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/ Gondolatok karácsonyi 
vásárkor. 

Általános a panasz, hogy bizonyos 
. cikkek ára folyton emelkedik. Tény az, 

hogy a közel múltban főleg a karíelfek 
miatt, de azért is, mert- az állam a 
fogyasztási adukat emelte: a drágulás
nak vége-hossza nincs. Ennek folytán 
általános a törekvés, hogy jövedelme
inket már- csak azért is szaporítsuk, 
mert különben nem leszünk képesek a 
fokozódó drágulással szembeszállni. — 
Legszembeszök'őbh ez az irányzat a fix 
fizetéssel ellátott egyéneknél, akik nem 
szűnnek meg szinte naptól napra kopog
tatni az illetékesek ajtaján, hogy segít
senek bajaikon. Csakhogy segíteni na
gyon nehéz, mert a kartellek étvágya 
valósággal bámulatosan nő és senki 
sem tudja megmondani, vájjon egyszer 
vége lesz-e ennek a bűnös játéknak és 
ha igen, mikor ? 

Ugy látjuk, hogy ma-holnap ezek
nek az üzelmeknek ugy állami, vala
mint társadalmi életükre veszedelmes 

' következései lehetnek, ha csak vezető 
köreink a gordiusi csomó megoldásá
hoz vas-kézzel hozzá nem fognak.Mert 
különben majd mind-mind jobban fog 
adóképességünk apadni s alig tehető 
föl, hogy ilyen körülmények között á 
kivándorlási kedv csökkenjen, sőt azt 
tártjuk, hogy ha az élet árát, az u. n. 
létminimumot leszállítani nem. sikerül, 
nemcsak iparunk fejlődését tesszük le
hetetlenné, hanem mezőgazdasági ter
melésünk jövedelmezősége is szükség-
szeriileg csökkenni fog. 

S Ha minálunk a munkabért külön-
' féle okoknál fogva a munkás emelni 

kénytelen, természetes, hogy az általa 
előállított árut vagy nyers terményt 
drágábban kell eladni, tehát a fogyasz
tónak is drágábban megvennie, külön

ben ÍI rálletlkozó vagy nem képe.- pros
perálni. Ue- hát a kartellek megszűnte ié-
sére, pláne az adók : leszállítására alig' 
gondoltainak: a szövetkezetektől sem 
lehet még általános Itatási várn i , h a b á r 
itt-ott ezek Tiek mutatkoznak előnyei . 

Ezelőt t körülbelül tiz éve adla l : i 

tegei 

*) L. »Haiánk« 1900. máj>.» 20. sz. 

egyik közgazdasági irónk*) azt a jelszót, 
TOj(T»tfÍ8eJ-toV*ke4 kell megszorítanunk !< 
Ha lársadas-lrmjnknak főleg középső ré

tik — bizonyos fokit; — és 
bizonvffos időre — vissza tudnának 

térni oda, - ahol 40— 50 év előtt állot
tunk, hl m - í tudnák szorítani igé
nyeiket, asakkor mintegy varázsvessző 
ütése alalt más irányt venne lejlődé-
sünk, mer** bizonyos, hogy az úgyne
vezett iteóa rétegek -is példái vennének 
róluk. A / lucusnak az e. mindenirányu 
fejlődése, unelyben nemcsak a főváros, 
hanem in;««r ' kisvárosok is példát mu
tatnak, a vágyaknak az a zabolátlan-

| sága. mely naponta száz és ezer em
bert dönt bukásba, megrázza fejlődé
sünk alapjiait és idegen nemzetek (kü
lönösen A usztria) adófizetőivé aljasit le 

j bennünket . 
j, CsiipQ'i selyem szövetekért éven-
j kint 25--30 millió koronát dobnak ki, 
j sralagokér-I és selyem paszomántért 
7 9 —lfl-mill'iól, félselyemárukért ts any-
j nyit. Az --ezüstáruk, játékszerek, csip-
; kék kivisz -nek tőlünk körülbejül tizenöt 

milliói, ső-1 kezlyük, selyemcsinlíek és 
cukrosságok révén is mintegy 10—241 
millió korinával leszünk zegényebbek. 
Milliókat fizetünk szőnyegekért, tábla-
fivegek é s - aranyműves árukért. A női 
és fértimlssa behozatalát 35—36 millió 
koronával fizetjük meg, ugy, hogy ezek
nél a fitteseknél évenkint körülbelül 120 
millió kor»-ona az, amivel a külföldnek 
adózunk. Ezekhez járul a pamut és 
gyapjúszövetek behozatala, melyek ér
téke megrnaladja a 200 milliót. 

Épen - mikor e sorokat irjuk, akad 
kezünkbe Sassi A agy Lajos felsőke

reskedelmi tanár mo.-t niegielenl figye
lemreméltó tanulmánya, melyben hatá
rozottan a/.l állítja, hogy Magyarország 
teruiészetadta kincsei ellenére is azért 
szegény, mert évenkint másfélezer 
millió koronával adózunk á külföldnek, 
főleg Ausztriának. — Amit, mi most 
karácsonykor összevásá'rlunlc ü söTí 
csecse-becse, a sok játékszer, ilyen-olyan 
linóm fejkendő, nyakkendő, olyan-amo
lyan fényes lánc, karkötő, óra stb. stb. 
mind-mind külföldi portéka! Már pedig 
a szaporodó behozatalt szerény tixfize-
lésból, napibérből és keresményből, va
lamint termékeink árából megfizetni 
mind nehezebb lesz. Emellett szaporod
nak államadósságaink kamatjai is és 
működik annak rendi-módja szerint az 
adóprés. 

