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Egy társadalmi kötelességről. 
- — A Budnpooton megtartott Pa 

kongresszus tanulságait sokféle irányban 
le kell vonnia a társadalomnak. A bün
tető igazságszolgáltatás, valamint általá
ban a gyengébbekkel való elbánás és az 
államnak számos intézménye évszázado
kon át a zsarnokság eszközei voltuk, lié 
gente az állam hatóságai válogatóit kin 
zások közt, — a melyekben az emberi 
kegyetlenség kifogyhatatlan találékonysá
gát bizonyítja, — elpusztították, sőt ár
tatlan családjukkal apró gyermekeikkel 
együtt vadul kiirtották mindazokat, akik 
szembe mertek szállni a zsarnokkal vagy 
a hatalmon lévő eresebbek érdekeivel-

Az emberiség haladásának egyik vi
gasztaló bizonyítékai hogy ezzel szemben 
korunkban az állam' és a társadalom kü
lönböző tereken vállvetve mentó tevé
kenységet végeznek a gyengék és az el
hagyatottak támogatása érdekében. Szá
zakat azok közül, akiket annak előtte kí
nos halálra szántak volna, ma pártfogásba 
vesznek és tisztességes munkásokat ne
velnek belólok. 

A bűncselekmények csökkentésének 
hathatós eszközéül többé nem a bünteté
seknek folytonos szigorítását tartják. Amig 

A protekció. 
Szent protekciói Menyi hived vsn ebben a 

stréber világban! Nincs as a szent világegyetem 
összes keresztény-és pogányvilágáhan, aki ak
kora tiszteletben, de szinte imádáaban részesülne, 
mint te. 

t-jilágrsas mindrn lakója JaJJe^aJgfc 
primitívebb műveltséggel biró népek ugy, mint 
a kultúra legmagasabb fokán állók, feltétlen hó
dolóid kösé tartoznak. 

Hogyne! Hisz nagyon természetes-könynyen 
megérthető, hogyha valami célja van az ember
nek, ha nem is épen feltétlen, de bizonyosan 
hamarább eléri azt, ha őt abban tekintélyes és 
előnyös helyzetben levő egyének támogatják, 
segítik. 

Még a legsötétebb Afrikában is-Iivingstome, 
Magyar László, Oberländer stb. iratai nyomán a 
négerek különböző tárzsei közt ís-uralkodik a 
protekció. 

Ha a gyám-gyám, vagy a terpeszsrecsenek 
telepein vagy faluin akar "valaki' csak átutazni, 
már meg kell a törzsfőnök vsgy „jós' .kegyet, 

emberek laknak töldünkün, a bűncselek
ményeket sohasem fogjuk u ŷun kiirtani 

eTHtözUK, nniüj cinteT~ueIiii 
csak az emberisé,' szenvedéseit ésTriyo-
morát, hanem a büuci-eiekniények számát 
is hathatósan csökkenteni lehet. 

Ide tartozik egyebek közt a legszé
lesebb értelemben vett megelőzésnek szo
ciálpolitikai szempontból oiy nagy jelen 
tőségtt egész munka köri- és ebből, ami 
bennünket ezúttal különösen foglalkoztat, 
a kedvezőtlen helyzetben levő elhagya
tott társadalmi osztályok közül tíz állandó 
erkölcsi veszedelemben élőknek párfo
gásba vétele. 

összességét ennek a pártfogó tevé 
kenységnek „patronage'-nak nevezzük 
mindaddig, mig e munka megjelölésére 
általánosan elfogadott jó magyar kifeje
zést nem találunk. Ide—tartozik tehát a 
legszélesebb értelemben vett gyermekvé
delem, as elhagyatott árva, büntetésüket 
töltő szülőktől származó stb., vagy veszé
lyeztett környezetben élő, fiatalkorúak 
védelme, továbbá a javító és letartóztató 
intézektekböl elbocsájtottak támogatása. 
Ezt a munkát nemcsak abbéi a szempont
ból kötelességünk méltányolni, mint a jó
tékonyságnak annyi más terén végzett 

szintén nemes munkáját, pl., a kereset
képtelen aggok támogatását. 

Igazi jelcutóségD -abbtnt TAH, ~hogy-
használható erőket ment -meg a nemzet 
gazdasági ereje számára, továbbá, hogy 
megóvja az egész társadalmat, mindnyá
junkat, — mert hisz valamennyiünk el-
leu elkövethető a bűncselekmények egész 

paplpkmőriyak-
kel szemben. 

A javító nevelésnek és a szabadság
vesztés büntetésnek főcélja korunkban, 
hogy az illetőt társadalmilag használha
tóvá tegyék, olyképpen átalakítsák, hogy 
tisztességes munkával önmaga tartsa fenn 
magát. Amint Hercegh Perencaz „A Ki
vándorló" cimü müvében költői intuíció
val jellemzi, a munka utján kell az ille
tővel megismertetni a benne rejlő legna
gyobb értéket, az ember munkaerejét s 
az által felidézni azt az átváltoztatást, 
amelyet korábban csak az erkölcsi okta
tástól vártak. A helyi kiválasztás, a meg
felelő egyénnek kiszemelése, az igazán 
méltányolást igénylő esetekben alkalma
zott segély, as inkább szerencsétleneknek, 
mint bűnösöknek munkához juttatása lesz
nek itt a megfelelő eszközök. 

