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Október hatodikán. 

Irta: IIlYé« Bálint, orsz. képrisolö. 

Nincsen olyan drága földe 
A hazának, 
Melyet ugy megszentelt vón' a 
Honti bána t ; " 
Mint azt, ott a marosmenti 
Sik határon, 
Hol alussza gyászos álmát 
Az aradi tizenhárom! 

Szomorú nap . . . feketébe, 
Gyászba vonva, 
A hol az a szörnyű éjjel 
Rajuk omla! 
De belőle piros hajnal 
Fénye támadt : 
Szabadsága dicsősége 
A letiprott szent hazának 

Záporeső hull a sirra 
Tán az égből? 
Nem, hanem a magyar nemzet 
Hű sziTéből! 
Oda megy ma e hazának 
Fia, lánya; 
S leborul a tizenhárom 
Vértanúnak sirhalmára ! . . 

Egy imát mond az egész hon, 
Őket altija, 
Hogy haláluk fényt árasztott 
Szent hazánkra; 
S kérve Istent, hogy a dicsők 
Bitófája 
Legyen a jog és szabadság 
Örök fénylő Golgotája! 

Kilátás a télre. 
Az a szomorú kilátás van a télre, hogy 

a pauperizmus ijesztőbb mérveket fog ölteni. 
Tudjuk, hogy némely vidéken a buza gyengén 
adott Az arató rész nem igen sokat juttatott 
a munkás ember kis kamarájába, eladóra 
alig jut belőle és ha mindjárt ősszel neki 
esünk a késznek, még újra vidul a határ, 
bizony sok gondteljes nap virrad a magyar 
munkásra. Ebben a helyzetben még inkább 

| meg kell gondolnunk, hogy a mezei mun
kásnak a teli keresetre • való alkalmat meg 
kell okvetlen adnunk. Mivel adhatjuk ezt meg 
jobban, mint a gardasági házi-iparral. Körül
belül 100,000 már átoknak ttáma, akik 
Magyarországon háti-iparral foglalkoznak, 

j vagyis nyirfaseprűt kötnek, gyékényt fonnak, 
lalicskat. kasza-kapa nyelet faragnak, szóval 
odahaza kis tudománnyal, de nagy igyekezettel 

és szorgalommal napról-napra az élelmiszert 
megszerzik. Hogy a mezőgazdasági háziipar 
nem aféle csipp-csepp dolog, kitűnik abból, 
hogy Dorozsman a gyékényfonók szövetkeze
tében 300,000 korona volt a forgalom. Pedig 
még itthon csak a kezdet kezdetén vagyunk. 
Hiszen például Swajzban a kopár óriás ha-
gyek országában, ahol nem terem buza egy 
szem se, a nep mégis igen jól él. Jólétét ko» 
szőnheti a téli iparűzésnek. Az a sok un 
gyerek, aki karácsony tájt babát, lovat, ko
csit és eféle játékszert kap a fenyögalyas ka
rácsonyfa alatt, — azt a swajzi házi-iparosok 
eszkábálták össze. Néhol az órakerekeket 
csiszolják, másutt a művirágokat készítik, 
vagy a képkereteket vésik, ott mindenütt vas
tag füst csavarodik föl a házak kéményén és 
bizony a tűzhelyen tyukleves fő, pedig Nagy 
Frigyes a híres porosz király nem kívánt 
egyebet népeinek jólétére, minthogy minden 
alattvalójának legalább vasárnap tyúk főjjön 
a fazekában. 

A népjólétnek ezt a fokát elérték a 
háziiparral. Mert hiszen ennek nagyon is sok 
előnye van. Egyik előnye az, hogy nem kell 
hozzá tőke, ellehet kezdeni pénz nélkül. A 
másik, hogy a földművelésügyi minisztérium 
küld akármely faluba tanító-mestert, a hol 
a munkásság sorakozik, hogy ö télen vala
mely háziipart akar elsajátítani. A harmadik 

A levegő hűse. 
Irta: Jalias. 

. Amióta egyik fővárosi napilap kötelé
kébe tartozom s mint hozzáértő, én bírálom 
el a beküldött teknikai cikkeket, rengeteg 
kellemetlenséget okoztak nekem az úgyneve
zett föltalálok. Hiába minden kifogás, hogy 
most nem érek rá, jöjjenek máskor, el nem 
mozdulnak az ember nyakáról addig, amíg 
végig nem hallgatjuk őket s át nem vizsgál
juk primitív rajzaikat 

A legtöbb baj természetesen azokkal a 
fantasztákkal van, a kik a repülőgépet talál
ták k i Valamenyi tud repülni a — papiro
son, jobban, mint akár Blériot Legalább száz 
magyarnak mondtam szemébe az igazságot, 
de nem hitte el. Akadt köztük olyan erősza
kos föltaláló is, aki régre elérte célját, mert 
— repült, a szerkesztőiégi szolgák jóvol
tából. 

