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Megjelenik minden vasárnap.
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leállásokat adott, de helyteleníti mindenki
azt a modortalanságot, melyet az az em
lékezetes kisiparos küldöttség a kereske
delmi miniszterrel szemben tanúsított. Dur
vasággal és erőszakolt vádaskodással célt
nem lehet érni, különösen akkor, midőn a
kisipar az állam támogatását kéri.
A kormányok évtized-s mulasztásainak
eredménye a kisipar mai szomorú helyzete.
Negyven esztendőn keresztül egyebet sem
tett az- állam, amikor az ipar támogatá
sáról volt szó, csak a nagyipart támogatta
és a kisiparról nemcsak hogy teljesen
megfeledkezett, de a nagyipart egyenesen
a kisipar hátrányára támogatta. Ilyen körül
mények között természetes, trogy valóság
gal züllés útjára jutott a kisipar, amely
uton feltartóztatni, sajnos már alig lehet.
De azért ne higyje senki, hogy tisz
tára az állami támogatás hiányának kell
betudni a kisipar jelenlegi helyzetét. Kisipasosaink nem haladtak a korral, mintha
éppenséggel nem érezték volna a külföld
és- a gyáripar versenyét a közönség emel

—€TÁRCA.€~Sóhajtások.
Esti Bzcllő ragadd el a
' Bus, panaszos sóhajtásom
S addig zagj az ablakába,
Mig elhagyja édes álma
S aztán sírd el bánatom.

Azt hozd ide gyors szárnyakon.
Hadd tudjam meg, hogy bánatom
örök télnek első jele,
Vagy talán csak tavaszi hó,
Mit eloszlat egy szép mosoly
örökre!—
Jancsi Istvin.

(Folyt, és vége.)

De még se . . . ne, egy szót se szólj.
Lelket ölő fajdalomról,
Hogy ne tudja meg 6 soha:
Bánatomnak ő az oka,
-Ne, még egjrszót se szólj
•^agiaaan-—TTmumrniri— -

azonban nem emelhető a jelenlegi kormány,
kiváltképpen Kossuth Ferenc kereskedelmi
miniszter ellen, mért a kisiparnak ezidőszerint eddig példátlanul állott állami támo
gatásban van része. De ha ez a támogatás
nem százezreket, hanem milliókat tenne ki,
akkor sem lenne elég a cél elérésére.
Legyünk t'sztában azzal is, hogy pusz
tán állami támogatással e bajon segíteni
nem lehet. Helyesen mutatott rá Szterényi
József államtitkár a győri kereskedelmi karrjara felavatásán m o n d o t t beszédében. Fia
a magyar állam tízszerte oly gazdag lenne,
mint amilyen, akkor sem lenne képes a
társadalom ezernyi hiányán segíteni. Az
állam csak irányítást adhat, pillanatnyilag
segíthet, a többit csak akisiparos maga és
a közönség tudja elvégezni. Akik minden
üdvösséget az államtól várnak, azok nem
bíznak a maguk erejében s az ilyeneken
nem is lehet segíteni; - Es végül: mindenféle állami támoga
tásnál többet érne az önálló vámterület,
amely egyszeribe felszabadítaná iparunkat
az osztrák verseny bénító hatása alól. Amig

A modell.

Sírj s zokogva mond el neki,
Hogy mióta Őt megláttam,
Nincs nyugalriam, pihenésem,
S ha ez igy tart, én jól érzem,
Sírba visz el forró vágyam.

•

Hanem csak ugy suttogva zengj.
Szerelemről, boldogságról...
Adcig. amig a leányka
Szívből jóvS sóhajtása
E l nem száll piros ajkáról.

kl»4<fkl»«.-l .

siollemi ás aayafi réazát illata
küldemények.

kedett igényeivel, a htunkebérek növeke
désével nem törődve Csak, ott maradtak a
Lipsic Ignác nevét az {ismeretlenség régi kaptafánál, nem tanultak meg számolni
homályából egy goromba véletlen -ragadta a haladó idők igényeivel. Igy aztán hátul
=^**=*r*^ig -Ípp-""°-'
érzik azt a keserűséget, mel
r
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Celldömölk, ,Sas*-szftl!oda, 5-ös száma aaoba.
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A kisipar

13. szám.

Kis Idő multán a báróhölgy eltávozott tár
salkodónője kíséretében.
T ~
Osgyáni pedig a gyerasekszobába ment,
eszébe jutván, hogy boteg gyermekét még ma
nem is lattá. Ha neveiőnője, Magda sem gon
dozná, bizony tőle bármi is történhetne vele, pi
rongatta magát.' Gyermeke csendesen aludt az
ágyacskájában, mellette levő . dadája mondta,
jhogy .JÍ3£d3-kisasszony
.idtvatáiztaWSnpz ment.
Osgyáni elkomorodott. Egy ideig még nézte a
kicsi gyermeket, azután elhatározta, hogy a művéazestély rendező-bizottsága Ülésére fog elmenni
s útközben betér egyik barátjához egy pár percre
Barátja a műtermében dolgozott, a szolga

ezt el nem érjük, félsíkere lesz minden
támogatásnak, minden állami és társadalmi
akciónak. Ezt a hőn áhított időpontot ki
kell várnunk s akkor egészen más persyarr-kisipar ^ ^ j , .

