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Szerkesztőség és kiadóhivatal: .•'•"• 
liinkgreve .Nándor könyvnyomdája Celldömölkön 
ide- intézendők a szellemi, részi illető közlemények, 

hirdetések és mindennemű périzilletékek. 

Prohászka püspök szózata a 
ker. magyar munkásokhoz. 

. . Kényes ünnepsége t ültek ma egy 
h i te a székesfehérvári keresztény szo
cialisták. A Rákóczi- induló hangjai mellett 
vonullak be a székesegyházba, ahol az 
ősi koronázó város ihletett lelkű 'apos
tola gyönyörű beszéd kíséretében áldolta 
ineg az egyesület zászlaját. 

Ez az apostoli szózat visszhangra 
kél az egész ország keresztény mun
kássága körében. A vezér megfújta a 
usatariadót: keresztény szocialisták előre! 
Előre a vezértől megjelölt uton: az ősi 
keresztény hagyományok utján. »Velünk 
az Isten, velünk az ész, a sziv, velünk a 
becsület: ne féljetek, győzni fögunkU 

A költői szárnyalású beszédet ér
demesnek tartjuk az olvasásra és egész 
terjedelmében közöljük, anélkül azon
ban, hogy az abban foglaltakra bármi
féle véleményt is fűznénk. 

A zászló szent jel. Jele a törekvés
nek, küzdelemnek, de jele egyszersmind 
az összetartásnak, a testvériségnek is. 
A zászlóra, a jelre ebben a kettős érte
lemben valóban szükségünk van, mert 
törekvő, küzdő, munkás emberek va
gyunk, riem veszem ki magam, • nem 

: veszek ki senkit, mert az irás mondia: 
• Aki nem dolgozik, az ne is egyék.* 
— Bármily polcon áll valaki, bármily 
hivatalt visel, bárminő méltóság övezze, 
értékes élete csak akkor van, ha iga
zán a munka emeli őt, ha a munkát 
érvényesíti saját magának és környeze
tének üdvére. — Összetartásra, testvéri
ségre is szükségünk van, mert egy 
ember, mint az ujjam: elhajlik, lelohad 
a nagy feladatok terhe alatt. Hatalmas 
kar kell 'oda. Seregek kellenek és a 
seregek elé való a zászló, ott suhogjon, 
otl kell kigöngyöliteni, hogy irányt mu
tasson és biztatást hirdessen. 

Mikor pedig m i mindnyájan itt e 
zászló alatt kezet fogunk, nagy és mély-. 
ségea_ meggyőződésre vari ^szükségünk. 

— meggyőződés re arról, hogy Magyar
országon a munka becsületét kell k i 
vívni és a munkának , a boldogulás fel
tételének kell az alapjait mélyrehatóan 
megvetni és hogy ezt nem lehet m á s 
képp, mint műveli , életrevaló, korát 
megel lő , a színvonal magaslatán álló 
munkásság állal. Mély meggyőződés kell 
arról , hogy nem. a nagyszájú és nagy
képűsködő ember esik latba, hanem az, 
akinek esze megérti a. világol s keze 
az eszén keresztül fogja meg a dolgot; 
akiben rátermettség van kézben, ipar
ban, aki becsületes szívben és érzés
ben, s aki azt mondja: nem kegyelmet 
kérek, hanem jogot —; a tisztességes 
munka érvényesülését.. •' • „•• ' -

Kedves barátaim, kegyetek teremt
sék meg a munka becsületét! Tudják, 
mi a munka becsülete? — Nem a szép 
szó, hanem a becsületes munkás. 

Becsületes munkásokat adjatok ne
künk!; Ha ilyen emberekből.való sereg 
áll e- zászló alatt, nem kételkedem, 
hogy — talán romokon, keserves ta
pasztalatokon keresztül is, — de győ
zelemre viszi ügyét. 

De becsületes munkás: ez nagy 
szó. Mert a mai világban, ahol a szép 
szó vezet, ahol az embereket tényleg 
osztályharcra s testvérgyülöletre akarják 
neveint,—igazán nagy a veszedelem, 

\ hogy tönkreteszik a munka és a mun-
.kás becsületét. A munkások gondolatait 
megmérgezik igérgetéseklfel, melyeket 
senki sem tud bevallani, a józanságot 
elkeserítik keserű osztályharccal, amely 
osztályharc öngyilkossága a nemzetnek 
és a munkásságnak; sárral kenik be az 
oltári, papot, .királyt, pápát: _pelyhes 
állu gyerekek, zöldarcu- emberkék azt 
gondolják, hogy ők vannak hivatva áz 
emberek vezetésére, • a világ megfejelé-
sére: ilyen időben nagy veszedelem 
fenyegeti a munka becsületét és a be
csületes munkást. 

De t i , rkedves testvéreim, kik e 
zászlót ide hoztátok, kik e zászló első 
mennyegzői menetét az Ur oltára felé 
irányitotlátok, ti m'áskép gondolkoztok 

.Én is azt hirdetem mindig,, hogy 
nem szabad les.zcjilanj a munkást, hi

szen ö csinálja a világot, ő az egyik 
lenditőkeréke ennek áz istent gébezet-
nek: azt hirdetem, hogy legyen elég 
szabad ideje, hogy nemesebb igényéit 
kielégíthesse, ^áTé7—-~ és ezt hangsúlyo
zom és mikor erről szólok, á mozgató 
ideget érintem — ha valamikor, valahol 
becsületes munkát igényeltek, ha vala
mikor becsületes munkát kerestek, ha 
boldoguló nemzet jelent meg valahol a -

föld színén: mi volt e munkának titka, 
mi volt a nemzeti erő biztositéka, győ
zelmének záloga? Az erkölcs. 

Erkölcsi alapokat adjatok nekünk! 
Ne szedjetek szét mimjent^. ami nagy 
és szent; ne tépjétek le koszorúitokat, 
hogy lábbal tapossátok, ne rontsátok 
meg ifjuságtokat: emberek, ha ezt te
szitek, megőrültetek. Ne mondjátok, 
hogy komisz a világ, hát én is az le
szek: ez a végveszedelem hörgése. 