Az idén nyár elején végre annyira ül
döztek a feltalálók, hogy szabadságot kértem 

s hogy a sok bolondos terv helyett igazi re
pülőgépekben gyönyörködhessem, elutaztam 
hosszabb tanulmányútra Franciaországba. 

Két hetet azzal töltöttem, hogy a kü
lönféle rendszerű aeroplánokat tanulmányoz
tam. Valamennyit láttam fölszállam. Csodá
lattal töltölt el a sok repülőgép, mint a tek
nikai tudás legmodernebb produktuma. A 
szeretetreméltó, barátságos aviatikusok készsé
gcsen szolgáltak magyarázattal, sőt Karmán 
egy ízben fölvitt magával. Bárcsak tétlenségre 
késztetett utas voltam, mégis a levegő urá
nak éreztem magam. Az első percekben ér
zett szorongást fölváltotta a biztosság tudata. 
És valami kimondhatatlan gyönyörűség fogott 
el. Olyanféle, a mit álmában szokott érezni 
az ember, a mikor megnyergelve a felhőt, 
végigszánt az égen. 

Éppen abban as időben, amikor Fran
ciaországban időztem, nagy volt a vetélkedés, 
ki nyeri el a pálmát a La Manche-cm tornán 
való átrepülésseL Calais közelében több avia
tikus gyakorlatozott l.atham, Lambert gróf 

és Blériot. Napok, órák kérdése volt, melyik 
indul el előbb veszedelmes u t ján . 

Odautaztam. Éppen jókor. Egy sereg 
külföldi kollegával fúvattuk magunkat a sar-
gattei fokou a dühöngő széllel. Kitartottunk. 
Sohasem felejtem el azt a nagyszerű pillana
tot, a mikor végre elsőnek Lat ham merészen 
nekivágott a tengernek ügy röpült mint valami 
óriás madár, a mely kiterjesztett szám y n y al szeli 
a levegőeget Izgatott percek multak el. 
Sikerült-e, nem-e? Mintha csak testvérünk 
indult volna csatába, szívszorongva Iestük 
Doverből a dróttalan távírón a hírt, odaérke
zett-e Latnam? Végre megjött a balsikerről 
szóló jelentés: Latham a tengerbe zuhant, de 
őt magát megmentették. 

Latham legveszedelmesebb vetélytársa, 
Blériot élénken sajnálta bajtársa kudarcát, a 
mi arra vau, hogy nem olyan hőse a tudo
mánynak, mint például Peary, aki egy ka
nál vízben megfojtaná CookoL 

. Jelen voltam, a mikor Blériot megkez
dette korszakot alkotó útját a La Manche-
esatornán á t Szinte bizonyos voltam sikeré-

— l 

Tory-téglagyárban, Celldömölkön 
"ig^ 1000 drb. tégla 16 forint. 
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nagy előnye pedig az, hogy-majdnem minden 
vidéken l természet jóformán ingyen nyujlja 
a háziiparnak való nyers anyagól. Okos em
ber természetesen a liáznparnak azt a fajtá
ját választja, a melynek nyers anyaga a keze 
ügyében van. A hol erdő van ott a fafaragás 
haziiparának kell természetszerűleg elterjed
nie. VizOntötte területeken a nád, gyékény, 
sásfonás ipara fog virágzani. A hol szalmát 
kaphatunk vagy kukorica csuhét. ott ezekét 
fogjuk feldolgozni. A fő az, hogy a mit dol
gozunk, azért pénzt ne adjunk. 

Most, mikor Magyarországon a gyümölcs 
és szőlőtermelés olyan dicsérendő lendületnek 
örvend, most persze, hogy legjobb lesz gyü
mölcs- és szölőszállitó kosarakat kötni, fci 
itt a falu érdemes bírájához, elöljáróságához 
szólink. A földmivelésügyi minisztérium a 
községnek^ ingyen ad annyi nemes fűzfa dug
ványt, amennyit a község akar. Azonfelül 
mindenhol megmunkálására-H»)ldaBk*nt_lUj-
korona segítséget is ad a földmivelésügyi mi 
niszter. Azért adja ezt, hogy termeltetvén a 
faluban valamely eddig értéktelen sovány föl
dön a nemes fűzvesszöl. a nép ráadhassa 
magát a fűzfa-vessző fonására, szőlő- és gyü
mölcs szállító, nemkülönben baromfi szállító 
kosarak készítésére, amelyekből elég furcsa, 
hogy Oalicziából millió darabokra valót ho
zunk minden esztendőben Magyarországba. 
Pedig készíthetné ezt a nép, csak akarat keli 
hozzá. 