Rombadóit

remények.

Panaszokat, szomorú sóhajokat hallunk
mindenfelől . . . kisgazdáink körében nagy
az elkeseredettség és méltán.
Egy évi fáradságos munkájuk, a legszükségesekk létfentartási eszköz pusztult el
a mult héten: á gabona. Fáradságos, küz
delemteljes munkájuknak gyümölcse hullott
a sárba.
Reményeikben csalódva, linsnari, knirr
ves'munkájuk luuijaiu keserű sőhajjaltekin
tenek végig. Pusztulás, veszteség nyomai
láthatók mindenfelé. S mindez egy rövid
félóra pusztító müve . . . De ez a félóra
épp elég volt arra, hogy semmivé tegye
gazdáink fáradságos mnnkáját.
Lehetetlen, hogy el ne fogódjék, aki
végigtekint a vetéseken. A pár héttel eze
lőtt még bő terméssel kecsegtető vetésre
nem lehet ráismerni. Pocsékká verte a mult
héti jégeső.
Kaszálnak . . . De mennyivel szomo
rúbb, mennyivel bánatosabb ez az aratás
nál ! Nem hallik az arató legények és a
monda neki hogy modell van nála, Osgyánlnak
szabad bejárata volt barátja műtermében s igy
habozás nélkül benyitott oda. Az ajtó egy elő
szobából nyílt, amelytől egy üvegfal választotta
el a műtermet. A függönyök félig félre voltak
húzva. Bepillantott és látta, hogy barátja nagyon
bizalmas helyzetben van a modellel, valamit sut
togni latsaik neki. Osgyáni visszafordulni készült,
midőn a modell megfordult s a világosság arcára
esék. Osgyáni, mintha villám sújtott volna, me
reven megállt: a modellben az 4 imádott Mag
dáját ismerte fel. Szó nélkül, csaknem kétségbe
esve támolygott ki.
Ezt a nőt hitte 6 a jó, a szerény, ártatlan
.Hamupipőkének* ezt imádta, szerette bálvá
nyozta, ezt akarta magához emelői. S egyetlen
kincsét, gyermekét, ennek a gondjára, nevelésére
bízta í . . .
Halálsápadtan tért lakására, egyenesen a
gyermekszobába ment, de mintegy szoborrá dermedve maradt az ajtóban . i .
•
"""^^^eonrjhe traiunölgy Htr-a beteg, gyermek
ágyacskájánál, kis kanállal orvosságot adva neki.
— Hogyan ? Hát maga Osgyáni nincs a
múvészestély rendező-bizottságának az ülésén ?
— Kérdé ijedten a báró hölgy,
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-— Ksrtmegnyifás. Mészáros János, a GrífT_ Évzáró vizsgák. A r í m kath. iskolák szálloda tulajdonosa ma nyitja meg kertjét tánc
ban az évzáró vizsgalatok a következő'sorrend mulatsággal és fekeversenayel egybekötve. A
ben fognak megtartartatni: luo. hó 17-én délelőtt
leányisk. I I I — V I . osztály, délután 1—II °«-ály- versenyen több díj van,, kőztük egy tiz hónapos
18-án délelőtt fiuisk. 1U—VI. osztály, d. u. I—U. szeliditett szarvasbíka.
osztály, 19-éa a klsdedovó vizsgálata, 20-an reg.
•
Megégett leány. A hajfodoritő -vasnak
Biz ez elég szomorú állapot, de. eny gel ünnepélyes .Te Deura.* A magántanulók mér számos áldozata Van, de azért még mindig
vizsgálata 15 re tűzetett k i ; és pedig délelőtt 11 nem elég óvatosak a nők a - hajfodoritő vasnak
