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Az nj ipái-törvény. 
: — ( o ) A keresk. minVzter a készülő uj 

ipartőrveny részletteit nyilvánosságra bocsátja, 
hogy mikorra a törvényjavaslat tárgyalásra 
kerül, mindé., oldalról megbán jva — vetve, a 
lehető legjobb törvényt alkossák belőle. 

Az inasképzésről, ezzel kapcsolatban a 
kontármunkáról már mi is megemlékeztünk a 
tőrv. jav. nyomán, most pár sorban az ipari 
és kert k. egyesületekről, a munkásügyi 

.választmányokról é.6 a munkáskamarákról 
szólunk. • 

Szigorítja a készülőjávaslat az ipari és 
kereskedelmi testületekbe való tömörülés kö
telezettségét Minden r. t városban, avagy 
járásban meg kell alapítani az ipartestülete
ket és kereskedelmi testületeket Ez- a mun
kaadók társulása lesz. A segédmunkások és 
és alkalmazottak szÁmÁra az ipari és keres
kedelmi rgyrsnMek lesznek a tömörülés szer
vei, melyek a tagok gazdasági • érdekeit 
szolgáló állandó egyesülések lesznek. De ezen 
egyesülési jog a 16 éven aluli alkalmazotta
kat és segédmunkásokat nem illeti meg. 

Az bizonyos isaz. hogy az u. n. ifjú 
munkásoknak ezen egyesülésből való kire
kesztését a szociálisdeinokraták nagy zajjal, 
tiltakozással fogják fogadni,— de hát ez ne
hezen változtat majd a dolgon. Ha u. i. 
erélyesen akarják rendezni az inaskérdést, 
lehetetlenség, hogy megengedjék az inasoknak 
ifjú munkások naiv, szinte poétikusan kedves 
elnevezése és cégére alatt a vad, terroriszti-

kns szakszervezeti csemetékké, vadócokká 
való átgyúrását. Annak a Halai gyerköcnek 
még nagyon elkel tanító mestere, gazdája 
házi fegyelmi joga, atyai bánásmódja,- elejét 
kell tehát -annak venni, hogy a szakszervezet 
ellenálló^ erőszakoskodó, tanulni, okulni, en
gedelmeskedni nem akar... csak durvaságban 
•öntudatos ifjú munkást, faragjon belőle. 

Az nj inastörvény úgyis megszorítja, 
megszabja a mesternek inasa felett való jogát, 
vele szemben való kötelességeit, nincs tehát 
se nini szuksee. nem lesz semmi ok e. y ní-
hílisztikus anarchisztikus külön inast ribunatusra 
az inasok képzelt jogainak, felfujt panaszai
nak védelmére és megtorlására. 

A most fennálló szakszervezeteknek is 
üt az uj törvényjavaslat törvénnyé válásakor 
az utolsó órájuk. A 685. § 3. bekezdése szerint 
u. i. az olyan egyesületek, amelyek nem e 
törvény rendelkezései szerint alakultak, 
tagjaik gazdasági érdekeinek bármilyen 
irányban való védelmével va.y előmozdításá
val nem foglalkozhatnak. 

A felmerülő fontosabb ügyek pártatlan 
megbiTálásáia úgyis minden keresk. és ipar
testület mellé munkaügyi cálasztmányl kell. 
szervezni. Ennek,-feladata lesz, hogy 1.) véle
ményt nyilvánítson mindazon kérdésekben 
melyekben a keresk. vagy ipartestületek az 
alkalmazottakat illetőleg iparhatóságként el
eljárnak. 2.) Hogy véleményt nyilvánítsanak 
az iparfelügyelőknek és más hatóságoknak 
mindazon ügyekben, mélyekben ezek az al
kalmazottak testi egészségét, munkaviszonyait, 

előmenetelüket illetőleg törvényszerű hatáskö
rükben eljárnak. 3.) Közre kell mükődniök a 
műhely, — telep — és gyárvizsgálatoknál. 4.) 
Ellen kell őriznink az Összes munkás-jóléti 
intézményeket 

• Ezen választmányok a törvényben gyö
keredző joguknál fogva fognak tekintélyt él
vezni s érejők nem a strájkkal, bojkottal 
való fenyegetésben fog állani, hanem a szen
tesített törvényben, az állam tekintélyében. 

Szervezni kell ezenkívül a munkáska
marákat, hogy ezek a munkásviszonyokat 
figyelemmel kisérjék, a miniszternek és a ha
tóságoknak véleményt nyilvánítsanak, javas
latokat tegyenek, esetről-esetre statisztikát ké- . 
szitsenek. Ezen kamarák közvetlenOI a ke
reskedelmi miniszter felügyelete és ellenőrzése 
alatt fognak állani. Igy a bujtogatásoknak 
nagy részben már előre gátot vetnek, — a 
hamis pénzkezelésnek lehetőleg útját vágják, 
a munkásokból élő dologtalan ugralóknak a 
könnyű kenyeret kiütik a kezéből. Szóval a 
vidéken hatalmaskodó párttitkár uraknak, a 
fővárosban uraskodó bizalmi és uem tudom 
micsoda munkás vezér uraknak nehezebbé 
teszik a semmit tevést s hercegi módon folyó 
mű pmjelárkodást. 

Örömmel adjuk közzé e 'javaslatok rö
vid ismertetését, mert reményünk van, hogy 
ami áldatlan munkás és gazdasági viszonya
inkon a közönség és a munkásság közös ja
vára jótékonyan közre fognak hatni és egész
ségesebb gazdasági és társadalmi alakulás 
útját fogják létrehozni. 

TÁRCA. 
Cigányaink és a gramofon. 

' " E cim alatt dr.' Kön Szabó Imre a 
.Zenelap egyik, számában egy igen figye
lemreméltó közleményt irt, melyet-' érdekes
sége folytán egész terjedelmében átvettünk és 
olvasóink szíves figyelmébe ajánlunk. A cikk 
igy hangzik: 

Ugy a czigányokről mint a gramophon-
ról már külön-külön több Ízben volt alkal
mam czikkeket olvasni nemcsak a .Zenelap., 
hanem a napilapok hasábjain is a melyek 
azonban nem keltették bennem mintha íróik 
a tényeket elfogulatlanul igyekezték volna 
elbírálni 

Mert, hogy a két, alapján véve merőben 
ellentétes dologról néhány sorban nyilatkozni 

J j j l j tok^tozén^zt^zért^aeTt egyrészt az a 

képeni rendeltetése felől a társadalomnak 
zenei műveltség nélkül szűkölködő részében 

uralkodik, már nem kerülheti el a figyelme
met ; másrészt, mert sajnálattal kell tapasz
talnom, hogy a gramophon, mint hangszer, 
miként érvényesül czigányaink rovására, külö
nösen, a köznép alacsonyabb rétegeiben.. 

