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Amerikából, Afrikából, Ázsiából és Ausztráliáhól eljött mindenki, — altinak aááüz
dekában volt. Pranoiát, angolt, néme
tet, olaszt, oroszt és osztrákot nem tud
tak lebeszélni a Bpeslre jövetelről az iz
gatók, megállapíthatjuk tehát, hogy a
kongresszus sikerült és az izgatók vallot
tak kudarcot.

Az orvosi koogresszos.

attól, hogy rohamosabb- tempóban fejlőd
jék kulturális és szociális téren. Meg fog— - — A müveit világ tudományos körei, ér
nak győződni róla az idegen orvosok, hogy
deklődéssel tekintenek most Magyarország
az orvosi tudomány nálunk semmivel sem
felé, amelynek székesfővárosában a nem
áll alacsonyabb hivón,- mint akárhol a kül
zetközi orvoskongresszus gyülekezett öszföldön, orvosi egyetemeink mi kívánni
sse, hogy előbb vigye a tudományt és
valót sem hagynak hátra," és orvosi ká
megismerje, mit produkált ez az ország
runk szaktudás és tisztesség dolgában
ézén a l l r é ^
Tobb'-nsiimr 3000 üsmerkedik meg valóbán a kor magaslatán áll. Megfogják
volt Bpest színhelye egy ilyen nagy stílű ezen kongresszus révén hazáukkal. Akik tekinteni fővárosi és a vidéki kórházakat,
áz egész világ figyelmét felénk 'creló jöttek, azok többnyire jelességei hazájuk természetesen a kiválóbbakat, amelyek
gyülekeznek, mint amilyen ez az orvosi béli orvosi karnak, hírneves orvosok,egye szintén elsőrangúik a maguk nemében. A
kongresszus. - Már azért is nagy jelentő temi professzorok, akik szerepet játsza tudományos előadások, melyeket a ma
ségű eseménynek ismerjük el az öt vi nak nemcsak a tudományban, de a társa gyar kollegák fognak tartant, pedig arról
lágrész orvosainak székesfővárosunkban dalmi és politikai életben is. Ezek a ka fogják meggyőzni a tudós kongresszust,
való összejövetelét. A csúf politika pikáns pacitások tehát szemtöl-szembe látni fog hogy Semmelweis Ignác honfi társai tel
és érdekes szempontokat vitt bele az or ják annak a sokat ^ gyalázott, mellőzött, jesen méltók nagy elődeikhez.
voskongresszus előzményeibe, románok, lenézett Magyarországnak intézményeit és
Bizonyos és nem is akarjuk elrejte
szlávok, hibbant alldeutscbok dühösen szent meggyőződésünk, hogy egy napon getni előlük, hogy szegénység és nyomo
ágálnak a Magyarországon tartandó kon belül meg fog változni a rólunk való ked rúság is van ebben- as országban, hogy
gresszus ellen, arra biztatván egyes nem vezőtlen vélemény, ka ugyan ilyen gyö közegészségi állapotaink számos vidéken
zetek orvosait, hogy tüntessenek as által keret vert volna bennük a már évek nem kielégítő, de minden téren as utolsó
a nemzetiségeket elnyomó magyar fajta óta folyó külföldi rágalmazások folytán. faluban is találkozni fognak aszal a tö
ellen, hogy távol tartsák magukat a kon Megfognak győződni róla, hogy egy ktlz- rekvéssel, hogy ezeken as állapotokon
gresszustól. A hazug és igazságtalan agi- ködó, de törekvő nép él itt, amely fogé segítve legyen.
">
'•>'•
tációuák nem volt komoly eredménye. A kony a. kultúra és az emberi nem hala
Nemcsak tudományos eredmény az,
néhány román és szláv orvoson kívül, dás iránt, amely erejét túlhaladó áldoza amit a magyar közvélemény — a nem
akik abszolút jelentéktelen szerepet ját tokkal emeli magát a gazdag nyugat mű zetközi orvosi kongresszustól vár. Hanem
szanak az orvosi tudományban és játszot veltségi fokára és amelyet csak szeren elvárjuk - azt as eredményt is, hogy a
tak volna a kongresszuson is. Európából, csétlen közjogi viszonyai tartanak vissza külföld tudósai közvetlen tapasztalásaik rétudományának gyarapítására szolgál. Költemé desség, gyászos kietlen feketeség henol ott belül,
