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VEGYES W H T A t l ü FÜGGETLEN LAP
Megjelen minden vasárnap reggel.
Előfizetési ára": Egész érre 8 korona, félévre 4
korona, negyedévre -ikorona.
Kgyes szám ára darabonként 20 fillér.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Feifiíís ST.eriieslló: .

D I N K G E E V E NAzrDOB

Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön
ide intezendök a szellemi részt illető közlemények,
hirdetések és mindennemű pénziDetékék;

Holott az igazi szocializmusnak,
amely tudniillik a társadalmon, annak
Pécsett a limit napokban igen je minden osztályán és egyénén segíteni
lentós gydíléSt tartott az '' Orsz. Magy. akar. — nem szabad az önálló részeket,
Gazdasági Egyesület. '
igy a kisbirtokosokat sem pusztulni
Nekünk, akik jól tudjuk, hogy Magyar hagynia, sót minden erejével arra kell
ország a szó legteljesebb érteimében törekednie, hogy a nagy tőkével, igy jó
íöldinívelö ország,. nem lehet figyelmen beruházással
hiró nagy gazdaságok
kivul hagynunk e gyűlést.
minden előnyében részesedjék az is, aki
Nem az ipar ellen, nem a pénz csak. mondjuk, 8 holdon, tehát egypár
üzletek ellen való állásfoglalás volt e igás állattal gazdálkodik.
gyűlés; de erős hangoztatása annak és
Az állandó, — valóságos részvénytiltakozás is azón törekvésekkel és fel társaságszerü - - szövetkezetek, vagy az
fogásokkal szemben, melyek. hazánkat is jdóról-időjre, alkalomról-alkalomra összea nagyiparos, vagy túlnyomóan kapita- "lltó szövetkezések .révén és a folyton
lisztikus államok szerint óhajtják fel sürgetendő' okszerűség, belterjesség fo
fogni é s viszonyait már most ilyen kozásával, erre való oktatással, állami
formán szeretnék berendezni.
segítéssel kell a kicsit is megmenteni,
E, kis cikkben a congresszus leg néni veszendőbe engedni.
szebb pontját, Mailáth József gr. beszé
A jelszó erejével, nem alkudva,
dét óhajtanok igazában bemutatni, de a nem engedve kell arra törekedni, hogy'
kérdés természeténél fogva csak itt-ott a magyar föld a magyaroké legyen Ha
követhetjük nyomait, mivel a gazdasági, máiképen nem megy, legyen vissza
társadal.iii kérdések olyannyira össze vásárlás
Szabaduljon ki a kisgazda,
vannak forrva a politikával és a mi la nagybirtokos egyaránt a hitel szorító
punk a politikai mezőkre át nem csaphat. -kezéből.
A szocialisták az ipari munka -és a
A bérleteknél i». az eladásoknál is
tőke viszonyait látszatra teljesen azonos a magyar paraszt érdekeit Jie hagyjuk
nak tekintették á gazdasági (földiiiivelő)
veszni.
munka és az erre fordítandó, erre szánt
Ugy reformálja" meg az ország az
pénztőke kölcsönös viszonyával. De még
ó agrárkérdéseit, hogy az újítás segítés
talán ezen téves jóhiszeműséget sem
legyen.
feltételezhetjük minden szocialista agrárEzek a dolgok társadalmi részei az
programmról, hanem — mint a helyzet
igazi agrárprogranimnak. A magyar tár
mutatja — az u. nevezett -agrársadalom időleges és állandó jólétének
programinok" nem egyebek lépes veszforrása és alapja sz agrárkérdések sze
szónél. mellyel hatalmi érdekből össze
rencsés megoldása és nyugodt, biztosí
fogdosni, együtt tartani, ugrasztani igye
tott helyzete.
keztek a földmives munkást.
Nem félreismerése a helyzetnek,
A kisüzemek, kisbirtokok tönkre nem is lebecsmérelése nemzetünknek,
tételére és a független kisbirtokos osz nem is elmaradott felfogás, sót még
tálynak „proletárrá" tételére irányult— óhajtásnak sem ósdi. ha hazánkat földlegalább is nálunk — az u. n. szocia mivelö államnak mondjuk, sót kívánjuk.
listák agrár-törekvése.
,Azt is óhajtjuk azonban, hogy iparunk,

Gazdakongresszus.

a földmiveléssel együtt iparunkat is for
galomba hozó kereskedelmünk is ugy
fejlődjék, ahogy földmivelési termeszté

sünk az ipari fejlődés szükségleteit el
tudja látRH-de fejlődjék iparunk annyira,
amennyire nyersterményt csak birunk
termelni s amennyi nyersanyag feldol
gozására képes.
.
Ma nincs arány ipari fejlődésünk
és nyerstermelésünk produktumai közt.
Sót nincs arányban a föld valóságos
termése és hozom képessége között sem.
Ehhez három dolog szükséges:
pénz, jobb hozzáértés é s társadalmi
nyugodtság. Ez utóbbi megadja a ked
vet, az előbbiek a módot arra, hogy a
mintaszerű földmivelés mintaszerű ipart
teremtsen és akkor majd itthon marad
az itthon levő, sót haza jön az ame
rikai magyar is és lesz arány a polgári
társadalom megélhetési módjai és szük
ségletei között is.

