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Celldömölk, D ö n t i k i-ulca, Gombás ház — Ide intó-
zondők a láp szellemi é s anyagi részét iüetfi mindennemű 

küldemények. , . 

A kutaló emberi elma ním szabad 
hogy megálljon bizonyos tények, egyszerű, 
tények megállapításánál, hanem kell, szük-J 
Séges, hogy a tények megállapításával 
kapcsolatban röglön mtdiialjon s azon 
gondolkozzék, hogy m'k voltak a tények 
okai, mik idézték azt elő és a mennyiben 
ártalmasnak, avagy éppen káruMuak lu
mené tzi fel, mily módon segíthet, javít
hat az állapoton." — 

Nemzeti sülyedé;ról avagy szelíden 
szólva, • visszaesésről hallunk szólani, be-
szélni. Nemzeli visszaesőről, mely a mult 
bagyomiínjait elfeledve elvesztette a ta
lajt, a c é l t és irányt ötletszerűen, felszínre 
dobott et-zmék által eikubítva ideig-óráig 
a hangzatos jelszavuk után futkos, űzi, 
kergeti, hajszolja azt, hosy kifáradva, 
beleunva, vajmi ritkán kiábrándulva vagy 
a tétlenségbe sülyedjen vissza, vagy ujabb 
eszmék feltűnését várva mohón, önfeled
ten, igen sokszor meggondolatlanul újra, 
ismét más csábképek utáu fussoú, uj áb
rándokat kergessen, hogy iniét csalódjék, 
újra kimerüljön. 

nos, nem rémkép, nem beteges 

tottunk. Érezzük, tudjuk ezt mindannyian, 
de a helyett, ho}>y közösen és egyesült 

'erővel segit».nénk másokat, mindenkor a 
rajtunk kivtl állókat okoljuk. .Másra tol 
juk a felelősséget mert magunkban nem 
érezzük s megnyugtatni igyekezzünk ma
gunkat, holott a megnyugvás eszközeit 
önmagunkban kellene feltalálni. 

Mi sem lenne könnyebb, mint a visz-
Hzapsést ti gyakorlati politikával én ennek 

zott erejit, elismertetését egymagában 
még nem volna fokmérője valamely -nem-

I nemzet igaz értékelésének, ha azok a 
benső, mozgató erők tiszták, igazak, hűek 
vagy ennek híán, legalább emberi szem
pontból elfogadhatók lennének. '• 

Ámde éppen ez a hely, a hol ,,a 
kutya el van tematve." Ez a hely az, a 
mely nyitja, kulcsa, megfejtése ennek a 
szomorú, áldatlan állapotnak, A tekintély-

együc szélsőségéből a másik szélsőségbe 
mgnö_«pályt, és dagályt ki nem pgyanlLJ 
tett hullámzásával indokolni meg es egy
szerűen ráfogni, azt állitani, hogy a nem
zeti—visszaesést—a- poli+ikai-cbaos idézte 
e'ö. Úgyde vagy tévedés azt hinni, hogy 
egy nemzet erejét, főlényét valamely 
politikai irány helyessége vagy helytelen
sége irányitjti esik. Hiszen a politika az 
exigenciák tudománya, alkalomszerű fel-
haszuálása és gyakorlati keresztül vitele 
bizonyos elveknek, irányoknak. A társa
dalmi, gazdasági és kulturális téren nyi 
latkozik meg valamely nemzet intellectu-
ális ereje, képessége. Erkö'cs, törvény
tisztelet, a müveölés és művelődésre 
képesség alapjai a társadalmi fejlődésnek. 
Nemzeti sajátosság, faji jellegzetesség, 
emberi érzés és gondolkozás azok az át 

állapot jelensége, nem elferdités és 1 ható, sokszor átidomító és vezető erők, 
rosszakarat reáfojjása ez a helyzet, ha-1 melyek által a közsznbtidságra való jog, 
nem a letagadhatatlan aggodalmat keltő;a kormányzó hatalomban való részesedés 
valóság. Sülyedt a nemzeti én és, meg-! megnyilatkozik, mikor az úgynevezett 
lazult az összekapcsoló nagy eszmék politikai meggyőződés szavazata egyik 

nek kora lejárt. A nemzeti sillyedést pe
dig ez idézte-előV— -'—t— 

A gyalázkodás, piszkolódás, kipellen-
gérezéa^ hangja és szava miat tajtékozó 

Unüíelháborodá^időuap- «lött^ megőrölte^ 

ereje, fegyatékos a hit, gyenge az aka
rat s etőtíen a cselekedet. Sülyedűnk, 
visszaesőnk, nem is tudunk ott megállani, 
a hova annyi küzdés, megpróbáltatás, 
annyi erkölcsi, anyagi áldozat árán elju-

vagy másik politikai elvet képviselő je 
lölt serpenyőjébe hull és a számbeli több 
ség által emelkedik évényre. Mindez nem 
formálná, nem alakítaná át egy nemzet
nek a külvilággal szemben megnyilatko 

. — . . - - - - -

lejáratta azokat a nagy embereket, kik
nek neve, törekvése, munkássága foga
lommá kellett volna, hogy váljon a köz
tudatban. És az egyéni érvényesülés, a 
szemérmetlen töftetés keresztül gázolt 
évtizedek politikai, tudományos, művelő
dési terén elért eredményekben ; eszkö
zeiben nem válogatva, közprédává tette 
az egyéni tiszteletet, becsületet, arra nem 
is gondolva; hogy a mit ily módon lerom
bolt annak, a romja bizonyára öt, magát 
temeti el. 

