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Az ipari hitel szervezése.

a jelzálog kölcsönök előbb utóbb elérik ségnek közős alapja az, hogy a jogi
legvégső balárukat, a mint azt a porosz helyzet tisztáztassék. Ez csak ugy érhető
el, ha a törvényhozás az 1905. december
jelzálog-álladéknál állandóan látjuk.
Azok a panaszok, a melyek főképen
27-iki osztrák tőrvény mintájára" az ipari
A tapasztalás arra utal,
szabályozza s az igy megál• M i tefia^MI f
•Ta uVfii r niiT mmm • , a. , •
ipari papiroK eiueiyezese, valamint a -vi- a.»ivciijíea.c» nz.auaiyvi.i.a
igj uio »,-miatt niiud SürgeTőbbén~ felhangzanak s a kéltségének központosítása terén Magyar X X X C törvénycikk kedvezményeit"
melyek a külföldön is a hosszú lejáratú országon ugy hajadhatunk üzleti alapon
A magyar ipari részvénytársaságok
ipari hitel szervezésének kérdését aktu előre, ba oly szervezetet teremtünk, mely 140 millióval többet invesztáltak, mint
álissá tették, már rég óta foglalkoztatják a helyi iparvállalatokra a vidéki intézetek a mennyi saját tőkével rendelkeztek^ és
az illetékes köröket. Ez idő szerint az által adandó kölcsönöket ezek szavatos biztosra vehető, hogy a magánvállalatok
ipari Hiteligények kielégítése . a takarék sága mellett egy központi intézet arra fix nál a kép még rosszabb. Ez az adat már
pénztári szervezettel semmiféle ^szerves kamatozású kötvényeket bocsát ki, melyek magában véve utal arra, hogy iparunk
kapcsolatban nincsen; az ipar kifejleszté részben a helyi intézetek által adatnak tökehiányban szenved s e tarthatatlan
sére a takarékpénztári tőkék s szerveze el, részben a külföldi tőkének behozata helyzet orvoslására meg kell adni azt a
tük úgyszólván teljesen holt pénzt kép Iára ép oly alkalmasak, mint a zálógleve hitelforrást, amelyre szüksége van: a
viselnek.
lek. Az intézet szervezete hasonló lenne hosszú lejáratú, felmondhatlan, törlesztőA vidéki pénzintézetek központósitá.Magyar Takarékpénztárak központi ses hitelt. Az iparnak, mely tőkehiányban
sára irányuló, törekvések arra mutatnak, jelzálogbank-"jának
szervezetéhez.
A szenved, tehát módot kell adni arra.
hogy a vidéki takarékpénztárak betétjei- kibocsátandó kötvények az ipari befekteEhhez azonban mindenekelőtt szük
nek a hazai gazdasági ágazatok érdeké- tés természetének megfelelelően 30—35 séges az állami iparpártólási programot
ben való
gyümölcsöztetése tényleges év alatt amortizálandó 57.-os kötvények a hosszú lejáratú ipari hitel támogatásával
közSazdasági szükséglet s e folyton meg- lennének
kiegészíteni. Azt a támogatást, a melyet
Bjuló mozgalmak hatása alatt előbb-utóbb
,
]
.
a törvényhozás eddig-más gazdasági ér
létre fog jönni valamely olyan hitelszerj
három
a z l e n ű e h a s
k e r a l n e
dekköröknek' tényleg már nyújtott, az
vezet, mely a magyar vidéki takarékpénzmagyarországi pénzcsoportnak együt- ipari hitel számára is biztosítani kell. Az
tárakat ép ugy összekapcsolja elsősorban
megteremtenie a magyar ipari hir- ipari záloglevelet fel kell ruházni az állami
f? ÍK&
?f
« kommunális hitel
„
p
ervezését. A meny- ellenőrzésből eredő köztekintéllyel és meg
kielégitésére, mint a mint a szorosabb
egészségebízhatósággal és az állami támogatás
értelemben vet (földésházbirtokon n y ű g - '
g | d a s most nemlétesülhetne, minden előnyével. Az ipari záloglevél fe
-ró) jelzáloghitelre nézve már megtörtént.
^
hetóség, hogy
dezete lenne tehát: 1. A bekebelezés
Ez a hitelszervezet folyton uj és egyes pénzintézeteink külön-külön veszik által lekötött gyári ingatlan és berende
jövedelmező területet fog maga előtt ta- fel üzletkörükbe az ipari hitelnyújtásnak zése. 2. A Z ipari vállalat egyéb vagyona.
lálni Magyarország industrialódásával, meg ezen alakját. Mindkét megoldási eshető 3. Az engedélyező intézet szavatossága.
