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Mérgezett pálinka. 
(B. H.) Mérgezett pálinka, — tiszta 

pleonazmus, — mintha azt mohdanánk: 
mérgezett méreg. Mert a pálinka már 
magában is méreg. 

Nem tartozom azoknak táborába, 
akik minden szeszes italt méregnek 
mondanak, tehát a bort és sört is. 

Beérem azzal, hogy csak a pálinka 
élvezete ellen szólaljanak föl, mert sze
rintem az alkoholizmusnak már nálunk 
is észlelhető elszomorító jelensége úgy
szólván kizárólag s pálinksivss elhatal
masodásának tulajdonítható. 

Hogy miért éppen a pálinkaivásnsk, 
és nem a bor- és sörivásnak, azt tüze
tesen kifejteni itt nem lehet. Elég most 
arra utalnom, hogy mindenütt ott, (hol 
as alkoholizmus ellen s mérséklet és s 
gyakorlati élet és nem sz elmélet vagy 
az idealizmus fegyverével küzdenek, a 
s pálinkát igyekeznek s közfogyasztás
ból kizárni. Kizárni pedig szén, mert 
s pálinksivss vslóbsn romboló hatással 
van testre és lélekre, de még az utó
dokra és nemzedékekre is, mert minden 
pálinkaivóból mértéket nem 'ismerő al
koholista lesz. 

A pálinka-alkoholista jellemző vo
nása pedig, mely élesen megkülömbóz-
teti a bor- és sörivótól, az, hogy vég
zetes szenvedelme nem annyira s fo
gyasztott ital" mennyiségének, mint in
kább az őrjítő és butító hatás fokozásá
nak keresésében nyilvánul. 

A pálinkaivónak est a végzetes 
szomorú gyöngéjét a korcsmárosok, pá-
linkaméró szatócsok és keroskedők lel
ketlenül kizsákmányolják. 

Erre rámutattam már 1905-ben, 
miilón s tényleges állapotot feltüntető 
adatokkal óhajtottam igazolni szt s meg
figyelésemet, hogy s pálinkát forgslomba 
hozó kereskedők és korcsmárosok nem 
érik be sx amúgy is káros szert kon-

i centrált mértékben nyújtó pálinka for
galombahozatalával, hanem vészes hatá
sát mindenfajta mérges anyaggal fokozni 
és igy s közönséget országszerte testi 
és lelki pusztulásba vinni igyekeznek. 

A közigazgatás előkelő és megbíz
ható szerveihez, közgazdasági előadók
hoz, tanfelügyelőkhöz és a hatóságokhoz 
fordultam kérdésemmel és a beérkezett 
adatokból megállapítottam a bűnös vis
szaélések egész sorozatát. 

Kitűnt, hogy majdnem országszerte 
a forgalomba hozott pálinkába minden
féle maró és mérges anyagokat, úgymint 
paprikát, nadragulya-gyökeret, dohányt, 
vitriolt, butilalkoholt, hamuzsirt, kénsa
vat, lúgot, rézgálicot, mákonyt, külön
féle mérges növények gyökereinek ned
vét kevernek.-

Kitűnt az is, hogy a pálinka-alko
holista ethert is fogyaszt s gyógyszer
tárakban és hogy s vidéken vannak 
gyógyszerészek, akiknek főkeresetforrssa 
az ethert tartalmazó úgynevezett Hoff-
mann-féle cseppeknek"' elárusitása, me
lyeket s pálinka-alkoholisták vásárolnak. 
Ez s visszaélés, hír szerint, Horvátor
szágban az ottani kormányt már több 
évvel ezelőtt arra indította, hogy a 
gyógyszerészeknek a Hoffmsnn-féle csep
peknek orvosi rendelés nélkül való ki
szolgáltatását megtiltotta. 

