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A mezőgazdasági házi- és
népipar.
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»Háziipar néven az ipari munka
azon faja értendő, mely önmagában
vétfe kizárólagos kereseti forrásul rend
szerint nem szolgál. A vele foglalkozok
rendszerint mezőgazdaságot is folytat
nak s egyes iparcikkeket, főleg a mező
gazdasági munka szünetelése alkalmá
val, rendes ipari munkások igénybe vé
tele nélkül vagy egymagok, vagy pedig
háznépök segítsége mellett állítanak elő.«
(Mezőgazdasági közigazgatás 647. oldal.)
Mint látjuk, a magyar háziipar főcélja
abban rejlik, hogy a mezőgazdaságot
üző nép" szabad idejét n< fecsérelje el.
hanem felhasználva, jobli rriegélhelésének biztosítására értékesítse. Csak az a
kérdés, hogy a háziipar mely ága szol
gálja ezt a célt.;

A háziiparnak ugyanis két föága• van, nevezetesen : az egyik ága arra
törekszik, hogy a család ellátja saját
házának és. gazdaságának szükségletét
s ez. a.-tulajdonképpeni háziipar: a
másik ága pedig a népipar. -.amely .rra
törekszik, hogy — a háziipartól eltérőleg — a család az ipari munka révén
jövedelmi forráshoz jusson. Az egyik
tehát házi szükségletet fedez, a másik
pedig kereseti forrás.
Nálunk Magyarországban a háziés népipar úgyszólván a kezdet kezde
tén van. Azonban nem ugy volt ez
ezelőtt 40—60 évvel. Abban az időben
a család szorgalmából telt ki annak
fehérneműje, sőt nem egy helyen még
a felső ruhája is. -A guzsaly, a motolla
és a szövőszék nemcsak -a szegény
családoknál, hanem a gazdagoknál is
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j! Dinkgrcve Nándor könyvnyomdája Celldfinölkön
\ ide intézendők a szellemi részt illető közli menyek,
hirdetések és mindennemű |» n/.illetékek.

nagy becsben állott. A régi, híres ma
gyar asszonyok nemcsak általános mű
veltségei — sokszor kardforgatást is —
hanem a fonást, szövést is elsajátították.
Olvasván az ilyenek élettörténetét^ pem,
tudni, mit csodáljon az ember jobban?
Műveltségük _ n y o m á n ^fakadt nemes-lélküségükei-e, hazájuk . iránti rajongó
szeretetüket* és áldozatkészségüket-e,
vagy pedig a kezük munkájával elő
állított remek alkotásokat? De nemcsak
a ruhanemű legtöbb része telt ki a
család házi szorgalmából, hanem a
gazda ember házánál! a gazdasági esz
köz és szerszám is. Ásó-, kapa-, kasza-,
fejszenyél, petrencehordórud, kössögfa,
eke szarva, borona fája, kut kávája és
gémje, szekéjrészek.j favilla. gereblye
stb. mind-mind a házi tevékenység
produktumai voltak. A mozgató erő,
amely népünket a házi tevékenységre
serkentette, a szükség volt.
Telt, mult az idő. Hazánkban is,
Ausztriában is sok oly gyár keletkezett,
mely tömegekben olcsóbban képes elő
állítani a mindennapi élet legszüksége
sebb portékáit. Á gyáripar és (vasúton
és hajón) az 9lcsó szállítás lehetővé
tették, hogy olcsón meg lehetett és meg
lehel venni azokat a szükséges porté
kákat, melyeknek előállításával azelőtt
á munkásnép huzamosabb ideig foglal
kozott. A tetszetős külső és az olcs©4
árak csakhamar nagy vevőközönséget
biztosítottak a gyári termékeknek s en
nek következtében a nép mindinkább
félhagyott a háziipar üzésével, minek
következtében a magyar háziipar or
szágszerte hanyatlott s ujabb időkig
majdnem teljesen ki is pusztult.
Ennek a szomorú hanyatlásnak az
átkát érezte népünk a múltban és érzi
a jelenben is. Mert mig egyrészt a házi-

ipar a múltban keresetet nyújtott,
illetve pénzmegtakarítást jelentett, addig
ma a silányabb portékára adja a pén
zét, oly portékákra, melyek tartósság
szempontjából meg sem közelitik a házi
lag előállított portékák színvonalát. Igy
a gyári ipar nemcsak kivette a nép
kezéből a munkát, hanem silányabb
portékát is nyújt. Már most tekintve
az arányt, bátran mondhatjuk, hogy
összevetve a régebbéni időkben a házi
ipari cikkekre fordított időt azzal az
összeggel, melyet ma ilynemű gyári
cikkekre fordít, a nép vészit a tartósság
szempontjából és még azon oknál fogva,
hogy a munka idejét, mig a háziipart
kultiválta, jól fel tudta használni, oly
időt is, amikor másnemű elfoglaltsága
nincs. Ma ezt az időt leginkább arra
használja fel a nép, hogy magába szívja
a társadalombontó szocializmus piszkos
tanait. E körülmény és a háziipar
nemzetgazdasági fontossága bírta a ma
gyar kormányt arra, hogy a háziipar
érdekében akciót indítson és azt újból
életre keltse.
f Folyt, köv). •

Fürdői levél. ->
Irta: TAKÁCS GEDEON.