hítse bánatukat eme mondás : «Émber, tűrj órakor a fiu-, d. u. 2 órakor á leányiskolában. a melegítésénél. Sárváron Horváth Anna- cseléd
é s bizva bízzál tt Ne csüggedjünk! Ha már
éa. A vár- leány hajfodoritő vasat melegített szerdán, a spi— Hivatalos ó r á k a ^ v á r i
iniázTáíigjJ i,iaspöl»»Ar mUL^ifőből s a leáuy megyei törvényhatóságnak rendmezese líérTBT ruhája lángba borult. Ugy tépték le Horváth
június
i-ről
szeptember
végéig
a
vármegye
köz
mindannyia semmivé lett: ne töltsük el a
Annáról a ruhát darabokban, ki sulyós égési
ponti hivatalában a hivatalos órák hétköznapo
hátralevő időt tétlenül, hanem uj remény kon egyfolytában reggeli 7 órától délután I óráig sebeket szenvedett e most a kórházban fekszik.
— Házalás^betiltása. Vasvármegye törvény
nyel, erős akarattal és kitartással lássunk tartatnak. Vasár- és ünnepnapokon az eddigi
hatósága a nagyközségek részére szabályrende
újból munkához,, melynek n y o m á n áldás fog beosztás változatlanul megmarad.
— Negyven éves jubileum. A Szombathely letet alkotott, amelyben a házalást eltiltotta. Ezt
fakadni. Hisz van m é g elég n ö v é n y , amely egyházmegyei r. k. tanitó-egyesűlet jánoshazai
szabályrendeletet mint értesülünk, a kereske
megérlelődik az őszig s igy gazdáink né köre f. hő 4-én tartotta Jánosházan rendes gyű delmi miniszter jóváhagyta.
lését, mely alkalommal Polgár István jánoshazai
— Uj lap. Szombathelyen e hó folyamán
mileg kárpótolva lesznek súlyos vesztesé kántortanító működésének 40. évfordulóját ünne
dr. Geszner Imre szerkesztésében .Vasmegyei
gükért s a rideg tél nem fogja készületle pelték. Az ünnepélyen megjelentek az egyesület Hírlap" címmel 48 as és függetlenségi párti po
tagjain kívül.- Tóth S. hetyeí esperes, Tihanyi litikai hetilap indul meg.
nül találni őket.
Ödön őriszentpéteri, Guzmics A. roiskei plébá
Rakjanak tengerit, b u r g o n y á t s más nosok, a helybeli kath. papok s számos vendég.
— Országos vásárunk csütörtökön:tartatott
Szabó
Imre elnök a gyüles megnyitása után kül meg, zsib és batomvasárral egybekötve. A zsib
efaita n ö v é n y e k e t ^ melyek megtérítik el
döttséget menesztett a jubilánsért, kit a Polgári vásár igen lanyha forgalnu voit, ellenben a bavesztett gabonájuknak egy részét s igy kön Kör dalárdája üdvözlő dallal fogadott. A jubilánst romvásar elég élénk forgalmú volt nagy szarvas
nyebben lesz elviselhető, a csapás. .
üdvözölték-: elnök a kartársak nevében, Rauch S. marha felhajtással.
Szorgalmas munkával, SZÍVÓS-kítartás- •j-klylmi J^özsé^g^ és iskolaszék nevében. Poller J.
Sztrájk a papai gzövünyárbai
|1£-. AJEsrSestestvereK"--p5pai- SMVogyati
rramnr sFmúnkásók
minden elérhető s ha netán mégis á tanitók,-Rauch S. a Polgári Kör, Kakossy^ujza'Jzjfjjn^n^.^zUrai
marokszedő leinyok vidám, csengi é n e k e ;
szótlanul, hallgatva dolgoznak egymás mel
lett. Csak néha-néha szakad fel egy elfolytott sóhaj keblükből.

