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Vásározó magyarok.

Fürdőügyünk.
Üdvös. közegészségügyi

s/.emponl-

ponta a testet, lelket sorvasztó korcsmák

ból nagy horderejű eszme foglalkoztatja

és kávéházak helyeit a fürdőben keres

községünk illetékes

tek es találtán

köreit, mely a inai

kor követelményeinek

m> gfelelő

liirdö

létesítését tii/.le ki célul.

üdülést és szórakozást,

mi állal szellemileg é s erkölcsileg

pol-

gáriogot nyertek a világuralomra. Nem

Czelldömőlk nagyközség

eddi)- di

A r é : mult időknek
san elkorhadt

már dereka

intézménye az

országos

vásár. A modern idők keretébe sehogy
sem illik bele é s a jobb

belátás előbb

vagy utóbb el fogja söpörni a

vásárok

valamennyi fajtúját. Miéi-fis volna ezekre

is mutatott a halandósági statisztika oly

inai nap szűkség ? Azzal mar tisztában

cséretes buzgóságot "és áldozatkészséget

rémes képet, mini ma az egész vonalon

van mindenki, hogy

vásárokon

a mai

tanúsítóit a korszerű haladás tekinteté

Sápkór. idegesség, görvélykór stb isme

fejteit

viszonyok

között

ben: csafornáztatta

rétien fogalmak

mentesitette utcáit,

a.

községet,

villanyvilágitási be

rendezésével

tnis/árnyalla

túl akárhány

nagyobb

az —

egészségügyi

nem tett

por-

a

Dunán

községét,

csak

követelményeknek

eleget oly

arányban,

kívánatos volna. Nem

igyekezett

Ne
reink

a

vőnek tehát nincs haszna a vásárokból,
az eladónak meg kevésbé,

mert há ki

használná az ujabb idók

modern

megtagadni,

helyet

mely önként kínálkozik a
úgyne

vezett Felix-liget

ellen

után a közvetlen szomszédságban üdüló
közönség

századában, mely

ben egyesületek, testületek, község, tör
nemes

es

amint

mostohaságát.

állam,

alkalmat

villanytelep, az újonnan létesült

a természet

versenyt

folytatnak a jóléti intézmények

olcsóbban venni nem igen lehet, a ve

kedvező

és szórakozó

vényhatóság,

voltak.

létesíté

s

mellett, hol

a fürdés

helyet taiálna a
a

mely

telek

fürdőző

financiális

—j

hogy a

Nem is. említve ama
fürdő céljaira

körülményt,

szükséges

terhére kultuszintézményei közé emelte

mennyiséget a telep díjmentesen

a fürdőházat,

gáltatná,

nagyközség

ke

szervezeteit, minden porté

káján több haszonnal adhatna tul.
Hajdanában
vásárokra. Nem
lyek ma

igen is volt
voltak

olyannyira

szükség

vasutak,

közel

ame

hozzák az

embereket egymáshoz. Nem voltak ujsánytbben megközelíthető, kényelmi szem j gok, amelyek az eszméket, a híreket
pontból minden igényt kielégítő hely jóformán minden órában szétrepitik az
volna.
ország minden vegyes részébe. Nem volt

lagbói álló érdekcsoport

Czelldömőlk

reskedelmi

szempontból is a legkedvezőbb, legköny-

s é b e n ; ma, midőn helyben is igy 30==-Ü6saját pénziára

kereskedelmi

mulasszák el tehát inlézó kö

súlyozni egy modern fürdő létesítésével
A humanzimus

T

víz
szol

közölte

országra érvényes
volt'tehát

volna az

naptárakat.

vásárokra,

egész

Szükség

amelyekre .távol

érték

vidékekről sereglettek össze az emberek,

fürdőügy.e még mindig csak a t e r v e z é s

telen és fölös m e n n y i s é g e t , most elve

egyrészt.'hogy^ újságokat halljanak, más-

stidiumábiin van.

zetni kénytelen, a fürdóvezetőség' állan

részi,

dóan rendelkeznék a keHö mennyiségű

gazdasági

s kellő hőmérsékü víztömeggel 8 így a

é s végül

fokozott igényeknek s a forgalom növe

minden vidéken kialakuljon ugy a me

kedésének akadálytalanul megfelelhetne.

zőgazdasági mint az ipari termékeknek

Még gondolatnak is triviális, hogy
az állatok egéaaségének megóvása
jából

a

birtokosok

cél

birkausztatókat,

katonatisztek s más rendit-rangú-embe
rek kütyainosn helyeket létesítenek, inig

amennyiben azt mint

távíró, amely

Kívánatos volna

tehát, ha az ügy

hogy egy előttük

idegen

viszonyairól

vidék

tájékozódjanak

szükség volt azért

is,

hogy

az árfolyama, .

a d ó z ó polgártársaink az egészség"egyik

megvalósítása végett Czelldömőlk közön

Manapság mindazok az okok, ame

legfontosabb

sége nyilvános gyűjtést indítana, esetleg

lyek áz országos vásárokat szükségessé

részvényeket

tényezőjét, a fürdést nél

külözni kénytelenek.

: *• ~ v ->.

•ÖröT igazsa?, hogy ép testben, ép
a 'lélek.

Fényes bizonyságát szolgáltat

ták . e - m o n d á s n a k a. régi
görögök,

kik elsőrangú

tották a

népfürdők

rómaiak é s

érdeknek

tar

létesítéséi, kik na

Előnyösei

községi

tették, egytól-egyig megszűntek. Legfel

elöljáróság a fürdőt vagy házi kezelésbe

jebb egyetlen ok az, umi m é g . ma is a

venné, vagy kellő anyagi biztosíték tnel-

vásárok

lett bérbeadná, hogy végre megvalósul

vásárjoggal

rendelkező községeknek é s

jon a

vásároknak

mégis annyira

jegyeztetne 'éa a

község rég óhajtott

és

K O R ET N

egy

meg

szebb jövő záloga.

iierzsa sz

VStt ValÖOi I
KRAUSZ

vágya,

mellett szól, az t. i., bogy a

van . az

idegen

amennyire,

forgalmuk. \ E z t

felhívjuk á t . vevőközönsége
V

™

divatáruháza

szives

figyelmét
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irigyli

bizonyosan

község,

mis olyan mesterember, akire első sor

amely

mostanában vásártartasi jog hi

ban is a falusi embernek szüsége van?

a

legtöbb

ányában derúre-borura kérelmez vásár

Azért, mert a legtöbb falusi gazda ugy

jogot. Kétségtelen, hogy a község, knek

gondolkozik, hogy a szükséges dolgokat

é s városoknak ez a praktikus törekvése

amúgy is megszerezhetem a legközelebbi

bizonyos mértékig figyelemre méltó, de

szomszédos

korántsem elégséges ahhoz, hogy egyik

persze nem is gyanítja, hogy ezeken a

másik község
magára

elnyeréseért

vásárokon

hátrányokat,

termék kerül forgalomba, amely ugyan

a vásarjog

vegye azokat

a

amelyek a vásárok megtartásával együtt

szemre

járnak.

nézve

Mert ilyen
van. A
zottan

hátrány rendkívül sok .

mezőgazdaságra nézve
káros a

állatvásár.

