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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinkgrcvé Nándor könyvnyomdája Celldömölké 
ide intézendök a szellemi részt illető közieméin < 

hirdetések és mindennemű penzillrtékek. 

Szemle. 
A munkás lakásokról. 

A kormány június hónapban. be
nyújtott a képviselőházban égy igen üd
vös és egy szocializmus közegészségügyi 
és morális szempontból és nagy hord
erejű törvényjavaslatot, amely szerint 
Budapesten és környékén tízezer mun
káslakás építendő. — A fővárosi lakás 
inség eddig Budapest közegészségügyé
nek . valóságos szégyen-foltja volt, el 
sem képzelhető, hogy a szegényebb fő
városi munkás elemek mily túlzsúfolt, 
fülledt, nedves, sötét, tisztithatatlan szúk 
odúkban senyvednek. Ezen szomorú 
állapotok megszüntetésére az első lépést 
a pénzügyminiszter tette azzal, hogy 
Kispest határában Sárkány József örö
köseitől 472.000 • öl telket vásárolt 
munkás lakások céljára 6 kor. 50 fi.II.-
jével. Tervbe vétetett még ezenkívül az 
Óhegyen is 210.000 t í ö l terület össze-
vásárlása. Ezen területekre lesznek építve 
a praeliminált 12.000,000 koronából a 
munkás házak. Az államnak ezen pénz
ügyi művelete adómentes járadék köt-: 
vények. kibocsátásából térül meg. A 
munkás hazák bérbe fognak adatni, me
lyeknek évi bér összege 120 — 150 kor. 
lesz. Ezen aránylag csekély béré/t két 
szoba, egy kamara, azonkívül egy konyha 
jnt egy-egy munkás család részére. 
Lesznek azonban nagyobb lakások is 
építve. Ezen munkás házak mindenféle 
állami községi és törvényhatósági adó 
alol mentesek. : Ezen munkást a kasok 
építésével rég óhajtott közegészségügyi 
kérdés nyer.megoldást és el kell ismer
nünk, hogy munkás védelmünk egész
ségügyi részének fejlődése ujabb idők-

Országos Anya és Csecsemövédó-
Egyesület. 

Országos Anya és Csecsemcvédö-
Egyesület alakult Budapesten, ez céljául 
az anyaságot váró nőknek gondozását 
és elhelyezését tűzte ki, sőt ha már 
anyákká lettek, ezen egyesület őket is 
csecsemőiket is tovább gyámolítja. Ma
holnap annyira védik az anyákat is, 
gyermekeiket is, hogy a kellemetlen 
helyzetbe jutott nő zavarba jön, mert 
majd nem tud választani a sok intézet 
közül. Nem kell azonban bántani ezen 
intézeteket, annyi szociális hasznuk ok
vetlen lesz, hogy a gyermek-gyilkossá
gok száma apadni fog. 

A gyermekek dohányzása. 

Zalamegye kiadott egy szabályren
deletet, ebben a 15 éven aluli gyerme
keket a dohányzástól eltiltja. Ezen ren
delet értelmében 15 éven aluli gyerme
keknek gyújtót, dohányt, vagy dohányzó 
eszközt nemi szabad eladni. Aki ezen 
tilalom ellen vét, azt 100 koronáig ter
jedhető pénzbirsággal büntetik. A szü
lök és gyámok tartoznak gyermekeikre 
felügyelni s ha e tekintetben mulasztást 
követnek el, szintén megbüntettetnek. (A 
zalavármegyei legközelebbi törvényható
sági közgyűlésen egy a gyermekek 
egészségi érdekeit erősen szivén viselő 
bizottsági tag indítványozni fogja, hogy 
gyújtó, dohány, vagy dohányzó eszköz 
csak annak adható el, aki a fényképére 
vezetett anyakönyvi kivonattal igazolja 
azt hogy 15 évet; már meghaladott. 
Könnyen elgondolhatjuk, hogy ezt az in
dítványt benyújtani szándékozó ur, égy 
derék — fényképész. 

Mindennapi dolgok. 
(FolyuuU.) 

