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Megjelen minden vasárnap recgel.
Előfizetési á r a : Kgész évre S korona, félév
korona, negyedévre.2kenum.
Egyes szám ara darabonként 2u liller.

Hol a hiba?
A gyakorlati élei emberei előtt
talán nem szükséges bővebb bevezetést
készítenem arról, hogy minden üzem
vitelnek, minden iránynak alapja a kal
kulus levén, a rideg számsorok igaz
sága s az abbéi leszűrt tanulságok le
helnek csak mértékadók üzemvitelünk
mikénti berendezésére és esetleges át
alakítására.
•
Ez a szabály áll a kereskedőre,
iparosra, vállalkozóra egyaránt s áll a
^mezőgazdasági foglalkozókra különösen.
Nem egészen ok nélkül velem újó
lag fel most ezt az általánosan tudott
szabályt, de a mai lázas aggodalmakkal
telt évszakban százszoros aktualitást
kell ennek a dolognak tulajdonítani s
valljuk be, szintén nem ok néíkül.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
1 D I N E G B E V E STANDOE
í
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- Ilinkgreve Xámlor könyvnyomdája Celldömölkön
ide iiitezendök a szellemi részt illető közlemények,
hirdetések és mindennemű |«-lizilletékek.

kevés neki - a kereset a megélhetésre,
mert hiszen változtak a viszonyok,
éhhez hozzájárul egy kis mesterséges
biztatás is és — előáll az ő követelé
seivel. Ezen -követelései pedig legtöbb
ször — lehetetlenek, mert hiszen ő se
csinált kalkulust, ő se tudja, meddig
méltányos a követelés és hol kezdődik
a követelés abszurditása?!
A gazda épen úgy van! Ő is csak
az általa érzett nehéz helyzetet tudja,
hivatkozik a természetellenes csapásokra,
mostoha közállapotokra s súlyos adóterhekre, folyton fokozódó termelési és
értékesítési költségeire s kijelenti, hegy
nem tudja teljesíteni a követelést. .
Erre azután- kész a háború! Kiüt
a sztrájk!
S az egyik félen sincsen feltétlenül

megbízható erkölcsi fegyver, nincs se
itt, se ott az ügy elintézésére biztos
alap, hiányzik a kalkulus!
Fedig ezt az alapot meg kell ke
resni s a számvetést meg kell csinálni;
hogy tisztán lássuk: megbirja.e a ma
gyar gazda a munkabér
emelkedésé
vel járó terhelést, vagy nem s ha nem
birja meg, a számok ujabb útmutatás
sal fognak szolgálni mezőgazdaságunk
mikénti átalakítására.
Magyarország legnagyobb uradalmai
is ebben a hibában leiedzenek. Elköny
velnek mindent, kimutatják a vagyont,
vagy a terhet, részletezik legminuciozusabban a jövödelmet, mely az uraság
személyes számlájára elkölthető összeg
képen kerül, de nem mutatják ki, Itogy
gazdaságonkent egy métermázsa rozs,
avagy buta mibe került, s ebből milyen
szazalék esik a munkás verejtékére?
Mert ha ezt is kimutatnák, csak akkor
lehetne a mostani sztrájkmozgalmak
jogosult vagy jogosulatlan voltát, el-

Az iparos, a kereskedő csaknem
kivétel nélkül vezet könyveket, sőt a
bejegyzett cégek egyenesen kötelezvék
erre s a vezetett feljegyzések minden
kor fontos útmutatást adnak részére
különösen abban az irányban is, hogy
mennyibe került neki az előállított á r u ?
mennyiért értékesült? mennyi volt a
polgári haszon? stb.
Mit tapasztalunk e téren a magyar
mezőgazdaság körében! A magyar középés kisgazda legfeljebb csak feljegyzéseket
készít, azt is sokszor hiányosan, s ha
ugyan vezet is aránylag rendszeresnek
mondható könyveket, a számsorok ala
kulásaiból sohase vonja le a tanulságot.
tűzzel szemben, csak ha a legki
sebb vállalatot tekintjük is, könyveiben
hóról-hóra, hétről hétre tisztán látható
az üzemvezetésre kiadott költség s az
előállított, valamint az időközben érté
kesített áru értéke közötti különbözet,
sőt — igen helyesen '— az üzemvitel
TTólt^geToTanJfiőra^
Magyarország mezőgazdasági érdenemcsak a készülő árucikk értékét
számíthatja, de egyúttal az Tízembe ií- fkéfhe* vezetésé élén o l y W férfi áh ,''«-]
litott munkaerő n^űködését' is értékel a magyar gazdaközönség osztatlan bizal
heti s a végzett munkával magát a mát birja, ha valaki, ugy egyes-egyedül
ő képes összegyűjteni ezt a statisztikát,
munkást is ellenőrizheti!
A mezőgazdasági munkás érzi, melyet már csak azért is különös figyel
tudja a mostoha viszonyokat, érzi, hogy mébe ajánlhatunk, mert az ebben fog-

laltak ismerete lehet a kiinduló pont a
mai szociális bajok orvoslására.
Pontos tájékoztató statisztikái irhát
a szociális kérdések tanulmányozói ke
zébe, a magyar, gazdaközönséget pedig
szoktassák rá az észlelt kellemetlen jelenségek, hogy — számítás nélkül a
jövőben nem boldogul.
Gazda.