vásár,

leggyümölcsözőbb munkától, másrészt a !
minden egyes allat-

j

a messze vidékről érkező állatok meny- ;
mennyit

veszítenek
va- i

lamelyik vásárra. Még ha minden gazda ,
a

vas.uli szállítási

'igénybe, talán

eszközöket

mindenki otthon szerezhesse

mindazt,

amire

szüksége

van. A

lóban várja az állataira alkudozó vevőt.
állategészségügyi

közerkölcsi szempontból

pedig

sót

határo

zottan be kellene tiltani a vásárokat é s

hogy

lábon hajtják őket

be

Kózegészsétiügyi,

gilag károsítja azokat a gazdákat, akik

leromlanak,

mini

gazda is sokkal jobban jár, ha az istál

járváuynak s végül harmadsorban anya- I

értékükből, ha

minőségre

bármily jól kidolgozott kisipari termék.

azt, hogy

erőt von el a köznapi, de mindenesetre

nyíre

de

selejtesebb,

kedelmi életnek fejlettsége lehetővé teszi

munka

Tessék csak |ól megfigyelni,

megvesztegető,
határozottan

günk többé országos vásárra. A keres

az

vásáron akarnak túladni állataikon.

leginkább selejtes nagyipari

Egy s z ó , mint száz., nincs szüksé

határo

különösen

Egyrészt tömérdek

legjobb terjesztője

nagyvásár alkalmával. Azt

venné ;

épen azért nagyon

okosan teszik

azok

a gazdasági egyesülelek, a többek között
legutóbb a szatmárniegyei. amelyek fel
emelik tiltakozó szavukat uj vásárjogok
engedélyezése ellen.

kevésbé volna igy, igen I

i m , de akkor nem lehet napokra elkó- '
szálni

otthonról. Ezáltal is tehát

már |

A Királyhágón és a két

jelentékeny kár éri minden gazdát. Ha •
ezenkívül meggondoltuk azt, hogy min
den

országos

vásár

országgyűlés,
sokadalma,

valóságos

elsősorban
amelyek

kupec ,

a

közvetítők i

közül

mindegyik ;

keresni akar a vásáron, elgondolhatjuk, j
hogy a

része j

vásári haszon túlnyomó

illegitim zsebekbe folyik.
•" Di: tegyük

fel

a

hegy t. i. mindenki
portékáján, vájjon

legjobb

esetet,

haszonnal

ez

ad tul j

a haszon

kerül-e a saját k ö z s é g é b e ?

haza

Korántsem.

A legtöbb vásári sátor lacikonyha, vagy
italmérő bódé.

Továbbá olyan

selejtes

árucikkeknek az, eladási helye, amelyek
szemre ugyan

csábítók, de belső érté

kük alig van. Ami selejtes
külföldi

iparcikk csak

osztrák

beözönlik

és

ebbe

az országba, az mind országos vásáro
kon kerül a

többnyire naiv,

tapaszta

latlan vevők kezébe. Van-e szükségünk
ilyesmire? Van-e- erre szüksége a ma
gyar iparnak ? Azt hisszük, erre a kér
désre minden elfogulatlan,

gondolkozni

tudó ember egyforma választ ad.
Különösen károsak az országos vá
sárok

a

kisipar szempontjából.

Miért

nem tud vájjon m é g egy nagyobb fajta
községben sem
gyar szabó,

1

megélni akár egy

ma

akár egy csizmadia,

akár

egy szürszabó, akár egy szíjgyártó, vagy

Vaskapun át.
i.
A legutolsó kosaras, is végig kinalta ét
szekírozta a portékájával az utasokat. Leszállt
már a vonalról a legutolsó pereces, csokolá
dés, gyümőlcsö-, mézesbábos, cukros, képes
lapos, csecsebecsé-, zsöinlés, virsli.-., gyújtós,
eipőkenőcsös is, leszállt a modern Tinódi
l.anios Sebestyén, a máv. vasutak állandó
vándorhegedfise, aki meglep éjjel, meglep nap
nál és ép akkor esik be az ajtón és rántja
rá és kezdi ordítani öreganyád keservét, ami
kor épen belefognál végre valahára nagy ke
servesen a szunyókálásba, mondom, leszállt
az utasoknak ez a réme is: messze magunk
mögött hagytuk Budapestet és rohanást ha
ladtunk a szántóföldek, rétek, erdők között.
Egy sovány nénike folyton izgett-moz
gott. Hol ide, hol oda szaladt Nem találta a
helvét Nyilván hiányzott neki valami. Mikor
aztán az egyik utasnak szerencsésen letiporta
a tyúkszemét, a másiknak pedig ugyanolyan
szerencsével az ölébe pottyant: a néniké a
két utast rögtön lefoglalta magának és tele
beszélte szeműket-szájukat. A két utasnak
hallgatás volt a helye s ijedten csukták be a
szájukat, ha véletlen csak egy kicsit it ki
találták nyitni. No de legalább másoknak a
tyúkszemét, meg az ölét nem fenyegette to
vább veszedelem! . . .
Közbeu csökkenik, majd megszűnik a
kocsikerekek csattogása i hangos >vize-e-et>
kiáltás hangzik be at ablakon. A kocsiban
levő gyerekek mintegy villanyötéare kapnak
a szón: .Mama! Vize-e-tt/. Kapkod a viz-

ert és iszik, aki tud. Az ajtóknál nagy a tü
lekedés a beszállók, a kiszállók, és vízivók
között. Már megint mozog a vonat.
Kimarad mögöttünk Szolnok is. A N'agyallöld kellő közepébe ér'.üak, á Nagyalföldebe,
a tejjel-mézzel folyó magyar Kánaánéba. Meg
is latszik rajta. Tizenkét s<.«m kerti eper, meg
hat darab c-ökevéuy 'Tára husz fillér. Tessék
epret venni!
A szikes Hortobágy déli szélen rohan
vonalunk. Ma-kor ilyenkor júliusban erre a
vidék növényzete^ már kiégett; talaja széliében
olyan szokott lenni a sziksótol, mintha beme
szelték volna. Az idén a sok esőzéstől még
üde, zöld a növényzet.
Imitt-amott egy-egy szélmalom integet
blénk. Nagy messzeségben követi egymást
egy-egy nagy zöld folt. Ott egy-egy halaimat
alföldi köz-ég lerül el. Kisebb-nagyobb tivol-agban mindenféle egyes házak, házcsoportok
követik egymást: ezek az alföldi tanyák. Kü
lönben olyanformán van az ember, mint az
egyszeri kantor, amerre a szem ellát, nem
lát mást, mint eget, meg földet, végtelenül
egyhangú ronaságot. Az összes kiemelkedést
azok a hatalmas, dadogó dinnyék képviselik,
mélyek köröskörül örajárásnyi területeken
tenyésznek.
A forróság pedig egyre tikkasztóbb.