Herkulesfttrdő, máj 88..;
Csak 9 és félórai nt a gyorsvonatnak
Budapestről Herkilaslurdőig. Azt hiszem, hogy
a kedves szerkesztő urak sem kívánják részle
tesen az nt leírásit. Lúgosig bizony nem so
kat lát az ember olyant, amit útleírásban —
futó vonatról nézve a vidéket — el lehetne
mondani
Egy pár megjegyzést azonban tehetünk.
— Budapest óriási kiterjedését, — Európában
a harmadik helyet foglalja el kiterjedésével
— talán még a jobb kilátó helyekről sem
lehet ogy mérlegelni, mintha gyors vonatom
kerüli meg az ember ezt az óriási várost:

G T T D l r A ^ # t o ^

és temetkezési vállalkozó Ceiiddmatk (s^-utca Hujber-fóie ház)
Nagy érc és fakoporsd-raktáiv—Koszorúk nagy választékban.
Hvállal temetkezéseket egyszerttol kezdve a legdíszesebbekig szolid árakon. "*»

15—IE. percig robog a vonata város kerüle
tének egy 10-ed, vagy 12-ed részén ! Levegő
jűk bizonyára jobb igy, — de közbiztonsá
gukra az óriási terület, mely nagyobb'Parisé
nál, Berlinénél, — hátránnyal jár.
Cegléd, Kecskemét határát immáron jel
legzetessé teszi a homoki szőlő és a barackfa.
Nagy-Kőrösön most folyik a szüret, de csak
az egyik, - a saláta-szürel. Ezelőtt 2 héttel
már 180 vasúti kocsirakományt továbbítottak,
másévben ilyenkor 250-néljs többet Azután
következik az uborka szedés-Szegeden a Tisza
foglalta le figyelmemet Aki látta a Danát, az
nem lágyul el a -szőke Tisza, láttán. Nagy
nak nagy, de csak medréhez és partjához
viszonyítva : - piszkosnak ugyancsak piszkos ;
végtelenül lusta es veszélyes. Most van olyan
magasan, mint a város alsóbbTészeinek íjtcái.
Csak hadd álljanak erősen azok a partot"védő
falak! 100 ezer magyar hova lenne o n n é t ? !
•'- b- Szeged a legnagyobb város! De — saj-'nos — az utosó is azon a vidéken, igazi
erős végvár. Nem robog i vonat 20 percig
é s már a jómódban, kitűnő földön élő bánáti
svábok földjén járunk. — Kicsiny ez az ország,
15 óra alatt egyik végétől a másikra jutha
tunk és még ez se egészen magyar! Vegyük
csak: a Bakonyság né:>iet, Tata és Buda
között tót és német falvak közt robogunk;
Budapest talán magyar? óh dehogy, hiszen
ott még az sem tud magyarul, aki magyarul
akar beszélni. A bánat sváb, Temesvártól keletre
oláh, közben rác a lakosság. Mi marad ne
künk? — «Amerika,« mondják az elégület
lenek s a légvárakat építők. — »A munka és
erős akarat,- — mondja a hazaíia . érzés.
Egy család utazott velem. A feleség
többnyire aludt, (Felső-Magyarországról men
tek Temesvárra,) a férj feleségének és kis
lányának igyekezett -gondját viselni: igen
gondos apának látszott A kis lány pedig
érdeklődött: bácsi, milyen város jön most,
bácsi, melyik oldalon lesz'az állomás—(elő
ször jártam arra, — magam sem tudtam), —
hányszor állunk meg Temesvárig ? Azután fel
fedezte Kalauzomat és utikönyvemet,, sikkor
meg térképet kellett vele tanulmányoznom. —
De nem volt az ő sok kérdése fárasztó, sőt
inkább eléggé érdekes, A közbeeső állomáso
kat oly gyorsan megtanulta, hogy szinU cso
dáltam egy I I I . oszt. normalistától.
Mikor már közelgett Temesvár, odaszól
a kisleány hozzám : Bácsi, mi most kiszállunk,
maga unatkozni fog egyedük"—Az édes atyja
nyugtatta meg őt, — ne féltsd, lányom, a
bácsit, majd beszáll hozzá néhány vigéc.
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Jártam a mezőkön .

áron sem akartam felfedezni az ő szándékát
kivonult lehal, — mivel hogy nem mondtam
neki, hogy csak tessék, állom a füstöt
Lúgosnál már nem csak szép, hegyes a
vidék, hanem délkeleti irányban feltűnt az
első havas hegyorom.
Előbb gazdag vidék buja földjén a svalókat láttam dolgozni, - az asszonyok fején
nagy szalmakalap, — itt a tarka-barka katrincás, szőr vagy bőrtüszős oláh dolgozgat
és ábsorug. A sváb nem áll meg munkájában,
hogy megbámulja a robogó vonatot, bezzeg
meg az oláh.
Két ut szállt fel Karánsebesen. Németül
beszélnek. No majd meglátjuk,
tudnak-e
magyarul. Ők is, én is élvezzük a gyönyörű
vidéket Szembe törtet velünk a Temes. Elő
ször csaknem egyszint haladunk, azután kö
zénk fut az országút a víz alatta, mi felette,
a vonat robog be a hegyek közé, a Temes
újra, ötödször-hatodszór elénk vág. de már
sokkal nagyobb a mélység, mely a mi utunk
és az ő medre között van: mi kapaszkodunk
fel,_ő zug lefelé.
Korpa falunál az alacsonyabb útitárs, és
én egyszerre szólalunk meg: Das ist wuhderschőn ! — De szép ? — ügye, uram, való
ságos Sehwajz ! S meg kezdődik a beszélgetés
magyarul. — Tehát lehet itt is magyarul
beszélni! "Temes-Szlatina, Örményes, Teregoya
állomások között nagyot kapaszkodik a vonat,
minden kilóméternél közel 20 méterrel, —
érezzük a kocsiban is, de nem is megy a
gyorsvonat sem gyorsabban, mint a pápateszéri express. Porta <Mentálisnál — 2 kiló
méieres alagút — a vízválasztóhoz érünk. Az
alagút közepén lejtősödni kc^d a pálya, fékkel
halad a vonat Horkulesfürdő felé.

