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Szerkesztőség i s kiadóhivata l : 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön. 
Ide intézendók a szellemi részt illető közlemények, 

hirdetések és mindennemű pén*ill*tékek. 

Nehéz idők. \ elegendő hitelt kaphatnak, nincs is baj 
soiia. Hisz gyáriparosaink es kereske-

Egész iparunk és kereskedelmünk 
sú lyos Válságban vau. Ezt tagadni már I 
csak azért sem szabad, inert napról- ; 
napra ltirt adnak az. egyes lapok atról, | 
hogy' legtekintélyesebb vállalataink és 
kereskedőink küzdenek fizetési nehéz
ségekkel s a csődstatisztika ebben az • 
évben olyan, amihez fogható szomorú ] 
m é g az 1907-iki kritikus esztendőben 
sem volt. A pénzhiányt, mely ide s i 
tova egy éve lart, gazdasági életünk*, 
nagyon megsinyletle. 

: dóink tudása, ambícióra, szorgalomra 
kiállják a versenyt a külföldiekkel. Más 

; baj van minálunk és pedig az, hogy a 
i magyar kereskedelemben á verseny nem 
I abban az irán;han fejlődött ki, mint 

fejlettebb országokban, ahol az áruk 
I jóságával é s olcsóságával küzdenek 
| egymás ellen a versenyben állók, inig 
! nálunk a verseny mindössze csupán 

csak arra irányul, hogy melyik keres
kedő képes a vevőinek kedvezőbb fizetési 

| feltételek mellett kölcsönözni árukat. 

', szóval a pálma minálunk azé, aki a 
Szegény ország vagyunk s a ma- legkönnyelmübb hitelező, 

gunk gazdasági életét csak ugy tudjuk 
finanszírozni, ha ebben a külföldi tőke ; • Normális időkben is rákfenéje ez 
segítségünkre siet. Addig, mig a külföld . az egész kereskedelmünknek, de ilyen 
itt helyezi el tőkéit s amig vállalataink j kritikus itifkbénV Vnint a mostani, egye-
és kereskedőink, ha drága áron is, de ! nesen a k a t a s z t r ó f á J ^ ^ ^ ^ é ^ _ A keres

kedő, ha még oly szorult helyzetben 
van is, ha még oly súlyosak is fizetési 
nehézségei, nem rohanhatja meg a ve
vőit s ha a kereskedő csak kissé is 

• korlátoztalik, szükségkép beáll már a 
krízis. Mert az a külföldi gyáros éa az 
a külföldi nagykereskedő, aki a mi 
nagykereskedőinknek hitelezett, kérlel
hetetlenül behajtja a követelését a ezt 
nem is lehet csodálni. Végre is a külföld 
csak a legelsőrendü hazai cégeinkkel 
i l l közvetlen összeköttetésben a egy 

i alsórendű cég, mely a fizetésében fenn-
j akad, a maga hitelét tette tönkre. Ns'gv-
; kereskedőink, illetve nagyiparosaink te-
| hát nem védekezhetnek azzal, hogy az 
i 6 adósaik 'sem fizetnek, de ha mégis 
j elszánják magukat erre a lépésre, akkor 
: már halálos sebet kaplak, hitelüket 

örökre elveszítették. • 

A féltékenység. 
Irta: Suba Zilca. * 

_ . Giza, egy szép nyári délután, * nagy 
hársfa alatt Olt és olvasott s közben szívta a 
kert rózsa "Jég" rjze'da illatat, mely kedélyére 
bóditólag halott. Egyszerre esik. nagy csífi-
pelés és szárnycsattogtatások közt két veréb 
szállott a hárs feje feletti ágára s midőn a 
könyvét ölébe téve felpillantott, akkor mára 
verebekét csókolédva látta. Mily boldogok ezek 
a kis madarak! kiáltott lel (hsa. de többet 
nem mondott, hauem gondolatbanhasonlította 
össze az. ö ké! "évi házaséletet a verabek 
életével, mert Giza nem v<ét boldog s boldog
talanságát férje' fo fv i í .nos - félléksnykedésé 
Zavarta; lévén á féltékeny ferj 'olyan, mint az 
őszi légy, mely niin.bg zümmögő és zsörtö 
lödő. Igy gondolkozva Giza, fogta magát s 
benienl a szobába," hol. a függönyök"a nyári 
nap hsvétól leeresztve lévén, félhomály volt. 

, : Giza égy szabónak volt ngysn a leánya, 
de szilléi nevel tetésére oly gondot fordítottak. 

- i ü i • ' ,••» ; 

hogy i műveltség azon fokán aliott. melynél 
tibbét egy leánytól kujini sem lékel s mini 

j ilyent ismervén meg dr. f>*r.r Géza, kinek 
: már keresett ügyvédi irodája volt, a képiett-
I ségén kívüli ügyességéért és gazdaasizonysá-
„gátrt volt *l, d* már .házasságuk első évében 

| gyötörte féltékenységével, mert mielőtt még-
| ismerte volna, sokát, udvarolgatlak a kecses 
; barna leánynak, kisek szülei — üzleti siom-
; pontból — piacos helyen lakván, a leány 
| cégtáblája lehtlett az edvarlóknak, ő azonban 
I midőn dr őszit megisnte.rt* s .felesége lelt 

noki. minden más udvarlójával végleg végzett. 

Saerelini házasság lévén tehá: a dr. 
j Őszi és Giza házassága s szegényén kssdvén 
I azt, ha a férj részérőli féltékenység nem lépt 
j tul a . .mevsiigedett határi, házaséletük már 
j azért is kellemes és boldog lett volna, mert 
' nem volt mit egymásnak szemére hányjanak, 
i A szobában tétovázva állott Giza, mi-
i dőn nesztelenül beléptit a férj, ki kisié mo-
1 górva volt. Miután Giza megazokla férjet 

mogorvának:vUitni, nem ütközött meg ssm 

mogprvaságán, ssm .azon, hogy homlokán 
redők infitatkoznak, mélyek .nemciak a. mo-
g..rv»v -nak. hanem a nyughatatlaeságnak és 
elégedek-nségnék .is jelei s a féltékenység 
ismérvéi. . 

Mikor Giza férjét ilytnutk látta, soha 
sem szólt nem igyekezett megkérdezni télé, 
hogy mi bántja, mert azt tapasztalta, Bogy 
mngotvaságát, ayugkatatlanságát s elégedet
lenségét a hallgatással lehet a legjobban eny
híteni a ha szél vagy kérdez,, áz csak olaj a 
IBzre, inert - ilyenkor minden szó, minden 
kérdés, bármily hangon legyen az mondva, 
elhibázott szokott lenni s a féltékenység ide
geit izgatja, dé ez a férjnek mégis fajt, mert 
ha ilysnker nem szálnak, fáj, ha szólnak 
kellemetlen s ujabb gyanú a kebelben, hátha 
a hallgatásnak oka a msllézés, mely a szív
lak eltávolodását jelenti s megcsalásra ma
gyarázható, 

A csendet a férj szegte) meg s akadozó 
hangon, ugy mint aki sxégyeali azt, amit 
mond. odafordult Gizához s azt mondta nski: 

Í
j f- " Á • előírása szerint fehérnemüek, kabátok, 

ÍS I v-Z C l \ ) A ruhakelmék legjobb minőségben és legolcsóbb 

K R A U S Z és 
áron kaphatók 

K O R E I N divatnagyáruháza P Á P A 
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A Királyhágón és a 
két Vaskapun át. 

Atolábbreáltó > a vi.sutvöiáTsiit feliéi 
mélyebbre az oldalba épített állomást nrzeu': 
m: » ueve. Xem akarnk szememnek hinni a 
meglepetéstől s •i/inie megkábít az egyttvást 
rohamra kíivelő gondolat. Az állómat • eve. 
Hunjad Wkápu. Tehet Hunyadi János ha
dászatilag legfényesebb g> '. - lm • . k színhelyén | 
vagyeiik. ahol a gyilkol i történelem tanu-age 
nono; 3000 torok harcot, 13 lörök vezér, 
körittk maga a fői"-tér ia elesett 1442-t" n. 
Ö66 méternyire vágyuok a tenger stine Irlatl. 

