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VERTES TARTALMÚ FÜ5GETLEN LAP 
.' ' . ' Hegjelen auaden vssaruaa reggel 
B í G z e t e w á r a : £gé»e érre 8 korona, félém * j 

korona, negyedévre 2 korona. 
Vr-yes » i m ára darabonként 20 fillér. 

DiiTEar.Evr ZTÁNBOB 

Szerkesztőséé éa kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor k ö n y v n y o m d á j a Celldömölkftr 
ide intézendők a szellemi részt illető közleményp. 

hirtietések és mindennemű pénzilletékek. 

K é p v i s e l ő n k a p a r l a m e n t b e n . 
Az uj országgyűlés összeölt, hogy 

munkálkodjék, alkosson és törvényeket 
hozzon. A mult cyklus honatyái • szét
oszoltak s egy kisebb részük kivételé
vel a nemzet őket kicserélte, ujakat 
kiililött helyükbe. Igy az idei parlament 
képe is ujat mutat. A- padsorokat végig 
ez idő szerint úgyszólván idegen alakok 
töllifc meg, azokból idegén arcok tűnnek 
elő, kik most még politikailag ismeret
len'nagyságosok, de rövidesen ismert 
nagyságokká válhatnak. Minden kerület 
feszült figyelemmel olvassa a lapokat, 
hogy onnan mit tudhat meg az ő kép
viselőjének képességéről. A legtöbb eset
ben szomorúan kell konstatálni, hogy 
bizony az csak olyan mindennapi, köz
napi nyelven szólva: szavazó masina, 
de tehetsége révén az ismeretlenség 
homályából képtelen kibontakozni. 

Mi dr. Ostffy Lajosban olyan ráter
mettséget és ambíciói fedeztünk fel. 
mtdy^őt>gyenescn á politikj^éht sok-

szor rögös útjára tereli, mintegy prae-
destinálja. Ékesszólásának bizonyítékait 
ugyan nem volt még alkalma a parla
ment elé tárni, de a napilapokból már 
eddig is meggyőződhettünk arról, hogy 
áz ő agilitása a párt kebelében hasz
nos mozgató erő. A párt vezérférfiai is 
felismerték az ö kvalitását, a 'Buda
pest* pedig arcképének bemutatásával 
hosszabb cikkben foglalkozik vele. Ebből 
tinljirk azt, hogy miféle rokonság fűzi 
öt Khuen-Iléilerváry Károly grófhoz, aki 
most kormányelnök s akinek egyik 
családbelije most ott ül az ellenzék 
soraiban, hogy a nemes gróf intézke
déseit az ország szino előtt birálat tár
gyává tegye: Az érdekes cikket mi is 
leközöljük. 

• » * * 
Született 1876. október 19-én Bu

dapesten. Atyja. Ostffy István földbir
tokos, 1818—19-es honvédliszt, aki fia 
születése idején a csornai kerület füg

getlenségi és negyvennyolcas párti kép
viselője volt. Jelenleg utolsó férfisarja 
az Ostffy-nemzetségnek, melyhői a ki
halt Kanizsai és fiágon kihalt Viczay 
család származott, valamint anyai ágon 
Khuen-Héderváry Károly gróf miniszter
elnök is, akit hédervári Viczay Héder 
gróf adoptált. 

Középiskolái befejezése után.a föld-
mivelésügyi miniszter engedélyével egy 
évet töltött gödöllői koronaurodalomban, 
mint magángyakornok. Jog és államtu
dományi tanulmányait a budapesti és 
kolozsvári egyetemeken végezte, majd 
a magyaróvári gazdasági akadémián 
szerzett gazdasági oklevelet 1899-ben, 
amikor aztán egy évi külföldi' tanul
mányutat tett Németországban. Svájcban, 
Dániában, Hollandiáhár), Belgiumban, 
Franciaországban és Olaszországban. 
Politikai, közgazdasági és főként mező
gazdasági ismereteit főleg Weinstephen-
ben. llohenheimban, Zürichben, a Sim-
menthalhan. Berlinben. Halléban. Bonn
ban, Koppenhágában, Wageuingenben, 
Gemblouxban és Parisban gyarapította. -

A legionáriusok között, 
Irta: Kemtny Aladár 

' Tavaly ősszel, a mikor mindnyájan a 
melillai események hatása alatt állottunk, 
hire terjedt a sidi- bel-abbesi elátkozott kaszár
nyában, hogy a Béni Amrok, a Béni Kifúrok 
és a Tagefaidok háborognak déire Melillatól 

"és Oudjdától nyugatnak. 
Nosza, induljon két balaillon a határra. 
Én akkor a huszadik században szolgál

tam. Nautilnak hivták a század kapitányát. 
Az első pelolont egy mese cinikus fiatal 
arisztokrata vezényli: Róbert hadnagy; a 
másodikat: Richárd hadnagy. 

Portaneri alhadnagy funkcionárius alhad
nagy rangban, a század tulajdonképeni pa
rancsnoka. Ö a saját felelőségére cselekszik 
és azt, a mit tesz, feltétlenül szentesíti a 

*) E tárca K e n ő j e Kemény .Aladár, magyar 
hirlapiró. Legutóbb a .Függet len Magysrortzág* mim, 
k a t á n á . v o l t . Nyugtalan vére, kalandvágyó termeszeié 
odáig Titlt, hogy az annyira hírhedt, f é l e l m e i n .idegtn 
légise katonája leli, ahol mO»t ezer v e s z é l y l y e r kell 
megk'.zdcnie. A z afrikav-hardírrvl küldte be boz iánk 
e kis rajzot. 

százados. Igy szokott az lenni a legio vala- i 
mennyi századában. 

Egy kacagó napsugaras délelőtt,Porta- I 
neri felolvasta a szazad rapportján, hogy egy 
bét múlva két batatllont menesztenek Oudjda 
felé. A mi századunk a 20. század Aux 
Aouinettes-be megy, harminchét kilométer
nyire Oudjdától, előőrsre. 

— Pucoljatok, smirglizzetek és ne igyátok 
többélemagatokat az indulás napjáig! — 
fejezte be a rapporlot Portanery, ez a nemes-
keblü férfiú. 

Alig egy-két nap múlva utrakészen 
álltunk. A felszerelésünk ez volt: puska, bajo
nette, 130 cartouche, kek capote, fehér nadrág, 
bakkancs, fekete bokavédő, fehér képi, kék 
szövetbe burkolt kulacs, a melynek két nyi
lasa van és a mely a katona jobboldalán lóg, |_ 
barna iszák — végül lekete"borju. — 25 kilót' 
nyom. .(Mit szólsz ehez- Hádur?) A borjún 
egy egész kis párisi áruház van. Sátorpouyva, 
sátorrudak.ásó, kapa, sarló, üstök, konzervek, 
tüzelőfa, kötelek, két rendbeli ruha, cukor, rizs, 
kávé és két pár tartalék cipő! . • 

Nemhiába, h"gy járatos a francia had- I 
seregben ez a kifejezés: bourri-ie, de mégis I 

van terhelve az a szerencsétlen apagyilkos, 
mint egy pe.-ti hordár karácsonykor. 