nyek, regények, de főleg színdarabok köteteinek ragyogó lángok kialudtak, a dalok elhangzottak,
^Itom^Sr^'itóHásifeiítov A'<BB®f%6fSktm '"kP
vül a könyvtömeg volt az ó társasága. A. lakásán tongó színpadon, páholyok mélyében, a kulisszák
— ^ l e g t t r t szív.
és a hivatalán kivül csak egyet'en helyre járt festett lombjai között sok.. keserves fájdalom
| s-ez a színház volt. Fóleg egyik operettszínház szülte sóhaj bujdosik, fönn a magasban a csillár
Itta: NEMBRKÉRI KISS JÓZREF.
nak volt feltűnően gyakori látogatója. Az arra kialudt lámpái között összeölelkezik egy-agy
Valahonnan messziről került ide egy falu való pénzt pedig a szájától spórolta el a szegény titkon ejtett könycsepp tűnő párjával. Olykor.
ból a nagy varosba, a kis utcába Nem volt fia. Gyakran voltunk együtt, iparkodtam a ben h.i innen távozom, bármily vidáman daloltak,
" senkije, semmije, csák egy kicsi hivatala. Csön- sőjébe látni. Nem bírtam, pedig egész lénye, kacagtak is. én ugy éreztem, mintha temetés
lett volna, A ravatalt nem látta *enH, ott vóttbusz éves flu, olyan esöndesen, hogy szint* szo lami vágy, a mely nagyon boldoggá, vagy nagyon valakinek a szivében.
morúan. Sokszor láttam ablakában ülni, amint boldogtalanná tudná tenni. Egyszer együtt volSobár elhallgatott, én pedig mindegyre job
elhallgatta olykor órákig a kert fáinak susogását. tnnk a színházban, ha jól fudom „Lillit* adták, ban megi lefödve néztem őt amig beszélt. Sze
Észrevettem, hogy a szem* elkalandozik fönn
Sohár Ferenc az egész előadás alatt álmo mében mérhetetlen fájdalom kifejezése látszott.
a magasban, a szellő hajlottá ezüstös bárány
dozva ült a helyén. A mikor a függöny utoljára Halkan szólítottam meg, hogy jöjjön haza.
felhők játékán, a gondolatai is messzi járnak,
Megyek . . I megyek, suttogta csönde
lehullott, észrevettem, miképen fojt el egy fáj
eltévednek valahová, a hová ez a fitt epedve dalmas sóhajtást.
sen integetve fejét a sötét épület felé. Amikor
vágyakozhatik. •'
Kivételesen nagyot sétáltunk előadás után. haza érve a platánok alatt a kesémet megszoEgyszer aztán, a szomszédság révén meg
Egy kerülővel megint oda jutottunk a színház rotva bágyadt mosollyal monda':
ismerkedtem vele. Sohár Ferenc hivatalnok va
Bolondokat beszéltem, de ne haragudj érte
gyok szólt. De nem leszek már sokáig-tette hoz, a melynek kapui zárva, ablakai sötétek szólt. Ezzel elváltunk.
voltak.
A
búsongó
ifjn
megállt.
utána jelentős kézmozdulattal. Nincs kedvem
'Három hétig nem láttam. Egyszer azután,
Nézd ez épületet szólt. Feketén, némán
már ehhez, valami más leszek . . . . .
mikor hazajöttem az egész háznép süt, a szoba
Kíváncsi voltam mire készült, érdekelt a marad előttünk- pedig mi szép, szines volt. Most
asszony pedig elmondta, hogy siessek a Rókus
. — korán szomorkodásra" szánkjem!j£r_.A .szobájában ípedig hangtalan és. sötét, o'yan. mint .egy hatal
ba, Sohár Feri meglőtte- magát. Amikor, oda ér
"•''•'iSIK'B&in'B! hogy" bizonyos*' oly^Bsmivél"rög, mas koporsó. Valóban tömérdek* édes álom.'boltem
még élt, az orvos mondta, hogy velem akar
dogságról
szőtt
álom
temetője,
Most
siri
csön
lalkezik, a mi nem a Mnyvelés és a számfejtés
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vén megcáfolva fogják itt látni az elle
nünk ellenségeink áltál emelt vádakat és
hazug rágalmakat és visszatérve hazájuk
ba terjeszteni, fogják azt az igazságot,
hogy bár szegény, elbsgyatott külső és
belső ellenségek által fenyegetett nemzet
es a magyar, de becsülettel megállja a
helyét minden téren és törekszik a jobbra.

