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a kétségbeesés hangulatai s beleírta a domány szélhámosai - dominálnak benne.
naplójába, hogy hasztalan minden, a ma Az ut, melyet a Vaskapu szirtjei között
Mostanában
ünnepelte az ország
gyar nemzet elmaradottsága, csökönyös épített, még meg van, de a Vaskapu
Széchenyi István gról halálának ötvené•áága ma is esubálytntaw. Bsahaíyoztafc-^—Hága 6fl pártonkodu»» lótorétlenné teszi;
Segítsenek rajta. Száz és száz ilyen Tiszát is. de rosszul s eliszaposodó med
Amikor ennénk ihegtellik a legna
kifakadás olvasható a naplóban. Százszor re végzetes veszedelmekkel fenyegeti as
gyobb magyar e^keztítfevél arra' kéli
és százszor tért |vissza a rugékonysága alföldet.
gondolnunk, hó«y milyen siralmas e nem
és kedve legyőzte csüggedését és dolgo
Hogy szaporodtunk azóta, haladtunk,
zet sorsa fflOfit, mert hasonló férfiunk
zott tovább a nemzetért, amely mindenha gyarapodtunk, az nem az a közeiéiben
nincs. Ha lenne csak olyan, aki a nyom
Ohmagának ellensége volt
szereplő' férfiak müve, de az évek szá
dokába tudna tépni, észben, önzetlenség
De ha még ma is élne gróf Széchenyi mával együtt j.>ró fejlődés, mely Perzsiát
ben és korszellem megértésében, bo dogulIstván*, vigasztalást ma sem hozna boron is a kultúra és nemzetgazdaság valamely
na Magyarország. De nincs. Ez Széchenyi
gó lelkének.'Egyetlenegy müve van Szé fokára emelte. Ezt a fejlődést török —
István volt Mas nem volt, nincs es ini
chenyinek, amely ma is becsülettel tölti tatár sem akadályozhatta volna meg.
lesz szegény Magyarországgal ha nem is
be eredeti hivatását: a Lánchíd. Ez is
. . . A legnagyobb magyar hirdette,
lesz?
roskadozik. De rhivé fajultak többi alko bogy Magyarország nem volt, hanem. less
Ez a pó olhatutlan ember 'is- kétség tásai? A Nemzeti Kaszinó, melyet a ma
De hitt-e vájjon ? Aki tanulmány tárgyá
beesett a maga , és basája sorsa felett, gyar társas éle t ' fejlesztésére, a születés
vá testi életér, mey ádáz harcban mult
boralt elmével Öngyilkos lett. ötven éve és a rang emberének k ulti válódésára, a el a maradiság és kulturátlanság ellen és
ennek. Magyar cseni volt ö is, bár meg vezető osztály nivodására alapított, ma az sikerre mégsem vezetett, de öngyilkos
írási ágyból született s diadalmas életút osztály gőg fellegvára, amelyben á reak ságra, — aki-olvassa naplóját, telve két
jára virágot hintettek ősi név, vagyon és ciók, a kasztszellem és népgynlőlet hú ségbeesett panaszokkal "nemzete hibái fe
dicsőség. Ő is meghasonlott ielkében, Ő zódnak meg a ló versenyh ül nem a lótenyész lett, telve á reménytelenség, az apatnia
is .megérte élete müvének összeomlását, tés faktora, hanem a játékmétely legelső és csüggedés felkiáltásaival, az gondolko
6 is meddőnek látta a küzdelmet nemze rangubb 'terjesztője leit De meg kell dóba eshetik a felett, vájjon felső meg
téért A legnagyobb volt köztünk, mégis hagyni, hogy ez demokrata irányban fej győződése volt-e as, hogy Magyarország
elérte őt is a névtelenül nyomorgó ma lődött A legszegényebb népet a legalapo lesz, vagy csak hatni akart-e vele ke
gyar zsenik katasztrófája: a beismerés, sabban fosztja ki. A magyar tudományos mény fejű népére ?
bogy .hiába élt, HtusonOt
évvel
a Akadémia az Önzésnek, sógorkomaságá
Ne töprengjünk, ' eldönteni ugy sem
halála előtt amikor erejének, kegyének gának Eldorádója lett Az irodalomnak tudjuk mi állt az Ötvenes esztendő előtt
teljében volt,

Emlékezés Széchenyiről.

