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Megjelen minden vasárnap reggel
Előfizetési á r a : ' Egész évre fi korona, félévre l
-korona, negyedévre 2 korona.
Egyes >zám ára darabonkém i n lillér.
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. Felelőit itzerkesztő:

D I N K G E E V E KÁKDOE

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Dinkgrevc Nándor könyvnyomdája Celldömölkön
ide intézendök a szellemi részt illető közlemérrytíc,
hirdetések és mindennemű pénzillelékek.

gyermekeiket nevelniök 8 oktatniuk ; had
tanítsák hát hazaszeretetre i s !
De sajnos, a nép által leginkább
látogatott iskolákban fe-j.-az elemiben s
Noha a népnek nemcsak szellemi,
Népünknek ama nemzedéke, mely a polgáriak két alsó osztályában bizony
de nagy részi érzelmi világa is felette nfég a családi tűzhelynél szívta magába legtöbbnyire vajmi kevésbé oktatják
eltérő a műveltebb osztályétól, a hon- a hazaszeretet ama bűvös forrását, mely gyermekeinket hazaszeretetre,' mert a
szeretetet illetőleg mégis egész az utolsó ből minduntalan más nemes érzelem történelemből, — mely tantárgy legin
fdőkig ugyanegy fokon álltak
is fakadt: — kevés kivétellel — immár kább lelkesít e szép érzelemre — alig
értelmesebb, valamint legegysze roskadozik a reája nehezedő megélhe találunk ott valamit.
rűbb paraszljaink mindeddig épp oly tési gondokkal.
Az egész történelmi tanulmány ab
büszkén kérkedtek magyar ' mivoltukkal,
ból áll, amit a növendékek az .olvasó
Mar most megcsappant életkedvvel,
mint a műveltebb elem: s midőn ütött
könyvből, a magyarok eredetéről, bejö
avagy zftilött lélekkel, hogy regélne
az óra. s vért és életet kellett áldozni
veteléről és legfeljebb még két-három
mindmáig szép regékét gyermekeinek,
e szeretet földért: épp oly lelkesedéssel
királyunkról olvasnak. Ez pedig nem elég.
régi nagyjaink vitézi tetteiről s nemes
mentek érte harcba, mint emez Sót
E tantárgyat inkább csak a polgári
cselekedeteiről, melyekkel szülői még
népünk asszonyai is alkalomadtán oly
iskolák
harmadik osztályában kezdik ta
az ő lelket hevítették honszerelemre Y
önérzettel vallották magukat magyarok
nítani, ha ugyan nem tanítják itt elóbb_
Ily viszonyok közölt bizony a nép a világtörténelmet s csak a negyedikben
nak, hogy azt öröm volt hallani.
legtöbb
családjában nem élesztik s ápol a hazait.
S e körülmény, hogy nálunk a hazaszeretet felemelő érzelme a legalsóbb ják már a nemes érzelmetT D é meg az
Amennyiben tehát a nép gyermeosztálynál is ennyire ki voltak fejlődve, tán mire valók volnának az iskolák?
) keinek zöme elesik a történelem tanítá
csakis oda magyarázandó, • hogy vala
- Hiszen a szülök helyett ugy is sától, hogyan fejlődhetnék ki nála to
mint értelmiségnél, ugy ennél is nem- ezeknek — az azelőtt meglehetősen nél vábbra is a honszeretet fenkölt érzelme/
zedékrőj-neinzedékre tat i ották a gyer külözött intézménveknek — kell most
Tudjuk, hogy vannak lelkes tani-

A honszeretet
ápolása.

TÁRCA
Assisi.
Irda: Jándi

fíemafítiH.

tF'jtytaui*
. .
Halála után kei évre kezdtek építeni,
még" pedig a „pokol dombján", a régi vesztő
helyen, a hol szt. Ferenc nyugodni kívánt
alázatosságból, "holta után is a társadalom
kivetettjei, megvetetljei között A templom
kettős, egyik a másik fölött s Olaszország
egyik legbámulatossabb alkotása, melyet
" szeretet tisztelet.3 adakozás emelt annak ki
koldulásból tartotta fenn életét jóllehet a
város egyik leggazdagabb kereskedőjének a
fia volt.
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A nyugvóra hajIó napnaV sugarai nem
y ^ b U B f l ákéff'iVire -dönteni r-nyriiruu'tefiiAettielí —•
csak | u m. magas az alsó templom ko
mor fenségét mely ránehezkedetl a lélekre s
néma tiszteletet parancsolt. Ereztük hogy .a
mult idők uj emberének csontjai uyugosznak

mekeket kiskortiktól fogva honszeretetre
magában a családi körben. De vájjon,
igy vaire-T-ez a jelenben ?— és miként
lesz a jövőben''.

itten, a. ki tetteit beírta a történelem könyvébe
s dicsőségével betöltette a föld kerekségét:
ereztük, hogy e sir itt nem oly ferfiut rejte
get, kinelr neve véletlenül maradt lenn a múlt
ból, mint valamely hajóroncs az idők óceán
jának „paliján, puszta jeleképpen annak, hogy
ilyenek is voltak valaha: hanem hogy e férfiú uj
ösvényeket vágott az emlierek szamara és sírját
mindaz kürnyi kezijamigyungsdsi -> t. tiszteletet
olt az élölie a halott iránt s kedvet az erény
követésére.
—•
A mi szépet, jellemzetesel találnr sz.
Ferenc eletében: az mind meg van örökítve
a miivészek élsö rangú ecsetjével a falakon:
az ö l o b o g ó 4Bzgósága a boldogságos Szűz
és az ö szent Fia iránt: izzó lelkesedése a
szegény élet iránt:_elete. tettei, halála megih
lették Cimabue és lliotto lelkét, mely itt
hiálolt a szegénység.hősének. 4>ar kissé iniTnarTSiljSongall: de azért még luiiilíig reméli"
freskókon.
Ott, a hol a kereszt- es 'hosszhajö met
szik egymást, ott alant van szt. Ferencnek
sirja. fölötte nagy oltár, melyen egyszerre

