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dőben, . a karácsonyt megelőző időszak lés felé gravitál, mint az egyetlen, állítólag
ban szükségesnek találjuk azt, hogy fel biztos megélheted, kenyérszerzési forrás
Minden esztendőben, mikor az aktu szólításokkal, cikkekkel szorítsuk a ma felé.
ális vásárlások ideje elérkezik, szüksé gyar közönséget arra, hogy kötelességét
Hogy ez igy jó lenne-e erre azt hi
gesnek tartjuk, Jiogy figyelmeztető sza teljesítse, akkor ugy látszik még mindig
szem senki sem adna igenlő választ.
vunkat felemeljük s közönségünket arra nem történik semmi sem arra. nézve,
Mindnyájan érezzük a magyar ipar kez
szólítsuk fel, hogy karácsonyi szükségle hogy a magyar'ipár, á magyar kéz mun
detleges stádiumának káros hatását. Mind
teiket, amennyiben az lehetséges olyan kája abban a védelemben részesüljön, a
nyájan szenvedünk annak átkos hatása
helyekről szerezzék 4>e, ahol a magyar mely védelemre feltétlenül szüksége van,
alatt, hogy egy vámterületen kell ver
ipar termékei kerülnek eladásra, a ma hogy az különösen az osztrák iparral való
senyre kelnünk.az osztrák mindenkor
gyar kezek munkájáért kérnek elfogad versenyében sikerrel kllzdhessen meg an
dédelgetett iparával, de semmit sem te
ható árakat A magyar iparpártolás min nak erejével, évszázados múltjában rejlő
szünk annak leküzdésére. Hagyjunk mindenkor szigorú kötelessége minden ma erősségével s azzal a pártolással, melyben
| det a régiben a ha a jó Isten, ott fenn a
gyar honpolgárnak. Hiszen az Ausztriával az osztrák kormány s nemzetréizéról min
magas egekben nem gondoskodna a ma
való közösség megakadályozza egyéb denkor részesült s a melynek mai nagy
gyar ipar fejlődéséről s haladásáról, más
módját a hathatós védekezésnek s igy ságát 8 erejét tulajdonképen köszönheti.
tényező ugyancsak kevés beleavatkozást
- csakis a társadalmi vámsorompó nyújt Nem történt semmi a magyar közönség ol
tanúsítana ebben a kérdésben.
módot arra, hogy megvédjük jogos érde daláról, mely magysfeipar fejlődését, meg
Mit tehet a magyar közönség? ! Ez
keinket s előmozdíthassuk, az amúgy is erősödését elmozdíthatta volna. A kor
gyenge s épen pártolás hiányában, szen mánykörök gyonfék ahhoz, bogy a ma a kérdés merül fel lelki szemeink előtt.
vedő magyar ipar fejlődését.
gyar iparnak »|lBaszául szolgálhasson az Mindent. A németek előszeretettel vásá
rolják mindazt, amire az 'egyetlen jelszó
A karácsonyi vásár képezi az ipar osztrák versennyél szemben, a magyar
van
megörökítve „Made in Germani."
közönség
pedig
sokkalta
érdektelenebb,
eikkek fogyasztásának majd legnagyobb
százalékát. Ha tehát a karácsonyi vásár semhogy az ö közreműködésével a tár Miért ne keresnők mi azokat az iparcik
jól beüt a magyar iparosságnak, akkor sadalmi vámsorompó üdvös intézménye keket, ahol feltűnően ki lenne tűntetve,
ujjúit munkakedvvel, nagyobb energiával létesíthető lenne s annak áldásos hatása bogy „Made in Hungary', vagyis, hogy
láthat neki a munkának s jövőbeli re érezhető válnék. Minden maradt tehát a készült Magyarországon ? ! Bizonyos, hogy
is szükséges lenne,
ménysége tápot nyújt egy ujabb nélkü régiben. A magyar ipar. még mindig a erre még az
lözésekkel, küzdelmekkel teli esztendő kezdet nehézségeivel küzködik, a magyar hogy ezek a feliratok a magyar iparcik
végigrobotolására. De ha minden eszten iparos nyomorog s mindenki a földmive- kekre reá kerüljenek s hogy a törvény

Karácsonyi iparpártolás.