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érdemes tovább élni, megoldja ezt a civilek sze teremtés díszéért, ^^ánjekért é*. de&szeB
EsmivetSzelet istent kertjének ezek a pom
rint nehéz problémát hamarosan, huszárostul.
pázó virágai rendszerint a civil világban díszle
Igj történt . . .
Irta : F E H É R DEZSŐ.
,
Napfényes, rózsás uton kezdtem az életet. nek, lassan-lassan megbarátkoztam a civilekkel
is.
Valójában lesajnáltam ugyan ezt a bagázsiát,
Nem
néztem,
kerUl-e
göröngy
a
lábam
elé.
Nem
I.
kerestem ennek az útnak célját, okát; csak él de azzal mentegettem eljárásom, hogy voltaké
Amikor a daliás Benícky kapitány - öngyil veztem a fiatalságomat, elárasztó napfényt, má pen csak az asszonyok és leányok azok, a kiknek
kosságának h<re befutotta a várost, mindenfelé morító szint, illatot, virágot. Mentem előre min kedvéért szóba állok velük.
találgatták, hogy mi vihette a végzetes tett el dig vidáman, derűsen, nraean, elegánsan, már
Azután megtanultam még becsülni valamit,
követésére ezt az ugy katonai, mint polgári kö a bogy ez egy katonatiszthez, — aki standesz- amiről ritkán esik szó közöttünk, igazi uri vérű
rökben életvidámságáról, hódító kedélyéről és gemész igyekszik élni — illik. Nem csak hittem, katonák közt. Megtanultam becsülni a pénzt. Ugy
finom gáláns modoráról ismert katonát. Előkelő de szinte természetesnek találtam, hogy igy lesz találtam, hogy alapjában meglehet vele szerezni
család sarja volt Anyagilag is jól szituáltnak is ez mindig. Uri fölénnyel és boldogságtól sugá minden földi örömet és gyönyörűséget. Boszanmerték otthonról kapott apanássa révén. Az uri rozva sajnálkoztam szókon á filisztereken és citott azonban, mikor rájöttem, hogy pénzűk a ci
körökben, valahol csak megfordult, becéző sze vileken, akik annyit írnak és beszélnek az élet vileknek is van, sőt nekik több van, mint nekünk
retett-1 fogadták. Hát miért? . . . Ez a kérdés emésztő gondjairól, sorvasztó bajairól, amelyek katonáknak. Elhatároztam, hogy az asszonyaik
izgatta az egész város közvéleményét. Keringtek álmatlanná teszik aa éjjeleket, borússá a nappa és leányaik után most már a pénzűket is elbó
a pletykák, fantasztikus mesék. Bizonyosat azon lokat és sötét redőkkel vonják be az életküzdel- dítom. A türelmem soha el nem lankadt. Újra
ban nem tudott senki az ezredparancsnokon kívül. meket vivó emberek homlokát.
meg újra kezdtem a diadalt urasán, elegánsan,
A füstölgő revolver mellett ott találtak az
Eleinte egyáltalán nem értettem, hogy a lesajnálva azokat a pipogya civileket, akik re
öngyilkos szobájába hatoló tisztek egy levelet katonán kivül mi dolga van más embernek is a megve, szívszorongva lestek a szerencse fordu
ezzel a felírással: •Utolsó' rapportom az ezred világon ? Az volt a felfogásom, hogy a katona lását.
parancsnoknak. • Halálom után felbontandó.
Mulattatott ez uri sport nagyon, különösen mi
azért nyeri az életet, bogy legyen neki mit fel
II.
áldozni a hazáért és királyért De, hogy minik kor hozzám szegődött a szerencse és sorra fcopaz ügyvéd, a kereskedő, az iparos, meg a pasztottam a partnereimet. Ilyenkor el nem tud
A halálra szánt kapitány papírra vetett él
többi szürke robotos civil, azt jó sokáig nem tud tam képzelni, hogy vannak olyan dőre civilek,
utolsó rapportja igy hangzott:
tam
méltányolni. Egyetlen érv gyanánt végre is a kik a napi tiz-husz koronáért, amennyit én
Jelentem alnsan ezredes urnák, mint élete azt fogadtam
el, hogy e jámbor urak azért él borravalónak dobok oda a pincérnek, dolgoznak
utolsó percében is kötelességtudó katona, hogy nek,
hogy adót fizessenek, a miből a kincstár a keservesen, holott ott a kártya-asztalnál a bacindulok a nagy útra, az utolsóra: oda, ahonnan zsoldot,
a
gyakorlatok
és háborúk költségeit fe carat és makaó révén kényelmesen és urassan
nincs visszatérés .
lehet pénzt szerezni.
dezze.