mondhat szt. misét Számtalan lámpa
lángja lobog körülötte szünet nélkül s' az
elökön kivül VII. és IX. I'ius pápák szobra
virraszt e porladó hamvak felett A felső
templom „nemzeti emlék" - azért nem szol
gál istentiszteletre.
.Mégis nem ez a hely az. melyhez • szt.
Ferenc eletének eseményei fűződnek, hanem
a Santa Maria degh Angeli más néven a
porciunkttla. mely a franciskánus rend bölcsője.
A IV. században négy szentföldi remete épí
tette a kis kápolnát s poraiunkulának, részeskének nevezték el azon k i e - i darab földről,
melyen állott. .Mivel itt volta boldogságos Szűz
nek .sírjából hozott ereklye is. meg aztán
angyalok is jelenlek meg itten löbliször, el
nevezték angyalokról nevezett Boldogasszony
nak is. A VI. századbau szt. Benedeknek a
szerzelesel* pátriárkájának tulajdona volt e
ká|Kilna. Rendkívüli kegyelmek fs tették hí
ressé. A XI. század vége felé itt nyerte szt
Ferenc édes anyja azt az ígéretet, hogy ' fia
születik és talán ez. is fejti meg azt a gyön
géd szeretetet mely szt Ferenc szivében e
kél iMip

S Z Á L A Y G Y U L A épület- é s b ú t o r a s z t a l o s
éS temetkezési VállalkOZO Celldömölk (Sági-utca Hujber-féle ház).
Nagy é f e - é s fakoporsó raktár. — Koszorúk nagy választékban
Elvállal temetkezéseker egyszerűtől kezdve ^ le§liszese!)bskjn szoM árakon
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tóink, kik azért szabad előadásban gyak
ran beszélnek a gyermekeknek a nem
zetünk lélekemelő tetteiről s 'minden
alkalmat felhasználnál": amaz érzelmek
felköltésére és növelésére.
De az" ifjabb nemzedék houszeretetének nagyon is észlelhető csökkenése
s faji büszkeségének megdöbbentő mó
don való alalianvatlása. amely pedig
annyi alacsony lettől visszatartotta öt
eddig: azt bizonyítja, hogy ily tanítóink
nincsenek még kellő számmal.
S .amidőn aztán a nép gyermekei
felnőnek anélkül, hogy a honszerelcm
keblokben mélyebb gyökeret vert volna,
akkor esödalkozbaliink-e azon. hogy'
.könnyen hajlanak a beözönlő, idegenek
Isteni és hazát tagadó tanaira s maguk
is Istent es hazát tagadó eretnekekké
válnak.
Ez istentagadás viszont természete
sen azon lényre is vezethető vissza, hogy
bár gyermekeinknek * ' részt ! kergetik
halálba a hideg idők alatti hideg temp
lomba való járással: a vallási még
sem tanítják oly modorban, hogy azzal
egyúttal nemesítenék a lelket.
Nép- és polgári iskoláinkban tehát
oly njilás volna kívánatos, hogy míg a
történelem tanítását már".az elemi iskola
harmadik osztályában kellene kezdeni s
azt terjedelmesebben a polgári iskolák
két első osztályában is előadatni, addig
egyszerisinind a bibliát.is ezentúl sok
kal nagyobb gondal es nagyobb keret
ben kellene tanítani; mind étidig.
Termésoeie.Ncn
e
tantárgyaknál
bővebb ismertetése liéljából másokat
kellene azután az elemiben törülni.
Még pedig a másodfokú nyelvtant "s a

napján, díszközgyűlést, fejezze ki végte
len örömét. I I . Kákóci Ferenc és buj
dosó társai hamvainak hazahozatala fe
lett, iktassa jegyzőkönyvbe a kurucfejedelcin emléke és megdicsőült eszméi
iránt való mély hódolatát.
2. Állítson nevének örök emléket
mél más irányban tompítja az ifjú lélek azzal, hogy a mostani- Döiuölki-titcát
világát és egyben nem kis mértékbeli nevezze el I I . líákóci Ferencről.
3. A temetés napjára a várost lookozója a testi ols.r.nvulásnak is,
bogózlassa föl 8 kérje meg az apátsá
got és ev. lelkészt, hogy a temetés nap
Képviselőtestületünk
ján és órájában d , u: - 5 órakor az
figyelmébe. összes harangokat egy óra hosszat hú
11'. Ilákóeí Ferencnek és bujdosó, zassák .in eg.
társainak hamvai kei hosszú évszázadon'
4. Az iskolaszékek utján keresse
át Megeiibcn pihenlek, a haza- és al- meg a helybeli iskolákat, hogy a teme
kotményszeretet,, a szabadság és függet tés napján istentiszteleten vegyenek részt
lenség fáradhatatlan elóhareosai. kik a tanulók, utalnia pedig emlékünnep
mindenüket feláldozták e szent eszmé tartassék s az előadások egész nap
kért, szülőhazájuktól távol ettek a szám szüneteljenek.
űzetés keserű kenyerét: míg a meginilo nemzeti mozgalom . elhatározta a
szent hamvuk hazahozatását s azokat
egyik ösrétri kuné- város. Kassa, diszesr
mauzóleumokban helyezi el. Áldjuk a
- . ' Személyi hir. Károlyi Antal kir. taná
percet, amikor a szent hamvak utra- csom, vármegyénk voll nagyérdemű alispánja
kelnek. melyben honunk halárára érkez intai birtokáról állandó teli tartózkodásra
nek, áldjuk az illat, amelyet a nemzet Budapcsüre utazott.
Assistensi meghívás. Fábián Nándor
millói'iak könnybe borult széniéitől kí
sziüojló állatorvos. celldömölki lakost a buda
sérve megtesznek: áldjuk az órát. a
pesti., állatorvosi főiskola tanári kára f. hó
melyben az édes haza földjébe immár
12-én tartoll coliferentiáján Itácz István dr..
nyugovóra térnek. Lélekben minden hú a kórbonctani tanszék ny. rendes tanára mellé
ha a honnak résztvesz e megdicsőült assislensse meghívta? Varosunk fiatalságának
hamvak elHikaríiásáiiálr hogy azonban e rokonszenves tagjának kitünleteséliez szivkülsőleg is kifejezze polgárainak érzel ltől gratulálunk, -ok szerencsét kívánunk a
mét a nagy tejedelem iránt, indítvá díszes álláshoz.
Szedik a Irgények elejét. A törvényen
nyozzuk:
kívüli allapoi folytán a sorozások az idén
1. Tartson városunk képviselőtes varosunkban is-a rendesnél valamivel később
tülete litins okt. 29-én. mint a temetés ejtetnek meg. .lövő hó 7-OB Celldömölk nagy;