Ságtól. Most már habozott és ideges volt, mer
— Addig azonban éljuak népen — fűzte halálos bizonyossággal tudta, veszteni fog. Eb
tovább a gondolatokat — mert ez is benne volt ben a tekintetben rendszerint jó szimatja volt él
az alkuban. Szent Antal hozzásegít a bőséghez, akárhányszor azzal a meggyőződéssel ment ki a
Irta: KÁLMÁN JXNŐ
én viszont a szegényeken segítek. Tiszta sor, pályára, bogy elveszti az utolsó krajcárt is. Mé
hogy a pénzemmel ngy rendelkezzek, ahogy én gis ott volt, mert egy belső legyőzhetetlen kény
A királyok isten kegyelméből valók én a akarok
1—=
szer hajszolta, hogy megverekedjek a sorssal.
a Szent Antal kegyelméből lettem úrrá. Hiába
És megint jó éjszakája volt. Egy bolondos, Eddig — az utolsó eset kivételével — mindig 6
van predesztináció.
Következett egy gyönyörű éjszaka. Cigány kékszemű orfeum né és egy csomó üres pezsgős került alul.
között 'ébredt föl reggel. A pincérek és a
Reszkető kezekkel szedte elő a magmaradt.
zene, pezsgő, leány, szeparé. Akár egy tova su palack
,
naná álom? olyan volt mindez a peches ember-1""* kegyetlenül megnynzták és a vagyon is erő- százasokat és valahányszor egy-egy nagyobb tánek, aki mohó éhséggel látott neki az ismeretlen •*> «P»d»- * * U "
f * jófprtnán «1 is tet rakott, mindig küldött fölfelé egy fohászt,
élvezetnek él habzsolta őket egy sokat éhezett költötte ngy okosk<>do« tehá^ hogy a meglévő
— Ne haragudj Szent Antal, többé nesz
* C3np Jitt bc 1
ember, falánkságávsl. Reggel a kocsi megint a osztja kétfelé. Most már bántotta a lelkiismeret
és
gondolatban
féligmeddig
sikkaaztónek
erezte
'
Hasztalan volt. A pénz unott és estére
Rókus előtt vitte, de ekkor a peches ember fé
magát, aki elkezelte a szegények pénzét,
kelve éppen csak a régi vagyon romjait tudta
lig aludt és mindössze ennyit morgott:
hazacipelni.
Kost már gyalog ment a többiekkel
— Majd délután, öregem, délután 1
Ugy, ahogy volt, gyűrött arccal és gyalog
Annyira volt, hogy barátjának számította a megindult a Rókus felé. Annyira gyötörte magát, és halavány, tépelődő arcáról száz lépésnyire le
szentet éá cinikusan kezdett róla gogdolkodni. hogy szinte félt a nent élettelen szobor elé lép sirt, hogy vesztett. Estére a régi kopott szállást
— Nevetséges, ki mondja, hogy csakugyan ni és amikor a templom kapujához ért, habozva kereste fel, ahol csodálkoztak a pechei ember
eleganciáján, de ez a csodálkozás fájt neki El
a Szent Antal segített? Bizonyítsák bel Szeren állt a lépcsők előtt .
csém volt, punktum 1
— Ha csakugyan sikkasztottam, akkor kö gondolta, most még ur lehetne, ha az éntelen
— De én gavallér ember vagyok — tette rülbelül mindegy, hogy mennyit A lényegen nem módra nem hnz ujjat patrónusával, de csodála
hozzá engesztelő hangon — amit meglgártem, változtat az összeg nagysága és a szent, bizo tosképpen mégsem magára haragudott hanem a
nyára nem bocsát meg nekem, ha csak egy fil szentre.
megtartom. Majd délután...
Ei. m»" hogy humánus. Ha az volna
Csak este ébredt föl. Gyönyörűen berende- lérrel károsítottam is meg a szegényeit. Itt csak
dszett, kényelmes szállodában lakott, a kocsis egy orvosság -van ha nyerek — mert nyernem m:;s..c„e voina a helyzetet A gazdagság elká
ide szállította. Félig kábultan ment le vacsoráz kell, — akkor pótolok mindent él nem is len bítja as embert és szokni kell ahhoz, hogy az
ember jótékony tudjon lenni.
ni és a gazdagon összeállított menü alatt végig semmi baj.
Aztán azon töprengett, hogy csúszhatna föl
Igy tépelődött és nem ment be. Ellenben
gondolta egén szerencséjét. Megint fölülkereke
dett benne a jobbik érzés él most szentül meg délután kirobogott a versenytérre. Az a tudat, megegyner. Másnap egén nap a versenyprogfogadta, hogy holnap less a napja, amikortartó-pogz a Szent Antal haragszik rá módfelett iz rammot tanulmányozta, kombinált, számításokat
gatta és megfosztotta a múltkori biztos nyugodt- csinált és papiroson halálos biztonsággal kiszá zását ki fogja egyenlíteni.'

