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Kisipar-szabadipar.
A szabadéivüség korát éljük s csak
a liberális eszmék, irányok és alkotá
sok után vágynak a lelkek. Igaz, hogy
már ebben azután vajmi kevesen tu
dunk disztingválni s az ál és talmi
liberalizmus sokszor ül orgiákat a valódi
szabadéi vüség fölött, -csakúgy araint a
szabadság mezején is sűrűn burjánzik
fel a tömegeket megtévesztő szabados
ság. Való igaz, hogy gazdasági életünk
sem ment a modernizmus hibáitól és
bűneitől. Gazdasági életűnk berendezése
nem tud kibontakozni a középkoriság
kereteiből; az erősebb joga ma ugy él,
mint évszázadokkal ezelőtt és valóban
ma is áll a közmondás: aki bírja, marja.
Kartellek, ringek, trösztök és mestersé
ges üzemkórlátozások békóiba van szo
rítva a termelés és ugyanezek fojtogat
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Fehéren virágoztak az akácok és puha
illatuk berüpü|t a szivekbe. Apró mámorokat
gyújtott ki bennük és könnyed életörömöket,
amelyeknek a nyomán megkönnyebbülnek a
szomorú szivek. Az almák üdén mosolyogtak a fákon és nevetve várták a napsugár
meleg csókjait, a hamvas barackok, a piros
meggyek, meg a lekete, "fényes cseresznyék
integettek a zöld lombok közül.
; >^<ÁB«í..-.Tg5*sUiÍ€íö!!--mámoros szaga^Más*
nevető virágok üde illata kergetődzött és el
bódította az asszonyt, ahogy férjével a kert
ben ült. Lent ültek a kertben és sárga meg
fehér virágok voltak körülöttük, sárga meg
fehér virágok, amelyek részegen lihegtek. És
szálltak, szállongtak feléjük a nehéz illatok,
amelyek megterhesedtek a nyári alkonyatban.
Az elpihenő nap ráküldte homályos pirossá
gát a zöldlombu fákra és az illatozó virágokra,
amelyek a pirosas sötétedésben mintha fel
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társszerkesztő.

A lap szellemi részét illető közlemények a
szerkesztőséghez; előfizetések, hirdetési dijak
és reklamációk a kiadóhivatalba küldendők.

MelJelenik minden szombaton.
Nyürtér sora 40 fillér Hirdetések meg
egyezés sierürt kertltetaek.
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ják, — verseny kizárásával — a fo mája mellett is érvényt szerzett a szor
gyasztók millióit; a szabad ipar égisze galomnak és tudásnak s nem szolgál
alatt kifejlődött kontárság meg tönkre tatta ki az egyént a tőke és a kontár
tette a kisipart, mely egykoron pedig szabad verseny esélyeinek.
nemcsak ipari, de főíeg nemzeti szem
Ha azok közül az urak közül, kije
pontból is jelentős tényező volt a ha a >misera plebs« sorsát hivatvák in
zában.
tézni — papíron — csak egy is akadna,
Szó sincs róla, szép. dolog az a ki nem madártávlatban vagy elméletben,
szabadság; de csak akkor, ha nem élnek hanem közelebbről is iparkodnék meg
vele vissza — s ha éltető és fejlesztő ismerkedni a kisiparosság nyomott hely
hatást gyakorol, a helyett, hogy rom zetével, nehéz életviszonyaival — és
bolna. Ám az iparszabadság, a szabad ha alkalmat keresne arra, hogy megfi
ipar, aligha találhat általános dicséretre. gyelhesse azt a nehéz munkát és küz
Legalább az iparosság közt ma már delmet, melyet az országnak ez a szá
mind sűrűbben hallhatók olyan hangok, mottevő néprétege az élettel a megél
melyek épen nem szólnak dicsérőleg a hetésért folytat; bizonyára beismerne
minden téren s így a kisipar terén is legalább annyit —- amit beismerni se
érvényre jntott szabadság felől. Az hogy sem akarnak, hogy: más az
ország iparossága kegyelettel emlékezik elmélet és máskép fest a való élet —
a régi jó időkre; sírnak a céhrendszer és hogy az elméletben szépen kicirkalután, mely patriarchális és maradi for mozott alkotások a gyakorlatban nem

emelkedtek, kimagasodtak volna, aztán össze
borultak és mindenütt csupa csodálatosan
sárga és merészen felvillanó fehér virág lett
volna, amelyek lágyan illatoztak.
Sárga meg fehér virágok voltak körü
löttünk és érett, piros gyümölcsök.