Silány termés,
komoly aggodalmak.
(n.) Csillapodik, csendesül a kasza
pengése országszerte! A munka befeje
zéséhez közeledik ott is, ahol — volt
mit aratni; ott is, ahol a bőven járt
elemi csapások segítettek a magyar
gazdáknak letarolni a földet. A gazda
társadalom s a magyar közgazdasági
élet tényezői előtt napról-napra jobban
kialakul az 190í-ik esztendő eredmé
nyeinek képe s ez a kép helyenként
nagyon elszomoritó és még szomorúbbá
válik, amint a most végzett mezőgazda
sági nagy munka befejeztével a szám
szerű eredmények is közismertté válnak.
Az általános gyenge termés árny
képei már mutatkoznak!
A Cúnard „Slavonia" gőzöse most
futott be a fiumei kikötőbe, hogy né
hány nap múlva néhány ezer hazánk
fiával megterhelten induljon vissza as
uj világrész felé.
Azt mondják: még annyi utasa
soha se volt, mint ahányan erre az útra
váltották meg a jegyet
Éppen most! Augusztus derekán!
Amikor oly nagy szükség van a munkás
kézre! Mert hát: par exceilence mező
gazdasági állam volnánk, — vagy mi
a szösz?!
És éppen most menekül a legtöbbföldművelő!
._
..
Nagy.bajok, komoly bajoknak kell
ott lenni,- alionsan- a- munkáskéz ily e n . . . . . . tömegekben menekül!
A bajok gyökere is alkalmasint
annál az üzemnél van, melynek mun
kásai a legnagyobb, tömegét teszik a.
kivándorlóknak.
.
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fU mindéit összetett tézxH néMük.
ilegmával tüfjok, hogy pusztul, menekül
tőlünk az erő. melynek okos, céltudatos
foglalkoztatása egy'uj, egy boldog Ma
gyarország alapjait volna hivatva lerakni.
Magyar gazdák ! Hát nem látjátok-e
még mindig be, hogy minden ellenetek
esküdött?
Nem látjátok-e. hogy minden, még
az egek zivatarja is csak titeket pusztít
s ezt a pusztulást csak következményei
ben érzi — másl
Nem veszitek-e észre, hogy végre
cselekedni is kellene. Cselekedni önerő
ből, összetartással, szövetkezéssel, mert
az államhatalomtól folyton várt sült ga
lamb — higyjétek el — nem fog- az
asztalotokra repülni soha!
Ne töltsük az időt meddő pana
szokkal, melyekkel már tulfeszült a le
vegő, de keressük fel a bajok kutforrását s a tömöritett erőkkel adjunk a
magyar mezőgazdaság pusztulásnak in
dult fája gyökeréhez friss tápanyagokat
s ez a fa még gyümölcsöket is teremhet
Keressétek magyar gazdák a hibák
gyökerét, de ne nagyon messze — első
sorban önmagátokban
Akinek azután ez a lelkiismeret
vizsgálata — M m talál önmagában egy
mákszemnyi hibát nem, az azután álljon
ki a porondra, álljon a szervezkedés
étére 8 oktassa ki a többit is árra,
hogy a termőföldnek a savát-javát nem
csak kivonni keli a termeléssel, de
annak vissza is kell adni bőven a jóból,
kegy a termelőképesség necsak fentartassék, de fokoztassék is.
Köznyelven ezt ugy hivják
hogy:
további beruházás I
Vessenek- csak számot a gazdák
önmagukkal abban az irányban, vájjon
30—+0 é t óta következetesen eleget
téttetr-e ennek a legfőbb gazdálkodási
törvénynek s ekkor Ugy véljük: rájövünk
és rátapintunk az igazi baj legbetegebb
gyökerére.
A feladat tehát kézenfekvőnek Ját
szik! Tömörülni, szövetkezni az elmu
lasztott beruházfcodások pótlásán, mély
beruházások a földet művelő kezeknek
téli keresetforrást is nyújtsanak, akker
és csakis akkor csökkenni fog a kiVáfidorlŐk %tána, sőt á mWtogMdagággal kapcsolatos ipari beruházást* ké•%~ rt^WzWSSffb d^hs-asN* -s-mat
lehetetlen állapotoknak. ••'
Erre