Ien gyarlóság, . a rut nyavalya, az éhes nyomo emberi lénynek: Sóba sem. Az ö igaz- -mondó
rúság, a njomoruság, as istenadta szegénység tükre, jóstigos szivében van: tiszta, becsületes,
legtarkább rémítő kepe váltakozva.
< -. • önzetlen lelkiismerete, i de nem kacér. Ebbe as
tükörbe tekint ő minden .este sötétben,
- E?J'- gy Stációnál megnyugszik csak azért, őszinte,
mikor kialudt szobájában a gyertya, mielőtt
I hogy újra munkához lásson, a munkából a mun- álomba
Az anya.
merül.
...» .;>-^< • v>—•
•
I kához nj erőt merítsen. Összeszorul ilyenkor fájó
neki nem pihenés, zavarják, köl
Irta: Dr. C S I L L A G G Y U L A .
szive. Ugyanaz a k*p ismét, ugyanazok az ala | tögetikAzéséjjel
reggel
idejében
m
ir
útnak
indul,
szo
kok. Kin és szenvedés, betegség éa szegénység
, keserves útra kel egy roskatag, bűnös szövetségben egymással Kinek ne indulna morú útra fel a kálvária felé.
sok évi becsületes nehéz munkában megrokkant, meg a szive ezek láttára?,Innen pedig aztán
— Adjon isten jő napot doktor ur — kö
megőszült, ráncosképü nyájas öreg ur, Járma Végezve dolgát, tovább áll. És ballag iehorgasz- szönti alázattal égy öreges anyóka Járma doktort.
doctor, 20 szegény^őzség körorvosa. Megy, men tott fővel, mély gondolatokba merülve, falujában
— Fogadj isten — motyogta révetegen a*
degél naphosszat, reggeltől késő estig és ha kell gyalogosan. Alig ért haza, már kocsira kell ül orvos és egy szegényes rozoga, düledező viskó
még éjjel is. Rája az utcákat faluvégtől faluvé- nie, sietve viszik rázós utakon valamelyik távol- előtt megáll. Faláról az idő vasfoga lemosta a
géig, rázós kocsikon, zökbgős utakon döcög köz eső községbe. 8 ő megy szívesen. Gyógyit min meszet. Kopott nádfödelén bizony jó mély árkot
ségről községre. Régen járja, sok évtizede már, den, stációnés.vigasztaljó szivével. De hajzár- vájt már az eső, melyen a víz sugarakban esunyai volnának is. bárha repülni is tudna, minta rog be's padlásra I onnan, hul már mély gtida kálvária göröngyös, meredek neház fárasztó a förgeteg, vele maradna mégis hűséges társa, röt vájhatott cseppekben szokott beszivárogni a
írtját
•„
elválhntlan örök kísérője: a terhes gond, az ide szoba mennyezeten.
,
Farkcsóválva, csendesen vakkantva egyet
Kínos gyötrelmet, sajgó szenvedést, fájdal geket tépő kínos aggódás.
Megjelenése igénytelen. Sarujú tele porral, kettőt üdvözli a doktort a ház hűséges őre egy
mas betegségben nyöszörgő kétségbeesett embe
reket lát egész nap mindenféle hosszú várdor- sárral. Kalapja gyűrött, ütött-kopott, ruhája pe kócos, görhes eb. Cölömp verdesi a lábát, lánc
ntján. Agyanai a szomorú, lehangoló kép ház- csétes, fakószinti, kabátja elnyűtt s szinte fehér a nyakában, hálásan ugrándoz, szimatol, nyalja
ról-házra tárul szeme- ele, melyek vajmi gyakran lik a betegágyról ráragadt, pehelytől. HejI nagy a borzas szőrét simogató kezet. Jól ismerik egy
könnyeket is csalnak szemébe, ugyanazok a szen urihár az már az ő praxisában a hol kefe is mást. Rég ideje már annak, hogy először talál
vedő, beteg, rimánkodó alakok indítják meg jó- akad. Tisztes öregünk nem szokott a fényes, ra koztak, hogy ismeretséget kötöttek. Mintán a
szivét mindenütt, amerre csak jár, ahol megfor gyogó tükör előtt bámészkodni. Nem udvarolt, maga módja szerint ndvariassan eleget tett az
dul. Mindenütt, ahol neki dolga akad, a tehetet- nemtjiizelgett ó se 'magának, de másmilyen hin lfogadó kapnnállé kötelességének, csaholva előre
e
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Nem akarunk senkit sem meggyanu
sítani. De ahogy nálunk Magyarországon
a jótékonyság gyakorása lolyik, az 1 g
.Rendelésszerflen készült*
alább is meglepő és egyúttal kétségbe
átmneti kabátok ,
ejtő.
A Gyermekvédő Liga mint minden
felöltök . .
évben, az idén is megfogja tartani az
úgynevezett gyermek napot Eddig ezek »
utcai 5 tönySn
gyermeknapok remekül jövedelmezte' a
elsőrangú kivitelben és jutányos
Ligának. Adakozott mindenki, szegény és
áiakon kaphatók:
gazdag egyaránt, mert hiszen arról vult
szó, hogy minden tillér egy elhagyott
Deutsch F. Károly és Társa
-yenneket támogat, akit » Liga vesz
férfiszabóknál
gondjai alá. De ezután alighanem befotry
a gyermekű p A Ligának lalvalyi botrá
Budapest. VI., Ferenciek-tere 2.
nyos sorsjátéka még mindenkinek élénk
emlékezetében van. Nagy garral hirdette
akkor a Lig.t, vagy hirdették mások a
Liga nevében, hogy minden sorsjegy tu
lajdonosa egyértékes arany vagy ezüst
Ú J D O N S Á G O K
tárgyat fog nyerni, özönével vették ak
kor az emberek a sorsjegyeket. Milliók
A jótékonyság nálnak.
folytak be e sorsjáték réven. Még a leg