Jártam a mezőkön
. Fakadó tavasszal,
Vérző saivvel, búval,
Töviskoszorúval,
Fájdalmas panasszal.

1

Pacsirtát hallottam,
Hogy dalolt lelettem
És én a dalától,
Éneklő szavától
Búmat elfeledtem.
Azóta ahányszor
Künn a mezőn j á r o k :
Az ég madarával,
Dalos pacsirtával
Én is et-elszállok.

^

zAtszállok a szürke
Felhőin az égnek,
S dalolok ott távol,
Hol nap tüze lángol,
S csillagszemek égnek.
S mikor visszatérek
Oh, mennyire érzem,
Hogy mily semmit é r o , .
Hogy inil} elenyésző
Én nagy kicsiségem.
Szeretem is, fáj is.
Hogy dalol a lelkem,
Hogy a pacsirtának,
Az eg madarának
Dalostársa lettem.
Szeretem, mert ott fönn,
A mennyekbe látok,
S hó dalaim szárnyán,
Bár egyedül, árván,
'- T
De szabadon járok.

Szép az idő, igen kedvező arra, hogy
nézgelődjünk. — Feltűnt nekem, hogy míg a
Bánátban oly sok gulyát láttam, itt égy vasúti
őr kis tehenén kívül semmi legelész állatot
se .bHókjJiolott hegyvidéken vagyunk. Meg is
kérdeztem barátságos útitársamat, — aki
nyugalmazott őrnagy — mi az oka, hogy nem
látunk legelésző állatot Most' van első és
legveszedelmesebb fellépése a kolumbácsi légy
nek, — most füstöli az oláh az istállóját,
mert különben vége az állatjának: — Csak
ugyan, az a vasúti őr is füstölgő tőzeg mellet
tartotta szélirányában tehénét 1

S fáj, mikor a lelkem- - —
A madárral szálldos,
S mégis hozzám messzebb,
Az ég százszor messzebb,
Mint a pacsirtához.

miként a dér . . .

Teregován egy"nagy társaság paedagogus és paedagogá'szállott kocsinkba, — magya
rok voltak, orsovai lakósok, tanítói gyűlésről
jöttek. Igen barátságos beszédbe eredtek ve
lem, különösen az egyik, aki mindent akart
tudni a Dunántúlról, hol még soha sem járt,
a másikkal pedig közös ismerősöket fedeztünk
fel. Ismerte Dunántúlt, tehát felelevenité em
lékeit

Aliként a dér a virágra,
Ősszel jöttem a világra,
Azért nincs ma derült napom
Se virágom, se tavaszom.

Igaza is volt! Volt azután része a fü
lemnek Spinnerei Weberei, Walkerci, achtzehn
kilo, treizig méter és ilyféle érdekes törté
netekben. - De valljuk meg, ha kellemetlen
A vidékről é n ' I í s o k a t kérdezősködtem,
is a fülnek az ilyes beszéd (az egyik papucs s végül kisütötték, hogy bizonyára földrajz-,
ban utazott, a másik szövetben), de az egyén | m g leiJuészetraz-tatráT—vagyok, —•—de hát
és a.nemzet vagyonosodását ez viszi, legalább fel kellett őket apró tévedésüktől szabadiu
is ez is yiyti ebjbbrg. Nem az üzlet bántott, nom, mert hisz csak Hanusz István élvezetes
hanem az, hogyefi
Kőgy^TeTémben sok vigécet •fattalm, ptOnyvélT olvastam? ázl sem szaíszBrüén csak"
keresztény csak egy volt közülük, az is igen élvezés és némi véletlen előkészület kedvéért
messze esett, még az én megítélésem szerint
Szép állomásépülethez értünk; ideje
is, az élelmességtől.
hogy kiszálljak. "
Lúgosnál az egyik kiszállt, a másik a
nem dohányzó szakaszban igep gyúrta a
cigarettát, — de én elég udvariasan semmi
e

4

Hullott a sok sárga levél,
Dühöngve fujt az őszi szél,
Besüvöltött a szobámba,
Minden ember azért bánt ml
Beborul! az ég feletlem, . . .
Áz én. szegény fáradt lelkem
Bubánatnál mást nem ismer
íng»m HH-Í; az fijojn is ver; •
Elfogott a szemem könnye.
Ugy sincs, aki letörölje,
Meg vagyok már f |jg halva.
S nincsen, aki elsiratna.
Molnár
Kálmán.
e