Nem szándékom arra buzdítani az olva
sót, hogy a modern, technika ujabb vívmá
nyai elöl elzárkózva, már eleve visszautasítson 
mindent, a mi idegen elme találmánya, csak 
arra akarom figyelmét fölhívni, hogy a 
gramophon tulajdonképeni czélját és ezt a 
gépet, a mely nem egyéb, mint egy közön
séges, külföldről importált kereskedelmi por
téka, hangszernek tekinti. És mihelyt a zene
ileg műveletlen közönség a gramophont mint 
hangszert fogja föl, azonnal indokoltnak látjuk 
a népszerűséget a melynek örvend" a közön
tégnek ama részében, a melynek ízlését, kü
lönösen alacsonyabb rendű mulatóhelyeken, a 
legkülönfélébb zene- és énekszamoknak krá-
kogá-sal és brekegéssel sulyitott reprodukálá-

I . 

"A gramophont, mint hangszert-
egyenesen abszurdum. És hogy ez a téves 

fölfogás gyökeret vert, annak maga az a kö
zönség az oka, amely lelkesülni tud érte. Az 
csak természetes, hogy ezt a körülményt a 
külföldi gyárak és e gy ármányokat-terjesztő 
hazai hangszerkereskedök .nagyhanga reklám
jaikkal a maguk részére igyekeznék kizsák
mányolni, de mint kereskedelmi cikk is nem
sokára'kikerül hangszerkereskedőink kezéből, 
mert hiszen a külföldi cégek maguk állítanak 
föl uton-utlélen üzleteket, ahol kizárólag csak 
gramophont árusíthatnak. Mennyit árt ez a 
tisztességes magyar hangSzéripárnak, azt na
gyon jól tudjak azok, akik nem a közönség 
megtévesztésével és félrevezetésével, hanem 
becsületes munkával és szaktudással iparkod
nak a mindennapi kenyeret megkeresni 

De akiket a legérzékenyebben sajt ez a 
gramophonkultusz, azok a mi cigányaink. Ahol 
eddig a kisebb cigánybaudák existentiája 
biztosítva volt, ott ma gramophonok, zenélő
órák és inas Önműködő verklik és automaták 
ran^j^^^g^é^flnlt^zenei iz|éjét_ Egyenesen 

tisztességes kenyérkereset 

"A n. é. közönség b. tudomására adom, Hogy Celldömölkön, Dömölki-u. 91. SS. a. (in. Fischsrni házában) 
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Mindeflnapi dolgok. 
-A por izgatja a lélegző utak nyálka-

liártyájál, azaz tzgal a az orr, száj, 
torok, gége, légcső _ és tüdő nyálka-
hártyá|ál. A por káros hatása nagyban 
függ attól. li<iiü_a porszeincse ""hülyén 
alakú és milyen kemény; a kemény, 
begyes, vagy sokszögű, avagy szilánkos 
porszemcskék erŐM-bben beleakadnak a 
jelzett nyálkahártyákba s mint mecha-
nicai inger gyanánt is szerepelnek, sértik, 
megsebesítik a nyákhártyákat s hiiru-
tossá teszik. Ha valaki oly szerencsétlen 
helyzetbe kerül, hogy állandóan ki van 
téve a por behatásának, akkor az illető 
lélegző utjai állandó hurut székhelyét 
képezik, az idült hurut pedig 
megnehezül a lélegzést é s ez 
illető mindig kevesebb oxygennel dol
gozik, másrészt csökkenti a tüdő nyál
kahártyájának ellenálló képességét, mert 
azt részint hurutossá, részint sebessé 
alakította ál, ennek következménye 
azután végeredményben az, hogy a lo
bos és sebes nyálkahártyák a legjobb 
terrénumát képezik a különféle kór
csirák, legkivált a tüdővész csiráinak 
letelepedésére. —: Ártalmas a por be
lélegzése az ji l lal is. hogy a tüdő lég-

A fémek pora. az üveg. kő, a ke
mény fa pora különösen ártalmasak a 
tüdőre, mert poraik kemények, hegye
sek Ártalmas a kender-por is. melynek 
ugyancsak hegyesek a szilánkjai.. Leg
kevésbé sérti felületével a tüdőt a szén
por és liszt, ezek inkább tömegükkel 

í ártalmasak. A szénbányászok és fűtők 
I tüdeje egészen fekete a lerakodott szén

portól. Percenként átlag 20 belélegzést 
végezünk, igy poros légkörben percen
kint 20 jó adag port légzünk be, igy 
dacára annak, hogy az orr sok port 
vissza tart, a tüdőbe mégis sok jut. 
Ezen néhány sorból is kitűnik, hogy 
egyik leguagyobb közegészségügyi ét;-
dek a levegő por tartalmát minden 

egyrészt , eszközzel é s móddal - a minimumra 
által az ! csökkenteni, ezzel a .tüdővész sokát 

emlegetett kérdése egy ió lépéssel 
megint előbbre jutná- .. . 

H Í R E K . 

Eljegyzés. Scheiber Kata kisasszonyt 
•múlt vasárnap jegyezte el Oeszterreicher Már
ton, a pápai Lőivensteiii cég üzletvezetője. 

Hymen. Csapó Jenő festőművész, Sin-
hólyagocskáit eltömeszeli, ez okból meg I «er Ignác helybeli mészáros fia, folyó hó 9-én 
van akadályozva az, hogy a levegő a 
levegő-hólyagocskákba jusson, e miatt 
csökken, a . lélegzési felület, csökken 
megint az oxygen felvétel, minek az 
össz-szervezet vallja nagy,kárát. 

ii.ik a lehetőségét is, hogy a fiatal zenészek 
keresményüknek egy részéi tehetségüknek, 
tudásuknak fejlesztésére, zenei ismereteiknek 
gyarapítására fordíthassák. Mert hiszen ina 
már a cigányok is belátják azt, Iiogy kotta-
isinerei nélkül nem képesek" kielégíteni a 
nagyközönség zenei Ízlését; nem is zárkóznak 
el a tanulás elől, amelynek eredménye az, 
hiigyjna mar a legtöbbje iöbhé-levésbbé 
képzett muzsikus. Es ha igy fognak haladni, 
akkor elírjuk azt is. linéY a ftjnaluralíjíiik 
kora, akik -Ízléstelen dynamikáí és cirkuszi 
produkciókkal mulattalják az őket kuriózum
ként. •'meghallgató jközőnségel nemsokára lejár. 

• , Egyedül a jobbiztésfl 'közölijégnek áll 
•lukijában, hogy a gramoplionkultusznak gátat 
vessenek és pedig akként, hogy a zeaeileg 
megiévelyedeitekei megóvják attól,, hogy á 
hangzatos reklámoknak felüljenek. 

