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Az őszi nagy hadgyakorlatok. 
— A király Veszprémben. — 

Ha csak ralami rendkívüli akadály közbe, 
nem jön, immár bizonyos, hogy Felséges 
Urunk részt fog venni á veszprémi hadgya
korlaton. Vármegyénk ősi székvárosa lázas 
előkészületeket tesz, hogy méltóképen fogad
hassa áz első magyar embert, a királyt. 

A király szept. 15-én d. u. indul el Bu
dapestről. Székesfeuérvárott a megyei és vá
rosi hatóságok, Jutáson Ferenc Ferdinánd 
trónörökös és Károly Ferenc József fő
herceg, továbbá Konrád táborszernagy, 
vezérkari főnök üdvözli a királyt A 
vezérkari főnök itt jelentést tesz a királynak, 
utána pedig a főhercegek és a vezérkari főnök 
felszállanak a vonatra és a királyt Veszprémbe 
kisérik. 

Yexzprémben a király fogadására 
a perronoo meg fognak jelenni: Lipót Szalvá-
tor és Frigyes főhercegek, Jekelfalussy hon
védelmi, báró Schőnaich közös hadügyminisz

ter, gróf Uexkűll-Chyllenband csapat felügyelő, 
Klobucsár Vilmos houvédségi főparancsnok, 
Georgi osztrák honvédelmi miniszter, Straus-
senburg Arz ezredes, a főhadiszállás parancs
noka, a Veszprémben állomásozó, szolgálatban 
nem levő tisztek és katonai hivatalnokok és 
végül a Veszprémben lakó összes nyugalma
zott, póttartalékos, vagy szolgálatonkivül he
lyezett katonatisztek és katona! hivatalnokok, 

i A katonai méltóságokon kivül a pályaudvaron 
még meg fognak jelenni a Veszprémmegye 
fő- és alispánja a polgármester, a városi ta
nácsosok, az egyletekrés egyesületek küldött
jei. A királyt rövid beszédben üdvözli majd 
a főispán és a polgármaster, azután a király 
kocsira ül és a püspöki palotában száll meg 
Az egész uton az egyesületek sorfalat fog
nak állni. 

A püspöki palotában Hornig Károly 
püspök fogadja a királyi. A fogadás és a 
káptalan bemutatása után a király az első 
emeleten levő szállásra megy. Hal órákor a 
püspöki palota ebédlőjében udvari eb-d lesz. 
Lipót Szalvatör és Frigyes főhercegek, egész 

kíséretük, tizenkét külföldi katonai attasé és 
három svájci tiszt, akik Bécsből 15-én reggel 
8 óra 50 perckor átáznak el, d. u. :! óra 55 
perckor érkeznek Veszprémbe. Szeptember 
16-, 17- és 18-dn a nagy baáyyakorlaiok* 
Üstnek. 18-dn délután 2 órakor á király 
visszautazik Budapestre, ahová este 8 ára 
10 perckor érkezik meg a központi pálya
udvaron. 

- Veszprémben már készen van a ragyogó 
fényben uszó sátor. A bevonlás utján min
denütt hatalmas árbocokat állítottak fel. En
nek az útnak az elején van a megye gyö
nyörű diadalkapuja -Isten hozott 1< felirattal, 
a végén pedig'a trófeákkal és hadi jelvények
kel ékesített városi diadal kapu: fönn a vár
ban pedig egy bástyaszerü diadalkapu fogadja 
a királyt A városban és környékén, különö
sen Hajmáskéren, ahol a trónörökös főhadi
szállása lesz, igen nagy az élénkség. 

Fertőző betegségek. Pápócon 2 tra
choma- és Jánőshazán egy vérhas megbete
gedést jelentettek A betegségek továbbterje
désének meggátfása céljából a szükséges in
tézkedések megtétettek. 

Krokogyélnsok Somogyban. 
Boronka, 1908, jnlius. 

(*y Azt mondják, nem történnek~manap-
ság csodák. Nem-e-he? Hát akkor hogyan 
változott babbá a savanyúcukor az énjna-
iaclopőmban, mikor pünkösd-keddjén - kirán
dultam Somlyóra? . . . De erről a csudálatos 
átváltozásról kevesen tudnak. Hanem, amit 
most elbeszélek, azon egy pár nap múlva 
már. egész Somogy ország nevet! 

Hit úgy történt a dolog, hogy tegnap 
reggel rémült arccal állit be hozzánk egy 
atyafi. Ugy reszketett, mint az a bizonyos 
béka a kocsonyában. Hogy aszondi baj van! 

