
XI. érlelTui. Ceudömöli, (Klsceű) 1909. JDJÍBS U . 

E E M E N E S V M 
„(KISCZÉLL és VIDÉKE)" 

K ü í i K J J E K Ü F U U U £ ' t L I i l i U J S A G . 
Hegjelenik minden vasárnap. „(KISCZÉLL és VIDÉKI)* 

s 1 1 * . . t . I 4 n 

. 8 kor. I NepjedéTre . . 2 kor. — 
• * » I (•*!•• " * n i á r . — . 70 „ 

B i -rze.ttWttl < r i - k a i h . U i ; kodd, nerda ea eiQt&rtökr>a. 

ÍRJ 
fél évre 

Felelői azerkeezta: 
H u s s G y ú l 

! , . . , . . . . « . 4 « k l W a k l n t e . l i 
Celldömölk, D i a i l k i-utea, Gombáa-háa — Ida iz 
rendők a Lap azellemi éa anyagi raaaét illotö mindenn* 

küldemények. 

A kereskedik záróideje. 
Talán senki se' rabja annyira foglal-

kozásának, mint a kereskedő, aki köz 
vetlenOI a fogyasztókkal van érintkezés 
ben. Nemcsak hogy finomnak, udvarias 
nak, bizonyos tekintetben műveltnek,szol 
gálatra kjéjznek. kell lpnniB,..ó>.flit)gk«5v«>|^" 
teli tőle a társadalom is. hogy a keres
kedő ott legyen minden humánus, kultu
rális mozgalomban még pedig nemcsak 
mint szemlélő, hanem mint adakozó és 
egvuttmüküdö. 

De maga a kereskedő is szinte tel
hetetlen munkájában önmagával és alkal
mazottaival szemben. Ezért igyekszik üz
letét minél előbb hozzáférhetővé tenni a 
közönségnek és SZÍVÓS makacssággal 
igyekszik kihúzni a munkaidőt ameddig 
csak lehet Nálunk például este 8 9 óráig. 

Ez a rengeteg hossza idő nincs hasz
nára a kereskedőnek, a boltosnak és 
nincs rá szüksége a közönségnek. Mert a 
fogyasztást nem fokozzák a kinyitott bol 
tok. Senki sem azért megy az üzletbe, 
mert már, vagy még nyitva van, hanem, 
mert valamely irányú szükségletet kell 
fedeznie. Ezt pedig akkor is megtenné, 
ha az üzlet nem esti 8-9 órág, hanem 
mondjuk, csak 7-ig lenne nyitva. És ha 
esetleg egyik nap már nem volna beszer

zésre ideje, biztosan megteszi a követ
kezőn és pedig ugyanannál a kereskedő
nél, akibez bizalma, szokása, vagy egyéb 
ok Vezetni szokta. 

De még a publikum ez irányban 
szoktatható is. Amint tudja, hogy a pos
tára bizonyjos^jde^igj^hejj^gy^ alkalmaz-
'Salk a nollökíiszolgalásának idejéhez 
is és napi szükségleteit idejekorán fe
dezni fogja akkor, amikor a kereskedő 
rendelkezésére áil. 

Ezért bizonyos irigységgel nézik a 
kereskedelmi alkalmazottak, mikor d. u. 
6 órakor az iparosok felszabadulnak testi 
munkájok alól, hogy a nap hátralevő ide
jét tetszés szerint tölthessék, mig a bol
tosok csak 8 órakor válnak szabadokká. 
Azt az ellenvetést nem fogadjuk el, hogy 
az iparos munkája terhesebb. Minden mun
kát súlyossá tesz a folytonosság és a 
hosszú munkaidő. 

De amint kimutatjuk, nincs szükség 
a boltok nyitvatartásinak idejét gumisze-
rüen nyújtani. De arra meg igenis szük
sége van as alkalmazottaknak, hogy né
hanapján ók is emberi voltukra emelked
hessenek, hogy családjukkai is együtt 
lehessenek naponkint, hogy a társas 
együttélés nyújtotta szellemi élvezetekből 
szintén ki vehesse részét. 

Okos volt Nagy Károly császár, aki 

ugy osztotta be idejét, hogy három 8-8 
óráig égő gyertya szerint igazodott. A& 
egyik gyertya a munkáé, a másik a szó
rakozásé, a harmadik a pihenésé volt. A 
mai szocialista jelszavak nem ujak már. 
Károly is alkalmazta őket. Igaz, hogy 6 
cs.ászái^^)jt.„DjB_Akáraint-j 
kérdést, egy bizonyos, as, hogy minden 
embernek joga van követelni, hogy olyan 
foglalkozást nyújtsanak részére, melylyel 
testi és Szellemi egészségét megőrizheti. 
A kereskedőnél tisztára méltányossági 
kérdés,hogy a közönség, legalább nyáron 
a testet és lelket ölő hosszú üzleti szol
gálattól fölmentse. És bizonyos dolog az, 
hogy a közönség hamar megszokná éa 
méltányolná az uj rendet, az üzleteknek 
nyáron át korábban való bezárását és vá
sárolni valóit hamarébb szerezné be. Minn 
áll tehát a kereskedők nyári robotjának 
mai súlyos kényszere ? Ason áil, hogy a 
kereskedő urak legyenek szolidarisak. 
Körözzenek egy ivet maguk között és ál
lapodjanak meg, hogy a nyári hónapok
ban kivétel nélkül este 7 órakor üzletei
ket bezárják. Ha erre egyetemlegesen 
elkötelezték magukat, akkor annélkűl, 
hogy bárkinek ebből kára származnék,— 
kereskedők és alkalmazottak felszabadul
nak pályájuknak a most szinte elviselhe
tetlen robotjától. 