pedig' t

ma teljésen Szét

forgácsolt erőket, Így a legközvetlenebb
varmegyéi gazaáursádalmi
egyétüftfet
szervezni, tömöríteni kellene 8 i t t jutna
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még
mesét káprázatos világában festeti
keletitek hatnisiltallan öltözékét viselik.
társadatom vezetőinek.
Arra már Igazán kíváncsiak lehetnének
EffB azonban ma még a kezde t hölgy olvasóira, vajjoti a Divat Szalon a
ményezett is nélkülözvén, a jövőt iíletÓ Divat Dazár, Magyar Bazár, vagy a Wienefl
kdmoly aggodalmainkat figyelmébe ajánl Mode és társaik féle divatlapok kapó.-.ik-e
juk magának a vármegye főispánjának, a fátyolos kelet knlgyei kftzOtt, ahol kalap!
nincs; de talán a tündérujak, soppos-uj. » |
mint olyannak, kit ma egyesegyedül
valencienne-csipke kérdés? ott is lázba tudja
tartunk hivatottnak arra, hogy a vár
hozni a fekete kávé mellett traccsra összeillő i
megye gazdaközönségeit a helyes és hölgyeket
okos tervek megvalósítására egy táborba
Amilyen vegyes a közönség nemzetiség B
tömörítse s a jövő nehéz feladatai meg tekintetben, olyan sokféle nyelvű az újság is, . í
oldására képes hatalmas szervezetben a pénz is, meg a szivar is. Különösen sok -S
volt a bolgár szivar és cigaretta. Ezt még a - *
egyesítse.
magyarok is szívesen fogyasztották. Igen csino- %
san csomagolják és nem -is valami drága.
Ada Kaleh szigetéről hozogalják a kirándulók,?;;
vagy pedig csempészektől veszik. Egy törők 5
tűnik k i ebben különösen.
Irta: TAKÁCS GEDEON.
Egyszer egyik asztalnál rászól valaki,
VL
hogy van-e cigarettája, ő erre nagyon méi-'/f
.
(PolytilisJ
•.
atlankodva oda szól hogy ő csak »papirost«-^
Herkulesf.irdö. 1907. jun. 88.
Két templom van a fürdő területén: árul. Értelme e virágnyelvnek az, hogy csak a '{
róni. katholikus és gör. keleti román." A miénk >papirpst* kérőknek ád cigarettát
Május végén talán még magam sem.
egész nap nyitva Vas: van is benne mise
minden nap. A románból a harangszó csak vetettem volna meg e .papirost., mivel igen^,ünnepen csendül fel. Nem is láttam még kellemetlenkedlek a kolumbácsi legyek, még
nyitva. A kath. hívek papja a mehádiai plé magam is ráfanyalodtam a cigareltázásra, >v
bános, aki azonban nyáron itt lakik, innen hogy távol tartsam magamtól e kellemetlen,
j á r át az anyaegyházba. Nyáron itt van rá sőt veszélyes apró legyecskéket
nagyobb szükség Vasárnapokon bizony kicsiny
Igen kellemes társaságra találtam. Képvi- ^ '
a templom, — dicséretére legyen mondra a seltük is azután e székelyföldet, Aradot
hivő közönségnek, férfiak, nőJL egyformán Szegedet, Nagy Károlyt, Szabadkát, Temes|
elegen látogatják a templomot hétköznapon is. .várt, Mohácsot, Budapestet, Zalaegerszeget
. A n imán templomon érdekes leiirat van. Szombathelyt é s Papát, még, — akikből a"?
azt fejezi ki, hogy epük 1864-ben L Ferenc legkevesebb kerül, — valódi herkulesfürdóiek
József ausztriai császár uralkodása alatt De is voltak társaságunkban. Igy azután ahányan.
még ezt csak elszenvedné az ember, de az voltunk, anhyi féle volt a tájszólás; más és '
már igazán boszántó, ami az egyik m. kir. újra más szójáték, egy-egy eredeti népies
kincstári szállodának, a Ferenc-udvarnak falá fordulat kötötte le figyelmünket amellett, hogy•'•
ban van márványtábláre vésve: I . Ferenc J ó  bizonyos szükséges és kellemes jókedv sohtyíj
zsef, ausztriai császár, birodalmának tarto sem hiányzott társaságunkból. Nékem igen mányait látogatván . . . e fürdőkbea is volt tetszett az, hogy a társaság három tagja,
Ha én észrevettem, más is észrevette, hiszen idegességét gyógyítani volt itt és a j ó pihenéajp
nem magam vagyok, aki legalább ennyit tud- a sok séta, a hidegvíz, az állandó szórakozás'....
latinni.
és mint ők mondották, a kellemes társaság'
Ugyané házon az esővizet levezető csatornák oly annyira átformálta őket, hogy rájuk seató
felső diszilése a kétfejű sas. Hát ezt a ma mertük-volna fogni, hogy idegesek voltak.
darat is múzeumba tehették volna már innen. Valóban ugy tudtunk örülni egymás gyógyo-*Több feliratos tábla is van a fürdő há tásának.
zainak falában. Legrégibbek, a római hódítás
Június 15-én azután elutazott közülünkjS
korából valók, a Sarntta-hid folyosós részének
-az egyik, e hétre r á a másik; erre két náps
falába vannak beépítve. Van ilyen a Ferenc
muíva egyszerre ketten is indulunk; juK*j£
József-udvar és az Erzsébet-nyaraló falán is;
ezek a mi királyunk és királynénk, s mint 15-én pedig csak a törzs, az idevalók lest-?;
már említem, a román és szerb királyok lá nek együtt
Majd hajón utazom haza felé, hogy
togatásáról beszélnek!.
lássam a szép; a fenséges Aldunát Igy tehát?
A napokban láttunk itt török asszonyo
másfél- nappal hamarább kell indulnom, mintha!
kat i s ; az egyik a m á r említett török férfi
vonaton mennék. De ha már itt van az ember,
felesége volt. Lila szinti volt a bő, messziről
szoknyának látszó bagyogója, fejét is lila nézze meg Európa egyik legszebb földrajzi
kendő fedte, mely hátul palástképen lüggött alakulatét a Kajám e* a magyar ész M.
bokáig alá és valóban palástul takarta az magyar, kéz egyik .legszebb alkotását a hajáaSj
hatóvá tett Aldunát——
4Ls
egész asszonyt Arcáról nem hiányzott a fe
VB.
' t L _
hér csipke-fátyol. Kis fiait vezette.
N » n örültem annak, iiegj/bogy m^szia H
« ^ ^ ^ J a n > p a t * * « t o pedig egy vötíte
férfi ült két hölgyével a park padján, hall kellett mennem, mivel hogy nem utazásroy
gatták a zenét Az egyik karmin piros ruhá hanem gyógyulásról van szó. De végre kissé
ban volt, a másik- krém-színű öltözéket viselt hehezemre esett az elválás is Hetkulesfürtpi
A férfiak lövegüket kivéve teljesen európai tői; «8m a 'fáktól, hegyektói, hanem a kedrw
astul öltözködnék, az asszonyok, — még az társaságtól, kikel őt héten át együtt lehettem.
ilyen modemek is. akik tartozni is j á r n * .
Junius 30-án este felé indultam. f
• leghálásabb szerep a vármegyei gazda*

:

Fürdői levél.
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gyors vonat nagyon mérsékelt futással vágott
neki a szikláktól, szakadékoktól elragadóvá
lelt Cserna völgynek; jobbra, balra hajlik a
pálya, de folytonosan erős lejtőnek halad.
Apró román falvak,' maradnak el mellettánk,
melynek házai már nem is festői rendetlen
séget, és nagy szegénységet, hanem ipari >
keleti rendetlenségét és hanyagságot mutatnak.
(Folyt, köv.)