— Aztán mi baj van? Az atyafi csuk
lott egyet, keltöt hármat, százharminchármat 
Remegve nézett az égre, a főidre, a házra, 
a boros üvegre, a serpenyőre, A pélpát a 

-szájába tette, kivette, belette. A homlokáról 
-akkora cseppek hulltak, mint. az öklöm. Krá

kogott, hórákoit, pöfékelt, de csak nem akart 
_nig||zj^ajni Pedig ngvanceak biztattuk 

Rózsi, Rózsi, mi bajod? 
Mért nem akarsz szólni? 

Végre nagynehezen nekifohászkodott 
De előbb halálra itélt egy liter bort Mig be 
nem kebelezte, meg nem szólalt volna egy 
vak lóért sem. . ^ , 

~ í - Nincsenek itt jaz kégyók? 
Körülnéztünk. Átvizsgáltuk a falat, az 

ajtót, a függönyöket, a gomblyukakat, de > ké-
gyót. nem találtunk. 

No akkor belekezdek! 
S belekezdett a rémes mesébe. Még 

most is vacog a fogam, ha rágondolok. 
-Az egyik szomszédos községben az a 

rémhír terjedt el tegnap délután, hogy fene
vadak varnak a faluvégén. Senki sem tudta, 
mifélék, ki micsodásak, de azért mindenki tu
dott róluk valamit Akkorák, mint egy mes
tergerenda I.apátfülűek. A szeműk ugy ugrál 
mint a döglött birka farka; a lábukon akkora 
köröm van, hogy három méteres árkot hasí
tottak vele, stb. •• ' { ' • • ' \ 

Mig a nép az utcán rémüldözött, azlatt | 

a bíró tanácskozásra hívta a község érdemes 
képviselő-testületét Sokat beszéltek, sokat vi
tatkoztak, de a határozatot titokban tartották. 
Csak annyi szivárgott ki az egészből, hogy a 
falu eszének, a mester urnák sikerült kisüt
nie, hogy vagy nincsenek vadállatok a falu 
végén, vagy ha vannak, nem lehetnek mások, 
mint krokogyélnsok ! Mivelhogy a múltkoriban 
egy menazséria járt arra. 

Este felé 10 elszánt férfi — képviselő 
valamennyi — indult a falu végére. Sötéten 
mint az éjfél, bőszen mint egy, akarom mon
dani tiz párduc Élükön a mester. A kezében 
egy rozsdás flinta, az orrán pápaszem. A töb
biek is mind fel vajának fegyverkezve ásóval, 
kapával, kaszával, balaskával fejszével, furkós
bottal beretvával, partvissal, fflzőkanállal. 
(Egy öregasszony a nyelvét akarta odaadni 
s a rossz májuak azt mondják, ennek vették 
volna legnagyobb hasznát, mert élesebb a 
hétélü kardnál . . . ! ) 

A falu végén megálltak. Mint jó keresz
tényekhez illik,'Istennek ajánlották lelkűket 
aztán nsgye, neki a bestiáknak! 

~A itTTTtOidnUgjáfe todómásirs avjo 

divatszalonomat T S I megnyitottam. 
A n. é. közönség b. pártfogását kérem. — Kiváló tisztelettel TIBORTZ SÁNDOR 

térti-, lói-, utol- és fraiata-naM. 
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A hét. 
- - Y t l a r n . p l l«TÍL -

Kedves barátom, ezen a (jéten is lehetne 
sok mindenről írni, de mindenek előtt irok a 
lezsgőről és a kártyáról, mely a mulatni, 
vágyóknak részint kedvenc italuk, részint 
kedvenc játékuk és amely most azért ak
tuális nekem, mert egy ujságkozleményt lát
tam a napokban erről a két nevezetes do
logról s nem állhatom meg, hogy ezt a köz
leményt veled is ne ismertessem, 

A dolog ott kezdődik, hogy Arad város 
törvényhatósági bizottsága gondolt egyet és 
szabályrendeletet akart csinálni a j«>zsgő. a 
sör s a kártya megadóztatásáról. Az eszme 
nem uj, de egészséges. Aki Tölujitotta és a 
való éleibe átvinni újólag-megkisérlette, ötle
tes és erősen gondolkodó ember lehel. 
. " . Társadalmi életünket" azegész vonalon 

erősen uralják az ideget, pénzt és erkölcsöt 
ölő szenvedélyek es élvezetek. A mágnás 

• pezsgőzik; kártyázik a hétnek minden napján, 
vagyis inkább éjjelén. y . 

Az iparos, a paraszt, a lateiner, a min
den rendű és rangú szegény ember már ke-
vésbbé kóstolhat a pezsgőbe. Neki j ó , mert 
jónak kell lennie a sör, a bor, végül a pa-
linka is. A kártyának természetesen 52, illető-' 
leg 32 lapja van mindig. Akkor is, ha mág-

_hás, akkor is. ha paraszt játszik vele. S mig 
a mágnás ebbe öli idejét, erejét, néha-néha 
tehetségét, "múltját és jövőjét, addig a szegény 
ember ennek a keményített és ravasz módon 
bepingált csomó lapnak segítségével szórja k i " 
a:: utcára heti, vagy havi keserves kereseté
nek néhány fölösleges, sőt nagyon gyakran 
szükséges garasát. 