A pecbes ember legendája.
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két beteg nem. tudott már mást enni, mint
szigoxuan büntesse, ha ez a felirat ide- másik
nagyon kevés T^SaldöMott mind á három es
gen iparcikkekre hamisittaínék. _ ^
Ixntrdes -gsod^tB^lerVolyrarT itt van ra^-tarom
avsmca'íSSlrma serí8Íffi^eR. j!i3[$l[' *^ ?'
tek,
készült:;.
den
9
ilkei
ima-,
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feli
nyu-e 8 ragaszkodik anloiv'nQfflívipak
felsó
entül
gate
olyant vegyen, melyet a magyar munkás hatásáról. Csak néhány orvos
a ff jót.
városi bundák,
kéz hozott- erre a világra. Ha ezt csele tétlenül
Hontex űonovát a Hátgerinesorragas utolsó
gazdasági bundák,
kedjük csupán, akkor is eleget tettunk stádiumában hoztak Lpgrdesbe. A teljesen tehe
szalon öltönyök,
tetlen beteget ládába kellett pakolni és ctak ugy
egyelőre hazafias kötelességünknek.
f i u ruhák,
lehetett a gyógyhelyre szállítani, Nyolc fürdő
•lilHi
I
után megtörtént a csoda. Itt van a fiatal leány
angol sacco öltönyök.
—- úgymond — felismernék ebben az élettől
Első r a n g ú s z a b á s é s
dazzadó teremtésben azt a ládába csomagolt
Lourdes legújabb csoaái.
embert, akinél igazán nem sok kellett abboe. hogy
munka. Jutányos á r a k .
í l t j ^ t a k b e M u i a t i s a . - A legnetezeib esetek a láda koporsójává váljék ? .',
i. A koi FonUnai Terézt tüdóvészbül gyógyi
D E Ü T S C f l F. KÁROLY és Tsa
'
E,r.o haldoklót meggyógyítottak.)
totfa ki a csodavie. De meg csodálatosabb Duránci
férfiszabók
Gabriella esete, aki szenvedett minden betegség
. Évről-évre megismétli Voissarie dr. Parisban ben, ami csak meglephet egy fiatal leányt. Másod
TD, Ferencziik-tere í
előadásait a loordesi csodákról. Ez évben nemrég fokú. tUdóvész, hátgerinciorvadás, ' gyoraorbsj
tortotta meg' a felolvasást, közben egész sereg pusztította a gyönge szervezetet, az égési test
csodamód meggyógyult beteget mutatott be A gipszbe volt csomagolva. Es ez a rettenetes baj
.Gaulois" közli ezeket a csodagyógyitásokat, egyetlon fürdő után eltűnt. A csoda napja 1906.
amelyeket a francia lap nyomán a következőkben augusztus 14-ike.
Az utolsó bemutatott páciens, Sirat József
'*" *VoÍBSaaé ' ár. előadásában mindenekelőtt maga. beszélte «1 báját Súlyos szívbajban és
ÚJDONSÁGOK.
altalánosságban ismertette a Lourdesben élért reumában szenvedett Részt vett egy processióban,
gyógyeredniényeket. Beszélt több természetes amely Lonrdesbe ment. *. prpcessiót vezető pap
— Fetició Így a kir. járáseiróságos. A
módon niegygyógyitott betegről, akik — mint megszólította ót és már érezte, hogy, kezét és
Dezió és társai által Ostffy Lajos dr.
mondta — a mai felolvasásra a legnagyobb saj lábát könnyedén tudja mozgatni és a szive sem Fábián
egrllasztott képviselő mandátuma ellen beadott
nálatára nem jöhettek el. Etek között van Btot- fáj többé Azután egyszer megfürdött él oly kérvényej
a kir. Curia a győri kir
mann. tiszteletes, eg; néhai anglikán püsdök fia, egészségesnek érezte magát, mint a makk. Majd ítélőtáblát tárgyában
bízta meg a vád és Védelem részéről
aki életveszélyes fülbajából gyógyult ki Lour
hallgatóság élénk mulatságára igy folytatta : elrendelt tanúvallomások felvételével és a visgádesben- Mindent megkísértettek vele elóbb, de Kezelőorvosát, aki ót már haldoklónak tartotta,
E tárgyban a győri kir. ítélő
baját nem tudták megjavítani. Ma már teljesen Lourdesböl visszatérve, fölkereste. Amikor moao- lat loganasitasáral,
kiküldött bírája Pinkorich János Ítélőtáblai
egészséges. Azután bemutatott egy leányt Vcrel solyogva kezet nyújtót az orvosnak, az annyira tábla
biró
januári
8-ara,
valamint
az ezt követi na
Máriát, aki csoda utján gyógyult meg Ennek a meglepődött, hogy percekig szóhoz íem tudott pokra idézéseket bocsájtott ki
a celldömölki Ur.
leánynak az esete a legcsodálatosabb, amit bosszú jutni.
járásbíróság helyiségében való megjelenésre.
praxisa alatt látott. Többszörös • tüdőgyulladás
után tudóveszt kapott a leány. Ka e rettenetes
. — Eljegyzés. Ullmann Henrik Sopronból
betegség; egyetlen luurdesi fürdő után annyira
A jelen lévő orvosok alaposan megvizsgál
megszűnt, hogy ma már a nyomai sem láthatók. ták az egyes bemutatott pacienseket, beszélgettek eljegyezte Schlesinger Irénkét, Jánosházán.
— Szilénél Hevesi Mihály színtársulata, 12
A betegség halálos voltát és gyors gyógyulást velük, kikérdezték * csodákról és . . . nem hittek
tekintve, . elvitázhatlan — mondja az orvos, — a csodás megmenekülésben. Valami más oka van előadásra Jánosházaraerkezett éa f. hó 16-el a
hogy itt csodával állunk szemben. Normális kö a gyógyulásnak, nem a csoda. Mert csodák nin társaskör helyiségeiben, .A makrancos hölgy*,