hely-iránt egeit. Saját kezevei javította, m
nyerte luvalasat. itt alapította rendjét: meri
monte-subazoi heucdictinu.-ok neki adlak a
kápolnát olj feltétellel, hogy az legyen rend
jének feje é,- anyja, _ -

korul.-a lüskes cserje helyén lövistelen mz*atö támadt..sángyaink vezetlek a kápolnába,
melyben az l'r Jézus a poreiunkul.iiiak neve
zeti búcsút eiriet|..|yezle. A rozsain levelei
olyanok, mintha ven-seppek lepték volna -el.

~ Szt Ferenc örömne-l fogadta az aj.ütdéfcut $ hálából - Z . -líolledek rendjének evenkint egy kosár hallal szolgált IH alapította á '
Clarisszak rendjét
adta lel szl Klárának a
fátyolt: in határozta el a harmadik remi
megalapításai i - , : in akarl - meg is halt. \".
}'\£*&J5EXKtMMm!m>m>u
n ah n m •
hatalmas templomot, emeltetett a kápolna
fölé. úgy.hogy a kápolna most heni van a
templomban.

A kert in.-ili-ll - z i ISonavcnltua a rozsatökápóhiáját emelte azon kuhyhócska he
lyén, a hol szem Ferenc rendesen larlozkodotl
K kápolna falait régi' freskók di-zink. a har
madik rend leghíresebb szentjeinek kepei:
köztük szl Krzs'eheie. de nem a hagyomá-

1

tli

1! gyönyörű templom magában foglalja
azt a kis szobát is, melyben >zt. Ferenc el
hunyt IStílt, oki í-en. Mellelte van n csodá
latos rózsatö kertje, melyhez' e kedves le
genda fűződik Széni Ferencnek egy i'/licn
heves kísértései voltak.
Hogy legyőzze
azokat, a tüskés cserjébe dobta magát s egész,
teste: mewérezte. Azonnal égi fényesség vette

torlek számtanát, mini a melyet a kis
része.éit
gyerinekeknék ugy is alig
meg amelyeknek tanítása ennélfogva
inig egyrészt vajmi kevés eredményre
vezet, másrészt szegény kicsinyeink
elölt csak kinpaddá teszi az iskolát
Ezen körülmény pedig ezután is1 0

HÍREK.

i w á k k a j bmMmkmtmitm
lene regulájával kezében.

« ,\m

Kijövet
rendbe szedegettem a -ok
benyomást, mely lelkemel érte. de esak az
az egy külölhbség öltött egyre hálai-ozotlahb
testet, mely sok világi nagynak sírhelye -es a
. szentek temetői között létezik. Míg amazok
a megaláztatások tárházai, a dicsőség hiába
való, a leledés bizonyos voltának i-ineiiődö
hírmondói, adifií ezek á felmagasztalásnak,
az örök életnek és lelkesedésnek .kiáltó jelei.
Annak a -/.árnynak, mely életükben lelkűkéi,

egész vi.lójukat az eglic emelgette, suhogását'
erezhetni itten.
»
Másnap reggel korán fölébredtem l.clkemei éberré lette a történelmi emiekeknek
rászakadó özöne, testemnek .pedig a szt. Fe
renc ..tcslvor-ker-nek.
a fecskéknek, erős
sikongása nem hagyott nyűg uialmat. Fzek a
lécskék itt nagyobbak a mieinknél, hasuk
füsUziuü: nagy csoporlokban röpködnek eges/.
Olaszországban. különösen a magasabb helye
ken fekvő épületek körül es örökös si-i-'i. si-i-i
kiáltásukkal színié idegessé teszik az embert
íásri'-zJ-itiT'i az. a Jo-^-lrás*
ménlék -ok legyet , mik á...vendéglőkéi s a
magánházakat is egyptorai sokaságban lepik
el. riasztják es pusztítják.
',
fío de mind ez csekélység es az ember
megszokja, sőt-éf is felejti a természet elra
gadó szépsége látlára. Kinyitottam az ablakot
s szemem valósággal fürdőn l'mhrja gyönyö
rűségében. Hullámos vetések, gyümölcstől tar
káik! kertek, füzeres. szőtök, kigyozö patak
türidöklő utak a zöld páz.siio.- rétek közöli,
íllal',- olajfák, mindez oly .összhangzó, va1
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•község, celldömölki vidéki, sági és egyházaskeszői körjegyzőségek. 8-án Jácosbáza nagy
község, pápöci és vönöcki körjegyzőségek.
«i-én o'stfiasszonyfai. magyargencsi és neniesmagasi körjegyzőségek, 1l>-én jánosllázai vi
déki,, bobai és kisköcski körjegyzőségekhez
tartozó hadköteles legények kerülnek soro
zás alá.
A Leányegyesület estelye. A cell
dömölki leányegylet a mult héten tartott
gyűlésén elhatározta, hogy a f. hó 27-ére
tervezett estéivel egy héttel megelőzőleg f.bó
'AHuvcstéstHÓrakor tartja meg. Az egylet
elnöksége oz-Jiton tudatja
közönséggel az
estély határnapját A mulatság-műsorát la
punk mult számában ntar ' részletesen közöl
tük, ez változási nem szenvedett. A közönség
az estély iránt nagyban érdeklődik Belépő
-dij 1 korona, csatádjegy 2 korona
:i

A Mavcalvolgyi Vizitársnlat gyűlése.
A Marczlvölgyi Vizitársnlat folyó 1 ittak-évi
október hó 25-én délelőtt 10, órakor Celldö
mölkön, a városház tanácstermében, gróf Krdödy Sándor társulati elnök vezetése alatt
választmányi es folytatólag ugyanott, delelőt!
l l órakor pedig közgyűlést tart a következő
tárgysorozattal: I . Igazgatói jelente.-. 2. .Mér
nöki jelehlés. :t. Számvizsgáló bizottság-jelen
tése a mult évi számadások megvizsgálásáról-.
1. Számvizsgáló-bizottsági tagok választása,
ö. Szavazatra jogosultak névjegyzékének be
mutatása. (>. Költségelőirányzat megállapítása.
7. Marton Karoly es társai térvény*. 8. l n ililváuyok.
. •