Aki ezekkel a dolgokkal foglalkozik, 
tudja, kivált a tél beáltával, hány tucat 

protekcióját valami nekik tetszős ajándékkal 
nyerni, különben nem hogy az átkelést megen 
gednók, de szokásuk szeri nt még kanni báli_ ter
mészetükét is kielégítik, mert az a la iF igys i e^^^ 

ványosodott, hogy a kedves török urak egy 
csepp lelkiismeretet sem csináltak abból, hogy 
kit és mit protezsáljanak, csak a kérelmes adjon 
nekik pár erszény pénzzel többet. A személy, 
vagy as Ugy nekik tökéletesen mindegy volt, 
amit Apaffy, Báldi Pál, Török Bálnt, Thököly és 
több magyarországi főúr esetei eléggé bizonyi-

rüen leütik és megessik. 
A fcösépssázadbam annyira el volt terjedve 

a kalózkodás némely tengereken, hogy as ott 
körül lakék, akiknek hajéi kereskedés, vagy 
más célból arra jártak, formális adót fisettek 
érte a rablófőnököknek. 8 céljukat el is érték, 
mert cédulájuk eltmutatásával, mit . a főnöktől 
kaptak, a kalőzoSat kibékítették. Azok nem1 bán- [tanaiV-
tották sem őket, sem vagyonukat, mert védte 
őket a kalózvezér protekciója. Roberts Barbe-
lemi kalózkirály története is igazolja ezt-

Qörögországban|a mult századik grasszált sz 
a divat s még a kormányok is izemet hunytak 
neki. 

A siralmas emlékű törökvilág idejéből 
tudva van, hogy Magyarországon és Erdélyben 
mert akkor külön ország volt mindenik, egyiknek 
a német, másiknak a török parancsolt és prote-
sselta is őket; ámbár krónikáink tanúsítják, hogy 
védelmüktől jobban féltek, mint as ellenségüktől, 
mert as a legkegyetlenebb sarcolás és foszto
gatás is volt mindig mennyi ajándék és pénsbeli 
áldozat szerelhette meg különösen a éTvan"(a" 

főmufti, főtolmics. nagyvezér stb. befolyásos 
török urak) protekcióját, hogy valaki a szultán 
elé juthasson. 

1350 ben III. Eduárd angol király Saliabury 
grófnénak elejtett harisnyakótőjét egy bálban 
felvette és ezen szavakkal: .honni sóit, qui maly 
pense* (becstelen, aki rosszat gondol felőle) 
nyújtotta át és hogy annál nagyobb tekintélyt 
adjon tettének .térd-szalag'-rendst alapított, 
amely csakis 25 tagot számlálhat s Angolhonban 
ma ia igen magas kitüntetés sz. 

Hát ez nem protekció? 
Másnak, aki nem király, derogált volna 

— pláné egy fényes bálban — egy nő harisnya-
kötőjét mutogatni. 

De hát ,quod licet Jovi. non licst bovi" 
neki jóláliott, mert hatalma' volt kitüntetésnek 
imnosltem. ~= - . -.. 
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az országnak 
tollát soha-

békére, nyugalomra van utalva és egye
düli kívánsága, hogy munkájának gyü-

flatalkoru keres munkát é s ha hirtelenrmélylyet biztositva volna 
nam talál, hányan követnek el nyomorból, válság nélküli állapit*, 
éhségből bűncselekményt. Dolgozni akar- sem stagnálna az ipar, k 

keresik is rá az nlknl-j g a zd.aság, amelyei; különben ámugy i * legyen oly kínos ós bizonytalan, mint 
önge lábon állanak nálunk. ! volt eddig. 

kereskedelem és mölcsét is lássa, hogy inegéihetése ne 

nának, tudnának, 
niat, mégse kapnak foglalkozást. Elsősor
ban ezeken, valamint az iutézctekből sza
badult olyan egyéneken kellsegiteni, akik 
önként is erős elhatározással a munka 
útjára akarnak rátérni 

Ha a társadalom elzárkózik előlük, 
nincs kétség, bűncselekményt fognak el
követni már csak a mindennapi megélhe
tés szempontjából is. Ezért kell minden
kinek támogatui a „Patromige" egyesü
leteket. 

Nem politikai nézetek ezek, bánéin] 
szorosan, vett fonlos gazdasági kérdések, 
amelyek azonban a mostani politikai vi
szonyok kiuajrásui. 

Ebből kifolyólag az következik, hogy 
olyan politikának kellene érvényesülni, 
mely teljes összhangzásban áil az ország gaz 
das.lgi viszonyaival és arr.i bénilólag so
hasem hat. Hogy miféle politikával lehet
séges ez. azt eldönteni nem a. mi hivata

liunk. Mi egyszerűen es.ilc azok t a tanul; 
•Ságokat látjuk, a melyeket a mostanival-

Ú J D O N S Á G O K . 

