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hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Emberbaráti intézetek. rencsétlenek, akik folytonos sötétségben 
sínylődnek—g nem—tudnak—köriiltükin-

ezer magyar vak ne-legyen kénytelen 
az utcára menni koldulni, hanem hasz-. 

A magyar társadalom mindig ki
vette a maga részét abból a nemes 
munkából, melyet szegénysorsu szeren
csétlen embertársaink segélyezésének 
céljából már őseink megkezdettek. 

E nemes munkában, valljuk meg 
őszintén, a magyar királyi kormány 
mindig támasza volt a közönségnek és 
csak a mi' szerencsétlen politikai vi
szonyainkban látjuk időről-időre azt az 
akadályt, amely a társadalom és az 
államkormány tevékenységének útjába 
áll. Ennek dacára örömmel és lelki 
megnyugvással tapasztalhatjuk, hogy a 
szenvedő és szerencsétlen embertársa
ink támogatására mind löhb és több 
oly intézet létesül, amelyek azoknak a 
kezéből a koldusbotot (igyekeznek ki
venni és őket oktatás, nevelés, ápolás 
és gyógyítás állal megmenteni, illetőleg 
a mindennapi kenyér -megszerzésére 
alkalmasakká lenni. Bizony elszomorító 
statisztikai adataink vannak arra,, hogy 
például még húszezer a száma azoknak 
a siketnémáknak, akik oktatásban nem 
részesülnek. Mit szóljunk a vakokról ? 

A mull héten Szombathelyen meg
ható és lélekemelő ünnepe volt a va
kok intézetének, amidőn Ernuszt Kele
men, a nagy emberbarát iránt fejezte 
ki Szombathely városa és az intézet 
elöljárósága mélyen érzett háláját, sze
retetét, tiszteletét és ragaszkodását. Eb
ből az alkalomból közöljük e cikket. 

Már ezelőtt több mint három évvel 
a »Szövetkezés* cimü folyóirat kimu
tatta, hogy Magyarországon tizenhatezer 
vak. bolyong. 

Ennyi ember él közöttünk, aki 
nem láthatta édesanyja mosolygó sze
meit, aki atyjának, édes testvéreinek 
szeiető arcában nem gyönyörködhetett, 
világtalannak született— vagy később 
vesztette el két szeme világát. Egész 
vidéki várost tennének ki ezek a sze-

teni, hogy szenvedéseikre megnyugvást 
találjanak a természet vagy az emberi
ség éleiében" előforduló .más példákon, 
a/.okon. akiket jobban sújtott a, sors. 

Azelőtt ezeket a szererrcsétléneket 
csak az ulca sarkán lehelétHatni,amint 
imádkozva alamizsnáért könyörögtek a 
járókelőkhöz: — Adjatok a szegény 
világtalannak! . : . Itt egy kis leány 
állt vák atyja mellett, ott összetüpörö-
dölt anyóka vezette egyeden fiát s tar
tolta kalapját, ahová könyörületes em
berek filléreket dobáltak. Mert -bizony
ezeket a szerencsétleneket többnyire 
nyomorral is sújtotta a sors. Csak na
gyon kevés olyan* világtalan akadt, aki 
lángeszével fölül tudott emelkedni nyo
morúságán Igaz, volt egy Miliőn, aki 
világtalan létére az emberiséget a 
leggyönyörűbb költeményekkel boldogí
totta. Leányát magához hivta s tollba 
mondta neki költői gondolatait; igy szü
letelt meg az_ »Klveszett paradicsom* 

in/s. munkás tagja legyen magyar ha
zánknak. . 

Bizony, nagyon kevesen tudják 
Magyarországban, hogy a vakokat is 

Jehcl nevelni. Lehel ám! Meg 
J ĵöket tanítani, még irni jg. ol vásni is.. 

Elég hihetetlenül hangzik, de tűvel, irt 
írásukat tapogatva ép ugy el tudják a 
kiképzés után olvasni, mint mi tintával 
vagy seruzával irt írásunkat, i l 

A vakok épen azon iparágak ké
szítményeit tudják jól és gyorsan elő
állítani, amelyekből ina több millió ér
tékűt hozunk be külföldről. . Minden 
versenyt kiállnak azok a cikkek, ame
lyeket a vakok készi'enék-. • Kosarat, 
kefét, harisnyát, lábtörlőt ép -oly szé
pen csinálnak a vakok intézetében, 
mint akármelyik gyárban, amiről min
denki meggyőződhetik, ha a szombat
helyi vakok intézetének megtekintésére 
egy kis időt nem röstel szánni; 

De más téren is lehet a vakokat 
cimü nagy költemény, amely" egy vak kiképezni. A sors mintegy kárpótlásul 
ember költeménye s.igy lett Milton az ; kiváló zenei ér/éket 'átfőtt és ők e ki-
angolok egyik leghatalmasabb költője, váló érzék fejlesztésévél művészekké 

Angolországnak^ volt teljesen vak j válhatnak. Hisz egész vak zenekarokat 
minisztere is, aki világtalan létére nagy [állítanak fel néhol. 
tehetségével erre a legnagyobb polcra 
emelkedett. Sőt mi magyarok is dicse
kedhetünk azzal, hogy voltak Íróink, 
akik vak létökre nagy szellemi munkál 
végeztek. 