HÍREK.
Beteg vagyok . . .
beszáll a csendes, borongós este.
Ráül a homály, ráül a földre;
Fény sincs az égen,' csillag sem ragyog,
Megtörött beteg, szomorú Vagyok.
Az^erdő néma, hallgatag, fáradt,
Szomorú érzés, fekete bánat;
Fény sincs az éken, csillag sem ragyog.
Megtörött beteg, szomorú Vagyok.Bárka József.
l a aj gyorsvonat érdekéiéi. A dunántöli, de különösen a határszéli kereskedő
világnak régi vágya, hogy a fővárosi ügy
felekkel gyorsan és olcsó szerrel bonyo
lítsa le üzleti ügyeit Ez a vágy csak ugy
volna megvalósítható, ha vidékünkről Buda
pest egy napon belül megvolna járható, vagyis
ha egy alkalmas és I I I . oszt. kocsikkal is
ellátott gyorsvonat innen a reggel korai órák
ban indulna és éjjel 10—11 óra tájban ér
keznék. Ebben az értelemben az Országos
Magyar Kereskedelmi Egyesület vasmegyei
fiókja egy ízben; mozgalmat is indított, ami
azonban sikerre nem vezetett- Most* mint ér
tesülünk, a fenti egyeselet budapesti központja
újította meg ez akciót az államvasutak igaz
gatójához benyújtott kérvényben fejtegetvén
az uj gyorsvonat bevezetésének szükséges és
üdös voltát Reméljük, hogy az.akció sikeres
és teljes leend.
Szocialista f j t l é a Jánosházán. Mult
számunkban megemlékeztünk arról, hogy f.
hó 4-én keresztény szocialista gyűlés lesz.
Tudósítónk e gyűlésről az alábbiakban szá
mol be. A jánosházai keresztény szocialista
párt megalakítására érkező vezető lérliak fo
gadására nagy néptömeg gyűlt össze a pálya
udvar elé. Az érkezettek közt volt Szalánczy
Andor, az >Igaz szó« szerkesztője Budapestről
és Szeift István a pápai keresztény szocialista
szövetség alelnöke és Maár János pápai segéd
lelkész. Szabó István fogadó beszéde után a
néptömeg bevonult az úgynevezett kaszárnya
épület udvarára, ahol a néptribunok a párt
elveit fejtegették. Majd ezután megalakították
a jánosházai ker! szocálista pártot, elnökül
Síkos István szabómestert, alelnökeikül pedig
Németh János és Szabó Endrét választván
meg. A gyűlés után mind ősi szokás, a
TamvesHT^enTo^éTéru^
.össze miután a szociális dogmák , a bachusi
tágoMatJJIoBtajh^ nenj^helyezkednek^—-_
Cigányte«eté». Zenekarunk egyik fiatal
tagja. Nyári Gyula 31 éves cimbalmos t hó
8-án meghalt Temetése 9-én, pénteken volt
Ságon. A helybeli zenekar zeneszóval kisérte
utolsó útjára. ,, ,
.
:

;

Sági ember szerencsétlensége Ameri
kában. Ismét egy földiek végzetes baleseiéről
számol be amerikai tudósítónk. Ez is épp
ugy a munka mártírja, mint ama sok százak
és ezrek, akiket végzete a messze idegenben
ér utol. Meggyőződésünk, hogy I fiaink tu
multusa ama szándék vezérli, hogy olt az
Kldorádónak hitt földön kincsekkel megrakja
zsebjeil s azután visszatér övéihez, az édes
magyar hazába. 11a azuláu ez intenciónak a
végzel utjál állja, erről tenni neja lehet Az
ujabbi szomorú híradás í g y szól: A Great
Nordhernl'urtlandcemenlgi'árbandolgozóBende
Mihály sági illetőségű muukástársunk július
h ó 5-én munka közben oly közel jutott a
gyár egyik mozgásban lévő kerekéhez, hogy
az elkapta és ugy össze törte, hogy egynapi
iszonyatos kínlódás után kiszenvedett Teme
tése nagy részvet mellett folyt le: a gyász
menetben az összes környékbeli magyarság
részt vett A szerencsétlen Beude Mihály nem
jöhetett haza örökpihenőre: legyen hát az
n temető számára -nyugalmas.
Esküvő. Ileimler Károly helybeli bor
kereskedő ma tartja esküvőjét Wortmann
Paula úrnővel Szombathelyen:
Jánosháza vasúti sorompót kér. Já
nosháza községben a Szombathely—veszprémi
törvényhatósági utat átszelő dunántúli helyi
érdekű vasutak átjárójánál noha az illető
vasuttársulattól Jánosháza többször kérelmezte,
a mai napig som állítottak fel sorompót
Ehelyett azonban egy magával tehetetlen öreg
asszonyt állítottak fel örül, ezzel mintegy
elismerve az átjáró veszélyességét. A község,
tekintve, hogy a vasúti átjáró köröskörül há
zakkal, van beépítve s igy a közeledő vasutat
csak akkor láthatják meg, amikor úgyszólván
az orruk előtt áll s emiatt már több szeren
csétlenség fordult e l ő : azzal a kérelemmel
fordult a vármegye közigazgatási bizottságá
hoz, hogy a dunántúli helyiérdekű vasutak
igazgatóját sorompók felállítására
kény
szerítse.

Szvoboda Károly fűszer- é s csemege
kereskedése reggeli 8 órától esti fél
10 óráig nyitva vak.

