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Egyes szám ára 10 krajczár.

I l in lf lé s e k  ju tá in  os á ro n  kn/.iUtelni'k. 
NvilUér priiiMira 10 kr.

Bórmentetlen leveleket nem fogadunk í̂ sl7s*-
Kéziratok lli'ili adatnak vissza.

A magyar ipar.
Pártoljuk a hazai ipari * ez a mi ös- 

régi jelszavunk, melyei talán még Árpád 
apánk unokáitól örököltünk. Hiszen pártol
juk  is azóta mindig s z ó v a l .  A magyar 
em ber szivében óriási lelkesedési vágy la
kik. szinte bám ulatba ejti az emberi, ho
gyan tud az megférni egy olyan kis szív
ben .

Lelkesedni Imi a magyar úgy és oly 
mérvben, a hogyan és a milyen m értékben 
egy népe sem e kerek világnak. Lelkesedé
séi felkölti minden a mi szép. jó  és nem es 
(eelatans példa rá (Mária Terézia), de fel
költi és felküllötle m ár régebben az ipar 
maga is: pedig ez vajmi prózai dolog. Hogy 
ez így van. m ulatják azok a tanulm ányok, 
amelyeke! a magyar ipar érdekében írtak 
egyes kiváló írók. Kzeknek a tanulm ányok
nak azonban egy nagy hibájuk van s ez 
un. hogy folyton csak az iparos tauonczok 
magasabb kiképezletésél hangoztatják, meg 
a m esteremberek erélylelenségét ostorozzák, 
inig a követendő dolgokra alig m ulat egy- 
kellö ezélra vezető utat.

De oll vaunak az ipari szabályozó tör
vényeink (sajnos, hogy azok nem igen isme
rik. akiknek szid), melyeket ha megtartana 
minden iparos, bizony rövid idő alatt felvi
rágoznék a m agyar ipar is. Hogy most sem 
áll az utolsó helyen, azl a tavalyi kiállítás 
s annak legimpozánsabb épülete az I p a r 

c s a r n o k  különben fényesen bebizouyilolla. .Vagyon érzékeny befolyási gyakorolhat
n i1 nem csak. hogy bebizonyította, hanem a nának •* tekintetben a nők is. Ilii^zni Jüm ér- 
magvar ipari és annak termékeit egyúttal dek azon apró-cseprő dolgok száim *£tg£> t 
e u r ó n a i  s z í n v o n a l r a  is emelte. Il\ Té—ő lr  divatáruk s más házi szerek ezimén lol-
nyes e r e d m é n y b ő l  m ár lehel lelkese
dési m enteni az iparosnak, de lehel példái 
venni a nagy fogyasztó közönségnek is. 
Meri ex nem humbug, bánéin lény.

Mégis-mégis azl (áljuk, hogy téves elő
ítéletből. — hogy ne mondjam szokásból 
külföldi gyártm ányokat vásárolnak össze a 
magyar iparezikkek beíveli. S hogy ez igv 
van. annak első és IVíokozója a kereskedő, 
a második pedig a fogyasztó közönség maga. 
Meri e kellő 9 hozzá vehetjük még az ipa
rosi is. tehát e bárom, szoros viszonyban 
áll egym ással: ha ugyanis a kereskedő s a 
fogyasztó közönség arra törekednék, hogy 
fokozol 1 igényeivel nem elégednék meg. az 
iparezikkek silány nemével, hanem mindig 
jobbal és jobbal követelne, ezáltal mintegy 
versenyt támasztana iparosok közöli a 
jobb és ízlésesebb iparezikkek előállítására. 
I'éldák erre azon iparágak, melyek közked
veltségüknél fogva általános kérésiéi tárgyát 
képezik és igv nagyobb tökéletességgel is 
vaunak üzemben.

Vaunak isméi iparágak, városunk
ban is bőven. melyek nagyon gyéren 
vannak képviselve s igv előállítva is. meri 
nincs meg a hozzávaló közönség, mely an
nak. vagy mondjuk egy jobbnak cxistenciáját 
biztosítani képes lenne.

használnak. (Kzl különben a férjek és apák 
tudják és érzik a legjobban.) Csak egy kis 
áldozat kellene s nagyot lendítenének ép 
ez áldozattal mely nem is annyira áldo
zat. mint inkább a szokásról való leszokás 
lenne. - a magyar iparon. Hisz volt idő. 
mikor a magyar nők a magyar kelmék vi
seléséi érvényre ju ttatták  s ezt d i v a t t á  is 
emelték.

A magyar iparos természetesen nem 
Ind konkurálni a külföld iparosaival abban, 
hogy olcsó czikket állítson elő. mert nála a 
j ó s á g ,  a b e c s ü l e t  a fő. Kp azért van az
tán az. hogy a fogyasztó közönség szívesen 
vásárolja össze a külföld gyári munkáit, 
meri ez olcsó, hogy jó  is-e egyszersminl az 
akkor nem jön beszámítás alá Kzl pedig ki 
érzi meg más. miül a magvar iparos. — 
kinek aztán nem m arad egvéb. mint küz
deni a nyomorral.

Legyen bennünk azért, ha m ár l'eleha- 
ráli szereled nem is. de egy kis bazaliui ér
zés. s ne csak szóval, ele l e l l e l  is  p á r 
to l ju k  a h a z a i  ip a r i .  Kkkor aztán 
egy szebb jövő lög derülni a fogyasztó kö
zönségre is. meg a m agyar iparosnak is 
megvirrad az éjszaka.

(Valaha!)

T Á R C Z A .

Dalok egy szép asszonynak...
D a lo k  egy szép  a s sz o n y ró l . . .

I.
Szép szemedben n. mennyország tüze ég. -  
AVizein benne, leszek-e én boldog még?
Soha . . . soha. őzt olvasom h  róla,
J S z  házat! fölött ott kelepet a gólya!"