n.
Az eddigi e-zaki szél hirtelen keletivé
vált és kissé meghüvösült. A szél irányába
tekintve látom, hogy a látóhatár szélén söté
tebb kék follozat rajzolódik az égre: ezek a
nagyváradi hegyek s innen indul ki a hide
gebb szél is.
Nagyváradon az utasok nagy része ki
cserélődik. Eddig csizmás, nadrágos, dolmá
nyos magyarok voltak az utasok: Nagyvára
don elözönli a vnualot egyszerre a bocskoros,
pokrócba csavart lábu, daróc nadrágos, báránybekecses, hossza daróckabátos oláh. Elöl
csak az orra hegye, hátul pedig zsíros, hossza
hajának a vége kandikál ki a magas, bárány
bőr sapka alól. Ahol letelepszik, legelső teen
dője a — vakaródzás, ügy látszik, ez az oláh
természethez tartozik. Annyi azonban bizo
nyos, hogy amig az.oláfatakta vidéken utaz
tam, én is mindig vakaróztam.
Nagyváradon beszállt két oláh pap it
Az egyik annyit beszélt magyarul, hogy a kí
nálatra eléje tartott málnát egy szálig meg
ette ét megköszönte — oláhnl. A másik azon
ban, a fiatalabbik, a mellette ülő útitársának
gonosz magyarsággal hosszú magyarázatot
eresztett meg Keppltrröl, Newtonról, Kantról
Schoppenhanerről, a vallásról, az Istenről és
az isteutagadásról. A hátuk mögött ült egy
csendőr járásőrmester. Először feszült figye
lemmel hallgatta a papot, azután pedig no. teszt, ceruzát fogott és nagy buzgón jegyzett
Ugy latszik Biharországbao, vagy ha jobban
tetszik Tiszapistanrszágban nagyon előkészült
a talaj a filozófiára! Avagy csak a bihari
atyaisten igazhivőinél van et igy előkészítve?
Egyszerre didergés fogott el, olyan hideg
lett Nem hiába >Élesd«-et kiáltott a kalauz,
de éles is lett a levegő. Felöltőmet fel kel
lett venne n. A Kőrös völgyébe értünk. Ető
is kezdett stemettloi. Előttünk pedig bent t
hegyekben villámlott, dörgött és csakúgy füs
tölgött, ugy esett A SebeskérOs folyó völgye
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mindig összébb szorul. Hanyathomlok rohan a hatalmas fameuuyiséget es a körüllevő
az összeékelodö sziklák közé a voual. Nincs hegyek kopasziaiását latom, ámi hajdani leuya sínpárnak 100 méternyi egyenes vonala, vei-ekkel bővelkedő, ma uagyrtgzben kopár
folyton kígyózik, kanyarog, hol jobbra, hol liptai fensikunkr.i, meg s M - M . ez vidéki
balra. Szinte kából bein »». ember: hol kell Bükk-hegységte gondolok; rsjjnn uem It.-z-e
bujkálni a vonatnak. Ltot a jobb oldalon itt is kopár-in, termékelleuség a fairtás kö
őrült sebességei hömpölyög a Körös vize, J vetkezményé ? Amitői annyival inkább lehet
hatalmas köveket hengerget. Vize egyszerre tartani, mert a bihari négyek anyaga nagy
olyan vörös lett. mintha csupa vér volna. részt mészkő, kréta, akáresal; a Karszté.
Kesöbb láttuk, hogj feljebb a köröwölgyi
tKolyt kav.i
Sitrokay l.tijos.
hegyek talaja vörös, ezt mossa bele az eső a
folyóba. A levegő kellemes eperillattal voit
tele. Uay látszik, reng-'teg eper terem ezek
ben a begyekben. Árullak is elt get az állo
másukon es nem volt dráua.
Egy hirtelen kanvaruiatuál nagyon s z é p
és érdekes látványban gyönyörködhettem. A
jobb oldalon vagy 40 méter magas sziklapárká vról teljesen Iflggóleges sziklataloii vas
tagon, ömlött alá a viz es zuhart bele a
"Körö-be. Ez a révi vizesés. Egy ujabban föl
fedezett, föltárt es látogatott barlangon az u.
3. Zichy-barlsBgon folyik keresztül.
Az ut »ttöl fogva meg változatosabb.
Majd óss-eszlikOl a szoros n a végén alagutba_bnvik bele a vonat, majd 800--1000
méternyire kitágul. Ahol kitágul, mindkét ol
dalon apró, de magas és csúcsos oláh viskók
bukkannak elö. SzalmatetejOk vastag és ma
gas. Akárcsak egy kissé meglapított cukorsü
veg. Mindegyik ház egy vastag szalmaködmenbe és süvegbe bujtatott oláh. Eiek a faluk
rendkívül sokat szenvedhettek. Amint a még
szemügyre tehető' romokból láttam, egyiknek
másiknak nem is nagy idón beiül a mai helye
legalább is mar a negyedik. Talán a hegyek
ről aláomló felhőszakadás, talán a Sebeskórös
áradása, talán tüz, vagy ki tudja, mi tehette
ennyire tönkre és mi kényszeritette tovább?
E;y másik nláh község oláh jellege tűnő
félbep van. A módosabb, más vidék civilizált
eleme fölismerve ezen vidék reudkivül egé=z^séges voltát, sorra beépíti a vasútvonal men
tén levő fa!v,k;tt csinos házacskákkal, modern
épületekkel. Kezdődik ez a jelenség Király
hágónál, ahol a t.tlajemelkedés is eléri a leg
magasabb pontját és van a Királyhágó nevű
hegysznros, rajta keresztül pedig a vasúton
kivül a legréujbb és leghasználtaDb országút
Budapest—Kolozsvár között és tart ez a je
lenség befelé Kolozsvárig szakadatlanul. Na
gyon szépen átalakult már Csúcsa, Kissebes,
Tisz'nn üdülőtelep Bántihunyadon tnl Sztána.
Ezt a telepet agy elbujtatták a hegyek és
erdők közé, hogy a vasúiról semmit sem lehet,
belőle látni.
Az oláh tipusu köz-égek átalakulásaira
egyébként — ugy laitam — az ipar is ha
talmas befolyással van. Igy ptT^Királyhágótt
innen levő Jádvölgyén. ahol a faluszélben
' szerényen húzódik meg a szalmasobás oláh
viskó az ideiglenes munkás-barakk mellett. A
falu közepén még észrevehető imitt-amott a
modernebb építmények között a régi viskó
megmaradt falai, de már a teteje ujabbkori.
, Akárcsak a gazdájánál: a ködmön daróckabát,
hegyes báránybőr süveg elmaradt, de a darócnadrág, bocskor és becsavart lábszár még
megmaradt. Jádvölgy ugyanis hatalmas fameg
munkáló telep. A környék erdeiből ide kerül
az összes faanyag. Képzelhető, micsoda óriási
- famennyiség vau itt összehalmozva! Mikor ezt

Személyi nlr. Dr. 0-tfTv Lajos kerüle
tünk népszerű képviselője vasárnap Bobára
érkezett választói közé. Ugy halljuk, hogy
legközelebb Jánosházara megy be.-zámoló! tar
tani, mert ott már nagyban készülnek is,
hogy meitóati tagadhassák a szeretett kép
viselőt.
Kitüntetett grófné A pápa sajátkezű,
aláírásával ellátott fényképevei tüntette ki
örv. grTf Wallis Gyuláae, szQl. Somogyi Ilona
grófnőt és elismerő levélben mondott köszö
n-tet neki több ízben nyilvánított jámborságáért és a kegyursaga alá tartozó sátoraljaúj
helyi plébániatemplommal szemben tanúsított
áldozatkészségéért. Az izsákfal grófnőt melyen
meghatotta a szent atyának reá kiterjedt
figyelme.
<v
Prlmieia. (Jéfin Gyula áldozópap, dr.
Hetin l.ajos főorvos fia, ma mondja első szent
miséjét az apátsági templomban. Az ifjú
aldozarnak Horváth István nagyprépost aesz
manudnktora.
Áthelyezett vasúti mérnek. Takatsy
Kalmau vasúti gépészmérnököt a máv. igaz
gatósaga városunkból Aradra helyezte at.
Takátsy rokonszenves, lojális egyéniségével
az alkalmazottak szeretetét vivta ki magának
miért is mély sajnálkozással vették az áthe
lyezés hírét. A füttőhiz személyzete mult
vasárnap este bucsubaukettet rendezett a
távozó mérnök tiszteletére, mely derült vidám
hangulatban, táncmulatsággal folyt lé és
tartott a reggeli órákig.
Hadé Lajos — a jokannita ráad
lovagja. Vilmos nemet császár Szentmártoni
Radó Lajos répcelaki földbirtokost az ev.
egyház kebelében szerzett érdemei elismeré
séül, mint az ev. egyház legmagasabb kegyura,
a johannila lovagrend becsületkeresztjévet
tüntette ki.
Elhunyt tanító. Egy érdemekben gaz
dag tanító hunyt el kedden VOnöczkön.
Köves István a megboldogult "tanító, aki 32
éven át ojtotta a oseme. -be a tudás o a g
gyümölcsét. Halála mély részvétet kelt.lt a
lakosság minden rétegében . és tömegesen ki
sértek utolsó útjára az aránylag korán, 59
éves korában elhunyt tanitót.
Családi pétlék a csandórikiiek. A
vasmegyei csendőrötökhöz megérkezett a
honvédelmi és belügyminiszterek közös leirata,
mely élénk örömet kelleti a nős cseudo. al
tisztek sorában. A leirat közli, hogy a csend
őrök is kapnak családi pótlékot és pedig á
"szerint, amint a z állami alkalmazottak. A
pótlékot a január első napjától folyósítják a
csendőraltiszteknek.