De a vakok nagy részének nyo
morban, mások könyörületére szorulva 
kellett átküzdeni sötét . éveiket, mert 
keveset áldott meg az Isten oly tehet
séggel, mint a fölsoroltak. Ezeknek az
után vagy az. utcasarokra kellett menni 
kéregetni, vagy "otthon a szoba zugában 
kellett meghúzni magukat, hogy hozzá
tartozóik vigyék nekik oda a kis táp
lálékot. 

Ma már sok emberbarát, egyesült 
hazánkban arra a célra, hogy ez a sok 

Mikor az emberek ezekre a dol
gokra rájöttek, gondolkozni kezdtek, 
hogy a vakokon lehet, sőt kell is segí
teni. Ezért aztán egyesületek támadtak 
a vakok segítésére és .nevelésére. Ezen 
intézmények közül a legrégibb a Vakok 
Országos Intézete, amely kizárólag vak 
gyermekek nevelésével ,~és tanításával 
foglalkozik. Ezt az intézetet jótékony 
emberek alapították Budapesten s aztán 
az állam gondjaira került. 

De azért a jó emberek számára 
még ma is van egyesület, amely a va
kokat gyámolítja. Ez a Vakokat Gyá
molító Országos Egyesület, mely egye
síti a jóérzésű emberbarátokat, ápolja 
és neveli a vak gyermekeket, taníttatja 
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őket. a hazának dorél; ifiuságot képez, 
gondoskodik a szegényekről, ételt ad 
az éhezőknek, gyógyíttatja a betegeket 
és pihenőhelyet' igyekszik létesíteni az 
aggoknak. Még 1882-ben maguk a va
kok alapították ezt az—egyesületet s 
azóta folyton szelesebb körre terjeszti 
ki munkálkodását. 

Hála a |ó embereknek, ma~~már 
nemcsak a budapesti főegylet dolgozik 
a vakokért és tart lönn öt intézményt 
is, mint a vakokat foglalkoztató intézt-

az azokban tömörült nagy és kö éribirtoknak 
nia elsőrendű gazdasági érdeke, hogy a mező
gazdasági munkásosztalyt.aniiak gazdasági hely
zetének megkönnyítése utján -a további töme
ges kivándorlástól lehetőleg visszatartsa. De 
miután a vármegyei gazdasági egyesületek 
Nyugatmagyarországon e rendkívül fmilos 
feladatra ugy látszik nem igen vállalkoznak, 
célszerű, ha az Országos Széchényi Szövetség 
kötelékében Szombathelyen egy országrészi 
Széchényi Szövetség alakulna és a mezőgaz
dasági munkásosztály mozgalmait aföldmive-
lési kormánynak már kilátásba helyezett leg
hathatósabb erkölcsi és anyagi támogatásával 
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Irányítaná. 

elhatároztatott, hogy 
sülét az újonnan megalakult gazdakörrel es 
Fogyasztási szövetkezetlel karöltve akciót in
dít egy népháznak Sárváron való létesítése 
érdekében, hol a község összes népjóléti in
tézményei: gazdakör, fogyasztási szövetkezet, 
mintagépraktár, tej- és huskimérő, könyvtár 
stb. nyerne célszerű elhelyezést. A népház 
felépítéséhez járni szokott államsegélynek k i -
eszközlésére az érdekeli—testületek gróf 
Balthány Lajos Őexcellentiáját fogják felkérni, 
ki már annyiszor, utóbb az ikervari állat-
díjazás alkalmából is fényes jelét adta annak, 
hogy a köznép gazdasági és szociális érde-
keit mennyire szivén viseli 

tet, a zenészotthont, a tüdőbajos és 
gyógyíthatatlan betegek ápoldáját, a 
vakok betegségéiyző "intézetét és a va
kok önképzőkörét, hanem megalakította 
már a vidéken is négy fiókegyesületét: 
Miskolcon, Szegeden, Temesvárott e. 

Szombathelyen. 
Sajnos azonban, mindezek az in

tézmények még ezer vakról sem tud
nak gondoskodni. Ki gondoskodik a 
többiről, arról a 15 ezer világtalanról? 
Azok várnak arra, hogy minél jobban 
gyarapodjék azon nemes lelkek száma, 
akik meg tudják érteni, mi az: vaknak 
lenni! 

Ami szegény országunkban annyi 
pénz elfogy szeszes italra, annyi pénzt 
adunk fölösleges fényűzésre, annyi pénzt 
elvisznek az osztrák vigécek, hogy né
hány lillérl a vakoknak is szánhatunk. 
Csak évente 20 — 100 fillért adnánk a 
Vakokat Gyámolító Országos Egyletnek, 
sok világtalan könnyeit törüljük le és 
hazánk koldusainak számát kevesbítve 
munkás embereket adunk neki. 

