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Fürdőt Czelldömölknek! 
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Szerkesztősé* é l kiadóhivatal: J 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Ol ldömOlknr 
idé intézendok a szellemi részt illető közleménye, 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

ga'tnl, amelyben dr. Támedly MilJíy EJfcép-
iskolai tanár nagyon érhkes szociológiai és 

(G) Vasvár képviselőtestülete nagyszabású I statisztikai adatokkal kapcsolatosan bizonyítja 
gőzlürdő építését határozta el, s az előmun- | be az úszni tudás fontosságát és indítványozza 
kálatokat már meg is kezdték. — Midőn e I az úszás tanításának behozatalát az iskolákba.' 
bírt olvassuk, felmerül emlékezetünkben az a } Mint a fővárosi lapokból értesülünk, ezen 
régi terv, midőn városunk rendezésével, az j életrevaló indítvány az illetékes körökben 
aszfalt, csatorna és villany megvalósításával , élénk pártolásra talált. — Ez utóbbiakat csak 
kapcsolatosan dr. Pletnits Ferenc egy artézi ; mellékkérdésként hozzuk fel indítványunk 
kut fúrását és egy gőzfürdő létesítését is in- i támogatására, — nem szólva azon elönyök-
ditvany zta. Ha jól emlékszünk, folytak is < ről, amelyet ifjúságunk edzésével és az annyira 
tárgyalások ez irányban, de sem ennek ered- t elhanyagolt sport kedvének t-s pártolásának 
menyéről, sem pedig további lépésekről tudó- | emelésével eredményezne. A varosunkban 
másunk nincsen. — Érdekes fényt vet ez i nemrég alakult ifjúsági atlétikai egyesület is 
városunk fejlődésének képére. Vasvar nagy- mily szépen kultiválhatna pmgrammja kere-
község, amelynek eddig sem aszfaltja, sem j tében az úszás hasznos sportját.' 
csatornázása, sem villanyvilágítása nincsen.vj - A fürdő helyéül pedig a legalkalmasabb-
— nagyon helyesen — szükségesebbnek tartja I nak tartjuk a jelenlegi vásárteret, ennek már 
ezeknél egy fürdő létesítését, amely a község | régebben tervbe vett parkírozásával kapcso-
legfontosabb érdekeit — a közegészség-ügyét I latosan, — vagy há a kerdes ilyetén megol

dása nem volna lehetséges, ugy a villanytelep 
mellett fekvő telken lehetne létesíteni. 

És hogy az anyagi kérdésről is szóljunk, 
hisszük, hogy ez sem ütközne nagy nehézsé
gekbe, vagy létesítse a város saját maga, — 
vagy pedig részvény társasági alapon. Ami 
a kezelés kérdését illeti, vagy maradjon házi 
kezelésben. — vagy pedig adassék bérbe 
megfelelő áron és percentuális jutalékkal. — 

Hogy pedig az intézmény a közönség { 
részéről a kellő pártolásban részesttlend. arra ' 
a fentebb már felhozott néhány adaton kívül ' 
elegendő biztosítékot nyújt városunk általános , 
intelligenciája, — Az anyagi kérdések megöl- ' 
dását pedig, — hisszük, — hogy a tervezet 
előkészítésére kikühleudő bizottságnak sikerül 
majd kedvezően megoldania, — hiszen ha j 
sikerüli ez az aszfalt, csatorna és villany j 
több mint 000 ezer koronás terhénél, ugy j 
hisszük nem fog akkor egy maximális 20—25 i 
ezer koronás kérdésnél, — amelynek fe'tét- j 
lenül jövedelmezőnek kell lennie, — nehéz- ! 
ségekbe-ütközni. 

Ismételjük indítványunkat a közegész~ 
ség-ügy szent nevében! 

— szolgálja. És ugyanekkor Czelldömölkön, 
ahol esténkint. — igaz ugyan, hogy csak késő 
este és nem épen a legsikerültebb elosztással, 
— villanyfény világítja be aszfaltos és csa
tornás utcáinkat, — nem gondol a képviselő 
testület arra, hogy a város lakosságának mily 
égelö szüksége volna egy fürdőre! Igaz ugyan, 
hogy a vasúti állomáson van egy kad- és 
gőzfürdő, de — eltekintve ennek primitív 
voltától, — ez csak a vasúti alkalmazottak
nak áll rendelkezésére. Igaz ugyan, h.ogy a 
lakosságnak meglehetős százaiékát teszi ki a 
vasutas közönség, — de hiszem, hogy az 
esetben, ha a városi gőzfürdő létesülne, a 
vasutas közönség is inkább látogatná a mo
dern fürdőt és hiszem, hogy az illetékes egy
lettel, —• tagjainak megfelelő kedvezményt 
nyújtva, — sikerülne a városi fürdőnek békés 
megegyezést létesíteni a vasúti lürdő meg
szüntetése és Illetve egyesítésével kapcsola
tosan. 

Természetesen nem tartom kivihetetlen
nek, sót éppen mintegy kiegészítő részének, 
hogy a gőzfürdővel kapcsolatosan uszoda is 
létesíttessék. Hiszen az esetben, ha a fürdő 
vizét egy artézi kut szolgáltatja,--amit más
kép elképzelni.nem is tudok, — ugy valóban 
csakis az uszó "medence elkészíttetése képezné 
az uszoda létesítésének föltételét. 

Ennek költsége pedig nagyon is messze 
áll azon előnyöktől, amit a nyári nagy meleg
ben városunk közönségének enyhülésül nyúj
tana. — - . . . 

Nem áll módunkban,-hogy pontos ada
tokkal szolgalhassunk.de bátran kimondhatjuk, 
hogy városunk, lakosságának több, mint 80 
százaléka úszni nem tud. — A napokban pe
dig égy érdekes könyvet volt alkalmunk for-

A madárvédelem érdekében. 
Ai Országos Magyar Gazdasági Egye

sület hivatalos közlönyében, a >Köztelek, 
ben két tudományos intézetünk vezetői 
között polémia folyt lényegében afölött, 
vájjon a rovarevö madaraknak gazdasági 
jelentősége van-e és azok ebból a szem
pontból részesiiendók-fc védelemben? 

Ennek a kérdésnek megvitatása a 
gazdák körében nagy feltűnést keltett, 
annál inkább, mert a ket előkelő tudo
mányos intézet vezetőinek vitatkozása 
a dolog természeténél fogva a kérdés 
eldöntésére nem vezethetett. 

Mellőzzük a mindkét oldalról fel
hozott érvek és adatok szembeállítását 
és bírálatai, mert polémiába keveredni 
egyáltalán nem óhajttuifc== 

Kötelességünk azonban nekünk is 
a kérdésben elfoglalt álláspontunkat a t. 
társegyesületeknek és ezek ntján az ér
dekelt nagyközségnek tudomására hozni. 

Álláspontunk pedig az, hogy a leg
határozottabban valljuk a rovarokkal 
táplálkozó madaraknak azt a kiszámit-
batlan nagy hasznát és jelentóségét.hogy 
a mező és erdőgazdaságot a rovarok 
milliárdnyi értékekre rugó kártételeitől 
megóvja és ennélfogva az állami ható
ságnak épugy. mint a társadalomnak 
kötelessége mindent elkövetni a végre, 
hogy a rovarevö madarak szaporodása 
előmozdittassék, 

Merőben feleslegesnek ítéljük, hogy 
álláspontunk indokolására adatokat hoz
zunk fel. Elegendőnek' véljük, ha egy
szerűen arra utalunk, hogy álláspontunk 
egyezik földmivelésügyi kormányunk irá
nyával és egyezik — lehet mondani — 
az egész müveit és tudományos világ 
nézetével is. 

Á rovarevö madarak gazdasági je
lentősége mellett állást foglalt a földmi
velésügyi kormány, midőn 1896-ban az 
addig tisztán madárvonulások megfigye
lése érdekében femiáló ornithologisi köz
pontot -saját ügykörébe átvette és s gya
korlati madárvédelem érdekeinek ápolá
sával megbízta: .- -. 

midőn 1899-ben a törvényhozás 
hozzájárulásával 62.000 korona költség
gel 'Magyarország madarai különös 
tekintettel gazdasági jelentőségükre«: 
(Chernél István irta) című nagy alapvető 
munkát kiadta; 

. -i. (Folyt, köv.) 
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Képviselőnk a parlamentben. 
— Dr. Ostily Lljot beszéde. — 

Az uj rezsim parlamentje már egy 
hónapja összeült s ezen idő alatt a fel
irat i javaslat felett vitáztak' honatyáink. 
Különösen az.ellenzéki pár tok vették k i 
részüket a ' ha rcbó l , akik a szónokok 
legjobbjait küldték a csatasor é lére . Az 
elsó sorban látjuk kerületünk képviselő
jét is. aki az országos politikában — 
úgyszólván — novitius, de fegyverét 
olyan elszánt vitézséggel forgatja, hogy 
a küzdő tömegben m á r is utat tör t ma
gának oda. ahol leginkább szembe néz
het az el lenséggel. Dr. Ostffy Lajos kép
viselőnknek szerdán nagy napja volt az 
ország házában, dé azon kivül is. üossZu 
beszédben vette kritika alá a tő 
irati javas la tá t s rámutatot t annak hi
ánya i ra . 