31. s z á m
Uj káplánok.* A megyéspüspök Gétn
Gyula tijin.-- • Királjfalvára, Kóbor István
ujmisést pedig Kemenesmihalyfára >.egédelkészbl diaooualla
Eljegyzés. K e r e s z t é - • y Etelka urleauyt
városunkból eljegyezte Bajost János Nagy
marosról.
Gyermekek jotékonycéln műkedvelői
előadása. Ily cím alatt lapunk mult heti
számában megírtuk, hogy kis iskolás gyer
mekeknek romlatlan, csak a jó és nemes
iránt fogékony szive megható tetteket müvei.
8 iskolás gyermek betauull egy egyfelvonásos
színdarabot: »A két beíöites üveg« cimü víg
játékot és ezt mult vasárnap délután a
Hollosy tér 22. sz. ház udvarán felállított
színpadon nagyszámú- közönség"' előtt igen
szép sikerrel adta elő. De, a mikor a színda
rab ügyes előadásáért a szereplőket meg
kell dicsérnünk, ugyanakkor teljes elismerés
sel keit megemlékeznünk azon eredményről,
amit kis műkedvelőink a jótékonyság oltárára
Isten és. emberek előtt kedves cselekedetként
összehordtak. A lelkes kis csapat bejárta az
egész községei és a társadalom minden tag
jától beszedte a közjótékonyság adóját, ogy
annyira, hogy a fillérekből számos koronák
keletkeztek és a nemes lett nemes jutalmat
nyerte el az által, hogy az előadás 80 ko
rona tiszta jövedelemmel zárult, melyből
30 koronát néhai Sárközy Géza, 30 koronát
néhai Boros János árváinak, 20 koronát pe
dig Horváth Betti ke<ésbbé munkaképes ét
jobb sorsra érdemes szegény "Öregasszonynak
juttatott a rendezőség Amit azok maghatva
köszöntek meg. Ámde akkor, amikor a tár
sadalom minden tagja szívesen járult fillérei
vel a fájdalom és nyomor enyhítéséhez,
ugyanakkor a még nemrég Sárközy Géza ve
zetése alatt állott zenekar ugyancsak kimu
tatta azt, hogy nemes szívből fakadó cemes
cselekedet tőlük nem várható. A rendezőség
felkérte őket, hegy a, 15 percnyi előadási
időt igénylő vígjáték kezdete előtt és az
5 peres szinváltozasi idő alatt játszanak el
néhány darabot díjtalanul a közönség szóra
koztatására és ezzel járuljanak ők is a hu
mánus Ogy szolgálatához. Cigányaink kijelen
tették, hogy Ö A ingyen nem muzsikáinak. —
AZ a jólelkű közönség, mely a jegyek vásár
lása, de sőt felölfizetések révén is lehetővé
tette a lelkes kisdedcsapat vállalkozásának
oly szép anyagi sikerét: Lelje jutalmát Isten
től, kinél a jókedvű adakozók, az Ozvogyek
és árvák pártfogóinak neve lel van jegyezve.
— J e g y z ő v á l a s z t á s . Boldizsár Péter rábahidvégi segedjeity..öt Sárvár nagyközség egy
hangúlag adóügyi jegyzővé választotta meg.
Uj vendéglő Grünfeld Fülöp álütéren
vendéglőt szándékozik nyitni. Az uj vendéglős
kiváló gondol fog fordítani az Ízletes ételek
előállitására kitűnő borok beszerzésére és
kiszolgálására, továbbá pedáns- tisztaságra.
Étkezésre előfizetéseket is elfogad.
Megdézsmált gyümölcskert. Bisilzky
Ödön gyógyszerésznek a villamos telep köze
lében levő gyümölcsöskertjébe csütörtök és
péntek közötti éjjelén ismeretlen > tettesek
behatoltak és az egész termést elloplak. A
tettesek felkutatása iránt a nyomozás folya
matban van.
.'
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Eljegyzés. Fülöp Lajos felsópatyi körj - í >.••*• leányát, Idát li|j»m»ÍH Dezső Lajos
ezetldöiuölki adóügyi | - . ; . .
Megváltoztatott ítélet, bapona f. é»
20 szamában megírtuk, hogy Kálmán Mór
helybeli berlö dr. Kende Adnai papai ügyve
det azért, mert ez utóbbi róla egj pöriratban
sértőé
nyilatkozott, .. czel'dömölki jaitaaM*
róság epül te elölt, sokak erem latlaja. tett
leg inzultálta, vagy amint ö maga, t. i. Kaimán kifejezi, felpofozta. A sertett ügyved,
igen termeszeié*-, megtorlásra gondolt, és a
czelldömölki járásbíróságnál Mjele. tesl tett
Kálmán ellen, annakidején nagy érdeklődéssel
várta a czelldömölki közönség az Ugy fejle
ményét, mert mindenki kivauc-i volt arra,
hoiiy az ujyvedt immunitás leple a alt tui
mindent engedhet meg magáink a fiskális és
a fiskálisnak a törvény. Az elsőfokú bineaag
Kálmánt 400 korona büntetésre ítélt-. Az
Ítéletei Kálmán megfelebb-zte s igy a szom
bathelyi kir. törvényszék tegnap újból targyalla
az fittyel. Dg) látszik, a törvényszék méltá
nyolta Kálmánnak az ügyvédi túlkapás felett
való felháberouasát. mert nem négy, haaem
csak egyaxál koronára Kélte, vagyis a bün
tetést ennyire redukálta.
Hnsárzk szabályozása. Általános a
panasz a mészáros- és heiitedpar tekinteté
ben a húsárak indokolatlan drágasága miatt.
A hus fouyaszlasa nem vethető alá a kere
sel es áralakulás szólsősegig mehető csapon gásainak. mert megélhetési árucikk és ez a
megélhetés a nemzeti lel alapfeltétele. Mimhogy a hnsiearosok ezt tekintetbe nem ve
szik, hanem az általános élelemdrágasagra
való utalással a húsárakat szerle.eoül folyton
emelik, Czelldömölk község közönségének te
kintelyea része azon kérelmei intézte a köz
ség képviselőtestületéhez, hogy miután a közszükségletnek hússal való ellátása a küzigaz.ata> szabályozó és ellenőrzőjJialáskörebé
vago dolog, az ipar gyakorlásáról szóló 1884*
éri 17. t-c. 53. § a érteimébén határozza el
es kérelmezze a vármegye alispánjánál a hus
arának szabályozását, az ugyuevezett huslimii.itiot. Amennyiben pedig cz kellő ered
ményre nem vezetne, ugy a hatosági husszéknek késedelem nélküli . felállításai ren
delje el a képviselőtestület
Vasutasok gyásza. Szerdán egy nagy
gyászmenet vonult végig a Kossuth l.ajosutcan, ki az örök almot ..alvók hónába A
koporsót körítők tömegét jórészben vasutasok
alkottak, akik egyik, korán elhunyt, közsze
retetnek örveudö kartársukat kisérték a tul
vMági öröklét kapujáig. Ifja Erős Sándor máv.
kalauz mondott istenhozzadot a földi életnek,
özvegyen hagyván ifjú nejét és árvaságban
• négy apró, neveletlen gyermekéi. A mélyén
•njtoil család iránt általános részvét nyil
vánult mag
A dnaájttnii ev. e i y h á z k e r t l e t köz
gyűlése. A dunántúli evangélikus egyház
kerület 1912. augusztus ho 28 an tartja ren
dé*, évi közgyűlését Győrben. Ezt megelőzik
augusztus 26-án és 27 én a különféle bi
zottsági ülések. A közgyűlés legfontosabb
tárgya az uj kerületi felügyelő: EgyhazasBerzsenyi dr. Berzsenyi Jenő beiktatása lesz.
A nevezetes köznyülésre a dunántul vala
mennyi vármegyéjéből nagy számmal sereg
lenek összs.