Tűzveszélyes cséplés. Tudomásunk van
arról, hogy vidékünk községeiben 4—5 öl
széles udvarokban gőzcséplőgéppel csépelnek.
Ez anomáliák orvoslására felhívjuk illetékes
hatóságainkat mivel ellenkező esetben könynyen megeshetik, hogy egész falvak lesznek
a lángok martalékaivá.
Lelencgyermekek iskolája Jánoshá
zán. Tudvalevőleg Jánosházán igen "sokan
foglalkoznak a lelencgyermekek nevelésével.
E gyermekek oly nagy számban vannak olt,
hogy részükre a vármegye közigazgatási bi
zottsága külön iskola felállítását, illetve építé
sét határozta el.
Tüzeset. Vár isunk határában f. hó 5-éii
hajnalban Szalay Károly helybeli lakos tulaj
donát képező gabona leégett A tűz keletke
zésének oka ismeretlen.
Villámcsapás. Sünonyiban Vajda Ferenc
házába f. hó 7-én délután a villám belevá
gott és azt elhamvasztotta. Emberéletben kár
nem esett A házban esett kár azonban 450
koronát meghalad.
' Kerti ünnepély. Balint István helybeli
vendéglős ma délután 4 .órakor. Zöldfa
vendéglőjében nagy kerti ünnepélyt rendez
dijtekézéssel. A tekeverseny dijai: I . 1 bá
rány, 11. 2 Oveg fekete francia pezsgő, I I I .
! 3 üveg Tokai leányka. Három dobás 20 611.
Belépődíj nincs; a tánc azonban fényes ki[ világítás mellett, reggzlig fog tartant
Lépfene mUdenlelé. Egyházaskeszőről
irják, hogy az állatok között a lépfene járványszerüleg fellépett Oslfjaaszonytaról szin
tén lépfenés esetről tesznek jelentést I t t
ugyanis Goldschmid Viktornál folyó hó 2-án"
elhullott 1 db. marha. A beledi körállatnrvöe
boncolási jelentése szerint ez állat lépfenében
hullott el. E tekintetben örvendetes hír érke
zik Izsákfáról, ahol a lépfenejárvány meg-_
Névmagyarosítás Rotscbild Jenő sági szüntnek tekinthető, miután-a mait hét fo
lakos vezetéknevét belügyminiszteri engedély lyamán ilyen megbetegedési eset nem fordult
ivel .Rákosidra változtatta.
elő. A községnek a zár alól feloldása a napok
Utcák rendetlensége. Általában pa ban meg fog történni. A járványos községben
naszkodnak, hogy utcainkban még mindenütt- a megfelelő óvintézkedések megtétettek.
megvan a kövezés nyoma. A szétszóródott kő
Egy talált Ok. Lakatos József. vönöcki
darabok most is azonmódon hevernek szerte,
lakos f. hó 5-én egy vadászebet talált. Jogos
ami sötétben balesetnek is lehet előidézője,
tulajdonosa tőle átveheti.
(a villanyvilágítás korszakában ezzel sem ér
velhetünk majd), esthetikai érzékünket is mé
lyen sérti. A háztulajdonosok .részéről szintén
többen panaszkodnak, hogy a gyalogjárón
több ízben tologatnak teherrel rakott kézi
Felka. 1907 aug. 6.
kocsikat, ami a drága pénzen fizetett aszfaltMehetne vagy mehetett volna ily levél
járójukat igen rongálja. Illetékes hatóságunk
Frisch uréktól is, mehetne Lengyel Mór igaz
figyelmét e hiányokra felhívjuk.
Táncmulatság. Az ostfiasszonyfai arany gató uréktól, mehetne Kelemen állomásfőnök
ifjúság e.kozségi szegényalap javára Özvegy úrtól, mehetne üdránszky biró uréktól, de
Erőss Sándorné vendéglői helyiségeben ked nekik családi vagy egyéb gondjaik vannak és
vezőtlen idő esetén a nagyteremben ma az ily levélírói szerepet a nyugalmazott szer
vasárnap hangversennyel egybekötött zárt zetes tanárnak engedik a t
Itt vagyok tehát ismét Felkán a magas
körű táncmulatságot rendez. Kezdete d. u. 5
k i r a k j * . B e l é ^ H ü személyiegy 150 K csajádr Tátra tövében. 600 ég néhány méternyíre, a
jegy (3 szeinéiyre)' 4 korona. Vasúton érkező tenger szine fölött
- rjtaii fölldömö|ktői Pwsonyig Győrön
vendégeknek a helybeli páljaudvaron mef
lelelő számú kocsi fog rendelkezésre állani, A ál hűvös, boros, időben elég kellemes volt De
zenét Sárközy hírneves zenekara fogja tzol- caW'lnekem, merl'ei tpft" az 1 vasárnap,
5«jL tfrjkf; 'jpéff > > ^ *'jjiillliBlin I iparogáUatni.

