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Megjelenik minden vasárnap reggel.-
Elöíizetesi ára: Egész évre 8 korona, félévre í 

korona, negyedévre 2 korona. 
Egyes szám ára darabonként 20 filier. 

l-Velős szerkraiU': 

D I N K G R E V E NÁNDOR 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Dmkgreve Nándor könyvnyomdája Oa-lldómolkon. 
Ida intézeudők a szellemi részi illető közlemények, 

. hirdetések es mindennemO pénzilletékek. 

Báró Korányi Sándor 
professzor „Falusi há^'-a.*) 

Mesteri kézzel rajzolta meg Korá
nyi a T. E . K. 0.. B.-nak f evi március 
3-án tartott alakuló közgyűlésén a lubvr-
kulózis ellen folytatóit védekezésünknek 
képét. Néhány művészi vonással csopor
tosította az egyik oldalon a leküzdendő 
nehézségeket , a másik oldalon a rendel
kezésünkre álló gyakorit) fegyvereket. 
Kemény, kérlelhetetlen logikája és érzel-
géstől ment igazságszeretete rámutatott 
nemcsak arra, hogy fegyvereink elégte
lenek, hanem arra is, hogy azoknak 
használatában súlyos taktikai hibákat 
követünk el. 

Midőn szanatóriumokba küldjük a 
gyógyíthatatlan betegeket, ugy járunk el. 

. mint a csautéren az-oktalan orvos, ki 
a kötözőtérrr szállítandó sebesüllek kö
zül a legsúlyosabban sérülteket választja 

*) Megjelent a •Gyerm«kvédelem«-ben. (Sserk.) 

ki. Megtelnek a tábori kórházak olya
nokkal, akiken a sebész csak nagy rit- r 

kán tud segíteni, ellenben szazával 
pusziidnak cl a könnyebben sérültek, 
kik tnfgmti ekülbettek volna,' ha marad 
számukra hely a Kórházban és kell6 
időben részesülnek orvosi svgélyben. 

Mindnyájan, kik hallgatták a nies- j 
tert, éreztük fejtegetésének lesojtd igaz- • 
ságát. A szanatóriumok ulján evenként ! 
megmentettünk néhány "embert a pusz-
tolásnak indult ezerek közül, a ditpen- ! 
sairtknek szerény anyagi eszközeivel ! 
némileg korlátoztuk a baj lovaterjedé- ! 
sét é s enyhítettük az általa okozott nyo
mort. Azonban eddig még meg sem köze
liteltük a hajnak forrását, pedig mig ezt 
be nem tömjük, az. országot a pusztító 
kórságból, kigyógyítani nem fogjuk. 

Mint mikor a sötétbon botorkáló 
vándornak a fülcikázzó villám megmu
tatja az eddig tiasidalan keresett utat, 
ugy hatott rám a zseniális ötlet: A falut 
kell először megmentenünk! Hisz a falu

ból táplálkozik a. város, a faluból ered 
a feles . ti.b rmaterta a városba és amig 
a" falusi lakosság körében nem sikerült 
elfojtani a gUtnókórt, addig a városban 
is gyakori fog maradni. Építsük fel a 
falusi házat! Célunkat az eddiginél egye
nesebb é s gyorsabb uton érhetjük el. 

Korányinak eszméje Behringnek 
ismeretes tételén és Bang állatorvos 
tapasztalatain alapul. Valóban a fényes 
eredménnyel járó Bang-féle eljárásnak 
helyességét ép oly kevéssé lehet k é s 
ségbe" vonni, mint valamely minden 
részletében logikus és tetszés sze
rint megismételhető laboratóriumi bizo
nyító erejét. 

Azonban valahányszor egy jól sike
rült laboratóriumi-kísérletet agyakorlati 
éleiben megismételni szándékozunk, fi-' 
gyelnünk kall arra, vájjon a gyakorlati 
életnek viszonyai nem különbözaek-e 
nagyban'a laboratóriumi kísérlet körül
ményeitől ?. Mert ez esetben ez élért 
végeredmények is nagyon eltérők leaz-

>4Raút i " 

Gondolatok. -
.' •••nBa. . . ' 

Szombat volt. Esteledett. Sétámból "ha
zafelé ballagtam a temető mellett. Kelleme
sen hűvös esteli szellő nyargalt végig a tájon. 
A laluba értem. A házak alött Öntöztek Fér 
perlek. A porban játszadozó gyermekek játéka 
lefoglalt. Aztán tovább mentem, A korcsma 
elé értem. Már sötét volt, benn égett a lám
pavilág, az. ablakon kopott ftiggöuy. Dohaj 
ének, "szitok hallatszik ki. Csendesen, lassan 
elmegyek a korcsma előtt. Miért fizetnek ma 
— gondolom — miért nem ' szerdán, mert-
hit mondom szombat vo't- Egy asszony jön 
velem szembe, karján gyermekkel'. Rohan. 
Bemegy a korcstoíba — mintha csak nem 
férne a sok hang a ízük korcsmaszobába''— 
erősebben hangzik. Visszamentem, Az. ablak
hoz csúsztam, a kopott függönyön félve be
tekintek. Közönsé[jes~kép. Az. asszony, mond-
dom karján a gyerekkel, húzott egy embert, 
bizonyára a fejje. Ott alltam " az ablaknál. 

mintha várnék valakit; közben be be pillan
tottam. Egy-két perc. Aztán kinyilik az ajtó, 
kit a uioli i t két férfi, (az egyik szép szóké voH) 
aztán az asszony, karjar. a gyerekkel. A fal
hoz lapultam, nem vettek észre. Pár-lépést 
mennek, majd megállnak. A szép szőke visaza 
akart menni. Az asszony rimánkodott. Külön
ben szép, csendes esté volt, oldalt a fák kö
zött a holdvilág kacagott. Mondom, a -szőke 
kötekedni kezdett, aztán nem állt az illetlen 
as ut szélére, a másik is az ut közepén . . . 
tez nem nevelésre méltó .— sót). Olt álltam 
iné.' mindig a fal mellélt. Ürültem, mert 
máskor hölgyekkel szoktáén erre menni... 
Egy szóval, a férfiak visszam*nt?k — az a 
szép szőke volt az oka — á Jtorcsniába, ai 
asszonyi --irt. És én, igén én tovább mentem 
Aztán gondolkodtam, miért isznak "ezek az-
em'berek, inert pénzük »an, vagy mert .szép 
holdvilágos este késsttl.' vagy hát csak isznak,' 
ugy .', . minden nk nélkül, azt hiszem azétt, 
mert pénzük ván (bár ez nem cél. hantm esz
köz.! Ha szerdán este lenne pénzük, akkor 

szerdán este innának ég most jön "a Java: 
a gyárba csütörtökön reggel agyanesak vár
hatnák a munkások egy részét. Csendesen 
Jutattam, a Gyöngyös hídjához értem. X viz 
"felett miítiónyi tiszavirág szállt ide-oda, mintha 
csak kiélvezni akarnák á pár pillanatot, mi 
nékik adatolt Mondom, a munkások vissza
mentek, én meg folytattam utamat, mígnem 
e hídnál lafoglaltak a tiszavirágok. Megáll
tam . . . tiszavirágok . . . . 