Hogy miért halok meg ? Jelentem alásan
Fenékig ürítettem e közben az élet gyönyö
Később, mikor eltűntek a kadét idők aranvitézlő ezredes uramnak, bogy a katona ritkán
ér rá okoskodni, — a lét, vagy nem lét nagy juezí szép napjai, egyébb okát és célját is ta rűségének kelyhét. Bor, dal és szerelem tettek
kérdése fölött. Nem töpreng • rajta Hamletként láltam az ó létezésüknek. Megismertem az élet mámorossá és ennek ködén tul nem hallottam
évekig, hanem ha egyszer ugy érzi, hogy nem üdvét, a szerelmet és megtanultam rajongani a semmit. Boldog voltam, mert irigyeltek. Megeső-
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K. Darányi Ignác v. b. 1.1 40 kor. Szentmihályi |
Dezső 30 kor. Gyömörey Vinoe, Malatiuszky Fe
renc, Hulbik Ciprián apát 20—20 K. Odor Géza j
pénzügy-igazgató 10 K. Ezenkívül verseny dija
A celldömölki választás.
kat adnak a közoktatásügyi kormány, Zalavár
Ustfíy Lajos Utt a képviselő.
megye, keszthelyi iparosok dalköre, a keszthe
lyi ének és zenekedvelők egyesülete stb. A Rzö-I
A lefolyt hét ugyancsak mozgalmas volt az
veiség 2000 K. költséggel a huszárlaktanya teli, egész járásban. A kortesek életet varázsoltak a
A keszthelyi dalos-ünnep
lovardáját alakította át dalesarnokká.
i
választókba, mert elseje e'ótt összegyűjt
,
, - „ ,,
. ,
tölték óket a vendéglőbe kedélyállapotuk fe.'sróEzer dalosnál több vesz részt.
E dalcsarnolnak, mely a G o l d m a r k - h a n g - •
**-, ;
*
I verseny helyéül is szolgált, akusztikajárói a GoldKeszthely városa, mely a minap
rendezte
I
mark-hangversenyen
jelen
volt
zeneakadémiai
ta-j
jnaejen
a
nagyarányú
emberáradatban
minap rendezte | mark-hangversenyen jelen volt zeneakadémiai ta-j
Elsején
nagyszabású Goldmark-ünnepélyét. legközelebb'nárok
és aa fővárosi
fővárosi sajtó
sajtó képviselői,
képviselői, aa legnalegna-jmindkét
nárok és
\ mindkét párt
párt kortesei az ellenfelet iparkodtak
ismét nagy zenei események színhelye lesz. Ézfgyobb elismeréssel nyilatkoztak. A dalcsarnokban, felülmúlni; ki is porolták egynéhánynak uti porév július 9, 10, 11. napján tartja Keszthelyen a ezer dalos számára van pódium s majdnem két-jrár fedett :ruháját, emberéletben azonban nem
Dunántúli Dalosszövetség IX. dalos-ünnepét, me ezer ülőhely. A versenyre a iővárosból külön vo-j ett kár. Már a kora reggeli órákban szokatlan
nat indul s a vendégeknek a szövetség kedvez sürgés-forgás volt a városban észlelhető, nyolc
lyen több mint ezer dalos vesz részt.
Eddjg_a következő dalegyasűlaUfc jelent jnényesJegyeket nyújt Azunkivűljiz ünnep ide óra után pedig a katonaság és a csendőrség kor
keztek : Győri Enek és Zenekedvelők egyesülete, jére díjtalan elszállásolást biztosit. Az ünnep má donokat állított fel és a szabad közlekedés meg
szűnt.
'
Egyetértés, Budapesti Férfi Dalegyiet, Budapesti sodik napján a fővédnök és Keszthely városa az
Lyra Dalkör az I . csoportban, Budapesti Czuk-" összes dalosokat megvendégeli. A három napig
Nem sokkal ezután inpozáns látványban
rász Dalkör, Körmendi Dalegyesület, Pécsi Pol tartó dalverseny az ünnepségek egész sorát fog volt részünk, amikor az egyes községekből a
gári Dalkör, Székesfehérvári Polgári Dalkör, Szé lalja magában. A dalosok ünnepélyes fogadta néhány kocsi választó u'án a külön vonaton Jákesfehérvari Délivasuti Műhely Dalárdája, Szom tása, zászlóik megkoszorúzására, szerenádok, is nosháiáról megérkezett Maróthy-párti választók,
bathelyi Dalosegyesület, Szombathelyi Máv. Mü- merkedési est, két nagy hangverseny a dalcsar- vonultak be zászlóikkal a választás sziahalyáza
hniy Haladói Pnliiiilfijit Tii't'inl Piilil'tfflrrTWíF iiukban, díszebéd, lliszkozgyufrér,—népünnepély, nem sokkal utóbb pedig a vasútiak jöttek Kele
prémi Dalárda a II. csoportban Komáromi Róm. velencei est a keszthelyi Balaton parton stb. men állomásfőnök vezetésével a szavazás szín
Kath. Egyházi Énekkar, Pápai Kath. Kör Ének ünnepségekből fog állani a keszthelyi dalos ver helyére.