A kisipar és a pénzszükség.
A legtöbb ember mindig azon pa
naszkodik, hogy kévés a pénze. Azelőtt,
ha olyant akartunk látni, vagy azt akar
tuk hallani, hogy sok a pénz, — ban-.
kok felé fordítottuk a figyelmünket, ott
még csak emlegették, hogy van sok pénz.
Most már ettől is megfosztott ben
nünket a változó gazdasági élet. Ma már
a bankok sem igen mondják, hogy sok
a pénzük.
Ha pedig nincs sok pénz, akkor
drága is a pénz, vagyis sok a kamatja,
no meg az is vele

jár.

hogy

jobban

sürgetik á fizetést.
A kis ember kis hitelre szorul, a
„ n a g y " ember pedig nagyra
Igy van
az üzlet is.
A gyár sürgeti pénzért a nagy
kereskedőt, ez a kiskereskedőt, meg a
kis és nagyiparost. Ezek mit tegyenek?
Sürgetik a vásárló közönséget. Érthető
n helyzetük; az anyagban van '10 szá-
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s azt a legszolidabb kivitelben jutányos
épület és bútorasztalos
ál'On kéSZiti. Javításokat gyorsan és pontosan eszközli.
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zalekos emelkedés, a m u n k a b é r szintén
rohamosan emelkedett Most pedig meg
d r á g u l t a pénz is.
—
Kddig csak érthető a dolog.
Ha
nem mit Csináljon most az. aki
kész
fizetésből él. aki ezt nem emelheti, sőt
nem is emeltetheti? .
Pl. ezelőtt négy évvel a cipő á r a
(i frt volt, most 8—8 50 frt.
Szép kilátásaink lehetnek az ő s z r e
meg a télre.
Nagy becsülete lesz annak az ipa
rosnak, de m é g annak a vásárlónak is,
aki készpénzzel tizet s aki miatt a
ke
r e s k e d ő n e k , iparosnak nem kell
fizeté
seit halasztgatnia.
Nem teszünk s z e m r e h á n y á s o k a t te
hát akkor, inidőn bizonyos á r e m e l k e d é s
megokolt, hanem azon törjük a
fejün
ket, hogy mi'lesz azokkal, kik hivatal
hoz, állashoz vannak kötve, — . még-

gazdák is jártak ott hogy a szőlő művelését
tanulmányozzák.
A magyar parton Uáziáx vasúti és hajó
állomása mutatja a kultúra haladását a szerb
parton nyoma sincs vasútnak. Innen kezdve
rétek, dús löldek mulatják hazánk őstermelő
erejét, a vasutak és hajóállomások, a fel-fellünö tornyok a forgalmát és lakottságát
mellyel a szerb part nem versenyezhet Pedig
Szerbia itt a legkultivaltabb, inig az itteni
magyar |>artról ezt a Dunántúllal összehason
lítva nem lehet elmondani.
Sötét este, sőt éjjel volt 11 óiy, mire
Belgrádhoz értünk. A felcsillanó villanylám
pák fénye mutatta, hogy a szerbek fővárosá
hoz értünk. Hosszasan hajóztunk a város
mellett, he a Szávába, inig a kikötőhöz ér
tünk. Azt a forgalmat amit a >fő*áros« név
kifejez és mintegy megkíván, azt nem talál
tuk fel. Sok hajó horgonyzott partján, elég
jól kí volt világítva a part de az élet nem

—

• állapított fizetésük vaíí 8 éz~eddig is I igen mutatkozott—
Hajónk Zimonybu forduft ott várluk
épen csak, hogy elég volt Iveket
irigylik azok, akik kezük munkája után még a nap telvirradását Már fél i órakor a
liétról-hétre élnek: ezek viszont azokat, parton voltain la koh-mbácsi legyek úgysem
akik munkájuk vagy portékájuk
árát hagytak aludni, valamint előtte való éjjel
Orsován sem alhaltam miattokk hogy gyö
emelhetik.
.De ne menjünk egymásnak, ezen nyörködjem Belgrád festői, panoráma szerű
állapotokon az egyes nem segíthet. Az fekvésében. Előttünk a hatalmas Duna, jobb
egyes az egyest ne is szidja. — De hát ról a nagy Száva siet ieléje, mintegy éket
mikor oly jól esik, ha az ember kissé üt a két viz közé egy. keskeny hosszú sziget,
tulküzepes magasságú hegy lejtőjén, mint
künérgelódheti magát.
, Hja a pénz! Miért is van: vágy Buda a várhegy körül, terül el a szerb fő
város. Zöld fák, ligetek, a Duna és a Száva
ba van, hát miért nincs!?

Fürdői levél.
Irta : TAKÁCS G E 0 E O X .
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IX.
(jFMjM&v)
Partja regényes. A Kazán vidékén persze
nincs falu, de a magyar részen sincs. Az első
helység, melyet Tékia után láttunk, MUanooác. Drága királyné nevelkedése helye: mu
tatták a házat is, hol atyja kereskedése volt
Most is bolt van abban a házban. •>—:>I«K>
lakosa lehet a községnek. Itt van az emiitett
rézbánya is. nagy távolságról sodronypályán
hozzák a bánya termékeit
- Ezután jó ideig, óraszámra nem látunk
falut, pedig niig. ezt elértük, addig is 4 óra
folyásig utazott a hajónk. 4—5 házat láttunk
egy-egy csoportban, az már falu számba megy.
Majd Gradiste következett a szerb parton,
ott már vászonnal fedett postakocsit is lát
tunk, telégráf-sodronyt is, mint a megindult
kultúra csalhatatlan jeleit
Előbb Trikuh erőd romjait pillantottuk
meg a magyar parton, majd aszép Oalambóc var
maradvánait a szerb oldalon, ezzel átellenben
is romok meredeznek, majd a gyönyörű Hatna
vár romjai kötik le figyelmünket Esteledik
már, -mire Szendrő~ iszerbesen Smelereco)
:=t-y-,-^^na«i»gerii a)»injaúiak.^cmU letÜje_
csodálatába merülünk. Ez az első igazi város, rrielyet a szerb parton láthatunk, van gyára,
élénksége a parton, sőt uszodája is. Gyönyö
rűen művelt szőlők zöldéinek lankás oldalán
A boldogult Sándor királynak is volt itt szép,
20 holdas szőleje és nyaralója. Van selyemtelepe is a városnak: Ixira hires, még magyar
1