.Várheiyirtl idáig $ kilométer utat téliünk meg 
a ez alatt a 8 kilométeruyi at alatt p-.nl 400 
méter emelkedést lett meg a va-u; F.z a 
vasút lehal egész Magyarországnak páratlan 
s egyuKal az ».-s- kontinensnek egyik leg
merészebb rendes köilekedésü vasútvonala.. 

F.rdekés, hog, az fisste* vasún menet
rendek nem ludaak errél a Huoyad Vaskapu 
atomosról a igy nem ia gyanitlatják, hogy | 
mic«oda merést épitosO raeutvonalról "in 
itt szó. - ' 

K-vés vártitra a ni .st mar újra előre 
kapcsolt mozdony a .vonatta! a Vaakapa má
sít, nyugati oldalán ereszkedett lefele roppant j 
óvatosan ugyan, a fogaskerék segítségével. Ha 
oeak egy kicsit ia megszalad, a vonat ment- | 
hetetl.nül kisiklik » az irtózatos mélységbe j 
zuhan s az egész vonat porrá taxik. Igy is 
ezinte zuhant lefele a voaat. 

M n-sty l é ;kilomelirnyi ul atán végre 
megszánt a fogas ainkAaép. de azért még 
mindig nauyort merész emelkedéssel ériünk 
Badarra Vár'ielytffl idáig 19 küométtr mai 
tettünk meg teljes 2 óra alatt! F> még s«aa 
tudtam megunni egy pillanatra sem Talán 
sohasem ia tudnám. Badaron egj csomó 
oláh várta és nézte a vonatot. Sorra jart 

' kezükben a pálinkás üveg. Lsgkitarlóbb. volt 
at üregje az egyik Cioportuak. F.z a csoport 
állt égy fiatal férfiból, akinek mar menkajlult 
a szeme a pálinkától, atután egy vénasszony-
bol, akinek a kodmenye becsülettel vette, a 

palmkni, vé.iil á l t két ki* menyecskéből. A 
hajviseletük múlana, hogy mar »ba ván a 
fejük kOtre^ A keltő együlUéve lestverek 
kflzOtt lehetett, ugy 30 eves, több semmi 
•Mire. Borza-ztu mod raxkóduk a gogyilpl 
is töröllek ntánna a szabikat, de azért min
den Itiiiáláara készséggel i.ékigyürkőztek. 

_ Eskor mar a Siaztra fol jócska völgyéa 
haladiunk «« Kra.ís<v Szörény fele allt a sze
kerünk rúdja. Itt mar látszott, hogy nem volt 
uagyitas ar a tudósítás,' amit a lapok hoztak 
a krassoszörenyi árvízkárukról. Még egész 
friss n; .mail lat;uk, hogy, l.c.1 .törte ál ax 
áradat nem ia egy helyen a vasutat, hol törte 
át a gátakat, vitt e! hidaket é» »e|>erie el 
400—1000 méternyi sséle-egben a mesei 
ülleliuéryek. t. vele;n'ny«k»t. vitt el töltést, 
házat, istá'leí, nea.'a-a'.haa alió -$ef. telke
két, euo...'i el partot Itt kittnfí jo a levegő, I 
gyönyörű » vidék. d« pokol lehel n«ba at 
élet, c-at azt. tudiir ember, hogy mikor' 

A-hegyi oláh f.ijk mar most fürgébben 
maradoznak el s ahogy Kr»«sóezöréDybo 
érünk, cmiosabb, reudetellebb községek, több 
sváb község k.-rül elő. A sváb községekről 
pedig tudvalévő, hogv a legrendezéllebbek. A' 
lakoasag is minlha kicserélődött volna: as 
utasok inte!ligenciaj\ égess más. 

Hanem a Bieztra eire is csúnyán vi
selte masat. Kgyik-másik helven a vasuthid-
j á l is ugv megcsiklandozta, hogy a vonat 
csak kesztyűsen mer rajta almeani. Pedig 
mondom, et a H v r . völgye som utolsó hely 
szépség dolgában. 

Végre egy jókora kanyarodás és Kaéan-
sebes északi olda.áu liutodik végig a vasút. 

bgyszerre csak egy helyütt ety ország
úti atjáro mellett a nyílt pályán menallt a 
vonal A ka>aiiz, aki már eiözőleg vlszedié 
jegyeinket, mivel sKarán/ébesao nem lesx 
majd. aki elszedje., boától a kocáiba, hogy 
tessék kiszállni, mert tovább nem megyünk. 

Akkor hát g. erűnk kifelé, mert éu meg 
éppen tovább akarok menni! 

iroly!. kor.) Sttrokay Lajos. 

AWó gyermeU . . . 

hta: Krypton, 

Alvó gyermek voll a szivem, 
Hossxao, mélyen szundikált. 
Egyszeresek szép szű/i hajnal 
Verőfénye rátalált. 

Megihlette varázsával, . « 
Szélitgatta: .Gyermekem! 
Ébredj, ébredj', r'n szólítlak, 
Az igaz, hű ssrrelem!* 

t.< szoem, mint bohó gyermek 
Álmodozva széttekint . . . 
K.irüiötle viráí nyílik, 
Boldogság és öröm int. 

Barna angyal mosolyg rája 
S vígan csallint. mint madár, 
Szerelemről édes hangon — 
A legazebbik ajakpar. __'• 

Közegészségügyünk reformja. 
Sok olyan küzösügye fan az or

szágnak, amely a fejlesztést kívántja, 
de ezek kö/öll is első helyen áll a köz
egészségügy, melynek tervbe vett nagy 
jel*iitúsej>ü reformakciójáról már sokat 
írlak, beszéltek e t , vitatkoztak. Most, 
legújabban arról vau szó, hogy. Lukács 
László miniszterelnök olyan nagyszabása 
intézkedésekét tervez, amelyik hivatva 
lesznek az ország közegészségügyét üd
vösen befolyásolni. 

Az egészségügyi kérdésben az irány-
eszme egy átgondolt kórházprogramm-
baa ölt leslet, melyet a közegészség 
érdekein kivül társadalmi és gazdasági 
érdekék is hathatósan támogatnak. A 
korházakat létesítő akciót természetesen 
a lehető leggyorsabb tempóban akarja 
a miniszterelnök megvalósítani. Nyolc-
tíz év alatt mintegy száz község- lesz 

most elmegyek gróf Kő-téghynei.ez. hagy 
válóperében utasítást kérjek, de hétre haza
jövök s aztán elmegyOak a színházba. F.rre 
•lyan hangon, mint aki biztos abba»,-hogy 

' amit mond"U'h»lye,'e!,re talál, azl kérdette: 
Jó lesx»! . . . 

Giza, ki' szerette a színhazat s mint 
majdnem minden szép né idealista, ugy ö is 
idealista tévén,-, rajongott érle, dr férje lelié-
kenykedeie aia'tt nem igén volt kedve vala
hova menni, most tehát örült férje elhatáro
zásának s odasiklotl melléje . macska ügyes
ségével hozzásimult s a komló indájához 
hasonló kúszással pedig, mely mindig balról 
jobbra kustik,- balkarjával lágyan átkarolta a 
nyakát i kOstönétet mondott, hogy azinházba 
viazi, meri Giza vágyolt nemcsak a stiohátba, 
hanem még ax utcára is, mert féltékeny férje 
mellett olyan volt, mint a vizsgalali fogoly: 
egyszersmind homlokai szelíden megveregetve, 
bajusza' pedig, édt-en és kellemetkeltőieg 
fíjdorgstva, gyermekes félelemmel kérdésié, 
mért mindig oly ráncos ez a homlok ? . . . 

s mért mindig el y duzzogok az ajkak ? . . . 
melyek falaletét egy jé és igaz nőhöz illőn, 
aosssu csókkal némított el. 

A féltékeny .lérjek a csóktól rendesen 
viasza szokták hutódaí, de most élvezettel 
tOrte dr. úszi att s ami a mesés hetek óla 
nem fordult elő általa is »•iszoimztatoit s 
midin a szerelmi ömleagétéknek vége leli, a 
sarokba levő kis pincsi, kutya elkezdett fül-
síteti.tfien ugatm s at ajtó elé állt. 