kara, Sárvári Dalosegyesület, Tatatóvári Polgári seny. — A szövetség az ünnepély-előkészítésére
Délig a Maróthy-párt nagy szótöbbséggel
Daloskör a III. csoportban. I. Ruszti Férfi Dal a keszthelyi városhaza épületében irodát létesivezetett- de-ugyiátszik ekkorra kimerült,Tmert
—egyesület, Budapesti lü- Daltnzer íy. csoportban. felt, mely á kerdezósküdöknek . készséggel szóldélután a többsége mindig olvadt és mintegy fél
Versenyen kivül a Keszthelyi Iparosok Dalköre, gál felvilágositással.
hétkor, a záróra letelte után- a választás elnöke,
képviseletileg pedig számos vidéki dalkör és ze
Berzsenyi Dezső ügyvéd, Ost/Jy Lajos dr. vár
neegyesület.
megyei ih. főjegyzőt a celldömölki kerület meg
Az ünnepély fővédnöke gróf Féstetits Ta
választott országgyűlési képviselőjévé kije entette.
sziló fóuvarmester, v. b. t, t. A védnöki tisztet
Óriási éljenzés hangzott fel erre az Ostffy-tábor.Rendelésszerüen
készült'
a Dunántúl notabilitásai fogadták el. A választ
ból, a zenekarok pedig tust húztak és fújtak,
mány, élén Dezsényi Árpád dr. szövetségi elnök
rögtöu értésére adták az uj képviselőnek a
átmeneti kabátok
és Lányi Viktor szövetségi titkárral, hónapok
| megválasztást, mire a választás színhelyén megóta buzgólkodik a dalosverseny sikere érdekében.
íelültök
l jelent s a mandátumot Berzsenyi elnök átnyúj
totta neki.
Verseny-dijakra eddig a következők adomá
utcai ö tönyök
nyoztak : Festita Tasziló gróf fővédnök 400 kor.
Berzsenyi szavaira Ostffy dr., szép beszédKeszthelyi Takarékpénztár 300 K. Keszthely vi
elsőrangú kivitelben és jutányos
j ben köszönte meg a választók bizalmat és kijedéki takarékpénztár 150 K. Dezsényi Árpád dr.
árakon kaphatók:
| lentette, hogy legkevésbé sem fogja az ellenpáxelnök 150 K. Nagy István városbíró, szöv. alel
tiakkal éreztetni azt, bogy nem ő reá szavaztak,
Deutsch F. Károly és Társa
nök 120 K. A védnökök közül: Burányi Ger
hanem igazságos és jogos ügyükben bármikor
gely dr. prépost, báró Hornig Károly megyés
férfiszabóknál
szíves készséggel közbenjár. A választási aktust
püspök, Kránitz Kálmán püspök, Zichy Géza gróf
a vasúti vendéglőben bankett fejezte be.
Budapest. VI., Ferenciek-tere 2.
100—100 kor. Batthyány Ernő gróf, Bosnyák
Géza, Cserfán Károly, Ujnépi Elek Lipót, Koller
István földbirtokos, Kroller Miksa apát, Nedecsky
— Mikszáth Kálmán meghalt. A jelenlegi
Jené, Altay Guidó, Szentes Anzelm dr. 50—50
íróink közül a legnagyobbik, akit pünkösd hétfő
jén ünnepelt az ország, rövid szenvedés után
dálták a jó kedvemet, snájdigságomat, daliás su ilyen tündéri szépségű, tavaszi fénytől pompázó május 28-án hirtelen elhunyt Az ünneplés és s
gár alakomat, uri gavallér modoromat. Imponál virágszálat plántáltam, gondoztam és őriztem mármarosszigeti választókerűlet bejárásakor ketam mindenkinek, de leginkább magamnak. És volna_magamnak. Kgy ilyen^^_barn]atos^áe-jjetkezett izgalmak-egéazenrtönkre 4ették szervo"az eTetnék."