Tájion Hongkongbal 
— Egy magyar orros élmőnyei.g— 

Honkong, 1809. május 29. 

... A fájfnnról; » tinai tengernek grről a ret
tenetes erejű forgóviharáról megragadó leírást 
küld lapunknak Kovács Richárd dr. hazánkfia. 
Kovács dr., mint agy nagy hamburgi hajóstársa
ság hajóorvosa éz év május végén szem és fül
tanuja volt egy ilyen tájfunnak. 

A világ legnagyobb forgalmú kikötőjének, 
az ideális fekvésű Hongkongnak szörnyű átka, a 
tájfun, újból elvégezte romboló munkáját és Hon
kong vizeit hajóroncsok és hullák, utcáit házro
mok, gyökerestói kitépett fák borítják. 

Az utolsó előtti hatalmas tájfun 1906 szept 
18-án, bár minden előzetes jelzés nélkül, de nap
pali időben támadt és ez sokat elvett a fele

sel ,nya egyenlőre meg bizonytalan I" Gyakoriságá
nál fogva ezt a jelzést csak kevesen vették ko
molyan, de mikor fél tízkor megjelent a máso
dik jel: „Tájfun Honkong felé 1* — lázas izga
lom támadt mindenleié. A parton minden elmoz
díthatót biztosítani iparkodtak, a nagy kikötőből 
a kishajók tömegesen menekülnek a kisméretű, 
biztos Refuge-kikötőbe, a nagyhajók tejes gőzbe 
helyezkednek, horgonyaikat megnégyszerzik. a 
parthoz kikötött hajók távolodnak, hogy a tájfan' 
kinevesse őket a partra. A légsulyméré folyton 

_ esik, az elsó erós szélrohamok mutatkoznak, 
gereken, rendszeres megfigyelés folyik ai egész Tizenegy órakor megered az eső.egyre erősbödő 
partvidéken, Manilától 8anghájig,melynek főcélja I rohamokbon,egyre félelmetesen üvölt a szól. Ne
tt rettenetes forgóvihar központjának haladási gyed tizenkettőkor az obszervatórium magasla-
irányát megfigyelni és irányáról a hajókat én e- tárói három ágyúlövés dördül el és megjelenik a 
siteni. mert jaj annak a hajónak, mely a -nyilt | veszély közvetlen közelségét vörös zöld vörös jel. 
tengeren bejut a tájfun közepébe : a szédülés Az utcákon, a házakban földrengés érezhető. Es 
gyorsasággal rohanó hatalmas vízoszlop mentbe-: néhány perc múlva megjelenik a tájfun. Irtóztató 
tétlenül pozdorjává zúzza. Május 27-én este 6 erősségű szélrohamok követik egymást gyois 
órakor jelent meg a hongkongi obszervatórium; egymásutánban, a légbeli tüzérség csattogása, 
hatalmas távjelzőjén az elsó jel: .Háromszáz ropogása hasonlíthatatlanul felülmúlja az iménti 
mérföldnyire Hongkongtól tájfan jelentkezik, irá- ágyudörejt, minden megrázkódik alapjában, ba 
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lémségből 
és halállal, ha látjuk az ellenséget Az ntólsó 
tájfun azonban, amelyet néhány nappal ezelőtt 
megértem, a május 27-ról 28-ára virradó éjjelen, 
zuhogó esőben, vak sötétségben, 'végitélethez ha
sonlóan tombolt végig a szerencsétlen varoson, 
amelynek lakói közül egy- sem hunyta be a sze
mét, a kikötőben pedig a sötétség és köd mel
lett a házmagas hullámok, a messze felhabzó 
tajték fokozta* a "tomboló eleinek borzalmait- ' 

Minthogy a tájfun a nyári hónapokban 
évente rendszeresen ismétlődik a dél kinai ten-
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A magyar szegényügy. 
Ha a magyar szegényügy nagy terü

letén végig tekintünk, ugy első és lege 
rösebb benyomásunk az lész, bogy ha
zánkban szegényflgyröj csajf annyjban be-
BzéJhetünk, bogy a szegényeég csak ugy 
én talán még nagyobb mértékben terjed, 
mint a külföldön, de egységes rendezés
ről egyáltalában nem lehet szó és a sze
gényügy egyes részeiben is csak a gyer 
mek védelem halad a maga jól megalapo 
zott utján. 

De ennél a mostoha helyzetnél is 
szembetűnőbb az a másik, nem kevésbé 
különös jelensgé,hogy 1 országban.amely 
immár egy ezredév óta hoz törvényeket, 
egynémely elavult, porlepte királyi dek 
rétumon kivül a szegényügynek létező 
egész irott jogforrása a községi törvény-1 
nek rövid két szakasza ós egy 1898-ban 
hozott, de már magában az indokolásban 
is ideiglenesnek jelzett törvénynek egy
nehány szakasz. 

Tagadhatatlan, hogy egy ország köz 
állapotának nem az irott törvények kizá
rólagos ismertetői, de nem férhet kétség 
ahhoz sem, hogy amely ország közalla 

segédforrását képező staszükai évköny
veink ugyjwsalc nem vesznek a szegény-
ügyről tudómást és ha a szegénység lat< 
ható tüneteivel íéplen-nyomon nem ta
lálkoznánk, majdnem í'öitehetuők, hogy 
Mágyaroinaágon szegények egyáltalában 
nincsenek. % ... 

A szegén vágynék teljesén elhanya
golt állapota annál feitünőbb.mert korunk 
köztudomás szerint a szociális intézmé
nyek jegyében álí. Álig találkozunk oly 
nyilvános ténykedéssel, amelynek szociá
lis fontosságát ki ne domborítanák és 
alig hoznak ujabb törvényt vagy rende
letet,, amelynek szociálpolitikai hátterét 
az indokolásban külön ne méltatnák. 