A jótékony adomány nyomán csak 
áldás fakad. 

Gyakorlati gazdasági 
programm, 

a" munkasegyesületek számira. 
Mull. vasárnap nagy számban gyűllek 

össze Sárvár és vidékének mezőgazdasági 
munkásai a sárvari munkásegyesület helyisé
geiben, hogy ezen egyesület legközelebbi le
endőit megállapítsák. 

Eutzbruder János elnök felkérésére De 
l'ottere Brúnó a Nyugatmagyarországi Föld-
mivelök Gazdasági Egyesületének igazgatója 
élénk figyelem közi tartott tartalmas előadást 
azon fontos kérdésről, vájjon gyakorlati gaz
dasági téren miként kell és mily utón lehet 
a munkasegyesületek működését hatékonyabbá 
es eredményesebbé tenni? E célra elsősorban 
egy vidéki központra volna szükség, mely meg-., 
felelő munkaprogrammal és kellő irányítással 
látná el a községi mezőgazdasági munkás-
egyesületeket. E vidéki központok teendőinek 
végzésére, szóló elsősorban a vármegyei gaz
dasági egyesületeket tartja hivatottaknak,mert ' 

A sárvári munkásegylet tagjai azon é j ^ 
tékes tapasztalattal távoztak az értekezletről, 
hogy Darányi Ignác széleskörű és céltudatos 
agrárszociális politikája keretében kellő tö
mörüléssel inily hasznos irányban lehet a 

munkatervnek minden, egyes'panja-rOvid idő^aeaógazdaságimunkásság megélhetésén aöny-

De ez az orszagrészi munkásegyesületi 
központ csak akkor töltheti be méltán pontos 
hivatását, ha oly általános gazdasági és rész
leteiben is gyakorlati munkaprogrammal lát
hatja el a községi munkásegyesüfeleket, mely 

zógazdasági munkásosztálynak ma még mindig 
»ulyos anyagi helyzetének javítására. 

Az ország különböző részeiben levő egyes 
munkasegyesületek működése közben bevált 
programmpontokat, melyek közvetlen anyagi 
segélyt hoznak és csak általánosabb követe
lésre várnak, az előadó a következőkben fog
lalta össze tömören: 

1. Muukáshazak építése. 
2. Kis állattenyésztéshez tenyészállatok 

kedvezményes beszerzése. 
3. A szükséges takarmányttrme-sztesre 

kisebb-nagyobb löldtáblák szövetkezeti bér
bevétele. 

4 Gazdasági és háziszükségletek közös 
szövetkezeti beszerzése. 

5. Téli háziipari foglalkozás meghonosí
tása és készült tárgyak értékesítése. 

0. Bolgár kon y hakertészeti wlep létesítése. 
7. Jó tejnek közös beszerzése. 
8. tlusuak önköltségen való kimérése. 
9. Kenyérnek szövetkezeti kemencében 

való sütése. 
10. Ingyenes jogvédelem. 
Ezen tiz gyakorlati programinpout kö

zül mindegyik községre találkozik egynéhány, 
mely a helyi viszonyok közt aktualitással bir 
s_ melyeknek megvalósítása tényleg szép 
anyagi sikerrel járhat a munkasegyesületek 
tagjai részére. Igy a sárváriak is különösen e 
munkaterv 1., 5., 6., 7. és 8. pontjai iránt 
mutattak élénk érdeklődést, mely programm-
pontokra nézve előadó különös tekintettel az 
elérhető államsegélyre, a részletes felvilágosí
tást és szakszerű útmutatást készséggel meg
adta. 

Élénk vita után és nagy érdeklődés közt 
határozatba ment, hogy a sárvári mezőgazda
sági munkások 100 munkásház építéséhez ké
rik a törvényhatóság közreműködését, a tör
vény által előirt módozatok szerint. Erős 
visszhangra talált a bolgárreodszerü zöldség* 
kertészet terve, melyhez a földmivelésí kor
mány nagymérvű támogatást helyezett k i 
látásba a Nyugatmagyarországi FoUimivelök 
Egyesülete utján. A jó tej közöl 
és a húsnak önköltségen való 
sárvári munkásegyesület már 
munkástagjainak nagy előnyére. 