aa

-negye aj taalelaiyelóje. Km-

szekv Ertió, kir. t.oi»c-«, taide'ügyelö. aug.
20-án foglalja ef uj állásai, addu terjedő
szabadultat P.c-ell tölü a caladjanal. Vasvármettye kultúrája sokat var az uj lan.eiOgyelőtíL
Trónválasztái Japánban
llucsnbiió
japán csasí.ar kivalu urallMdo ineithall. Az
ő uralkodása alatt étttrél Japai. a kiiiturahak,
a fejlődésnek azi a f-kat, melyen ma aii. Az
u| inikad.it, a ineghai'tnak legidősebb fiát,
Joeihilot, igen szerelik alattvalói s remélik,
Imzy ez atyjának melto utóda' lesr.
A legnebb példa. E»j kisközség,
Rabaszeiinnarioii, ut».ii-c>ak lefőzött sok
•nyalt kis es nagyköz-ige, akárhány vaio-t
is, amelyek mindigf-una akkor,.ha iskolára,
uaiioi Izélés -emelésre kell a kötseg pénzesttdájal (.Viiyitiii. jellemző peldaiat adun.
mennyire helytelen a- a lolloga-, hogy a
falvak nem :.«...!.•-. a kultúrával. Igenis a
falvak is tódnak áldozni,-sajnos azonban, hogy
az i.yenek meg mindi*ritkaságszámba munii.k
l^-ílöbb esetben a hilközs-gek vonakodnak
áldozatul hozni, mer., — tisztelet a kivéte
leknek, - - » iskolaszékek sok heiyüti meg
mindnt amolyan .sztikse-.es rossznak" tartják
az iskolai, annak tanítóját p-dig régi iradi
ciokai tartva szem előtt sekrestyés-szolgai
állásúnak szeretik ma i> tekinteni — Rabaszentmarl«n uj községi elemi iskola építései
hatánizvan el kimondta, hogy az építési költ
ségei, 28327 korinai, eny ev alall kivetendő
es behajtandó potadoval teremti elő. A jaia-i
számvevőség a község ezen dicsérete- és a
közoktatási tt-zy iránt való rilka áldozatra
való készségről tanuskoiló határozatát jóvá
hagyásra ajánlva Vasvarraegye törvényható
ságának, mely szeptembert közeyüiésen fog
lalkozik az érdekes kepvisrlőte-lüeti reza.lucioval Nagyon leruic -.-ele,, hogy a vármegye
és kormány dicsérettel fogadjak egv laluiak
az elhatározásai, h*rgj maga epn iskolát, de
v-ijjon szabad-e az államnak tétlenül nézni
azl, ho.y »gy lalu 600 százalékos pi ladóval
kénytelen lakosait megterhelni, hogy iskolát
tud|ou emelni, akkor, amikor százmilliókat
01 a kincstár hasznavehetetlen hadihajóóriásokba es brou/áj-yukba ? — Vájjon mikor
kerül mar eryszer sor a varosok után az
eladósodott, elhanyagolt nagy és kisközségek
löleme!e.-ei• ?

A Nynaatmagyarországi Földmivelők
Gazdasági Egyesülete a néptanítókért. A
A vallás és közoktatásügyi miniszter annak
idején körreiiuVIetben hivia fel a néptanítók
fig)elmei a loknzotiabb mérvű társadalmi
munkára s butditntta őket főleg a szövetke
zetek, Kazdakörök alakításában és vezetésé
ben való részvételre. A kultuszminiszter ki
látásba helyezte azt is, hogy a néptanítóság
nak a társadalmi munkában való részvételét,
ugy az előléptetéseknél, valamint a kilünte
tésekoél figyelembe fogja venni. A minisztar
e rendeletéből kifolyólag a Nyugatmagyarorszagi Földmivelők Gazdasági Egyesülete fel
terjesztéssel fordult a kultuszminiszterhez,
amelyben megjelölte Sopron, Mosón" és vas
megyei néptanítókat, akik a gazdakörök és
• szövetkezelek létesitésében és vezetésében
tevékeny részt vesznek es egyúttal kérte a
minisztert, hogy a néptanítókat alkalomadtán
kellő elismerésben és jutalnmbas részesítse.
Lesz zálog iázunk.
Modernizálódunk
folyton, közintézményeink szaporodnak és
fejlődnek. Lépést kell tartanunk a korral, a
kor szellemével és ellátni magunkat mind
ama kellékékkel, amik nélkülözhetetlenek egy
rendes irányban és tempóban fejlődő Város
nak. Igsn, mi város vagyunk, vagy legalább
is a közel jövőben az leszünk, mert már
lesz — zálog-intézetünk is. utóvégre intézet
— intézet, hogy ez az intézet tanintézet-e
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bábaképző intézel e vagy zálog intézel, '
már egyre megy akkor, ha arról van szó,*
Hogy intézeteink szama szaporodik, örülnünk
kell arra a birre, hogy ezentúl lesz egy bit>
tos hely. hol ékszereinket elhelyezhetjük
ahova télen Ubercii;et(l:ik. t becsaphatjuk ég
nyáron a pusztító llioiyok orra elöl téli
rotkunkat eldughatjuk. Akik kétkedéssel In
gádnak e hírünk, t, posiliv adatukul is „,,(.
gátunk és pedig: A varmegye törvényható
sága Paloviis József czelldömölki lakosnak
4000 korona óvadék letétele eiieuébeu mag.
engedte^ hogy keu r.álogüzletel nyilhassoo. A
».;.••
kóc.-oudijak legmagasabb összeg*
értékpapírok utáu 8, arany-, ezüstnemüek és
ékszerek alán 12, egyéb ingóságok után 15
szazai, khan állapíttatott meg. Mindehhez már
leérkezett.- a belügyminiszteri jóváhagyás u
M