e 

Par nap múlva ismét árra mentem, 
nem igen volt kedvem rá gondolui a múlt
kor itt szerzett képzetemre, mely most ele- " 
vénen támadt fel bennem: Délután kél óra. 
Rettenetes hőség. A-̂ nap .sugárkévéit bősége
sen ontja. Minden oldalról a cséplő .masinák 
b'iigó, monoton zenéje hallszik. Már vágyom 
a házak melletti hűvösre. Sietek. Egy csoport 

. bámész gyerek tűnik elém, ott egy kapu 
aíőtt. Oda érek. Csépelnek. A porban alig le
het kivenni az alakokat. Fenn a gép tetején 
van kettő-három, kik adják a falánk masina 

előírása szerint fehémemüek, kabátok, 
legjobb minőségben és legolcsóbb 

Sroirkaphatók: < 

K R A U S Z és K O R É I N divatnagyáruháza P Á P A. 
I i f A A ' |_ előírása s 
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nek. I I* a saairasmarha-istállóban vég-
reha|tott eljárást az emberi társadalom-
ban akarjuk megismételni, hasonlóan 
óvatossaga i kell élnünk. 

Mikep járt el Baiig? A bel cg tehe
neket • kimustrálta* (azaz leölelte). A 

. luberkulinra i « » reagáló, tehát nem 
fertőzött teheneket elkülöuiletle a reagáló, 
azaz rerlőzött tehenektől. Végül á fer
tőzött teheneknek borjait egynapos ko
rukban a nem fertőzőit tehenek mellé 
állította. 

Ha az emberorvos lépésrői-lépésre 
követhetné a dán állatorvost, egy-két 
emberöltő utáii a gümőkór hazánknak 
statisztikájában jelentéktelen szerepet 
játszanék. 

Azonban arra gondolni sem lehet, 
hogy minden tuberkulinra reagáló szü
lőnek újszülött gyermeket a falusi házba 
vigyük Hisz a legtöbb felnőtt ember 
reagál a tuberüulinra' Ezért szorítja meg 
Korányi ajánlatában a felveendő gyer
mekek szamát a következő módon: A 
falusi házba gyojtenám össze azokat a 
gyermekeket, akiket lüdóvészes betegnek 
környezetében egészségesnek találtam. 

Korányi eljárása tehát lényegesen 
különböznék'Bangától, aki mar az egy
napos borjut elválasztja a tuberkulin 
iránt ér/.ékeny apaállattól. — Korányi 
ugyanis csak a tüdővészes betegnek kör
nyezetében élő gyermeket akar a a falusi 
házban elhelyezni, ahol a b-tegnel; elha
lálozásáig maradjanak. >Ehhez átlag 1 
év. sokszor ennél jóval kevesebb, más
kor, valószínűleg ritkán, jóvi I hosszabb 
idő kellene<i E szavakból kiderült, hogy 
Korányi a sulyosj a halálos véghez 
közeledő tüdővészesek nek gyermekeire 
gondol. 

Ámde ezen gyermekeknek nagy 
része már fertőzött Így például .1 szom
bathelyi erdei iskolának azon. növendé
kei, akiknek szüleinél a köpetben gü-
mőkórbaeillust találtam, úgyszólván ki
vétel nélkül reagáltak Pin|iiel-re. A 
Korányi idézte Gohn-féle Vizsgálatok 

szerint a tüdOvészes családtaggal együtt 
1 elő ifjabb gyermekeknek körülbelül 67 
j százaléka, idősb gyermekeknek 90 szá-
( zaléka már fertőzött, tuberkulinérzeke ny-
| sege fokozott. Már pedig »amily elrej-
| tett, épen oly veszedelmekkel járó ez a 
1 tuberkulin érzékenység. Az az ember, 

akinek érzókeiivsége a tuberkulózis 
bacilusokkal szemben nagy, H tüdS-

. vészre diszponált«. 
Kedvezőbb eredmények elérése vé

gett a következő eljárásra lehetne gon
dolni: 

A. SUlyos betegnek környezetéből 
csak azokat a oyerinekeket vegyük fel, 
akik Pirqiiei-ie meg nem reagálnak. 
Továbbá fogadjuk be a tüdővésznek 
kezdeti szakában lev.S szülőknek nem 
reagáló, gyermekeit. Azon szülőket is, 
akiknek gyér köpetében még nincs ba-
cillus, de akiknek tüdejében az orvosi 

I vizsgalat >aktiv. ifümókóros folyamatot 
' állapit meg. A betegsegélyzó pénztárak 

keretébe tartozó és az orvosoknál süriin 
megforduló munkásosztálynál az ily kez
dődő »csucsliurutok« rendszerint elég 
korán vételnek észre. 

Azonban, ha ezt akarjuk tenni, 
Hakkor-imido.-itanii iú kell Korányinak 

azt a számítását, hogy a falusi házban 
a gyermekek átlag cs.ik egy évig fognak 

j tartózkodni 
A szombathelyi, dispensaireben je-

I lenlkezelt betegek Tíózül csak azok hal-
1 lak meg egy éven belüli akik a tüdó-
I vésznek előrehaladott szakában kerül-
j lek gondozásba. Legtöbbszór azonban 
. 2 — 3 évig eltek azok is. skinn-k köpe-
1 lében már az első megjelenésük alkal-
I mával lehetett gumókor bacillust találni, 
| akiknél tebat a dispensaireben való 
j 'megjelenésük korántsem jelzi a beteg-
.1 ség kezdetét. Sőt néhányan élnek még 
I ma is azok közül, kik öl év előtt jelenl-
1 kéziek bacillns tartalmú köpettel 
j Még.egy körülményre vagyok bátor 
1 utalni. A falusi népben erős a cstilád-
i tagoknak egymáshoz való raga«7kodá*a, 

néha a megnyilatkozása a i érzelmeiknek 
kifejezésében gyakorlatlan emberek kő
zött rilka és nehézkes . 

Aki a falusi néppel sűrűbben érint
kezik, tudja, hogy ugyancsak nehezen 
sikerül majd a szülőket arra bírni, hogy_ 
evekre megválianak gyermekeiktől. Még 
a keresetképteleneknel, a nyomorban 
vergődőknél" is makacs ettanáilásrr fo
gunk akadni. Lemondani a osaládi 
életnek legigazibb öröméről, a gyerme
kekkel való együttélésről oly áldozat, 
melyre csak magas értelmiség és nagy 
fegyelmezettség képesili a szülőket. 

A Bang-féle ideális eredményit el
járásnak az emberi társadalomban való' 
megismétlése legyőzhetted akadályba 
ütközik mindenekelólt a >puuclum so-
lie'is«-ben az újszülött gyermekei nem 
távolithaliuk el a fertőzött környezetből. 
De ezenkívül még számos mellékkörül
mény károsan fog hatni a végered
ményre Némi megfontolán után be 
fogjuk látni, hogy ez ulon megközelítjük 
ugyan a tődővész forrásait, deTájdalom, 
betömni nem fogjuk. 

