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Megjelenik minden vasárnap reggel. 
Előfizetési ara: Égési tere S korona, félévre 4 

korona, n e g y e d é v r e 2 korona. 
Egyes szám ára darabonként 211 fillér. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön. 
Ide intézend'k a s/e !-:m részt illet - közlemények, 

hirdetések es mindennemű p é » illetékek. 

A foszforsav mint növényi i 
tápláló anyag. 

Irta: Egy gazdasági akaééalal igazgató. 

Azon növényi tápláló anyagok kö- I 
zirl, amelyek mesterséges vteszapétlá- ' 
sára nagy gondot kell fordítanunk, !-ó 
helyen áll a foszforsav Kl-Ő helyen áll 
különösen Mag y <<rországon, ahol a tala
jok különösen a másik két fontos t»p 
lálóanvaghau, teiiát nitrogén és kálium 
ban ma u.ég kevésbé szenvednek hiányt, 
de annál s/.emheötlőhb'a foszfor hiánya, | 
amelynek mesterséges visszapótlása csak
nem minden kötött.talajon termés fo
kozó hálást fog kifejteni. 

Ma már köztudomású dolog és 
sokszorosan he van bizonyítva, hogy a . 
gabonafélék szemképződéséhez nagyon 
sok föszforsav'at vonnak el a m'a lói s 
bár a lóhere ennél többet kb. 20 kg.-ot, : 
a lucerna kb. 30 kg.-ot von el a talaj
tól, mégis nem a lóhere, nem lucerna 
zsarolja a föld foszforsav tartalmát, j 
hanem a kalászosok és pedig azért, \ 
mert a kalászosok csak a föld legfel
sőbb termő rétegéből veszik foszforsav 

-**u^»4égl«tüki4,—eUenbtun—s—takarmány • 
növények 2 - 3 méter mélyre is lebo-
csáljtik gyökereiket 8 tápláló anyagszük- : 
ségleteiket a föld mélyebb rétegeiből | 
szedik elő, a legfelsőbb réteget pedig : 
húsos , gyökereik elrothadása által még 

gazdagítják is A takarmánynövényeket 
nem szoktuk eladni, 'állatainkkal takar-
mányoztatjuk fel é s igy mindazon ás
ványi alkotó részek, amelyek a talajból 
általuk elvonattak, oda ismét visszake
rülnek és pedig nem a mélyen fekvő 
rélegbe. ahonnét kivétettek, hanem a 
legfelsőbb termő rétegben s igy mennél 
több íakarnánynövényt termeszt egy 
gazdaság, kell, hogy tápláló anyagokban 
annál gazdagabb legyen a talá| legfel
sőbb rétege. A gabonafélék által a talaj 
legfelsőbb rétegéből elvont foszfor nem 
kerül oda vissza trágya alakjában, mert 
a gabonaféléket eladjuk s bennük ki
vi—zuk a gazdaságból azt a foszfor-
mennyiséget, amelyet azok a talaj leg
felsőbb rétegéből elvonnak. Természetes 
tehát, hogy mennél több kalászost ter
mel valamely gazdaság és mennél ke
vesebb takarmánynövényt, annál fosz-
forszegényehb a talaj. -

Sok kísérlet által van bebizonyítva, 
hogy foszfor tartalmú szuperfoszfát nem
csak sovány földeken fejt ki tennésfo-
kozó hatást, de még olyanokon is. ame
lyek nitrooénban aránytalanul gazdagok 
s amelyek ennek következtében erősen 
fejlesztik ugyan a növényzetet, dus 
szalmatermést — de csekély szemter
mést adnak, ami tehát azt bizonyítja, 
hogy még az ilyen kövérnek látszó föld 
is szegény foszforsavban. Ha a talajban 
foglalt tápláló anyagok ezen aránytalan

ságát szuperfoszfáttal kiegyenlítjük, a 
mellett, hogy a növény bokrosodása 
fokozódik, bujább is s erőteljesebb is 
lesz. A gabona nem dől -Iolyan köny-
nyeii, tehát jobb magot hoz, amely 
sokkalta teltebb, sokkalta nehezebb lesz. 
Az alkalmazott szuperfoszfát nemcsak 
nagyobb magtertuést ad, de gyorsitja-
is a növény beérésél . Magyar holdan
ként 120 — 150 kg. szuperfoszfát alkal
mazása épen e legendő arra, hogy a 
búza beérését siettess* anélkül, hogy 
kényszerérés állana be, mint foszfor
savban szűkölködők. 

Az elmondottakból kifolyólag tehát 
kétségtelen, hogy amink aki műtrá
gyát akar használni, első sorban is 
foszfortrágyával, szuperfoszfáttal kell 
kísértetet tennie, legyen talaja bár
milyen összetételű, legyen -a növény 
amit termeszteni akar bármilyen, 
mert a vízben oldható szuperfoszfát 
kétségtelenül nagy termésfokozó hatás
nál van minden növényre s legfeljebb 
az a kérdés, hogy melyik talajon, me
lyik növény alá. milyen mennyiségű 
sziiperfos/rnt fogja a legnagyobb termés 
okozó hatást kifejteni. Általában véve 
1 5 0 - 2 0 0 kg. kat. holdanként az a 
mennyiség, amelyet -rendszerint minden 
növény alá alkalmazni szoktunk 3 amely 
mennyiségre vonatkozólag azt kell meg
jegyeznünk, hogy egyelöbb inkább na
gyobb mennyiséget alkalmazzunk s csak' 

Kemenesalján át a Balatonhoz. 
Kul'.nf.'O- források felhasználásával iria:Beaeéek Vince, 

•* -Folytatás.) 

A hegy terjedelmes lejtőit szőlő lepi el 
s gyümölcsfák loriibjai kőziil fehérlik a szá
mos pince, min a meredekeket s.rakgatolt 
fekete sziklák alkotják. . 

tésszállva a hegyről, egy kis pihenő után 
"»=s_sáitán»l n Hsttk ê-Jfieji am 

háza nagyközségen keresztül Kissomló köz
ségbe. (Nagysomlóról Jánosházáig Bohán át 
vasúton is eljuthatunk.) Ha a Kissom'ó mel
lett emelkedő hegyre felmégyönk, a hegy 
sziklás Ielején -levő .Kiráiykö.-röl szintén 
gyöuyöiii ;r küai • . S,Ívesen .el lehet hinni 
kalauzunk mond -át, hogy- •Mátyás király itt 
Olt le pihenni vadá-zata után- ii.nenjárlatá 
körül sasszemét szép országán.-. .t 

Ketni-iiesa'já-','_-o" 1 •': ! i - ': 1-otŐTfe-
keteporu országúton jutunk el Zalába. Átke
lünk egy éri bOrön Rigácsnál s már á párát
ián jó, országút fehér szitie hirdeti, hogy 

Zalában vágunk. Áthajtva Ukkon Sümegre 
érünk. Mindkét helységnek vasúti állomása is 
van. Sümeg csinos, eleven városka. Jól be
rendezett elemi iskoláin kivül vau réálrskn-
lája is, mely Sümeg nagy phüantrop fiának: 
Roma zeller Vincének köszöni féiituit.'í-át. 
Ipara és borkereskedése jelentékeny. Ezt ked
vező fekvése és vasútja is előmozdítja. Nyugat 
felé síkságba tér át hatara, mely innen cse
kély megszakítással a Dunáig terjed: kiéga=-
zasa -eézSgronr«arTn^'mi^s>iigait . Joial 
lulemelkedrT'jelcs bortermő sümegi hegység 
emelkedik. A sikong lehetővé leszi hogy a 
280 méternyi várhegy tetejéről • nemcsak « 
Somló és SajliegyV. hant-in ha a Mt * * r 
(terta még áz oszirák- Scbnéeberget•"is; lát
hatjuk. M k old 'ról p lig déli irániba:i_a 
balatonmelléki kúpok tii"'iek fel félkör a -kban. 