t-sgasStiqaa-Bssl^

reijr-garcarsT. A hitközség ~Szé{> gyurüve', volt A munkások 30% béremelést kérnek, melylyel
ne tévesszék szem elől eme mondást
tanítványai és barátai aranyórával kedveskedtek szemben a gyáros cég a sztrájk kitörése előtt 20)
• Minél távolabb a' cél, a küzdelemre az ünnepeltnek, ki meghatva^ köszönte.- meg a
százalék béremelést önkéut felajánlott. A békés
figyelmei
A gyűlést bankett-követte.
4 . . megegyezésre egyelőre kevés a remény.
elszánt ember annál erősebb lesz, s a g y ő
— Csatornázásunkról. Megírtak lapunk mult
zelem r e m é n y e erőt kölcsönöz!"
— Jubiláló tüzoltó-eyylet. Az ikervári.önk.
számában, -hogy a legutóbbi nagy esőzések, minő tűzoltó egylet június hó 30-áir ünnepli femiállá-'
Huss JinS.
kellemetlen helyzetbe hoztak. Cellben számos éáuak 25 éves évfordulóját. Az ünnepség zásslóháztulajdonost amiatt, mert az udvarból nem tu Bzeutelessel lesz egybekötve. Az ünnepély sor
dott kifolyni az esővíz. Jlgy a többek kőzött őzv. rendje a következő: Június 2öSén este fél kilenc
Fischerné háztulajdonosnak is kellemetlen percei órakor lámpionos felvonulás és tisztelgés gróf
voltak az eső miatt, ki
tettt a. ~ ! Batthyány Lajos elnök és gróf Batthyány- Lnjosné
K. erről
erroi jelentést
jelentest te
roahazán és kérte, hogy udvarából vízlevezető
| '
, . Június 30 an délelőtt fél 11
— Személyi hir. Dr. Fehér Ipoly v. b. t, csatornát vezetnesen az utcai csatornába. A kép- órakor a vasvar-megyei tűzoltó szövetség küldött
t., pannonhalmi főapát e hó 4-én az esti gyors víselótestület mult-pénteken tartott gyűlésén erre ségének fogadása; majd szentmise s"ennek ke
vonattal városunkba érkezett a helybeli bencés- engedélyt is adott ózv. -Fischcrnének. Bizonyos, retében a zászló felavatása. Díszgyttlés. Délután
rendház látogatására. A szokásos látogatások után hogy Fischerné példaját többen ia fogják követni egy órakor társasebéd a nagyvendéglőben. Dél
kényszerítő körülményeknél fogva s akkor be után fél 5 órakor tűzoltói zárógyakorlat Este
másnap visszautazott Pannoehalmára.
következik az, amit már megjósoltunk, hogy az népmulalság,
— Június 8. A királykoronázás 40-ík jubi- utcai csatorna nttn fog megfelelni a célnak, szűk
— A fegyvergyakorlatok alóli felmentés. .
letni évfordulója alkalmával tegnap az apátsági a bclvilágossaga. Karót azonban a lakosság nem
A közös hadseregbeli és honvéd tartalékosoknak
templomban Wagner Lőrinc apat fényes segéd tehet,
. . .
a
fegyvergyakorlat
alól vs'ó fűlnivntése. illetőleg
lettel ünnepi Te Deumos misét mondott, melyen
Zászlóavatási ünnepély. A szombathelyi
az iskolákon kívül a hatóságok és a tűzoltók Is községi közigazgatási tanfolyam hallgatósága Rá- annak valamely későbbi időre való elhalasztása
koci-zászlójának felavatási ünnepélye Szombat iránt benyújtott kérvényeknél a honvédelmi m i 
jelen voltak. '
niszter többször tapasztalta, hogy noha a kérvé
— Halálozás. Zollner Ferencné Jánosházán helyen a Korándy-féle kerthelyiségben 1907. évi nyek az illetékes közigazgatási hatóság vélemé
kedden hosszas betegeskedés után 59 éves ko június hó 15-én lesz táncmulatsággal égybekötve, nyező vagy igazuló záradékával el voltak látva,
rában elhunyt. Temetése nagy részvét mejlett A zászlóavatás sorrendje: 1. Reggel fél 8 órakor a kérvényekben felhozott megokolna a valóságnak
koszorús-leányok és vőfélyek gyülekezése a-vár
csütörtökön délután ment végbe.
megyeházban. 2. Fél 9 órakor a zászlóanya, dr. nam felel mag teljesen Ennélfogva a honvédelmi
— Érem átadás. Kussevits Tivadar szom Radó Gyuláné úrasszony fogadása a megyehá miniszter leiratában szigorúan meghagyta az i l 
bathelyi máv. üzletvezető pénteken délután adta zánál. 3. Hymnus. Énekli a tanfolyami ifjúsági letékes közigazgatási hatóságoknak, hogy fegyver
át Merkly Ede celli mozdonyvezetőnek a király dalárda, 4. Védnöki ünnepi megnyitó, Mondja gyakorlat alól történendő felmentéseknél, vagy
által neki ajándékozott ezüst érdemkeresztet szép dr. Bezerédj István főispán. 5. Fél tiz órakor a későbbre kért elhalasztásoknál a niegokolásra
beszéd kíséretében. Este bankett volt a Griff- székesegyházban ünnepi mise és zászlószentelés. fölhozott körülményeket hivatalos vizsgálat utján,
szálloda éttermében a kitüntetett tiszteletére.
6. A templomból visszatérés a megyeházba. 7 mindenkor előzetesen határozzák meg és szabály
Rákóczi-dal,- énekli az'lf usági dalárda. 8. Iíjusáei szerű igazolással csak akkor lássák el, ha a fölünnepi beszéd. Mondja Kecskeméthy István if- mentés, vagy elhalasztás helyes okairól kétség
— Es kegyed bárónő miért van Itt? — szólt jusá <i elnök. T). Zászlószeg be verés I o. Díszei n oki telen meggyőződést szereztek.
záróbeszéd. Mondja Herbst Géza alispán. 1
a művész, midőn végre szavakhoz juthatott.