K i-kim egyek a nagy éjbe egyedül,
Ibis szivem re fá jó  em lék nehezül:
Soká da Ibim . . . tudod így szól a n ó ta .
„— Kedves rózsám gyere k i m ár egy szóra!"

II.
Veszve van már. minden el van veszítve. 

Kincsen többé semmi, am i hevitne.
Koszorú be/y’t jobb  volna egy gyász/e/iel,
, Hisz m ind igaz. m it a gólya kelepet!"

F á j a szivem  . . .  de nem fá j m ár sokáig.
A  sírba lom . . . rövid az nt odáig. 
F/bervasztál. m int a tá jt az ősz szele.
„— E zt susogja minden nyárfa levele!" . . . .

—r.

A május-fii.
Irla: K o llá r  M a r is k a .

Nem vette t* néma jelenetei ;i társaság közül 
senki sem észre, beszélgetve haladt a kis csoport 
tovább a nagy erdő felé.

Ikari még egy darabig gondolatokba merülve 
állt helyén, majd a város (elé vette útját, inig 
szemei előlI ott lebegett Bella alakja s boldognak 
érezte magát, hisz látta, hogy viszont szeretteiik, 
de nemes lelke mindjárt elszomorodoit helyzetén 
elgondolkodva, hogy e leány sokkal fölötte áll. ta
lán soh'sem lehet az övé!?

Olgyny Aladár igen jó családból származott 
! ugyan, de apját, ki végtelen könnyelmű és pazarló 
! voit. még kis gyermek korában elveszte, ki öl 
anyjával a legnagyobb nyomorban liagyá s d azon 

, igyekezett, hogy özvegy édes anyját mentői hama
rabb .segíthesse, ki érte annyit küzdött s fárado
zott, elhatározta tehát, hogy oly pályát választ, a 

! mely hamar czélhoz vezet és sokba nem kerül s 
j mégis lisztes kenyeret nyújt.

így lett ő Kőrösmező körjegyzője, de nem 
j sokára ezután édes anyja elhalt s ő egyedül állt 
i e nagy világban minden rokon nélkül magába zár
kózott komoly természetével.

Ilogv fájdalmát, mit bálványozott anyja ha
lálával érte. néihileg enyhítse, uyakran sétált ki 
egyedül az erdőben, hogy a természet szépségei 
közepette találjon enyhülést.

l!t ismerkedett meg az arrogáns főerdész esz
mény i szép leányával s az d forrón érző szive 

.megszerette Bellát az ifjú szív igazi első szerel
mével s szinte imádásig csüngött raj la s boldog
nak érezte magát, ha csak egy pillanatig is lát
hatta öl.

Szerelte öt a tiszta lélek rajongásával utó- 
gondolat nélkül, oly áhítattal, oly bensőséggel. mint 
egy ifjú szeretni képes.

S még azt mondják, hogy szeretni biín ? 
Oh nem! inkább erény, az Isten legszebb ado
mánya, az élet leglenségesebh öröme . . .  A szív 
úgy van teremtve, hogy szeressen — és viszont 
szereltessen.

1'tóhh, midőn látta, hogy Bella is szereli öt. 
az egyszerű igénytelen jegyzőt, senki sem volt ná
lánál boldogabb.

I s Bari méltó volt Bella szerelmére. .Nem
csak valódi Adonis külsejéért, nagy, mélytüzű fekete 
szemeiért, hanem merte szép daliás külső még szebb 
nemesebb lelket takart. Mély érzésű szivét s szel
lemét csak többszöri egy Ultiéi után leheteti l*enne 
felismerni. Klsö találkozásra úgy nézett ki. mint 
egy hideg zárkózott férfiszépség, csak nagy lángoló 
szemei árulták el azonnal forró, romlatlan szivét. 
S ha találkoztak a társaságban, soh'se beszéllek 
érzelmeikről: de minek is? Az igaz szeretet nem 
szorul tolmácsra! Mindketten tudták, érezték, hogy 
szeretik egymást s hogy ez érzelem bennük oly 

1 erős. hogy csak az ólel utolsó leheletével érhet 
véget.

S ha Bari tehette, meglepte ideálját egy-egy 
i remek csokorral s május elsején egy díszes május-



(' S A R N 0 K.

Záiroi'liidja.
Z.ágor i'ize m ellett állok 

F.p ny.on n bolyén,
/I hol Zápor vitéz húrozott 

Hajt hm  hősiesen . . .
»

Berkes mocsár volt it t  okkor  
Messze e vidéken 

Kitisztított rét von mo itt
\e m  úgy von, mint régen

Zápor vezér jó !  ismerte 
Minden zepe-znpát.

S  éppen őzért o tőröknek 
Itten  állító ú tjá t . . .

Késő este jö n  egy hírnök.
l/o iiy n Len ti várót 

A török m ár le rombolio 
Tovább nem tort gátot.

Z.ágor vezér m ég oz éjjel 
Seregét rendezi:

. Jöjjön oz o török sereg.'"
\ e m  ke ll több ő n< k i . .

Z.ágor mogo dé/nyugotro 
Húzódik el lesre 

Seregének m ásik fele 
Megyen napkeletre . . .

Ks o török kora baj no!
Két tűz közé szorul:

S  itt, o tt m arod seregéből 
M egverve csúfosul.

Z.ágor vitéz, hogy seregét 
Egyesítve lássa:

A törökök holttestéből 
H idat ver o lápra

Göcsej népe em lékszik még 
E  dicső csatára.

M elynek méltó nagy emléke.
_ Zó gór báli csá rdo."

Fór ka ss Károly.

fával, gondol ván. ezzel örömet szerez imádó ttjá
nak. nem is sejtve azt. hogy a szép május-fa majd
nem végzetessé lett szerelmére??

Már estefelé volt. midőn a kirándulók haza
érkeztek vidám hangulatban, csupán Bella volt 
egy kissé hallgatag, a mit azonban csak a szerető 
testvér vett észre. ki. midőn hazaérkeztek, meg is 
kénlé nénjét:

Miért voltál llelSám olv kedvetlen este
felé? . . .