A grammophont hagyjuk meg "eredeti 
rendeltetésének és céljának és mindjárt más 
véleménnyel leszünk felöle. Ha arról van szó, 
hogy nagynevű énekesek hangját örökítsük 
meg, vagy hogy tudoniái.yos kutatások cél
jaira használjuk föl. például népdal vagy 

IrtWfjtéitaÉi1 iil»kiüi»Mitehi»»«to» 
atJMBBtj 

hangszernek a terjesztését, minden tőlünk 
telhető erővel és rendelkezésünkre álló esz
közzel mi™ kell gátolnunk, mert nemcsak 
hogy népünk zenei ízlését rontja, de kenye
rüktől fosztja meg a ;magy\í népzenének úgy
szólván egyedüli művelőit és terjesztőit. 

Dr. Eőri Szabi Imre 

tártja esküvőjét Budapesten a dohányutcai 
I izr. templomban Galantaí Jusztinával. 
I Adótárgyalások. Az adótárgyalások fo-
| lyamatban vannak. A bizottság élén Dr. Káldy 
, Imre titkár elnököl. A czélldömölkiekre f. hó 
1 8. és 10-én kerül á sor. 
1 Rendőrségünk. A rendőrség Ugye, mint 

halljuk, f. no 21-én tartandó városi. gyűlésen 
végre megoldási nyer. Végre-valahára véget
vetnek a mai tarthatatlan állapotoknak: 

Iskolai ügyek. Az ág. hitv. evangélikus 
egyház mull vasárnap látogatott.gyűlést, tar-

j'-tot, melynek tárgya az ujjnu.uan építendő is
kola ügye volt. Az e.célra vásárolt telek az 
Újtelep apácakolostor melletti részén van s 
ht lesz Wépitendő az 'iskola megfelelő.•terv. 
szerint:Horváth"féderéig:helybeli' építőmes
terek, nyújtottak be megfelelő tervit es aján
latot és beíiató vita. ntan,3)r. Möritz Dénes 
ajánlatára a többség él is fogadta, csupán 
Nagy-Sándor foglalt állást1 ellene s a heves 
polémiában á terv drágaságával or umentált. 
•A szóharcban fegyvere gyengének bizonyult 
Dr. Mórilz amaz érveivet szemben, hogy a 
inai kor igényei modern iskolát követelnek I 
s olyankor nem szabad fukarkodni, mikor | 
csak alig számbavehető kiadástöbbletről van j 
szó. a fiskális ur diadalmaskodott. Nagy Sán
dor ellenben feljelentési jelenlett be. 

Szegényalap javára. A mozi celldö- i 
mölki előadása a helybeli szegényalap javára 
57 K 90 fillért jövedelmezett. ' 

Mulatság. Ma este tartja nyári tánc- j 
mulatságát kath. legényegyesületünk a Korona 1 

szálló kerthelyiségében 'világpostával, confettt , 
sszerpentindobással egybekötve." Az .ejidi 

nyes--i*eFivl-kee»vgtelréi—--
Villany-ügy. A villanyvilájjjtás: ügye 

szépen halad a megvalósulás felé. A munká
latok rohamosan haladnak s kilátás van reá, 
hogy rövidesen befejezést nyer. 

Gözmalomépités Pék Lajos beledi lakos 
Rábakecskéden leendő "gőzmalomépitésre kért 

1 telepengedélvt. 

Tárgyalás a mészárosokkal. Július 
hó 2S-án beideztetlek mészárosaink és hen
teseink a helybeli szolgabírósághoz, ahol velük 
tárgyalást tartottak a husleszállilás ügyében. 
A mészárosok kijelentették, hogy a marhahús 

^kilóját 52, a borjúhúsét 70, a sertéshúsét 72 
és a zsírnak kilóját 84 krajcárért fogják mérni. 
Egyszersmind kijelentették, hogy a marhák 
és disznók árainak csökkenése esetében ennél 
is olcsóbban fogják áruikat mérni. 

TÍZ. Máit hó 29-én Ságon, a cigány
negyedben lüz ütött ki. amit azonban sikerült 
csakhamar elfojtani. 

Felhívás a magánkiadokhoz. A Szent-
István-Tarsníat a közeljövőben egy nagy hi
ányt igyekszik helyre pótolni: iath. tanítói 
könyvtárjegyzéket állit össze "és ad ki. E cél
ból megkereste a hazai összes könyvkiadó
kat, akik készséggel bocsátották rendelkezé
sére alkalmasnak vélt kiadványaik egy-egy-
példányát. -Á kömVtárjegyzék mennél telje
sebbé tétele szem pontjából most félkéri a 
magánkiadókát, hogy könyveik egy-egy példá
nyát szíveskedjenek ingyenesen és lehetőleg 
haladéktalanul megküldeni a Társulat igazga-
sága (VIII. Szentkirályi-u. 28.) címére, ki azo
kat bírálatra fogja kiadni s ha alkalmasak, 
az esetben az Orsz. Kath. Tanügyi Tanács 
által jóváhagyott hivatalos könyvtárjegyzékbe 
felvéteti és közrebocsátja.-Ama magánkiadók 
részéről, kiknek könyvei a Szent-István-Tár-
sulat bizományában vannak, elegendő egy le
velezőlapon küldött értesítés, hogy nevezett 
könyveik egy-egy példányát a fenti célból in
gyenesen bocsátják az igazgatóság rendelke
zésére. 

Pályázat postagyakornoki állásra. 
A m. kir. posta-táviró es telefon igazgatósága 
nyolcvan gyakornok jelöl ti állásra hirdet pá
lyázatot. Ezen állásokra azon ifjak pályáz
hatnak, kik érettségi vizsgálattal rendelkez
nek és kik a tizénnyolcadik evüket már be^ 
töltötték. A folyamodványokat a már köz
szolgálatban állók elöljáró hatóságuk, a köz
szolgálatban nem állók pedig az illetékes fő-
s-ziilgttbiró vagy polgármester utján augusztus 
15-ig, a budapesti, kassai, .kolozsvári, nagy-, 
váradi, pécsi, pozsonyi, soproni, temesvári 
vagy zágrábi posta- és távíró-igazgatósághoz 
nyújtsák be. "' ' • 

Elszólás. 
— Beh .szorgalmas feleséged, van? 
— Hogy-hogy? . . •'. • 
— Tegnap reggel bálomkor arrá men

tem és már az ablakban állt a porolóval. 
— H i t - . ' . . akkor én meg a korcsmá

ban voltam. 
A bicska működésben. Nem mindenki 

egylorma. rendeltetest tulajdonit a zsebkésnek. 
Az intelligens egyén evésre, ceruza hegyezésre 
stb, szokta használni, a duhaj legények pedig 
faragásra, tudniillik husfaragáshoz használják.,. 
Némelyikük már annyira mester a vivisectió -
művészetében, hogy biztosabban kezeli, mint 
valamely orvosprofesszor az operateurkést. A 
Nemeikereszturhoz tartozó balozsamajori le-

iil iiíj ri^tt lisl̂ iiirilnitnütviiiir 
et" a a t w a á w i _ 

olyan alapos operátió a lá vették, hogy a sze
rencsétlén az egei már felülről nézi. 