3 oldal

26. szám

HÍREK.
A soproni kongregátusok Tarosuk
ban. A soproni Mária-kongregáció tagjai, tobb
százan f. hó 29-én a reggeli 9 órái vonattal
érkeznek városunkba. A megérkezésnél dr.
Színek Izidor plébános várja őket egyházi
ernátosban' a legényegylet élén. Bevonulás
után nagymise lesz, mit Wagner "Lőrinc apát
celebrál A prédikációt Parcsami Henrik hit
szónok tartja. A délutáni Inamat a soproniak
lelkésze által tartandó német n y e l v ű szent
beszéd kii veti. A kongregátusok ezután a le
gényegyletbe vonulnak, ahol értekezletet tar
tanak a k'atholikus társadalmi tevékenységről.
Este 9 órakor gyertyái körmenet lesz a tem
plom körül. 30-án reggel a zarándokuk meg
áldoznak és hazamennek.
Halálozás. Gyurák Antal csönget föld
birtokos folyó hó 23-án 66 éves korában el
emnyi Temetése 25-én ment "végbe. Nején és
egy férjezett leányán kívül kiterjedt rokonság
gyászolja. Halála mély fájdalmat okozott j ó ismerősei körében is, mert a megboldogult a
társadalomnak lojális, rokonszenves tagja volt.
Uj báró. Thyssen Henrik németországi
nagyiparos'mégvette közel nyolc millió koro
náért Szájbély Gyula udvari tanácsostól a
történelmi nevezetességű rohonci várkastélyt
és birtokot Thyssen Henriknek a felesége
báró Bornemisza Gábor leánya. Báró Bor
nemisza most kérvényt nyújtott be a király
hoz, engedje meg, hogy veje a Bornemisza
nevet viselhesse s egyszersmind adja meg
neki a bárói rangot
H á z a i l á | . K. hó 26-án tartotta egybe
kelését Klein Sándor helybeli kávés, Deutsch
Mariska kisasszonnyal, özv. Simon Ignácné
unokájával Monostor-Apátin. A celldömölki
jóbarátok és ismerősök gratulációit a posta
hivatal alig győzte már továbbítani.
Harc egy kert körül. .Alig szólhatunk
még múltról, midőn a város több Ízben el
utasította Gayer Gyuláné abbeli kérvényét,
hogy házának beszögelésében virágos kertet
létesítsen és csak egyesek különös befolyásá' nak tulajdonitható, hogy ott kert már létesülő
félben van. Most pedig ujabban olyan esetről
van szó, melyben a város esthetikai érzéké
ről számolhatunk be és a tiltakozás más ré
széről történik. Ugyanis dr. Brunner Ferenc
háza mellett van egy terület, mejy még nem
régen közhasználatnak volt kitéve. Ujabban
azonban el van kerítve és virágos kertté
alakítva. Dr. Brunner ügyvéd ezért a terület
ért fizet a városnak évi 10 korona bért
Annak idején a város űrömmel vette ez
ajánlatot, mivel az ily kertecskék csak díszí
tik városunkat Azonban ebbe most egy har
madik személy is bele szólt, miután magát
leginkább érdekeltnek tartja és ez a — vasút
Ez a hatóság az, aki vétót mond és egy vonással a város és dr. Brunner számítását
keresztül húzta. A város azonban ezt a tiltakesást- a közigazgatási -blroságnJ meg!
bezte, indokul hozván azt, hogy* szépitészeti
szempontból cselekedett, midőn azt kiadta s
igy a város érdeke ez. Ez ingatlanra nézve
tulajdonképen a vasút is jogot formál s innen
van az, hogy ő, mint harmadik, szintén kö
vetel magának hozzászólhatást.

Jóváhagyott alapszabály. A Cinca
lecsapoló társaság mult év december 4-én
tartolt rendkívüli közgyűlésén alkotott alap
szabályait a magyar királyi földmivelésügyi
miniszter jóváhagyta.
Örömmzek. A Balaton zalai partjának
lakossága Badacsony és Tihany között az idei
szezon kezdetén, e hó 29-én este szép és
kedves gondolattal fejezi ki háláját a nemzeti
kormány iránt abból az alkalomból, hogy a
balatonparti vasút építése legközelebb meg
indul. A történelmi hegyormokat és várromo
kat örömtözekkel világítják ki s a magyar
tengeren tűzijátékot rendeznek Badacsony
és Tihany között
Lakatosok é s asztalosok figyelmébe.
A soproni iparkamara közli, hogy a szegedi
állami fa- és fémipari szakiskolában a folyó
tanév végén 5 épület és bútorasztalos és 14
épület-, mű- és géplakatos-tanuló fejezi be
tanulmányait s keres segédként elhelyezést
Akinek tehát lakatos vagy asztalos segéd kell,
az forduljon közvetlenül a nevezett intézet
igazgatóságához
,
A tréfálódzás vege. Egész életében
szerelett virtuskodni Lakner Ferenc szergényi
lakos. Különösen az erejét szerette titoktaüii.
Ennek a virtuskodásnak azonban tegnap este
alaposan megfizette az árát A korcsmában
felhívta a jelenlévőkét, hogy ki fogad ő vele,
hogy a kezét senki sem tudja behajtani Erre
felkelt helyéről maga a korcsmáros, Németh
József, aki aztán ugy megtalálta fogni a virtuskodó ember kezét, hogy az kificamodott Az
eljárást megindították.
Cttkor helyett lngkó. A héten egyik
vasúti alkalmazottal történt az eset, hogy a
(iayer-féle kereskedésben 10 fillér ára cukrot
vásárolt, amellyel kedveskedni vélt élete pár
jának, feleségének. A végzet azonban, mint
mindenbe, ezúttal is belekontárkodott az ese
mények sima folyásába. Ugyanis vele egyidöben egy kis leányka is ment be az üz
letbe és 10 fillérért logkövet kért A segédek
annak rendje és módja szerint szolgálták kr
a vevőket, mindenik elé letéve vásárolt árui
kat A vasutas atyafi, kiből csak ugy özön
lött a szó, észrevétlenül és akaratlanul a kis
leány csomagját vette kézbe és távozott vele.
Otthon azonban gyanússá vált a cukor az
ilyféle félig-meddig való folyékony hallmazállapotában, de a kételyeket csakhamar el
oszlatta a gondos férj, ama kijelentésével,
hogy a cukor bizonyára a nagy hö hatása
folytán zsebében felolvadt Mindezáltal a fe
leség nem vette el a cukrot, a férj belehara
pott a veszedelmes cukorba, de ugy össze
égette száját, hogy orvosi beavatkozás vált
szükségessé.
Köszönetnyilvánítás. Kauffmann Ignác
neje, kit súlyos betegség gyötör, segélyért a
helybeli Erzsébel-nöegylethez folyamodott
mely részére, Jiogy betegségét gyógyíthassa,
50 korona segélyt 'nyújtott A kegyes adományért Kauffmanoé ez uton is hálás köszönetét

Legzamatosabb karé 2 korona
40 fillértől felfelé kapható Szvoboda
Karoly füszerkereskedésében Celldomölkön.