De hogyan fogjuk meg a dolgot? Igen 
egyszerűen. A ki ezt a magyar néphez való 
igaz hajlaudosággal irotl sorokat elolvasta, 
irjon egy pár kérő szót a földmivelésügyi 
minisztérium háziipari megbízottjának Bu
dapestre és ebben kérje meg a megbízott 
urat, hogy tanítómester, háziipari elömunkás 

küldessék ki. Minél többen kívánják, egy fa 
luban. a tanítómestert, annál bizonyosabban 
ingyen megkapják. Akkor aztán a téleu is 
lesz a népnek keresete és ha szorgalom 
igyekezet társul a jószándékkal. rövid időn 
belül megalakulhat az értékesítő és termelő 
h ziipan szövetkezet, mely ötven vidéki falun 
és városban egyszerre veget vetett a munká
sok téli ínségének. 

Meleg indulattal ajánljuk soraink ko
moly megszivlelését a nep minden barátjá
nak neveimébe! -

H o r t o b á g y o n . 
(Ballá Miklósnak, a fiatalabb költői nem

zedék egyik jelesebb képviselője verseiből.) 

Hortobágyi csárda mellett gyorsan száguld a 
| vonat, 

Hortobágyi csárda kutján nem itatnak már 
i lovat. 

Pusztabiró a ménestől nem huzZa már a 
[vámot, 

Nem mutat mar a délibáb Hortobágyon ka-
| rámol. 

Hortobágyi uagyivóból kihullik a muzsika. 
Miderben ül a söntésben csaplár lánya: Zsu-

. [zsika; 
Nemet néitát huz a cigány, a vendég sört 

| iddogál, 
Zsuzsikának cilinderes jogászgyerek kurizál. 

Künn a mezőt vetés alá szántogatja (el a 
[nép; 

Nem tudom én, olyan furcsa, furcsa nekem 
_ |ez a kép. 

Ugy szeretnék sírni, sírni, elsiratni valamit, 
Tán bizony a Sobri Jóska fakó lova nyomait. . . 

ről. a mikor láttam, hogy ez a vasidegzelü 
ember milyen méltóságosan szállt föl, akár a 
kiröpített nyil, oly egyeneneseu röpült a szem
ben levő part felé. A mikor azután megkap
tuk a távirati hírt. leírhatatlan lelkesedés vett 
erőt a jelenvolt intemationális érdeklődő tö
megen. Ha abban a pillanatban olt termett 
volna köztünk Blériot, nem hiszem, hogy meg 
ne lincseltük volna csupa szeretetből, csókkal 
és öleléssel. 

Blériot lett ettől kezdve a levegő igazi 
hőse és hogy nem a szerencsés véletlen foly
tán jutott az a v i a i i k u s o k élére, bizonyltja to
vábbi sikere. Az augusztus végén tartott 
rheimsi repülő-versenyre is elkísértem Blé
r io t 

Mielőtt azonban beszámolnék rheimsi 
sikeréről, elmondok egy epizódot ami ak
kor játszódott le, a mikor Blériot a londoni 
lelkes fogadás után visszatért Parisba. Ami
kor a miniszteri üdvözlésen és vagy ezer ba
ráti kézfogáson átesett, egy elegáns kis 
ember fogta karon. Mellettük álltam és hal
lottam párbeszédüket. 

— Charles Müller vagyok és gratulálok. 
— Louis Blériot. Mi tetszik? 
— Itt melegében meg kell ígérnie, hogy. 

az ősszel eljön Budapestre a monoplánjával. 
Blériot jót nevetett az ajánlaton és jó

kedvében megígérte MOllernek, az ügyes im-
prezáriónak, hogy fölszáll Buda pesten. 

Ezt a hevenyében tett igéretét be is 
váltja, mert október 17-errBudapesten fölszáll. 