Könyv a Balatonról. A Balaton összes ftirJö— Csak azért! . . .mert eszembe jutott, Szózat; énekli az ifjúsági dalárda. 12. Este h: és Üdülőhelyeinek leírásával 234 o dalra terjedő
órakor
az
ifjúság
felvonulása
a
Rákóczi-zászló
hogy Bzeretném látni az ön gyermekét. Istenem !
vaskos, de ízléses és könnyen kezelhető formája
alatt a Korandy féle ken helyiségbe. Zászóanya
ez talán csak nem olyan bűnös kívánság! . . . Es dr. Radó G,uirné. Védnök dr. B-zerédj litván könyv jelent msg. A hézagpótló munka nemcsak
a csodaszép báróhőlgy lesütötte szemeit és arca fóítpán. Diizelnökök : Herbst Géza alítpán, Bren- a Balaton és környékének érdekes ismertetését,
hanem az öBjses tudnivalókat, lakás és étkezés
bíborpiros lett.
ner Tóbiás polgármester. Elaökök : Radó' Gyula
ár&kat is közli. Tartalmaz ezenkívül 150' képet,
dr,
Barabás
István,
Halasi
Viktor,
Huvzár
Pal
Osgyáni László egy pillanat alatt tisztában
2 térképet, továbbá vasúti és hajómenetrendeket
dr., Janossy Gábor, Kiskos István, (Jstffy Lajos
volt a helyzeettel. A műterembe ment a pár
Az útmutatót a Balatoni Szövetség támogatásá
d r . Somogyi Miklós, Szabó László dr„ Vílval ésLóczy La os dr egyetemi tanár, Rákosi
perc múlva a pici clpócskékkel tért vissza, le sinszky Károly.
Jenő,
Szaploncay Manó dr. Somogyvármegye
térdelt a bárőbölgy előtt, aztán reszkedő han
— Gazdát cserélt vendéglő. Nagy András tiszti főorvosa. Pete Márton dr. kaposvári. Ügy
gon monda:
a Magyar Király szálloda mostani bérlője, ttzv. véd és Vajthó Jenő polgári iskolai tanár közre
— Kegyednek van Igazán az a jó, az az Szabó Lajosnétól örökáron megvette a Központ működése mellett Kardos Ignác és Simalya V .
hoz
cimzet vendéglőt és ezt legközeebb átveszi Ferenc adtak ki Kaposváron. A Balaton kultuszt
irgalmas szive, aminő volt a mesebeli .Hamupi
pőkének*. De én nem vagyok mesebeli berceg, A Magyar Király szállodát pedig annak tulajdo méltóképen szolgáló könyv, amely valóságos
nosa, Szabó József fogja ismét átvenni.
magyar Baedecker, legközelebb német, francia
ki a kezét kérhetném, csak egy egyszerű festő.
— Tűzoltók gyűlése. A vasmegyei tűzoltó és más nyelveken is megjelenik. Ara vászonba
— De büszkébb vagyok rád, mint egy her
szövetség mult évi határozata értelmében idei kötve 3 korona, kapható minden hazai könyvke
cegre 1.. . — szólt Leontine báróhőlgy, a a közgyűlését e hó 29-én Pinkafőn tartja meg.
reskedésben.
másik pillanatban egymás karjaiban pihentek. Es
— Egyházkerületi gyűlés. A dunántúli ág.
— Idegenben. Az amerikai kivándorlás ag
a kit árvának igazi anyja lett a csudaszép, gaz- ev, egyházkerület ez évi rendes közgyűlését j u l .
gasztó módoa növekszik, Amig a mult eszteadag báróhölgy. Ragyogd szelleme csillogásával, hó i6-án és 17-én CeUdőraplkön fogja oiegtartaai.
E^&togtmwé
al«eges1r^^^lI^B^-egyházme- szági bevándorlók száma"T500^-2600 közt vál
: % z m O ^ ^
gyfmck képviselőit és a közgyűlésnek a zsinati takozott, az idén már meghaladja 3000 et, sőt
alkotátokra lelketíté a lánglelkü művészt.
tőrvények álapján jogosult összes tagjait Gyurátz az utóbbi hetekben a 4000-et is. A mult héten
Ferenc püspök már meghívta. A kerületi gyülétt
15-én az egyházkerületi lclkészegylct és az egyh megült—4049 ember—került Magyarországból
Amerikába, köztük 669 színmagyar, 2129 t ó t ,
ker. janító-egylet gyűlései előzik meg.
498 német, 581 horvát és 282 román.
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— Halai a kőfejtőben Bokányi István szergényí lakos, .birtokos f hő 5-én felnőtt fiával
együtt a tulajdonukat képező kőfejtőben követ
fejtettek. Délután Bokányi a fiát haza küldötte,
hogy a marhákat etesse és itassa meg, maga
pedig tovább fejtette a követ. Minthogy Boká
nyi este 9 diáig sem tért haza, fia keresésére
indult és a kőfejtőben, meg is találta holtan egy
több métermázsa nehéz kő alatt, melyet három
ember alig tudott a halott- m ^ ^ ^ Y g l l ' " !
ogjr á szerencTétrénSég műtér) VÖl'ÍUI,*aztsenftl"
megmondani nem tudja, mert Bokányi egyedül
, dolgozott a báayában.
Ölesé, díszes Vörösmarty H h i l y . Ép most
' jelent meg egy kötetben, művészi kiviteli ké
pekkel disiítve Vörösmarty Mihály összes műve
inek uj kiadása, msly pompái alkalmas Ünnepi
ajándékul szolgálhat a művelt magyar ifjak és
leányok ssámárs. E l a í nj VÖ8ÖSMARTY-kiadás nagy körültekintéssel minden irányban megfalelőt nyu-t, mert: A pompás, disies sranydiszitésü szinet bekötés, melyet Vörösmarty sike
rült dombormellképe ékesít, asztaldíszül is alkal
massá teszi Mint egy kötetes kiadás alkalmas a
kezelésre és az ifjúság az iskolába is elviheti
segédkönyvül. Alakja alkalmas arra, hogy for
gathassuk és egyben kezünkben legyen a Szózat
.JialhjUrjiaji^
jnindeu alkotása;- külte: menyei, hóekölteményeí, drámai, Shakespeare1

