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Fővárosi beteg emberek.
Budapesten, az Erzsébet-körut egyik
házában borzalmas gyilkosság történt.
A detektívek hamarosan kézrekeritették
a 23 éves Liszkai István szininövendéket. aki Szilasi-Spiegel Adolfot nieggyilkoltá. Akármilyen borzalmas volt is a
tett és akármilyen hosszú hasábokat
irnak is róla a szenzációt hajhászó la
pok: a különben szörnyű eset szinte
mindennapi, megszokott: olyan, hogy
az újságolvasó publikum egyszerűen
napirendre tér fölötte és várja — a
holnapi szenzációs, idegrázőbb és för
telmesebb hirl.
Pedig mi rejlik a lepel alatt V —
Undokság, piszkosság
Ez a szerencsétlen fiatalember ez
előtt négy--, évvel tette le Egerben az
érettségi vizsgálatot: majd három évig
ugyanott az egri papnevelő-intézetben
tanult, de aztán Budapestre ment orvostan-hallgatónak, majd szininövendéknek. De hát ő is azok közé tartozott,
akik a főváros zajában könnyen szeret
nek élni és rálépnek arra a lejtőre,
melyen gyorsan -haladnak lefelé — a
gyilkosságig vagy öngyilkosságig. De
nem csak ö a bűnös! A nyomozás anynyit mar kideríteti, hogy a meggyilkolt
embernek a fiatal ember — bizalmasa
volt. Igen. bizalmasü. Mert hát SzilasiSpiegel, amint oly s/.épen rják. beteges
hajlamú ember volt. A gyilkosságra ve
temedett ifjú különösen olyan helyekre
járt, ahol beteges hajlamú
emberek
szoktak találkozni. Egy ilyen kávéház
ban ismerkedett meg azzal az ember
rel, akit lakásán megölt. Mert késő éjjel
együtt mentek a beteges hailamu em
berhez és Olt történt a gyilkolás.
Mellékes és éppen nem érdekes
az. hogy hogyan-miképpen végzett áldozatáral. A fődolog a/., hogy a fiatal, a
könhjelufü ember olyan helyekre sze
relett járni', ahol beteges hajlanni em
berek megismerkednek nagyváros za
jába került szerencsétlen ifjakkal,ezeket
pénzzel »segitik< — mig végre sgpiré;

nyekej erkölcsiles leliesen t ö n k r e teszik.

• Hiukmiie Nándor könyvnyomdája CelUlr.ni.Hkr.. ide illlézendők' a szellemi reszt iíleiíí k.',/.leineii,.
hirdetések és mitwiennemfl pfiuílletéltvk.

Az ilyen utálatos esetekről csak
akkor van szó. mikor a detektívek egyegy bün tanyára lelnek, de aztán hama
rosan elhallgatnak a budapestiek is,
mért hisz — hasonló eset száz meg
száz van, csak- nyilvánosságra nem
liuz/ák,
A beteges hajlama állatemberek
szama nem olyan kicsiny, mint némely
vidéki ember gondolja. .Sokan vannak,
akik a fiatalságot a legundokabb fer
tőbe taszítják. Nincs okunk mentegetni
Liszkai Istvánt: ő bizonyára megkapja
büntetését azért, hogy vértócsába foj
totta azt a beteges hijlamu embert, aki
őt a züllés lejtőjén pénzzel segítette.
De az erköicsbiróságokiiak is jobban föl
nyílhattak szemeik és bizonyára arra a
következtetésre jntnak.' hogy kéznél kell
lenni néha a kutyakorbácsnak is !

Egy

Boda számológépje kiválóan alkal
mas arra. hogy az összeadás és kivo
nás műveletét szemléltethessék rajta.
Az összeadandúk és az összeg. »" kisebbitendő, a kivonandó és a maradék
mind-mind könnyen szemlélhetök, s a
szemünk láttára végbemenő müveletek"
pedig könnyen érthetők s éppen azért
alaposan megtanulhatók.
Már az osztásnál a művelet maga
nem oly könnyen áttekinthető, mert az
osztandó, az osztó és az eredmény
képe mind egy csoportban vau, éppen
ezért azoknak az elválasztása, illetőig
megkülönböztetése már erős figyelmet,
alapos vizsgálódást és sok értelmet igé
nyel. Legkevésbé áttekinthető a sz.orzás művelete, mert ott a tényezők \gen,
de a szorzat egyáltalán nem ismerhető
meg másként, mint a sok időt igénybe
vevő összeszámlálás révén. Jf, fel kell

, említeni, hogy az országo-j tanszer| bíráló bizottság éppen eO>^kczöley a

Uj S Z á m O l O g e p .