Tudjátok hát, mi kell? Bizalom, 
kitartás, lelkesülés, józanság, tiszta sziv, 
ragaszkodás^Jiithez,. egyházhoz, király
hoz, hazához, oltárhoz: ezek^a_tiTbol-
dogulástok -alapkövei. Semmiféle fickó 
agyrémeiért ezeket megbontani ne 
hagyjátok. 

És ha erő, kitartás, becsület, vigasz 
kell, hol merítsétek azt? Merítsétek on
nét, ahova e zászlót hoztátok: a hitből, 
vallásból és merítsétek a tiszta öntudat
ból. Legyen különbség a népbolonditók 
és a keresztény munkások között. És 
ne csak a zászlóban, de az életben. 

Ha keresztény szocialisták vagyunk, 
akkor mindenekelőtt keresztények va
gyunk. Mert ha a fának virága és gyü
mölcse van, bizonyára azért van, mert 
gyökeret bocsájtott a földbe: a ti erő-_ 
tök a hit gyökeréről ered, a ti nemes-' 
séglek forrása az oltár szent kövén 
fakad. 

Váltsátok tehát életté a keresztény
séget! 

Ez legyen a különbség köztetek és 
amazok közt. Azt akarom, hogy a ke
resztény szocialisták járjanak szent
misére, zászló alatt menjenek a szent 
áldozáshoz és a programm mellé mu
tassák élettikben az evangélióm világos-. 
ságát, akkor emberek s férfiak leszünk, 

R Á O Z G Y D X A 
épület és "bútorasztalos 

CeUdömölk (a kőfaragóval szemben). 

Elvállal mindenféle asztalos munkát 
s azt a legszolidabb kivitelben jutányos 
ál'On készíti. Javításokat gyorsan és pontosam MgMMfc 
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nern óévre, de t e l t e r ő r e , — fértiak, kik
nek ereje lelkük nemessége s lelkesü
lésük az ő áhlozalus wseréletük. 

Kérlek titekel. legyetek ezeknek a 
gondolatoknak apostolai s akkor ez a 
jel a győzelem jele. a törekvő, szociá
lis, világol boldogító i rányzatnak győ
zelmi jele_ lesz: akkor ez a nemzeti 
zászló ,-zárny lesz. a l i lclkcsüléstek 
szárnya, mely 'nem a sá rban vergődik, 
de napsugárba vágyódik és Istenhez 
találja el az utat: akkor ez a zászló 
vitorla lesz, duzzadó vitorlája boldogu
lásunk sajkájának. 

Velünk az^bstem—vt lünk—az ész. 
a sziv, velünk a becsüle l : ne féljetek, 
győzni fogunk! 

Kérlek benneteket, ne 

hetnék .J . Kóllll ur, a |iirllilkar. lelkesedéssel 
gzavalla' tegnap ~á" 'l.-tiatalahb társadalom-
reformátor-generációnak • 

— Csak kilözni. u ra im! . . . Csak; ki
tűzni ! . . . Hadd lássa a világ n-s ilt egy na
gyot nyejt Kóhn ur' a- nep lelkének intenzív 
megnyilatkozását. 

Kolui ural a párttagok főképen báinu-
lalramtlio .•löadóképeasrgecrt becsülték. Ké
szedéiben külOnös szeretettel használta az. 
idegen szavakat, melyeket részint a pesli ki
küldöttekkel való gyak.Ti érintkezés közben 
sajátított el. részint a szaklapból tanult. Volt 
valami imponáló a fellépésében, i Legalább a 
párttagok ugy erezték. Sojugor a legnagyobb 
vitatkozás közepette is le tudta csillapítani 
egyi'tlen s/.ávaval a m.ir-mar kibírni készülő 

húzzatok I Szenvedélyeket 

gyalázatot é r r e ; a zász lóra , hanem amint 
most kezet fogtok alatta, ugy fogjatok 
kezet énnek az i r ányza tnak tet té, bol
dogulássá való vá l toz ta tásában ." 

Temetőben. 

Kste, midőn a csillagok 
Kigyúlnak az égen. 
Nyugodalmam én odakinn 
Tcinntöben" lelem. 

mezőnek Összeszedve 
lll.ttos virágát. 
Tavasszal iinl arnya 
Haiujias ibolyát ád. 

erdő 

Karakterizálhatatlan szinipliciiás, — 
mondoUa, ilyenkor és a vitatkozók elhallgatlak. 

A dalárda lagjai a hangjukat köszörül
ték. Egy íiorzashaju ifjú kifogásotfá. illetőleg 
helyeselte a kifogásolandó, illetve helyeslendö 
»cisz«-ekel é.- •lisz«-ekel, miközben karmes
teri pálcájával" elég sürün, de minden ok nél-
kül hadonászott. 

Este, midőn a csillagok A rendezők is megtették kötelességüket. 
Négyes sorba állítottak az egész tábort, nagy-

l-ság'és rang szerint nem felejtkezve meg a 
menetnek, á megfelelő helyeken cipelt felirasos 
táblákkal való elénkilwről. hatásosabba lé
teierői sem. Oldalt a vörös-karszalagos ren
dezők haladlak, inig a menet legvégén a ve
zérkar le|Hleli méltóságos arccal, ünnepélyesen, 
mintha nyársat nyelt volna. 

Majd felzendül! a dal. Először a nem
zetközi niunkásnóla, a véres forradalom dala, 
azután szelídebb természetű dalocskák. A 
politizáló párttagok, a veszekedő iiiasgysrekek 
elcsendesedtek és ha egy kissé lírikus ter
mészetű volnék, azt mondhatnám, hogy az 
• íisszes jelenlevők lelke összeforrva repüli a 
dallal.. Pirosló arccal,- öutudaUis tekintettel 
vonullak végig a varos főbb utcáin a világ
megváltás látigiclkü apostolai. 