Az emiitett adatok birtokában még 
1906-ben a nyilvánosság előtt szóvá tet
tem s pálinkának idegen, mérges anyag
gal való keverése által elkövetett súlyos 
visszaéléseket és sz alkoholizmus eÚen 
teendő intézkedések sorába felveendőnek 
mondottam a pálinka, rum, konyak, li
kőr, egyszóval az égetett szeszes italok 

Az első poéta. 
Irta : P i i i t o r Jó m l . 

Az emberek nagyon elfáradtak már a 
küzdelemben. A boldogság utáni vágy meg 
sem születhetett lelkünkben, mert minden 
pillanatukat elloglalta a harc, a megélhetésért 
A paradicsomi idők legendái elveszlek az Idő 
végtelenségébe, csak homályosan élt a sejtel
mekben, hogy volt valamikor szebb, boldo
gabb idő, könnyebb élet is, de hogy ez me
gint ugy legyen, arra senki sem gondolt. 

S egyszer s_ületetl egy gyermek, csak 
csak ugy mint a többi, valahol egy nagy bar
lang feneken. Még az arca sem olyan . volt 
mint a többinek, azért az anyja is elfordult 
tőle. Olyan volt, mint a fehér veréb a szürke 
verebek közüttt. A szemeiben pedig volt va
lami különös ragyogás, amitől a többiek féllek. 

Mikor nagyobb lett, nem dobálózott kö-. 
jpk-kel, mint a löbli'pk, tieiii verekedett-);nem-
mászkált a fák tetejére, hanem elbarangolt a 
a mezőkötijjetépöti egy-két virágot s ezek

kel csevegett, mert az emberek nem értették 
meg a szavát Leült a vizek partjára s nézte 
a nap csodálatos színeit a viz tükörén, a feje 
fölött tova úszó aranyos fellegeket s hallgatta 
az erdő titkos, suttogását. Amikor ifjú lett, 
teljesen hasznavehetetlen volt: nem értett a 
medvék agyonveréséhez, a bőrök lenyuzásá-
hoz és egyéb hasznos, férfihoz méltó dolog
hoz; az asszók is kicsúfolták, mert nem volt 
olyan, mint a többi, de azért féltek tőle s 
aki egyszer látta, sohasem fe|edte el. 

Egyszer aztán elűzték a szegény ifjút 
teljesen s oda is maradt sokáig. Az erdők, 
hegyek közölt mászkált, a nagy tavak part
ján s lelkébe csodaszép szinek, hangok gyűl
tek egybe.. - — ~ * 

Egy/este együtt ültek a barlang lakók, 
a tüzek mellett. i\ füst felszállott a magasba, 
a csillagok felé a vörös fény szótszóródott a 
fák, bokrok között, melyek' rettenetes ször
nyeknek látszottak most. A Iák között sutto
gott ^valami, halkan, szelíden, egy-két—tfficlr 
madár vijjogott s egyszer megszólalt, bent az 
erdő mélyén valami ismeretlen, édes hang, 
- c~ — r ~ . .• tST~". - . . ss - — 

reszketve, siralmasan mégis telve gyönyörtel
jes érzéssel, végig zengett a fák közOtt s a 
sziklák faláról megint visszaverődött az er
dőbe. A hang jött közelebb s a barlang lakók 
elhallgattak; elfeledtek mindent, leejtették 
fegyvereiket, az asszonyok is mind az erdő 
felé fordították fejeiket s keresztül futott raj
tuk valami édes borzongás. 

Az elűzött ifjú megjelent az erdő szélén, 
szájában nádsipot tartott, ujjai mozogtak, to
vább hangzott a dal s végig folyt, az erdők 
hegyek között, az emberek lelkén, mint va
lami estéli varázslat. A tiu leült azok közé, 
akik között árván nőtt fel, akik soha meg 
nem ériették, akik tolytonosan üldözték s 
most ezek szótlanul, édes vágyakozással hall
gatták a dalt azon gondolkodtak, hogy az 
erdőn, a hegyeken, a barlangon s a medvé
ken kivül talán más világ is van, szemeik 
pedig fent jártak a csillagok között — most 

előszűr. _ ' 
"'Berrcggé! I»U és 'valamennyien meg

éheztek' A fiu most sem érteit jobban a dárda 
vetéséhez.-a .medvék agyonveféséhez, Tízért 
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Azonban a jelen sorokban röviden 
érintetit súlyos visszaélések nemcsak az 
alkoholizmus ellen való küzdelem olda
láról tekintve kárhoztatandók, hanem fö
lötte érzékenyen érintik akár az állam, 
akár a szesztermelő gazdák anyagi ér
dekeit is. 