berf méltóságról . a közéleti tehehetség- nem ugy szeretik^azájtrka
ról való felfogáa tekintetében. Ezt hirde- a rabló lovagok, de mini munkás tagjai
tik a modernek s ebben látják a hazaá- * nemzetnek. Odakünn mindent a népért,
rulást,abaza kipellengérezését az öregek.! a nemzet ősszeségért történik és semmi
k a s t van, aki igazat mond. És ha'az összesség ellenére — hol vagyunk
sokszőr túloznak is, ami megbocsájiható még mi ettől a világnózlettől ?
gyöngéje a fiatalságnak, a modernek mond-|
Pedig ez a világnézet az igaz hazaják, az igazságot. Tény, hogy szomorú a szeretet Ez a modern magyarok hazamagyar néjpek jelene. Tiz esztendő alatt, szeretote.

máifél millió ember vándorolt ki, tisztarái
azért, mert itt megélni nem tudott. Ake-j
í r v n n i r o A í i r k i T
Az Öregek és a fiatalok.
U J D U H o A b U K .
reset silány, a munkás osztály szükség-!
Alig van ma érdekesebb téma, mint lete minimális s aki nem éhes, az fold-I
- • • * * T '*?* - Mint értesülünk Bárdos.y
a különbség a régi ivásu és a modern éhes. Ipar és kereskedelem alig játsza-I,
Imre, a celldemolki választókerület függetlenségi
lelkű magyarok között. Örvény, áthidal nak szerepet a milliók életében s• a ter-!és
48 as pártjának elnöke ez állásáról lemondani
hatatlan és mind jobban szélesbbedő vá uiőföld nagyobbik fele holtkézi — kötött készül. Ha Bárdossy Imre elnöki állásáról lemond,
'ez
esetben ypló^inH, h n g y « j.r..1 ni 1111,11 , ]
lasztja el a két tábort: túlnan az üregek és nagybirtok. A
•orkobb-líihály-aleliiök-lSBz:
n^'obbitrfele^tJnzlvTseTő^^téMf szegény
— Esküvő Bakonyi József székesfővárosi
elkeseredésével szidja a koros fiatalokat, és nem önálló, a vezető középosztály, a m. kir. államrendőrségi fogalmazó tegnap d. u.
5
órakor
esküdött örök hűséget Kopfensteiner
eminnen a kisebbség, a fiatalok dulakod dzsentry elpusztul; jó élete csak mágnás
Camilla úrhölgynek a szombathelyi székesegy
nak elszántan az igazság és a gúny fegy nak, papnak, gazdag embernek, van. Az házban.
vereivel. Ma még kissebbség, de a hol iskola kevés, egyetem mindössze csak 2
— Kioltok mulatsága. A celldömölki önk.
nap az övék. A tudomány, irodalom, uj- van a 18 és félmillió lakost számláló or- ttohóueejjkl^jzatj
=
a"TGrílK
szálloda kertjében folyt le, ugy anya
ságirás. a müvéBzet _fí_r-^'ik.° ° fjanri- mS^yteS^T^z^gyWsfSAlfJü^
nagyobbik gilag, mint erköIesJeg igen szépen sikerült A
álTs~éÍet minden terén folyik ma a harc fele a jogi pályára özönlik, mert hivatal tűzoltó eg\esülétnek mintegy 400 korona tiszta
8 elismert vezérek jelszavait hangoztatják ból meg perből lehet a legjobbali meg haszna maradt a mulatságból.
mind a két táborban a vezetettek.
— Babona árak. Legutóbbi hetipiacunkon
élni Magyarországon. Ahová szemünk fora gabona ár.ik a következők voltak: 13 20, buza
Az öregek leghevesebben az uj kül-;dul a kultúra éa • közigazgatás, a keres rozs 9, árpa 7, zab 7 korona 50 klgrammoukint,
föld magyarjait szidják. Nap nap után, let és kínálat terén, mindenütt gonosz tö
— Dr.fiéflaLajos és Loránth Gyala ünnepe.
szóban és írásban zengig a kesergő pa kéletlenségeket látunk.
Nem is annyira a ket férfiúé, mint inkább Cell
Vájjon ki tesz nagyobb szolgálatot a dömölk város ünnepe volt a mult vasárnap. Köznaszt az idegent járt hazánkfiairól, akik
pilyán 25, évet eltölteni közmigjtn'ékezésre, és
hazatérve sok mindent rossznak, alkalmat- beteg hazának: az, aki lehazudja a be- hála az Égnek! — jó egészségben azt megérni,
lannak, csúnyának találnak és ebből nem tegséget, vagy aki világgá kiáltja és or nem kis dolog. Meg is látszott az egész városon,
hojy annak minden lakója együtt ünnepelt az
is csinálnak titkot. Hanem kiállnak a fo- voslást sürget? ünnepeltekkel. Már kora reggel raozsárdurrogatás
rnmra és beleharsogják a fülekbe, hogy |
A harc, amelyet öregek és fiatalok jelezte, hogy ritka üinepe van a városnak. 9óra
irtóztató hazugságokkal van megfertőz-, vivnak, nem uj. Minden reformátió bün, tájban a városháza tan icstennében gyülekeztek
a képviselőtestületi ta?ok. küldöttségek és a lisztetve közéletünk minden institúciója, aj sőt hazaárulás volt egy ideig. A régit talgófc jó része, köztük dr. Maróthy László volt
törvénykönyv, az iskola, a politika, tudo-'mindig leveri az uj. Igy lessz most is.
orszgy. képviseló,'Mezidrahszky dr. várm főorvos.
mány, irodalom, hogy a népek versenyéNézzünk széjjel a világban és lássuk I ? '
' c s vas'vári járásorvos, a járás jegyzői
ben folyton vereséget szenvedünk, hogy! meg,
boldogulnak a külső népek
feflO ó ^ o z s t S i s ^
szegényedünk, pusztuluuk uraink bűnei jobban. Lássuk meg, hogy odakünn az i rangszó között vonultak az ünnepeltek nagy sofolytán és a külföldön nem tisztelnek idők változásával a közéletből elpusztult líÜ?, - - ^ f* "Pátaigi. plébániatemplomba.
,
_ , .
.
,
,,
_
|• . ,
, .
1 ünnepi misere. A mise vegén a miséző Gacser
bennünket ugy, mint annak előtte. Hogy | minden régi, ami káros és nagyra nőt \ K. József plébános magasszirnyatásu beszédet
pénz. rang és tehetségtelenség uralkod ininden uj, ami üdvös. Lássuk meg, hogy mondott, melybe gyönyörűen, szép hasonlatokkal
szőtte bele az ünnep jelentősegét és a két ünne
nak nálunk. Hogy változzunk meg, mert odakünn a vezető osztályok minden igye pelt által betöltött állások fontosságát, a község
gyalázatos viszonyok között élűnk, elva kezetüket arra forditják, hogy érdekeiket
annak lakosaira nézve. Majd a mise után a
án órHahoi1
«,«,.„„t„„„Ai
-i
Í városháza tanácstermibe vonóit az ünneplő kögyunk maradva száz esztendővel az em- aa nnép
érdekeivel egyeztessék össze én sönség, hol Szalay János városbíró megnyitotta
á
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a^diszeyülésUatírö».Takách Márton fÓMOlgaliíióa.Jlnhepittekért, mely
nek tagjai voltak Göttmann Bódog vezetése alatt
Kelemen Tivadar, Woiss Kálmán, dr. Király. Já
nos és dr. Markovics. Az ünnepeltek belépőiékor
dörgő éljenzés hangzott fel, mely alig akart csil
lapulni. Végre dnkai Takách Márton tőszolgabiró
nagy nehezen szóhoz jntván, járása nevében üd
vözli a két ünnepeltet. Dr. Porkoláb Mihály iga
zán remek beszédben üdvözölte őket a város és