Nem tudom Adáiu. de azt hiszem, valami 
kellemetlenség fog érni.

Az estéiméi, az Isten tudja miért, egyiküknek 
sem volt étvágya daczára a szép nagy sétának s 
még a vacsora alatt szó jött, a szidok tervéről, 
hogy az anya Bellával elmegy látogatóba egy pár 
hétre.

Miért megyünk oly váratlanul ? kérdé 
Holla szülőit e tervtől kétségbe esve hisz én 
itthon nagyon jól érzem magam!

Azért lányom, mert már nagy leány vagy 
és még alig voltál valahol s bátyánk már rég 
óhajt látni. S erre még az őszinte apa elmondá 
a Bereghy barátjával kötött tervet Janit ille
tőleg.

Holla megtörve e váratlan csapástól hallgatta 
végig atyja szavait, mig a kdsö fájdalomtól arczán 
kél nehéz könnycsepp gördült végig.

Midőn az apa elvégző egész megelégedetten 
a tervét, látta csak. hogy Bellán mily nagy felin
dulást okoztak szavai.

Ada is szinte megdermedve hallgatta apját s 
gyanitá.hogy mily érzések dúlhatnak nénje szivében.

IvC LÖN F É L É K .

Előfizetési felhívás.
Tiszteletiéi felkérjük Alsó-I.etulva és 

vidéke közönségéi, hogy lapunkat pártfogolni 
szíveskedjék. Az előfizetési dijai azért 
szabink oly csekélyre, hogy a szerényebb 
anyagi körülmények közi levő ip a r o s o k 
n ak  is lehelövé legyük annak megrende
lését.

Ugyanis a lap előfizetési dija:
E g é s z  é v r e  . . . .  4  í r t .
F é l  é v r e .......................2
N e g y e d  é v r e  . . . .  /  ,.
K é m ü k  f iz  e l ü l i z e t é s i  d i j u k n a k  m i

e l ő b b i  s z i v e s  b e k ü l d é s é t .
llgv a lap szellemi részére vonalkozó 

küldemények, mint az előfizetési pénzek és 
hirdetések az . .A l s ó - L e a d v a  é s  V i d é k e " 
s z  e r k e s z .  t  ő s é g i  • ezi lilére M  n ra  - Sz. é r d  a -  
b e / y r e  küldendők.

H i r d e t é s e k  a legolcsóbban számilat
nak. A lap egy oldala 12 részre van fel
osztva s egy ilyen rész egyszeri közlése 
bélyegdijon kivid /  f o r in t .  Többszöri hir
detésnél tetemes árleengedés.

Mindazok, kik vélellenséghül vagy a 
névjegyzék hiányos volta miall mutatvány
számot nem kaplak s erre igényt tartanak, 
kérjük azt velünk Hidalni.

Tisztelettel
A z .AlsóéLeadva és Vidéke“ 

szerkesztősége.

—  Tanügyi előléptetések váro
sunkban. A vallás és közoktatásügyi in. 
kir. miniszter Kiss Dénes városunk polgári 
iskolájának ügy buzgó igazgatóját és .Németh 
Mihály rajztanárt s l'ataky Kálmán rendes 
tanári a X. fizetési osztály 2. szakaszából 
az 1. szakaszába léptette elő. -— Gratu
lálunk.

Kinevezés. Ő felsége a király Ki- 
lipicli János letenvei járásidról a VII. fizetési 
osztályba léptette elő.

Hát m* sírj kis lányom monda neki 
az atya még örülnöd kellene, hogy mily nagy
szerű pártiul biztosítottam számodra??

Köszönöm édes apám, monda helyéről 
felállva Bella, az tagadhatatlan, hogy jó partin, 
aki csak a partiul nézi. de én solisem megyek 
nőül hozzá?

Ks miért? — kérdi az anya és apa egy
szerre ?

Mert én csak ahhoz megyek, a kit szere
tek. ke<lvés szülőim.

Be reméltem, étidig még nem szeretsz 
senkii ? monda az atya, szinte hangosan 

j kénlve.
Igen apám én-én csakis Olgyay Aladár

hoz megyek, mert mást nem fogok soha szeretni! 
monda Bella egy kissé fátyolozott hangon.

— Mit? te-te egy falusi nótáriusné akarsz 
lenni, pattant fel az apu, ez sohasem fog megtör
ténni.

S a nagyravágyó szülök meglepetve tekintet
tek egymásra.

Kh. ez gyerckség, monda az anya, elviszlek 
Náezi bácsihoz, olt majd elfelejted az egész gye- 
rekséget s úgy lesz. mint mi akarjuk!

— Oh nem kedves szüleim! én sohasem fo
gom Barit elfelejteni akárhová is vigyelek: nem 
mondok le róla, kérlek, hagyjatok itthon, itt oly 
boldognak éreztem magam! kérte a szülőket 
Bella.

Hasztalan volt minden könyörgés kérés, a 
kegyetlen szidok hajthatatlanok maradtak s Bellá
nak el kellett menni felejteni, mert az apa véle

Fagyos szentek. Három a ma
gyar igazság, régi példa szó. háromszor 
iszik a magyar, hejje. httjja hó! Mikor 
örül. mikor luisul s mikor szomjuzik. 
mindig iszik mig a Icmelöbc nem viszik. 
Szervhez. I’ougráczés Bonifácz bárom szentje 
van. fagyosak ezek a szentek, a ki szentje 
van! — Mind a három május hóban üli 

'névnapját. - hogy az ördög vitte vön el 
minden ősapját: legaláhh a szegény ma
gyar nem búsulna most. — hogy elvisznek 
minden termést: búzát zabol rozst. .Név
napjuknak lorál most is jól meglarlotlák.

s kvóta gyanánt a termését jól eltarol
lak. K bárom szent jó magyarom belii- 
työlt neked — magyarosan, tudom nevük 
megemlegeted. - őB perczeni galnia termést 
tőled elszopott. szegény magyar! most az 
állad isméi felkopott.