Levél a magas Tátrából.
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sajátságtalan'.volt,, hűvös, szeles, esős* A téieh
sok murcal-majuri népmulnlságát és bizonyom .martakat is és. ezek, igy meg ugy . . . . Hersze
a Szepességben oly hsvazások voltak, hogy
az
öreg
ur
nem
tudK.
hogy
.idegbajos
és
san nem kis kárt okozott iQ. Tory Györgyék
itt-ott, a telegraf-sodronyokat nem alulról
nek. Pozsonyban azonban a kellemesség már képzelődő is vagyok.,Dff a sebből baj nein
fölfelé hanem fölülről lefelé, a havon állva
reám nézve is megszűnt, már a vasútról a lett. Azt is mondják ruta, hogy ha foghúzássá
dolgozva kellett kijavítani. De azért még ma
jönnek
hozzá,
előbb
a
beteg
elé
teszi
a
lo"
városba oly szakadó zuhogó esőben mentem
sem akar kimelegedni. Különben mindemmel
be kocsin, hogy egy az ulca közepén fekvő góit és fölhívja a betegfo. hogy válasszon. De
meg volnék elégedve, jól is érzem magam
vagv részeg, vagy nyavalyatörős emberen ez m á r csak a rossznyelveknek lesz ráfogása.
— kivált ha valami jó ismerőssel találkozni,
nem segíthettem. Egész ottlétem alatt oly mert tudom, hogy a betegek, különc létére is,
például állomás-főnökünkkel vagy Lenével
őt
keresik.
'
barátságtalan, hideg, esős, szeles idő volt,
Egypár év elölt három Halai felkai höl I igazgató urakkal — csak ez a felkai kövezet
hogy az ős koronázó város lálnivalóit és
volna egy kicsit jobb, de e macskafejekbeu
nevezetességeit akkor sem láthattam volna, gyet kineveztem tréfásan a három felkai
csak két fajta embernek lehet öröme, a cipeha jobb járókelő volnék. Az irgalmatlan..idő, Gráljának. És milyen Az élet! Azóta az első
széknek és a borbélyoknak, meri azok 'eszik
férjhez
ment,
de
marj
özvegy,
a
masodm,
mellett egy nagy szenzációja is volt a város
a cipót és nevelik a tyúkszemet. Már akkor
nak. Egy. hentes által kimért lepfenés hus ki.-eelli Zathureczky Gézáué úrnőnek rokona,
csak jobb lesz majd otthon az aszfalton. De
élvezetétől 9 ember meghalt és több beteg Közel volt már Hym'en rózsaláncaihoz, de
még nem kívánkozom utána.
ágyba került. Az összes mészárosok, hentesek, azok az összekötés előtt elszakadtak és több
Isten velünk!
orvosok, újságírók, rendőrök, detektívek és más csapás is érte öt- a harmadik -szintén
&. M.
hatosági személyek talpon voltak, az egész leány még, de vele is hasonló valami történt
város pedig alannirnzva. .lónak latiam minél és hasonló sorscsapások érték. Ilyen az élet!
előbb tovább állani, s igy 20-án reggel a vo Akikre a szerencse különösen mosolyg, azok
natra ölve ebédemet már a ' Vág völgyében különösen féljenek kaján elfordulásától és .a
földi javak szerencsés birtokosai, ilyenek a
költöltem el, az ozsonnát |iedig Kelkán.
(üj könyvek.)
"Öreg háziuramat, Poüagli Hptebánosrjó- Piáljak is, e javuk veszélyeire és ellenségeire,
Jerosini Brodarics István. I r t a : Sörös
egészségben találtam s-igy szállásommal az ilyen maga az idő is,' gondoljanak.
Cornides hires Felkai Conserv- és Tátra Pongrác. Történetünk eyyil legmozgalmasabb
étkezési és napirenddel rendbe jővén, meg
kezdtem legelőször is — a fázásk A hegy- termék-gyára már Iglón van, az ö utóda itt I s legkülönfélébb módon magyarázott, sőt
csucsok fehérek, a férfiak felöltőben, a nők Rarta, akinek afonyabora már kétszer segített pártszempontok kedvéért nagyon sokszor
boában, fagyasztó hideg szél süvölt végig a ki vérhas- és bélliurutbol. Cornidessel is volt j ugyancsak félremagyarázott korába, a két
-I
esetem pár év elölt. A családnak három ! ellenséggel küzdő s leginkább mégis belső
felkai fensikon.
leánykája
volt;
és
a
szülék
beszédjeiből
meg
j bajoktól emésztett XVI. századba vezeti
Elő tehát a téli ruhákkal, amelyek t i
nem maradtak otthon az almáriumban, gya él tettein, mennyire szeretnének már egy olvasóit legújabb könyvében Sörös Pongrác.
korló térül a kedves celldömölki molyokuak. fiúcskát. Az apának azt mondtam egyszer, I üj könyvének hőse Brodarics István, a szeIgy tart ez néhány napig, melengetnek- ben- j majd imádkozunk, hogy a gólya.egyszer más j rencséllen...ILJjajos^Jiüáéjses. _kancellárja._s_
nünket a zárt ablakok, az összebujás és a kép gondolja meg magát. Megjött a gólya, a János királynak ugyancsak mindvégig hűséges
hátán egy kis fiúval. Ezóta roppant nagy a diplomatája. Egymásután végzi a legkénye --4
viszontlátás kedves örömei.
•A törzszendégekből, kikhez ép is tarto becsület. És ez nem is egyedüli esetem. Egé sebb diplomácia megbízásokat; hol sikerrel,
4
zom, az idén egy hiányzik, Lux Ede fővárosi szen hasonló esetem volt régebben egy gyór- hol sikertelenül, de mindig bécsübtesen, kirá
tanitó'egy finom, kedves művelt ember. El megyei családdal. Ez is nagy becsület volt. lyához- és Jiazájához hűségesen dolgozik
jött ugyan az idén is Felkára, de már ápri
De a temeiőbeli ismerősöket is meg Életének utolsé s legfontosabb müve a nagy^
lisban, eljött Felkára, de csak a temetőbe, t kell látogatni. Miután Miatyánkjaimat elmon váradi béke megkoTése volt.