Férj és feleeég egyaaáara nettek . . . 
s azon pillanatban-az ajtón kopogás hallat
ánk mire miadkettő ajkáról, különbőzé érte
lemmel mondva, elhangzott a .szabad., atire 
belépett egy elegáns, választékosan,,öltözött, 
igen megnyerő arcú fiatal embrr. Darabig 
mind a hárman némán néxtek agymásra, de 
égiszerre csak dr. Őíti elébe lép és — ah! 
szervusz Arlhar, hát téged eaífile axél Hozott 
ido? szavakkal üdvözli, kezel fog vele, átöleli 
derekát s mint kiről tudta, hogy rá féltékeny 
nem lehet, felesége, leié véteti, hogy bemu
tassa. Az ideget? Brüll Arthur mérnök ki 

mindkettőjükiiék ismerőse, mert dr. őszinek 
tanulótársa s légénykori legjobb barátja,.Gi-
tának pedig leány kon udvarlója. 

A Inripalis fogadtatás után, mélyben a 
kis pincsi' kutya is annyiban vett részt, hogy 
az idegesnek mindkét lábát kOrülszaglázta: 
letelepedtem, a férj órájára nézveritijeleiitatte 
Gixának,-hogy most már nem megy el a 
grófnéhoz, hanem az ily nem várt meglepe
tés u an, barátja kedvéért itthon marad a 
meghivá öt uzsonnára, felkérte Gitát, hogy 
jó ételekről gondoskodjék^?) . . . Amíg az 
aasxony künn volt s az uzsonna összeállítá
sával foglalatoskodott, addig dr. ő ssi vallatóra 
fogta barátját s kérte, beszélje el neki, aeerre 
és hol járt,' azon idő alatt, mig nem lájta, 
s mondja el, mivel gazdagította amúgy is 
gazdag tapasztalatait. 

Arthur elbeaxélté, hogy külföldön járt, 
elsaeiidti, hogy hot és merro, hogy mit látott 
*e mit tapasztalt, de egyben kijelentette, hogy 
"égis aajnálja a külföldön töltött idejét, mert 
addig kalitkr.jábél kirepült az a madár, kiért 
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részesítendő ugyanannyi állami közkór
ház áldásában, ami egyfelől azt "jelenti,' 
hogy a beruházás sok vidéknek hoz 
hasznos kamatot, másfelél pedig' kellő
leg deeeiitralizálja (szétosztja) áz orvosi 
szolgálatot, mely eddig maga is beteg, 
volt a kevés községben való Ötszezsu-
foTódáiTTolylán. De egyúttal segit azokon 
az orvotokon is, akik eddig hasztalan 
iparkodtalr - kulturáltabb gócpontokra, 
ahol a lakosság jobban megbecsüli és 
honorálja egészségének gondozóit é t 
ahol az orvos a kórházzal nemcsak uj 
működési térhez, álláshoz és |övede-
lenhez jut. hanem klinikai esetekhez 
is s igy ezáltal tanulmányait kiszéle
sítheti. 

A tervbe vett akciónak társadalmi 
je lentőtégén kivül nem kevésbbé fontos 
oldala a korházprograminnak a gazda
sági , hatása is, mert ez intézmények az 
orvosokon kivül még más egyéneknek 
is exisztenciális (megélhetéti) kérdett 
jelentenek. Az orvosokon kivül ugyanis 
biztos exisztenciához fogják srgittni 
százait az adminisztráló (igazgatósági) 
ezreit az ápoló é t kiszolgáló tzemély-
r. trirk De ennél is sokkal fontotabb 
az, hogy működésük az ép munkaerőt 
fogja szaporítani, mert a betegségek 
irtására és a veszedelemben volt ember-
éltt tömeges megmentéséért fog szol
gálni . A gazdasági céloknak ás érde
keknek tehát előmozdítója lesz, dt tz 
által, hogy a közegészségügyi szellemet 
é s érzéket terjeszti, a htlyi kultúrák is 
emelkedni fognak, ami szükségképpen 
visszahat a nemzeti gazdaság gyarapo
dására it. 

A közegészségügy nem politikai, 
még kevésbbé pártpolitikai kérdés, azért 
bírálatunk is a tárgyilagosság szempont
jából induljon ki akkor, amidőn vala
mely közérdeket illető javaslatról beszé
lünk. Soha sem volna szabad a jóin
dulatot é s jószándékot lekicsinyelni; 
pedig hát sajnos, legtöbbször ugy jár 

az az ember, aki néha az elevenére 
tapint, aki a hiányokra jóakaratulag 
reámntat, hogy • -; nehtzteléssel kény-
lelt* találkozni. 

Lám, itt van a közegészség fontos 
ügyej.-ez i» olyan, hogy mindenki an 
nak sürgős reformjáról beszél é t bizony 
épen akkor, amidón annak feje - / lese t 
szóvá ejtik, rögtön izgalom mutatkozik 
ebbrn-abban a kórben. 

fontol ják meg tthál ugy a hon-

intézmény képviselni a közeli napokban 
Szombathelyii> érkeznek, hogy a gyüj-_ 
tentenyt tanulmányozzak. 

A héten érkezetek meg a kiállítás 
plakátjai, amelyek rendkívül "sikerüllek 
és hivatvák arra, hogy hangos reklámot 
csapjanak a kiállítatnak, amire fókéat 
a szomszédos megyékben, Budapesten 

: és a külföldi városokban fesz szükség. 
SzéchenyiHezsögróf , kinek ftgyvtr-

A kiállítás gyarapodik. 

' gyűjteménye messze földön híres, a 
atyák, mint minden egyes társadalmi .1 hétea bejelentette az elnökségnek, bogy 
tényező a közeftt^zsé^ögy—nagynyoma- ' gyűjteményét a kiállítás rendelkezésére 
téku jelentőségél, végre-valahára tztán j bocsájtja Ezzel "a gytijteraénnytt ér-
élvezni lúgja a nemzet innak üdvös i lékben sokat gyarapodott a kiállítás, 
áldásait! , mivel körülbelül 550 darab értékesebb 

fegyvert képvisel. 
Még ennél j t értékesebb, mert 

hozzáférhetetlenebb Erdődy Gyula -gróf 
vőrösvári kastélyának mű.ürténelmi 

A vasvármegyti mütörténeti Itiálli- j gyűjteménye, amelyben nem is egy 
tásra lázasan folynak az elökészités-, van olyan, amit már számtalan nagy 
munkálatai s a kiállítási irodához naponta ; kiállttáara, köztük, a milléniumi kiálli-
érkeznek jelentkezések tásra is kértek, dearedméuyie lenül . As 

Adományt is kap a műtöréneími ! értékes mii kincseket még sehol stm 
kiállítat. A héten özv. Sitgedy Gyürgyná, j állították ki Erdődy gróf azonban a 
Gerliczy Irma bárónő küldött 100 K-t | vasvármegyet mütőrténelmi kiállítat txá-
a gyűjtemény céljaira. j mára tzivtsen átengedte éket. 

Most kapta meg a kiállítási iroda f - • • 
Zichy János gróf vallás- és közoktalás-
ügv; miniszter leiratát, mellyel a kiutalt 
40Ö0 koronás államsegélyt kiséri. A 
miniszter nem szalasztja el azt az 
alkalmat, hogy ezt a tőkét az állati 
javára is gyümölcsöztesse és leiratában 
a következőket irja 

A tapolcai tavas barlang.*) 
A siófoki gazdagyülés kapcsán rendezett 

í balatoni kirándulások alatt több mint ezerén 
! keresték ftl a tapolcai tavat barlangot, melyet 
; ezidén nyitottak meg egész csendbon. At 

Az elnökségnek a kiutalást szíves'j érdekes barlang története ez: 1907. évbea 
tudomásvétt l céljából azzal a megjegy
zéssel adom ki, hogy szívesen venném j 
h a - m ó d o t nyújtana az. Országos Magyar l 
Szépművészeti Múzeum é t az Országos 1 
Iparművészeti Múzeum igazgatóinak arra, | 
hogy a kiállítást, rendezett közbea, 
még annak megnyitása előtt tanulnia- ; 
nyozht t sák . A kiállítás elnöksége, txive- I 
sen e lég í t fog tenni a miniszter óha
jának s ehhez képest a két előkelő 

most is hévvel lángol a szive. Dr. Uszi mag
értvén a célzást, féltékenysége a legmagasabb 
fokra háitott. de azért mosollyal fujtotta visz-

. sza s uzsonna után együtt mentek a s/inhárba. 
A- színházban Giza a két férfi közölt 

ült s férjének elég alkalma nyílt észlelni, 
hogy rtrthur és Giza mit] meghitten beszél
nek, étdíkliel fecsegnek is biz.al.ma'*an cse
veg. •»•', Jte azé-t színház után m-g hívta őt, 
h o u y . l e g y e n . m*g~szer»nc»éje«! 