A mostani politakai helyzet követ
keztében beköszöntőit minden- téren az, 
amit minden áron el akartunk kerülni: a 
minden előrehaladási mej 
sebb bizojiytalau-á&r 

;á!ló legtelje-

A politikai., szópsövek egyszerre el
némultak. Még néhány héttel ezelőtt kí
nos tapogatózásokba burkolt jóslásokba 
bocsátkoztál; ; uia már ezt sem teszik. 
Ma már teljeseu bizonyos a legteljesebb 
bizonytalanság és tehát hallgatnak ök is, 
a közvéleménnyel együtt ök is várakozó 
álláspontra helyezkednek. .1 politikai bi
zonytalanság pedig teljes súlyával fekszik 
rá az iparra, kereskedelemre, gazdaságra 
és vállalkozásra s azok fejlődésére, elő 
rehaladósára bilincseket rak. 

Mérhetetlen károkat jelent ez a bi-
zonytulan helyzet és minél hosszabb ideig 
fog tartani, annál bizonyosabban elősegíti 
az ország pusztulását. 

Hiszen szó sínes róla, helyén és rend 
jén van, hogy különféle politikai áramla
tok akarják az ország sorsát irányitaui 
é s mindenki a maga politikai elveinek 
célszerűségét és eredményrevezetését hi
szi és hirdeti, ám nem helyes, hogy nem 
tudnak olyan összműködést kitejteni, a 

rjag felszínre dobolt e.s azokból okulva 
kell, hogy a jövendő, gazdaságilag érté 

(ke* politikának eléikeziét hunjozlassuk. 
Hiszen néhány . v óla általános pa

naszokkal vun tele az ország. Kereske
dők, iparosuk, földbirtokosok, hívataliio-

Irtrk -t^iy^uiiiuill [iiiiini zl:odriak. Bjjg ti 11111 ív. 

Október hatodikán. 
Nincsen 0'j-i.it drága földje 
A ba álluk, 
Melyet ugy megszülteit vóu'a 
Honh biiuat ; 
Mint :.zt, oti -,i marosaién'i 
Kit haláron, 
Hol liiu-szt gyászol álmát 
Az aradi tizfiili.io.u.' 

—iVOiiiom nap . . 
Ujászba vonva, 
A l.ol az a szörnyű éjjel 
Rójak omia I 
l>« bel&le piioí hajnal 
Kény e láuiadt I 
S-ab.nlíá ¡1. dicsősége 
A letipott szent hazának! 

Tiiiiaz í%b»l 1 
Nem, hanem a magyar nemzet 
Hű szivt búi : 
Oda megy' nm u hátának 
.Fia, I. nya ; 
S leborul a thenbárom 
Vé.-'ui.uuak .-irialaiara I . • . 

Egy inát nioi.'d az egész hon, 
Őket á dja. 
Hogy haláluk lényt inas.-tuti 
íszent hazánkra; 
S kérve Istent, hogy a dicsők 
Uiiufiija 
Legyen a jog és. szabadság 
Űrök fénylő Gulgot ja I 

Illyés Bálint. 
—- Október 6. Ismét ilt van a niagjar nem

zett ölök gyásznapja : október hatodika. Halvau 
éve lesi szerdán, hogy a magyar nemzet lég

iiéin tudjak elviselni a léttel való- küz
delmet, egyformán nem b.rjál; ki a már 
évek. éta dulé drágaságot. 

A nehéz megélhetést pedig míiídtn 
deukor a politikai válságok okozták. Jog 
gal lehet teliát arról elmélkedni, hogy mi 
lesz most, mikor annyi súlyos-és hosszan 
tartó válság után kezdődik egy ujabb 
válság ? • -

Erről az oldalról bíráljuk mi a poli
tikai válságot ós nein maga a politika az, 
a mely bennünket érdekel, liauetu a meg
változott súlyos viszonyok. 

Nyakig úsztunk eddig.is a drágaság
ban és egyébb jóban.- Epén elég volt. [jobbjait az osztrák hoaér uralom bitófan juttatta. 
Abból neui kér bizony többet senkisem.1 * nenuet hősei, veitauu halalt szenvedtek ha-
, , . . . • •-, • |zank szabadságáért. Az ő gyászos halálukból la-
Akáriiiiuó poliuka érveuyesüles jón is, k a d t a m a g j a l ? I l e m m tzabads.ga. Emlékezzünk 
mellékes. Az általános közóhaj az, minél meg ok ób.-r hatodikon a mártír halait szeuve-
előbb kievezni e válságból és miuél 
előbb megszüntetni azokat a bajokat, 
amelyek kezdenek immár elviselhetet-

X franciák 
SÍTHé^bírr^Wlisgyr m°e?fsf retenet csal 

nem törpére saabták a testét. Idevágó az a 
bonmot, hogy a titkárjának, tki a háta mögött 
állott, egy könyvtárban a a magasan levő polc
ról császára által el nem ért könyvet levette a 
ezen azokkal adta át: .Leveszem én tíire, én 
nagyobb vagyok" azt felelte: .Nem nagyobb 
•csak hosszabb" hánynak volt prote tori! 

dcit hó.-ökiói. Méltók ők arra, hogy a nemzet 
örök emlékében éljenek. 

