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Dr. Osüly Lajos a parlamoitben
A képviselőházat f. hó 23-án
meg

nyitották

ünnepélyesen, mely aktusra egybe-

sereglettek az ország minden
az újonnan megválasztott
czelldömölki

kerület

részéből

képviselők. A

képviselője

Dr.

Ostffy Lajos f. hó 21-én utazott Buda
pestre, hol megjelent pártja értekezletén,

* mely őt pártjegyzővé választotta. 23-án
jelén volt a képviselőház

megnyitásán,

mikor nemcsak a saját pártja, a Kossuthpárt, hanem még Justli Gyula és gróf
Batthyány Tivadar, továbbá a munka
párti képviselők is meleg szeretettel fo
gadták.
Ezen pártkülönbség nélküli szeretet
teljes fogadtatás keveseknek jut ki és
biiszkék lehetünk "rá, hogy éppen a mi
ritka egyéniségű képviselőnket érte ez.
Akik különben Ostffy Lajost ismerik,
egyéniségét, kiváló tulajdonait értékelni,
a munka emberét és a mások iránti
tevékenységet megbecsülni tudják, —
azokat éppen nem lepi meg á minden
lépten-nyomon megnyilvánuló ováció. —
Folyó hó 18-án a szombathelyi pre
montrei remi adott tiszteletére ebédet.

Egy magyar munkás
.
Amerikában.
Egy Amerikába szakadt derék magyar
munkás: Honigschlegel János egy. irott füzet
ben összeállította amerikai élményeinek s
tapasztalatainak leírását és pedig oly ügyesen
a közvetetlenséggel, hogy érdemesnek tartjuk
e füzetből n é m e l y részt bemutatni o l v a s ó 
inknak.

«k mUmtáSk

egyszer s

mindenkorra a rend állandó

vendégéül invitálva meg ót, —
rajta kivü! a

melyen

szombathelyi közélet e l ő 

kelőségei vettek részt.

•

Mindezekből látható, hogy a tiszte
lők, hivek é s

barátok lelkes hangulatát

és tüntetését

képviselőnk mellett,

-nem

xavaBja meg a már már hirhedetté

váló

petitió sem.
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a atMUctni réaat illető köxietnénye
• per, rilletékek.

nak, egy

Deák Ferencnek a meghatott

ság olyan
mely a

nemét

idézi

bennünk e<ő,

legbensőbb esztétikai'

hatással

rokon:

mivelhogy annak komolysá

gáról és lehetetlenségéről meg van g y ő 
ződve minden józan ember.

Ne politizáljunk!-,

E s valóban, ha a szépnek
tes kifejezését keressük ez
tevékenységben, ugy

tökéle

államférfiúi—

ne gondolkodjunk

a közéletnek azon külső formáira,

me

lyek önálló művészi értékkel bírhatnak,
a' politikai irodalomnak és szónoklatnak

virágaira: ezek is tehetnek szolgálatot,
mert a forma szépsége többnyire viszszahat a tartalomnak "emelkedettségére:
de a lényegét ezek nem képezik. Az
igazi szép az államférfiuban élete miivének azon egyöntetűsége, mely az al
kotások sokféleségébe egy következete

Szabad nemzeteknél, ahol a veze
tés nem parancsból áll csupán, hanem
fó'eg a vezető egyének erkölcsi, minőj^ége álszáll az egész nemzetre, a poli- sen vallott erkölcsi alapeszmének ren
• tikai jellem a legelső és a legszüksége dező erejét viszi be és egyéniségének
sebb államférfiúi tulajdonság. Azért az a nyugodt önzetlensége, mely meglántorodás nélkül irányit minden erőt
I veszi körül a népek egészséges ösztöne
egy magasabb cél felé. A valódi eszté
| a kultusznak egy különös nemével azon
tika a politikában, az igazi műremek
• nagyok emlékéi, kiket magas erkölcsi
az államférfiúi életben ugyanaz, ami a
| felfogás tüntet ki. Egy Arislidesnek.
legfőbb erkölcsi jó és a nemzetnek leg
j egy Cincinnátusnak, egy Washinglondrágább kincse: a politikai jellem.
*) Dr. Vilyinak. a .Muraszombat és Vidéke,
jeles munkatársának e cikkére fölhívjuk a figyelmei

tudja, hol nem; ezenkívül minden forgalma
sabb utca sarkán vannak ujságárus-bódék, a
hol cukorkát, limonádét és természetesen
dohányt is árulnak.
Négy hétig egy nyersbőr-raktárban dol
goztam, liz dollár heti fizetés (hat napra) és
tízórai munka idő mellett. Tudniillik a vágóhidrol az ily raktárakba szállítják a friss
nyersbőröket és itt sózzák be, osztályozzák,
viszik a bőrgyárakba. A munkánk abból állt,

hogy egy körülbelül hat negyszögméter nagy
Az Egyesült-Államok területén — irja ságú helyet ily nyers bőrrel beterittetlünk. s ó v a l
Honigschlegel — kisiparosnak üzletnyitáshoz behintettük, vízzel (kannával) belocsoltunk —
nem szükséges.hatósági engedelem; asztalos, utánna ismét egy sor bőr és viz; és igy to
szabó, bádogos,'borbély stb. — ha van pénze vább ismételve; egy-egy ily helyre kétszáz,
é s hajlama — minden bejelentés nélkül nyit ötszáz-hatszáz bőrt raktunk egymás tetejébe,
hat üzletel. Szintúgy nem kell engedelem az az igy maradt huszonnégy-harminchat óra
étkezőhoz vagy kávéméréshez (persze szeszes hosszat, azután osztályozták, egyenként össze
italt nem szabad árulni) vagy kiskereskedéshez, göngyölítettek, kötéllel átkötötték és a vasúti
sem pedig dohány-, szivar-, Cigaretta-eladáshoz, ' kocsiba rakták.
mert például dohányt, szivart, cigarettát lehet
Miután a munka csökkent, tizennyolcad
vásárolni gyógyszertárban, szatocsboltban, ét magammal elbocsátottak bennünket március
kezőbon, borbélyüzletben, szel,.nban,(vendéglő),
közepén. Ez időtől május régéig mindig mán
kávémérésben, divatáruüzletben, meg a jó é g
kat kerestem, eredménytelenül — noha haj
;
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Ezeket a fundamentális igazságo-

landó lettem volna bármily munkát elfogadni.
Sőt hiába volt

is, hiába

az

újságban

való hirdetés

hirdettem i angol és német lapban),

hogy egy erős, egészséges harminckét éves
fiatalember, a ki beszél magyarul németül,