* . *
Csöndesen ültek és a puha virágszirmok
ráhullottak a bársonyarcu asszonyra. Hullot
tak a fehér ágácvirágok, ráhullottak a ham
vasszőke hajára, meg az ölébe. Olyan volt az
asszony, mint valami virágkoszorus királyné,
^.„szemében volt valami nevető jit<
valami el nem mondott boldogság," valami
elhallgatott öröm. Hullottak, hullottak rá a
fehér virágok és ahogy a gyümölcsérlelő fákat,
a hamvas barackokat, meg a piros meggye
ket nézte, boldogan mosolygott.
A keze lassan odacsuszott a férje ke
zéhez, aztán megsimogatta az accát és sze
líden borzongatta a szép, fekete haját És az
esze ott járt azonsa szent, elhallgatott titkon,
amelyről csak ő tudott.

— János, várj csak, — mondta az aszszony. — Maradj egy kicsit nyugodtan.
Miért?
----— Várj, várj csak. Egy ősz hajszálat
találtam. ,
— Van- több is. Sok vau. Már őszülök
— mondta a férfi és visszagondolt arra,a mi kor
még egészen fiatal volt. A bánatok, az eltit
kolt szenvedések őszitenek meg, — mondta
magában és lehajtotta fejét
Aztán ő reá is hullottak az illatos ágácok és betakarták a fejét puha szirmokkal.
-.- — János, ne légy szomoruNem szabad ilyenkor szomorúnak lenned. Nézd, milyen szép a nyár.
"•
És megcsókolta férjét
. Egy érett barack hullott az asszony
ölébe. Mohón elkapta és mámorosan beleha
rapott Az érett gyümölcs finom és illatos ize
elkábította, a szeme erősebben fénylelt, az
ölébe vette a férje szép, fekete fejét, fölébe
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mindig válnak be, sőt rendszerint olyan j letvezetőt" állit be.Mivel pedig ez nem
eredményeket szülnek, melyeket senki, magának dolgozik és a tulajdonos nem
még alkotók maguk sem akartak. Épen ért a munkához, igy áll elő az olcsó
igy vagyunk az iparszabadsággal is. A és silány tömegtermelés.
liberaliniius-"'-Txrag«s^

n

T

i s z f

t

a p n

kenyeret, vagy legalább
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létesített szabadipar rendszere a gyakor
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kiveszi a törekvő, de szegény iparos

lati életben épenséggel nem vezetett az

szájából a

óhajtott eredményhez.

arra kényszeríti, hogy ő is silány ipar
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magyarázata

csak azok űzhettek, akik elóbb bizony

amely mai iparcikkeink felől

a

panasznak,
hallható.

ságát adták erre való rátermettségükre.

Ám legyen iparszabadság. Dé

Az úgynevezett „remeklés« valódi vizsga

gyen gondoskodva arról is, hogy e/által

volt azokra nézve,

a Törekvő és hazafias kisiparos megél

névre pályáztok.
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De még az sem volt

hetésé
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elégséges, ha a »legény* jól állotta ki

túlhajtott, hamis liberalizmussal ne ker

a vizsgát. Ki kellett még mutatni

gessük ki hazájából a munkást,

azt

mert

is, hogy rendelkezik az üzeme és üz

az ennek folytán állandóvá lett vérvesz

lete berendezéséhez és azoknak az első

teséget ez a nemzet soká ki nem bírja!
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két fontos tényezőnek is
volt: adatott meg
arra,
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a birtokában
az

Az
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Irta: lirálv Janei.

hogy iparát önállóan gyakorol

— Vörösbort ittam az este, ragyogó
csillagom, galambom! — dalolja a férj.
— Már megint hol jártál ? Azt a láncos,
nye, hogy az akkori kisiparos, kellő
lobogóját! — fogadja az asszony.
szakismerettel bírva, meg is tudott fe
— Hol-e ? A korcsmában. Isznnk most
lelni hivatásának és tisztességes mun potya borokat -Fizetnek a jelöltek.
káját, szorgalmát a jól megérdemelt
— Hogy a ménkű csapjon minden
korcsmába, valahány van a világon! "
anyagi siker is koronázta.
—• Asszony — te csak hallgass.' Nem
Ma egészen másként van a dolog.
tudod mi a jó. Hej! kettőért a jobbikból, de
Ma nem kell szaktudás, nincs vizsga
finoman csúszik.
és nincs remekelés. Ma bárki is kivált
— Azt elhiszem. De rövid idő múlva
hatja &'/. iparengedélyt és nyithat bár majd a guta kerülget, a^vagyouunk meg el milyen üzletet, ha az üzletbe egy > üz úszik.
hassa és csak

