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Dr. O S T F F Y L A J O S a parlamentben.
- (Dr.) Büszkén olvastuk a főv'rosi —— A „Budapest igy ir Ostffyról:
lapokban kerületünk képviselőjének, dr. „Ostffy Lajos mutatta ki éles okfejtéssel,
Ostffy Lajo.nak az első beszédjét, amit ügyes dialektikával a munkapárt felirá
a hétfői gyűlésen a képviselőházban tával, hogy üres . .
stb. Végül, hogy
tartott.
„a rokonszenves, fiatal szónokot, aki ma
Az elsó szereplésével - megmutatta kitűnő ellenzéki katonának és használ
a politikára való rátermettségét, nagy ható debotternek bizonyult, nagyon meg
______
tudásának, képzettségének adta már is tapsolták."
a jelétT
A kételkedőkben eloszlatta a kételyt.a várakozásnak megfelelt.
Végre mondhatjuk, olyan képvi
selőnk van, aki a parlamentben beszél,
inert tud s ami a fő — okosan.
Az összes lapok elismerik,még a
más pártállásnak is, hogy Ostffy Lajos
értékes tagja a parlamentnek.
Érdekes felemlíteni a Vasvárme
gye cimü napilap kritikáját Ostffy La
josról, pedig az elismert, erős mun
kapárti lap.
A Vasvármegye a következőkép
ir Ostffyról: „szívesen és tetszéssel
hallgatták a fiatal képviselőt, ki nyu
godt és tárgyilagos volt. Hangjának
előkelőségét ezután is megtartotta,
abban, amit elmondott, sok okos és
sok igaz dolog volt . . .
A Kossuth párton megéljenezték,
mások is barátsággal üdvözölték és sajk, hogy neiK^stMfflotlBrekSío^Sz^
noklata előtt mondhatta el s igy sok
okos, uj mondanivalója elmerült a türel
metlenség tengerébe . . . "
Az > Egyetértés* cimü napilap ezt
irja Ostffyról: •
•talpraesett, fordulatos szűz beszé
dében igaz meggyőződéssel vallotta a
progresszív irány helyességét. — Nagy ,
sikere volt.*
]
A „Budapesti Hírlap* a többek közt
« t írja Ostffyról, hogy: „az uj képvi
selő igen sokoldalú embernek mutatta
be .magát.-"

lataik reá is mutattak, azonban egészen más
a helyzet a többségi pártot illélőleg. —
Ez a párt egységes programmot nem
adott és követendő politikai iránya sém a
trón beszédből, sem a többi felirati javaslatból
ném világlik, ki, pedig alkotmányos életbén á
többség adja még az egész nemzet politikai
életének jellegét.
Ily viszonyok közt; a felirati vitán
jelentősége fokozott, mert a közvélemény jog
gal követelheti, hogy a politikai helyzetet
előtte megvilágítsák.
;

a c

A hiányzó többségi programmot egyegy részletében a már is nagyszámú több
ségi pártbeli szónokok felszólalásai igyekez
tek pótolni, ezzel szemben igen jogosult,
ha a helyzetet az ellenzék is megvilágítani
törekszik a maga meggyőződése szerint
- A többi párt programmjának ismeret
lensége folytán az ellenzék kénytelen volt
i.
'efi.-..
. az altalános politikai helyzet bírálatánál a
lefolyt választások bírálatára szorítkozni.
Ettől a felpanaszolt módszertől eltérőleg,
általános, magasabb szempontból akként
bírálhatjuk a jelenlegi politikai helyzetet
és a többségi párt politikai irányát, ha kér
dezzük: minő politikai irány felel meg a
magyar nép lelkének ?
A magyar nemzet elsősorban közmon
dásosán szabadságszerető. Lelkével rokon
az a politikai rány, mely ugy az egyéni,
9 } : j j
polgári jogok, szabadság-intézmények fej
lesztésére, mint ezzel kapcsolatosan a .nem
zeti élet jogainak, az önálló államiság
' attribútumainak kiterjesztésére, türfkwikjés
r^íg^S^ilÉiWtHrrfll ü í r ^ isgyis uiugAz alábbiakban közöljük Ostffy beszéd felel a magyar nemzet lelkületének az igazi
jét kivonatosan. Olvasóinknak kedveskedni progresszív irány.
De az is közmondás, hogy nincsen a
akarván, az arcképét is hozzuk:
magyar parasztnál konzervatívabb nép Euró
A felirati vitát felesleges időpazarlásnak
pában. Ez a jellemvonás áll a nemzetrejiogy
és üres szalraacséplésnek nevezni méltányta
ragaszkodik hagyományaihoz, melyeket meglan. E vitának- különös fontossága és jelen szabott, melyeit igényeit kielégítik és azokhoz
tősége- van épen a jelen parlamenti időszak a nemzeti intézményekhez, melyek lelkével
kezdetén.
..
rokonok, melyek politikai aspiratióinak meg
A trónbeszed, az erre adandó válaszfel- felelnek és ezért helyén való lehet Magyaror
irat, illetve a felirati javaslatok feladatajiogy szágon a konzervatív politika is. "T^TT ,.
Az elsőnek főtámaszái a mindig haladni
képet rajzoljanak a nemzet politikai viszonyai
ról és az újra kezdődő parlamenti munkásság törekvő, fejlődő demokratikus néprétegek, a
másiknak pedig az arisztokrácia, mely min
irányárfii.
•
• ,
Az ellenzéki pártok programmja az or den monarchikus államban természetszerűleg
szág előtt ismeretes, arra az ő felirali javas a nyugodt állandó viszonyoknak hive.

