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társadalmi és belyiérdekü hetilap. 

ELŐFIZETÉSI ÁR: 
Egész évre . ... . „ 8 korona 
Félévre V , 4 korona i 
Negyedévre . . . . 2 korona . 

Kiadja: a .Jánosháza é l Vidéke. 

, G R E V E NÁNDOR 
fW&ttt* efelelős szerkesztő. 

lapkiadóvállalat: 

Szülők gondja. 
(V. L.) A téma minden esztendő

ben visszatérő és valami nagy, sokféle 
variálást nem bír meg. Évtizedek óta, 
igy az iskolai tanév végén megújul a 
sajtó körkérdése, foglalkozván a szülők 
nehéz gondjával, azzal, hogy pálya
választásra megérett gyermekeik részére j 
mely kenyérkereső foglalkozást válasz
szák ki, vagy helyesebben melyikre la 
nittassák ? 

És évtizedek óta ugy van, hogy i 
amig a sajté a közérdek becsületes j 
szolgálatában óva inti a szülőket a I 
túlontúl megszállt értelmi pályák válasz- | 
tásától és amig évtizedek óta a szülők 
keservesen tapasztalják az uri proleta
riátus rettenetes bajait, — valóban nem 
tudott az uri foglalkozás felé való özön- ' 
lés gyengülni, ellenkezőleg a korszellem 
ma inkább, mint valaha, azt követeli, 
hogy iparos, kereskedő, kishivatalnok, 
sőt ujabb időben a földmiveló is, dédel
getett magzatának lateiner pályát választ 
azzal a két jeligével, hogy legyen kü
lönb az apjánál és ha-kevesebb a meg-

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

Megjelenik minden szombaton. 
Nyüttér tora 40 fillér. Hirdetések meg-

egyezés szerint közöltetnek. 

üresedő hivatali AH: s, meg kell toldani 
egy kis — protekcióval. 

Hiába prédikálunk mi azzal a be
teges urhatnámsággal szemben aféléket, 
hogy a jövő a tanult iparosé és keres
kedőé, mert a valóságban egy-két kivé
tel mellett az a tény. hogy a sajtó által 
annyira feltisztelt ipari és kereskedői 
pályákat nem a tanult, hanem a tanulat
lan elem foglalja el. 

Ami külföldön természetes folyamat, 
nálunk országos szenzáció, köz- és ál
talános csodálkozás tárgya, ha egy-egy 
tanult ember a műhely-pad mellé áll. 
Valami két esztendeje, egy székesfővá
rosi tanácsjegyző asztalosműhelyt nyitott 
és majd olyan közérdeklődés környezte, 
mintha egy esküdtszéki tárgyalásra föl
mentett és gyönyörű tollas kalapban fe
szítő anyagyilkos drámát lehetne szem
ügyre venni. Hiszen Közben hallatszott 
is efféle megjegyzés, hogy a doktor 
urnák kitett cégtáblája uj idők jele, de 
bizony nem uj idők jele volt az, csak 
szenzációs ritkatág. 

A helyzet ellenkezőleg az, hogy 
egy vidéki város egyidőben tesz közzé 

írnoki állásra való pályázatot és artézi 
kut forrására árlejtést. Az előbbire 162 
kérvény érkezett, az utóbbira ismételten 
nem akadt pályázó. Aki erre nem azt 
mondja, hogy ez gyönyörűen szimboli
zálja a mi urhatnámságunkat—az nem 
szereti nevén nevezni a gyermekét. 

Az elmúlt napokban a székesfővá
ros egyik középiskolájában szülői érte
kezlet volt Az igazgató statisztikai ada
tokkal bizonyítgatta a megjelent szülők
nek á lateiner pályák túlzsúfoltságát, — 
amikor arra fordult az értekezlet, hogy 
az iskolából kilépő 61 gyermek milyen 
pályát választ, 64 szülő büszkén vágta 
ki, hogy gyermekét egyetemre küldi, 
mig 7 szülő szemérmesen jegyezte meg, 
hogy anyagi ereje miatt kénytelen gyer
mekét merkantil pályára nevelni. 

Ilyen, a gyakorlati életben oly sok
szor megújuló esetek után, meglehetős 
naivság kell ahhoz, hogy valami nagy 
hatást várjunk ezen cikk közzétételétől. 
A korszellem egyáltalában nem nagyon 
kedvez a sajtó tanévvégi intelmeinek1, 
mert ha a szülő egyike-másika el is is
meri, hogy igazunk van, azért a maga 

A gyilkos knpola. 
Irta: Zoltán Vüaoi. 