•-. A megkésett jótékonyság. Megkésett
nek, de nem elkésettnek jelezzük azt a 7 ko
rona 84 fillért, amit a kemenesszentpéteri
i s k o l á s gyermekek gyűjtöttek a gyermekvédő
liga javára. Most érkezett be az összeg, de
rendeltetési céljának csak a jövő évben ad
ják at. miután az idei gyűjtési mozgalom már
befejeződött és a leszámolás is megtörtént
Gyümölcsöztetés végett a Kemenesaljái Hitel
banknál helyeztetett el és a jövő évben
adandó alkalommal beolvasztják azokba a
százezrekbe, melyek a nemes szívű ember
barátok filléreiből nőttek ily tekintélyes ösz- szeggé.
•
Nagy ttli. Ikervár községben nagy tűz
vész ' pusztított amelynek harminc lakóház
és 203 melléképület eseU áldozatul. A kár
mintegy 173D00 korona, amelyből mintegy
45.000 korona léről meg biztosítás állal. A
tzzkárosullak között gróf Batthyány Lalos
1000 koronát osztott ki.
Ragályos betogség. Duka községből
vesszük a - hirt, hogy a kanyaró szedi áldo
zatát Egy napon 3—4 betegségi eset fordult
elő, reméljük azonban, hogy e fellépésnek
nem lesz tragikus vége.
• A muraközi vasul A körmend—mura
szombati vasút mütanrendőri bejárása ma
ment végbe. Az eljáróbizotlsag a nehéz telepv i s z o n y o k között épült és 250 méteres alag
úttal biró vasutat teljesen rendben találta é s
ez alapon Mosirevic György vasúti és hajó
zási főfelügyelő, mint a mütanrendőri bizott
ság vezetője a vasutat a kereskedelmi minisz
ter nevében átadta a forgalomnak. A vasút
72 kilométer hosszú és az építési tökéje
6,240.000 korona.

A ragályos sertések behozatala ellen.
A földmivelésügyi miniszter a kereskedelem
ügyi miniszterrel egyetértőlég értesítette a
vármegyét, hogy a ragadós állatbetegségeknek
Ausztriából történt behurcolása miatt a.
következő állatforgalmi tilalmakat rendelte e l :
A serlésorbánc és a sertésvész fennállása miatt
tilos a sertéseket Ausztriából behozni Magyar
országba a határon. Csak.onnan szabad be
hozni, a hol a hatóság igazolja, hogy á szállí
tás előtt legalább 40 nappal nem uralkodott
ragadós betegség. - ^

Községek kérvénye távirdahivatalért.
A vasvármegyei bobai m. kir. postahivatal
körzetéhez tartozó Boba, Kocs, Nagykamond,
Kiskamond, Egyházashetye, valamint bobai
ni. kir. postahivataltól kiinduló csöglei posta
hivatal községei: Csögle, Nagypirit, Kispirit,
Egeralja, Adorjánháza községek lakói magán
táviratait a Máv bobai állomási személyzete
kezeli, aminek különösen .a nagybirtokosok, a
középbirtokosok és a kereskedők érzik nagy
hátrányát, mert akáthánysor megtörténik —
és ezen á bajon a vasúti tisztek nem képe
sek segíteni — 24, esetleg 60— 32 óra múlva
veszi kézhez a címzett a táviratot. E bajon
csakis akkor fog segíteni a keresk. miniszter,
lia a bobai m. kir. postahivatalt államtávirdával láttatja el. Ez nem is kerülne sokba, mert
• * postahivatal csak im méternyire fekszik a
távinla-vezetekhez. E célra felsőbüki Nagy
Sándor hetyei nagybirtokos 100 koronát aján
lott fel. Nevezett községek Gothárd S á n d o r ,
orsz. képviselőt kérték föl kérvényüknek a,
kereskedelmi miniszterhez leendő fölterjesz
tésére,
js'

,-
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f Ü L Tegnap- délelőtt 16 órakor Weisz
Kálmán Sági-utcai majorjában levő pajta
kigyulladt és le is égett. A tüznel azonnal
megjelentek a celldömölki tűzoltók, kiknek
erélyes munkálkodása a tűz tora terjedésit
meggátolta
Ugy halljuk, a tüzet gyermekek
játéka okozta.
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Szerkesztői üzenetek.

A vizsgán.