i. oldsl
De mindkét irányban onk kBW HÉfci,
egymást időszakonként taMltva agy
*Máf
afltaét effÉKségeaen, ha —mint a toctéoeUm
püdái matatják — az egyéni- polgári jogok
tfimúéatnit.
M g * elet ••htthifjngpinak
karoltT» jár é t ilyenkor a ctamoknéprétegekkel a magái arisztokrácia
í
dáaért, mint 1848 bán agy gróf Széchenyi
latrán, egy gróf Batthyány Lajos. Valamint
rUxoot, ha a Isgaemokratibb egyének és nép
rétegek a nemzeti megerősödése ez, anyogodt
konzerváiáiihoz hozzájárul ra, egy időre lemon
danak haladó törekvéseikről.
Ezekkel szemben milyen as uj parla
menti többségek irányár
Vannak jelek, különösen vezéregyénisé
gekkel képviselt programmpontok, amelyek
arra engednek következletni, hogy az uj több
ség a liberalizmus hangoztatásával as egyéni
jogok kiterjesztésén törekszik • tekintetben,
— pl. a választói jog tekintetében — esetleg
progresszív irányú lesz. De semmi nyoma
annak, hogy a nemzeti élet jogai tekintetében
is törekednék csak bármily csekély kiterjesz
tésre, bármily csekély progresszivitásra, ugy,
hogy ha ez az irány érvényesül, akkor a több
ségi programúi nem lese összhangzatos és
ezért nem lesz fényes alkotásokra képes.
Más jelek—"es csak az erówehhek .—,
azt mutatják, hogy a többség még az egyéni,
polgári jogok tekintetében is tartózkodni fog
minden igazi haladástól Akkor azután programmja összhangzatoz lesz, mert teljesen kon
zervatív lesz, de ez irány meg lehetetlen volna
a nemzet mai viszonyai közt, mert az épen
nem időszerű.
Konzervatív iránynak csak nagy refor
mok megvalósítása utáa%>van jogosultsága, a
mikor a reformok alkotta uj intézményeket
meg kell gyökereztetni, a nemzet lelkivilágá
val összeolvasztani és annak gyümölcsét
élvezni.
Ilyen nagy reformok azonban fájdalom,
nálunk nem létesülhettek. A nemzeti élet
vágyai tekintetében azért nem, mert ehhez a
törvényhozás másik tényezője, a korona hozzá
nem járult, az egyéni, polgári jogok tekinte
tében részben azért nem, mert azokra a nem
zeti jogfejlesztés iránti hosszas és sajnos meddő
küzdelem folytán sor nem kerülhetett, más
részt, mert ami ez irányban alkottatott —
mint az adóreform — azt a jelen kormány
zat konzervativsága életbe nem lépteti. Ma a
magyar közélet minden vonalán mély sebek
jgataágaaolgál tatai
s a szociális intézmények körül sürgős uj
alkotásokra,- reformra van szükség, itt ma
fájdalom, nincs mit konzerválni.
Haladásra, összhangzatos nemzeti és pol
gári jogfejlesztésre vágyik ma a magyar nem
zet minden rétege, a magas arisztokrácia leg
nagyobb része csak ugy, mint a demokratikus
»lemek, itt ma az igazi progresszív iránynak
van létjoga.
Ezt az igazi progresszív irányt jelenti a
magyar nép lelkivilágában a 48, amely ma
jelképe az 1848-iki nagy reformok korszaká
nak. Mig az 1867 alatt a magyar nép stagciót, a megalkuvást, az előre nemhaladást
a konzervatív irányzatot, érti é s . ezért ezen
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igazi szeli emi tartsJommal 48 és 67 a magyar biztosi ttatniok. Ez arra enged következtetni,
néplélekbnn mindig izemben (og állani, Soha hogy a kath. önkormányzatba ts állami
sem mm politikai anachrónismus, mint Tisza den hatóságnak indokoUUan bdblyiat akarnak
biztosítani, aminek a magyar nemzet igazságIstván gróf mondja.
szenté
valláskulömbség nettől ellen fog állni.
A 67-es tö/vények tiszteletben tartási
De a kstlmtiiaw autonómiára vonatkozó
val is tan* igazi 48-as politikát folytatni, ha
ugy az egyéni a nemzeti jogfejlesztő terén a Ígéretén kivűl a többségi feliratnak kívánatos
haladátt, a progressziói irjuk zászlónkra é s lett volna reámutatni legalább célzatosan arra
önkwmdiiymtiszabirya magyar nemzet óhajának, vágyainak ez a is, hogy 1 tsil&Z'ig
ptogremrív irány felel ma meg s azért a zatainak átdolgozása tekintetében fognak lépé
jelenlegi többség, melynek rejtett programmja sek tétetni.
ő felsége felhivisira hivatott egybe
talán csak kis részben, de valószínűleg egyál
talán nem progrswsiv, hanem teljesen kon 1868-ban is az első izraelita kongresszus, de
zervatív, nem fejezi ki as igazi népakaratot as ott kidolgozott önkormányzati szabályzat,
Választási visszaélések halmazának fel- valamint az 1871-ben jóváhagyót orthodox
sorolásival igazolták többen, hogy a nemzeti szabályzat is tökéletlen, a magyarországi zsi
munkapárti többség nem a népakarat meg dóság önkormányzatinak fontos kérdésébea
nyilvánulása. Azonban es ellenkező otoo is határozottan és es as államkormányzat szem
pontjából is egy igen kellemetlen bizonytalan
bebizonyítható:
Négy vármegyének Vas, Sopron, Győr ságot okoz ezen felekezet ügyeiben.
és Pestvármegyéknek tisztviselőire nincs pa
Ezekhez képest a parlamenti többség
nasz, a választásokat törvényellenesen nem homályos politikai iránya vagy összhangnél
befolyásolták, ugyanez áll e 4 varmegye te küli lesz, vagy egészen konzervatív, de egyik
rületén as államhiratalokról is. Itt választási esetben sem felel meg a magyar nemzet mai
Tísszaélések legfeljebb elszórtan fordultak elő, vágyainak és szükségletének, az igazi nemzeti
a rendszer nem es volt És mit matat a vá akaratnak nem hű kifejezője, egyes részlet
lasztási eredmény ? Azt, hogy nem számítva kérdésekben pedig hiányos és aggályos, v i 
2 miniszteri mandátumot — amelynek győ szont a 48-as függetlenségi Kossuth-pártnak
zelme elvégre is a személyt övező tekintély, felirati javaslata egy minden tekintetben idő
. tisztelet és nem a pirtprogramm diadala volt, szert, a magyar népieteknek megfelelő prog
egyébként a O.' " varmegyében 88 kerületből resszív programmot jelent, azért ezt kell a
csak 6 munkapa.L. képviselő kertit a képvi magyar parlamentnek elfogadni.
selőházba! a többi mind ellenzéki és pedig
progresszív iránya, baladást követelő prog
rammal! Pedig Pestvármegye tisztikarát kivéve,
a többi varmegyékben a tisztviselők is,államIrta: Dr. Hartoi Adolf
hivatalnokok is maguk munkapártiak voltak.