— Villamos világítás a vasnton. A ceiidö-
ni lki vasút ádomasoii a villamos világítás ked-

lenné válni. Magával a politikával törőd v *'. l e kezdetét. Eiuttal meg kevés azaniu 
. , , , , , l:::u»u écett, e hó 10-ig azonban az összes lám-

jenek a politikusok, a dolgozó ország p a i < £ f ^ u e k szerelve. 
— Bélyeg tolvajok. Szombat virradóra eddig 

uueg jamareWiM-ii.tej^ behatollak 
tsz»gáí^.mos~*l^yv^éreBl;é3ö üzletébe éa onnét 
70 korona értékben béljegeget, váltót, készpénzt 
es szivart loptak el. A tetteseknek ama bizonyos 
bottal Uii a nyomát csendőrség és rendőrség. A 
betörök alaposan kikémlelhették az éjjeli rendőri 
fölügyeletet. 

^éaTverét. Jeromost kiráíylyá tette, roko 
naiból főhercegeket csinált, ismeréseit, jó bará 
tait ha katonák voltak, tábornoknak nevezte ki, 
a ha egyszerű polgárok voltak, fóhivatalokba 
helyezie és mindeniket nagy'beloyass.il és va 
gyennal látta el. 

Szerette a művészeket ia, szokat ia prote
zsálta' kivált ha Aphrodité utódjai voltak termé
szetesen, ha ahhoz basoalitottak ia. 

Egyszóval temérdek protekciót gyakorolt ó 
mindenféle, de .Undank iat der Welt Lohn.l 
Ilikor Szent-Ilonán jutott és ott meg is halt, 
egykori kegyeietjei bizonyosan-ba csak titokban 
aem könnyet aem, hullattak utána sokat. 

•:1 Hegy minálunk van e protekció? Járunk-e 
-*ntViiá"s kéresaek-e azi? «•'•- 7 

Hit természetesen van a épen ugy járunk 
utáan a keressük, mini m.is. 

munka az, ha protekció nélkül akar valaki 
vatalt, .rangot vagy más kitüntetéat nyerni. 

Azt mondják és lehet ia -valami igazuk 
benne-hogy háládatosabb munka egy zsák lencse 
közül egy véka bekevert mákot kiszedni, mint 
protekció nélkül valamire pályázni. 

A mákok csak kiszedheti valamikor az 
emberbe protekció nélkül soha vagy igen rit-
kán ér célt valaki. 

Ezért áldoi is a protekció oltárán minden 
ember, mert a protekció a világ. kezdete óta, 
ma és ezután ia a mindennapi kenyerét adta, 
adja és fogja adni az emberiségnek. 

Az alkotmány. 
Alkotmányod utolsó foszlányát, 
Le akarnák tépnie nemzetem. 
Ócska rongyként a szemétre hánynák. 
Légy egészen pöre meztelen. 
De mit ér majd későn háborognod. 
Ha soká {elejted célodat. : ... ... . .„„, . . . 
S foltozd csuk, a mi b rongy ollóit, 
8 nem készítet uj páncélodat. 

— Ataiaiztráter. KlarTl Mihály celldömölki 
születésű zalaegerszegi káplánt a megyéspüspök 
a ineszleni plébániára adminiatrátoruak rendel-. 
re-lítr 

— Papírgyár Sárváron. A szomszédos Sár
vár maholnap egész gyárváros lesz. Legújabban 
egj' szövetkezet papírgyár felállítását tervezi Sár-
vaion. Vájjon mikor jut már Cehdóiuolkuek is 

— Ivari zivatar Szeptember hé végén va
lósággal nyári időjárás járt vidékünkön. Kedden 
délután eiós villámlés és dörgés volt, mely után 
eső következeit. 

— Gabonaárak piaennkoa. Buza 12 80, rozs 
8.80, árpa 6.80, zab 6.80 korona, 60 klgmmkint. 

A gyümölcsfák altetése, gondozása, de 
különösen a vertetü eredményes irtása tárgyában, 
Göttuienn Bódog faiskola felügyelő ma (október 
3 áii) délután négyórakor, a varosháza tanácster
mében felolvasást tart. — Kéri a gyümölcskert 
tulajdonosokat, ezen felolvasáson már saját ér
dekükben ia megjelenni. 

— Hirdetmény. Értesítjük a t. c közönséget 
miszerint a vasúti kocáikban éa állomási helyi! 
Bégekben talált tárgyak elárverezését a vasat; 

http://j-i.it
http://beloyass.il
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üzletszabályzat 38 §-nak határozmányai értelmében 
Celldömölk állomáaon f. év október hó 7-én dél
után 2 órára tűztük ki. Az Uzletvez ó 

— .Október első napján* . . Pár nap még 
mindössze és a hideg-rideg nagy kaszűrnyák újra 
megtelnek a napsütéses parasztfiúkkal. A nóta 
ugyan csak az egyéves önkéntesekre illik szósze-
rint, ped-g aligha azokra készült, mert csak azok
nak kell elspjen berukkolniok. A há:om éves ko
misz bakák meg a két esztendős honvédek csak 
7-én vonulnak be, mig 5-én a póttartalékosokkal 
telnek meg az év nagyi-észében üresen álló hü
lyék Ezek a rendes fiuk 8 heti kiképzésben ré
szesülnek, s mire uz elsó fagy megjön, vagy az 
első hó leesik, ók már ismét boldogan élvezik a 
szép cibil_ elet örömeit. 

— Üzem megkezdés. A sárvári cukor 
tegnap k-zdte meg üzemét. A gyár részére 
folyik a cukorrépa szállítás. 