Készedének éle fájdalmasan érin
tette a többséget , az ellenzék tagjai pe
dig valamennyien gratulál lak az ifjú 
politikusnak tartalmas, nagy tudásról 
t anúskodó, »zep. lendületes beszédeért . 

Képviselőnk ítészedében már elsó 
ízben is következetességének tanújelét 
adta. miután az ország szine előtt is 
azon eszméknek igyekezett — de rész
letesebben és a helyzetre alkalmazva — 
kifejezést adni. amit p r o g r a m m b e s z é d é -
ben is hirdetett. Hemélhetó tehát, hogy 
képviselónk programmja nem lesz csak 
ü re s malaszt, hanem az ott lefektetett 
e lvekért a lkalomadtán sikra is s z á l l ! 

A beszédet, hogy t. olvasóinknak 
is alkalma legyen teljesen megismerni, 
az alábbiakban részletes kivonatban 
leközöljük — valamint képviselőnk arc
képét — amelyet a >Kudapest< napilap 
bocsátot t rendelkezésünkre — ezen kü
lönös alkalommal szintén közzétesszük. 

A felirati vitát felesleges idópazarlásnak 
és üres szalmacséplésnek nevezni méltányta
lan. E vitának külónOs fontossága és jelen
tősége van épen a jelen parlamenü%dőszak 
kezdetén. 

A trónbeszéd, az erre adandó valaszfel-
irat. illetve a feliraü javaslatuk feladata,hogy 
képet rajzoljanak a nemzet politikai viszonyai
ról és az újra kezdődő parlamenti munkásság 
irányáról. 

Az ellenzéki pártok programmja az or
szág előtt ismeretes, arra az ő felirati javas
lataik reá is mutattak, azonban egészen más 
a helyzet a többségi pártot illetőleg. 

Ez a [iárt egységes programmot nem 
adott és k ö v e t e n d ő politikai iránya sem a 
trónbeszedből, sem a többi felirati javaslatból 
nem vdáglik ki, pedig alkotmányos életben a 
többség adja meg az egész nemzet politikai, 
életének jetlegéL ——•— 

KE&IEX£SALJA_-
. M#i *• • \ ' . «*-•••—rs**+-

Ily viszonyok közt a felirati vitának 
jelentősége fokozott, mert a közvélemény jog
gal követelheti; hogy a poüükai helytelet 
előtte megvilágítsák. 

A hiányzó többségr" programmot egy-
egy . részletében a már is nagyszámú több
ségi pártbeli szónokok felszólalásai igyekez
tek pótolni, ezzel szemben igen jogosult, 
ha a helyzetet az ellenzék is megvilágítani 
törekszik a maga meggyőződése szerint. 

A többi párt programrajának ismeret
lensége folytán az ellenzék kénytelen volt 
az általános politikai helyzet bírálatánál a 
lefolyt választások bírálatára szorítkozni.— 
Ettől a felpanaszolt módszertől elterőleg, 
áttalános, magasabb szempontból akként 
bírálhatjuk a jelenlegi politikai helyzetet 
és a többségi párt politikai irányát, ha kér
dezzük: minő politikai irány felel meg a 
magyar nép lelkének f 

A magyar, nemzet elsősorban közműn-

az á politikai rány. mely ugy az egyéni, 
polgári jogok, szabadság-intézmények lej-
lesztésére. mini ezzel kapcsolatosan a nem
zeti élet jógainak, az önálló államiság 
attribútumainak kiterjesztésére törekszik és 
pedig mindig összhangzatosan. vagyis meg

felel a magyar nemzet lelkületének az igaz; 
progresszív irány. 

De az is közmondás, hogy nincsen a 
magyar parasztnál konzervatívabb nép Euró
pában. Ez a jellemvonás áll a nvmzetre.hogy 
ragaszkodik hagyományaihoz, melyeket meg
szabott, melyen igényeit kielégítik és azokhoz 
a nemzeti intézményekhez, melyek lelkével 
rokonok, melyek politikai aspiratióinak meg
felelnek és ezért helyén való lehet Magyaror
szágon a konzervatív politika is. 

Az elsőnek főtámaszai a mindig haladni 
törekvő, fejlődő demokratikus néprétegek, a 
másiknak pedig az arisztokrácia, mely min
den monarchikus államban természetszerűleg 
a nyugodt állandó viszonyoknak hive. 

De mindkét irányban csak külön-külön, 
egymást időszakonként felváltva ugy érvénye
sülhét egészségesen, ha — mint a történelem 
példái mutatják — az egyéni- polgári jogok 
fejlesztésével a nemzeti élet szabadságjogainak 
fejlesztése karöltve jár és ilyenkor a demok
ratikus néprétegekkel a magas arisztokrácia 

' is egytől, küzd, sőt azok élén harcol a hala
dásért,' mint 1846-ban egy gróf Széchenyi 
István, egy gróf Batthyány Lajos. Valamint 
viszont, ha a legdemokratibb egyének és nép
rétegek a nemzeti megerősödéshez, a nyugodt 

konzerváláshoz hozzájárulva, egy időre lemon
danak haladó törekvéseikről. -

Ezekkél szemben milyen az uj parla-
menti többségek iránya? 

Vannak jelek, különösen vezéregyéniség 
gekkel képviselt programmpontok, amelyek 
arra engednek következletni, hogy az uj több
ség a liberalizmus hangoztatásával az egyéni 
jogok kiterjesztésére törekszik e tekintetben, 
— pl. a választói jog tekintetében — esetleg 
progresszív irányú lesz. De semmi nyoma 
annak, hogy a nemzeti élet jogai tekintetében 
is törekednék csak bármily csekély kiterjesz
tésre, bármily csekély progresszivitásra, ugy, 
hogy ha ez az irány érvényesül, akkor a több
ségi programm nem lesz összkangzatos és 
ezért nem lesz fényes alkotásokra képes. 

Más jelek — és csak az erősebbek — 
azt mutatják, hogy a többség még az egyéni, 
polgári jogok tekintetében is tartózkodni fog 
minden igazi haladástól. Akkor azután prog-

gzatoz-lesz. mert teljesen-kon 
zervaliv lesz, de ez irány meg lehetetlen volna 
a nemzet mai viszonyai közt, mert az e p é n 

nem időszerű. ...»•'.•:/"'.'..••••'• 
Konzervatív ..iránynak csak nagy refor

mok megvalósítása után van jogosultsága, a 
mikor a reformok^alkolta uj intézményeket 
meg kell gyökereztetni, a nemzet lelkivilágá
vá) összeolvasztani és annak gyümölcsét 
élvezni. 

Ilyen nagy reformok azonban fájdalom, 
nálunk nem létesülhettek. A nemzeti élet 
vágyai tekintetében azért nem. mert ehhez a 
törvényhozás másik tényezője, a korona hozzá 
nem járult, az egyéni, polgári jogok tekinte
tében részben azért nem, mert azokra a nem
zeti jogfejlesztes iránti hosszas és sajnos meddő 
küzdelem folytán sor nem kerülhetett, más
részt, mert ami ez irányban alkottatott — 
mint az adóreform — azt a jelen kormány
zat konzervatirsága életbe nem lépteti. Ma a 
magyar közélet minden vonalán mély sebek 
vérzenek, igazságszolgáltatás, közigazgatás 
közgazdaság, de főleg hadügy, pénzügy terén 
s a szociális intézmények körül sürgős uj 
alkotásokra, reformra van szükség, itt ma 
fájdalom, nincs mit konzerválni. 

Haladásra, összhangzatos nemzeti és pol
gári jogfejlesztésre vágyik ma a magyar nem
zet minden rétege, a magas arisztokrácia leg
nagyobb része csak ugy, mint a demokratikus 
elemek, itt ma az igazi progresszív i ránynak' 
van létjoga. 

Ezt az igazi progresszív irányt jelenti a 
magyar nép lelkivilágában a 48, amely ma 
jelképe az 1848-iki nagy reformok korszaká
nak. Mig az 1867 alatt a magyar nép staga-
ciót, a megalkuvást, az előre nemhaladást 
a konzervatív irányzatot érti és' ezért ezen 
igazi szellemi tartalommal 48 és 67 a magyar 
néplélekbnn mindig szemben fog állani, soha 
sem lesz politikai anachronismus, mint Tisza 
István gróf mondja. 