zetét. Xagy halottját a kormány államköltségen
dig I :
És amikor a szivem minden melegét, a lel- temettette el a Nemzeti Múzeum kupolacsarno
kem minden érzését egy forrőT égy lázas eze
HL
Igy habzsoltam gondtalanul az élet örömeit relnii vallomásban imádkoztam ez előtt a leány kából, ahol a ravatal felállítva volt
és szinte észre sem vettem az idő eljárását és előtt: — elóbb elpirult, aztán mosolyogva mon
— Katonák a választania. Már kedden d. u.
azt, hogy 45 éves lettem. Egyszer csak azt a dott ennyit: — *
megérkezett Celldömölkre a soproni 67 gyalog
— De bácsi 1 . . .
felfedezést tettem a tükör előtt, hogy szénfekete
hajszálaim közzé oda szemtelenkedett néhány ősz
Ettől az angyalajaktól hallott .bácsi* szó ezred egy százada a választás idejére a rend
hajszál, alabástrom fogsoromban odvasodni kez tól megfáztam Elfutotta hideg veríték és az én fenntartása végett. A kirendeltség egy századost
dett néhány renitens fog. Néha még mintha a fejem felett oly sokáig tüzesen, verőfényesen ra vezetése, alatt állott és még a Választás napján
gerincenben és oldalamban is érezni kezdtem va gyogó nap, mintha egyszerre besötétedett volna . . elutazott városunkból.
lami szúrást de leginkább az boszantott, hogy
Bolond volt ez az eset akkor.
egy-egy hajnahg tartó pezsgőzéB után szédülést
— Házasság. Weghoffer Gyula máv. hiva
Biz én nem teketóriáztam sokat. Éreztem,
és főfájást éreztem, amikről addig azt hittem, hogy a fiatalság az élet és a mi azon tul van, talnok, celldömölki lakos június hó 7-én tartja
hogy ilyesmihez csak -a civileknek van jussuk. az szamárság. Am. ha kedve van a civil népnek esküvőjét Rrindl Irén urhölgygyel, Reindl István
Egyszóval megállapítottam, hogy bizony engem ahhoz, hogy tavasz multán megadással, türelem
is, aki magam örök ifjúnak képzeltem, kikezd az mel járja a hervadás szomorú mártiromságát, ám postamester és neje kedves műveltségű leányá
idő. Nagyot káromkodtam és pofonütöttem pri- tegye. Nekem addig ért az élet valamit. amíg val a helybeli rém. kath. templomban.
vatdieneremet, de ez nem használt
élveztem a virágzás gyönyörűségét, ezernyi édes.
— Gyermekszépségversenyt rendez júliusi
Titkoltam a dolgot nagyon, mint valami su- raámorité örömét. Hervadni nem akarok nem is számában
a Budapesti Illusztrált Szalon Lapok
lyosan krompromittáló becsületbeli ügyet És bár fogok !
szerkesztősége.
100 fiúcska és 100 legszebb
megtört már a jó kedvem, hidegebbnek éreztem
Amikor pedig ez a kis leány, akinek a lá leányka arcképét közli remek reproduktióban •
a napfényt, halványabbnak a virágokat, mint tása felér az élet minden gyönyörűségével, azt
kiváló
gonddal
szerkesztett
és pompásan kiállított
azelőtt csak éltem valahogy. Erőlködtem, hogy mondta nekem .bácsi* — megéreztem, hogy a
fiatalságot színleljek és nem vettem észre, hogy hervadás szomorú, vigasztalan aktusa megkez folyóirat és 500 szebbnél-szebb ajándékot ad s
jnry által kiválasztott legszebb gyermekeknek.
ezzel a mesterséges illúzióval nem csak a vilá dődött nálam is.
A pályázatban mindenki részt vehet. Az eredi
got csalom, hanem magamat is.
Azt gondoltam magamban: .Elég volt^És arcképek liátra írandó B^ermékTnéve és életÉs ekkor találkoztam egy leánnyal. Egy le eldurrantottam a fegyvert
|
kora, a szülő neve, foglalkozása és lakhelye,
ánnyal, aki eszembe juttatta, bogy milyen szép
Jelentem alásan ezredes nramnak igy Lehetőleg jó képek a következő cimre küldendők:
a tavasz, mely az én fejem fölött már elröpült történt I
j A Budapesti Illusztrált Szalon lapok szerkcsztőés milyen szép lett volna, ha a sok-sok virág
I Bégének, Simonyi Miksa urnák, Budapest, VHL.
nak válogatás nélkül való letépess helyett egy
' Aggteleki-utca 10.