Kbeimsban is Blériot volt a nap bőse 
Több versenyen az első dijakon osztozkodott 
Curuss-szal, Lalham-mal, a szerencsétlen vé
get ért Lelebvre-vel, Farmannal, Paulhannal. 
Minden nap olt láthatta a százezernyi kö-. 
zönség a levegőben, a mini. a feje fölött szé
dítő sebességgel röpködött. Az űtofso iiapöiT 
egy kis baleset érte, a mi nagyon megrendí
tette a közönséget. Nem a motorjának esett 
hibája, hanem szinte önfeláldozásnak tulajdo
nitható a balesete. Ugyanis Rougier olyan 
ügyetlenül kormányozta a repülőgépét, hogy 
egyenesen nekivitte Blériot monoplánjának. 
Egy pillanat és megtörténik az első összeüt
közés a levegőben. De Blériot semhogy egy 
bajtársát elgázolja, hirtelen megszüntette a 
motor járását és szinte merőlegesen csapó
dott le a földre. Ezzel a bravúrjával ugyan 
a maga életét tette, kockára, de megmentette 
társáét. Blériot repülőgépe Osszezuzódott é s , 
ő maga is megsebesült Az a viharos ováció, 
a melyben részesült, gyógyító ir volt a se
bére. 

Rheimsből hazatértem. Elutazásom előtt 
Blériot biztosított róla, hogy szívesen jön 
Budapestre. 

— Vasúton jön, vagy a repülőgépen ? 
—•kérdeztem-tőle. 

Egyelőre még a gyorsvonatot hasz
nálom, de hiszem, nincs messze az az idő, a 
mikor Parisból Budapestre már a levegőben 
tesszük meg az utat Au revoir! 

Olyan tárgy, amelyről mindig le
het és kell is beszélni Mindenkit érde
kel a palotákban is, a kunyhókban. 
Mert behatol mindenhová Éppen nem 
helyeselhető, hogy a műveltebb osztály
nak körében sem mindenütt fektetnek 
kellő súlyt az irodalomra, már amennyi
ben ezen a téren szintén különbséget 
kell tennünk, akár csak a gombák kö
zött. Lapunk is foglalkozott már vele 
s nem egyszer mutattunk rá azokra a 
szellemi mérges gombákra, amelyek 
társadalmunk egyes rétegeiben nagy 
erkölcsi pusztítás okozói s amelyek ellen 
a harcot fölvenni minden igaz hazafinak 
és honleánynak kötelessége. Nem kisebb 
ember, mint Tlialv Kálmán nyilatkozott 
nem régen a pozsonyi irodalmi körben, 
megérdemli, hogy tanulságot merítsünk 
beszédéből. 

Napjainkban minden egyesület fog
lalkozik a helyzettel. Nekünk is kell. 
Nem a politikai helyzettel, hanem társa
dalmi és irodalmi kérdésekkel, melynek 
terére a politika szintén áthat. Es ezen 
a két téren aggodalmat keltű tünete
teket látunk. Az irodalomban, a hírlap
irodalomban az egész teret abszorbeálta 
magának. A legidőhLkelofővárosi könyv
kiadók szomorú adatokat tártak elénk. 
A komoly könyvet olvasó közönség 
száma annyira csökkent, hogy a kiadó
tulajdonosnak a komoly vállalkozásoknál 
deficittel kell számolnia! Annál népsze
rűbb a pornografikus irodalom, mely
nek terjedése ellen a kereskedelemügyi 
miniszter is kénytelen volt rendeletet ki
adni s az állomásokon való eladást ezek
nek az > irodalmi c termékeknek meg
ül tant " ~ 1 —"——-

A közönség inzlése frivol irányba 
terelődött, ugy hogy már egész kis va
súti irodalom fejlődött ki, melynek ter
mékei egy-egy utazásra szórakozást 
nyújtsanak. 

A pikáns és pornografikus iroda
lom aranykorát éli, noha efemer becse 
van. Ez az irány átterelődött a színpadra 
is. A komoly irányba való visszaterelés-* 
nek minden tekintetben megérkezett már 
az ideje. Tisztelet a kivételnek, de rész
ben a hírlapok is okozói, hogy a kö
zönség visszadobja a komoly olvasmányt. 
Ilyen kivétel például a fővárosban a 
Budapesti Hírlap és még néhány nspi-
é8 hetilap és folyóirat, amelyek maga
sabb irodalmi nívóra törekszenek. De 
vannak Budapesten nagy lapok, amelyek 
az irodalmi rovatol teljesen kiküszöböl
ték, a tudományos és irodalmi táreuls-
tok gyűléseiről meg sem emlékeznek s 
a közönséget teljesen elszoktatták a ko-
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i i iu lwil . i l olvasástól. A fővárosból ezer-
íyi ezer példányokban kerülnek a szen
zációs, öblös hangú lapok a vidék 
piacára és Celldömölkön is tapasztalható, 
mily mohó kívánság- és kíváncsisággal 
lesi-várja közönségünknek egy nagy ré
sze' azokat a lapokat, amelyekben 
.tisztességes irodalom- soha helyet nem 
foglal, hanem nagy hó-hóval traktálják 
az érdekes, a pikáns, a megrázó és 
szörnyűséges dolgokat, eseményeket, 
eseteket é s — hazugságokát. 