— Ki akar vincellér lenni? A tapolcai vin
cellér iskolában 1910 jmiuir4-en egyéves tan
folyam kezdődik, amelyre legalább 10 éves élet-
koit betöltőt', Írni olvasni tu-lo, ép, erős, egész-

grs-5 a giakúiln'.í iiiuuki'ik Végzé-ére^tftalinas 
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már 

testalkatú egyéneket vesznek föi. A fölvett ta
nuló az iskolában igyén lakást és teljes ellátást 
kap s ezért félévi előleges részietekben évi 240 
kir. dijat köteles a vincellér ieko!:n I; fizetni. 
Szegénysorán polgárokat egész vagy lei díjmen
tességgel is feiv.s'iutk. lm meg.-nység'uket ható
ságilag igazolják. Az egykuromis "bélyeggel ellá
tott, sajátkezűié^: irt es a nirt kérvényeko; avin-

ber hó 30-lg kell benyűj ani. 
— Aki Bockelelierrel volekszik. Egyik it

teni kávéházban egy aszialtásasag az amerikai 
milliárdosokról beszélget. Egyik* fölsóhajt : 
- . — Hallatlan. Két milliárdja van ennek a 
Rockefellernek. Micsoda i-zéditő gazdaság. 

A" kávés, aki uz asztaltársaságnál ül meg
vetően vállat von. 

— Az nem is olyan sok Nekem löbb van 
két milliárdnál. 

A társaság tagjai megdöbbenve néztek reá. 
— No Igen. Roekefelleinek van kél milli

árdja, nekem pedig van három billiárdotn. 
— Blériot budapesti fölszállása. MegáUápit-

Lató, hogy meg nem volt olyan szenzációs ese
mény, mely iránt a nagy közönség körében oly 
lázas érdeklődés mutatkozott, mint Blériot-nak 
budapesti fölszállása. Ná.unk a kaszinóban, ká
véházakban sűrűn esik arról kérdés '— fölmegy-e 
a Bléiiot-ot megnézni? S igen sok az, aki Bu
dapestre uturik október 17-en. A 'elszállítás ideje 
is igen jól van megállapítva. Mar a délutáni eset
leg íz.esteli vonallal baza lehet utazni. A ér
deklődés nagysága arra bírt, hogy fólhérésre la
punk lapuim kiadóhivatala a jegyek előre való 
biztosítása erdekében a rendezőségnél -bejelenti, 
kik akarnak városunk és vidékünkről felutazni ? 
Kérjük tebát nekünk tnegirni, milyen jegyekre 
van szükség ? A legolcsóbb tribünjegy ó k , de 
külön ülőhelyek 20 és 10 koronáért is kaphatók. 
Lehet azonban a jegyek biztosítása érdekébeu 
akár egy levelező lapon is a József Kir. Herceg 
Szanatórium Egyesületnek (Budapest, VII., Akác
fa-utca 30 szám) imi, ahonnét a megrendeltje 
gyeket utánvéttel küldik meg az esetben, ha a 
jegyek árát előre utalványon bé nem küldöttek. 
Félreértések kikerülése véget az utalványra a kért 
jegyek minősége följegyzendő. 

— A Comain. Lapunk egyik barátjától kap 
juk a követkézé soroka;: .Elolvastam Fürst 
Zsigmond urnák* , A Comainrél'cünti cikkét, 
melyben Wettenatein József drt. támadja. En
gedje meg tisztelt szerkesztő ur, hogy ebben az 

ben_éu._n3tjniiiljLjegsiilyűíabbaii érdekeltek, 
a tüdőbetegek egyike, bele szóljak. Nem hiszem 
el, hogy Fürst Zsigmond dr ur észleletek alap
ján mondja el súlyos ítéletét A Wettenatein dr. 
betegei közül való vagyok én is, egyike azoknak 
a több száz tuberculotikusoknak, akik a W'etten-
steiti-féle intézetben gyógykezelést nyertek éa 
ott meggyógyultak éa igenis, nemcsak én a be 
teg, hanem az iutézetben ellenőrzés céljából meg
fordult otvozok is megállapították, hogy Wetten 
stein dr olyan betegeknél mutatott fel nagy ered
ményeket, akiknél akkor Fürst dr. ur szavaival 
élve, .ökölnyi , cavernák (roncsolástól származó 
Üregek)* voltak a tüdőben. Wetteostein dr. meg
fogja magát védeni ér'nem is az* ő érdekében 
írom e sorokat, hanem sok-sok embertársaim 
gyógyulást ott keressék, ahol meg is ta'álhatják. 
Wetienstein dr. mindezek ellenére. sem veri a 
mellét.. De joggal verné a meHét' Fürst dr. ur, 
azonban nem a büszkeségtől, látva azt a nagy 
pusztítást, a melyet cikké mindazoknál a bete
geknél előidézett, akik aa ő támadó sorainak 
esetleg hitelt adtak* Tisztelettel: egy volt be
teg, aki már egészséges. 

— Ösztöndíj adományozás. Á néhai Gyár-
mathy János által alapított ösztöndíjak egyike 
megüresedvén, azt Neuhaueer Imre celldömölki 
adótárnok jelenleg Pápán tanuló Andor fiánal; 
adományozta az illetékes bizottság. 