4. A központi emittáló intézet által ezen
üzletek fedezetére képezett külön tarta
lékok. 5. A kibocsátó intézet egyéb va
gyona. 6. Az állam által nyújtandó ked
vezmények és kiváltságok.
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— Tanítói gyűlés, az egyházmegyei r. kath.
-tanítóegyesület kenienesaljai köre mult hétfón
C S A R N O K .
tartotta az idei tavaszi gyűlését Először Gácser
József celldömölki plébános ünnepi misét mon
Magyarul: a pénznek nincs szaga. A.
dott, utána a fiúiskola felső termében gyűltek
Síikor az akác nyílik.
hetek óta tartó választási küzdelmek
össze a kör tagjai majdnem teljes számban. PáA sok-sok kipattant akác fehér szirmai máközepette számtalan esetben nyert be iga
iimkás Géza esperes üdvözlő szavai után Gaáí
Ferenc elnök a ínaga és tiszttársai nevében le moros illatot hoznak egyhangú, kicsiny legény- zolást ez a mondás. Ugy hullott a válasz
köszönt tisztéről, mintán mandátumuk lejárt szobámba 8 szomorú sejtelmekkel töltik meg tások alatt a csengő arany, akár egy jó
Hosszas vita után elnökké Kovács Sándor sági, borongó lelkemet A májusi szellő egyelegve
májusi eső.
alelnökké Kis János simonyi, jegyzővé Angyal
Hát ami a májusi esőt illeti, azt csak
János ceUi, pénztárossá mainsbergi Mainone Ernő kacérkodik az akác fürtös virágaival 8 a mint a
izsákfai tanítók, választattak meg. Kovács Sándor szellő suttogására lágy szeretettel öasze-össze- a földes gazdák tudják igazán értékelni.
a maga és tiszttársai nevében megköszönvén a borulnak: mintha bucsnt bólintanának nekem a Azok tudják milyen áldás egy jó májusi
bizalmat kijelöltettek az őszi gyűlésre az elő fehér virágok. És a lelkem elmereng a válás
adók. Majd az utolsó gyűlés és a központi bizott szomorú gondolatán és ugy fáj nekem, hogy eső:' az egész évi termés hozamát és
minőségét befolyásolja. Aranyat ér egy
ság tavaszi gyűlésének jegyzőkönyve olvastatott
fel, mélyekhez többen hozzá szólottak, sót ér nemsokára bncsut kell mondanom a szóké Tiszá ilyen eső. És a választások alatt ugyan
dekes viták is voltak. Mintán a tagsági dijak be nak, a melynek lágyan zsongó habjai annyi sok csak hullott a májusi aranyeső. Hol csaic
fizetteted;, a gyűlés befejezést nyert Gyűlés édesen szép mesét mondtak nekem pirkadó haj permetezve, hol zúgva, zá
ntán Gácser József plébánosnál töltöttek egy ke nalon, holdas éjszakán. Azok a bűbájos, ragyogó a hogyan kinek-kinek.
délyes órácskát szíves meghívására, majd a álmok, a melyeket a partján szőttem, mind-mind
A fő az, hogy volt. Igy szokott az
Griffbe vonultak, hol a jóízű ebéd elfogyasztása megmaradnak álomnak s az álmaim koronája
lenni minden választáson. Nem kell rajta
után késő estig tartottak együtt a tanítók.
te vagy.
meglepődni, a minthogy nem is különös
— járványos beteglégek. Már heteken ke
. . . . Leszállott az alkony s a bekandikáló a dolog. Igy, van ez már emberemlékezet
resztül kifogyhatatlan lapunkban e rovat. Nem hold fénylő sugara ragyogó glóriát sző az író óta. Ilyenkor olcsó az ember-leiek, a be
-csak városunkban, hanem a celldömölki járás asztalomon álló női arcképre. S a mint az al- vert fej. maga az élet is, mert hát a
minden községében pusztít valamilyen járványos kOnVÍ SZellÓ n y m á n «•» t l l i t n n fifir liBfiln'i" onongó arany kiforgatja az, embert agyéul
betegség, Keiueiieamagasibáu, s.gon es (Jeli fürtjei lehullanak az arcképedre, egészen eltakar mivoltjából s kész akár tűzbe menni az
mölkön a mult héten is több kanyarómegbetege ják leányosan szép karcsn alakodat s nem lát elvéért.
dós fordult elő, míg Kiasomlyón a torokgyik lé szik más belőled, mint a te két nagy, villogó
Az elvéért . . . Azaz, dehogy. Eltör
. pett fel.