A mozi. Ma van az utolsó és bpcsttr 
előadás. Délután 4, 7, 8 és 9 órakor négy 
előadás lesz remek műsorral. A vállalat tu
lajdonosa mindenképen arra törekszik, hogy 
mai műsorával kellemes emlékét hagyjon 
hátra a mozit kedvelő közönségben. 
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A posta- és táviro tisztviselők fizetés-
rendezése. Ai |**lások helyzetük :javítás t 
"kérő memorandumot nemrégiben nyújtották 
be a kereskedelmi minisztériumba. Mint érte- , 
sülünk, e memorandum illetékes helyen a , 
legméKányosább. elbánásban részedül.' A ke- j 
reskedelemügyi miniszteriamban már most i 
dolgoznak ama számításokon, hogy a postások I 
fizetésének emelése mily terheket jelentene j 
Alapul a vasutasok nem régiben fölemelt ma- | 
gasabb fizetését és illetményét vették, ami 
azt jelenti, hogy a postások is ugyanolyan 
fizetést kapnának, mint inast a vasutasok. Ez 
a fizetési többlet körülbelül 5 millió koronát 
tenne ki, amely összegről már előreláthatólag 
az 1909. évi költségvetés keretében fog gon
doskodás történni. A tervezetek szerint a 
vasutasok "tnost élvezett fizetésnek megadása 
esetén is élvezetében maradnának a szokásos 
évi járuléknak, amely azonban- á magasabb 
terhek és kiadások esetén természetesen 

.csökkenni fog. Az ügy jelenleg- is tárgyalás 
alatt áll, de még a jövő évi költségvetés meg
állapítása előtt döntés tog történni benne. 

Alkalmazást nyer egy fiatal ember 

Misztrik I . . bióskopsziuliáz vállalkozónál, ked
vező fizetési feltételek mellett. Akiknek kedvük 
van a társulattal utazni és az üzlethez tartozó 
mindenféle munkát végezni, jelentkezzenek 
hétfőn estig a vállalat tulajdonosánál. Asztalos 
vagy festő iparossegéd előnyben.részesül; 

. Megszüntetik a közbirtokosságot. Az 
igazságügy-minisztérium jelenleg azzal a terv

ive l foglalkozik, liogy a közbirtokossági, volt 
úrbéres és a hasonló jellegű erdő, legelő és 
bányaközségekben lévő osztatlan' illetőségek 
vagy aranyjogok összevásárlásánál előforduló 
visszaé|ésadí-^att-vune_.közösségek jogviszo--
uyait a törvényhozás utján," uj jogalapon ren-
resdezi. Emiatt a napokban a miniszter ren
deletet intézett valamennyi törvényhatósághoz 
hogy a területén levő birtokközösségekke 
jirassák össze és azok viszonyairól tegyenet 
elentést. , . • J ~ ~ 

Cimbalmozni tanulóknak Boros János 
cimbalmos saját cimbalmán díjtalanul ad 
próbákat - * 

Vendéglősök, korcsmárosok, kávésok, 
akik megbízható és ügyes pincért akarnak I 
üzletükbe fogadni, azok forduljanak a .Győri 
l'í.iCér-Egylel« ingyenes elhelyező irodájahoz. 
Győr, Arany János-utca, 22. sz. 

érzést keltett bennem és elengedhetet
len kötelességet vélek teljesíteni akkor, 
midőn a támogatásért a nagyérdemű 
közönségnek köszönetet mondok. Ké
rem tartsanak meg jóemlékezetükbeit. 

Tisztelettel 

M i s z t r i k L . 
t ' " 

C S A R N O K . 

A csodaszer. . 
A .Kemenesalja* számára irta: Csonk. 

Történik egy gyógyszertári laboratóriumban. 

Személyek: Gyógyszerész és segédje. 

NYILTTÉR. 
(K rovatban fcöilíittekért a szerkesztősé-: "felelősséget 

' nem vállat.) 

Celldömölk város közönségéhez! 
Huzamosb, ideig való itt tarlózko-' 

dásom alatt kellemesen tapasztaltain, 
hogy a város nagyérdemű közönsége 
előadásaim iránt nagy érdeklődést tanusi-

Ú 
^ í r l t a r i a l n ^ g ^ ^ 

gem nagy hálára kötelezett s ennek 
mindenkor az által adtam kifejezést, 
hogy iparkodtam estéimet- a nagykö
zönség számára minél élvezetesebbé 
tenni. Az a tudat, hogy hálámnak ez 
a megnyilvánulása sikerre talált, jóleső 

lehet. Néha és igen sok esetben a kicsit is 
lehet lt) koronáért adni. -

S: Igen? És mikor? — 
Qy: Látja barátom, hogy magára még 

ráfér a tanítás. Ha azt látjuk, hogy valamely 
paciens megrendelő levelét ugy írja alá, 
hogy: nagybirtokos, vagy: nyug. kúriai bíró 
özvegye, ebben az esetben kis tégelyt kül
dünk neki. 

S: De nekünk az már csaknem mindegy, 
lia kicsiny, ha nagy a tégely. A diferencia e 

aruyal-bioskop tulajdonosa, j kél legelj közölt nekünk alig 3 1 fillér: 
Gy: (bosszúsan) Óit, maga egy . . . ! 

Majdnem mondtam most valamit! — 
Ne legyen már olyan élhetetlen. Egy kis lo
gikával.az. idióta is tudja, hogy a tégely fe
lényi larrlalmával előbb kiürül, mint a nagy 
s akkor előbb kapunk újból egy 10 koronás 
megrendelést Érti-e már!? 

S: Bo—bocs—csá—nat. már nem is me
rem mondani, hogy é—értem. 

Gy: Tehát látom, hogy érti. Csak most 
már siessen vele, mert holnapután a megren
delések özöne fog elárasztani bennünket. Még 
valamit! A Kapidin külön, aranyos szegélyű 
szignaturával lesz ellátva. Most pedig sietek a 
kaszinóba. 

Gyógyszerész: Most ezt hagyjuk kihűlni 
s há megfagyott, földörzsöljük és tégelyekbe 
tesszük. " 

Segéd: Milyen kenőcs ez, főnök ur? 
Gy: Ez különlegesség, specialitás. 
S: És recipére expediáljuk? 
Gy: Fekete fenét A recipe ma már nem 

jövedelmez többel, mint 3—400 percentet. 
Ilyen csekély haszon mellett tönkre kell 
menni. Ez specialitás, érti ? Holnap már 
megjelenik az összes lapokban, hogy »i)rök-. 
élet.-hez címzett gyógytárunkban kapható 
liapidin gyógyít köszvényt, c«uzt, rheumát, 
ischiast, daganatokat, sebeket, bőrbetegsége
ket . r 

S: értein. De a Kapidin még sem lesz 
jó név. Rapid az égy szivattyus-kut gépezete. 