Ha legalább bizonyos fokig vissza 
tudnánk térni az elődök egyszerűségé
hez^ ha kinyesnénk igényeink közül 
azokat, amelyek nélkül megélni épen 
nem volna nehéz, ha asszonyaink, kü
lönösen leányaink beérnék kevesebb 
csipkével, selyemmel, egyszerűbb kalap
pal és ékszerrel, ha a serdülő nemze
dék játékok tekintetében megelégednék 
azzal, mi 'bennünket egykor ooldoggá 
tett, egyetlen csapásra megváltoznék a 
világ körülöttünk. 

Pedig hála Istennek, vannak ám 
köztünk egyes családok, amelyek pél
daképen állanak előttünk és akiket nem 
kellene félreérteni, hanem megérteni) 
Ha tehát igényeinknek szűkebb határt 
szabnánk, nemcsak vagyonilag jutnánk 
jobb helyzetbe, hanem megváltoznék az 
az erkölcsi levegőkor is, mely bennün
ket körülvesz és ma a haladás helyett 
a hanyatlás örvénye felé von. Az a bi
zonyos tulipán mozgalom sem volt más 
mint magyar szalmaláng. 

Legjobb időben, — ne értsünk mi 
sem félre: tisztelünk minden nemes tö
rekvést, — nálunk is fölkaptak sok 
szép eszmét; alakítottak \ tucal-számra 

Tory téfflaarvárb an, Celldömölkön 
ÍOOO drb tégle 15 forint. 



egyletet, egyesüle te t több-kevesebS zaj-
jak; de kevés vau. mely td j j t jő t tehetne 
a n n á l , mely a lujcus, a drvstos fényűzés 
kor lá tozása végeit alakulna. 

Egy-levél 

Egy időlöl a talmikba nem beszélnek másról, | 
Hogy levelel irt egy legény idegen országból, j 
Idegen országból, a tenger túlról 
Nagy Amerikából . . . ! 

' , " ' • • "> . ' • | 
A sok pecsét s fuccsa helyed az útmutatója,"! 
Hogy merre ment, hogy merre van a levél jrója. 
Együtt jött a levél, a Süvítő széllel I. 
Annyi sok hírével . . . I 

Többek közölt a levélbe az is vagyon irva, 
Akácos falum temploma, ha látnálak újra, 
Sírra csókolnám meg, a küszöböd fáját 
S á padlód deszkáját . . . 

Azt a hosszú, nagy levelet tárgyalják egy hétig, 
Minden sorát százszor is, de apróra beszélik. 
Ha valaki elkezdi azt- újra. 
Könyv nélkül is mondja . . . 

Mikor megjött az a levél a mi szomszédunkba 
Mintha egy szöghajú lány reáborult volna, 
S azt a hosszú szép levelet össze-vissza 
Csókolgatta volna . . . 

Simon József. 

^lfogadótr W y s a V fokozátök'''tóí 
mar megtörténik. ,,-..-/. 

Ékszerül nevezetesen feltűzve, csak a 
legnagyobbakat és a középnagyságúnkat hasz
nálják; a.kicsinyeket súly,szerint adjak.el. 

A gyöngykagyló telepek épen ugy mint 
az osztriga telepek nagyon sokat szenvedtek 
a rendszertelen halászat következtében. 

—Koiidiicsinál 1795. előtt a gyöngykagyló 

~ Személyi hir.-ü ró I Erdődy Sándor, t. 
hó 12-én Jánosházára érkezett, hogy uradal
mába a vadászatokat megtartsa: f. hó 13-án, 
Szí. Údorfán, 14-én Jánosházáj Folsőerdő és 
Körtvélyesmező, 15-én Károly házán volt va
dászat. Vendégek voltak: Horváth Miklós, 
Bögöte; Takács Ferenc, Puka;—De.—Brunner 

Á gyöngyről. 
[yöugy imnalevóleg bizonyos kagy-
n képződik; még pedig valószínűleg 

A gy 
l.fajokban képződik*még pedig valószínűleg 
ugy. hogy a kagyló valamikép megsérül, vagy 
valami idegen tárgy szorul teknői közé, me
lyet aztán apránkint linóin nnszréieg vesz 
körül. Olyan formán, mint mikor meszes 
vízbe valami tárgyat állítunk, pl. a margit
szigeti melegforrás vizébe, — ezt is idomulva 
mészkéng vonja be. Több hazai fürdőnknél 
szintén tapasztaljuk ezt a jelenségei, hol 
apró kosarakat s egyéb tárgyakat-szoktak a 
vizbe rakni, hogy azok mésszé váljanak, ille
tőleg mészreteggel boritódjanak be. 

Csakhogy a kagylóból (árfolyamainkban 
is élő efféle állatot •békaleknyö.-nek buják) 
kiváló'mész egészen más, amennyiben gyö
nyörű színjátéka van s ezért olyan becses. 