Az alkotás, tovább fejlődés és hala
dás munkája igy szünetelt.. A szünet 
pedig a meglevő erőket sorvasztotta el. 
A fékevesztett és szenvedély felkeltésére 
alkalmas szó, beszéd, lassan lassan az agy 
rostáján a lélekbe szűrődött, később meg
ülepedett 8 bizonyosodossá lett a felkel
tett kétely, tudattá erősbödött a célzatos 
reáfogás és mint hinár az álló vízfelületet, 
észrevétlen ellepte az elfogultság talán a 
gyűlölet is. -" 

És minél nagyobb embertömeget ke-

i m o k . 

Minek is álmodunk olyan szépet! 
Hisz ugy sem adjn meg nzt az élet. 
A hazug álom mind szertefoszlik -
S utána tört szivek jajjá hallik. 
As álom csalta, hazug tünemény. 
Muló gyönyör, megannyi tört seníény. 
Mosolyog, biztat... aztán kikacag . . . 
8 szemedből forró, bus könnyű fakad. 

Álmok hazug, Osalfa pillangója 
Fáradt szemed lágyan IecBökolja; 
Hin remény az altató zenéd 
B lágy szendergés tárt karja int feléd — 

Ó, de mikor végét ér az álmod, 
Könnyes szemmel, csalódo'tan látod: 
Hazugság volt, csalfa tündér-mese . . . 
8 lepereg a bánatod könnyűje . . . 

-~. • v*-:; - ' ".'-
Álmodtam én is hazug tündér-álmot: 
Pacsirta-dalos, virágos uton 
Együtt szedtük a kék búzavirágot, 
Csokorba kötve, édes angyalom. 

Édesem, te az enyém voltál... . 
Önfeledten a karjaimba hullva 
Lágyan öleltél, forrón csókoltál. 

8 mondtál nekem sok bohó, édes álmot: 
Hogy az enyém vagy, suh'sem feledsz, 
Enyém a szived minden dobbanása, 
Minden mosolyod . . . imádsz, szeretsz .7. 

. . . Csak egy perc volt, egy röpke pillanat, 
Hggy a karomon ringattalak téged . .. 
Széttépte az álmom, az ébredés. 
Minek is álmodunk olyan szépet I 

Huss Ferenc. 

ilamra hajtottad szép iurt03 fejed. "jraieg kisasszony misztikus példákat rajzolt á í5b-

Vizsgálat • 
Irts: LENGYEL GÉZA. 

A harmadik felsőben vizsgálat indult, job
ban mondva nyomozás, mert a vizsgálat alatt 
egészen mást értenek az Iskolában. Tehát nyo
mozás indult. Szerelmes levelet találtak Ilkánál. 
A levelet ó irta számtan-óra alatt, hiig a Ková

iéra— Â kisasszony nagyon el volt merülve -
'számrengetegbe. Ám egy-egy gyors odapillantás-
sal megtudta állapítani, hogy Dobó Sárin, a ta
nácsosok leányán megint uj bluz van, nehéz 
flancos selyem, amilyenhez ünnepen sem jut 
egy szegény segédtanltóuö és hogy Ilka két kö
nyökét padra téve, a jobb arcát egészen a pa
pírra fektetve, ir. Ilyen buzgón nem szokás je 
gyezni a hármasszabály rejtelmeit. A következő 
pillanatban már keservesen sirt Ilka. A kisasz-
szony pedig felháborodva olvasta a levelet. 

Itt indult meg a vizsgálat. Komolyan, a ' 
milyen komolyén sehol, sem a törvényszéken, de 
tán a mennyei birék előtt sem intézik az emberi 
bűnöket, csakis az iskolában. Bizony az likán kí
vül a fél osztály belekerült a bajba, A Z első 
nap hősiesen állották a vallatást, a második nap 
azonban árulók jelentkeztek és kiderült, ki szo
kott gimnazistákra várni az nton, ki szerelmes" 
az igazgató úrba, ki küld leveleket soha nem 
látott, nem is létező személyeknek, csak azért, 
mert kell levelet irni, amikor a i izennegyedik évhez 
közeledik a lány és ssk Jókai-regényt olvasót 
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ülu 8 sso, B U U W ü í v c i g l Q . | e n j toie|et u f c i n „ ^siószen-ljárasi főszolgabuoság mint t i tótoku íparhatóság-
megtévelyltes. Megren- ( r t t e n j p l o m b 8 1 | délelőtt 11 ó. 6. Ünnepi j tói Molnár Pálné szül. Csomasz Eszter nngyai-
itt a. rudas, tapasztalat; b e 3 z é d ( J t f \ j . i n u i B,. n„i rji„ pápai bencés gim-jmonyi lakos a férje üzletvezetése mellett a hen-