amWőaáleptem az ágyhoz, Sohár . végre az én bokrétám kerüit a kezébe. ElFeri odavont magához és könyörgő hangon el-' olvasta a névjegyet: Sohir Ferenc.
mondta a maga tragédiáját.
Nem is ismerem, szólt. Ebből adok. S ak
Senki sem tudta, hogy miért öltem meg kor ott a szemem láttára-, vadállatok módjára
magamat. Neked elmondom. A Bzivem szakad szaggatták szét az én édes bokrétámat idegenek.
meg. Szerettem egy leányt, színésznőt, te sejted, j Neki magának egy szál sem jutott belőle, mert
hogy kit Két éve már minden gondolatom az I ami megmaradt azt a fold™ Hnhtnk, a finrract
övé vflit.A legnagyobb uélkülüzéUék es lemon- kőzze. Hz a jelenet sokat, mindent megmagyará- lelket éljenzés kisérte. Ezután dr. Mezidrabszky
várm főorvos a vármegyei orvosok nevében, majd
dások árán mentem a szinházba, hogy beszél-1
nekem.
dr. Géflnt, majd Sokoray Elek, a vármegyei jegyhessek vele. Erre legjobb módnak godoitam, hogy
. Megtudtam ebből, megértettem, hogy ami zóegylet érdemes alelnök, a járás jegyzői kará
virágot nyújtsak fel neki ugy, mint mások is te rám várhat, az csak boldogtalanság. Fölismer nak nevében üdvözölte Loranthot mint ritka-jel
síik. Egy fél évi nyomorgás után összehoztam tem az én nevetséges őrült voltomat, de nem lemű, példás és munkás életű kartársat, átnyúj
az árát. A szép bokrétára ráakasztottam a név éreztem magamat elég erősnek, hogy a lemon totta a jegyzőikar ajándékát egy dupla ezŰBt tin
tatartót egy ezüst tolózárral, benne ezüst tollal.
jegyemet és ugy adták föl ..neki a zenekarból. dás kínját egy sgégz életen keresztül hordozzam Ezután Takách főszolgabíró felolvasta dr. R*dó
Fölvonás után meg siettem fal a szinpadra.hngy r t tettem, amit tettem. Lehet, hogy bolond Gyula vmegyei főjegyző leve ét. melyben Bulyos
bemutatkozzam neki. öltözője előtt, amelybe épp voltam s ezzel mir nem töródom. Igy, lásd most elfoglaltságával menti a távolmaradásit, egyben
akkor hordták be a virágot, közöttük az én bok-j szépen meghalok, sz ő nevével az ajkamon . . . ngy a maga, valamint jelenleg mint az alispánt
helyettesítő tisztviselő — a vármegye nevében
rctáma^is, aok ember állott. Én meg megálltam,hallom az ö dalát: Óh mily bolió valék . . .
üdvözli a jubilánsokat- Majd indítványozza a fő
távolabb. Nem tudtam közelebb jutni hozzá. A
szegény fiu hátrahanyatlott a kórházi szolgabíró, hogy az elhangzott ünnepi beszédek
körülállók üdvözölték, bókoltak neki és egy szál agyon — meghalt.
a diszgyülés jegyzőkönyvébe felvétessenek, végül
virágot kértek.
a gyűlést bezárta. A diszgyülés után a két ün
nepelt-.meghatva, könny|k'közotl "köszönte meg
—- Mindjárt, 'mindjárt — monda ő. j)e meg
a nem várt, nem reihélf kitüntetéseket. — Dél
JodI-«eznem Jiogy melyikből Tdhttok*
•
után V 2 órakor a Szarvas-vendéglőben 110 te
Sorra vette a bokrétát, „z is, ez is becses
rítékű bankét volt, melyre az ebédutáni vonattal
a vidékről is Számosan rándultak be. A harma
volt neki, az egyiket egy herceg adta, a másidik fogásnál dukai Takách Márton főszolgabíró
—kaL^jy_gr.if, a haroiabikat egy bankár. Mind is
szólalt fel először. Újból Bzép beszéddel adózott
;kat