Gy: Nem tesz semmit, maga nem érti 
azt. Rapid és Rapidin két különböző fogalom. 
Én már elmélkedtem ezen. A közönség üiár 
ismeri a Kapidot és pedig jó oldaláról; tudja 
bogy gyors működésben rejlik az előnye. An
nál nagyobb tért fog hódítani a Rapidin, IS 
mért a szenvedő emberiség már előre is szen
tül fogja hinni a mi szerünk gyors gyógyító 
hatását. 

S: De ha jól sejtem, ez nem más, mint 
egyszerű kenőcs, unguenlum simplex. 

Gy: Nem tesz az semmit, azt a laikus 
nem tudja. . -

S: Blamirozni fogjuk magunkat vele. 
Gy: Ugyan kérem! Ne blatuirozza magát, 

domine uiédlcamenlórum! Látszik, hogy maga 
még igen tapasztalatlan a medicinális tudo
mányokban. 

. S :? ' .,- .•-
Gy." Igen, igen- kedves barátom, hiába 

nez rám olyan indignálódta. A tnagá diplo
mája nem ér egy hajitólát sem. Minden ta
pasztalt patikusnak tudnia kelj, hogy nem 
mintlig a gyógytaTfalmu szereknek van 
hatása és hogy a pillulae ex panem albo a 
legtöbb esetben heteiteket gyógyít; A hypo-
chondrikusok, a képzett betegek többnyire az 
ilyen szerektől gyógyulnak. Csak az. a fődo
log, hogy legyen valaki, aki beléjük szugge
rálja a szer csodatevő erejét. Ehhez a ke
nőcshöz ilyen orvos sem kell, már neve bi
zalmat kelt. Rapidin! Es még maga kifogást 
emel ellene ? Hisz ez nagyszerű idea, pom-

imrJent 
Gy: Dehogy is tud mindent A paciens i 

akkor sem gyógyul, ha az orvos 20— 30 kraj
cáros gyógyszert rendel neki. Éppen azért a | 
Rapidin ára kis tégelyekben 6 korona, nagy i 
tégelyekben pedig }0 korona lesz. 

S: Igen, tudom. ] Kicsiny: 6, nagy 10 í 
korona. 

Gy: De nem mindig ám, domine! Csak ; 
figyeljen rám s önből nálam még jó patikus 

UGRÓN GÁBOR lapvezár. 

MAGYAR NEMZET 
a legolcsóbb, függetlenségi 4 8 - a s n a p i l a p . 
Cikkeit írják: ügron Gábor, Ábrányi 
Enul, Dr. Halász Lajos orszgy. képviselj 

Szerkeszti: Lándor Tivadar. 

Egy évre 
Félévre 

ELŐFIZETÉSI ÁR: 
16 K Negyedévre 4 
8 

K 
Egy hóra 1'40 » 

Egyes szám ára 2 krajcár. 
Megrendelhető: SaSapest, VII., Miks«-tttc« 8. 
mindtra postahivatalnál é« lapslánuitilál. 

A s i k e r e s befőzés iconserválási t i t k a a 

WECK-uen 
r e j l i k . 

Geiitiier és 
#Rausth-eég 

BUDAPEST, VL, Andrássy-ut 8. 



31. szám .KEMENESALJA 2„ oldal. 

Mindennapi dolgok. 
A por izgatja a lélegző utak nyálka

hártyáiul, azaz izgatja az orr, száj, 
torok, gége,- légcső és tüdő nyálka-
tiártyá|át. A por káros hatása nagyban 
függ áttol, hogy a porszeincsc milyen 
alakú és milyen kemény; a . kemény, 
hegyes, vagy sokszögű, avagy szilánkos 
porszetncskék erösehben beleakadnak a 
jelzetr nyálkahártyákba s~íííiíit mecha-
nicai inger.gyanánt is szerepelnek, sértik, 
megsebesítik a nyákhártyákat s liuru-
tossá teszik. Ha valaki oly szerencsétlen 
helyzetbe kerül, hogy állandóan ki van 
lév'e a por behatásának, akkor azit le lö 
lélegző' utjai állandó hurut székhelyét 
képezik, az idült hurut pedig egyrészt 
megnehezíti a lélegzést és ez állal az 
illető-: mindig kevesebb oxygennel' dol
gozik,' másrészt csökkenti a tüdő nyál
kahártyájának, ellenálló képességét, meri 
azt részint liurütossá, részint sebessé 
alakította át, ennek következménye 
azután végeredményben az, hogy a lo
bos és svbes nyálkahártyák a legjobb 
terrénumát képezik a különféle kór- I 
csirák, legkivált a (üdővész csiráinak I 
letelepedésére. — Ártalmas a por be- ] 
lélegzése az állal is, hogy a tüdő léj, 

A fémek pora. az üveg. kö, • ke
mény Ja pora különösen ártalmasak a 
tüdőre, mert poraik kemények, hegye
sek Ártalmas a kender-por is. melynek 
ugyancsak hegyesek a szilánkjai. Leg
kevésbé sérli feliilelével a tüdőt a szén
por és liszt, ezek inkább tömegükkel 
ártalmasak. A szénbányászok és fiitők 

-tüdeje égészen fekete a lerakodott szén
portól. Percenként állag 20 belélegzést 
végezünk, igy poros légkörben percen
kint 20 jó adag port légzünk he, így 
dacára annak, hogy az orr sok port 
vissza tart. a tüdőbe mégis sok jut. 
Ezen néhány sorból is kitűnik. Ilpgy 
egyik legnagyobb közegészségügyi ér
dek a levegő por tartalmát minden 
eszközzel- é s móddal a minimumra 
csökkenteni, ezzel a tüdővész sokat 
emlegetett kérdése egy j ó • lépéssel 
megint előbbre Julira. 

H Í R E K : . ... 

Eljegyzés. Scheiber Kata kisasszonyt 
múlt vasárnap jegyezte el Oeszterrcícher Már
ton, a pápai Lőivenstein cég üzletvezetője.. 

Hymen. Csapó Jenő festőművész, Sin-
hóiyagoeskUtf eltömeszeli, ez, okból meg i ger Ignác helybeli mészáros tia, folyó hó U-éu 
van akadályozva az, hogy a levegő a j tartja esküvőjét Buda|.eslen a dohányutcai 
levegő-hólyagocskákba jusson,' e miatt i izr. templomban Galanlai Jusztinával, 
csökken a lélegzési felület, csökken Adótárgyalások. Az adótárgyalások fo 
megint az oxygen felvétel, minek -az-| kamatban vannak. A bizottság elén Dr. Káldy 
össz-szervezet vallja nagy kárát. 

nak a lehetőségét is. hogy a fiatal zenészek 
keresményüknek egy részét tehetségüknek, 
tudásuknak fejlesztésére, zenéi ismereteiknek 
gyarapítására [ordíthassák. Mert. hiszen ma 
már a cigányok, is belátják azt, hogy kotta-

* ismeret nélkül.'nem ' képesok " kielégíteni a 
nagyközönség zenei Ízlését; neic is zárkóznak 
el a tanulás elől. amelynek eredménye az, 
hogy ma"'mar legtöbbje'' löWié-'kevési&e 

"képzelt muzsikus, ha igy fognak haladni, 
akk'ir elérjük azt is,"hogy a fejnaturalisták~| 

* • - 1 ajanlatára a többség el is fogadta. csupán 
kora. akik ízléstelen dinamikai és .cirkuszi j Xájty .Sándor foglalt állást ellene s a lieves 

i Imre titkár elnökök A czelldöi'iölkiekre f. hó 
1 8. és 10-én kerül a sor. 
1 Rendörsegünk. A rendőrség ügye, mint 

halljuk, f. hó '21-én tartandó városi gyűlésen 
végre megoldást nyer.. Végre-valahára véget
vetnek a mai tarthatatlan állapotoknak. 