Zalavármegye küldöttsége. 
Mária Therézia emlékszobrának leleplezési 
ünnepélyére, amely ö felsége a király jelen
létében Pozsonyban nagy fényűvel és pom
pával történt, vármegyénk törvényhatóságát 
dr. gr. Jankovics l.ászló főispán Öméltóságá
nak vezetése alatt ('.serián Károly alispán, 
grill Halthány Ki nő. gróf Hatlhány József és 
Hertelendy Keretnz törvényhatósági bizott
sági tagokból álló* küldöttség képviselt!*.

A megyei központi választ
mány ('.sertán Károly alispán elnöklete alatt 
folyó hő 8-án tartott ülésén felolvasta tolt a 
belügyminiszternek leirata, melyben a megye
beli országgyűlési képviselő választók állandó 
névjegyzékeinek az 1898-ik évre történendő 
kiigazilása iránt való intézkedések megléte
iére figyelmezteli a központi választmányi. 
A névsor kiigazítása végeit a központi vá
lasztmány a választókerületek nagy kiterje
dése miatt minden választókerületben egy
nél több küldöttségei alakított s annak tag
jait megválaszlá. egyúttal a kiigazítási eljárás 
befejezésére és az összeirási iveknek a központi 
választmányhoz leendő beterjesztésére vég- 
határidőül f évi június hói (bika tűzetett ki.

Előléptetések a megyebeli polgári 
iskolai tantestületek körében. A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter Rödy József 
zala-egerszegi. Feleki Alajos és Keszler Gyula 
lapolezai. <'.sálhó Alajos keszthelyi. Schmiillné 
Hé Ily Laura és Katonám'* Krób Róza zala-

ménye az volt. hogy a szerelem csak áprilisi nap
fény. a mely hamar elmúlik s ha ezt a jólét nem 
biztosit ja. helyéhe az elégedetlenség s igy boldog
talanság lép fel. már pétiig Bella nem nólúriusné- 
nak lett nevelve s igy szűk körülményekben nem 
találná n.ngál boldognak!

Az elutazás óta ti kínos hónap telt el. Bella 
még mindig bácsijánál időz, de nem felejt!

Van e az emberi gyarló kebelben annyi eró. 
hogy egy forrón dohogó szívnek parancsolni tűn
jön. hogy szüntesse meg dobogását? Lehel-e a 
szív lapjáról egykönnyen letörölni azt a képet, a 
mely oda már mélyen vau bevésve? Oh nem!

K gigászi munkát egy szerető szív nem ké
pes megtenni s Bella sem felejtette el Barit, min
dig folyton róla gondolkozott, róla álmodott s ha 
leült a zongora mellé, rendesen e dalt játszotta el:

Hej! he szörnyű messze vagyok tetőled.
Mégis mindig álmodozom felőled.
Messze vagyok de soha sem feledlek.
Vétek-e az, hogy igazán szeretlek ?

S a zongora méla akkordjait s dallamos lágy hang
ját felkapta a szellő s vitte messze, talán husuló 
ifjához. kihez éneke alatt gondolatai szálltak!?

Hiába igyekeztek a szerető rokonok öt fel
vidítani. ez nem sikerült a kedves vig örökké mo
solygó Bella álmodozó komoly szótalan leli s nap- 
ról-naprn halványabb úgy, hogy már kezdtek éle
téért aggódni.



pgersseKi. Rédev Ferenc* Csáktornyái. 1’<I- 
vardy Vincze zala-egerszogi. Rozgonyi hajós. 
HofTmarm Mór, Schmid! Károly és ' SHiultz 
Károly nagy-kanizsai, Rélhi Gábor. Gay Ká
roly zala-egerszegi. Saiicrniami Mihály nagy- 
kanizsai. Vastag János lapolezai állami, il
lőivé államilag segélyezett községi polgári 
iskolai rendes lanilókat és tanítónőket. Kiss 
Dénes alsó-írtulvai állami polgári iskolai igaz- 
gató-lanitól a X-ik fizetési osztály első fo
kozatába: Valigurszky Antal nagy-kanizsai 
Királyné I )ec>ey Mária. Alszeghy A. Csáktornyái 
Kiss Fajos zala-egerszegi. Fischer Emire 
Csáktornyái. Németit Mihály és 1‘alaky Kál
mán alsó-lendvai. I'osch Zsigmond keszthelyi 
Matuschek Itiehárd zala-egerszegi államilag 
segélyezett községi illetve tanítónőket a X-ik 
lizetési osztály 2. fokozatába; Rechnilzné 
Krúb Maliid zala-egerszegi áll. seg. községi 
polgári iskolai segédtanilónől a Xl-ik lizetési 
osztály első fokozatába léptette elő.

A nagy-kanizsai tárházak esz
méje gyorsan közeledik a megvalósodáshoz. 
A Xagy-Kanizsán létező öl pénzintézet: a dél
zalai takarékpénztár, bankegyesülel. keres
kedelmi- és iparbank. nagy-kanizsai takarék
pénztár és zalamegyei gazdasági takarékpénz
tár — az alapítók megbízásából már kibo
csátotta az aláírási ivet a Nagy-Kanizsai 
Tárházak Részvénytársaság* alapításához.m e
lyet 200.000 korona alaptőkével, még pedig 
1000 drb 200 korona értékű részvénynyel 
létesítenek. A részvények jegyzésének zár
idejét 1K97. m ájus 20-ára tűzték ki. A 200 
koronás részvény egyelőre 100 korona ér
tékben fizetendő be olykép. hogy aláíráskor 
minden részvény után 20 korona és 1  kin 
róna alapítási költség fizetendő. 40 korona 
az alakulási közgyűlés előtt és 10 korona 
az alakúiéi közgyűlésen kinevezett igazgatéi- 
ság felhívására fizetendő he a társaság pénz
tárába. A vállalat czélja a kibocsátott terve
zetben következőkép van körvonalozva : A
helylieli és vidéki termelők terményeit, a 
kereskedők áruit hérlizelés mellett befogadni, 
azokat gondozni és megőrizni, a tulajdono
sok részére a raktározott anyagok értéké
nek megfelelő öleséi kam atú előleget adni és 
hitelt eszközölni.*

—  Meghívó. A Ráki Önkéntes Tűz
oltó Egyesület sajá t pénztára javára f. é.