z o t t
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v
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számában közli a L'IHustmagunk részéről is a legőszintébben kívánjuk ration 1848 iki képét, amely a tenger fölött a
— •agyar Ottkea. Tisztelt olvasóink be
két derék jubilánsnak: ad multos anno»! Ugy levegőben két repülőgépet tüntet fel.A szöveg
halljuk, hogy esti 7 óráig tartott az ünnepi tü- ben közölve van a repülőgép leírása és ebből cses figyelmébe ajánljuk a Budapesten VIII.
tüzéa, melynek bevét csak fokozta Sárközi Oéza megtudjuk, hogy 60 méter hosszú és 10 mé Föhercegh Sándor utca 30 sz. alatt levő Magyar
zenekarának tüzes játéka. Azt is mondják, hogy ter széles szárnyai selyemből vannak és hogy
néhányan a Szarvasból ünnepi vendéglői körme- a hajtógépet azénnel fűtik Hensonról akkor épen Otthont Mérsékelt árban (már 3 kor.-tól feljebb)
netett tartottak Celldömölkön, melynek csak a annyit irtak a lapok, mint ma Blériótról és Zep teljes ellátást, külön bejáru, szépen butorozett
késői, illetve korai órák vetettek véget
pelinről, vagy Wrightről és külnösen az En- szobákat lehet ott bérelni. Csoportos jelentke
— Váíáráthelyezél. A kereskedelmi minister ciclopédie britanníqne közölt róla sokat.
zőknek, utazóknak, turistáknak, hiratalnokoknak,
megengedte Tűrje községben minden év február
— le köpködjünk. Magyarországon éven tanároknak stb. megfelelő kedvezmény. Vilany' 24. április 24, július 24, és szeptember 29-ére
eső országos vásárok, amennyiben e határnapok ként 75 ezer ember hal meg tüdóvészben. A ttt- világitás. Tükrösszekrények
valamelyike vasárnapra vsgy ünnepnapra esnék, dővéBz ngy terjed, hogy a lUdővészes ember kö
ezentúl állandóan a határnapokat közvetlenül kö petében millió és millió bacilns lévén ha valaki,
aki tudóvészben szenved, vagy az utcán a vagy
vető hétköznapokon tartassanak meg.
á szobában, műhelyben a földre küpköd, a kö— A gozgéikezelok éi kaiáifitfik legköi
pet ntt megszárad, a baeilusok-felk-avartuluak -a
C S A R N O K .
letjDliiepesIto vizsgái Sopronban szeptember hó levegőbe és as egészséges emberek belélegzlk
5.. napján d e. 9 órakor a Sopron városi villany asokat. A bacilusok a tüdőben elszaporoduak és
telepen fognak megtartatni. A kellően felszerelt as illető ugyancsak tüdővészbe esik. Nem lehet
-vizsgálati kérvények a m. kir. iparfelügyelőség elég gyakran hangoztatni: ne köpködjünk a
Krónika.
hes küldendők. Szentgyörgy-utca 20.
íöldre.
Minden tájáról a válágnak
— Athletikai verseny. Celldömölki tanuló-lfju
— Pénzbőség a külföldi pénzpiacokon. A
sag ma d. u. 4 őrakor a vásár téren Athletikai
Hozzánk röpít ni ist a vonat
versenyt rendez, melynek soirendje a következő: külföldről olyan hírek él kéznek, bogy a tózsdé.OjTMt^rafeazort,
százat
kM;Mhetet!ejn^
8T)asonló nagy tudósokat.
Gynli, Géfin Lajos, Ländler Jenő, Steiner Jenő ooseg van. Sajnos, hazánkban nem olyan rózsá
Egy hétig itt lessnek közöttünk.
2. előfutam : Ihász Antal, Mustos József, Neuhau- sak az állapotok. Egészen bizonyos, hogy gszLess cécó és less dáridó,
ser Andor, N'euhanser Károly ; II. Magasugrás dáínk zsebében pénzbőség nem dul, sőt még bi
Go dring Gyula, Ländler Jenő, Mustos József, zonyosabb, hogy a rossz termés folytán nyomMegtapasztalnak nálunk mindent,
Verbóci Frigyes ; III. 100 yardos síkfutás döntő maBztó gondokkal .küzdenek. A legtöbb gazda
A mit orvosnak tudni jó.
ugy
igyekszik
helyzetén
segíteni,
hogy
hosszú
le
IV. Távugrás : Ländler Jenő, Steiner Jenő, Weisz