Nem kételkedem, hogy a falusi ház 
igen hatásos feuyvere a tüdóvész elleni 
küzdelemnek és a nemzet hálával tar
tozik annak a széles lálkörü és mély 
tudományú férfiúnak, akinek elméjében 
es az eszme megfogamzott. De a döntő 
ütközetet ezzel a fegyverrel sem loj nk 
megnyerhetni, ha csak egy pillanatra is 
megfeledkezünk kipróbál!, hatalmas fegy-
vertársainkrol. Ezek: n nép műveltsé
gének éö gazdasági jólétének emelése . 

Szándékosan tettem a műveltség 
emelését az első helyre. Működési kö
römben számos vagyonos, sőt gazdag 
község lakosságát pusztítja a tfidővész. 

A nagyvárosokban a túlzsúfolt mun
kásnegyedeknek nyomorgó lakói közül 
szedi a legtöbb áldozatát. Ha azt ku
tatjuk, hogy a tüdővész terjedésének 
szempontjából melyik az a közös ^ina
lom, mely a jól táplálkozó, a szá*bad 

szájába kéveszám az éleit. A többiek felado
gatják, ismét mások zsákokat hordanak. A 
szomszédból áthallatszik a kézi csépié ha
talma.-, ütése. Ott állok a gyerekek "kötött. 
Nézem a fárasztó inunkat. Ilyen magánilajla 
aem is tudja elképzelni, milyen lárasztó leltet 
az ilyen t«.-íi munka, mennyi éleleoergiál 
hasznai fel égy ilyen ember. És hog,an él. 
Tessék csak > ' n ; gondolni, "érdemes ám ! 
Mondom, ott alltam, aslán tovább mentem. 
Nagyon meleg volt. A hazak árnyékában le
veti kalappal lassau haladtam, aztán gendol-
tam: vaunak emberek, akik a magtrk— ener
giáját használjak fel megélhetésükre, vannak, 
akikaik erre csak részben van szükségük, de 
vannak olyanok is. akiknek erre — t. i. elei-
energiára nincs szükségük — mit'a munka
végzés közvetítésével kvnyérré változtatnának. 
A földmivesek a maguk erejükkel mvgniin-
kálják a Isidet. eleienergiát használnak fel 
él a fold terem, ezek a középső osztályba 
tartoznak A Bnnkáo kizárólag a maga ener
giája árán él, ez kasznal fel lcgtolwet. neki 

kell a legtöbbéi pótolni az elkasznáUat, más-
szóval ennek kell a legláplálóbb ételeket 
enni,'a legtisebb adol fizetni. A nagybirtoko
sok földjét mások mepmunkáljak, a fOld .te
rem, a gyümölcsöt élvezi a nagybirtokos, ki 
semmi energiát sem lektelett ebbe. bele..Hát 

j a tanitó ? -Teljesén megegyezik a munkással. 
Ennek, is a sajái energiáját használja meg
élhetésére. És még mennyi ilyen ember v a n ! 
És mennyi a másik féléből! És hogyan élnek 
azok? És hogyan ez-k?? De ez csak igy 
van, ez örök természeti" törvény. Ismét egy 
másik masina kezeiébe, értem.-' olt is egy 
•ereg gyereké l t is megálltam. Fejem felelt 
egy vastag drót" húzódott, melyben haladt az 
áram — energia — mely átalakult ott a 

I gépben munkává — kenyérré. Aztán ezt is 
j ott hagytam, tovább ballagtam. A masinák 
I bugó , -mi iBuión zenéje kisért. Mondom, meleg 

volt, nagyen meleg . . . 

• ' • • ." 

Itt ölök szobamsan és írom lenti bér 
uyomasaimat. Mellettem egy képes, folyóirat 

A kezemben toll. Mar végeztem/Pardon, a' 
toll már nincs a kezemLen, rííettem a tenta-
tartnmat tartó érc-hölgynek mereven kinyúj
tott karjára. Félre teszem az irást Felnyitom 
a folyóiratot egy nagy, lomha könyv. Egy 
kép. Jézus életének epy_ jelenete. Megnézem 
hosszan. Beteszem, aztán félretolom a nagy 
könyvet. Eléveszem iramomat, a toll ismét a 
kezembea. Bámulok merevéri a levegőbe. .Az 
nj testamentum — melyei nekem nem kellett 
volna elolvasnom, de hogy Jézusl megismer
jem.- egy huzamban végig olvastam —- gon
dolatai motozkálnak a fejemben. Jézus a 
szeretet tanát hirdette, szeretetre akarta ta-
nilani az embereket és mi var. ma? Az a 
bizonyos ember, ki a maga eneryájst hasz
nálja fel megél hetesére, ösztönénél' lógva gyű
löli átt a bizonyos másikat. Ha gyűlöl, akkor 
nem lehet Jézus követője. Tal.áu ebből a 
szempontból kellene javítani a bajokon, ha 
Jézus diadalairól akarunk beszélni . •. . L e 
teszem a tollal, az irást félreteszem, aztán 
tovább nézegetem a nagy, lomha könyvet. 
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levegőn mozgó falusi népet ép ugy 
•ujtja, mint1 a nagyvároaokiiak minden
ben szűkölködő proletárját, ugy arra a 

. nem épen uj eredményre jutunk, hogy 
ez csakis a lakás lehet. 

A városi proletár keserű kénysze
rűségből, a jomódu föídmives megrög- 1 

zött szokásból egész c s a l á d i v a l egyet- I 
len egy, többé-kcvésbbé Tizük szobában 
lakik. 

Ez a falusi ház melegágya a. jó
módú falust gazdacsaládok tuberkuló- ' 
ziaának. 

Ezt a falusi házat kell reformálnunk 
és lakóját megtanítani arra, hogy mikép 
kall benne ésszerűen lakni. 

,_ E z a legegyenesebb ut, melyen • 
haladnunk kell, hogy megmentsük a 
sorvadástól a falusi népnek szine-javát, 
a nemzet életének tartalék i rejét. 

És ezen a hosszú , de el nem ke
rülhető utou az első lépés: a falusi 
népnek az eddiginél megfelelőbb ok
tatása. Dr. Feldmann Bódog. 

A Királyhágón és a 
két Vaskapun át. 

V. 
örvaraljáu jó háromnegyed órai raia-

"knzás utáu előállott a vonatunk. Nepy sze
mélykocsiból, m> g valami 01 teherkocsiból 
állott. Hatalmas mozáony volt eléje kapcsolva, 
de a kerekei oly alacsonyak, hogy a raba-
töliestn dolgozó kubikus taligájának mnjd-
nem nagyobb a kereke. Ilyen tipusn gépet 
még sohasem láltam. 

Beszálltunk. 
Az oláh elem itl újra jele.itkezett. 