rülmények között ilyen eredményt az orvosi tudo-. csenek még az orvosi praxis terén sem. Legfel gyei megkezdte előadásait
mány. as orvosi praxis nem ismer.
jebb olyan gyógyeredmények vannak, amelyeknek
— Baltiét Nagy Sándor jházai utbiztos fe
. Majd igy folytatta: A gyomorrát csodái okát nem tudjuk magunknak megmagyarázni, mert I leségével sógorával és annak fiával mult vasár
meggyogyitását állandóan tagadják és kétségbe tul vannak az emberi tudáson. Csak nekünk csodák'nap kikocsizott Álig, hogy kijöttek az utcából a
vonják a bitetlenek. Pedig ezt a csodát is meg azok, valójában egészen a természetes dolgok.
ló megállt, es se ide Be oda. Hogy megindítsák,
csinált* Lourdes. Bemutat három gyógyultál,
nyomták tolták a kocsit. A ló egyszerre félre
akiknak nevei: Roux „mandine, Dauxy Márta és
ugrott és a kocsit felborította. A fíu talpra esett,
Hirault.
Mindhárom a gyomorrak legveszélyesebb
az utbiztos felesége fejnek esett a földre, de baja
stádiumában volt, amikor fölkeresték a loordesi
•nnkásházak létesítése. Már több izben j nem történt a sógor sem sérült meg, csak az utcsodagyógyhelyet. Itt nem lehet arról beszélni, hírt adtunk hasonló épületek emelése tárgyában, biztosnak ficamodott ki térdizületbeu a lába Kühogy ideges, vagy neuraszténikus megbetegedé foganasitott helyszíni szemlékről, most pedig ar lőnös szerencse, hogy a balesetnek komolyabb
sekről van szó amint azt a csodák tagodéi teszik, ról adhatunk hirt, hogy Somoeyi Miklós várme következménye nem lett.
mert miudhárom betegnek aknt gyomorrákja volt gyei tiszti főügyész és dukál Takach Márton fő
— i x első mulatság a farsangban. A Ma
és az orvosok menthetetlennek mondták. Dauxay szolgabíró munkásházak létesítése tárgyában leg
Márta oly kétségbeejtő helyzetben jött Lourdesba. közelebb, valószínű C hó 22-én Kissomlyó és gyarországi munkások rokkant egyesületének
celldömölki 106-ik fiókja a farsang első szom
hogy fel kellett neki adni az utolsó kenetet. A Dnka községben tárgyalnak az elüljárósggaf.
batján, azaz január 7-én az egyesületi alap
gyarapítása céljából tartja, melynek védnökséget
>
dr. Hollósi Rupert apátnak kedden ajánlották fel
mitotta. melyik lovaknak kell győzniük. Harmad
Odamennék mindörökre
I ai egyesület tisztviselői, aki ast el ie fogadta.
nap minden vagyona elúszott Egyszer a zsoké
Nyugodni, pihenni.
Diszeinökké dukai Takáeh Marton főszolgabírót,
volt gazember, egyszer a ló nem akart menni,
ciginyvajdává Németh Ferenc hitelbanki pénz
Amire én vágyom ?!
Bőt az is megtörtént, hogy az átázott paripa ép
tárost sikerült megnyerni. A sikeresnek mutatAz egéss világon
pen a start pillanatában fordított hátat és ott
ikozó
malatság belépti dijai: személy egy 1 ker.,
Nem tartóztat sammi? . . .
maradt a gépnél. A peches ember sirt, átkozó
'családjegy 2 kor. Meghívókat legközelebb, fogja
0 én balga lelkem.
dott, de nem hasznait semmi.
kibocsajtaai as egyesület tagjaiból alakult ren
Vájjon hová mennél?
Egy hét múlva a peches ember a régi ko
dezőség,
•: .,' ; .
Nyugalmat nála nélkül
pott .rongyokban megjelent a Rókus ajtajánált
A földön hol lennél?!
Nem ment be, csak ökölbe szorította a kezei
V-.-. MlnirtlMiág i
koronajzársltáiML
Nyugodni, pihenniI ... .
és ugy fenyegetőd! ött « szentet szidta. ., ..
Facht József Jánosházai kereskedő gabonát vá
Hát csak ennnyi, ennyi,
sárolt Klein Adolf középiszkárí lakostól, de a ki
Vi * f keu*. .-JÍIOV,
XM Nándor.
. •'''•"•te«eet»i £*it % ..'i •': '
.,'
' •
fizetés alkalmával vevő az érték fejébep járó 51
a:
i.-jiy.,,
• = • ' ••- - awi
Koronát forintban fizette ki eladónak, aki most
>•'
T . O ,.:
St ÍV!
szépségek uton a felesleg visszafizetésére nem
'•
' ••••••
tajlMdó. :x,::
. .V^a5^» a
Messze, igen, távol.
Hol a nap se lángol.
— SzáUotaeiiedébjezéí tffiiri kiptsáz. A
Hová sohasem téved
szombati várositanácsülésalkalmával targyaltak
Egy parányi élet
a városházán Kenései Dezső uj-kávés kérvényét
Ebből a világból,
szálloda engedélyzése végett. A kérvényt elttlHova e rut zajból
járóság pártfogó tag terjesztette a képviselőtestü
Nem hat soha semmi,
let elé, a hol azt Kenéseinek engedélyeitek is.
Oda mennék mindörökre
Az ülés után megtörtént az affaire ; Szabó József
Nyugohui, pihenni.
szállodatulajdonost ugyanis bántotta az engedély
megadás* s többek előtt még a városházán
nem reprodukálhalő kifejezésre ragadtatta magát
Ahol nincsen emlék,
Bz ügyben hétfőn elöljárósági gyűlés volt, ahol
Ahol a lét és nem lét
az ügynek folytatását határozták el, Szabó József
Sejtelembe olvad.
jegyzőnk előtt azonban tagadja az eset'ilyeténHol a fájdalomnak
képen való megtörténtét, s a kifejezést sem ai
Nem érzem gyötrelmét.
elűljáróságra, hanem Toiy György korcsmárosra
Hol mindent eltudnék '
Temetni, feledni:
D