csehül, tótul, némileg angolul, bármiféle mun
kát keres — az egész eredmény azuplt, hogy
az úgynevezett német, angol iskolák prospek
tusaikat kü'dözgetlék címemre. Bizony, mi
tagadás benne, ez idő alatt bőven kijutott a
koplalásból, mert mi másnak nevezhető az,
midőn épgyomru ember minden huszonnégy
órában egyszer eszik, akkor is csak reggelit
(kávét kenyérrel - ezt is hitelbe). Igaz, ebé
deltem is néha, vasárnaponként ha valamely
ismerős család beinvitált, csakhogy az rit' án
fordult elő,- mivel ha hívtak is, akkor sem
mentem bárkihez, mivel meggyőződésből gyű
lölőm sz alamizsnái, mely az emberi Önérzetet
. érti. E dologban csak az akkori szobagazdám
mal tettemkivételt, mivel meg voltam győződve
arról, hogy ő nem alamizsnát akar adni,
hanem "kötelességérzetből tette, hogy többször
ónként meghívott .asarnap ebédre, — sőt
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kat egy nagy államférfi mondta egyszer,
nem is olyan régen.
S ha ily eszményi szemmel né
zünk bele az idők forgatagába, akkor
a felébredő lelkiismeret parancsa har
sányan dörgi be *mindenségbé: Uraim,
ne politizáljunk sokat!
Nem merem azt mondani, hogy
ne politizáljunk. Hisz nálunk a politika
ócska jelszavai megmételyezik a társa
dalom fejlődését, nálunk egy politikai
párt rögeszméje sokszor képes a társa
dalom házába az égő csóvát is beha
jítani.
Ha látjuk napról-napra, aminthogy
látnunk is kell, hogy a politika mezeje
az, ahol a kétszinüség ügyesen lavírozni
tud. ahol az elvtelenség sokszor gradus
a Parnassnshoz, ahol a társadalom legértéktelenebb elemei, egyszerre súlyos
tényezőkké válnak, ahol a siker meg
lepetésekre, hazug, soha be nem vallott
jelszavakra van bazirozva, akkor a tár
sadalom komolyan gondolkodó tagjának
meg kell keresnie és találnia az igazi
teret a becsületes törekvések érvénye
sítésére.
A magyar társadalom beteg, meszsze mögötte áh yt-nyugati társadalom
nak, a nálunk még agyontisztelt eszmék,
intézmények másutt már porba dön
tött bálványok. A nép tanulatlan, a
nyugati eszmék visszapattannak róla,
az analfabéták nagy száma égbekiáltó
szégyenről számol be a kultúra csata
terén. S ez a kulturállanság, ez a ma
radiság egy keserű vád azok ellen.akik
a népet csak politikai heccekre hasz
nálják ki, akik a békés munka idején
nem törődnek a néppel.
1

hétköznap, ha hazajöttem, mielőtt ők vacso
ráltak tolna, noha csak keltőjük részére
főztek, inkább ők nem laktak jó!, csakhogy
nekem is juttathassanak a vacsorájukból.
Ennek az volt a következménye, hogy csak
este hét órakor mentem haza, hogy ezt a
jélékonykodásl is elkerü'jem, mivel lakásáéit
és reggeliért úgyis másfél dollárt kell fizet
nem — ha majd lesz miből!
Ilyen táplálkozás mellett reggeltől estig
az utcán szaladgálni, ázni és f i z n i mellelte
— nem valami l.ellemes szórakozás, dé ezen
ugy sem segilhet semmiféle sopánkodás, mivel
az itteni tái-ada'mi berendezés olyan, hogy
ha a munkás többel termel, mint a mennyi
a kereslet, akkor etjsze.tien kiteszik az utcára.
Igaz ugyan, hogy kis<é furcsa logika, hogy
a munkás azért kénytelen nélkülözni, mert
sok a fölösleg, .
Május Utolsó' hetében találtam munkát
egy szalonban (vendéglőben), a hol tíz napig
dolgoztam (déli 12 lől éjjel 12 óráig) egy
döüár napibér, ebéd és vacsora javada mfzás
melleit. De mivel a törz<vendéeek csupa
:

A mi járásunk társadalmának nem
ban állnak a levegő birodalmának erőivel,
zeti és kulturális missziója van. Ezt a
de a siker már nem lehet kétséges.
missziót nem a politika változatos szín
A levegő meghódítása, leigázása
házában kell betölteni, hanem a társa eddig álom volt, ma már valóság IGsak
dalomban. A politika felvethet strébere még néhány évvel ezelőtt is az egész
ket, felszínre dobhat értéktelen eleme világot óriási szenzációként járta be a „
ket, de a társadalom erős, progresszív hír, ha valamelyik léghajósnak, vagy
aviatikusnak sikerült rövid ideig a leve
eszmékre megérett munkásokat kíván s
gőben maradni és léghajóját vagy aeropaki itt megá!lja helyét, aki itt betölti lánját jól-rosszul kormányozni. Ma már
hivatását, áz az igazi férfi, nem a versenyre is kelnek a levegő hősei egy
korcsmagözön táplálkozó üres, nagy mással. A léghajótól nem lehet eltagadni,
hogy a mai napig a. levegőben való
hangú száj hős.
' 'L. .
maradása biztosabb a repülőgépeknél,
Induljon meg végre ebben a járás de előállítása tetemes költségbe keiül,
ban is a selectió, a jók, a nemesek, a kormányozni — terjedelmes vodánál
gondolkodók kiválása s akkor meg fog fogva' — lehetetlen és könnyen a szél
indulni a nagy nemzeti munka a hala játékává válik. A repülőgépet a pilótája
dás, a kultúra jegyében. S akkor el oly biztosan kormányozza a légben,
fog hallgatni megint a politika s meg mint a soffőr az automobilt az ország
úton. Elkészítése aránylag kevés pénzbe
indul a nagy tábor, melynek katonája
kerül, mert inig Zeppelin 3 . léghajója
mindenki, aki dolgozni akar a magyar közel 2 millió koronába került, addig
kultúráért, melynek nem lesz más el egy repülőgépet 25-30.000 koronáért
lensége, mint a súlytalan, hazából, de bárki is kaphat. Ezen általános vonat
kozású jelekből láthatjuk, hogy a jövő
nem a hazának élő politikus!
légjárója nem a nehézkes léghajók, ha
nem a karcsú aeroplánok lesznek.
IS'
A repülőgépek kétféle típusát kü
lönböztetjük meg: monoplán és biplá
A repülőgépversenyekröl.
nokat. A monoplán — általános alak
Azok az eszmék, amelyek 1 — 2 jában — egy óriási madár vagy s ilaévtizeddel ezelőll még csak fantasztikus kötő képét nyújtja, mig a biplánok ma
regények tárgyai voltak é s amelyek a gasban egy nagy skatulyának lát.-' inak.
jövő talán be sem teljesülhető álmainak A monoplánnak egyetlen sikban elren
látszottak, ma már nem problémák dezett .vivőfelülete" van és ez kél. t.
többé. Az 1910. esztendő nagy szerep i. jobb és baloldali szárnyra o.s-:'ik,
nek lesz kiinduló, óriási átalakulásnak amelyek közölt foglal helyet a gép utasa
kezdőpontja a haladás világtörténelmé is. A monoplán teste egy erkélyt alkotó
ben. Korunk valóia váltja a zseniális hosszú orsó: az erkélynek a mels:<ete
Verne Gyula álmait. Az »Ulazás a alul derékszögű, hátul pedig'há'oms .ógü.
holdba < és az > Utazás a föld közép A biplánnak két vivőfelülelé van é 3
pontja felé«', ha még kissé szokatlanul egynémely fajtának az aUó felüe'e
hangzanak is, de már mégis komoly össze van vászonnal vagy pergamenttel
témáivá kezdenek válni a gyakorlati kötve a felső részével. Testét drótháló
tudománynak. Az emberi erő, a tudás kapcsolja a kép úgynevezett farkához.

kisebbszerü tolvajból és professzionátus kol
dusokból á Itak, a verekedés, késelés napiren
den voll. Esténként a feleket szétválasztani
és kidobni szintén az én teendőim közé tar
tozott és egy ily alkalommal majdnem a
ba'sTeraemet szutták k i ; késsel arcul szúrlak,
egy centiméternyivel lejebb a ba'szemem
a'att. Tehát elhagylam ezt a helyet is.
Június 15-én kaptam ismét munkát, az
úgynevezett magas vasútnál. A pályatesten
dolgoztunk: a síneket cseréltük ki. Fizetés egy
dollár hetvenöt cenl, tiz ó.ai munkaidő mel
lett. I u másfél hónapig dolgoztam
akkor
elbocsá látottak beriü-ket; az uj munkásokat
tudin-llik ejöbb boc-atják el, mint a régieket.
A máffél hónap r'ait sikerült adósságom
rendezése és maradt még ti.enegv dollér
lié»zpenzem . . .
Ilyen a munkás
Amerikában. *