náziurai igazgató tnrt. 7 A ssegbeverési Unne-1 les ipar ttzésére, özv. Scheiber Ignácné szili, 
pély a r k. templom elótt, honnan a szegheve-jKohn Rézi szatócsüzlet Uzesére, Mesterházy 

ritett igy hata'mába a szó, annál kitér-,1 ahonnan /elvonulás 
jedtebbé lett ez a 
dúlt a hit, elveszett 
az érdem, a tekintély ereje. Es leránci 
gálva, porba hullva az eszmény is, mely
nek kultuszát fenttartani, ápolni és fej
leszteni minden igaz ember kötelessége. 

Igy jutottunk ide a hol most vagyunk, 
mikor nemzeti visszaesésről, sülyedésról 
beszélünk. » 

Tovább nem szabná sülyeduij hanem 
felismerve hibáinkat, megtévelyedésünket, 
a javulás útjára kell térni. Már maga a 
belátás: fél javulás. Azt az akaraterő és 
a következetes cselekvés elő fogja segí
teni ezt. Hinni kell, hogy akarjunk és 
akarni kell, hogy higyjünk. 

A nemzet hivatása, üdvös boldogsága 
függ ettől, azé a nemzeté, melynek mind
annyian, egyformán tagjai vagyunk. És 
vájjon öntudatos lények lennénk e, ha 
a magunk boldogulására nem munkál
kodnánk ? Nagy Zoltán. 

fél 10 órakor a rk. templom Dj iparosok a Járásban. A celldömölki 

rés után visszavonulás a kör helyisegebe (Griff-
szálloda). 8. Közebéd a Grilf-szálipda nagyter
mében d. n 2 ó 9. Tnncvigaloiu a Griff-szál-
loda kerthelyiségében — (kedvezőtlen idő esetén 
a nagytermében) kezdete este 6 órakor. 

— Halálozás Részvéttel értesülünk a Ke
menesalja régi nemesi csal idjúból származó jó
tékonyságáról széltében ismeretes nrnójének, ö/v. 
felsőbüki Nagy Károlyné kissomlyói lakos el
hunytáról. Az elhunyt unió végrendeletében 20 
ezer koronát a liiaeomlyól ág. evangélikus gyü
lekezetnek hagyományozott, nemesi birtokát pe
dig egy felalJiianló óvodt Ttöltségeire hagyta. 
Vasárnap temették a közönség impozáns részvéte 
mellett. 

— Nyári táncmulatság. A celldömölki ipar
testület legutóbb tartott, gyűlésén elhatározta, 
hogy az évenként megtartani szoko't nyári tánc
mulatságát a Korona-szál ó kerthelyiségében jú
lius hó 3-án tattja meg az elaggott iparosok fel
segélyezésére. Belép'idij személyenként 1 korona, 
családjegy 2 korjtn. Meghívók a mulatságra 
már a napokban szétküldetnek 

Elek ostfíasszonyfai, Madarász János jánosházai. 
Sülé János és társa kisköcski. Királv Kát nán és 
Nagy János-alsósági. Német Sándor és társa 
csöngei lakosok benzinmotorral való cséplőipar 
Uzésére feljogosittattak s részükre az iparigazol
vány kiállíttatott. 

— Gyártelep Jánosházán. Mint értesülünk, 
Jánosházáu még ez évben nagyszabású ipartele
pet szándékozik emelni a magvar aszbeszt-gyár 

Irészvénytársaság. A gyár a kész tervet is be-
j nyújtotta már s vármegye közigazgatási bizott
ságahoz, amely az érdekeltek, különösen pedig a 
máv meghallgatása után a részvénytársaságnak 
az építkezés megkezdésére az engedélyt megadta. 
A gyár mintegy száz munkást állandóan foglal
koztat, építését rövidesen megkezdik. 

— légverés a környéken. A nyomasztó me
leg júniusi időjárás természetes következményei 
beköszöntének. Mult vasárnap déltájban siirü fe
kete fellegek bontották az égboltot és mintegy 
két órakor a gazd .k réme esőzés és villámlás 
közben megkezdődött. Mint egy 10 percig csak 
lassan és ritkán efet jég, mely után erős zápor 
hullott Ha csuk ily mérvű jégverésről szólna a 
krónika, nyugodtak lehetnénk, mert az esik na-

• Rendclesszerüen készült* 

átmeneti kabátok 

— A jáaosházai sajióper. Marton Ad df dr. gyon csekély kárt okozott, hanem hétfőn délután 
orvos, aki egyúttal mint lapszerkesztő működik 

felültők 

—i—„t i « -m r—r-ir—ü|sofc lakóház—ablakát beverte—Ahol~a~hétfői iée-
Janoshazan, igen sok-nyTIatt.ozaliiin^tnkozotTJ^,^ e I v 0 l l l ! r < k m 3 l l 5 ( e ü Veszprén és Gyorrnl 

nyugati részein, ott sokhelyütt lekaszálták 
utcai ötönyök . 

elsőrangú kivitelben és jutányos 
árakon kaphatók : 
Deutsch F. Károly ás Társa 

férfiszabóknál 
Budapest. VI., Ferenciek-tere 2. 