A gyöngy termő kagylók legnagyobb ré
sze a melegebb tengerekben él. Leggazdagabb 
telepük a Per-a öböl. hol vagyllOezer ember 
toglalkozik halászatokkal s a további keze
léssel. 

A halászat bevegeztével a bárkák vistg 
szatérnek a parthoz, hol a tulajdonképpeni 
gyöngykeresés veszi kezdetét. Minden egyes 
kagylót felfeszíteni és átvizsgálni lassú munka 
lenne, azért az- egész zsákmányt kisebb göd
rökbe teszik, hogy a kagylók a vízhiány mi
att elvesszenek. Ha áz állat megszűnt élni, a 
két teknő magától szétnyílik. A további eljá
rás nagyon egyszerű; az egyes kagylókból 
kiszedik az állatot s gondosan megvizsgálják, 
nem rejt-e magában gyöngyöt. Az összegyűj
tött gyöngyöket több, fokozatosan ritkább 
szíláriTtiTázzak s igy az osztályozás állaláno-

telepek több mint hárommittió forintot jöve-
delmeztek Hollandiának s, bár Koiidacsi még 
jelenleg is egyike ' a legnépesebb telepeknek, 
jövedelme már jelentékenyen alá szállt. 

A panamai margarétái és cubaguai te
lepek úgyszólván egészen tönkrementek. Spa
nyolország, Ferdinánd, V. Károly es I I . Fülöp 
idejében több milliót érő gyöngyöt kapott 
amerikai gyarmataiból, hol a gyöngyhalászat 
gazdag városokat teremtett. Cartanegában 
(Spanyolország) hajdan több utca kizárólag 
gyöngykereskedésből állott. 

Második Fülöp spanyol király Panamá
ból egy 1-KnJO aranyra becsült gyöngyöt, ka
pott. Második iiudolf koronájának főékességét 
is egy világhírű gyöngy képezte, melyet ké
sőbb rí. Leó pápa 88000 tallérért vett-meg. 
A volt angolkeletindiai társaság tulajdonában 
egy több láb hosszú gyögyfüzér van, melynek 
minden egyes szeme 2(1(1 font slerlinget4800 
koronát ér. 

Az amerikai telepek közül már csak 
Cerralbo és Pichiliugaue, a kaliforniai tenger-
öbölben bírnak jelentőséggel. Ide, hol/á^ten-
gerfenék kagylókkal es koráinkkal van boriivá, 
evenkint 200 hajó jár, melyek némelyike 21 Hl 
ezer dollár értékű-gyöngyöt, visz magával. 

Bahrain szigetén a gyöngyhalászat éven-
kint tizenkél millió koronát jövedelmez. 

A gyöngy korántsem egyedül a tulaj-
dotiképeiii gyöngykagylóban képződik. A kagy
lók közt meg találkozik néhány, melyben mar 
szintén akadnak gyöngyökre. Az óriás.kagyló, 
melynek teknői kel. egész három méternyi 
kerületnek, szintén gyöngytermő, csakhogy 
ezen gyöngyök' korántsem találhatók oly gyak
ran, mint az igazgyöngy s értékűk sem oly 
nagy, illáit a valódi nemes gyöngyé. Parisban 
Rotschild bárónő tulajdonában is van két ily 
gyötigy, melyek mindegyike tyúktojás nagy
ságú, körte alakú s szép rózsaszínbe játszó. 
Értékük szinten igen nagy, de ezt inkább kü
lönös voltuknak, mint szépségüknek lehel 
tulajdonítani. Közép és északi Európa homo
kos és köves medrü hegyi patakjaiban is el 
egy kagylófaj, mely szintén gyöugytermö ké
pességgel bír s gyöngyei szépség és színjáték 
dobjában gyakran kiállják a versenyt a keleti 
gyöngygyei. Drezdában a szász királyi múze
umban nagyon szép és értékes gyűjtemény 
található ilyen folyami gyöngyökből. 

Különben nemcsak a gyöngynek van 
nagy becse, hanem sok kagylónak héjjá is 
értékes a müiparra nézve. A kínaiak papirvé-
konysagu lemezeket fejtenek belőle s eleme
zekkel ében es faárukat díszítenek. 

Franciaország évenként átlag 590.000 
kilogramm gyöngyházat használ fel. 

Kukorelly Károly, Tacskánd; Kovács Béla, 
Gecseny; Kristóf István, Jánosháza. Teritékre 
került 408 drb. nyut, 65 drb. fácánkakas, 1 
erdei szalonka, 12 drb. fogoly, 2 drb. róka. -

Főapát Tá lasz tá l . A magyarországi 
bencések főapátjának megválasztása — mint 
már megírtuk — e líó 21-én folyik le Pannon
halmán. Legtöbb kilátása van dr. Hajdú Tibor 
jelenlegi pannonhalmi priornak, hogy a kandi-
dáláson első lesz. Alapos kilátás van rá, hogy 
a király ugy január-közepére-már—ki is fogja 
nevezni, illetve meg fogja erősíteni az uj 
főapátot 

Előléptetés. Dr. Polczer Dezső közig, 
gyakornokot, járásunkba beosztott tb. szolga
bírót, a vármegye főispánja I . osztályú gya
kornokká léptette elő. 