Végül "De Pottere igazgató javaslatára 

beszerzését 
kimérését a 
is bevezette 

H Í R E K . 
Vármegye! ügyek. Vasvármegye tör

vényhatósági bizottsága holnap, november 
29-én évnegyedes rendes közgyűlést tart, 
mely előreláthatólag népes és élénk lesz,mint 
mindig, valahányszor választás van a soron, 
mert ezer. a közgyűlésen lesz betöltve az 
elhalálozás folytán megüresedett sárvári járási 
főszolgabírói állás és ezen alias betöltésével 
megüresedő egyéb vármegyei tisztviselői ál
lások. - , . , 

Az esküdtbíróság elnökei. A győri 
kir. ítélőtábla elnöke a .szombathelyi kir. tör
vényszéknél szervezett esküdtbíróság elnökévé 
Laky Kristóf dr. kúriai birói címmel és j e l 
leggel fölruhazolt kir. törvényszéki elnököt, 
elnökhelyettessé Horváth Sándor ítélőtáblai 
címmel és jelleggel fölruházott kir. törvény
széki bírót nevezte ki. ' — • - — ™ — 

Mezőgazdasági előadások Székesfe
hérváron. A Fejérinegyei Gazdasági Egyesü
let igazgató-választmányi ülése elhatározta, 
hogy a tél folyamán Székesfehérvárolt intel
ligens gazdák részére gazdasági szakelőadá
sokat rendez a mezőgazdasági kultúra ujabb 
vívmányai köréből. 

Pusztulunk, fogyunk. Csaknem egész 
Vasvármegyében pusztít — legtöbb helyen 
járványszerüleg — a tífusz, a difteritisz, vör
heny, kanyaró; sőt az ország számos vidéké
ről ijesztő hírek érkeznek a nagy gyermek
halandóságról. De a kivándorlás is egyre tart, 
igy mosl arról értesít f i n n ü n k e t lapunk egyik 
baiátja, hogy Székesfehérvár területéről szá
zával hagyják el szülőföldjüket és félő, hogy 
rövid időn belül, virágzó községek válnak 
lakatlanná. 

Határjelzés A földmivelésügyi minisz
ter fölhívta a közigazgatási hatóságokat egy, 
csaknem feledésbe ment törvényrendelkezés 
érvényesítésére. E törvény szerint minden 
birtokos köteles birlokhatárának megjelölésére 
jól látható jeleket fölállítani. Ennek a rendel
kezésnek pontos végrehajtásáról most már 
gondoskodni fognak a hatóságok és ahol hi
ányt találnak, azt a törvény szellemében a 
mulasztók költségére pótolni fogják. 



Vónóczk l eége t t Egy virágzó és fej
lődő községet pusztított el tegnapelőtt a tüz, 
Vasvánncgye északkeleti részen. Vönöck köz
ség tegnapelőtt 61a csak füstölgő romok, el
hamvadt házak szomorú képét nyújtja a né
zőnek. Több száz család, jobbára földműves 
emberek jutottak a tüz következteben koldus
botra. A községben, ahol pár nap előtt nug 
vig és szorgalmas élet uralkodott, ma a szo
morúság és boldogtalansága színhelye. A sze
gény nep most a hideg időben jutott a leg
nagyobb nyomorba. Amit a szorgalmas és 
munkás emberek nyáron nehéz verejtékkel 
arattak, tegnapelőtt a tűznek esett áldozatul. 
Az egész faluban szomorú asszonyok és gyer
mekek jajveszékelésétől hangos. Leégett 25 
la 'óhaz és 60 me"ék-pidet Szemtanuk állí
tása szerint a tűz Bokányi János pajtájában 
ütött ki, de keletkezésének okát senki sem 
ismeri. Az épületekkel egyOtl elégett 10 ser
tés is; egy: gyermek súlyos égési sebeket 
szenvedett. A templom a tovaröpködö zsarát
nokoktól háromszor is kigyulladt, de mind
annyiszor eloltották. A szél által felkapott s 
gyorsan hajtott parazsak Kemenesszentmár-
tonba is eljutottak, ahol egy szalmakazlat 
gyújtottak meg, mely le is égett. A nagy tűz 
pusztításai folytán 6 család maradt semmi 
nélkül; részükre rögtön megindult a segély-
gyűjtés. Segélyre szorulnak még: Dénes I.ajos, 
Nagy Józsefné, Jánosi Mihály, Hári János, 
Ivánkovits János, Reisinger György, Németh 
Dénes, Horváth István és Dénes István. 

Megsemmisített vá lasz tás A varmegye 
közigazgatási bizottsága Magyargencs kép
viselő tagsági választását megsemmisítette es 
uj választást rendelt el. 

Vasntügy. A tervbe veit köszeg-locs-
mándi vasút építési céljaira Kö-zeg városa 
százezer korona hozzájárulást szavazott meg, 
abban a reményben, hogy az előmunkálati 
engedélyt sikerül megnyernie, de a kereske
delmi mimsz'.er azon az" engedélyt nem adta 
meg, mert ez. a vasútvonal benne van a Herbs 
Géza alispán elnöksége mellett alakult, vég
rehajtó bizottság által tervezett uj helyiérdekű 
vasutak hálózatában. — Itt emiitjük" meg, 
hogy a szóban levő sopron-vas-zalai vasutak 
közigazgatási bejárási sorrendje egy ujabb 
miniszteri rendelet szerint nemi változást 
szenved, amennyiben december 10-én d. e. 1 1 
órakor a tárgyalás nem Zalaszentgróton, ha
nem Türjén lesz, második napon pedig Bal
taváron december 11-én d. e. 11 órakor. 