A 67-es törvények tiszteletben tartásá
val is lehet igazi 48-as politikát folytami, ha 
ugy az egyéni a nemzeti jogfejlesztés terén a 
haladást, a progressziót írjuk zászlónkra és 
a magyar nemzet óhajának, vágyainak ez a . 
progresszív irány felel ma meg s azért a 
jelenlegi többség, melynek rejtett programmja 
talán csak kis részben, de valószínűleg egyál-



talán nem progresszív, hanem teljesen lton- I 
~zervativ, nem fejezi ki az igazi népakaratot I 

Választási visszaélések halmazának fel--j 
sorolásival igazolták többen, hogy a nemzeti 
munkapárti • többség nem a népakarat meg- j 
nyilvánulása. Azonban ez ellenkező uion is I 
bebizonyítható: 

Négy vármegyének Vas, Sopron, Győr 
és Pestvármegyéknek tisztviselőire nincs pkj 
nasz, a választásokat törvénj ellenesen nem 
befolyásolták. Ugyanez áll e 4 varmegye te
rületen az államhivatalokról is.- Itt választási 
visszaélések legfeljebb elszórtan fordultak elő. 
a rendszer nem ez Tolt. És mit mutat a vá
lasztási eredmény ? Azt, hogy nem számítva 
2 miniszteri mandátumot ^~ amelynek győ-
zelrijir^éTvegre is a személyt övező Jekintély, 
tisztelet és ném a pártprogramm diadala volt, 
egyébként a négy vármegyében 38 kerületből 
csak 6 munkapárti képviselő kerflli » trepvi." 
selóházba! a többi mind ellenzéki és pedig 
progresszív irányú, haladást követelő prog
rammal! Pedig Pestvármegye tisztikarat kivéve, 
a többi vármegyékben a tisztviselők is.állam-
hivatalnokok is maguk munkapártiak voltak. 

Ez az eredmény is b i z o n y í t j a , hogy a 
munkapárti többség, mint vezető politikát 
irány a magyar népakarat szempontjából 
aggályos. 

De aggályosak a többségi pártnak kile-
jezésre jutott programmjai egyebb l onkrét 
kérdésekben is. 

Igy a közigazgetási reform körül. Külö
nösen, hogy a közigazgatási tisztviselők stá-
tusrendezéséról mez sem emlékeznek. 

Aggály s, hogy emlités sem történik 
Fiume közjogi közigazgatási es közgazdasági 
helyzetének rendezéséről. A kormán'yzói állás 
betöltve nincs, a corpus separatum kapcsolata 
a szent korona testével gyengül, foszladozik 
napról-napra s közgazdaságilag, az ingatlan 
tulajdont tekintve már a terület háromnegyed, 
részében foglalt ott a magyar nemzettel ellen
séges Horvátország tért!! , 

Az idegen 'térfoglalásnak magyar nem
zeti érdekből utjátállani kívánatosnak láttak 
az előző kormányok a Tátra havasai es szik
lái közt, ahol legfeljebb zergeagancsok forog
nak veszélyben, ideje tehát, hogy az idegen 
terjeszkedés meggáloltassék Fiúméban is.ahol 
a nemzet sok milliónyi áldozata van mar 
befektetve, ahol a világforgalom kapujának 
kulcsa forog kockán a magyar nemzet kin
cséből. 

Végül aggályos a többségi programul az 
egyházi reformok tekintetében is, mért mikor 
a rég vajúdó katlwlikus önkormáuysril meg
valósítását kilátásba helyezi, kilejezesl ad kü
lönös hangsúlyozással annsk, hogy é kérdésben 
az államot megillető különleges jogoknak kell | 
biztosittatniok. Ez arra enged következtetni, | 
hogy a kath. önkormányzatba az állami min
den hatóságnak indokolatlan befolyást akarnak 
biztosítani, aminek a magyar nemzet igazság
szerele valláskülflmbség nélkül ellen fog állni. 

De a kalholikus autonómiára vonatkozó 
ígéretén kivül a többségi feliratnak kivSnatos 
lett volna reámutatni legalább célzatosan arra 
is, hogy izsülosig önktrmdnfzaH szabály
zatainak átdolgozása tekintetebén fognak lépe
sek tétetni, 

Ő felsége felhívására hivatott egybe I 

_!8G&bán. is az első izraelita-kongresszus, de 
az ott kidolgozott- önkormányzati szabályzat, 
valamint az 1871 ben jóváhagyót orthodox 
-szabályzat is tökéletlen, a magyarországi zsi
dóság önkormányzatának fontos kérdésében j 
határozottan és ez az államkormányzat szem
pontjából is egy igen kellemetlen bizonytalan
ságot okoz ezen felekeze: ü.veiben. 

Ezekhez képest á parlamenti többség 
homályos politikai iránya'vagy osszhangnel-
küli lesz, vagy egészen kotizei-yativ, de egyik 
esetben sem felel meg • magyar nemzet mai 
vágyainak es szükségletének., az igazi nemzeti 
akaratnak nem hü kifejezője, egyes részlet
kérdésekben pedig hiányos es aggályos, v i 
szont a 48 as független-"gi Kossuth-pártnak 
felirati javaslata egy minden tekintetben idő
szerű, a magyar népieteknek megfelelő prog
resszív programmot jelent, jzért ezt kell a 
maggttc pytiaaieatmA éjfafrajjiit—' 

A tóvárosi napilapok kivétel nélkül 
nagy elismeréssel nyilatkoztak képvise
lőnk első szerepléséről, amelyek közül 
néhányat bemutainnk a 'következőkben : 

»Egyetértés« .Dr. Ostffy Lajos talp
raesett, fordulatos szűz beszédében igaz 
meggyőződéssel vallott* a progresszív 
irány helyességét. — Nagy sikere volt.« 

.Budapest" • A mai vita utolsó szónoka 
OstfiLajos mutattaki éles okfejtéssel.ügyes 
dialektikával a munkapárt feliratára, hogy 
üres. határozott programmot nem tar
talmaz. A rokonszenvet, fiatal szónokol, 
aki ma kitűnő ellenzéki katonának és 
használható debatternek bizonyult, 1 és 
óráig tartó beszéde után nagyon meg
tapsolták." 

„Magyarország": „Az utolsó szónok 
Ostffy Lajos volt, aki első szereplésével 
megmutatta, hogy értékes tágja lesz a 
képviselőháznak." 

A »Pesti Napló* a többek között 
ezt irja: >A fiatal képviselőben a Kossuth 
párt értékes munkást nyert.« 

A „Budapesti Hírlap" végül ezt 
irja: „Beszédében az uj képviselő igen 
sokoldalú embernek mutatta be magát. 

Kicsinyek világából. 
Irta: EviM Karoly. 

I. Péterke imádkozik. 

Péterke nagyon jó és ájtatos fiúcska 
Édesanyjának és édesapjának mindig szót fogad 
és nagyon jól tudja, hogy fent az énben az 
Isten van, a ki mindent lát. Este, mikor szo
bájába bemegy, letérdepel szépen ágya előtt^ 
összekulcsolja kezeit, lecsukja szemeit és ugy 
mondja el az e-ti imádságot, a melyre anyus-
kaja tanította. — 

-:Péterkéék vendeget kaptak. A kis uno
kaöccse, Ferkó jött el hozzájuk, a ki épen 
olyan Wös volt, mint o . — 

Csakhogy Ferkó korántsem volt olyan 

jó gyermek, mint Péterke.—Mindig olyasmit— 
tett, a mit nem volt szabad tenni és egész 
nap korholta őt a ház népe. -

Az utcán összeverekedett az nlcagyere-
kekkel, az öreg szakácsnőnek mindig szamár
fület mutatott és a cukrot kilopta a cukortar
tóból. Sohasem törölte meg a lábát, a mikor 
a szobába jötf és hacsak lehetett, reggel 
megszökött a mosdás -előL 

Ma épen a kanárimadarat addig kínozta, 
mig szegény megdöglött. De még evvel a 
mulatsággal sem érte be. Péterke képeskönyvét 
összetépte és abból farkot kötött a macska 
farkára. 

, ."Péterke és Ferkó most épen a szobában 
vannak. 

— Jó éjt gyermekeim — szólt Péterke 
anyja — ne felejtsetek el Imádkozni, aztán 
feküdjelek le szépen. / : — • —. 

Ezzel elment. 
• Péterke szépen letérdepelt az ágy előtt 

és hozzáfogott az imához, ilyenképen: 
Édes Istenkém, könyörgöm tehozzád, 

vigyázz reám az éjszakán á t . . 
— Bee'- Te majom! — szólalt meg 

egész váratlanul Ferkó és kinyújtotta I'éterkére 
nyelvét. . 