Euől kezdve Ar.hur gyakorta ellátoga
tott a., ügyvédek házához és soha sem jött 
tlres k---:«'. mert mindi? kedveskedett Gizá-
nak apróbb csecse-becsekkel, ajándékokkal s 
azokat mindig a félj jeleirlétébeh adta- át, 
mégis a" ferj • felttkonykede.se. "Giza ..i'ánt a 
liá'vetlj-iiogy fokozódott, voiná, napról nspia 
eii;; n_L« a bázastáriak közötti .viszony- a 
halyet', hoey .lanyhult volna, mind. bsritsá-
gosabb, juel«..»bb ás" bizalmasabb Jeti.' mitek 
ok ' i ; !• rXiuvn''iratát, hogy-, a rérj 
vételi társa látván, -tüzetesebb kívánt i«iini 
feleségé előtt aiiual. és mert dr. Ch;'.i mar 

neme ak feleségére féltékenykedett, hanem 
Arlhurra is, már pedig, ha tgy féri iránti 
féltékeaykedts gyűlöletté ne-,n fajtl, eayhiti a 
női nem iránt: féltékeny-léiét azért, mert a 
le? fii hamarabb tetten M.«t érni, mint a nőt 
és azért, mert ha. valakiben két személy iránt 
egyszerre-rügyezik meg a. féltékenység csi
rája s e két személy közOl az egyik férfi s 
a másik nő, a ftlietess emberben a mentés 
ösztöne vágyként jelentkezvén, az a gyengébb 
nem felé hajlik. -

< .. tVége tar.) • -

Tóth Pál pékmtsttr t Kisfálndy-uttába kutat 
ásatott Németh Fertnc kutlurómtsterrtl. Alig 
jutottak néhány méternyire, amikor hirttlta 
beomlott a kut feneke ; igy fedezlek fül tz 
első barlangot. 

A munkások nem mertek tovább kutatni 
s évekig nem is bolygatta senki a dolgot. 
Egyszer egy honvéd kOsltgéay. aki szabadságon 
vall. odahaza^ bemerészkedett a barlangba 
és ogy eltévedt az atvtsztő sötétségben, hogy 
csak két nap ranlva kerblt elő. 

Tavaly május hihan Koszlsr Aladár 
tapolczai építést vállalkozott arra, hogy ratg-
nési, mi' is van ett a fold alatt. Tibb izbtn 

j leszállott i ' kntatátántk az lett as eredményt, 
hogy nyolc egymásba-nyíló nagy barlangot 

1 fedezett föl. Felhívására Tapo.caa inlelligen-
ciájábóT összeálltak tistnkttttns elhatározták, 
hogy föltárják, vagyis a közönség számára is 
hozzáférhetővé teszik a barlangokat:' , 

Öitttadtak néhány tzer korosát a meg-

ö S Z . 
3 C 

Ösz. Csúnya, hideg,-köd#s ész. . . 
Fakult levelek a poros oilon. 
Nehéz, foitott sirá<ok'; mik 
Sohstm könnyűinek meg — tudom. 

A kertben gjilrölt, száraz levelek . . .: 
A ixobában halk, bánatos dalok. 
Az •uicí.e- semmi.. • .'S* a nagy semmiben 
Egykedvű fittyel ballagok . . . — 

— - " Jf. Hugó. 

bisták a munkával Kejzler épiteezt. aki számos 
i nwBkással több hónapon, ktresztül dolgozott 

I á barlang bejáróján a még iparvasutat is léte
sített a barlang btunlasával járó nagymennyi
ségű törmelék eltávolítására. A hosszat 
mnnkával feltári barlangok -tlScsamokába 
?z.anios lépcső visz Jefelé..Ez a lejtős clficsar-
tok egy tágas barlangba-;'torkollik, amelynek-
fala. fehér mészkő, amelyre fantasztikus virá
gokat szőtt t vizpara. 

• • Tiaitelt olvMóinkaak szivee figyelőiét fölhívjuk. 
e cikkünkre, ú' uiayára.a barlangra is. Tapolca iU 
van a bioins7Ídsag.:nkban, bizony érdemfs a rövid 
utat megtenni! -

http://felttkonykede.se
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Majd *gy ujabb szók, meredeken été 
folyosón kuli végig menni s eey még la|a«abb 
barlangba érkezünk, majd ebből egy harma
dikba, a raelj a legszebb valamennyi közt. 
Ebben agy ötven négyszögméternyi tereiuta 
w van, amelynek viza knstálytittu és hid«g, 
a közepén ugyancsak mily. Valóságos tenger 
szám •* a fald alatt. A gytrlya vagy ac-tdén-
limpa feuyéTsok szaa apró cigány halat c.a! a 
pari hoc. 

Ezután még öt barlang vt lábat egymás
után találni, d« majdnem mindegyikből sötét 
nyilatok vezetnek eddig m»g itra.rellen utakra. 
Valószíné; hogy még uagyszamu ilyen barlang 
aknázza alá Tapoloa 'árosát a hogy a bar
langsor meg som áll egeaz»n a Bakony erdejéig. 

Már többször ottjárt TapoJczán Locay 
Lajos egyetemi tauar, a Földtani Intézet tudós 
igazgatója, aki in»gnz»galta a Barlangokat. 
Az a véleménye, hogy a Bakonybol ersdő 
folyók vájtak ki azokat. Érdekes, hogy ez 
őskori barlangok semmiben sem hasonlítanak 
a szilicei, dobéiaai és aggteleki narlaugukhoz. 
Sem jég, sem cteppké nincs bsnnUk, hanem 
éppen az a különös es érdekes bennük, hogy 
teljesén elütnek a gOmönuegyai barlangoktól. 
Bizonyos, hogy a Balaton mellett nyaraló 
közönségnek kedvelt kiránduló helye lesz a 
zalamegyei Tapolcza, »z a szépen fejlődő 
nagyközség, amely, a Balatontól mmdöasza 
negyedórányi távolságra van. Érdttes látnivabi 
mar maga Tapolcza nagyközség is, mely 
hétezer lakosával s legalább ötven emeletes 
hasával, rendezett uteáival, aszfaltos gyalog
járójával, villamos világitaasal, már varosnak 
is beillik. 

A i i j K i c u piac közepén terül el egy 
hidegvizű ló, amelybe tiz forrás önti vizét. 
Lefolyása olyan sebes, hogy nem is messze, 
már maimokát hajt. Ebből a téból lefolyó viz 
a Tapolcza nevű patak, amely a Balatoaba 
torkoledik. Ennek a pataknak a hídjáról 
ieatette Telepy Károly asl a kénét, amely 
most a királyi palota dísze. Est a tömérdek 
vizét mind a Bakony begyei szolgáltatják, 
onnan jut el ida a föld alatt rejtett medrekben 
titkos barlangokon át abba a nagyszerű 
völgybe, amelyet kéré fognak a Kisfaludy 
Sándortól megénekelt hegyek - Ctobáacz, Szig
liget, azután a Szentgytrgy éa Badacsony, 
valamint a Hármoshegy csodás szépségei. 

Kép. 
Keskeny szalagban vonaglik a viz . . . 

'Pár szomorúfűz all némán a parton . . . 
A hegyek felöl lassan köselégf 
Felém az alkony . . . 

A partokon valami — Ián az ősz — 
A fák kflz.ött suhanva tevalut 

. Néhány levél fakultán vizbahull . . 
És sir a száraz ut . . . 

Két hattyú avas a vizek között . 
És messza bámnl két fáradt szemem.'.. 
Az álmot, csüggedt vén fűnek kézül 
Az ősz játtét lesem . . . 

M. Hugó. 

Aratás ós behordás után. 