— Ostffy prograrabeszéds. A mult vasárnap
Magyarországon is van annyi jóté kissebb faluba is eljutott a Liga sorsje élénk nepforgalma már az idegen előtt is biztos
gye,
mert
mindenki
felült
a
nyeremény,
sá
tette
azt a tényt, bogy városunkban nem rninkony egyesület, mint más kultárállamban.
fanar' "int ftn '-'°"
Mégis megdöbbentően lehet konstatálni. ii7i értékei? r)y T "íi j W tee-ágárna
nuló zászlós tömegek, a városba érkező hossza
-Iwgy jótékouyHftgi egyesületeink vajmi megtörtént a sorsolás. Szent István nap kocsisorok telve vál»sztópolgárokkal és a járás
kevés eredményt tuduak felmutatni a jó j:n nincs annyi idegen a fővárosban, mint elnökségeivel is mind Ostffy Lajos dr. függet
tékonyság tereu. Azt sem lehet mondani akkor volt. Feljöttek a nyereményért. lenségi és 48-as Kossutb-párti jelölt, mult vasár
hogy tehetősebbjeink nem adakoznak. Szép kis nyeremények is voltak azok. A nap délután 3 órára hirdetett programbeszédére
össze. Már sokkal 3 óra előtt körül
Sok-sok millió folyik be a jótékonysági legértékesebb
nyereménytárgy megért sereglettek
a nagyszámú választópolgáraiig a gyűlés
egyesületek pénztárába és mégis irtózta vagy'harminc fillért. Az emberek károm fogta
megtartására készített emelvényt, melyen Porko
tó a nyomor az országban, ezek az ado kodtak, a Liga pedig a markába nevetett. láb Mihály, a függetlenségi 48-as Kossuth párt
mányok nem futnak rendeltetésük helyé
Igy dolgozik nálunk a jótékonyság. elnöke megjelent es a választópolgároknak Ostffy
re, a szegényekhez, a nyomorgókhoz, az
Lajos dr. földbirtokos, vármegyei tb. főjegyzőt
Igy
utazik
a
jótékonyság a hi ajánlotta képviselőjelöltül, akinek említésére zug
igazán arra szorultakhoz.
székeny emberek zsebére és így járja le gá éljenzés hangzott fel a választók soraiból.
Nem akarunk meggyanúsítani egyet magát szép lassan. Külföldön bizony nem Ennek csillapulta után a gyűlésre küldöttség hív
len jótékonysági intézményt sem. Annál tarthatna több gyermeknapot a Liga. Ná ta meg a jelöltet, akit az elnök felkért programkevésbé fessük azt, mert van az ország lunk igen. Csakhogy az idei és a tavalyi beszédének megtartására. Midőn Ostffy az óméiban néhány jótékonysági egyesület, amely gyermeknap közt különbség lesz. Ha nem vényre lepett, harsogó éljenzés fogadta, minek
közepette hozzáfogott programjának előadásába.
igazán hivatásának él, amely az adomá másban, hát a bevételben. A század ré A retorikailag is kiváló szónoki műben a jelölt
nyokat okosan és célszerűen tudja elhe szét sem fogja a Liga bevenni annak, a kiterjeszkedett az aktuális politika minden ága
lyezni a szegények közölt. Ezekuek -az mit tavaly bevett. Bár filléreket kérnek zataira, a nép és uralkodó közti viszonyra, a
intézményeknek a nevét áldják és imáik Ligáék, az .emberek mégis* megfogják nép jogai és kötelességeihez mért általános vá
ba foglalják a szegény emberek.
gondolni, hogy adakozzanak-e egy olyan lasztójogra, az önálló magyar jegybank mielőbbi
felállítására, a kisgazdák érdekeit elsősorban fel
Vannak azonban — igen szép szám egyesületnek, amelynek botrányos sors karoló közgazdasági politikára, melynek révén
játéka
még
a
gyomrukba
van.
at ipar és kereskedelem önmagától is fejlődik.
mal — üzleti spekulációra alapított jóté
konysági egyesületek R Hiszen juttatnak
A Ligáék már megkezdték akcióju A kulturális tennivalókról, egy középjellegü is
ezek is alamizsna filléreket nagy gőgö kat. Nem kisebb ember, mint Rákosy Je kola felállításáról városunkban, úgyszintén szük
ségesnek tartotta uj ipari vállal-tok létesítését,
sen néhány szegény embernek, de — ma nő ír az érdekükben cikkeket a fővárosi mely
sok munkásnak kenyeret adván, nem kény
gyárán mondva — tejfölt ők szedik le. lapokban. Szépen, lendületesen, szívhez- telen s kivándorlásra, A katonai s egyébb kér
Az igazgató, a titkár, az aligazgató, a fel szólóan ír ez az újságírók atyamestere. dések és sorosztásra váró lapok mind lekötötték
figyelő, a könyvelő, a levelező, a sajtó És mégis . . . érezni, látni lehet, hogy az a választók figyelmét Utána Porkoláb dr. párt
ember, stb-iek horibiiis fizetéseket húznak idei gyermeknap nagy kudarccal fog vég elnök és Tutok Benő beszédeivel a gyűlés fél 8kor véget ért, mely után banketten üdvözölték
és automobilon járnak
ződni 1
a választók ékesszavn jelöltjüket.
Itt a nagy tény, Magyarország még
van. Régi bonéi és hibái mellett régi
energiái is élnek ebben a nemzetben, a
mely vallja, hiszi, akarja, hogy Magyar
örsság lesz! Egy nj Széchenyi Litván kell
neki, aki vezesse, akiben bizni tudjon.
Egy vezér, akit nem téveszt meg uz ural
kodói kegy, sem népszerűség, akiben meg