Balassa Eaciéknál vala a soiree. A házi
ur magas, délcég alak, olyan .kardot nyelt,
forma. Neje pici, gömbölyű, szókelep asszonyka
s mivel soha semmi dolga, semmihez nem
ért: főfoglalkozása a — házasságszerzés. De
még egy fiatal ur sem akadt lépre. Az tet
szik nekem legjiTbban, hogy ezen szavakkal
kezdi a fogást, ha egy szemre való gavallért
l á t aki pártie-képes: .Mondja, még nem nősülf
Szerzek menyasszonyt. Elég lesz "20—25 ezer
forint?- (No persze ez a hozomány rend
szerint a holdban van!)
Jelen volt az estélyen Székely ICárolyné,
olyan vékony, mint egy ostornyél s az arca
sárga s barna pettyes, Azért ő szépnek hiszi
magát. Ö nagysága A—né, jó barátnéja:
állandóan együtt kelepelnek s nyelvüket élesitik a más becsületén. S mivel nekem még
az ilyen elsőrendű pletyka-gyárban sincs
kedvem beállani napszámosnak, hát a hátain
niegett jól megrostáltak, „amit nem mulasz
tottak el egy más társaságban beadni nekem.

A lányok közül otfvolt Kutasy Micirszintén
ismered. A kis helyes akkora rózsacsokrot
tűzött fel, mint egy karfiol, hidd meg. egy
telién sem birta volna le-legelni. (Szónoki
nagyítás!] Kedves kis lány, vékony karcsú
alak. (A piros reformruhában ugy néz ki,
m>nt egy spanyol-viaszk.) Egy kicsit szörnyű
kacér. Abban a könnyű testben a sziv nyom
legtöbbet A fiatal embereket mind maga
körűi szereti látni, néha egész udvara van.
De érti is az udvartartást és az ugratást Naponta cserélgeti ideáljait, de hiába
teszik olyanná fekvését; ráieHyel nem • sok fő várja az igazi l.ohengrint
város vétekszik.
•
"•
Gavallér is volt néhány. Többek közt
Zimony maga egy szakadásos hegy lá egy falusi fertály-mágnás'
bánál fekszik: részben hegyoldalon, részben
, Szegény ördög reggel felé m á r oly .de
lapályban, A nagy vasait állomás, templomok rült, állapotban volt hogy kocsin vitték haza.
tornya, a 64 méternyi magasságú millennáiis
Gyönyörű férfi. Ami annyit jelent: k i 
emlékmű mutatják városi külsejét Innen már tűnő emberi állatpéldány s más erkölcsi
vonaton haladtam tova a -kukorica országon* I ulajdonok hiányában ez oldalról dicsértetik.
a Szerémségen á t T ^ "Mondhatom, hogy "—
A társaság nem völt nagy, de szépen
gyönyörű vidék ez, de még itt is kivált volt összeválogatva; éreztem hogy ma él
Karlovic és Péteryárád gyönyörű vidéke.
vezni fogok! — Az asztal elég ízlésesen volt
• Örömmel néztem e szép vidékeket; de megterítve, jajjdinet, sütemény, süllek stb. De
még nagyobb orommal néztem volna, ha minden jól széjjel rakva a házi-asszony pa
utazásom oka nem a betegség, hanem a szó rancsára, 'hogy minden soknak lássék és
semmi el ne fogyjon.. !
rakozás lett volna.
Jobboldali szomszédom, egy pici, köpcös
házasember, nagy torzonborz bajuszú s össze
nőtt szemöldökű, olyan mint egy jól táplált
Elválásunkkor ugyan megígértük, hogy mókus I
szorgalmasan tudósítjuk egymást a velünk
Baloldalomon ? egy fia fiskális ült — s
történt dolgokról, -— hanem persze az ígéret boldogított óránkint egy-egy szóval. Gondol
szép szó! Végre ma megörvendeztettél vála hatod, mily jól mulattam! Közben kedvenc
szoddal; a sok-sok újságra én is szeretnék cigányom húzta szomorú dalaimat pl. azt,
hasonlóval felelni; csakhogy sajnos, nekem hogy: .nem ütik a jogászt agyon« !
nem volt részem annyi változatosságban.
11-kor szolgálták fel a t h e á t ; egy saját
leginkább meglepett menyasszonyságod, — s egy kölcsönzött szoba-cica. — Reggel
mert erre az egyre részedről nem voltam 5-ig mégis kibírta a társasa;; s akkor elszéled
elkészülve. Őszinte szívből gratulálok! .Háj- tek. A házi ur fel s alá járkálva a termei
fejű, urat én is ismerem s-ugy találom, jól ben, megelégedetten nyújtogatta hosszú nyakát
választottál, mert az ilyen .hájfejü.
férfiak s egyre azt hangoztatta : .Igazán szép társa
igen, jó" jérjek jzoktak ' lenni. — Nem is ság volt ma nálam s jól mulattak* ! '
hittem volna, Íd?s71iögy"én i t t " l . - varosban
"~ ""Tdéáljaimról is irjalf? Móst-érkezett v a 
ilyen jól érezzem magamat Nem valami ezer rosunkba .Kék szakáll herceg,« aki egy tucat
mulatsággal kínálkozó város ugyan, de azért ánynak legkevesebb — egyszerre udvarol, de
még sem kell az embernek magát halálra szeretetreméltó.
.....
unnia. Leveleimből ismered az itteni intelli
Emlékszel közös, kedvencünkre ?-Tudod,
genciát, tehát azt hiszem érdekelni fog. ha a arra a sugárszép szőke fiúra? Mert hát ele
minapi thea-estélyt lefestem.
gáns férfi csak szőke lehet! — Megházasodott