És Ifarit, oh őt Bella elutazásának Ilire leg
mélyebben sújtotta. Égő homlokát kezeibe temette 
s Úgy gondolkodott! O aki egyedül áll e világban 
most még az egyetlen boldogságától is el akarják 
szakítani s neki Belláról lékéit mondani. Mii ö ezt 
nem ké|ies elviselni.

Ól e hír oly váratlanul lepte meg. mint az 
ölyv. midőn hirtelen esap le áldozatára. Ks az 
ádáz sors gyönyörködve tépé szét a finom pókháló 
szálait a melyeket az ifjú lélek vak bizalmában a 
jövő reményéből szőlt össze! Kleinte órákat bo
lyongott az erdőben kínos gondolataival, de később 
midőn már látta, hogy itt. hol minden hely. min
den kis virág csak Bellára emlékezteti, nem élhet, 
elhatározta, hogy máshelyen keres állást, talán 
majd ott sikerül neki is feledni.

Épp ekkorában volt szükség a V.. . .  i nagy 
gyárban egy levelezőre. Bari kapott ez álláson s 
elfoglalta ez állást, miután a könyvvezetést meg
lehetősen érté.

Könnyes szemmel s vérző szívvel búcsúzott 
el a kis várostól, a hol legboldogabb álmait szőtte 
s legboldogtalanabbá lett. Mimién erejével dolgo
zott a gyárnál, gondolván a munkában lel vigasz
talást.

A főnökének feltűnt a tehetséges ifjú nagy 
szorgalmával s azonnal kiismerte, hogy mily erős 
akarat s valódi férfi jellem s kedvenezévé lett 
Rövid idő alatl főkönyvelőnek tette s teljes bizal
mát megnyerte a gyárosnak is s szép jövő előtt 
állott, mert a gyáros annyira megkedvelte Barit, 
hogy egyetlen leánya férjének szánta, gondolván, 
ezzel igazán biztos kezekbe kerül a gyár vezetése.

m ájus héi 27-én a ' F ü l e m ü l e  völgyben 
z á r t k ö r ű  n y á r i  I á n c z m u l a  I s á g o t  ren
dez. Beléplidij: személyjegy iO kr. C.salád- 
jegy I frl. Vidéki tűzoltók felél fizetik. Kez
dete délután ff órakor Felüllizelések köszö
nettel fogadtatnak és hírlapikig uyiiglázlalnak. 
A mulatság napján d. u. 2 órakor Z.-Eger- 
szegröl Bakra külön vonal megy.

A déli vasút uj díjszabása. A 
déli vasul igazgatósága ugv az osztrák vas- 
uli miniszterrel, mini a magyar kereskedelmi 
m iniszterrel közölte, hogy a személyszállítás 
tarifáját m ár a jövő újévtől kezdve módo
sítani akarja és egyken a reform tervéi is 
a nevezeti miniszterek elé terjesztette. Érte
sülésünk szerint a déli vasul a reform ke
resztülvitelénél alkalm azkodni szándékszik a 
magyar állam vasutaknál érvényben levő zó
natarifához. a mely csak a szállítási adó 
pótlékával lesz am annál drágább. E szeriül 
a leglovábbi zéma menetdija sem lesz 11 
írtnál magasabb.

Felvétel tanítóképzőbe. A <->ák tornyai állami 
tanítóképző-intézet első osztályába az IM*7 i»8-ik 
tanévre felvétetnek, kik életük lő-ik évét folyó évi 
szeptember 1-én betöltik, vagy korengedélyt nyer
nek. testileg épek és egészségesek s a polgári-, 
vagy középiskola í-ik a felső népiskola ií-ik) osz
tályát elvégezték, vagy esetleg felvételi vizsgálatot 
tesznek. A felveendő első eves tanító-növendékek 
közül 22-en államsegélyben részesülnek. Még pedig 
első sorban mind a ±1 növendék az intézet inter- 
nálusában ingyen lakást és mosást kap: ezenkívül 
közülük lelőmenetelükhöz és anyagi viszonyaikhoz 
képest) hárman ingyen, hárman havi :i írtnak, 
tizen havi f» írtnak és hatan havi |o  írtnak az 
intézet pénztárába történő befizetése mellett az 
intézet köz tartásán reggeli, ebéd és vacsorából álló 
élelmezést nyernek. A felvételre vonatkozó kérvények 
belül a képző-intézet igazgató tanácsára czimezve 
folyó évi május bő :íl-ig a Csáktornyái állami 
lanitóképző-intézet igazgatóságához küldendők. A 
kérvényhez csatolandó: a midi tanévi osztály- 
bizony itvány s a jelen tanévi öl az időszaki érte
sítő. továbbá a folyamodó születési bizonyítványa, 
tiszti orvosi bizonyítvány a tanuló egészségi álla
potáról és testi egészségéről, hiteles községi bizo
nyítvány a szülők vagyoni állapotaiéi, és jövedel
méről. a kiskorú családtagok számáról s a családfő 
polgári állásáról. Ila a kérvényhez szegénységi 
bizonyítvány csatoltatik. a kérvény s mellékletei 
bélyeginentesek. Csáktornya. Is'.iT. május .Vén. 
Ma r g i t a i  József igazgató.

Uj gyártelep Fiúméban. Ha lassan <V lépé
senként is. de haladunk a közgazdasági önállóság 
felé. folyton szaporodnak gyáraink s ma már egész 
seregét gyártjuk a czikkeknek, melyekért csak egy

S már ludtul is adta e szándékát az iljiiii<tk. Be 
Bari. ez neki bármily nagy kitüntetés volt. nem 
igyekezett elfogadni, mert neki egy belső sejtelme 
mindig azt súgta, hogy még nincs minden remény
nek vége. ő még megkapja Bellát s még boldogok 
lesznek!