Az elemi népiskola egyik legfonto- j szorzást tartja a gépen legalkalma
sabb tantárgya, illetőleg azok közül a I t a n szemlélltetönek
Az egyéni vélegnagyobb gyakoriali értékű, a szám- • lemény sokféle lehet.)
tan. Benne valósul meg legjobban azon i
,
^
általános tanítási elv, hogy az iskola |
. j |,
|
egyidejűleg számkőpekneveljen a m i n d e n n a p i é l e t r e - .
ben "ts bemutat a—gép:"'Ma a szemléltető alapon való ok
Kétféle gép t készített a feltaláló.
tatás az elismert legjobb módszer. Min
Egy 20-as sz'.imkörüt és egy 100-as
den tantárgynak meg vannak a maga
szájjikörüt
,
különleges szemléltető eszközei, ame
Mindegyik géphez van egy 50
lyen a tanítás eredményesebb, alaposabb
lehet. A legfontosabb tantárgy, a szám- cm.-res rr , rő rud illesztve, az esetleges
tan az egyedüli, amelyre nem mond- | méretek
eszkózólhetésére. A 100-as
hatjuk el azt. Olyan számtani szemlél- j
í'-'pen szemléltethető még a törtek
letési eszköz, vagy amint manapság í
- ' i d á s a . kivonása, szorzása is. Már
nevezik. - számológép. — amely tel- j
osztás nem szemlélhető anélkül,
jesen megfelel céljának jelenleg nincs.
' Y zavart ne okozna. Mert a tényleTüdjá. ismeri é bajt minden tanVérfiü j 8' -s erídniény és a szemléltetett eredés épen azért sokan próbálkoztak már ! mény nem egyeznek meg.
e baj elhárítására, de mindezideig eredPl.: '/» VB — ' / V Valójámin igy
ménytelenül. Boda Béla Bigáesi tanité , ! van ez. mig a gépen szemléltetve 3 ' /
vállalkozása, az előjelekből Ítélve, vég" l az eredmény A tévedés '/s —
talán sikerrel fog járni. Az általa ' é - j már mindenesetre hiba. E nagy Góp.^n
szitett mechanikai számológép re' ; | - ! szemlélhető még a területszámitás is
lietőleg be fóg válni sakkor a «
100 dm. nagyságban.
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tani-oWatás^ eredményesebb, ala^r^slrb-^ —Boda—számológépje a régiekhez
lehet.
hasonlítva, mindenesetre kiváló és nagy
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KÉMEN £S ALJ A
segítségére fog válni minden tanítónak
a számtani oktatásban.
Kapható a feltalálónál
(Kigács
Zalamegye), aki esetleges felvilágosítá
sokkal is szolgál az- érdeklődőknek.
—K.

Somlói szüreti tintarajzok.
(Elbeszelte a régi jó világban Szabó Imre.)
(Folytatás.)