sora

ideál, a gazdag

Ezen kétféle típusú, de különféle
szerkezetű motorral rendelkező és ki
sebb eltéréseket mulató repülőgépek
alkotói, pilótái keltek egymással ver
senyre a most folyó repülőgépverse
nyekben. A versenyek tere a Budapest
melleit elterülő Rákosmező, amely azelőtt
a lovasságnak szolgált gyakorlóhelyéül.
A pálya belső átmérője több három
kilométer hosszúságnál,szélessége ugyan
annyi. A pálya nézőtere 200.000 embert
képes befogadni, tehát egys ei re többen
férnek el benne, mint a vármegye egész
lakossága, beleértve a csecsemőket is.
A pálya belterületén a különbö ő he
lyek közöli a rendezők automobi'okon
és lóhátorr lartiák fenn a közlekedést.
Szinte egy egész külön városnak latsak
a hangárok csoportja. Ezen hangárokban
vannak elhelyezve a repülőgépek.
A hangárokhoz legközelebb a födölt
tribün áll, melynek közepén a magyar
címerrel ékesített udvari páholynak ad-_
tak helyet. Előtte széles térség, melyen—
föl és alá sétálnak a nézőa, akik épp
oly érdeklődő figyelemmel ki-ér'k a ne0
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vezeles sporteseményt, mint a fényes
közönséget éa a szebbnél-szebb loi'éltokat, A pazar és kapui aló toilettek e
jegye;.ie'meg szellemein egy us.isiró.
hogy nemcsak igen i/.lé.-esek, lianeJh
alkalomszerűek is, inár I . i. azért, inert
igen légnemüek.
Gyönyörű szines kép, melynek
tompa moraját egy pillanatra felfüggeszti
Paulhati gépének a sl rth.lyie'való kiguritása. Egy-két perc és már lent repül
a magasban és a fejünk felett felhang
zik a motorok pokoli kaltogisa a lég
csavarok éles berregése. Egy pilla .atra
mintha mindenki visszafojtaná lélegzetét,
hogy jobban gyönyörködhessék az em
beri elme fényes diadalában. Hogy mi
ez, mit gondol, mit érez az ember,
amikor a szárnyas madarat hirtelen a
levegőben — hátán az emberrel —
felrepülni látja, arról már nagyon sokan,
nagyon sokat irtak és én mégis azt hi
szem nf.m eleget, nem hiven. Azt látni,
a fenséges gyönyört csak élvezni lehet,
de hűen leírni nem.

minden''oldalról körülzárt óriási pajtá
im,, hasonló épület, amelyben egy re
pülőgépet helyeznek el. Rendkívülien
vigyáznak ezen íaalkolmányokra, mert
nagy összesre vannak biztosítva a gé
pek és felnek a lü-ílől A dohéi yzás az
egész terű eien ti'us. Ai elsfl hiin»jirhan,
mely nyitva volt, találtuk Zsélyi Aladár
összetört gépét. Elhagyva hev.-rt.ek a
roncsok, míg gazdájuk egy szan.üoriumban élet-halál közt Irb'g. A túloldalon
indulásra készen ál. .ie Laroche bárónő
biplánja. A gépészével beszeigeltünk,
mígnem int az első női aviatikus és
gépe már gördül a starthelyre. Szomo
rúan nézi a hangárban a készülődése
ket Frey André, aki a közönség közé
esett és kinek a gépe összetört.Latham,
a többszörös milliomos francia, kit hon
fitársai >viharmadár<-nak neveztek. Pá
niban, a London-Manchesteri ut győz
tesének hangárjai üresek, csak egy-egy
montőr gubbaszt a benzintartó mellett.
Ők most is fenn vannak a levegőben.
Rongier, a Voisin gépek leghíresebb
pilótájának hangárja következett, 2—3
Alig néhány perc múlva már a
mechanikus dolgozik a gépen. Majd a
levegőben van Latnam, követi Wagner,
magyarok gépet tekintettük meg.Kutassy
Illner. de Laroche s többen. Mindegyik
gépe egy'ikeTrzj^ddigrkonstruált legszebb
fölörelvése a másiknál biztosabban,
repülőgépeknek, sajnos azonban nem
gyorsabban, magasabban repülni. A leg
tud repülni. Szatke, Cseime'y a pályán
nagyobb tudásukat vis ik a versenyzők
gurulópróbát tartanak. Herceg, Székely
a küzdelembe és bátran áHiíhatjuk.hogy
Adorján hangárjait zárva találjuk.Jaritz
a budapesti versenyek döntően járulnak
gépénél csatlakozott hozzánk montőrje,
majd hoz-.á az avialXa fejles léséhez,
ki á gépek különfélt: szerkezetét igye
légi jármüveknek bidonság és gyorsa
kezett megmagyarázni. Megnézi ük aztán
ság tekintetében va'ó tökéletei.biteséhez.
BHovuc'c, Amerigo, Chavez, Engelhardt,
Az ember fe,e fölött oly nyugodt biz
Paul bip'.'nait, Wagner, Etrich, Wientonsággal s--águldnak a repülömasmák,
cier. Monligny gróf é*. P.schof monopa gépek tn'nromó többsége a megbíz
lán,'ail. Közel kél óráig időztünk a han
hatóság akkora fokát tanúsította, hogy
gár városban, a kijáratnál egy pilóták
az előfordult néhány sa nála^os esemény
ból álló izgatottan tárgyaló csoporttal
ebből semmit sem von le. A vasút
találkoztunk, kik közül az egyik kérdé
tökéletes, az automobilt is annak tart
sünkre elmondja, hogy az ügyeletes
juk, mégis hány szerencsétlenségnek
rendőrtiszt félirta de Laroche bárónét,
les/nek okozói. Mtérl ne bizhatnánk
mert a hangárjában cigarettázott. Meg
tehát az aeroplánokban !
köszöntem egy tapintatos kézszorítással
Az az érzés, amely betöltölte lé a montőr magyarázatait, aztán őköszönt
Elhagyva az óriási fabódékat, a
nyemet akkor, midőn az első embert
láttam a levegőben repülni, később — versenypályára mentünk. Noha a nap
mintha eloszlott volna. Most rrár tucat már jó alászállt, még mindig 7—8-an
szelték a szédületes magasságban a
szám latiam a repülőgépeket, szinte
levegőt és addig le sem jöttek, míg a
hozzászoktam a gépmadarak kerep'ő
verseny végét jelentő ágyúdörgés el
kattogásához, a körülöttük levő levegőt
nem hangzott. •
betöltő benzinszaghoz, már nem tartom
túlságos szenzációnak, amit ezelőtt 1 — 2
Rágendorfer
Samu.
évvel még csodának tartottam volna.
Amint a gyermek, a még oly ritka já
tékszert, épp olyan könnyen szokja
meg az ember a csodákat. Hogy a
fejünk fölött ma ijzen repülnek, azt ép
ugy természetesnek találjak, mint mikor
mellettünk tíz autó halad el.
Egy nap alatt én is hozzászoktam
a csodához s mig' a pálya belsején uta
sokkal terhelten röpdösnek, addig kü
lön igazgatói engedélylyel a hangár vá
ros megtekintésére indultam egy tol
mácscsal. Erős katona és rendőr kor
donon kellett keresztül mennünk, míg
bejulotlunk a pilóták birodalmába. A
hangár mindegyike deszkából épült és

ügy-e meobocsátod nékem . . .
Nem törődtem, hogy Holnap
Én rám jót, vagy rosszat hoz majd,
Csak a -Vd-nak éltem;
Mit bántam, hogy a tövis szar,
Vagy az ólamra virág hall,
Mindegy volt az nékem.
Csöndes éjjen fénylő csillag,
Virágok között az illat
Nem érdekelt engem;
Sohse tudtam mi az élet,

*

Csak mióta szivem éled'
S álmodik a lelkem.—
Ugy-e megbocsátod nekem
Minden bűnöm, minden vétkem
S nem itél.-z el ennem,
Hogy idáig balga hittel,
Vágyak nélkUI, llres s z í v v e l
Senkit sem szerettem.
Egykedvűen róttam eddig
A napokat valamennyit
Egyiket a másikra.
Te voltál a mentő angyal,
Aki jóságos szavakkal
Hi rt a jobbulásra.
Tőled tanultam szeretni,
Földön boldogságra lelni, - - Hinni és remélni;
A te szemed
párja
Gyújtotta a szivem lángra
S megtanított élni '
A'oed* Pál.