1

CSARNOK.
Balatoni h a l á s z leány.
Este van, rég letűnt a nap,
De csiiiagok nem. ragyognak;
Az ég boltje elsötétül,
Sötét felhók veszik körül
A láthatárt.
V^sztjc^óan áv'Bli •
Reszket s elbukik, ami él,
A dühöngő Balatonnak
Zíjgó hullámi harcolnak
A viharral.
Szép leányka áll a parton,
Holló fürtéit szabadon
Kuszálja a kegyetlen szél
S kétségb'csett hangon beszél
A viharban:
.Szerettei hű szívemnek
Merre vagytok? hol eveztek?
Szivemet mar a fájdalom
Év a szörnyű aggodalom
Megepesztik.
Oh é g ! küld mentő angyalod!
Veszni őket csak nem hagyod ?
Engem, szegény árvát tekintsínTukrar -r
alatt i

Beérve a bátyám lakásara, ott azt se tud
ták, hogy mivel kedvezzenek a örömükben ugy
otthagytak, mint az a biaooyoa szent az oláhokat.
Gondoltam, lemegyek a kertbe tekézní. Vol
tak ott mar húszan, kiket udvariasan megkértem,
játszhatnék velük. A felelet a i volt, hogy ók vidé
kivel nem játszanak. No azt mégse mondom meg,
hogy kedvemre összeszidtam a szombathelyieket.
Mérgemben összejártam az egész házat s
még az üres „istállókba is betekintettem. Azt
lesz, vagy megáll az eső s elmehetek sétálni.
Hanem keservesen csalódtam ! Fgyik se követ
kezett be s unalmamban kitisztogattam a házbebelieknek hat pár cipőjét.
Végre keservcsen eljött a vacsora s utána
nemsokára lefeküdtem. Hanem roppantul csalódik,
aki azt hiszi, hogy aludtam. Ajtócsapdosás, gye
reksírás, káromkodás, pörölés egymást érték s
más egyébb foglalkozás híján én is káromkodtam.
Azon igyekeztem, hogy minél hosszabban bír
jam s egyszer sikerült félóráig káromkodnom annélkül, hogy ismételtem volna magamat. Ha jól
emlékszem, Krisztus születésétől a mai napig
minden fontosabb eseményt összekáromoltam.
Nagy nehezen elérkezett azután az álom
jótékony pillangója s elaltatott. Aludtam volna
talán reggelig is, ha a kedves bátyámuram haj
nali négy órakor illuminált állapotban fel nem
zavar. Felöltö2kÖdtem és én is ittam vele s há
rom - n égy cimborájával. Kezdtem már jól érezni

• .

'
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Hol~vagytok?-iTeffl jöttük mégsem ?
tizem Isten 1 ah, akkor végem , . .
Irgalmad rajtuk segíthet,
Elveszni, óh, ne hagyd őket
Hatalmas ég!'

tiszta,. sönnyen" olvasható DMUrJni "nyomtak. A
könyv ára igan csekély, mert Vörösmarty összes
költői munkáinak foglalatja, as említett pompás
kötésben összesen csak 5 koronába kerül. A könyv
kapható minden könyvkereskedéiben. A péns
elózetertrelfilldése ellenéhen portóméntesen szál
lítja a kiadó : Világirodalom könyvkiadó rész
vénytársaság, Budapest, VI., Eötvös-utca 26/d.

A kétségbeesés szülte Leányhangokat elvitte
Forgószélnek vad morgása
A zordon éj homályába,
Nem az égbe.

— Jódiürdó. Lipik hévvize, mely állandóan
64° C-t n.utat, Európa egyetlen magas bőfoku
alkalikus jódos vize, melyről már Seegen, a bécsi
egyetem professzora,'korunk legnagyobb balneologusa elismerte, hogy valóságos unikum a kon
tinens gyógyforrásai között. A jeles emlékű dr
Wagner Dániel, ki a forrást 1839 ben elemezte,
már akkor azon véleményének adott kifejezést,
hogy valamenyi Európában ismert hévvizek kö
zött eiső helyen állt. Azóta számos uj gyógyvíz
merült fel; a vegyi alkatrészek egyedül üdvözítő
voltában való bitet a. modern fürdötani theoriak
ugyan alapjukban megingatták, de Lipik vizének
csodálatos gyű gyhatása megbaradt a régi és az
elért gyógyeredmények valóban bámulatosak. A
külömbség mindössze az, hogy azon sikereknek,
melyek Lipik forrásait a gyógyítás kincsesházá
nak értékes darabjává avatják, tudományos ma
gyarázata ma már más, mint annak idején volt,
De éppen ezen uj elméleti alap, mély a fysikális
gyógytényezókre és á katalysatorok fon' ossúgának felismerésére támaszkodik, a már eddig elért
kiváló gyógyeredmények ..mellett,' uj babérokkal,
uj erdemekkel fogja övezni Lipik évezredes repu
táeióját és azzal a reménynyel kecsegtet ben
nünket, hogy a mai generáció fokozott megelé
gedéssel fogja elmondhatni a néhai derék Kern
drnak, Lipik eme régi orvosbajnokának, a sok
évi tapasztalat szülte mondását: .nincs az a be
teg, ki odavaló bajától Liplken meg nem szaba
dult volna és ne áldaná forrása emlékét*.\

A Balaton nagy habot hány
Merően all s néz a leány . . .
Villámlik s a tüzes kígyó
Fut az égen s z c a i v a k i ' t ó - . . .
Tűzi fénnyel.
A villám roppant fényével
Önti a tó hullámit el.
b egek üra I mit látni ott . . . ?
Egy hatászsajka felbukott
Két férfival.

a

Egy sikoltás . . . s a lánykebel
Megkönnyebbült . . . már nem lehel.
A hű, dc kin gyötörte szív
A kőszívű sorssal nem vív
; . Már harcokat

Csendes a tó, már nem zajog.
Mit ringatnak a hüs habok?
Két férühulia lebeg ott
A viz tükrén s egy felbukott
"Halász sajka.
Egyik férfi a lány apja,
A bőse vihar áldozatja.
Hát a másik t ki a szegény ?
A másik: a ha.'á-z legény . . .
. . . Kedvese volt . . .
Ferency Béla.