Régebben az a bir uralkodott, hogy 
a talajgázoknak nagy a befolyása a ház
ban lakók egészségi állapotára azt gon
dolták, hogy ezekkel a gázokkal külön
féle ártalmas miasmák — kórcairák — 
jutnak be a lakásba, melyek vagy fer-

1 tózók, vagy legalább is leszállítják az 
I egyén ellentállási képességét a kfilőn-
i féle betegségek ellenében. 

Az utóbbi évtizedek kutatásai kide-
I ritettek, hogy a talajgázoktól való rette-
1 gés alaptalan, amennyiben azoknak egész

ségre lényeges befolyásuk nincs, kivé
telt azon eset képez, midőn az épület 
alatt elvezetett gázcsővel a nagy gáz
nyomás következtében megrepedvén, az 

j igy szabaddá lett gáz beszüremkedik a 
I lakásba, miáltal a lakók súlyosabb, vagy 
' kevésbbé súlyos gázmérgezést szenved

nek; ugyanis a földbe - rakott, esetleg 
mégrepedt fő cső vekből a gés sokszor 
igen messze szét áramlik, kivált ha a 
cső fölötti földréteg levegő számára át 
járhatatlan: pl, há az utca jól van kö
vezve, vagy aszfaltozott, 'vagy betoniro-
zott, vagy ha a földréteg a gázcső fe
lett megvan fagyva s a képződött . jég-
kéreg teszi azt felfelé a lég számára át 
nem járhatóvár 

Ilyenkor a kiömlő légszesz áramlik 
a gázcső fölötti át nem járható földré
teg alatt mindaddig, mig oly helyre' nem 
talál, hol a talajon fölfelé áthatolhat, 
bejut a pincékbe, innen a pince fölötti 
lakásokba, melyeknek melegített, tehát 
ritkább levegője felfele4 emelkedik és ki
felé áramlik az ablakok hasadékain s'a 
falak likacsain át, ezt a kiillanó meleg 
levegőt pótolja, illetve'ennek a helyébe 
lép azután a pincéből, vagy a talajból 
féláramló hűvösebb, légszesszel fertőzött 
levegő. — Ó-Budán 1881-ben a kará
csony ünnepek alatt a rendesnél sókkal 
nagyobb mérvű' Világítás miatt' a foko
zott gáztermelés folytan a megnő veke-
dett gáznyóhiás következtében 'áz utcai 
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jött át jobbra, balra áramlott, a két át
ellenes ház lakosztályaiba, a kiömlő gáz 
a lakukat alvó állapotban lepte meg s 
ezek közül öten reggel halva találtattak, 
öten pedig súlyos mérgezéstszetivedtek. 
ex.a kitóduló gáz mintegy orvai '.imádja 
meg a lakót, inert múlón a talaj kiilóm-
bözó rétegett^-á! halad, elveszti szagát, 
mivel a benne foglalt szagos anyagok 
a talajban részint vegyi bomlást szen
vednek, részint vissza tártainak. 

A tömött kő ház építés céljára nem 
a legcélszerűbb, mert mint jó meleg 
vézetó közeg, a szoba melegét csak ha
mar átadja a kül levegőnek, emiatt a 
lakás nehezen tartható a szükséges nie-
legségi fokon. Sokkal jobbak a likacsos 
kövek, ezek likacsait levegő „tölti ki. 
mely rossz-meleg vezető lévén, a szoba 
melegét nem adja át oly könnyen u 
külső levegőnek I g y is lehet védekezni 
,a hideg ellen, hogy a falakba "levegő 
csatornákat épitenek. ilyenker a külső 
falrészlet egy usuije két tégla vastagságú, 
ezután következik egy 2—5 cinéteres 
széles levegő rétet;, a/után a belső fal. 
mely többnyire féltégla vastagságú. A 
külső és liel.-ö falat hosszában beépített 
leglák. az úgynevezett kötök egyesitik 
egymással. A falban levő levegő réteget 
két méterenként meg kell szakitarii, 
mert különben légmozgás áll be benne, 
ami nagy kóvesztéságet okozna. 