A megdrágult pénz meg mindig 
óvatosságra inti a tókebirtokosokal, fő
leg a pénzintézeteket a hitelezés tekin
tetében, de ezek a viszonyok mintha 
már mégis átalakulóban volnának, mert 
lassan-lassan egy kii világoaság beszü- . 
rődik a jövőnek sídét perspektívájába, j 
A'mull heten • tóvárosi jelzálogbankok j 

.folyósítottak, sét az oiasz török háborúéi 
ról szóló békehírek hatása alatt már- . 
felszabadulól.an van .az európai nénz- -
piac is attól a hatalmas lidércnyomás- | 
tói, amely eddig lógva iartolta. teljesen j 
megbénította, elzsmbasí otla. Es főleg, ; 
mert az amerikai Inteleiét kedvező vi- J 
szonyokúak örvend, az erről a részről ( 

erlwtő meglepetéstől sem kell tnar tartania 
az európai pénzpiacnak. 

Az- ipari konjuktiira is mindenütt 
kedvező é s sehol sem láthatjuk a vál
ságnak legcsekélyebb tnoiuát sem. csupán 
a tőke az, ami nálunk meglehetősen 
gyér s igy azért a pénzért ami esetleg 
rendelkezésre áll, bizony drága árat kell 
fizetnie a hitelkeres'.edökrjek. Hogy énnek 
folytán azután tnioő hatása lesz a jóval 
drágább pénznek a termés értékesítésére 
és minő befolyással lesz az idei termés 
a pénzpi c viszonyaira, azt csak n leg
közelebbi napok fogták eldönteni. ' 

Az aratás befejezése es ezt .köve-
tőleg, a behordasig tartott összes mun
kálatok,- jelentékeny költséggel terhelik 
a gazdákat és igen valószínű, hogy 
ezekre a költségekre hitelt csak a leg
rosszabb esetben fognak igénybe venni. 
Ellenben annál sürgősebben fog megis
métlődni a meglevő tőkék felhasználása 
és a betétek elvonása a pénzintézetek
től. De mar kérdéses az, tiogy-e gaz
dák eddigi eladási politikája a mai pénz
viszonyok miatt lehetségessé válik-e ? 
Az olcsó kamat és- kénnvü pénzszerzés 
mellett eddig halasztani lehetett az el
adást é s célszerű is volt. 

Drága pénz mellett, — nem is 
szólva a hitel igénybevételéről — a gyors 
értéke.iles é s a pénz gyümölcsöző elhe
lyezése már maga is nagy előnyöket 
nyújt. A termés értékesítéséhez termé
szetesen járul a malmok üzleti taktikája 
is, amelyek eddigelé szokatlanul nagy 
készletekkel mentek belé az ii| com-
pagneba, csakhogy azoktól az augusztus 
hónapra meghosszabbíttatott üzemredu-
káció alatt szabadulni igyekeznek. 

A gazdáknak tehát valószínűleg 
szükségük lesz a pénzre, másfelől pedig 
az értékesítés .sem fog egészen a legsi
mábban menni s így az augusztus hó
nap iSeltametlennek IáUzik a termésnek j 
a pénzpiacra gyakorolt hatása követ-1 
keztébert nemcsak az értékesítés, hanem j 
az ezzel kapcsolatos -hitelszerzés szem-1 
pontjából is! 

Talá lkozás. 

A bálteremben összejöttek 
Egy hosszú, csöndes év után. 
A liu bus volt s szótlan ajkú 
És vig s haiinalnron lány. 

A zene s.ólt. Az ablakon meg 
A szél néha bezOrgetett . . . 
A fia nénin áhítattal 
Simult a lányhoz közelebb . . . 

. . . S a leány vigau nevelelt. 

Af. Hugó. 

H Í R Ü K . 

Képviselőnk beszámolója Jánoshazan 

Játioshaza nagyközség ;. j - . . - a mai 

nap megváltozott. Közénk érkezik Ostffy 

Lajos dr., kerületünk közkedvelt é s ' 

népszerű képviselője, hogy a politikai 

eseményekről beszámoljon. 

Oslily Lajos kíséretében lesz több 

hírneves ellenzéki politikus is. neveze

tesen: Eitner Zsigmond. Fórster Aurél 

és Haller István,- akiknek közlük való 

megielenése csak emelni fogja annak a 

politikai jelentőségű ünnepségnek fényét, 

mit vezérük tiszteletére rendeznek. • 

A 48-as párt intézösége már napok 

óla készült a méltó fogadtatásra éa az 

alábbi szövegű plakátokon adta ezt tudo

mására a választó polgárságnak: 

T. POLGÁRTÁRSAK! 
Kerületünk szereteti képviselője, 

ik. OSTFFY LAJOS 
vasárnap, szeptember 1-énd. u. 3 óraker 

b e s z á m o l ó t 
tart Jánosházán a > Korona< előtti téren. 

Eljövetelüket megígérték: 

Eltner Zsigmond és Förster Aurél 

Haller István 

országgyűlési képviselő urak. 

Dr. O S T F F Y .LAJOS vasárnap d. n. 

3 órai vonattal érkezik. , 

Menjünk eléje minél számosabban 

és fogadjuk szeretettel majd az ál lomáson. 

A 48-as párt litézösége-
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Dr. Be zsenyi Jenó u.Hinnan megy;.lapí
tott ag. h. ev. egyházkerüleii fö ügyelóM>eik-
tatasa Győrött a lapunkban is közzétett 
prograinm .száriul rendkívül fen >sensikerüli 
Mult kedden délután érkezett meg dr. B-rzsei.yi 
Janó Szamos egyházi es világi előkelőség 
társasagában a győri vasúti állomásra, aliol 
ót nagj tiszle»segg»l fogadlak. A roppant 
közönség foiyionos é.jenzese közölt raegtörieíi' 
vén, e-le a gyamituezet tartoua megkazgyü-
léscl. amely intézetnek i ; i : u t i : i p . :o«. , 
Ödön barot va asztottak meg. Érdeme* n. < : 
jegyezni, hogy az egyházkerület I5.01M1 . 
koronái iyüjtött gyáminlézeli célokra.Szerdán 
délelőtt voit a fóüiinepség, dr. B-rzsényi j 
Jenőnek r> «.:•,.a nagy fenyü beiktataaa. Ott 
volt a vasmegyeiek -.11 rlf»'t«e, - is »gy csoport- 1 
ban, es pedig Békássy Után fíisp.n, Itado i 
Gyula dr. főjegyző, Ajkay Elemér, l.ászlo 
Kalmau dr.. R'idó Lajos, Takicli F'-vnc 
kamara-. Herteleudy Gyuia, S/ig :hy Sándor, 
Karolyi Endre. Hrabovszky let van es még 
több*:. A pompásan löldiszilett templomba 
egy k:idftt:.e. hívta meg dr. Berzsenyit, akit 
Gyuratz Ferenc püspök üdvözöli. Erre Berzsenyi 
latevén az eskü', e'mondia gyönyörű áeszádjei, 
amely az egész közönségre nagy hatást Keltelt. 
Ezután -orbá ndvO.öliek a kerületi fe;S yeót 
Prónay Dezső báró, a magyarhoni 1 vane. 
egyetemes egyhez nevében, Anlal Gábor ref. 
püspök, Riischek A: t.<; apátkannnok Varsiy 
megyespüpök nevében), dr. Moál Amál c. 
püspök (a győri r. kath. hitközség ueveixvni, 
Békasny István főispán (Vasvarmegye törvény
hatósága neveben), a gyön izr. hitkézség, 
Kund Simuel esperes fa vasi kOzép-esyhaz-
mvgje Hevebeol, a tanítóegyesületek kéldoif 
eégei stb. 

Aranytni i i . Kornfeind Vince jánosházai 
plebmos •leptembar 8-an tartja Szombat
helyén az. arai.ymiséjet. r~ 

TanitóVáU'ZtáS. A jánoshazai rk. iskolá
nál szervezett tanítói állásra Werrier Imrét, 
Werner Károly kertai tanito fiát választották 
még kedden egy szótöbbséggel. 

HivatalvizsgáUt. Takach Márton fő
szolgabíró aug. hó 30 án hivaulvizsgálatot 
tartóit a jánoshazai es jánosházvidéki jegy-
zffségekuél s mindent a legnagyobb rendben 
talált. 

Bacsujarások. A mai vasárnappal, 
őrangyalok vasárnapjával kezdetét vette az 
évi szokásos őszi búcsújárás. Tegoap mar 
több kisebb.nagyobb ájtatos csoport jött. 