Kedves Mi-Mó-zám!
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Nem sajnálom, — ideálnak, jó barátnak való,
ite férjnek
ments meg uram minket! Hisz
ez egy valóságos kukta, egy katica volt, A
legjobb háziasszony sem értett ugy a konyhamüvészeíhezV a nagymosáshoz s ruhaelrejjdezéshez, mint ö.
,
-6yurkovics mama szerint nem lett volna
nehéz a spejzba csukni.
De én nem. is akartam.
Még nem vagyok ám szerelmes .nyakig
láb' úrba, tehát nem sokára hozzátok me
gyek ! A >nők barátját, szeretném meghódítva
látni! (Tudod ki az ?) Sietek, nehogy elhalasszák
előlem.
De Majmuna tündér kisszasszony elő
vette varrótűit s a szememet már lefogta.
Tehát a viszontlátásig üdvözöl meleg sze
rétettel :
"•
'
•••
IHnáil.

HÍREK,
Elindul a vonat..
Elindul a Vonat,:
Benne lányka ül;

-

Szikemen ajkamon
. . . Sóhaj fut keresztül.
Elindult a Vonat,
Én utána nézek,

<. ]

FogVa tartja lelkem
Egy fájó igézet.
ToVo tünt már régen.
De én csak ott állok...
S arra a Vonatra
Hull keserű átok.
—

kht —

Az evangélikusok egyetemes közgyfllé e. Szeptember 29-én lesz Győrött a magyar(rt-s.-'gi evangélikusok egyetemes közgyűlésé
vel I ; pcsólátban, a Luther irodalmi-társaság
nak t. közgyűlése. Zsilinszky Mihály dr.-; volt
áilamt' kár, Radvánszky Bála báró elnök fö
lött emlékbeszéde mond, Kapi Béla körmendi
lelkész pedig szabad előadást tart a gyűlésen.
A dunántúli egyházkerületben máris nagyban
készülődnek erre az érdekesnek' Ígérkező
gyűlésre.
Hegyei virilisták. A vámügyei legtöbb adót fizetők 1908 évi névjegyzéke összeállittatott s e névjegyzék a megyeház al
jegyzői irodahelyiségében megtekinthető. .

A jánosházai gyermektelep bizottság.
Kornfreind Vince plébános e jánosházai állami
yermektelep-bizottság elnöki tisztségéről le
mondott A telepbizottság Takách Márton cell
dömölki főszolgabíró elnöklése mellett tartott
elesén az elnöki tisztségre Kemény Simonig,
'anitót, a bizottság jegyzői tisztségére pedig
Kémén, Sünonnét választottá meg_égyhagulag: Ugyanezen aTkalombói a mcnlteiyi ' bt•
••'••ttságbn- választották Kornfeind Vince plébá
nost és Kósa Gusztávnét.
Gyermekek réme. Szentmiklósfan dif: ritisz, Egyházas- és Várkeszőn pedig töme
ges kanyaró eset fordult elő.