így telt az idő. midőn a főerdész egy levelet 
kapott, hogy jöjjön azonnal, leánya veszélyes 
beteg.

Bella valóban beteg volt, az ő finom lelke 
nem képes elviselni e nagy bánatot, napról-napra 
sorvadt, majd veszélyes tífuszba esett.

Az apa kétségbe esve ment leánya után s 
ez önkívületében mindig csak Barit emlegette s 
apját, ki gátol vetett köztük. Mint egy-egy tör
sz urás érték az apa szivét gyermeke szavai s két
ségbeesve állt leánya előtt s megfogadta, hogy 
mindent meglesz leányáért, csak életben tart
hassa.

A végzet sokszor furcsa játékot üz az em
berek sorsával, mintha nevetségesnek tartaná, hogy 
önmagukra hízza intézéséi. Az a büszke gőgös 
ember hadd hunyászkodjék meg egy magasabb 
hatalom előtt! S az ember, ki büszkén nevezi ma
gát a föld urának, semmivé lürpül alommá lesz 
a rettenetes hatalom kezében s a feltartott fő pit
iig alázva hajol meg az Isten akarata előli!

így alázódolt meg a volt gőgös főerdész és 
összekulcsolt kézzel kérte a mindenhatót, hogy 
mentse meg drága életét.

Kkkor jutott eszébe, hogy mindent jóvá lesz 
és lm az ég visszaadja lányát az éleinek, boldoggá 
teszi s nőül adja Ülgyay Aladárhoz!

évtized előtt is külföldre küldtük a pénzünket. Leg
újabb.in kivitelre dolgozó gyáraink, melyek magyar 
térin>' nyékért s magyar munkáskezek munkájáért 
idegen-pénzeket hoznak be. szaporodnak. Kzek a 
kiviteli gyárak jól felkeresik az alkalmas helyet, a 
honnan kényelmesen kielégíthetik a külföldi verseny 
igényeit is és egyszersmind felvehetik az országban 
a versenyt a beözönlő külföldi árukkal. így legutóbb 
óriás gyártelepek létesüllek Fiúméban a csokoládé 
caeuo stb. czikkek számára. Hatalmas tőkék talál
ták fel az üzletéleti érvényesülés útját, a techni
kai és kereskedelmi szakértelmet s ezekkel az erők
kel egyesülve, már legközelebb éreztetik létezésüket. 
A Hiúméban létesült cacao- és csokoládé-gyárról 
szólunk, mely üzemét legközelebb már megkezdi. 
A nagy gyártelep egészen modern, berendezése a 
legújabb technika minden vívmányát magába öleli 
vezetési* a legkitűnőbb szakértői kezekben van és 
a milyen mintaszerű az egész gyár, bizton el lehet 
várni, hogy a magyar iparnak uj diadalt szerez és 
gyártmányai.sikerrel fogják a hasonló külföldi gyárt
mányokat kiszorítani.

01 \ a só asz ta  1.

A pilseni.
Mi lehetne más. mini sor duda kiséret 

melletiV Föltéve, hogy Csehországinál két 
dolgot importálnak hozzánk: pilseni sört és 
kulyahőrdudál. Ez ulőhhiuuk b é n a  akkord
jaitól visszhangzik minden valamire való 
városnak görbe, görbébb és leggürhébb ut- 
utczája. inig az előbbinek hamisítatlan za
matjában csak a fővárosban részesülhet a 
fáradt torok. Ez ami székes fővárosunk 
speciális privilégiuma.

Cseh hördmlál hát láthatva hallhatok 
itthon is. de a képzel társítás utján e 
bájos hangok hallatára azonnal a cseh sör 
bellik öntudatomba: ennek pedig visszaható 
ereje nem a muzsikusokra hárul. —  hanem 
a söröska tusokra száll vissza s önkénytele
nül is a torkot tartja kellemes csiklaudo- 
zásbau.

K csiklandozást heszüli lelendő a mull 
ősszel Hilda pestre z<'máztam, hogy a liami- 
silaIhui zamatul hamiskásan élvezzem székes 
fővárosunk valamelyik szállójának székfő
jében.

Nem tudom melyik utczában vihetett 
m ár a villamos, midőn fürkésző szemeim 
elé: - III pilseni sör* kapható fölirás botlott: 
de a villamos lova villámloll s a pilseni 
sör eltűnt az éjji homályban

Kérdezősködött ekkor barátai körében Olgyay 
után s megtudta, mily szép előmenetelt telt s fő
nöke mennyire meg van vele elégedve.

Azonnal irt neki, hogy jöjjön, leányát nőül 
adja hozzá.

Bari megkapva e levelet a váratlan örömtől 
s felindulástól alig tudott szóhoz jutni, mert ő 
Bellát még mindig épp oly forrón szerelte mint 
akkor, midőn legholdogahhnak hitte magát.

Azonnal útnak indult s vitte a vonat őt re
peső szívvel beteg menyasszonya felé.

Belép. Ada s az anya könnyező szemmel 
vezetik Bella szobája felé. Olt fekszik nagy lázban 
menyasszonya. Bari a meglepetéstől lábát inga
dozni érzi. majd hirtelen megértve mindent, zo
kogva lép az ágyhoz s megragadva a forró kezet, 
szóllitja: Bellám, Bellám. drága menyasz- 
szonyom!

S e rég nem hallott kedves hang hallatára 
Bella eszmélni kezd s szemeit a hang felé for
dítja és ajka alig észrevehető boldog mosolyra 
nyílik.

Tehát megismerte öt.

A krízis megtörtént a váratlan öröm vissza 
adta öt az éleinek.

S Bari már egy fél év múlva boldogan ve
zette karján viruló meunvasszonyát az oltár
e l é ...........