A sok praeventiv intézkedéstől nem 
látjuk a létező bajokat, a.nép boldogitá-
sát célzó törekvéstől nem látjuk magát 
a szegénységet. Már pedig addig, amig 
magával a szegénységgel nem végeznek, 
amig annak leküzdésére nem határozzák 
el magukat, addig nagy stilü szociálpoli
tikát folytatni olyan .anacuronizmus.amely 
komoly következményeiben a nagy ál
dozatokkal hozott szociálpolitikai vivuiá 
nyokra még végzetes befolyással lehet. 

kétfltáh?, I'vgy j - " " ^ " Y 

tegápolás .rendkívül Bzük kereteit tud
tak létéeitenL 

A szegényeknek azt a legnagyobb 
osztályát pedig, amely a gyermekek és 
a kórházi ápolásra szoruló betegek közé 
nem tartozó többi szegényeket öleli fél, 
törvényeink jóíormáu mégsem emiitik, 
mert hiszen azok az intézkedések, ame
lyeknek: egy mellékesen közbeszúrt tőr
vényszakasz alapján a szegénynek leg
többje javára már- sok-sok év előtt még 
kellett volna születniük, ma még csirájuk
ba sem léteznek és még aflölött sem va
gyunk tisztában, hogy ebben az ország
ban tulajdonképen ki is tartja kötelessé
gének, hogy ezeket az intézkedéseket 
megtegye és a hézagot végre kitöltse. 

Mindezek a tulajdonságok a magán
jótékonyságra is kárhozatos hatással vol
tak. A közsegélyzós rendezetlenségével 
párhuzamosan a magánjótékonyság is 
olyan irányban fejlődött, hogy a jótékony
ságnak majdnem nem is nevezhető. Alig 
akad ország, amelyben a magánjótékony
ság a szegényeket annyira lealacsonyító 
formában nyilatkoznék meg, mint miná
lunk. A megállapított 'napra Öaszec6ődi-
tett alamiMiiBlténB^^ 

iüatát törvény örökíti meg, abban az or
szágban egy intézmény nem is lótezik,ha 
nyomát a törvénykönyvekben nem találjuk. 

Joggal állithatjuk tehát, hogy a ma
gyar törvényhozás a magyar szegényügy-
gyel eddig nem foglalkozott, sőt állithat
juk azt is, hogy a szegényügyet eddig 
hazánkban egyáltalán nem tartották ér
vényesnek arra, hogy vele az ország 
egész területére kihatóan foglalkozzanak. 

Létezik ugyan egy belügyminiszteri 
rendelet.amellyel a kormány a szegény ügy 
rendezését elhárítja magától, de tudomá
sunk szerint senkisem ellenőrzi azokat a 
hatóságokat, amelyekre a belügyi kor 
mány az ő tulajdonképeni feladatának 
teljesítését áthárította. 

Hogy a magyar szegényügy rende
zésére a mérvadó körök talán a leges
legújabb időig mennyire nem gondoltak, 
az a legfényesebben kiviláglik abból.hogy 
hazánkban eddig a szegényügy rendezé
séhez semmiféle előmunkálatokat sem 
végeitek, de még az előmunkálatok vég
zésére utasításokat sem adtak. 

Minden más tudománynak oly fontos 

ügynek rendkívül fontos részét képező 
gyermekvédelem Magyarországon oly ma
gas fejlődési fokot *rt el, hogy a legtöbb 
államnak mintaképül szolgálhat és hogy 
ha teljes egészében még nincs is kié
pítve, ha továbbá gyakorlati eredményei
ről végleges ítéletet ma még nem is 
mondhatunk, mégis az az egy biztosra ve
hető, hogy a magyar gyermekvédelem 
nagyarányú koncepciója, bár mily nagy 
költségekkel is jár annak teljes keresz
tül vitel", eredményeiben a létező álla
potnak óriási javulását fogja jelenteni. 
Ámde a gyermekvédelem a szegényügy 
rendezésének bármily fontos, de mégis 
csak egy részét képezi és a hozzá fűzött 
reményeket mindaddig nem fogja bevál
tani, amig a szegényügy általános rende
zéséből kiszakítva az általános rendezés 
rovására különös protekciókban részesül 

A betegápolás országos állapota -t 
gyermekvédelem mögött már annyira el 
maradt, hogy szervezett betegápolásról 
modern értelmében beszélni egyáltalában 
nem lehet és az országos betegápolási 
alap felhasználásával csak szervezett be 

ügy á kőregeföre, mint a szemlélőre ki-
nos csoportjai a nagydobra vert öltözte
tések, a tüdőbetegek részére- kolduló 
gyermekek mindmegannyi fattyuhajtásai 
a magyar szegényügynek. 

mit mondjunk még az ugyancsak 
magyar különlegességként említendő sze
gényügyi „irnok-referensekről*. Hazánk
ban még pedig nemcsak a vidéken, ha
nem a főváros kerületeiben is a legjobb 
esetben dijnokokra bizzák a szegényügy 
ellátását. Ezek az alsórangu hivatalnokok 
.gondozzák* a szegényeket, sőt ők hoz
zák meg vitás ügyekben rendszerint a 
jogerős ítéletet is,mert hiszen hazánkban 
még nem igen volt eset arra, hogy a 
szegényügy az első fórumtól feljebb ke
rült volna. 

Ezek az állapotok valóban tarthatat
lanok. Ahol az állam még azzal sem tö
rődik, hogy polgárai az ínségtől ós nyo
mortól megóvassanak, ott javitó hatások-1 

ról, ideális javak megmentéséről beszélni 
valóban túlzás volna. 