Színházi hírek. Hideg, szeles időben
kezdődtek meg az előadástik, az érdeklődés
is elég hidegnek bizonyult Pedig Füredit is
merjük és tudjuk, hogy fáradtságot nem is
mer közönségeinek igényei kielégítésében. Az
előadások soroíataÍ=-a Sabin nők elrablása
nyitotta meg, ezt pedig A rang és mód, majd
Amit az erdő mesél - es-Lovag ur követett
Hibái követett el az igazgatóság, midőn tár
sulatával oly észrevétlenül, mintegy titokban
vonult be városunkba, holott az érkezést előre
plakátoknak kellett volna hirdetni a társulati
tagok névsorainak közlésével. A publikumot
ismerni kell, igy kívánja ő ezt meg. Az érke
zésről csak az újságot olvasok tudtak vala
mit, az olcsóbb helyek látogatói ilyent nem
olvasván, az előadások megkezdéserői tudo
mást néni vehettek. Ilyen a közönség, reklám
kell neki. Pedig Füredinek nem kell reklám.
Igaz, hogy társulatának legtehetségesebb tagja;
Arnyai hiányzik, de. méltó utóda' lett-neki
Umniczi, aki a közönség kedvencévé lett
Eredeti alakítása tökéletesebb már nem le
het: nagyobb társulatnak, sőt bpesti színház
nak is méltó tagja lehetne: Tegnapelőtt mu
tatkozott be Simon Jenő, akinek a közönség
teljes megelégedését tolmácsolhatjuk. Mint
bonvivant a női közönség előtt szép sikerre
számithat Balassi Bálint baritonja vonzó ha
tást kelt, őt minél, többször kívánjuk hallani.
A társulat régebbi tagjainak játékát külön
méltatnunk felesleges. Ismerjük Nagy Mariskát,
Szenesinét, Rózsai Russif, mint tehetséges
művésznőket; Toldy, Császár, Rovó mind
megannyi primeimalitások, akik a sikerben
egyaránt méltó osztályrészt vindikálhatnak
maguknak. Bokor Tivadar ugyan még novitins a celldömölki Thália rendben, ide pénteki
rövid szerepe után tehetséget kétségbe von
nunk nem szabad. A jövő hét attraktiókat
tartogat számunkra. Az újonnan szerződtetett
tagok examenjére fordítjuk figyelmünket, ami
dőn is a színre kerülő darabok,.úgymint Az
j"*ördög, Déryné ifiasszory, Papa leánya, Tolyaj,
Kölcsönkért feleség, stb, alkalmasak a tehet
ségek érvényesítésére. Mint értesülünk, az ér
kező primadonna a het egyik estéjén fog feb
lépni. Csak minél előbb jöjjön, a j ó l és —
szépet mindnyájat) kedveljük.
Felülfizettek a mult szombaton Dukai
Takách Judit szoboralap javára rendezett
műkedvelői előadáson: dr. Marómy László
(Káld), dukai Takách Ferenc(Duka) 11—11 K,
Berzsnnyi Dezső, Bárdossy Tmréné (Mesteri),
özv. Gayer Gyuláné, özv." Horváth Elekné,
dr. Móritz Dénes, dr. Porkoláb Mihály, Radó
Dénes (Sömjén) 10-^10 K. dr. Ostffy Lajos
(Szombathely) 7 K, Maróthy Győző (Zsédeny), Remete Dénes (Sági dr. Wagner Lő
rinc 6 - t í K. Risitzky (klón, Bisitzky András,
Göttmann Bódog, özv. Kaldv Gyuláné (Káld),
dr. Király János, Klein testvérek, Kondor
József, Sebestény Izidor i Papóc), özv. Takách
Imréné, -Ozv. Zathurecky -Gézáné. dr.- Deulseh
Samu 5—5 K,' Károlyi Margit, Kelemen Ti
vadar. Merkly Ede, Mészáros János, 'Németh
Sándor í—* K, dr. Berzsenyi Jenő (Sömjén),
dr. Brunner Ferenc, Bisehitz"Károly, "Ozv.
Bakonyi Józsefné, özv. Horváth Józsefné, Hó
nig Sámuel, Krausz Mihály, dr. László Kál
mán (Szombathely). Mód U n á r d (SimonyO
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Polczer Dezső, Prmcz Ferencné (Nagykanizsai,
dr. Pletnits Ferenc, Reindl István, dr. Szabó
Imre, Wallner Sándor 3—3 K, «hv Csanády
Pál (Budapest), dr. GuaryLeone(Szombathely),
dr. Géfin Lajos, özv. Grosz llenrikné, Neuhauser Imre, Pálovics József, Szálay József,
Takách Márton, Ükös, Vidos Józsefné (Mihályfajj
Vincze, Weöreös Sándor . (Csönge) i—2'K,
Btettler U Pál, Fülöpp László, Heiruler Kál
mán, Herzfeld Mór, Hegedűs Sándor. Hoffhauser Sándor, .lurecz György, Kálmán Jenő,
Kemény József, Károlyi József, Kovács Ist
ván Mikolás Kálmán, Nagy Gyula, Patyi Jó
nás, Platschek Manó, R. E., Schciber Mór,
ScheiberJErnő (Csimpa), , özv. Schvvarz Hermanné, Steiner Jenő fVálicska), Wittmann
Adolf 1—1 K, Kovács Lipót 50 üli. Bevétel
711 korona 30 fill. kiadás 420 kor. 15 fill.,
igy a tiszta haszon'281 kor. 15 fill.
Ribillió az állomáson. Folyó hó 2-án
nagy patáliát csapott egy vásári csapat a.
helybeli állomáson, miután előzőleg a mámoros
jókedv poharából néhány kortyot hörpintettek.
A csinált jo gesefl örömétől áüiatva, néhány
pápai (vallás mellékes) kiránduló épen haza
térőben -volt, midőn a személyszállításra be
rendezett délutáni gyorstehervonatba a portás
beszállította az utasokat Atyánkfiai a napi
fáradalmak után pihenni kívánván, kényelmes
helyet kerestek maguknak,-amit bizony vásá
ros időben találni nem lehet Midőn a for
galmi szolgálattevő erről az utasokat felviláI gositotta és a kocsiban itt-ott elszórtan levő
i üres helyeket számukra megmutogatta, a
bosszúság érzete kitört belőlük végképen és a
| szolgálattevőt az egész vasúttal és vasulas| sággal együtt a legválogatatlanabb szitkokkal
' és kifejezésekkel illették, sőt az időközben
meginduló vonat lépcsőjére kiállva, fenyegeI tőztek és szidalmaztak tovább a vasútiakat A
szolgálattevő erre leintette a vonatot, mire az
megállt és felhívta az utasokat, hogy személy
azonosságukat illetőleg igazolják magukat
Szidalmak áradatát zúdítván erre a szolgálat
tevő ellen, a felhívásnak eleget tenni nem
akartak, mire felhivattak, hogy szálljanak ki
a~ vonatból. A renítensledők" ezt is megtagad
ták, mire néhány vasutas őket érövei íparko- .
dott a kocsiból eltávolítani. Lábukat az ajtó
nak feszítve állták ellen az erőnek, sőt azzal
fogadták a kocsira fellépő vasutasokat, • bogy
őket agyba-főbe kezdték verni, mire bizony
ezek se maradtak tétlenül. Miután a kiszállí
tás kísérlete most sem sikerült, a vonatban
levő két csendőr szóllittatott akcióba. Erre
Weisz Samu pápai ruhakereskedő és Weisz
Lipót ugyanottani szabó már engedékenyeb
beknek bizonyultak, miután a csendőri nyakoncsipésiv kiszálltak, Schiffer Viktor kántor,
mint fökorifeus azonban a vonat ellenkező
oldalán szökni akart A szemfüles vasutasok
ezt is észrevették és elfogták, mire ismét egy
kocsira ugrott fel és itt a kocsi illemhelyére
ugrott be, ahonnan ugy kellett kivonszolni. O
káritórsága erre á szó szoros' értelmében a
koC?tből"1tiflöbat''tt.'** vonal i
de a rakoncátlankodók szépen visszamaradtak
és nagyBetiezeri:' miután a hatósághoz való
átkisérés helyeztetett kilátásba, nevüket meg
mondották. Az illető kihágást követök ellen
a hatóságnál feljelentés tétetett.
1
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Elfogott gepugynok
A iselldAoaflJJci
cseneöíség kedden
elfogta Hirschler
•lenó budapesti gepiigvnoköl. aki ellen több
helyiül adtak- már ki köröző levelet. Az elfo
gott szélhámos eleinte tagadta kilétét, de ké
sőbb töredelmesen beismerte bűnösségét. • A
csendőrség szerdán szállította el Hirschlerl a
pestvidéki kir. törvényszék fogházába.
Mi okozza a vakbelgynlladast ? Hattie
orvosprofesszor, mint londonbol jelentik, szen
zációs felfedezést tett. A vakbélgyulladásról,
amely mostanában olyan rettenetesen pusziit,
kimutatja. Iiogy a kenyérrel vesszük magunkba.
A malmok ugyanis acélhengerekkel őrlik a
gabonát. Kzekből a h.'ngerekből apró. észre
vehetetlen kis részecskék jutnak a kenyérbe,
az ember megeszi, de meg nem emészti, ha
nem a vasrészecskek lerakodnak a vakbélbe.
Evek liosszu sora alatt annyira megnövekedik
a vasmennyiség az ember hasában, hogy
gyulladást- okoz.. A vakbélgyulladás hirtelen
hagy elterjedése azzal az idővel kezdődött,
amikor a malomkövek helyett acélhengereket
kezdtek használni a malmok.
Űzletmegnyitás. .Krausz' Mihály mészárosmester Uj, a legkényesebb Ízlésnek
megfelelő huscsanToka a mai napon a Köz
ponti kávéház mellett in gnyilott. Az üzlilmegnyitás alkálin.• 1 M.I az Üzlet tulajdonosa
K.n-oU i Antal imái uradalmából
niintagőbfilyöket vásiirolt. amelyek egyike ma dél
előtt fél I I órakor a helybeli rezesbanda
kíséretével, szallaggal feldíszítve fog a kö
zönségnek bciuulattatni. mely után az állatot
a vágóhidra hajtják és ott azonnal levágják.
Husa a mai nap délutánján az üzlet kiraka
tában látható lesz.
Figyelembe ajánljuk t. olvasóinknak
Németh László uri szalió mai hirdetését