A várba-é ' rol minden fáradság nél
kül feljuthatunk: n. d*U. oMn'nn a h"trv. .-ny-
nyira mered hogy a l. „ulás itt lehetetten. 
A nagy ti-iji delmü várat.Széchenyi György 
veszprémi püspük 1652-ben megújította. Egy 

' későbbi veszprémi püspök: Biró Márton egé-
-szen fel akai la építtetni, de felső helyről 
addig hallogaiták az engedélyt, mig a püspök 

' megunván a várakozást, felépitteté a vár 
' alatt a ma is teljesen lakható nyaralóul 
i szoljáló idöviselt kastélyt. A püspöki nyaraló 

szomszéd-ágában a Ferenc rendű zárda és 
templom áll. Alig néhány lépéssel alább, már 
a hegy tövében Kisfaludy Sáudor igéuyleleo 
külsejű szülőházát ta'áijuk. A ház homlok-

gStatába^JJle,-/Áett- erejékjábfan ema 
olvashatók: >Itt született, élt és halt'még 
Kisfaludy Sándor«. A háztól nem messze, 
talán 50 méternyire petig terebélyes fák ár
nyában a kölió mellszobra áll. A temetőben 
gránit-emlék jelzi a költő hamvait, vasrács. 

! csal körülvéve. Az ,em'-!: a'atl porladoznak 
'Szegedi Róza hamvai i s , azé a ritka szépségű 
| nőé, atihez gyönyöri Himly d-'ait ir'n Sze

gély Róza tutyi-- '-.kii'On sirban nyugodott, 
' néhány évvel- ezelőtt a«ff»b»ri tetemét a költő 

sírj: •>,». i lek at ii-zy.iráüyu k -gyeletes ün-
I nepély keretében, hogy halilukban.is egyek 

legyenek azol, akik életül,ben egymáséit éllek. 
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ba talajunk már ismételten meg lett 
műtrágyáivá, lérjönk át a kisebb meny-
nyiségre. 

Miután pétiig u istálló trágyában 
épen fentebb elmondott okok miatt 
nincs elegendő foszforsav, talajunknak 
foszforsav tartalmai csakis ezen az uton 
növelhetjük, ugy tehát, ha az istálló 
trágyázás mellett szuperfoszfáttal is 
ellátjuk azt időközönként. Ezen az uton 
fokozhatok termésátlagainkat legegy
szerűbben, amelyre pedig minden gaz
dának saját iól reire-gotl érdekeben tö
rekednie kell. 

Az én otthonom. 

Puha kis fessek az en otthonom; 
— Bár egyszerű kunyhöcska csak — 
FAI n-m cserélném a nagyvilággal. 
Nem. semmivel az Eg alatt. 

Jöhetne reám a veszek árja, 
Lehetne sursuin mostoha — 
Nem vágynám akkor se palotákba, 
N-m hagynám oda — Nem. soha! — 

Csóndes zugában nyugtot találnék, 
Pihenőt hitvesem ölen: 
Feledve miudeii bal-bajt. akkor is 
A meunyek üdvét érzeném. 

-3-
Boldógsagum édes tanyája ez, -
Nem vagyok többé egyedül 
f'.s ha megjövök nehéz munkámból, 
Van. aki oldalamhoz ül. 

S mesélünk egymásnak halkan, hosszan. 
Kiszínezzük a,szép jövőt . . . 
— O h . én Istenem, áldlak ezer.-z-r. 
Hogy otthonomba küldted Ól! 

Rákon Zoltán. 

A mf történelmi kiállítás meg
nyitása. 

Látványosság a szombathelyi kultúrházban. 

Nagy ünnepséggel, a bajor királyi 
herceg és a kormány kiküldöltieinek 
lelenlélében, rendkívüli előkelő közön
ség előtt, vasárnap délelőtt 11 órakor 
nyitottak meg a pompásan sikerült vas
megyei műtorténelmi kiállítást, amely 
messze kimagaslik a hasonló kiállítások 
felett. 

A szombathelyi kiállítás iránt nem
csak V a s v á m e y y é b e n és az ország fő
városában, hanem külföldön is nem 
remélt óriási érdeklődés nyilvánult meg, 
nemcsak azért, meri annak fővédóje a 
bajor trón várományosa, hanem azért 
is, mivel a kiállításon olyan inCIlórté 

• neli vonatkozású kincsek vannak fel
halmozva, amelyek uiéltári krjlelték fel 
a szakemberek nagyfokú érdeklődéseit. 

Miske Kálmán báró. Végh Gyula, 
Széchenyi Rezső gróf, Ujváry Ede éa 
Qeiringer Zsigmond a kiállítás rende
zése kórul olyan eliseierésre méltó buz-

^góságot fejtetlek ki és ólyau szakava-
tollságot tanusitoilak, hogy valóban 

; megérdemlik a legőszintébb dicséretet. 
A gyönyörű kiállítást vasárnap dél

előtt nyitották meg a nagyközönség 
számára s bizonyos, hogy a nagybecsű 
tárgyakai állandóan tömegesen látogat
ják, nemcsak a szombathelyiek, hanem 
az idegenek is. 

A megnyíló ünnepség a kultúrpa
lota díszt s előcsarnokában folyt le, 
ameiy szorongásig megtelt vármegyénk 
előkelő kötöttségével. 

Kéká-sy István dr. főispán emelt 
először szót. lendületes szép beszédben 
üdvözölte a megjelent közönséget. Majd 
köszönetét fejezte ki L i jos bajor kir. 
hercegnek, hogy sz íves volt a fővéd-
nökséget meghallgatni. Köszönetét fe
jezte ki Széli Kálmánnak is. a kiállítás 
elnökének, továbbá a műintézetek kép

viselőinek é s mindazoknak, akik közre
működtek a kiállítás rendezésében. 

Általános figyelem között szolalt 
fel ezután Széli Kálmáu belső titkos 
tanácsos, a kiállítás e lnöke, aki elsőb
ben is köszönetét fejezte ki Lajos bajor 
kir. hercegnek azért, hogy a kiállítás 
fővédnöki tisztét elvállalta. Nem tudja 
mivel érdemelte meg ezen kiliintetést, 
hogy a rendezőség őt választolta elnö
kévé. Megérti azonban ezt, inert sze
mélyét fontossá az teszi, hogy eddigi 
szereplése terén mindig szeme elölt 
lebegett a kultúra istápol isa . Mindig 

' érezte és ugy lanu'ia, a politikai é s 
társadalmi vezi'tés te ién , hogy ennek 
az országnak nagy kullurmissziója van. 

A mull dicső é s ezt az ország át
érzi; átérezte különösen Vas vármegye, 
Szombathely városa a jelen alkalommal, 
midőn a kiállítást rendezte, amely most 
nyílik meg. Azt jól tudja, hogy mi a. 

i kultúrának a hivatása, különösen nálunk. 
A kultnra által lesz az ország nagy és 
hatalmas. A múltnak a kincseit fel kell 
használni, a kuliurát hatványozni, fej-

• leszteni kell. 
Nem tudta elnyomni érzéseit, me

lyek felébredlek benne, midőn a csar
nokba lépelt. Kifejezési kellett adni 
ezen érzéseknek. 

1 A/, ősz politikus éljenzéssel foga
dott hatásos beszéde után nagy figye
lemmel hallgatták a kormány képvisele
tében megjelent Székely Ferenc dr. 
igazságügyminiszternek a következő szép 
szavait: 

Tiszteli közüli-ég! 
Őszinte örömre szolgál, hogy a varme

gyei kulturegyesületünk mai ünnepén a ma
gyar kormány képviseletében közremüköd-
hetem. 

Ez a kiállítás maga egy megkövesedett 
; kultúra, amelyben e haza földjén élt nemze-
i dékek hosszú sorának ízlése, művészi törek

vései és kegyeletes érzései jutnak sokoldalú 
kifejezésre. Tanúbizonysága annak, hogy a 

1 múltban sem volt üres szóbeszéd, ba orszá-

Akit uija valamikor Sümeg felé visz, el ne 
mulassza megnézni az ottani temetöL Süme
gen a legszebb virágos kert a temeiö. A halál 
portáján virulnak legszebben a virágok és 
ékeskednek a legszebb Iák. A virággal teli 
bokruk eltakarják a sirhalmnkat és fejfákat. 
A sümegi nép őszinte kegyeletének .megnyi- . 