István; V Magasugrás dobog iról : Géfin Lajos, járain, törlesztéséé jelzálog ; kölcsönt vesz fel,
Itt-ott egy kis tanácskozás lesz,
Goldring Gyula, Ländler Jenő. Mustos József amelynek alig érezhető kamatja van és ezen
Legfőképpen gyakorlati.
Neuhauser Andor, Neuhauser Károly, Scheiher bénzböl késziti elő a jövő évi gazdálkodást. Tör
Demonstrálják, hogy kell az embert
Ferenc ; VI. 3X50 m. staféta: A) cs. Weisz Béla lesztéséé jelzálogkölcsönök gyors és előnyös le
Neuhauser Andor, Goldring Gyula ; B) cs. Neu- bonyolítására elsőrendű forrás: az ingatlan és
Gulyás hnssá aprítani.
liauser Károly, Géfin Lajos Mustos József ; C) 1 Jelzálog-Porgalmi-Intézet, (tulajdonos Gurré FeHogy kell kivenni a veséjét,
cs. 8teíner Jenő, Bcheiber Ferenc.Landler Jenő; rent) Bpest, VI, Vácí-körut 3'J. Tehát gazdáink
A máját és a vakbelét, '
VII. Sulydobás : Goldrlng Gyula, Ihász Antal, bizalommal fordulhatnak e 20 év óta fennálló
Hogy kell a lábát amputálni
Lendvai Gyula, Szálai Géza ; VIII. 3000 m. sík intézethez, ahol a pénzkölcsönügy folyamatba té
8 kezelni beteg tüdejét
futás ; Géfin Lajos, Ländler Jenő, Mustos József, telére vonatkozó felvilágosítást — lapunkra való
Szálai Géza, Weisz István. Utána két kombinált hivatkozás esetében — készséggel és díjtalanul
megadják.
Hogy kell szérummal oltogatni,
footbali csapat mérkőzése.
— A jó isméi éi roiiz termi!, A fóídmiEs az agyát lékelni meg,
—
A
Ityal
Orfeum
megnyité
előadása
tel
velési miniszter a minap még az eddiginél is
Hogy kell a gyomrát gyömöszölni,
zsúfolt ház előtt, a legnagyobb sikerek
rosszabbat jelentett a búzatermésről. Még 34 jesen
Ha elreatűitek a belek.
hangulatában folyt le, annak bizonysa
millió métermázsa se leasz, hanem csak 33 és lelkes
bogy a közönség szinte .türelmetlenül várta
Vén testbe, elfáradt tagokba,
egy fél. Ellenben valamennyi többi gabona ne gául,
már kedves szórakozóhelyének- megnyitását. A
Hogy plántálni uj erőt
műből igen jó termésünk lesz. Több lesz mind gyönyöréén
átalakított
és
virágdíszben
pompázó
egyikből, mint amennyi tavaly volt. A magyará
Hogy kell a csipeszt belerakni
riadó tapsok kisérték a színpad pom
zatot a múltkori jelentésből lebst venni. Abból nézőtérről
A sebbe a varrás előtt
pás
produkcióit.
A
palkovuik
előtt
c.
idegrázóan
ugyanis kitűnt, bogy az ősszel búzával bevetett izgalmas orosz dráma valósággal lázba ejtette a
területnek egy jelentékeny részéről már tavasz- közönséget harsogó kacagásba fnladtak a Szal
De mit nekünk sok tarka műtét,
szal tudták a gazdák, hogy elvetélt. Ezt a terü
és a Prohászka találmánya vidám bo
Mely könnyű gyógyulást keres,
letet átszántották és bevetették rozszsal, vagy maözvegy
hóságai,
a
Cigányország
gyönyörű
melódiáit
pe
Gyógyítsák meg a mi bajunkat.
árpával. Igy lett a tavalyinál több az árpa és a dig a számtalan ismétlés során pedig már együtt
rozs s a tavalyinál kevesebb a buza. Amiből az dúdolták a szereplőkkel- Szenzációs sikerük volt
Amely immár évtizedes.
látszik, hogy a rosss búzatermés tulajdonképpen Keleti Juliska éa Solti Hermina uj kupiéinak,
Legyen nálunk mindegyik abban
nem is olyan rossz. Mert egyrészt ami termett, tomboló tetszés kiiérte Varjas Antal cigány zsna
Tapasztalt, bölcs tanácsadó,
•I^^gi-^trruntc^'ríz^átílteb
-^um-eHniitfajfa,
fellgWBtags^^
^SSKLUT.
szerű zeneszerző legfülbemászóbb melódiája
— Zsebrák, miként gyógyítható 1 ?
műben kaptak kárpótlást Indokolatlan tehát a mély hatást keltettek a Vénuszleányok művéssi
FtnS.
rettenetes búzaár, mely már 7-8 koronával ma- alakjai is. Elsőrangú külföldi attrakciók, ezak