Mestertanfolyam asztalosok részére.
A kereskedelemügyi miniszter október hó ele
jével kezdődő s S hétig tartó mestertanfolya
mot rendez az újpesti állami faiprri szakis
kolában asztalosmesterek cs segédek részére.
E tanfolyamra jelentkezők lelkiismeretes kép
zésben részesülnek a niühery-és szakrajzbán.
valamint a könyvvitelben, üzlelf levelezésben
és költségvetésben, Müizlésűk lejlesztése mellett elsajátítják -az a .zialos-ipar legmodernebb
vívmányait. A jelentkezők : mesterek érdem
szerint heti Is—-J4, segéd érdeme szerint heti
12—18 koronáin terjedő ösztöndíjban részesül
nek. Jelentkezések iparigazolvánnyal, segédek
munkakönyvvel vagy azt helyettesítő műkö
dési bizonyítvány, születési bizonyítvány s
esetleg ipariskolái hizonyifványnkkal felszerelt
bilyeutelen kérvények szeptember 15-ig az
. állami faipari szakiskola igazgatóságához l j pesl. Árápd-ut 131. szám inlézendök.
Mit isztok gyerekek? A vallás- és
közoktatásügyi iiiinisztír fölhívta Vakvármegye
kir. tanfelügyelőjét. J ^ y az összes tunintézelekl;n kérdezte
u i t ^ i jt.ryi iirinzc.3e.kei
1\ diákiÍ7 hogy: 1 A tarrrrtő naponta 1nPnftyr-f
ís-milyen szeszes italt kap? i Ha kivételesert iszik esák szeszes italt, mikor és mennyi! y
:l Müven befolyása van a tanult) plkoholfogyasztasának a tanulásra es magaviseletre?
4. Szülője, orvosa, vagy ki nyújtotta először
és mikor az alkoholt?'

A mulatóhelyekről kitiltott gyerme
kek. Vasvarmegye törvényhatósága mult év
november íli-án szabályrendeletet alkotott a
tizenöt éven alul levő. valamint életkorra
való tekintet nélkül az elemi iskolákba járó
gyermekeknek a nyilvános helyekről való
távoltartása tárgyában A belügyminiszter
tegnap érkezett leiratával jóváhagyta az al
kotott szabályrendeletet
Tűz mindenfele. A héten járásunkban
több helyen tüz pusztítóit, iniudenmt tetemes
kárt okozva. Igy C hó 2-án Csöngén Finta
Józsefnek ISIM K, Elekes József és llorma
Jánosnak 300 K, Kis Fei-eucnek :t00 korom,
Simonyiban Vajda Ferencnek 500 K-ája égett
el különléle javakban.

szám
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Ez utóbbi megjegyzésünket azért teltük
még, hogy az álbülcselkedő cikkiró ama kije
lentését, hogy mi szi/iolyoznnk. ezzel is
agyonüssük.
Ennyit tartottunk szükségesnek kijelen
teni a magunk részéről, egyébként az igét)
tisztelt közönség szíves véleményére hivat
kozunk, hogy miben'ál! az, tessék a cikkíró
nak hozzáfordulni, az igazság szava ott nyil
vánul meg. Arra azonban
figyelmeztetjük,
hogy jövőre hálásabb tliemát pengessen,ami
hez jobban ért, ne a cigányok hegedűjét.
Hogy mi értünk annyit a zenéhez, mint
a •Kenienesvidék- szerkesztője az újságírás
hoz, annyi szent igaz.- ugyebár nagyérdemű
közönség?
Celldömölk, 1907 szept. 7.
Síirküii

Géza és zeni-kara.