A kaszinóeletet Széchenyi csinálta meg 
Magyarországon. Persze más céllal, más estt 
mével, máé gondolattal, más reményekkel, 
mint ahogy most élik, most magyarázzák azt.. 
Ahol egykor a nemzeti haladás/ vagyonoso-
dás, közjogi és közgazdasági függetlenségnek 
nagy ügyét vitatták meg és készítették elő, 
ott most részben egyoldalú és ̂ kicsinyes po

litikai pártéleiet élhek, másrészt fehér észold 
asztaloknál pezsgő és kártya mellett játszák 
el és virrasztják agyon a nemzeti vagyonaeo-
dást és függetlenséget. 

SörlrjedigTiííndén utcasarkon árulnak. 
Vagy a fűszeres boltban, vagy á korcsmában, 
vagy a kávéházban. És a magyar, a szegény 
magyar, a szegény középosztály, habzsolja 
ezeken a helyeken a szent, a jó, az isteni 
mámort, a söritalt. Ha' magyar, ha kiillöldi 
gyártmányú. Korcsmában, kávéházban mind
egy az. Ki nézi azt ? Gondoljon ilyenkor a 
fene vele. 

_ Adó ezen a betegségen nem segit már. 
Se állami, se törvényhatósági. Más kell ide. 
Egészségesebb közhangulat, több köztisztes
ség, nagyobb munkakedv és munkaerő, be
csületesebb társadalmi és állami |K>litika. 
Addig pedig adó ide. adó oda. Sörért kártyá
ért nem sajnálja a magyar a péjizl. Kigobft-. 
rálja azl á néhány garas többletet,, ( iak 
ihassék és olvashasson abból a nevezetes 
átkos bibliából, amelynek 32 lapja van. 

Deltát beszéljünk másról is. —"Nagy 
szenzációja van Budapestnek: megjött a k i 
rály. Aki ennek az országnak az uralkodója, 
az most rászánta magát, hogy megnézi azt 
a népet, melynek 0 a feje. Szeptember 7-én, 
hétfőn mégérkezett és a pesti nép örömujjon
gással fogadta a királyt. És megérkeztek sorba 
a főhercegek, hercegek és egyéb főméltóságok, 
néhány napra most kizökkent a világ kereke, 
mert most Budapest olyant lát, ami csak 
igen ritkán bűvölheti el a szemét: főhercege
ket lát, eleven fóhercegeket vsői ha-igaz lesz 
Alfimz, spanyol király is mégérkezik október 
.t^étv-és akkor a hatás tökéletes lesz, az ut
cák pompázni lógnak a lobogóktól, lesz üdv
rivalgás, kalap- és zsebkendő-lengetés. Hajh ! 
Szép dolog a hatalom és szerencsések a fő
hercegi csemeték, mert jól választották meg 
— az édesapjukat! Pont. 

l-áitak e krokogyélust, én . bizony nem 
tudom, de az bizonyos, hogy a mester ur 
sörélje visszapattant az .acélhátu. szürnye-

> tegröl. A többiek is nekiestek, ütötték, vágták, 
sarabolták, kaszabolták, darabolták, de a bes
tiák nem engedlek. Sziszegtek, fújtak, lángo
kat okádtak,-agy,- hogy egészen meghűlt a 
vér, a rettenthetetlen harcosokbán. 

,-r^.Osgye! Vesd el magadj — 'adtait ' ' 
a jelszót a mester ur s a tiz dalia kétszáz-

- ̂ huszonhárom s fél felé szaladt A mester ur 
orráról leesett a pápaszem, igy aztán elté
vesztette azjttat s a helyett, "hogy a faluba 
menekült volna, egyenesen a bestiáknak ron
tott Mire észrevette, hova jutott, már késő 

Hát a bestia? Az is olt van mellette: Egy 
hatalmas — töhjyfa. S a sziszegés? Az sem 
hiányzik. Csúfondárosan kacag a szellő a lom
bok között: ' - - -

'.. De valami csak volt? Hát persze hogy 
volt A gyepüből sziszegés hangzik. De igazi' 
sziszegés! 

Megrogy a mester ur térde, de csakha
mar földerül a képe. 

Megvannak"a bestiák! Heg: Két kis 
réti »kégyó. Akkorák mint az-Oklöm. 