Pierre Lednc, a fiatal és máris nagyhírű 
> a K ^ n j^téW . teranuEokkal és vázlatokkal megrakötVj 

dörzsölgette kezeit. Körül a falakon a z é p i t é s z e t * * l h a U r o l t * h ° W 
remekeinek művészi másolatai függtek, főleg 
kupolás épületek: Brabante mestermüve, a 
római Szent Pétertemplom, a párisi Pantheon, 
a washingtoni Capitolium, az Aja Sophia. A 
környezeten látszott, hogy a ház lakója különös 
előszereteltel viseltetik a kupolák iránt,- s 
Pierre Lednc valóban mániákus igyekezettel 
rávette magát a kupola szerkezetének tanul
mányozására. Éveket töltött külföldön, hóna
pokig tanulmányozta Brabante remekét, a 

> Szent Péter nemes idomú kupoláját s nem 
sajnálta megtenni a hosszú és jveszedelmes 
utat az Óceánon á*-, -:£aJk»iopy a_wa?hinntoni 
"Capitoliuiryhatalmas, kupolájának struktúráját 
megismerhesse. Életének nagy álma volt, hogy 
é hires építményeknél nagyobbszefüt fog alkotni 

s neve a művészettörténetben majdnem örökre 
olt ragyog a Brabante-é mellett 

Midőn tanulmányútjáról visszatért, ugy 
látszott, hogy a sors segítőkezet nyújt' neki 

Lednc 
Mása nyolcszázai 

emlékünnepe alkalmából nemzeti kiállítást 
rendez. Az iparcsarnok tervezésére és felépíté
sére Pierre Leduc kapott megbízást. A fiatal 
műépítész az épületet olasz reneszánszban 
tervezte, közepén hatalmas kupolával, melynek 
méretei meghaladták a világ legnagyobb és 
legszebb kupoláit. 

A szakértők kétkedően és hitetlenül 
rázták fejüket, mikor a terv nyilvánosságra 
került, ám Pierre Lednc rendületlenül bizolt 
számításai helyességében. Rengeteg állványerdő 
közepett egyre magasabbra nőtt az impozáns 
épület,.» a középen nemes idomú árkádokon 
csáTthamartBszen nyugodott a hatalmas knpola; 
csúcsán-Franciaország géniuszának diadalma
san mosolygó bronzszobrával. A külső áll

ványokat leszedték s a tetőzet rézburkolatát 
elláttak mesterséges patinával. A kup ,1a főleg 
az alkony szürkületében nyújtott impozáns 
látványt és -fenségesen, szinte félelmetes nagy-

-álma megva'^i^^hnr., M., » t-nirg. g ^ á n ságban emelkedett a rózsaszínben pompázó 

* ; A kétkedés szava Ias8ankint^n?mult * 
helyet adott az általános dicséretnek. A párisi 
lapok, nem várva be a kiállítás megnyitásá
nak majdnem kínálkozó alkalmát, előre hai 
Bábos ma gasz tálasokat Írtak HZ uj csodáról é 
Pierre Lednc nevét csakhamar a világ legna
gyobb építőművészei között emlegették. 

Belül, közel tíz emeletnyi magasságban 
még rendületlenül állt' az állványerdő. A ha
talmas faalkotmány emeléséhez csakugyan 
kivágtak és felhasználtak egy egész erdőt!' Az 
állványok tetején Chabran mester dolgozott, 
a nagyhírű festőművész, aki' a mennyezet 
freskóit festette. A mennyezetkép" az Ipart 
allegorizáló gyönyörű csoportozat elkészült-;, 
s 'alkonyat Telé jelentették Leducnak, hogy a 
mester megtette ai~ utolsó ecsetvonást é 
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szeretett gyermekét mégis csak úrnak 
fogja nevelni, Mivel pedig az értelmi 
pályákon tulprodukciő van, a jövő ge
neráció szivébe-lelkébe korán be kell 
vésni azt a tölcs életelvet, hogy ne a 
tehetségre alapított boldogulását az élet
ben, hanem = fretórtaóraj-^fie^hegy1 

ez a bölcs életelv micsoda rombolási 
visz végbe a kialakuló jellemekben, — 
annak eldöntését egyenesen rábízzuk ol
vasóinkra, annál inkább, mert nálunk a 
moralisták nem szeretik. 

A szülök gondja pedig évről-évre 
súlyosabb, a pályatévesztettek száma 
pedig évről-évre nagyobb, a szellemi 
proletariátus szédítő jelenségeket tár fel, 

i igy pl. az az eset: hogy jogvégzett és 
a dr. tiszteletet parancsoló cimviseléssel 
biró urak közül a rendőrség nyilvántar
tása szerint 8 könyvágens,.. 12 éjjeli 
helyeken muzsikáló letört exisztencis si
ratja, hogy édes apja hentesnek, vagy 
borbélynak nem adta. Nagyon sok le
tört ezisztencia fogja megsiratni beteges 
becsvágyát, amíg egészségesebb felfogás 
nem ver gyökeret. Ma csak panaszko
dunk és lehetetlenségünkben keseregve 
várjuk az uj szellem virradását. 