ÚJDONSÁGOK. 
— Zászlószentelés. A máv. Temetkezési Se

gélyegylete Celldömölkön 1910. évi július 10 én 
saját alapja javára táncvigalontnial egybekötött 
zászlószentelési ünnepélyt tart. Belépőjegy ára a 
táncvigalomra : személyenkint 1 kor., családjegy 
2 korona. Részvételi dj személyenkint a köz-
ebédre 3 kor. C0 fillér. Jegyek a táncvigalomra 
este a pénztárnál (Urttf-szálló) kaphatók. 

A műsor a következő : 1. Július 9-éu az 
ünnepélyre érkezők fogadása a pályedvttron és 
elszállásolása 2. Este 8 órakor szexenád aziszlá-
anvan tk 3. Ismerkedési estély a kör he'yisé-

ben (Grifcszáiláj.-4r Jtding .-td-én7 JőlolflU 8 
órakor gyülekezés a kör helyiségében (Griff-szálló), 

annak idején Göizl Gyula dr. orvossal, akit ál
landóan alaptalan vállakkal illetett. A győri kir. 
törvényszék esküdtbitósága hüllőinek ta'ál a .Már
tont a sajtó utján e követett rágalmazás és be
csületsértés vétségében s ezért u törvényt alkal
mazó bíróság kéthónapí fogházra és 400 kor. 
pénzbüntetésre Ítélte. A benyújtott semmiségi 
panaszát vádlottnak most tárgyalta a kir. curia, 
amely az Ítéletet a panasz elutisitás.tval hely
benhagyta s igy az jogerőssé vált. 

— i gyermekbiróságok köréből. Megemlé
keztünk annak idején, bugy a káldi postamester
ségen többcsomagot megdézsmált Loff.er Jó
zsef postamester cselédje, aki azért a héten ál
lott a gyermek bíróság e ótt, mely a fiatal c-sé-
létlleányt dorgila ra lelte. A biiósáj, 
lügtön végre is hajtotta 

— A tejárnsok ellenérzése. A mult. hét csü 
töltöttjén Le lent-tlen nap virradt a celldömölki 
tejuruíokra. A magyaróvári vegykísérleti állomás 
gy tagja járt e napon városunkban és a város 

oly süi ün esett a galarabtojás nagyságú jég, hogy 

házához 

gyék 
a-term-tBt,- mert egyébre, mint takarmánynak, 
avagy alomnak, úgysem használható. 

— Színház. Fehér Vilmos színigazgató tár
sulatával Tapolcán mintegy két hete a közönség 
é énk pártol ása'mell- tt játszik. Mi -.órába a nép-
.-z-iü es legnagyobb síkereket elért operettek 
mind fel vannak véve s így a közönség párto
lása indokolt. Társulata is nagyon jó̂  erőkből 
vau összeállítva. 

— Árai S lába. A folytonos esőzések ré
vén a folyuk megdagadnak s köztük egvik-másik 
kilép a medréből, hogy egy kissé bekalandozza 
a sík, lapályos rónákat. Alighanem igy készül 
tenni a Itabti folyó is, mely a körmendi vizjelző 
állomás jelentése szerint Í50 cm. magas vizál-

itóletet l i i s u - Ennélfogva 8 járás főszolgabírója az érde-
¡fce.lt kóz-égefc előljárósájait a közerő készentár-
tisáta a R.basz ibályozó társulat megkeresése 
folytán utasította. 

— Az Auguszta Szanatórium sorsjegyeinek 
húzását, amelynek máju-t hó 24 én kellett volna 
íufgtörténni, a képviselőválasztások iránti érdek-

osszegyüjlott tejesektől mulat vett, a I 4 d | , mÍ!llt'e.halasztottak. Az uj határnap 1910 
melyet a magyaróvár, hbatónumban fognak ve- o k t o b e r , l ó 8 r a títteelett> E J v2Vonb«-
gytleg eletnezm. A vegyvtzsgalat megejtese ugy i ttt|ann, f ejtetni a sorsolás A sorsjegl ek 
hisszük - tol árusítónak nem lesii majd.inyere, szivü l e j t ő i n e k igen p e t t l I é K " 
tnert a ham s.tas nyomába,, jar a büntetés 18, ; k a , i s k m a

J

J Ó M e f kir.S hercegP a z a n a S -
— Járványos betegségek. Ugy latsuk, szü- egyesület Bpest VII., Akácfa utca 30 

nöfelben vanntk, mert csak elvetve akad egy-egy _ A Nyiigataanarországi FolAnirelák flaj-
bejelentés a jara-bol. Celldömölkön kanyaró és riasági Egyesülete .Szombathelyen 1910 június hó 
vörheny, Janosha/an votheny es Alsóságon ka-.]U...n lartja közgyűlését Az érdekes ' 
ny«r» és-Kemeuesiu igsstbantorökgylk egy eset- ma3 tárgysorozat az egyesület közbasrnu gazda-
ben okozott megbetegedést. 'sági tevékenységének tanúbizonysága 