Olyan lármát és tülekedést fejtett ki a be-
tzáj ..e-:-.-j. mintha vaiamely csatarohamot 
rendezó indián csapat csápolt volna csata-

: ordítást. A pipások a nem dohányzók sza
kasza ellen vívta a le-gyrlkosabb'0 tromot 
Ugy látszik, a nemdohányzók s?.akasza le
küzdhetetlen ingerrel ve.n á dohányzókra 
széles ez országban. Néni dohányzóban a leg
több éppen a dohányos ut«- s olt fü-tölnek 
és köpködnek a legnagyobb elvezettél. ; 

Szegény kalauz alig győzött igazságot 
tenni. Beszélt, kiabált;' ordított, integetett, 
hadonászott; 'hiába. Szélit Péternek nincs 
annyi iiienyköve, mint amennyit közibük kí
vántain hamarjában. Akkor aztán, hirtelen 
csöndjét!.'Hát ez. mi "volt? Csekélység az 
egész. Á kalauz ötön halon hirtelen akkorái 
pöudöritett, hogy c-ak ugy* röpültek bele. 
Erre lelt reed. Ugy latszik ez értelmes'oláh 
besz'd volt. Mire valamennyi oláh bjdü'r -a 
•kocsikba, á vonat is megindult. Egy hatal-
,inas kanyarulattal eihaiijtuk' ."a Szlrigy völ-

'"gyét s n Sztrigy balparti, mellékfolyója a 
Rin .Maré mellett kanyarodott jobbra egy ha-

"tslnias. sziklatöréssn át be Hátszegnek. -
A vonat lassan halad, a vasút folyton 

nagyon erős emelkedési mulat. Egy darabon 
kövss kopár a UJ,-majd kavicsossá válik. 
Kiöltünk emelkedik' néhány kilométerre 'az., 
aijand ian 'havas tevjü , 15'-'i;réséi. .V vasét 
ezalatt -«fe«tnoit a Farkasdro-ajtak vó^^ 
Mire egész közelébe .vj'.iiiik vófflh^á . Retye-
.-.átnak, olyáv'vihar kémkedett bíBetén felette, 
hogy nem leheteti yibbe Iáim. v 

•Gőzölög á Pálinkás bácsi feje* — je
gyezi* meg egyik útitársam. >Az ittsai oláh 
nép — folytatta — ezt a hegyet Pálinkás 
bácsinak hívja.* -

Nem tudom mire jellemzé és tálaié ez 
a név: a kapóra-*, vagy az adóra? Lehet, 
kogy az »éhes d.-z: > makkal álmodik* 

Elértünk Várhelyre, amelynek közelében 
vau a hajdani dak- főváros, Sarmisegeihaaa 
romja, agy nagyra törő, de műveltebb népbe 
ütköző nép tragédiájának a nyom Itt Vár-
b*ly*n vonatuiikuak a mozdonyai n*m cse
kély csudálkózasorara hátulra kapcsolták. 

A vi.ua; utja eddig is nagyon meredek 
vett, Varhelylől azonbau egyre m*red*k*bb 
itt: t *gysc*rr* ctak azon vesszük észre ma
gunkat, hogy roppant merész emelkedésen a 
jokk hegyoldalon kapaszkodik, prüszköl, za
katol, nyög a mozdony, halad a vonal. A bal 
oldalon par metert.yire a pályatesttől 100— 
30l> méter mely szakadék. A mozdony ha
talmasan működik, mégis alig jut *.íbhr*. 
oyan mer*d*k a vasút 

De niui, mi az? A nnpár közepén té
kát*. < a- kigjózik í; Ve. itl fogaskeréken 
megyünk fölfelé! A kocsikftzökön lepillantok 
a sir.es közé: csakugyan ugy van Roppant 
erős fogak nyugnsznak vasgerendákon. Kz*n 
fogakba kapaszkodva tud csak a vonat föl
haladni. Haladni ? Mászni! Azt a roppant erős 
mozdonyt majd sz»i veti a gép, ugy erólkö- ! 
dik, dobáiódik jobbra balra, mintha utolsó j 
tusáját vivná. . ^ 

•Csak meg né álljon* v*u át a szom
széd kocsiból egy otas. >A napokban egy 
óránál t o v á b b alltunk, míg tovább tudott 
mozdulni. - ' ! 

Na végre! Állomást értünk. Zajkány. , 
költünk vagy hat kilométert Zajkányig fogas- j 
kereken. 

Álig jut sgy kis iekgzelhez a mozdony, j 
már indulunk tovább. Hát még mindig nincs 

A mutfirténelmi kiallitás. 
•aakikai a i i |az| it*sá| . 

A. vásm*gy*i rottörténeltai kiállításra 
**r*ny-n folynak az *lőkésj -ülitek Az ország 
mtndtn rész*, dk a kQlfeid is ritka érdeklO-
d*ss*l viseltetik a mags neaéb«n páratlan 
• iilekgyujlcmény iránt, amely tudvalévőén 
szeptsmber bávában, 22. ikén nyílik mag. 

A knlturpalota tágas és nagy helyi
ségeit már előkészítik a nagy munkához, a 
sz tkréDyek már majd aem kenzou várják 
elhelyezéseket. Különböző szekrényben kBlön 
képosztály, fegyver, textil , ékszer és bator-
osztaly lesz s külön osztály egyéb tárgyaknak. 

A kultúrpalota tOzrendészsti •tempónkból 
történt mégvizsgálssa és az *zt követ.'. sOrgö* 
intézkedések teljes biztonságot nyújtanak a 
kiállított tárgyaknak. A felülvizsgálásra hiratotl 
bizottság hétfőn megvizsgálta a helyiségekét 
ti kifejezte att a reményt is. hogy a kiállítás 
megnyitásáig a Kisfaluéy-atcai botoohiil gya
logjárója otteszBI s igy akadálytalanul I* e-
nyolithat* lesz a nagy forgalom, amely elírt 
láthatóan ott naponta t ónt. a vidéke*. 

Tudvalévően nany gondol okozott a 
kiállítás rendezőségének a biztotitás kérdés* 
melyben végül agy diniött. hogy felhívja a 
kiállítókat, szíveskedjenek saját tárgyaik biz
tosítási diját viselni. Máris jelentkeződ kiállító, 
aki hajlandó *rr* az aldozaira. Végh Gyula 
bozsoki földbirtokos, igazgatósági tag, aki 
jelentékeny összéggal szerepel a kiállítás 
érlék-lislájan, l*hz*ll« a biztosítási dijat, 
neje pedig, Wnup'en Amália grófnő l m 
koronát adott a kiállítás céljaira. 

Fontos kérdés a rendezésben a vasúti 
kedvezményes jegyek kérdése, sm*ly úgyszól
ván egymagában biztosíthatja a ritka kiállítás 
nagy sikerét A áéli vasút igazgató.-ága már 
megadta a féláru k*dv*zményt a tanulók, 
illetve iskolák számára,. most az elnökség 

vég* a fogaskereknek? Nincs?? Még csak ' megpróbálja minek a k*dvezményn«k a 
jzstan kövjtkezeít a x e mulass! A legelső j kiterjesztését is keress'Ulv.oui. - As allam-

1 
koc-i a n d i f ö n t jart magasan a fejünk 
felelt, a mozdony p-dig mélyen lent utánunk. 
A keménye felett néztünk el. A mozdony 
alig mozdul. Irtözatosaká) próbál magán lökni 
A flist vastagon,' szikrával tele ömlik ki a 
1. • ...en\ i-n. Szinte robbanik, amint nagysokara 
egyet-tgyét uid köhinteni. Nem tudtam, mit 
nézzek. A mozdonynak *zl a rettenetes eről
ködésé' e, az ut meredekséget, vagy - azt a 

•borzasztóan szép tájat, amin kere.-r.iül halad-
tu'nk. - Jobbról a meredek hegyoldal, amelybe 
üreget, bevájiM lopott a mérnöki tudomány 
a vasul szirmára.' Balról a mindig nagyobb, 
rettenetesebb szakadék. 'A szakadék fenekén 
húzódik az- or.-zagut. A rajta menő KOCSI 

akkorának * játszik, mint. egy kicsi gyerek 
játék-kocsi. Majd gyorsabban kezd a kocsiút 
is hozzánk eme kedni. 