ekkor lett felütve mes

terré. Ennek pedig az volt az eredmé

hajolt, átkarolta és ugy mondta neki az aszSzonyosság szent szenvedélyével^
— János, én anyának érzem magam.
»
*
*
János felkapta őszülő fejét és ijedt fé
lelemmel nézett az asszonyra. Erre sohasem
mert gondolni, mindig elűzte magától ezeket
a gondolatokat és olyankor elbujdosott hazul
ról; a vállára akasztotta a pqskát s ment be
a sűrű, járatlan erdőbe, a nikfckknl küzködfi,.
zuhogó patak mellé és a lombok titokzatos
suttogása, meg a viz egyhangú zúgása elrin
gatták a lelkét. De most az asszony olyan
különösen néz rá, a szeme nevet és az arcán
ott ragyog az anyaság első boldogsága. János
ijedten nézi az asszonyt és lihegő melléből
kitör egy pár széjjelhulló szó:
— Maigit . . . le anya vagy?
És a szeméből kiomlottak a-nehéz, fojtó
könyek és megremegtette a zokogás.
Az asszony azt hitte, a boldogság ha
tolja meg ennyjre és'jiuhán, szerelmesen
simogatta meg Jánost.
t . — — János, hát légy férfin. Légy erős és
örvendj velem együtt. Szép kis gyermekünk
lesz, puha bársony lesz a haja, olyan szép
fekete, mint a t i e d - . . . De a szejn£,_ ugy-e
a szeme, az olyan lesz, mint az enyém. Zöld

lesz a szeme. Ks szeretni fogjuk a kis babát
és te is fogod ringatni, amikor sir.
És beszélt az asszony Sokáig, a boldogság beszédessé varázsolta a hallgatag asszonyt.
Beszélt a kis gyermekről és csöndesiteni
akarta férjét De az/ csak sirt zokogott, a
melle nagyon hullámzott es a nehéz könnyek
fájdalmasan hullottak szeméből.
— János, az Istenért, hát csillapodj

— Elcsöndesednek.
Másnap azonban ez igy folytatódik, mert
megindult már a korteskedés és ennek kap
csán természetesen megindult a nagy alkohol
fogyasztás is az egész országban. Szóval fo
lyik a bor, pezsgő, . sör, pájinka és ennek
mindenféle fajtája és nemfajtája.
Csitt . . . i u álljunk meg! . . .
Ha valaki csak ugy futtában átgondolja
az emberiség történetét, azt látja, hogy min
den veszedelem kútforrása: a szeszes ital volt.
Hogy csak többet ne mondjak, ott van a római
birodalom. A rómaiak nyakig ittak; ezt kö
vette .az erkölcstelenség, majd az emberek
élpuhulása, ennek a vége meg: a birodalom
bukása lett Tehát a bukás talajdonképeni
okozója: a szeszes ital volt — Egy embert
is mi tesz tőnkre? Az ital. Iszik, aztán me
gint iszik, később szenvedélye lesz, a pénzét,
vagyonát elkölti és vége az embernek. Tehát
kilyukadunk oda, hogy a társadalom egyik
legnagyobb betegsége, mely az elkorcsosolásnak legmelegebb ágya és minden bajnak és
eltévelyedésnek az okozója; az iszákosság.
Hogy ez a betegség ennyire elterjedt,
nem is igen csoda. Hisz minden ke reszté lés
nél, lakodalomnál, gyűlésnél, találkozásnál,
adásnál, vevésnél, estélyeknél, báloknál, zsóroknál, választásoknál stb. stb. . . . szóval
mindenhol és minden alkalomkor ott van az
alkohol. Az igaz, hogy mindenki szabad aka
rata szerint iszik vagy nem iszik, de. mégis,
a visszautasítást a vendéglátó sértésnek veheti_
Azt mondják, hogy az orosz ember
mindig iszik és minden alkalommal leissza
magát. Ilyen formán elmondhatjuk a magyar
emberről is. Csakhogy a magyar ember nem
mindig iszik, hanem minden alkalommal iszik.
Már pedig, amit az ember gyakran tesz, az
szokássá válhatik,a szokásból szenvedély lehet,
ugy, hogy később, művészetig viheti az ivást
Mint a régi jó magyarokról ü olvasható, hogy