S ezek tartották 14 órán át rémületben 
egy község lakosságát '. - • 

" Azt hiszed tréfálok, oh (ób, oh!) nyá-' 
úis olvasóm? Nem' An.it ,,, „ i ^ , . - T 

H l R E 
Hárüt nevenapja. Ma van sz. 

Mária nevenapja, melyre a helybeli 
kegytemplomban levő csodatevő sz. 
Mária, képhez messze vidékről ideza
rándokolnak az ájtatos hivek seregtii 
Most tehát van élet Celldömölkön is ! 

Adakozás. Szógyény-Marich Ferenc cs. 
és kir. kamarás özvegye: Gorcey Longuyon 
grófnő férjének emlékére a helybeli katli. 
legényegyletnek 100 koronát, a . szegények 
közt való kiosztásra 30 koronát adományozott. 

A győri válásztasT A Hilbert Károly 
halálával megüresedett győri kerületben csü
törtökön volt a képviselőválasztás. Két jelölt, 
küzdött a mandátumért: Hlatky-Scblicliter 
Lajos, a gzőri kereskedelmi .és iparkamara 
elnöke és Sankovich révlalusi plébános, mind
kettő függetlenségi és 48»as programmal. A 
választás 6 órakor ért véget Hlatky-Schlich-
terre 1237 választó szavazott, Sankovichía 
485 s igy Hlatky-Schlichter Lett a kerület 
képviselője 752 szótöcbséggel. 

Lelkészavatás Répcelakon. Lélekemelő 
ünnepnek volt szemtanuja Répcelak és vidéke. 
E napon avatta fel ugyanis Gyurátz Ferenc 
a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület püspöke. 
azt a 8 ifjút, akik részben külföldi egyeteme-
ken, részben Sopronban fejeztekbe theologiai 
tanulmányaikat Az ünnepélyes fogadtatás már 
szombat este történt,-amikor is a kíséretével 
érkezők elé a vidék apraja-nagyja kivonult 
Az érkező püspököt először Nagy József, a 
sárvári járás főszolgábirája üdvözölte lelkes 
szavakkal a világi hatóság nevében. Utána 
Kund Samu esperes üdvözölte a püspököt az 
egyházmegye s a helybeli gyülekezet nevében, 
itiajd pedig a logadtatásra szintén kivonult 
fehérruhás bánykák egyike . nyújtott át a 
püspöknek szép virágcsokrot néhány szó k í 
séretében. A főpásztor e meleg fogadtatástól 
meghatva, szívből fakadó köszönetét nyilvá
nította mindazoknak, kik megjelentek s azután 
harangozás közepette megindult a menet 
hosszú kocsisorban a szépen kivilágított faluba. 
A menet élén délceg legényekből álló bandé- •. 
rí un lovagolt A bevonulás után 50 teritékes 
fényes vacsora volt dr. Ajkay Béla nagybir
tokos kastélyában. Maga_a felavatás vasárnap 
d. e. 10 órakor vette kezdetéi. A templom a_^ 
közelről s távolról" egybesereglett híveket be-j 
sem tudta fogadni. Az ünnepély lefolyása a 
következő volt: ünnepélyes bevonulás s be
kezdő gyülekezeti ének után Kund Samu es
peres végezte az oltári szolgálatot Azután ; 
Kis Imre uraiujfalusi lelkész kiszolgáltatta a 
a felavatandóknak az urvacsörit, majd pedig 
Gyurátz Ferenc püspök "lépett á z - o l t á r elé 
Behcsé Antal soproni thehol. igazgató s Kund 
Samu esperes- kíséretében s- megtartotta 
gyönyörű s magasztos gondolatokban, rendki-v 
Tfll razilav'frláVató: beszédét. Ezntán á fel-

-WX. A tUSlM' HaratfosaB zúgott a J&TSSB% 
- Ajt^ntitaejgett, fütyült. • ..':.:-'• - —-

A szegény mester dehogy mert volna 
mozdulni. Oldalán érezte a bestia acéltestét 
Tárta, mikor jut Jónás soisára. De csudák
csudája ! A fenevad nem mozdul. A mester 
se mozdul. Csak nagyneliezen — órák múlva 
— meri a szemét felnyitni. S uramfia mit 
lát? A szende, mosolygóképü — holdvilágot 

tényleg megtörtént Nem is olyanjégen. A** 
0r-i908»ifc eszendejétórAnnak is július ha
vában. Még pedig 13-án, Margit napján. 

" A közíég nevét nem áralom el, mert 
agyon vernek, ha még egyszer beteszem a 
lábam. 