Egyszerre megkönnyebbül a teher, a 
mozdony élénkebben zakatol, a kncsr.it alat
tunk 20—25• meternyíro-.-huzódik. Nemsokára j 
megállunk. Lent a kocsiút mentén, a. velgybeti 
8—10'ház. Az egyik háznál felém teijogofve 
mutogatva rohan-be az ajtón egy férfi. Asz-
szoriy szalad, ki a hátból; Bajd. A-szecsapvá' 
a kezükét,- arcukJb.tenyerükbe: rejtve falnák 
h" á • i-'htbi* Bizonyosan Összetévesztettek 

vasút meg nem iotszte el a kedvezményt 
kérő kérvényt, de valószínű, hogy az összes 
vonalakon mindenki számara msgadják a 
félárujegy keáveiméuyét ebből az alkalomból. 

Krdek*s. hogy a külföldön is s..k helyütt 
foglalkoznak a vasmegyei históriai gyüjte- ' 
ménnyel. A mult heten Weimarban mütörlé-
nelini kongresszust tartottak »ez.*n a kong
resszuson •sobakerult a vasmegyei kiállításnak 
óda Küldött plakátja, maga a kiállítás és az 
igazgatóság elismerésre erdeme.- nagy munkája. 
A . • igresszi]-r .' meleghangú üdvözletet kfllá-
tek ü - Kálmán bírónak, a kiilliíás ügyve
zető (aratójának.-

. Valaki v>ár rám 
Majd var r*ám sok almos alkonyatkor 
Eszébe jutnak hagy, bus almaim 
Könnyes arcai a hós ablakra nyomja 
S kacag fölötte a .vig utca kinn. 

Hajd belekezd egy hófehér .levélbe. 
Megírja, hogy még egyr* visszavár . . . 
A zongorán • ; ) ' dall ver mindeti estén: 
Üres 'a fészek, nincs lakója már '. . . 

F i eíbészéigií pár Tóitnyádt virággal 
Virrasztva* ké«ő, alvó .'éjszakán 

valakivel ilyen messziről. ". , J 1l̂ '«n.k b»_UM I' n.lMUfcé^áaaet . , 
-irolvt, kív.) Sifrokay Lajos. Ha hallanám . . . ha hallanám 
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H Í R E K . Prlmieii. Csütörtökön mondta Nagy 
Jauos premontrei tanár a jánosházai kath. 
templomban első miiéjet,- Kornleind Vince 

A király 82 eves Uruuk királyun: t J 
ke 18 an töltött* be S2-ik evét. Ai *gés» | 
•magban megUtiuepellek «.: ai évfordulót, 
• templomokban hálaadó istenitisztelelet tar- | 
toltak *» lakomakai adtak az OTSzág arái. A 
király maga kchleaa nerenyen Uanapelt uua-
kai törtben. Varosunk es járatunk összes 
templomaiban fohászkodott a királyok kirá
lyához a bfi-efea magyar nep: TarUd meg 
Ittas a királyt! 

Uj hadnagy. A hadapródisknlak otolsó 
áraa növendékei kO » csillagok hullottak, 
szép, aranyvereaü lenyes cólUgnk, melyekből 
egy váro-.uukben ifjúnak is jutóit. Ugyanis a 
király hadungygya nevezte ki Neuhauser 
btvau hadaprodot, aki a wieni Mariathere-
aianuaot most végezte kitűnő sikerrel. 

HlláltWéi K Saudor alsósági kör
jegyzőt es najet aulyos csapa- erle: - ére
tett 15 éves Anna leányuk I. hó 23-au j :.b-
letre szenderült. A megboldogult holt'teteme 
• a , I. hó 26-én délután fog örök nyugalomra 
helyeztetni A szomorodott szivn szülök iránt 
környékszerte nagy és igaz részvét nyilvánul. 

A polgári l ikon Ügyében *«l 30J1 

aláírassál sürgős kérvényt nyújtottak be a 
szülők a vallás- és közoktatásügyi minisz
tériumhoz, melyben az iskola 1. osztályának 
megnyitásai már a folyo~ 1912—13-iki tan-

hozzá: ez volt egész elete, r mérdek jét tett, | 
sok-sok maradandót alkotott, e m l é k . . - t ea ; 
•simehaccok oaatátt vivta meg s mindazt az | 
Oekeraszlenyeknek azzal a .zent feleimével, | " b a n o s fc Z j n l i e l l segédleté 
hagy valamiképp jobban n* lessék az amhe- | r _ , __,_tí..„ „ . . H W , * , , . . , 

raknak, mint Istennek. Puritán egyszerűség- i ' 
szeretet* is at ilvképpen megformált le.küle-Li 
tének vall természete* folyománya. 

A városiképTiselötmtaiet szeptember 

vei. A templomot zsúfolásig megtöltötte az 
előkelő közönség. Délben Nagy Sándor ven-
dégsieretó házánál fényes ebed volt a fel
szentelt pap tiszteletére. Felköszftnlóben nem 

! hó-A-en d. e. 10 órakor Illést tart. melyen I Volt hiány. Nagy János Keszthelyre. 
a/ alábbi tárgysorozat »».::. elintizes aia : 
1. ) 1913. évi költségelőirányzat tárgyalása. 
2. ) Határidő kitüré-e a kisczelli 1. HL tjzkönyv-
ben foglalt logaiian megvételénél, tárgyalására. 
3. ) A piaci hasznnbérlés szerződésének jóvá
hagyása. 4.) Húsárak szabályozása Bgyeben 
beadott ketvény tárgyalása. 5.1 A h-lybeli 
kereskedők egyesületének kérvényére hozandó 
határozat; E kérvényben kél .hetivasár etiga-
dr' t óhajtják kereskedőink. 6.1 ügjane-
zan egyesület kérvényének tárgyalása, melyét 
az utcák seperteteso Bgyeben adtak be. 7.) 
Illetőségi ügyek tárgyalása 8.i Marhalevelek 
kezeléséből befolyó dijak szabályrrndéletilag 
biztosítása. 