Mikor ilyen helyzettel állunk szem
ben, nekünk is keresnünk kell az orvos
lás módját a komoly irodalom kulti
válását: A bajon okkal-móddal lehet 
segíteni könyvtarak felállítása es lölol-
vasások által. Igenis igy lehet kultiválni 
a komolyabb irodalmi termékeket. Ámde 
akkor ne oszoljék a celldömölki közönség 
se fölösleges számú osztályokra; ne akar
janak egyesek se kínai falakat fölállítani, 
— de persze kívánatos, sót szükséges, 
hogy az irodalom régi szeretete csillan
jon föl közöttünk, hogy az elhanyagolt 
irodalmi stílus is ismét magasabb nívóra 
emelkedjék. Tlialy Kálmán azt mondja, 
noha azt mi is régóta jól tudjuk, hogy 
a társadalom terén ugyanazok a bajok 
mutatkoznak. 

Társadalmunkon végignézve, ijesztő 
széttagoltságot veszünk észre. A társa
dalom már nem birja el a sok egyesü
letet, melyek mind tengődnek s melye
ket az emberi hiúság, egyesek szerep
lési vágya hoz létre. 

Ezt a széttagoltságot kell lehetőleg 
megszüntetni; oly kis városban, mint 
Celldömölk is, az erőket kell tömöríteni. 
Ámde akkor előbb értsük meg egymástl 

H Í R E K . 
A király nevenapján, holnap délelőtt 

U órakor a helybeli apátsági templomban ün
nepélyes istentisztelet lesz, melyre a hivata
lok, hatóságok is meghívást kaptak. 

Október '6-dika. E napon ezelőtt hat
van évvel a hazában szerteszét ez a rémüle 
tes szó hangzott: .Pulver und Blei !• Aradon 
a tizenhárom hői tábornok, kik annyi dicső 
csatában oly sok győzelmet, arattak s szerez
tek maguknak hírnevet, egyszerre szenvedtek 
hősi halált. A nemzet eliszonyodott — Pes
ten az Újépületben ugyancsak e napon lett 
valóságos áldozata a zsarnoki brutalitásnak 
Gróf Ballt/hány Lajos. Miniszter elnök volt, 
kinevezve a törvényes formák szerint. Sem 
nem harcolt, sem nem lázított, mégis agyon
lövették. — 

Vasutasok országos árvaháza. A vas
utasoknak Magyarországban fennálló legna
gyobb szövetsége, a Vasutas Szövetség, 

minden erejéből egy rendkívül-nemes cél 
megvalósításán fáradozik. Nem kevesebbről 
van szó, minthogy a vasutasok árvái számára 
egy gyermekmenhely létesüljön, mely ma
gába fogadja azokat a szerencsétleneket, kik
nek szüleit a közönség érdekében teljesített 
terhes, életveszélyes szolgálat idő előtt dön
tött sirba. A vasutasok országos szövetsége meg
alakulása óta szüntelen gyűjti a könyörado
mányokat a » Vasutasok- Országos A rvahaza « 
felépítésére s gyűjtése eredményekép már is 
10 vasutas árvát neveltetett a saját kölségén. 
De mi azokhoz a gyakori balesetekhez képest, 
melyekben annyi és annyi vasutas gyermek 
jut árvaságra. A halál okozta veszteséget, 
fájdalmat akarja enyhíteni a megalakult orszá
gos hölgybizottság elnöke, Batthyány Tivadarné 
grófnő, amikor a vasutasok özvegyei és árvái 
neveben fordul az ország minden rendű és 
rangtKembereihez, szegényhez és gazdaghoz, 
hogy tehetségéhez képest áldozzék filléreivel 
a nemes célra. A vasutas szövetség celldö
mölki kerületében szintén alakult egy I I I 
tagot számláló hölgybizöttság, mely a va
sutasuk árváinak ügyét magáévá tette és zárt 
perselyekben 30-án és e hó 1-én gyűjtést 
indított. A gyűjtés eredménye mindössze 358 
korona. Bizony nem sok. Több is lehetett 
volna akkor, ha e nemes célért úriasszonyok 
és felnőtt leányok is tudtak volna lelkesedni. 
Másrészt az adakozók sem bizonyultak va
lami jószivüeknek. Volt pl. úrinő, kinek szin
tén van egy vasutas fia, a gyűjtő leánykákat 
ridegen elutasította magától; sokan pedig 
• az adakozzunk - filléreinkkel, jelszavakat 
betüszerint értelmezve, a legkisebb pénzdara
bokat dobták a perselybe. Erre nézve jel
lemző, hogy mintegy 30 koronát kitevő egy-
filléres gyűlt össze. 