Iskolai ügyek. Az.ág. bitv. evangélikus 
egyház műit vasárnap látogatott gyűlést tar
tót, melynek tárgya az ujjotman építendő is
kola ügye volt. Az e célra vásárolt telek az 
újtelep, apácakolostor melletti részén van s' 
itt lesz felépítendő az. iskola megfelelő terv 
szerint^ Horváth testvérek, helybeli épitőmos-
terek. nyújtottak be megfelelő tervit es aján
latot és beható .vita utalt Ur. Mórit* Dénes 

produkciókkal mulattatják az. őket. kuriózum
ként ineghallgató^közünséget nemsokára lejár. 

Egyedül a jobbizlesü . közöniégnek áll 
módjában, hogy a graiiiophonkultusznak gálal 
vessenek és pedig akként hogy a zeneileg 
megtévelyedetteket megóvják attól, hogy a 
hangzatos reklámoknak felüljenek. 

A -graiuinuplw int- hagyjuk- meg eredeti 
rendeltetésének és céljának és mindjárt inas 
veteménnyel leszünk felőle. Ha arról van szó, 
hogy nagynevű énekesek hangját örökítsük 
meg, vagy hogy tudományos kutatások cél
jaira használjuk föl. például-. népdal vagy , 
J • ' . ' ^ w 1 es szerpentiniloliassal egi 
nagy jelentőségét el nem ismernünk. De mint 
hanyszcnkk a terjesztéséi, minden tőlünk 
telhető erővel és rendelkezésünkre álló esz
közzel meg kell gátolnunk, mert nemcsak 
hogy népünk zenei Ízlését rontja, de kenye
rüktől fosztja meg a magyar népzenének úgy
szólván egyedüli művelőit és terjesztőit 

Dr. Eőri Szabó Imre 

polémiában a terv drágaságával or umenfált. 
A szóharcban fegyvert' gyengének bizonyult 
Dr. Móritz amaz érveivel szemben, hogy a 
inai kor igényei modern iskolát követelnek 
s olyankor nem szabad fukarkodni, mikor 
csak alig számbavehető kiadástöbbletről van 
szó. .\ fiskális ur diadalmaskodott. Nagy Sán
dor .ellenben feljelentést jelentett be. 

Szegényalap javára. A mozi celldö
mölki előadása a helybeli szegényalap javára 
ÓT K 0Q fillért jövedelmezett. 

Mulatság. Ma este tartja nyári tánc
mulatságát kath. legényegyesület üfflr-a Korona 
szálló kerlhelyiségében világpostával, confetti 

szeruenündobással fflljjkjKvf,, A* 
mai -mulatság is fé

nyes sikerrel kecsegtet " ' - -
Villany-ügy A villanyvilágítás Ugye 

szépén halad a megvalósulás felé. A munká
latok rohamosan haladnak s kilátás van reá, 
hogy rövidesen befejezést nyer. 

, Gözmalomépités l'ék Lajos beledi lakos 
Rábakecskédfcn leendő gőzmalomépitésre kért 
telepengedélyt 

Tárgyalás a mészárosokkal. Július 
J hó 2S-án beideztettek mészárosaink, és hen

teseink a helybeli szolgabírósághoz, ahol velük 
tárgyalást tartottak a htisleszállilás ügyében. 
A. mészárosok kijelentettek, hogy a marhahús 
kilóját 52, « botjnaosét 70, a sertéshúsét 7-2 
es a zsírnak kilóját 84 krajcárért fogják mérni. 
Egyszersmind kijelentették, hogy a marhák 
és disznók árainak csökkenése esetében ennél 
is olc-óbban fogják áruikat mérni, 

TÍZ. Mult bo 29-én Ságon, a cigány-
negvedben tüz ütött ki. amit azonban sikerült 
csakhamar elfojtani. 

Felhívás a magankiadokhoz. A Széut-
István-Tarsulat a közeljövőben egy nagy hi
ányt igyekszik helyre pótolni: kath. tanítói 
könyvtárjegyzeket állit össze és ad ki. E-cél-
ból megkereste B hazai összes könyvkiadó
kat, akik készséggel bocsátották rendelkezé
sére alkalmasnak vélt kiadványaik egy-egy 
példányát. >A könyvlarjegyzek mennél telje
sebbé létele szempontjából most felkéri a 
magánkiadokat hogy könyveik egy-egy példá
nyát szíveskedjenek ingyenesen és lehetőleg 
haladéktalanul megküldeni á" Társulat igazga-
ságá i VIII. Szenlkirályi-u. 28rrchnére, ki azo
kat bírálatra" fogja kiadni s ha alkalmasak, 
az esetben az tlrsz. Kath. Tanügyi Tanács 
állal jóváhagyott hivatalos könyvtárjegyzékbe 
felvéteti és közrebocsátja. Ama magánkiadók 
részéről, kiknek könyvei a vSzent-István-Tár-
sulat bizományában vaunak, elegefidő egy le
velezőlapon küldött értesítés, hogy nevezett 
könyveik egy-egy példányát a fenti célból in
gyenesen bocsátják az igazgatóság rendelke
zésére. 

; Pályázat postagyakornoki állásra. 
A m. kir. p'osta-laviró es telefon igazgatósága 
nyolcvan gyakornokjeiÓIÜ állásra hirdet pá
lyázatot Ezen állásokra azon ifjak pályáz
hatnak, kik érettségi vizsgálattal rendelkez
nek es kik a tizennyolcadik evüket már be
töltötték. A folyamodványokat a már köz
szolgálatban áliók elöljáró hátóságuk, a köz
szolgálation nem állók pedig az illetékes fő
szolgabíró vagy polgármester utján" augusztus 
15-ig, a budapesti, kassai, kolozsvári, nagy-
váqadv "'pécsi, • jiozsonyi. soproni: temesvári 
vagy zágrábi posta- és láviró-igazgatósághoz 
nyújtsák be. • ^ 

Elszólás. 
— Heh szorgalmas feleséged van? 
— Hogy-hogy? 

. — Tegnap réggel-háromkor arra men
tein .és már az ablakban állt a porolóval. 