Sem az államliatóság. sem a gaz
dák előtt nem- lehet- közömbös—dolog-, 
hogy a pálinkának az egészségre nézve 
ártalmas hatása még külön keverékkel 
fokoztassék és igy a kevesebb és meg-
mérgezettt pálinka a túlságos pálinka 
fogyasztását csökkentse, nem lehet kö
zömbös, hogy primitív módon festett és 
illatosított pálinkák, külömbözó likörök 
elnevezése alatt országszerte árusittatnak 

gatnom, hogy emiitett telszólalásom óta jj é s j g y a tiMiességtelen verseny és meg 
letelt négy év alatt a pálinkártatmergea , n e | | , ' e n g e ( t e l i nyerészkedés folyik a kö-

minóségének a legszigorúbb ellenőrzé
sét is. 

Itt is utalok arra, hogy országszerte 
a közönséges pálinkába bóditó szereket 
kevernek, hogy az italok bóditó hatása 
annál intenzivebb legyen és a készítő
nek kevés költségébe kerüljön. Továbbá 
utalok arra, hogy minő utun, a bornak 
teljes- mellőzésével készül a konyak és 
minő primitív módon készül a különféle 
likőr, mely színben és elnevezésben a 
legnagyobb változatosságot tünteti fel, 
de, mely rendesen megegyezik abban, 
hogy káros hatása, de legalább is gya
nús szerekkel illatosított és festett kö
zönséges pálinka. 

MeuL kell hosszasabb • i/.um it-

Barabás György s. k., az egyesület elnöke. — 
Tárgysorozat: 1. A közgyűlés megnyitása, te
kintettel az egyesület 25 éves fennállására. 2. 
Kívánatra a mult évi közgyűlés jegyzökönyve 
felolvastatik. 3. Az elnök évi jelentése, 4. Az 
egyesület pénztárosa a középponti bizottság 
által már felülvizsgált számadásáról jelentést 
tesz és a felmentés megadása. 5. A közgyű
lés előtt bejelentett s a középponti bizottság 
által megelőzőleg tárgyalt inditványok felett 
határozathozatal.' 67A~DiráI^MzöTtság jelen- ~ 
tése és a pályadijak odaítélése. 7. Nevelés- és 
tanitástani télelek kitűzése a jövő egyesületi 
évre. 8. Előre bejelentett inditványok tárgya
lása. A közgyűlést reggel 8 órakor szentmise 
előzi meg. Felterjesztésemre megyés püspök 
urunk őméltósága a főhatósága alá tartozó 
népoktatási intézetekben szeptember hó 13. 
és 14 ikére, a távollakóknak 15-ikére is is-

anyagokkal való keverése már tul lépte 
azt a határt, amelyet a büntető törvé
nyek szabnak. Már hónapok óta egyre 
szaporodnak a/ok a halalesetek, melye
ket itt is. ott is mérgezett pálinka él
vezete okoz 

Midőn az alkoholizmus ellen irá
nyuló intézkedésekről esik szó, egyálta
lában nem lehet figyelmen kivül hagyni 
azokat a közgazdaságilag nagyfontosságú 
anyagi érdekéket, melyek egyrészről az 
állam jövedelmi szempontjából, másrészt 
a földmivelés belterjessége szempontjá
ból ez idő szerint legalább a fogyasztás 
erőszakos csökkentesét, vagy akár kor
látozását hosszú időre lehetetlenné teszik. 

nappal megint kicsúfolták s elűzték. Amint 
azonban feljöttek a csillagok, megint v á r t á k 
az elüzöLt Hat s ó mindig eljött. 