Az egészségügy nálnnk.

Ez az eredmény is bizonyítja, hogy a
munkaparti többség, mint vezető politikai
irány a magyar népakarat szempontjából
aggályos.
De aggályosak a többségi pártnak kilejezésre jutott programmjai egyébb I onkrét
kérdésekben is.
így a közigazgetási reform körűi. Külö
nösen, hogy a közigazgatási tisztviselők stá
tusrendezéséről meg sem emlékeznek.
Aggály ,s. hogy említés sem történik
Fiume közjogi, közigazgatási és közgazdasági
helyzetének rendezéséről. A kormányzói állás
betöltve nincs, a corpus separatum kapcsolata
a szent korona testével gyengül, foszladozik
napról-napra s közgazdaságilag, az : ingatlan
tulajdont tekintve már a terület háromnegyed
részében foglalt ott a magyar nemzettel ellen
séges HTTrrjfjssfái] t*«*»-

Köztudomású a közönség előtt, hogy
az állam mostoha gyermeke az egész
ségügy. Ha ezen ártéren akarnak refor
málni valamit, aztrendesen a sok ankéttel
agyonankettezik és marad minden, mint
régen volt.
Ezen a téren is Anglia vezet, as
ifjúság edzésére, a fiatal test fejlődésére
fordítanak rendkívül nagy súlyt.
A legkülönféle sportot onnét viszik
el a szélrózsa minden irányába.
Barbarizmusnak mondják a régi
spártaiak szokását, hogy a csecsemőkéi
ha nem találtak eléggé fejlettnek —
ledobták őket a Taygetos hegyéről —
j g £ * f f i . . 3 g y . ITÓs nemzedéket fel-

zeti érdekből utjátállani kívánatosnak látták
az előző kormányok a Tátra havasai és szik
lái közt, ahol legfeljebb zergeagaiicsok forog
nak veszélyben, ideje tehát, hogy az idegen
terjeszkedés meggátoltassák Fiaméban ís.ahol
a nemzet sok milliónyi áldozata van már
befektetve, ahol a világforgalom kapójának
kulcsa forog kockán a magyar nemzet kin
cséből
Végűi aggályos a többségi pro gramm az
egyházi reformok tekintetében is, mert mikor
a rég vajúdó kaiholikus önkormányzat meg
valósítását kilátásba helyezi, kifejezést ad kü
lönös hangsúlyozással annak, hogy e kérdésben
az államot megillető különleges jogoknak kell

A népben fel kell ébreszteni ss
érzéket az egészségügy iránt, de itt a
hatóságnak kellene jó példával előljárni.
Sajnos, minden téren sok kívánni
való van még, a nép legnagyobb része
azt sem tudja, mire való az az egész
ségügy...
Határozottan elítélendő, hogy ily
nagy községnek mint Jánosháza, ne le
gyen községi orvosa, aki a piacot leg
alább hetenkint egyszer ellenőrizné s
aki mint az egészségügy szigorú óre,
intézkedések'végett javaslatokat tenne s

alt

r
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ellenőrizné ax egészségügyi rendeletek
végrehajtását.
Ha lenne itt községi orvos, akkor
a dukai utcai árkokban nem íothadna
.a sok szerves anyag, nem kellene az arra
járóknak vigyázni, hogy az ottani pocso
lyákba bele ne essenek, nem kellene azt
penetráns bflzt a dukai utcai lakosok
nak élvezni.
A község a megyétől várja az orvos
lást, a megye a községet utasítja a ke
resztülvitelre. Egyik forumtói a másikat
járja ez az ügy, addig a békák vígan
kurutyólnak a dukai utcai árkokban és
a gyerkócék lobicskolnak benne tovább.
Ebből csak az következik, hogy
nincs senki, aki az egészségügyet komo
lyan venné, nincs senki, akinek érzéke
volna az egészségügy iránt, hanem ha
tározott indolenciát, nemtörődömséget
-tapasztalunk ezen a téren különösen itt,

Heti
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Asssoayi tatnak helyett a