melle pihegett Lent hevert a fűben és a
nyári est feléje küldte minden fesztilt vágya
kozását Felkönyökölt. A szive tele volt tövi
ses fájdalmakkal.
A Margit anya . . . Nekem gyerme
kem lesz . . . Tőle lesz gyermekem . . . és
megint összegyűltek szemében a szomorú
könnyek..
Iluska! — sóhajtozott és felébredtek a
leggyönyörűbb emlékei. Eszébe jutottak a
V^^T^*"^ *-- '—--—fcatii—£ — — . . .
;
— Hagyj, hagyj -magamra,'~Magamrar -hervadt virágoké-amikét -tőle. kapott é r amelyet ott őrzött az asztal fiókjában.'Visszaem
Hagyj most magamra.
Az asszony nem mert elmenni és tovább lékezett egy gyönyörű, napsugaras tavaszi
délutánra, amikor a nyitott ablak mellett
cirógatta a-zokogó embert.
— János, édes Jánoskám, ne légy oly ültek és őt először megcsókolta és hallotta a
leány boldog, édes nevetését. Olyan csodála
gyenge.
y ,
. — Hagyj magamra Margit, hagyj most tosan tudott nevetni, mintha gyöngyszemeket
magamra. Akkor le fogok csillapodni. De igy, pergettek volna széles márványlapra. Minden
ha mindig magam mellett látlak . . . Menj, bánatos és szomorú szerelmével ő reá gon
Margit-, menj, — mondta az asszonynak és dolt, a fehér arcú Iluskára, akit olyan nagyon
szeretett és mégsem lehetett az övé.
" szelíden ránézett.
—
Iluska,
Iluska
.
.
.
sóhajtozott
és
Mindig gyöngéd és finom volt az asszony
feléje villant a leány fehér arca, amely szebb
iránt.
* * *
volt, mint a legmámorosabb lótuszvirág és
Margit megcsókolta férjél és elment. feléje nevetett a zöld szeme. Neki is zöld
János most még erősebben zokogott. Már szeme volt. Az ajkán érezte most a meleg
egészen besötédett és ő még mindig sirt. csókot és érezte a puha, finom karjut. Ott
Aztán lassaT&lassan elcsöndesedett, csak a érezte maga mellett, érezte, hogy csókolja,
1
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bödönökkei hajtogatták a jóizü borokat. Ez
iszoDyu rekord lehetett. Mindemellett a maiak
sem megvetendő ivók, ha 15—20 pohár sört
egy ülőhelyben lehajtanak.
Hogy visszatérjek^ az oroszra, náluk
minden Összejövetel, tanácskozás mindmeg-annyi országos ivással, zülléssel végződik és
nyilt titok, hogy a képviselőtestületi ülés sem
egyéb, mint jó alkalom az ivásra és hogy
azokról a városatyák tökrészegen botorkál
nak haza. Oroszországban senkit sem lep meg
az, ha egyik-másik magas állású embert az
árokban Iát részegen feküdni. Ez nálunk meg
fordítva van, mert az árokban rendesen sze
gény embert látunk tökrészegen, mig az urat
addig már régen kocsival elvitték, hogy feN
"tünő ne legyen. — Ez a betegség megromlása
lesz a társadalomnak. Azt lehet mondani,
-hogy az alkohol hatása alatt, már a jót meg
sem tndja külömböztetni a rossztól, az er
kölcsi érzése meg m á r teljesen kiveszett.
Micsoda nagy jótétemény lenne az,
.amelyik kiszabadítaná a társadalmat, a népet
az iszákosság fojtó karjai körül. Pedig már
világrészek állanak harcban e démoni jellen
téggel, államok, társadalmak, tudomány, em
berszeretet és egyéni áldozatkészség, vetélykedve dolgoznak e baj megszűnésén. De e
jeget megtörni igen nehéz. Hisz a gazdagok
és előkelőek ebben lelik legfőbb boldogságu
kat, a szegények pedig ebbe fojtják bánatu
kat és nyomorúságuk érzetét. Ezeknek a
pálinka, amazoknak pedig a drága pezsgő az
italuk. A következménye meg is van. Mert,
ha az iszákosság okozta halálesetek statisz
tikáját állítják össze, hallatlan magas számok
tűnnek ki, melyekből kiviláglik, mennyi ember

érezte, hogy öleli; hallotta, amint lágy szava
kat beszél hozzá . . . Jjehunyta szemét és
mámorosan, gyönyöröktől .borzongva hallotta
a daloló hangját és szívta a lázas csókját.
Vad, gyönyörű mámorok hullámzottak
át rajta, a szive féktelenül dobogott, az arca
mosolygott, áz ajka mintha csókolt volna va
lakit, a karjával, mintha egy arcot ölelt volna
magához.
~j
: — Iluska, — mondta — Iluska . . .és
csókolni, -ölelni akart.
. . . Felnyitotta szemét Nem volt mel
lette senki. Iluska nem volt mellette. Iluska.
valahol messze,- messze. volt. és mást szere
tett Iluska már rég elhagyta őt . . . És a
—boldogtalan János megint
tak, hullottak szeméből a fájdalmas könnyek.
— Iluska, —t zokogta — apa vagyok,
gyermekem lesz és te elhagytál és nem' tö
rődsz vele, talán nem is tudod, hogy szeretlek.
Te már régen elhagytál . . . Iluska, te szép
fehérarcú, nevetőszemü Iluska, miért hagytál
el, mondd, miért nem leltél az enyém? . . .
Most anya volnál és gyermekünk lenne.Nekünk,
kettőnknek . . . Szép, fehérárcu zöldszemü,
szőkehaju gyermekünk . . . ^
* János zokogott, fájdalmasan, keserűen
zokogott. Nagyon boldogtalan volt és a lelkére
nehezedett a nyár minden bánatos illata. Ott
feküdt a földön, az arcát a fűbe temette és
megharmatozta könnyeivel a zöld szálakat és
a szent János bogárkák szelid fénye csillogott
körülötte.
~ '
l