Beteg orTOS. Mint részvéttel értesülünk, 
dr. Király János járásorvos megbetegedett; 
dr. Hetthéssy Elek orvos helyettesíti. 

Dióssy Jenő kir. járásbirósági díjnok 
f. é. december hó 15-én a győri kir. Ítélő
táblánál a telekkönyvvezetök részeié előirt 
vizsgát sikerrel letette. ^ 

A kórház karácsonya . Lapunk mult 
heti szamának hasonló emui cikkében foglal
takra való tekintettel dr. Géfin Lajosné urnő 
annak kijelentéseié kert fel berniünkéi, hogy 
a karácsonyi ünnepek alkalmából a kórházi 
betegek érdekeben a vezérszerep nem őt, 
hanem özv. Szögyeny Marieh Peremmé szül. 
Gorcey Paula "grófnő- öméltoságát. illeti," mint 
akitől az eszme éred s aki személyesen is 
közreműködik á. jótékonyság gyakorlásában. 
Ennek a kijelentésnek örömest adunk helyet 
lapunk'hasábjain; annál is inkább, mert egy-
gyel több példáját, látjuk őméltósága ama 
lojalitásának és nemésszivüsegének, mely a 
szegények iraiit mar oly sokszor megnyi
latkozott' , * r * , 

De azért js rujfyeL adtunk e kijelentés
nek, mert tudatában Vágyuuk annak, hogy 
ezzel legke\esbé sem feorbitjuk dr. Géfin La- . 
josné urnő ainaz érdeméit, melyet leközölt 
tudósításunkban személyéhez fűztünk. Mind
kettőjük ériléme egyaránt az a fényes siker, 
'amit bájos ifjú leánykák közreműködésével 
elértek. Ez utóbbiak veitek kezűkbe a gyűjtés 
munkáját, meg a — kilincséket s igy gyűlt 
Össze a természetbeni adományokon kivül az 
a 177 K.' mely a szerencséi lep sorsban, be
tegségben szenvedő embertársaink lelkivilágát 
van hivatva . derültebbé, vidámabbá tenni. 
Most már meglesz az impozáns karácsonyfa, 
mely örömet, ihletet támaszt a szenvedők 
szivéb..-iKS lattára öokénytelenOlkulcsolóduak 
a kezek s iiyilnajs az ajkak hálaimára. 

Ama szép hölgyek névsorát, akik a jó
tékonyság mezején érdemekét vivtak ki ma-, 
guknak s a fillérekből dolgos méhek módjára 
oly nagy összeget hordtak össze, az alábbiak
ban közöljük: Porkoláb Ilonka, Dávid Boriska, 
Loránlh Kató és Inna, Merkl Annuska, Stetka 
Berta, Bakonyi Biza, Schmidt Etelka, Kelemen 
Aranka és Bóza. Záborszky Jolán, Neupor 
Margit. 

A kath Népszövetség vidékünkön is 
sok helyen megalakult, igy. Jánosházán, Nagy-
sttkén, Nagysimonyiban, Egyházashetyén stb. 
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Karacsouy-elotti munkaszünet. A ke
reskedelmi miniszter, rendeletileg megengedte, 
hogy ma vasárnap az ipari "es kereskedelmi 
elárusilás és házhoz szállítás egész napon át 
minden korlátozás nélkül végezhető. E ren
delkezés alól azonban minden rendű irodai 
munka kivétetik. 

A „Muraszombat é s Vidéke" cimü 
vidéki hetilap, melyet dr. Czifrák János jeles 
-ügyvéd szerkeszt s amely lap- a társadalmi 
érdekeket és a magyarosítás ügyét lelkesen 

ndcnképpui a liügju 
létért harcolt és küzd ,ma is, jövő január hó 
1-én lép '25-dik évfolyamába, amely alkalom
inal diszes ünnepi számot fog kiadni. Őszinte 
szerelettel üdvözüljük már most tisztelt kol
legánkat és kívánjuk, liogy a magyar kultú
rának ott a határszélen, a vend vidéken meg 
számos évig legyen jóakaró vezetője, zászló
vivője és támogatója! — Egyben elismeréssel 
üdvözöljük a Muraszombat és Vidéke társa
dalmi hetilapnak tisztelt előfizetőit és olvasóit 
is, akik lehetővé segítik tenni azt, hogy vend-
ajku polgártársaink között a lap 25 éven át 
teljesítheti szép misszióját. 

Jóizü magyar ember volt néhai való 
jó, Bogyó Pál kecskeméti plébános, akit a 
kecskeméti in-p még ma is emleget. Egészen 
ifjú pap korában ami pénzt szeréuy jövedel
méből megtakarított, gondosan összerakos
gatta. A kis tőke azonban nagy gondot zúdí
tott a kegyes férfiú nyakába. Nem tudta el
határozni, hol őrizze meg tűztől, víztől, de 
még inkább az enyveskezü házi szarkától. 
Werthem-szekrény akkor még nem büszkél
kedett a szobájában. Végre kitűnő ötlete tá
madt. Az Ur adta úgyis a kis földi javakat, 
legcélszerűbb lesz tehát az Ur örizetére bízni. 
Ugy is cselekedett. Beletette egy borítékba a 
nagy bankókat, kívülről pedig ráirta szép, 
ekes betűkkel: Itt az.itr teste vagyoni — 
És lelki megnyugvással helyezte el a boríté
kot az asztalon álló kis ezüstfeszület alá. 
Ezt a- szokatlan takarékgyüjtést kileste a go
nosz-szellem, akit a házba bejáratos tejes-
ember képviselt. Egy őrizetlen pillanatban 
fölemelte a feszületet, kivette a borítékból a 
bankókat, majd fogta a borítékot és nagy, 
kusza iromba betűkkel ráírta: Itt toll, de 
fölidmadolV. 