Sokat koplalt s a vége az lett, hogy 
meghalt, mint minden más ember, a csoda-

_pedig_nenj. -szókitv tuvább-JEzl,. nagyon-- rossz 
néven vették tőle a barlanglakók. . 

A dalos fiu pedig ott feküdt az erdőben, 
feje fölött a lombok suttogtak, az arcara r á 
borultak az erdei virágrk s arany lepkék 
kergetőztek a levegőben. Itt találták meg s 
nagyon csodálkoztak rajta, hogy meghalt. 
Hogyan? Épp ugy, mint akik medvénet med
véket vertek agyon köbaltával? . . . A sipot 
is megtalálták, de senki sem tudta megszólal
tatni s amint a fiu sápadt arcát bámulták, 
visszacsengett lelkűkben a dal utolsó akkordja 
s felébredt a részvét szivükben a halott iránt. 
Eltemették szépen, épp ugy, mint azon tisz
tességes barlanglakókat, akik kóbaltákkal har
collak nagy medvék ellen, vagy ügyesek Vol
tak a bőrök szárításában s egyébb okos dol
gokat miveltek földi életükben: eltemették 
épp ugy s a sírjáraszépnagy cserép-edényekbe 
töméntelen ételt raknak, sók jó húsokat az 
elejtett állatok legszebb részeiből, nehogy a 
szegénz valahogy megéhezzék a más világon. 

Szépséges leányzók, kik majd meghaltok 
a poézisért s férjhez mentek az első ké
nyelmes barlanghoz: — ez volt az első poéta 
története. 

zönség érzékeny kárára. 
Végre nem közömbös dolog bor

termelőinkre sem, hogy konyak néven 
minden egyéb, csak nem borból készített 
szeszes ital kerül forgalomba. Es ha 
nem közömbös dolgok ezek. sem a kor
mány, sem a gazdák szempontjából, — 
akkor hát tegyenek róla. 

Mádatj leidor. 

Kipattan a bimbó . . . 
Kipattan a bimbó, ha duzzad kebele, 
Pirosan mosolyog harmatos teteje; 
Domborul a kebel, serdül a kis leány. 
Szerelem mosolyog mind a két orcáján. 

Kinyílott a bimbó, most virul javába, 
Nyújtózik, kitekint, ki a nagy világba . . . 
Megnőtt a kis leány, őrző szem hiába: 
Hűvös lombok alatt kedves a találka. 

Reszket a rózsaszál, örömében reszket, 
Kis-méhe-esók«lja-a mézédes kebleW,——— 
Keszket a kis leány, reszket örömében, 
Ott pihen, ott nyugszik rózsája ölében. 

Susogó lágy szellő lengi őket körül . . . 
Szeretsz-e? — Szeretlek! hallik a lomb közül. 
Föl-fűlnyil a kék szem . . . édes mosolygása 
Összeforr a két ajk . . . félénk cuppauása. 

S én nézem messziről; kezelebb is mennék, 
De minek verjem föl a két búgó gerlét? 
Nekem is jól esett, ha senkisem látta, 
Pár csókot hinteni .galambom ajkára. 

H Í R E K . 
Meghívás. A Szombathely-Egyházmegyei l 

Horn. Kath. Tanutó-Egyesület 1909. évi szept. ' 
hó 14-én d. e. 9 órakor Szombathelyen, a 
vármegyeháza nagytermében tartja meg ; 
XXVI-ik évi rendes közgyűlését, melyre ugy 
az alapító-, pártoló- és rendes tagok, mint a 
nevelés- és oktatásügy t. barátai tisztelettel 
meghivatnak. Sárváron, 1909 aug.Jhó— 29-én. 

kolai szünetet adott. — Szeptember 13-an 
d. e. l& órakor a középponti bizottság a 
püspöki Iskolában gyűlést tart,_melyre a bi-
zoltság tagjait ez uton hivom meg. — Jubi-
láris-közgyülésünket a szokott szerénységgel, 
tehát minden fel tünés, disz és pompa nélkül 
tartjuk meg, de délben társasebédet rende
zünk. Akik ezen résztvenni akarnak, azok a 
gyűlés előtt legalább két nappal egy levelező
lapon okvetlenül értesítsék Módly János 
szombathelyi püsp. isk. tanítót. 