'TaíKizast-'lafe^ 
virágok, de az értékes si/emlékek sokaságában 
is. Egyik-másik síron gyümölcsfát is • láttam. 
Milyen szép ábrázolata is az életnek és halál
nak, avagy a feltámadásnak: sírhant fölött 
virágos gyümölcsfa! Borongó hangulatban 
megilletődve hagyjuk el a nyugalom megszen
telt helyét. Innen közel érjük azt a híres 
szőlőhegyet, ahol Kisfaiudy Sándor a legtöbb 
költeményét ina. Kisfaludy Sándor városának 
van még mas országos, hirü nevezetessége is: 
az a Darnay-féla luozeum. Krről röviden csak 
annyit, hogy annak megtekintéséért magáért 
érdemes. Sümeget felkeresni.. 

Sümegről egy ideig síkon, azután hegyek 
kőit a Tátika é s Rezi mellett haladé ország

úton Zalamránto regényes fekvésű községen 
keresztül nagyon rövid idő alatt Keszthelyre 
érünk A vidék, amelyen eddig áthaladunk, 
amíg Keszthelyig megyünk, a legregényeseb-
bek egyike: ez a tulajdonképeni Tempevölgy; 

•szemünk valósággal kéjelegve gyönyörködik 
természet csodaszép pontjainak látásában„i 

iset lefesteni nem tudja. És micsoda meg
igéző látványban van annak része, aki ezt á 
vidéket hajóról is szemlélheti. 

Keszthely á Balaton délnyugati végén 
levő öböl mellett, egy kis emelkedésen fek
szik. Először a terjedelmes, barokkstylusban 
épült gróf Kesletich-féle palota tűnik sze
münkbe az egész környéket uraló gyönyörű 
kiképzésű tornyával. A palota mellett elha
ladva, a szabályosan épült főutcára jutunk. 
Az élénkség, mely. itt és általiban e város
kában látható, valósággal maglepi az idegent 
Keszthely általában csinos város, körülbelül 
8000 lakóval.. 1888. óta egy szárny vaut köz
vetlenül összekapcsolja a Déli vasul balaton

szentgyörgyi állomásával: néhány évvel ezelőtt 
a m. kir. államvasutak kezelésében levő ukk-
tapolezai vonalrész Keszthelyig meghosszab
bíttatván, e vonalon is eljuthatni a magyar 
Gmundennak nevezett kis városkába.' Ez út
vonalon különösen nyárnn -ürü a közlekedés, 
j u j ^ o r a nyaralók sokasága tölti meg a vas
úti kocsikat, hogy a keszthelyi szép Balaton-
fürdőben és a' Keszthely melletti Hévizén 
reparálják ki egészségüket. Nevezetesebb épü
letei a fentebb említett grófi palotán kivül a 
gróf Fe.stetich György által alapított gazda
sági akadémia, a premontreiek vezetése alatt 
álló főgimnázium, a gótikus stylben épült 
szép régi templom, az irgalmas nénék zár
dija slb. A város társaiéletét a gazdasági 
akadémia ifjúsága és a csónakázó egyesület 
tagjai élénkítik. Gyönyörű szórakozási hely a 
balatonparti tágas sétány, mely különösen a 
délutáni és • esti órákban látogatott," midőn 
zenekar is mulattatja a sürü rajokban sétáló 
közönséget. 

Keszthelytől északnyugatra "mintegy *.', 
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gqnka a művelt Nyugat előretolt bástyája
ként emlegették és inVrtjwl #gyutiál, hogy a* 
jelenben és a jövob-n is c-as uny érvényé-' 
sülhetünk a népek társaságában, ha megőriz-

NgOk. lelkesedésünket, azért, ami szép, j<i -#» 
igáz és me hé-üljük és boldoguláeumiban 
elősegítjük azokat, akik bá.r sokszorosan vál-
tozott fonnibit ina is ezeknek az iskoláknak 
művészi megratósitásán fárad .znak. 

. Elapadt a szem. kiszáradt a kez, amely 
ezeket • tárgyakat megformálta, dé él a ke
gyeleten utókor szivében az érzék, a megér
tés az iránt a szellem iránt, amely e művek
ben megnyi'atkozik. Ez a megértés amelynek 
a jelent és jövőt a inulttal eitybekapc-olva 
hozta létre ezt a kiállítást, amelyet mint 
itteni kulturális törekvésünknek ecyik fiaye-
lemremeto eredményét, megnyi ottnak jelen
tem ki, remeive, husiy > bböl sok tanulságot 
és hazafias lelkesedést fogúnk meríteni. 

Szalay Imre, a Nemzeti Múzeum 
igazgatója szólalt fel ezután és a kö
vetkező beszédet mondta: 

>A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtá
rak országos felügyelőségének meleg kollegiá
lis üdvözletét hoztam a Vasmegyei Kultnr 
Egyesületnek, midőn közművelődési hazában 
műtörténeii kiállításával ujabb tevékenységi 
kön karolt fel. Szolgáljon a kiállítás hazai 
művészetünk és iparunk felvirágoztatására és 
egyúttal nagy. és bizony sokszor küzdelmekbe 
és s.izdan elmuli századok képének feleleve
nítésére. Fogadják kérem a Muzeumok és 
Könyvtárak felügyelőségének meleg háláját és 
elismerését ugy a nagyérdemű kiállítók, kik 
kegyelettel őrzött családi kincseket hazafias 
érzéssel, készséggel ide kölcsönözték, valamint 
a tisztelt rendezőség mindama tagja, akik időt 
és fáradságot nem kímélve, önzetlen munká
jukkal létesítették ezen fényes kiállítást." 

A beszédek után a vendégek meg
tekintették a kiál'itást, melynek szemet 
gyönyörkódtető, érdekes és nagy értékű 
tárgyai álla Iá nos csodálatot kelteitek. 

ÍJizonyos, hogy á kiállítást, mely-
. nek tárgyait már részletesen ismertet
tük, nagyszámú közönség fogja láto

gatni, amint szükséges is, hoey min- [ koronáé volt a legjobb. Benn is maradt vagy 
denki megismerje a Vármegye neveze- ' kei oraig. Tmabb is" bent ült-volna, de ki
les Műtörténetéről tanúskodó tárgyakat, \ zavarták. .Ottan dörömbölést vittek - végbe az 
amelyek több millió kürc-na értéket kép
viselnek. 

A Királyhágón és a 
két Vaskapun át. 

(Vége.) 
VIII. 

Háziason igazán ideális kapcsolat van 
hajó t-s vasút közölt. 

Amint az ember a hajt-hidról lelép, mar 
rajta vau a vasúti síneken, tehát a palyacd-
varon. Mén tizenöt lépés és az ember a? — 
utcán találja ma. .'. széniben egy magas és 

meredek hegyoldallá 

I ajtón, hogy •bácsi, le van ám mar a két 
í kórriha«. Huny mar most ne lásoek ludatlan 
I parasztnak, kijött. Hanem újra vállolt még . 
i két fürdőt egymásután, de csak azért is ki

fliről!'• .magét kedvére. Aztán beszélt hajó-
I ról, lermé-ról. időről, mindenről. Szidta a 
. vasutal, h'.gy megdrágítottak. Elmondta, hogy 

Baziásról azt hitte, hogy fürdő. (Nyilván 0»z-
i szelévesztetle Bu?iással.) Cl is kereste a falut 

akárcsak én. Nagyol nézett, mikor a legkö-
' zelebbi falul bárom óra járásnyira mondták, 
i Meg akarja tapaszt Ini még Temesvárt is, 
, meg hogy meikite volna egy lürdó, azt is. 
| Fölvilágositoltam, hogy az Buziás. 

Beszálltunk a vonalba. A vonat egy 
hatalmas kanyarodással északra fordolt és 

Időm volt eleg a vonat indulásáig. Épen \ elhagyta az utolsó nagy hegyet, a báziási 
harmadfél ora. Gondoltam, megnézem a falut 
és keresek egy jó vendéglői is. Ut másfelé 
nem vezetett, mint a hegynek fölfeié. Két ut 
volt, egy meredekebb gyalogul, meg a másik 
kocsiul. A gyalngutal választoltam. 

Mar jól haladtam a gyalogúton, mikor 
egy elöltem bandukoló atyafi fölvilágosított, 
hogy Báziás csak egy telep. Csak az állomás 
kiirnyeke!. álló 4—5 házból áll és még odább 
van nyugat felé, tehal ép az ellenkező olda
lon egy par viskó. I.attam is őket később, 
mikor a vonat mellellük elhaladt. 