" gasabb* a nyílt vámterületek áránál. Hogy ez az között a végtelenül groteszk Arrás-kettös egé
ár mennyire mesterséges, azt könnyű belátni. Tes szíti ki a szinte kápráztatóan gazdag műsort,
sék esak megnézni a többi gabonauemü árát A amelynek látására a rekkeni meleg ellenére is
rozsot és árpáét, amelyből több van, mint ta tódul a közönség.
valy volt s am")y mégis drágább, mint tavaly.
Vagy tessék megmagyarázni, hogy a kevesebb
— A „magyar nemzet szent tomploms" Bn_1909. KI 93/1 ss ám.
buza címén, mért drágább a hnrgnnya?
dapostea. Nagy arányú muzgalmat kezdett a
.Páduai
Szent
Antalról
Nevezett
Zuglói
Kápol
Árlejtés. Mrdetmóny.
— Egy fia internátus Ismertetése. A város
ligeti fasor kertjeire néző .villa" épületben, a naegyesület" mely a magyar nemzet Szent Antal
A
eelldömülki
kir. járásbíróság hivatal éa
főváros legszebb helyén fekszik Récsey János templomának Budapesten leendő felépítését tűzte
hírneves fiu intemátusa, Bpest VII. Damjanich ki céljául, Hazánkban annvi tisztelője van Szent fogház helyiségeinek fűtéséhez 1910 évre ssttkséglendő körülbelül 76.3 kbmtr. tűzifának szállí
utca 30. Különös előnye ezen internátusnak, hogy Antalnak, oly sokan fordulnak bizalommal a -'
közelében több középiskola van. A növendékek nagy azenthes, hogy szinte e nagy tisztelet tása iránt as ériejtést ezennel elrendelem,
mindig állandó felügyelet és ellenőrzés alatt van mellett hiányzott a.tiszteletére felajánlott teplohi. ennek megtartására határidőül /pop évi sutpt
10 irájdt
nak. Szaktanárok minden tantárgyból a növen A legtöbb állam katolikusai építettek már .temp ki lp (liieniiltriO napjának d. r.
dékeknek leckéiket megmagyarázzák, kikérdazik lomot fővárosukban Szent Antal tiszteletére s ezen kir. járásbíróság hivatalos helyiségébe ki
azonkívül
Páduában
a
hires
Szent
Antal
bazili
tűzöm.
s nekik szabad idejük hasznos fölhasználására
útmutatást adnak. As internátnsban ezenkívül a kában is egy-egy kápolnát a külömböző államok
Felhivatnak mindazok, kik a szükséglendó
növendékek francia, angol és német nyelvben, katolikus híveinek nemzeti adakozásából restau
továbbá zenében, rajzban és festésben nyernek ráltatnak, A magyarországi katolikusok adomá famennyiaég szállítására válalkozni óhajtanak, a
fenti
helyen és időben megjelenjenek, hol is as
kiképeztetést. ;A tulajdonos kiváló paedagogus, nyai is ide vándoroltak eddig, azonban az ezen
l£i 20 évén át'főúri és előkelő családok gyerme- pénzből fényesen restaurált kápolna az osztrák arlejtési feltételeket a Tiivatálos órák alatt meg
tekinthetik.
inek nevelését a legjobb sikerrel végezte. Bő nemzet kápolnája nevet viseli.
vebb értesítést ad és prospektust küld : as igaz- j . Méltán megérdemli tehát a támogatást azaz
Kelt Celldömölk, 1909 augusztus 22: •'
gatóság,
eszme, hogy a nagy Szent" Antal tisztelethez
A celldömölki kir. jbiróság.
méltóan a magyar katolikus világ filléreiből,
— Igy régi francia repülőgép. A párisi nemzeti közadakosásból itt az ország fővárosában
BARTHA ELEMÉR kir jbiri.
L'íllustration cimü lap egyik munkatársa érdekes épüljön fel a magyar nemzet Szent Antal temp
fülfedezést tett. Lapjának régi köteteit lapozgatta loma.
—és legnagyobb meglepetésere az 1848 április 8
A mozgalmat megindító .Páduai Szent a i g j i k i M B o U a a i a f f l i
ki Bzámában egy fényképre akadt, amely repü-.
jlőgépet ábrázolt a levegőben. Elolvasta a kép Antalról nevezett Zuglói hapoluaegyesüiet mely
-
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h;pitési iroda.