Gépész vizsgálatok A gözgépkezelők 
és kazánfűtők legküielebbi vizsgálatai Sop
ronban december hó" 5-én lesznek a városi 
villamtelepen. Kérvények a kerületi iparfel-
ügyelöséghez: Sopron, Szentgyörgy-utca 20. 
sz. a. küldendők. 

A celldömölki 48 as part ér tekezlete . 
Csütörtök délután értekezletet tartott—a 
48-as párt, amelynek ez idei elnöke Bárdnssy 
Imre felhívta a megjelenteitet nyilatkozat té
telre, mivel a független 48-as párt kettésza
kadt Dr. Porkoláb Mihály, Dr. Heühéssy Élek, 
Tolok Benő és Dr. Marton Adolf (Justh-párti) 
felszólalása után az értekezlet Kossnth mellett 
foglalt állást és ezt a nov. 28-iki gyűlésen 
kifejezésre is juttatja. Végül az elnök tekintettel 
az elfoglaltságára lemondott állásáról. Az ér
tekezlet sajnálattal vette tudomásul és az el
nöki állásra Dr. Porkoláb Mihályt ajánlotta. 

Ak ik az állam kenyeré t eszik. A leg
újabb kimutatás szerint 271.429-re rug már 
azoknak a száma, akik állami alkalma: 
vannak. Ennek az óriási létszámnak csaknei 
a fele, vagyis KI8 ezer, trvas.uttr 
•tánál működik. — 

Féláru vasúti jegykedvezmóny. Ila az 
emberfia vasúton az első (!) vagy inásodu 
osztályon utazik, látja, hogy előkelő allásu 
és vagyonos urak, négy-öt ezer korona 
évi nyugdíjas tisztviselők stb., azután még 
egy sereg .hozzájuk tartozó- családtagok 
szedik-vedik elő bizonyos nyomatékkal kifeje-

j zett kényelemmel arcképes igazolványukat és 
féljegyüket, mig ellenben csuszo-mászó kiske
reskedők, vásározó kisiparosok-—ím 
• nem állami* (talán földönfutó s az állam
ból kitagadott? . . .) tanítók es .nem állatni" 
kérges kezű napszámosok egész jegyet tartoz
nak (elmulatni. A kedvezményesek most is
mét megszaporodtak! A belügyminiszter ugyanis 
intézkedett, hogy az elmebetegek és kísérőik' 
számára tar adassék, féláru vasuli jegykedvéz-

>an_ĵ -meny, akár a be-, akár -a hazaszállításnál. 
1 Es ez az intézkedés sem igazságos. A szeren

csétlen elmebetegeket és kísérőiket ingyen 
engedjék utazni, a féláru jegy kedvezmény pe
dig az egész vonalon szünteUessék be, akkor 
aztán a jegy árát le lehet szállitiani és min
den állampolgár kivétel nélkül olcsóbban 
utaznék és lenne egyenlőség, amit pedig, hej 
mennyire szeretnek hangoztatni! 

Szeszfőzői tanfolyam. A kassai m. kir. 
gazdasági akadémián 1910 január hó 5-től 
20-ig gazdatisztek és szeszgyártulajdonosok 

t február 1-tól április 15-ig szeszgyárvezetök 
' részere szeszfőzői tanfolyam lesz. A tanfolyam 
l célja: megismertetni a résztvevőkkel a szesz-
j gyártás elméletét és a szeszgyártás terén fel-
j merült ujabb vívmányokat, az. ellenőrző vizs-
I gálatok végrehajtását, a moslék értékesítését; 
: a szeszgyár vezetőket elméletileg es gya

korlatilag kiképezni. 
' J á rvány Kenyériben a difteritisz oly

annyira elterjedt, hogy az i.-kolákat is I * 
kellett zárni. 

Fejfájás. Sokat betegeskedett egy idő 
óta a szép Bakácsné nacscsaga. Egy napon a 
férje, Bakács uram, találkozott az utcán házi
orvosukkal, aki mindjárt tudakozódni kezdett: 
•Nos, hogy ér/.i magát a kedves neje ? — 
remélem, hogy már elhagyta az ágyat?!« — 
• Köszönöm a kérdésN — feleli Bakács — 
• annyira már csak van a feleségem, hogy 
fölkelhetett; de most meg gyakori fejfájásai 
vannak; igen mindig a feje fáj.. — .Ugy? 
no majd közelebb meglátogatom.. — .Hiába 
fárad, doktor ur! a feleségem fejfájásán csak 
a masamód kisasszony segíthet egy divatos 
uj kalappal.' 

Az elmebetegek féláron utazhatnak. 
A belügyminiszter a. napokban rendeletet in
tézett a vármegyeJörvényhalöságához, mely
ben közli, hogy az elmebetegek, amennyiben 

I nyilvános elmegyógyintézetbe—viszik^—vagy-
I ilyenből hazaszállítják, féláron utazhatnak a 
! magyarsiUamvasutak vonalain. Ezt a kedvez-
j ményt 'kiterjesztette a .miniszter az elmebajo-
í. sok kísérőire is. 