Isknlaszéki gyűlés A celldömölki r. k, 
iskolaszék mult csütörtökön gyűlést tartott, 
melyen az egyes folyóügy£ket intéztek el. 

Vakok karácsonya. Karácsony, a sze
relet és öröin magasztos ünnepe közeledtével 
mikor a gazdag és szegény egyaránt arra 
törekszik, hogy anyagi körülményeihez mérten 
.hozzátartozóinak örömöt szerezzen, bátrak 
'vagyunk azon tiszteletteljes kéréssel fordulni 
a nemesszivü közönséghez, hogy szíves ado
mánya kegyes, elküldése által járuljon hozzá 
vak embertársaink karácsonyi felruházására 
szükséges költségek megszerzésének megköuy-
nyitéséhez. Jelen szerény kérésünk szives tel
jesítése által nemcsak pillanatnyi és kedves 
alkalmi segélyt juttat kiki vak embertársai
nak segélyezésére, hanem danánlali jellegű 
humánus intézményünk jövő sikeres fejlődése 
érdekeben jótékonyan és messze kiható áldá
sos tevékenységet fejt ki azáltal,-hogy méltá
nyolja vak embertársaink küzdelmes néhez 
helyzetét s e nemes intézmény -üdvös és ha
zafias munkája végzésében segítségére van 
akkor, amikor ezen intézmény a sorssujtot-
takát kivezeti az örök sötétség és kétségbe
ejtő tétlenség köréből a hasznos és munkás 
élet terére, ahol ők nemcsak a saját maguk, 
hanem számos esetben több tagu családjuk 
mindennapi kenyerét Js képesek megkeresni 
és produktív munkájuk után-a—haza jólété
nek előmozdításán is munkálkodhatnak. Igy 
lógva fel az áldásos intézményünk célját, le
gyen szabad remélnünk, hogy senki sem fogja 
megtagadni e nemes célt szolgáló intézmény 
támogatását ezzel az alaptalan indokkal,hogy 

>az én csekély' adomalíyonl úgyse segíthet 
egy ilyen nagyszabású intézmény fejlesztésén' 
mely helytelen elv követése mellett ügyünk 
bizony-bizony támasz nélkül maradna! Ami
dőn jelen tiszteletteljes kérésünket az ember
szeretet nevében hazafias bizalommal megis
mételjük, tiszteletiéi ajánljuk az élet legdrá
gább Kincsétől, a látás gyönyörétől megfosz
tott embertársaink, megmentésének magasztos 
ügyét a nemesszivü társadalom jó indulatába 
és szives ügypártolásába. A legcsekélyebb 
adományt is köszönettel fogadja és nyugtatja, 
a vakokat gyámolító orsz. egyesület dunán
túli fiókegyletének elnöksége Szombathelyen, 
de elfogad szerkesztőségünk is, honnan azt 
rendeltetési helyére juttatjuk. 

Az uj vasat járásunkban A tervezett 
rum—türjei* vasút, mely a legújabb hirek 
szerint most már sárvár—rum—türjei vasút 
lesz, járásunkat is érinteni fogja, sőt itt 
állomása is lesz. Nagyköcsk az a szerencsés 
község,- melynek pályaudvarát most már 
nemsokáia építeni kezdik. 

Elkallódó milliók. Ha megtekintjük a 
j hivatalos sorsolási jegyzéket, azt látjuk, h-.gy 

évről-évre óriási mértékben nő a fel nem 
vett nyereményeknek, az úgynevezett hátralé-
koknak'a száma. Ez azért van. mert a sors-
jegybirtokos közönség felületesen vizsgálja 
meg koronként a húzások eredményeit. Ennél
fogva, akinek sorsjegyei és más értékpapírjai 
vannak, árja nézve rendkívül fontos egy 
megbízható sorsolási lapnak a járatása. Ilyen
ként ajánlható a Pénzügyi Hírlap, melynek 
sorsolási részét a magy, kir. pénzügyminisz
ter és a magy. kir. kereskedelemügyi minisz
ter, — mint megbízhatóan és pontosan szer
kesztett lápot hivatalosán ajánlottak. A lap 
olcsó, mert egész évre az előfizetés csak 8 
koronába kerül és ezért még január elején 
.minden előfizető kap egy Pénzügyi és egy 
Tőzsdei évkönyvet, amely sok hasznos tudni
valón kivül közli a hivatalosan kimutatót) 

j hátralékosok, azaz azon sorsjegyek számait, 
amelyek már régebben kisorsoltattak, kiűze
tésre ínég bemutatva nem iette;. A 8 kor. 
előfizetés a kiadóhivatalba: (VII. Rákóci-ut 
44 sz.) küldendő be postautalvánnyal. 