(Áldásom rátok, vakapátok!)



Nem akartam azonban elszalasztani a 
kedvező alkalmat, nehogy a sors haragját 
magamra vonjam, mely oly gyöngéd volt 
ily rövid idő alatt összehozni utazásom ezél- 
jával, a pilseni sörrel: leugrottam a legkö
zelebbi megállónál a korsiról s az eltűnt 
sör keresésére indultam az éjben. Xom so
káig kellett keresgélnem, a harmadik három
emeletes épületen már ismét elém tűntek a 
kedves belük, most már egész ragyogásuk
ban: »IU pilseni sör kapható*. Az - Itt* egy 
lálongé) íír felé mulatott, mely lejárai volt 
a háromemeletes pinezébe: az üreg egyik 
zugában elhagyottan pislogott az éjji mécs 
nagyokat ásítva unalmában. Vele szemben 
egy másik volt. de az már megunva a di
csőséget csöndesen szunnyadozott s álmodo
zott pihenésről, boldogságról gyönyörűn. Lá
zas gyorsasággal gyorsultam lefelé a lépcsőn 
nehogy az az egyedüli vezérlő talizmán is 
kialudjék sén  aztán járatlan utakon bolyong
jak. de alig értem e dicső világiló mécsszö-i 
vélnek közelébe, midőn egész lisztességtu- 
dással ő is jó éjt kívánt, aztán egy nagyol. 
pislantolt és én egyedül állottam a bús fo
lyosón sötét elhagyatoltsághan.

Az ulczáröl gázlámpa fénye kandikált 
le hozzám a végtelen ürlw. inig a háttérben 
emberi hangok verődtek föl s olvadlak ösz- 
sze érthetetlen harmóniába. Tovább s to- 
váhb! A hangok után egy ajtóhoz értem, 
melynek kilincséi addig ta|K>gatlam a sötét
ben, inig megtaláltam. — de oh egek. — 
ugyanekkor egy ismeretlen valaki belülről 
úgy megrántotta az ajtót, hogy én egész, 
életnagyságban végig vágódtam a padlón, 
azaz hál a téglán, melynek piros porával 
közvetlen érintkezésbe jött testem elejének 
minden szervezete.

Csakhamar föltaláltam azonban magam, 
t. i. fölkeltem s képes részemről letörölve a 
pesti pirositót. helyet foglaltam az egyik asz
tal mellett Tekintetem most az asztalra esett 
melyen 8. mond nvolcz zománezozotl vas- 
tányér volt egymástól geometrice és mallie- 
matice is egyenlő távolságban. E tányérok 
mindenike sarkon fordult, mely b iz to s í tó  
volt úgy látszik é le t  és b a le s e t  ellen. A 
tányérok mellett jobbról a kanál és a kés 
— balról a villa hevert pongvoláhan. ezek
nek a biztositó k ö te lé k é t  egy-egy sumina- 
sunimaroni három Ián  ez képezte, mely ké
sőbb egybe forrt s erősen oda volt v a s a l
va az asztal alsó részéhez: YVertheim lakat 
azonban nem volt rajta: úgy látszik ez itt 
g y ö n g e  biztosilék.

Az asztalnak e tüzetes szemléje után a 
nemes társaság vonta magára figyelmemet. 
Azt gondolom s nem minden alapos ok nél
kül. hogy ott volt a székes főváros vala
mennyi első- és másodrangu zsebmetszője 
és csirkefogója. Ezt ez általános homályból 
(mit alighanem a sötét tekintetek idézlek 
elő) s a lelánczolt és megvasalt evöeszköz- 
böl véltem kimagyarázni.

»No János. hát csinos kis kompá
niába keveredtél. — gondolám la s s a n . — 
fennszóval azonban csak egy pohár pilseiiit 
akartam kérni, de mivel nem volt kitől: 
ábrándozni kezdtem.

ÁbrándozásomInYI nemsokára egy in
kább b e tö rő n e k , mint pinezérnek látszó 
alak zavart föl. ki hozzám lépett s kis kézi 
v íz i-p u s k á já b ó l  valami levesféle Iö v e 
gei s a j to l t  az előttem fekvő tányér pisz
kos belsejébe; miközben megdöbbenést kellő 
lágy melanclioliával kérdé:

— > Beleiden Sie Suppe ?*
- »Ich bitté nichtU — feleiéin: de ez 

az ember egy csöppet sem jött zavarba.

csak tányéromba dugva kis vizipuskájál. a 
levest az utolsó molekulákig kiszivattyúzta 
onnan.

E műtét elmésségén álmélkodva s a 
véghezvitel gyorsaságán bámészkodva telje
sen elfeledtem jövetelem ezéljál. annyival is 
inkább, mivel újabb meglepetés bilincselte le 
(csak a) figyelmemet.

Négy olyan tengeri kalóznak látszó házi 
szolga kél nagy vesszőkosarat hozott be. me
lyek mindenike teljesen talán púpozva 
is. tele volt tüdős, májas és véres hur
kák változatos vastagságú fonadékaival. A 
hurkák vége kis fenyőfa pálczikákkal volt 

: egyheróva. nyilván spárga megtakarítási 
szempontból.

Erre újra hozzám lépett a pinezérnek 
csúfolt alak s tisztának épen nem mondható 
széles tenyerével 3 hatalmas hurkái dobva 
tányéromra ismét kérdezett:

»Beleiden Sie vielleicht W'ursl?
Jch hitte nicht!« — felelém me

gint. mire ö újra nem jött zavarba, ha
nem példás nyugodtsággal kivette a 3 hur
kát is tányéromból s balszomszédom tányé
rára hajította, ki azon hevenyében bőröstül 
szőröstül azaz hál pálczástól bekebelezte 
azokat, hihetetlen gyorsasággal.