van az elhatározás, hogy szakit a múlttal
és uj utakra vezeti a népet a jogtalanság
a tudatlanság és a szegénység országából.
Egy uj Széchenyi István. Hol van ? nincs,
nem latjuk.
Ma, amikor emlékszünk, nem az fáj
a legjobban, hogy a régi már nincs, ha
nem az, hogy az uj még nem jött el. Ha
nem hinnénk, hogy jönni fog, mert jönui
kell, lemondanánk a jövóröl.
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n
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te még nem ok arra, bogy vele ne törődje magába fojtsa ami szivét szorongatja, mert jobb
nek, hogy róla az anyja megfeledkezzék. Ki is ba nem mondja. Hejl bizony nem szép, ha as
ás•• i azonnal a lágy vánkosok közül. Felnyalá orvos érzelgős, az érzelmek tanácstalan rabszolEgy bálvány, fakószinü, kiaszott asszony bolja és szer>tettel keblére szorítja. Lehúzza as szolgája, s nem blr parancsolni fájó szivének.
támolyogva dűl neki a falnak miután a látoga inge szélét, arccal befelé fordítja a kis csemetét Vajmi hamar meghasadna. A pap se tudna te
tót beeresztette. Míg áll a lábán, resxket minden és a kis szájába gyömöszöli azt a lágy bimbót, metni, ha szivét óvatosan a sekrestyében neor
porcikája és lelkendezve, fáradtan a gyengeség- me'ynek az a rendeltetése, hogy rajta átszűrőd felejtené. Búcsúztatója igen gyakran könnyekbe
tói kínai szikot az orvosnak.
jék a gyermek szomjas szájába as éltető édes fúlna.
— Hogy és miként érzi magát Bulyokné ? anyatej. Es ime mohón neki fekszik, éhesen neki
De az orvos egy kis vártatva mégis csak
ssólitá meg az orvos.
dűl fejével. Csak szíja, csak döfödi, gyúrja kis
— Köszönöm orvos nr szíves kérdését, egy kezével, szörnyen.erőlködik, hogy szinte szu nekibátorádik. Egyet ránt gallérján, mintha foj
kicsit jobban. A Kehe nem fojtogat annyira és szogva belefárad. Nem fakad nyomán a tej bő togatni és szivét felvértezve, kemény dorgálá
ettem is már egy falatot.
séges fonása. 8 az a kevés néhány csepp sem szárakra hangolva, elszántan rápirit az asszonyra.
A megelégedés jót vó érzete csillogott bájó, amit belőle erőszakkal kisajtol. Vizes, egész Bár nem szívesen teszi, de most igy muszáj.
gyadt szemébői és bálás mosolyt igyekezett eről ségtelen tápnedv az, bacilusokkal fertőzött. Egy
— Hát nem megmondtam már kedvesem
tetni ajkára. N.ajaaan, kedvesen mosolyogva az gyilkos, veszedelmes betegség csiráját szívja vele és még mindig prédikáljam, hogy nem ilyes
orvos kedvéért, de bizony ilyenkor még inkább vérébe a gyermek: a sorvasztó tűdővészt. Mér gyenge teremtésnek v a l ó á szoptatás ? Fogja
eltorzul sovány, pergáiaenszerü arca Valamikor get iszik, méreggel táplálkozik az az ártatlan rá üvegre a gyermeket í .
.
menyecske koriban szép, üde, telt idoma lehe poronty. Ugyan mit vétett?!
— Szegy enlem. Nem fiarászt kűlyiikjaáiá-t.
tett A betegség elsorvasztó ta, elcsúfította. Alig
B njk Pfffr falnia rtynrmn.i.l |«„.„„ 1 „nivaló- Masina SI ." AZ arVgyermekelrnék tömik be
-hogy áronban néhány uiót válwinr~öíWssái7 megmérgezi az anyatej, as alatt az anyát, a hep- vele a száját a finnyás dámák^na dajkára nem
már szédül a feje, kánrarik a szeme, forog vele tikás aranyszívű anyát pedig gyorsan öh meg a fntja. De mi haszna a szegénynek, ha mégis
a vtlég. Az ágihoz támolyog, neki támaszkodik, szoptatás. Megöli majd idővel mind a kettőt, csak én vallom a kárát. Ezért hát szót is fogad
de ereje tovább nem bírja, zihálva, nyöszörögve anyát is, gyermeket is.
tam és követem orvos ur jó tanácsát. De hja I
az ágyra vágódik. Pár mély sóhaj, egy (Sekélyke
Meró sajnálkozással szemléli az orvos a jó ha már a jó isten is elhagyja a szegény embert.
pihenés, aztán újra feleszmél. 8 most mosolyog ságos, martirszivü anyát, ki szívesen elszenved A minap vettünk tehenet is, de nincsen benne
szánakozva önmagán. Szégyenkezve mentegeti mindent, sőt a halált is édes gyermekéért Fel köszönet Tejünk még sincs- Tekintsen csak ki
gyengeségét, a yéletlen ájalást
áldozza magát bár oktalanul, de meg nem vonná az ablakon orvos nr. Lássa kérem, amott vássa
A vánkosok között eltemetve valami mo- magzatától, melyet oly reményteljesen szive alatt a fogát a száraz fakérgen a mi kis tehenünk és
•og, nyöszörög. Egy po!yás| kis csecsemő éret- hordott — az emlőt, mig birja. Hisz azért adó legelt le róla azt a kis zöldséget, amint kiverte
leijup tkolo hangja rezzenti meg az anyát, figyel dott az — gondola — hogy a gyermek használ a zold moh. 8ovány falat bizony, de mikor kü
meztetve, hogy Kondolion már ó rája is, mert ja, élvezze. .
lönb nem telik.
hit s/.omjas is, éhei is. Igaza van. Az orvos joJárma doktor egyet sóhajt, egyet nyel, hogy
(Folyt kov.)
is