Az aradi vesztöhely sorsjátéka. Arad 
•város közönsége 100,000 korona kölcsönt 
vett fel az aradi vesztöhely megváltási árá
nak részbegi/fedezésere. A még hiányzti ösz-
szeget a folyamatban levő sorsjátékból reméli 
pótolni a bizottság. Barabás Béla orsz. képvi
selő, a bizottság elnöke a hazafias közönség 
pártfogásába ajánlja a sorsjátékot, amely le
hetővé teszi, hogy 1910-ben az aradi olgotha 
á nemzet tulajdona legyen. Egy sorsjegy ára 
1 I orona. A huzásb január hó 8 án okvetlen 
megtartják. Sorsjegyek rendelhetők a központi 
irodában: Budapest, VII. Akácfa-utca 39. 
Minden, 30 darab sorsjegy után megküldi 'a 
bizottság ajándékul áz Aradi Vértanuk Al
buma cimü gyönyörű díszmunkát, melynek 
bolti ára 20 korona. 

Hirdetmény. Értesítjük a t. c. közönsé
gét, miszerint a vasutikocsikban és állomási 
helyisegekben talált tárgyak elárverezését a 
vasúti üzletszabályzat .18. g-ának' határozmá-
iiyai értelmében 'Celldömölk állomáson fc- évi 
december hó 28-án délelőtt tt órára tűztük 
ki, Szombathely, 1909. december hó. Az 
üzletvezetőség. 

Érdekes statisztikai adatok, megdöb
bentő számokban. 1907-ben az ausztriai für
dőkben hivatalos kimutatás szerint 202.533 
magyar fürdővendég fordult meg. Ugyanezen 
évben a 210 magyar fürdőben, a még eddig 
soha el nem ért legnagyobb számú forgalom 
mellett magyar honos csak 110,388 volt; kül-
földi mindössze 17,175 fordult meg. — Ha 

még IIOZJUadjuk a 9O,40l."jhagyar lüTuWnde-™*" 
get, tehát azokat is, akik három napnál rövi
debb ideig tartózkodtak valamely fürdőhelyen, 
meg ezzel az összeggel sem érjük el Ausztriái 
egyedül. Hol vannak még az egyéb* külföldi 
fürdőhelyek: CUende, Alaiikenberg, Sylt, Nor- -
derney, Abbázia, Velence (Lido) és még egy 
sereg tengeri fürdő, — Nanheim, Wiesbaden, 
Ems, Reichenberg, Davos, Svájc, l.aliman stb. 
Bátran tehetjük a külföldi fürdőhelyre járó 
magyarok számát 250,000-re. Még oly szűk 
számítássá! is Kerek 100 Millió koronára te-

|~llélJUk az összeget, m i i ezek külfoldoii usak 
élelmezés, útiköltség és kúrára elköltenek. Hol 
van az az összeg, amit ezek külföldön elvá
sárolnak? — Az Ausztriába özönlő magyar
ságnak majdnem fele, a kimutatás szerint 
86,617 Stájerországba vándorol, ott pedig 
Rohitsch és egy-két győgyitó-inlézelen kivül 
nincs nagyobbszabásu gyógyitöhely, vagyis az 
óriási zömét a közönségnek épp a nyaralok 
adják. De valljuk meg: a pénztárcája paran-
csolöbban beszél, mint hazafisága. És megy 
az olcsóbb Stájer faluba. Nálunk drágák a 
lakások, drága az élelem, a vendéget zsarol-
i;ik és sok helyen a tisztaság sem megfelelő, 
Ezek tekintetbe vételével kell nálunk a tur-
dői életet fejleszteni. 

Panasz a rendőrök ellen. A rendőrség 
ellen általános a panasz, egyesek ellen a l i l 
iomig marasztaló ítéletet is hozott, mások 
ellen pedig már bünfenyitő feljelentés téte
tett. Nem az első, de nem is az utolsó eset, 
hogy hatáskörüket átlépik, vagy más oldalról 
kiivetnek el mulasztást. A városi hatóságnak 
kell már valamit cselekednie, hogy ez ano
máliáknak eleje vétessék. A bajokat és pa-
nasznkat ezúttal nem soroljuk fel. mert, fel
tételezzük, hogy ennyi galiba után a kép
viselőtestület is be fogja látni, hogy csele
kedni kell valamit. Mindenek elölt feltéllen 
szükség elükr? egy rendőrbiztost állítani, aki 
intelligeiitiájával és tekintélyével imponálni tud 
előttük s aki őket alaposan kioktatja és 
ellenőrzi .szolgálatukban, de mindenek fölött 
beléjök magyarázza, hogy mi a »magyar k i -
ralt eréll és tapéntat*. 

Tombola-estély az Uj-kávéházbsn. 
Szombaton, Karácsony első napján Klein 
Sándor kávés nagyszabású tombolát rendez, 
vendégei számára. 