A vizsgálat során kompromitált fél osztály 
éktelenül sirt A vizsgáló-lizottság megzavarodva 
állott előttük. Az osztályfőnök tanácstalanul né
zett két hölgy kollegájára, £ fiatal szép szőke-
haju Kovncsics kisasszonyra és a száraz, cvik
keres, fonnyadt.rcu Farag, nagyságára. Az öreg 
özvegyasszony nevetni szeretett volna.'Az ositály 
mélységes elkeseredettséggel konstatálta, hogy a 
tanár ur meg a nagysága csupa engedékenység, 
de Kovacsics kisasszony szigora és kérlelhetet
len. Kiküldötte a lányokat, azután behitta őket 
egyenkint Elóbb a tanukat, a kis árulókat. Jött 
egy ragyogó karikaszemü leány, vékony . s kicsi 
de fürge, nyugtalan^ egészséges. Ez még egészen 
gyerek, ez még bátran és nyitott szemmel beszél. 
Dobó Sáriról van szó. 

— A Dobó Sári — mondja a kis leány — 
most egy beté » mér'anből felelt. Hárman vol
tunk kint n táblánál, t n .állam mögötte utánam 
a Deusch. A Dtibó Sári nem tudta a derékszögű 
hároiiiszöget. Pedít óra előtt tudott mindent, 
mert nagyon jól érti a mértant. csak éppen ugy 
akarta, hogy most ne tu ijn. Erre a Melcer ta
nár ur oda jött és kivette a krétát a kezéből és 

segített ne'tii. lin nevettem, mert tudtam, hogy a 
Sári tudja a hárotnsíöget esik teteti m gát, hogy 
nekem odasúghassa, hogy: Lökj meg. 

— Mi az, bozy lökj meg? — kérdezte a 
Knrtif»aif>.<i kiaianznuy. 1 1 _ 

— A kis leány nevetett: ;. : 

— Hát azt sem tet-zik tudni ? Í ^ « J H * W 

A három ember összenézett, étÖmétRnül. 
A leány megmagyarázta: 1L ' ~ 

— A Suti pzerelmes « Me'cer tanár úrba. 
Vagy motiilju'<, hogy egy tntis tanár úrba. Akl.or 
kimegyünk felelni, a tanár ur véletlenül közel 
jön és a ki mellette van, az azt mondja u lökj 
meg. Mire a másik meglöki, a Sári pétiig, vagy 
egy másik lány vé'e'letiül hozzáér a tanir úrhoz,, 
a kit szeréi és hs netn nél arra, még meg is 
csókoltatja a tubáját. 

*~ A sz porabeszéd'ü kislányt hamarosan ki
küldték. Faragó nagysága nem tudta fékezni to
vább magát. Nevetett hangosan vidáman. Az osz
tályfőnök, a dologban közvetlenül érdekelt Mel
cer tanár ur azt mondta: 

— No de ilyet, sose hittem volna. 

Ko.'ácses kisasszony vörös volt, azután el
sápadt és felháborodva jegyezte meg: 

— Ez borzasztó 1 
— Nem is olyan borzasztó — mondotta az 

öreg tanitóné. Ne legyen olyan kérlelhetetlen, 
drágám. Hiszen maga csaknem olyan fiatal még, 
mint ezek az apróságok. Vagy ha u?y akarja, 
ezeknek az apróságoknak nagyjai. A Dabó S . i r i , 

meg a többiek, már már épen olyan viruló erős, 
kész leányok, a milyen maga. Hit ne haragud
jon nijuk. 

Megfogta a leány kezét. Most vette észre, 
hogy a kis. raultóiiőnelLegéazen-fehér--as arca. 
Hogy összeszorítja a száját éa lefelé húzódnak a 
vonásai, 

— Gyerünk, hagyjuk abba az egész komé-
dint — szólt hirtelen a Kovacsics kisasszony. 

Felállottak. A Faragó narysága megsimo
gatta a leány hajit és fülébe súgta: 

— Meglökjem, drágám ? 
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— Aliorall állapotok. A mnlt vasárnapi 
nagy felhőszakadás következtében Gandalovttt 
János máv. osztálymérnök Rákóci-nteai lakásán 
valóságos áradás volt és egy arasztos vízben 
járkáltak a szobában. Az eset ngy történt, hogy 
a csatornát eltorlaszolta egy kődarab s anagy eső
zés igy a zsindelyek között a padlásra folyt be, 
ahonnan a lakásba hatolt Hivatalosan megálla
pított kárbecslés szerint 80 koronát okozott az 
esőzés. 
rosháza épületében, abol eső idején a sörödé 
konyhahelyisége mind csöbörrel van tele, hogy a 
plafonról lecsöpögő esővizet felfogják. Hát nincs 
a városnak annyi pénze sem. hogy a saját va
gyonát jó karban tarthassa? Felhívjuk erre az 
elöljáróság és képviselőtestületi tagok figyelmét. 