Innen-onnan. A .Nyugatmagyarországi 
! földmivelök egyesülete. Vasvármegyében is 
' mind-mind nagyobb tért hódit; hogy legutóbb 

Pápócon és Rábapüspökiben is megalakult a 
•• gazdakör s már alapszabályaikat is felter-

; jesztették jóváhagyás végett a,, miniszterhez. 
' — Inta-pusztán egy ökör lépfenében elhullott 
I — Bobán és Bokán torokgyik megbetegedé-
} sek történtek. — Simon János ölbfli gazda 

11 évies fia apja puskáját megtöltötte lőpor-
, ral, aztán addig okoskodott vele, mig az el

dördüli; a szobába sielö anya vértócsában 
j találta kis fiát s hamarosan beszállították a 
; sárvárJJvúlliázbir. ahol nemsokára meghalt — 

Irodalom. Az Aktuális könyvtár (Buda
pest, IV. Veres l'álne-utca l ö d kiadóhiva
talában es Szomaházi István jeles írónk 
szerkesztésében eddig megjelent művek: Re
pülőgépen az ész-aki sarkra — irta: Gadányi 
Zoltán, ára: 1 K 50 t , továbbá: .Kacagó 
szélhámosok' — irta: Cholnoky Viktor, ára: 
'20 f. — A vállalatot melegen ajánljuk olva
sóközönségünk figyelmébe és pártfogásába. 

A 'KaUiolUau HdxiassMonyok Lapja' 
az egyedüli folyóirat, amely nyíltan bevallott 

i . széliemben küzd a nők erdekében és 
első sorban a családi tűzhely Védelmét és 
ezzel kapcsolatosan az égetően sürgős cseléd-
ügy rendezését tűzte ki löladalaiil. Munkatár
sai a kath. Írok legkiválóbbjai es ezeknek 
szociális irányú, oktató és szórakoztató cikkei 
méltán helyet foglalhatnak bármely család 
asztalán. -

Külön rovat tárgyalja a gazdasági és 
háztartási leendők összes hasznos tudnivalóit 
melyekre naponkint szükség van. Az ele
gánsan kiállított lap minden hó 15-én jelenik 
meg, előfizetési ár egész évre 3 kor. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Wei-«-.-
18. sz. alatt. 

Ugyanott van a Kath. Háziasszonyok 
Országos Szövetsége által lölálliiplt >Cri Nők 
Otthona., ahol a vidékről fölérkezö szövet
ségi nőtagok és hozzátartozóik részére Buda
pesten tartózkodásuk tartamára egy szoba 
van fönntartva. E szoba ára egész napi tel
jes ellátással naponkint 7 korona. Néhány 
nappal előbb kell az igazgatóságnál .beje
lenteni. -. 

C S A R N O K . 

Kopott lelirek. 
Irta: Siendáné, D é r ü l Olga. 

. Elegáns, raffinált ízléssel, de nem gaz
dagon berendezett női szalon. Murayné (32 
éves, de' legfeljebb 24 évesnek látszik. Érde
kes, keskeny, halvány arc. Változó kifejezésü 
nagy zöld szemek. Rövid, egyenes orr. Hatá
rozott metszésű, pnha piros száj. Lazán fel
tűzött hullámos barna haj, rozsdavörös ref
lexekkel. Nyúlánk, hajlékony termet, bizarr, 
mandulazöld posztóruhában. Mély althang. 
Kissé ideges mozdulatok.) Szaláncy (35 éves. 
Igen elegáns szőke és jelentéktelen. Azon 
egyének közül való, kiket mindenki megszeret, 
de soha senki beléjük nem szeret. Kinos arc-
kifejezésekkel nézegeti gondosan manicuörö-
zött kezeit Végre felveti jóságos szürke sze
meit Murayuéra.) 

Szaláncy: Nagyságos Asszonyom, látom 
az arcáról, hogy már régen kitalálta, hogy 
nem azért jöttem -ezen szokatlan órában, 
hogy a tegnapi premierről referáljak, vagy 
elmeséljem hol vacsorálnak többen, a Hun-
gáriában. vagy Gentryben. Igen fontos, h m . „ 
kényes megbízatásban jöttem. 

Murayné (alig észrevehető, gúnyosan, 
jóakaró mosolylyal): -̂ Ah, oh, valóban. Hát 
csak rajta! 

Szaláncy (Habozva): Zsadányi Zénó 
nagybátyja meghalt! 

Murayné (fagyosan): fsten nyugosztalja 
Szaláncy: Vagyonát Zenóra hagyta. 
Murayné (k!s redövel a homlokán): 

Reáfért 
Szaláncy (meglepetve nézi Muraynét. 

Kis szünet után): Asszonyom nem hiszem, 
hogy ne tudná, miszerint Z?adányi- a legjobb 
és legőszintébb barátom, kinek nincsenek 
előttem .lilkai. Tehát arról is vau tudomásom 



i . oldal 

ami szivének legnagyobb 
a legnagyobb bánata. 