Mikor a menet az Akácfa-térre vissza
téri, ahol prograimu szerint, népgyűlés lesz. 
Kolui urnák alkalom kínálkozott arra. hogy 
alaposan megnövelje a tekintélyei és hogy 
bébizonyit-a a vezető szocialista körökkel 
való nagy istoeretségét 

Ugyanis mikor Hali ur, a pártelnök, 
mar mar fel akart lépni az asztalra, hogy a 
gyűlést megnyissa, történelmi esemény történt. 
Egy feketekabátos, jól öltözött ur-tört magá
nak az elvtársak falanxján keresztül utal. Mi
kor Kohn urat meglátta, elmosolyodott, Kohn 
viszont összecsapta a kezét 

.Minő nem várt meglepetés! Milyen 
páratlan szerencse ! 

Mondanom sem kell, "hogy mindenki 
örült mikor Kohn ur felállt az asztal tetejére 
es a lehelő legünnepélyesebb ilegreinegöbbi 
hangján kikiáltotta; -

.— — . . . ™. . . . . .—^^ = _JÜ>lcsák .ur. -a központi s.tcrvezgl 
kel a vezetőség aJjrdvmTO*ahrs--t.-H*W,̂  Itbiiniluutunr 

Koszorúba kölözgete : i : . 
S ha fed éji lepel, 
fiyászruhambaii kivanszorgoin ' 
Nesztelen léptekkel. t" 

Hogy ne tudjak az emberek, 
Miként bolyongok en 
fis keresek -gyógyító írl 

• • A sir pázsit-ölen 

ldövisell fejfajara 
Koszorúm helyezem. 
Forró köiniyek hó forrása » 
Kél sóvárgó szemein. 

A csillagos estet f idi-
Éji sötel fátyol; 
Egyedül, ki velem zokog, 
Velem együtt gyászol. 

Kunién l.yiiiH. 

Árny — verőfény. 
Irta : Bárka Józset 

Kel urakor mar sokan voltak az Akácfa-
leren. Az emeletes hazak ablakai megteltek 
kíváncsiskodókkal, érdeklődőkkel. A tüntető 
felvonulás rendezői méltóságos tartassal lép-
kedtejv lel s ahi, y n i > büszkébben azok. áki-

zásaval bizolt meg. Amerre a szem lat csupa 
vörös kokárda, Vörös kar- es • vállszalag . 

Hja, most az emberiség. —sót még az 
emberiség jobb, nemesebb fele - a szociál
demokraták sem emelkedtek a kultúra oly 
magas fokara. hogy a külsőségeket megvet-

niens titkára várat
lanul közibenk jöt t Fogadja ezen tettéért 
munkasszivünk őszinte köszönetét! Kiáltsuk 
há t : éljen, éljen, éljen! 

Az éljenzés megszűntével Pulcsák ur 
(mivel ugy akarta az ég és a pártvezetősége 

fellépett az asztalra es a központi retorikai 
kurzuson tanult fogások sfirü alkalmazásával! 
szólt a hallgatósághoz. Mit neki Isten, mit 
neki haza ! Mit neki béke, mit neki szeretel! 

Beszédének ele azonban a papok ellen 
|" irányult .Szidta szegény papokat, mini a bok

rot A fanatizált hallgatóság szeméből szinte 
kicsapott a papok elleni gyűlölet, a féktelen 
szenvedély, a bosszúállás lángja . . . Előre
nyújtott lejjel, szomjasan, lázasan lestek 
minden szavat a demagógnak . . . Lelkűkből, 
amelyet teleszívtak gyűlölettel, szinte önkén
telenül tört ki a kiálltáé: 

— Le a papokkal! . . . Vesszenek ' a 
társadalom heréi . . . 

TJjty látszik a jó. öreg—nap is—téved 
néha-néha. mert hát elküldte játszi sugarait 
a szónokra és indulatos hallgatóira . . -

' Negyedik emeleli kis padlásszobában, 
virraszt Polcsákné. gyermeké betegágyánál. 
Merően néz a pihegő kis beteg halavany 
arcára. félő aggódással lesi minden mozdu
latát lélekzetvélelét Már a harmadik át
virrasztott éjszaka és még serei, javulás: a 
láz egyre erősebb. a gyenge, vézna gyermek 
ereje egyre fogy. 

Meghűlt a kis Lajoska. Mezitláb futká
rozott a hűvös őszi idők beálltával is; pedig 
a szomszédok- többször figyelmeztették az 
apját, hogy vegyen neki cipót. 

— Hadd edződjék a gyermek, — felelt 
Polcsák a tanáasos/.t'ogatóknak. 

Es ö, a szegény, félénkszivü asszony 
már nem is mer szólni az urának. Padig 
biztosan tudja-, hogy ha csak egy este otthon 
maradna az ura. vehetnének cipőt a Lajos-
kának. !>• lr.it hiába! Egészen megváltozott 
ez az ember, mióta a szakegyesületbe jár. 

A kis f.ajoska felnyitotta a szemét Bá
gyadt tekintetét körülhordozta a .szobában 
levő tárgyakon, azután rátévedi a tekintete, 
az édes anyjára. 

Istenem! Polcsákné megdöbbent a kis 
belég nézésétől. Ugy nézett rá a' gyermek 
fonnyadt .arcából kiülő ket szem, mint valami 
öreg ember tekintete. Nem igy szokott nézni 
az ő Ijijoskája. Majd megszólalt á gyermek. 
Tompán, szomorúan "csengett a hangja. 

— Édesanyáin, én meghalok. l.gy-e 
maga is velem jön. ugy-e mm hagy el engem. 

Polcsákné előtt összefolyt minden. .Egy 
nagyol sikoltott, aztán összerogyott Mikor 
fölnyitott* a szemét, két idegen férfit látott 
maga előtt Azaz, dehogy volt idegen mind
kettő. Az egyikei ismerte. Egy jóságos arcu. 
galambősz pap az egyik. A másik a kis 
Lajoska ágya mellett fiit és a kis beteg ütő- J 
erét vizsgálta. 

— Ne féljen jó asszony, szólott az : 
öreg pap. meggyógyul a fia. Az orvos ur azt 
mondja, nem komoly a baj. Inkább gyöngeség 

Polcsákné csak azt ériette meg, hogy a 
kis Lajoska baja nem komoly. Szeretelt volna 
kezet csókolni az öreg papnak, jmert •' éréznr** 
•Jr-rffkT,~ho»y a fel*"baráti, s z e g é t Vz«n cse
lekedete tőle származik. 