Kemenesaljaiak a „Nemzeti kör,,-ben.
A régi szabadelvű párt lagjaibo a mult
csütörtökön alakult Budapesten a I.loyd-klubban a ..Nemzeti kör" mert Mársddalmi klub
A gyűlésen mélyen mintegy liiii tag vett részt,
kimondották hogy a regi haladó-párt tagjai
közül .-enkil fel nem vesznek. A kir. kemeiiesaljai tagjai Miskolc;- hun' nyűg. miniszteri
osztálytanácsos, l'letnits Ferenc dr. ügyved
és dukai Takács Ferenc földbirtokos.
TiftlSZ Kenyériben. Kenyéri községlicn
a mull héten szórványosan fellépett a has
tífusz. A járásorvos jelentésére a óvintézke
dések a baj meggátlása végett szigorúan íoganatositiattak.
^_ —
rázslatos képpé olvad össze, hogy az ember
a földi paradicsomban, képzeli magát. A
messze távolból l'erilgiá hatalmas dómja
integet; a l'orciunkulaban ...\ngehis--ra kon
dul meg a harang: « köszöntést átveszi 'Sa:;
Franreseo. aztán Santa Chiara. aztán a Sata
Croce, San Damiano s lassanként nemcsak
az olajfa illatától terhes a levegő, hanem a
melodikus harang-muzsikától is. melynek alapakkordja: Ave Maria' Menjünk misézni! szó
lalt meg egyik társunk Es mernünk . . .
Nemsokára Róma felé robogott

velünk

a voiiaLMeriUiisi-t|^
Assisi' házai. orma. tornyai, szivünkben egyre
mélyebbre nyúllak szt. Ferenc tiszteletének
gyökéi-szálai s merült fel emlékezetünk ten
geréből a regi magyar éneknek e, sora:...\Vw
győzők fclM lekiiilcni'."
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Szüret eredménye a Sághegyen. t'.yőnyörü. derült, langymeleg időjárás kedvezett
a f. hó 7-én kezdődött sághegyi szüretnek
s a mily kedvező volt az idő, oly kedvezőt
len- a szüretelés eredménye: átlagosan bizony
csak fele a tavalyinak. Mindamellett a gazda
bem búsul nagyon, mert tfz idei bor mennyi
ségre ugyan csekélyebb a tavalyinál, de m i - .
Hőségre nézve jóval felülmúlja az. előző évit.
A hagyományos vigasság már vasárnap meg
kezdődött s több napon keresztül élénk volt
a Sághegy. vig cigányzene, édesbús magyar
nolijt.aiinilatozi.knak hangzottak a hajlékok
ból, néhol pedig táncra is perdüli a fiatalság.
Most mar a szüreti mulatozásnak vége egy
esztendeig, amikorra egy jobb termés remé
nyében vigahb es hosszal.ban tartó szüretet
kívánunk a szőlőbirtokosoknak.

Községek egyesítése. A belügyminisz
ter Nemes és IVumaga-i községek egyezilesei
jóváhagyta es az uj községnek • KemenesKirabolt persely•• Jénosházai luóósitónk • Magasi> nevet adott. Az egyesítés "alkalmából
irj-i. Tiiigy az ottani r. k templomban isnie->- j ax uj község lakói tScheiber-.idolF vetidéglörelleii teltesek szt. Antal elöli levő .Szegt^ jébén nagyszabású mulatságot' rendeznek- ma
nyek kényere* feliráta perselyt ismeretlen vasárnap este.
teltesek feltörték sa benne mintegy öt héten
Tnzoltómnlatság Kenyériben. A k i 
át öszeszedeH kenyéradományokai elvittek.
felszervlései
Ugy latszik, valaki: a felirat után formát nyeri önk. tűzoltótestület saját
jogot a persely, tartalmához, midőn szent gyarapítására f. hó 7-én disz.es estélyi reii
dezelt. mely a várakozáson felül jól sikerüli.
ségtelen tettet végrehajtotta.
A mulatság az emberbaráti célra szép Ö S Z A mersei iskola ügye. Varmegyénk széget jövedelmezett. Felülfizetlek: Markoviig
közigazgatási bizottsága a mersei államilag Arnold dr. 5 kor. Boda István. Vollner Sán
segélyezett iskolánál létesített tanítói állásra dor .1 :t kor., űbellti fóvjgyázO, Hőbe Károly,
a váiasztás megejiesél elrendelte s annak Koeh Sándor. N'adhera Ferenc. líeiger Imre
eszközlésével Jakab Bódog járási Xo.-zolgabirol 2—2 kor.; Schlesinger Jakab I kor. 40 lill.,
megbízta, ki az. állasra legközelebb kiírja a IViniec/.! István, l'örnec/.i .láuos- 1 —TI kor.
pályázatot..
• V.
A felüllizetöknek ez utón is köszönetet tol
Külföldön elhaló kivándorlók. Igen mácsolja, az egylet nevében ifj. l'ömccz.i
sokszor megtörténik, hogy azok a szerencsét Imre parancsnok.
len honfitársaink, akik tengerentúl akarnak
Tanitógyülés Jánosházán. A jáimsszerencsét találni és csaladjukat vagy örökre,
vagy estik időlegesen itlhonhagyják. útközben bázai r. k. tanitó'i köre f hó l l é n délelőtt
szerencsétlenségek alkalmával elpusztulnak. Ma Jánosházan tartolta őszi rendes közgyűlései.
aztán az. illetők családtagjai külföldi állam A szépen sikerült gyűlés után. a- Korona
hatóságától, vagy valamely magánvállalattól vendéglőin n bankett következel!, mely kedekártérítési követelnek, az igényelök lapszla- lyes baiigulalban erl véget.
latlansága miatt rendesen elutasítják őket,
Állatbetegség Felsom esteriben. Felsővagy huzzák-halasztják ügyüket A bajon mesteri községben a szimányitsán előfordult
segítendő a belügyminiszter leiratot intézett
sertésorbánc a mult heten megszűnt, az el
.valamennyi vármegye hatóságához, hogy föl rendeli zárlat alól a község feloldatott.
merült esetekben legyenek segítségére a csa
Iskolai mizériák. Holta községi .iskola
ládtagoknak vagy az. illetékes konzulátus vagy köteles gyermekek közül.
"kik tudvalevőleg
egyel, képviselet utján intézkedjenek az ilyen az alsósági iskolába kötelesek járni. — a mai
kártérítési pörOk gyorsítása erdekében;
napig meg egyetlenegy tanuló sem iratkozott
A vándorló sorsa. A mull év június IHI. Tekintve |iedig, hogy inüilegy i d iskola
havában induil útnak .Novak Kidéi pápóci köteles mulasztása miatt, kik fiobáról Ságra
lakos, hogy a szülőhaza mosióhaságál egy fognak jáini iskolába, az előadás megakad!,
uj hazában kipihenhesse. Csekély vagyonát ralink..- i.-za esperesplehános, iskolaszéki
föszobgahiróságpénzzé t e t t e , iitlevétcl szerzett Amerikába—? | elnök. Iwaitváiiyl intézel!
7