Innen-onnan. A katonai hivatalnokok 
kajdbojtot kapnak: no csak hát hadd örülje
nek az arany sasos cifraságnak! — A musz
kák regi fővárosában. Moszkvában a város 
pénztáraiból, illetőleg különböző alapokból 
16 millió rubelt méltóztattak elsikkasztani. — 
>Balaton-bált< tartanak Budapesten 1910. évi 
január 8-án. a liirés^Vigadö termeiben, mely 

! nagyon fényesnek ígérkezik: a bál-bizottság 
| elnöke Batthyány Lajos gróf, a rendezö-bi-
| zot'.ság elnökei: Óvári Ferenc dr., Doblovits 

Milán' dr. és Vaszilievits János dr. — A ró
mai lateráni bazilikában már készen áll a 
magyar korona adományozójának. I I . Szilvesz-
er pápának nagyszerű síremléke; az emlék

müvet IVmko János szobrász készítette é s -

húsvétkor lesz a felavatása, amikor nagyobb 
zarándoklat megy Rómába, — A győri mé
szárosok szövetkezetet alakítottak ugy, hogy 
beállítottak egy becsi szövet szállítóinak,, le-
hát osztrák kézbe adták magukat. — A közös 
hadsereg részére az 19IO. évben szükséges 
bőrnemü, ruházati és felszerelési cikkek meg 
rendelése alkalmával az idén is fenntartották 
a magyar iparosok számára a kvótaszerü 
résznek 25 százalékát; a szerint 32.855 pár 
különféle bakancs és csizma készül Magyar
országon 452.335 korona és 58.107 db. kü
lönféle nyergek és szíjgyártó cikk 161.541 
korona értékben; a megrendelés az ország 
kamarai kerületei szerint oszlik meg, de ezek 
között a soproni kereskedelmi és iparkamara 
kerületét nem találjuk: hát ennek vezetősége 
semmit sem tudóit ai mi iparosainknak k i 
eszközölni? 
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K ö z e g é s z s é g ü g y . 

Jakab László dr. városligeti szana
tóriuma Budapesten. 

Már régen érzett hiányt pótol aZ-a*oagy-
szabásu szanat riuiit. mely a fővárosban a 
Nagy Jáno*-utca H Aréna-ul sarkán, közvet
len a' Városliget szélén epDIt a modeni léch-
tiik i -s gyogyt 'd<>rii;itiy m:n<i.-i. -ÍJ . - kipró-
bait r.-'l felszerelve. A liiár k i i ! - " - - , 
is minden csiny és „kényelmet eláruló hatal
mas épület belsőleg oly berendezést és kom
fortot mutat, hogy ehhez hasonló gyógyinté
zet nemcsak hogy hazánkban, de még az ily 
intézményeiről annyira hires Ausztriában sem, 
található. 

Eddig betegeinknek; de. különösen a 
cukor, gyomor, es bélbetegeknek, továbbá 
köszvényeseknek ezrei mentek ki a külföldié, 
hogy. bántatmaik ellen ottaui gyógyintezetek
ben találjanak drága pénzért s idegen szó 
mellett enyhülést. Kivaltképen Ausztria veze
tett erfdrg e- té ren-s oda zarándokoltak a 
magyar szenvedők azért, mert itthon nálunk 
bizony olyan gyógyintézet, mely mindama 
gyógyászati Kellékekkel egy helyben lett volna 
felszerelve. Nemcsak hazánkban, de a messze 
földön sem találunk s igy betegeinkre nézve 
egyenesen áldásos intézmény e modern sza
natórium, mely e mellett olcsó áraival is 
elsősorban számításba kell, hogy essék kö
zönségünk előtt. • 

Az orvosi tudomány és felszerelés dol
gában tökéli les, külsőségekben pedig - rendkí
vül izleses es színpatikus intézetet megmu
tattak, az újságok képviselőinek es az orvo
soknak és a vendegek őszinte csodálkozással 
nézlek végig az összes helyiségeket, amelyek
ben mindent megtalálnak a betegek, amit az 
intézet orvosai a külföld legnagyobb szana
tóriumaiban egyenként megfigyeltek és tanul
ták. Az intézet szemlélői egy hangi: lelkese
déssel ismerték' el, hogy a Jakab dr. féle sza
natórium a lehető legtökéletesebb mindennemű 
szanatóriumok között. Megvan ebben áz in
tézetben minden, ami a betegség felismeré
séhez okvetlenül szükséges. A legmodernebb 
s drága berendezésű laboratóriumok, górosövi 
készülékek s nagy Röntgen — laboratórium 
segítenek a betegek vizsgálatéban. A gazdag 
berendezésű vizgyógyinlézetbenszebbuél-szebb 
és igen elmés készülékek sorakoznak egymás 
mellé, hogy vízzel, meleggel, villanyossággal, 
szénsavas fürdőkkel stb. gyógyítsák á szen
vedőket. Nehéz elsorolni egyszeri látás után 
mindazt, amit ebben a nagyterjedelmü inté
zetben a látogató egy sétájában tapasztalhat. 
Az egyik nagyieremben az u. n. Zander gé
pek gyúrják, mozgatják az embereket, amely 
gépek segélyével-az emberi test egyes részeit 
szabályos mozgásba hozhassak, anélkül', hogy 
az illető helyéből kimozdulna. Igy pl. lova
golhat, evezhet, biciklizhet stb. mindent egy 
helyben. Aztán gépeket láthatunk, melyek az 
asztmás b-'tegek lélegzését segítik elő. Min
denesetre egyik legérdekesebb része az inté
zetnek a lapos háztetőn levő-téli-nyári nap 
és légfUrdö, ahonnan mesés kilátás nyílik a 
Városliget legköllöibb részére. 