Visszamentem tehát a vasul nz. A vas
úti vendéglő udvarán pompa- hőset nyújtó 
fák árnyékába letelepedve megozsonázlam. 
S amit egész uap nélkülöztem, kitűnő jó vizet 
ihattam mar. Ott Omlóit egy hatalmas forrás
ból az állomás előtt a domboldalból. Alig 
győztem az ivást. Nem csoda, a hajón levő 
viz meleg is volt, nem is volt valami jó. 

Asztalomhoz odatelepedett egy százhúsz 
kiló körül alló tapasztalatokat gyűjtő orosházi 
bus magyar. Elbeszélte, hogyan tapasztalt és 
mit tapasztalt; Volt Herküesfürdón, ahol 
méregdrágán mérik az egészséget. Megtapasz
talta a fürdőkéi Kezdte a legolcsóbban, a 00 
fitléreteii és végezte a 2 koronáson. A két 

Lokvát, melynek oldala nagy darabon le van 
vágva a vonal számára. Elhagytuk a Dunát 
is és beléptünk Magyarország híres boza és 
kukorica-termő vidékére, a Bánságba, a Nagy-
alföld délkeleti sarkába. 

A krassószörényi áradásnak a nyomai 
I erre is meglátszottak. Egypár vasúti hidat itt 

is elvitt a viz. A mi vonatunk az elsők közül 
I való volt, amelyik már átszállás nélkül köz-
I lekedett. Be is értünk Temesvárra szeren-
| esésen, csupán Csak az a kis eset okozott 
' útközben riadalmat, hogy meggyulladt alattunk' 
t a kocsitengely. 

Mikor Temesvárról elindultunk, sötét 

I este lelt. A hosszas állandó utazás annyira 
levett a lábamról, hogy hamarosan mélyen 

i elaludtam s csak akkor ébredtem fel, mikor 
• reggel az első pereces megjelent a kocsiban 
; s ezzel be volt jelentve a többi is s egyúttal 
I az is, hogy Pest közelében vagyunk. Pedig 
! nagyon szereltem volna a fűldrengés-okozta 

károkat szenvedett Kecskemét állomást látni. 
Nemsokára beszaladt a vonat Kőbá

nyára s hamarosan barátságos szobában, 
puha ágyban voltam. És ujraálmodtam Ki
rályhágót, Hunyad—Vaskaput, alducai utat, 
mindéül. • 

, Sttrokay Lajot. 

órányira fekszik Héviz, a reumások mekkája. 
Természeti tüneménynek is ritka látványosság. 

Gyönyörű völgykaManbaii fekszik, minden 
oldalról hegyektől védve. S valami mesésen 
szép látványt nyújt a rezgő, ezüstös levelű, 
százados nyárfáktól árny ko I, tiz holdnyi 
terjedelmű forró tó. 
•- Tükrén, a párolgó, kékes, meleg vizböl, 

a hófehér, rózsa- és lilaszinü lótuszok százai 
dugják ki tauyérszerü leveloik közül bájos 
virágukat. Dgymondják, hogy Közép Európá
ban egyedül Hévizén láthatjuk a szabadban 
tenyészni a tropikus éghajlat e remekszép 
virágait, -

A to körül, a zugó nádasban, gyakran 
látjuk fel-lelbukkanni s újra eltűnni a náda
sok vidám lakóit, a feketeháta kacsát és a 
szárcsat. 

Nem kevésbé csodás a ló gyógy hatása. 
Mini iszapfürdő, talán egyáltalán páratlan. 
SÍig'-egyes tt-lveken az is/aff bokáig er. a tó 
széleMelé már derekig iszapban járhatunk és 
a viz mégis csak "íiyakig ér. Valami 'különös 

jelenség is, bogy ugy a legmagasabb, -mint a 
j legalacsonyabb embernek is. mindig a válláig 
j ér a nz. és lejebb nem merül. Iszapja pedig 
- nem az a nehéz, kellemetlen,—-áros, tapadó 

iszap, hanem mintha csak nagyon finom, lan
gyos korpa alkotná r lenekét megmérhetet
len mélységben. 

- A tavat 38 meleg forrás táplálja óriási 
bőséggel. Vizbősége nem apad, bár egy hát 
méter széles csatorna vezeti le állandóan 
felesleges vizét, amely csatorna Eenék-poézta 
mellett ömlik a Balatonba. 

43 méter mély tölcséren s mintegy 700 
méter mélységből ered a tó vize s melegét 
vulkánikus eredetű he- yekben végbemenő 
folytonos vegyi átalakulásokból nyeri, Iszapja 
pedig ugy képződik, hogy a szélén leví fák 
és nád torzsai elkorhadnak a meleg vízben s 
fokozzák annak kiváló gyógy hatását 

Nem hagyja el Hévizet olyan ember 
aki legnagyobb' hájítyV ne, errVeetné meg
lepő gyógyerejét 

Ha elgondoljuk, hogy hány ember volna 

kénytelen ogész életét nyomorékon álkinlódni 
azok közül, akik ilt gyógyulást nyerlek, ugy 
Hévizet méltán nevezhetjük a szenvedő era-
beriségre nézve, az iateni Gondviselés ál
dásának. 

Utunkat lólylalva, Fenék-pusztán át 
Somogyba, kitárul elöltünk a magyar tenger 
végtelennek tetsző tükre. A valódi tengernek 
illúzióját teremti meg az, hogy a Balaton 
túlsó partjai Keszthely-felé nem látszanak, 
csak a végtelen víztükör csillogó fodorjátéka 
olvad össze a távol ködével. Tovább haladva, 
ujabb sorban s alakban látjuk rendezkedni a 
hegycsúcsokat, alal tünk játszák színjátékukat a 
fodres hullámok. Majd-vonatonTbbngva, gyö
nyörködünk a Balaton fenséges panorámájában, 
abban a ya lorámában. melyről a dr-«|.|. 
terménységd Somogy (.anyut lakói azt hirde
tik, hogy »Szala Somogyból szép«. (Nb. Zalát 
otthon. Szálának mondják.) 

(Folyt, kör.)" 
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H I R E K. 
. Október 4-án, vagyis jövő pontokén 

lesz Őfelsége I. Ferenci Jóssef apostoli kirá
lyunk névnapja; ez alkalommal délelőtt 9 
órakor" az apátsági pléhai.m-templomban 
o i u y p é l T e s ísteiiiszölgála: fog tar ta tni , melyre 
a WnolóiQuaagoo kivO" az -egyes helybeli 
hivatalok is meghívást nyernek. 

Fényes esküvő. Somogyi Aladár váro
sunk szolgaoirája kedden délután négy óra- j 
kor tartotta esküvőjét Lóranlli Irma urieiny-
nyal, l^ranlh üyala városi lójegyző kányával. 
A polgári kötési délelőtt TAais Maróm lószol- j 
gabiró végezte l.lUpini lelhatalmazással. Tanuk- | 
ként Göiimami Bódog ny. csendőralerredes és , 
Lórántn 1-n an debreceni csendórezredes-zei e- ; 
peltek. A délutáni fényes esküvőn, amelyen . 
az egyházi szertartást Somogyi Jenő jezsuita , 
barát a szolgabíró testvére végezte, nagyszámú 
előkelő közönség vett tészL 

Berzsenyi Jeaö üdvözlése. A dunán
túli református egyházkerOlet a héten Pápán 
tartotta közgyűlését, mely alkalomból a köf-
gyitlé* tagjai meleghaD, >: átiratban üdvöi Öl
ték Berzsenyi Jenő d'r.-t, mint a dunántúli 
ág. h. ev. egyházkerOlet újonnan megválasz
tott felOgyelöjét. 