Egykáskertleti kétiyüiee Oyórótt. 
Ai ág. h. ev. rgyhazkarOleli köigyUles Győrött 
mint mar jelentettük, lehetőlég fényaa Ünnep
séggel ; megtartatni. Aug. kíá tö-an d. a. 
11 diakor fogadják a vatuton fiyu'ati Ferenc 
püspököt. 27 én d. u. 3 óra 47 perckor, lesz
ar. B*rz-«nyi Jenő kerületi felügyelő err.viés-
és fe.••.!•>.-. a rasntoal, oanaa beronulái a 
ezékhazba. Aog. 27 en est* 7 órakor gy.in.m-
tézeti ünnep és di.-zgy ü!é«• a templomban. 

nregy 

kellőleg | Aug. 28-an d. e. 9 órakor i«ie:iiiszlejet és 
talál es felügyelő beiktatása, d. u. 1 órak r közebéd 

a Rnyal-szallohan. Aug. 2U eu d. *. 8 órakor 
az egyházkerület közgyűlésének tnlytalasa a 
Szeretélház nagytermében. 

Lelkigyakorlatok. A lelkészkedfl eap-
lelkigyakorlatai Mikes János gról megyés

püspök vézetéee alatt holnap kezdődnek és 
hír szerint azokon Hohenlohe Egon herceg 
nagyszebeni pébános i* részt vesz. 

A Táratogyéakken makóié tegédjegy-
lók ré'szer* szept.—d-c hónapokra a belögy-
minis-ier 5260 K állami segítést utalványozott. 

évre kérik. Igen valószínű, hogy 
indokolt kérvény meghallgatásra 
express *lintézésben r in 

Samasaa Jonel biboriot meghált. 
Az egri érsak, Samara József bioorr.ok, 
szent István király napján meghalt. Vei* 
letűnt a magyar püspökök nesztora. A főpap 
1828-ban született Aranyosmaróton. Klemi 
iskolait szülővárosában, a középiskolát Léván, 
Eazturgomban. Nyitran, majd mint a pozsonyi 
Kmerikánum papnövendéké végezte. A hittu-
domanyokat becsben, a Pazmatieumbán tanulta. 
1852. július ?3-an Setu.vszky János herceg
prímás Esztergomban aldozopapna azentalt* 
föl s a nagyszombati timna.-ium latin é» 
görög nyelvtanárává nevezte ki.-Innen csak-

• hamar esztergomi te'olégiai- tanár, majd a 
budapesti középponti papnevelő intézetben 
tanulmányi felügyelő, 1861-ben a budapesti 

'tudomanyegyetemén a szeniirástan rendes 
tanára é-1869 ben apatta lett. Ugyanéi évben ! 
szil Avar., a egyhangúan országgyűlési kepvi- j 
selóvé választotta. 1870 ben EŐtvöe Jc'zsef 1 

haro roinis/ter. Deák FerVnc ajánlására, ! 
minisztériumiba oszutlyteöáesOrsá neveztette 
ki es inéi; iK-yaiuzoii ívben bit esztergomi ["fogja nyouini az. ágyai 
kanonok. 1871. |an. 1 én'•" szepesi pü-pökkv 
nevez eteti ki. 1873. október 23 án mar — 
színien Deák Ferenc ajánlására — az egri 
érseki székbe instálhatott Samassa Jóeaéf 
nevet, ainely.t a lia';il keza -kilOrölt az élők 
ki'oUI, beírja a kegyelet az nlókor Ilikébe. 
K.er ér-eket kora csak s, j tette inkább, mint 
megérrette, mert hajlit.hatatjan jeilemerő, elv-
húse'n lakott benne és mert őserövai viaskodó 
ke.-ben foiyváVt a oéU/ő kritikának ace.ja 
vihogott; de a kü ánnal n.i.ak mê  t( 
érten, s bec-üini a jOvendő, a történelemuek 
inlnei biztosabb nézőpontjából vi,--e;.ihatj* 
•a.ijd az ő -írba hánya 
Ferenc jól tudta, m 
negyvéhól evvel Kg. 

tanárnak. 
Megrongált etolaak Szentmiklosfánál 

a Rába partjahoz kötve ringatták a hullámok 
Imre István csoluakját, mign*m egyszer csak 
a viz alá merült. Nem nagy szakértelem kel-
l*tt ahhoz, hogy ennek okat megludja gaz
dája. Á esoínak a vizből kiemeltet vén, kons
tatáltál!.tl a padlód*szkák hiánya, miket valaki 
erőszakkal '(eszegetett tel éa tulajdonított el. 
A nyomozás kidrritétte^hócy a tettes C-iszár 
i,Peti) Ignác ugyanottani lakos volt s igy 0 
mo-t a birnsag előtt fog számolni bűnéről. 

Tolvaj e i | áaygyerek . Kolompár Sán
dor cigánygyerek enyves kézzel talált bele
nyúlni Döbrönte Károly ketneneshőgjészi la
kos zsébeb". Misem természetesebb, mint
hogy a zsebben levő erszéuy 10 korona tar
talmával együtt hozzáragadt. A lurkó hiisOlni 
fog kópeságáért. 

Oará ida legény. E hó 11 -en délután 
Boros Imre pápoci l*gény heverte Princzes 
István szenlmiklóslai lakos ablakjait. Ugy-
lat--.-1k. a tettesnék még nem volt fogalma 
afelől, hogy ilyenkor mibe kerül egy ablak
törés is. A bireságVmajd kioktatja most s 
jovflre raeglontoitabban fog cselekedni. 

Verekedés. Hogy a szódásüveg és a 
koponya egymá>sali szoros érintkezésénak 
micsoda következménye szokott lenni, egy a 
Kenyéri községben történt, eset tárja fel. 
Pusztai Jenő, mint cselekvő fél, hozta a 
szódásüveget viszonylatba Boros Gyula fejé
vel. Az ilveg lévén keményebb, a csont padig 
a keve>bé szilárd, ez. utóbbi engedett az 
Osazedtközesben. Pusztait feljelentenék a meg 

Sturkalö legény. Vvrga .láno, es Hóbe j n , r n engedet! kísérletezésen Imre lolyó lm 12-en cséples kOzbeu -össze— 
veszett egymással: Ez utóbbi egyszer csak 
kést rántott elő és Vargát három helyen meg- I 
szúrt.i. -Hi.be ellen feljel*Btés .tetetett. 

Baleset A . sá-hruyi .bazaltbányáhan 
nmet baleset tőrtént. Ezúttal Jánosa István j 
vönöc.ki legény a - eu i . i . aki tolatás közti-n 
két koc»i közJé kerUkj. Minteg; 4—5 hétig 

I 

kelte esamtekincvvií, s a/.ig megnyilatkozasajiak 
őTérejér: hrigyfabecsüre h-nne-n korní.my-
za-:a hivatottak legagUkségussbb képési|ő;é.t : 
Vloz-y .'t-.tn.i; i - kor.i>.i-,rTv'. i ; | \ | , i iv r n i 
az igaza1, átkarolni az? s híven ragaszkodni 

Pék lop a SütŐ-tŐl. Nenbauer János 
pékina> zsemlye1 hordozván izét a városban, 
betért Sillő Káro'yékho?" i-. ahol a konyha-' 
ban *gj zsebnrá' függött szegreakasztva. A 
sütemény kirakásának müveiéi., közb-n a 
pékinas lecsmie a zsebórát ég zsebreVágta. 
A lopás azonban idejekorán ésZTeyétptetr és 
az ina> allén faljelentésl teltek. 