A mikor e sorok szerény irója teljesen 
felszerelve rohant le a trombitaszóra a ka-
számyalépcsőn. Összeroskadt az áldás súlya 
alatt és csak a várhaló egy havi ajncel adta 
vissza az erejét arra, hogy föltápászkodjék . . . 

A kaszárnya udvarán legények gyülekez
tek, nyihoglak a ti«ztek arabs telivérei, csat
togtak a rezes trombiták és eme zűrzavar 
közepette, reszkető inakkal tettem fel magam
ban a kérdést: 

— Hogyan fogom én ezt az ügyet kibírni 
Aux Aouinettesig, ha már a. lépcsőházban az 
összes hurikat látom éldegélni Mohamed para
dicsomában? És viszont fogom-e még valaha 
látni a pesü New-York kávéházat? 

— Négyes rendben előre, alluars! — 
süvöltött a vezényszó, a >clipue< pedig rázen
dített az indulóra. 

Ujabb kommandó hallatszik: " 
— Bal felé fejlődni! 
Egyenes léniákban áll a két batallinn a 

félisten elölt Sőt. az egész atyaiotenség előtt. 
Mert ott volt az ezredes, Heliot, Jarpjot 
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Ugyanekkor már sopronmegyei birtokai 
révén tagja volt Sopronvármegye tör
vény hatósági bizottságának. 

1902-ben államtudományi tudorrá 
avatták a kolozsvári egyetemen, amikor 
azután Vasvármegye szolgálatába lépett, 
hol egy és fél évig a celldömölki járás
ban, mint tb. szolgabíró teljesített szol
gálatot és a vármegye törvényhatósági 
bizottságának tagja lett. 1903-ban Vas
vármegye aljegyzőjévé választotta. 1907. 
folyamán tb. főjegyzővé nevezték ki és 
mint első osztályú aljegyző teljesített 
szolgálatot képviselővé választásáig. 1906. 
óta a szombathelyi községi közigazgatási 
tanfolyamon a vallás- és közoktatásügyi 
közigazgatás előadója és a jegyzői ké
pesítő vizsgák bizottságának tagja. 1909. 

I . 

KEMENESALJA 

Az uj Megváltó. 

évben adta ki Vasvármegye törvényha 
tósága >A községbiró legfontosabb te
endői és tudnivalói* cimü kézikönyvét, 
melyet a vármegye megbizásábóf Ostffy 
Lajos dr. állitolt össze. A közügyek te
rén részt szokott venni az-evangelikus 
egyház éleiében is. Több év óta a du
nántúli evangélikus-egyházkerület nép
iskolai bizottságának elnöke. Politikai, 
gazdasági és szociális irányú irodalmi 
munkássága igen számottevő s a par
lamenti életben kiváló helyet fog maga- | 
nak kvalitásai révén kivívni 

Irta : Dr. atartoa Adoll. 

Néhány év előtt egy tudós pro
fesszor statisztikai adatok alapján kimu
tatta, hogy a nagyvárosokban minden 
második ember vérbajban (lues, syphilis) 
szenved. Vérfagyasztó, hajmeresztő volt 
ezen hir hallása, mert- az- emberiség 
legsúlyosabb, legveszedelmesebb beteg
sége a vérbaj, máig gyógyithatlan volt. 
Vérfagyasztó volt azért is, mert az or
vosok tudták, hogy a vérbaj átmegy 
apáról fiúra, egész a legutolsó nemze
dékig és nem lehet senki sem biztos 
az iránt, hogy nem kapja meg ő is 
bármily uton és módon azt a vesze
delmes betegséget. Azon betegség ma-

28. szám 

A fentiekből most már mindnyá
junknak lehet fogalma az ö liépzeltsé-
gérói, világlátottsága pedig amellett bi
zonyít, hogy képviselőnk gazdag tapasz
talatokkal, bő tudással lépett be a 
magyar törvényhozás ezertornyu kolosz-
szeumába. 

gában véve súlyos, még súlyosabbak a 
következményei. 

A statisztikára kell hivatkozni ismét, 
mert azzal kimutatták, -hogy a legtöbb 
hálgerinclob (hátgerinc sorvadás), agy
lágyulás stb azon vérbaj (lues) követ
kezménye. ... --— 

A közönség figyelmét a költők ugy 
akarták erre felhívni, hogy a beteg lélek 
helyett a test kóros állapotát vitték a 
szinpadta. (Ilyen pl. Osvald szerepe 
Ibsennél ) 1 

Mózes 5 könyvében eltiltja a kö
vetőinek, hogy az állatok vérét ne egyék, 
anélkül, hogy okát, magyarázatát adná 
ezen intézkedésének. Ha nem is gon
dolt a vérbetegségre, de féltette már ő 
is a vértől hívőit. 

A héber bölcsészeknél találunk 
erre csak magyarázatot, ha nem is plau-
sibilis, de jobb hiányában akkor tetszett 

és ez az: Mózes azért tiltotta meg, hogy 
az állatok vérét egyék, nehogy azon 
vér élvezete által az áliat természetét 
sajátítsák el. 

Az egész világsajtót bejárta a na
pokban a hir, hogy ezen csapástól az 
emberiséget megmenti, megtisztítja még 
e földön egy frankfurti Ehrlich nevü 
orvos, aki egy japán kartársával flo-
tával felfedezték azon csodaszert,amely-
Ivei a vérbaj (lues) gyógyítható lesz. 

A gyógyszert a felfedezőkről — 
Ehrlich-Hatának nevezték el. 

A hét folyamán Török Lajos a po-
likünika tudós tanára Budapesten is 
kisérietez—vele. Az igaz, hogy minden 
a kísérletezés stádiumában van, de a 
hatás eddig csodásnak bizonyult. Eddig 
is tudtak az orvosok a régi gyógyszer
rel — a higanynyal eredményt felmu
tatni, de baj volt az, hogy 3, esetleg 
7, esetleg 12 év múlva kiújult. 

A fertőzésnek útját pem állhatták, 
igy lett beteg az emberiség 50°/ 0-a. 

"Ehrlich csodaszerével megváltja az 
embereket, a késői nemzedéket azon 
ijesztő betegségtől, igy lesz uj Megváltó 
a földön, mert kitisztítja a vérüket s 
megtisztítja a késői generációt. 