A gyerekek.*) 
Angliában most lépett életbe a Child-

renakl. A gyermekek törvénye. Ennek ürül 
most minden angol a brit szigeten, amely 
nemcsak a Draednougthok építésében tud 
példát adni a világnak. 

Persze, a Draednongthokat nyakra-főre 
utánozta minden ország, a legkoldusabb, a 
leginaszakadtabb is. A gyermekek törvényének 
az utánzásáról nem igen haliam. Minálunk 
legkevésbbé. Pedig évtizedekkel ezelőtt nálunk 

•) Megjelent » .Vuvírmegye. 178-ik t r imihin . 

hangzott el az a nagy igazság, hogy az állam 
legfőbb kincse az ember. Nem is kisebb em
ber tette ezt a demokratikus kijelentést, mint 
egy királyfi. Igaz, király nem is lett belőle 
soha — szegény Rudolfból. 

A szó elszállt s a magyar államnál ma 
-sincs oktalanabb kincspazarló. Mindent rá-le-

kezelné az emberéletet. Állatvédelmi törvé
nyünk van egész könyvtárra való, — no igaz, 
hogy leginkább csak papiroson. Az iskolákban 
megünneplik a madarak és fák napját. A 
földmivelési kormány sokat költ a madárvé
delemre, költető fészkekre, etető vályúkra. 
Még a gyomirtó növények megbecsüléséről is 
íratott már könyvet az állam, szép és okos 
könyvet pedig. 

Meg kell adni, ezek mind a kor.-szín
vonalán álló intézkedések. Egyben-másban tán 
előtte járnak a többi Európában is. Hanem 
ha kitanultuk, mit tesz az állam a fecske
fiókokért és tengeri nyulakért és azt kérdez
zük, hogy hát a gyerekekért mit tesz: akkor 
bizony elszégyelheti magát az állam, mint 
olyan.-

Az állam a gyermekvédelem kérdését 
nagyon kényelmesen oldotta meg: odavarrla 
a társadalomnak. Némely részben, mint lát
szik, meglepő szerencsésen. Nem volt még 
társadalmi akció olyan lelkes, mint az, ame
lyiknek célja az elhagyott gyerekek védelme. 
A legkülönbözőbb motívumok összejátszása 
hozta létre a sikert, de ilyen esetben nem 
szabad motívumokat vizsgálgatni. A humaniz
mus kérdéseiben csák egyetlen szempont van: 
a xiker és azt örömmel kell köszönteni a 
legparányibb voltában- is. Az olyan országot 
átfogó sikerért, amilyen a gyermekligáé, a 
legteljesebb elismerés és hála jár ki. Nem
csak az elhagyott gyermekek szivéből, hanem 
a mienkéből is, akiknek a liga alkalmat ad 
arra, hogy az emberpalánták tízezreit meg
állítsuk e testi-lelki fonnyadás utján s társa
dalomfojtogató gaz helyett gyümölcstermelő 
fákat neveljünk belőlük. 

A tízezreken tehát ugy ahogy segítene 
a társadalom; de ki védi meg a százezreket? 

Azokat a százezreket, akik nincsenek elha
gyatva, de ki vannak téve. a mindennapos 
élet, az utca ezer veszedelmének, olyan ve
szedelmeknek, amik ellen a társadalom nem 
tud védelmet adni. Amik ellen nem a jósziv, 
nem-az irgalom, hanem csak az irgalmatlanul 
kemény törvény védhet meg. 
— v . C t w kulleiie* n-'-^ld—wrkfar fir-af? 
vény -minuciózus gondossággal kiséri az angol 
gyerek minden léptét a csecsemő-kortól a 
felcseperedésig. Védi a tehetetlen apróságo tat 
az elvetemedett szülőktől s a gondatlan ne
velőktől. Az egészségtelen lakástól, a siuy-
lesztő élelemtől, a léleksorvasztó környezettől. 
Védi as alkoholtól: bünteti a szülőt, nemcsak 
ha- a korcsmába viszi a gyermekét, hanem 
akkor is, ha orvosi rendelet nélkül, 
italt ad a gyermekének; bünteti a korcsmá
rost, aki akármilyen célra alkoholt ád a gye
rekeknek. Védi a nikotintól: engedélyét veszti 
az a trafikos, aki tizenhat évesnél fiatalabb 
gyereknek akármilyen formában dohányt ad. 
Védi a lelki méregtől : becsukják a boltost, 
aki szeméremsértő képet, trágár könyvet ád 
el a gyerekeknek. 

Ez az a Childrenakt amit minálunk 
sohase csinálnak meg. Egyrészt azok miatt, 
akiktől védeni kellené a gyerekeket, — más
részt, mert minálunk a parlament az állam, 
és a parlament csak politikával foglalkozik, 
ostoba és drága politikával. 

• Pedig erre a Childrenaktra nálunk Ma
gyarországon volna a legnagyobb szükség. 