Péterke abbahagyja az .imádságot és 
áluéz Ferkó agyára. Majd összekulcsolt kezeit 
felemeli meg magasabbra és igy szól: 

— Édes Istenkém! l.égy szives és várj 
egy kicsii, a mig Ferkót egy kis rendre 
tanítom.. 

-És Péterke szépen, nyugodtan odasétál 
Ferkó ágyához és amint csak tudja, pofonvágja. 

'Aztán megint'szépen letérdepel igya elé-
és folytatja a megkezdett imái: 

. . . és ha valami olyant leltem ma, a 
mit nem volt szabad, bocsáss meg nekem, 
Istenkém, a minthogy te megbocsátasz az 
ellened vétkezőknek. Amen. 

n. Az turíeleater. 
Miskanak fogat húztak. Ennél a nagy 

operációnál Miska nem kiabált és ezért a 
fogorvos egy újdonatúj 20 fillérest adott'neki. 
Miska az iskolában és mutatja a fényes pénzda
rabot szomszédjának, a kis Ignácnak. 

— Igazat mondsz? — kérdj irigyen is, 
meg gyanakodva is Ignác. 

— Eersze, hogy igazat mondok — mondja 
Miska. — Ez a pénz a tied — mondta az 
orvos ur — mert te egy bátor fia vagy és 
nem kiabáltál. 

Ignác busán hallgatóin. Az apja szegény 
hazalo volt. nem csoda tehát, ha még eddig 
ö nem juthatott_Jlyen fényes pénzdarabhoz. 
És nem tudta elképzelni, hogyan lehetséges az, 
hogy Miska ilyen könnyen éhhez a szép 
pénzhez jutott 

Másnap ott látjuk a kis Ignácot a fogorvos 
előszobájában és ott ült a tőbi várakozók 
között. 

Kalapját a térdire teli és jól megvigyázta, 
hogy hogyan viselkednek az emberek,, a kik 
az orovos előszobájában vanak. Hol egyik, 
hol másik ment be egy ajtón és rövid idő 
múlva ismét vjszszajött Mindegyik nagyon 
kétségbeesetten nézett ki, mikor az ajtón 
bement és mindegyik szinte megkönnyebbülten, 
derűs arccal jött viszsza. 



J Mindezt nagyon alaposan megfigyelte 
Ignác. : ' " T '• " ~ — " 

, Egyszerre valakit ordítani ball Ignác 
Egy leánynak a hangja volt. 

— No, ez sem kap egy hoszfillérest! — 
gondolta magában Ignác. -

Végre rákerült a sor Beolt a székbe és 
kinyitotta száját ' -

-r- Hol a rossz fog? — kérdezte 
fogorvos-

Ez ar - - mondja Ignác es rámutat egy 
fogra 

Az orvos gondosan megvizsgálja a mu
tatott fogat 

— Hiszen, fiacskám, ennek a fognak 
semmi baja nincs. 

Erre Ignác rögtön egy másik fogára 
matatott 

— Ez a fogad is teljesen egészséges 
— szólt az orvos. 

Kétkedés és elcsüggedte kezdett Igaáe | , 
lelkébe költözni, Hol erre, hol arra, hol egy 

H Í R E K . 

másik fogára mutatott, de az orvos mosolyogva 
rázta fejét. 

Ignác most már könyei vei küzdött Hiszen 
gondolhatta előre, hogy egy olyan szegény fia 
mint ő, nem fog hozzájutni; ahhoz a hnszfil-
léreshez. 

Végre bátorság költözik lelkébe és igy 
szól az orvoshoz: 

— Tessék kihúzni akármelyiket, doktor 
bácsi, hogy roekaphassam a huszfillérest 

Az orvos kérésére Ignác végre is elmond
ta, hogy miért jött hozzá. 

— j Nagy kópé vagy, fiacskám, — szólott 
az orvos. Egy jó fog sok-sok huszfilléresnél 
többet ér. Azonban jó üzletember fog belőled 
vallni és ezért neked is adok 20 fillért Meg 
kell azonban ígérned, hogy senkinek nem 
szólsz rola, mert ha a többi pajtásaid is 
átjönnek, akkor nemsokára bezárhatom az 
üzletemet. 

És ignac, kezében'-á huszfilléressel, bol
dogan távozott 

Étek Jöhetnek. 
Évek jöhetnek, évek maihalnak 
És nem lesz vége sohasem e dalnak, 
Dalom őrökké rólad kesereg, 
És mondok dalt a kikeletnél szebbet. 
Amilyet tán még sohasem énekeltek 
A trubadúr lelkű szerelmesek. 

Nem szól dalom: arcodról,szép hajadról, 
Nem szól ábrándról, álomlátásokról, 
Itt fogamzott meg fájó lelkemen, 
És vele élek mindöröktől fogva. 
Elsírom könybe, forró sóhajokba: 
A féltés, árnya az: a szerelem! 

Bennem nem élnek tisztátalan vágyak, 
És mindig szüzin, hófehéren várlak, 
Miként a fiissen nyiló liliom 
És meg nem szünlek addig ugy szeretni, 
Míg a legutolsó szellő is elzengi 
Hattyúdalát behorpadt síromon! 

Pelerdi Andor. 

Személyi kir. Dr. Marton Adolf, a 
— jánosházai kiváló orvos — az elájult 
héten sürgöny folytán Karlsbadba volt kény
telen utazni, mivel' az ott tartózkodó kis 
ánya állítólag vakbéllobban megbetegedett 
hír valónak bizonyait és a kétségbeesett api 
kis leányát azonnal Budapestre szállított; 
ahol dr. Hültl tanár csütörtökön már meg 
operálta a dr. Pajor szanatoriamhan,mint hall
juk sikerrel. Általános volt a részvét azon 
népszerű ember iránt és mi is csak örven
dezni tudunk a műtét sikerének. 

Belépés a Kosiuth-pártba. Szeotmár-
toni Radó Dénes kemenessőmjéni nagybirto
kost a függetlenségi 48-as Kossuth-párt kül
tagjai közé felvette. 

femenei-Oéfia Lajoi veadégfel-
hó 26. és 26,-án e»te — F. hó 25. és SgyS e»te lép 

Kemenes-Géfin Lajos, városunk köztisz 
teleiben álló főorvosának, dr. Géfin Lajosnak 
közkedveltségében álló fia, a szombathelyi 
színházban vendégként. Hétfőn este a .Diák
életében lép.fel Károly Henrik szerepében, 
— kedden este pedig .Az erdészleány < című 
operettben József császár szerepét fogja k r e 

álni. — Eme hírünkhöz kommentárt fűznünk 
felesleges volna, hiszen ismeri mindenki váro
sunkban a régebbi időkből is a műkedvelői, 
előadások színpadáról a fiatal műrészt és most 
hogy a szegedi színházban töltött el egy 
esztendőt az ottani közönség közkedveltsége 
közepette, — ezutial is a biztos sikert jósol
hatjuk a v e n d é g f e l l é p é s e k r e . — Városunkból 
két estén számosan készülnek Szombathelyre | 
átrándulni az előadások megtekintésére. — 