- Természetesen nagyobb számban a jövő. va
sárnapra, Kisasszonynapjára és Mária i.eve-
napjára érkeznek. 

. Nagy tanitógyülés. A Szoranatheiy-
eiyházaiegysi rum. kath. Tanítóegyesület évi 
rendes közgyűlését, tekintettel a műtörteni-ti 

- kiállításra, Szombathelyen nem szepL hé 
17-én', mint tervezve volt, hanem srept hé 
8*-éa d. *. 9 órakor a vármegyeháza nagy-
termeben fogja-megtartani. "Értesülésünk sze
rint a-szokott tárgysorozatba a műlörténeti 

- kiállitáH megtekintése és tanulmányozása i» 
fölvétetik, tét az egyesület elnöksége arról is 
gondoskodik, hogy a kultúrpalotában alkalmi 
előadás is tartirtassék. - ; "* • 

Zarándokok. Lapunkban már megem
lítettük, hogy izeptember hó derekán Bécs
ben úgynevezett aueharisztikui kongresszust 
tartanak, melyen ezernyi ezerén fognák meg
jelenni. ÉrtesOlésBnk ezerint Kapuvár és Szany 
vidékéről a rábaközi nép tömegesen zarán
dokol Bécsbe és igazán érdekesnek ígérkezik 
fölvonulásuk az ő festői népies viseletükben. 
A gjör-soproB-ebeufurti vasúton ez alkalom
ból menetdíj-mérséklést adnak. 

Csornán * prépostság szérűskertjében 
tüz támadt, amely egy 6000 koronán becsült 
buzikazalt hamraeztott el. 

Jászai l a t i , hazánk első művésznője,. 
mint tudósítónk jelenti, mar napok 01 a Tamási 
községében, a Rabakö.-beii tartózkodik, .hol | 
teatyéróccseiiek, Jászai József tauitónak a j 
vamftjte*. — Értesülésünk szerint Jasz.ó Mari I 
Tamásibau 1 ' I s i egittet luairának es abban 1 
helyezi e| bútorait és művészi eletének eni | 
lekertr O ugyan nem le.z. állandéau lakója a . 
községnek, m- rt köteteaaégei gyakran. el-fogjak I 
szobiam, antiji azonban bizonyos, hogy a 
nagy művészié m»gis csak gyakrabban lölke- i 
reai rakaközi otthonát. J 

Í jegyzők jlllüll Ifnlin niiiiij irjak 
aug. 28-dikárol . Az árasig; községi es kör*, 
jegyzői a mu I heten gyűltek össze kongresi-
»zu»ra Kóim.megye székhazában, bog] közöl 
erdekett, -z-a.-ia.is helyzetik és közigazgatási 
hatáskörük loufs kérdési it megvitassák, öt
venhárom jeJyzöegyesQlet mintegy kétszázra 
menő i.g<al képvisel te t te magát a kongresz-
szu«on. melyre.a belügyi k'.rmauy is eigül-
dötte képviselőjét, Betegh Miki.)* lordaara-
nyosniegyei főispán szem, .yeoeii. á jegyzfij 
karban az utóbbi évek kin; e,/lelhető elége-
detlecség kilörő érövül nyitvanu t meg a 
kongresszuson, ntetyr: eges,: lefolyása izua 
loinjnal, türelmetlenséggel,-a szenvedflinek 
kifakada-aival volt teljes, ugy hogy az. »inök 
seg több ízben konstatálni volt kénytelen, 
hogy a tanácskozás rendjét' fffntartani tépte 
len Uszkay Báliul elnök mar a kormány
képviselőjének üdvözlésénél is hangoztatta a 
jegyzői kar elégedetlenséget ; az erre kapott 
Megnyug ta tó válási lecsendesítene ugyan 
előre az izgalmas kedvet,de erfak azért, hogy 
a t á rgya ' a - rendjén atinal nagyobb erével 
lörjO 1 ki. Kolyion.i- zajongás é s elégedetlenség 
közepette targyaltak a belügyminiszternek az 
egyesii'et júniusi m-morandumira küldött 
leiratát ;-maga az uinök jelentette ki, hogy 
a benaeToglattakkal á jegyzői kar nem leltet 
megelégedve. A kon-gr^sz.us utasította is az 
elnökséget, hogy ujabb Uemonutdumot ter
jesszen a k o r m á n y elé és fejt-e ki benne, 
hogy a jegyzők auyagi helyzetének javítása 
bala-zthatatlaii. Küldöttséggel keresik azonfelül 
meg a képvi-elöbaz elnökségét s az egyes 
parlamenti parinkat ügyük támogatására. A 
törvényhatóságok utján megindítandó akció 
kezdése; Koiozsiuegye nevében Doz-a Endre 
alispán vállalta magara. Izzó kedvben tár* 
gyallák soron kivitt az egyesület largysors
játéka ügyében indítóit miniszteri vizsgalatról 
szóló jelentést, majd névszerinti szavazással 
134 szóval 32 ellenében magáévá tetté a 
kongresszus az elnöKségtilk a largys. --játék
ban kévelett eljárását é s biztosította az 
elnökséget rendűletleu bizalmáról. 

Hinterheltz. Ki ne ismerné ezt a nevet, 
mely valamikor községünkben tisztolt név 
voit, de annak jelenlegi viielője korcs?! Nem 
tudjuk, hogyan lehet azt megtűrni, hogy nap
nap után részegen fekhetik, hentereghet az 
utcán, a templom körül; vágy hol itt, hol 
olt tűnik fel ocsmáuy, lelket mételyező, un
dort-kei tő isteutelen káromkodásaival H> Töb
ben panaszkodnak, hogy -heteiikint háromszor-
négyszer teszi náluk tiszteletet pír garasért. 

rHát éz lehetséges?! Vagy tatáii ezekről nincs 
az -illetékes közegeknek tudomása ? Hát le
gyen e sorok után I . . . 

KéborlÓ kutyák. Ugy latszik, néhány 
gazda csak.: névleg' gazdája a kot vajának, 
mig ei másuk tartják állatját. Az ilyen ebék 
azután az utcákon szanaszét csatangolnak, 
sőt éjje eken át néha valóságos hangversenyt 
rendeznek, ami bizony az egész napi mun
kában kiláradt ember éjjeli nyugalmát nem 
teszi 'kellemessé. Jo volna az élőijáróságnak 
•zen segíteni! • 

Nemieti Nép gkela cima politikai tan
ügyi lapra az iskolai halóságok, tanárok és 
tanítók figyelmét as iskolaév kezdetével is
mét fölhívjuk. Kitűnőin szerkesztett hetilap, 
egy évre 11, filévre 6, negyedévre 3 korona. 
Kiadóhivatal; Budapest, VII., Rombach utca 11. 

Aa iskolaszék ügyeimébe. Behj Jinoe 
gróf vallás es közoktatásügyi miniszter rea-
deletet bocsá'ott ki, amelylyel az elemi éa 
is.nélléiskolak végbizonyítványait reudezi, a 
mennyiben' ..eddig minden iskola, illetőleg 
iskulalenlartó olyan bizonyítványt «. rhatott 
ki, amiiyeut jéaak látott Ez a körülmény sok. 
visszaélésre adott alkalmat és sok zavart is 
okozati, különösen a nem magyar tannyelvQ 
iskolák bizonyiivaryainal, ameunyibni az is-
kolafentariok a bironjmaiiyt nem magyar 
nyelven állítottak ki és ezért a magyar ha
tóságok sok esetben nem tudták inegallapi-
iaui. tiogy a bizeuyitvany miról luiuskodik. 
Az uj reideiet szerint minden eleini iskola 
íóntaitoja köteles az eleim iskola hat évfo
lyamát, avagy az ismétlő i»k> la flai-om évfo- -
lyAoin- elvégezett minden tanulónak magyar 
nyelven kiállítóit bélyegmentes vegbiz-aiyit-
váuyt adni, úgyszintén minden vegz-n , tanú
iéról törzskönyvet i> köteles vezeliii. A szó
ban forgó végbizonyítványok és törzskönyvek 
sző.eget és formátumát is megszabta a kul
tuszminiszter us azoknak a kötelező haszná
lata' az iskola jellegére való tekintet nélkül 
inuideu elemi e> ismétlő népiskola részérő 
elrendeli. Amely iskola tanuói kara vagy 
vezelöj- ej ellen vét. fegyelmi vétséget követ 
ol, amely az 1907. evi XXVII törvénycikk 
rendelkezése alá esik. Az eddig használatban 
tevő végbizonyítványokat és törzskönyveket 
a használatból haladéktalanul ki kell- vonni. 
A miniszter rendeletében megengedi azouban, 
hogy- a nera magyar tannye'vü iskolák bizo
nyítványai rovatait a magyar nyelv mellett 
az iskola tannyelvén is kitölthessék, a végbi
zonyítvány szövegében azonban az idegen 
nyelvnek használata nincs megengedve. E 
rendé el azemul érvénybe lép. - A szükségéi 
biz.onyitvauy nyomtatványokat a minisz.erium 
az iskolafönlarték lendelkezotére bocsátja. 