Husvizsgálo tanfolyam Szombathelyen. 
Szombathelyen szeptember 9-éri nyílik meg a 
I I . husvizsgálo tanfolyam. A tanfolyam elő
adója ezúttal is Koch Béla kő.szegi állatorvos 
lesz. Az elméleti előadásokat a vármegye
házán, a gyakorlati előadásokat pedig a köz
vágóhídon tartják meg. A tanfolyam ejjy hó
napig tart s csak 15 hallgatót vesznek lel. 

Országos vásár lesz folyó hő 8-án 
Miskén, 21-én Körmenden. 

Aszfalt Sümegen. A Magyar Aszfalt 
Részvénytársaság Sümeg városához igen elő
nyös ajánlatot adutt be. Ebben 8—10—15, 
sőt 20 éves törlesztésre hajlandó a város 
főbb utcáinak gyalogjáróit aszfaltozni. 

Gyilkosság Sarvárot t . Vasárnap dél
után csöndesen beszélgetett Sarvárott Pacho-
csa György sörházában Kiss József, aki a 
tömjén , melletti Eszli-rn»jor-ban béres. Meg
állapodott, nyugodt vérű ember, aki soha a 
légynek sem ártott. Csöndesen beszélgetett, 
nem is sejtve, hogy milyen veszedelem fe
nyegeti, amikor váratlanul belépett a sörházba 
Keszey István 20 éves újonc, a sárvári falu-
rossza.Hires verekedő, vad, duhaj, legény. Erős, 
jöl megtermett ilju, akinek az ereje csak nö
velte önhittségét. Csendörséggel is, szolga-
birósággal is, sokszor meggyült már a- baja. 
Keszey István vasárnap délután már részeg 
volt. Mámoros volt, amikor beállított a korcs
mába két pajtása, Szovák József és Illés Já
nos jársaságában. A duhaj emberek csodála
tos éleslátásával mindjárt meglátta, hogy Kiss 
József a legbéketüröbb ember a korcsmában. 
Oda mgnt hozzá és kötekedni kezdett vele. 
Mikor szavára nem kapott választ, elkapta 
Kiss elől a poharát. Az fölkelt és fizetett, tá
vozott. Elment Rózsa Bálint vendéglőjébe és 
ott leült. Egy fél órával később Keszey már 
a nyomán volt Most már üldözte áldozatát 
Nem tétovázott sokat. Hirtelen felkaüott egy 
széket, Kiss fejéhez-vágta, ugy, hogy a sze
rencsétlen ember az asztal alá esett. Föltá-
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pászkodotl es szinte piputya nyugalommal 
könyörögni kezdett: — Ne bánts, hiszen én 
sohse bánioltalak: Késze] nem tágított. Fel
ragadott egy sörös poharat és fejbevágta vele 
Kisst. Másik két pajtása is rátámadt a békes
ségért könyörgő emberre. Kiss most már 
látta, hogy élete forog kockán, nem könyör
gött hát tovább, hanem előrántotta bicskáját 
és saját vallomása szerint háromszor ellen- '• 
sége felé vágott. A bicska egyszer .egészen ! 
belemélyedi Keszej szivébe. Kiss nem is vélte j 
észre, hogy megszúrta Keszeyt, aki egyszerre j 
megfordult és eliramodott Talán maga is 
csak azt érezte, hogy szúrást kapott egysze-
rüt es jelentéktelent. Keszey hazaszaladt, ] 
valószínűleg valami fegyvert akart magával = 
hozni, otthon azonban összeesett Beszállítót- | 
ták a kórházba, ahol rövid pár |>erc alatt j 
meghalt Horváth István járáshiró jelenlélé.,—Lovj«>»»tla.i-i 
ben Hinrichs Sándor járásorvos és Nagy János ! 
körorvos felbontották és megállapították, hogy j 
a halált a szivet ért szúrás folytán támadt I 
belső elrérzés okozta. 