— De mondja csak Polcsákné, miért 
nem hivatott eddig orvost...? kérdezte a pap. 

— Miért? . . . és elcsuklott az asszony 
hangja a sírástól. - Mert az uram a/l 
mondta, ha életre való . . . orvos nélkül is 
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meggyógyul . . . Megtiltotta, hogy orvost 
hivassak . . . 

Az orvos receptet irt, az öreg pap pe
dig a zokogó asszonyt vigasztalta. .Majd a 
kis Lajoskával beszélt olyan szépen, ahogyan 
még nem beszélt a kis fiúval az édesanyján 
kivül senki. Lelkére kötötte a fiucskának az 
égi, jó Madonna szeretetét. 

— l.átod kis fiam. a Madonna a bete
gek gyógyítója, a szenvedők vigasztalója 
magyarázta az ősz pap. j 

— Szeret a jó Madonna minket is? — 
kérdezte Lajoska. 

— Hogyne! Természetes . . . 
— Akkor én is mindig és nagyon fo

ggal őt szeretni . . . Mert a mamát meg 
engem, úgysem szeret senki . . . A papa sem, 
a házmester sem . . . 

A látogatók eltávoztak, a közeli tem
plomban megkondult az estharang imára. 
Polcsákné letérdelt a kis lajoska ágya mellé, 

.szépen összetette a fiúcska kezét, aztán 
imádkoztak mindketten áhítattal, buzgón, a 
szelidlelkű, ősz papért . . . ' • " 

I 
Színházi hírek. Varosunk szinparloló 

közönségében változás történhetett. Ha vissza
tekintünk a februári szezonra! az akkor telt 

I nézőtérrel szemben most a napról-napra üres 
! padsorokat látjuk. Egyes esetek - természe

tesen — kivételt képeznék. Ennek iikát más
ban nem találhatjuk, mint a rövid nyári es
tekben, melyek amúgy is gyorsan suhannak 
ej tőlünk. A téli esték egykedvű magánya 
pedig, kényszeríti a közön-eget az unalom el
űzéséreUicstreléül emittjük i m ^ l-üreüinek, 
hogy társulatának oly erős tagokat nyert meg, 
mint Lomniczy. Simon, líokor és Toldi. Ok 
képezik a vonzerőt, már tudniillik amennyire 
csak nyári közönséget vonzani lehet. Vasár
nap >,4z axxzoiuj verte jö< került Színre. Itt 

Iskolai beiratasok. A helybéli ipar- ' ' 
iskolában a beiratasok f. hó 15—20-ig lesz
nek- a rendes tanítási napokon és órakon. — 
A kai li tiu- és leányiskolában, nemkülönben 
az óvodában f. hó Iti . és 17-én. 18-án -Vem 
Sancte.. 10-én tanítások kezdete. 

Támadás a vonat ellen. Folyó hó 
9-én a Celldömölkről Székesfehérvár fele 
induló személyvonat egyik ablakát Boba és 
Kocs között ismeretlen egyén bedobta. Az 
éretlen csíny teliesét a csendőrség nyomozza. 

Felnifizetés. A celldömölki ifjúság által 
rendezett műkedvelői előadás alkalmából* 
utólag 1'alinkás líéza sági esperes-plébános 
5 korona felülfizetést küldött be. Az adomány 
a Dukai Takách Judit-szobor alapjához csa-

jött elő az az eset, hogy a harmadik lelvonas 
alatt történt színváltozásban a publikum a 
darab tináiéját látta es az. előadásról távozni 
készült Ugy látszik, az asszonyok megverése 
a közönség teljes megelégedéséi birta. Hétfői) 

.színészeink cabnret-estéje volt. midőn a néző
tér kevés érdeklődés látszatát keltetté! l'edig 
éz "*Sély volt "legalkalmasabb a mflvészet-1-e|ső, egyúttal alakuló gyűlését 

HÍREK. 
Erzsébet királyné emlékére. Kediien 

volt kilenc esztendeje. A, tör a ".legjobb, a 
legnemesebb szivet szúrta ál, mely "csak a 
földön dobogott. 

Alnd a fájdalmak legnagyobbika, az ér
zések legkültőbbjei honoltak, egy pillanat alatt 
a halál ütött tanyát mozdulatlan hidegségével. 

| megnyilatkozására. Simoli szavalatából a 
drámai erö sugárzott ki. Bokor előadása a 
komikum természetes színpompáját tárta elénk. 
Uiméiiy Jolán es liizi oláhtánca után a. taps
vihar orkánná fajult, miért is megkeltett 
újrázniuk. Füredi, Toldi hangos 'kacaj kitöré
sének okozói voltak, Szenesiné, Császár, Rovó 
az est sikerének méltó osztozol. Az előadá
sokat Űomnicxi mókáinak selyemszálai vonták 
be. Kedden e.-le ,A ctg özvegy" telt házat 
provokált. Szerdán a * Tolvaj* unalmat ger
jeszteti a nézőtéren, bár Simon es Szabó 
Rózsi párjelenete a darabnak értékel emelni A nagy asszony, kihez hasonló száza

dokban egyszer akad, kinek királynői voltát^iparkódoll. Csütörtökön Az ember Uagédvija 
a lélek királyi felsége kisérte, áldozata lett 
minden Herostratesek leggyalázatosabbjának. 

Minden szeptember tizedikén újra érez
zük azt a mérhetetlen bánatot, mely húszmillió 
férfi, asszony, gyerek szivét facsarta el a 
szörnyű híradás hallatára. 

A sokat szenvedett alított szivü királyné 
emlékét a. kegyeletes megemlékezés könnyivei 
es imájával újították meg az emberek szept. 
tizedikén az egész országiján. -

A vármegye őszi közgyűlése. Vasvár-
megye törvényhatósági bizottsága szeptember 
hó ló-ik nayján tartja meg évnegyedes ren
des közgyűlését Bezerédy István dr. főispán 
elnöklésével. Az ülésre kerülő ügyek, az elő
jelekből Ítélve, alapos munkát adnak a törvény-
hatós gi bizottság tagjainak. Eddig ugyanis 
204 ügy van a tárgysorozatra felvéve s ehhez 
még több rendkívüli tárgy is járul, ugy hogy 
a bizottságnak háromszáznál jóval több ügy
gyei kell foglalkoznia. A tárgysorozat egyik 
legérdekesebb pontja mindenesetre a cell
dömölki főszolgabírói állás betöltése lesz, 
de ennél a pontnál sem 
izgalom. 