Oj városi é s megyei címtár jelenik 
meg Kassán a .Kassai Hírlap, politikai napi
lap kiadásában, amely tartalmazni fogja 
Kassa szabad kir. varos és Abauj-Torna 
vármegye fejlődő kereskedelmének, ip. rának, 
a város és vármegye közigazgatásának min
den mozzanatát és útmutatóul fog szolgálni 
mindazoknak, akik érdeklődéssel kisérik egy 
fejlődő kulturvárosnak kereskedelmi és ipari 
mozgalmát A könyv kb. 400 oldal terjede
lemben fog megjelenni és tartalmazni fogja a 
város és vármegyében élő minden embernek 
nevét, foglalkozását, lakását, a város és vár
megye összes hivatalait, intézeteit, gyárait 
stb., stb. A munka ára 6 kor. és megrendel
hető a .Kassai Hírlap, kiadóhivatalában 
Kassán, Fő-utca 33. sz. a. 

Betörök elfogása. Mint a mult szá
munkban megírtuk, ismeretlen tettesek betör
tek Szagán János tőzsdéjébe s onnan 80 ko-
ronányi nickelpénzt és egy csomag szivart »J 
elemeitek. A tettesek nem ismeretlenek többé 
mert a csendőrség kinyomozta és elfogta 
őket Tóth Hajdú István uagysimonyi és Vigasz 
Antal tatabányai illetőségű munkanélküli csa
vargók személyében. Az illetők rovott mul-
tuak és több izben büntetett előéletűé'-
27-ike óta .a helybéli járásbíróság karcerében 
hűsölnek. 

Akinek cukorra iá] a foga. Borbély 
János, jánoshasai lakost megbízta Kohn Ká
roly kereskedő, hogy az állomáson levő cuk
rot szállítsa be az üzletébe. Borbély 16 klgrot 
azon mennyiségből a saját lakására vitt — 
tévedésből, amit csakhamar észrevettek az 

A cokainrol Két év előtt irtunk mi is 
ezen szerről s már akkor kifejezést adtunk 
azon véleményünknek, hogy vagy csodaszer 
az a tüdővész ellen, vagy schwindli. Ha cso
daszer, akkor oly nagy mennyiségben kellene 
előállittani, hogy mindenkinek könnyen hozzá
férhető legyen. Ha nem, akkor tiltakozni kell 
az ily reklamirozás ellen. Mit tapasztalunk ? 
Az összes vidéki lapoknak küldi e reklámo
kat, igy akarja a sok beteget odacsödileni. Az 
összes fidéki orvosoknak teljesen díjtalanul 

a szerből, hadd észleljék a hatását hadd 
gyógyítsanak a vidéken is, hadd gyógyuljanak 
a vidéken is súlyos tüdővészes betegek. 
Ha schwindli, akkor zárják be azt a sana-
tnriumot. 

Elgázolás. Weisz Béla jáuosházai vá
sározó csütörtökön éjjel hazafelé utazott a 
Marcali vásárból és Balatonszentgyörgyön át 
akart szállani a Keszthely felé menő vonatra. 
'Mietöttra: "vonat megállt volna, lengrott de 
oly szerencsétlenül, hogy a vonat kerekei alá 
került. A nála levő iratokból állapit..Itak 
kilétéi és ugy sürgönyöztek a szegény apjáért. 

ujabb betörés. A napokban az a hir 
járta be a varost, hogy betörtek Slubán hen
tes üzletébe. A hir ebben az alakjában azon
ban nem állhat meg, mert pusztán három 
ismeretlen, talán pityókás suhanc pajkos-ágá
ról , illetve csinytevéséről lehet szó. Ezek tud
niillik- ugyanezen éjjelen megzörgették Szalay 
asztalos ablakját is, jóllehet, a legények egyike 
figyelmeztette társát, hogy ne zörgessen mert 
a rendőrök meghallják. A pajkos kedvében 
levő legény mindennek dacára zörgetett s az
tán ö maga kiáltozta rendőr, rendőr. Termé
szetesen rendőr nem volt, mert azok rend
szerint ott járnak éjjel, ahol nem kell. 
E jelenetet Szalayné saját maga hallotta. 
A Slubáu-féle üzlet ajtaja különben olyan 
rossz állapotban volt, hogy a legények hátuk 
odatámasztásával emelték ki sarkából, de 
onnan semmit el nem vittek. 

Szentgotthárd nj ev. lelkésze. A 
Szentgotthárdon újonnan szervezeti á g hilv. 
ev. gyülekezet Cipoth (iézat választotta lel
készévé. A megválasztott lelkész f. hó 28-án 
foglalta el állomását, amikor is hívei az ér
kező lelkészt ünnepélyes fogadtatásban ré
szesítették. 