. - I I n ,;. . akkor én még a korcsmá
ban voltam. 

A bicska működésben. Xem mindenki 
egyforma rendeltetést tulajdonit a zsebkésnek. 
Az intelligens egyen evésre, ceruza hegyezésre 
stb. szokta használni, a duhaj legények pedig 
faragásra, tudniillik husfaragáshoz használják. 
Némelyikük már annyira mester a vivisectió 
művészetében, hogy "biztosabban kezeli, mint 
valamely orvosprofesszor az optrateurkést. A 

^emea^er^iU^ioz^tar tozó^ j j p ^ j p ^ j j ^ ^ p j j 'ÍÍÍI 

mert Zsömle Józsefet szóváltásból kifolyólag 
olyan álapős öperátio ala vették, hogy a sze
rencsétlen az eget már felülről nézi. 

A mozi. Ma van az. utolsó és bucsu- -
előadás. Délután 4, 7. 8 és 9 órakor négy 
előadás lesz- remek műsorral. A vállalat tu
lajdonosa mindenképen arra törekszik, hogy 
mai műsorával kellemes emléket hagyjon 
hátra a mozit kedvelő közönségben. 
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A posta- és távíró tisztviselők fizetés-
rendezete. Ai postások, helyzetük Javítás t 
kérő memorandumot ntiráigibtn nyújtották 
be a" kereskedelmi minisztériumba. Mint éjue-
sillQnk, e memorandum illetékes helyen a 
legméKányosabb elbánásban részesül. A ke
reskedelemügyi minisztériumban már most 
dolgoznak auia szanütásokojt, hogy a postások 
fizetésének - emelése mily, .terheket jelentene 
Alapul a vasutasok nem régiben fölemelnna-
gasabb fizetését és illetményét vették, ami 
azt jelenti, hogy a postások - is ; ugyanolyan 
fizetést kapnának, mint :imst a vasutasok, Ez 
a fizetési többlet körülbelül .V millió koronát 

• tenne ki, amely összegről már előreláthatólag 
az 1909. évi költségvetés keretében fog gon
doskodás törtenni. A--tervezetek szerint, a 
vasutasok most elvezett fizetésnek megadása 
esetén is élvezetében maradnának a szokásos 
évi járuléknak, amely azonban a magasabb 

• terhek és kiadások esetén- természetesén 
csökkenui fog. Az Ügy jelenleg is tárgyalás' 
alatt áll, de még a jövő évi költségvetés meg-
állapilása elölt döntés log történni benne. 

Alkalmazást nyer egy fiatal ember 
Misztrik I . . bioskop szinház vállalkozónál, ked
vező fizetési felteleiek mellett. Akiknek kedvük 
van a társulattál.utazni és az üzlethez tartozó 
mindenféle munkát végezni, jelentkezzenek 
hétfőn estig « vállalat tulajdonosánál. Asztalos 
vagy festő iparossegéd előnyben részesül. 

Megszüntetik a közbirtokosságot. Az 
igazságügy-minisztérium jelenleg azzal a terv
vel foglalkozik, hogy a közbirtokossági, volt 
úrbéres és a hasonló jellegű erdő, legelő és 
bányakö.-ségekberr-revő osztatlan' illetőségek 
vagy arányjogok összevásárlásánál előforduló 
visszaélések miatt eme közösségek jogviszo-
uyail a törvényhozás utján,'..uj jogalapon ren-
rendezi. Emiatt a napokban a miniszter ren
deletet intézett valamennyi törvényhatósághoz; 
hogy a területén levő birtökközösségekke 
jirassák össze és azok viszonyairól tegyenet 
elentést. ' • 

Cimbalmozni tanulóknak Boros János 
cimbalmos saját cimbalmán díjtalanul ad 
próbákat . •,. 

Vendéglősök, korcsmárosok, kávésok, 
akik megbízható és ügyes pincéit akarnak 
üzletükbe fogadni, azok forduljanak a .Győri 
l'i.iCér-Egylet« ingyenes elhelyező irodájához. 
Győr, Arany János-utca, 22. sz. 

érzést keltett bennem és elengedhetet
len kötelességet vélek teljesíteni akkor, 
midiin a támogatásért a nagyérdemii 
közönségnek köszönetet mondok. Ké- , 
rem tartsanak meg jóemlékezetükben 

Tisztelettel 

NYILTTÉR. 
(E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget 

nem vállal.) 

Celldömölk város közönségéhez ! 
Huzainosb ideig való itt tartózko

dásom alatt kellemesen tapasztaltain, 
hogy a város.- nagyérdemű közönsége 

mat támogatta.. A meleg érdeklődés en
gem nagy hálára kötelezett s ennek 
mindenkor az által adtam kifejezést, 
hogy iparkodtam estéimet a nagykö
zönség számára minél élvezetesebbé 
tenni. Az a tudat, hogy hálámnak ez 
a megnyilvánulása sikerre talált, jóleső 

A csodaszer. 
A" .Kemenesalja* számara irta: Csnrak. 

Történik egy gyógyszertári laboratóriumban. 

Szentélyek: Gyógyszerész és segédje. 
Gyógyszerész: Most ezt hagyjuk kihűlni 

s ha megfagyott, feldörzsöljuk és tégelyekbe 
tesszük. 

Segéd: Milyen kenőcs ez, főnök ur? 
Gy: Ez különlegesség, specialitás. 
S: Es recipére_expediáljuk ? 
Gy: Fekete fenét A recipe ma már nem 

jövedelmez többet, mint :i—-400 percentet. 
Ilyen csekély haszon mellett tönkre kell 
menni. Ez specialitás, ér t i? Holnap már 
megjelenik az összes lapokban, hogy >Örök-
élet«-hez címzett gyógylárunkbán kapható 
Rapidin gyógyít köszvényt, c«uzt, rheumát, 
ischiast, daganatokat, sebekel, bőrbetegsége
ket-, .. ,.'.•'-_'-• 

S: értént. De a Rapidin még serii lesz 
jó név. Rapid az egy szivattyus-kut gépezete. 

GytNem tesz semmit, maga nem érti 
azt. Rapid és Rapidin két különböző fogalom. 
Én már elmélkedtem ezen. A közönség" már 
ismeri a Rapidot es pedig jó oldaláról; tudja 
hogy gyors működésben rejjik az előnye. JKn-
nál nagyobb tért fog hódítani a Rapidin, 
mert a szenvedő'emberiség már előre is szen
tül fogja hinni a mi szerünk gyors gyógyító 
hatását 

S: De ha jól sejtem, ez nem más, mint 
egyszerű kenőcs, unguentum simplex. 

Gy: Nem tesz áz semmit, azt a laikus 
nem tudja. '•-'' - _ 

S: Blamirozni fogjuk magunkat vele. 
: Gy: Ugyan kérem! Ne blamirozzo" magát 

domine medicamentörum! Látszik, bogy maga 
még igen tapasztalatlan a medicinális tudo
mányokban. 