Városi Ügyek. A képviselőtestület f. hó 
21-én veszi tárgyalás alá a városi költség-* 
vetést. A költségvetésben 21530 korona be-

Tétel l^lzemEeh" J*g301 korona kiadás mutat
kozik. A felmerült 0465 korona 
zésére 15 százalékos 

toltatotl. . : • 
Búcsúsok. A. tegnapi .nap folyamán 

roppant sok bacsus érkezeit városunkba Mária 
nevenapjára. Ez a nap a helybeli kegy
templomnak egyik legnagyobb ünnepe. A v i 
dék még csak liia délelőtt jön. 

Az nj kath. iskolaszék tegnap tartotta 

|iénleken a l^lcxkei miliírius elég jól vállak 
be. A társulat feriitagjairól a megemlékezés
ben a női tagokra térnénk ál, ha Szabó Bózsi, 
Nagy Mariska es Szenesinén kívül a többkk 

• különös elismerést ébreszthetnének bennünk. 
Kózei>es erök. Rózsai llussi játékan egész 
héten ál az egykedvűség és közöny látszott 
meg, pedig á közönség megkívánja, hogy a 
színpadim a privát gondok háttérbe szorul
janak. A juri'wKiftoimn-kérdés meg mindig 
megoldatlan. Lesz-e belőle már valami? 

Kinevezés. A in. kir. igazságügyininisz-
ler Miinek Zsigmond uiódosi kir járásbirósági 
dijnokot a celldömölki kir. járásbírósághoz 
irnokká-nevezte ki . 

Tanítói gyűlés. Múlt kedden tartotta a 
szombathelyi püspöki megye tanítóegyesülete 
évi közgyűlését Szombathelyen. A gyüli*t 
megelőzőleg a tanítóság misét hallgatott, 
majd a vármegyeházára vonult, hol a 
borostyánkőt tanító gyak.-tanilását hallgatták 
végig. Utána Barabás György elnök az uj 
egyházul, főtanfelügyelőt: Horváth István 

árható nagyobb j prépost-kananokot üdvözölte, ki könnyezve 
1 köszönte azt meg. Az elnöki, pénztárnoki és 

bírálóbizottsági jelentés után a pályadijakat 
osztották ki, majd a régi tisztikart. újból, 
;t évre megválasztottak. A gyűlésből; gr. 
Apponyi Albert kultuszminisztert sürgönyileg. 

X megyés
püspök megerősítő sorainak felolvasása után 
világi elnökké Itatfel Mihály nagybirtokos, 
jegyzővé Barabás Ernő fötanitó választatott 
meg; gondnokok lettek: Szalay János és 
Simon Sándor. Több kisebb folyó tlgy elinté
zésével az. első ülés véget é r t 

A Központi kávéház renoválása. A 
mai napon befejezési nyervén a Központi 
kávéház újjáalakítása, a közönség rendelke
zésére bocsáttatik. Ugyanis az a m o d e r n 

ízlésnek megfelelően lett átfestve, mely munka 
ilj . Reicb Imre helybeli festő tehetségét di
cséri. — Esti 8 órától reggelig a kávéházban 
Sárközy Géza zenekara játszik. 

Mikor keU az újoncoknak bevonulni? 
A közös hadügyminisztérium most rendeletet 
adott ki, mely az újoncok bevonulására és á 
ténylegesek szabadságolására vonatkozik. A 
A közös hadsereg ujóncai a rendelet értelmé-
.ben az idén október 16-án fognak bevonulni. 
Az egyéves önkéntesek, valamint a haditenge
részek* a cs. és kir. es a in. kir. ménesinlé-
zetek újoncai azonban már október 1-én 
tartoznak jelentkezni. Az újoncokat mind be
hívjak. De ha többen volnának, mint ameny-
ityire a rendes létszám kiegészilésére szükség 
van, akkor a fölösleges Jegénységel 8 hét 
alatt kiképezik s a békelétszámboz mérten 
szabadságolják. 

A Devecservidóki Gazdakör szept. ts án 
Magyar Károly dr. elnöklésévél igazgatóvá-
l„sztmáuyi ülést tartott amelyen megbeszél
ték a szeptember 15-én Divecserben tartandó 
tenyészüszövásár ügyét és megállapodásra 
jutottak a devecseri takarékpénztárral, amely 
a vásárolni szándékozó kisgazdák részére a 
vételárt három évi törlesztésre 6 százalékos 
kamat mellett kölcsönzi, ebből a földmivelési 
m. kir. kormány 2 százalékot megtérít. Üröm
mel vette a választmány tudomásul, hogy a 
most megalakult gazdakörnek 300 tagja van. 
A vármegyei gazdasági egyesületet az ülésen 
Kajilacsy,, Endre ügyvezető titkár képviselte. 

Helyreigazítás. Mult heti számunkban 
közöltük. á„du.kaj.XakJcJi_ juditwaolKír _ alap 

hiány ieífé-
poladó kivetése fog i 

indítványoztatni. — A megüresedett pénz.lár-
noki állás betöltése szavazás utján f. hó 
23-án fog megtörténni 

volt mintegy 150 téritekkel; itt szebbnél-
szebb felköszöntők? hangzottak el. Ebéd után 
táncra perdültek a fiatalabbak, melj eltartott 
késő estig. 

üdvözölték." DéTbWi—á "ftwgAriábim | bankáit Navnra-Wftéwfel^tfeetéeoket A feMffotfa^. 
névsorába hiba csúszott be, mit most korri
gálunk. Jurecz György nevét Jurecz, Flóriánra,. 
Kovács István nevét pedig Kovács Józsefre 
helyesbítjük. 