;

1) jó vowa a korcsmák és italmérések
hal meg egyetlen egy esztendőben. Bizony
igen-igen sok! A hadsereg fegyelmezetlensége számának állandó és következetes apasztása;
2) a korcsmai hiteleknek teljes eltiltása;
a háborúban, az égbekiáltó nagy romlottság
3) vasárnapokon és egyéb munkaszüneti
mind-mind az iszákosság következménye. Lát.
ttuk. az orosz-japán háborúban, hogy a szo napokon a korcsmák bezárása;
4) a gazdasági' cselédeknek és munká
rongatott Port-Arthur falain belül az orosz
katonákat a japánok rendre vágták JeJ -az soknak szeszes .itallal való fizetésének meg
~
7
orosz tisztek és tábornokok részegen ültek szüntetése;
5) a gazdasági és nem gazdasági mun
pezsgős üvegeik mellett és hogy az orosz
hadihajók sorra -repültek a levegőbe, mert kások hétköznapi kifizetése;
6) az ittasság, részegség enyhítő körülfedélzetükön nem volt egyetlen józan em
ber sem.,,..
,—
crt''-"* = -menyének eltörlése a bíróságnál!
Ez majd talán mégis használna valamit
Amint már emiitettem, a mozgalom
megindult az iszákosság ellen az antialkoho az iszákosság ellen.
listák (a szeszes italokat nem ivók) részéről
az egész világra, de eredményei még igen
hézagosak,némely helyen még észre ^em^ve^
hetők. Az antialkoholisták munkáját az hát
ráltatja,-hogy két részre oszlottak és most
ellenséges indulattal állanak egymással szembe.
Az egyik fél egyáltalái nem akar inni, a má
sik fél meg mérsékelten iszik.
.
E benső ok eltörpül, ha azokat az óriási
akadályokat tekintjük, melyek az antialkoho
lista mozgalom elé az. állami, a társadalmi
és a gazdasági élet térén -torlódnak. Az álla
moknak a szeszre kivetett állami adók és
illetékek után igen nagy jövedelme van és ez
évről-évre megtöbbszöröződik. Már most hon
nan pótolná az állam bevételi forrásaiban
ily jelentékeny jövedelmét, ha arról — az
antialkoholista mozgalom következtébe^
le kellene mondania. Még Magyarországon
nem született meg olyan terv, mely ezt a
kérdést csak részben megoldaná, azt hiszem,
még külföldön sem. '
Társadalmi és gazdasági akadálya az
alkoholizmus elleni szigorúbb rendszabályok
nak az, hogy a szőlőbirtokosok, szeszfőzők, a
borkereskedők, a vendéglősök, kávéház-lnlajdcnosok, szállodások és azok ajkalmazottjai,a szesz- és sörfőzdéből élő fuvarosok, iparo
sok s szőlőpásztorok stb. . . . stb. és ezék
családtagjainak többszörös milliói a minden
napi kenyerüket látnák benne - fenyegetve.
Azért nálunk nem is annyira az ivók szenve
délye, mint inkább a mindennapi kenyérre
való tekintet akadályozza meg azt, hogy az
alkoholellenes mozgalomhoz csatlakozzanak.
De ezért a segítség nálunk semmivel
sem kevésbé sürgős, mint bárhol másutt a
világon, mert Európában az ivás tekintetében
a második helyet foglaljuk el (bár másban is
eljeí foglalnánk e l ^ ^ z l 4 n d j a
miudenfn; hogfc, a néoa#ls>*«r4alcsi, -vallási,
politikai és gazdasági megrontásában a főeszköz: a szeszes ital — és főalkalom: a
korcsma. "Ez a^iely melegágya minden masz
lagnak ez áz a bűvkör, amelynek falain belül
megszűnt a.tekintély, ez az a légkör, amely
ben a magasröptű fantáziák kigyúlnak, a vé
lemények fölbátorodnak. Ily körülmények közt
vált a magyar korcsma a társadalomra ve
szélyes szenvedélyek tanyájává, mert közrehat
az elégedetlenség szitásában, az osztálygyülölet elmérgesitésében és állandó alkalmat
nyújt aZ igazgatók munkájának.
• Sok mindent el lehetne .még mondani a
korcsmákról, az italokról és ezzel kapcsolat
ban az ópiumszivókről, a büntetörvényekről.
De csak azt"jegyzem á végére: "--

TVTaallaaJVUi

Ií rI tI .