.aiiatanilók, nuvcaoMot„Bándy Miklós. Bohát . 
László, Kakas József, Kis* Samu, Kirohknopf 
János, tették le az ünnepélyes esküt, mely 
után megtörtént a lelkészi hivatalra való fel
avatás. Közének fejezte be a magasztos ün
nepélyt —, A díszebéd Radó Lajos nagybir
tokos vendégszerelő házában volt 

- A rendőrség létszámemelése, te
hát mégis emelik végre a rendőrség 
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létszámát; az eddigi három rendőr 
elégtelennek bizonyulván, á kéyviselő-
testülel e számot felemeli jatT 14ŐI 
fogva nyolcra. Ezen határozat jóváha
gyás végett a vármegyéhez fel is ter
jesztetett. 

A vármegye adózása. Szigetvári Géza, 
pénzügyigazgató a közigazgatási bizottság mi
napi ülésén tett jelentést a vármegye adózási 
állapotairól. E jelentés szerint a mai napig 
3,218,490 korona adót kellett volna fizetnie 
a vármegyének, e helyett befolyt 2,4»t>.o04 
korona, amivel szemben a törléseket leszá
mítva, az igazolt hátralék 1.299.061 korona." 
Sok adóval tartozik tehát még a vármegye,, 
de az adózási kedv, — ha már tudniillik 
ilyenről beszélni lehet, — mégis jobb; mint 
a mult esztendőben, amelynek ugyanezen ide
jén még 533,225 koronával több volt az adó
hátraléka. . . 

A közigazgatási bizottság ülése. A 
..vármegye közigazgatási bizottsága szeptember 

2-án a vármegyeház nagytermében ülést tar
tott. Az őszi szezon első megyei gyűlése iránt 
élénk érdeklődést mutattak a bizottság tagjai. 
A tárgysorozat igen szegényes anyagot nyúj
tott a tárgyalásra. Maróthy I_iszló, aki a 
múltkori ülés szenzációja, a Bodányi-Alexy 
fegyelmi elöl eltávozott, mert nem tudta 
hogy még éz. is következik, kérdezősködött 
is az alispánnál, hogy van-e még más fontos 
tárgy is, ami nincs a tárgysorozatban. Föl
kérte egyúttal az alispánt arra is t hogy a 
tárgysorozat Összeállítása után érkezett - tár
gyakról az alispáni jelentés kapcsán tegyen 
előterjesztést A főispán maga is kívánatos
nak tartottá az előterjesztés állandósítását, 
amire Herbst Géza alispán kijelentette, hogy 

- a-sürgős-tárgyakról jelentést fog tenni min
den-alkatommal és' ezúttal—is—bejelentette 
hogy illik az ujabban érkezett tárgyak. Bog
nár József „állatorvos jelentése kapcsán Ma
róthy László szóvátette az apaállatok beszer-

- zése körül észlelt hiányokat és az alispán 
figyelmét felhívta árra, hogy e hiányokat or-
-vosolja. Röszler Károly kívánatosnak tartaná, 
ha az apaállatok ellenőrzését a cséndőrségre 
biznák, ezzel elejét lehetne venni a vissza-

• éléseknek. Az ^alispán fölyilágitásai után a bi
zottság a jelentést tudomásul vette. Az alis-

. páni referádák után a szakelőadók vették át 
a szót. Ősi Vendel a tanügyek állapotáról tett 
előterjesztését, majd Mezihradszky Kálmán 
főorvos isméi tette, hogy a közegészségügy te
rén minden csöndes, a veszedelmek elmúlot
tak és a mai közegészségügyi állapot kedvező
nek momiható. Majd Szigelvary Géza pénz
ügyigazgató az adózási állapotokról tett elő
terjesztést, majd Hvozdovits Antal, utána pe
dig B^rd_ssy_JLászló tette meg jelentését, amit 
a bizottság tudomásai vett és ezzel az ülés 
véget ért. . ... 

- : - Szerencsétlenség. Rumport György 
lakos, ki a helghpli vj' l^ip^. 

iilá-áji-fáradozoJUf e Jxó 
. ^ ^ i g y l f ' ^ ó p r o t o l y szerencsétlenül 
esett le, hogy kezén és lábán csontre
pedést Szenvedett. Beszállították' a kór
házba. 

kW nemiebet lefoglalni? A budapesti 
bírósági végrehajtók a napokban értekezletet 
tartottak, melyen egyhangúlag kimondották, 

hogy a f. hó 9-én életbelépett uj végrehajtási 
novella értelmében többé le nem foglalható a 
szobabútorok közül 2 ágy, 2 ruhaszekrény, 
1 asztal, 6 szék, 1 mosdószekrény és 1 lámpa. 
A konyhabútorok közül semmi sem foglalható 
le. A többi, még ezen kívül megmaradt bútor 
lefoglalható. 

k vármegye közegészségügye. Szo
morú, nehéz hónapok után végre arról adha
tunk hírt. hogy rózsás sziliben virít várme
gyénk-közegészségügyi állapota. A ragályos 
betegségek.járványok elmultak és. csak Váthon 
van vorhenyjárvány. Augusztusban a megbe
tegedések száma igen csekély volt. A fertőző 
betegségek száma mindössze 57,4a halálozá
sok száma 7. Ezek a betegségek a következő
kép oszlanak meg: roncsoló toroklob 14 eset 
4 halál, vörheny 27 esél 2 halál, 1 lasihag y máz 
vplt Perenyén, Kemeneshőgyészen, Nagymiz-
dón és" Szombathelyen összesen 7 esetben. 
Mind felgyógyultak.. Kanyaró élőfordult tiz 
esetben. Erősrakos halállal múlt ki tiz ember, 
ezek közül 7 öngyilkos. 