... A divat.
-

A divat Ojság-ból.

-

Szóljunk most kissé részletesebben az
ugynevezet >lelátyolozásról< és annak célsze
rűségéről. Hiszen eddig inkább arról beszéltünk,
milyen nagyon drága ez a mostani .egyszerű,
divat, pedig van annak célszerűsége is, külö
nösen a nagyon meleg nyári időre szánt
ruhákon. Nagron divatosak lesznek a mosó
és hímzett ruhák. Ez utóbbiakat leginkább
lyukacsos és madeira-himezésből készítik,
amihez aztán résznek szegélyezett batisztot,
vastagon hímzett galonokat és a nagyon ele
gáns ruhákba csipkét is illesztenek. Az oly
uv.ikran emiitett >fátyolozást< ezeken a ru
hákon is alkalmazzák és bár egyelőre kissé
f írcsának tetszik fehér ruhán a szines borítás,
mégis hamarosan megnyeri ízlésünket a szinhatásának sajátos szépsége, mellyel tompítva látjuk az erős fehérséget A Divat Djság mai
számában láthatunk ilyen öltözéket is, melyen
a felső ruha szintjátszó markizettből készült
Ezeknek a felső ruháknak a formája
lehetővé teszi hogy az egészen különálló
ruhadarab legyen. — A szoknyát és a derekat,
melyhez rendesen hozzá vágják az ujjakat,
egyszerűen övvel kötik össze. A »fátyolozáshoz« semleges szin illik leginkább, melyet
aztán többféle ruha fölött is lehet viselni
Akinek például tavalyról van egy hímzett
prenszesz és világos mintázott fularruhajai
mind a kettő fölött viselheti egyugyanazon
fátyolfelsőt
J
km ha ezek a felső ruhák nagyon
csábítanak is az utánzásra, hogy az, ami még
nagyon jó.ujból divatossá lehessen,mégiJ csak
akkor tanácsolhatjuk a réginek az ujjal való
célszert egyesítését, ha egyébként a ruha
szabás nem ellenkezik nagyon a divattal Az
olj nagyoMtasdvelt színes felső, illetve fátyolbluzok is nagyon tetszősek, de azért nem
lehet minden bluz fölött és minden szoknyá
hoz viselni, mert a felső blúznak meg kell
egyeznie színben a szoknyával; szintúgy te-
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kiméitől kell lenni az alsó bluz színére:
törokminlás szövetből, mintázott fulárból,
izél mintás anyásból stb.-ből készült-e sima
fehér vagy hímzett baüszt, fehér selyem vagy
tüll, vászon- vagy nyersselyem szoknyához
mindenféle szinfl felső bluz megfelel, mely
egyben illik a viselője arcához is; tengerpartra
például nagyon tetszetős a piros borítás.
A Divat Újság mai számában látható
néhány ilyen felső bluz, melyek könnyen
elkészíthetők. Jellegzetes ezeken a blúzokon
a szabad nyak s a félhossza, hozzávágott ujj.
Feketében az ilyen bluz nagyon célszerű
gyász- vagy félgyász-ruhákhoz; alatta fehér
vagy világosszürke blúzt viselnek batisztból.
kínai kreppbfll vagy selyemből, de az utóbbi
nak mindig mintázottnak kell lennie. Nagyon
divatos a figyöngydisz. Hogy a fehér blúzok
nak a borítás alatt is csak olyan kifogásta
lanoknak kell lenniük, mint anélkül, azt talán
említenünk sem kell.

S abból születik tán dala.
S keresi ott ha elverődnek,
Édes fiam, szeresd a földet !
Ki a mezőre, a határba,
Ha Istent látni akarod . . .
Tündöklő fényes sátorába
Nem látsz egy festett csillagot.
Ott lesz igaz hivő belőled,
Édes fiam, szeresd a földet!
Hanem, ni ! . . . künn zord szélvihar zug,
Hegrázza keskeny ablakunk . .
Imára édes kis fiacskám:
Áldott a tűzhely, hol lakunk ! • . . . .
Az is paránya honi rögnek,
Édes fiam, szeresd a földet !

H I R E K.

,
•

A Divat Újság minden hónapban kétszer
jelenik meg. Elöfiizetési ára nagyon olcsó:
negyedévre postán való szétküldéssel, két
korona husz fillér. Előfizetni legcélszerűbben
akiadóhivatalba intézeti postautalványon lehet.
A Divat Újság kiadóhivatala Budapesten, VIII,
Rökk Szilárd utca 4. számú házban van.

Szeresd a földet.
Ina: TarcsafalTi Alkart
Utial lik. IfssfaM-taatté.
Jer, jer fiacskám — kéz a kézben,
Jer a határra, zöldbe ki
És álmodozzunk, álmodozzunk,
A szív az álmot szereti . . .
A cél mi messzi, messzi tőled,
Édes fiam. szeresd a földet!
Meg lelked olyan üde, tiszta,
Mint illatos tavasz-virág,
Ne bánd, ha bércre, völgybe szállott
S ringatja oll a lomb, az ág,
Köszön a dűlőn elmenőnek,
Édes fiam, szeresd a földet!
A nap mosoly, hogy annyi élet
l'ezsg, forr a természel ölén,
Reményvirágok, hajnalalmok
Hej, egykor én is öntözém,
Hol zsenge álmaink szövődnek,
Édes fiam, szeresd a földet!
Bogárka cirpelő danája,
Dicséri minden porszemét.
Fészekrakó tavaszra, nyárrá
A sriv elhirja Istenét
S hű dalosok egekbe törnek,
Édes fiam, szeresd a földet!
S ott, ott, ahol áldás fakad föl,
Hová az ekevas hasit,
Szótlan haladni, könyezetlen,
Fiam, látlál-e valakit? . . .
Érett kalászt, meg puha zöldet?
Édes fiam, szeresd a földel I
A naptól barnított magyarnak
Ott van terített asztala,
Övé a fény ott, illat, harmat

BAiífy Deuő káré Tárosnakbaa.
Báró Bánffy Dezső, volt miniszterelnök
ma délelőtt fél 12-kor a gráci- gyors
vonattal utazik állomásunkon keresztül
Szombathelyre, ahol résztvesz a délután
6 órakor tartandó választójogi gyűlésen
és az általános, egyenlő, titkos válasz-

szám

Lemondott városi pénztáros. Schotz
Gyula városi pénztáros a városi képviselő
testületnek bejelentette állásáról való lemon
dását Igy a közel jövőben uj pénztárosválasztás lesz.
r
H É l t l l á | Nika József helybeli máv.
kocsivizsgáló csütörtökön tartotta egybekelését.
Hollósi Istvánnéval a dömölki á h. ev.
templomban.
Aa ' Ujkávéhát renoválása. Az ü j kávéház július hó 1-én tulajdonost cserél •
ez alkalommal a kávéházi helyiségek reno
válva és átalakítva lesznek. Alige munkálatok
tartanak, a Kereskedelmidkor és az e mellett
levő belső helyiség fog a'"közönség rendel
kezésére állani.
Áthelyezel. Porpáczy Ferenc tnrdosini
adótisztei, néhai P o r p á c z a f e r e n ó , volt cell
dömölki kántortanítófiá^STpénzügyminiszter
Muraszombatba helyezte á t "...
"
• a g y a r ttw.
A halngymini«*nw m ^ .
engedte, hogy Schönfeld Emil és kiskora
Schönfeld Gyula kémeneshőgyészi illetőségű
budapesti lakosok családi nevüket - Miklósra
változtathassak.