,

R6Ni>ELÉSi

te

J

I

m

:

v

december 18.
— 1 kórházi betelek karácsonya- özvegy
Tiltott koMllátSa érték Sümegi Sándor vele címüket azok. kik bórákat Mexikóba akar
Szógyeny-Marich Perencne születeti Gorcey Paula nagysimonyi-i
szegényházi lakost as ostfiasz- ják szállítani. A kik erre hajlandók, azok címü
grófnó minden éven gondoskodik a kórházban szonyfai őrs csendőrei
a héten a e miatt" az it ket • kivitelre szánt borkészlet mennyiség,
fekvő szegény betegek karácsonyiról. Most is tas állapotban levét' tulajdon
elleni kihágás mi évjárat és aa ár megjelölésével jelentsék be 8
egyetértve dr. Oéfin Lajosné úrnővel, felkérte a att a celldömölki szolgabírósághoz
feljelentették. nap alatt a Magyar Szőllösgazbik Oraz. Egye
község hölgyeit a nemes célra való gyűjtessél.
sületéről bndapeaten. IX Úllöi-ut. 86. sz.
Ugyancsak e tárgyban Bán János plébános az ,
- kSsaégblri- Nagy János ke- _
- i s elte szkié káplár a térik haéiang
alanti kérelmet intézi lapunk utján a nemesszivn menespálfai községbiró e tisztségéről az év véA török hadseregben az alkotmányoa élét
emberbMátekzwat Oav. Szögyény-MárieB,Ferenc-. g*vtl lemondott, a hely betöltéséről iörtdeaen tea.
életbeléptetóseig <
né született Gorcey Paula grófnó nemea védnök- ítézkedét tétetik.
galhottak, még közleaényi. min
•égével kérjük az irgalmas szivu emberbarátokat,
— Állatbetegségek. A járásban már hetek ezt az alkotmányos kormány m<
kegyeskedjenek feles filléreikkel kórhad szegény kel ezelőtt behurcoltak a száj éa körömfájást és óta minden .hitű ifjú beléphet .
' szenvedő betegjeinek karácsonyfájára csekély ál azóta állandóan' terjed annyira, hogy a celdö- Emlékezetes és.követésre méltó példa lenne a
dozatot hozni, Hozzáfűzzük, hogy nemcsak pénz- inölki állatvásárokat már három hete bezárták; többi hadsereg-elölt is as a napi parancs, Hely
beü'bauem természetbeni ajándékokat is készsé ezen elóvigyizó intézkedések dacára."is behur ben ezt a szultán a hadsereggel tndatta éa
gelen ifogadnak a kórházi karácsonyfára, amit colták községünkbe a gazdáknak és a tejfogyasz a melyben a vallási türelmességre éa a jnáa val
kéretnek a ' nemesszivü adományozók az ápoló tó közönségnek- egyenlően hátrányos eme vészt, lásának tiszteletére és becsülésére -oktatta ki. a
nővérekhez küldeni a Kemensaljai közkorházba. úgyannyira, hogy az elaljáróság közhírré tétette, tisztikart. A napokban neveitek kí Törökország
I —Hercegi vadaszatok. Lajos bajor kir. her- miszerint mindazok, akiknél a véss jelentkezik ban aa elsó szidó vallású katonát, Juda bee Mé
mar a mult hét óta sárvári kastélyában tartóz elüljárósagtrat" azt lOgWu btjeluuKiat • lartoaaak, tert — i kópiának. Nem nagy rang de mutatja
..
seiiiskifWit
kodik éa a birtokán több napon keresztül tartó Ilyen házból fertőzött állatoktól tejet eladni, azt a» idők jelét.
fényes vadászatokat rendezett. A vadászatokon -árrai célra felhasználni, ugyancsak azok trágya- illatoneshui balgátok baleset ellii bizvárosunk előkelőségei közül hétfőn résztvettek át az udvarról kihordani szigora büntetés terhe tpsitása. Erdekei és humánus újítást vezetett be
nárai Szabó Imre dr. Ítélőtáblai bíró, celldö mellett tilos. Itt jegyezzük meg, hogy Szombat-" á müneheni állatorvosi főiskola rektora. Tekin
mölki kir. jártsbiró. és Brunner Ferenc ügyvéd helyen ia kiütött a betegség éi a vásárokat a tettel arra, hogy az állatorvostan hallgatok a
A vadászatot fényesdiner zárta be.
járvány megszűntéig betiltottak.
. . . - beteg állatok kezeiéle közben baleseteknek le
— Yirfaskodó pápéej. Babiátoa ember híré I
— Fett, elegáns, reaeti hazai kégzitméayfl hetnek kitéve, a i, müncheni állatorvosi főiskola
ben all Pápóc községben Kasza Nándor ottani pói és nri. cipők, a legjobb kivitelben dns váigazgatósága a bajorországi biztosító bankkal
lakos, aki vele egy véleményen nincs, okvetlen
szerződest kötött, mely szerint az-1910—11 tan