— Betörés. Mult csütörtök és péntek kö
zötti éjjelen eddig ismeretlen tettesek: betörték 
Stubán Ferenc Sági-utcai mészárszékét. A rend
őrség — ea egyben — épen jókor lepte meg 
őket, mire az .illetők megugrottak. A csendőrség 
erélyesen nyomoz. 

— lozi az iskolát gyermekeknek. A jelen
leg Celldömölkön időző Uránua mozgófénykép
vállalat egyenkint 10 fillér belépődíj mellett kel
lemes órát szerzett az iskolás gyermekeknek 
mult szerdán délutás. A válogatott szórakoztató 
és tanulságos képek sokszor ragadták a gyer
meksereget tapsra. - — 

— A Vér gyógyítása. Nagyjelentőségű és 
áldásos haladást mutat a betegségek gyógyításá
ban egy uj gyógymód, melynek vidékünkön már 
több kétségbe yt.nehjfckaiis ki,i«.-"m „jegészi 
segot es munkakepeseget Kzen uj gyógymód a 
hémopátia, vagyis vérgyógyítás. Megalapítója és 
egyedüli értelmezője dr. Kovács I. bpesti orvos, 
kinek rendelő intezete V. Váci-körut 18 sz. alatt 
van Dr. Kovács két évtizedre terjedő megfigye
léseiből is tapasztalataiból nieritve megállapította 
hogy a vér álkalicitása a le .'jobb védő és a leg
jobb gyógyszer és ezen kezelesével nem egyszer 

Kossüthkertesre, végül a Szatmár-Németi Kossuth-
kertról éjjel 10 ó. 05 pr.-kor Siatmir-Németi 
gözfiirészre induló motoros vonatok forgalma no
vember hó 1-énél megszűnik. 

A bzdapest keleti p u. arad —tóviti vjnalon. 
A Budapest keleti p. u.-ról d. u. 2 ó. in

duló, Aradoa át Predeabra közlekedő, vilamint 
az onnan Aradon át Bpest keleti p. u,-ra d. u. 
1 ó. 15 pr.-kor érkező gyorsvonat Pusztatenyő 
állomáson feltételesen megállittatik. 

Az alvlnc—aagyicebeni vonalon. 
Nagyszeben éa E-délyszerdassly közölt a 

jelenleg hetenként 3 szor közlekedő Nagyszeben
ből d. u 12 ó. 25 pr.-kor induló és Nagyszeben 
este 9 óra 50 pr.-kor érkező vegycsvonat meg-
szüntettet'k. 

A bpest keléti p. u.—predeali vonalon. 
A Bpest keleti p. u. és Predeal között Ara* 

Bp-stről d. iii 2 ti, jadjUAj-Jjg. 

képzelhető legjobb ereomMinyöT jön alkalmazási 
ban görvélkor. asztma, idült szív- gyomor- ideg
bajoknál és némely súlyoz bőrbetegségnél. Mind
azok, akik e felsorolt bajokban szenvednek, for
duljanak teljes bizalommal ezen nagyhírű orvos
hoz, különösen azoknak ajánlatos az" akik nyá
ron fürdőn voltak éa egészségi - állapotuk en
nek dacára sem javult. A kezelés igen egyszerű 
és kolleme8, hivatásbeli zavarokkal nem jár. 

letve az ellenirányból Bpestre d. u 1 ó. 15 perc
kor érekezö gyorsvonatok forgalma Brassó és 
Predeal között nov. hó 15-én tul, az egész téli 
évadon át fenntartatik. 

A Nagykatáról éjjel 10 óra 35 pr.-kor Bu
dapestre érkező zsémélyszállit* tehervonat téleu 
át is forgalomba marad. 

Tápiszecsőtil Bpestig az eddig csak szük-
i roaat mindent 

magyar . i rá ly i államvasutak téli 
minetrcndje 1900 1910 re-

kedden ésTpenték-n, valamint ünnep es vasárna-
pokat követő köznapokon rendesen helyeztetik 
forgalomba. 

E vonat Tápiószecsőrol éjjel 3 órakor in
dul ós Bpestre reggel 4 óra 40 pr.-kor érkezik. 

A Bpest keleti p. u.-ra reggel 7 óra 20 
pr.kor érkező, valamint az onnan d u. 5 ó. 40 
pr.-kor induló személyvonat Mihály falva 143 sz. 
őrháznál rendesen megállíttat k. 

A. Tövisről d. u 2 óra 24 pr.kor induló 
gyorsteliervonatnál a személyszállítás Tövistől 
Székelykocsárdig megssüatetteük.. 

(Folyt, köv.) 

A magyar kir. államvasutak vonalain és az 
általuk kezelt magánvasuiakón f. évi október bó 
l é p a téli menetrend lép életbe, mely a jelen
leg érvényben levő nyári menetrenddel szemben 
a következő lényegesebb változásokat tartalmazza. 

A Budapest keleti | . u.—Bruek—XI rályhi-
dai vonaton. 

Kamaraerdő (Kisrberek) megálló helyen az 
Összes személyszállító vonatok megállása meg-
szüntettetik. 

A Debrecen— füzesabonyi vonalon. 