Tanitóvilasit i i . Kisköcsk községben 
f hó 84-én töltötték be választás utján néhai 
Kerschbaummayer Ernő róm. kath. kántor
tanító örökét. Négy pályázó közül egyhangú
lag H ibér Jenő bébi kántortanító választatoil 
meg 

Ostfiyasíionytárol írjak, hogy az uj 
gyógyszertár jogát Bakos Sándor kapta meg. | 
Mult szerdán nyitották meg Takách Marion ' 
főszolgabíró, Mezihradszky Kálmán dr. vár-
megyei lóorvos es H-nhéssy Elek dr. körorvos 
jelenlétében 

Szüret a Sag-hegyen A -aghegyi sző 
löbirtokosok ma délutrn 3 órakor gyűlést 
tartanak Nagy Antal pincéjében s itt fogiák 
együttes elhatározással megállapítani a -zü-
rstelés kezdő napját Mint halljuk, a jó szO-
rétre" való kilátással tanácskozás itezben po-
harazással adnak kifejezést hegybirtokosaiak 
örömflknek. 

öutöndii . A kerületi kereskedelmi és 
iparkamara Pfeiffer Józsel külsövali illetőségű 
ipariskoloi tanuló részére 200 korona évi 
Ösztöndíjat szavazott meg. 

Halálozás. Horváth Péter kispirit! re
formátus lanitó neje, szül. Tompa Jolán f. 
hó 28 án reggeli 5 órakor jobblétre szende-
rtlt. A megboldogult hűit tetemét má d. a. 
4 órakór helyezik örök nyugalomra Keme-
nesmagasiban. 

A vasvármegyei történeti kiállítást 
minden nap számosan tekint! • meg, még 
kfllföldiek is- érdeklődnek iránta; de oly 
tömegesen" ínég egyik ifapon sem látogatlak 
meg, mint imrr-kedden, amikor ugyanis,— 
a r. Tialh. egyházmegyei tanitóegye-O'et köz
gyűlése tartatván, a vármegye hazából több 
mint 400 férfi és uőtanitó és ezek-sc_saládja-
inak is számos tagja volt be a múzeum 
épületébe. E napon oly nagy volt az érdek
lődés, houy a kiájlijás idejét jól meg kellett 
hosszabbítani. 

Hymen. Scheiber Irén kisasszony és 
Fuchs Adolf, a petrozsény-csimpai gözfürész-
ipar hivatalnoka, október hó tí-an délután 
fél 3 órakor esküsznek egymasnak>örök hű
ségét a helybeli izr". templomban. 

Taniíók gyttiése. A vármegyeház nagy
termében lartoiia ,neg a szombathelyi rom. 
kath. egyházmegv. lanilósiig loiy- ho 24 én, 
rendé- őszi közgyü eset. A taniio,ag és a 
tanítónők c-aknei Ijes számmal jelentek 
meg, hogy ügyeikel megbeszéljék, veendőikéi 
meglam.c-kozzak e.-> kívánalmaikat ibetekes 
faktorok jelen'étéb n előadjuk. Az elnöki tisz
tet Barabás György töltötte be. mellette 
foglalt helyet az egyházmegyei tanfelilgveíő ; 
Horváth István nagyprépost is. Olt |olt 
Kuliszeky Ernő, kir. tanfelügyelő is. Mar 
beiekezdt.-k a largy-orb.i. amikor, a küldött
ségtől kísérve, megjelent Mikes János megyés 
ptl-pök is, aki Barabii- György ünneplő és 
üdvözlő szavai uian ziiiteu az em-lvenyen 
foglalt helyet meleghangú beszédében 
különösen azt hatig'ztálta, hogy nagy szere
iénél viseltetik a tanítóság iránt s azon lesz, 
hogy bizony.is olvmi teendők, amelyek a 
kántortanító es a papság közö t t súrlódásra 
adlak a múltban alkalmat, kiküszőbö'tessenek. 
Lelkes e.jeiizés e» zúgó taps kö-zöutölte a 
megyés pü.-pököl. aki aldast adva a tanító
ságra, t á v o z o t t E/utan Kuiszeky tanfelügye
lőt üdvözöllek, majd folytattak az ülés tulaj
donkénem lárgysütozstát. A pénztaros jelen
tését tudomásul vették. Polcz.er Kálmán 
számoló gépét praktikusnak találtak és 
rátérlek a pályamunkák bírálatára. Dijat 
nyerlek : Riesne J á n o s kei munkájáén, Tarany 
Mihály és Szeitl Mária egy-egy munkájáért. 
Eddig csak békés volt a hangulat, de a 
zalaszentgyörgyi lani tó felszólamlása egy kis 
vizet zav.irt, amikor fizetésrendézés és a 
szolgálati pragmatika dolnat feszegette. De ez 
a vihar is elcsendesedett s igy a béke j e l é 
ben oszlott szél a Innilosán. 

Meghalt mérgezet következtében. Gaál 
Jorsel magyargenci cipész a mult hét elején 
börvágó késével megvágta b.il kezének közép-
ujjat. Minthogy a váiias jelenti ktelennek tflnt 
fel előtte, a sérüié-t fel sem vette, hanem 
tovább dolgozott. Reggelre azonban megdagadt 
ujjában erős fajdalmai érzett és orvoshoz 
fordii'1. Az orvos vérmérgezést ki.n-taia!:. a 
sebet kiv.mla. » sérültet kórházunkba utalta 
és ujabb műtétet végzett rajta. Azonban hiába 
való volt a késői orvosi segitség, mert Gaál 
szombaton .vérmérgezés következtében a cell
dömölki kórházban meghalt. 

Halálos baleset a bányában. Megren
dítő szerencsétlenség történt szerdán a—Ságv 
hegyi bazalt-bányában. Hor János bányamun
kás a gépházban jart-kelt, egyazercsak meg
állt és siralmas családi ügyéibe mélyedt 
Amint igy gondolataiba el volt -merülve, a 
nagy kerék irányába tett észrevétlen mozdu
latokat, mely öt fejbesujtotta, a kerék szíja 
pedig elkapta és löldhöz vágta. Muiikáslársai 
rögtön segélyére futottak a szerencsétlen em
bernek, fejsebeit bekötötték és kórházba szál
lították. Itt orvosi gyógykezelés alá véletett, 
de sérüléséi halálusak voltak s igy nem volt 
már megmenthető az életnek; másnap meg 
is halt. Pénteken délután volt a temetése, 
mélyen a bánya munkásai impozáns szám
ban képvisellek magukat 

Vizbefnlt gyarmek. Nagy szereneset
lenség érte Kovács Sándor kemenesmiliályfai 
gazdát. Máslél eves gyermeke beleesett a kul 

| mellett levő vízzel telt dézsába és belefuladt. 
A szülők mire észrevették a bajt, a gyermek 
már halott volt. Dr. Király János járásorvos 
éa dr. Krenner István tb. szolgabíró ma reg
gel utaztak ki.avégből, hogy megállapítsák, 
vájjon kit terhel: a felelősség a gyermek 
szerencsétlenségéért. 

Elcsípett szóTötolvaj. Szabó Lajos, egy 
fiatal osiffyasszonyfai suhanc hétfőn éjjel be
lopódzott Ózy. Crenca Jánosné, udvarába, 
hogy jnegdíz-ma'ja. azokat a szép szőlőfür
töket, melyek oly ah csalogatóan integetlek a 
falra futóit lúgosról. Csakhogy _a lúgosokat 
drót övezte, meiy öss/.e volt kölve a házba 
vezető csengeiyü vezetékével. Igy történi az
tán, hogy Szabó Lajos lába beleakadt a 
drolba ez pedig működésbe hozta a Csengőt, 
a tulajdonosnő I-iván fia kifutón, elcsípte a 
tolvajt e- reggelig beksszlizla egy üres szo
bába. Az ordítozó gyerkőc szavat azonban 
meghallotta Szabii János, a télies bátyja és • 
baltál .ragadva lulotl -segélyére. A baltával 
bezbzot: ajtón át aztán Szabó Lajos kime
neküli. Másnap c-nidőrök je+entek meg Sza-
bóéknál, őket kihallgatták és az ceelröl je-
ientest tettek. 

Katalógus a mütörté el a-i kiál l í tásról . 
Csányi Károly igazgató a kiállítás látogatóinak 
a kényelmére egy emberfölötti munkai vég
zett, midoii az ott kiállított tárgyakról kata
lógust készíteti. Ebből megtudjuk, hogy 91 
kiállító 1292 szám alatt mintegy 2000 tárgy-
gyal szerepel. Ezen művecske nélkül a nagy
közönség s akár a szakember sem boldogulna 
a sok szép -kiállttól! lárgyak megtf kintéseuél. 