.Dr. Forbáík Tivadar. 

talmas esőtömegek szakadnak.le szünet nélkül. 
A kikötő fölött az első pillanatban szürke köd 
támadt, ugy hogy tiz méternyire sem lehet látni, 
aztán bágyadtan feltűnnek a hajúk vörös lám
pái es közben felcsillant az Astrea angol hadi
hajé reflektor fényé ; a viz habzik, forr, egész 
rendszertelenül hullámhegyek, völgyek támadnak 
a víztömegek eüenálhatatlan erővel dőlnek a 
partoknak, a hajókra. A négyszeresen lekötött 
hatalmas nagy gőzösök horgonyláncait könnyű 

. fonálként szakítják el, a -nekiszabadult hajókat 
vad erővel dobálják ide-oda, azok gőzsipjának 
rekedt. Ijesztő harsogását a szélsivitás sokszoro
san felülmúlja. Az idejében biztos helyre nem 
menekült kis jármüvek, dzsnnkok, motorgózösök 
vagy más hajók szétforgácsolódnak a' parton 
vagy a széltől felfordítva, elsülyednek. Heroiz
mus volt az, a mit az Astrea legénysége véghez 
vittt.n midőn a tájfun dühöngése közepette men
tőcsónakon segitségére sietett egy kinai dzsnnk-
nak, amely a nagy gőzösnek nekivágódott és 6 
embert megmentett a sülyedő járműről. Ámde 
a nagyhajók is egymáshoz ütődtek, mások meg
fenek ettek. A mi gőzösünkön, a gépészeken ki
vül mindenki a fedélzeten volt, hisz nem tudtuk 
melyik pillanatban kell menekülnünk. De kézzei 
lábbal kellett kapaszkodni, hogy a forgószél le 
no sodorjon, közvetlen közelünkben, hol itt hói 
ott hatalmas hajótestek .merültek fel, .szinte át
nyúlhattunk volná hozzájuk, csak a gépek és a 
kormány működtetésének köszönhető, hogy né
hányszor össze nem ütköztünk. A part bódék és 
raktárok recsegve omlottak összs a szél és a 

hullároakaegy 
rohamok levitték már a Pacific Mail Co, part-
menti négyemeletes palotájának egész tetejét: 
mindezek, valamint a ledűló gázlámpák, kiszakí
tott fák tejnérdek embert temettek maguk alá. 
A kinai városrészben néhány has kártyavárként 
dölt össze. Az utcákon, á Peak oldalán épült 
pompás európai villákban már az első szélroha
mok, közben elaludt a villamos világítás és a 
benlakók remegve várták a legszörnv übbet. hol 
itt, hol ott szakadt le egy házMó, dűlt össze 
néhány fal. A tömérdek törött, ablak csörómpö-
lése sortüzszerü zajjal járt, a megnyílt lakóhe
lyiségek pompás berendezését pillanatok alatt 
összetörte a vihar, elöntötte a vízár. A gyö
nyörű parkokkan, ültetvényekb.-n mérhetetlen 
kár esett. 

Négy teljes óráig dühöhgftt' a vihar Hon 
kong felett; a körnvező magas hegyek feltartóz
tatták, nem folytathatta tőlük a/ uját. Végre 
utat talált a kinai szárazföld. K nton felé és a 
merre elvonult, folytatta nusztitásjt A Kanjon 
ból Honkong felé baladó Yinz-Kine személyszál
lító gőgöst elsülyesztétte, 300 utasa közül tán 30 
menekült meg. Kantonban 200 házat széjjel rom
holt, számtalan kis hajót és csáknem válameny-
nyi hirhedt .flower boat.ot (virág-hajót) elsü 
yesztette, vagy 5000 embert megölt -

'Csák mikor a várva-várt' réggé'' félvirradt 
Honkong felett, vált lehetségf s» a pu-ztulás 
nagyságát megítélni, hisz a tájfun dühöngést 
közben senkisem tudta, hogy áll-e még a szom 
szédja háza ? Vagy ezer ember pusztult el, (csak 

lyedt dzsnngok lakói), hat nagy gőzös került zá
tonyra, 20 sérült meg jelentékenyebben, vagy-
120 kisebb jármű pusztult el teljesen; bajokban 
a kár mintegy 150.000 font sterlingre, á szára
zon . épületekben vagy 2 millió font sterlingre 
rúgott. Hogy több baj nem történt a tengeren, 
csakis az obszervatorim mintaszerű jelzésének 
köszönhető. És a kelet-ázsiai London félelemmel 
várja az .ujabb .tájfunt. Mit érnek a hatalmas 
paloták, a nagy forgalom, a viágvárosi berende
zés, a gyönyörű fekvés, ha a kellemetlen tró
pusi klima és az állandó kolera és pestisveszély 
miatt (Hongkong az ázsia pestis föfészke : bá
rómnapi ittlétem alatt öt esetet jelentettek hiva
talosan, de a pestis-hospitalbeli kollegák diplo
matikusan óvatos feleléteiből könnyű megérteni, 
hogy van itt jóval több) évenként négyszer-öt-
ször hajszálon lóg mindenki élete és vagyona. 

Gondolatok. 
Nyelvében él a nemzeti Miért szeretnők 

tehát, hogy épp az asszony éljen e nélkül? 
• 

Az ember legnagyobb gyávasága, hogy 
mint szinigazságot csere-beréli a hazugságot. — 

• ) 
Hiten és valláson épül fel az igazi családi 

tűzhely t. i. a fértt vall és a nő hiszi 
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Ú J D O N S Á G O K . 
— As nj báró üdvözlése. Hutvany Deuach 

Bélát, a sárvári cukorgyár megalapítóját, akit a 
király mostanában nevezett ki bárévá, Sárvár 
mezőváros, képviselő testülete élén Kálmán Jó
zsef bitóval, a mult vasárnap Üdvözölte bárósi-
tása alkalmával. Az nj báró leereszkedő szíves
séggel fogadta a küldöttséget s köszönte meg a 
figyelmet. A küldöttséget az uj báró gazdagon 
megvendégelte. 