A Dabrecsnbél jelenleg 4 ó. 36 p-kor Fü
zesabony felé induló vegyes-vonat már éjjel 2 ó. 
58 pr-kor indíttatik és Füzesabonyba, ugy mint 
jelenleg, d. e. 10 ó. 24 pr kor érkezik 

dnló vegyes vonat Debrecenbe 1 órával későb 7 

ben az as este 6 ó. 44 pr-kor fog^érkezni. 

A Debrecen—sztrencsi vonalon. 
A Debreeen és Hajdaksdhiz között közle

kedő, Debrecenből d. u 2 éra 20 pr-kor induló és 
oda este 6 t. 34 pr kor visszaérkező motoros vo
nat november hó 1-éa lul a téli évad alatt 
forgalomba J*sj*so";___ 

A mármarottziget—alenaszlatínal vonalon. 
A Mármaross-igetröl d. « . 3 4, 40 pr-kor 

induló éa oda d. u. 4 ó. 43 pr-kor visszaérkező 
vegyes vonat megszűntettik. 

i nagyksroly-csapi vonalon 
A Cssprél jelenleg d. e. 10 ő. 43 pr.-kor 

Nagykároly-felé induló vegyes vénát Csapról már 
reggel 7 ó. 15 pk.-kor indíttatik éa Nagykároly
ban csatlakozást nyer a gyorsvonathoz Budapest 
éa Mármarossziget felé. 

As ellenirányban Nagykárolyból jelenleg 
d. u. 4 ó. 10 pr.kor induló'vegyes vonat már 
d, n. 8 4. 05 pr.-kor indíttatik és Csapra este 
9 ó. 13 pr.-kor érkezik. 

A szatmár-Tiémeti —kossűHikort—káro'"y 1— 
erdödi vonalon. 

A Szatmár-Nér-eti gőzturészről. este 6 óra 
38 pr.-kor azatmárhegyi piacra, a szatraárhegyi 
pisáéi este 8 i. 46 pr.-kor Saatmár-Némtti 

l a g y . Ur. áUamvasutík. 
264423/1909 - a 

A pályázati hirdetmény. 
A magyar királyi államvasutak igaz-

tű sága az 1910 évi január hó. 1-től 1912 
év végéig szükséges pálya fenntartási és 
mühelyi szerszámok és eszközökre, csá
kányok, lapátok, ásók, fúrók, ráspolyok, 
reszelók, fűrészek vasgereblyék, szalag
mértékek, bádogvágó ollók, gyaluk, gya 
luvasak, üvegvágó gyéméntok, lakatok, 
jelzőzászlók, Kendertárcsák, fehérnemUek, 
szénkosarak, továbbá bádogos munkák u. 
m. lámpások, kannák, tűzoltó és vizved-
rek, durranógyutacr szelencék, jelzó tar-
TOaí=izftene«ar^^ 
ható mérő pálcák, székek, altiszti karkö
tők, irattáskák, kalauz kürtök, iroda lám
pák, kaluzkurt zsinórok, kefenemuek, hév-
mérők, kavicsrostélyok stb. iparnemenkint 
csoportosítva ezennel nyilvános pályáza
tot hirdet 

Ezen tárgyak szállítására a magyar 
királyi államvasutaknak örvényben 1 lévő 
általános és az egyes tárgyakra nézve 
fennálló különleges szállítási feltételek, raj
zok és az egyes tárgyakra nézve fennálló 
különleges szállítási feltételek, rajzok és 
mintás mérvadók és kötelezők. Az emii
tett feltételek, szabványrajzok és halároz-
mányok, valamint a szállításra vonatkozó 
ós az ajánlattételnél, kötelező részletes 
módozatokat tartalmazó .Ajánlati felhívás* 
és az egyéni menyiséget feltüntető aján
lati ajánlati űrlapok melyeken az aján
latok teendők az igazgatóság anyag éa 
leltár beszerzési (A Hl) szakosztálynál 
Budapest Andrassy ut 73 szám II emelet . 
46 ajtó tovább* a magyar királyi kerea-
kedelmi múzeum igazgatóságánál, a min
ták pedig a budapest-józsefvárosi állomá
son levó központi szertárban, a pályázati 
határidőig naponként* hivatalos órák 
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alatt megtekinthetők, különben pedig a 
feltételek éS rujzok az igazgatóság nyom
tatvány, illetve tervtárából a megszabott 
árak lefizetése mellett, a pályázati rész
letes feltételeket tartalmazó .Ajánlati fel
hívás* és az ajánlati Űrlapok 1—1 pél
dánya pedig az igazgatóság anyag és lel
tár beszerzési s z a k a s z b i l y á B á l díjtalanul 
megszerezhetők. 

A pályázati felhívás teljes szövege, 
valamint egy évi mennyiséget feltüntető 
ajánlati útlapok ezenkívül valamennyi vi
déken székelő üzletvezetőségünknél is a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az aláirt és ivenként egy koronás 
magy. kir. okmány bélyeggel ellátott aján
latok az az ivenként 30 filléres magy. 
kir. okmány bélyeggel ellátott és aláirt 
.Ajánlati felhivássel" együtt lepecsételt 
borítékban a magyar királyi államvasutak 
igazgatóságának—-anyag r^és -leltár -be
szerzési (A III.) szakosztályához címezve 
legkésőbb 1809 évi október hó 22-ének 
délelőtt 12 óráig benyújtandók, illetve 
ott átadandók, vagy posta utján oda kül
dendők. 