Uzsorás szövetkezetek. Budapestről 
jelentik ; Pramér Alajos miniszteri sz uuelle-
nör négy-öt évvel ezelőtt szorult helyzetbe 
jutott. Elment tehát aIV—V. kerüleii la arék-
es hitelszövetkezethez, ahol nyolcszáz korona 
köc-öni kert. Miután p«dig egy életbiztosítási 
kötvényt adott fedezetnek, a szövetkezet meg
szavazott Praineruek, nyolszaz kor. kölcsönt 
amelyből 588 koronát kapott kézhez. A többit 
különböző címen levonásba hozták. Pratner 
már ezerliarinincliat koronát fizetett a 800 
koronára, de a szövetkezet könyvei szerint 
még mindig tartozott. Végre megunta a dol-

: got és a szövetkezetet uzsoráért feljelentett*. 
; A bíróság Szepessy biró elnökletével tárgyalta 
j-az ügyet és a-szővetketel igazgatóját-PaHóst^ 
; miután az uzsorát megállapította, hat heti 
l fogházra ítélte. 

Tanítók gyűlése. A kemenesaljai róm. 
| kath. tanítók köre okt. hó 7 én tartja Czelldö-
•| mölköó őszi közgyűlését a r. kath. fiúiskola 
| emeleti tantermében. 

A jó tanács . Jó tanácscsal mindenki 
szolgálhat s mindenki el is fogadhatja. Egy 
ilyen jó tanácsot adott valaki a mult héten 
egyik ismerősének . Ha jól és olcsóan akar 
vásárolni, menjen Sommer Lajos fűszer- és 
gyararat.rn kereskedőhöz, akin- k a Nemes-
dömölki-utcában van az üzlete. 

Hatósági mészárszék. Városunk kép
viselőtestülete akként határozott, hogy a 
husdrágaságra való tekintettél próbavágálást 
végez annak megállapítására, vájjon mészáros 
iparosaink nem-e a rendes polgári hasznon 
felül dolgoznak. A próbávágatás október hó 
3-án történik meg s a leölt marhák, sertések, 
juhok síb. húsát az úgynevezett cedulaházbaii 
(mázsanáz) mérik ki. E napon mindenki itt 
vasáról, aki olcsó husi akar beszerezni. 

" Diái-zarándokok. A székesfehérvári 
fögymnasium tanulói és tanárai a ma délelőtti 
fehérvári vonattal - érkeznek Czelldömöikr. 
Maria-ajtatosságot végezni. A zarándokok az 
esti vonattal térnek vissza. 
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Az irodalmi törekvések 
iorr.dalma. 

A un elernyedi idegzetű, közönségünk, 
érdeklődését ma mar igazan csak vaiaini 
szokatlan szenzáció tudja felébreszteni. Valami 
frappánsnak, valami szinte hihetetlen dolog-

Jiak a lurteieu halasával kell inanap-ag a 
közönséget elbűvölni. Pedig ma mar riikau 
átkerül ez Mihozzánk a szerkesztőségbe igen 
gyakran küldenek gyárosok, feltalálok, maga-
uosok, könyvkiadók ujabb és ujabb cikkeket 
és könyveket. 

. . A beküldött cikkeknek vagy könyveknek 
rendszeriül az arat is közük, bog] ismert*' 
Iriseinkbeu azt is mégeinlitsük. Es itt a bök
kenő. A jelzed ár majdnem mindig olyan 
magas, hogy a közönség, meg ha uetan 
szüksége volna is az ilietrt cikkre, annak 
drága ara miatt nem vásárolhatja meg t*edig 
a nagy amerikai és külföldi cégek azáltal 
érik ei óriási üzleti forgalmukat, bogy cik
keiket saiute hihetetleu olcsó ar'on árusítják. 
És ez áz, amit a hazai könyvkiadóink, gyá
rosaink stb. ueiu értenek meg. 

Nagy forgalom Csak olcsó árral érhető 
el. És most következik az, amiért ini ezeket 
a panaszos sorokat megírjuk. Mert meglátszik 
a magyar termelők, illetve a magyar kőuyv-

. kiadók világában forradalmi mozgalom van 
kialakulóban. 

A posta egy díszes, ízléses vaszonkötésü 
könyvet: Szomaházy Istvánnak, legújabb 
kötetét. Az utolsó gárdista cimü munkáját 
hozta. És most következett be a fent említett 
szenzációs és frappáns hatás. 

Azt hittük, hogy ennek a Gnóm, ízléses 
és díszes könyvnek, a magyar diszkOtésQ 
könyvek reud-s ara szeriut, legalább is 3—4 
korona lesz "az ára. Nem, ennek a könyvnek 
50 fillér az ára! És mint a kiadó, Vári 
Dezső, — aki egyúttal a Képes Hel-.iek, 
ennek a kiiün.V-n szerkesztett es Jl igyaror 
szág legoicsobb képes heti lapjának is a 
szerkesztő tulajdonosa, — jelzi, 50 filléres 
árban egész sorozatai indítja meg a magyar 
könyveknek. Mindegyike elsőrangú, ízléses, 
díszes kötésben a legismertebb magyar és 
külföldi írók munkája lesz. 

Mi tehái* a legőszintébben ajánljuk 
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olvasóinknak, hogy fizessenek elő.a .isgyed-
évenkénl 2 K 70 fillérbe kerülő Képes Ilet-re. 
mert ezzel az érdemes képes heti lappal 
kapcsolatban, idők folyamán, a legszebb könyv
tárra tehetnek szert. Mutatványszamot ingyen 
és bérmentre Vüld a Képes Hét kiadóhivatala: 
Budapest, V., Visegrády-utca 13/a. 

C S A R N O K , 

Az oláh cigányok. 
Ki ne ismerné őket, ki ne látott volná 

még oláh cigányokat, i mint éhezve, piszko
san és lerongyolódva faluról falura, helységből 
helységbe gyalogolva, vagy sovány gebéken 
ülve keresztül-kasul járják a vidékeket? Ki 
ne ismerné azokat a hosszú, kuszált ttaju és 
szakállú, sárgás fekete bőrű embereket, a kik 
országos vásárokon az ő zengzetes kiejtésük
kel kiabálva kínálgatják a vevőknek teknőikel 
és sajtárjaikai? Talán nem lesz unalmas, ha 
jelen cikkünkben kissé logla'k ízni fogunk 
múltjukkal, eredetükkel és történetükkel. 

Hogy melyik ország volt a cigányok 
ersdsti hazája, mely földön volt az eredeti 
otthonuk, honnan jöttek Enröpaba és a többi 
helyre, a hol ma talá'hatók és hogy mely 
néptör. shöz vagy nemzethez tartoztak tulaj

donkeppen, e kerde-ekre uein lehet határozott 
választ adni, mert e Dérifaj mu tj.it es régrbbi 
történetei sötétsxarO homály fedi. A legtt'óbbi 
évszázadokat kivéve — a mikvr is már a i 
civilizált népek közölt laktak; vagy helyaeeb • 
u •;! koüoro ;k nem luduük i-ieuk semmi 
bizony -...t. meri malijuk es eredetük í,'öl , 
minden megbízható adatot ue.külöznOnk kel.. 
Különböző népek miud mind inas helyről ' 
inas országból származtatják őket a -vermi, 
hogy köcvellenOI meiy vidékről kerüllek k ö 
zéjük éa szerelik ég j mái oyakaba eozui a 
cigányokkal Va.ó rokonságot, ezt a fekete | 
kétes dicsőséget. Igy a franciak azt hittek, { 
azt tartottak, hogy Csehországból származnak, j 
mert onnan kaptak létezésükről az elsó hire- < 

i. onnan vándoroltak, onnan jöttek ttozza-
juk . E . a tévhit — mert kétségkívül téves a 
franciaknak ez a néze te — a cigányosak 
francia elnevezésben is megnyilvánult es 
kilejezesl uyeru (Bohemiens!) Sokan a kauaa 
nitak ivadekaiuak tartják őke t , a minek a 
vahwiulUieUsege mar legalább kévésbe szem
beszökő, niiiil az eiobbi ailltase.- Karao bal
nak azerl nevezlek okel. inert vaunak Olya
nok akik egiplusokuak, rlgyiptuuból szaruim-
zokuak hiszik őket. A gennauok egyszerűen 
pogauyokuak,. a magyarok pedig uial i cigu-
iiyosuak nevezik ókéi, bárki van zárva, buyy. 
az oláhokkal valamely rokousagbaii volnának 
és ezen elnevezés Csak onnau ered, mert e 
szomszéd orszagbtu renüsivüi nagy szambán 

I találhatok. Ók maguk Fáraónak, augolor.-zag-
i bau pedig Homeiischamak (asszony szü.ö.tj. . 

nevezik magukat. 
A komoly tudósok ás kulalók azuubau 

minden megegyeznek abban, hogy e uepfaj 
Indiából, meg pedig közelebbről megjelölve 
az ludus lolylo körüli vidékről keli, bogy 
származzon es hogy onnan jöllek Európába, 
oiiuan mentek széjjel bizonyara más, feleltük 
győzedelmeskedő uep altai hazájukból eluzie 
— a uagy világba. 