összekülönbözik velük, de nem riad vissza sza lasztékban : özv. K r a n B z lgnacnenál Celldö- év tel] felétől kezdve az összes főiskolai hall
oölkön
vának súlyt adni még a fejszével sem. Igy tör
gatókat baleset ellen biztosítja. A biztoitási dij
tént 6-án is. Este felé öt óra tájban Német Fló
Értékes ünaepl ajándékét hihetetlen cse félévenkint mindössze 1.60: márka, melyet .va
rián kapuját <vagdalta meg, később pedig hóna kély —
lamennyi
hallgató már a beiratkozás alkalmával
árért nyujt'az 1911. eyro szóló Qyermekalatt fejszével Bedó Miklós lakásába hatolt be, Cfyl
, £
Állatvédő Egyesület köteles fizetni. " ~ " t „
ahol ai konyhán a vaskályhát és a szoba attatat•'SSSZLS'lmáttt
n ii
ial«nik m
S mat.
- Széna a izáj és körSm fáját ellee Né
kraássábabn immár 42
év óta.
óta- jelenik
meg.
Előt
darabokra törte. Tán az ügyészségnél tett felje tünk fekszik a naptár. A címlapot az élethű raj metországban nagyarenyu kísérletek folynak- a
lentés elbírálása utan elveszik Kasza uramtól a nairól, országszerte ismert Vezenyi által készített száj él körömfájás elleni szérum elóállitáaam
fejezet, és akkor a hűvösre kerül.
gyönyörű színes kép disziti, mely egy fa alatt éi a kormány a legnagyobb áldozat, kétzságge
, ' — lanalciiiálát bítntette- Hogy mire viszi ülő fiatal anyát ábrázol, a hogy gyermekét a re- támogatja ezen kísérleteket. A kísérleteket dr,
as embert a rossz tanácsadó éa bűnös szerelem, pöló madárra figyelmezteti. A 6-t nyolcadrét ol Löftler, greifswsldi egyetemi tanár veteti, kiváló
as alábbiakból meggyőződhetnek olvasóink. Mint dalra terjedő 41 közleményt magában foglaló és caktanológus. A kísérletek célja oly r~~
egy 2—8 héttel ezelitt egy kis gyermeknek 43 szég képpel illusztrált könyv ára 10 fillér, előállítása, mely az állatokat immúnissá ,
adott étetett Csitkei Zsófia simonyi-i lakos, de melyből a tanítók özvegyeinek éa árváinak gyá- A kísérlet, eredményeként sikerült i | mar i
hogy a dolgot titokban tarthassa,'a bünős sze- molitására szánt Eötvös-alap is réssesedik. Az mot eőállitani, melyet a gyakorlatban kezdtek
relem gyümölcsét a fiatal, 86 éves leány-asBzony Országos Állatvédő Egyesület e cimea az Eötvös kipróbálni, azonban ezeket a kísérleteket, be
anyja biztatására lakásának közelében a kony alapnak a jelen évben 1525 kor. 16 f-t fizetett kellett szüntetni mert a kísérleti teley fekvés.
a járvány elhereelásának. veszélyével járt, .Sí*i
haajtó előtt elásta. Tettét azonban nagyok okta ki.
Elbeszélések, versek, történetek, mesék fog I került azonban már alkalmas kísérleti telepbelanul követte el, — dacára annak, hogy a sírra I
hasabfát is fektetett, mert csak egy ásósonyom laltatnak a könyvekben, mind árrá célozva, hogy | lyet találni, a greifswaldtól északra fekvő ném
melyen helyezte el a hallát, mikor tehát a fitt a gyermekekben a nagy természet s különösen ái szigeteken. A sziget elsó berendezésére, aa
a tulajdonosok eltüzelték, a kutyák a gyermeket az állatok iránti érdeklődést és szeretetet felkelt 1909. évi költségvetésben ¿0.700 márkát ámkiásták a földből és a kis gyermek holttestét sék. Tekintettel a könyv nemes célzatára és vaítottak be. Az építkezel már annyira előrehaladt,
szétmarcangolták. Mikor ez az Ugy világosságra lóban páratlan olcsóságára, csak ajánlani tudjuk ' hogy tavasszal már megii kezdik a izéntm elő
került, illetve a mikor a hatóság nyomozni kez beszerzését mindenkinek, aki akár inját gyerme állítását. Löffler professzor kísérletei elé igen
dett a dologban, a következményekből való fé keinek, akár szegény iskolás gyermekeknek örö . nagy várait ozáksai tekintenek a szakkörök..
' • n •'
lelmében a gonosz tanácsadó, a gyermek nagy met akar okozni és. egyben a gyermekek érzelmi I
anyja özvegy Csitkei Antalné, öngyilkosságot kö világának nemesítésére kíván hatni és azok örö
vetett el 60 éves korában, u gyermek anyja pe mét leli,
A gyermeknaptár legcélszerűbbben postau