! Nézzük a sorozás statisztikáját akkor látjuk, 
: hogy testben mindinkább visszafejlődik a ma-
I gyar ifjúság. Nálunk pusztít a tuberkulózis 
! leginkább és itt szedi legnagyobb mértékben 
' áldozatait A magyar- Childrenakt megalkotása 
i nemcsak hogy szükséges, de a parlament kö

telessége is. . . . . . . 

Figyelmeztetés I Felkérjük azon t olvasóinkat 
akiknek előfizetése lejárt, hogy annak meg
újításáról kellő időben gondoskodjanak, 
különben a lap küldését beszüntetjük. Akik 
érek ótahálralékban vannak, azokat kér-
jük a hátralékos összeg beküldésére, mert 
már kénytelenek lennénk bírói uton be

hajtani. Tisztelettel a K I A D Ó H I V A T A L 

holnap hozzá lehet fogni az állványok szét
szedéséhes. 

Chabran hazament, a munkások szét
széledtek és Pierre .Leduc bezárkózott szobá
jába, hogy közeli diadaláról és világraszóló 
dicsőségéről álmodozzék. - — 

Pierre íróasztalánál ült, s a villamos 

vényeinek vázalatait nézegette. Az asztalon 
hevert as államtitkár sürgönye, melyben ez 
tudatja vele, hogy a szépművészetek minisztere 
másnap M-be jő remekének megtekintésére. 
Pierre már látta a miniszter barátságos mo
solygó arcát, mellyel mesterművéhez, a nem
zeti építőművészet dicsőségéhez gratulál s 
lelkét eltöltötte a büszkeség. Végre legszebb 
álma művészi ábrándja megvalósul s ő le
szedheti annyi átvirrasztott éj, fáradságos ta
nulmány és gondos munka édes gyümölcsét. 

Ábrándjai közben egyszerre megmagya
rázhatatlan izgatottság fogta el. Holnap korán 
reggel megkezdik az állványok szétszedését s 
akkor ellenei nagy bosszúságára ki fog tűnni, 

hogy számítása helyes volt, hogy as óriási 
kupola emelése nem megoldhatatlan feladat 

De csakugyan helyes volt-e a számítás 
és a falak megbírják-e az óriási súlyt meJy-
lyel a kupola rájuk nehezedik? 

Pierre Leduc 
-jra át-

.•ifcTBzerre elhalványodott és - minden 
tagjában remegni kezdett A számításban hiba 
volt, egyszerű összeadási hiba, egyetlen ala
csony számjegy, mely azonban a sor végén 
óriásira emelkedett A kupola súlya egy tized
résszel meghaladta az oldalfalak ellentálló 
képességét Ha holnap az állványokat, melyek 
a falakat tartják s melyeken részben a ku
pola is nyugszik, megbontják, a világcsodának 
készült remekmű menthetetlenül összeomlik. 

Leduc kétségbeesetten bámult a vilámoa 
-lámpa vakító fényébe. Agyában és szivében 
hevesen lüktetett a véfJ.Djra átnézte a szá
mítást Nincs mentség sehol! Holnap alkotmá
nyával együtt hírneve, dicsősége és jövője is 
összeomlik. 

Pierre fázva felemelkedett. Magára vette 
felöltőjét, eltávozott a szomszéd szobába rövid 
idő múlva viaszkosvászonba burkolt nagyobb 
csomaggal visszatért 

Azután balkan kinyitotta az ajtót s a 
sOtétJ 

Félóra múlva tnzilárma verte fel M. 
lakosságát A tüziféuy a kiállítás területe felől 
világított As iparcsarnok belső állványzatai 
égett. , 

Az őrök mélyen alhattak, mert mire a 
tüzet valaki. észrevette, az egész állvány erdő 
lángba állt Az oltást épen meg akarták kezdeni, 
mikor a kupola, M. büszkesége és Leduc 
remeke óriási dörejjel összeomlott s a lehulló 
törmelék ezerfelé szórta a tOz izzó zsarátnokát. 

Hetek múlva, a törmelék eltávolítása 
kOrek és égett gerendák alatt megtalálták 

•Pierre Leduc félig megszenesedett holttestét 
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Heti krónika. 
Halálozás, özv. Dinkgreve Hermanné 

meghalt 75~éves korában augusztus 10-én 
Pápán. Az elhunytban felelős szerkésztőnk az 
édesanyját- gyászolja. . 

"Eyy pályázat eredménye. GrTSitflíyany 
Ervin által fenntartott elemi iskolában Bögö-
tén a megüresedett tanítói állásra a pályázat 
augusztus 10-én folyt le és 54 tanitó pályá
zott. Ez a szám eléggé mutatja, hogy leküzd-
ték ott .az előítéletet azon iskoláról és bámu
latos sokan kívánkoznak oda. Mutatja azt is, 
hogy mily sok tanitó van állás nélkül. 