De hogyan jutottak a tudósok - e felte
véshez, hogy j u to t t eszükbe éppen a lavoli 
Indiát megtenni a cigányok őshazájává, a 
mikor e pontra uezve a ueyítk lörteiieoiie 
s-inminemü felvilágosítást nem ad és ezen 
almáshoz a legkisebb bizonyítékot sem szol
gáltatja ? Meri a c...>:>} es a hiudu uyeiv 
közólt nagy hasonlatosságul tatátlak. S. i azt 
,i,,ip i-ibban megvizsgálva es a különböző 
országukban szétszórt cigányoknak lajszoia-
sail egybevetve és Összehasonlítva é s . a 
rengeteg idegen — az európai nyelvekből 
közébök elegyedett' szókat kiküszöbölve ugy 
találták, hogy- ennek a nyeli nek reugéteg sok 
szava teljesen hiudu- eredetű, a mi — sze
rintük — a napnál is fényesebben bizonyítja 
a cigányok itidiai eredetét. 

Evvel az eredménnyel, evvel a megál
lapítással pedig miudeu ew^n^<rep~raég 
lehet elégedve, 
szabadultak 
ság gyanuji 
valamikor már azt a tréfát is elkövette-, bogy 
egyenesen a réai németeket - lelte meg a 
cigányok őseivé. 

Hogy mikor jötték at hozzánk Ázsiából, 
nvkor vándoroltak ki Ősi. hazájukból és mikor 
hagyták azt el?' Egyszerre vándoroltak-e ki 
vagy c-.jk kisebb rajokban egy időpontban-e 
vagy mas ii^is időköttök ben ? Továbbá hogy 
mi indította őket' art,*, hogy ősi hazájuktól 
olysu — kftönösen az altkori időkben félel
metesen messzire távolodjanak el, északra 
egész Svéd-Norvégiaoiszagig és Augtiágig, 
nyugaton Fraticia és Spanyolországig, del 
felé p-dig a földközi tenger palijaitól egészen 
a-S' maréig és hogy az egyes országokban, 
az egyes nemzetek és népek közölte ikor és 
'mely időszakokban telepedtek leTmindeme 
kérdésekre sehol sem fogunk kielégítő, hiteles
ségre számot tartható feleletet kapni 

'-•' / . ' W,. : ' -' 3. 
(Vége köv'.l " 

, Szölöoltványok, 
szőlővesszők! 

.Magyarországon egyik legmegbíz
hatóbb s ólótelep a t o l c á r J Ó I M . 
ssőlitelepe Értarcsan (Biharm), 
hol mindenféle borfajok a |.:gko-
rábbau érő csemegétől a legké
sőbben érőkig. Exquisit lúgos é s 
más különlegességek, valamint gyö-
ker-sitelt európai szőlővess/ók a 
leajutáiiyosnbb árakban kaphatók. 
Árje»yzék kívánatra ingyen és bér

mentve küldetik. 

Cim: Molnár József 
szólötelepe Értarcsan (Biharm) 

Sürgönyeim ugyanaz. 

r > b l o i ' r > U | o | c | 3 | o b | c 

t 
BBBEI 

E 
Vizsgázott íütö, | 
- lakatos vagy kovács -

állandó alkalmazásra kereste
tik. — Bővebb értesitée. a k i 
adóban nyerhető 

[ a E E E E B E a E E a 
B Ú T O R O K 

Halók, ebédlök. urisróbák, szalonok, 
leljes szálloda, kávéház, vendéglő és 
kastélyberendezesek, vas- és rézbu-
torok, szőnyegek, füguőnyök, csillá
rok, zongorák szállíttatnak bárhová 

készpénzért vagy rendkif i l 
előnyös fizetési feltételekkel 

Diszes nagy bntoralbnm 1 K. 
Teljes berendezésnél utazó ihiiiták-

kai díjmentesen küldetik bárhová. 

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. Gerlóczy-n. 7, 

. (Központi városháza mej 

I 
ké 
eli I 

I 
I 

pedig miudeu europaj^-nép meg j 
edva, mert ^y«vt^ndnyájan meg- . 
ik a k^má^^jiM^ita^ 
ja alól. Meri isi •tony az egyik tudós ; 

a n 
és világosan ugy k*rje é s fo
gadja el. ha szappant vesz, hogy 

KOLOZSVÁRI 
(HEINRICH-fée) 

Glycerin szappan 
Tojás 
Mandula 
Márvány 

A kolozsvári gyógyszappan-gyár 
azért lett világhírű, mert a legdrá
gább é s teljesen ártalmatlan,anyag-

- : ból készíti szappanai!. 

i i 

http://tj.it


39 szám 

,: Hölgyek figyelmébe 

K K M E f i E S A L J * " 

M l J S r H Q N G B Ü Z Í P . 5 r U H D D 

IBU2IÁSIPHONIX ; " l 
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term szeiej ásványvíz 
ŰMT-GTOUTIT. R ADIDMEM AN ATION. 
»,..,. ... ».: .-»., .-WÍuO-l 
hunítj in- < . '!•<!.•.«n ••• f.,.. ••" ...le-nét. « 

-Irjtol... éa .1 Híva aaAü T V > mi a'.-, bao-1 
Ulmainul kilfiufl Imla-uiwk bizonyult. 

===== ORVOSILAG AJÁNLVA. = = 
Főlerakat: CzelldémölkSn Welsi Izidornál 

6. oldal 

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

' Fdraktáros: Gayer Gyula-cég Czelldömőlk. 

Aki fess és kényelmei fiizöt óhajt, 
rendelje meg 

Győrött, Böbék Dániellé 

Megyeház-utca 9. szám alatt levó 
mellfüzőkülónlegessegi műtermében. 
A legújabb francia reform vagy 
igen kényelmes halcsont nélküli 
házi füzót mérték után igen iutá-
nyos árban. Javítás es tisztítás szin

tén elfocadtatik. 

11*. . . . . . . 

: » mii 

a h í d — 

Jfe**. r o r o t i - i n :'y'e. £ ^ 2 

v - ? . 
j >• -

I m i t . .C* -•'. • i# 

~ i I I : ' • - > . . ->.. >V.. 

Tiszteiéiül értesítem Cj^IldőinöttTeS 
vidéke n. é közönséget, hogy Czelidö-
mölkón a Vásáe-ulc i lmi Engélsz^Ferenc" 

borbély- és fodrász 
fisletét átvettem 

E szakmába vágó- i'-wzés munká
kat a legpotito-abban teljesifem, 

Tynkssemvágást hasaknál is végzek 

Hajbetétekböl nagy raktár. 
A legdivatosa' !• hajfésölésekel ugy 

az üzletben, mint hazákhoz járva, nőm 
fogja a legpontosabban végezni 

Becses pártfogást kérve 

kíV.íió tiszteletiéi _ 

Basd István. 

Vihamos áaráló-malom. 
Van szerencsém a ti. é. közönség b. tudomására hozni, hogy 

Czelldömölkón, a Gyár-utcában levő telkemen (Kórház-kert mellett) 

V I L L A M E Z E M D 

daráló malmot 
.rendeztem bec__. 

Elvállalom mindennemű gabonanemüek darálását, melyet kifő-, 
gástalanul végzek. . """ '. ' — -

A darálást hétfőn, csütörtökön és szombati napon egész na
pokon, a tóbbi napokon a fa-fürészelést teljesítem. Rossz idő esetén 
pedig szintén darálok. '• • . !' 