Mézédes csemegeszőlő, saszella 
és muskotály nemes fajok, postakosa-
ratiként 2 K 80 f, metermázsánként 
kosarastul 42 K, vérpiros paradicsom 
métermázsánként 20 K előleg bekül
déssel, őszi duránci barackot (befőzésre 
remek példányuk) postakosaranként 3 K 
40 f, császár- és szegfű-körtét, rétes
és csemege-almát 2 K 20 f, házilag 
főzött valódi baracklekvárnak kgr.-ját, 
amig a készlet tart, 2 K 40 f, kis üs
tön főzött hamisítatlan barack-konyak
nak 5 kgr-os domyounal felelősség 
mellett 10 K-ért utánvétellel szállítja 
Gyümölcskivitel Csongrádról. 

NYttT-TÉR. 
nem vállal 

r fetítűaígéf 

Badacsonyért . A badacsonyi birtoko
sok értekezletet tartottak, és megbeszélték 

Nyilatkozat 
A >Jánosháza és Vidéke, című lap 

f. e. 12-ik számában egy közlemény jelent 
meg Velter György ev. tanító aláírással, 
melyben jónak látta megtámadni első sorban 

minő módon lehetne a badacsonyi "hegyet és i a z egyhazashetyei róm. kath. hitközséget s 
annak gyönyörű bazaltszikláit a további pusz- u l á n a 3 2 iskolaszék elnökét és a tanítót 
tulástól megmenteni. Or. Magyar Károly elnök 
vázolja azt a szomorú állapotot, melyet 
badacsonyi bazaltbánya részvénytársaság né 
hány évi működésével teremtett. Ma már : 
tördemici .oldalon is dolgoznak. Tudomást 
szeriül Esterházy herceggel is folytatnak tar- I . tudjuk 
gya|ásokat avégből, hogy az neki a badacso- | jelentőségét, 
nyi oldalon í holdnyi területet engedjen al. 
Ezért szükségesnek tartotta az értekezlet ösz- , 
szehivni s védekezést megbeszélni. Güntiier I 
Ferenc, mint előadó ismerteti a banya létre
jöttét, annak szerződését a badacsonytomaji I 
közbirtokossággal. Kifejti, hogy a bánya ma 
már Tördemicen is dolgozik és a szerzendó 
hercegi terület utján Összeköttetést akar léte- j 
sitteni a két aánya között Ezt kell minden t 
áron megakadályozni, mert akkor a bánya a 
badacsonyi oldalon nem terjeszkedhelik és 
előbb-utóbb a tördemici oldalra lesz utalva ] 
Fejtegeti, hogy milyen káros a hegytető meg-

azért, mert március 15-én az állam által 
I e célre küldött nemzeti zászlót nem szellőz

tették meg és végül keserves siránkozásai 
j után a felsőbb hatóság figyelmébe ajánlotta 
j ezen mulasztást 

Tudjuk mi jól március 15-ike nagy 
nem tanuljuk meg nevezett ur-

j tói. De mindig a Ultvény utján haladunk, 
j Tessék tudomásul venni, hogy a nemzeti 
i /.ászlót kitűzni kötelesség április 11-én, 
I augusztus 18 án ö Felsége születése napján 

és aug. 20 án, Szent István király ünnepén. 
I Távol áll tőlünk a személyeskedés és mindig 
' a békességet elhajtjuk, mivel ez szent köteles

ség is. Mégis engedje meg t. Velter lanitó ur, 
hogy megkérdezzem, miért nem szellőztette 
meg ön a nemzeti lobogót aug 18 án. Ta
lán csupa tüntetésből, avagy tahin önnek 
nem is kell tisztelni a királyt? Tetszik-e 
tudni azt a bekezdést! verset: A legelső ma
gyar ember a király, stb. 