Elitélt tanító. Kiss János uagysuuunyi
r. kath, tanilo az i-kolasz-k egyts ülésen
Kajlái Lajos gazdái es isko.aszeki lagot leilegmetl bantannazta és f.i.dreleperte. Ez az
ü.y végre is a szombathelyi kir. törvényszék
büntető UUMSSg elé kerüli, mely a tanítót
ezéit egy uapai fogházra iteltv.Enyhilö körül
ményül véletett, hogy Kajtár a tanítóra régtől
Ingva haragudott, hogy ő a tanítót ezen az
ülésen privát ügyekből kifolyólag támadta s
hogy Kajtár magatartása a tanítóvá! szemben
annyira veszedelmesnek látszott, hogy ez
utóbbi kénytelen volt támadóját megelőzni.
Különben is a büntetés végrehajtásai a tör
vényszék felfüggesztette. A 1/initó feobbezést
jelentelt be.
Ostrom egy vidéki t a k a r é k p é n z t á r
ellen. A Paksi takarékpénztár r. t. pénz
tárai elteli a betevők pénteken valóságos runt
intéztek. A takarék pénztarnak egy mitlié koroiiauyi betelje van és a betevő* ostromára
egy riasztó hír adui alkalmat. Az a hír ter
jedi el Ugyanis, hogy az intézet elhunyt
vezérigazgatója, Buti Gusztáv 300.000 korona
olyan adósságot csinált az intézetnél, amiről
a/, igazgatóság nem tudott. A hiányra Deutsch
Ábrahám helyeites vezérigazgató jött ra. Na
gyon megnyugtatta a megrémült betevőket,
hogy Rabinek Pál, a Paksvijléki takarékpénz
tar vezérigazgatója kijelentette, hogy teljes '
erejéből támogatja a zavarokba jutott inté
zetet és mindent elkövet arra, hogy a bete
vők pénzüket megkapjak. Az igazgatóság sür
gősen megállapítja az intézet státusát és arra
kérte a betevő tel, hogy a jövő hétig várjanak
A megnyugtatás eredménnyel járhat, ha az
igazgatóságnak vau vagyona.Hit csinál a be
tevő .akkor, ha az összes igazgatóságnak
nincs egy talpalatnyi földje, nincs vagyona?
A magyar közönség előtt eléggé ismert
volt eddig is a Kolozsvári (Heinrich féle)
gyógyszappangyár kiváló hírneve, de mégis
nagy rekordot jelent,.hogy egy élelmes nagy
amerikai cég évi 100.000 K értékű szsppan
átvételére kötelezte le magát.
. A h n s d r á g a a á g következtében mozgalom
indult meg a közönség réteiteben, de a fűszer-,
liszt és. gyarmatáraik árait nem kifogásolhatja
senki, mert köztudomású, hogy van varosunk
ban egy bevásárlási'forrás, a Sommer Lajos
(Nemesdömölki-utca) üzlete hol a legjobb
portékák a lehető legolcsóbb árért kaphatók.
IatTáaaapi nagy ü n n e p é l y a Margit
szigetén A gróf Zichy János vall. és közokt
miniszter kormányzata alatt álló Gyermekszanatóriumot a nagyközönség, magyar viszo
nyok mellett valóban páratlan érdeklődéssé!
karolta fél s ugyanoly mértékben támogatta
a gyermekvédelmi mozgalmat az állam is. —

31. szám
Ezáltal vált lelielőve, hogy aránylag rövid idfl
alatt most már a második gyermekszanatorium létesitése közeledik a megvalósuláshoz.
~ Ezen célból adutt kivételesen engedélyt a
Fővárosi Közmunkát Tanác-a ahlioz, hogy
Szent István napján a Margitszigeten égést
napra terjedő uun.-pelyt rendezhessen a
Gyerinekszanatórim EgyesülM. Az országos
ünnepélyre u y műsort állapított meg a ren
dezőség, amely alkalmas arra, hogy Szent
István napján a fővárosba randulóknak ese
ményei ünnepe legyen a Gyermeksz'tnatorium
javara rendezendő margitszigeti ünu"|>ély.
Nevezetesen a kizárólag egy komámba meg
állapított szigeti belépődíj elleneben az ö-szes
látványosságok megtekinthetők lesznek. Grol
Andrássy Gyula, a MAC elnöke egy országos
áthleúkai verseny céljaira engedte át a szigeti
sportpályát, a Magyar Athletikai Gluu pedig
értékes sportprogramimól gondoskodott, ame
lyet belépődíj nélkül reudez az Istvannapi
közönség számara. Az egyes aportazamok
közölt a Budapesti l.yra Dalkör fog dalarversenyt tartani Kaszttá Gyula karnagy vezeléte'
mellett A sziget fedett fojyosolyán egyik
oldalon az Apolló projectograpk sorozalos
előadást tart ugyancsak ingyen—humoros
mezgo fényképekkel. Ugyancsak érdekes lesz
Emmerling nagy tűzijátéka es az a imubolajátek, amelyei ezen célra a Pénzügyminiszter
- 7 engedélyezett. Az üunepely színhelyén semmi
féle külön belépődíj, sem jótékony árusilaa
nem lesz. A szigetre a hajó menettérti jtgy
felnőttek részén 1 AO K, gyermekek részére
60 fitlérben állapilatott meg. Barczy István
polgármester külön orom buszjáratot engedé
lyezett az Istvannapi ünnepélyre, amennyiben
a főváros forgalmas helyeiről tarsaskocsik
fogják a közönséget a szigetre szállítani, s
mindazok, akik az omnibuszokon váltják
meg egykoronás jegyeiket, minden külön
fuvardíj nélkül szállíttatnak a szigetre. Azon
kívül ingyen automobil járatokról is gondos
kodik a rendezőség, amelynek fötörekvese,
hogy a közönség egy nagyszabású ünnepély
ben részesüljön minden nagyobb megterhel
tet** nélkül. Részletes felvilágitást telefon
utján is (82—82) bárkinek ád a Gyermekszanatórium Egyesület központi igazgatósága
^Stáhly utca 15.)

Aki túljárt a Grünbaum eszén.
Egy vidéki városkából való ez a törté
net Vá-ár vóli s részt veit azon egy szegény
mariim .i- e akinek oly jol sikerült minden
üzlete, hogy a vásár, befejeztével hatszáz ko
rona nyomta a zsebet. A kupec boldog volt,
de egyszersmind különös érzés is szorongott
benne, mivel ekkora-összeget meg sohasem
mondóit a magáénak s aggódott, hogy el
találja veszíteni A vasaiban egyetlen isme
rőse volt. a Grünbaum, a SZHtúes, hozzáment,
a tőkevei.
— lirüib.iuin nr, — mondotta— nekem
még itt a- sz.ooi zeilíulvakban i s volna egy
kis dolgom, nem akarom az egész peuzemei
magammá! inni. őrizze meg három napra
ezt a hatszáz koronát. '
— S ívesen Adja csak id-.
fizzál a kupec' elment, hogy e l i n t é z z e a
dolgait. Három nap mulva jelentkezett a sza
tócsnál.
— Grünbaum ur, eljöttem a pénzemért
— Miféle pénzéért? — Vérdezte meg.
lépetten a Grünbaum. — Ku nem tudok sem
miféle pénzről.
— Az I-tenert, hát elfelejtette Grünbaum
nr? Három nap elölt átadtam magának 000
koronát, hogy őrizze meg.
— N'kém ? Egy krajcárt sem láttam.
. Vannak rá tauui ?
Bízom,
tanukat nem vitt magával a
. kupec. Kétségbe volt esve, nem tudta, l o g y
, mit csináljon. Végre is belátta, hogy a pénz
t elveszett, elhagyta a szatócs üzletét
Amint kilépett az utcára, egy ismerősei
| pillantotta meg Az rögtön lattá a kupacon,
{ hogy valami baja van.
— Mi van magával Slem ? — kérdezte.
,
• A kupec elmondta, hogy mi történt.!
— Mana szerencsétlen, — fakadt ki a
1 ma.-ik — hogy vihette a pénzét GrünbauinI hoz! Az egy haramia, az egy svindier, egy...