Ehrlich megérdemli, hogy neve 
arany belükkel legyen beírva a nemze
tek történetébe azon korszakalkotó, a 
világot újjáteremtő felfedezése által. 

Megmutatta ezzel azt is, hogy az 
emberiség boldogulása csak a tudomány 
által érhető el, a r/eve pedig halhatat
lan lett ráillik: »Exegi monumentum 
aere perennius«. 

és Ber rand Őrnagyok és valami 20 kapitány, 
50 hadnagy. 

Heliot, — egy hossza szikár angol, a 
kit Elliollnak hívtak azelőtt1 — kicsiny, fehér 
paripán kilovagolt a tér fbzepéte, horiborgos 
ember lábai csaknem a földet verték. 

Megérkezett a tépett zászló. 
Hozta egy hadnagy és három viharvert 

öreg légionárius kisérte feltűzött szuronynyal. 
Az ezredes beszélni kezdett: 
— De par le presidenl de la Republi-

pue . . . 
Es igy lejezte be: 
— Bajtársak: Tiveletek, a kik a halálba 

mentek, gondolatban kezet szorítok. Heliot 
őrnagy urnák tartoztok ezentúl vakon enge
delmeskedni. Tudom jól, ' hogy minden légio
náriusnak v a p mit felejtenie. A dicső köz
társaság alkalmat ad nektek arra, hogy a 
fegyverek zajában e l n é m í t s á t o k lelkiismere
teteket. Én magam is légionárius vagyok és 
tudom, hogy t i keresitek a halált 

Sokan bután bámultak az orruk elé, 
sírtak még többen. Az ezredes visszalépdelt 
a tisztek csoportjába, gyalogosan volt, Heliot 

pedig, ez az érzéketlen bestia, kirántotta 
kardját, tisztelgett és kimondta a parancsszót: 

— Au drapeau ! . . . 
Drrrrr . . . Tombolva perdült meg két 

tucat dob és az őrnagy tovább vezényelt: 
— Tisztelegj ! . . . 

- A zászlót, a szentséges ereklyezászlót 
magasra nyújtotta a hadnagy, mi pedig, 
mintegy varázsütésre feltéphettük a hatszáz 
lándzsát vállainkra. 

Igy esküszik fel a légionárius. 
Este még nagyot mulattam, de 9 órakor 

olt álltam az ágyam mellett, az appel-nél és 
ázzál vége volt. Három hónapon keresztül 
széna közt aludtam ezentúl. Kevés széna közt, 
az öszvéreink alá például sokkal többet tere
gettek . . . 

Ruhástul, 130 carleuch-sal az övünkben 
dőltünk a keskeny kaszárnyai ágyakra . . • 

Éjjel egy órakor, a hogy az udvaron 
gyülekeztünk, fehéren sütött a holdvilág Négy 
óra hosszat aludtunk összesen. 

,Es adják tovább, suttogva a parancsot: 
— An avant. marche !-. . . 

— A tisztek a legénységgel együtt mene
teltek. Mi készöltünk legmesszebbre. Heliot 

az egyik batalbonnal már El-Arichába elma
radt 20-50 kilométert tettünk meg naponként 
Marodiknak se szeri, se száma. Veszélyes 
vidéken egyszerűen halálra szánják a beteget 
és elhagyják, elszedvén tőle fegyvereit; békés 
helyen megengedik, hogy a tarszekérre felka
paszkodjék. 

Egy magyar újság pár nappal ezelőtt 
megírta épen az én esetemet, a mely Bergu-
ent és Odjda között történt meg. Hát biz az 
ilyesmi előfordul. 

Esténként, mikor égnek a bivouac tüzek, 
párolog a leves és sátrakban .pihen a legio, 
A tisztek bejárják a sátortábort, eltréfálnak 
a legényekkel és megkérdik-- mindenkinek a 
panaszát I'ersze mindenki az erős menetelést 
sokalja. -r_-

No de uccu >caporal Speck, ütessen 
csapra egy bordó bort!« 

Caporal »Speck€-nek hívják a tnenázsi-
káplárt, !évén neki sok dolga a szalonnával, 
mint fő élelmicikkel. És nagyokat iszik a.Iegio. 
Igy már rendben van. Ha tüzes sárkányok 
bújnak elő a földből, a 20. század a kijelölt 
napon olt lesz előőrsön Oudjda mellett, Aux 
Aouinetesben ! . . . 
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Az idei aratás. 
Ebben az évben.az enyhe tél kö

vetkeztében m é g hamarább aratunk.Már 
Péter Pál napján igen sok helyen szánt
j á k is a tarlót és a kévék "keresztbe 
Vannak rakva. Az aratással nem is igen 
lesz baj, a télen elszerzódött^atólíjavá" 
bizony nem is volt oly reménységgel, 
hogy ily jó vetési kereset lesz. Nem 
bán ták meg, hogy m é g a télen elszer
ződtek az a r a t á s ra . De föltéve, hogy a'j 
j ó Isten áldása- nem volna is oly. bősé
ges, — az. előre vaíó gondoskodás az 
aratási részkeresetről a munkásra nézve 
csak előnyös, mióta az ó áldott törvé
nye, a mezőgazdasági muukaatörvény 
érvényben van 

Nagy jelentősége és hordereje van 
annak, hogy a munkás-törvény uteuadta 
a lehetőséget unnak, hogy a munkás 
ember a munkába állás előtt nyilatkoz
zék:' részre akar-e dolgozni vagy pedig 
holdszanira termény vagy pénzbeli díja
zásért. 

Mikor gyengébb -a termes, akkor 
szokott meglátszani , hogy ez a kikötés 
a g a z d á r a terhes, .b". a munkásra hatá
rozottan áldott törvényes intézkedés! Em
lékezzünk t^ak viasza, hogy a lelketlen 
izgatók annak idején ezt a törvényi , 
mely a munkásró l is gondoskodik,merte 
rabszolga törvénynek .elnevezni? Hány 
nehéz esztendőben világosodott ki min
den s z ó n á l széliben, hogy e~ tö rvény a 
g y ö n g é n e k véilolmééri született meg. 

A törvény mél tányos , ' e m b e r s é g e s 
' é s keresztény szellemtől van áthatva! 

Az a törvény, amelyei a munkás
osztály feltolt apostolai oly csúfondáro
san megrága lmaz tuk , az a törvény a 
szeretet, a mél tányosság , a gyöngék 
véde lmére állt és a münkásosz tá lyr 
való .gondoskodás i ez livben sok száz 
a r a t ó p á r igényije N fogja venni.." 