vártatva esetten
xogva nyílik az ajtó.
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— A íoapat ünneplése. E hó 5én volt a gálódjanak a munka alatt. Akinek csipke, lúgrögtön szobájába vonni. Még ott sem pihen,
pannonhalmi főapát ünnepi beiktatása, melyre a göny, vagy rnha féle vegyi tisztítására, vagy éé
leveleket ir, intézkedéseket tesz ée késő éjjelig
környező vármegyék hivatalainak vezetőit külön- festésére van szüksége, küldje azt teljes bura- világosság van a szobájában. Ettől a lengyel
vonat vitte Pannonhalmára. A mult csütörtök lommal az országszerte előnyösen ismert Berketz mágnásasszoytól tanulhatnának valamit a magyar
szintén ünnepi nap volt a székhelyen; Hajdú Ti- István utóda (cégtulajdonos Kovács Endre kelme feministák is.
bor dr. névttnnepe alkalmából fényes ebédet festő és vegyi tisztító gyárába Bpest IX Kinladott
'
|zsy utca 14") hol szakszerű kezeléssel, gondo— Az est: a hirlapiras szenzációja Április
— Már. • ] elnökigazgatója. Ludvigh Gynla
Jwjpyosan telje-ittetnek a megbízások, 15-én Miklós Andor szerkesztésében Budapesten
elhalálozása óta üresedésben voltaz államvasntak , ..?ffejteüen állapotban festetnek, uj napilap indult meg Az Est címmel. Délután 2
elnökigazgatói állása. A Khuen-kormány minisz- * ° " megrendelések gyorsan és a legnagyobb órakor jelenik meg • az első teljes újság less,
tertanácsa erre az állásra — mint biztos forrás- nsye'emmel eszközöltetnek. Árjegyzéket a cég mely még az nap este a magyar városokba viszi
|a főváros, az ország és a vüág az napi hireit.
bél értesülünk — Marx János elnökhelyettest ne ingyen küld.
vezte ki. Az erre vonatkozó közlemény a közel
— A fővárosnak egyik legfontosabb egészP délutáni legelső gyorsvomúlt napokban már a hivatalos lapokban is meg zégagyi osztálya dr. Batízfalvylstván Zoltán egy. i
* ™*£ mindennap más újságot megelőzjelent.
—
tanár Pest vm. tb. főorvosának fogorvosi totózlte ™,
-. . "8yar városokba Az Est a fflg— A vasntasszövetség elnöke már hónapok (Károly körút 8) A fővárosnak ezen joggal egye-1? , P "'' !? napilap, szabad és meg nem aíkal ezelőtt lemondott ezen állásáról arra való hi dülinek mondható intézményének, melyben évn-i "™ P?»hkava társasig, a színház; sport és
vatkozással, hogy gróf Batthyány Tivadar teljesen zedeken keresztül sok ezer fogbetegség kezelte- ? közgazdaság legújabb híreivel; szókiaondásá. " . i ? * ™ . " függetlenségében vele senki sem
visszavonni a közélettől. A mult héten tartott tétt csakis e célra átalakított helyiségei a köze-l,
konkurálhat Mottója ez: .Senki se lehet olvau
vasutasszövetségi országos nagygyűlés elfogadván geszségügy és operatív kívánalmainak megfele nagy,
vagy olyan gazdag, hogy Az Est ne mondja
e lemondást, elnökéül Tolnay Lajos min taná lően a legmodernebbül vannak berendezve. Evek
róla az igazságot, és ssnki se-n lehet olyan
csos, volt államvasati elnökigazgatót választotta óta jól begyakorolt műtői az igazgató személyes meg
közreműködése mellett egész nap reggel 8 órá kicsiny és szegény, hogy Az Est meg ne hallja a
meg.
tól este 7-ig nyújtanak biztos segélyt a fogfájás szavát*. Szerkesztősége a legelsőrangu. Munka
— Április 11-iki hivatalos t u s i alkalmából kínzó betegsége által gvötörteknek. Az intézet társai; Ignotus, Bródy Sándor, Pásztor Árpád,
szünetelt a hivatalokban a munka. Az iskolákban laboratóriummal és technikai müheUyel van ösz- Kéry Pal, Adóiján .tudor, Oergely István, Ke
előadást tartottak a tanítók a 48 ikí törvények szekötve. hol a legjobb rendszerű mttfogpótlások mény Simon, Szép Ernő és Saluszlnszky Imre
szentesítésének 63 ik évfordulójáról/ ütánna az készülnek és minden kellemetlenség nélkül he- helyettes szerkesztő; olyan gárda, melyet ma
előadás szünetelt. Reggel a helybeli apátsági lvestot.ni.lr hfl. Mfaékflf Ürs'r TífVIllllHIl I H ¡11
M i Opuinuiauu n u i l l |
_tf,mjilnii)han ünnepi nagy minn eill.
hirü atléta : GUIemot Ferenc vezeti, s minden
azet Készséggel válaszol.
rovat élén a legkitűnőbb emberek állanak Tech
— A községi él körjegyzők ét • közigaz
Hői kalapok alakítása él díszítése. Kel
gatás. A községi és körjegyzők Országos egye lemes hírt közlünk a hölgyközönseggel. Friedrich nikai kiállításban Az Est páratlan. Előfizetési