(Hemopatia) kizárólagosan a vér tisztítását, a vér 
keringés rendezését és faj élettani tökéletes vér
nek képződését szorgalmazta. Ezáltal emeli a 
test összes szerveinek a munka és ellenállóképes
ségét. Ezúton elért eredményei valóban megle
pőek . és különösen feltűnőek göryélykor, csnz, 
asztma, ideg, gyomor és bőrkiütésekkel járó vér-

Ugyancsak hasonló az állapot a vá-{ bajoknál. Dr. Kovács most kezdi meg tavaszi 
1»'kúráit. Mindazon szenvedő embertársaink, kik a 

fent felsorolt bajokban szenvednek, el ne rontasz-
szák dr. Kovács fővárosi orvos intézetét, (Buda
pest, V., Váci körút 18) felkeresni, mielőtt vala
mely fürdőhelyre vagy gyógyintézetbe mennének, 
mert a hemopatia kúrák ke lemesek, könnyen 
betarthatók, hivatási zavarokkal nem járnak és a 
beteg saját lakóhelyén.végezhetők. Ezen gyógy — Szerencsétlenül járt gyérnek. MIHOVÍU 

György jánosbázai lakos Jánus nevű gyermeke 
az udvaron levó fára felmászott, vigyázatlansága 
folytán pedig a fa alatt levó kútba esett bele. 
Mire kihozták, meghalt. A vizsgálat megindult, 
kit terhei a felelősség a szerencsétlenség miatt. 

— Adófizetés az exleiben. Vasvármegye köz
igazgatási bizottsága június 8-án tartott ülésén 
előterjesztett hivatalos kimutatás szerint a vár
megye adófizető polgárai ugyancsak sztrájkolnak 
az adófizetéssel, A lefoyt ói hónapban befizet
tetett 712,000 korona adó, mig a mult é v b i i v 
•m,,iA i . i . j n h i . n h , , « , , , , , f n t n M ^ - o j J Y ^ ¥ i r > - i r r m n t ^ ^ álló gyógyintézet alkoholisták 

— Tavaszi gyógyítások. Dr. 
fővárosi orvos uj gyógymódja, 

Kovács Izsó gyönyörűen összetartanak, hogy méltán 
yérgyógyitás aggódhatunk, lendit-e valamit siralmas 

helyzetünkön 
termés? 

az idei istenáldás, a hő 

módról most megjelent .Hemopatia" ciraü könyv-l h-_ a a n-alr^rrJBrrtT 
ben terjedelmesen ir a snirzo-éa-ajájnjuk-^ 

Ne várjuk, hogy a sült g ilamb ma
gától a szájunkba repüljön és ne várják 
a hatóságok, hogy a drágaság magától, a 
jó termés elérkezta után szűnjék meg. 
Azok akik urai a drágaságnak, a fülük 
botját sem fogják mozgatni a létérdek 
olcsóbbá tétele érdekében. -

Használja fel a hatóság minden ere
jét és szigorúságát aratás után. Mondja 
ki, hogy a bőséges termés folytán nincs 
ok a drágaság további fenntartására, szá

múidén 
den müveit laikusnak, hogy szerezze be ezt a 
könyvet. Ara egy korona, díszes kötésben két 
korona. Kapható minden könyvkereskedésben és 
a szerzőnél, dr. Kovács Izsónál, Budapest. V., 
Váci körút 18. 

— Alkoholisták szanatóriuma. A főváros 
közvetlen közelében, gyönyörű szép helyen, Du-
naharasztin, Pest megye, van a hírneves .Ta-

az adótartozások összege 1,449,296 korona, 
hátralek tehát 1,636,709 korona^A kéjiviselöház] 
c-sszettlése uláJT röviaíseiTletárgyalják majd s 
költségvetést, vele megszűnik az az ideális álla
pot is, á mikor a polgárokat nem zaklatják az 
adóvégrehajtók. 

— A máv. hivatalos szállj'ójának, Witfmann 
Adolfnak lapunk mai szamában közzétett hirde
tésére felhívjuk olvasóink figyelmét. Az intézmény 
igen Üdvös, amennyiben a vasút által megállapí
tott tarifa dijait szedheti a szállító, a kiért a 
vasút felelős. Az intézmény is csak városunknak 
az utolsó évi izedben történt nagymérvű előhal a 
dasáról tanúskodik, mert hivatalos szállítót csak 
nagyobb forgalmú helyeken nevez ki az állam
vasút Uzletvczetósége. 

— Az ádony-paszlassabolcs-tapolcai vonalon 
közlekedő 1101. es 1104. számú gyorsvonatok 
Örvényes 37. számú őrhá-i feltételes megállóhe
lyen 1910. évi június hó 1-töl kezdve feltételesen 
megállíttatunk és pedig: az 1101. sz. vonat, mely 
Tapo'eáról reggel 4 óra 20 perckor indul ést 
Budapestre délelőtt 10 órakor érkezik, — reggel 
5 óra 26 perckor; az 1104. számú vonat pedig, 
mely Budapesirről délután 3 óra 50 perckor in
dul és Tapolcára este 9 órakor érkezik, este 7 
óra 49 perckor. 