— De mikor nekem nem- volt inas is' merősöm.. Mondja, hogy lehetne ezen segíteni,
J drága jó Grün urí
I
A másik megvakarta a fejét s kis idő
mulva megszólalt.
Majd megcsináljuk, maga pechvogel;
de a keresményen felezünk!
— Miféle keresményen ? Csak a hatszáz
Németországban a tudósok és poliiikusokVegy uj összeállítású népparlamenten koronámat lássam megint, nem akarok én
törik aXejüket. A »bölcsek tanácsa* — igy ' keresni.
hívnák azSü kormányzó testületei, — a közélet
— Jó, jó. Legyen itt este hét órakor
jeleseiből adana: a tudomány, az irodalom,
I ebben a kávéházban, azután majd megcsia politika, ipir, Kereskedelem, nemzetgazdaság,
a hadügy kiváló képviselői lennének a testület j náljuk.
Este hét órakor megjelen a kávéházban
tagjai. A belőlöKVösszéválogatott parlament
örökéletű lenne, ügy, hogy az elhalt tagok a szerencsétlenül járt kupec, meg Grün, a
helyébe a meglevökXyálasztanának uj tagot tanácsadó, aki egy barátjával jött A kávéház
Az igy összeszedett rláz a német nemzet
márványasztalára leolvasott a kupecuek 1000
legjavából állana, akik a pártokon kívül álló
tekintélyűkkel, tapasztalataikkal es nagy tudá koronát. A kupec azt eltette, azzal megindul
sukkal támogatnak az apai abszolutizmussal tak hármasban a szatócshoz, ahhoz a zsivány
( = önkényuralommal) uralkodó császár in Grünbaumhoz. Stern a kupec, előre ki. lévén
tézkedéseit. És amikor ez a hir fülünkbe jut, oktatva, igy állított be az üzletbe:
•-nem elmélkedhetnénk-e mi, magyarok is azon,
— Igaza volt Grünbaum ur; én tényleg
hogy nem volna-e jobb a haza sorsát intéző
törvények megalkotását nagyszájú költésekből, nem. magához hoztam a pénzt. Már meg is
üresfejű firkátzokból, néptribunok hói és isko- kaptam a hatszáz koronát, látja, azonkivül
k e r í
lázottsájjjflUnkintve.. földbStokot végzett jiromég .n^yazázat
fm-4«k|fc.„
tekciós alakokból, nagy pipája és kevés
összesen
ezer
korona,
lenne
olyan szívesmeg
vágott dohánya honatyákká vedlett alignrak
helyett elméleti és gyakorlati ismeretekkel őrizni ezt. a pénzt — ezek az urak a tanúim,
'•
bíró komoly, európai hirü, hazafias tudósa hogy átadtam.
— Kérem, csak adja ide.
inkra bizni * . . .
'"'
:

a

— Köszönöm' szépen; három nap mulva
jövök érte. Isten no,alj,... Grünbaum ur.—•—
Azzal elmentek. Három nap mulva egy
kocsi elit meg a szatócs előtt s fürgén ug
róit ki belőle Stern, a kupec. Besietett Grün
baumhoz.
— Jónapot kívánok. A pénzemért jöttem,
kedves Grünbaum. llgy-e.hogy pontos vagyok?
— Igen. Tessék a pénze, ezer korona.
Stimmt?
— Kendben van. Még egyszer köszö
nöm. Isten vele.
(ér —
'A kupec felszállt a kocsira s egyenesen
a kaveha.-ba hajtatott, ahol már va-ta ől a
két ma.-ik férfin.
- — Meg van a pénz? — kérdezték.
—• Igen. Tessék.
— Hal Sieot-ahogy mondtam; ez a
maga hatszáz koronája, itt van meg kétszáz
korona, ez esik magára, niogt pedig gyerünk
.t Grünbaumhoz.
Felültek hárman a kocsira és mentek a
szatoc-hoz. Beállítottak a boltba, ahol nagy
-.Csodálkozva fogadta őket a Grünhauin.
- No, mit hoztak az urak ?
— Nem hoztunk semmit, de a pénzem
ért jöttem, — mondta most mar szemhuiiyoiintas nélkül a kitanított kupec.
— A pénzért? Miféle pénzért?
— Hal az ezer koronáért Ezek az
urak a tanuk, hogy átadtam. A ket tauu erősen bizonyította, hogy
u«y van.
— ü - hiszen. — mondta remélten a
Grünbaum, — én átadtam magának az ezer
k.ronat, még nincs egy félórája.
" — Volt rá tanuja, Grünbaum ur ?
Bizony tauu nem volt * igy Grünbaum
urnák keserves szitkozodások között le kellett
szúrnia az ezer koronát . .

Köszönetnyilvánítás.
Mindama czelldömölki és
szombathelyi vasutas..knak, jóbarátoknak és ismerőseimnek, akik
néhai férjem elhányta alkalmából
részvétüket fejezték ki, végtelen
fájdalmimbao a temetésen való
megjelenésükkel osztozkodtak, rész
vétiratot küldtek és a ravatalra
koszorút helyeztek, hálás köszöne
temet fejezem ki.
.' .
Czelldömölk, 1912. aug. 3.
• i v . Erét Sándorné
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KEMENESALJA

6. oldal.

A mesterdalnok . . .
| A Z

Cipóm szép es tökéletes
B e m e járui élvezetes
Mert ha cipót i zegz.ek, varrok,
Rajt' van

Ö R E G E M

is mindig azl mondta, hoey szép dk -el
űzésére, valamim finom, p'ilia l>ór es
fehér leinttettese?*** '»'gó.asara ninca
jobb szappan, mrnt a tilághiro »Ste&»n
pfenl. liliom r«-j«z»np»n. Védjegye »Ste
ckenpferd. készíti Beigniaim W Cn.ces
TMtehrn a/E. Kapható minden *yo»y
•CMtar, drugwna, illatszer es minueu e
szakmába vago űzhrtiK li. Darabja 80
fiilír Hasonlók.>n Ci-da'alo-all beválik
a Hrrgmann féle .Ham ra« iliomtejkréni
fehér r , finom n''l kezek megóvására,
enn-k lubusa 7l> f, .,lui.denbukapliaiu.

Pipitér-nr*g,

.

válogatva

bármily nagy

a U'guialh divat szerint havi
4 koronáért

f é s ü l ö k .

• £
S i

.

kaucsuk sarok .

kőfaragó

|E
|J

tálban.

m

S z a l ó k y Zsigmond

mennyiségben
a kiadohiva-

m

Mulatságok, nvajry éfeyes
alkalmakra a legpontosabban'
végzem a fésülési megbízást
A hölgyek szíves partfoírását kérve
kiváló tisztelettel
Németh Emília
l'zelldomölk Berzsenyi-féle bár.
l Postával szemben )

megvételre kerestetik:.
Bővebbet

1

Czelldömölk.
irköraktaf: Szentbáromság-tér
:

Kőfaragó-telep :

Kis-ntca.

Homokkő-, márvány-, gránit- és

V i z s g á z o t t ÍÜtÖ 1
¥

— lakatos vagy

kovács

(B

iHandó alkalmazára kerrstrtik. (JJ

A
í

Bővebb é r t e s í t é s a kiadó- Őp
hivatalban nyeihelö.
©

syenit sirkőrakíár.

— 5c

Kataszteri földméréshez szüksé
ges köveket raktáron tartok.
Epületmun..át é s mindennemű

javításokat

elfogadok é s azokat jutányos áron készítem.

Daráló
m a l o m

inptor-hajtáS^al
| íiiVál '•'

.ma::i

birtokosnál Alsóságon
1

A Z O N N A L

ELADÓ.