A biró figyelmébe. Midőn a városháza 
előtt elrendelték a járdakészitést, ezzel fel
elevenítették a mult évben hozott határozatot, 
amelynek értelmében minden háztulajdonos 
köteles, a háza előtt a járdát-jókarban tar
tani A határozat egy.kicsit furcsa az igaz, 
mert jó karban azt lehet tartani, ami van. 
látkép tartsák jókarban a járdákat, mikor nincs? 
Sajnos, képviselőtestület abban az időben 
nem ment bele, hogy kötelezze a háztulajdo
nosokat a járdák elkészítésére. Ez fából vas
híd. Az ily határozathozatal csak Jánosházán 
fordulhat elő. Bővebben a bölcs tanács adhatna 
erre felvilágosítást. A járdák szépen készül
nek, a bíróban ha van kis erély és tapintat, 
akkor azon mult évi határozatnak érvényt 
szerezhet s a háztulajdonosukat figyelmeztet-

"heti .kötelességükre. 

Vizsgálat a szerencsétlen Németh 
miatt A Kohn vaskereskedők gázmotora által 
szerencsétlenül járt kovácsinas miatt aug. 
7-én kiszált Bartha Elemér vizsgálóbíró a 
hivatalos vizsgálat megejtése végett. A vizs
gálóbíró megjelent a kovácsműhelyben, majd 
kihallgatta azon szerencsétlen Németh kovács-
inast is, aki még eszméletnél volt s felvéte
tett mindenről jegyzőkönyvet Kit terhel mu
lasztás, vagy gondatlanság, azt az iratokból 
később lehet megtudni A beteg lázas, már
ványgörcsök (tetanus) léptek fel nála. 

Országos vásár. A Bertalan! országos 
vásár Jánosházán augusztus 24-én lesz. 

Párbaj i iéváltás Miatt Szekeres Pál 
dr. czelldömölki ügyvéd és Habért János dr. 
ügyvédjelölt bírósági tárgyaláson eredt össze-
szólalkodásból kifolyólag • hó 9-én, kedden 
reggel 5 órakor a Griff szálló nagytermében 
kardpárbajt vívtak. As összecsapásnál dr. 
Szekeres támadott és ellenfele jobb felső kar-

Pillanatokkal később, mivel dr. Szekeres a 
vágások után kissé tovább kitartott,* dr. Ha
bart kardjának hegye jobb felső karját se
bezte. Mindkét fél megsebesülvén, a párbaj 
beszüntettetett. 

Zászlószentelés. A Jánosházai Kath. 
Kör 1910. évi augusztus hó 20 án zászlószen
telés! ünnepélyt tart A zászlóanyai tisztet 
Özvegy Tóth Ferencné úrnő volt kegyes 
elvállalni Felülfizetéseket és postai küldemé
nyeket hálás köszönettel fogad és hírlapban 
nyugtáz a Kö^elnöksége. Az ünnepély sor
rendje: 1. D. e. fél 8 órakor gyülekezés a KOr 
helyiségében (kaszárnyaépület), mely után a 
koszorus-lájyok hivatatnak egybe. 2. fél 10 
órakor -felvonulás a zászlóanyához,- hogy-őt 

diszfelvonulással á templomba kísérjük. 3.10 
órakor ünnepélyes szentmise és szeutbeszéd. 
4. Kivonulás a templomtérre és ott szegbeverés. 
5. Visszavonulás zeneszóval a főutcán, hogy 
a zászlóanyát házába kisérjük. 6.. D. u. 6 órakor 
gyülekezés a Kör helyiségében (kaszárnyaépfl-
let) és onnét 7 órakor indulás a .Fehér ló« 
vendéglő kerthelyiségébe és ott tánc virradtig. 
Tánchelyiségről rossz idő esetén is van gon
doskodva. 

Községi iskola Keleden. Keled község-
ben .nincsen és nem is volt eddig isicola.* A 
község 60 tankötelese a szomszéd faluba, a 
zalamegyei Zalaerdőd községbe járt iskolába. 
Minthogy azonban Erdődnek senkisem fizetett 
az iskoláért hozzájárulást és az ottani kath. 
iskola amúgy is túlzsúfolttá vált, az erdődiek 
megtagadták az engedélyt ahhoz, hogy a ke-
lédi gyerekek odajárjanak iskolába. Erre a 

- vármegye közigazgatási bizottsága tegnap tar
tott ülésén kötelezte Keled községet hogy az 
iskolakötelesek iskoláztatásáról azonnal gon
doskodjék és két éven belül teljes községi 
iskolát állítson fel. — Örömmel regisztráljuk 
e hírt, mivel mi évek előtt már irtunk a ke-
lédi anomáliáról, a népoktatás felületes ellen
őrzésének tulajdonítottuk, hogy eddig is sze
met hunytak a dolog felett —Különös csak 
az, hogy a >nemfizetés«-nek köszönhető ez 
az intézkedés, de 50 gyerek télnek idején ha 
szélben, viharban, fagyban Keledről átgyalo
golt Zalaerdődre, az nem volt elég ok, hogy 
iskolát építsenek. - — • 