A vasúti zás i ló izente lé ien befolyt 
összegek az alábbiakban vannak nyugtázva: 
ozv. Szőgyényi-Manch Ferencné 50 K, Bpesti 
ferv. vonatkísérők 38 K. dr. Maróthy László 
Kaid 30 K, Kusevits Tivadar Szombathely, 
Hollóéi Rupert 25—25 K, Nagy Sándor Hetye, 
dr. Ostffy Lajos Szombathely, Neerze Ferenc 
Győr, Radó Dénes Sőmjén, Ifjúsági egyesület 
Piski, Bpesti kp. vonatkísérői kar, Mozdony
vezetők köre Szombathely, Ritmüller Károly 
Ajka, Szabó Imre, Takách Márton, Radó Be
mér Hogy ész, Eőrssy Kálmán Körtrélyes, dr. 
István Vilmos Szombathely, Vasutas szövet
ség Buda pest, dr. Hajdú Tibor Pannonhalma 
20—80 K, Vonatkísérői kar Pozsony 16 K, 
Szolgai Olvasókor Szolnok, Hatvani vasúti 
temetkezési egylet 15- 15 K, Szihay Gyula 
Körmend 14-70 K, Dv. székesfehérvári műhely 
munkásai U K , Ostffy István Asszonya, dr. 
Szekeres Pál, Horváth Ernő Csooge, Műhelyi 
dal és zeneegylet Piski, Kondor József Szom
bathely, Mozdonyvezetői kar Győr, Ssrlay 
János Váth, Klein testvérek, Szalóki István, 
Heimler Mór, Geszté? Béla Szombathely, Gayer 
Gyula, Gayer Gyuláné, Tóth Gáspár, Kelemen 
Tivadar. Mozdonyvezetői kar Keszthely, Kakas 
Lajos, Klein M. fiai Szentgál, Szabó Károly, 
Rflh Pál,'Ráflel Pál Asszonyfa, Gyory János, 
Altisztikar Fiume, Kovács Mihály Nagykanizsa, j 
Ganz rt. Budapest, dr. Berzsenyi Jenő Söm- j 
jén. Bisitzky Ödön, Magyar Károly Kamond, [ 
Altiszti Olvasókör Szolnok, Orsorai mánkás ; 
segélyző. Bures Richárd, Bömötör Sándor 
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Szombathely, Tary Károly Szombathely, Kis 
Gáspár Rajka, Temesvári mozdony vezetői kar, 
Krasa Manó Keled; Nankovics Sándorné, Straka 
Ágoston Szombathely, Zágrábi szolgai Olvasó
kör, Nádasd Róbert Szombathely, Deotsbauer 
Ignác, Raffl Mihály, Walis, Siskó Sándor Fel
sőőr, Horváth József, Rutseck Pál Várpalota, 
Kiss Pius Veszprém, Apáti Ignác, Berzsenyi 
Dezső dr, Temetkezési egylet Temesvár, Piski 
mozdony v. első othon, Szabó Jakab, Wiltmann 
Adolf, Gracser József, Kovács József, Király 
János dr., Miskolczi dalagylet, Veszelák fel
ügyelő, Sarlay Gyula Vath, Kalbik Ciprián 
Tihany, dr. Óváry Ferenc Veszprém, Dániel 
Géza Várasd, Szigethy Sándor Páty, Vajda 
Ödön, Tashler Felügyelő Szombathely, 10—10 
K, Horváth János Rohonc 7 K, Bahtz Antal 
Győr, Kutasy felügyelő Szombathely, Ujj Ká
roly Sárvár, Francsics Norbert Bél, Remete 
Dénes, Bleitler Pál, dr. Scheiber Mór, Spitzer 
B, Bunovits László Szombathely, Hoffer La
jos Czegléd fe—ff ~K7 Noszlopl~BélrHBukav-
Kohl Medárd Esztergom, Perczel Árpád Ajka, 
Kövesi Vilmos, Weczer Lajos Szombathely, 
Takács Károly Szombathely, Ányosné, Pápai 
keresztén "szcc. egyesület, dr. Kehérváry Jó
zsef Veszprém, Péller Pál Veszprém, Németh 
Sándor Várasd, Aradi dalegylet, Szeiler Ödön, 
Berecz Izabella Asszonyfa, Böröcz .Marcel 
Pécs, Nagy István Tapolca. Benkő Sándor 
Várpalota, Szengl X. János, Racz Endre, Nagy 
Károly, Vince Mihály, Kovács Józsel Tapolca, 
Osvald János Győr, Surányi Lajos Szomb., 
Sas József Szomb.. Hattler János Szombath., 
Szillősy János, Klugesspokos József Asszonyfái 
Apanczky Gyula Asszonyfa, Löruxz Dezső 
Asömödér, Jándi Bernardin Pápa, Deinlle S. 
Szomb., Ország Adolf Szomb.,'Sletka Margit, 
Nagy Sándor Bpest, Radó József, Kovács Béla 
Vép, Bkrthodeczky Emil Vath, Mozdonyveze
tői k. r Tapolcza, Sarkady Károly Szabadhegy, 
Boda József, Bárdossy Imre, Várallay Pál, 
Potyondy Pál, Weghoffer Gyula, Németh-Ká
roly, Ozv. Barka Nándorné, Albai vonatkísérői 
kar, Sóvári Sándor, Diekenseid Jakab.Kelemen 
Ferenc, Hojber Ferenc.Tapolcza,KelemenGy. 
Alber, DoogOr Józsefné Simonyi, Szakái L 
Magasi, Kroller Miksa Dapadi, Nadhera Ferenc 
Kenyéri, Roskovecz János Szentgál, Ress J , 
Sebestyén Izidor Pipócz, Kuss Dávid Tapolca, 
Radocsa Vince Veszprém, Fritz János,Deutsch 
Mór, Csupor Sándor, Smazer Lajos, Klapper 
Fülöp, Kovács Dénes, Buza József Szombatit, 
Deutsch Mór Sőmjén, Kath. Legényegylet 
Sümeg, Máv. altiszti kor Hatvan, Szolnoki 
kocsikísérők, Máv. alkalmazottak otthona Szt. 
I-őrincz, Zathureczky N.-né, Varga Gy.Vönöck, 
Sletka Péter, dr. Hethéssy Elek, Veszprémi 
altiszti kar, Dorner Mihály Szomb., GOnzber-
ger Ignác Ság, Vasa Dezső, Nagy Pál, Hor
váth Kristól Kemárom, Eőrsy Károly Asszonyfa, 
Szekeres János Mihályfs, Steiner Lipót, Sü
megi József, Sümegi Kálmán, Sümegi Gyula, 
Kisfaludy Béla Pozsony, Mászáros János 5—5 
K, Kovács Lajos, özv. Milán Gyuláné Vönöck, 
Hegedűs Sándor, Jutási tiszükar, Helyei Fe
renc Mihályfa, Marton Vince, Veisz Ignác, 
Bakonyi Józsefné, Szerencse Károly, Má'ray 
Mihály Alba, Benkő Károly, Draniczky Árpád 
Sárvár, Gebaner Antal, Kolognáth Gyüla,Hor-
váth József, I.udvány Jáaos Simonyi. Jeranek 
Károly, Móricz Géza, Móricz József, Reif Dá-



57öIdaL-

vid, Szegedy Gyula, Vanis Ferenc Gyür, Ga
lambos Béla, Babos Károly Veörös Géza 
Szombathely, Hraborszky Mór, Urbányi ellen
őr Szombathely, Jagicza Lajos, Hofhauser 
Sándor, Bőczén Samu 4—4 K, Kornfeld Vi l 
mos Jáoosháza, Vidos Lajos Szomb., Tisztikar 
Ajka, Somosa y Sándor, Vámosy János Alba, 
Halma János Hajmáskér, Győrfy Dezső Zala
bér, Reindl István, Peiroüits István, Maitz 
Antal Pápocz, Luncz Lajos, László Boldizsár 
Valh, Veraer Pál Jánosháza, Pulai Gábor 
Bobb, Jenéi Gábor Alba, Huthauser Ede, Ho-
dossy István, Almási János, Szalny József, 
Bojtos János Magasi, Nagy András, Talabér 
Lajos, Henesei István Alba, Fv. vonatkísérők 
Alba, Vincze Kálmán, Szerencse Imre, Hof-
mann Samu, Huss Gyula, Tánczos Mihály 
Keszthely, Kovács Dénes, Nagy Elek, Németh 
Terenc, Somogyi Aladár. Szabó Jakab, Angyal 
János, Bankó Sándor, Kolbe Rezső, Kovács 
Pál, Kirmus János 3—3 K, Hegyi Andor Ju-

Kátmán Pózsooy, Özv. Sümegi Sán-
doroé, Sümegi János Pozsony, Gönye Ferenc, 
Saly Majgit Mthályfa, Tar István, Reindl Fe
renc, Szita György, Vörös Samu Kolta.Farsgó 
Béla Rohoncz, Popovics János. özv. I.őrinczné, 
Kis' Sándor, Fábián Dezső, Kovács István, 
Grul János Győr, Perepatics János, Ozvald 
Imre Alba, Jakab István, Latics István,-Kaioz 
Ferenc, Beczók István, Vöck István, Major 
József, Szakatics Ignác, Vtdász Joz-e.Kovács 
Józsel, ifj. Glász Károly, Márfy Károly, Pin-
giczer János, Csehi János, Sülő Ferenc Alba, 
Macsusai István, Vidy Jánosné, Békeffy. X . 
Vinlczay Károly, Szarka Imre, Szabó Imre, 
Kosa Miklós, Habik Kálmán, Kertész József, 
Tóth Ferenc, Tóth Antal. Tóth János, Szórády 
Dénes, Fodor János Vath, Erdős Pál Vath, 
Szabó István Simonyi, Zechmeister Viktor, 
Kakosy Károlyné Jánosháza, Pintér János, 
Mód Lénárd Simonyi, Mesterházy Sándor 
Sárvár, Engelhart Ferenc Veszprém, Mladooics 
kanonok Győr, Mohli Antal Győr 2—2 K, 
Nagy Lajos Hőgyész, Kinet Józses Alba.Táncos 
János, SzőUősy János, Gerő József, Lichtschein 
Gusztáv 1—1 K. 