lardpárbaj Celldömölkön. Gergely La
jos ügyvédjelölt és Weisz Sándor joghallgató
— a celldömölki ifjúság két rokonszenves
tagja — összeszólalkozásból kifolyólag pár
tói j o g é r d e k é b e n beszédet tart. Kisére- , bajt vívtak. A segédek kardoárbajban álla
tében lesznek d r . K a l m á r Antal é s Biró { podtak meg, mit a felek f. hó 21-én, kedden
Lajos h í r n e v e s Í r ó i , v a l a n i n t Tarczai j reggel 6 órakor a Tory-féle vendéglő különT
. i „ . aki
. I r i néhány
n í h í n . évvel
«„„„l ezelőtt
„.olMi R
a „ A t i „ I termében vívtak meg, melyben Weisz Sándor
Lajos,
Bögötén
a kezén sebesült meg, mig Gergely Lajos —
volt tanító.
.
I
két lapos-vágástól eltekintve — , sértetlen
Zászlószentelés. Környékszerte nagy I
maradt — Az ellenlelek a párbaj után k i 
készülődést tanúsítanak a vasutasok zászíóbékültek.
szentelési ünnepélyére. A rendezőség is min
A Celldömölk ét Vidéke Allitvédődent elkövet az ünnepély fényének emelésére.
Egyesüiet (olyó évi július hó 13-án délután
Akik nem kaptak volna meghívót, de arra
3 órakor Czelldömölkün, a városháza tanács
igéuvt tartanak, forduljanak a rendezőséghez.
termében rendes évi közgyűlést tart a követ
Ilyen nagyszabású aktus intézése körül mindig
kező tárgysorozattal: 1. Jelentés az egyesület
előfordul, hogy egyik-másik családot a meg
1909. évi működéséről. 2. Pénztáros száma
hívandók közül tévedésből kifelejtik. A rende
dása az 1909. évről. 3. Az 1910. évi költség
zőség kéri a háztulajdonosokat, hogy tekin
előirányzat megállapítása. 4. Alapszabályok
tettel az érkező nagyszáma vidéki vendégekre,
és könyvek kiosztása. 5. Indítványok.
házaikon a zászlókat kitűzni szíveskedjenek.
Táactaaitás. Grosmann Józsemé táncÉletunt a r a i . özv. Kerkápoly Karoly né
magyargencsi löldbirtokosnő, egykori pénzügy és illemtanilónö Tarosunkba érkezett és mű
miniszterünk özvegye, életuntságból a fürdő ködését július hó 1-én megkezdi a Koronaszobájában felakasztotta magát. A tisztes kort szálló nagytermében. Nevezett m á r ismeretes
élt matróna már több izben kísérletté meg az kitűnő tánctanitásáról városunkban, mert már
öngyilkosságot, igy a mait héten is kútba évek óta tart tanfolyamokat A gyermekek
vetette magát, de mindannyiszor megmen részére délután 5—7-ig, felnőttek részére
tették az életnek. Halláját Kemeneshőgyéazbe 8—10 óráig tart előadást A tanfolyamra je
szállították 8 ott tegnap helyezték el a lentkezhetni lehet Dömölki-ntcában levő laká
sán (Dálhán-féle hazb.nl avagy a Koronacsaládi sírboltban.
Adomány. Radó Dénes földbirtokos egy szállodában.
munkástelepre földet adományozottra megyei
közgyűlés az adományt jóváhagyta, illetve
elfogadta.
Agyonvert vasúti ielvigyáió. Táncsics
János bobai vasúti állomási felvigyázó Zala
apáti állomáson teU helyettesítési szolgálatot
Szabad idejében bement a községbe, ahol egy
ember őt tévedés folytán fejbeütötte. Táncsics
az ütés következtében a helybeli kórházban
meghalt. A tragikus véget ért fiatalember a
közelmúltban még városunkban volt pénz
ügyőri felvigyázó, intelligens fiatalember volt
és sokan sz.ép hegedüjátékáról is ismerték.
Holttestét Vépre szállították.

Jelesen é r e t t Salzberger Mór jános
házai lakos nagytehetségű fia : Salzberger
Sámuel, a kereskedelmi akadémián az érett
ségi vizsgát jeles eredménnyel tette le.
Esküvő. Reisinger Izidor gabonakeres
kedő Jánosházáról június 29-én vezel/gftárhoz Beleden Lövinger Gizellát
Figyelmeztetés. A gazdaközönséget a
saját jól felfogott érdekében
figyelmeztetjük,
hogy a vasút mentén levő gabonatermésüket
a vágányoktól legalább 40 méternyire hord
ják el, mert a mozdonyból kiszálló szikra
könnyen felgyújthatja. Ily esetben pedig a
vasutigazgatóság kártérítést nem fizet

C i r k u l . A tegnapi nappal kezdte meg
városunkban a vásártéren
előadásait az
Adolfi-íéle cirkusz. Az első előadást is szép
számú közönség látogatta. Ez a bemutató
előadás azonaan alkalmas volt arra, hogy az
artisták erejéről magunknak meggyőződést
szerezzünk. A 16 tagból álló társulatnak re
mekül idomított tíz lova is van. Mutatványaik
azon a színvonalon állanak, mely közönségünk
legkényesebb igényeit is kielégítik. A műsor
igen érdekes látványosságot igér azoknak,
akik a produktiókat még nem nézték végig.
Nevezetesen figyelmünket magára vonja az
igazgató mutatványa
gyönyörű
lovaival;
Adolfi ur ügyes lóidomitó-mester. Miss Helén
mint lovarnő, szép látványosságot nyújt.
Ezenkívül az akrobaták is élvezetes perceket
Szereznek a közönségnek. Az előadások esti
rét 9 órakor kezdődnek, az ünnepnapi dél
utániak pedig 4 órakor. Belépő-dijak: 1 kor,
80, 60, 30 és 20 fillér személyenként
P i l H é t á l E hírünknek kissé draszti
kus címet adtunk, de ha elolvassuk, mind
annyian azt mondjuk rá, hogy tényleg disz
nóság. Az eset pénteken reggel történt,abban
az időben, midőn a kondás az ő tarkáját te
relni szokta a mezőre. Ugyanis ő-disznósá
gaiknak eszükbe jutott valami s hogy kellene
már olyasvalamit cselekedni, melynek folytán
őróluk is beszélnének. Igy történt, hogy testüleüeg felkeresték a kirakodó cirkuszosokat s
mikor már jó közel jutottak a szerte heverő
bagázsokhoz, rohamot intéztek azokhoz s a
mit sem sejtő idomított galambokat. es nyu
lakat széttépték. Hál nem dittnótág ez ?
Vasúton. A celldömölki vasútállomáson
a Budapest felé induló vonatra felszáll két
úriember. Egy első osztályú fülkében kényel
mesen elhelyezkedve, elkezdenek diskurálni.
Miről is beszélnének másról, mint a petíció
ról — hisz mint a rossz májuak mondják,
az egyikük •abban utazik*.
Mellesleg megjegyezve, az egyik — ne
vezzük X-nek — körOl-körül tekint a kupé
ban és szaglászik erősen, mint mikor az em
ber valami kellemetlen szagot érez.
Végre megszólal X uram:
— Mond csak, mennyire vagytok a

eddig itt' 800 korona volt, mégis a régi bér
lőé, Magdics Rudolfé maradt 3010 koronáért.
Nem tudjuk, kenyéririgység vagy más vezette
az árverezőket, de ebből csak azt látjukjiogy
mégis csak jó soruk lehet a jánosháai vendég
lősöknek^