Esküdtek kisorsolása F. évi október 
havában tárgyalandó esküdlszéki ügyekben;, 
szolgálatot teljesítendő 30 rendes és 10 pót-
esküdt kisorsolására a kir. törvényszék elnöke 
szept hó' 17-ik napjának délelőtti 9 óráját 
tűzte ki. Eddig 4 esküdtszéki (|gy kerül áz 
októberi ciklusban tárgyalás alá és pedig 
gyújtogatás bűntettével vadolt Kovács György, 
szándékos emberölés bűntettének kísérletével 
vádolt Kuzraics.József, 'szándékos emberölés 
bűntettével vádolt Bokányi Sándorés gyújtó—| 
gatás bűntettével vádolt í.endl György elleni 
ügyek. Az októberi esküdtszéki ciklus okt. hó 
12-én veszi kezdetét — . 

Vasúti értekezlet A kapuvár-devecseri 
vasút ügyébén Vág község képviselőtestülete 
f. hó 8-án értekezletet tartott — A vasút 
létesítése iránt táplált általános óhajnak és a 
vasut-terv kiválóan előnyös, voltának és fon
tosságának adott kifejezést az értekezlet, 
arnidőn egyhangúlag elhatározta, hogy a vasút 
megépítéséhez anyagilag hozzájárul és az 
összehívandó képviselőtestületi közgyűlésen 
20.000 koronáig terjedő összeget tÖizsrészVéA 
nyékre megszavaz. — Guáry Istvánné utódai 
kütelezöleg kijelentették, hogy saját részükről 
10.000 korona erejéig jegyeznek törzsrészvé
nyeket Örvendetes tények ezek, akikből meg
állapítható, hogy Vág község közönségé tu
datában Van saját jól iöl fogott erdekeinek és 
tudja, hogy ezekért áldozatot hozni kell és, 
ehet is. ... . 

Öngyilkosság. Rédecsi Tamás 46 
éves asztalos, vönöcki lakos, f. hó 9-én 
alaposan bepityókozott, amitől aztán 
annyira elkeseredett, hogy felakasztotta 
magát. Műié-Készre vették, már halott 
volt. Somogyi Aladár szolgabíró és dr. 
Király János járásorvos e hó 10 ^n 
tartották meg a . hivatalos vizsgálatot.. 

őng csutörtóliön Kellner 

állomásra igyekezett A Marcal-folyó körül a 
hajcsár azt mondta Kellnernek, hogy ő maga 
is elhajtja; a bika akkor valamitől megijed
vén, megvadult és a szerencsétlen hajcsárt 
földhöz vágta; agyontaposta. Szegény emoet 
nyomban kilehelte lelkét A dühöngő állatot 
csak nagy nehezen tudta az odacsődül áotít-
s i r a >: u. . ' ->? , 

A legolcsóbb képes gyermeklap a v i 
lágon. Perényi Lajos székesfővárosi tanítói a 
gyerekirodalomnak számottevő- tagja, az 0 
megszokott kedélyes hangulatával igen. válto
zatos kedves kis lapot szerkeszt az apró em
berek, a gyermekek számára: .Apró Újság--
cimen. Az első szám most szeptember elsején 
jelent meg Budapesten (Thököly-ut 40., Löb-
lovitz Zzigroond nyomdájában,) ára 4 fillér 
postán szállítva 6 fillér. Ily formán az egész 
világon a legolcsóbb gyermeklapot Magyar
országon állítanák elő. A csinos, eredeti raj
zokkal és változatos tartalommal megjelent 
képes heti lap városunk könyv- és papirke-
reskedésében kapható. 