Football-verseny. A Jánosházai Football 
Club folyó évi augusztus hó 7-én a vásártéren 
Athletikai és Football-versenyt rendez. Kez
dete d. u. 5 órakor. A verseny tiszta jövedel
me a lawntennisz pálya javára forditta tik. 
Kedvezőtlen idő esetén a verseny folyó hó 
28-án tartatik meg. Felülfizetések köszönettel 
fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Műsor: 
1. 100 méteres síkfutás, juniorok részére. 2. 
KOtélhozás. 3. 3+50 méteres staféta futás. 
4. Távrugás footballal. 5. 100 méteres síkfutás, 
szeniorok részére. 6. Távdobás füles-labdával 
7. 800 méteres síkfutás. 8. Sulydobás. 9. 
Magasugrás, 10. 350 méterei síkfutás. 11. 
Távugrás. 12. A két combinált csapat football 
mérkőzése. 

Terjed a tttiővész. Magyarországon ez 
évi január hóban tuberkulózisban elhalt 6874 
•gyén. Országrész, illetőleg törvényhatóság 
szerint csoportosítva ezen halálesetek a követ
kezőleg oszlottak meg: A Dana jobbpartján: 
Baranya vármegyébe: 82, Pécset 17, Fejérme-

51, Székesfehérvárt 12, Győrmegyében J 
Srött 20, Komá*steáX*ayében <60,Tfc>- | a 

maromban 4, Mosonmegyében 28, Somogy-
megyében 109, Sopronmegyében 64, Sopronban 
Ü , Toraamegyében 79, Vasmegyében 183, 
Veszprémmegyében 69, Zalamegyében 140, 
Összesen 883. A Duna balpartján 575, Dana 
Tisza közén 1033. Tisza jobbpartján *U, 
Tisza balpartján 699, Tisza-Maros szögletén 
669, Királyhágón tol 690, Fiaméban 19, Hor-
vát-Szlavonországban 879. 

Magán Bittárlat Pompás művészi képek 
láthatok (olajfestmények, pastellek) a Baross 
tér 3 sz. Dl emeletén megnyílt magánmotárla-
ton. Kint kiállítók kizárólag csak nagynevű 
tárlatai lestők szerepelnek s a közönség itt 
olcsóbban szerezheti be.mint magánál a festőnél 
lakásának legszebb díszét, a képet A tárlat 
bármikor díjtalanul megtekinthető. 

CSARNOK* 
Leányiélek. 
Irta: Oéttsy Istváa. 

_A méltóságos-és -valóságos belső Ütaua 
tanácsos nr körúti lakásában lábujhegyen jár
kál a fényes libériába bujtatott cselédség. 
Orcáikon ott ül a jól begyakorolt szórnom 
aggódás, mögötte pedig elbújva titkos közöm
bösség. Mi közük nekik ahhoz, hogy a méltó
ságos ur lázbetegen fetreng puha vánkosain? 
Dj helyről gondoskodni még van idő, az or
vos ur azt mondta, hogy égy kis meghűlés 
az eg"sz, valahol az isten háta mögött az 
erdélyi határszélen fázhatott meg, ahol a ma
gas kormányt képviselte egy Vicinális ürme- , 
pélyes megnyitásánál. Amint onnan hazakerült, 
ágyába dőlt és fel se kelt máig. 

Á nagy ernyős lámpa kéken halló sugarai 
misztikus fénnyel vonják be a szobát s a 
kékbe játszó falon szeszélyesen vibráló árnyé
kot vetnek áz ide-oda mozgó alakok; a ter
metes'méltóságos asszony, a száraz, hosszan 
nyúlt orvos az ő lelógó pofaszakálával, mely
nek falra vert árnyéka mozgó vitorlának lát
szik és az orvosságos üveget tartó ijjas. 

Az orvos fontos komolysággal csóválja 
a fejét és tapogatja a méltóságos beteg üterét 
a baj hirtelen rosszra fordult Ezelőtt ê y 
órával még semmi veszély nem volt, a beteg 
vígan beszélgetett a méltóságos asszonnyal, 
aki éppen toilettjét matatta be, amit a mai 
bálra vett fel. Hogy, hogy nem, a láz egy
szerre csak emelkedni kezdett és egy óra 
alatt ott állt ahol a tudomány már megcsó
válja a fejét 

A méltóságos asszony arca elborult fel
hőt vetett rá az aggodalom, a szerető anya 
aggodalma. Nem attól félt, hogy árva less a -
kis Gizike, egyetlen gyermeke, mindkettőjük 
szemefénye, mert es a hirtelen jött változás 
a legédesebb örömtől fosztja meg: nem me
het a bálba, az első rég várt bálba. 