H Í R E K . 

A trónörökös Celldömölkön. Fe
renc Ferdinánd trónörökös f. Itó 15-én 
reggel érkezeit kíséretével állomásunkra, 
kölon udvari vonaton és néhány perc
nyid tartózkodás után tovább utazott. 
Hájmáskérre. Visszafelé pedig LS-án 
délután fél 5 órakor érintette p á r o s u n 
kat. Az üdvari vonat mozdonyát Me.rkly 
Ede fömozdonyvezető. vezette, inig- O 
Felsége a király vonatát Asb'óth Gyula 
mozdonyvezető továbbította f-zékesrehér-^ 
vártól Veszprémig és vissza. Mindkét 
mozdonyvezetőt megbízhatósága és ki
váló szakértelme juttatta a kitüntetés 
számba . m e n ő szolgálatra., 

A veszprenii hadgyakorlatok. Kolos-
leges in;.tikát végeznénk, ha a nagy hadgya
korlatról részletesen be akarnánk számolni t. 
olvasóinknak. Hiszen a napilapok nap-nap 
után hasábos közleményeket írtak róla. Csak 
azt említjük, hogy Őfelségét igen kellemesen 
érintette az a meleg, szívből fakadt fogadta
tás, melyben Veszprém lelkes közönsége öt 
részesítette. Amerre ment, a, nép .mindenütt 
viharos éljenzéssel, kendólobogtatással, ujjongó 
örömmel üdvoiollé reg nem laloll uWIMU-

i A pápa Jubileuma A kain, egyház 
j látható fejének. X. Pius pápának 50 

éves áldozöpapi jubileumát ünnepli. Ez 
alkalmul«i! a helybeli apátsági temp
lomban, ma délelőtt fél 10 órakor Ün
nepélyes hálaadó istentisztelet lesz, 
melyen megjelennek a kall), iskolák 
növendékei is. 

A valódi" celli bncsn. Ma van az 
apáisági templom felszentelésének év-
fordulóla (felszenteltetett 17«()-l>íírf». 

I tehát a kegytemplom búcsúja, melyre 
j máskor a győriek szoktak nagy ' szám-
t mai búcsúra jönni, de a részvétlenség 
| miatt már tavaly nem jöttek és .; igy 
í csak a vonalokban és kisebb csopór-
j tokban gyalog jőll hívek vannak itt. 
j inig a mult vasárnap, Lárianevénapján 
!-mintegy löOOO idegen volt Celldümöl-
} kön búcsúra. .. ". •_ 

. :Szüret a Sághegyen. A szőlősgazdák 
Október hó 1-én a Ságon gyOlést fognak tar-
lani, hogy a szüret megkezdése fedeti hatá
rozzanak. Krle.sülésünk szerint a szüret kez
dete valószínűleg október 5-én lész. 

Tanitóválasztás. A helybeli ág. 
hitv. evangélikus egyházközség nia dél
u t á n : ^ órakor az iskola helyiségben 
közgyűlést tart. mely alkalonióial egy 
osztálytanító megválasztásai tűzték na
pirendre. 

Apponyi Szombathelyen. Az országos 
múzeumi szövetség október It-én közgyüle-t 
tart Szombathelyen s ez alkalommal logiák 
felavatni a vármegyei kultúrpalotát is. A fel
avatás nagy és fényes ünnepségek keretében 
történik s azon minden valószínűség szerint 
Apponyi Albert grof. vallás és közokUitas-
iigyi initiiszter_személyesen fog megjelenni..A 
miniszter fogadásara már most folynak az 

I előkészületek és a törvényhatósági bizottság 
legközelebb küldöttséget választ, amely llerbst 
(íéza alispán vezetésevei a minisztereié. Cell
dömölkre utazik s ott fogadja Apponyi Albert 
grófot. A nagyarányú kultiirüunepen való 
részvételüket bejelentették még: Ferenczy 
Zoltán; egyetemi könyvtári igazgató, Radisich 
.lenö min. tanácsos. Szonyi József," muzeum-
őr, Giesswein Sándor apátkanonok, Bérezik 
Árpád ny. mi i. tanácsos, Posta Béla dr. ko
lozsvári egyetemi tanár és még számosan. 