Körjegyzők gyűlése. -Vasmegye kiizst-tii 
és körjegyzőinek egylete- szeptember i « o 
delelőn 10 órakor Szombathelyen a vármegye
házának nagytermében évi remles közgyűlést 
tart. amit .ugyanaznap délelőtt '.' órakor 
ugyanott választmányi gyűlés előz meg. A 
gyűlés tárgysorozata következő : Az elnök 
jelentése. A mult gyűlés jegyzőkönyvének hi-
telesitese. Az 1008. evi kölUig\vl>ís megállapí
tása. Indítvány a községi és korjegyzők.' ugy 
a segédjegyzők fizetésrendezése és közjogi 
helyzetének megállapítása tárgyában. Az orsz. 
központi jegyzői egylet alapszabályai í. S-anak 
modositása, a közgyűlések helyének meg-
állapit:isára nézve. Krassoszörényvárinegye 
jegyzőegyletének indítványa a cigányok le-
telepilése ügyében. Krassószöreuy és Zala-
vármegye jegyzöegyletenek indítványa az 

. illetőségi ügyekről szólu lör.veny módosítása 
tárgyában. Szatlmayer Ijnlre körjegyző indít
ványa a tűzrendészet! megyei szabályrendelet 
15. jt-ának modositása tárgyában. Az országos 
központi jegyzői egylet folyó évi szeptember 
29-iki közgyűlésére Budapestre meglazullak, 
küldése. Egyéb indítványok. 

' Alkoholizmus a tanulok között. A 
vármegye közigazgatási bizottsága utasította 
a tanitókal, hogy a tanulok alkohol-élvezetéről. 
adatokat gyűjtsenek és erről részletes jelen
tésben számoljanak, be. 

A.kisipar és a honvédség. A m. kir 
honvédség jövő évi lablieli-szükséglcleból a 
magyar kispárnák tudvalevőleg tU.iiOO pár 
bakancs jutott. A szükséglet szállítására össze
sen l'.iTs ipapu''pályázott ,15 kamara kerüle
téből. A mult évi szállilásbol lenioiidás lolytán 
fölszabadult 550 |iár bakanc . összesen tehát 
1' »..">:")<1 pár bakancs előállítása volt fölosztandó. 
A kereskedelmi miniszter a szakbizottság 
meghallgatása' után a következő eloszlási ter
vezetet terjesztette a honvédelmi miniszter 
e lé : Az aradi kamarai kerület 700, a beszterce
bányai 20O, a brassói S5u. ; i tuJapcsti-. 700. 
a debreceni 8Ui, a eyőri 45*', a kolozsvá'i 
150. a marosvásárhelyi 171*1. a nagyváradi 
290, a pécsi 810, a pozsonyi 250, a soproni 
100, a szegedi 150o. * temesvári. 800, a 
zágrábi 750. 

Uj segedjegyzoi állás Jánoházán. .bi-
nosháza község képviselőtestülele (községben 
rendszeresítendő segedjegyzoi állásra, a ki
látásba helyezett állaniscgitségre való tekin-
tet'e! négyszáz koronát szavazott meg. Kzt 
az összeget a belügyminiszter a külügyi tárca 
terhére évi" ezer koronára egészítette ki. A 
belügyminiszter tegnap értesítene erről Vas-
vármegye törvényhatóságát, egyben lehívta, 
hogy a képviselőtestület említett határozatát 
vegye törvényszerű felülbírálás alá és a/ állás 
betöltéséről tegyen a belQgynüiiuszferhez je
lentést, amikor is a 200 korona állami hozzá
járulás kiutalása iránt intézkedik. 

Ismét olahciganyok. A Rába-folyó jobb 
pariján, valahol az ..sllfvasszonyfai határban, 
egy. karaván oláhcigány tartózkodik, Azt 
mondják, hpgy teknő-készítéssel foglalkoznak. 
Dé.'az bizonyos, hygy onnan rendezik királi-

"diTlasaikat a tvába^batgjirij'aia. híd"a ÜTTzsé-
gekben koldulási színlelnek, amit pedig lehet 
— liieg- és eleméinek. Különösen visszatértek
ben a folyó balpartján (evő mezőkben iléz.s-
málják meg erősen a kukoricákat és krumpli
kat. Talán jó volna, ha a hatóság kellő fel
ügyelet alá helyezné őket 

KE.\jKNKSAUA_ 

Betegpénztárak felszámolása. A ceti; 
{ dömölki ipartestületi betegségei yzö-péuzlár 

felszámolására Takach Márton tb föszolga-
biró szepl. hó t t - ik napjának d...e. 9 óráját 
tűzte ki. A felszifinoiasuál a szombathelyi 
kerületi munkásbizlosilo penzlar kepviselete-
lien Kokas János, a p.nztar elnöke. Kovács 
József felügyelő-bizottsági lag és lloly János 
ügyvezetö-pénzláruok jelenlek meg. 

•atnzsel mek házassága. Nashville 
tennessei városban — napokban ülte nászát 
a 101 éves Hurdén John a szintén 100 éves 
Mac"fituré Róza kisasszonnyal. A két öreg 
épen nyolcvan eve ismerté éa szerette egy
mást : de az élei körülményei mindig szét
választották őket és megakadályozták egyesü-
lésöket. Most végre valóra váltották ifjúkori 
logadalniukat s átadták magukat az o|y ré
gen sóvárgott boldogságnak. Inlervju. nélkül 

.természetesen nem mult ez az érdekes ese
mény sem. A férj kijelentette az újságírónak, 
hogy a hosszuéletüscgét annak köszönheti, 
hogy helyzetével mindenha elégedett volt. 
Ti enhet éve- kora óUi állandóan dehányzott 
és-xiJagéletéJieii.jiaitv_kiHlvelóie volt á j ó s ö r -

37. szám 

Szerkesztői üzenetek. 
K. I. Celliliimülk. Verset írni igen' 

Jíönnyü. de költeményt már nehezebb, ü n . i r i 
csak versét irt és küldött be hozzánk. azt jg^ 
igen gyengét. Igy hát közlésére nem számíthat 
Ha szive érzelmeit ki szeretné önteni, legjobb 
lesz. há prózában, egyszerű, de természetes 
szavakkal előadja Xeki, vagy leírva levélbeli 
elküldi Őhozzá b. érzelmeit, erre aztán ter
mészetes hangú választ is nyerend rá. De ha. 
rossz versben szól hozzá, nevetségessé teszi 
előtte magát. Tehát, amint látja, legföképen 
az Oii érdekében nem tesszük közzé: 

yimród, lét. Ilyen szaklap is .létezik 
Ha ijónak látja, tessék megrendelni. 

nek. Hébe-hóba egy "kis kirúgástól sem riadt 
vissza. Mégis megérte a száz esztendőt, sőt 
reméli, lesz még résre néhány további szép 
esztendőben is a hü Rózája mellett. 