A .dolgozó mezőgazdasági munká
soknak ezt a törvényi dicsérni nem kell . 
T ö b b egy évtizednél , hogy érvényben 
van.és almi megvolt az egymást meg
érteni[vágyás s z á n d é k a : ott l iz-év qta 
békés ' -aratás van, nem etryszer tapasz
talták a munkások , ÍIOL-V menpvirj; igaz
ságosan szabtak meg ebben a törvény
ben a gazdák és munkások jogai t és 
védték meg a gazdát is és a munkás 
anyagi é rdeké t ís.. Nem. is azér ' irjofi 
meg ebben a nehéz; sokféle súlyos gon
dokban levő időben ezeket, mintha az 
érdekelt munkásosztályt akarnok felvilá-
gosilani és meggyőzni. Fel vannak vilá
gosodva és meg vannak gyózdve anél
kül is 

Erre teliál nincsen szükség'.'De rá
mutaltunk a mai gyöngébb termésű 
évbeli á .gyögébb félnek aránylag ked-, 
vezőbb helyzetére azért, hot'y egyszer 
már a tartalmatlan, a széllel bélelt, csú
fondáros rágajmazó szón; k vessünk vé-

—get, .Ahogyan ezt á.bjgcgjletes szándéjtn, 
a tá rsada lmi bé&éi Rivén szolgáló tőr
vényt .rabszolga törvénynek- lehetett. 

legyalázni, épen olyan jogosak, épen 
olyan igazak az egyéb csufolódások is, 
amelyek törvényes intézkedések leszólá-
sára, a békétlenség, az elégületlenség 
konkolyhintésére, a keserűség érzésének 
felköltésére vannak szánva. 

.Céljuk » rendbontás zavar terem-
tése és a zavarosban vain halászás. 

Ez azonban az idén sem fog sike
rülni. Ennek- elejét vette a helyes, az 
emberséges törvény, hogy még akkor is, 
mikor Isten áldása szűkösebb, még akkor 
is a munkás munkája bérét megkapja, 
mert rajta áll : részt akar-e. vagy hol
danként való készpénz! ? 

Valenszi csipke'-^- figaró, . 
Selyémkesztyü és boleró, 
Fekete, sárga, kék cipő, 
És hogyha sáros az idő, — 
Szattyáncsizma aranycsatokkal, 

- Észbóditó vörös sarokkal. 
S hogy a falusi gavallérok 

Krónika. 
•) txt a jfilemió. sir̂ p ét Monet i v«-™*-t, mely 

kuW*>nö<u'Q olTa>":- : • • _-v» - • mrltó, a je-
tetfn uérkeszfeÚ »B» la] • »t i ixá 1 • • 11 it . 
iiielynrk elAtueteií ára Mgye4én* cami 2 kor, RMó-
hivatali; líuJap*-kt, VILL ker, Haroei-iLtca ifl. — 

A bolt szezon ilyenkor nyáron. 
Ahogy mejjegyzi i.»n talál.ni 
Néhány najy köhö versben, dalban: 
Fontos dolog- a fővárosban. 
A f»le--_ mar belek utat 
Olyan <J ,s . mint a piskóta; 
Uracskájának süti. főzi 
Kedvenc étkeit s betetőzi 
Mizetkedését édes csókkal 

• Éa minden egyebekkel, jókkal; • 
És lassacskán megvallja szendén, 
Ihcv^iendeit mar mintákat ."vernél. 

"Mert v>vir" is. az m-m (ebei. . 
Hrniy a hálovam gyerekei f 

A kánikula itt találja! 
Forró katlan a házak taj.v 
S lezyeíibár a ligetben-Jói 
1' - . n e - nem. volt hallható. . •;• •• 
H o g y ebb a kazánban maradjon r, 
A ayerekféltő, ísondóa asszony. 
S> minthogy a gyerek arca hátrány, 
l'i'n:-ch.ici.b;o »»gy a 'Tátra alján 
Kell tölteni, a hő nyarat. 
Fogyasztván a sok aranyat. 
I'.s megkívánja az egészség, 
Hogy ruhákban hiba mV'es-ék-, _ * 
Mert az lenne csak nagy hiba." 
Hí máson szebb vón' a ruha. , ; 

Éppen ezért kell pongyola, 
Gallér, mélynek vege stóla. 
Strand-, knket ,' ténni.-z-, (iolfkabát 
É-i harminc bluz az angyalát! 
És aztán ruha nagy melegbe', 
PiisztóOltözék hűvösebbre: , 
Majd délutánra ismét másik, 

- S olyan, melynek nem árt, ha ázik.. 
Délelőttre batiszt és vászon, 
Délutánokra, selyem, bársony , .. 
És mindhez passzoló kalap, ; 
Melyek láttán megáll a nap, 
Mert amit eddig a magasból 
Csak dombon látott a kakasból. 
Az mind ott van most gazdagon 
A m.dern Clianlecler-kalapon..: t 
Okvetlen kell tömérdek mssli, \ ' 
Fehér vásZ'.n'es bórkamásli. .... 

(Akiken ferdén.áll a gérokkj! 
Megtudják mi az isteni, 
S ki Pesten a divatzseni; 
Egy habruha az Anna-bálra, 
Mely hetedhétország-csodára 
Remekbe készült költemény, 
Vagy izgató Holmes-regény ! 
Mint falatkenyér, oly szükséges 
Ehhez a tündérszép meséhez. 
Egy csodálatos, hattyúprémes. 
És bódításában is rémes I 
Báli belépő rózsaszínben, / 
H iden szívben ! y lángot—giuji.'on inir 
Es ami nélkül már manapság 
Nyaralni'menni m>-rő vakság. 
Kell puder,-krem. manikűr-készlet 
S parfüm, mely maga az igézet. 
É s hogy az irigy szomszédasszony 
Dühében tüstént megpukkadjon: . 
Borsóoagyságu brilliáns, 
Mély értekben nem szimuláns, 
S mely ugy ragyog, miként a nap, 
A legdcrultebb ég alatt. 
Ks igy szerenyen lelszerelve. 

-MerL spórolás az asszony, elve, . 
Nyaralni ni'eiy a k i - csapat 
A férji Cske meg ez alatt 
Valahol Budán egymagába 
Betér 'v-v szerény-vacsorára 
í> busán tűnődve kérdi árván, 
Eluieiengve'az üres tárcán: 
A sok kekha.-u hova lelt? 
— Mind elvitte a toal.-tt: 

H Í R E K . 