Tanítók gyűlése. Vasvármegye róm. 
kalh. felekezetű iskoláinak tanítói nagygyű
lésre jöttek össze f. hó 15-én Szombathelyen. 
Az egyházmegyei tanítóegyesület közgyűlését 
tartották, a püspöki iskola nagytermében, a 
mely zsúfolásig megtelt a megjelent tanítók
kal és. papokkal. A közgyűlésen Barabás 
György sárvári elemi iskolai igazgató elnö
költ, aki magas szárnyalású megnyitó beszé
det mondót. Az egyházmegyei főhatóságot 
Horváth István prépost-kánonok, képviselte. 
Barabás György elnöki jelentése után a'köz-

- ját -s trónjának örökösét, a daliás .Eereno 
Ferdinánd királyi főherceget Őfelsége, pénte
ken délután távozott el különvonaton Vesz
prémből." melyet valóságos tündérvárossá va
rázsolt ez a királyi látogatás. •" 

•egyebiiottsági tagválasztás Ságon. 
Mint értesülünk. a megyebizottsági tag válasz
tást Ságon holnapután, kedden ejtik meg. 

a^affltoTTryü1^ 
•dijtörvény revíziójával, -majd letárgyalva é 
napirendet kitűzte a jövő évre Szóló pályá-

j zalokat 
Lopás. Ismeretlen tettes behatolt pén

teken délelőtt a jánosházat temetóör szobá
jába s az ou talált ruhákat összeszedte s j 
azokkal megugrott A tolvaj nyomozása fo
lyamatban van. 

Hirtelen halai. Senkisem tudja, hogy 
végzete őt mely pillanatban éri utói. Reicíi 
Sándor helybeli ácssegéd is gondtalanul ha
ladt pénteken a Sági-éleában, midőn a halai 
órája hirtelen megkondult füle mellett A 
fiatalember összeesett és nyomban meghalt. 
Szívszélhűdés ülte meg. . * 

Betörés Tegnapelőtt f.'hó 18-án dél
előtt egy ismeretlen tettes Mesteribei, kileste 
Csiknr József és nejének hazulról való távo
zását es behatolt a lakásba. A házban levő 
|»-nzkeszletei magához véve, eltűnt. Az eny-
veskezfl tolvajt a celldömölki csendőrség a 
sitkei erdőben elfogta. \ 

IdylI a hegyen. A mult héten történi., 
hogy az egyik szőlősgazda kirándult a mo
solygó gerezdek hónába, hogy a termésben 
egy kissé gyönyörködjék. Közbén azonban n 
szomszéd birtokossal összekülönbözött, kinek 
felesége, egy idős asszony, olyan panorámát 
tárt :i gazda" >zciiie*Tlé. melyre fí egy csep
pet sem volt kíváncsi. Ugyanezt cselekedte az 
asszony felnőtt leánya is. Bár ekkor vakító 
fényesség vette .a gazda szeméit körűi, látó
képességét kissé megerőltetve, a legszebb ki
látás- tárult ele, mely figyelmét teljesen lekö
tötte és sóvárgó lelkét a szó szoros, értehné-
!>cn az elragadtatás érzete töltötte el. Ezek
b ő l is láthatjuk, hogy a romantikának nem 
csupán a kékegü olasz föld a hazája, hanem 
a Kissomlyó is, azzal a különbséggel, hogy 
az itteni roiuantikának leírásához legalkal
masabb költői .műfaj, a — próza. c 

Halálos baleset Folyó hó i ti-an Ost-
liassz.onyfán lóherét csé|K?llek. mely alkalom
mal (afrtisz Kálmán 14 éves fin a lokomotív 
gépészének segédkezett. A fiu azonban oly 
vigyázatlanul sflrgött-forgótt a gép korul, 
hogy az öl elkapta és egyik' lábát combig 
Összezúzta. A szerencsétlen Bot behozták a 
helybeli kórházba, almi lábát amputáltak, a 
műtét után azonban meghalt • 