Tanító: Mondd csak Kormos Pista,
/. 5. Amerika. Megemlékező sorait
hányadika van ma? '
köszönjük. Azt irja, hogy jól esik rágondolnia
K. Pista: Június 22-ike.
olyanra is, akit itthon csak látásból ismert
Tanító: Tói van. Hát miről nevezetes ez és hogyha ezek közül ott valak t is láthatna,
a nap?
I
összeölelné örömében. Mi erre azt mondjuk,
K. Pista akadoz, nyögdicsél, de nem ha valaki önnek ott egy fadarabot mutatna
tudja kisütni. A kis Szúnyog Jancsi mellette fel azzal a kijelentéssel, hogy ezt most hoz
A dalárda feloszlása. A közöny, a
nagyban fészkelődik és nyújtogatja ujját
ták a celldömölk-sági országát egyik fájából,
nemtörődömség ismét régét jelenti egy közTanító: Ülj le, te kis kormos fülű! Na, a:l is elhalmozná csókjaival. És tudja, mi ez
műrelődési .intézménynek. Természetesnek is
Szúnyog Jancsi, látom te tudod, hát csak kivele! az érzelemnek ily önként való megnyilatko
találjuk ezl. az élet súlya oly terheket ro
Ss. Jancsi: A mai nap arról nevezetes, zása? A honvágy, a jiazaszeretet. Ha már el
mindegyikönkre, hogy bizony félretesszük az
hogy most van a vizsga.
is követte azt az égbekiáltó vétket, hogy ha
irodalmat, a tudományt, mindenki az anyagi
Tanító: Ülj le, kis szajkó! Hanem majd záját itthagyta, tegye bűnét jóvá, iparkodjék
érdekeket forcirozza. A folyton emelkedő drá
megmondja nekünk Kabak Péter.
haza. Őrök igazságot mondott a költő: — A
gasággal ellentétben fokról-fokra csökken a
K. Péter: A mai nap arról nevezetes, nagy világon e kivül nincsen számodra hely . . .
szép iránti érdeklődés. Legújabban a férfi
hogy most kezdődik a szünet
. . Egyébként őszintén üdvözöljük többi honfi
dalkörre húztak meg a lélekharangot, miután
Tanító: Te is ülj le kis kabakfelű. Lá társainkkal együtt
hónapokon keresztül agóniában szenvedett.
tom nem tudjátok. Majd hát megmondom én,
M. R. Viflékl Cikkét köszönettel vettük,
Épen olyan veget ért, mint a Leányegylet.
hanem idefigyeljetek és jól megjegyezzétek bár most már nem időszerű s igy nem kö
Kinek is vo|na kedve ilyén életviszonyok kö
magatoknak. A mai áap arról nevezetes, hogy zölhetjük.
zött dalolgatni. .A tncsö_k es hangya meséjéből
most legrövidebb az éjszaka.
• ma már mindenki Levonja a következménye
—
Sinus. Hogyan-Jehet ilyen képtelenséget
Kormos P: Tanító ur kérem.
ket A folyó évi június hó 23-án megtartott
állítani ? A fogadást ön veszítette e l : most
Tanító. Na mi baj?
közgyűlés kimobdta a feloszlást, miután
mar csak fizessen. Máskor jobban fontolja
Kormos P: Március 17-én rövidebb meg, ha valamibe bele akar kezdeni (Juida tagokból és a p é n z b ő l végkép kilogytak. A
gyűlés olyféle határozatot hozott, hogy a még volt az éjszaka.
quid agis, prudenter aga et respice finém.
Tanító: Mit hadarsz össze-vissza?
meglövő pénzösszeget a városnak átadja, a
K. Pista: Na igen, mert akkor hajnal
. leltárban levő bútordarabokat hangszereket
hangjegyeket stb. pedig Kamondy Ferenc ban mentünk haza báty animál együlta Vékonyék
. _titkár gondjaira bizza, ki is azt egy éven ál Marcsája lakodalmából
megőrizni tartozik s ha ezen egy éven belül
Bizony, bizony a hőség! (Kivonat a
hason irányú és elnevezésű dalos-egylet lé mezőgazdasági értekezésből.) Ha az emberek
5 kedvelt operetté Ingyen 1
tesülne, vagy a régi dalegylet uj életre kelne, az elmúlt nyáron tőlem kérdezték,.hogy külö
akkor ezen tárgyak a létesülő uj egyesület nösen a mezei munkáknál, az őket kinzó
rendelkezésére bocsátassanak. Ha azonban szomjúság ellen mitévők legyenek, akkor én
kedvelt operettet ingyen kap min
ezen egy éven belül nem alakulna uj dalkör, azt ajánlottam nekik, — amit ezennel min
den vevő, aki nálam vásárol
ez esetben a helybeli kath. legényegyletnek den olvasómnak ajánlani fogok : — ők azt
ajándékoztatnak a leltári tárgyak. Az ily mó kipróbálták és ezen jő- tanácsomat megköszön
don megejtett határozathoz a m. kir. belügy ték, és én ugy hiszem, hogy ezen soraim sok
Ára 30 kW. teljes felszereléssel együtt.
miniszter ratifikálása lévén szükséges, meg olvasója, ha csak szellemben is, ugyanazt
Az „Operetté-Gramofon" az 5 nagyfelelő intézkedés tétetett—'fogja tenni, ha erről egy próba által szemé

A legújabb szenzáció!

egy Operetté-Gramofont.

lyesen meggyőződnek. Vegyen,— ugy mond
• i l y e n időnk lesz jnlinsban? Meteor tam az embereknek, 1 liter vizet, hagyja ezt
időjós július hónap időjárásáról a következő egy teli kanál, körülbelül 15—20 gramm,
ket jósolja
Julin- havának - változatossága Franck káve-poilekkai. ami felesége konyhá
folytán mindeféle jellegű időjárásban lesz ré jában bizonyára meglesz, » percig jól fel
szünk, amennyiben június hó utolsó napjainak forralni, azután a lőzetet állítsa félre és hagyja
állandóbb jellegét, július havának már első kihűlni, (ízlés szerint egy kevés cukrot is te
napjai megszakijik, s hűvös, szeles, s esetleg het hozzá) azután palackban, vagy kulacsban
csapadékkal változó időt hoznak, a midőn a vigye magával a mezőre. — Legjobban tenné,
nagyobb mennyiségű csapadék kiiejlődését ha a palackot azután egy árnyékos helyen a
csak az fogja gátolni, hogy ezen időben a föld földbe ásná, — • mivel az ital akkor hűs,
Nap-, a Hold pedig földtávolba kerülnek. friss marad. Ha azután szomjas, akkor igyék
10-én egy gyűrűs, nálunk nem látható nap ebből a Frank-főzetből egy jó nagy kortyot
fogyatkozás áll be, mely körül csapadékot és csodálkozni fog, hogy szomjúsága milyen
várhatunk és pedig a kiadóbb mennyiségben. hosszú időre csillapítva marad. A -FranckA 12-ik csomópont követőleg melegebb, állan tehát nem csak a legjobb kávé-pótlék, mert
dóbb időt'engednek a bolygók remény lenünk, hiszen ilyennek általánosan él van ismerve, —
egész a 211-iki csomópont hatásköréig, amely hanem a legjobb szomjcsillapitó is.
időközben azonban, ha kitörések jönnének elő
a Napon, zivatarokat kaphatunk 2 1-etöl ismét
Miniszter az a r a t ó k é r t A földmiveléscsapadékot várhatunk, a melynek mennyiségét Ugyi miniszter felhívja Vasvármegye alispán
enyhíti azon holdtölte, amellfíl egyszersmind ját, hogy utasítsa az össiéTjárási sWlgabirár- |
4Ö-i'\\ részleges holdfogyatkozás állt be, mit kai, hogy az aratás megkezdéséi és az ararészben mi is" láthatunk, .lulius Tűr "VSaeir" is^taa-futytunuM ^esetleg, felmerülő mozgalmakat,
inkább alacsony, mint magas hőmérséklésre munkamegtagadásokat, s végül az ara fás be
van kilátásunk.
fejezését a földmivejésügyi munkásosztályának
közvetlenül, távirati utón jeletsék be. A m i 
Uj cipesz-nzlet. Béres Sándor urí- és niszter a felhívással azt akarja elérni, hogy
női cipészüzletét e héten nyitja meg Celldö az aratásnál esetleg előforduló munkás és
mölkön a Kossuth Lajos-utcában levőílönye- munkaadó közötti összeütközést meggátolja és
mindkét fél érdekét igazságosan megvédje.
féle házbijn.