Őrült cigányasszony. Üzv. Kolompár 
Mihályife helybeli illetőségű eigányasszonyon 
a napokban az elmezavar tünetei jelentkez
tek, miért is >megfigyelés végett a helybeli 
kórházba szállittatását a főszolgabírói hivatal 
elrendelte. ' " ' • • -

Egy értékesj díszes grammofon 
ma délután a »Griff«. kerthelyiségében 
tekeversenyen kijátszatik. Három dobás 
20 fillér. 
~ * Hői Élet. A magyar írónők- legsajátabb, 

külön orgánuma gyanánt uj szépirodalmi és 
társadalmi hetilap indul meg a fővárosban, 
»Nöi Élet. cim alatt. Az uj lap a maga ne
mében még a külföldön is egyedül fog állani, 
amennyiben nemcsak szellemi vezetését irá
nyítják nőirók: Alba Nevis, II. Beck Blanka s 
Csicseri Orosz Adrienne, hanem minden.sorát s 

^nőirók írják, akik közül Abrányiné, Katona 
K lementin, Ádám Éva, Albísy Katalin, Alexan
der Erzsi, B. Hütlner Júlia, B. Zalay Mása, 
Castelli Erna, Gzóbel Minka, De Gerando 
Antimmá, Ego (Dr. Rózsavölgyiné), F. Kaffka 
Margit, Gaylné lleutaller Mária, Gajári Böske, 
Gáspárné Dávid Margit, Geőcze Sarolta, Gine--
verné Győry Ilona, H. Szederkünyi Anikó, H. 
m.-igya'ri Kossá Izabella, Halmi Piroska, Ha
rasztiné, Bécsi Jolán, Hölli Sárika, Horváth 
Böske, Huszár'Lolli, Isaák .Mártin .Járnia Ma
tild, Jászai Mari, Jórgné, Dráskóczy Ilona, 
Kántor Irmaj Kordina Lilly, Kövér Ilma, 
Krizselyi Erzsike, L. Adi Mariska, Î engyei 
Gizella, M. Hrabovszky Júlia, Id. Korniss-
Aranka, Miklós Jutka, Mokné Féreghy Gizella, 
O'Ddonel Henrikné grófnő; Ritoök Emma, 
Szgndéné Dárdai Olga, Szerelemhegyiné Mó
czár Jolán, Szikra (Gróf Telcky Sándorné), 
Tormay Cecil, Tutsekné Be.xheft Lilly, Djfalussy 
Ammil, Vécseyné Jankovits Lujza, Weltsteinné, 
Szluha Margit, Templény P, Gyuláné, Jvette 
(Bubics Józsefné) és még igen sokan a legjobbak 
tömörültek az uj lap köré. A >Női Élet első 
sorban a modern nőkérdés nálunk is mind 
aktuálisabbá váló problémáit fogja hasábjain'-
megvitatni, az erre legilletékesebb tényezők 
— a magyar írónők közreműködésével; de 
ezenkívül a szépirodalmi, gazdasági és ház
tartási, irodalmi és művészeti, általában min
den olyan területre Jci fogja terjeszteni figyel
mét, mely a modern nő életével s igy a 
műveltebb magyar családok gondolatkörével 
valami vonatkozásban van. Az érdekes uj 
hetilap, mely-Kepekbcn is be fogja mutatni 
ugy a magyar, mind a külföldi női élet ki-

rmagaslóbb .egyéniségeit és eseményeit, október 
havában indul meg, amikor mutatványszámot 

flnriiAiíflriólnítlr, ifrwnégarl knhi irt i feitt/wn, • 

hivatal: IX., Angyal-u. 15. 

Édes mnáTTrapiMlo' a mar-naptól 
a Korona-szállodában. 

SOTBÖÍ, Utcához a legjobb ro
pogtató osemege a híres karisbadi SOS-
perec. Kapható naponta friss küldemény 
Szvoboda Károly csemege-üzletében. 



4. oldal. 

A beteg ember. 
• T ± Í - Ma Imrku la t t l ^ v -.T* 

Kakas István takarásban is subában 
üldögélt a tanya véginél. A vontatók majd
nem lángot vetettek a rettentő forróságtól, 
a majorból ket napszurásos takarót is be-
döcögtettek a taluba, de Kakas István mégis 
fázott Ugy érezte, hogy suba nélkül nem.érné 
az élet egy pipa dohányt 

Az igaz, hogy se az életet se a pipa 
dohányt nem igen bírta Kakas István. Amióta 
köhögős lett, nem- kellett neki a pipa 
A mult nyáron me*g ő is arató volt de 
mióta a Gecserék kutjából nagyot ivott nem 
tudott rendbe jönni az egészségivel. Satnyult 
soványodott, köhögött, Iázott, láza volt, szó
val megette a kutya > a dolgát. Még szerencse 
hogy asszony volt a háznál. Ha az nem volna, 
be kéne szorulni az ispotályba, ami megint 
nem olyan embernek való, mint Kakas István. 
Nálunk az ispotályban koldusok/százesztendős 
emberek, meg bolondok vannak. Ép-kézláb 
embernek nincs ott helye. Kakas Istvánnak 
meg nem volt semmi baja, csak azóta ilyen 
tehetetlen, mióta vért köpött Kakas István 
most is azt hiszi, hogy a tavalyi-aratáskor az 
árpa tokiásza leszakadt a tüdejébe, az szúrja, 
csiklandozza. Ha az árpa toklászál ki tudná 
köhögni, kutyabaja se volna. Ezért szívesen 
höhög Kakas István és , várja, hogy mikor 
köpi ki azt a kutya-szurós. tokiászt . . . 