A zürichi léghajósverseny A bel
ügyminiszter értesítette a vármegye alispán
ját, hogy rövidcsen Zürichen léghajósverseny 
lesz, s utasította, hogy tegye meg a szüksé
ges intézkedéseket arra nézve, ha esetleg egy 
ilyen léghajós a vármegye területére vetőd
nék, öt a lakosság mindenkép pártfogásába 
vegye. 

UJ vasat Rum és Tűrje közt A Kuni 
és Tűrje közt tervezett vasútvonal letesilése 
mindinkább közeledik a megvalósuláshoz. 
Siettetik azt maguk az érdekeltek, kik min
dent elkövetnek a vasul mielőbbi kiépítése 
érdekében. L e g u t ó b b Rum község 10000.ko
ronát szavazott meg e célra. 

As államvasút tarifa-reformja. A la-
rila-reformon dolgozó bizottság már elkészült 
munkájával. Az eddigi megállapodás szerint 
november elejére a díjszabás a közönség ke
zei közé jut, amelynek igy az életbelépéséig 
két hónap áll rendelkezésére az áttanulmá-

üzletben és feljelentették a csendőrségen. Mi- i nyozás céljából. Ez alkalommal a helyi di j-
vel a kárt megtérítette, az eljárás ellene be- ' szabáshoz tartozó kilométer-mutatót is újra 
szüntettetett ' kiadják. -
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Mézédes csemegeszőlő, saszella 
és muskotá ly nemes fajok, postakosa-
rankén t 2 K 80 f, mé tennázsánkén t 
kosarastul 42 K, vé rp i ros paradicsom 
m é t e n n á z s á n k é n t 20 K előleg bekül
désse l , őszi du ránc i barackot (befőzésre 
remek példányok) pos takosaranként 3 K 
4 0 f. császár- és szegfű-körtét , r é t e s -
és csemege-almát 2 h. 2U I , nazilag 
főzött valódi ba rack lekvárnak kgr.- ját , 
amig a készlet tart. 2 K 40 f, kis üs
tön főzött hamisí tat lan barack-konyak
nak 5 kgr.-os domyonnal felelősség 
mellett 10 K-ért utánvétellel szállítja 
Gvümölcskivitel Csongrádró l . 

S 4 0 L 0 0 L T V A N Y T 
De regyen addig, inig az alanti telepről ar 
jegyzéket nem kér. merr ezen b-fep-a-kft-
zönség elősegítésére alakult és oly- olcsó 
áron lebet oltványt avagy' más egyéb vesz
t től beszerezni, hogy más telep ezen árak
kal inni versenyezhetik. Az árjegyzék sok 
hasznos tudnivalói' tartalmaz és ingyen. 
bérmentve küldetik, aki címét tudatja. 

C i m : 

SZŰCS SÁNDOR FIA 
KŐlűcltviriytelepének fióiija Czcltdúmólk (Vaim ) 

Kassa szab. kir. város és 
Abauj-Torna Tármegye 

Cim- és lakjegyzéke 
1910 -

január hó 1-én jelenik meg 
5000 példányban. 

Á r a 6 k o r o n a . 

Hirdetések es 
előfizetések 

a KASSAI HÍRLAP 
kiadóhivatala 

elmére KASSA, Fó utca 33. sz. kttl-
88 9 d e n d ő k m ÉS 

T Ö R L E Y 
P E Z S G Ő . 

Nagy 

Grammophon-raktár: 
D I N K G R E V E 

N Á N D O R N Á L 
C z e l l d ö m ö l k ö n . 

iszláa, csengőn ad vissza 
bármely zenét vagy dalt. 

Élvezheti bárki a 
leghíresebb és leg

újabb zenét és 
éneket családja 

körében. 

Legalább 12 millió ember kezében fordul meg 1910-ben 

a „MAGYAR FÜRDŐKALAUZ*^ — 
vasúton, haj..kon. szállodákban, vendéglökben, kávéházakban, fürdő és nyaralóhelye
ken, szanatóriumokban, gyógyszerészeknél, orvosoknál, kaszinókban. Egyszóval min
denütt megtalálható — ezért a reklám terén nem mindennap kínálkozó kedvező 

alkalom, az ezen naityszabásu muukában való hirdetés. 
A "Magyar Fürdőkalauz" IV. évfolyama 1910. január havában, tehát csak 

egyszer egy évben, szokatlanul diszes kiállításban, mint a Magyar Védőegyesület hi-
hivatalos közlönye jelenik meg hitelesen igazulandó huszonnégyezer példányban ingyen 
é» bérmentve !-sz szétkOldve. 