— A sörfogyasztás Magyarországon. A
Sörfogyasztás nálunk az utolsó két év alatt, bár
bortermelésünk növekedett, erősen megnagyob
bodott. A sörtermelés as 1905—1905-iki évadban
Éa is mulattam!
1,618.404 hektoliter volt. Bár termelésttak jelen
Irt.:
T.aa-5.
tékenyen emelkedett, a behozatal az utolsó évad
ban mintegy nyolcvanezer hektoliterrel nőtt. A
Hanem hát mindennek van vége s igy az
kivitel is emelkedőben van és az elmúlt évadban én szenvedéseimnek is volt. Bizonyos kéjjel várt
meghaladta a hetvenégyezer hektolitert. A bel vonatom megérkezett s örülve, hogy mégszaba
földi fogyasztás összesen 18.Í millió hektoliterre dulok a már-már elájulással fenyegető lábtiprástól, gyorsan elhelyezkedtem benne s a vidéket
tehető. A sörfogyasztási adóbevételek 15.4 mil bámulva, értem Szombathelyre..
lió koronára ragnak. E jelentékeny számok mel
Az állomás előtt villanyos várakozott az
lett is Magyarország jóval hátra van a sörfo érkező utasokra. Miután világéletemben sohasem
gyasztás terén Eurupa álamat között. Magyaror láttam ilyen alkotmányt, gondoltam, ezen me
szágon a sörfogyasztás fejenkint évi 9 és fél gyek a nsgybátyám lakásara.
Meg is mondtam a kocslvezetőnek, hogy
iterre tehető. Kisebb fogyasztási arányokat tün hova hajtson, .hát az egész szemtelenül odavágja,
tet fel még ezenkívül csak Orosz- és Olaszország hogy a villanyos nem oda megy, ahová én aka
A sörfogyasztás Belgiumban évente lejenkiat 169 rom, hanem amerre a sin akarja. No de ilyet I
- - «w 'ttiuTi. tehetőr^Hémetuiszá^«ttr~IÓ5 literre •A|*^* ki-arfeneiátott-már olyan villanyost, ame
lyik nem engedelmeskedik í Ez már mégis csak
legutóbbi évek tapasztalatai szerint a magyaror- sok I A megállóhelyről kutyagolnom kellett egy
szágl sörfogyasztás emelkedése fóleg a magyar jó kilómétert szakadó záporban, hanem azért
Bőriparnak v á l t nagy hasznára.
kivasalták belőlem a hat krajcár viteldiiat 1

-—

oldtam a 'másik szobába. Hanem csalódtam, mert
csak csendes eső lett, amennyiben pár perc
múlva a bátyám egyhangú, csendes hortyogása
hallatszott a hálószobából.
A nap hatralevő része ép oly unalmasság
ban bővelkedő volt, mint az előző nap délutánja.
Az cső folyton esett, elrabolva tőlem még azt az
élvezetet is, hogy megnézhessem Szombathely
utcáit. Délelőtt 11 Órakor megált pár percre, a
mikor kerékre kaptam, hogy megnézem a várost.
Mire a második utcán végigmentem, már ismét
szakadt, s mire hazaértem, egy tiszta sár-viz let
tem. -Még a fejem tetején is ujnyi volt a sár. Le
kellett vetnem minden darab ruhát s bár a fe
jem is sáros-vizes lett* azt merő szórakozottság
ból rajtamhagytam..
A délután valamivel kellemesebben mult el,
amennyiben sáros ruhámat es cipőmet kellett
kitisztogatnom s igy rövidebb volt az idő éjjeli
két óriág, az elutazás idejéig.
Zuhogó esőben kutyagoltam az állomásra s
dicséretemre legyen mondva, csak háromszor té
vedtem el az utcák tömkelegébea. Szerencsémre
egy órával előbb elindultam, igy idejében kiér
tem- a vonatra. A vaggonban azon töprengtem,
hogy nevessek-e, vagy boszankodjam ? Választot
tam az arany középutat s egyiket se tettem
meg, hanem ehelyet aludtam egész Bobáig.
Ott kiszálltam, hogy veszek a vasúti auto
matából valamit, de — hála a fészkes fenének —
mindössze kétféle cukor volt benne. En persze
azokba a nyilasokba dobtam a hatosokat, melyek
üresek voltak s mire észrejöttem, a vonat már
elindult s különös véletlen folytán tudtam rá fel
ugrani. Ezért pedig megbüntettek három forint
husz krajcárra, mert a robogó vonatra felugrani
nem szabad.
Szomorúan leszúrtam a büntetéspénzt és
megfogadtam, hogy soha többé addig k i nem
szállok a vonatból, amig kl nem dobnak.
Igy mulattam én a rozsafakasztó piros pün
kösd két napján. Htinem aki azt nem akarja, hogy
bezúzzam a fejét, ne is hívjon engem Szombat
helyre . . . . ! .
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és bérmentre magyar nyelvű, gazdagna illusztrált főirjefjlékemet, 3000-nél több rajzzal mindennemű zilkíl-,