(Folytatjuk.) 
Sárvári Járási Hírlap. Tuboly Lajos 

sárvári főszolgabíró ilyen címen lapot indí
tott Sárváron. Az újság három száma meg 
is jelent és Tuboly a lap megjelenését beje
lentette az aHspénnak, aki azonban a beje
lentést nem vette tudomásul azzal az indo
kolással, hogy a főszolgabíró hivatalos állásával 
a lap szerkesztése össze nem egyeztethető. 
Tehát szolgabíró nem lehet lapszerkesztő. 

Nyugalmaiért taaité. Erdélyi István 
kisköcski ág hitv. ev. tanító előrehaladott 
korára és rokkantságára hivatkozva kérelmezte 
nyugdíjaztatását, mit a vallás és közoktatás
ügyi miniszter teljesített is. 

Névmagyarositál. Schonfeld Emil és 
Gyula keraenessömjéni lakosok vezeték nevü
ket a belügyminiszter engedélyével »Miklós«-ra 
változtatták. 

Atlétikai verieay Celdömölkon. —A 
szünidőt itthon töltő sport kedvelő tanuló 
ifjúság az elmúlt héten atlétikai egyesületté 
alakult és f. hó 81-én, vasárnap, délután a 
Vásártéren atlétikai versenyt rendez, 11 spórt-
számmal és foot-ball mérkőzéssel. — Ha az 
idő kedvezd lesz, ugy érdekes látványosságban 
lesz része városunk közönségének. 

. •' E hó t7-én Nemeskereszturon tüz 
kVletkezett. Marton Gynláné ettani lakos 
takarmánya égett el, melynek értéke mintegy 
30 korona volt. 

. Pályázatok. Az ostffyasszonjfei- karor
vosi állásra, továbbá a merseváti és keme-
nesszentpéterí szülésznői állásra a helybeli 
szolgabíróság a pályázatot kiírta. Az orvosok 
agasztus hó 23-ig, a szülésznők sug. hó 27-ig 
nyújthatják be pályázati kérvényüket. 

A lorgaloai Amerikába. A Norddent-
scher Loyd igazgatósága értesít,hogy az 1910. 
év első hst hónapjában Brémán át 100.142 
személy utazott Amerikába. Tavaly ugyanezen 
időszakban 86.967 utas volt 

Kórházi pályázat kiadása. - A kis-
cell-kemenesaljai közkórhaz évi ruházati szük
ségletének nyilvános pályázat utján tortént 
kiadása I . hó 15-én ment végbe, amikor is a 
szállítást, mint a legelőnyösebb árajánlatot 
tevők, Németh Márkus és Blettler L. Pál 
helybeli kereskedők nyerték el egyenlő fele 
részben. — 

Ellenőrzési szemlék. Az évenként meg
tartani szokott katonai és honvédellenőrzési 
szemlék az utóbbi években elmaradtak. Mint 
értesülünk, f. évben sem fognak megtartatni 

Kávéház-megnyitás. Az üj-kávéház, 
mint tudvalevő,, alapos renoválást nyert.Mint
hogy az újítási munkálatok befejezésé meg
történt, a helyiségek ünnepélyes megnyitás 
keretében fognak a jövő vasárnapon a kávé-
ház^veodégeioek átadatni. 

Nöi iodrász. A hajviselésnek épen ugy, 
mint az öltözködésnek," megvan a divatja s 
hogy valamely uri nő mikép frizurálja magát, 
-épen olyan ' lontos, miat a ruházat kérdése. 
Az előkelő női közönség ebbeni igényeinek 
kielégítésére városunkban ujabban egy női 
fodrász telepedett meg, aki ily munkáknak uri 
házaknál leendő végzésére vállalkozik, ezen
kívül alkalmi esetekben, u. m. esküvő, tánc
mulatság alkalmával is vállalkozik divatos 

. fodrász-munkákra. Címe: MOIIer Hermina, 
Kis-utca 5. sz. (Heitekker-féle ház.) 

Halálos gombamárgezés A napokban 
gorabamérgezésnek esett egy munkáscsalád 
áldozatni. Minonts György gsrdssági munkás 
4 gyermekével és feleségével együtt hétfőn 
gombát ebédelt. A gombát Minonts felesége 
szedte a mezőn. Ebéd után as egész család 
rosszul lett, de orvost nem htrttak, nem ii 
gondolván komolyabb veszedelemre. A mérge
zés teljes erővel lépett fel a családban, a 
család két tagja, rettenetes szenvedések után 
délben meghalt. Minorita felesége pedig a 
hallálal vívódik. A család többi tagjai is súlyos 
betegen feküsznek lakásukon. A halálozás után 
tudódott ki csík a gombamérgezés, Celldö
mölkön távirati uton tettek jelentést az 
esetről a szolgabírói hivatalnál. A főszolgabíró 
intézkedésére Polcer Dezső tb. szolgabíró és 
Király János járásorvos szerdán helyszínére 
utazott, hogy a vizsgálatot megtartsa. Mint érte
sülünk,tegnap meghalt Minorissné és 11 éves fia 

Védekezel a peronoszpóra ellen. A 
szőlőszeti intézet közli, hogy az elmúlt héten 
a peronoszpóra Abauj-Torna, Bars, Kolozs, 
Síében, Szolnok-Doboka és Várasd megyékben 

! is föllépett. Azonkívül Arad, Békés, Bihar, 
I rfcrsod, Fehér, Győr, Hajdú, Heves, Hont, 

Komárom, Nógrád, Pest, Sopronban, Szauna. 
Szolnok, Torontál, Veszprém és Zala várme
gyéknek olyan járásaiban is terjed, ahonnan 
eddig a peronoszpóra pusztításáról nem étkezeit 
jelentés. A szőlőszeti intézetbe vizsgálatra 
beérkezett beteg szőlőanyagon túlnyomó rész- -
ben fürtöt pusztító peronoszpóra! találtak. A 
lombozat permetezése és a fürtök réz kénporral 
való porozása tehát még egyre igen sürgős 
föladat ott, ahol ez a baj terjedőben van, de 
oidium ellen is szükséges lesz a védekezés, 
mert itt-ott ez a betegség is jelentkezik. A 
védekezés sikeréhez az időjárás is alkalma
tosnak ígérkezik, amennyiben remélhető, hogy-
a mult heti változékony, esőre, nedves kivá
lásokra hajló időjárás legalább a legközelebbi ' 
jövőre országosan derültté, meleggé és szárazzá 
(og változni A peronoszpóra á lul már meg
támadott fürtön az inficiált bogyók megfeke
tednek, beszáradnak és leperegnek, tehát ezek 
ellen a védekezés most már nem setíL de A 
fürt a beteg bogyókat lerúgva >, a megmaradt 
egészséges bogyók fejlesztésére fordítja'minden 
tevékenységét. Útmutatást a védekezésre » 
szőlőszeti intézet (Budapest, II . , Debrői-nl l ó i 
díjtalanul küld mindenkinek, aki levelezőlapon 
címét bejelenti 

A . újságírás szenzációja „Az Est", 
ez a fővárosban naponta korán délután meg-: 
jelenő ízléses, bátor szabad és becsületes lap. 
Az Est uj színekkel, uj formákkal vág utat 
az események áradatába s mindenütt ott van, 
ahol szükség van a gyöngeség vagy. az el 
nem ismert érdem védelmére és ahol szük
sége mutatkozik a bűnök leleplezésének. Az 
Est újságírói gárdája a legnemesebb újság
írókból áll, ak i : mindent odaadnak a közön
ségnek, amit csak független, tiaztakezfl és nagy 
ember ideákért küzdő újságírók odaadhatnak: 
szivüket, eszüket és munkájukat; cserébe csak 
a közönség szeretetét kérik. >Az Est« min
dennap a legelső délutáni gyorsvonattal indul 
Budapestről szerteszét az országba és igy az 
ország minden tájára legalább lel nappal előbb 
viszi meg az aznapi események hírét, mint a 
többi fővárosi napilapok és azért előfizetési 
ára mégis havonta csak 1 K +0 fillér. Elő
fizetést bármelyik postahivatal elfogad. 

AJd sikerrel akar hirdetni, forduljon 
Leopold Gyula hirdető vállalatéhoz (betétitár-
saságj Budapest, VII., Erzsébet körút 41., ahol 
hirdetéseket az összes létező bel-és külföldi 
hírlapokban és naptárakban kiváló szakérte
lemmel, lelkiismeretesen, pontosan és szolid 
árakon eszközölnek. Több mint 256 naptár 
kizárólagos képviselete, vidéki lapok központi 
hirdetési osztálya, számos hírlap kizárólagos 
kezel őségé. Díszes ujságkalslógus, képes nap-
tárjegyzék és minden felvilágosítást a t. c 
hirdetőknek díjmentesen. 