Ezen hézagpótló és nagy horderejű munkál egész éven ál a nagyközönség 
milliói olvassak. — a hirdetőnek olyan előnyöket biztosit, amilyent semmiféle más 
reklám állal nem t-ihél el. 

A ..Magyar Fürdőkalauz ' -ban megjelent hirdetések egész éven át folyton 
szem elölt vannak W akaratlanul is szembeötlenek. . 

A „Magyar Fürdőka lauz ' olvasóközönsége vegyes, igy mindennemű áru
cikk hudirtesere kivaióaTi alkalmas. 

. Bu-.is kamatot hoz és országos reklámot idéz elő a „Magyar Fürdőka la 
u z á b a n megjeleni minden hirdetés, mert a tapasztalat beigazolta, hogy az eredmény 
oly nany voii. h..gv a hirdetők önként újították meg hirdetési megbízásukat. 

•/. >77~ ' 1/ Hirdetési árak: 
A hirdetések között: 
A szöveg alall: 
A szöveg közötti sziues 

tXr— 
80— 

mellékleten: 70'— 

35 — 
45 — 
38 — 

2(>— 
25 — 
22 — 

V. 

40-— 
55 — 
45 — 

old. . 
m/m 
kor. 

Kérjük szíves hirdetési megbízását soron-kivül beküldeni, hogy a hirdetésnek 
még jó helyet biztosíthassunk. 

.,MAGTAR FÜRDŐKALAUZ" 

ERDŐS JÓZSEF 
TeCT n pjl -17. Budapest. T i . Eötvos-u. 36. I . 9. 



üt szaru. KEMENESALJA Idái 

\ Egy jobb házból való 
fin 

tanoncul 
felvétetik 

GAYER GYULA cégnél. 

Hirdetéseket 
felvesz a kiadóhivatal 

SIECKEITPPEaD-
Lilicmtej-szappan. 

Legenyhébb szappan bőrápolásra és 

pattanások ellen. 

MINDENÜTT KAPHATÓ 

Bor-spj 
Gyümölcs -sajtók 

javított kettős J J t é t e l i i szerkezettel, kézi e rőre 

reteszzárral el látva. 

s z ö l ö-zuz ók, 
szölö-morzsolók, 

imölcs-zuzók 
legújabb, legtar tósabb, valamint a legiobb minőségben, ezen-
kivüf kü^féle4akarmany^ készítő gépek, szecskavágók, répa

vágók, darálók, t aka rmány fiillesztök. valamint lárgányok és l £ 

közlőmüvek. Központi elárnsltó Iroda. 

Eisenschimmel Ferenc 
és Társa 

gazd.-gépgyára és vasöntödéjéből 
•egbitbsto képviselők éi vi-

szooteiarnsitok kerestetnek. 8 

Milichar Ferenc, 
Bacher Rndolf 

Bécs Hl/2 Löwengasse 37 

Árjegyzék ingyen és bérmentve 
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Utánzatoktól óvakodjunk! 
o |o |o fO |<j | u ® • 

Ha férfi-, fiu- és gyermekruhákat akar be
szerezni, ne sajnálja a fáradságot Pápára, ott 

Altmann Bernát az „Angol Divat"-hoz czimzett Pápa, 
Kossuth Lajos-utcza 9-ik szám alatti 

.fáradsága meg lesz fizetve, mert sehol a vilá
gon nem szerezhet be előnyösebben mint ott 

férfi-, fiu- és gyermek-ruhákat, felöltőt, gallért, téli
kabátokat, utazó- és városi bundákat, lábzsákokat. 

Készen, valamint mérték szerint! 
Óriási raktár! Művészies szabás! 
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Nyomatott Dinkgreve Nándor villamerőre tx rendezett könyvnyomdájában Celldömölk 
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S z ö l ö o l t v á n y o k és G y ü m ö l c s f a - c s e m e t é k , 
Őszi és tavaszi szállításra. MÓR GYULA ÉS TÁRSA • 
CELLDÖMÖLKI szőlőoltvány- és faiskola-telepén, nagy ™ 

mennyiséírben 'kerülnek eladásra. 

Szőlőoltványokat legjobb minőségben — a Bihardiószegi telepeinkről hozzuk forgalomba. Gyümölcs
fák Celldömölki telepeinkről kerülnek ki: a legolcsóbb árakkal. 

Minden gazdára hasznos Útmutatónkat é s árjegyréktlhket ingyen küldjük; tessék azt kérni! 

Levél cim: 

MÓR GYULA ÉS TÁRSA CZELLDÖMÖLK. 