tótat és aranyórák, valamint mindennemű zislid sruy él
•ztzt-ársk, hangszerek. Kél- és sétánk stb.-ról írtéit!
gyári aron.
Nikkel romontoir óra '
K. 3.—
System Roskopf patent óra
K. 4.—
Svájci eredeti system Roskopf p. K. S.—
Bej. 3aa-Roskupf nikkel rem,
K. 7.—
Ezüst rom. óra, Glória miivél
K. 8'40
Ezüst rem óra dupla fedéllel
K 12 01)
Ebr.szt6örs K. M 0 Konyháéra H. 3,—
Sohwamvaldi óra 280 KakukóraK. 8S0
Minden óráért 3 évi irasb.li jótállás. —
Ninesen kockázat t Beeaerélés megen
gedve, vagy . péna vissaa I
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Olcsó jelzálogkölcsön.

CSATÁRY KÁROLY

A .Kemenesaljái

polgári és egyenruha szabó

Takarékpénztár

Részvénytársaság,

SZOMBATHELY,

hírré teszi, ho y a .Kőszegi Takarékpénztár

Király-utca, Tfchüt-féle házban.

sabb összeköttetésbe lépett, miáltal azon kellemes

K

Keasitek a legújabb divat szerint, s legkitft- g
nöbh kivUslbea, ver&ciiyk6pes arakon, teljen ga- Q

xaJsTfcgT'a.r. a-ng-cl ém f r a n c i a

(ÉggSS

jelzálog

ezennel köz

Rasrvénytársaság.-gal szoro
helyzetbe jutott, hogy

kölcsönöket

^>">S

az ingatlanok forgalmi értékének kétharmadrésze erejéig

Köretekből

5VÍ» kábát meUétf

es elvállalom bárinií.le

foleósitt, rövidebb vagy hosszabb lejáratú törlesztésre.

kéllitálét ia.
KiTin.tr. mintákat küldök, avagy egy lor.lM6-lapon lórtént meghívásra bárhová ar-emelTeien

héten bérül

A jelzálogkölcsönöket intézetünk a benyújtás

Síivel támogatást k i n t , — maradtam illő

napjától számított

agy

folyósítja. A telekjegyzókönyvi kivonatokat, valamint a' kötelez

vényt hitelesíttetni

elmegy ok.

nem kell-

Ezáltal a kölcsönt i g é n y b e v e v ő k tetemes kia

dástól kimehetnék meg. Drágább, már fennálló jelzálogkölcsönök

S.itel.lt.1

Csatáry

Ili
fei

b é l y e g és

illetékmentesen rendeztetnek intézetünk által.

Károly,

polg. é l egyenruha n a b é
8ZOIIBÁTHELT

Kemenesaljái Takardkpénztár Részvénytársaság
C Z E L L D Ö M Ö L K .

g Eladó ház g
0
D e v e c s e r b e n , (Vesz

Q

80
Q

prémmegye) elndó e g y

ház

jó forgalmú k o r c s m á v a l .
Bővebb felvilágosítást ad a
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kiadóhivatal,

l o o o o o o o o o o c l
jgf fggfgi

tartás

st^fpslr|i

Hirdetéseket
jutányos áron felvess
=

a kiadóhivatal/^=
CeaJte

palacle'baxa.l

Kavpxa.a.tó Klzcellbeii: (Jávor O.uja, Horler Ianos, Liinrllor Samu, Nagy Gyulánál, Devecserben Böhm JSzaef
Kollin Adolf, Mauthncr Zsigmond, Rosonberg Mórnál. AJkií Láiár Antal, Schloiingor Pál. Jinosllazali Kohn Jakab
flai. Spitzer Samu utódánál. almafa Boretzky Gyula, Bódia Mátyás, Darnay Kálmán, Márkus Salamon Hal Wfirzburgor Jakabnál. Drtlttl Heidenfold Jozaefhél.
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ékszerek, arany, ezüst, kinai ezüst
töket és dísztárgyakat

evöeszkö-"

és

=

=

valódi svájci zseb és fali órákat
Köhögés, reketség és linrut ellen nincs
.
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RÉTHY pemetefű

.

CükOrkáDul,

.Vásárlásnál azonban vigyázzunk
os határozottan RÉTHY-félét kérjünk, mivel
'sok

haszontalan ntántata van.
E g y doboz 60

fillér.
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s z e n z á o ió8
olcsó árak mellett
a 6 0 éve fennálló s jó hírnévnek örvendő'
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Benedek Oszkár aranyműves és órásnál
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P Á P A .

mAbencések

Fő-utca

13. s z á m .

templávomal

szemben.

Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!
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K szakba vágó javitások, postai rendelések, pnntesaa és lelkiismeretesen
eszközöltetnek.
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