sülete Budapesten tartja közgyü ését május ha Mariska elsőrangú fővárosi divatárnsnó, Bpest árai: égis* évre 16 korona, félévre 8 korona,
vában. Az elnökség által benyújtott, a községi VI., Vörösmarty utca 73., a' legutolsó divatsze- negyedévre 4 korona és egy hóra 1 korona 40
közigazgatás általános rendezézéról szóló hatá nnt, olcsón éa gyorsan diszit, alakit bármiféle fillér. Egyes szám ára 4 fillér (2 krajcár) s min
rozati javaslat megvitatása képezi a gyűlés egyet női kalapot A hölgyközönségnek nem szükséges dennap legalább tizenkét négy hasábos oldalon
len tárgyát amelyen járásunk jegyzői karából a fővárosból nj kalapot venni, a legrégibb kalap jelenik meg Az Est szerkesztősége és kiadóhi
vatala- Budapest VII. Miksa u. 8, (Athenaeum
többen megjelennek.
is vadonat uj kalapként, Ízlésesen, tővároslasan palota.)
— A nemzet Ulizaaiial között működött díszítve kerül ki műterméből. Elegendő pár ma
— A jelenvolt távollevő. XV. Lajos francia
évtizedekig Tora boly József si mony i-i tanító mig gyarázó sor kíséretében a kalap beküldése. Le
királyhoz egy időben számtalan panasz érkezett,
most, 94 eves korában Uagyarkereszturon meg velekre készséggel és díjmentesen válaszol.
hogy a hadsereg tisztjei mit sem törődnek a ka
halt. Simonyiban helyezték örök nyugalomra.
— Fürdőink él ásványvizeink támogatása ér
8 a szolgálatot teljesen elhanyagolják.
— Baleset. Súlyos baleset érte Dobson An dekében a .Magyar Védőegyesület* a következő tonáikkal
A király erre minden hadtesthez egy polgári ki
nát ki a jáuosházai laska sütődében a gépnél kérelemmel fordult a magyar közönséghez: Ma rályi
biztost
küldött ki, hogy meggyőződést sze
dolgozott A mint a hengerek közül egy darab gyarország a kivándorlók hazája. Ez paradoxon rezzenek a panaszok
alaposságáról. E biztosok
tésztát ki akart kapni, a gép elkapta a bal te — és mégis igaz. Hazánk lakosságának egy ré működése számos fiatal
fénves jövőjét és
nyerét és azt ugy nyomta össze, hogy ujj csont sze Amerikába, másik része Romániába, harma kardját törte ketté, mert tiszt
kérlelhe
jai szétzúzódtak A baleset vigyázatlanság követ dik része a külföld fürdőibe vándorol. Velük tetlen szigorral teljesítettékküldetésüket
Ekkor
történt hogy
kezménye, raelylyért felelősség senkit sem terhel együtt vándorol ki pénzűnk, vagyonunk. Hazánk a Parisban állomásozó egyik vértesezred
paran
— larótky Iánosházán. F. hó 8-án szállt ki pénz- és vérveszteség ellen irányuló küzdelmünk csot kapott Vernier báró kir. biztostól, hogy
csak
ugy
vezethet
sikeres
eredményekre,
nem
másnap teljes ember és lőanyagávai. reggeli hét
Maróthy László Jánosházára, hogy megcáfolja
azon álhireket, me'yeket egyesek felőle terjesz zeti létünket ezernyi ellenségünk közepette a órakor vonuljon az Invalidusok Esplanadéjára.
tettek. Egyesek ugyanis azt híresztelték, hogy végveszedelemtől csak akkor védhetjük meg si Mikor a vértesezred felvonult a királyi biztos
nem is lép fel jelöltnek. Ezt megjelenésével meg keren, ha faji lelkesedéstől áthatott lankadatlan már ott várta azt hintóján a titkárja kíséretében.
cáfolta Programm beszédet most nem tart. Nem munkával minden téren összetartunk és minden Vernier báró rögtön megkezdte a névsorolvasást,
igér semmit, mert ez nem szokása, hanem a nép kínálkozó alkalmat megragadunk gazdasági erőnk kezdve az ezredesen lefelé Mikor a titkár a
fidvét szem előtt tartva, tesz amit tenni lehet fejlesztésére. Hazai fürdőinkben és gyógyítóba- gróf Mirabean kapitány nevét kiáltotta, nem je
Az egybegyűltek Maróthy t lelkesen megéljenezték. tásu ásványvíz forrásainkban óriási nemzeti va lentkezett senki.
gyon hever kihasználatlanul. Ideje már, hogy a
— Capitain comte de Mirabean — kiáltotta
— WkVHlg Megírtuk annak idején, hogy magyar társadalom a gyakorlatias megoldás te
Korda Sándor színészbe beleszeretett Sárvár egyik rére lépve, fürdóink és ásványvizeink fellendíté mászodszor a titkár, majd harmadszor is, de a
szépe Zwirschitz Margit él utána is szökött Ta sére szövetkezzék. Hazai fürdóink támogatása, későbbi nagy Mirabean őse csak nem jelent
tára. A társulat most Aranyosmaróthon lévén, az látogatása nem is kivan a magyar társadalomtól kezett
— Oróf Mirabean nincs jelen, jegyezz
itteni anyakönyvvezető előtt 7-én házasságot kö számottevő áldozatot, mert a természet hazai