9^
U föllépett Azonkívül Arad, Békés, Bihar,
Borsod, Fehér, Győr, Hajdú, Béves, Hont,
Komárom, Nógrád, Pest, Sopronban, Szatxnár
Szolnok, Torontál, Veszprém és Zala várme
gyéknek olyan járásaiban is terjed,
eddig a peronoszpóra pusztításáról nen
jelentós. A szőlőszeü intézetbe vizsgálatra
beérkezett beteg szőWanyagon túlnyomó rész
ben fürtöt pusztító peronoszpórát találtak. A
lombosat permetezése és a fürtök i
való porozása tehát még egyre igen
föladat ott, ahol ez a baj terjedőben van, de
oidium étlen is szükséges lesz a védekezés,
mert itt-ott ez a betegség is jelentkezik. A
védekezés sikeréhes az időjárás is alkalma
tosnak Ígérkezik, amennyiben remélhető, hogy
a múlt heti változékony, esőre, nedves kivá
lásokra hajló időjárás legalább a legközelebbi
jövőre országosan derültté, meleggé és ssátsmzá
fog változni. A peronoszpóra által már meg
támadott fürtön as inficiált bogyók megfeke
tednek, beazáradnak és leperegnek, tehát ezek
ellen a védekezés most már nem segít, de' a
fürt a. beteg bogyókat lerúgva i , a megmaradt
egészséges bogyók fejlesztésére fordítja minden
tevékenységét Útmutatást a védekezésre a
szőlőszeü intézet (Budapest, E , Debrol-ut 15.)
díjtalanul küld mindenkinek, aki levelezőlapon
címét bejelenti