Szalay Gyula temetkezési vállalata Czelldömölk, Sági-utca.
'

QYÓQYásÜDITÖVlZ.
m w m é i u n d á l l ••f-rmtv

Nagy választékban raktáron tartok díszes érc é s fakoporsókat,
koszorúkat é s minden a temet kezeshez szükséges cikííeket.
"'• "aszállitást s minden egyéb megbízási a legnagyobb gonddal,
pontossággal végezek ugy, hogy a gyászoló családnak akár helyben,
• akár vidéken, miről sem- keli gondoskodnia.
Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok é s
azokat a kegyeiét megadásával végzem. Ravatalokat felállítok; mely
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre.

A SZÉNSAVAS ÁSVÁNYVIZEKl

.

Í

KIRÁLYA!

I

HraBáres: Gayer Gyuls-csn Czillíümflk, •

Városunk vidéke n. é. közönségének szives jóindulatát
vagyok mély tisztelettel

kérve,

Szalay Gynla asztalos, Czelldömölk, Sági-ntca.

..............

BÚTOROK

I

Értesité s.

ttiljes szálloda, kavHiáz, v**nd*>jt/*" ^8
kHStt>lybt»r*''.iJi'7»>S'-i». fá*nvttuti.r »k, KÖnyeg**., lu^,'itiyok.c>i!.itrok. znnp.n.k .-/..tititik'ii k bárhuri.
(

készpénzért vagy rendkívül
előnyös fizetési feltételekkel.

I

Díszes nagy bntoralbnm 1 K.
Telje-

b*T- lnlo7e-n.'i utazó minták*

I

H
m

kai díjmentesen küldetik barbová.
M O D E R N

L a k b e r e n d e z é s i Vállalat

I

Budapest, I V . G e r i ó c i y - n 7.
(Központi városháza mellett.)

•
|

Mindenféle díszes ruggyantát
(gunmii-) bélyegzőt festékezöpArnával, számológépet iparosok, keres
kedői;., ügyvédek,
pénzintézetek,
egyletek, hivatalok, községek részére
legetesnbban készit az Első Czeglédi RtiggyantabélyegzAgTir Cegléde:.
10 koronán felöli reu.leléMiél
>\ rendeli 100 drb pergatnentnevjegy. i kap; tets/és szerinti bet fi el.
Ugyanénak különféle reklámtárgy
kapható. I'la/ok es helyi képviselők
•tttntíTrs jntnlék inrrbnt- fp'vétetnek.
Tosv'k árjegyzéket kérni

VET

KEZIK

aki maradi es csak ahhoz van
bizalma,

amit

mar ismer I !

Tegyen kísérletet a

S Z Á N T Ó I
természetes savanyuvizzel ha beteg
é s igya, amikor egészséges,

hogy

ne legyen beteg I
F.rős kalcíumtartalma

miatt.

gyenge gyermeknek
a leghasznosabb csentképeiő asz
tali Itala.

|

Eladó ház.
A

Kórba* utcában

Hornyolt cserép

3

szoba, konyha,

üveges

veranda

éléskamra,
é s n hozzá

Mükséges^nellékTeTyiségi-klM'iI
szép

nagy

kerttel

géptégla

kitűnő minőségű kapható

özwTory György né

Háztartások részére nagy palackokban is kapható bál mely fuszerüzletbe
Ahol nem volna, forduljon a legközelebbi főraktárhoz.

azonnal

Főelárnsító:

téglagyárában Czelldömö kön -

o l c s ó i eladó.
Bővebb értesítés uterliétö
lapunk

é

tevó

újonnan épült báz mely áll:

Melegített állapotban
tüdóbeleoek
részéré kitűnő gyógyital
A pontos, rendszeres emésztés lej£
biztosabb szabályozója.

kiadóhivatalában

Hornyolt cserép I ..rendű.70 K.

Tartósságért szavatolás.

Heimler Adolf Fiai
füszerkereskedése Czelldömölk.

lakhelyiségébe ha
többet nem is, de
a legszükségesebb
bútorokat bes erezni. — Ezt teheti anná inkább, mert
Czelldömölkön a r.k. templom mellett (Gayer ház) levő

óriási választékot talál ugy egyszerű, mint a legfinomabb árukban, s z ő n y e g e k ,
függönyök., agygarniturák, bőröndök, utazó kosarak.'erszények/'kefearuk, fésűk,
hajdiszek! iiüiusz.kötök. pipere é s . fodraszati cikkek, gyógyszappanok kicsinyben
é s nagyban, hallatlan o l c s ó árban,

reszletii/etésre is

beszerezhetők.

Teljes lak- és konyhaberendezések.
Vasutas kézi táskák valódi bőrből, nagy választékban, olcsó áron.

Különféle gyermekkocsik kaphatók:
Klapper Fülöp nagy

butoréniháiábwi foelldSmSlkSa.

Nem kell külföldi gépeket vásárolni,
mert koszit

F L E I S C HMA N N

SIMON

gazdaság gépgyára Sárvárott
legu.abb rendsz.ru páros ÍOn. e - l s z - r ü T N l U

FORTUNA B R I U .

vetógépel, . m e l y i g

zónség a, IGAZI VETOGÉPfcT, „:i,,.hc*> ezz, I e.kezdv. a legs.sebh
köles. üfsk*.

fel.aUlta a gazdakö-

magtól, úgymint:

•ttÉ.bah. tengeri.'bükköny. bors.., répa. búza, zab. rozs éa

árpa.

mik. löher

repce,

mindent .tehet

vein.

anélkül, ho*y a magszek-"
rényt

igazítani,

vagy

kereket cserélni

hegynek fel,

akár

a

kellene,
akár

völgynek le munkában.

Gyáramban

mindenkor

megtekinthetők
ujrendszerü
és

vetőgépek

mindenkor

szolgálok

ezen

szívesen

érdeklődőknek

akár írásban is utasítással
és

felvilágosítással.

feiiti ábra mutatja a vctfigép iormáját, aíantiak a vetőszerkezet^ részeit.
EKÉKBEN
is

újítást hozok

a

tavaszi
idényre

es

akinek

ekére van szüksége
és nem -ellensége a
saját

pénzének,

el

ne. mulassza azt tfálam

megtekinteni.

Nálam BENZIN-MOTOROK, kipróbálás végett 'állandóan üzemben meg
tekinthetők é s ezek kezelését az érdeklődők

ingyen

elsajátíthassák.

tapasztalt s/eielóim által kellé magyarázatot nyerhetnek. Cséplés! idényre adok m o t o r - é s gőzgép-kezelőket,
ha az ene reflektálok nálam idejekorán bejelentik eme kivnnsáeukatv

Elfogadok motor és gőzgép

javításokat.

Állandó nagy raktárt tartok az összes gazdasági gépekben,
amelyek minden külön hangzatos jelszavak- nélkül iiiégíi.'lelnek agyakorlati használatnak.
Hogy'pedig vevőim ne legyenek arra utalva'. ho-\

házi

gépekbeni

szükségletük

máshova kelljen fordulniok. készítek. lálwuáTló és befalazó t a k a r é k t ű z h e l y e k e t ,
elsőrangú v a r r ö g é p

és kerékpárokból

fedezése

végett

nagy raktárt tartok

és elfogadom azok célszerű javítását.

Kényelmes beszerzési forrás ás kedvező részletfizetés mellett állok a vevőközöaség rendelkezésére.
/

Mielőtt gépet'rendéi, kérje

J

;.'

FleischmaDn Simon gazdasági gépgyáros njonnan kibocsájtott *épes-árjegyzékét,
-

Nyomatot

m'eM/ct dijwéöTüisen megkap.

-Dinkgreve .Vándor villai.yeröre. berendezett könyvnyomdájában Czelldömőlk.