az JW6 június 15-én Fiúméból induló
.Vátcrland- gőzösön vérmes
reményeivel
egyült indult utnak, azonban gyenge szerve

zete nem tudott megküzdeni az

utazás ne-

hiv.segetvel, a ^tengeren utazók félelmes be
tegsége az n n. tiTií'ITHeiegseg öt. .teljesen
megtörte s rövid másfél napL kínos szenvedés
véget vetett hiu ábrándjainak,
melyjyekljel
az uj hazába indult, megváltotta kinleljes
életétől, a vele együtt induló honfitársai karjai

r •

r

közt megbalL Temetése a lehető legegyszerűbb
ini'.d.ui ment végbe. Hulláját egy zsákba he
lyezték, reá nehezéket helyezlek s rövid ima
után, melyet egy a társaságban mázó székely
honfitárs élőre, a magyar honfitársak pedig
utána .mondottak A fedélzetről á* Atlanti
óceán hullámsirjaha eresztenek. Egy loccsanás s a hazájához hűtlen hoiiti hullája el
tűnt, magába temette a/t a világ kel harmad
részét borító* viz. .Szegény honfitárs, bizony
ha tudtad volna, hogy vágyaid <Xirváná>-jál
sohsern fogod meglátni, dehogy bíztad volna
szerencsédet a hullámokra. Hagyatéki iratai
a uewyorki konzulátus utján a "mult héten
éikeztek a főszolgabiró-aghoz.

hoz a miserabilis állapot mielőbbi incgszüntetéso miatt A főszolgabíró e tárgyban sür
gősen intézkedett is.

Bábaképző tanfolyam Győrött. 1907.
január bavábíjn (iyőrölt tartandó M-od. rendű
babatanfolvauira alkalmas nök ' - kik a k i 
képzés ideje alatt bizonyos ösztöndíjjal segé
lyezve is lesznek
a helybeli. föszolgabirósaguál jelentkezhetnek, hol a részletes fel
letelek mar nio-i megtudhatok.

KitoXAstaliui s z n b á s u
í erfiruhak, papirnhák,

rr •

uradalmi erdésztisztek -

Legelismertebb cég.
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Fő-tér. 53- sinnt

Nagymuttkásszabó segélek felvétetnek.

nek, postásoknak, vasu
tasoknak, erdőőrökjiek,
úgyszintén minden
egyenruhát viselő tes
tületnek egyenruhák
legelCsliaMbbanmcrtek "tán '

Simhat-Ihora ünnepelt. Izraelita pol
gártársaink
úgynevezett sátoros iinne|iei
melyek nyolc napig tartanak, tegnapelőtt a
törvényörötn napjával befejeződtek. Kz alka
lomból tegnap este kellemes elély tartatott
az Cjkávéházban. hol különösen az izraeliták
de egyébb vallás követői is szép számmal
jelentek meg. A mulatság színezetű estélyen
a közönség teljesen megtöltötte a kávéház
összes helyiségeit, a tiatálság pedig táncra
perdült amit a- tulajdonos egyéniségének
megnyerő modorán kívül a csemegék es ita
lok tttUBöségének, valamint » pontos, gyorsa
és előzékeny .kiszolgálásnak tulajdoníthatunk.
Az estélyen Sárközy Géza és l.ádás Ferko
egyesüli batidaja kitűnő zenei, szolgáltatott
Házeladás Kgy jó karban levő és
jövedelmező ház (Celldömölkön Kerenc Józser
utcában ( I t t sz. alatt örök áron eladó
Érdeklődőknek Wtvébb fevilagositási atl W'olf
Sándor hazgolidnok. lakása a fenti ennen

C S A R N O K

Bakonyi emlék.
Köszöntelek szülőföldem '
Krdő- Bakony! szép-vidék! .
Rejtelmidrőt emlékezvén, Lelkem lángol szivem ég.
Kek hegyeid ködfátyola
Szép eiulekim őrzője :
Amíg elek. nem feledlek,
í'.lsz szivemben ö r ö k r e ! . . . . .