— A Kata. Legényegylet mult vasárnap tar
tott táncmulatsága, vüagpostaval egybekötve ugy 
anyagilag mint erkölcsileg igen szépen sikerült. 
A táncmulatságon a társadalom különböző réte
geiből számosan vettek részt és az igen kedé
lyes hangulatban csak a reggeli órákban ért vé
get. A vüágpostán a legtöbb képes lapot, 550 
drbot Reich Margit adott el, mig 276 drbot ka
pott, igy az alsó dijat egy asztali álvány csok
rot ó nyerte el. A második dijat, egy emlék
könyvet Németh Mariska nyerte, aki 210 képes
lapot adott el és 218 drbot kapott. Meg kell 
még említenünk, hogy Juray Antal a »Korona* 
szálloda vendéglőse kiszolgálásával a közönség 
teljesen megvolt elégedve. Kitűnő ételek voltak, 
melyek a konyhát dicsérték és az italok, melyek 
Juray bátyánk pincéjének már eddig is ismert 
jóhirnevet gyarapították. Ez alkalommal felülő 
zetni szívesek vo lak: Özv. Szógyen- Maiich 
Ferencné Gorzey Paula grófnő 20 kor. Wagner 
Lőrinc, ^Sziuek-Jzidajj, Maróthy. Lágidó==jlQ--Tlfl4 
kór. Dr. Géfin Lajos, özv. Guyer Gjuláué, Ta
kács György, Kondor József, özv. Zsoldos An-
talné 5—5 kor. Pálinkás Géza esp. Alsóság, 
Weisz Kálmán, Mizeri Sándor 4—4 kor. dr. Hett-
héssy Elek, Róh Pál 3o0—880 kor. Szabó Ká
roly, Takács Márton, Tóth Kálmán, Vadászi Pál 
Izaákfa, Baranyai Béla, Szagán János, Gőttman 
Bódog, Tóth Sándor esp Hetye 3—3 K. Bisitcki 
Ödön, Szalay János 260 K. Bognár János, Tóth S 
Kiáft Sándor, Tó h Sándor, Zsigmond Pál, Háry 
József, Nagy István Patyi Jóuás, Büros Imre, 
Szabó József, Vizlendvai József, Kovács Dénes, 
Karolyi István, Sóvári 8ándor, Friss Gusztáv, 
Németh Márkus. Szeutimrey Márton, Horváth 
Ferenc, özv. Deim Sándorné, Farkas János, László 
Boldizsár, Maitc Antal Pápoc, 2—2 kor Polcer 
Dezső, Németh Miklós, Kovács-József, Koc Jó
zsef, Heimler Kálmán, Klein Sándor. Csorna Já
nos, Balassa István, Nagy>Elek, Dinkgreve Nán
dor, Miklós Lajos, N. N. 1 50—1;50 kor. Trom
bitás Ferenc ISO K. Vaderna Viktor 1-10 kor. 
Mór Gyula, Vilony K. Lóránth Gyula, Kovácsáé 
Ipolyság, Asbót Gyula, Heitekker Antal, Hege
dűs Sándor, Bakos Sándor, Vince Lajos, dr. Imre 
Ferenc, Venesz Sándor, Csuha Lajos, Mitli Jenő, 
Kemény József, Horváth Imre 1—1 kor. Vas 
János, Baráth József Vönöck, Pintér Imre, Mó
ric Géza. N. N. N. N. N N. Balog Mihály, Kis 
Sándor, Takács Mátyás, ifj. Reich Imre Kláfl 
Kálmán, Szalay József, Halast Gyula, Varga 
György, Szigeti István," Meizner Gyula, Kovács 
Sándor, Havasi Kálmán, Somogyi Aladár, Köven 
István, Csete Sándor, Kovács István, Reich'Ist
ván. 50—50 fill. Diósi Jenő 20 fill A mulatsá-

ez uton mond hálás köszönetet a rendezőség. 
— UJ kórházgondnok A lemondás folytán 

megüresedett kórházgondnoki 'állást hétfőn tol 
tőtte be a kórház választmány. Porkoláb Mihály dr. 
elnöklésével tartott gyűlésen. Hat pályázó közül 
Bakonyi Imre választatott meg úgyszólván egy
hangúlag. Lapunk kezdettől fogva Bakonyi Imre 
mellett foglalt állást, mint akit mi, tekintve hogy 
-szabad idővel rendelkezik, a legmegfelelőbbnek 
tartottunk' a kórházgondnoki állásra. A mi állás
pontunkra helyeskedett a kórházi választmány is 
amidőn Bakonyi Imrét választotta meg. 

— Vaiut megnyitás. A Balatonvidéki vasu
tat, melynek kiépítése Kussuth Ferenc kereske
delmi minister érdeme, csütörtökön nyitotta meg 
a minister képviseletében Szterényi József állam
titkár aki nagyszámú kísérettel utazott, minden 
állomáson nagy ünnepséggel fogadták a községi 
képviselőtestületek, A Z újonnan megnyitott bala
toni vasút nagy fontossággal bír a magyar ten
gerre, melyet immár mind két partján vasút övez. 