Városi barátomat nagyon érdekelte a
mezei elet s különösen a köznép. Azért én
ugy ejtettem utunkat, hogy niiuél több alkalma
legyen érintkezni a néppel, melyet olvasás,
után sok tekintelbeu, fordított alakban tanult
megismerni. Szinte meglepte öl az a nyílt,
derült es bizalmas tekintet, mellyel bennün
ket fogadtak s az a szívesség, mellyel haj
lékaiba hívlak s eggyel-mással megkínállak.
Nem is vergődhettünk messzire a sok.szíves
ség között. Csakhamar utunkat állta egy-be
csületes atyafi, aki magyarán kimondta, hogy
eszeágában sincs bennünket tovább ereszteni,
mig szöllöjei meg nem ízleljük.
X.i Isten neki! A jora hamar ra all az
ember Mi bizon hozzáfogtunk a s/öllóevéshez, ugy. hogy gazdánk csaknem bőréből bujt
ki örömében, a nagy becsület miatt Nézett
i i - ám jobbra-balra, ha látják-e un vendé
Varost barátom az >n-k ízben szóba
gei tv
eres.'keóett gazdánkkal. Megkérdezte öt egy ..
röl mi. s'ol s a természetes, de mindig talpra
esett fa'eletekben nagyon gyönyörködött A
többek k\" őtt igy szola barátunk: .Mondja
meg ueke.' ' kegyelmed, barátom, mennyi
időre t u d n á ' én az egész hegyei körüljárni?.
— 'Azt, urai.
nagyon bajos megmondani.
Ami azt illeti, ,''a én innen, amint most jol
vagyok lakva, elindulnék, harmadfél .ora alatt
alkalmasint megkerülném. Hanem, magának,
kedves ur, ennyi i d * nem elég..
T
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• Aztán miért n> "tidja ezt? Azt gondolja,
hogy belőlem nem váli'ek " ' í jó labu fika.
mint kegyelmedből?*
•
.Megtisztelem, én m, tszár voltam a Likkenstajnoknal; hanem azért gyalogolni is tu
dok; mert lássa, miola a est ledeim fölserdül
tek, a házi dolgokat ellátják, én meg ide
b-illagok el a hegyre, mert itt i * mindig van
tenni való. A szőlő görbe gazda i ezen díszlik;
azaz, aki mindig benne hajladozik
görbedez. A nagy telet kivéve, ritka . napja az
Úristennek, m á r mikor csak bírom n, agamat,
hogy ide föl ne nézzek, pedig, tessék csak
nézni, jó darab földre van ám a tempktt 'nunk
innen. Elhiszem en. hogy tisztelt uramnak
lábai vannak: sokszor láttam én a városc 'li
bán, mily jó járók az urak; hanem in hiábi
e s
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j f a'z^í^goS'ai'om ' iftmf ez eset is bizö-.
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Nagy vasúti szerencsétlenség
Celldömölkön.

;

már lám, a somlai nép útonálló, elfogdozza' a
járókelőket Hát igy aztán sok időbe kerülne
biz az, mig ezt a vendégszerető vén hegyet
tisztelt uram megkerülné.'
Barátunk e közben pipára gyújtott s
gazdánkat is megkínálta dohánnyal. Ezt mar
nagyon is nagy liecsülettel vette s hatot is
simított bajszán. Mikor a kékes füsl a rézkupak lyukacsain kipárólgott,., gazdánk arca
egészen kisimult, kissé félre csúsztatta lekete
báránybőr csalmáját s azon a hangon, me-'
lyen csak magyar ember tud beszelni, mikor '

