szeretett a szép hölgy, szi- idegen.
hetett ráismerni. Nem a nyugodt komoly, ma
- ve szabad volt álmait semmi sem zavarta meg.
Mfdőn eltelt a.szokásos félóra, mig a gróf gába .vonult, szigorú főispán volt már. A ma
Tréfált, nevetett, mulatott élvezte szive szabad vendége volt, amely elégedő volt arra, hogy rabja gány félelmet támasztott benne, mint a gyermek
ságát. Pedig hányan imádták, körülrajongták. De legyen bájainak.
léi a sötétségtől. A világ zaját kereste. Bálokba
ő egyet sem talált aki mélyebb érzelmet keltett
.Nincs hozzá hasonló csodaszép hölgy, ke járt, későn ment haza, folyton táncolt s szenvel
volna szivében. — Hideg büszke hölgy volt azt rek e világon! monda, lelkesülten a főispánnak délylyel merült bele a mulatságba. Fáradsággáhitte, nincs is szive, mely tudna szeretni
hazatérőben: ki hanyagai hátradőlve a fogaton, akarta zsibbasztani idegeit. Oly szórakozást keA csendes égről hirtelen egy villám csa szórakozottan idegesen pödré fekete kis bajuszát
(Folyt köv.)
I
pott le, Odille ezredes annélkül, hogy még sej éa komoran hallgatta az olasz gróf rajongását
t
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a lutmánns intézet nemes céljait « i l W l » s v | O O 0 0 O 0 0 0 0 O O O 0 O 0 O O O < H 5 O O O O
adnék a szerencséüln vakoknak és az általuk
előállított ipmi cikUktt e öLvbm részesítjük a 0
külföldről lehozott igen tokszökszor silány áruk
kai szembm, mert szerencsétlen vak embertár 0
sainkon segítünk, jótékonyságot gyakorolunk és
Tisztelettel van szerencsénk a ni. t. épitetó közönség b.g ludomá 0
pártoljuk hazai iparunkat is. A vakok temesvári 0
sára bozni, bogy Celldömölkön
foglalkoztató intézeté készséggel küld ingyen es 0
bérmentve képei áijigyziket és a árurendelése
0
ket megbízható pontossággal terjesili.
Q

0

Épitési iroda.

0

0
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1 kisbirtokosok Országos Foldknelistézetések Győri Kirendelt
sége révén földbirtokosok már
000 koronától kezdve 4V.7.-M
tőrlesztéses kölcsönhöz juthatnak
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Közvetítési ál] nem számíttatik.
Drágább kölcsönök

előnyösen

konvertáltalmk.

épitési irodát és vállalatot létesítettünk.

Elvállaljuk mindennemű gazdasági épületek és bérházak tervezé
sét a legkényesebb Ízlésnek megfelelőleg a'legmodernebb kivitelben;
úgyszintén ezeknek természetben való kivételét, valamint körkemencék
építészet, csatornázások, átalakítások és (átárazási munkalatok etkészité
sét a legjutányoBabb árban.
A készítendő munkálatok szakszerű és pontos kiviteléért az épí
tészet terén eltöltött hosszas gyakorlatnak—kezeskednél;, — egyedüli
tőtörekvésüpk oda fog irányulni, hogy a n. é. épitetó közönség 1 e gk é n y e s e b b igényeink is megfelelhessünk.
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A m. t. épitető közönség szives pártfogását kg>ve maradtunk.
kiváló tisztelettel
- H o r t í t l r -fOTtrérei.
kőműves mttttr épitéai válallkozók
Celldömölk, Dömnlki-utca.
Schleiffer ház.
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Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank r. t.
áruosztálya

0

Celldömölk

a Magyar kir. államvasutak gépgyárának ugy a
Ganz és Tsa részv. tárt. motorosztályának kerü
leti képvitelése ét mintaraktira.
Fióktelepek: Murászo m baton, Sárváron, Vesz
prémien. Csornán. Dombóváron, Sopronban, és Zalaegerszegen.
Mindennemű

gazdasági

gépek és

szükségleti

sikkek

rákiéra.
Ajánlja a legjobb éa legújabb szerkeszetü vetőgépeket, talajmivelő esz
közöket, cséplő szerelményeket ugy motor, mint gót és járgány hajtásra.
Állandó nagy raktár műtrágya, mútakarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs,
kötélnemüek és mindenféle gazdesági cikkekből.

özv. Kransz Ignáczné
(CeUdömölk, Főtér.)
dpórsktarásak IsTaszi és pünkösdi fesz,
elegáns cipőnjdonságainak olcsó irat
iKkizóljön próbavásárlást,
ról meggyőződik.

JU»l»»5gés, s z a m á r K ö h Ő g é s , Ín*
fluenza és a légzőszervek bajainál
az orvosi kar kiváló eredménnyel alkalmazza a

SIROLIN „Roche-'-t.
MtáK aataaa
gyogymrtar«kbaii eredeti SIROLIN .Rooa."

folytan utreMa vauik.
MomagoUit kiríttak 4a h i t i .
JpaottM ntuitannk T i m i murién potkáRltzauytr
«rodali««| i .,, kWánatra ingyen é « bérmontwe koid
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Nyomtatott a kiadótulajdonos .Wrosmarty-.köuyvnyomda és hirlapkiadó-váUalnt gyorasajtóján Devecserben 1910.