fekete szemed, a mely megigézte a lelkem pül ott az elv, megtagadja az ember Ön
maga, ahol minden - elvnél szebb dokumen
— Havi marhavásárnak csütörtökön kiraho4™elyfogva tart.
tum a csengő arany. Meg aztán a puszta
dással volt egybekapcsolva és a kedvező időjá
. . . . Elült a nappal zsivaja, csend borult elv nagyon sótalan kenyér, kell ahhoz
rás miatt nagy mértékben keresték fel ugy az
eladók, mint a vevők. Ugyan a marhavásár for a tájra, csak a vén akácok suttognak a tavaszi valami más is, — a jó reggelét ennek a
sok elvű világnak.
galmasabb is lehetett volna, de leszámítva, hogy szerelemről, a boldogságról. Valahol a berek
Manapság az elv csak addig elv, a
előző napon volt a képviselő választás, meg azt, alján a fülemile csattogja panaszos esteli dalát
hogy a gazdáknak most kell az állat a földmun s ez a panaszos, fájdalmas dal olyan végtelenül míg fel nem váltják apró pénzre. Lehet
kához, viszont elesége is van elég, viszonylago szomorú sejtelmeket hoz a lelkembe. Minden többször is változtatni. Akár minden nap.
san látogatottnak nevezhető volt a marhavásár is: minden a válás szomorú, fájdalmas pillanatáról Mintha csak a cipőjét cserélné az em
ber . . . Ma fűzősét, holnap gombosat:
->
— A dohánygyártmányok annak leiemelése. beszel.
ma 48 as vagyok, holnap munkapárti
.
.
.
Hallga
1
.
.
.
Csönd.
Félelmes,
velőkig
A dohánygyártmányok^ fogyasztói néhány hét
leszek.
óta mindinkább észlelik, hogy a gyártmányok, ható, megőrjítő csönd... A Tisza mesél
Ezt a gyakori elvmegtagadást minden
különösen
szivarok
rendkívül
rosszak,
rossz'
Szomorúan
szép
dolgokat
suttog
a
fülembe
a
szőke
dohányból
nap lehetett látni a választások alatt
vesék. Ez, %£?T%£Zl^íg^
> • ^ V . l - i bűbájos csodaNemcsak
egyes embereknél, de egész köz
írja, a dohánygyártmányok árának felemelését P
a szerelemről, a-boldogságról. Volt ségeknél. Amelyik jelölt követei többet
készíti elö. A dohánygyárak ugyanis rendeletetjegyszer egy ifjú, volt egyszer egy leány... Ígértek, azé volt a voks. És dolgozott a
kaptak, bogy egyelőre a raktáron levő rosszabb együtt álmodoztak sok néma éjszakán valami
. minőségű dohányt dolgozzák tel s ezeket a gyárt puba, meleg fészekről, a hol majd együtt turbé pénz, hullott az arany meg a bankó. Az
elv — szegény—töprenghetett magában:
monyokat hozzák forgalomba. Ezzel a dohányjövedek kezelóaege azt akarja elérni, hogy az ár- kolhatnak a szerelem nyújtotta édes gyönyörök miért is cserélek én annyi gazdát ?
ről.
És
a
fin
ment
messze,
hívta
az
élet
a
felemelés után jobb dohányból készült és gon
Miért ? Mert: Pecunia non olet . . .
dosabban előállított gyártmányokat hozhasson leányka könnyes szemmel búcsúzott. . . És viszforgalomba 8 ezzel az árfelemelés miatt zúgolódó szajött afiua Tisza partjára, hogy valóra váltsa
fogyasztókat kiengesztelje. Az egyes gyártmányok az almot, a mit együtt szőttek fényes-nappal
árielemelése tekintetében végleges megállapodás
Kedvezményes vasúti jegyek.
még nem jött létre, átlag a mai áraknak mintegy holdas éjjelen....
20 százalékát fogja kitenni.
1 tanítóknak, hitoktatóknak és katonai
A tekintetem a te arcképeden mereng. Csak
üsztviselóknek.