a

széles jókedvében az egész világot kész -át- nyitja, néha valóra válik. Az -1312. sz.
ölelni, monda: .Köszönöm a becsületet, isz- vonat utasai Celldömölkről részben jó
telt uram. hát most. ha van kedve Somlót kedvűen elcsevegve, részben az unalom
megkerülni, menjünk, én elvezetem,.
és az álom nyomasztó hatása alatt bó-• Most az egyszer abban hagyjuk biz biskolva indultak Szombathely irányába
azt, barátom. Azt már váltig tapasztalom, s csak akkor riadtak fel, midőn a pá
hogy Somion nehéz odább menni. — Mi lyaőr vouatjukat u nyilt pályán megállj,
hiába indulunk el. ha úgyis minden hajléknál totta. Tudvalevő, ilyenkor minden utast
stációt kell tartanunk. Hanem a várhoz mégis a balsejtelem fog el s hajlandó » veHerélnék ffllintni Mit mond atyafi,érdemes-e
szélyben hinni. Nem alaptalanul, ezúttal
oda fOlvergődiitT ^—
bár nem. Mert alig hogy a vonat megiUgy ám, ha érdemes-e? Már ha szé
álllott a legelső őrháznál, utána a két
pet akar látni tisztelt uram, el ne menjen a
mozdony által vont 1388. sz. répavonal
hegyről, mig a tetőn meg nem fordul. Meg
teljes erővel és sebességgel haladt ugyan
lássa, nem bánja meg. Hanem legjobb lesz.
ezen irányba úgyannyira, hogy az álló
délutánra hagyni, mert éhgyomorral egy ki
és robogó vonatok között pillanatrólcsit mégis messze van!«
pillanatra veszedelmesen apadt a távol
.Mindenesetre délutánra hagyom, előbb
ság. Hasztalan volt minden óvintézkedés
egy kis erőt iszom a somlaiból. Ugy-e jó
a vonatok személyzetei részéről, hiába
lesz atyafi?. — .Meghiszem, hogy jó lesz.
valónak bizonyult a fékezés, az eliengöz,
Hej, mert ennél jobb, egészségesebb bor
a nagy erővel megindult—s—csaknem—
j nagy Magyarországon sincs, hát máshol hol
1000 tonnával terhelt száguldó vonat
t volna.. — .Csakhogy hamar leüti az embert,
oly vehementiával ütközött az előtte alló
l ugy-e?.
vonattal össze, hogy a következő pilla
• Biz uram, a somlai bor nem káposztáié,
natban az egész színteret roncs töltötte
I hát ha mélyen néz az ember a csutorába,
el. Két mozdony közül az élsó. miután
| megelőzi biz a. De nem fáj ám tőle az em
pozdorjává zúzódott, a 4—5 méteres
bernek se feje, sé gyomra. Hanem, ha egyet
töltésről lezuhanva, fúródott a földbe,
| aluszik rá. olyan lesz. mint a madár. Most
kerekeivel felfelé: a második mozdony
is emlékszem ra. mikor még Cseresnyés urat,
bár fenn maradt a töltésen, orrával be
a vármegye dokiorjái fórstpontban hordoz
süppedt a töltés oldalába, mielőtt meg
tam, sokszor mondta, milyen egészséges" bór
arról leérhetett volna. Szétzúzódott még
ez. Meg a nyavalyákat is meggyógyítja. Ha
a mozdonyok után álló kalauzkocsi s a
puffadt, sápadt, getesatáí, csömörös, rothadóvegyesvonat végén álló 3 teherkocsi.
| hideglelős, meg gyomorlazas betege volt. azt
Ezek aziau teljesen a katasztrófa mar
tanácsolta neki fiam igyál tiszta ó somlai
talékaivá váltak úgyannyira, hogy nem
bórt, ebben és ebben a mértékben, meglásd,
csak a .farészek. de vasváztik is apró
meggyógyulsz: meg is gyógyult. A tisztelendő
darabokban, hever szerteszét mindenfelé.
urunk, az Isten áldja meg, szívesen ad a be
Csodával határos a mozdony- és
tegeknek egy-egy messzely regi jó bort. Azt
is mondta a vármegye doktorja, hogy a vonatszemélyzetnek, valamint az utazó
somlai bor a fövényt is gyógyítja, meg vízzel közönségnek a haláltól való megmenekkeverve az aranyeres embernek is használ. vése. Ott, ahol szilárd, erős fagerendák,
i.u ugyan nem tudom, ezek micsoda nyava óriás méretű vasdarabok papírként for
lyák, hanem a doktor igy mondta, pedig gácsolódtak szét, a gyenge emberi test
okos embernek tartották. Azt pedig meg — úgyszólván — épen maradt. Ennek
megboldogult apámuramtól tanultam, hogy a egyik oka, hogy a második mozdony
somlai bor az öregek teje. Elhigyje, vannak vezetője >s mindkettőnek" "fűtője " mégis nekünk ép. egészséges öregjeink. De hiszen idejekorán leugrott. Ezek az ugrás köz
ezt a tekintetes ur jobban tudhatja. Maga ben sérültek meg jelentéktelenül. Jerakiolvashatja még az újságokból is, hogy a nek Károly mozdonyvezető, aki mind
somlai bor messze országokon jár és nem végig dicséretes hidegvérrel végezte hi
vatását s aki a végzetes pillanatig még
csak a magyar embe? szivét vidámítja,.
mindig remélte az összeütközés erejét
(Folyt- köv)

A gyakrabban előforduló vasúti
katasztrófák krónikája, most már ama
TBiíiéis eSetrol is regél,. ítlely f. hó 16-án

este 9 óra m á n történt, állomásunktól
mintegy másfél kilométernyire a Szomb athely felé vezető vágányon. A laikuA. k előtt borzalmas jelenség, már az is,