tött a szerelmes pár. Nincs tehát akadály, me fürdői
meg alig végezte a jegyzést, taj
lyen az erős
31
tékzó paripán egy fiatal vértes tiszt vágtatott a
— Szülői l i a i I H l l l l l okozta vesztét Orbán környezettel, ivóvízzel és gyógyvizekkel bősége biztos hintója elé
János jánosházai lakos 2 éves kis gyermekének, sen megáldotta Ezt bizonyítja a .Magyar Für
— Gróf Mirabean kapitány vagyok I
Orbán felesége mosott és e célból lugköoldatot dőkalauz' V-ik kiadása, amely hazai fürdőinket,
Vernier fagyos mosolylyal nézett a tisztre.
tartott kéznél. Mig ő a szobából távol volt, kis nyaralótelepeinket gyógyintézeteinket éa ásvány
— Gróf Mirabean nincs jelen!
gyermeke az asztalhoz tolta a széket, fölmászott vizeinket hü és részletes leírásban mutatja be a
—
De mikor itt vagyok I Tanúm rá az es
reá és ivott a lngkcoldatból. Az eréé méreg ha nagyközönségnek Az Erdős József kitűnő szer dem minden lisztje
tása folytán kiabált anyjának a gyermek, aki kesztésében megjelenő .Magyar Fürdőkalauz" a
— Gróf Mirabean távol van! — felelt ri
rögtön átlátta a helyzetet, de már hiába adott a célnak a legjobban megfelelő mű és ezért haza degen Vernier.
gyermeknek tejét, aki* szervezetet annyira tönk fias tisztelettel kérjük a magyar társadalmat ol ' ' — Tehát én nem vagyok itt ?
re tette a méreg, hogy a megjelent orvos, Götzl vassa átfigyelemmele művet és ennek alapján
— Gróf Mirabeu távol van.
dr. sem tudott rajta segíteni, rettenetes kínok szakítva az eddigi szokással, hazai fürdőnket lá
— Jól van. Akkor hát ez távollétemben
togassa és a világhírű magyar gyógyvizeket hasz
között meghalt
nálja. Csak tőlünk függ, hogy ne heverjen e sok történik — és e szavakkal lovaglóvesszőjével vé
gigvágott
Vernier arcán, aki rohant panaszkodni
— Képviselőtestületünk gyűlése. Városunk kincsünk többé kihasználatlanulI A „Magyar Für
képviselőtestülete f. hó 6-én és 18-án tart gyű dőkalauz" megrendelhető Budapesten, VI,, Eöt a királyhoz.
XV. Lajos hossza töprengés után igy ítélt:
lést, melynek fontoeabb tárgyai: Az esedékes vös utca 86. I . 9.
— Gróf Mirabeaunak nem volt joga meg
készpénz-kölcsön felrétele, a cigányok áthelye
—
U]
löldesurnő.
Aradon
a
Fehér
Kereszt
verni
Vernier bárót de miután gróf Mirabean a
zése, a fertőtlenítő tanfolyamot végzett rendőr
oklevelének bemutatása. Többrendbeli kérvényen szálloda elől minden reggel egy gyönyörű Mer jegyzőkönyv szerint távol volt, .ennélfogva „meg.
kívül legfontosabb tárgy a vármegye alispánja cedes automobil indul_el, Az alföldi vároe még RCffl Vernéik Vernier bárót
aUHIléi álmát aloeszaTmikor már özvegy Potoc
, Jiakjeirate,—máoedik Jögizéi állal"TWiMetíÜ-1 ky
Szaniszlóné grófnő jószágkormányzója kísére
tése tárgyéban. A tárgy bizonyéra vonzani fogja tében
kilép a kávéházból és a legnagyobb sebes-, t g ' j , | | , egy szoba, konyha, élésa gyűlésre a városatyákat
ségel elrobog Gnrabonc rengeteg erdei felé. A
— Halálozás. Kassay F. József, kir. taná grófnő, "akinek férjét Potocky Szaniszló grófot,
csos, a szombathelyi pénzügyigazgatóság nyugal Galícia helytartóját a kötél általi halálra ítélt május bó lére kiadó özv. Bakonyt Józsefnénál.
mazott igazgatója f. hé 8-án életének 64. évében Szicninsky joghallgató gyilkolta meg, Rábaira
bosszú betegség után Székelyudvarhelyen elhunyt sevró csizmácskákat hnz és ugy Ól föl az auto
Az elhunytat varosunkból is sokan ismerték.
mobilra. A gurahonci rengetegben a szép aszezony t nem mágnástársaság, hanem néhány al
— Jóakaró figyelmeztetél. A házvezetés kusz
és több fatermelési szakértő várja. Igen ez
egyik legszükségesebb gondjai közzé tartozik
elegáns és a széltől is ova féltett mágnáshasználatban bepiszkolódott, vagy fakult ruhák az
jutányos áron ftlYMi
asszony
erdőbirtokos lett Aradmegyében és férje
és csipkenemüek vegyi tisztítása, vagy mii festése halála óta
vezeti rengereg gazdaságát Ké
de ezen eljárásoknál nagyobb szerepet játszik az ső este térmaga
a
kiadóhivatal.
vissza mindennap Aradra a grófnő
elővigyázatos kezelés, hogy a tárgyak ne nm
r u h á k
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Építési iroda.
Tisztelettel van szerencsénk a m. t. épitetö közönség b . tudomá
sára hozni, hogy Celldömölkön
.,_ _