Murayné (idegesen 
könyöklőjén'!: F.s az . . 

Szaláncy (melegen) 
egymást.' 

Murayné lajkaba hniitii s hosszasan 
gondolkodva nez maga ele. Hirtelen leikapja 
fejét): Látom már, hogy valami igazan leomolj 
ni :,danival»-ja van. Elengedem a bevezetést 
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s egyszersmind 

dobol a karosszék 

Hogy önök szeretik 

Rukkoljon ki vele egyenesen; 
Szaláncy (sértődve 1: Amint kiváltja. Be

mondtam már, hogy Zené nagybátyja" meg
halt s egész vagyonát unokaöcscsére hagyta. 
Sajnos, mindketten tudjuk, Zénó nagyúri mó
don elí s igen sok adóssága van. Ha tehát 

, azokat kiegyenlíti, nem marad neki több, mint 
körülbelül negyvenezer forintnyi töke. 

Murayné; Ez Zsadanyinak épp egy 
évre elég. 

~ Szaláncy fnékünelégédie). fgsza—varr 

rában t)tarhatenyésztes»el pénzt'szerezni, 
láthatja, hogy ezen c-ak nevelni lehel. 

Staláncy: Ez mind csupa apróság. Erős 
férfiakarat legyóz mindent. 

Murayné: Az ám, erős férfiakarat. Hisz 
éppen ez az, amivel Zsadányi nem rendel
kezik többé. Az ő jellemében minden csavar 
meglazult. Nemcsak az idegei koptak ét Ki
kopott a lelke is. Maga a szememre veti, hogy 
ö szerei e-, én neve'i k Dehogy szerel. azaz 

-k4 keede Meg-
unta ezt a Urna életet. Észak-Amerikában vari 
egy régi barátja, aki szintén könnyelmii élet 
után vagyona roncsaival odamenekült s most 
minl.fanner. marhatenyésztéssel szép vagyont 
szerzett. Ezen régi barátja már régóta buz
dítja, hogy kövesse példáját. Zénó reméli, 
hogy liai megmaradt tőkéjét befekteti egy 
farmba, es szorgalmasan dolgozik, igy igen 
gondatlan eletet biztosit ugy magának, mint 
társnőjének. 

.Murayné (meglepetéssel felpillant): Társ
nőjének ? 

Szaláncy (érzéssel): Igen asszonyom 
társnőjének. Zsadányi egész jövőjét az Ón ke
zébe helyezi. íjn elvált asszony, százszor 
mondta, hogy unja életéi, mely volt férje pa
zarlása miatt már nem is egészen gondmentes. 
Határozzon. Ha rászánja magát, hogy elkíséri 
Zenöt s megosztja vele az uj élet örömeit és 
keserveit, ugy ö még ma felel barátjának, 
elintézi ügyeit s mint egy uj, egy boldog em-
Jiér fordít hátat régi éleiének s a régi világnak. 

Engem bizntt meg, hogy ezt önnek 
megmondjam, nehogy önkéntelenül is befo
lyásolhatja hatáiuzatát. Hogy szabadon vála
szolhasson. 

Murayné (hallgat. Arca lágy, mélázó ki
fejezést ölt. Ajkain szomorú mosoly játszik. 
Hirtelen hangos, dallamos, szűnni nem akaró 
kacagásba tör k i ; : Zsadányi mint farmer. 
Pompás! Jllilyen nagyszerűen nézne ki az ő 
nyúlánk, diplomata alakja a nyersvászon
zekében. Blazírt, szőke arcával a gyűrött 
burkalap alatt. Vékony lábaszárain a goromba, 
sáros csizmákkal. Igazán érdemes volna el-

. menni ezért a látványosságérü 
Szaláncy (megbotránkozva): Ön ne 

Gúnyolódik? Ez az ön válasza, midőn egy 
férfi egész életét, sorsát, szerelmét az ön 
lábai elé teszi? 

Murayné (lassankint megkomolyodva): 
Maga nagy bébe ! Megbotránkozik a nevetése
men, pedig ez az egyetlen válasz, melyet erre 
a kalandos propózicióra adhatok. Szegény 
Zsadányi! Farmernek akar menni Egy olyan 
ember; ki, ha nem kaphatja meg a szokott 
illatszerét, hát beteg. Ki még a kabátját sem 
tudja felvenni egyedül Ki nem tud egy lépést 
sem tenni olyan cipőben, mely nem London
ból való Ilyen ember akar negyvenéves ko-

legalabb nfin'Ui!y'. 'mim azt egy olyan nagy 
gyerek, mint amilyennek maga képzeli. 0 tá
maszt keres az ő lelkében, azt hiszi bennem 
találná meg az erőt az uj életre, ha elkísé
rem. Melegedni kivan az én szerelmem lÖzé
nél. (Sóhajtva): Pedig annál megfagyok majd
nem magam is. 
" n ~ Szaláncy: Tehát nem szereti Zénót? 