F á r a d n i  indult tekintetem most isinél 
a hurkákra esett. jobban mondva csak 
esett volna. mert mire o d a é r t ,  akkorra 
már a 2 vesszökosár megfosztva ékességei
től. — miként egykor Sodorna és Ciomora 

fenekestül felforgatva feküdt a fölt lön. 
Tüzes kénesö azonban nem esett, amin 
szerfelett csodálkoztam. de még csak 
Soósteuger sem lett helyen, amint kirugdos
ták. amin szintén jó adagot bámultam: 
de mindamellett is ez megnyugtatta némileg 
felcsigázott képzelő erőmet úgy annyira, hogy 
egy pohár pilsenii rendeltem, melyei kifi
zetve. de érintetlenül hagyva kifelé bandu
koltam: az ajtóhoz érve kiváncsi voltam az 
időszakra, melyet e nemes társaságban el
töltöltem: órámért nyúlok, de zsebem üres 
volt: (ezen azonban már egy csöppet sem 
csodálkoztam!) annyival is inkább nem. mert 
tudtam b iz to s a n , hogy megvan b iz to s a b b  
zsebben, mint minő az enyim; (jóllehet az 
enyim sem lyukas.)

Gyanúsítani azonban senkit sem m er
tem . pedig e pillanatban 2 András lépett 
be. kiknek szúrós tekintete p á ro s á n  ru
hámra esett, mely még viselte az előlibeni 
összeütközés nyomait. Minden hosszadalmas 
teketória nélkül felszólítottak, hogy kövessem 
őket s redkivüli megelégedettséggel kisértek 
a kapitányi hivatalba, azon biztos remény
ben. hogy éjjeli b e tö rő  vagyok (legalább a 
ruhám világosan, illetőleg p iro s á n  elárulta) 
kit azon melegében sikerült megfogniuk.

A hivatalban igazoltam magam, hol 
azonnal szabadon Imcsájtoltak s a mint fel
ültem az éjféli vonalra, még egyszer emlé
kembe idéztem a lefolyt nagy nap jelentő
ségteljes eseményeit; végre megnyugtatóit a 
tudat, hogy semmi nagyobb bajom nem tör
tént, — csak az órám, — de úgy hiszem, 
annak sem történt semmi baja s csak oly 
példás szabatossággal ketyeg most is. mint 
mikor az én zsebemben volt.

Elvégre is sokkal jobb. hogy én tőlem 
lopták el, mintha én loptam volna el más
tól. Azt azonban megfogadtam, hogy soha- 

[sem iszom löbU- pilsenii (az igaz. hogy most 
sem ittam) de mentői többször fogok hall
gatni kulyahör-dudát.

Isten engem úgy segéljen!
Ibithory Gry.it.

H o I in i - o s y  in á s.

T orm ák.
1.

IskolaInni pipa szóvál
Magva rá zgat m ester tinim  .

•V későn veszi észre, hogy ;i 
Tnn/élúgyidő betoppan 

_Hullja Kedves Tanító úr!?
Xem  tudja , hogy (örvényünk 

A dohányzást nem engedi
Előadás közben nekünk?!"

_Isten hozta Xugy sápodat!
Tudom, hopy itt a dohányzás 

Tilos, dekát nap  kívánta
Ezt a m ai magyaráz.ásu . . .

-Hopy, hopy kérem Tanító úr!
Magyarázza m eg ezt nekem?"

„A ké t felső osztályommáI
-  Lopótököt ismertettem. . . .“

II.
Ilandi hévvel udvnrolgut

.1 szép postás kisasszonynak.
Ki oda se heden t a

Tolakodó udvariénak. . . .

„Szabad magam  aján lan i!“
Ezzel végzi a beszédet 

„A jánlani te tszik magát?
Feri, üsd  rá a kilétet!"

III.
E l bicskának minden héten 
I j  ka lap  van a léjében . . .
Hja, a d ivat azaz pardon!
Most az egyszer nem a divat 
M ás a bibi am int hallom.

„Jövedelmem k i nem állja!"
„Édes a tyá m '"  Szól El bicska:
De ha egy sem á ll jó !  nekem!"
„Persze, hogy műn. m ert lókötii 
ÁJ bt na jó !  a /éjiden!"

IV.
Egy szellemes m agyar hölgy íg y  pasával 
Utaz' együ tt — v társalognak egymással.
A m agyarhölgy szó! a török pasának:
„Miért tart több nót minden török magának?"

Szól a p a s a : .. Több nőt m iért tart a török ? 
Tudja jól. hogy ez a z  élet műn örök 
Es a m i Tő, hogy a m agyar hölgyeknek 
Hasonmása a törökök legyenek!"

F arkass Károly.

J ó  l e s z .

Szervusz, pajtás! Tyhii! milyen nagy 
poczakot eresztettél, mióta nem láttalak: 
hál a kedves feleséged hogy van?!

- Köszönöm jól. — hanem még nincs 
úgy. mi n t  én. de pünkösdre épen ö is 
úgy lesz.

S ze rke sz tő i üzenetek.
B. S. H alm i. Hekitldült versoire nem •'■rko/.Unk ho*/.- 

szabb bírálatot mondani: ön különben már megmondta. hogy 
gydngo zöngemónyok, Ali teljesen igazat adunk iinm-k.

„Több is veszett M ohácsnál." Arany János már 
régen megírta s higyjo pl. hogy szebben: ép azért a papir- 
kosárbn temettük. vigasztalódjék e csapás föioll. hiszen: 
• több is voszolt Mohácsnál!

K. E. M átés za lk a . Ördög bújjék Ilandi bátyánk Um-m 
korába, — do lusta kend a/. Írásra mostanába!

F. I. N .-M a jtén y . Klkllldtük.
Farkasa Károly urnák . Levői im ni. Igőrolóro számí

tunk. Üdvözlői.
■ ru tu s . Alsó-Lcndva. Semmi lám án hanem . I.űri 

lettó-letln-lolló . . .«

Felelős szerkesztők:

B O D N Á R  JÁNO S és NAGY FERENCZ.

Nyomatott Kisdiel l'iilüp (Sirattál Sándor) gyorssiytójáu Csáktornyán.