dig eltávozott a faluból, áűjtólag Budipestre
ment. Az esetben elfogató parancsot küldött a talványon megrendelhető az Országos Állatvédő
•
•
- / - Í V
hatóság az angyalcsináló anya. Csitkei Zsófia Egyesületnél (Budapest, IX. Ernő-utca 11—13.)
ellen, azonban a budapesti államrendőrség távi mely a naptárakat portomentesen küldi meg a
rati értesítése szerint nevezett onnan Temesvár megrendelőknek. A jeleutékeny postaköltség le
ra távozott. A nyomozás ez ügyben országszerte hető csökkentése érdekében azt kéri az egyesület,
bogy egy-egy címre lehetőleg 10 példány rendel
folyik.
tessék meg 1 korona árban.
— 1 gyernekmeahely • ] főorvosa. A m.
=
TALISMflN~=
kir. belügyminisztor a szombathelyi gyermenhely
i t amerikai ifjaiig ét a repítet. Mig
lóorvosává Reiszfeld Adolf dr. szombathelyi gya nálunk a tanuló ifjúságot a latin és görög clasE GflSIIIOE RÉSERVEI
korló orvost kinevezte.
srcnaokkal és mindenféle szürke elméletekkel
kínozzák, addig az amerikai nevelési rendszer
— Ipatttiketiéi JegjsMUntit. Bisstri- mindent elkövet, hogy a tan aló ifjúságban a
caanyi Aladár jegyzőt különbőzé szabálytalansá gjakyrlati kérdések iránt az érdeklődest felébre
gok miatt elmozdították aa egyházaskeszói kör ssze éa ébren tartsa Mondani sem kell, hogy az
jegyzőségből s a megüresedett állásra pályázat aviatika iránti éldeklodée as- amerikai ifjúság
hirdettetvén, a folyamodók közti a szerdai vá körében szinte lázas. A gyermekek kőit sokszoSTEIRBERGER
H . UTÓDA
lasztáson Echolze '(Károly helyettes jegyzőt vá neniális gépszerkesztők akadnak Kedvenc sportr
lasztották meg a kör választói. A választást du- ja az amerikai rfjnságnak legújabban az eresz
kai Takách Márton celldömölki főszolgabíró kedő géppel való gyakorlatozás. Ezek a aterkevezette.
*i
ietek repülőgép modellek, motor nélkül, de
,í»-,.^,„^
>« M< l ű n t *
«
.
> . alkalmink arra, hogy jelentékeay magasságból
< .„ír. •eret kakát Kemeursráagasiban e bó alibocsájtkozianakeveld. Volt olyan diak, a ki a r a n y . '
gir-óri
' é s i inn g
10-én Jttwtti Lajos udvarai eégében levő szal 105 lácnyi Magasságból ereszkedett le. Ameri
ma és takarmány este fél 8 óra tájban krgyu- kában Junior Aeró Clnb név alatt 11—20 évei
lodt éa le is égett. A biztosítva levő kazal való ifjakból club alakult, melynek célja repülőgépek
Papa, J&J*
színű gyujtegatás által lett a lángok martaléka. tökéletesítésére kísérleteket, tanulmányokat foly
A tűzet a kemeneamagasi tűzoltóság.lokabaálta. tatni. Igazan irigykedve nézhetünk az amerikai
ifjúság működésére. Nálunk a tudományos pá
— Telni cigúyok.-A-sági cigányok igen lyákon az élet egyharmadát teorak tanulásával
barangolnak a köni veken leni ' "
kát éri jéttllát •ellett.
töltik el, mig a boldog Amerikrban mái a gyer
a ^ ajtemükJáLkeauk, ott ntm h
mekkorban gyakorlati kérdések felé terelik a
Javítások jutányotan éa pontotas telmult hétfőn Dömötör Julcsa, Hotváth Zsófi, gyermek gondolkodásit As eredmény mutatja
Bajda Ueaa< KolOtrtpar Gyula* ésfáf Stiótagi ci is a különbséget. • ,«vv(tou ,ú ».i .vu/iin a
jetittetnek.
gányak Egybázashetyén loptak öt tyúkot és há
rom ludat, — szerdán, padig mit Bobáu valtak,
— Itgyar tor Ieiikoku. örvendetes hírül
ahol Varga József, Csigó Horváth János és Mó- szolgál, hogy a magyar bor Mexikóban igen jó
gor István bobai lakosok karara több tyúkot, ösi- hírnévnek s nagy keresletnek örvend. Erre vall
azeBen mintegy 50 korona értekben elloptak. Fel » ia, hogy a mexikói Egyesült Államok buda
kMtehlaa
jelentést megtették uiyah ellenük, csak aztán pesti főkenznla Báné Jenő a Magyar Sióllőegazne att mondják a tárgyalásin: .Csókolom a dak Onz. Egyeiülete utján azon kérelemmel for
orvosi reidelés szériát is kaihatóL
dult a magyar aiillóagazdákhoz, hogy köxüljék
.Í7* taWrtaiSvV« tiMáí-.uTiTv ttl'll«T-ea.^r»««l*sl «* a»sM7«rt«i.4-"<rM«sii(éi
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Hölgyek és Urak figyelmébe!