Hatszázezer éves asszoay. Gibraltáli»a 
egy csontvázat fedeztek fel, melyről azt 
állítják, hogy egy hatszázezer év előtti nő 
csontváza. Így beszél róla egy tudós: M . i g a s 
homlokáról azt következtetem, hogy bizonyos 
intelligenciával bírt már ez az ősi nő. Növénnyel 
táplálkozott s csontváza húsz éves korra vall. 
Az orra hosszúkás volt, szemei nagyok. A 
mellkasa mindenesetre nagyobb lehetett, mini 
a mai nőé. Karjai fölötte hossznak voltak, 
lábai ezzel szemben aránytalanul rövidek. 

Kivándorlás Trieszten 41 A Trieszten 
át lebonyolított tengerentúli forgalomról—a 
kimutatást itt közöljük. E szér ia Trieszten át 
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a mult érben 21.479 utas vándorolt- ki 7147 
ui is jott vissza. A legéfdekesebb a kimuta
tásban, hogy nem kevesebb mint 4ö24 magyar 
vándorolt ki Trieszten at. Ez aotal feltűnőbb, 
mert hazánkban tudvalevőleg igen erős nyo
mást gyakorolnak a kivándorlókra, hogy Fiú
mén át utazzanak. A magyar hatóságoknak 
nem ártana kutatni, mily módon jutnak a 
magyar kivándorlók ily nagy számmal a kon-
kurrens trieszti kikötőbe. 

Dj pénzek. Becsi hirek szerint ércfor-
galom megkönnyítése céljából egy uj pénz
darabol, kétkoronasokat fognak veretni es pedig 
Magyarországon is, Ausztriában is 50'mill ió 
darabot: Az egykoronájokal is szaporítani 
fogják legalább 100 millió korona ertékU uj 
verető koronásokkal. Az Osztrák Magyar Bank 
pedig felhatalmazást kap ,arra, hogy ttíö 
millió k--r,.iia kontigensen ielBI uj_tizkorpoás 
bankjegyeket bocsásson ki. 

Adómentes cukor allatetetesre. A I 
cukorado végrehajtási utasítás részletesen 
megállapítja, hogy cukrut adómentesen, allat
etetesre mily föltételek mellett lehet kiszol
gáltatni. E szerint az ilyen célokra szolgáló 
őröli cukor egyeuesen keverés mellett legalább 

^50 százaléknyi olajpogácsaliszttel, vagy hus-
liszilel i!•- ' . ,•:i .t'.1;.• í• Az igy denaturált cukor 
Csakis mezőgazdáknak vagy gazdasási egye
sületeknek szolgáltatható' ki. A |*>nzUgynn-
oiszler erre vonatkozólag most ujabb rende
letet adóit ki. A |*-nzüg> miniszter erre vonat
kozólag in o-t ujabb rendeletet adott ki.amely-
beii megengedte, hogy az allatetetesre szánt 
adómentes cukrot ugyancsak 50 százalékos 
aranyban buza- vagy rozs- korpával ts lehel 
denaturálni. 

A sörfogyasztás Magyarországon. A 
sörfogyasztás nálunk az utolsó 2 ev alatt, 
dacara bortermelésünk növekedésének, erősen 
megnagyobbodott. A sörtermeles az 1904/5-iki 
évadban 1.5*22.440, az 191'óö-iki évadban 
l*dig 1,681,404 hektoliter volt. Dacára terme-
le-ünk jelentékeny emelkedésének, a behozatal 
az utolsó évben mintegy ezer hektoliterrel 
emelkedett. A kivitel is emelkedőben vau él 
az elmúlt évadban meghaladta a T-i ezer 
lir-siolitert. A belföldi fogyasztás összesen 1J3 
miltio hektobterivtelieiő. E jelenteken} számuk 
dacára Magyarország jóval vissza van a 
sörfogyasztás terén- Európa államai között. 
Magyarországon a sörfogyasztás féjtnkini evi 
9 es fel literre tehető. Kisebb fogvasziasi ara-

. nyakat tüntet fel ezenkívül még csak Orosz 
és Olaszország. A sörfogyasztás Belgiumban 
évente tö9 iiterre tehető. A legutóbbi evek 
tapasztalatai szerint a magyarországi sörfo-
nyasztás enHkedése főleg a magyar söriparnak 
vall hasznára. 

Éretlen gyümölcs. Egyre-másra figyel
meztetnek bennflnkét,' hogy' H piacon 'ok az 
éretleu gyümölc--. A figyelmeztetés Célja az, 
hogy a rendőrhatóság akadályozza meg az 
éretlen gyüinöc- arusitasat. A közönségnek 
télies igaza van abban, hogy ártalmas az 
egészségre az éretlen gyümölcsnek nyers 
állapotban való fogyasztása: a rendőrség 
azonban az árusítást nem akadályozhatja meg, 
amennyiben a gyümölcs konzervek készilc-ehez. 
a befőttekhez csakis éretlen és féléreti gyü
mölcsöt hasznainak. ; f hol vegye ezt a közön
ség, ha nem a piacon?,/1 Nem is itt a hiba, 
hanem a közönségben. Miféle értelmi érettségre 
uiutat az, hogy halunk ez éretlen gyümükiivi - magasztos muzsikáját. 

is megeszik nyers • allipolban!- Éretlen 6yer 
kőcök megcselekszik, de ez ellen a rendőrség 
nem intézkedhetik. Utóvégre kést se volna 
szabad árulni, mert nem gyermek kezébe való 
a kés mert megvághatja magát vele. Enynyire 
azonban nem terjedhet ki a rendőrség atyát 
gondviselése. Ki ki maga .óvja gyermekét az 
éietlen-gyÜmölcslőiJUt), ahogy tudja. 

Amerikai cipók Már szinte az unal
masságig hangoztatják uton és ulfélen, királt-
képpen pedig a frázisok sajtójában, hogy 
pártoljuk a magyar ipart! De aztán tényleg 
is kell pártolnunk! Uj vannak, itt élnek 
közöttünk a mi jóravaló, szorgalmas és 
szolgálatra mindig kesz ci|>eszeink, akik a szó 
szoros értelmében nem csak Ízléses, hanem 
kitűnő és tartós lábbelieket készítenek. Igen 
am, de ezeket a mi érdemes iparosmeslereinket 
a közönség nem részesíti megérdemelt pár
tolásában, hanem sokan a—szemre—eréVH 
tetszetős, de máskülönben rossz anyagból 
való >boltbeli< arut vásárolják meg, holott 
tudvalevő dolog, hogy azok a 'fess cipők, 
külföldön, legtöbb esetben Becsben készült 
portékák; sőt mosl mar Budapesten is van a 
Dorottyautcában egy részvénytársaság, amely 
nagy szállítmányokban hozatja az amerikai 
cipői s még nagy reklámot is csap neki. Az 
üzlet pedig bő hasznot hajt az élelmes 
társaságnak, míg á mi szakképzett iparostár
sainknak meg a bőrüket is lealkudjak. 

A bolhacsipes. So már hogyan lehet 
erről az újságban beszélni! Nem illik 1 Abcug! 
— Bocsánat:-mélyén tisztelt hölgyeim, uraim, 
a bolhacsipésröl beszelni ma aktuális. Szila
gyi Desző, a néhai |eles államférfiú, miniszter 
korában éppen oly heves választási küzdelmek 
voltak, mint most. amiről egy társaságban 
szo esvén, azt mondta a nagyeszű Szilagyi, 
hogy .mindez semmi; egy bolhacsipes többet 
er az ö.-szes progrsmril-és kortesbeszédeknel. 
• Még is magyarázta, hogy miért. — Mert a 
balbacsípés telt. a beszedek pedig csak 
frZO 

A verkli. El se hinne az ember, ha írvai 
nem találna. Iiogj a verkli mar .több mint 
kétszáz eves találmány. Ezt pediv Szatmári 
Károly Ádám naplójából tudjuk meg, aki 
udvari apródja volt I I . Rakoci Ferencnek, 
s mint ilyen, hiven követte • fejedelmet 
l-engyel-, N'émet-, Angol- es Franciaországba 
- csak 1717-ben. amikor Rákoci végleg Tö
rökországba költözhlt, akkor jött vissza ha
zájába, hogy öreg s ulei sürgető kérésének 
eleget tegyen. Az okos, müveit, kedves és 
előkelő családból valóifjut mindenhová magával 
vitte a fejedelem, vele voli a versaillesi udvar 
fényes báljain, vadászatain s vele a gros-bois-i 
kolostor csöndes maganyában is. Ez a derék 
ifjú irja naplója elején, amikor a bujdosó 
Tejedelem Lengyelországon keresztül utazott, 
hogy Csicselovcsa nevú lengyel községben egy 
orgonácska formára csinált kicsiny instrumen
tumot látott, -kit is csak ugy forgattak, mint 
a köszörűt miképen szokták forgatni. Tizen
hét különbnél különb nótákat minden egyéb 
segítség-nélkül vertének el rajta: ez egy lá-
dácska forma volt.« Ime, lehat már Itakóci 
fejedelem is élvezte a sipláda nem valami 