Irodalom.
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Idevaló születésű volt és mivel "a szepesi né dottam, meghalva állottam meg egy sírkő
Sörös Pongrác nagy történelmi appará
metek nagyobbára taníttatják gyermekeiket, előtt és olvastam azon egy anyának fia fölötti
tussal fogott Brodarics életének megirásáho?.
kik azután a legjobb állásokban országszerte következő fájdalmát:
Munkája Brodarics életrajzából nem egyszer
' elszórva élnek — ezek az úgynevezett CzipAurél Scherfel, Apotheker
igen becses korrajzzá szélesedik: amit pél
szerek, — de a kél nyári hónapot szülőföld t) meines I .ebe ns Lében, líleinod meines Herzens,
dául Brodarics munkája alapján a mo
jükön töltik:, ezek az itteni törzsvendégek, Zu früh umschliesset dich des Grabes Nachl;
hácsi vészről vagy Brodarics és VII.
néhány budapesti és másvidéki családdal. A
Der Tátra Zinuen diejda oft erklommen,
Kelemen pápa levelezésé alapján az egyház
boldogult Pesten halt -meg, de Felkán temet-,
Sie hallen dir nun ewige treue Wacht.
bajáiról s a reformáció terjedéséuek oksiról
ték el. Egy gyászruhás nő látható néha az
Sokért nem adtam volna, ha valamely, yit, amaz időszakok és események leghűbb és
utcán* a bánatos özvegy pesti nő, de az idei az Istenre való vonatkozást olvashattam
legszebb jellemzései közé tartozik. Sörös
nyarat is férjével Felkán kívánta eltölteni.
volna e szép gondolatok mellett. Nem messze Pongrác becses munkáját historikus és laikus,
A törzsvendégeken kívül igen sok az uj ezen sírkőtől egy másikon több más név egyaránt haszonnal és élvezettel olvashatja;
vendég is az idén, részint hazaiak, részint alatt ez áll:
irója pedig és rendje 'méltán büszkék lehet
lengyelek és nagynémelek. És különös, feltű
Róbert Maiéter, Arzt
nek erre az átlagos értékű történeti művek
nően sok a nő, asszony és leány és ami még
geb. 1824jgest. 19.
közül magasan kiemelkedő szép könyvre.
különösebb, van Felkán ember, akit ez boIlyen filozófust 'azután tisztelni kell,
szant. Mikor egyszer a borbélynál voltam és mert ez a fönebbi Maiéter.
Szociális iratok a nép számára. A
kérdeztem: Hogy megy az üzlet? azt felelte:
Az ismerősök közt itt találtam azon szociáldemokraták néprontó iratainak ellen
Rosszul uram, ö . . . v . . . a dolgát, hiszen budapesti családot is, mely öt év előtt a súlyozására s a keresztény magyarságnak
csupa asszony meg leány van itt. .
modern téhaságok egyike, a labdarúgás által szociális dolgokban való felvilágosítására a
De a helybeli ismerősöket is meg kell egy 15 éves tagját elvesztette, kit egyik társa Szent-István-Társulat népszerű (ÜzetekerTíolátogatni Ezek között van Maiéter doktor, egy ugy válón rúgott hogy két hónap múlva bele- csát ki. Ily irányú két fűzetke most jelent
meg a népiralkák sorozatában, amelyekről
kedves öreg Uf, kivel évek előli különös inó- halL A család fájdalmát az évek enra ony
—
don ismerkedtem meg. Egy kutya megharapta hitette.
elmondhatjuk, hogy valóban oly szükségesek i
iL A dolog.nem volt lénjyges, de mégis
Az országban uralkodó cselédmizériák- a népnek, akár a mindennapi kenyér. Lelké- '.
jónak láttam egy orvosnak megmutatni Föl róT rémséges dolgokat hallottam. Egyes váro f s 5 é £ ; tanítók, j é j i g z ó r s ^ T r d á z o i r r a ^ ^ n é p :
kerestem Maiétert, aki megnézvén a sebet, igy sokbán, például Aradonmtrágs pénzen nem hivatott vezetői, nagy kötelességet teljesité- !
feleit: Tudja -főúr, az ember sohasem tudja lehet cselédet kapni, nincs, és a családok csa nek, ha ily könyvecskéket minél - hamarabb
biztosan, az állat tiszta volt-e egészen, tehát patosan vendéglőből étkeznek.
juttatnak a nép kezébe. A két lüzetke címei:
a sebet egy kjssé majd kiáztatjuk. K i is áz
Közben a Tátra levetette 'igyan téli Tudja-e hogy mi a nyomor? (240. szám, á r a .
tatta vagy. egy félóráig, miközben elmondta, gúnyáját és szívja magához ezreit a turisták 8 fillér) és Szent Vince apostola vagy a meg
hogy kezelt ő mar veszett kutyák által meg- nak és hegymászóknak, de azért eddig az idő tért szocialista (242. sz. ára 8 fillér.!
;
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Népszerű hazafias könyvecskék. A
magyar ember mindig Örömest emlékezik
azokra, akik a hazának dicsőséget, a nemzet
nek jólétet szereztek. Ennek a hazaszeretetnek Ingyen hirdetés előfizetőink számára.
a fokozására és megerősítésére szolgál a
Szent-István-Társulatriak - két legojabb népnata, melyekben a régi magyar diesőaégjeg- Atmt neveknél, hol lieljiiség mri/neeesve nincs,
iTlhlomölki'htkowk.
ragyogóbb alakjainak: Mátyás királynak ('244.
szám, ára 16 fillér) és Hunyadi Jánosnak Almási János mszer-.Hsz'- és festék keres
kedő Dömölki-u.
i24t>. szám, ára 12 fillér) élettörténete van
érdekesen, tanulságosan és lelkesítőén el Baross Imre sütödéje Kís-utca.
Béres S á n d o r art és aii cipész Kossuth-u.
mondva. Szeretettel ajánljuk a könyvecskéket Bokor Károly ácsmester, Szalay-telep.
jó magyar népünknek és különösen a magyar Bödör Józsel hentes-üzlete és husfüstölifjúságnak. Megrendelhető a Szent-István-Tárdéje. Jánosházán.
sulat könyvkereskedésében Budapest ÍV, Kecs- Bors Lajos tértiszabó. Egyházashetye.
keméti-u. 2. A könyvecskék árát levélbélye- Czuppon Sándor hentes, a rőm. kath. iskola
épületében.
.'
gekben is elfogadják.
Özv. Deim Sándorné Központi Kávéháza.
Kossuth l.ajr.s-u.
—
Léleknemesitö köiyvecske katonák
Engelsz Ferenc fodrász és borbély, Vásár
számára. Fiatal katonák, különösen altisztek
tér-utca.
részére Unulságos és lelkesítő könyvecske Fábián Dezső kovács-mester. i'apai-u.
jelent meg a Szent-István-Társulat kiadásában.
Gayer Gyula faszer-, festék- és lisztkeres
A címe: Kereszt és kard, vagy a vallásos
kedése, Szentháromság-tér.
katona. Ára 16 fillér. A világtörténelemből és Gáspár Kálmán fodrait és borbély, Kossuth
a katóhal életből vett épületes példákkal serIjyQj.^
-——=-' ~
kenti a hadfiakat Istenfélelemre, királyhűségre
és hazaszeretetre, "mint a magyar katona leg Güttmann Adolf polgári és egyenruha-szaké,
• A tulipánéhoz. Kom. kath. fiúiskola.
szebb erényeire.
Gerencsér András uri él nöi cipész, Vásár
tér-utca.
Günsberger Ignác szesz—és bornagykeres
kedő, Ság
Hubert Pál vendéglős. Csönge.
Sz. M. Felka. A küldött fürdői levelet Herzfeld Mór Csornai gőzmalom liiztfőraktára, K o s s u t h l . a j o s - u .
köszönettel vettük s lapunk mai számában,
mint látni méltóztatik, közöljük. Őssintc üd Hoffmann Miksa épület- é l tüzilakereakedö,
Sági-utca.
vözlet — JC. L . Kemenesmthályfa.
A jó
dolgokat mindig szívesen vesszük. Egyébként Horváth János kómives-mester, Jánosháza,
Dj-utca.
leendő látogatásának örömmel nézünk elébe.
— Paul Eóry Amerika. A küldött szo Hubert Samu vendéglője a • Bárány«-hoz.
Sági-utca.
morú hírnek b á r aem örülünk, sőt fajukig
hatott reánk, mindazonáltal köszönetlel fo Horváth János kovács, Magyargenct
gadtuk. Az örömhíreknek inkább vagyunk Jánosa-Pál cipész, Ferenc József-utca.
barátai. Ez azonban semmiféle hírnek közlé Klein Jakab kávés, Uj-kávéliáz, Kossutl-i.
sétől ne riassza vissza Önt. Kéljük továbbá, Klaffl Gyula cipész, Erzsébet-u.
hogy lapunkat amerikai honfitársainkkal is Kradsz Mihály mészáros, Sági-u.
ismertetői, illetve terjeszteni szíveskedjék: — Kiniczky Lajos maiakat OS, Dömölki-utca.
& J. Jánosháza.
Üdvözöljük mint lapunk Király József kőmives él építkezem vállal
kozó, Jánosháza.
fáradhatatlan tudósítóját. Ugyhisszük, hogy
tanúsítóit szorgalma nálunk mindig termő Kondor József slrköraktára Kossuth-utca.
I.ö«-e.nstein J. és fiai áivatáruháza, Szent
talajra talált
háromság-tér.
Landberr József kéményseprő, Sági-nU-a,
László Ferenc vendéglős, Celldömölk.
Mik us Kornél né fodrász él borbély, Kossuth
l-ajos-utca.
t
Módos József épitó. Állandóan nagy cementraktár.
Uj-telep.
.
felvesz a kiadóhivatal.