. Az egész épületben 'elomló bájos inti
mitás, mely az előcsarnoktól kezdve végig
kíséri a benlakót, a tervező építőművészek: 
Komor és Jakab művészetét dicséri. Meleg, 
derűs kedv uralkodik itt, amely feltétlenül 
üditőleg hat a betegekre, bizonyos, hogy ha
zánk nagyot nyert ezen uj intézménnyel, 
melynek vezetősége már egyedül is garancia 
arra nézve, hogy a maga elé tűzött humánus 
célokat pontosan végre is tudja hajlani. K 
mellett egyik óriási előnye, kitűnő fekvésén 
és modern pazar berendezén kívül (pl. sok 
lakószobához, mindjárt mellette külön fürdő
szobai azok a valóban olcsón megszabott 
egységárak, melyekbe a kezelés, orvosi fel
ügyelet, előírt-géphasználat stb szóval minden 

K E M K N r ^ A L U 

vrth-rül szükstges-beii 

ö l szám. 

shoz f 
1 ami a cyogy 
l foglaltatik. 

Az intézet igazgnoja Jakab László dr., 
akinek felesege Racz 11 rmin dr. maga is ki-
lünó orvos, a fziko-therapiiai psztátyvefStője 
Arányi Zsigmond dr. herktilesfiudöi fiirdóor-
vos, a testegyenesitő osztályt • Milko Vilmos 
dr. -főorvos vezeti, az intézet alorvosai Lukacs 
l'al dr. és Tau.-z Cieza dr. 

Hálanyilatkozat. 
Mindazok, kik fetcjthetet. 

len nőin , illetve a n y á n k le-
ntí ' tésén megjelelitek, a rava
talra koszorút helyeztek, avagy 
ré szvé tüknek bármi' - módon 
kifeiezésl adtak, fogadják ez-
uital is leghálásabb küszü-
net i ink*L- ~- -

Wallner Sándor 
és gyermekei. 

763. szám vb. 1909. , 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az-

1881. évi LX. t-e. 102. íja értelmében 
ezennel közhírre teszi, hogy a celldö
mölki kir. járásbíróságnak 1909. évi V. 
491/1. számú végzése következtében dr. 
Dános Emil ügyvéd által képviselt Me-
iiiiler Dézsó szombathelyi lakos felperes 
javára Ostfiasszonyfán a Csöngéi-utenhan 
748 K 74 f. s jár. erejéig 1909. évi 
november hó 24-én foganatosított kie-
légitéai végrehajtás utján lefoglalt és 
1350 K-ra becsült következő ingóságok 
ti. ni : két kocsi ló, kél hintó, egy 
kocsi s egyebb tárgyakból álló ingósá
gok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a celldömölki kir. 
járásbirósáo 1909. évi V. 491/2. számú 
végzése folytán 748 T. 74 f. tőkeköve
telés ennek 1909. évi szept. hó 16. 
napjától járó 5 % kamatai és eddig 
összesen 137 K 74 f-ben- bíróilag már 
megállapított, költségek erejéig, Ostí í-
asszonyfa községben, alperes lakásán, 
leendő megtartására 1909. évi decem
ber hó 28-ik napjának délelőtti 9 
órája határidőül kitüzetik es ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a légtöbbet. Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron álul is el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le- és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881, évi LX. - t.-c 
120 §. értelmében ezek javára is el
rendeltetik. -

Celldömölk, 1909. dec. 13. 
ZÁBOBSZKY SÁNDOR, 

kir. bir. végrehajtó. 

Ny. Dinkgreve, Celldömölk 
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ELADÓ HÁZ. 
..A kórház-utczában.. 
— egy újonnan épült — 

l a k ó h á z 
350 négyszögöl telekkel, 
szép, kerttel szabad kézből 
eladó, — Bővebb értesítés 
nyerhető a kiadóhivatalban. 

Gyümölcs e l a d á s . 

Szállítok linóm fajú almát 
500 1b. piros alma 10— 
1000 » ' " » ' • 9 18 — 
500 > ró/Sa »* 17— 
500 » gyöngy » 17— » 

500 iiiosáns/.ki alma 1 6 -
500 »* bór alma 1 9 -
500 > Ranet alma 2 0 ^ > 

500 > Arany Ranet oo » 

50 finom alma 16— 
100 » tinóm > 31 — » 

50 Ranet > 20— » 

100 Ranet » 39— » 

100 » körte 7— » 

100 i császár körte 8 50 ».-

1.00 '» vaj körte .. 10— ». 

Csomagolás ingyen. — Utánvét 

Friedman Mihály, Győr iyör. I 

Eladó ház. 
A SÁGI-UTCÁBAN 
modernül épült h á z, 

! n agy gj'ümölcsös kert
tel, parkírozott udvarral 

azonnal eladó. W: 
Bővebb megtudható a kiadóhivatalban. 