De legyen vege á súrlódásnak és éljünk 
békében. Mi megmutatjuk, hogy nem vagyunk 
elfogultak és nem fogjuk a felsőbb hatóság 
figyelmébe ajánlani -ötrtr—~ r r -

Egyházashetye, 1909. szept 2 án 
Bors Lajos 

iskolaszéhi világi elnök. 

Ösztöndíj-pályázat. 
A »Gyarmathy János ösztöndíj«-

alapitvány kijelölő bizottsága a nevezett 
öaztundn-alapilyány egy megüresedett-
helyének (évi 560 K) betöltésére pályá
zatot hirdet. 

Pályázhatnak celldömölki szárma
zású, középiskolába járó, ti kath. vallása 
fiúgyermekek, kik 10 életévöket betöl
tötték, de a 20-at még el nem érték. 

A pályázati kérvényhez, amely a 
bizottsághoz intézve a celldömölki róm. 
kalh plébánia-hivatalhoz f. évi szept. 
hé 20 ig nyújtandó be, a következő 
mellékletek' szükségesek: 

1. Keresztlevél. 
2. Az elemi iskola elvégzéséről 

szóló, illetve utolsó középiskolai hizo-
nyitvány. 

3. Bizonyítvány arról, hogy jelenleg 
hol és melyik iskolába jár. 

Celldömölk. 1909. szept. 4. 
Gácser Jézsef 

plébános, a bizottság elnöke. 

bontása, szőlőművelési és egészségügyi szem
pontból. Azonkívül a borzasztó zaj, melyet a 
községben levő zuzótelep hajnali fél & órától 
este fél 8 óráig folyó munka okoz. elriasztja 
a fürdőző közönséget és a közvetlen szom
szédságban levőknek az ottani nyári üdülést 
lehetetlenné teszi. Többek hozzászólása után 
elhatározták: előterjesztést tesznek a Téerceg-
nek, hogy ne adjon a részvénytársaságnak 
egy tapodtat sem. Átirattal megkérték a ba
dacsonyi kultuszegyesülétet és a Balatoni 
Szövetséget hogy azok őket a bánya ellen 
irányuló akciójukban támogassák. Reményünk 
van az eredményre, mivel a főldmivelésügyi 
miniszter most iratla össze a természeti szép-

' ségeket fontosabb geológiai és turistikai he
lyeket és törvényjavaslatot készül előterjesz
teni ezen helyeknek megvédéséről. 

SertésvéSZ lépett fel Nagysitkén. 

Mindenki tudja, hogy minden vállalko
záshoz olyan szükséges a nyilvánosság, mint 
levegő az embernek.' Az ügyes kereskedő fel
tétlen hirdet! Az élelmes kereskedő hirdet! 
Aki jó árut tart vagy készít: hirdet! Aki ' ol
csó és versenyképes: hirdet! Aki nem teszi 
kockára üzleti érdékeit fukarságból, az hirdet! 
Aki tudja, hogy a hirdetés a legjobb tőkebe
fektetés: az hirdet! Tessék elolvasni lapunk 
mai számában a Magyar fürdőkalauz hirdeté
s é t — határozottan előnye lesz, ha ezen mil
liók által olvasott munkában hirdet! 

Legalább 12 millió ember kezében fordul meg 1910-ben 

a „MAGYAR FÜRDŐKALAUZ" 
vasúton, hajókon, szállodákban, vendéglőkben, kávéházakban, fürdő és nyaralóhelye
ken, szanatóriumokban, gyógyszerészeknél, orvosoknál, kaszinókban. Egyszóval min
denütt megtalálható — ezért a reklám terén nem mindennap kínálkozó kedvező 

a l k a l o m , az ezen nagyszabású munkában való hirdetés. 
A "Magyar Fürdőkalauz" IV. évfolyama 1910. január havában, tehát csak 

egyszer egy évben, szokatlanul diszes kiállításban, mint a Magyar Védőegyesület hi-
hivatalos közlönye jeleuik meg hitelesen igazolandó huszonnégyezer példányban ingyen 
és bérmentve lesz szélkflldve. 