• A versenylovak dopingálása. Százezrek 
hagyták ott a lóverseny téren a péuzükat. 
fíel'biztos tippel indulnák ki, a kijelölt lóra 
óriási ö-szeggrl fogadnak es a futam utan 
kellemetlen meglepetés vár reájuk. Olyan ló 
jötl be elsőnek, amelyet senki se fogadott 
meg. illetve csakis azok. akik sejt. ttek valamit 
a szállingózó hirekton. Ilyenkor szájról
szájra jár az ellenőrizhetetlen hir a nyertet 
ló duping .Iva volt. A doping szó hallatszik 
mindenütt. A ló verseny terén, a kávéházaknál;.... 
utcákou. Átkozódva emlegetik a letört embe
rek ezrei a dopiugot, de hogy tulajdonképen 
miben áli a dopingolás lényege azt senki se 
tudja. A Képes Hét, ez a kitűnően szerkeszte
tett illusztrált szépirodalmi hetilap most jelent 
meg legújabb számanan leleplezi azokat a tit
kos módszereket, amelyekkel a versenylovakat 
abnormális gyorsaságra kényszeríthetik. Miodon 
léver-i nybarát vagy sportember tanulhat ebből 
a cikkből, mely érdekes képek . kíséretében 
jelent meg, mutaványszamot ingyen és bér
mentve küld a kiadóhivatal: Budaport. V., 
Y.isegrádi-utca 13/a. ' 

Zsidók könyörgése az elhunyt egri 
é rsekér t . Nem mindennapi érdekességet ta
láltunk a címünkre ma érkezett egri lapok 
egyikében. Azt olvastuk abban, hogy az ottani 
izr. hitközség nagyec*éri Kánitz Dezső hitköz 
ségi elnök intézkedése folytán már vasárnap 
könyörgő istentiszteletet tartott, amelyben a 
nagybeteg Samassa József bibornokértok éle
téért imádkoztak. A kéntor és a Hivők kö
nyörgő zsoltárt énekeltek, azután a főrabbi, 
Schweiger Lázár dr., a nyitott frigyláda előtt 
megható héber imát mondott. 

ÉksisrlopáS. Budapesti jelentéi szerint 
a Rákócii-utí régi Nemzeti Színház kiraka
tában elhelyezett és a Zsófia-szanatórium 
sorsjegyeinek födözitét képező nyeremény-
tárgyakat ellopták. A különféle ékszerek é r 
téke körfllbolül 35 ezer korona. A vizsgala
tot megindították és máris megállapítottak, 
hogy .1 lopás kizárólag a könnyelmű felügye
lem -v volt a következménye. 
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I A 

A legrégibb kgyvéd. A magyar Bcy-
vt I. kar • %oret.t.b és legrégibb idő oia gv» 
knrlo tatja, Farkat Sándor mali szerdán 
Budapesten wf < l Irodáját 1843 ban nji-
totU meg. 

A k i t t i legiló meiállspitáia. Föl
merült eset alkalmából • v, döntésben ni .a-
uotta ki a (oldmivelesügyi minitxter, hogy • 
1894. éti XII. t. c 6 dik $ áoak érvénye alá 
tartozó kötőt legeó ;• . megatltput-
•áaál. a telekkönyvi ét katasateri adatoktól 
való • i «• mtllaii. c> •- i hosttabb d. jO 
kOzötbirlokias és hzsznaletlakiiilhelődOulőnek. 

A vtadéiUsök kongreuiuit. A Magyar 
Sxalludasok, Vendég.ősök, kávésok, pincen-s 
es > ite.aegedek Országos N' i '> 
ét a Matyar Vendegle,tm OrsVtagrw Szttvatséfe 
okban a r évben Pozsonyban tartjak meg »<• 
k-iuvo —3-»t szeptember 18 an ta 19 én. A 
kongresszuson »ale részvéteire a jelentkezési 
a fogadó bizottság irodája (Udveika István 
iparlariulali tioU, vendéglőt. Potoonylez ér 
szeptember 10-ig logad el. 

A •agyar közönség előtt » i e M é ismert 
tolt eddig is a Kolozsvári He::;i:rh 
gvógytzappangyér kivaln hírneve, de inét • 
nagy rekordot jelest, hogy egy élelmet nagy 
amerikai cég évi 100.000 K értekü szappan 
áttételére kötelezte le magát. 

BirtokTisarlás. Hogy a legutóbbi étek
bon milyen oná-f m •'. >n felszökött Magyar 
oruágon a föli ára. a n n a k egyik legjobb | 
példajaként tiolgal Hohaiilolio Keretxtély 
hercegnek legújabb magyarertzagi birlukvá 
tárlata. Hohenlohe Keresztély herceg ugyanit : 
a napokban.irta aU a szerződést, amely szt- l 
hat megvásárolja báró Siegedy-Kutcb Sándor ! 
Somogy negyében fekv* mkoi 4400 holdat 1 
madalmát négy. és fél millió koronáért. Kerti1 

lehív) at inkei homnitfödek holdja átlag éter " 
koronába fnltxereléa es kastély nélkül, t bir
tokhoz tartotó parkot és kastélyt ugyanit a i 
mollékepOletekkel egyelt, a báró Szegedy c-a i 
Iád magának tartotta meg. Megjrgyzendé, 
hogy a turtoknai tobb mint egyharmada erdő 
»t lenelS. A földérték emelkedésére jeilemzö, 
hogy két évvel ételéit, mikor a tulajdonos a 
birtokon levő összesen egymillióhnitzázeier 

-korona terhet konvertálta, a konve.riét vegtő 
bodaposli bank a birtokot 2.Jni'«»-koronára 
bectOlte. Az értékomelkedét tehát revid két 
év alatt 2 millió koronát tett ki. Hohenlohe 
herceg megvásarolta ezenkívül ez inkei bir
tokkal szomszédos snmogyszobi és kanizsa
berki uradalmakat. 

Hülye ember. A mult hét egyik nap
ján a i csendőré* egy nagyszakállú, kö
rülbelül 30 éves csavargót Lazulásra szóli-

" tottak föl, de akármit kérdettek tőle, mindig 
csak azt válaszolta: Móric! — Kitűnt, hogy 
a. szerencséi len ember Mily*. Be?'állították á -

szombathelyi szoljali.ro,.;.: 

Holfhsr é l S o h r a a t l gépgyárának itteni 
volt képviselője. Scheer Gyula "Ihalalozvan, 
a képviselőtől Lang és Kocsis tarsas cég 
vétle át Mezőgazdasági gépekből nagy rak 

—tár. A cég vezetői arra törekednek, hogy 
rendelőiket jutányos áron. kifogástalan gé
pekhez juttassak. 

- UJ cukorgyár. Egy prágai bank vezeté
stvei péozcsoport alakalt, hogy Nyitrán cukor
gyárat létesítsen. A penzcsopnrt állítólag ét 
millió koronát hozott Össze és'észtvosz benne 
réhány nyitramegyei földbirtokos is. A cukor
gyár, hir szerint, a jövő év Inlytrnán epilés 
alá kerOI. 

Bzámoiétt It'.y a vitü'.on. A- a l i a m -
ratut. k igazgatósága • ids.es t t i v r e i foglalkozik. 
Német mintára számozott helyet akarnak a 
vonatok utasainak biztosítani. A vssuti -kocsik 

- léséi M á s s o k k a l latiak el és minden .̂utat a 
. s : . . : : i i . a tzamotuu heiytj kápua, m'oryvi 
mis nem foglalhat el. Azt a iitják, hmy a 
reform sok keservet mizériának vetne véget. 