családjainak múltjával, szerepelésével, alkotá
saival. Sajnos, a magyar szakirodaim napja
inkban még aránylag szegény olyan természetű
családtörténelmi munkákban, amelyek ugy
genealógiai, mint heraldikai és biográfiai
szempontból, vármegyék szerint csoportosítva,
Súlyos megpróbáltatáson megy ismét beható részletességgel ismertetnék a nemesség
keresztül a magyar nemzet: Bécsből kirendelt történetét. A »Vasvármegyei nemesi családok
magyar kormány kezében van a hatalom. A története* cimü munkának első kötetei még
jó hazafiaknak, a hazafias magyar sajtónak ez év folyamában (a teljes munka pedig
teljes erővel és elszántsággal kell küzdeni az 1911. év végéig) jelennek meg. Előfizetést
újra feltámadt reakció ellen. A Budapest, I csak * teljes műre fogad el a kiadóhivatal.
amint azt 30 esztendeig tette, most is első ' A - teljes munka (6 esetleg 8 kötet) előfizetési
sorban fog harcolni és a hazafias magyar ára 80 korona. Bolti ára 120. Az slötzetés
közönség támogatásával igyekezni fog a nemzet kötelező és vissza nem vonható. Az előfizetési
érdekeit megvédeni. A Budapest-et, mint a dijakat a Vasvármegye nyomdavállalat címére
függllen 48-as Kossuth-párt lapját, Kossuth (Szombathely, Kossuth Lajos-utca 6. szám.)
Ferenccel élén, a legjobb nevű írók látják el kérjük küldeni, esetleg azok bevételezését a
cikkekkel, egy ebb rovata is tartalmas és értékes. mü egyes köteteinek megjelenésekor utánvé
A Budapest ezenkívül évensént minden rendes tellel eszközöljük. A szerkesztést és minden
előfizetőjének egy gyönyörű értékes albumot egyébb írásbeli közélményt, valamint a eimerajándékoz, mely ajándék is nagyban hozzájárul klisékre vonatkozó megrendeléseket
a lap óriási elterjedtségéhez. A • Budapest* Palatínus József szerkesztő címére (Szombat
kiadóhivt lala: Budapest, IV., Sarkantyús-utca hely, Battyáni-tér 1. s z í küldeni, aki a
3. szám, kívánatra ingyen küld a lapból családtörténeti munkát illető minden kérdene
készséggel nyújt felvilágosítást. Palatínus Jó
mutatványává mot
Egy elitélt halkeretkedó. Egy szom zsef, szerkesztő. •Vasvármegye, nyomdavál
bathelyi halkereskedőt, aki Celldömölkön is lalat, Lingauer Albin.
romlott halakat árult, a főbíró 250 korona
Politikai érettlégi vizsgálatén a fo
pénzbüntetésre ítélt és ezt az Ítéletet fölebbe- galmazásból íme egy minta: »Apponyi lesz a
zés folytán a miniszter is helybehagyla azzal nemzetvezér, az egyetlen, akinek kormányzó
a megtoldással, hogy ha Mermelstein József hivatottságát közjegyző hiteles okiratbanfogja
a büntetéspénzt nem fizetné le, 24 napi bőr elismerni s aki a pápa világi hatalma mellett
űmben fog tovább elmélkedni a halak •rom a maga számára fogja kikötni Magyarország
lottságáról.' Celldömölkön beszélik, hogy a teljes függetlenségének kivívását Láttuk immár
megvizsgált halak hólyagja piros festékes volt, öt repülni a politikai mono-, bi- és tripályán.
hogy frissnek lássék. Azt is beszélik, hogy az Szélességi, magassági, gyorsasági rekordot
elitélt halkereskedőnek minduntalan meggyűlt egyszerre ért el, bár ő maga nem tudtajiogy
a baja eddig is a hatóságokkal, azért szinte merre viszi a gépje . . .« — Ez a disz-fogal
furcsa, hogy az ily embert, aki romlott hús mazás egyik szombathelyi hírlapban jelent meg.
sal traktálja a publikumot ennek pénzéért :
Az a á ó t á r v é a y e k Tudvalevő, hogy az
nem tiltanak el egészen a husárnlástól.
uj kormány hivatalba lépése alkalmával nyom
Előtizetáil felárral a >Vasvármegyei ban felmerült a hír, hogy a Wekerle-féle
nemesi családok története* című munkára. adótörvényeket nem fogják életbeléptetni. —
A •Vasvármegye* nyomdavállalat tervbe vette, Lukács László pénzügyminiszter e hír valódi
hogy egy nagyobbazabásu munka keretében a ságáról megkérdeztetvén, azt a kijelentést
legközelebbi időben kiadja a Vasvármegyei telte, hogy az adótörvénye; egy részének
mágnás és nemes családok történetét. A életbeléptetését felfüggeszti, mert bizonyos
családlörténelmi tudomány, mely az utóbbi adminisztratív változtatások
szükségessége
petícióval?
időben kezd kiemelkedni elhanyagolt állapo merült fel, néhány törvényt azonban, mint
Szót erre Y ur ilyen képpen:
tából, s hovatovább nagyobb tért hódit és például a nyilvános számadásra kötelezett
— Feltétlenül biztos a petíció, mert érdeklődést kelt, akkor, amidőn a nemzet
vállalatok adójáról és a tökekamatadóról szó
most viszek a zsebemben hét halottat
törzsét és gyökerét alkotó nemesség múltját lót január 1 én életbelépteti. Mint teljesen
— Ahl Most már tudom miért van olyan tükrözi vissza, nem helyezkedik szembe a
beavatott forrásból értesülünk, a pénzügymi
hulla-szag ebben a kupéban.
Krónikát. demokratikus korszellemmel, de éppen a
niszter megváltoztatta álláspontját és a We
Veaáéalok bérbeadása Jánosbásáa. demokratikus korszak szeme elé kívánja tárni
kerle-féle adótörvényeket kivétel nélkül mellőzi.
Gróf Erdődy Sándor tulajdonát képező vendég a letűnt századok kiváltságos családjainak
1911. január 1-én egyetlen uj adótörvény se
lők bérbeadása jun. 21-én történt rendkívül történetét, azon kiváltságosokét,
amelyek lép életbe, a nyilvános számadásra kötelezett
nagy érdeklődés mellett az uradalom kasznári közel egy évezreden át intézték Magyarország vállalatok adójáról és a tökekamatadóról szóló
hivatalában. Már a reggeli órákban feltűnt a sorsát Az uj kor szelleme eltörölte a rendi törvény sem. A- pénzügyminiszter az összes
sok idegen az utcán, akik az árverésre jöt séget, megszűntette a kiváltságokat, de olyan torvényeket átdolgoztatja, újból a törvényho
tek. A közönség csak a > Korona« vendéglőre állomása a haladó idöt.ek sohasem fog ránk- zás elé terjeszti és ugy tervezi, hogy két
volt kíváncsi, mert annak jó előre híre ment, köszönteni, mely csak elvitatni is megkísérelné éven belül életbeléptéibe ti az uj (Lukács-féle)
hogy — ha törik, ha szakad, a jelenlegi bér azt a kétségtelen igazságot, hogy közel egy adóreformot
lőnek felverik ugy, hogy annak mennie kell. évezreden át a magyar nemesség intézte a
Kóbor cigányok. As ország különböző
Midőn az idegenek észrevették, hogy a hely magyar nemzet történelmének sorsát Ez a
részében már megint gondot okoznak a ci
nemesség,
mely
egy
évezreden
át
megvédel
beli vendéglősök árvereznek egymásra, —
gányok. Gyalázatos rablásokat és tolrajhisokat
szépen visszavonultak és átengedték nekik a mezte a hazát, -érdemel annyi kegyeletet, visznek véghez. Hajdúböszörményen is öt ga
teret. A .Korona* vendéglőre Magdics Rudolf hogy megismerjük múltját; a haladó tudo rázdálkodó cigányt lógtak el s helyeztek zár
4960 koronát igért, holott eddig 1400 korona mány pedig megköveteli minden kulturembertől alá. Most aztán megint felmerült a terv, hogy
a cigánykérdést meg kell oldani, mert türhetvolt a bér, azért, a régi bérlő 5000 kor.-ért bogy világos ismeretével bírjon a magyar len, hogv a gonosz csavargóktól folyvást ret
Ritter Imre kapta meg. A .Fehér ló* ven törtéuelmi századok históriát csináló nemesi tegésben éljen a lakosság.
—_
déglőjét Jurái hajtotta 3000 koronáig, a, bér
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K E.M r^'ESALJA^,
csak bizonyos feltét-elek m e l l e t t . — Hartner
Géza, »-. uj muraszombati örsz- képviselő,
belépett a Kossuth-pártba. Tudvalevő, hogy
Hartnerl a választókerület néppártja is erősen
támogatta.
Pnsztitó veszedelem. Nemcsak az arviz
sújtotta Kras-rt-Szören;- vármegyéből, de az
órfczág m á s részeiből és a külföldről is még
egyre érkeznek hírek felhőszakadás és árvíz
állal okozott njabo pusztulásról. Magyaror
szágban különösen a Kraísó-Szöréliy várme
gyét körülvevő megyékben; Hunyadban. Arad
megyében. Biharban. Csanádban, sőt Erdély
ben'"is pusztított a felhőszakadás, de külföldről
is meg mindig érkeznek jelentések az abnormis
viharos esők okozta veszedelemről.
Tanulmányút. Mult szerdán .a - kolozs
Apróságok. Európában a leghosszabb
vári gazdasági akadémia 40 növendéke érke alagút a Szimplon-alagut Svájc és Olaszország
zet- Sárvárra négy tanár vezetése alatt. Meg között. Ebben minden vonalot villamos loko^
tekintették az uradalmat. Lovagias érzelmű, motiv i isz, sőt e lokomotivok közül a legelsők
nemes szivtl kir. hercegünk vendégei voltak.. magyar gyártmányok voliafc. A hosszú alagút
Tegnap a délelőtti gyorsvonaton utaztak el ban a rendes lokomotív azért iiam^ járhat,.
y á r a _ a legkedvesebb emlémert uein lehel az ataguTaT^szellőztetni
kekkel, annál "inkább, mert a főhercegi ura s igy anuvira összegyűlnék benne a füst hogy
dalom tisztjei, élükön Mását Mihály jószág e miatt csak nagy időközben közlekedhetnének
igazgatónkkal, a legérzékenyebben
fogadták
benne a vonatok. — Budapesten legnagyobb
flkel.,
tér a Tisza Kálmán-tér: 84.442 négyszügméter:
•-. A Pohl-fjir m n l a t i á g a . d'ohl E- és utáua következik az ürszagház-tér: 05 ezer,
6aX országos hirü szombathelyt gépgyár ösz- — a Szabadság-tér 41 ezer, a Schuster-tér
szes álkalmazolijai jul. 9 é n Hérics Gusztáv 40 ezer, a Mibalkovich ter 39 ezer, a Teleki
szombathelyi vendéglős .Jégveremhez' cim- tér 26 ezer P J ra; a többi sokkal kisebb.—
zett bérihelyiségében a beteg munká-ok segí Az Illői ut 2351, az Andrá^y-ut 5313 méter
tése céljára zártkörű táncvigalmat rendeznek. hosszú. — Szerbiában a június 13-diki vesze
A tüdóvesz pusztítása. .A belügymini-zter jelentése szerint 190S-ban Magyarorszá.bau tüdővészben elhalt 05.649.-egyén. A
m zy»r birodalomban 1909 október havában
gü íőkórban elhalt 507-2 egyén. A Dunántúlra
esik 68S. Törvényhatóságok szerint csoporto
sítva,* halálesetek a következőkép oszlottak
m-g: Baranya megye Ül!, Pécs városa,- 8,
Fejér megye 42, Székesfehérvár városa 4, Győr
m gye 18. Győr városa 7, Komárom megye
49, Komárom városa 2, Mosón megye. 16,
S u o g y megye 98, Sopron megye 02, Sopron
voosa 9, Tolna megye 57, Vas megye 89
Vesajrém megye 50, Zala megye I l i