S

ha\ vas szörnyeteg vakon robog az éj
sötét 'jebeTv előre, nem látva maga előtt

semir.
'"' titját áthatná. Hátborzongatva
gondok '"-"k ilyenkor arra az eshetőségre,
hogy nt "y szerencsétlenség származhatna
belőle, h ' 'alaki kegyetlen merénylettel
állná utjá ' mitsem sejtő vasóriásnak,
a

v

a

csökkenteni, mozdonyával együtt . esett.
Esése olyan szerencsésen sikerült, hogy
ha a szétzúzódott mozdonyból kitóluló
gőz bal kezét és jobb kezefejét meg
nem égeti, a romok közül teljesen épen
mászott volna ki. Különben ó az egyet
len komolyabb sebesült: égési sebjeit a
helybeli kórházban gyógykezelik. Az
1312. sz. vegyesvonat utasai, tekintettel
arra, hogy e vonat vége hosszú teher
kocsi-sorból állott csupán a kocsik hir
telen mozdulása következtében kaptak
többé-kevésbbé jelentéktelen ütódést és
horzsolást.
A szerencsétlenség következtében
egy napig átszállással történt a sze
mélyforgalom lebonyolítása. A roncsok
összeszedése és elszállítása, valamint

43. s z á m .
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m é l y e n a földbe fúródó első mozdony
k i e m e l é s e é s külön e célra é p í t e n d ő
v á g á n y r a l u r t é n ö beemelése m é g 1—2
hétig is eltart.
-, A s z e r e n c s é t l e n s é g okozójául m é g
nem emlegetnek senkit, felfüggesztés nem
történt, dacara annak, hogy a vizsgalat
nagy a p p a r á t u s s a l folyik. Mint mondják,
a p á l y a ő r n e k meg kellett a vegyesvonatot állituni, inert ar. adott jettes—errtelm é b e n igy kellett tennie és a baj for
r á s a abban rejlik, hogy a két vonat
indítása között rövid volt az időköz s
igy a baleset elhárítása .érdekében teendő
intézkedése kr e n a csekély időkőz nem
volt e l e g e n d ő .
-

HÍREK.
Yármearei kózgyálés. A/ ajjgpáh a
következő meghívót bocsájlotta ki: Ffiispáu
i:r őméltósága a Vasvánnegye törvényható
sági bizottságának rendkívüli közgyűlését, a
törvényhatósági bizottság 17962/t909. számú
határozatához képest, folyó évi október hó
28-ÍK napjának d. e. fél I C órája a vármegyei
székház nagytermébe összehívta. Ezen rend
kívüli közgyűlés egyedüli tárgya I I . Rákóczi
Ferenc fejedelem arcképének ünnepélyes le-,
leplezése. A közgyűlési ünnepély sorrendje:
1. Hymniis. Énekli a szombathelyi Dalosegy
let 2. Főispán ur elnöki megnyitó beszéd*.
.'1. Határozati javaslat. Előadja a varmegye
főjegyzője i. i'nnepi beszéd. Tartja: Weörös
István törvény hal biz. tag. 5. A vármegye
alispánja a képéi megőrzés végett átveszi. 0
Elnöki záróbeszéd. 7 Rákóczi induló. Előadja
a szombathelyi llalosegvlet. Miről a törvény
hatósági bizottság minden tagját oly kérés
mellett értesítjük, hogy a közgyűlés ünnepé
lyességére való tekintettel szíveskedjenek le
hetőleg magyar díszruhábanmegjelenni.Szorabathely, 1909. október ho 12-én. HerbsMiéza
sk. alispán, dr Rado (lyula sk. főjegyzö.Hymen Agárdy Lajos helybeli adótiszt
tegnap délután esküdött örök hűséget Reindl
Irén__kisa.^zonynalLJJej(idJ_Jslyán_4^
tér kedves leányának. Az élet ösvényein az
örök boldogság legyen kísérőjük.
Színház, isméi próbálkozás. Találkozik
minduntalan egy-egy életunt szinidirektor, aki
existeuciajáuak kimúlása helyéül városunkat
szemeli ki. Világos a dolog Többszörösen
beigazolódott, hogy Celldömölk az egyetlen
város, ahol az anyagilag sorvadásban leledző
igazgatókat nálunk utoléri a nemezis, a biz
tos bukás. Máshol még — ugy ahogy — a
lélfentartási küzdelemben sikerül a lelszinén
maraduiok, itt azonban az adósságok mocsa
rába fejük tetejéig alámerülnek. Ujabban a'
Várpalotán működő társulat óhajtott városunk
falai közé jutni. A társulatnak valóban szes
rencsés direktora van, hacsak nem öngyilkos
szándékkal közeledett hozzánk. Kiss Árpád
— ugyanis kinek körletéhez mi is tartozunk
— nem adott 'engedélyt várpalotai kollégájá
nak itten való előadások tartására s igy az
engedélyt Takach Márton főszolgabíró is meg
tagadta. Kiss Árpád, aki a müpártolás terén
ismeri megingott jóhirnevünket, maga se jön
hozzánk s ha igazgatótarsát is távoltartja
tőlünk, ez csak az ö kartársi lojalitását jel
lemzi.
. .
-—
Alapszabály jóváhagyása. A bobai
Ol -asókör alapszabályait » belügyminiszter
jóváhagyta.