Köszönetnyilvánítás. 
Minda/.on juháratok, is

merősük é s ies / tveíúknek, 
akik szereiéit Anna tievit 
leányunk végtisztesség . ineg-. 
adásánál megjelenni szívesek 
voliak, ravatalára koszorút 
helyezlek es családunkat ért 
veszteségben nekünk vigaszt 

'nyulollak. eziiloii is hálás 
köszönetünket fejezzük ki. 

Alsóságon. \9\2. aug. 26 

Kovács Sándor 
- csaladja. 

Hírlapunk nyomdájába, 
jobb családból való fiu 
t a n o n c u l 

felvétetik. 

Z 0 R E 
a |THB>nnTsFes9K0 

G E M I 

Hölgyek figyelmébe. 

is inmd._ az.i mondta, hogy szeplők ei-
üze.-éré, valamint fi óm, p'ihu t»őr és 
teher leint elérései v e> megóvására nincs 
jobb szappan, mini a wlighirii .Stecken-
pferd- iiliom tejszappan. Védjenye »Ste-
ckenpferd. készíti Bervmann et Co.cep 
TolachéD a/K. Kapható minden gyógy
szertár, drogui ria. illatszer és minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 
fillér. Hasonlóképen-csodálatosén beválik 
a Bérgmsno-fele »M:in*-rá. liliomlejkrém 
fehér és finom női kezek in-novasára.. 
ennek lubusa 70 fii..mindftraU kapható.. 

I 

Kályhás-üzlet átadás. 
Alsóságon 12 év . óta 

fennálló ... ;• 

kályhás-üzletemet 
saját, iiíizainnial. egyült — 
elköltözésein miatt • — akar 
bérletben,* avag) örök áron 
ked.ez.ó teltételek mellett azon
nal eladom. 

Dóra István 
, ' kályhás-mester. 

? y 7 y y ? 7 y y y y 7 

Aki fess és kényelmes fűzőt óhajt, 
rendelje met; 

Győrött, Böbék Dániellé 

Megyeház-utca 9. szám alatt levő 
mellfüzókQlönlegesM'i;i múl érmében. 
A legújabb francia reform vagy 
igen kényelmes halcsont nélküli 
házi fü/.öt mérték-után igen jutá
nyos árban. Javítás es tisztítás.szin

tén elfogadtatik -
" A " ; . 

Ugyanott'utazóim felvétetik. 

B Ú T O R O K 
Halók, ebédlők, uriszobák, szalonok, 
teljes szálloda, kán-ház, vi.ndégló é s 
kastéhberendeze.-ek, vas- é s rézbu
ti •rojt, szAByegek, fügsőliyOk, csil lá
rok, zongorák szalljttainak bárhová I 

A S Z É N S A V A S Á S V Á N Y V I Z E K ] 

FöraKtáros: Gayer Gyula-cég Czelldfimúlk. 

készpénzért vagy rendkívül 
előnyös fizetési feltételekkel. 

Díszes nagy bntoralbum 1 K. 

Teljes berendezésnél utazó minták

kal díjmentesen ktUdélik bárhová. I 
M O D E R N 

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

•
Budapest, IV. lieriucay-u. /. ^jj 
(Központi városháza mellett.) • 
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Szalay Gyula temetkezési vállalata Czelldömölk, Sági-ntca.) 

Nagy választékban raktáron tartok díszes érc és fakoporsókat, 
'koszorúkat ós I I I Í J H Í H I a tmmlkezéshez szüksoges cikkeket. 

Hull*«*sUitá>4 s min.len egyéb megbízási a legnagyobb gonddal, 
pontossággal véuezek u.y. hogy a gyászoló családnak akár helyben, 
akár vidéken, miről sem k'dl gondoskodnia. 

Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdnwsebbekig elvállalok és 
azokat a kegyelet megadásával végzem Ravatalokat felállítok; mely 
célra pompás díszletek állának rendelkezésemre. - i 

-Városunk vidéke h. é. közönségének szíves jóindulatát kérve, 
vagyok mely tisztelettel 

. Szalay Gyula asztalos, Czelldömölk, Sági-ntca. 

Uj szabó-üzlet. _ 
Czeildömölkön, a Gayer-féle ház
ban >«zövetraktárral féríi-szabó üz

letet nyitottam. 
Midőn ezt a n. e. közönség becses tudomására hozom, 

kérve szives párfogását, amit azzal fogok 'hálálni, hogy 
szaktiidasoinni.il a legszebb szabású férfiruhákat készítem.' 

Szövetraktaroniban á legnagyobb választékban talál
hatók a li-o'livalutealili an^olszóvetek és ezekből jutányos 
áron Rzolgálotn ki rendelőimet. _. ' " 

Angol é s francia szabású öltönyeim ugy ár, mint ki
vitel szempontjából rendelőin, igényeit kielégítik. ' vF 

Tisztelettel" . WEISZ LIPÓT, férfi-szabó. -

S z a l ó k y Zsigmond 
— kőfaragó 

C z e l l d ö m ö l k. 
Sirköraktár: Szentháromság-tér 
: Köfaragó-telep : Kis-utca. 

Homokkő-, márvány-, gránit- és 

syenit sirköraktár. 

Kataszteri földméréshez szüksé

ges köveket raktáron tartok. 
EpületmuHiat és mindennemű javításokat 
elfogadok és azokat jutányos aron készítem. 
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VE T KE Z I K 
aki maradi es csak ahhoz van 

bizalma, amit már ismer !.t 

Tegyen kísérletet a 

S Z Á N T Ó l 
természetes savanytiviz/el ha beteg 
és igya, amikor ' egészséges , hogy 

•e l e n n beteg! 

Erós kalriiiiniarlalma miait 

gyenge gyermeknek 
a leghasznosabb csontképezö asz

tali itala. 
Melegített állapotban tüdőbetegek 

részére kitűnő gyógyital 
A pontos, rendszeres emésztés leg

biztosabb .szabályozója. 
Háztartások részére nagy palackok
ban is kapható bál mely füszerüzletbe 
Ahol nem volna, forduljon, a | 

közelebb' főraktárhoz. 

Főelarusltó: 

Heimlér Adolf Fiai 
fttszerkereskedése Czelldömölk 

- Eladó ház.l; 
A Kórház-Utcában levő 

újonnan épült ház mely áll: 
3 szollá, konyha, éléskamra, 
Üveges veranda es a hozzá 

i züks . 'ges meliéklielyii-égekiaU 

szép nagy kerttel azonnal 
olcsón elad. 

Bővebb értesítés nyerln-iö 
lapunk kiadóhivatalában 

Egy csinosan bú
torozott szoba 

szeptember 15-ére ki
adó Nagy Pál férfi-

szabónál. 
Czelldömölk Ferenc J. u 3. 

A már viágbirü Kolozsvári (Heioricb) 

Szent L á s z l ó fertőtlenítő 

:: pipere szappan :: 
kincset ér a ha/na! Biztosan .megóv 

minden ragályos betegségtől és amellett 

remek illatával kiváló börfiiiomitó anyaga 

folytán elsőrangú kwsmetikai cikk. 

\<Dr< 

mm 
Kapható mindenütt. — ' Á r a 70 fillér. 

Ön tartozik 
lakhelyiségébe ha 
többet nem is. de 
a legszükségesebb 

bútorokat beszerezni. — Ezt teheti annál inkább, mert 

Czelldömölkőn a r.k. templom I T ellett (Gayer ház) levő 

^ - óriási választékot talál ugy egyszerű," mint a legtinomahli árakban."szőnyegek, 

® füirgönyök.: ágy-garnitúrák, bőröndön,.utazó' kosarak, -rs•.-nyok. kefeáruk, fésűk. 
haiiiiszek, bajiiszkötöí, pipere és lodrászatt' tr.v»i:yszap|>anok kicsinyben 

I ' V 

és nagyban, bn:'.-.-t!an •olpo. árjhan, re zlettizetésre is beszerezhetők/ 

« / Teljes l a k - é s konyRaberendezések., 

Vasutas kézi táskák valódi bőrből, nagy választékban, olcsó árjm. 

\ Különce gyermekkocsik- kaphatók: 

I £ l » p p @ r F ű l ő * . : tS-tAtaiúMl*.}*,-