Arról a krónikában lehetett olvasni,
hncy egyik asszony a másikat megkarmolji
éles körmeivel, avagy egy féltékeny asszony
kikaparja as ura szemét, de hogy a kakasok
birokra keljenek az emberekkel, gyerekekkel
I, rte .TánnahJTán
előfordult Különben az egész tényállás kakasügy a következőkép áll: Tóth Pálné fiát állí
tólag a gyalogjárdán Láss Istvánná kakasa
megtámadta • földreteperte és összevagdalta
a fejét A véletlennek köszönhető, hogy Ugi
Antalné észrevette a viaskodást és véget ve
tett a nagy ütközetnek. Az agynak folytatása
lesz a bíróságnál. Kérdés, a kakas az idézést
megkapja-e, vagy lesz szószólója? Jánosházán
nagy érdeklődéssel várjak az ügy kimenetelét
A hírt fentartással közüljük, dacára hogy
orvosi látlelet is tanúskodik mellette.
Lopás. Hollander Péter azzal fizette
meg a barátságát Horváth József szolgatár
sának, hogy annak egy öltöny ruháját ellopta,
magára vette, a sajátját hátrahagyta és ugy
mert ebből látható „haszon" nem mutat szökött Nagykanizsára. A csendőri nyomozás
kozik.
folytán az illetőt csakhamarelfogták és a ruhát
Az a mondás „az ember legdrágább elkobozták tőle. Folytatása a bíróságnál.
Csendélet Hosszuperesztegen. Király
kincse az egészség" itt terra incognita,
akkor tudják csak, ha a betegség ágyba Lajos vasárnap este Jánosházára ment magán
A i újságírás szenzációja „As Est",
ügyeinek a rendezése végett, amely alkalmat
nyomja őket és a kenyérkeresetben aka felhasználta Farkas János peresztegi lakos a ez a fővárosban naponta korán délután meg
dályozva vannak, de az egészséget meg fiával, cselédjével együtt és reárohantak K i  jelenő ízléses, bátor szabad, és becsületes lap.
Az Est uj színekkel, uj formákkal vág utat
óvni, arra vajmi keveset gondolnak.
rály Lajosáéra, arra a védtelen asszonyra, az események áradatába s mindenütt ott vaii,
Ha ez nem igy lenne, akkor a dukai hogy adja ki az ura cséplőgépjéről a bizo ahol szükség van a gyöngeség vagy az el
utcai árkokba a viz már rég nem lenne nyítványt. Az asszony azzal tagadta meg a nem ismert érdem védelmére és ahol szük
oly zöldes a sok -rothadó szerven anyag kérésüket, hogy az ura. Jánosházán van, nem sége mutatkozik a bűnök leleplezésének. Áz
tudja hová tette, várják meg míg az megjön
tól s a dukai utcai lakások sem lenné s kéijék el attól. Farkas nem az az ember, Est újságírói gárdája a legnemesebb újság
írókból áll, aki: mindent odaadnak a közön
nek oly nedvesek.
aki ilyennek hitelt ad s vezényszóra elkezd ségnek, amit csak független, tisztakezü és nagy
A község fizet útadót a megyének, ték az asszonyt ütni-verni, fólytogatni a bizo ember"ideákért küzdő újságírók odaadhatnak:
amelyből fedezi az utak rendbentartását, nyítványért. Hiába kiabált, könyörgött, segély szivüket, eszüket és munkájukat; cserébe csak
ha nem készítteti el abból a pénzből, ért, hisz három férfi elbánhat égy nővel.azok a közönség szeretetét kérik. > Az Est< min
bizony hajthatatlanok maradtak, csak akkor dennap a legelső délutáni gyorsvonattal indul
akkor csináltassa meg azonnal, 3—400
hagyták abba az ütlegelést, mikor már ők Budapestről szerteszét az országba és igy az
koronát megér a lakosság egészsége.