Dr. Ostffy Lajos állása. Ostffy Lajos 
orsz. képviselő tegnapelőtt beterjesztette a 
vármegye alispánjához a varmegyénél viselt 
aljegyzői és tb. főjegyzői állásáról való lemon
dását. Minthogy a lemondás a törvényhatósági 
bizottság elé tartozik es a leimentes dolgában 
a megyegyülésnek kell határoznia, a vármegye 
alispánja a lemondást egyelőre tudomásul 
vette és Ostffy Lajosnak á szeptemberi várme
gyei közgyűlésig a parlamentben való elfog
laltsága miatt szabadságot engedélyezett. 

Díszoklevél. A napokban megtartott 
budapesti tanszerkiállitáson Boda Béla rigácsi 
tanító által feltalált számológépét amelyet 
lapunkban mi is ismertettünk, a zsűri dísz
oklevéllel tüntette ki. 

Berzsenyi Deiső Karlsbadban. Szám
talan gyomorbajos ember talál e híres für
dőben gyógyulást. Ez az oka annak, hogy a 
világ minden tájékáról megkeresik a termé
szetnek ezt a kitűnő orvosát. Az id-'n is nem 
kevesebb, mint 31 ezer beteg látogatta meg. 
Városunkat jelenleg Berzsenyi Dezső ügyvéd 
képviseli a fürdőn, aki bajainak orvoslására 
ment oda. Őszinte óhajunk, hogy üde eiész-
ségben térjen vissza közénk. 
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Zászlószentelés. A vasutasok mai 
zá-zl-iszentelési. ünnepélye sokkal -nagyobb 
méretűnek Ígérkezik, mintsem hinni mertük 
vi. 'ia. Tegnap vonatukkal már számtalan 
viil k: vendéi; érkezett, akiknek elhelyezéséről 
i i rendezőség maga gondoskodott. Az est fn-
Tómiit lenyes fáklyás szerenádot adtak va 
M • is.-onk a zrátlóaiijának, özv. Szőgyény-
i l . r i c l i Fggjjmcne szül. Gorcey Paula grófnő 
ö ii Mtóságának. Az ünnepi menet a Kossuth 
1.1 •> utcában vette kezdetet zenekiséretlel, 
hn.uiau át a Gyarmathy térre >onultak. Itt 
I r ' e n e t adva, jpbogó fáklyákkal Őméltósága 
lakása elé vonultak ki Dömölkre. A ménét 
e után a Rakóczy-ulcan haladt végig aOnff-
szállóig, hol késő éjjeli órákig tartó ismerke
d n i estélyi tartottak. A Rakoczy-utca bejá
ratánál hatalmas, diszkapu ékeskedik »Isten 

hozott* felirattal. Az enesz városban élénk 
készülődés észlelhető a mai napi ünnepélyre. 

Elhunyt plébános. Bognár Imresomogy-
megyei Gadany kó/si-g celldömölki születésű 
plébánosa, folyó bó 3-án szívszélhűdés követ
keztebén hirtelen elhunyt. Halála környek-
sZ'Tt-? nagy részvétel keltelt. 

Hivatalvizsgalat. A helybeli tzohtahi-
n - a j i hivatalban legna|n-!ölt vir.-gaiat larta-
ti is. Németh Rela pénzügyi titkár az irattári 
akta%«it. vizsgálta felül. hogy azi'k kellőeu fel 
taiilia'i-* szerelve. Minden rrínhVn találtaiul!. 

Az ipartestület mulatsága. A mu t 
tasatl.api nv.tri mulatságra neuit-pell kedvező 
v- •. > • időjárás. I 1 -* ez o»..m retleu ' .et te\ i- ? / . i 
a ihulitni vagyő ifju»agot,iuen a lugj-en-m-
b. i lij'elték \egtj a tanei'eiid szamait. A - I 
kt ,-- m'.;ial- ^ , . --zes i.eteteie 414 k. n n i 
f«> ; : ér vi.it. 

i V i t t l f i i e t t e k : Xiis.' fc'.t. H<•::.-} liupert 
a p ó 20 K. dr. Maróthy I . i -zl". ' . ' K. Gac-t-r 
.1 - • I I ; fT - Míh ily San-uj 4^ . - - l 7-iíali. 
It h l ' . i l .">-.'. K /.. .; .; . - H - k e . Takach 
M • dr. l tda- - i J*':e •. - /v . Ik-nn S'oal r n e . 
K T • , Utvaii. Ilotinj S»iim-I 4 4 K. >/at«-> 
K i t ' ',JBokor K iroiy. T.n ic-y Kálmán. N".-
meíii I.a.-zli». May*-i -I—\án,- Tihanyi !>• . . i . 
I-ehi.' Irt illa. ...v. Soi.ut:'. • i. i f i • • I t . - i f l>a-
vul. I' ikacs t i ; A in - i J.o. - :i—3 K. 
Irtörti Jaie- J - . ' " K, dr - I l e l l e - - y Klek. S«i-
lilopyj Alaiíar. X . - i .1 ./-t-í. S.a~'\ Jan -. 
Ilona h János. Varsa György, l lud ekei Ali
u l . X inét:. M.i.ki.-. Ángyai l ' . i i . Szála) La-
j X i . y l ' . i l , Licht>-cÍH*in Gusztáv, ii'j. Riich" 
hnre. llülhr Sámuel, Barns Imre, Mészár s 
.lam-. Nagy Andrá-. Szalay i.yua. >.ita Gy., 
Mllkovics . l . i l ' i . - , Sebestyt-n Jani- Sl'g . özv. 
Spieler Edénr, Tombol M rton. Deutschbaui-r 
Ignae. flerzfeid llór, ifj. Xjgy J.ue.s. Bo.guár 
Janó-, Klaffl Sándor, özv./.si.mi.nd Istvánué, 
Tóth Antal, Uálnási Antal, G-r-e J.uio... Seidl 
Antal. László V< re. e. B»i>-Lajos K.-Helye), 
Tóth Sándor,„S/ar-a K.indy. Lóránt (ijula, 
özv. Krausz Ignácne, Szalay .Inzsel, Laliik Fe
renc, Süle Jani-. Simon .lo/.sef 2—2K£zabi! 
J.i.Tee.', 150 K, Fodor Kan.ly, .Molnár János, 
Berkes János, I .őrmez József, Krenin r Ferenc, 
i : j . Sonoii Sándor, Sz.-.!ay Ferenc, Steiner 

Uxete Sándor, Fabian l)ez.-ó, Gersei 
Ferenc, Németh Ferenc, Kreiner József, Lég-
ridy Kálmán, Klaífl Gyuia, Lenhatdt József. 
térés Sándof, Szarka József. Gróf Károly, 

l l . í r j József, Miklós Lájo , H"rválh József. 
BaJklMS EiuO, Wcodkti Lajos; liizerf Sándor, 
Ntttoii Sándor, Bőrótidy Joí.-ef, SpáUi József. 