Valaki irt .
Eszembe jut minden sorára
A régi édes kor varázsa,
Midőn csak őt, csak őt szerettem,
Egész hevemmel, önfeledten,
Midőn dalokba írtam bánatom,
Ha megbántott nagyon.*^*
S eszembe jut a kis betűkre.
Hogy az az üdv a múltnak üdve.
Sivár, fakó, kietlen a jelen,
Csak tengődöm a szép emlékeken,
Jókedvem elmúlt sok a gondom:
Valaki irt . . .
."
Szabó Dezső.

Heti krónika.
Személyi hir. Dr. Maróthy László, á
celldömölki kerület egyik 48-as párti képvi
selőjelöltje, e hó 8-án városunkba időzött.
Mikor hivei értesültek az ittlétéről.csakhamar
nagy számmal összegyűltek és értekezletet
rögtönöztek. Az értekezleten Kiss Sándor káldi
plébános szólalt fél elsőnek, aki lelkes beszéd
keretében buzdította szülőlöldiejit arra, hogy
juttassák diadalra azt a lobogót melyet Ma
róthy László kibontott. Majd Maróthy László
tartott egy rövid, de szép tartalmas beszédei,
amelyet az egybegyűltek nagy tetszéssel fo
gadlak. Később többen is felszólaltak, akik
"közti! különöse? BauchSándor talpraesett be
széde keltett nagy hatást.
üj rend a Tárosházán. E hó 8-án
Takách Márton főszolgabíró összehívta a köz ségi képviselőtestületet és = - mivel a
biró ügye még most sincs befejmve
az
1886. évi XXII. tcikk 84. és 93. §. alkalma
zásával az ideiglenesen megtirOU birói állást
biróhelyettes választásával^ betöltötte. A-báróhelyettes Szabó András lett, aki hivatalát rög
tön el is foglalta.
Programmbesiéd. Az elmúlt vasárnap
tartotta Dr. Ostffy Lajos, a celldömölki kerü
let egyik 48-as párti képviselőjelöltje a prógrámmbeszédjét Celldömölkön, a Szenthárom
ság-léren, körülbelül, 2000 főnyi hallgatóság
előtt, akik között mintegy 1000 szavazó pol
gár volt. Gyönyörű látvány volt az a hatal
mas zászlóerdő, — közte négy fehér selyem,
— amely a feldiszitett emelvényt körülvette.
Szebb, hatalmasabb, szivet-lelket magával ragadóbb csak áz a programmbeszéd volt, ame
lyet Ostffy Lajos mondott Maradandó nyomot
is hagyott minden jelenvolt lelkében.
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Hymen. Baku Lajos veudéglős e hó
11-eo vezette ollarlioz bik Péter városi pénz
tárnok bájos leányát, Hozat. Boldogság kísérje
okét az élet utam.
Választási eloharcoki Magdics József
vendéglőjében tOrleutek a napokban, hogy a
különböző véleményen levők hangosan vitat
lak a választás esélyeit Vitatkozás közben
Osszeszóllalkoztak és a perlekedésnek az lelt
a vége, hogy Bodor Józsefbe Reicu Rudolfot
arcon ütötte éa össze-vissza is karmolta. A
furcsa esetnek a bíróságnál lesz a folytatása.
Zászlószentelés. A celldömölki vasuta
sok temetkezési egylete f. évi július hó 10-én
tartja a zászlószeulelési ünnepélyét, melyre a
rendezőség már megtette széleskörű intézke
dését A vasutasok deputátiója Kelemen Tiva
dar állomásfőnök, mint a temetkezési egylet
diszelnökének vezetése alatt testületileg tisz
telgett Ozv. Szőgyéuy Marich Ferencne, szül.
Gorcej Paula grófnőnél s felkérte a zászló
anyai tisztség elvállalására. Őméltósága, mint
annyi más jótékony intézmény leikés támo
gatója, ezúttal is tanújelét adta nemesszivüsegenek és a felajánlott tisztséget elfogadta,
miáltal a vasutasokat, mély hálára kötelezte
szeretetreméltó egyénisége iránt
Állatorvos kiredelése. A celldömölki
állatvásárokon a teendőket eddig kevés állat
orvos végezteJiinthogy azonban az állatorvo
sok száma \Uyenkor kevésnek bizonyult, az
alispán égy állatorvossal többet fog a jövőben
kirendelni
i
Esküdtképes egyesek öszszeirását az
alispán elrendelte s igy a rendelet végrehaj
tása a közel jövőben végre fog hajtatni
Gyűjtési engedély. Vasvármegye alis
pánja megengedte, hogy a megye területén a
kemeneshőgyészi rom. kath. templom építésére
60 napig gyűjtés eszközöltessék.
.
Luflkőoldatot Ivett. A szülői gondat
lanság végzetes szerencsétlenséget okozott az
elmúlt héten Jánosházán. Orbán Jánosoknál
nagymosás volt és a lugkőoldatos üveg az
aszúion állott Egy alig két éves gyermek,
inig a szülők magára hagyták a konyhában,
a gyámoltalan teremtés a keze ügyébe került
lugkőoldatos bögréből ösztönszerűleg ivott Az
erós méreg hatása, a gyenge teremlésnél
csakhamar mutatkozott és erős, lájdalmas
görcsökben nyilvánult A gyermek jajgatására
csak nagysokára lettek figyelmesek a szülők
és az akkor sietve hívott orvos a szerencsét
len gyermeken már nem tudott segíteni Rö
vid idő múlva, rettenetes kinok között meg
halt. A gondatlanság miatt vizsgálat van fo
lyamatban.
Goethe aforizmáiból. Az élet sokszor
nagy teher az okos embernek, mikor a hülye
boldogul. Nem szeret az, aki a szeretett nő
hibáit nem erénynek nézi. Nincs olyan súlyos
helyzet.amit a türelem és Önmegtagadás nem
tudna elviselhetővé tenni. Uralkodni hamar
lehet megtanulni,de kormányozni nehezeu. Ha
jól megy sorsunkéiig törődünk az Úristennel;
ha TffidÚspTTvagynnkrö az egyedüli reménységönTOToTOan'cnem pör, hogy végső megoldás
is. legyen benne. Ha sajtóhibát látok, mindig
azt hiszem valami ujat találtak fel.