vélték elégnek. A szegény asszony most sú ország minden tájára legalább fél nappal előbb
Ez elmondva szépen hangzik, jó is lyos betegen fekszik. Az ügynek folytatása lesz viszi meg az aznapi események hírét, mint a
lenne szép is lenne, de egyelőre, ugy az ügyészségnél.
többi fővárosi napilapok és azért előfizetési
Halálos gombamérgezés A napokban ára mégis havonta csak 1 K 40 fillér. Elő
látszik hiába minden.
Várjunk türelemmel, ha a türelem gombamérgezésnek esett egy munkáscsalád fizetést bármelyik postahivatal elfogad.
— Aki sikerrel akar hirdetni, forduljon
áldozatul. Minorita György gazdasági munkás
rózsát terem, talán egyszer a türelem
4 gyermekével és feleségével együtt hétfőn Leopold Gyula hirdető vállalatéhoz (betétitár
csatornát terem a dukai utcában.
gombát ebédelt A gombát Minorits felesége saság) Budapest, VII., Erzsébet-körút 41., ahol
szedte a mezőn. Ebéd után az egész család hirdetéseket az összes létező bel-és külföldi
Évek jöhetnek.
-rosszul lett, de orvost nem hivttak, nem is hírlapokban és naptárakban kiváló szakérte
gondolván komolyabb veszedelemre. A mérge- lemmel, lelkiismeretesen, jxmtosan és szolid
Évek jöhetnek, évek múlhatnak
zés_telies «#rőyel lépett Je^aafeaWdban, ?
Dalom örökké* TWÖ*«8wereg,
kizárólagos képviselete, vidéki lapok központi
És mondok dalt a kikeletnél szebbet,
délben meghalt, Minorits felesége pedig a
hirdetési osztálya, számos hírlap kizárólagos
Amilyet tán még sohasem énekeltek
hallálal vívódik. A család többi tagjai is súlyos
kezelősége. Díszes ujságkatalógus, képes nap
A trubadúr lelkű szerelmesek.
betegen feküsznek lakásukon. A halálozás után
Nem szól dalom: arcodról,szép hajadról,
tárjegyzék és minden felvilágosítást a t c.
tudódott ki csak a gombamérgezés, Celldö
Nem szól ábrándról, álomlátásokról,
hirdetőknek díjmentesen.
--—
mölkön távirati uton tettek jelentést az
Jtt fogamzott meg fájó lelkemen,
Hatszázezer érés asssoay. Gibraltálban
esetről
a
szolgabírói
hivatalnál.
A
főszolgabíró
És vele élek mindöröktöl fogva,
egy csontvázat fedeztek fél, melyről azt
intézkedésére Polcer Dezső tb. szolgabíró és állítják, hogy egy hatszázezer év előtti nő
Elsírom könybe, forró sóhajokba:
A féltés ámya az: a szerelem I
.
Király János járásorvos szerdán helyszínére csontváza. Igy beszél róla egy tudós: Magas
Bennem nem élnek tisztátalan vágyak, utazott, hogy a vizsgálatot megtartsa. Mint érte homlokáról azt következtetem, hogy bizonyos
És mindig szttzin, hófehéren várlak,
sülünk, tegnap meghalt Minorissné és 11 éves fia. intelligenciával birt már ez az ősi nő. Növénnyel
s csontváza husz éves korra Vall..
Miként a frissen nyiló liliom
Védekezés a peronoszpóra ellen. A táplálkozott
Az orra hosszúkás volt, szemei nagyok. A
És meg nem szonlek addig ugy szeretni,
szOlőszeti intézet közli, hogy az elmúlt héten mellkasa mindenesetre nagyobb lehetett, mint
Míg a legutolsó szellő is elzengi
a peronoszpóra Abauj-Torna, Bars, Kolozs, a mai nőé. Karjai fölötte hossznak voltak,
Hattyúdalát behorpadt síromon!
Szeben, Szolnok-Doboka és Várasd megyékben lábai ezzel szemben aránytalanul rövidek.
Peterdi Andor.
J