patent lemezzel együtt, kapható egyedül
csakis:

Wagner * nHangsierkWLir-nal.
Magyarország legnagyobb raktára MUinleges és műkedvelői hangszerekben
1
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Nem fog c s a l ó d n i !

Kiniczky

Lajos

pül et é s mülakatos Celldömölkön, a
Dömölki-atcában (Rábl-fle h á z )
Aki

kifogástalan

épület-munkát,

kopácsol

^ ^ P - V ; ^'"lést, strrácsozatot, bármily
rendszerű takarektüzhelyt, szólal barminemű
a l l

a

u

uj munkát v>agy • javítást a legmodernebb cs
egelegansabb kiVitelbcn s mindamellett oy
csón é s tartósan készíttetni szándékozik

önérdekéből Is tegyen próbarendelést

Kiniesky
•nF"

Lajosnál.

Nem fog csalódnii " ^ H

26. szám.

JvEMENESAUA

Tájékoztató.
Ingyen hirdetés előflietőink. sxámára.

Azon neveknél, hol helyiség megnevelve nincs,
celldömölki lakosok.
Almási János füszer-.lisz*- is festik keres
kedd Dömölki-u.
Bokor Károly ácsmester, Szálay-telep.
Bodor Józsel hentes-üzlete és hnsfüstöldéje. Jánosházán.
Bors Lajos férfiszabó. Egyházashctye.
Czuppon Sándor hentes, róm. kath. iskola
épületében.
Özv. Deim Sándorne Központi Kávéháza.
Kossuth Lajos-u.
Engelsz Ferenc fodrász is borbély, Vásár
tér-utca.
Fábián Dezső kovács-mester. Pápai-ií. Gayer Gyula fűszer-, festék- és lisztkeres
kedése, Szentháromság-tér.
Gáspár: Kálmán fodrász is borbély, Kossuth
Lajos -u.
Guttmann Adolf polgári is egyenruha-szabó,
»A tulipán*-hoz. Róm. kath. fiúiskola.
Gerencsér András nri is nöi cipész, Vásár
tér-utca.
Günsberger Ignác szesz- i s bornagykeres
kedő, S á g
Hubert Pál vendéglős. Csönge.
Herzfeid Mór Csornai gőzmalom liszttorak
tára, Kossuth Lajos-u.
Hoffmann Miksa épület- és tüzifakereskedö,
-Sági-utca.
Horváth János kömives-mester, Jánosháza,
üj-utca.
.. Hubert Samu vendéglője a »Bárány -hoz,.
Sági-utc£
Horváth János kovács, Magyargencs.
Jánosa Pál elvéti, Ferenc József-utca.
Klein Jakab kávés, L'j-kávéház. Kossutl.-t.
Klaffl Gyula cipész, Erzsébet-u.
Krausz Mihály mészáros, Sági-u.

5. oldal.

Kiniczky Lajos mülakatos, Dömölki-ulca.
Király József kómives és építkezési vállalkozó, Jánosháza.
Löuenst'ein J. és fiai divatárnháza, Szentháromság-tér.
Landherr József kéményseprő,.Sági-Utca.
László Ferenc vendéglős, Celldömölk.
Mikus Kornélné fodrász is borbily, Kossuth
Lajos-ntea.
Módos József épitő. Állandóan nagy cement-,
raktár. Uj-telep.
Mészáros János vendéglőj, -Griff—szálloda
Vasúttal szemben.
Mór Gyula kereskedelmi is mükertéiíZ,
Kórház-u.
Marschall Pál vendéglős, Győr, Teleki-ut. a.
Mizeri István asztalos, I'apai-utca.
Máté Antal vendéglős, > Korona •-szállotta,
Kossuth Lajos-utca.
Magdics Rudolf vendéglős Jánosháza.
Németh Márkus divatárn-kereskedó Szent
háromság-tér. .
— •Német Ferenc kávés Győr Erzsébet-kávéh if.
Nagy A n d r i s vendéglős -Magyar Kir.il>
szálloda.. Vasúttal szemben.
Rosenheim Ferenc épület- i s gépiakai os
Sági-utca. *
lteif Dávid cipész Kossuth Lajos-utca. Cipöraktár."
ld. Reich Imre ács Kórház-utca.
Rothschild Dávid vendéglős Ság.
Steiner Lázár Fiai pálinka-, Sir- és ec«t
szeszgyári raktára. Dömölki-n.
Sebestyén Sándor vendéglős Kisköcsk.
Simon Sándi >r épület- és mülakatos Kossut!,-o
Singer Ignác mészáros Kossuth Lajos-utca.
Schütz (lyula asztalos Első temetkezési vál
lalkozó Kossuth Lajos-utca.
Spieiler Ede üveg i s porcellán kereskedése
Épület üvegezés SzL Háromság-tér.
Sikos István férfiszabó Jánosháza.
Szigeti György cserepes Ság.
Schöntag Márton szállító K i s utca
Szabó István patkoló- i s kocsi-kovacs
Jánosháza.
Tóth Antal férfiszabó Vásár-utca.
Tihanyi Béla polgáriszabó Sági-utca.