A beteg lassan felemelkedett lázas te
kintete keresni látszott valakit: 

— Maci* van Gizike? — Látni akarom 
jól néz-e ki béli ruhájába? Jól áll-e rajta? 

A méltóságos asszonyban megvillant as 
as anyai büszkeség csodás lénye, annak as 
anyai büszkeségnek, amely a szépség, jóság, 
éa tökéletesség mintaképét egy lényben latja 
összpontosítva: a mosoly azt mondta, szép-e, 
ól áll-e Gizinek a báli juha?,.Mit. fejtjét 

erse, hisz ez oly éfS&$®E felog. * «.- • 
— Ide hozom — a a szája körüli mo

soly azt is hozzátette hang nélkül — aztán ámulj. 
A méltóságos beteg szeme rátapadt as 

ajtóra, amelyen as asszony eltűnt 
A tudomány embate rossrilólsgcsóráfla. 

a fejét: 
— Nyugalom méltóságos uranyiyagaloan. 

Különben semmiről sem állok Jót 
Szerencsére felnyílt az ajtó s kijött a 

mamájától vésetve: az édes kis Gizike. 
Ugy nézett ki hófehér ruhájában, mint 

halló hópehely sötét éjszakában. Hamva szép 
orcáján ragyogott a himpor, sötétkék szeméi-
ben fénylett a meny ország, bársony szemöl
döke miként a szivárvány, ivet rajzolt a kék 
menyboltozat felett Félénken közeledett aav 
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apja ágyához, szája szegletebea leányos sze-
pegés, szeme mély tttzében egy eltitkolt érzés, 
mely kikiszökött onnan,.majd ismét vissza
bújt, de araikorkiszökött, oly bántólag hatott 
ngy meghazudtolta azt a gyermekarcot kéklő 
menyországot és a lehér rnhát,- az ártatlan
ságnak Örökszép jelképét 

kigyúlt halvány arca, amikor kis leánya rá
lehelte csókját 

" '— Szép vagy kis leányom, szebb vagy 
mint bárki más, ragyogni fogsz édes, ragyo
gásoddal elhomályosítod az egész nagy fényes 
bált Gizike bámuló szemei kerekre nyíltak s 
megvillant bennük a fájó lemondásra hirtelen 
jött vágyakozó reménység. -

— Hogy mehetnék el bálba, p: puskám 
mikor te beteg ragy ? 

£1 mégy kis leányom, készölj fel ha
mar, el fogod homályosítani szépségeddel 
valamennyit; nem vagyok én olyan beteg, 
hogy az én kis leányom ártatlan örömét meg
zavarjam. 

It t egy köhögési roham félbeszakította 
a méltóságos nr beszédét s ez' a köhögés 
mindig erösebb, mindig kínosabb lett de Gi
zike már nem hallotta, örömtől kigyuladt 
arccal szökdécselt be hálószobájába, abba a 
fehér szentélybe, amit férfiszem még nem 
érintett, ahová csak lopva jár a képzelet és 
imádkozni a vágyakozás. 

. Nem is képes férfielme elképzelni, hogy 
néz ki egy fiatal leányka hálószobája, mennyi 
ártatlanság fér be e kicsiny helyre, mennyi 
édes álmot, eltitkolt sóhajt, ébredező szere
lem vágyó gyönyörét nyelnek el azok a fe
hér, kék vagy rózsaszín kárpitos falak. 

Gizike hirtelen magára kapta a könnyű 
báli felöltőt, s amilyen gyorsan Jött, ugy 
akart távozni, mikor tekintete az ágya mel
letti aranyozott mahagóni fából faragott kis 
asztalkára esett, azon feküdt egy kék- könyv. 

Kék bársony volt a táblája, aranyból 
vert címer rajta, fehér velin a papirka s fe
kete betűkkel irva bele egy fiatal kis leány 
minden gondolata, szive vágyódása, lelke óhaj
tása; szóval ez a kicsi jószág az állandóság 
színébe burkolva, ez az- édes napló volt az ő 
egész világa. 

Odalépett hozzá, ajkához emelte s rá
lehelte csökját, azt a szűzi lehelletet, amely-
nett perzselő, hevét nem érezte még más, csak 
a papa, mama, meg az a kicsi könyv. 
. 'Felnyitotta, aztán irni kezdeti ott, ahol 
elhagyta. 

— Szegény papa beteg és mégis elenged a 
bálba, nem akarja megrontani az ő kicsiny 
leányának nagy örömét. Ez az első bálom, 
ma leszek nagy leány, én leszek a legszebb, 
én táncolok legtöbbet és a papa oly jó, hogy 
ki se mondhatom. — Pá, édes kis naplóm, 
majd ha hazajövök, elmesélem neked, hogyan 

•Február 12-én este 10 órakor. — Nincs 
a világon aranyosabb papája senkinek, mint 
nekem, a kis Gizikének. 