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I t ' Iftbónyoíitott tengerentúli, forgalomról a
kimptot^t itt közöljük É széria Triesztén át
" '
a matt éviién2Í.47Ö utas Vándorolt £i 71*7 caonUzedói?' "
'ÉjSBért?^
utas j g t t visszáj A legérdekesebb a iimnia^
tásban^iiogy npm kevesebb mint 4624 magyar '•' ' í ) ifivel azt hitték, HbgT a tap'meg
vantTorbit .ki Tnesztwr. át. Ez antál feltűnőbb, szűnt s nem lesz alkalom többé emliteni,bogf
per^ hazánkbari tudvalevőleg igen erős nyq- 3 font csbntoi Is létifet ám átvenni egy font
-—mástgyakoniraak T InvaíraTjfloIrrif,"hogy Mű gyanint:".. '.r ""^ '"
"ffj "Tálán az bánija okét, hegy a csont
mén át uuzzanák. A magyar hatóságoknak
nem jbtana. kutatni, mily módon jutnak a és rongy szagát, még mindig felfrissítik az
.... —
magyar kivándorlók ily nagy számmal ákon- brruValatt?
A)
Lehet
Ná
tudod,
mégis
furcsa
lehel
kurrens trieszti kikötőbe.
Uj pénzek. Bécsi hirek szerint ércfor égy szegényt is' becsapni és 3 font csont he
galom megkönnyítése céljából egy uj pénz- lyett egy fontot kifizetni, ehhez szivtelenség
darabot, kétkoronásokatfognakveretni és pedig és lelketlenség kell.
B) Az is. Aki nem bíborban született,
Magyarországon is, Ausztriában is 50 millió
darabot. Az egykoronásokat is szaporítani hiába ölt magára selyemruhát, kilátszik áz
fogják legalább 100 millió korona értékű uj eredete.
'••Ei--"
• *
*
' veretű koronásokkal. Az Osztrák Magyar Bank
,
-*•-"•_
pedig felhatalmazást kap arra, hogy 160
A) De jó kedved van.
millió korona kontigenseu felül uj tízkoronás
B) Lehet is.
A) Miért
bankjegyeket bocsásson ki.
B) Hát nem nevetséges dolog, itt János
Adómentei cukor állatetetósre. A házán a bocherek hazájában, sértésnek veszik
cukoradó végrehajtási utasítás részletesen a bocher szót, de ba azt mondják »hotigcsaló«
megállapítja, hogy cukrot adómentesen, állat az nem sértés.
etetésre mily foltételek mellett lehet kiszol
A) Kacagtató bohózatba illik, de más
gáltatni E szerint az ilyen célokra szolgáló van itt a háttérben.
őrült cukor egyenesen keverés mellett legalább
. B) Mi lehet az?
50 százaléknyi olajpogácsaliszttel, vagy husA) A pióca egy hasznos állat, ha tele
liszttel denaturálandó. Az igy denaturált cukor szívta magát valakinek a testén — akkor —
csakis mezőgazdáknak vagy gazdasági egye leesik onnét A hotigcsaló ha egyszer megcsalt,
sületeknek szolgáltatható ki. A pénzügymi becsapott valakit, nem elégszik meg ezzel,
niszter erre vonatkozólag most ujabb rende hanem az illetőt jó médiumnak tartja és
letet adott ki. A pénzügyminiszter erre vonat csalja, becsapja — halálos — hótig. Azért
kozólag most ujabb rendeletet adott ki.amely nem lehet sértés.
ből megengedte, hogy az állatetetésre szánt
3««lke.
adómentes cukrot ugyancsak 50 százalékos
arányban buza- vagy rozs-korpával is lehet
denaturálni.
A sörfogyasztás Magyarországon. A
sörfogyasztás nálunk az utolsó 2 év alatt,
dacára bortermelésűnk növekedésének, erősen
megnagyobbodott. A sörtermelés az 1904/5-iki
évadban 1,522.440, az 1905/6-iki évadban
pedig 1,681,404 hektóliter volt. Dacára terme
Tölcsány, 1907. X/18.
lésűnk jelentékeny emelkedésének, a behozatal
:

:;

J l

— 1910. július 20-áB. i i '
Saltberger Rudolf jelenteié HenUt
Buza
Rdzs
Árpa
Zab

korona
6-96-i V
6-60—
650—

sí-e c

£

J

L>

Tengeri

610—
pr. 50 kgr.
Csekély hozatal.

AKI
hirdetni akar
még pedig eredményesen, az forduljon

LEOPOLD GYULA
hirdető vállalat betéti társasaihoz
Budapest, VII. Erzsébet-k. 41,
ahol hirdetéseket az összes létező
bel- és külföldi hírlapokban és nap
tárakban kiváló szakértelemmel, lel
kiismeretesen, pontosan és szolid ará
kon eszközölnek. 256 naptár kizáró
lagos képviselete, vidéki lapok köz
ponti hirdetési osztálya,számos hírlap
kizárólagos kezelősége. Díszes újságkatalógus, — képes naptárjegyzék és
minden felvilágosítás a t c . hirdetők
nek díjmentesen.

Néhány elismerő levél STERN MÓR FIA jánosházai
hornyolt-tetőcserép és gőztégla-gyárában készült
a n y a g o k r ó l :

az utolsó évben mintegy 80 ezer hektoliterrel
emelkedett. A kivitel is emelkedőben van és
az elmúlt évadban meghaladta a 74 ezer
hektolitert. A belföldi fogyasztás összesen 1.82
— millió hektoliterre tehető. E jelentékeny számok
dacára Magyarország jóval vissza van a
sörfogyasztás terén Európa államai között.
Magyarországon a sörfogyasztás fejenkint évi
9 és fél literre tehető. Kisebb fogyasztási ara
nyokat tűntet fel ezenkívül még csak Orosz
és Olaszország. A sörfogyasztás
^évek
i.i pasztatatai szerint a magyarországi sörfo
gyasztás emelkedése főleg a magyar söriparnak
\ált hasznára.
. _

KÉRDEZZÜK MEG A HÁZIORVOST!

rondorfi

Mai napon postautalványon beküldtük a szállított cserépzsindely,
árát s egyúttal a szállított kitunó minőségű anyagért elismerésünket
fejezzük ki.
Tisztelettel
Báré Guttmann László zalabéri uradalma.
Tölcsány, 1907. XII/14.

-

Báré Guttmann László zalabéri uradalma.
Szénásvölgyi uradalom 1908. július 12-én.

-
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Pusztaszentlászló 1908. VI/23. .
A két vaggon zsindelyt
engedve.
Kelt Pacsán, 1907.

megkaptam, nagyon meg vagyok vele
Zágorhldy Cigány Bertalan.

február hó 26.

Miután láttam Pacsatűttősben a gyártmányát és nagyon j$nak
találom, szíveskedjék velem tudatni, hogy ezerét mennyiért adja a
Zalaapáti állomásra, mert ha jobban jövők ki vele, mint a sopronyival, ugy csakis az ön gyártmányát használjuk stb.
V

Acél Miklós építési vállalkozó.

Nyomatott Dinkgreve Nándor villanyerőre berendezett könyvnyomdájában CzelldOmölk.
"

.

Oftendek, hogy O y o r s és pontos kiszolgálásért, ugy minta
küldött cserépzsindely kifogástalan jó minőségéért ezúton megelége
désemet nyilváníthatom, egyúttal tisztelettel kérem . . . stb.
Schmldt Adolí.

Bor, pezsgőhöz a legjobb Ital
Magyarországi főraktár: Bpest,V.ZoUáii-alf±-

.;.*
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Szíveskedjék jövő évi építkezésre 30—100 ezer darab tégla és
10—30 ezer darab tetőcserépre Zalabér állomásra ajánlatot tenni.
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