Ezen hézagpótló és nagy horderejű munkát egész éven át a nagyközönség 
milliói olvassak, — a hirdetőnek olyan előnyöket biztosit, amilyent semmiféle más 
reklám által nem érhet el. . 

A.'„Magyar Fürdőkalauz "-ban megjelent hirdetések egész éven át folyton 
szem előtt vannak es akaratlanul is szembeötlenek. 

A „Magyar Fürdőka lauz ' olvasóközönsége vegyes, igy mindennemű áru
cikk hirdetésére kiválóan alkalmas. 

Busás kamatot hoz es országos reklámot idéz elő u „Magyar Fürdőkala
u z á b a n megjelent mindén hirdetés, mert a tapasztalat beigazolta, hogy az eredmény 
oly nagy volt, hogy a hirdetők önként újították meg hirdetési megbízásukat 

v. •/. old. 
m/m 
kor. 

Hirdetési á r ak 
SGxr .'109 /10i 10. 

A hirdetések között: «>— 35— 20— 4 0 -
A szöveg alatt: . 80— 45'— 25"— 55 '— » 
A szöveg közötti színes mellékleten: 70'— 38'— 2 Í — 45'— » 

Kérjük szíves hirdetési megbízását soron-kivüt beküldeni, hogy a hirdetésnek 
még jó helyet biztosíthassunk. 

Telefon 173-17. 

„MAGYAR FÜRDŐKALAUZ" 

ERDŐS JÓZSEF 
Budapest VI. Eötvös-u. 36. 1.9. 

E- » 
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Az összes iskolákban használandó 

ANKÖNYVEK 
író- és rajzszerek, nagy 

r a k t á r a 

DINKGREVE NÁNDOR 
könyv- és papirkereskedése 

Czelldömölk. 

sncKEnriBD-
I i H o m t e J - u t p p a n . 

Legenyhébb szappan bőrápolásra él 
pattanások ellen. 

m» MINDENÜTT KAPHATÓ. « • » 

Bor-spjtók 
Gyümölcs -sajtók 

javított kettős áttételű szerkezetlel, kézi erőre 

—'-retesTwá rrnl ellátva^——.———-

s z ö l ö - z u z ó k , — 
. szölő-morzsolók, 

Gyümölcs-zuzók 
; le^njaliii, legtartósabb, valamin! a le;M lik-niinfe^gbery-ezcn--

kivtil különféle takarmány készilö gépek, s/ecskavágók. répa-

ÓL 7 á g ö k ^ darálók, takarmány füllesztök. valamint járgányok és V î 
közlómüvek. 

Eisenschimmel Ferenc 
és Társa 

gazd. gépgyára és vasöntödéjéből. 
laobiakfM képviselők és ?i-

ssontaUriuitók kerestetnek. 

Központi elárusító Iroda. 

Müichar Ferenc, 
Bacher Rndolf 

Bées m/2 Löwengasse 37. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

z i g H a g g a a a a g i a g a a a a 

Ha férfi-, fiu- és gyermekruhakat akar be
szerezni, ne sajnálja a fáradságot Pápára, ott 

Altmann Bernát az „Angol Divat"-hoz czimzett Pápa, 
Kossuth Lajos-utcza 9-ik szám alatti 

nagy férfl-rnha áruházában 
fáradsága meg lesz fizetve, mert sehol a vilá
gon nem szerezhet be előnyösebben mint ott 

férfi-, fiu- és gyermek-ruhákat, felöltőt, gallért, téli
kabátokat, utazó- és városi bundákat, lábzsákokat. 

L, valamint mérték szerinti 
a 
3 a a a 3 a a a 

a ] a a ^ a a a a a a á s a ^ x i a ^ a a a a a a a a a ^ a a a a a a a a ^ a a a a a a a a a I ú I 

Óriási raktár! Művészies szabás! 

. Nyomatott Dinkgreve Nándor villamer "re berendezett könyvnyomdájában Celfd.imöU 