4. oldal.
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NYILTTÉR.
K

Nyilatkozat.
A .KeménesVidek- folyó hó 7-iki szá
mában engem —'.hites' — ácsmesternek állit
hát tutija meg. hogy eii nemcsak hites, de
hitvalló is vagyok, meri én nem olyan —
bögötei — fele iskolába jártam a hatvanas
év előtti években, -hanem olyanba, ahol meg
tanították isten, király, haza tisztelet es sze
retetre, felebarátom becsülesére. nekem pedig
bitem szerint minden ember, valláskülönbség
nélkül felebarátom, tan még Huss is.
,
' " Azt írja továbbá, hogy én l'álovicsnak,
uszály-hordozója vágyók. Nem szorul ö arra.
mert elég erős lába van l'álovicsnak s nem
is j á r ö görbe utakon. Ieh.il igy nem is akad
meg iisz.ilya. igy nem is szorul arra. hogy
ízt valaki kiakassza: de feje is elég-nagy
van. csakhogy ez nem korpává) van tele s
•nem is megy fejjel a falnak, lehal az ö feje
nem faj. mint a vörös nyakkendósé. mert
ezek a vörös rongyba bnrkolódzottak rend
kívül ordítanak, mikor az igazságos bíró
ü Felsége a király neVeben
kimondja áz—
igazságos Íteletet mini tette ezl a Kémeitesvitlek folyó hó 7-iki szaniábaii.
De hisz nekik nem is az' igazság kell.
meri ők attól irtóznak, nekik csak a csuhasok birtoka kell, meri ugy látszik már fogy
nak az előfizetők, lehat most szerelnek a
cstihások birtokát eljiezsguzni. iniut lettek
sok szegény munkásiiep-pénzével;: csakhogy
jó lesz ám azt a regi közmondást szem elöli
'tartan., hogy 'lassan páter a kérészi tel, meri
a fráter még bálra van.
Celldömölk. l'.Muj. oklóber 13.
' idősb Heicb Imre.

Bárdossy Sándor és Társa

Krdőd titkos susogása
Bölcsőmnek volt danája.
Hegyi patak víg Csörgése
Adotl ütenyt hozzája
Kgesz .v;dód._oh mily- sokszor
Ktngata el lelkemet !'Boldog idő! Kedves emlék'
Soha ,el nem feledlek.
Te láttad' a buldog ifjút
'Vigaszt adó kebleden.
Alidon titkos hatabnaiia
t '.-alt az első szereiéül . . .
Kívüle csak tv ismétled
. I Isalődásoiu. keséivel.
Vigaszt uyujlál tön szivemre,
Csüggedni ntni^eíigedéd
. '. ' .

rov«t u r u l . u á é r t nem'felel • sKrltesmS.

te g1 agyara
l e l i

<l <i m ö I k .

Iszapolt faltégla
26 K 20 f.
Tetőcserép 30 K
1000 darabonkint
talvánvük Almási János füJB

szérkeresketli'-séb.en válthatók t l i ö -

'Itthagytalak. Knm'íi'kv leit
Szivem forró szerelme.
Bolyongtam a nagyvilágban
Boldogságot keresve
Illbagytalak. de a -ziyem
- Keleti ebeiig e|*édvc.

„Egyesült czegledi s z ő l ő s 
gazdák boreladási társasága *

'léekötj emléke.

' -^'•fe^^kwi^UgmraJh H^>JlffVaAB^aW
Egyenlösiti, bepinczézi - és árulta
bocsa jtja a termelők tisztáit kezelt

Visszajöttem '
Hadd alinoiljam
Szerelmene.'t újra ál !
Gyötrő ál«m. de szivemre
.Megnyugtató enyhet ád.
Boldogító édes álom.
Alig várom jöttödet.
Siess. >ies-' hadd fürö.-zeni
Kmle kimben lelkemet!
Líisfi?r f i r

CZEGLED.

legkitűnőbb borait.
Nilvántartja és közvetíti ezentúl az

egyes termelők magán pincéiben, sajátkeztileg gondozott boraikat is.
Különösen előnyös szövetkezeteknek
és vendéglősöknek a nálunk való be
vásárlás, inert egész éven át egyforma

és j akármilyen

nagytömegben

folyton

egy és ugyanazon bort kaphatják.
Ezúttal áruba bocsájtjuk a legki
tűnőbb siller szinü „Kadarka" és zöldesfehér „Ezerjó", „Rizling" stb. fajo
kat' is, melyek több waggon vételénél

igen mérsékelt árban kaphatók.
LEVÉL- i'iyy
SOKtlÖXYCÍM:
Egyfiiilt szöliínyaxtitik
tárxnsiiyn
C Z E G L É I).

Tájékoztató.
'•Agyagéra gyár:
Boscowitz Sámuel Pápán, Korvin-etca 18.
Készil tűzálló anyagból divatos csérépkályhákat Javítások is jutányos árban elfogad
tatnak.
- . "
Asztalos:
Schütz Gynla épület-, buttír-és portál-asztalos.
Temetkezési vállalkozó. Kossuth Lajos-utca.
Acs:

Reich István ácsmester. Körház-Utca.
Reich Imre ácsmester. Kórház-utca.
Bádogos:
Wendler Lajos épölet és diszmű bádogos.
Xagy raklár konyhafelszerelési cikkekben.
Borbély- é s fodrász:
Engelsz Ferenc újonnan herentlezetl borbelyi's fodrász-üzlete Celldömölkön a Vásártérti.lcábau.
Mikns Kornélné K«*sttth Lajos-utca.
Cserepes:
Szigeti György cserepes-mester Alsóság! Klvállal miiiden 'e szakmába vágó uj mtuikákat |'s javításokat
. "
Cipész:
Gerencsér András urr és női cipész. Vásár
tér-utca;
Jánosa Pál uri és női cipész. Ferenc Józsefutca.
.
--'.•':
Klaffl Gynla férfi és hői cipész, - Erzsébet-u
Reif Dávid uri-. női-és gyermek-cipő raktára.
Kossuth Lajos-uica.
<•. .
Divatáru k e r e s k e d ő :
Löwenstein J. és Fiai, (lelldöinölk és Pápa.
Legolcsóbb bevásárlási hely.
Németh Markon uri és női divátkéreskedése,
SzL-lláromságtér.
Fnszerkcreskedö:
Ahnasi JanOS-Riszer-.liszt- és lestckk.ereskedö.
IKtliiölki-ulca.
.
Gayer Gynlnné- fűszer-, festék-, és vaskereskeibtsi;. Szt. llároiiiságlér.
egyeskeresKohn Sándor fűszer-, liszt- é
i raktára a
ke<lése^_ziimáncozotf edény
Szt HároHtságíéren.
-. Hentes:
Bödör József hentes-üzlete é husfflslöldéje
.láiiosházán.
Kerfés*:
Mór Gynla m i i - és kereskedelmi kértész
Vásárter-utca,
-tcrveliaz:.
Központi Kávéház Kossuth . Lajos-utca."—
' Kitűnő italok, pontos kiszól; alás !
közelében. Idegeneknek Jalálkozási es szó. rakozó helyé. Minden időben friss kávé.
Erzsébet-kávéház Győrött, Király-utca. Egész
éjjel nyílva, naponta Cigányzene.
Köinivcs é s építési v á l l a l k o z ó :
Vizlendvay József építési vállalkozó és oki.
épitö-mester Celléőmölköit. Elvállal'az épi' tési szakmába vágó mindenféle -uj imiukalniokal é.- javításokat
Horváth János, -Jánosházan. Uj-utca. Elvál
lal mindenféle liöinives inunkat házak újra
epiiéset es javításokat' olcsó árak. mellett