Fodrász-üzlet

Vtzlendvay József épitő Celldömölk.
Vadászi Pál vendéglős Izsákfa.
Várlaky Béla -Hungária siálloi'a- a vasút
közelében.
Vendler I-ajos bádogos Sagi-utca.
Zsoldos Antal sörcsarnoka Kossuth-n.

SteckenpferdLiliomszappaii
Bergman és Társa Dresda is
Tetsehea a|B^—
Nem inulj.i felni semmiféle m á s g y é t ,
szappan. A beérkező dicsérő-levelek is
bizonyítják, hogy e szappannak különösen
j ó hatása Tan a szeplő ellen, azonkívül
a bőrnek rózsás szint kölcsönöz. Kapható:
B E R G M A N u.. Co. raktárában I I R E S D A
te T E T S C H E N a | E : továbbá minden
.gyógyszertárban, itrogiieriában, illatszerkereskedésben, szappan- é s fodrászlzletekben 80 fillérért d a r a b o n k é n t

Manhold Kálmán
KULA, Bácsmegyének a Telec-Jta magaslatán
fekvő JOLANFÖLDl szőlőoltvány és kertészeti
bérletén tavaszi szállításra kapható:
1. Szokvánv minOségü, minden alanyon faj
tisztán, sima és gyökeres ZÖIJJOJTVANY.
2. AMERIKAI és EURÓPAI sima és gyökeres
3. ALMA, KÖRTE," BARACK és KAJSZINFÁK
1, 2, 3 éves -ojtványok a legkiv. fajokban.
4. GLEDTTSIA és MACI.URA ADRANTIACA
é|ösOvény, amelynek gyökerei nem sarjadzanak. tövisei igen sürük, semmiféle rovar
nem pusztítja, minden időjárásnak ellenáll
Kívánatra név és árjegyzéket készséggé
küldök. — Szíves megkereséseket kér:.
M A N H O L D K Á L M Á N nagybérlő

átvétel.

Tisztelettel hozom a n. é. közönség b. tudomására, hogy
Celldömölkön, a Kossuth L.-utcában levő Mikus Kornélné-féle

borbély-

és

fodrász-üzletet

átvettem.
Üzletem a mai kor igényeinek megfelelőleg van beren^
dezve. A tisztaságra és figyelmes kiszolgálásra különös gond
fordittatik.
A n r é . közönség nszives f ártfegását kérve, vagyok

• \I '
t

iisváíó tisztelettel
tf.

NÁGL GYULA
borbély és fodrász.

1

26. szám

KKMENfcSAUA

6. oldal

• • •

Hirdetmény.
-

.

. • •

A K e m e n e s a l j á i t.-pénztár r.-t.
i g a z g a t ó s á g a a n. közönség figyelmét f.-lhivja arra. hogy a Kőszegi Takarékpénztárral
szorosabb összeköttetésbe lépett, miáltal azon helyzetben van. hogy U ingatlanok forgalmi értő
kének * / i fésze erejéig

5VI,, alapon

jelzálog-kölcsönöket folyósít.
A kölesönöket a Kemenesaljái Takarékpénztár a benyújtás napjától számítva egy héten belül
folyósítja. A telekjegyzókönyvi kivonatokat, valamint a kötelczvéuyen az aláírást hitelesíteni nem
kell, miáltal tetemes kiadás és Idófécsértéstöl-a felek megkiméltetnek
Drágább,

már eddig fennálló

jeUálog-kölcsönök

bélyeg- és illeték-mentesen

Celldömölk. 1907 március 27-én.

_

convertáltatnak.
J

Az igazgatósága

Fflszerflzlet megnyitás.

•agyar Francia Biztosító
Társaság ügynöksége

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy Celldömölkön, a Kossuth Lajos-utcában (Simon Sándor
ur házában) a mai kor igényeinek teljesen megfelelően dúsan berendezett,

a »ekete kutya«-hoz címzett

fiiszer-, c s e m e g e - , f e s t é k 
és ásványvíz-kereskedést
nyitottam május hó 1-én.
Az összes legjobb minőségű kávéfajokbóí, leglzlésesebb sajtokból, hideg felteitekből, gyümölcs és
déligyümölcsökből, úgyszintén a legfinomabb mlnőségtt bonbonoból dns választékot tartok

Raktáron tartom a legjobb minőségű szobapadló-lakkokat négy színben, puha
és kemény padló fényezéséhez.
Nagybecsű vevőim belém helyezett bizalmát hogy nagyobb mértékben kiérdemelhessem, áruim tisztaságára
és előzékeny kiszolgálásomra a legfőbb súlyt fogom fektetni.

-f

- A - B ^ é ^ o z ö n s é g szíves pártfogását kéri
kiváló ^sztelettel

Szvoboda K á r o l y
ugyanitt két Jé nevelésű fin
tanoncul felvétetik.
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