KÉRDEZZÜK MEG A HÁZIORVOST! 

rondorfj 
alkalikus »™«5"y» 

Bor, pezsgőhöz a legjobb Ital 
Magyarországi főraktár: Bpest, V. Zoltán-u. 10. 

legszebb. 
Azután felszökött fürgén, ruganyos lé

péssel , pihegő kebellel sietett ki, —. ki a 
menyországból a siralom völgyébe. 

Mig Gizike naplóját irta, az történt, 
hogy a méltóságos ur testéből elszállt a lélek 
egy jobb világba. — Ahogy Gizike megtudta, 
mi történt, fekete lett előtte minden, meg
tántorodott A gondos mama gyengéden átka
rolva vezette vissza szobájába. -• 

: — Maradj itt lelkem, — monda be
cézgetve — pihend ki magad, nem neked 
való látvány ez. 

A magára hagyott Gizikéből kitört az 
elfojtott zokogás. Lehajtotta fejét, patyolat 
karjára. A könnyek patakként folytak az ar
cán. Könnyes szemei egyszerre csak ráesnek 
naplójára. Görcsös zokogás közben tollat fo
gott s beleirta szive érzését gondolatát, a 
melybe belelehelte egész leányleikét. 

— Én édes Istenem, van-e boldogtala
nabb lény ezen a világon, mint én, hogy ép
pen ma kellett a papának meghalni!'... 

Sejtett beszédek. 
A) Hát lesz »ceppedli«? 
£ ) Mi az? 

A) Egy szép tánc, amit,** »Kobi« lejt 
a »Száli«-val, ha a lelenceknek kiosztott sípok 
megszólalnak. 
' ^ J?) Nem israerem/de érdekes látvány 
lesz. De nem ismerem én se a >Kobit«, se a 
»Szálit«. 

A) Majd meglátod, csak légy türelem
mel, a karmester külön húzza még, hogy: 
j ajde potyji, jaj de kotya kedvetn_ van.« 

^ • ^ K ^ f r - c e j ^ n ^ g 1 vágyuT°"KF* 
váncsi. S~-; 

A) Szép is az a »ceppedli*, !,a kecsesen 
és bájjal lejtik, akár a régi tuillernekban 
Parisban.. ' 

E) Hát ott kezdték a >ceppedlit« ? 
A) Ott. . Í 

A) Ismered a modern plastikát? 
B) Nem. 
A) Sajnálhatod, egy művész akart itt 

letelepedni, de hamar kereket oldott. 
B) Miért? 
A) Anyagja lett volna bővebben, de fi

gyelmeztették, hogy hamar akad kontár is és 
elnyomják. 

A) Kár érte. • ; <~ 
tüske. 

TIETS ALAJOS 
fűszer , liszt-, papír-, festék-, olaj-és 
:: rövidárn kereskedése :: 

A Inda-cukorka és Sósborszesz elárusító-
helye. 

HAGY VÁLASZTÉK: v 
Képeslapok és levélpapírokban, . 
Iskolai és Irodai felszerelésekben, 
StoUverck különl. cukorkáiban, 
Koestlin-féle süteményekben! 11 

Néhány elismerő levél STERN MÓR FIA jánosházai 
hornyolt-tetőcserép és gőztégla-gyárában készült 

a n y a g o k r ó l : 
Tölcsány, 1907. X/18. 

Mai napon postautalványon beküldtük a szállított cserépzsindely 
árát s egyúttal a szállított kitűnő minőségű anyagért elismerésünket 
fejezzük ki. Tisztelettel , 

Báró Guttmann László zalabéri uradalma. 

Tölcsány, 1907. XII/14. 
Szíveskedjék jövő évi építkezésre 30—100 ezer darab tégla és 

10—30 ezer darab tetőcserépre Zalabér állomásra ajánlatot tenni. 
Báré Guttmann László zalabéri uradalma. 

Szénásvölgyi uradalom 1908. július 12-én. 

Jrvenpek, hogy a gyors és pontos kiszolgálásért, ugy mint a 
küldött cserépzsindely kifogástalan jó minőségéért ezúton megelége
désemet nyilváníthatom, egyúttal tisztelettel kérem . . . stb. 

Schmldt Adolf. 
Pusütaszentlászló 1908. VI/23. 

A két vaggon zsindelyt megkaptam, nagyon meg vagyok" vele 
e l é g e d v e . Zágorhldy Cigány Bertalan. 
Kelt Pacsén, 1907. február hó 26. 

Miután láttam Pacsatüttősben a gyártmányát és nagyon jónak 
találom, szíveskedjék „velem tudatni, hogy ezerét mennyiért adja a 
Zalaapáti állomásra, mert ha jobban jövők ki vele, mint a sopronvi-
val, ugy csakis az ön gyártmányát használjuk stb. 

Acél Miklós építési vállalkozó. 

Nyomatott;Dinkgreve Nándor villaiiyéröre- berendezett könyvnyomdájában Czelldömölk. 