NTILTTÉR.
(Az c helyen köil.lltekvrt Melössépet a s z e r k f i ^ ő s e g
nem vAllal.1

Nyilatkozat.
A . Kemenesvidék • mult vasárnapi száma
a cigánykérdés megoldásával foglalkozván,
arra mi alábbi megjegyzéseinket tesszük:
A dánosi és gyóni borzalmas, éselekliől
kiindulva, a biilcseségnek nem éppen teljes
ségével megáldott cikkíróugyincsak blamírozta
magát, midőn a cigány szó fogalma alá a
magyar zenész cigányokat is befoglalja és a
kegyetlenül fékteleiikedö kóbor cigányokkal
tquasii azonosított bennünket, erkölcstelenség
nek nyilvánítván azt, ha a magyar cigány szivét,
lelkét hegedűjébe helyezi és — az ő kifeje
zésével élve — szipolyozza azt, akinek a
muzsika tetszik. Az ostobaság non plus ul
trája az egész theoria, melyben egyik gon
dolat a másiknak ellentmond. Alább ugyanis
azt süti ki a bölcsek bölcse, hogy a magyar
cigány nem tud semmit. Hát ő ostobasága
akkor hogyan állithat olyant, hogy a mi
muzsikánk tetszik.
- Általában
csupán
e kél alternatíva állhat fenn: Vagy tudnak
a ma-var cigányok zenélni, vagy nem. Ha
tudnak zenélni, akkor őket alaptalan gáncs
érté; ha nem tudnak játszani, akkor az ö
játékuk nem létezhetik és senkii vele u w w lyozni nem tudnak. Ha pedig csak egyes ese
tekről van szó, mint kivételről, akkor tisztelt
• Kemenesvidék-, ne álljo:: vele a közönség
elé és Olyan llicmáról zengedezzék, amihez
jobban ért, mert á köa'inség elölt, aki ben
nünket jobban tud értékelni, nevet-énessé
teszi magát.
-

A magyar zenész-cigányok az egész vi
lágon értékkel bírnak, ha ismerik a kottát,'ha
nem. A m i . zenei tudásunkkal semmiféle
náció sem versenyezhet még akkor sem. ha
müzenérőj vau szó. Igen .Kemenesvidék-. ezt
önnek itt palám et publice állítjuk. A buda
pesti' elitmulatságólt egyike sem nélkülözheti
i iiiagyarjclgáity-zénéf, "bár á nagyobb parádé
Vigadni, búsulni csak a mi játékunk hatása
alr.lt lehet Csakis abból ri ki az érzés és ez
teszi közkedveltté zenénket mindenütt, ide
genben is a fejedelmi udvaroknál és mind
ennek dacára folyton nélkülözünk és szegényes
viszonyok között élünk.

Szerkesztői üzenetek.
Jfjimig. ii. Európa legnagyobb folyójy
a Volga, mely orosz parton ömlik a Kaspitengerbe.
/.-.•
Válaszúton.
Ilyen ügyekbe mi nem
avatkozhatunk.
K. 1.. BpesL TérazOke miatt jövő heti
számunkban folytatjuk.

Tájékoztató.
Ingyen hirdetés előfizetőink számára.
i4zo« Heveknél, hol helyiség megnevezve nincs
celldömölki lakosok.
Almási János íüszer-.lisz'- és festék keres
kedő Dömölki-u.
Baross Imre sütödéje Kis-utca.
Béres Sándor nri és női cipész Kossuth-u.
Bokor Károly ácsmester, Szalay-telep.
Böilör .lózsei hentes-üzlete és hnsfüstóldéje, Jánosházán.
Bors Lajos férfiszabó. Egyházaahetye.
Czuppon Sándor hentes, a róm. kath. iskola
épületében.
ózv. Oeim Sándorné Központi Kávéháza.
Kossuth Lajos-u.
Engelsz Ferenc fodrász és borbély, Vásár-,
• tér-utca.
Fábián Dezső kovács-mester. I'apai-u.

Gayer Gyula fűszer-, lestek- és lisztkereskedése^ Szentháromság-tér.
(iáspár Kálmán fodrász és borbély, Kossuth
l.ajos-u.
—
^i
'
Ouitniann Adolf polgári és egyenruha-szabó,
»A tulipán.-hoz. Hóm. kath. fiúiskola.
Gerencsér András nri és női cipész, Vásár
tér-utca.

Gonsberger Ignác szesz- és bornagykeres
kedő, Ság.
Hulieri Pál vendéglős. Csötige.
Herzfeid Mór Csornai gőzmalom lisztfőrak
tára, Kossuth Lajos-u.
Hoftmainn Miksa épület- és tüzifakereskedó,
Sági-utca.
Horváth János komives-mester, Jánosba/a,.
Uj-ulca.
Hubert Sjiniu vendéglője a . H á r á n v . - h o z j
ai-uli-j)
llöfválh János I W á C t , Magvargéuos.
Jánosa Pál cipész, Ferenc József-utca.
Klein Jakab kávés, Uj-kávéház. Kossull-iKlaffl (iygla cipész, Erzsébet-ii.
Krausz Mihály mészáros, Sági-u.
Kiniczky Lajos mülakatos, Dömölki-utca
Király József kömives és építkezési vállal
kozó, Jánosháza.'
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Segédjegyző
800

korona

fizetéssel

felvétetik.

Bővebbet a kiadóhivatal.
Kiadó lakások.
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KJADÓ PÉKÜZLET.
Kemenesmagasiban a Tulok-utcában
•égy jő forgalmú

p é k ü z

A volt SAS-szálloda egy, két és három
szobás lakásokká a mai-, kor .igényeinek
""teljesen niegfelőleg átalakitatott
Lakások 1907 október 1-ére kiadók.