Csendélet Hossiuperesitejen. Király 
Lajos vasárnap este Jánosházára ment magán
ügyeinek á rendezése végett, amely alkalmat 
felhasználta Farkas János peresztegi lakos a 
fiával, cselédjével együtt és reárohantak K i - . 
r.tly Lajosnéra, arra a védtelen asszonyra, 
hogy adja ki az ura cséplőgépjéről a bizo
nyítványt. Az asszony azzal tagadta meg a 
kérésüket, hogy az uia Jánosházán van, nem -
tudja hová tette, várják meg mig az megjön 
s kérjék el attól. Farkas nem az az ember, 
aki ilyennek hitelt ad s vezényszóra elkezd
ték az asszonyt Utm-verni. folylógatni a bizo
nyítványért. Hiába kiabált, könyörgött segély
éri, hisz három férfi elbánhat egy növel,az..k 
bizony hajthatatlanok maradtak, csak akkor 
hagyták abba az Düegelést, mikor már ők 
vélték elégnek. A szegény asszony most sú
lyos betegen fekszik. Az ügynek folytatása lesz 
az ügyészségijei. . 

L o p i l . Hollánder Péter azzal fizette 
meg a barátságát Horváth József szolgalár-
sanak, hogy annak egy öltöny ruháját ellopta, 
magára vette^a. sajátját hátrahagyta é« ugy 
szökött Nagykanizsára. A csendőri nyomozás 
folytán az illetőt csakhamar elfogták és a ruhát 
elkátozlak- tőle. Folytatása a bíróságnál. 

Szerkesztői üzenetek. 
M. és L. StáSWégen. A kérdéses lap

példányt az illetékes helyre elküldtük. Mit 
szól mindezekhez Ő? . . . A jelzett cikkeket 
nélkülözzük és igy. valamint egyéb okoknál 
fogva is, az alkalmi lap nem jelent meg. Pe
dig a -Színház"-valamint a .Sport* rovatra 
lett volna elég adat. No de majd legközelebb! 
Addig is üdvözlet es jo mutatást kívánunk' 

T. I . — Sz. — Tebal az ön kategori
kus véleménye szerint a .naturalisták mind 
unalmasak.. Mindenesetre respektáljuk —ha 
másért nem, hát, csupa udvariasságból is,— 
mindenkinek a véleményét, de azt szükséges
nek tartjuk megjegyezni, hogy minden szabály 
alol sok kivétel van meg akkor is, ha ezen 
szabály esetleg a nem naturalistákról-szólna. 

Edith. Tehát Ön is olvasta a >IVsú 
Hírlap* lolyó hó tl-iki .Esti level«-ét és most-
tanácstalanul all nagy elhatározása előtt ? — 
Miután mi elfogulatlanul ugy sem tudnánk ' 
tanácsot adni, egyelőre csak .Luxemburg 
grófja, keringőjének soraival válaszolhatunk: 
• A félelemre nincs oka . . . . —a következő
sort és rímet gondolja csak Ön hozzá és 
addig is türelem' 

B. P. — Sí. — ónt is érdekli a fenti 
üzenet. — A kilátásba helyezett tárcát várjuk,-
de reméljük, hogy ez nem lesz olyan üres, 
mint a — másik ? 

Nem kozólhitok: I'ápai emlék. — Mese 
az aranyos cipőről. - ~ Lydika és Palika esete. 
— Egy elveszett színésznői tehetség. — Ki
rándulás a párkányon. — Céllövészet. — 
Kulcs és csók. — Kánkán. — Egy hires kár
tyaparti. — Lirem-lórum. — ütban hazafelé 
*~ Irányt, téve.-ztett csók. — Adieu! 
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P Á L M A KAUCSUK 
VWNCIpPiCW 

yJŐTsaládból Való fiu 

tanulóul 
ÍHNKGREVE 

NÁNDOR 
könyvnyomdájában 

felvétetik Celldömölkön 

KEDVEZMÉNY 
LAPUNK 

ELŐFIZETŐINEK!! 
BÉTiBOT OTULA 

R Ó Z S I 
ÉS EGYÉB ELBESZÉLÉSEK 
címmel novella-kötetet adott t i . A arái
nál több oldalra terjedő kötetben «ey 
csomó igen sikerült elbeszélés Tan, me
lyekben az író migfifryeléírj, únprestfM 
annyira 6gyelemreméllók, hogy bátran 
s a legmelegebben ajánljuk a kötetet 

. kedvezményül lapunk olvasóinak. 
Mindenki, aki lapunkra előfizet, meg

kapja a mdvet, ha ezen igényét velőnk 
kózli s 40 fillér dijakhozzánk beküldi. 

& mü bolti Ara: 

2 korona. 

r 

# DINKGREVE NÁNDOR <f 
könyvnyomdája és papirkereskedése 

^ CELLDÖMÖLK (Kossuth-utca.) 

BESXX2 3 3 1 <J |u |o |o ki |o j jr io lü^o |u |v Mi te tu |o fu loáti 

Könyvek, lapok, hivatalos 
nyomtatványok, számlák, fal
ragaszok, üzleti levélpapírok, 
borítékok, névjegyek, lako
dalmi és báli meghívók ̂ di
vatos kiállításban, jutányos 
áron, pontosan készíttetnek. 

3 & 

Takarékptári zárszámadások, 
üzleti fó- és segédkönyvek, 
gyászjelentések, folyóiratok, 
szövetkezeti nyomtatványok, 
eljegyzési todOátások és min
den egyéb nyomtatványok a 
leg ízlésesebb kivitelben/ 

ü iö | u | u | u |o |u |u | u |U |o |w |u |u | u hJ |v |u |w |w o | u |u |u | o |u | u \u | o | o | o | o | o | U | U | V | u |p |o 
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B 0 R S Z ÉK I 
az ásványvizek királya, angolkór 

és vérszegénység ellen páratlan 

•gtáftyMtff Mint iiditö és llŰSJIÖ 

ital a legelső minden vizek között. 

Főraktár Czelldömölkön: 

GAYER GYULA UTÓDA 
R Ö H P Á L cégnél. 

KIADÓ LAKÁS. 
Celldömölkön a Pol-
czer örökösök lakó
háza, mely á l l : 5 
szoba,elöszoba,cse-
lédszoba, konyha, 
kamara s t hozzá 
való mellékhelyisé

gekből, 
lolyó éri angnsztns 
hó 15-ikére kiadó. 
Bővebb értesítést ad 

dr. Polczer Dezső. 

Soha t ö b b é ! 
nem cserélek szappant, 
minta Bergmann Stecken-
plerd-llllomtelszappanát 

védjegy Steckenpferd, 
kézsitő Bergmann & Co. 
Tetschen a. E-i haszná
lom, mert ez a szappan 
a leghatásosabb az összes 
orvosi szappanok közöl 
azeplő ellen, valamint a 
szép. puha és finom arc
bőr ápolására. Darabja 80 
fillérért kapható minden 
gyógyszertárban, drogéri
ában és illatszerüzlet
ben stb-

1 
Villamos erőre berendezett 

asz ta los m ű h e l y . 
... •- / . . . 

• Tisztelettel értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy Czell
dömölkön. a Ferencz József-utcában levő 

asztalos műhelyemet 
villaaierőre berendezett gépekkel szereltem fel; miáltal képes^vagyok 
megrendelőimet sokkal olcsóbban kiszolgálhatni.. . 

Elfogadok épület és bútorai unkákat, azonkívül az asztalos ipar 
keretébe vágó mindenféle munkát, melyet a legpontosabban, gyorsan 
éa kifogástalanul teljesítek. 

Ügy helybeli, mint vidéki szaktársaim munkáikat villáméról 
berendezett műhelyemben előkészíthetik, ami a mai drága munkabér 
mellett nagy megtakarítást jelent. • 

- , Teljes tisztelettel 

BERECZ L A J O S 
épület és bútorasztalos. 

Hirdetéseket jután yos 
«a*sa«ssssnsasBssssBsssssss^sMssasBMBsssssf> 

áron felvesz a 

KIADÓHIVATAL. 

- NÉMETH LASZLO 
a a uri szabó divattermében 
a készülnek remek kivitelben 

polgári-, papi- és egyenruhák 
ffl • jutányos áron. 
m LEGDIVATOSABB SZÖVETMINTÁK. 

B Czelldömölk, Kossuth Lajos-utcza, 
88 É£JB mUB m 83 B . Ü iSl m 

NTimalnu Dinkgreve Nándor vülanyertre berendezett könyvnyomdájában Czelldömölk. 