— TM leányok otthona. Dr. Körösiné művé
sziesen berendezett leány-otthona, mely a felső 
leánygimnázium és az országos zeneakadémia 
szomszédságéban, Budapesten, Liszt Fesano-tér 
9 sz. gyönyörű palotában van, minden tekintet
ben a legelőkelőbb külföldi intemátnsok példáját 
küveti. Vezetőié és tulajdonosa dr. Körösi Manó 
fővávosi ügyvéd özvegye, aki az anya szereteté
vel és a nevelő éberségével viseli gondját nö 

ivei védi a növendékek egészségét, tanulmánya
ikban pedig jeles tanárnők vezetik éa támogatják 
őket. Az intézetnek tovább képző tanfolyama is 
van, Melynek célja iskoláikat végzett leányok 
műveltségének továbbfejlesztése. A részletes fel
tételekről tájékozást nyújt az intézet prospektusa, 
a melyet szívesen megküld mindenkinek, aki azt 
ezen cím alatt kéri: dr. Körösi Manóné leány
otthona, Bpest VI., Liszt Ferenc-tér 9 sz. 

lenetrendmódosltás a kistoronyé-kisúj
szállási vonalon. F. évi július bó 15-tól kezdve 
a kísterenye-kisujsz dlási vonalon a jelenleg He
vestől Kai-Kápolnáig közlekedő és Hevesről este 
7 óra 2o pkor induló vegyesvonat forgalmon kí
vül helyeztetik ellenben Pusztataikony-Abádsza-
lóktól Kai-Kápolnáig egy uj vegyes vonat he-
lyeztetig forgalomba. A vonal Pasztataakony 
Abádszalókról reggel 4 óra 48 pkor fog indulni 
és Kál-Kálpolnára reggel 6 óra 35 pkor érkezni, 
hol csatlakozást talála Kál-Kápolnárél reggel 6 
óra 51 pkor Miskolc felé induló személyszállitó-
tehervonathoz. Az ellenirányban pedig a jelenleg 
Kál-Kápoluától Hevesig közlekedő és Kál Kápol
náról délután 5 óra 29 pkor indnló vegyesvonat 
forgalma Pusztátaskony-AbádszaliSkig krterjesz-
tetik és oda 7 óra 14 pkor érkezik. A részletes 
menetrendre nézve a kifüggesztett hirdetmények 
nyújtanak bővebb felvilágosítást. 

— Szállítás s hadsereg részére. A székes 
fehérvári honvéd kerület hadbiztossága a Székes
fehérvár, Sopron, Veszprém, Kőszeg, Pécs, Ka
posvár, Nagykanizsa, Körmend,..i'tipa,._.-Zalafiger-
szég ésTCeszth'ély állomásokon szükséges kenyér, 
zab, széna, szalma, tüz-fa és kőszén szállítására 
(1909 szept. 1-tői 1910 szept l-ig, illetve részben 
1910 jan. 1-től december 31-ig) nyilvános ver
senytárgyalást hirdet. Termelök a szállításra vo
natkozólag a nyilvános tárgyalás előtt, július 
15-éig külön ajánlatot is tehetnek 

— A vasárnapi mnnkaszünnt módosítása. 
Fontos.rendeletet küldptt a kereskedelmi miniszter 
vármegyénknek. Ebben közli a miniszter, hogy az 
ipari munkáknak vasárnapi szüneteléséről szóló 
törvénycikket, a belügyminiszterrel és a földmive-
lésügyiminiszterrel egyetértóleg a következőkép 
módosította : Megengedik a nyomdaiparnál a ha
lasztást nemtttrő állami és hatósági nyomtatvá
nyok, címlapok, műsorok, gyászjelentések, ko-
szoruszalagok előállítása és széthordása. Ez i 
rendelet kihirdetése napján lép életbe. 

— lázkataszter. Figyelmeztetjük t. olvasó
inkat, hogy az nj házadótörvény értelmében 
most készülnek orszászerte a házkataszter fel 
tételek. Ugyanis a házakról nem volt rendszeres 
összeírás sehol, hanem évenként történt a felvé
tel a házadó összeírásnál. Ezen változtatott az uj 
törvény és elrendeli, hogy a házakról ép ugy ké
szíttessenek házkataszteri ivek, amint vannak ka
taszteri birtok ivek a földekről is. Ügyeljen tehát 
mindenki arra, akinek ván egy kis házikója, hogy 
mármost a.fel vételnél ne történjék hiba, mivel 
egy esetleges téves felvétel nagyobb megad óz ás
sál jár, másrészt pedig meg is büntetik azt, aki té
ves, vagy hamis adatokat mond be. Érdemes itt 
egy kissé utánanézni, mert ez a felvétel most 

palota 300 méter magas és 62 emeletes lesz. K ' 
35 emeletből kert fog kiindulni az épület olda
lára és idáig külön hegyi vasút vezet es ott kez
dődik a ház második része, melyet as utcáról 
látni se lehet. Oda már a kerti részből külön gé-. 
pek vezetnek a 21 emeletre. A 62 emeletes ház
ban 6000 üzleti helyiség lesz. A hatalmas épü
let tervezője Burulam chicagói építész, aki ilyen 
acélházak egész sorát építette már Chicagóban 
is és ott maga is egy hásóriás 17 emeletén 
tartja irodai helyiségeitt A 62 emeletes has épí
tését már meg is kezdették és arra bámulattal 
néznek még a newyorkiak is, akik pedig meg
szoktak, hogy már Bemmin Bem csodálkozzanak. 