:

Rövid hirek. Newjörkból jelentik, hogy
Parr Rikárd vámhivalalnoknak, aki a cukortrös t vámellilkolásait leleplezte, az Unió
kormánya "százezer dollár jutalmat szavazott
meg. KI lehet képzelni, hány millióval csalták
meg az államit: — A koleia mar gabciaba
i« e'julott 0 o-zoi -ágból.— Jókai Mór szob
rára eddig 85 ezer korona gyűlt ö-sre. —
A tatai jarásb io-ág épdetébe becsapott a
villám, amely az ő s z e s jelenvoltakat a földre
sújtotta; szerenc-ére jelentékeny baja egynek
sem történt. A mult hét elején orkán, jégeső,
felhőszakadás peszlitott Homonnán. Sátoraljaojbe'yeo, Mam v. -á. helyen, Nagyváradon stb,
mi"?k kuveit" et>en a levejö nálunk is le
helt, igy í IJÓ hó 21-en nálunk reggel 5 óra
kor a liőraérő Ili .anya Celsius szerint nyolc
fol.oi f o.t. — A vármegyei tisztviselők ezen
ahélenUi.ijak Budapesten országos gyűlésüket.
Lrónikr. Sopron vármegyéből irják:
Gr. ky József grófot, Rakovszky képviselő volt
e e felet, ugy fogadták és ünnepelték a mult
bélen Csornán, mintha nem ő, hanem Rakov
szky bukott volna meg. Több mint bizonyos,
hogy petíciót adnak. — Kőszegről jelentik,
hogy Laehne Hugó hirei komolyan foglalkoz
nak Scher Thoss Béla gróf néppárti mandá
tumának megtámadásával Széli Ödön,a sárvari
munkapárt volt képviselőjelöltje, nyilt levelet
intézett.választóihoz, melyet e szavakkal tejez
be: -Jól eső örömmel teszem, hogy mindazon
tisztelt polgároknak, akik a nehéz ütközetben
oldalam mellett állottak és szavazatukkal
személyemet megtisztelték, hogy ezen az uton
soha el nem muló hálámat és köszönetemet
tolmácsoljam.. — Bécsi lap nyomán regisz
tráljuk azt a hírt, hogy az osztrák kormány
érikezésbe lépett a magyar kormánnyal a
banktárgyalás (a közős bank szabadalmának
egqjitása) céljából. A kormány hajlandó
megújítani a közös bank szabadalmát, de _
i

delem milliókra raer.ö károkat okozott; Svilajnac városa teljesen eltűnt a földszínéről s az
áivíz még hatvan falut lemetelt el.—
Tea-Cigaretta. Az elegáns angol damak
— ha igaz a Malin hire, — már nemcsak
isszák a teat, hanem szivják is. Néhány lon
doni irotiő napjában hnsz-harminc tea-cigaretlal is elszív s egy előkelő nő szalonjában
ebed után á tálában c-ak teából sodort ciga
rettákat hordanak körül. London néhány ismert
színésznője hetenként ket'zer rendez teaszivó
összejövetelt, sőt edy keusingioni írónő-társa
ság már teaszivo klubot alakított. A'dohányurasok Angliában ugyanis nincs dohanymonopolium; per.-ze'szivesen vabalkoziiak ennek
az uj szükségletnek kielégítésére: Londonban
már minden trafikban kapható a legújabb
tea-cigaretta.
Mely esetekben van v á l ó p e r n e k helye?
Ily cimen a Házasság és Családjogi Szemle
kiadásában egy rendkívül könnyen áttekint
hető jogi fü-ei „elent meg, mely a magyar
.házassági törvény szerinti liázassagfelbontó
okokat igen népszerű nyelven kitűnő rend
szerben
fclvilagilja. A mü szerzője Dr
Gerő Ernő budapesti ügyvéd. A könyv a
jogász, különösen pedig a magyar házasságjogi irodalomból népies kiadvány nem állott
rendelkezésre. A könyv ára 60 fillér. Kapható
a péöz, vagy ennek megfelelő postabélyeg
beküldése- ellenében a szerzőnél (Budapest,
VU1 Erzsébet-kOrut 17.)
:

Sirások sztrájkja Parisban a sírásók
srájkolnak, tehát a francia fővárosban ezen
túl m á r meghalni sem lehet Ebben sztrájk
ban az a legnevezetesebb momentum, hogy
elsősorban is nem béremelésért sztrájkolnak,
hanem az egyenruhájuk miatt; mert hát ott
a sírásók is egyenruhát viselnek, még pedig
kék vászon frakkot fekete gombra és fekete
viaszos vászonból készült cilindert. Hát ezt a
halálmadárra való ronda viseletet a párisi
modern fölfogásu sírásók m á r megunták, tehát
uj uniformist kivannak, követelnek és fognak
is kapqi.