— Nagygyűlés a tidővész ellem. A .Tuber
kulózis Ellen védekező Dunántu i Szövetség*, 
mely a Zavaros politikai viszonyok mialt a mult 
évben alapszabályszerüleg előirt nagygyűlését 
meg nem tarthatta, az iden, folyó hó 21-én, dé
lután 4 órakor Szombathelyen, a vármegyei szék
ház nagyterűiében tartandó nagygyűlésén számol 

'be ~etr 1308: "éS'1909. évi működéséről. A nagy
gyűlés iránt, mely igen fényes és látogatottnak 
ígérkezik s melyen gróf Batthyány Lajos v. b. 
t t , szövetségi elnök fog elnökölni, igen nagy 
érdeklődés mutatkozik. A nagygyűlésre gróf Batt
hyány Lajos szövetségi elnök főudvarmester! hi
vatal .utján külön meghívót intézett a Dunántúli 
T. E. V. Szövetség védnökeihez, József főherceg
hez és Auguszta főhercegnőhöz. Meghivattak to
vábbá az elnökség részéről: a magyar kir. belügy
minisztérium; Vaszary Kolos hercegprímás Esz
tergom, István Vilmos dr. szombathelyi, Prohászka 
Ottokár székesfehérvári, gróf Zichy Gyula pécsi, 
Hómig Károly veszprémi, gróf Széchenyi Miklós 
győri megyéspüspökök, Antal Gábor r< formáins, 
Gyuráts Ferenc ág. ev. püspök urak.-_Siint a 
Szövetség tiszteletbeli elnökei, azonkívül Eszter
gom, Fehér, Győr, Somogy, Sopron, Veszprem.es 
Zalavármegyék törvényhatóságai, valamint vár
megyénk es a dunántúli vármegyék számos no-
tahilitása. . 

— Halál á lakodalomban. Szigetby Ödön 
devecseri Máv. raktárnok kedden este lakoda
lomban volt A szobában beszélgetett egy asz. 
tálnál a lakodalmi vendégekkel. .Később kiment 
a táncoló fiatalság közé és ő is táncolni kezdett. 
De alig fordult táncosnőjével egyet-kettőt, meg
tántorodott, összeesett es nyomban meghalt szív
szélhűdés követ köziében. A derék, életerős em
ber szívbajban szenvedett, hirtelen a halála a 

má8BjLPnrk Szanatórium" mely az egész ut8zág-|es ha~ viaszatérnék a regV~jó megélhe-
tési viszonyok, ha kiküszöböljük azt a 

részere. A Z igazgatóság készséggel küldi meg az 
intézel- prospektusiit-és-díjmentesen ad felvilá
gosítást. Dietikns táplálkozás. Meglepő eredmény 
Jutányos árak. Pontos cim: Tamássy Park Sza
natórium, Dunaharaszti, Pest megye. 

— Bevándorlás Amerikába. Mint Newyork 
ból jelentik, az tinvrikini hatóságok a bevándor
lók szamát az 1910—1911-ikí államháztartási 
évben több, múlt egy millióra becsülik. A leg 
nagyobb kontiugest Olaszország szolgáltatja. 

KÖZGAZDASÁG. 

egyes 
élelmi és egyébb cikknek árát és teremt
sen rendes megélhetési viszonyokat, olya
nokat, mint amilyenek ezelőtt busz évvel 
voltak, amikor a legkisebb keresetű em
ber is jobban boldogult, mint a mai kö-
zépkeresetü. 

Tartsa kötelességének ezt a hatóság 
j ó 

sok oknélküli drágasági uzsorát, megint 
rend, béke és jólétben fognak néhány jó 
esztendőkig munkálkodni az emberek 

Aratás előtt. 
16 Lerméskiláíások. 

A magyar föld rónáin nemsokára 
megkezdődik az esztendő legszebb, leg
nemesebb és leghasznosabb munkája: 
nemsokára megpendülnek a kaszák, hogy 
az istenadta termést learassák. 

Az eddigi jelentések azt mondják, 
hogy dus teruiésüok lesz, hogy végre va
lahára a magyar bőséges esztendőnek néz 
elébe. Van mindenből bőven és ha Péter 
Pálig valami különös sorscsapás nem 
sújtja az országot, akkor jókedvvel fognak 
a kaszák belemélyedni a dus termésbe. 

Ezt az örömet újságoljuk itt-s szinte 
különös érzés fogja éHéikünket, a mikor 
ezt tesszük. Nem is csuda. Eddig csupa 
nyomorúságos, silány termésű esztendők
ben volt részünk és a kis meg középgaz
dáknak még megélhetésre sem volt elég, 
a mi termett, nemhogy eladjanak belőle. 

A termésmizériával egyidejűleg pon
tosan beköszöntött mindén esztendőben 
egy csomó más mizéria, a többi élelmek, 
a ruházkodási cikkek drágulása, a konfisz 
politikai viszonyok, húztak és nyúztak 
bennünket minden oldalról. 