A pálinkamérök vasárnapi szünete. A 
pénzügyminisztériumban memoranduméi . dol
gozlak ki a pálinkamérest'k vasárnap és ün-
napon való nyilvántartásának korlátozására: , 

I A kereskedelemügyi mi:.iszlcriiun. mint amely-
! nek hatáskörébe tartózik a múnkaszünetelés 

elrendelése, ezt a memorandumot már meg
kapta és valószínű, hogy a maga részéről is 
hozzájárul a tervezel megszorításához. A 
pénzügyminiszter ugyanis hajlandó beleegyezni 

j abba. hegy az énetetl szesz kimérése vasár-
nép es nagyobb ünnep első és második nap
ján délelőtt 10 unitul kezdve egész napra el-
lillassék, a közönséges pálinka kimérése pedig 
ezeken a napokon teljesen szüneteljen. A 
pénzügyminiszter abba is készséggel beleegye- | 
zik. hogy .az ilalmeresi engedély kiadásában 
ezentúl az eddignél nagyobb szigorúsággal 
járjanak el és hogy azoktól, akik kihágás! 
követtek el az italmérési törvény ellen, az 
engedelem' megvotiassék 

ElSÖ must. .Mészáros János, a Griff-
szállő tulajdonosa Kisler Sámuel zalnkoppanyi 
szőlőjéből való édes oporto-ihusltal kedves
kedik vendegeinek. Ihalik belőle,kinek mennyi 
jól esik. 

Ukáz az aranka irtásáról. A totd-
mivelésügyi miniszter. 1'.kit. évi április ts-áh 
szigorú körrendeletei bocsátott ki az aranka 
irtásáról, Ugy látszik azonban, ez is csak 
iroit malaszl maradt, mint sok más rendelít. 
mert a miniszter tegnap ujabb ukázt bocsa- | 
lott ki ebben a tárgyban. Azt mondja a í 
miniszterj hogy -az ország sok törvenyhalo- j 
ságának a területén egyáltalában nem haj- I 
tlitlák végre, a kiadóit rendeletét a ezért ; 
ujbol megújítja, de reméli, hogy ezúttal tel
jesítik is lllasitasat.. 

Nyomtató lónak nem kötik- be a szá-
Ale-zaios József iiPióör.'gorgelyi lakos 

idolt ékként; bízTaTvá niagat a kukorica-
lopásra. Kárpáti József tanító kukoricájában 
csípték meg a tolvaj csőszt, kinek a bíróság 
fogja megmagyarázni, hogy a csősz nem 
nyomtaté ló. 

Sertésvész. Kelsögörzsöny is Külsövat 
községekben a sertésvész leilépett, 

Egy ügyes un 

t a D O D C U l 
fiiszer- és gabonakereskedésbe 3 éft 

Tanulói időre felvétetik Heimlcr Adolfnál 
CZELLDÖMÖLKÖN. • . 1 

T á j é k o z t a t ó . 
Ingyen hirdetés előfizetőink; számára. 

Azon neveknél, hol helyiség megnevetve nincs, 
celldömölki lakosok. 

Aimasí János fnszer-.lisz'-és festék keres
kedő Römölki-u. 

Baross Imre sütödéje Kis-utca. 
Béres Sándor nri is női cipész Kossuth-u. 
Bokor Károly ácsmester, Szalay-telep. 
Bödör .lözse'l hentes-üzlete és nusfüstöl-

déje. Jánosházán. 
Bors Lajos férfiszabó. Kgydiázashetye. 
C.zup|Min Sándor hentes, a róni. kath. iskola 

épületében. . 
özv. iieitn Sándorue Központi Kávéháza. 

Kossuth Lajos-u. 
Engelst Ferenc fodrász és borbély, Vásár--

tér-utca.' 
Fábián Dezső kovács-mester. I'apai-u. 
r.ayer-ilyula faszer-, festék- ÍS lisztkeres

kedése, Szoiilháromság-tér. 
Gáspár Kálmán fodrász is borbély Kossuth ' 

l^jos-u. 
Guttmann Adolf polgári és egyenruha-szabó, 

• A tulipán--hoz. Rom. kath. fiúiskola. 
Gerencsér András nri i s női cipész, Vásári 

ter-utca. 
Günsberger Ignác szesz- is bornagykeres

kedő, Ság. 
Iliiben Pál vendéglős, üsönge. 
Herzfeld Mor Csornai gőzmalom lisztforak-

tára, Kossuth Lajos-u. 
lloffiuann Miksa épület- és tüzifakereskedo, 

Sági-utca. ' 
Horváth János kómives-mester, Jánosh i>:a, 

Uj-utca. 
Hubert Samu' vendéglője a -Bárány-hoz 

Sági-utca. 
Horváth János kovács, .Magyargencs. 
Jánosa Pál cipész, Ferenc József-utca. 
Klein Jakab kávés, Uj-kávéliáz, Kossuti - i . 
Klaffl Gyula cipész, Krzsébet-u. .. 
Krausz Mihály „mészáros, Sági-u. "'" •• 
Kiinozky r.iji-s'mzUakates, fa^kT-uuja 
Király József kőmives es építkezési vilhil-

kozó, Jánosháza. 
Kondor József sirkóraktára Kossuth-utca. :• 
Löwenstein .1. és fiai divatárnháza, Szent

háromság-tér. 
I.andlierr József kéményseprő, Sági-utca. 
László Ferenc vendéglős, Celldömölk. 

•'-JL. 
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S e g é d j e g y z ö 
800 korona fizetéssel felvetetik. 