(

Jánosháza és Vidéke
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Feljelentett favágók. Tizenkilenc csip- május bó 14—31-ig,' a lelkészeknek június
kereki ember jelent meg e hét elején Fischer 6—19-ig, a néptanítóknak július 5—22. és
József jánosházai lakosnál, azon kijelentéssel, augusztus 2—19-ig husz-husz hallgatóval. J»)
hogy hajlandók annak sümegi erdejében irtási Kalocsán a kalocsavidéki földmivelők és iparo
munkát végezni. Fischer elküldte okét Sümegre, sok egyesületének felügyelete mellett május
ahol azonban már munkaközben arról érte 14—31-ig földmivesgazdák, június hó 6—23sültek, hogy néni négy korona napszámot áig iparosok és május hó 5—22-éig a tanítok
kapnak, amint a vállalkozójuk nekik a saját tanfolyamai, c) Kolozsváron az .Erdélyrészi
felügyelete
szakállára megígérte, hanem kevesebbet, erre Méhészegyesület* elnökségének
Hosszú Jázseí és tizennyolc csipkereki társa mellett május hó 14—31-ig földmivesgazdák,
abbanhagyták a munkát s a nekik átadott július 5—22-éig és aug.2—19-ig a néptanítók
szerszámokat magukkal hozták, amiért Fischer tanfolyamai. A kalocsai és kolozsvári tanfo
lyamok mindegyikére 34—34 hallgató lesz
feljelentette őket
felvéve. Marosvásárhelyen a székelyföldi k i 
Verekedés. Kovács Istvánnét hosszú- rendeltség, Kalocsán és Kolozsváron pedig a
peresztegi lakost, szomszédja Bognár József felügyelő egyesületek elnöksége intézik a felvé
megtámadta és ugy vállon ütötte, hogy kulcs
telt A tanfolyamokon a földmivesgazdák és
csontja eltörött; a testi sértés 30 napi gyó
iparosok napi 2 korona, a lelkészek és
gyulást igényel. Bognárt a csendőrség fel néptanítók napi 3 korona ellátási összegben
jelentette.
.,
részesülnek. Felvilágosítást és útbaigazítást a
A bor bacillust Öl. A bor nemcsak a méhészeti felügyelő is ad. Hivatali helyisége
bánatot és a gondot üzi el, hanem megöli a Budapesten a főldmivelésügyi m. kir. minisz
baktériumokat is, amelyek az emésztő-csator- tériumban van..
nába vegetálnak.A rossz ivóvizet is meglehet
javítani borhozzátöltésével. Ujabban Munier
Érdekes esetek
és Seiler svájci tudósok tették tudományos
Á bor é s a kártya. A környéken tör
kutatásaik tárgyává a bor dezinficiáló hatá
sát. Kísérleteikből kitűnt, hogy a bor megöli tént, hogy az egyik ősi kúrián csupa vig em
a legtöbb vízben élő bacillust. A bacillusok berek verődtek össze. A nemzeti csöndes,
számának csökkenése nyomban a folyadékok persze csakhamar megkezdődött és folyt,
keveredése után észrevehető, a keveredés után egyre folyt borral, tréfával fűszerezve. Áz idő
két-három óra múlva pedig a baktériumok már éjfélre járhatott, a kártyázók pedig már
95 százaléka elpusztul. A fehér bor hatása erős, 'nézek, de nem igen látok* állapotba
valamivel gyorsabb, mint a vörös boré. Egész lehettek, amikor egy hatalmas bank verődött
ségügyi szempontból tehát nagyon is ajánla össze. A sok visszavágást végül megelégelve
tos, hogy az ivóvízbe bort öntsünk. Mit szól azt kérdi az osztó a megadó pasastól: »iVo
mid van?.' 'Ötször* — szól diadalmas áb
nak ehhez az antialkoholisták?
az. 'Dobd el. Nem jő. Itt hatszor*
A tüdő vész pusztítása hazánkban. A rázattal
— vágja ki nagy büszkén az osztó és besö
belügyminiszter jelentése szerint 1907-ben
pörte a bankot.
Kacagó.
Magyarországon tüdővészben elhalt 68.125
egyén. A magy. birodalomban 1909 október
Gabona-árak
havában gümőkórban elhalt 4678 egyén. A
— 1910. április 6-án. —
Dunántúlra esik 663. Törvényhatóság szerint
.Salzberger Rudolf jelentése szerint:
csoportvsitvá e halálesetek a következőkép
Buza
1260 12-75 korona.
oszlottak meg: Baranyavármegye 70, Pécs vá
Rozs
7 60—7-70
„
rosa 12, Fehérvármegye 39, Székesfehérvár
Árpa
6-50—
„
városa 13, Győrvármegye 33, Győr városa 8,
Zab
650—
Komáromvármegye 35, Komárom városa 4,
Bab
670
-^osonvármegye 23 Somogy vármegye 72,
Tengeri
640—
„
Sopronvármegye 66, Sopron városa 7, Tolnavármegye 47, Vasvármegye 81, Veszprémvár-^
pr. lOO'kgr.
megye 44, Zalavármegye 120.
Irányzat szilárd.
Művészet a kirakatban. A n a p r ó l napra fokozódó verseny a kereskedelemben,
arra késztet néhány külföldi kereskedőt, hogy
ugy üzletében, mint kirakataiban ne sablonos,
hanem művészi ízlésű elrendezéssel állítsa ki
áruit Nálunk Lőur Sándor ékszerész Budapest
VIII. József körút 81. volt az első, ki észre
vette a haladó kor követelményeit s minden
hasonló szakmát megelőzve/ ő rendezte be
üzletét és kirakatát a magyar ékszer—és
ötövösműipar olyan remekeivel, amelyek mél
tán beidének bármely párisi üzletbe. Hogy e
kiváló izlésü ékszerész az idegeneknek és a
vidéknek is bemutathassa a magyar ipar e
J^^ázj^p^oduluuniaji^az^ intejrjnatioMlUJeLlegü Tnncsén-Teplici fürdőn fióküzletéire!
zett be, amely valóságos látványossága a
ékszeriparnak.
Alulírott a n. é. közönség
L