Szeptember hó 1-tői

let

kedvező feltételek

melleit bérbeadatik. •
Bővebb felvilágosítást az é r d e k l ő d ő k n e k

a Kemenesmagasi Szövetkezet

Bővebb felvilágosítást WENDLER RÓZA
kisasszony ad a volt SAS-szállóban

Uj szikvizgyár.
Tisztelettel hozom a

u. é.

tudomására,

Celldömölkön,

hogy

az

hygienikna f o d r á s z - t e r m e

szikvizgyárt
rendeztem

be,

melyet már meg is
nyitottam
A n. é. közönség minden időben jégbehfitött szikvizet, úgyszintén málna- és
Citrom-SZÖrpÖt szerezhet be nálam
Magánházakhoz bármily kis tnemtyiségben
^
_ ü> szállítok szikoizt t.

Egészségügyi szempontbei a tiszta
ságra a legnagyobb gondot fordltom.
Kérem a nagyérdemű közönség becses
pártfogását, vagyok
kiváló tisztelettel

&LAFFL

GYULA.

Tanonc

u1

elvétetik egy jó házból- való fiu, bármily
vallású MILLER MÓR rőfös üzletében
CELLDÖMÖLK.

Celldömölkön (N.-Dömölk) Vintze
József örököseinek háza szabad kéz
hői azonnal eladó, esetleg okt. 1-től
h é r b e a d a n d ó , amely áll k é l szoba, egy
konyha, egy kamra, istálló, egy pajtából
és melléképületekből. A terület áll kö
rülbelül ezer négyszögöl területből.
Bővebb felvilágosítás k a p h a t ó ugy
lapunk szerkesztőségében, valamint Ihász
Antal u r n á i VasutUutca.

OJUTYILT
C áspár
Kálmán

közönség b

Erzsébet-utcai házamban

nyújt.

Eladó ház.

CELLDÖMÖLK Dj-kávéházzal szemben.

Állandó raktár:
Rogcr és Gallet-féle Párizsból ibolya stb. féle illat 6—12 K-ig.
Roger és Gallet-féle finom szappanok 1 60— 3 K-ig drbonként.
Manbert-féle (Párizs) rizsporok és eretnek, különféle válogatott
illatokban drbonként T40—4 K-ig.
Mauhert-féle 3 és 4 Leichner 160 08^^40 K. Kielhauszer-féle
abázia 2 K. Margit (Földes-féle) 1.20 K, rizsporok.
Kielhauszer H.-féle illat mindennemű illatban 2—10. K-ig, a leg
dúsabb választékit szappanaiból különféle válogatott illatokban, mik külö
nösen felemlitésre méltók: Ibolya glycerin 1 2 0 K. Szelence (Flieder)
140 K, Széna (világhírű) 160 K, Speick 1 K, Tojás-olaj nagy 50 f
és gyermekszappan 50 f — és az összes szappanféléi raktáron.
Margit-crém l K
Brásay-féle Calogén drbja 60 f.
Kalodont 70 f. Szalycil szájviz 140 K, fogpór 40 és 80 f,
Dr. Róbert Grensil-féle uri, női és gyermek-fogkefék, melyekért jótállok,
hogy szőre soha nem hull ki, 1—2 K-ig. Petral-viz 250 K, a haj ki
hullását meggátolja és a fej-korpát teljesen egész biztosan eltávolítja,
egyedül csak nálam kapható. Gáspár-féle bajnszkötők 1 és 150 K.
Tiszaujlaki Brilliantinok, bajuszpedrők, nemzeti Rnjkó-féle, Jászberényi
Hnba-féle kinyomó fehér és barna izinben, kölni .vizek, Tátrafüredi
fenyő illat, Kielhauszer-féle szoba füstölő, női óvszerek.
Francia gumi különlegességek, szigorú titoktartással.

B é r e s

S á n d o r

nri és női cipész
CELLD MÖLK, Kossnt-n., kőfaragóval szemben,

Készit a mai kor igényeinek teljesen megfelelő férfi-'
Qóiy és gyermekcipőket j ó anjagból, mérsékelt áron-<
= =

Vadász- és lovagló-csizmákat, továbbá fájós lábakra speciáf c i p 6 k e f =

Javítások pontosan és játányos áron azonnal eszközöltetnek. -

Mindennemű cipőtisztító szerek legjutányosabb árakon 1

KEMKNKSAIJA

Férfi-szabó divatterem.
Tisztelettől hozom Celldömölk 68 vidéke n é közönségének tudomására, hogy folyó évi szeptember hó 3-án

Celldömölkön, a Kossuth Lajos-utcában (Simon Sándor ur házában)

férfi-szabó

divattermet
nyitottam.

Készítek

a mai kor igényeinek megfeléld polgári-, papi- és
egyenruhákat.

Bei- és külföldön szerzett több. évi tapasztalataim folytán azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy n i . tisztelt
_
rendelőimet minden tekintetben kifogástalanul' kielégíthetem.

I

Kitűnő francia szabás! — Mérsékelt árak!

B. meghivásaikat kérve, vagyok

ÉH

kiv. tisztelettel

Németh

László

uri-szabó.
3

m

Ma nyílott
Celldömölkön, a Központi Kávéház mellett Krausz Mihály
mészáros fényesen berendezetts az egészségi követelményeknek
és legkényesebb Ízlésnek megfelelő

hüscsanioka,
Naponta csakis elsőrendű hízott marhák kerülnek vágatás alá!

A -n. é. közönség saját jól leifogott érdekében. cselekszik, ha
husszükségletét itt .szerzi be,' "mért íííindéiT M<Wennriss hust
vásárolhat.