Bővebbet a kiadóhivatal. 
Kiadó lakások. 

A volt SAS-szálloda egy, két és három
szobás lakásokká a mai kor igényeinéli 

teljesen niegfelóíeg átalakitatott 
Lakások 1907 október 1-ére kiadók. 

Bővebb felvilágosítást WENDLER RÓKA 
—kisasszony ,-ui a volt SAS-tizállóhan 

KEMENESALJA 

Uj szikvizgyár. 

Tiszteléttel hozom a n. é." közönség b 
tudomására, hogy Celldömölkön, az 

Erzsébet-utcai házamban 

s z i k v i z g y á r t 
rendeztem be, melyet már meg is 

nyitottam 
A n.sé. közönség minden időben jégbe-
hűtött szikvizet, úgyszintén málna- és 

Citrom-SZÖrpÖt szerezhet be nálam 
Maga imájukhoz bármily kis mennyiségben 

is szállítok szikcizeL . 

Egészségügyi' szempontbél a tiszta
ságra a legnagyobb gondot fordítom. 

Kérem a nagyérdemű közönség becses 
pártfogását, vagyok 

kiváló tisztelettel 

K L A F F L G Y U L A , 

T a n o n c u l 
elvétetik égy jó'házból való tiu, bármily ' 
vallású HILLER MÓR rőfös üzletében 

CELLDÖMÖLK. 

5 oldal 

KIADÓ PÉKÜZLET. 
Kemenesmagasiban a Tulok-utcában 

egy - jó forgalmú i 

p é k ü z l e t 
szeptember hó 1-tÖl kedvező feltélelek 

.mellett bérbeadatik. 
Bővebb felvilágosítást az érdeklődőknek 
a Kemenesmagasi S z ö v e t k e z e t nyújt. 

E l a d ó h á z . 
Celldömölkön (N.-Dömölk) Tlntze 

József örököseinek háza szabad kéz
ből azonnal eladó, esetleg oki. l-lől 
liérbeadandó. amely áll. kél -szoba, egy 
konyha, egy kamra, istálló, egy pajtából 
és melléképületekből. A terület áll kö
rülbelül ezer négyszögöl területből. 

Bővebb felvilágosítás kapható ugy 
lapunk szerkesztőségében, valamint Ihász 
Antal urnái Vasuti-ulca. 

(^~F £»•*• M E G N Y Í L T ^ 
* G á s p á r K á l m á n 

hygienikus i o d r á s z - t e r m e CELLDÖMÖLK üj-kávéházzal szemben. 

Állandó raktár: 
ROgcr és Gallet-féle Párizsból ibolya stb. féle illat 6—12K-ig-
Roger és Gallet-féle finom szappanok 1 6 0 - 3 K-ig drbonként. 

. Maubert-t'ele (l'árizsj rizsporok és ereinek, különféle válogatott 
illatokban drbonként 1'40—4 K-ig. 

. Maubert-féle 3 és 4 Leichuer 1*60 és 2°40 K. Kielbauszer-féle 
ab.izia 2 K. Margit (Földes-féle) 1.20 K, rizsporok. 

Kiellianszer H -féle illat mindennemű illatban 2—10 Kjg? a leg
dúsabb választékú Szappanaiból különféle válogatott illatokba*, tuik külö
nösen lelenilitesre méltók: Ibolya glycerin 120 K, .Szelence (Flieder) 
140"K, Széna (világhírű) 1-60 K. Speick 1 K, Tojás-olaj nagy 50 f 
es gyerinekszappaii 50 f — és az összes szappanféléi raktáron. 

Hargit-crém l K 
Brázay-ieíe Calogén drbja 60 f. 
Kálodont 7o f Szalycil szájvíz 140 K, fogpor 40 és 80 f, 

Dr. Róbert Grensil-féle uri, női és gyermek-fogkefék, melyekért jótállok, 
bog) szőre soha nem hull. ki, 1—2 K ig Petral-VÍZ 250 K, a haj ki
hullását meggátolja és a fej-korpát teljesen egész biztosan eltávolítja, 
egyedül csak nálam kapható. Gáspár-féle bajuszkötök 1 és 150 K. 
Tiszaújlaki Brilliantinok, bajuszpedrők, nemzeti Rajkó-féle. Jászberényi 
Hnba-i'ele kinyomó feKér és barna «zinben, kölni vizek, Tátrafüredi 

teiiyó illat, Kielhauszer-léle szoba füstölő, női óvszerek, 
Francia gumi különlegességek, szigorú titoktartással. # ; * 

B é r e s S á n d o r 
uri és női cipész 

CELLDÖMÖLK, Rossut-u., kőfaragóval szemben, 

Készit a mai kör idényeinek teljesen megfelelő férfi-, 
női- 4s .gyermekcipőket jó anyaglwl, n^rse^Jt újon. 

= ^ ^ d a í és lovagló-^ 
Javítások pontosan és .játányos áron azonnal eszközöltetnek. - Mindennemű cipőtisztító szerek íegjutányosabb árakon! 



Férfi-szabó divatterem. 

Tisztelettel hozom Celldömölk és üdéké n.é közönségéiipk tudomására, hogy folyó évi szeptember hó 3-án 

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

f é r f i - s z a b ó d ivat termet 
nyitottam. 

Készítek a mai kor igényeinek megfelelő polgári-, papi- és 
egyenruhákat. 

Bel- és külföldön szerzett több évi tapasztalataim folytán azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy m. tisztelt 
; . • rendelőimetminden tekintetben kifogástalanul kielégíthetem. 

Kitűnő francia szabás! — Mérsékelt árak! 

Megnyílott 
Celldömölkön, a Központi Kávéház mellett Krausz; Mihály 
mészáros fényesen l)erehdezetts az egészségi követelményeknek 

és legkényesebb Ízlésnek megfelelő 

hüsesarnoka, 
Naponta csakis elsőrendű hízott marhák kerülnek vágatás alá! 

A , n. é. közönség saját jöf felfogott érdekében cselekszik, ha 
husszükségletét i t t szerzi be, inert -minden időben friss husi 

vásárolhat. 