5. oldal
Lakatos:
Legrády Kálmán épület és géplakatos, Sági.-u'
Rosenheim Ferencépület és géplakatos Cell
dömölk. Sági-utca.
Simon Sándor épület es~g'éplakatos.Kossuih-L-U
_ Kiváltai szakmájába vágó mindenfelé munkát
Lisztkereskedő :
Herzfeld Bór. Csornai Gőzmalom l.isztFőraktára OlJdOmOIk, Kossutb Ijijos-utca.
Takács György lisztkereskedése Celldömöl
kön, a lieueé.—rend epületében.
Mészáros
Krausz Mihály, Sági-utca.
Sí gerIgnác hüscsamoka Celldömölk. Kossuth
Lajos-utca.
Zsirai Lajos mészáros és Juintes üzleie-a
Kö-téren. (Wldömölkön.
Marhakereskedői
Klein Testvérek, Ferenc József-utca.
Pék:
Kelemen Ferenc,Kis-ulca Fiók: Kossuth l..-u
Kenyérsütések elfogadlatnak.
Klein Adolín'ápai-u. Kenyérsütéseket elfogad.
Szita György, Kis-utca.
Szesz- és bornagykereskedő: . ~.
Günsberger Ignác. Ság. Szesz- é s j w r ' nagykereskedő.
Sörraktár:
Altstádter József, Uömölki-ulca, > hires kő
bányai sör raktára.
- Sssabó:
Gnttmann Adolf, |*>l8ári~és egyenruha szabó
•A tulipáii'-hoz.. Vásártér-utca, Vasúti sap
kák es zubbonyok raktára. Kész ferli- es
gyermekruha raktár, Olcs.. árak.
Tihanyi Béla ruharaktára Celldömölkön a
Sági-utcában. Férfi-- és gyermekruhak nagy
választékban tartatnak raktáron.
Schlesinger Samu uriszabödivattermét ajánl
juk a kényesebb izlésü közönség figyelmébe.
Pápai-utca. < lömbös-féle ház.
H

Személy hitel!
J

Kezes és kezes nélkül katonatisz
tek., papok-lelkészek-, udvari-, állami-,
mecyei- és magántisztviselők, lanitók.
kereskedők, iparosok, nyugdíj jogosult

hölgyek, kereskedelmi alkalmazottak
és magánosoknak ; —25
évig terjedő
időre heti. havi, / — é s egész évi
tőkekamat törlesztéssel!
x
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KÜLÖNLEGESSÉG: A paris—bécsi
enqneté értelmében tőkésítjük a Jö
vedelmet.
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hitel!

Töth Antal, Vásártér-utca. Divatos öltönyöket |
olcsón "készít

ALAGCSÖVEK
HORNYOSZSINDELY
iszapolt agyagból

Mielőtt ruhaszüksogletet beszerzi, tekintse meg
Síkos István férfi és gyermek-ruha áru
házát- Jánosházán. Mértékszeriiiü megren- delések olcsó áron eszközöltetnek. Tisztítá
sok elfogadtatnak: 4
•
r

Vágó Dezső etsfi pápai férfi divat-terme
Fő-tér 25íl. sz. Készít katonai-, papi- és. |iolgári ruhákat Legfinomabb liel- es kül
földi rul- ikehnek raktáron !
Téglagyár: Bardossy S. és Társai, Sági-utca!'
Tory György, Szt. Háromság br.
Szobafestő:
Ifj. Reich Imre, Ferenc József-utca. Kivallat
templom-, szoba-, és díszfestést olcsó ára
kon. Szóba-kárpitozások Tapétái a legújabb
iiuniák után kifogástalanul kí születnek.
Üveges:
Spiel'T Ede üveg-, poreellán- és la'mpaarnk
kereskedése, Szt,. Háromság tér.
Vendéglő é s s z á l l o d a : •
Bnng.iria szálloda, Pápai-utca. Kávéház, ét- tetem és szálló-szobák. Pontos kiszolgálás!
Korona szálloda, Kossuth Lajos-utca. Újonnan
épült és fényesen Ijerendezetl 15 szálló-szoba.
Szarvas vendéglő, Szt Háromság-tér A Idgti.-zlább sági borok, figyelmes kiszolgálás!
Bnbert Samn vendéglője á Bárányhoz. Sagi-u.
Babért Pál vendéglős. Cáönge.
Rotschild Dávid vendéglős Ság. Tisztán ke
zelt, sági borúk. • Naponta Friss birkahús
kapható.
•.
Zsoldos Antal sörcsanioká 1 :elldom<dkön. a
Központi kávéházzal szemben. Állandóan
frissen csapolt kőbányai sör.
'.'•••
Vak SZamar SZalloda Gvőrötl. Teleki-uíca
Marschall Pál vendéglős.
-- .Vadászy Pál vendéglője Izsákfán.

Ha köazvényben, reumában, ischiaiban szenved, vegyen egy üveg

bérmentve minden állomásra.
Bővebbet

Dr. FLESCH E. H.