Megnyílt a karácsonyi és njévi vásár.

Özv. KEÁÜSZ IGMCZNÍ ,Turul" cipíraktárában

litfuttetre «Bit i m

Tett

órás, eksze
)5 rész ss lát
Molnár Lajoszerész .

1M7.

Brom.rem Veuprém 1904.

gzókeiiekérvár, t ö m ü l i»{w-itci 2 «in.
Ajánlja Baját
d M raktárit U. m.

kéeaitménju

hangszereit

«•

Iskola kiitUk
lamoiikák
hTolák
«raaalaiok

•—8—M'kw.-ttI téli.
3—B -10 .
a_4_g ,
,
34-80-70 ,

Házeladás.

C E L LDÖHÖLK.

Templomtéri házamat, esetleg üzlet
helyiségemet és áruraktáromat bár
mely idében el- és átadom. Bővebb
felvilágositást e lapok szerkesztőségénél
és alulírott háztulajdonosnál nyerhető.

Ajálja jól fel
szerelt Óra ék
szer é* lat
szer üzletét a
n. é. közönség
b. figyelmébe.
Raktáron tar
tok inga, faii
és zsebórákat
— a legjobb
gyártmányból.

50 százalék engedmény
Akiknek karácsonyi és újévi ajándék
ra szüksége van, azt iohá el nem ért
olcsó áron szerezheti be felhalmozott
áruraktáromra való tekintettel. A ki
árusítás' csak e bó végéig tart, igye
kezzünk tehát szükségleteinket mie
lőbb beszerezni:

Ékszerekből
nagy
választék.

özv. Zsigmond Istvánné

VerscnykópeN árak:

áruházában Czelldómölk.

CIMBALMOK:
Pedál sélkll
60 kor.-tól feljebb.
Pedállal (ssloi tiai.) 120 .

Órák javítását a legpontosabban
eszköslöm é\ az általam kijavított
órákért 1 ovi
nyújtok.

jótállást

HTevt é t r l J ó t a U l e \ « .

Tisztelettel

Z O N G O R Á K :

ligioa
Piaaino
Harmoninsok

lolnár Lajos

600 kor.-tól feljebb.
500 .
140 ,

PALMA

oris, é k s z e r é n
lita s e r é n

él

(Celldömölk, Gyarmati-tér.)

Hangazerek raazletfizetéare ia kaphatók.
Mindennemű hangezerjaTitáaok
azakazerüen éa
lelküamereteaen eazközöltetnek. R é g i hangazerek
megrétetnek éa becaertlletaek. A J öaazea hang
azerek a l k a t r é s z é t k a p h a t ó k .

Kéretik

Pet a

iic

z

a

címre figyelni 1 ! !

A M E R I K Á B A

í

savanyu víz, l>/ literes
üvegekben. 10 üveg vé
telnél 26 fillér. Karácso
nyi t'6 nj évi ajándékok
ban nagy választék:
f

Indulás Hámból minden
haton Béciböl minden ha
i t i . Jegyek kaphatók „Fraacia Llnit által.
ii

Mayer István
füazer

czemege

kereskedésébe

Amerikai

Yasuíjegyek

minden állomásra eredeti áron

CZELLDÖMÖLK.

Bővebb értesítést bárkinek in
gyen és bérmentve ad a:
,

íj Francia Linie
Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank r. t.
Áruosztálya

•I_

Celldömölk

Fióktelepek:

s

Mindennemű

gazdasági

g é p e k As
aktAra.

Szőlő-

Muraszombaton,

Csornán és Zalaegerszegé"-

0

Hr^i-lÉr

I Szemben a Déli és az Államvasutakkal.

szükségleti

cikksk

0
0

Ajánlja a legjobb és legújabb szerkezetű vetőgépeket, talajmivelő esz
közöket, cséplő srorelményeket ugy motor, mint göi és járgány" hajtásra.
Állandó nagy raktár műtrágya, motaltanniny, i s i k , ponyva, olaj, kenőcs,
kütélnemüek és mindenféle gazdasági cikkekből.

0

I r o d a a H i t e l b a n k helyiségében

oltfányo.at
átállít amerikai t i
ma
és
gyökerei
Toaszóket különféle
fajokban
taJUaHas t t é r t jouUlva leg
duaabb választék
ban a -Bár é r e k
6t« állónak <a Iagmagbiahatóbknak iamort

kliklklIÜDiiti
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CASPÄBI

FRIGYES.

• • i n t * 71 n. (Nagyküküllómegye.)
Tsssék képssépjavgysékst kérni l l
«51 mSm
tUtmtrt I t l t h k . ennélfogr. minden ezólóbirtokoa nagreadelieaaek magtétele elélt az iameU6a aiemélyieégektíl agy azé, mUt iráabeüleg b! -

tíiffitVaíft^d. ' M M * M K ( N U
O o C r O O Ö O O O O O O O O O O O O O O O O Q O
IMKMÍ
'
KyeaawM a kiWótalajaetea .Vii^Baray'-ktajTayaaoa ét kal^kiaaló-válMai
aytraajtójáa DeraaMrbta Ilit).

SB

Wie»