EskÜTÖ. Blau Jaques Rosner Irénke 
kisasszonnyal, Roziier József leányával folyó 
július hó 10-én tartja esküvőjét Jánosházán. 

Elkészült a sorosisl tervezet. A vár
megye alispánja a hadkiegészítő parancsnok
sággal' egyetértőleg ^megállapítottá a sorozás 
utazási tervezetét. A tervezet szerint a soro
zás július ló-én venné kezdetét, ha árra az 
ujotícmegajánlás megtörténnék. A tervezet ez
úttal hat heti időtartamra szabja a sorozást 
a rendes nyolc hét helyett é s akként van 
összeállítva, hogy egy-egy sorozási napra leg
alább háromszáz állitásköteles állítandó, hogy 
azok közül legalább kétszázat meg lehessen 
vizsgálni. Atervezet gondoskodik arról is.hogy 
a sorozás július 15 én meg nem kezdhető a 
parlament késedelmessége iriatr. Ez esetre a 
sorozás tervezet július 25-iki kezdő dátummal 
van megállapítva, ugy, hogy az elesett első 

JÍ7 nfpon -leplemhprhen lehel pótolni A meny 
nyiben a parlament július 25-ig sem Szavazza 
mes az éz évi ujonclétszámot, a vármegyén 
uj sorozási utitervet kell majd .készíteni. 

Helyezzünk nagyobb súlyt gyümölcs 
termesztésünkre . Ha eaeinegetteleteink tyü-
mö!c-ké ?zleién végigtekintünk, kOlonosen a 
lóvárosban, jólesik'látni a sok szép-,hibátlan, 
egészséges (ivümölcsöt. Amint öröiínnel gyö-
nyPrködünk a nemes, szép almában, körtében 
sth.. i p oly laj la'ommal tapasztalhatjuk, 
kérdezősködve azok származásáról, hogy azok ' 
legaagyobb * része nem hazánkban-termett, 
hanem ideuenh,"! került hi zzánk. Ha kezdünk 
érdeklődpi azutá: .Imuj miért idegenek és.mii rt 
nem magyar gyümOfcsol árusítanak, csakhamar 

:-.M-rl a'.magar ^yöii.i.c-
nem oly szép, egészséget, tiszta, nem larlhadr 
el olyan jol é 5 olyan ho-izu Jstejg. mini az 
Idegenből ideszármazott.< Sajin.? ez tényleg-
i--y is van e.s mén sajnosidib, hogy ennek mi 
maauuk vagyunk, illetve gyO'inOlcsterraelöiiik 

Tüdóveiza Dnaantnl. A i ' . | .y mini-z'.er { az okai. QittVzoi vagyunk pedig azért. meri. 

id. Reich Imre, Lőrincz György, Horler János. 
Bánóczy István, i l i ze r i István. Rosenthal Jó-

i zsef, Szabó Jakab, Palovits József, Wenesz 
[Sándor , Pap Efnfl, Móricz Gyula, Reich Ist-
| ván, Módos József MiilUar-Sándor, Németh 

Ferenc, Stock V'i'mos. Füli"'p Lajos (Magasi), 
Juaovits Imre 1 — 1 K. Bakos Krnő 60 fillér, 
Engelsz Fereílc, Szigeti István 50—50 fillér, 
Menyhárt Fenne, Kihiczky Lajos, Rostalános, 
Magas .h.zref, Vass János 40—40 fill,Németh 
Ujos 20 fillér. 

Halálozás. Üzv. c.áfordi Tóth Józsefné 
szül. szanthoházi Szantlio l.idia folyó hii 3-án 
e»U 7 órakor 87 éves korában Csöngén el
hunyt. Temetésén a kiterjedt rokonságon ki -
vul'nanyszámu gyászoló közönség véti részt. 
Az' agj; uniót két leánya és hozzátartozói 
.-iratjak. - -

A Grili-szállá k bóTitése. Végre meg-
valósutt Mészáros Játéinak, mint a. Griff-
száHó tulajdonosának az a terve, melynek 
kivitelel már nagyban óhajtotta a helybeli 
közönség,.. Kikészült a nagyierem Az impozáns 
kiviteli! helyiség nemisak a modern igények
nek felel meg. de külsőleg is'nagyban hozzá
járul a környék diszeie'k emeléséhez. 

Bérkoasi-ipar. íVlor János bérkocsi-
ipárárni lemondott, rlleiilieii Schöntag Márton 
uvvanezeii ipar Bzésére engedétyt nyert. 

' . Jt . 
Házasság. Fülöp Lajos k'emenesmagási 

malomlulajdohos ^zenlan lartotta -e.-küiöjet 
Re|«aszcntgyör'\ö:i K Mari-ka urleánnyal. 

Vasárnap nincs ital. Szilágymégyé 
lörvényliatosam l>l/"tt^a(;a -zahalyrendeletet 
adott ki. aiii"!y rasárnapokon, S.-eni [stránknr, | ruégkapjiis a feVle 
karai--.ínykor, húsvétkor és püiikőMlkoreltiltja 
a korcsmák nyiiva:íirt,i-at. Ez; a szabályren
deletei m.ist a beragymiiiiszter is jóváhagyta. 
SzilágymegVH területen július 15 elöl kezdve 
lep "e etiie ; / uj réiid. * 

l i l kiml ••; j 
•••ér liavaban *i 
löknrbau. i »r-. 1.1 
szerin: "c- :tn' 

kövi ike7őki p . ij 

:en!e> szerint a mu.t ev 
TL' . gyén halt el tüil "H-

esz, illetőleg törvéiiyhato-
•itva ezen halálesetek 
zlottak meg: A Duna 

joUipiirtján evő |tiránya vármegyében t'>3, 
I'. c-eii S. Feji r varmegyi l>en 42. S/eke.feher-
iart 4. Györvánui gyében l í . Győrött 7, 
K.mar. mnietv, I , . I I p.i, Komáromban 2,Mo-
Muimejíyeben |o, Smnogymegyében 98, Sop-
>•• iitiegyébén «;•.'. Siprmiban 0, folnami gyében 
57. \ a-mi'vyei"; 89, yészprémmegyében jut 
Taia vármegyében 114, A'Dui-a balpartján 
eső vármegyek és rarosökbaii. Ó28, Duna 
Tisza közén 900, Tisza balpartján 603. Tisza 
jóbbpartjiin 309, IVza Maros szőgteii n 592. 
Királyhágón'' lül.568", Fiuinéban 
Sz'avonuis/.iifihaii 802. ' 