8zálleda rablás . V). u-alder nevil Í T ( . g T -
•zeresz és-i^y ügyvvd barátja Losoncon járták, 
ihol az esvik szállodában kSzös szobát 

alakját. Deák | béreltek. Ejjelr-'az ablakot nyitva hatjytak 
kJ Samassának mar .'aminek azntah az len a szomorú követtez-

rsrkének lennie. F.rlé- 1 menve, hcigy bőröndjeiket, valaki »i«.«^i>l 

I 

Körű bele: 2W) ezer koroua-éríéko értékpapír 
-takárés kön\ v"s^. 'vy.lí-gy*j{y»zeriííi bOr* mi
jében, jtki most. a 1,. .,.-.(•., rt-ndőrtég kOzremű-
„„-..;... iiiy •Iveáeetll'li t y ' f i n 7 

ismeretlen lettest. 

Nincs többé gondja egy jo gazdasz-
szonynak ..sem, amióta házi szükséglelit 
Sommer Lajos üzletében szerzi be. Itt ugyanis . 
mindig a legjobb és legolcsóbb fűszer-, liszt
es csemegeárukat lehet kapni a lehető leg
olcsóbb árakért. . 

Figyelem a v i i szaváador lékra . Az 
Amerikából visszavipdorlok .-zárna most igen 
tekintélyes: A mult hónapban csak Oderbér-
gen at több mint tizenkétezren tértek vissza 
Ausztria Magyarországba. — Kívánatos volna, 
hogy ezekre a visszatérőkre fokozottabb fi
gyelmet fordítanának, hogj állandóan íttma-
radhas«anak hazájukban es ne legyenek 
kénytelenek néhány év múlva tijból munkát 
vállalni Amerikában. 

Magyar .pénz - német s í é . H.irieJL 
Lujza, egy munkácsi alezredes leánya lalpo-
fozta Boroevjc* Szvetozár kassai 'hadtestpa
rancsnokot. Az .i-el ismertetésé-nem tartozik 
mi reánk 9 ezzel nem is foglalkozunk. Minket 
ebben a dologban fájdalominalrsnk az érmt, 
hogy azon a birrWigi tárgyaláson, melyet a 
hadtéslparancsnok panaszára folvlnttak Bo-
roevics hadtestparancsnok csakis' lóimácsnak 
segedelmével ludólt a l.iró'kérdéseire telelni. 
Ugyancsak, igy felelgetett Starker Karoly" 
trezérkar)..ezrede, iíbEzek az urak ae-nvietniigi 
hazának is:hivatásos védői's azért a fizeté
sük rank eső hányadát magyar pénzből 
-•+ak i . c -ti Étjerfiensi-
tenek, hogy nyelvünket megtanuljak. 

http://gy.in.m-
http://-Hi.be


oictai. K E M E N E S A L J A 

A népfölkelöket a honvédelmi miaiszter 
a vármegye alispáni hivatala uljiu arról ér
tesítetté, hogy az évenk.ii- kötelező népfolka-
lési időszaki' jelentkezéseket az idén oam 
unják meg. 

Tanítók érdtke. A unitok szolgálati 
idejének b«szimiti»a tekintetében addig a 
legnagyobb bizonytalanságban voltunk ; pedig 
, i a kérdés va'iságos lengéi.e a Izelésren-

Üzlet-áthelyezés. 
Tisztelettel bozom a n. 

é. közönség b tudomására, 
hogy Czeildömölkön, a Kos-
sutit Lajos utcában (Simon 

Sándor-féle ház) levő 

Gyuia-
névre kiállított arcképes igazol
vány elves/-.;. 

A becsületes megtaláló kéretik 
dezésnek. Sok érdemes, a munkában- inaló 
lanito mftfbi csillését az 1893 év előtti szol
gálati idillek bes/.ámitáia. Ugyanis örömmel 
tOlthéfTel » tanítókat, hogy • kiizoMatásOgyi 
miniszternek sikarillt megnyernie a pénzügyi 
kormányt a tanítói erdekek számára. Jól 
forrásból arról áreattlQnk, hogy az 1893 ev 
•UHU. szolgálat bssiámila-áiiak akadályait 
sikerült egészen elhárítani. 

Dj száxkoronasok Az osztrák-magyar 
bank közelebbről bevonja a mostam 10Ó ko
ronás bankjegyeket s helyetiü- egyszerObh 
rajzú, de azért nehezebben utánozható nj 
bankjegyeket boc-át ki. Ai utóbbi időben 
gyakorta isméliOdö hamisítások meggatiása 
készlelte erre a bank kiirmanyzó-laiiacsat. 

• Lelencgyérmekéi tsmatéie. A m. kir. 
br!űgyuí:iii«:«r átiratban kérte a hgprimást, 
hogy a püspöki kar az elhagyott ós államiing 
gondozok gyermekek ingyenes temetéséről 
gondoskodjék. A püspöki karnak április hu 
'.'5 en méglartolt értekezleten ez ügyben 
hozott határozata alapján a püapttkOk most 
fölhívják egyházmegyéik papságát, hoiiy az 
ilyen gyermek temetésénél stoladnat lie 
szedjenek. 

A k ir tés mérlegek hittlei itése. A 
kereskedelmi tninistter a mult évben kibo-
csátott rendelettel kimondta, hô y a körtés 
mérlegek csak 1912. evi június hó 30 ig hi-
tele.-ithelók. Kz időponton lel nem. E korlá
tozást most a miniszter megszüntette, elren
delvén, hogy a könés mérlegeket az állami 
mértékhitelesítő hivatalok hitelesítésre, ha 
egyébként a föltéleleknek megfelelnek, ezen 
tul is elfogadják. • . • 1 ' . 

Ciiráky-emlékmü Győrött. A Rába-
szabályozó Társulat elhatározta, hogy néhai 
Cziráky Béla gróf társulati elnök emiékeze 

. téré "a Rábáuak~á Kisdunába való torkolatá
nál vasbeton emlékoszlopot emel és • arra a 
volt elnök relief mellképét helyezi. Az em
lékmű felállításához szükséges terület meg
szerzését és parkírozását GyOr városának 
közönség* vállalta el. 

Rövid hirek. Dr. Papp József szeghalmi 
ügyvéd félmillió koronát hagyott a négy nagy 
magyar közművelődési egyesületnek és ötven 
ezer koronát a szeghalmi jótékony, egyesület 
nsk. — 13,065.887 korona ára dohányt füs
töllek el a folyó év januárius havában. — 
Az iskolaorvosok és egészségtanárok áug. 
25—89-ig tartják összejövetelüket Veszprém
ben. — Amerikában a yaléi egyetem diák
leányainak 700.000 K átjuttatott egyesületük 
munkadíj címén. A gisasszouydiákok mint 
pincérek, szedők és seffdrök szerezték meg a 
tanulási idOn kívül ezt a pénzt. — Korpona 

. varosa 41 százalék pötadót vetett ki a fele
kezetek céljaira, pedig az ág. ev. egyház 
iskoláját, melyre az állami iskola fölállítása 
folytán szükség -nincs, nemhogy bezárná, 
hanem iukább lót tanítási nyelvűnek jelentette 
— A híres szegődi csillagbörlönt nagy költ-
séggel kibővítik. Az állami és felekezeti isko
lák pedig-nagy részben botráayosao vannak 
bútorosra s fölszerelve, mért — nincs pénz 
kultúrára. — A kereskedelmi alkalmazottak 
jogviszonyait szabályozó javaslat ősszel kerül 
a törvénvhozás élé. 

uriszabó 
üzletemet 

szeptember 15-ére a Háczky-
léle házba ( ü j kávéházzal 
szemben) he!yez«m at. 