Teniploinrablas. Szerdán reggelre. Jánosházán, az izr. templom perselyeit étidig isme
retlen lettesek kirabolták. A tolvajoknak nem
volt szereiicaéjük, mert az egyik perselyből a
mult héten vetlek ki a pénzt 170 koronát, a
másikban pedig nem szokott sok lenni, esetleg
:Ul—40 korona. A tettesek a viszonyokkal
ismerősök lehettek, mert álkulcscsal nyitották
ki az ajtót s hogy erről a gyanút eltereljék
tu. ajtó mögé húzlak két padot, mintha az
ablakon másztak volna be.
Járvány. Karakón difteritiszben több
gyermek megbetegedett. Járásunk több közsé
geben hastífusz-esetek fordultak elő.
Mozi. Alis; távozott az egyik, nyomá
ban a másik mozi. A mozivallalat tulajdono
sai egyedül azok a szerencsés emberek, akik
bárhová úszik a sátorfájukat, közönséget
mindenhol és mindig találóak. Ujabban Jakab
János sárvári illetőségű budapesti lakos ren
dezet- be a Korona-v/allo—nagytermében i
mozgoszinhazat » a mai napon mar meg is
kezdi előállásait. Ha szép és ujfelvéietü kepei
vannak, r. éppen ugy, mint elődei, szép számú
moziközöliséget lalal városunkban. A mai
előadások délután 4 órakor a hétköznapiak
esti fél 8 es M 9 órakor kezdődnek. A mű
sort falrag iszok hirdetik.

. Kiss szerencséje nagyi A magy. kir.
szab. oiztálysorsjaték csütörtöki befejező hu-,
zasán a (100,000 koronás főnyereményt a
96071 sz. "', ban, eladatott sorsjeggyel ismét
a hírneves Kis Károly és Társa bank rész
vénytársaság (Budapest, Kossuth Lajos-u. 13)
szerenesés vevői nyerték meg a 60O.000 ko
ronás főnyereményt, nem hiába mondja a
közmondás: .Kiss szerencséje nagy !«
Dngváry JÓZiel szőlőtelepén és gyümt •Icsfaiskulájában Cegléd (Pestmegye) SS év őszén
.nagyobb mennyiségű (300—360.000 drb) ne
mes gyümölcsfa-csemete kerül eladásra. 1—5
éves pédányokban a következőkből: körte, al
ma, szilva, őszi barack, kajszin-barack, cse
resznye, meggy, eper, savanyú szeder, birs,
lasponya, mandula, dió, füge. köszméte, inalna,
ribizke, földi eper, ezenfelül szomorú alma,
szomorú eper, pyramis eper, gömbakac,
pyramisakác. stb. csemeték. Ezek árai erőssélítik szerint 5 - 3 0 igen erősek 40 - 5 0 kr.
Ugyancsak igen nagy mennyiségben kaphatók
1—3 éves magcsemeték, ezek arai erössetük
szerint 100 drb. 80 kr.-lól 1 Irt 80 kr. ig. 1000
d i b . 7 írttól 17 f i lig.
i
GleUitsehia ti iac.uitlii'
és ákac, álhatatlan sövény készítésére "igen
alkalmas 1 —3 évesek, igen nagy készlet. En
nek ara: 1000 drb. 1 frt 50 krtól 5 forintig.
Sorfának használható akác 200 - 220 cm.
magas, 1 drb. 20 k r , 100 drb. 13 frt, 1000
drb. 170 frt Háromszor permetezett, szokványminöségü bor- és csemegeszölövesszö,
teljesen beérett, sima, 1000 drb. 4 frttól 7
frtig, gyökeres 20 frttól 25 forintig. Tessék
árjegyzéket kérni!