Fötörekvésem oda irányul, hogy a nagyérdemű közönséget 
a féglelkiisni'ereteseblien szolgáljam ki. 

Reo-es pártfogást kérve, kiváló tisztelettel 

V A R R A B Y Ö R G Y . 
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Zálogház-megnyitás. 
Van szerencsém Czelldö

mőlk es vidéke érdekelt közön
ségét értesíteni, hogv Pipál-
ntcában levő házamban 

s á l o g i n t é z e t e t 
'nyitottam. j , 

Különféle értéktárgyakra 
kisebb- nagyobb kölcsönöket 
adok 

Tisztelettel • 

PalOYlts Józse í 
zálogbix-tulajdoiiot V. ellüomölk. 

A mesterdalnok . . 
Cipóm szép es tökéletes 
Benne járni élvezetes 
Mert ha cipót izegzek, varrok, 
Rajt' van 

f < 

kaucsuk sarok . 

Szalay SyoJa temetkezési vállalata Czelldömőlk, Sági-utca. 

. .S . i t-v választékban raktáron tattok díszes érc és fiikoporsókat, 
kosborukat és minden n temetkezéshez sTtük«égei cikkeket. (-

• II i!:a-/.iillitást s mindéit egyéb megbízást a legnairyobb nondital, 
pontos-ággal végezek ugy, hogy a gyászob'i családnak akár helyben, 
akár vidéken, miról sem kell gondoskodtiin. 

1 eineléVeket ;t legegysuerObbtól, a Iegiiw7.e.-<>bbekig elvállalok é s 
»/...:. it n kegye'.el megadásával végzem i'.av.' -okut felállítok; melv 
e l i , » pompás dts/lelek állanak rendelkezésemre 

V nősünk vidéke n. é. közönségének szíves jóindulatát kérve, 
vagyok mély tisztelettel 

Szalay Gyula asztalos, Czelldömőlk, Sági-utca. 

Üzlet-áthelyezés. 
. Tisztelettel- hozom a n. 
é. közönség b. tudomására, 
hogy Czelldömölkön, a Kos
suth Lajos-utcában (Simon 

Sándor-féle ház) levő 

uriszabó 
üzletemet 

a Háczky-ffile házba aa (Uj 
kávéházzal szemben) helyez
tem át. 

' Midőn erról igen tisztelt 
rendelőimet értesítem, kérem 
további becses pártfogásukat. 

öltönyöket a legdivatosabb 
szabásban készítek 

U j szabó-üzlet. 
Czelldömölkön, a Gayer-féle ház
ban szövetraktárral férfi-szabó üz

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

kérve szíves párfogását, amit azzal fogok hálálni, hogy 
.szaktudásommal a legszebb szabású (erfirnhákat készítem. 

~—-—S^Z1w4^a4iHá>ert^^>arr^ — ~ " T T ^ 
hatók a legdivatosabb angolszövetek é s ezekhói jutányos 
ííron szolgálom ki rendelőimet. 

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

Tisztelettel WEISZ UFÓT, férfi-szabó. Á S z a l ó k y Zsigmond 
kőfaragó 

C z e l l d ö m ő l k . 
Sirkőraktár: Szentháromság-tér. 
: Kőfaragó-telep: Kis-utca. : 

Homokkő-, márvány-, gránit- és 

syéoi t s i rkőraktár . 

Kataszteri fődméréshez szüksé

ges köveket raktáron tartok. 
Epiiletmunkát éa mindennemű javításokat 
elioiadokéa azokat jutányos áron készítem. 
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| Á Z Ö R E G E M J .jj c i p o r a k t á r ! 

m is mind:,: azt luondcn. hi'SV szep'ők >'l- I ö ö iiüin lig azt iHiindtat. Imgy szep'ők el 
tízesen-, valamim finom, pnha bór és 
fehér teihleléréséretS nret.iias.irn nincs 
jobb -zappan, inHil á >il:.íhiril .Siecken-
pferd» liliom- • i-[ " Védjegye »St<"-
ckenpferd* készíti BeiaBlem el Cn.cég. 
Teisch' n -a/E. Kapható minden syuny 
szertár, droguiria, i l l e i s / . r es minden e 
szakmaim vágó üzletb n. Darabja 80 
niler. Hasonlóképen csodálat.MM beválik 
a !'.-r • isll'l féle • Mi lll Ilii' : lem 
f- es finom n ő i kezek ne gttvásera, 
ennek In basa 70 fll.,roi id nóit kaptlaló. 

Kályhás-üzlet átadás. 1 

8 Alsóságon 12 év óta 
fennálló 

kályhás-üzlet sniet 
saját házammal együtt — 
elköltözésem miatt akár 
bérletben, avagy ör >k áron 
kedve/ó teltélelek melle.t azon
nal eladom. 

Dóra István 
kalyhas-mester. 

Érdeklődőknek e lap kiadó- •* 
hivatala is ad - felvilágosítást. ® 

Czelldömöik és vidéke n. 
é. közönségének szíves tudo
mására h-».-»»:• . hogv Czell-
dömölkön, as apátsági szak
ításban levő < l-ő számú ült-1-
helyiséget (Uayer céggel széni
ben kibéreltem es olt kész 
férfi, fin- és gyermek 

c i p ő r a k t á r t 
rendeztem be 

ltaktáron tartom ugy az 
egyszerű. " int a legdivatosabb 
cipókéi, melyeket legolcsóbb*, 
áron árusítok. 

A n é. közönség b. párt
fogását kérve, 

kiváló tisztelettel 

Klafil Sándor. 

280,1912. végrh. s/. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881 évi L X . U-C. 102. § érteimében 
ezennel közhírré tes/i. hogy n felsőőri 
kir. járásbíróságnak 1911. évt Sp 344/3 
szamu végy..-se következtében dr. Móriu 
Dénes helyeites Ogvved által képviselt 

a pinkafői községi hitelpéuztár felperes 
javára Tokorcs községben 2015 K 85 
lillér és 241 K 91 f. a jár. erejéig 
1911 évi november hó 27.-én fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 1471 K 20 hl l-re becsült 

' következő ingóságok, U . I I I . 1 dr'.i tehén, 
3 drb. bOiju, 3 drb. serlés , szemes 
termelvén)ek. bor, üres hordók, tizedes 
mérleg, szalma és egyéb tárgyak nyil
vános árverésén eladatnak. 

.\)eh árverésnek a czelldömölki kir. 
•iirásbiroság 1911 évi V 443/5. sz. 
végzése folytán 2016 K — 85 fillér 
tőkekövetelés, é s 241 K 91 fillér tőke 
és eddig összesen 297 K 04 fillérben 
biróilai: már megállapított költségek ere
jéig Tokorcs községben alperesnek 
lakásén és a hegven leendő megtartására 
1912 okt. 4-ik napiának d e. 9 órája 
határidőül kitűzik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg hogv az érintett ingóságok az 
1881. évi L X t.-o. 107. é s 108- § a 
értelmében készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbel Ígérőnek, szükség esetén becsá
ron alul is el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le- é s feiülfoglallatták 
és azokra ki'dégitéS jogot nyertek volna, 
ezen átverés az 1881. évi L X . tc. 120. 
§. értelmében ezek javára is elrendel
tetik. 

Czelldömöik, 1912. szeptember 28. 

ZÁBORSZKY SÁNDOR 
kir. bir. végrehajtó. 

K I A P P E R FÜLÖP b u t o r á r u h á s a b a n 
TMdölnöTkön i T r W l i ^ a ^ ^ 
szerezhetők be legjobban és legolcsóbban különféle 

B Ú T O R O K 
gyermekkocsik, vasutas kézitáskák, szőnyegek, függönyök, 
ágygarniturák, bőröndök, utazókosarak, erszények, kefe-
áruk, f e>ük, ..hajdíszek, bajuszkötők, pipere és fodrászati 

cikkek. íryögyszappanoiv kicsinyben és nagyban. 
Teljes síöba.- v'jayháberendc es> , 

z : rc l : rész!etr!zstesre is kaphatok. 

m 
J . . , Nyomatott Dinkgreve Nándor villanytlzemO kiinyvnyomdájábim. Celldömölkön. 