Tartós és j ó !
Olcsó árak!
. Az árjegyzéki ártikbfil nagy-engedményt
adunk t. vevőinknek: ugyani- kerekpáraink
árát felére: 80 koronára szállítottuk le.'Ma
gvarországba az elvaniolá-oi I 1 korona szániiltalik fel. Világhírű „Hultiplw" kerékpárainkért ó* évi iru.Jxli jtiliiltitxt cnlUtluiik.
Számtalan elismerő levél a szállított gépekről.
KlsöiiiinösegU gyártmányú „Multiplex" ke
rekpáraink felülmúlják e terén .Európa gyártmányait. inert gépeink összes alkatrészei
teljesen gyárunkban készülnek s igy azok .
tartósságáért szavatolhatunk. '
Árjc^yzckel kiv-inalrm Ingv'-n c* VoiK-eOe Iriil.
a „MULTIPLEX" kerékpá.gyar, Batlin 2 5 7 .
(litsclit'inrr-^rassv I T K

Ne mulasszon el kérni ingyen es bérmentve
prospektust és mintákat a legjobb styriai

FérfLés nőilódenból
vadászaira, erdészetre es turisztikára, valamiül
az összes divatszövotckl*öl íerti- es gyermeköltönyökre, felöltökre, uIslerekre, a legolcsnbbtól a legfinomabb minőségig, az általánosan
j o hírnevek örvendő első és legnagyobb loden
kiviieh céglőt.
:

Oblack

„•agyar korona" gyógyszertárában,

es,

GYŐR, Baross-nt 24 szám.
Másfél-decBitereSöyeg ára -.'kor. Huza
mosabb használatra való -Családi, üveg
5 kor. : i kis. vagy 2iCsaládi- üveg ren
delésénél már bérmentve, utánvéttel
küldjük.

és kőbányákra, a becsérték * részéig.
4

É p í t é s i

hitel!

-—épttésfélben
levő ingatlanokra
2—3
részletben, oly arányban, amily arány
ban az építkezés előre haladt!
Bank- és magánadósságok convertálása 1

Váltó- és tárcahitel! Viszleszámitolás k e r e s k e d ő k n e k !
Előnyösen! Solid alapon és gyor
san eszközöljük mindezen lenti, művele
teket elsőrangú intézetek által-! '

ElRŐrendű a j á n l a t o k !
" < '

Kérjen prospectust!
Válaszbélyeg melléklendő!

MELLEK \J. E.
— B u d a p e s t , V., Koháry-n. 19 B. sz.

Vince

kir. lülvítri |M»>/it'»>z;illiló

G r á z , Murgasse 9 C.
forintért tiszta gyapjúszövetből

15

merték szerint

3(iti koronától feljebb I . . I I . és III.
helyre földek-, városi- és vidéki házak,

nyaralók, gyárak, fürdő épületek, mal
mok, ásványvíz és egyébb források

cégnél

ELSŐ SZOMBATHELYI CÓZTEGLAGTÁK.

Df.FlMch-fila köszvény-szeszt,

mely csúzi, koszvényt reumát, kéz-, láb-,
hát- es derékfájást, kezek és lábak gyen
geségét, fájdalmakat és daganatokat biz
tosan gyógyít Hatása a legrövidebb idő
alatt észlelhető. Kapható

GAYER G Y U L A

CELLDÖMÖLK.

elegáns

kivitelű

férfiöltöny, felöltő vagy téli
kabát

Wagner, a „Hangsaérkirály"

Kransz F. és Tsa

összeválogatott i s k o l a - h a n g s z e r
csoportja 15 drb összesen csak

5 forint,
1 iskola-hegedű, jávorsfábt'iljórhanggal
1 hegedü-v
1. bükkfából, tolókéval"
1
. ' -tok. amerikai börvászonbol, vo
nótarlóval,
r.heiedü hangolo-sip. tokban
•>
nyereg, szép faragói minta
1
. . gyanta, Juilönlegés dobozban
1
hangtompító linóin c boti fából
0 . i * liur. igen jó minőségű
1 hasznos' ajándék deákok részére
ló drb összesen csak 5 forint
.Ugyanezek mégfinomabbkivitelben 8 frt.
Legújabb szabadalm. I "szeremen egy
orai gyakorlás után bárki játszani tud.
—
árjegyzéket ingyen küldök.
WAGNER, a .Hangszer-király.
Budapest, VIII., József-körut 37 39.

uriszalMt üzlete
B u d a p e s t , Kerepesi ut 69 szám.
^L V>í\r-r1||Mlt'• -l! "'értétv. i. tr_j^asitáasal
bérmentve.
Vl

L

Alkalmi vétel 11
A Pápai-utcában levő Gömbös-félé ház,
mely mintegy '10 — 12 százalékot tisztán
jövedelmez tulajdonosának, szabad kéz
ből azonnal eladó.
.
Hóveíüiet !t kiadóhivatalban

42. szám.

KEMENESALJA"

fi. oWal.

Megérkeztek az ő s z h é s téli d i v a t k e l m é k .
Az őszi idénv közeledtével bátorkodom a n. é. közönség
figyelmet'felhívni J á n o s h á z á n levő szabó-üzletemre, hol a
legjobb minőségű angol és hazai kelmékből készítek a leg
újabb divat szerint férfi-öltönyöket.
- =

Gyorsan, pontosan és jutányos árban!

| Nagy k é s z férfi- é s f
Í • gyermek-ruharaktár •

a*

Meghívásra vidéken is bárhol megjelenek.
A n. é. közönség szíves pártfogását kérve
vagyok tisztelettel

Sikos István
papi-, polgári- és egyeurnnaszabó.

A

_

r

g r a r i A
Acetylen világításhoz:

KÉRJEN

Legjobb minösgü római, darabos calciumcarbid

s

Legjobb minőségű rimái szemcsés carbid
Ára, 100 kgr. liszta. siiiyértr tehát

MINDEN

v

26 K,

. . .

30 K

csomagolási

siiIyU-számilást néikíil. ingyenes csomagolással,
azonnali késztizetés vagy utánvét ellenében pénz-'

a
s

a

seket is légjobban.

ÁRJEGYZÉKET
, „ • -f-are
gözcséplókészletekról,
benzinmotorokról
és vetögépekről.
=
Az árjegyzéket díjtalanul küldjük.
LeVélczim:

.

.

AGRARIA Budapest Váczi-nt 2.

A

Szállítunk legkitűnőbb rendszerű acetylenkészülékeket és teljes acetylen-világitási berendezé

A SR A R I A-tói

-X j ,

táii engedmény és minden levonás nélkül.

g r a r í A

,

Állandó nagy raktár Budapesten.
Gyors kiszolgálás!

Schvarcz József és Társa
acetylen-világitási és calcinmcarabid eladási vállalata
BUDPEST,

V , Váci-körut 26/a.

-