Bolgár kertészeti iskolák. Tudvalevő-
lei Budapest körül «•> a vidéki nacyobh vá
rosok mellett ^szi.rfalina- bolgár kerteszek 
konyl.azölikeget termelnek és Csodálatos, hogy 
mennyi pénzt hoznak ki kis területekbők A 
kertészkedé.-i tnilomanyukat most már a mi
eink is eltanulták s arra ki. akarjak képezni 
a magyar fiukat és -leányokat, Budapesten a 
mult héten nyitották meg a zugiéban az első 
ilyen" iskolát. Végzett elemi iskolás fiukat s 
leányokat giüjiiittek össze s azok, már szor
galmasan tanulják ezt az üdvös kertészetet. 

nem kii-zöböijiik ki azokat a nagyszámú hi-
bikai. melyekkel gyümöicsjermelésünk terep 
talákozunk, kik minden vidéken mindenféle 
gyümölcsnek a termelésével foglaíSíiziiak, pedig 
tnlnden gyümölcsfának más és más viszonyok 
felelnek meg. I la tehát megfelelő módon 
akarunk a gyümölcstermeléssel foglalkozni, 
akkor termeljük azt a gyümöicsöi, mely az" 
adott viszonyok között a legjobban megférem. 
Ha mar ni"-t •kiválasztottuk a megfelelő 
gyümölcsfa nemeket, akkor iparkodjunk azt 
okszerűen is termelni. Teriin !;ük ;ul jó erőben 
levő talajon, megfelelő távolságra ültetve 
egymástól. Ha a talaj tápanyagban-szegény, 
trágyázzuk azt. Ne idegenkedjünk a mestersé
ges trágyái..lóktól sem.inelyek alkalmazásával 

Horvát- I igen szép eredméi yeket érhetünk el. A fák 
álját, a gyümölcs talaját műveljük meg éven-
kint rendszeresen. A gyümölcsfákat ezenkívül 
gondozzuk, ápoljuk is és azt el ne mula.-szuk 
sohasem. Az állati; növényi ellenségeket irtsuk, 
azok ellen védekezzünk, a fákat tisztogassuk. 
De ezt nec-ak egyesjk tegyék meg, akkor 
gyümölcstermelésünket előbbre visszük és 
kiszorítjuk a külföldi gyümölcsöt piacunkról. 

A régi húsz koronás bankók bevo
nása. Azok a regi vörös hu*zkoronás bank
jegyek, amelyek 1900. március hó 31-diki . 
kei.it..| kerítitek ki » jenyb.uik n\..mdajaboi, 
n«ii-sokára eltűnnek a Íorga1oinU>l. A pénz-

file:///egtj
http://vi.it
http://kei.it


ügyminiszter még 1908. június 11-én kiadott 
egy rendeletet, amelyben közöké, hogy ezek 
a bankjegyek 1910, jinius hó 31 ig fizetés és 
átváltáskép az osztrák magyar bank fő és 
fiók-üzleténél beszolgáltathatok ugy,. hogy e 
bankjegyek bevonásának határideje 1910. évi 
juuius hó 30 án lejár. Minthogy a közönség 
vonakodik elfogadni a közforgalomban ezeket 
a huszkoronásukat. tájékozásul közöljük, hogy 
azokat 1910. évi június hó 30 ika után is 
minden banküzlettel foglalkozó intézet átvál
tásképp elfogadja 1916. évi június végéig és 
csak azután vesztik érteküket. 

Hol a kánikula? A mi jzegény és mil-
sem vétett fejünk fölött, tisztára szeszélyes 
tavaszi-nyári-őszi-téli idő garázdálkodik. — 
Ny. r van, — mondják a megszorult adósók 
és lihegve törülgetik izzadt homlokukat Az 
izzadok na k azonban soha olyan kevesen uem 
hittek, mint most — Tavasz van, — állítják 
a boldog szerelmesek, a tavaszt bizonyítja a 
meleg, tiszta, de korántsem forrótüzü nap, és 
enyhe szellő, a mosolygó és üde természet 
— őszi idő, rőszibb az ősznél is, — panasz
kodik néhány valóban őszfejü vagy csalódott 
szivü, keserű ember: — hiszen ki sem lehet 
menni a szobából, az ember nem tudhatja, 
mikor kap hatalmas eső-tust a nyakába, az 
ég egyebet sem csinál, mint borul és derül 
(Ezek nem gondolják meg, hogy hiszen az 
égnek nincs egyéb dolga, miut borulni és 
derülni.) — Ha az idén egyáltalában benn 
van a programmban a tél, hát az most 
kezdődik, — mondják a fázékonyok és estén
ként télikabátot húznak föl. Néhány tudós, 
aki egész éleiében azt bizonyitgatta, hogy a 
Eöld mindig gyorsabban fog forogni, ezekután, 
boldogan tudatja mindenkivel, hogy ime, igaza 
volt: a Föld már egy napalalt suhan át a 
négy évszakon. így tehát a Föld lakói szegé
nyek, persze, hogy sehogysem tudják magu
kat kiismerni és nem csoda, ha egyre 
követelőbbeo sürgetik a naptárreformot, mert 
ez a meglevő régi, együ.yü és egészen elavult 
naptár azt mondja, hogy most július van és 
mindjárt itt lesz a kánikula. 

Élelmiszerek Kínából. Nemcsak nálunk, 
világszerte nagy a drágaság, de a legnagyobb 
mérveket öltött Angliában, mert ott kevés 
gabona terem s igy az állattenyésztés is 
sokba kerül. Most hát megpróbálják Kínából 
szállítani az élelmicikkeket Az első tengeri 
hajó már meg is érkezett Hozott 21.048 láda 
tojást, 10.674 kiló vadhúst, 8118 kiló csirkét, 
kacsát, 4660 levágott sertést, 1345 kiló mar
hahúst. Minden kitűnő minőségben érkezett 

"meg, mert a hajón mesterséges módon jég
hideg állapotban tartották a holmikat A hajó 
három hónap alatt érkezett meg Kínából, 
megkerülve Ázsiái, a Vöröstengeren keresztül.. 
.És mégis olcsóbb volt minden, mintha Euró
pában vásárollak volna. Ezután szakadatlanul 
fog'ják szállítani az élelmi cikkeket a copfosok 
roppant nap birodalmából.ahol rendkívül olcsón 
termelnek mindent, mert a nép kevéssel beéri, 
20 kr. a napszám, nincs a d ó ' é s más efféle 
kiadás. • - :• 

Indián újságok. Hogy az újságírás ma 
már a társadalom szükséglete, azt a föld min-
gen nemzete tudja. Már nemcsak a lappoknak^ 
eszkimóknak, cserkeszeknek, tatároknak, de 

az indiánoknak is van újságjuk. Oklakomában 
jelenít meg netenkint .egyszer, címe: Dragra-
vans Achkeca (Ház és tűzhely 1. Nem foglal
kozik pohtikával, hanem az indián faj szellemi 
és gazdasági előrehaladás mellett tör lándzsát. 