építési irodát és vállalatot létesitettünk.
Elvállaljuk mindennemű gazdasági épületele és bérházak tervezé
sét a legkényesebb Ízlésnek megfelelőleg a legmodernebb kivitelben;
úgyszintén ezeknek természetben való kivételét, valamint körkemencék
építésiéi, csatornázások, átalakítások és> tatarozási munkalatok elkészité
s é t a legjütányosabb árban,
*
A készítendő munkálatok szakszerű és pontos kiviteléért az épí
tészet terén eltöltött hosszas gyakorlatnak kezeskednek, — egyedüli
tötört kvéí-ünk oda fog irányulni, hogy a n. é. épitetö közönség l e gk é n y e s e b b igényeink is megfelelhessünk.
:

'~~Artn^~épitéW^ÍtaÖ^
kiváló tisztelettel

'lorvitl.

Testvérik

Celldömölk, Dőmölki-utca.
Schleiffer ház.

1 kisbirtokosok Országos
W
nitelintézetenek 6yóri Kirendelt
sége révén , íöltibirtokisok mar
,800 koronától l esdve
i'/,".U
törlesztése.- töt .-önhöz mtia k

)

.Közvetítési djj i em a* • í tátik.
: Drágább kölcsönök
lo yifeen
.rrrrr konvertáltatnak.
1

Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank r. L
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'

AiniostartátysiJC«,lld»stiBlb
a Magyar kir. államvasutak gépgyárának agy •

ELADÁS

kiepíVzséKf**. olcRA. Ué|>
űk»r.Ui»limiriial ftiruljoii ----- •• • • •=

Ganz és Tat részv. társ. motorosztályának kerü

I-Z0101

ITYÉ H K10 >
c-lkiisnurvlracii veziut-u
. - i M f i t l e l r p é h n 0>-CsuádOI iT.-nm'ábneg)'ül
i-ht.l szokvány niinő-egii I.
r. u<l ii Itt., g y ö k e r e s *• U >

leti i képviselése és mintaraktára.
Fióktelepek: Muraszombaton, Sárváron, Vesz
prémben Csornán. Dombóváron, Sopronban, és Zalaegerszegen.

zkek
ugyanazon (tjokiü M d .
•""•álíl«S»l<t»*bb
,k«fbá«v*
SjlUtolcSfl éa rözsaoltván.,-olílu*n n.gy v á l a s z t ó

Ajánlja a legjobb és legújabb szerkeasetü vetögépeket, talajmivelő esz
közöket, cséplő szerölményeket ugy motor, mint gőz és járgány hajtásra.
Állandó nagy ráktár műtrágya, mütakarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs,
kötélnemnek és mindenféle gazdesági cikkekből.

Faj
A

tt árjegy zík kivánatra ingyen é r b í r m e m v e
u á n o » e l i i m e r é I n é i t i t S I itien
ö r f t Bel értusitem, hogy a kiih
oltványok
voltak, kivitel n/lkiil
Eflind s z é p e n fakadlak » g.i őnyrrüen íqjlMnek.
in megvagyok elégedvo
. íoiíadja ^rte k ö i z ö n e i o
1909 július t.

UUiataM

kir

iáráabirt

J
(tüdő)
köHögés. i z e m i r K ö h ö g é s , i n 
f l u e n z a éa » l é g z ő s z e r v e k bajainál

kar kjviló eredménnyel alkalmazza, a

99

oche"-t.

S I R O L U S ,Roche"-t kallamei Iza éa kiváló hatása M y t i n a t H o n a i m l k
- gjrégyssertírakban áradott S I B O L U Í .Rocho" osomagoliiit karjttnk tt hatá
rozottan nt«iHonnk viaaia minden pótkéazitménvt.

•d.tasat ü .Tki.áaatra l a n « •« Ml •»••»•• HBM
F. HofTmaaa-La Isdkt • C*t — Bawl iSclm|i) ereniach Sedeo.

Nyomatott a kiadótulajdonos .Vörösmarty-nyomda és hírlapkiadó vállalat gyerianjtóján Devecserben 1910.