--Midin erről igen tisztelt 
rendelőimet értesíteni, kérem 
további becses pártfogásukat. 

Öltönyökéi a legdivatosabb 
szabásban készítek 

Tisztelettel 

Németh László 
uriszabó. 

Kályhás-üzlet átadás. ® 
Alsóságon 12 év ó a 

fennálló 

kályhás-üzletemet 
saját házammal együtt — 
elköltözésem miatt - akár 
bérletben, avagy örök áron 
kedvező teltételek mellett azon
nal eladom. 

;

: - •;- Dóra István 
_ kályhás-mester.-

azt Dobos Gyulának, esetleg kiadó-
hivatalnukbaii átadni 

Zálogház-megnyitás. 
Van szerencséin C/.zell-

dömölk es vidéke érdekelt 
koZ'jns.v •! értesítem, hogy 
Pápai-utcában levő haz amban 

3 á l 0 g l n t 8 S 3 V 3 t 
nyitottam. 

K I I lön féle érték in rgy a k ra 
kisebb - nagyobb kölcsönöket 
a.lok . 

\ Tiszteletiéi 

Páiovits József 
/ .1 tgbáí-1 •'••í ' , ; " ''i- i •!:>"'». 

SÍZI 

G Y O G Y e ^ U D I T O V I Z . 

A SZÉNSAVAS ÁSVÁNYVIZEK 
K I R Á L Y A ! I 

Föraktáros: Gayer Gyula-cég CzalidOnölir. • 

r XJ) szabó-üzlet. 
Czeildömölkön, a Gayer-féle ház-

?• ban szövetrak tárral férfi-szabó üz
letet nyitottam. 

Midőn ezt a h. é. közönség becses tudomására hozom, 
kérve szíves párfógását. "amit azzal fogok hálálni, hogy 
szaktudásommal a legszebb szabású ferfiruhákat készítem. 

Szövetraktáromban a- legnagyobb választékban talál
hatók a legdivatosabb aiiftolszövetek é s . ezekből jutányos 
áron szolgálom ki rendelőimet. 

Angol és francia szabású öltönyeim ugy ár, mint ki-, 
vitel szempontjából rendelőim igényeit kielégítik. 

Tisztelettél WEISZ LIPjÓT, féjfi-szábó. 

7 
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A mesterdalnok . . . 
Cipóm s /ép e- tökéletes 
Bentit* ..írni élvezete* 
M-rt b« c p»t • MígZrk, varruk, 
Rajt' van 

kaucsuk sarok 

A Z Ö R E G E M 
is mindig azt m..ndt«, hogy szeplők ér 
•teaére, .valamint rhinuí, p'ilia Mr_ ea 
fehér liiilll alÉiájtin II géi)|ffltirirg nincs 
jubb szappan, min a viiaghirfi .Sieceen-
pTerd> lilimu tfjaaiipgaa. Védjegy* «SW 
( • . "Upleni . ke-?i.i jkrgmane « O'.o-S 
Tei-ch-n a/K. Kapható mindvn nyi.ay 
uertar, dmgu.ria. illatszer *« minden a 
Oákmaba váfo bzMbni. Darabja HO 
filter, Hasonlóképen eandatMosáO beválik 
a tirrgmann W»»Manera« dliomt'jkrém 
fehér fi finom né: kéjek ine^tv.isnra, 
ennek tubusa 70 fii . mindeunt. kapham. 

Czelldömölkón a Gyár-utcában a 
volt Benko-féle major szabad kézből 
eladó Bővebbet Hirschenhansen Dá
vidnál Nagysitkén 

B Ú T O R O K 

I H*'ok, ebédifik, ufiszobák, uralomik, 
: teljes szaíVda, kávéház, vt-ndeglfTS 

kastelv berendezések, vas- es re/bu
ti.rok, szőnyegek. mĝ OnyOk, csillá
rok, zongorák szállíttatnak bárhová I 

készpénzért vagy rendkivtil 
előnyös fizetési feltételekkel. 

Hölgyek figyelmébe 

Hírlapunk nyomdájába 
jobb családból való fiu 

t a n o n c u 1 
felvétetik. 

I Díszes nagy bntoralbum 1 K. 

Teljes bereiideze-nél utazó minták

kal díjmentesen küldetik bárhova 

I 0 D E S N 
I 

L a k b e r e n d e z é s i V á l l a l a t 

•
Bndapest, IV. Gerlóczy-u 7. • 
(Iflzpopti városháza mellett.) B 

S z a l ó k y Zsigmond 
kőfaragó 

C z e l l d ö m ő l k . 
Sir körakt ár: Szeníháromsag-tér. 
: Kőfaragó-telep : Kis-ntca. : 

Homokkő-, márvány-, gránit- és 
syenit sirköraktár. 

Kataszteri földméréshez szüksé

ges köveket raktáron tartok. 
EptUetmiuuát és mindennemű javításokat 
elfogadok és azokat jutányos áron készítem. 

Aki fess 
le un 

Győrött, Böbék Dántelné 

Megyeház-utca 9. szám alatt levő 
mellfüzókülönlegességi műtermében. 
A legújabb francia reform vagy 
igen kényelmes halcsont nélküli 
házi íuzöt mérjek után igen jutá
nyos árban. Javítás e- -tisztítás szin

tén elfogadtalik. -

Ugyanott ntazonó felvételik. 

Szalay Gyula temetkezési vállalata Czelldömőlk, Sági-utca. 

Nagy választékban raktáron tartok dksz.es érc''és" fakoputsókat^. 
koszorúkat és mindén a tcmrlkezésliezysziikséges cikkekét."~ :— 

Httllaszallitást s' mindén egyéb megbízási a legnagyobb gonddal, 
poniossággal végezek úgy; hogy a gyászoló családnak'-akár helyben,", 
oltár vidéken; míról sem kell' gondoskodnia-. .' 

'l>nietéseket a.legeg.vs/.enAblöl, a legdíszesebbekig elvállalok és : 
azokat a kegyelet megadásával végzem. Ravatalokat- felállítok: mely 
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre. *•• * 

Városunk vidéke n. é. közönségének szíves jóindulatát kérve. 
vagyok 'utálj tisztelettel—- ! • . , _ - * • • - - -» '."[• 

... Szalay Gyulaasztalos, Czelldömőlk, Sági-utca. 

NTorBfttotl Dinknreve~Nándor vnlanyeróre:berendezett kan^óyomdájijbaó C.-.elldOmoik 
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