Az ntolsó boszorkány-égetés. Mindenki 
azt hiszi, hogy századok óta uem Ítéltek mág
lyahalálra boszorkánynak vélt öreg asszonyo
kat Pedig nincs két évtizede, hogy szakbiró-
ság kimondta a halálos ítéletet egy vénasz-
szonyra. 1887-ben St. Fuan de Zacocpban 
törvényes Ítélet alapján elégettek egj öreg 
asszonyt. Ezen a mexikói eseten kivül még 
egy északamerikai faluban is tartottak ördög
űző procedúrákat A XVI. és XVII. században 
a spanyolok lakta földön 100.000 embert 
ítéltek el boszorkányvád alapján. 

A krokodilok isaporasága. Délafriká-
ból az a panasz érkezik az ültetvények tájé
káról, hogy az idén rettenetesen elszaporodtak 
a krokodilnsok. Hiábavaló a lakosság minden 
erőlködése, hogy ezt a kártékony hüllőt leg
alább az emberlakta vidékek közeléből ki
pusztítsák, az állatok szaporasága minden 
fáradságot meghiúsít Pedig évente igen sok 
krbkodilust ejtenek el az európai és a ben-
szűlött vadászok is. Ez azonban elenyészően 
csekély a szaporulathoz képest. Egy krokodil-
fészekben átlag 35—40 tojás szokott jenm, 
sőt legutóbb találtak egyet, amelyben 02 volt. 
Most a lakosság ugy próbál segíteni magán, 
hogy a fészkeket kutatja fel s a tojásokat 
pusztítja el. 

Dj Lengyelország. Iklamerikaban egy 
nagy lolyó mentén, a lengyel kivándorlók tö
megesen telepedtek le. Mikor vagy 30.000-tu 
voltáé, kimondták, hogy külön országot ala
pítanak. Ott ugyanis számos apróbb államocska 
él szabadon, függetlenül. A sok kis állam szö
vetségben van egymással. így az Európában 
megsemmisített Lengyeloszág a messze Ame
rikában uj életre kél. 

A Hallej üstökös áldozatai. Nem is 
hinné az ember, hogy az olasz nép milyen 
babonás. Ott komolyan vették a Halley 
üstököshöz fűzött jövendöléseket Kitűnt, hogy 
189-en öngyilkossá lettek amiatti rémületükben, 
hogy úgyis vége a világnak. Azonkívül csalások,! 
betörések s egyéb gazságok történtek az| 
ostoba babona miatt. 

SierkesztÓi üzenetek. 
• . 61 I i . A kezünk közé jutott aktiiáh-

versikét, — sajnálatunkra — nem közölhet
jük, mert ha a személyes vonatkozásokat el
hagyjuk, ugy elveszítette vjlna azt az erede
tiségét, amelylyel valóságos Ady-paródiát lát
tunk soraikban. Csak előre a megkezdett utón, 
még szép sikert érhetnek el — más téren. 
Üdvözlet! 

p, | . Boba. Képviselőnk véleménye a 
petícióról és az ellenpeticióról a .Vasvárme
gye, f. hó 5 iki számában közölt riport ke
retében foglaltatott benn. 

JL P. Szergeny. Fogadását, — előre 
jósolhatjuk, elveszítette. Fogadja részvétünket. 

Nem közölhetők: Hajnal. — Aratáskor. 
— Sétakocsikázás az erdőben. — Pityulisz és 
KroncsL — Reménytelen szerelem. 
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S Z O B B A T H E L T , belsikitor. 
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Ajánljuk naponta frissen vágott 

marha-, borjú- és 
sertés húsainkat, 

azonfelül saját gyártmányú kalbá-
szabikat, úgymint: pariser, »»-
valade, .. fraakfarter, _ tormás 
virsli, krakaaer, sonkakalbáas. 
krinolin, debreceni, angsburgi 
extrák albász, szalámi és siárai-
kalbász, húsos kalbási nyersen 
füstölve, nyelv é s sertés- é s mij 
• ajtók. Naponta frissen kaphatók 
mindennemű füstölt hmok nyer
sen éa főtten, szalonna frissen 

füstölten. 

Zsir kicsinyben és nagyban. 
HeermáeliMktt a | j kelvkta, a l í t vMéku 
poatoa kluolgaUi mollett gyorsai uzki i lS ik . 

l ivilé U n t t l f t ta l : 

Weber Testvérek 

Naponta postát szétküldés 

Figyelmeztetés! 
A Schicht 

szarvasszappan. 
v a l ó d i c a a k i a a 

ScMcM 
névvel és a „szarvas* Tsi» 



KE.MENESALJA 

PÁLMA KAUCSUK 
V A N CIPÖijjN -

t ö b b e l 
nem- cserélek szappant, 
mióta Bergmann Stecken-
píerd-liliomtejszappanát 

védjegy Steckenpferd, 
kézsitö Bergmann & po, 
Tetschen a E.'h 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-

Égy jóesaládból való fiu 
t a n u l ó u l 

DINKGREVE 
NÁNDOR 

könvvnvoniilí 
( e! 1 döniöI kön le 1 vétetik 

! Hirdetéseket .jutányos 

K E D V E Z M É N Y 
LAPUNK 

ELŐFIZETŐINEK!! 
BÉVÁKDY GYULA 

R Ó Z S I 
ÉS EGYÉB ELBESZÉLÉSEK 
címmel novella-kötetet adott ki. A szál
nál több oldalra terjedő kötetben egy 
csomó igea sikerült elbeszélés van, me
lyekben az iro megfigyelései, impreaaiói 
annyira figyelemreméltók, hogy bátran 
s a legmelegebben ajánljuk a kötetet 
kedvezményei lapunk olvasóinak. 

Mindenki, aki lapunkra előfizet, meg
kapja a művet, ha ezen igényét velünk 

s 40 fillér diját h o z z á n k beküldi. 

A mii bolti ára: 

2 korona. 

Jóság, 
ár és 

súlyra 

I 

£ kell a szappan összthisonlitásinál és 
1 bcri i ir l i iJnal ügyelni. A világ egy 
* azappana sem éri el a 

S c h i c h í 

szarvas 
ippanát 

NÉMETH LASZLO 
uri szabó divattermében 

készülnek remek kivitelben 
polgári-, papi- és egyenruhák 

jutányos áron. , 
LEGDIVATOSABB SZÖVETMINTÁK. 
Czelldömölk, Kossuth Lajos-utcza. 

8ffl 8' jg) 
Ny.onrn>- íkgreve Sándor viilaiiverőre berendezett könyvnyomilájatian_.C?elldOmölk 