Egy jó családból való fin
TANONCZUL

azonnal felvétetik. Bővebbet:

GÖTZL BÉLA férfi-szabónál
Jánosházán.

ÜZLET ÁTVÉT]

Méhészeti tanfolyamok. A német osz

trák és magyar méhészek 55. vándorgyűlése
és ezzel kapcsolatos méhészeti kiállítás folyó
KÉRDEZZÜK
I.HZÍ O R V O S T ! : év agusztus havában Budapesten lesz. Minthogy
ez a kiállítás a gödöllői állami méhészeti
gazdasági intéz/ti személyzetét és felszereléseit
is igénybe fogja venni s a vándorgyűlés ideje
I alatt a gödöllői méhészgazdaságba tanulmányi
j kirándulást is terveznek,a gazdaság tanfolyamai
természetes közül a folyó évben csupán a füldmivesgazdák
és az állatorvostan hallgatók tanfolyama lesz
megtartható. Az erdőCrök, lelkészek, néptanítók
és a nők tanfolyamai ez évben Gödöllőn meg
nem tarthatók. Lesznek azonban tanfolyamok:
Bor, pezsgőhöz a legjobb ital.
a) Marosvásárhelyen a székelyföldi kirendeltség
magyarországi főraktár: Bpest, V Zoltán-u 10. felügyelete mellett a földmivesgazdák számára

t u d o m á s á r a hozza, "hogy

_.

Jánosházán, a Sümegi-utcá
ban átvette özv. Falcer Manóné üzletét s a mai naptól
kezdve saját neve alatt tovább
vezeti.
A közönség pártfogását kéri
_, J á n o s h á z a , 1910. á p r . 17.

Varjai Lajos.