A krassósrőrénymegyei katasztrófám)
a hivatalos jelentések ma m é g Elszomorítóbb
képet adnak.'Egész vidékek pusztultak tik \
víz nemcsak a termést, hanem a termőföldet
is elhordta es evekig tart. amig az iszappal
lehordott földből újra termőföld lesz. Csak
nem valamennyi községnek s z á m o s halottja
van, akik megmentenék az életüket, elvesz
tették hajlékukat, vagyonukat s betevő falatjok sincsen.

NYILT-TÉR.
(E roTatban közlőitekért a szerkeiztőséi; felel&s >et
nem váilal.)
„•

Nyilatkozat
Wittmann
vállalatai

Adolf,

balul

miután

eddigi

ütöttek ki, legújabban

vasúti szállításra adta magát.
lalata is épen olyan

E z a vál

fiaskóval

fog vég

ződni, mint az eddigiek végződtek, mert,
tekintettel arra, hogy ilyen kis városnak
ebbeli szükségleteit én már hosszú évek
óla teljesítem é s a tisztességesen

meg

szabott fuvardíjak

hogy

mellett is éppen

csak családomat tartom,

nem mutatko

zott m é g s z ü k s é g e

annak,-

másik" ilven vállalat

is

hogy

egy

létesüljön.

De

hogy mégis erre adta fejét, csupán ama
célzattal tette, hogy egy másik,
tát híven é s becsületesen
t.

i.

engemet

és

felada

végző

férfit,

családomat

tönkre

tegye. Hogy célját elérje,

tisztességtelen

eszközökhöz folyamodott.

Bejárja a vá

ros szállíttató közönségét

é s elmondja,

hogy a legtöbben már megvonták
megbízásukat é s neki adták át.

tőlem
Ezt a

valótlanságot azért állítja, hogy az, aki
vel

ekkor

éppen

beszél,

szintén igy

cselekedjék. Csakhogy nem igen ülnek
fel Wittmann

Adolf

csalafintaságainak,

mert eddig m é g egyetlen helybeli
sem vonta tőlem meg

a

cég

befuvarozási

meghatalmazást, miután olyan emberrel
van dolguk, aki kötelességének

tisztes

ségesen, becsületesen é s pontosan
kott megfelelni.

Ezek után pedig

mann Adolf híreszteléseit,
szegény

nagycsaládos

tételére tisztességtelen
nál

fel,

hitvány,

szo
Witt

miután

ember

egy

tönkre

eszközöket hasz

hazug

rágalomnak

nyilvánítom.
Wittmann

Andornak

sem

az a

dolga, hogy üzletfeleimhez járjon hétrőlhétre azokat pressionálni; azt hiszem a
kőtörő-társulat nem ezért adja
busás
Az
tottam

neki

a

fizetést.
igazság

érdekében ezeket tar

szükségesnek

k ö z ö s s é g szíves

a

'nagyrabecsült

tudomására hozni, kik

nek továbbra is kérem hozzám, való bi
zalmát é s pálifogasát.
Kiváló

tisztelettel

Schöntag Marton
vasúti szállító.

Hirdetéseket .) u t á n yos

KEDVEZMÉNY
LAPUNK
ELŐFIZETŐINEK!!

áron felvesz a
A

Schicht

szarvasszappan

BÉTÁKDT OTULA

valódi caakia •

RÓZSI
É S E G Y É B ELBESZÉLÉSEK
ó m Bel DOTeH**Mefet asVott ki. A ásás
a i ! több oittaba Urfede kötetben «jr
osomó igea nkertik dbesaélée T « J » , mtlyekbeo u iro aaegttgyeleaei, inni laaiiSi
annyi™ tgyeJeaureniéllök, hogy bátran
• a legmelegebbe* ajánljuk a kOUaat
awarraaméarál lapunk olvasóinak.
J J t e j g f c L aki l a f k r a a j a j g ^ mmkapji á á t v e t , ha ezen igényét veJnnk
s 40 ltUér dijat hozzánk beküldi.

A

mfi bolti á r t :

2 korona.

TÖRLEY ,
PEZSGŐ.

Soha

4

többé!

nem cserélek szappant,
c mióta Bergmann Steckenpferd-liliomtejszappanát
védjegy
Steckenpferd,
kézsitö Bcrgniaiin 4 Co.
Tetschen a. E . i haszná
lom, mert ez a szappan
a leghatásosabb az összes
orvosi szappanok közül
szeplő ellen, valamint a
szép. puha és finom arc
bőr ápolására. Darabja 80
fillérért kapható minden
gyógyszertárban, drogéri
ában
és
illatszerüzlet
ben stb-

Tisztelettel hozom a n a g y é r d e m ű
közönség b. t u d o m á s á r a , hogy Celldö
mölkön, a Kossuth Lajos utcxában
Simon féle házban levő

nri

szabó-üzlete met

ugyanazon h á z b a n , a Mayer-léle fűszer
kereskedés helyére helyeztem át M i 
dőn ezt a n. é. közönség szíves tudo
m á s á r a hozom, egyszersmind kérve az
eddigi szíves pártfogásukat továbbra is.
A legújabb tavaszi é s nyári szövet
minták megérkeztek, melyeket kívánatra
bemutatok.
Készítek remek siabásn polgári
papi- é s egyenruhákat legelegánsabb kJ
vitelben. Olcsé áron.
Tisztelettel
NÉMETH LÁSZÓ
- - art ssaM. - ~ r —

Hirdetmény.
Van szerencsém Celldömölk £s vidéke n. é. közönségének b.
tudomására adni, hogy a m. kir. államvasutak űzletve-

zetósége folyó évi július 1-tól kezdve a celldömölki
állomásra érkező áruk hivatalos

házhoz szállításával megbízott.
FőtörekYésem les*, hogy ezen megbízatásnak ngy a m. Mr állawvawitak,
mint a n. é. közönség részére pontosan megfeleljek.
Egynttal tndatom, hogy ezen megbízatáson klftll bármily szállítást is a
legolcsóbb dijak felszámítása mellett elfogadok.

Szállításaim elfogadása és felügyelete, valamint pén
zek felvételére Wittmann Sándor urat biztam meg.
Teljes tisztelettel

Wittmann Adolf
11 _

a m kir államvasutak hivatalos szállítója.

_ l\

D Z L E T-M E G HF ¥ I T A S!
-Van szerencsém Czelldömölk és vidéke n. é. közönségnek b.
tudomására hozni, hogy
,
Czelldömölkön, a Kossuth-utcában a Gönye-féle házban
v

kárpitos- és diszitö üzletet
nyitottam. Elfogadok minden e szakmába vágó munkákat és javításokat, melyeket pontosan, kifogástalanul és olcsó áron készitek.
A n. é. közönség szives pártfogását kérve, kiváló tisztelettel

Csékey Imre,
kárpitos.
Nyomaton TiinkíreveNándor villáméi-...

.ndezelt könyvnyomdájában. Celldöinöll