Murayné: Ő az egyetlen Jét&r^i valaha 
érdekelt s valószínűleg szerelném is, ha lud-
nék vgyáltnlában szeretni. Ha-nem volna—az_ 

(elvesz a kiadóhivatal. 

EE Kiadó= 
\ azonnal egy kétszobás 

íakás. mely áll: k mra, 
konyha és faházból. 

Értekezni lehet: özv. Szabó 
Lajosnénál, Celldömölk, 

i Villany teleppel szemben) 

. . Csodálkozik ? 
ízt hiszi, hogy egy 

.•ii leltem ja obaa konutl 
Pedig ugy van. ügy-
tökéletesen korrekt, rendezett körülmények 
között elő asszonynál az lehetetlen. (Szilajon 
felvetve tejet.) Higyje illeg kedves barátom, 
sokkal több érzést es áldozatot várhat egy 
férfi az olyan nőtől, kinek ő az "ötödik sze
retője, mint attól az asszonytól, kinek ö a 
harmincharmadik ártatlanmflirtje. 

Latja mi mar leauykorunk óta meg
szoktuk, hogy vigyázunk, nehogy valami 
•ostobaságot, csináljunk. Azaz ne engedjük, 
hogy a szivünk megszökjön az eszünkkel, mert 
hál ostobaság volna elszalasztani a jó párlhiet 
egy kis érzelgősség miatt. Ugy-e? Ha aztán 
megcsinált itk/a jo parthjet, ott all a .conve-
nance. nevelésünk, elveink stb., minek újra 
meg kell hozni az áldozatot. 

De megmarad a hiúság és a kíváncsiság. 
Belenézni egy férfilélekbe, kicsit megbolygatni 
a nyugalmát, s ha érezzük, hogy egyik-másik 
esetben a mi nyugalmunk is veszélyben van, 
akkor óvatosan és biztosan lekoppintjuk a kis 
érzelemvirágocskának első rügyeit s még 
örülünk, hogy a mindennapi élet unalmában 
kis emócióra tehettünk szert. A lelkiismeret 
sem'nagyon bánt, mert tiszteieta kivételnek, 
maguk nem is érdemelnek egyebet. De igy 
kopik el a mi lelkünk is lassan menthetetle
nül . . . . 

ügy-e belátja, hogy furcsa kis farmerek 
volnánk mi ketten? Biztosithatom magát, 
hogy Zsadányi nagy szei"ejme__n^ndjárt^ meg
csappanna, ha engem Tkretonruhában látna 
kenyeret dagasztani s megvallom őszintén, 
hogy én sem tudnék lelkesülni egy ízzadlsá-
gát törölgető, kapadohányt pipázó marha-

észtőért. -—" 
Szaláncy (feláll): tehát mit' mondjak 

szegény Zenónak? 
Murayné: Mindent. És hogy estére vá

rom teára. 
Szaláncy (meglepetten): És ön azt hiszi, 

hogy eljön?. • _ 
Murayné: Persze, hogy eljön? Ha nem 

is épen az én kedvemért, de mert megszokta 
ezt a magas támlásszéket, az én. kékvirágos 
csészéimet . . . Tessék? Azt hiszi, hogy ha
ragudni fog? Dehogy fog, hiszen még hara-
godni sem tud szegény. Hisz olyan kopott a 
lelke, olyan kopott . . . 

S Ü Q L Q Q L T V A N Y T 
ne régyen addig, mig az aianli telepről ár
jegyzéket nem kér, mert ezen telep a kö-
zön.-eg elősegítésére alakult és oly olcsó 
áron lehel oltványt avagy más egyéb vegz-
szőt beszerezni, hosy más lelép ezen árak-
kai nem versenyezhetik-. Az árjegyzék sok 
hasznos tudnivalót tartalmaz és ingyen, 
bérmentve küldetik, aki c imét . tudatja. 

C i m : 

SZŰCS SÁNDOR FIA 
s7,('lő-iltvAnyteIepcnck fiökjnCzclioömolk (Vasm.) 
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MINDEN 

CEMENTFOGYA ZTÓT 
tisztelettel fe lkérünk, hogy 
portland és román cement-
szükségletének 1910. évre 
való fedezése e l ő t t aján
latainkat a saját érdekében 
bekérje, mert a fenti cikke
ket bármely gyárnál is elő-
— nyösebben szállíthatjuk' — 

KLEIN MÁRKUS FIAI 
cementnagykereskedök é i 

a Magyar Vulkán cementgyár részv.-
t á r i á i i g selyp! gyáriinak dnnántnli 
— vezérképvlselöl, SOPRON. 
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LiUomteJ-ssappan. 
Legenyhébb siappan bőrápolásra és 

pattanások ellen. 

m»MINDENÜTT KAPHATÓ Om 

Nyomatott Dinkgreve Nándor villamerőre berendezett könyvnyomdájában Celldöiriöl:,. 