E.jy t a k a r é k p é n z t á r bukása. Déváról
jelentik, hogy a petrozsenyi hitelbánk r. t.
Mézédes csemegeszőlő, sasaelta
csődbe került s a csődeljárás s rán kitűnt,
hogy a közel •£ millió passzívával szemben es muskotály nemes fajok, postakosaalig 3tl —4»» korona aktívája van a banknak. ranként 2 K '80 f, metermázsánként
Gerbert bVlá igazgató elleti c-alas es okirai- kosarastul 4 2 K, vérpiros paradicsom
hamisilas imáit (talán pinceváiló es jancsi- iiiéterinázsánként 2 0 K előleg bekül
bankok i.-- vizsgalatot indítottak, mely sok
terheli- bizonyítékot szolgáltalolt <1 büiiő* déssel, őszi duránci barackot (befőzésre
gazdiilkrjd-iHrít. A vizsgálóbíró az Igazgatót remek példányok) postakosaranként 3 K
rétes
letartóztatta Védője a vádlaiiácshoz lelebbe- 4 0 f. császár- és szegfü-kórtót.
zett, ez azonban a letartóztatást jóváhagyta. és csemege- almát 2 K 2 0 f. házilag
Most sírhatnak es jajgathatnak a betevők az főzött valódi baracklekvárnak
kgr.-ját.
odaveszett jieiizeikért Az okos ember más
amíg a készlet tart. 2 K 4 0 f, kis üs
karán tatiu , a szamai a magáén.
tön főzött hamisítatlan barack-konyak
Jön az Üstökös. A tudósok kiszámítot
domyónnal felelősség
tak, hogy onlobetbeii nagyszerű egi lüneinéiiy- nak 5 kgr -os
hez les; s. u rencseje az emberiségnek, batal- mellett 10 K-ért utánvétellel szállítja
mas üstökös jelenik meg az égen s heteken Gyürnölcskivitel Csongrádról.
keresztül be.iagyog,a az éjszakái Messzelátó
üveggel mar észrevették, hogy közeledik fe
lénk a vilagüi ben.
leiMyÍJU>!^ooxaaitjjjjJtwU eletfentartas egyik legiontosabb fűszere a so Anélkül
egy napig sem lehetünk, kenyeret, ételt só
nélkül el sem képzelhetünk. De fogyasztja is
az embenség hatalmas mértékben. Most k i 
számították, hogy harmadéve tizenhatezer
miliiójtiúigramiii só fogyott el az egész vilá
gon, ami nem is olyan sok.

T Ö R L E Y
PEZSGŐ.

SgOLQQLTVAm

ne fényen addig, mig az atánU telepről ár
jegyzéket nem kér, mert ezen telep a kö
zönség elősegítésére alakult és oly olcsó
áron lehet oltványt avagy más egyéb veszszöt beszerezni, Jiogy más telep ezen árak
kal nem versenyezhetik. Az árjegyzék sok
hasznos tudnivalót tartalmaz és ingyen,
bérmentve küldetik, aki címét tudatja.
Cim:

SZŰCS SÁNDOR FIA
«njl5r>ltvinylclcpcnik Maja CtelldOmoIk (Vaun)

SIECK3SHWSBDLiho;:it=j-s3appwi.
Legenyhébb szappan b ő r á p o l á s r a
pattanások ellen.
mt&- MINDENÜTT KAPHATÓ.

és
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szám.