Az asszony takaros menyecske vofi Egy 
kis fiuk is volt mar. de mikor a Gecserék 
tanyáján laktak, kukoricatöréskor beleesett a 
kut melletti gödörbe, bele is veszett Istvánnak, 
meg az asszonynak most járni kell miatta a 
törvényszéket, pedig ki tehet-róla? Kukoricát 
tömi nem jön el a tekintetes törvényszék 
hogy az asszony a gyerek mellett maradhas
son. Elég baj az Istvaneknak. hogy igy tör
tént, de hát mit csináljanak? 

Mondom, hogy az asszony takaros asz-
szony volt Mikor aztán nem kell az ember
nek a pipa, mikor összegubbaszkodik a subá
ban és lesi a tokiászt. bizony megfeledkezik 
arról is, hogy takaros asszony a felesege. 
Amit az ember a maga feleségén nem lát 
meg, hamarabb észre részi más, akár jó, akár 
rossz légyen az a tulajdonság. 

A vén Szécsi János is észrevette, hogy 
Kakas Istvánnak takaros felesége van, neki 
meg egy szikra sincs. Agglegény voll, ami 
paraszti embernél ritkaság Ha megesik, biztos 
hogy vagy testi, vagy lélekben fogyatékossága 
van a szerencsétlennek. Az igaz, hogy Szécsi 
Jánosnak egyik fogyatékosság miatt sem kel
lett volna szégyenkezni, mert erős, egészséges 
és ép elméjű vala, de mindig azok közé a 
bölcsek közé tartozott, akik az erdőt többre 
becsülik a fánál. Hogy eme jó erkölcsök mel-

, lelt is" Kappan-Szécsinek hívlak mind közön-

K K M E N E S A L J A 37. szám. 

Van szerencsénk á t. közönség tudomására hozni, hogy 

é p í t é s i i r o d á n k a t 
Celldömölkön, t Villamos-telep lakóházában megnyitottak.. 

Mindazoknak, kik a villamos világítás, vagy eröszolgáltatás 
iránt érdeklődnek, készséggel nyújtunk felvilágosítást s -készítünk 
díjtalanul tervet é s költségvetést. 

GANZ-FÉLE VILLAMOSSÁGI R.-T. 
építésvezetősége 

A tisztelt háziasszonyoknak 
_ l egmelegebben ajánljuk a 

valódi : F r a n c k : kávé-pótlékot 
mist legjobb pótkávét, 

belföldi nyersanyagból gyártva 

F r a n c k Henr. fiai 
honi gyárában 

Kassán . VMXCT. 

o í r s i i B i 

ségesen, azcsak azt mutatja, hogy Sej^j j — i 
Weanejl a kőzvelemeny. • 

gyott a takaró-rész, mikor a koplalások ideje 
elkövetkezett, ő izente — persze az . asszony 
utján Kakas Istvánnak, hogy az ő tanyájára 

-elviteti tanyásnak, ha kell. Ad tűzre való szal
mát, hvgy ne fázzanak meg, még aprójószág
tartást is enged az illő dézsma mellett 

(Folyt kov.) 
; , 

E P I T E S I IRODA. 
Tisztelettel van szerencsénk a n o. építtető közönség becses 

tudomására hozni, hogy - : _ — 

**" Celldömölkön, Sági-ntca 99. szám alatt 
(MERKL-FÉLE HAZ) 

epitesi irodát á̂s Vállalatot 
létesítettünk. "• 

Elvállaljuk ugy helyben, mint vidéken, bármily méretű modern 
lak- és bérházak, gazdasági épületek stb. tervesését, költségve
tések készítését, valamint ezek természetben való kivitelét; továbbá 
átalakítások, tatarozásoknak a leggondosabban való elkészítését, me
lyeknek pontos és szakszerű kiviteléért, ezen a téren hosszas 
időn át-szerzett tapasztalataink kezeskednek. 

Amidőn legfőbb tórekvésünk oda irányul, hogy a legkénvegbe 
S%á*^1^Wl lFf l#g í l iWff^ 
_közönség szives pártfogásába ajánlva, macadtunk • ' r '<..-, '••••I 

kiváló tisztelettel 

HorvJtth Testvérek 
kim. mesterek, építési vállalkozók. 

Nyomatott Dinkgreve N. könyvnyomdájában Celblfimölk. 