H i r d e t m é n y .
Celldömölköu a Gönye féle vendég
fogadó haszonbérbe kiadó. Van benne ivó
szoba, étterem, fogadónak 2 szobás lakáa,
istálló, aöntéa azoba, konyha kamara tágas
pince, kuglizó és nyári mulató árnyas kert.
Értekezni lehet

-'

|
|
|
j
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özv. Gönye láaosnéval
a házban.

.

O O O O u O ©
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Tisztelettel van szerencsénk a m. t. épittető közönség b. tervezé
sára hozni, hogy Celldömölkön a Ságl-ulca 9 9 . sz. tlatt (Merkly Kde-féle ház)

Elvállaljuk mindennemű gazdasági épületek és bérházak tudomá
sét a legkényesebb ízlések megfelelőleg a legmodernebb kivitelben;
úgyszintén ezeknek természetben való kivételét, valamint >or*em. ..cek

0

:Á készítendő munkálatok szakszerű é s pontos kivitelééi-' ../. epiészét terén eltöltött hosszas gyakorlatainak kezeskednek, — egyedüli
főtörekvésünk oda fog irányulni, hogy a n. é. épittető U)zön->— « g
k é n y e s e b b igényeinek is megfelelhessünk.

Celldömölkön, a Főtér leg-

0

elkészíté

sét'a legjutányósabb árban.

Kiadó üzlethelyiség.
forgalmasabb helyén, Járásbi-

0

réséé;- és adóhivatal a házban.

0

bérbeadó
Bővebbet.

1

0

. épitesi irodát és Yállalatot léíesiteüíiDk.
építését c s a t o r n á z á s o k , átalakítások é s tatarozás! m u i u á i a - o .
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0
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0
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-A-BtH. épittető közönség szíves pártfogását kérve maiad unk

egy üzlethelységkiváló tiszteletiéi

Szagán János

Borráth

könyvkereskedésében

Testvére*

kőműves mester épitéei vállalkozók

CELLDÖMÖLK.

G
0

Sági-utca.

O ü O O O O

Lohr Mária

«00

ezelőtti Kroahuu

csipke-, vegyüsziitó és kelmefestő
Budapest, VIII.. Baross-utca 85.

jutányos áron vesz fel a kiadóhivatal,

Fiókok i
I V , EskU-nt 6. (KloV , Hanníncad-u. 4.
[üld palota.)
VIII József-kóru. 2.
VI., Andrássy-u. 16.
IX., Calvin-íér 9 sz.
VI., Teréz-köru. 39.
Vidéki megbízások gyorsan és gondosan
teljesíttetnek. : '
''- 5 - a ' Í V J .
:

^

Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank r. t.
áruosztálya Celldömölk
a Magyar kir. államvasutak gépgyárának ugy a

V Á VÜOÍÍ-

Ganz. é s Tsa részv. társ: motorosztályának kerü
leti képviselése é s mintaraktára.
T

' MÍ<» • ^•rj'.ajf •

A Limmeat. Capsici comp.,
a Horgony-Pain-Expeller
—

* • , :.

Fióktelepek: Muraszombaton, Sárváron, Veszprémhén, Csornán.

é s Zalaegerszegen.

f / r í j - -tLM

f i i reginak biionyult h.iziszar, mely mit ' ü k
BT ota legjobb fájdalomesirapítn szőrnek bizonyult

Mindennemű

klMvéjyril, oiúzaal és meghűléseiméi, bedön..................... sóletképpen használva, W M M M H * .

gazdasági

gépek é s szükségleti

cikkek

raktára.

ri -rc)me2tetós. Silány hamisítványok miatt
bevásárláskor óvatosát legyünk ós cs«k olyan öre
t

get

Dombóváron, Sopronban,

fogadjunk . L mely a .HorBoay-Téíegyryal

csomagolva.^ jkra üvegekben
fryogysserésinél, Budapest

Állandó nagy raktár műtrágya, mütakarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs,

• l Richter wíjjstcrlíra iz „Arii, ennlinkn",
Elisabethstrasse "
5 nan.
r- - FP r áágs-iákban an ,.ffisabethstrasae
—
Mindennapi ititkiildia. 7

Ili

kötélnemOek és mindenféle gazdesági cikkekből.
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Saját
iYjiri

GOOOOOOGGGO

érdekében

;f;nso* *

tesüfl

nagykikindai é s zsombolyai c s e r e p e t fogadjon el és utasítson i
• .
H vissza más silány minőségű cserepet, mert |
Q *

csak a B O H N-féle
cserép j u t á n y o s , szép és szakszerű fedőanyag .*.
VTeeséK; aao.in.te.t- és é-xjegr^rzélset- 3E6XXI1.

cserepgyar

Z s o m b o l y a .

Nyomatott a kiadótulajdonos .Ver»e.at^--4fcrv»,omda éa hírlapkiadó-vállalat gyorszajtóján Deveceeben. LÖOtT