- A világ legszebb kávéháza. Ez a névjog
gal illeti meg a pazar fénnyel berendezett Fran-
cais kávéházat, amely Bpesten az Andrássy-uton 
a főváros legszebb látványossága. Vidékiek, ha 
Bpestre jönnek, el nem mulasztják e kávéházat 
fölkeresni és annak pompájától elvannak ragad
tatva. Esténként elsőrangú 'cigányzene szórakoz
tatja a közönséget és párját ritkító ételeket és 
italokat szolgálnak fél, igen szolid árak mellett, 

— I . Ur. Bábaképző-inlézet, Szombathelyen. 
A szombathelyi m. kir. bábaképzŐ-intézetben az 
1909/10 tanév téli (magyar nyelvű) tanfolyamára 
a beírások 1909. szeptember 1—3-ig tartatnak. 
A felvételhez szükséges: 1) 20—40 között élet
kort igazoló születési anyakönyvi kivonat 2) fér
jezetteknél házassági anyakönyvi kivonat, 3) er
kölcsi (községi) és 4) orvosi bizonyítvány, végül 
|ajÉsi 

A tanfolyamban 5 tanuló ki magát arra 
kötelezi, hogy 5 éven át oly megnevezett köz
ségben folytat szülésznői gyakorlatot, hol okleve
les bába nincsen, 180—180 korona államsegély
ben részesülhet. Akik ezt elnyerni óhajtják, az 
idézett okmányokon kívül szegénységi bizonyít
vánnyá és az emiitett kötelezménnyel ellátott, a 
vallás és közoktatásügyi nagyméltósági minisz
tériumhoz intézett bélyegmentes folyamodványu
kat legkésőbben 1909 július 20-ig a szombathe
lyi m. kir. bábaképző-intézet igazgató tanárához 
küldjek be. A tanulók korlátolt számmal havi 
20 koronáért az intézetben lakást éa ellátást 
kapnak. Dr. Reismann Adolf igazgató-tanár. 

. — A zsíromat . . . A pertárba igyekezett 
fal a törvényszék lépcsőn egy ra árain arosszigati 
ügyvéd. Nyomában a kliense, egy apsai orosz ;-
és még fürgébben követte as ügyvédet a kliens 
kntyája, a mely elszakítva a kötelékét, egész 
Szigetig szaladt a gazdája után világot látni. A 
folyosón felérve, megállott a nehéz termetű ügy
véd és nagyokat fujt. A kutya ezt az alkalmat 
arra használta fel, nogy körülszaglászta as 
ügyvédet. 

— Mit szagol rajtam ez a kutya? — kérdé 
az ügyvéd a felsőapai orosztól 

—, a. zsíromat, a zsíromat, uram, — vála
szolt sietve a kliens. 

— Eladó cimbalom. Egy kitűnő hangú cim
balom, jávorfából jutányos áron eladó: Tóth Ist-
vánnénál Devecser, pálinkaház. . 

pesni, 
raetlen és 
önmagát — 

— Egy hírneves szanatórium Ismertetése- As 
idei szezonban' mind tömegesebben keresik fel 
az annyira kedvelt, gyönyörű fekvésű és ered
ményes gyógykezeléséről hírneves Park-Szana
tóriumot. Ez a szanatórium közvetlen a főváros 
közeiében, Dnnaharasztin, (Pest..megye) - fekszik 
és kiválóan ajálbató azoknak, akik Morfinisták, 
Alkoholisták; vagy idegbetegek. Dacára annak, 
hogy a lakosztályok a legmodernebb elegenn'á-
val és a legkényelmesebben vannak berendezve 
és minden vendég betegségéhez képest dietikus 
étkezéBt folytat, az igazgatóság nagyon szolid 
árak mellett veszi fel a jelentkező betegeket 
Mindenki, akinek ilyen gyógykezelésre szüksége 
van, forduljon bizalommal az igazgatósághoz, 
melynek pontos címe Park-Ssanatorinm igazga
tósága, Dunaharaszti (Pest megye) és díjtalanul 
kap prospektust éa felvilágosítást. 

— 8090 ablak egyházon.Newyorkbólírják, 
hogy befellegzett a legmagasabb newporki fel
hőkarcolónak, mely 50 emeletével a Wallstrec-
ten húzódott meg. A házacska csak mindössze 
200 méter magas volt és a kölni dom csúcsait 
ég a piramisokat mindössze 45 méterrel szár
nyalta tul. Megirigyelte ezen elsőséget egyik 
amerikai biztosító társulat, mely ezelőtt 25 év
vel építette as első felhőkarcolót Newyorkban. 
Az épület 90 millió koronába került és moBt nj 

vendekéinek. A bigéniai legmodernebb eszköze-1 palotát emel kétszer oly nagy költséggel, mely 

Hagy. Kir. Államvasutak. 
Igazgatóság. 
187221. sz. 

A m. kir. államvasutak igazgatóságától 
nyert hivatalos értesítés szerint kereskedelem
ügyi m. kir. miniszter nr as ószi tömeg forga
lom alkalmával beállható kocsihiány enyhítésére 
as előző években felmerült sóhiány ismétlődésé
nek elejét veendő, a-f. évi július hó 1-től folyó 
évi augusztus hó végéig terjedő időben szálli-
tantó es bérmentetlenül feladásra kerülő sókül-
deméuyekie a magyar kir. államvasutak vonalait 
illetőleg következő rovatolás utján alkalmazandó 
díjkedvezménnyel engedélyezte. 

a. ) kocsinkint és fuvarlevelenkint legalább 
10.000 kg-ért való fizetés mellett az V. — b.) 
kivételes díjszabásnak 10 (tis) százalékkal rövi
debb díjtételeit 

b. ) kocsinként és fuvarlevelenként legalább 
15.000 kg-ért való díjfizetés mellett az a.) alatti 
mérsékelt díjtételek alapján eredményezés fuvar
díjból kocsikihasználási jutalék fejében kocsin
kint három kor. engedményt. 