A lepecsételt ajánlat külső boritékára 
JVJlágosaii[rjvBZRtBndó^AjAnjft^254^33jjq9 
számhoz leltári "tárgyak szátlltására.* 

Bánatpénz gyanánt az ajánlandó cik 
kek egy évi értékének 5'/o-a készpénzben 
vagy állami letétekre alkalmas érték pa
pírokban legkésőbb f. évi október hó 
21-én déli 12 óráig a magyar királyi ál
lamvasutak budapesti központi főpénztá
ránál leteendő. 

Nyertes szállító ezen bánatpénzt 10% 
óvadékra" tartozik kiegészíteni. 

Bánatpénz nélkül, vagy később be, 
nyújtatott, valamint az olyan ajánlatok-
melyek nem az előirt módon tétetnek-
vagy a melyek az aláírandó ajánlati fel
hívás nélkül nyújtatnak be, avagy pót. 
ajánlatok figyelmébe nem fognak vétetni, 

Budapest 1909 szept. hóban. 
A magy. kir. államvasutak 

igazgatósága. 
(Utánnyomás nem díjaztatik) 

Magyar királyi államvaíitak 
Igazgatósig. 
268309/FI. sz. 

Értes í tés . 
Folyó évi október hó 10-tól kezdve 

az 1902 számú gyorsvonattal Budapest 
keleti pálya udvarról Eszékre és az 1901 
számú gyorsvonattal Eszékről—Budapest 
keleti pályaudvarra „Butiét" kocsi fog 
közlekedni. 

Indulás Budapest keleti pályaudvar
ról délután 2 óra 55 p. érkezés Eszékre 
este 9 óra 31 perekor. 

Indulás Eszékről reggel 6 óra 30 pr 
Érkezés Budapest keleti pályaudvarra 
d. u. 1 óra 40 perckor.. 

Budapest, 1908 szept. 28 án. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem díjaztatik.) 

T Ö R L E Y 
PEZSGŐ. 

0 
0 Építési iroda. 

Tisztelettel van szerencsénk a m. t. épitetó közönség b. tervezé-
ií, hngA-fifliiriöniölkan — — — , i r r , _ 

építési irodát és vállalatot létesítettünk. 

•agy. Kir. ÁllanvaiDtak. 
I.azgatóság. 
266461 C/I1I. 

(A csoportosítható menetszelvény 
jegyzék I pótlékának életbeléptetése.) 

magyar TűrtUyi1 'allattv^sitalcfl 
igazgatóságától vett értesítés szerint a f. 
évi május hó 1-töl érvényes csoportosít
ható menetszelvény jegyzékhez f. évi 
október hó 1-én az I. pótlék lép életbe. 

A pótlék a magyar királyi államva 
suták díjszabás elárusító hivatalában. (Bu
dapest VI Cseageri-utca 33) valamint au-

-nafr központi és egyéb váTfosT menetjegy-
irodában 15 fillért kapható. 

Budapest 1909 szept. 28-án. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem díjaztatik.) 

Alkalmazást 
keres ügyvédi vagy jegyzői iro
dába szerény féltételek mellett 
tanítói oklevéllel biró fiatal em
ber. Ajánlatokat -Oklevél" cimen 
kiadóhivatal továbbit. 

Elvállaljuk mindennemű gazdasági épületek és bérházak tudomá 
sát és legkényesebb Ízlések mngfelelőleg.a legmodernebb kivitelben; 
úgyszintén ezeknek természetben való kivételét, valamint körkemencék 
építészet csatornázások, atalkitások é s tatarozási munkalatok elkészité 
sét a legjutányosabb árban. 

A készítendő munkálatok szakszerű és pontos kiviteléért az épí
tészet terén eltöltött hosszas gyakorlatainak kezeskednek, — egyedtlli 
főtörekvésünk oda fog irányulni, hogy a n. é. épitetö közönség 1 e g 
k é n y e s e b b'igényeinnk is megfelelhessünk. 

A m. t. épitetó közönség szíves pártfogását kérve maradtunk. -

kiváló tisztelettel, 

H o r v á t h T e a t T é r t k 
Uartres mester építési váuulkszik 

Cel ldömölk , Dömölki-utca . 
Schleiffer ház. 

Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank 
- , Áruosztá lya Cel ldömölk 

a Magyar kir. államvasutak gépgyárának ugy a 

lianz~é8 T»a részv. társ. motorosztályának k é r i 7 ' 

leti képviselése és mintaraktára. 

Fióktelepek: Muraszombaton, Sárváron, Vesz

prémben, Ctornán. Dombóváron, Sopronban, és Zalaegerszegen. 

Mindennemű g a z d a s á g i g é p e k é s s z ü k s é g l e t i c ikkek 

raktára . 

Ajánlja a legjobb és legújabb szerkeszetü vetógépeket, talajmivelö esz
közöket, cséplő szerelményeket ugy motor, mint gőz és járgány hajtásra. 
-Állandó nagy raktár műtrágya, mütakarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs, 

3 : " v ' tötélnemüek és mindenféle gazdesági cikkekből. 

MranetoK a tiatttauajdraes '-ttyvrarteriaa M krkskiast-vállalat sjyssesijtójáa Deveeseben; 1908 