Az idei aratás a legkedvezőbben fest 
és az ország egész népe boldog remény 
nyel néz a nagy munka megkezdése elé. 

örömmel ' regisztráljuk^ e_ hírt, de 
egyúttal aggódva kérdjük : lesz-e valami 
kedvező hatása a jó, jsőt bő termésnek, 
el fog-e múlni tolultunk az immár elvisel
het Jtlen;drágaság,m?ly-évek óta és állan
dóan dul minden vonalon ? 

Azok, a kiknek hasznuk van a drá
gaságból. A fájó szívvel veszik tudomásul 
az ígérkező bő termést a legszervezettebb 
szocialistáknál is jobban összetartanak 

ber szívbajban szenvedett, hirtelen a naiaia a a D b a n n 0 g y a drágaságot, az ő gazdago-
lakodalnSs nép közöttoná«i pánikot keltett T e - . . . . VorrAnnkat továhhra ia fentartMálí 
metése csütörtökön ment végbe a közönség óriási ^ásí -forrásukat, továbbra is fentartsák, 

^ ha van ok rá, ha nincs, olyan erősen és részvétele mellett. 

A magyar, német és osztrák méhészek — a 
földmivelésügyi mnister ur meghívására s Jó
zsef kir. herceg ur Ő fensége fóvédösége alatt 
f. évi augusztus hó 19—23 napjain Budapesten 
tartják 55-ik vándorgyűlésüket és ezzel kapcso
latos méhészeti kiállításukat Minthogy ezen ván
dorgyűlések és kiállítások a méhtenyésztés fejlő
dését nagyban előmozdítják, figyelemmel annak 
kulturális és közgazdasági fontosságára és a ta
nítóságnak e téren kifejtett buzgóságára: a tan
kerületemben levő összes iskolák, tanítónőképző 
és más intézetek laneriének figyelmét ezen gyű
lésre és kiállításra felhívom és felkérem a ván
dorgyűlés munkálkodásában való minél tevéke
nyebb résztvételre, valamint a kiállítás gyarapi-
tasahof való hozzájárulásra. \A ktr. tanfelügytló. 

Országos baromfi, bor és helyi jellegi ten
geri kiállítás. A Temesvármegyei Gazdasági Egye
sület a legutóbbi igazgató választmányi ülésen 
elhatározta, hogy az idén október bó 15, 16. 17 -
és 18-án áz elmúlt évekhez hasonlóan Temesvá
ron » polgári lövölde kerthelyiségeiben egy or
szágos baromfi, bor, házinyúl, galamb és helyi 
jellegű bánáti tengeri kiállítást rendez. Neve
zett egyesület a kinliitás előmunkálatait már is * 
megkezdte' és ezen kiállításnak tervezetét f. évi 
augusztus hó elején fogja az egyes érdeklődők
nek szétküldeni. 

—— Eezögazdasági tanfolyam néptanítók es 
gazdasági tanítónők számára, A m. kir. fóldmive-
lésogyi miniszter a kisebb fokozatú népiskolához 
a gazdasági tárgyak tanítására hivatott népisko
lai tanítók, illetve tanítónők gazdasági kiképzése 
céljából f. év július 18-tól bezárólag ang. 18-ig 
az adai, algyógyi, békéscsabai, breznóbányai, 
csíkszeredai, hódmezővásárhelyi, jászberényi,kar
cagi, komáromi, lugosi, pápai, rimaszombati, so-
mogyszentimrei, szilágysomlyói, nagypzentmiklósi, 
szabadkai és csákóvári földmives iskolánál 20—20 ~ 
összesen 340 néptanító, a kecskeméti földmives-* 
iskolánál pedig 20 gazdasági tanítónő részéré 
mezőgazdasági tanfolyamot rendez. A tanfolya
mon résztvevő tanítók (tanítónők) részére 100 
egyszáz korona általányt élveznek, melyből 40 
K. ellátási dij levonása után, 30 K pedig a tan
folyam befejezésével fog kifizettetni. 

A tanfolyamon résztvevő azon néptanítók 
(tanítónők) részére, kik a legnagyobb szorgalmat 
és a legjobb előmenetelt fogjak tanúsítani. 
fmdnriVeléSügvi miniszter minden egyes iskolá
nál egy-egy 100, 50 és"50 K.-s, összesen bárom 
ösztöndijat engedélyezett- Ezeket az ösztöndija
kat a miniszter kiküldöttje a vizsgán fogja az 
illetőknek kiosztani. A tanfolyamokra tényleg al
kalmazásban levő olyan néptanítókat (tanítónő
ket) vesznek fel, kik mezőgazdasági tanfolyamot 
még" nem végeztek. Felvételi kérvényt a földmi
velésügyi miniszterhez kell címezni es folyó év 
junins 20-ig az illetékes tanfelügyelőségnél be
nyújtani. A jelölést a tanfelügyelőség javasla
tára a vallás- és közoktatásügyi miniszter tel
jesíti. 

http://Veszprem.es