Esen intézkedésnek as a célja, hegy as 
érdekeltség sószttkséf Jeteinek f hó évi augusz
tus hó végéig való elszállítására öBztönöztessék. 

Budapest 1909 június hó 80-án. 
A kereskedelmi főosztály: 

Darnay . 
királyi tanácsos 

igazgató helyettes. 
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397 sz. 1909 vhtó 

A r v s r é s i h i r d e t m é n y . 
Alulírott birós;igi végrehajtó az 1881. évi 

L X . t-c. 102 §-a éneimében ezennel közhírré 
teszi.a szombathelyi kir tszék mint büiitetöbiióság 
1909 évi 2357/B. Szamn végzése követkéz ében 
Dr. Vándor Mihály ügyvéd áltál képviselt Rosen-
berg «s Benedek bpesti cég, ugy érdek társai 
javára Jánosbázán Piactér 146 házszámu üzlet 
helyiségben 10540 K. 4 fill. s jár erejéig 1909 
évi május 3. 4. 6. 7. 10-el foganatosított bizto
sítás végrehajtás utján lefoglalt és 8346 kor. 33 
fill-re becsült követkézé ingóságok u. ni. külön 
féle rófös. divat áru kelmék, üzletberendezés t 
egyébb ingóságok. Előleges nyilvános birói ár
verésen eladatnak. 

Mely előleges árverésen Celldömölki kir. 
Járásbíróság 1909 évi V. 185/7 sz. végzése foly
tán a fent. irt tőkekövetelés, ugy az eddig ösz-
azesen 183 kor. fillérben bíróilag megállapított 
költségek erejéig, Jánosházán alperes üzlet he-1 
lyiségeben leendő eszközlésére ipop tvi július] 
Aó lo-ik is 20 én d. i p i. batáridőül kitüzetik a 
Tenni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 
1881 évi LX. tc. 107 és 108 §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások le és felUlfoglaltatták és azokra kielégi-
jegot nyertek volna,ezen árverés az 1881 évi LX. 
t. c. 120 § a értelmében ezek javára is elren
deltetik. 

Kelt Celldömölk 1909 évi jul. 4 én 
ZÁBORSZKY kir. bir. vhtó. 

Q 
0 
0 

0 
0 
0 
* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Építési iroda. 
Tisztelettel van szerencsénk : i m. t. építtető közönség !>. tervezé 

sára hozni, hogy Celldömölkön a Ságl-u:c< 99- 82. a lati (Merlc-y Kde-féle \\A-A 

építési irodát és ittllalatot létesített&ok. 
Elvállaljuk mindennemű gazdasági épfii.itek ' cs. bérházak tudomá

sét a legkényesebb Ízlések megfelelőleg a legmodernebb kivitelben; 
úgyszintén ezeknek természetben való kivételét, valamint körkemencék 
építését csatornázások, átalakítások és tatarozásl munkálatok elkészíté
sét a legjutányosabb árban. 

A készítendő munkálatok szakszerű és pontos kiviteléért az épí
tészet terén eltöltött hosszas gyakorlatainak kezeskednek, — egyedüli 
főtörekvésánk oda fog irányulni, hogy a n. é. építtető közönség 1 e g 
k é n y e s e b b igényeinek is megfelelhessünk. 

~A m. t. építtető közöuség^sziveirpáTtfogását kérve maradtunk 

kiváló tisztelettel 

H o r y á t h T e s t v é r e k 
kőműves mester építési vállalkozók 

. C e 11 d 5 m 5 1 k, Sági-utca. 
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^* Eladd nagy bérbeadó 
J a k h á z . 

Celldömölkön, a Ferenc Jó
zsef-utcában, a 123. számú lak
ház, mely áll: 5 szoba, 2 konyha, 
2 éléskamra,2 pinee,mosókonyha 
2 faház és a hozzátartozó mel
lékhelyiségekből f. évi október 
hó 1-tOl kezdve bérbeadó, vagy 
esetleg örök áron eladó. Érdek-

nyújt a 

háztulajdonos. 

Hirdetéseket 
jutányos áron vesz fel a kiadóhivatal, 
o o o o o o o o o o o o o o o o e o o o o o o o 
Q Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank r. t. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 

áruosz tá lya Cel ldömölk 

a Magyar kir. államvasutak gépgyárának ugy a 

Ganz é s Tsa részv. társ. motorosztályának kerü

leti képviselése é s mintaraktára. 

Fióktelepek: Muraszombaton, Sárváron, Vesz-

prémöén, Csornán. Dombóváron, Sopronban, és Zalaegerszegen. 

Mindennemű gazdaság i g é p e k é s s z ü k s é g l e t i c ikkek 

r a k t á r a . 

8 
C 
0 
0 l s s 

közöket, cséplő szerelményeket ugy motor, mint gőz é s járgány hajtásra. 
Állandó nagy raktár műtrágya, mütakarmány, zsák, ponyva, olaj, k e n ő c s , 

kötélnemOek é s mindenféle gazdeság i c ikkekből . 

O o o o o o o o o o o o o o o o o o g o o o o Q 

Bohn-

Saját érdekében 

csak BOHMf éle 
nagykikindai é s zsombolyai cserepet fogadjon el és utasitson 
H B vissza más silány minőségű cserepet, mert f j J J 

csak a B O H N-féle 
cserép jntányos, szép és szakszerű fedőanyag .*. 

Toesélc T T a l n t é i t éer ébxjegrsrzélcét lcéxaa.1. 

c s e r e p g y a r 
•laLmn asasa 

Nyomatott a kiadótulajdonos .Veresmarty'-könyvnyomea és hirlapkiadé-vállalat gyorssajtóján" 

Zsombolyáé 
Davesarbsa. HQi.— 
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