S: ? . 
Gy: Igen, igen ^kétíves barátom, Idába 

nez rám olyan indignálódva A maga diplo
mája nem ér egy hajitólát sem. Minden' ta
pasztalt patikusnak tudnia kell. hogy nem 
mindig a gyogytartabnu szereknek vau 
hatása es Tiögy a pillulae ex panem albo a 
UgtObb eselbtMi.Jwtegeket gyógyít. ^ | ,yp, K 

chotidrikusok, a képzelt' betegek többnyire az 
ilyen szereklől gyógyulnak. Csak az a fődo
log, hogy legyen valaki, aki beléjük szugge
rálja a szer csodatevő erejét. Ehhez a ke
nőcshöz ilyen orvos sem kell, már neve bi
zalmat kelt. Rapidin! És még maga' kifogást." 

lehet Néha-és igen sok esetben a .kicsit is 
lehet 10 koronáért adni, 

S: Igen? És mikor? 
Gy: Látja barátom, bogy magára mén 

ráfér a tanítás. Ha azt látjuk, hogy valamely . 
^paciens megrendelő levéléi ugy írja alá, 
liógy: nagybirtokos, vagy: nyűg, kúriái bíró 
özvegye, ebben az esetben kis tégelyt kül
dünk neki. 

S: De nekünk az már csaknem mindegy, 
ha kicsiny, ha nagy a tégely.. A diferencia e 
kél tégely között nekünk alig 3—4 fillér. 

Gy: (bosszúsan; Oh, maga egy . . . ! 
Majdnem mondtam most valamit! — 
Ne legyen már olyan élhetetlen. Egy kis lo
gikával az idióta is tudja, bogy a tégely fe
lényi tarrtalmával előbb kiürül, mint a nagy 
s akkor előbb kapunk újból egy 10 koronás 
megrendelést Érli-e már! ? 

S: Bt)—bocs—csá—nal, már nem is me
rem mondani, hogy é—értem. 

Gy: Tehát látom; hogy érti. C-ak most 
már siessen vele, mert holnapután a megren
delések özöne fog elárasztani bennünket Még 
valamit! A Rapidin külön, aranyos szegélyű 
szignatürával lesz ellátva. Most pedig sietek a 
kaszinóba. 

pás, remek. 
-S: Köszönöm, tudok mindént.. 
Gy: Dehogy is tud' mindent A paciens 

akkor"sem gyógyul, ha az orvos 20— 30kráj-
cáros gyógyszert rendel neki. Éppen azért a 
Rapidin ára kis tégelyekben 6 korona, nagy 
tégelyekben pedig 10 korona lesz. 

S: Igen, tudom. Kicsiny: 0, nagy 10 
korona. 

Gy: De nem mindig ám, domine! Csak 
figyeljen rám s önből nálam még jó patikus 

UGR0N GÁBOR lapvezér. 

MAGYAR NEMZET 
a legolcsóbb, függetlenségi 4 8 - a s n a p i l a p . 
Cikkeit írják: Ugrón Gábor, Ábrányi 
Emil, Dr. Halász Lajos orezgy. képviselő 
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Félévre 8 
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Állandóan nagy raktár czukorkákban és süteményekben. 

A hölgyközönség figyelmébe! 

Hói ás gyermekkalapok, kész kézimunkák, 
ezekhez szükséges anyagok. Női blusko 
és aljak' Kalapok átalakítása elfogadtatik 

Újhegyi Mihálynénál 
PÁPA, Kossuth Lajos-utca 68 sz. 

AZ „ÜSTÖKÖS" 
• legjobb magyar vicclap. 

Hetenkint 30 oldal, színes képek. 

o o Előfizetés o o 
'Félévre (jul.—decz.l 
.8 kor, negyedévre 
íjul.—okt) 3 korona. 

Aki a félévi előfizetést most 
küldi, ingyon kapja az 1907. 
évi teljes bekötött évfo
lyamot. (700 oldal vicc, 

kép, stb.) 

Utalványczim: 
Üstökös Bpest, V, Szabads. tér i t . 

J ^ É P I T É S I I R O D A T ^ J 
Tisztelettel van szerencsénk a n. é. építtető közönség becses 

tudomására hozni, hogy-

i w Celldömölkön, Sági-ntca 99. szám alatt 
(MERKL-FELE HAZ) 

építési irodát és Vállalatot 
létesítettünk. -

Elvállaljuk ugy helyben, mint vidéken, bármily mérera "modern 
lak- és bérházak, gazdasági épületek stb. tervezését, költségve
tések készítését, valamint ezek természetben való kivitelét; továbbá 
átalakítások, tatarozásoknak a leggondosabban való elkészítését, me
lyeknek pontos és szakszerű kiviteléért, ezen a téren hosszas 
időn át szerzett tapasztalataink kezeskednek. 

Amidón legfőbb törekvésünk oda irányul, hogy a legkényesbe 
igényeknek is megfelelhessünk, — magunkat a nagybecsű építtető 
közönség szíves pártfogásába" ajánlva, maradtunk 

Az est valóban csodás volt, 
de ma megint bűnhődni™ kell. Xeni 

tudok mára szabadban dözni a nél
kül, hogy este ne köhögnék, nem al
szom, bágyadt vagyok több napon á t 
— De kedves Nagysád, miéit nem vesz 
• Fay«-féle valód Sodeni • á-ványpaszlil-
lát? Ajánlom, hogy egy-keuflt szopog-
tasson el, mig kint ül. aztán este le
fekvés elOtt még egyet vagy kettőt és 
meglátja, nem kínozza többet a köhö
gés és pompásan fog aludni. • Fay va
lódi Sodenije 1 K 25" fért minden 

ógy szert árba n, drogériában és ásv án y-
^S* vizkereskédesben kapható. 

Vezérképviselöség Austtria-ilagyarorazág 
számára: 

Gnntzert fk. W., Wien IV 1., Grosse Neu-
Gasse 27. 

Két ügyes, fiu, tanulóul 

Cím á kiadóhivatalban. • • 

» 9 V 

kiváló tisztelettet 

Horváth Testvérek 
köm. mesterek, építési vállalkozók. 

I 

A tisztelt háziasszonyoknak 
l e g m e l e g e b b e n ajánljuk a 

valódi r F r a n c k : kávé-pótlékot 
. m i n t l e g j o b b p ó t k i v é t , 

belföldi nyersanyagból g y á r t v a 

F r a n c k Henr. fiai 
honi gyárában 

K a s s á n . 

R A C Z G Y U L A 
épfilet és biitorasxtalos 

Cefldömölk (a Wíaragőval szemben). 

-Elvállal mindenféle asztalos munkát 
s azt a legszolidabb kivitelben jutányos 
áron kóSzití Jarit lasokat • v a r s á n é s pontosan eszkgzH 

Nyomatott Dinkgreve Nándor könyvnyomdájában Celldömölkön 