Tory-téglagyárban, Celldömölkön
1000 drb téglp 15 forint,
2585/1909. tk\

Árverési hirdetményi-kivonat.
A celldömölki kir. járásbíróság, mint
telekkönyvi hatóság közhírre teszi,líógy özv.
Gombás Sándoroé sz.: Stolier Mária e.- Lr.
Porkoláb Mihályné sz.: Gombás Mariskának,
regrehajtás joghatályával biro önkéntes árve
rési ügyében a celldömölki kir. járásbíróság,
mint telekkönyvi hatóság területei) levő Cell
dömölk községben fekvő, a kiscelli-pördömölM
70. -z. tjkrben A. 1. 95. hrszam a. foglalt
71. számú házas ingatlanra 2468 K. — a
kiscel!-JIördőmölki 108. sz. tjkvben A 1. 94.
hrs*—uíuu—foglalt—12 s? házas im-ailanra
l.'ii s K-ban, mint megajánlott kikiáltási ar
ban az. ujabbi árverést Ur. Porkoláb Mihalyne
sz. Gombás Mariska, késedelmes fizető költ
sége es ve-.-elyere elrendelte, é s liogyá lenn
tele. megjelölt ingatlanok az 1909 evi noTSfflber t o 15. (tizenötödik) napján d. e
fái 11 Órakof a telekkönyoi hatóság hiva
talos helyiségében megtartandó nyilvános ár
verési:: eladatni fognak.
Árverezni szándékozok larfi znak az in
gallanok megajánlott »'s fentebb megjelöli ki
kiartüsi arának 10
át készpénzben, vagy
az. 1881 evi I.Y. t.-c 42. g ahsn j , Izett irfolyauiina! számított es az 1881. évi nov. hó
1-eti
sz. a. kelt Igazságflgyminiszieii
rend-lei s S-aban kijelölt ovadékkepes értékp.pi:: an a kiküldött kezéhez lelenni, avagy
az 1*81, i'u 60. t.-c. 170. ;-. éneimében a
bai:«.'pe|,rjek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt
átszolgaltalni.
A kir. jbiróság, mint telekönyvi hatáság.
Kelt Celldömölkön, 1909. aug. 27
Hánnig, jbiró.

Legalább 12^1iitefflber4^bon fordul meg 1910 ben

a „MAGYAR FÜRDŐKALAUZ"
vasúton, hajókon, szállodákban, vendéglőkben, kávéházakban, fürdő és nyaralóíiélyé-ken. szanatóriumokban, gyógyszerészeknél, orvosoknál, kaszinókban. Egyszóval min
denütt megtalálható — ezen a reklám terén nem mindennap kínálkozó kedvező
alkalom, az ezen nagyszabású munkában való hirdetés.
A "Magyar F n r á o k a l a n z " IV. évfolyama 1910. január havában, .tehát csak
egyszer egy évben, szokatlanul díszes kiállításban, mint a Magyar Védőegyesület hihivatalos közlönye jeleilik meg hitelesen igazolandóMszöólriégyezerpéldááyban ingyen
és bérmentve lesz szétküldve.
Ezen hézugpiillii "' nagy hordcrejii^niinkát •Vész even_ál i nagyközönség
nlllhoi olvassak. — a hinleti'iiek.ulyaii előnyöket biztosit, amilyent semmiféle inas
reklám által nem érhet el.
folvti
A „Magyar Fürdőkalauz -bán megjelent hirdetések egész év-n
szem előtt vannak es akaratlanul is szembeötlenek.
mindennemű árnA „Magyar Fürdőkalauz' olvasóközönsége vegyes,
cikk hirdetésére kiválóan alkalmas.
Busás kamatot hoz es országos reklámot ide? elő' a „Magyar F ü r d ö k a l a nz"-ban megjelent minden hirdetés, mert a tapasztalat beigazolta; hogy az eredmény
oly nagy volt, hogy a hirdetők önkeitl újították meg hirdetési megbízásukat.
'1/
old.
ni/m
Hirdetési árak:
10"
10*
•'( I kor.
III —
A hirdetések-között:
i'.n35A szöveg alatt:
8<>—
í.\- A szöveg közötti színes mellékleten: • 7 0 38- hirdeti -uek
Kérjük szíves hirdetési megbízását oroii "kiviil I " kiilden
nieg jo helyet biztosíthassunk.
1

„MAGYAR. FÜRDÖEATaüZ"

ERDŐS JÓZSEF
Telefon 17.1 — 17.

Budapest V I . Eötvös-u. 36. I . 9.

MINDENSZENTEKBE
jntányos árban, a legszebb kivitelben, élő és preparált
virágokból, pálmalomb, stb. díszítésekké!, a legkényesebb
=

igényeknek teljesen megfelelően készíttetnek

MÓR GYULA mükertészetéberi Celldömölk.
Előzetes rendeléseknél az árak jóval olcsóbba!;.!

Nyomatott Dinkgreve Nándor vi'latneiöie berende/.etl Minwnyi.md.iMli.-i Celtdömöfs