Tájékoztató.

—

Szerkesztői üzenetek.

Hirdetéseket

B é r e s

Mészáros János vendéglős, >Grilf<-száll<Hia
Vasúttal szemben.
Mór Gyula kereskedelmi és mukertétiz,
Kórház-u.
Marschall Pál vendéglős, Győr, Teleki-utia.
Mizeri István asztalos, Pápai-utca.
Máté Antal vendéglős, >Korona«-sz-illo<ia,
Kossuth Ijijos-utca.
Magdics Rudolf vendéglős Jánosháza.
Németh .Márkti- divatáru-kereskedő Szent
háromság-tér.
Német Ferenc kávés Győr Erzsébet-kávéh iz.
Nagy András vendéglős »Magyar Király
szálloda. • Vasúttal szemben. •
Patyi Jónás bádogos Vásár-utca.' *
Kosenheim Ferenc épület- é l géplakatos
Sági-utca.
Heif Dávid cipész Kossuth Lajos-utca. Cipő
raktár.
".
hl. Reich Imre ács Kórház-utca;
Rothschild Dávid vendéglős Ság.
Steiner Lázár Fiai pálinka-, sör- és BCfitszeszgyári raktára. Dömölki-u. Sebestyén Sándor veaiéglős Kisköcsk.
Simon Sándor épület- ét mUakatOl Kossul'. -a
Singer Ignác mészáros Kossuth Lajos-utca.
Schütz Gyula asztaloi Első temetkezési -vájt,
lalkozó Kossuth Lajos-utca.
Spieller Ede üveg- é l porcellán kereskedése
Épület üvegezés Szt Háromság-tér.
Síkos István férfiszabó Jánosháza.
Szigeti György cserepes Ság.
Schöntag Márton szállité Kis-utea.
Szabó István patkoló- ét kocsi-kovaca
Jánosháza.
Szvoaoda Károly lüszer é l l t l — | B keres
kedő Kossuth Lajos-utca'. '
Szalay Gyula épület é l batoraaztalos. Te
metkezési vállalkozó. Sági utca.
Ifj.TorytJyörgy vendéglői, Szt-Hiromság-tér.
Tóth AnUl iériiszabé Vásár-utca.
Tihanyi Béla polgárisuké Sági-u lca
Vizlendvay József épitó Celldömölk.
Vadászi Pál veidéglos lasákfe.
Várlaky Béla • Hungária-szálló-a < a vasat
közelében.
Vendler Lajos bádogos Sági-utca.
Zsoldos Antal zerciarieka Kossuth-u.
"
J
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Kiadó lakások.

A volt SA§-szálloda egy, két és három
szobás lakásokká a inai kor igényeinek
teljesen megfelöleg á tálak itatott
Lakások

1907 október

1-ére

~r

CELLDÖMÖLK, Kossnt-n., kőfaragóra! szeabei

I

mai kor igényeinek teljéén m ^ e l e l ^ é r f l ^
női- és gyermekeiket jó anyagból, mérsékelt y o n
Vadász- érioTagló-csizBiákat, t o t á i ^ lájtó tóbato b
pontosan és jitányos áron azonnal e s z T H h * * ^ ^ ^ e n n e m ü

-

Bővebb felvilágosítást WEW1LEH RÓZ1
kisasszony ad a volt SAS-szállóban.

Sándor

uri és nöi cipész

kiadók.

cjpofisztíto szerek lég1oTfayo8«W>

i .

32. szí

KK.MKNKHALJA

oltfal

I L W C R H E VAVOOR
könyvnyomdája,
jL

könyv-és

papirkereskedése

CELLDÖMÖLK
Készít
a legfinomabb kivitelben
minden néven nevezendő
könyvnyomdai munkákat
tisztán és csinosan a legjutányosabb árakon.

irodaszerek,
iró- és rajz-papirok, levél
papírok diszes dobozokban.
Iskolaszerek és tankönyvek.
Legújabb képeslapok.
<&0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-010%

Nyári mulatságokra
Lampionok nagy választékban.

Confetti és Sei^entin bármily
nagy mennyiségben kapható.

igazgatást.
nyomtaWányraktár.

Továbbá megrendelhetők:

Névjegyek,

meghívók,

eljegyzési

é s esketésl

tudósítások, számlák, címkék és levélpapírok

Rovatolt táblázatok számadásokhoz é s nyilván
tartásokhoz.

borítékokkal.
Röpiratok, füzetek,
Árjegyzékek, körlevelek, hirdetmények é s fal

könyvek, folyóiratok, na

gyobb művek stb.

ragaszok.
Állami és magánhivatalak részére
Éri jelentések, mérlegek,

kimutatások, hiva

talos nyomtatványok é s gyászlapok.

.

—

szükséges

mindennemű nyomtatványok; továbbá hivatalos
levél- és okmányboritékok minden alakban slb.

• SfJBgmi Nyomatott Dinkgreve Nándor könyvnyomdájában Celldömölkön.