— Borgazdasági tanfolyam lelkészek és nép
tanítók részére. Borászati szempontból kiváló a villogó két fekete szemedet látom, a mint az
fontosságú községben működő lelkészek és nép akác fehér illatos azimai jtözüi-jóaáiroa ipjgo^ . Bég óteitottiV'rivfzméiitt knnnak-meg
tanítók részére a bndafobi ni.-kir^ pujccmcatcri |
a községi és felekezeti tanítók, ugy szinte a hit
tanfolyam helyiségeiben a folyó év nyarán két lyal tekint felém. T5z a tekintet a lelkembe hat oktatók is. Hieromnyi miniszter ugyanis ma ren
hétre terjedő borkezelési tanfolyamok fognak tar mosolyog, biztat, hogy az enyém vagy, a mint
tani. A pályázók számához esetleg két tanfolyam hogy én a tiéd vagyok minden gondolatommal, deletet tett közzé, melyben megengedte a kö
vetkezőket :
tartatik. az első július 18-tól 30-ig. a második egész valóm minden apró kis atomjával.
augusztus 1-től augusztus 13-ig. A tanfolyamra
A szolgálaton kívüli katonai személyek és
Több vagy nekem, mint virágnak a harmat, ezek családtagjai,
csak olyan lelkészek éa néptanítók vehetők fel
továbbá a községi felekezeti
a kik oly begyvidéki községben működnek, a hol mint rügyező fának a napsngár, mint dalos pa tanerők 50 százalékos menetdíj kedvezményre
a lakosság kizárólagos, vagy főfontosságu kereset csirtának a tiszta, kéklő ég. A lelkem szeretettel kapnak jogosultságot. A kedvezményre igényűk
forrását a szőlőmivelés képezi. Egy-egy tanfo- fon körül, mint a folyondár a viharedzett tölgyet, van:
lyamon*!iusz-hu3z hallgató vehet reszt A tanfo 8 az ajkam édes vágyódással tapad a te szép
Felekezeti jogakadémiáknak, teológiáknak,
lyamra felvett egyének útiköltségeik s a lakás kreolbarna arcodra, mint a borostyán a hideg továbbá a különféle felekezetek, törvényhatósá
es élelmezés költségeinek fedezésere az egész
gok, községek és magánosok által fenntartott
tanfolyam tartamára egyenként 70 K. azaz : Het kősziklára. A te mosolyod az én napom, a te nyilvánossági joggal felruházott középiskoláknak,
ven korona általányt kapnak, a mely összeg a csicsergő ajkad dala a lelkem ringató zenéje. felsőbb leányiskoláknak, polgári és népiskolák
tanfolyam első napján fog a tanfolyam vezetője Enyém vagy — a tiéd vagyok.
nak és óvodáknak tényleges szolgálatban álló
által kifizettetni. A tanfolyamra való felvételre pá
rendszeresített tanerői is a rendszeresített hitok
lyázók egy koronás bélyeggel ellátott kérvénye
tatói is. A kedvezmény csak az emiitettek ste. . . Az akác lehulló levelei egészen elbori mityire stíl. A kedvezmény igénynevétele csak
ikben kötelesek feltüntetni életkorukat, nyelvis
meretüket, tényleges alkalmazásukat A szóló és tolták az arcképedet összeszedem minden egyes ugy," mint az állami tisztviselőknél, a Máv. igaz
borgazdasági tanfolyamon részt vettek, csatolják apró kis szirmát a amikor az ajkad meleg sze gatóságnál kérvényezendő, ugy hogy a teológiák,
folyamodványukhoz az erről nyert bizonyítványt
jogakadémiák és középiskolák igazgatója, a nép
is. Az, hogy a folyamodványban a fentiekre vo retettel tapad az'ajkamra, ráhintem fürtös fejedre, iskolák, óvodák tanfelügyelője záradékkal látja
natkozólag felsorolt adatok a valóságnak megfe hogy glóriát képezzenek sötét hajadon . . .
el a kérvényt
lelnek, a tanítók folyamodványain az iUetékes
Huss Ferenc.
A katonatisztek és katonai tisztviselők és
kir. tanfelügyelő által igazolandó. Lelkészek pá
egyes katonai napidijasok szolgálatonkivUU uta
lyázati folyamodványaikat közvetlenül, a néptaní
zásnál a keresk. miniszter az eddigi 83 százalé
tók pedig az illetékes kir. tanlelügyelö utján,
kot 50 százalékra emelte fel és ez az említet
ahhoz a szőlészeti és borászati felügyelőhöz (il
tek családtagjaira is kiterjesztetik. A kedvez
letőleg vincellériskolái igazgatóhoz) nyújtsák be,
ményt igénybe venni akaró katonatiszteknek
jutányos áron feltess
a kinek kerületében működnek A kérvényben
minden egyes alkalommal vagy a Máv. igazga
világosan feltüntetendő, hogy a folyamodó az
tóságához, vagy a legközelebbi flzletvetetőaég1-ső, vagy 11-ik tanfolyamon óhajt-e részt venni.
a kiadóhivatal.
hez kell fordulnia

Pecunia non olet
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