.. Az őszi naggyüles. A törvényhatósági 
bizottság tagjai élénk érdeklődést nyilvánul 
meg az e hó 21-én megtartandó őszi megye-> 
gyűlés iránt. A napirendre tűzött ügyeket az 
állandó választmány már előkészítette s azok 
között nem egy olyan ügy van, mely. a bi
zottsági tagok érdeklődésére számot tarthat." 
A megyegyülés délelőtt 10 órakor kezdődik a 
Vármegyeház nagytermében. 

Táncmulatság. Vásárosmiske község 
elöljárósága a felsö|iatyi tűzkárosultak javára 
f. hó 6-án az ottani vendéglőben táncvigal-
mat tartott, mely a nemes célra 52 K 72 
fillért jövedelmezett Ez alkalommal a belépő
díjon t'elitllizetni szívesek voltak: Velancsics 
£ál körjegyző Gércéről 2 K 40 f, Tóth Gábor 
intai ispán 2 K 40 f, Dorcsi Lajos vendéglős 
Felsömesteriből 1 K 40 f, Nagy Lajos Simo-
nyiból 1 K 40 f,' Szabó Imre 1 K 40 í, 
Horváth István 80 f, Suly Lajos 40 f, Szalay 
György 80 f, Szíjártó István 80 f, Bődi Jó
zsef 60 f, Fábsics Kálmán tio f, Bősze Gás-

á \ ^ _ 
renc 60 f, Szabó Pál 1 K 40 T, Saly Gáspár 
T ' k 40 f, Silinger^andöj WP^tBSS Tst-
van -1 K, Horváth Antal ifj. 40xf. Horvátíi 
Boldizsár 40 f, Darics Anatl 40 f. A rendező
ség ez uton mond köszönetet a nemesszivü 
felülfizetőknek. ' 

Wassermann B. bécsi fogorvos mai 
számunkban közzétett^ hirdetését olvasóink b. 
figyelmébe ajánljuk. 
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..- A takarmány iiny enyhítése. Az or
szág, némely vidékén mutatkozó takarmány-
hiány enyhítése érdekélien Darányi Ignác 
fi'ildmiveiesügyi miniszter rendelkezi'.-*! sze
rint, a vármegyei gazdasági egyesületek, a 
gazdasági tudósítok, a közgazdasági előadók, 
valamint a földniivelésügyi minísztermmszak
közegei közreműködésével Osszciiattak ama 
vidékek termelői, kiket a takarínamhiány 
nem érint, sőt eladó szalastakarninnyki szlettel 
rendelkeznek, bárányi Ignác foldmrvelt-sügyi 
miniszter a szeptember 14-ig_bejelcniett eladó 
szálastakarmány-készletek knnu'ataV.it .egy 
vaskos füzetben most tétette közzé. A tüzet 
országrészenként csoportosítva, varmegyénként 
tünteti föl az eladók névét, lakását es.. vasút
állomását külön rovatokban pedig az eladó 

•,takar!nánykészlet. megnevezései, föltüntetven 
•a réti széna,' lóhere, lucerna, .bükköny, őszi 
szalma, tengeri-szár, muhar, csai'uiuadéki _z-
letekből az-eladásra szánt inénnyisége'inejcrt-
mázsákbán, valamint a mctermazsáokiiiti árai 
is á megjelölt vasútállomásnál értve. A hasz
nos tájékoztató Iüzet utolsó rovatában min
den egyes adat melleit föl van tüntetve a 

. bejelentés föladási postabélyegzőjének kelte, 
annak magyarázatául, hogy ezen időpont óla 
a füzet nem tartalmaz további felvilágosítást 
a netán azóta változott takarmányraennyiség-
röl és az eladási árról: Itörid időközönként 
az ujabb bejelentések ujabb -füzetekben fog
nak megjelenni. A dízeleket tájékoztatóul 
megküldik az összes gazdasági egyesületek 
orgánumainak, a lapoknak és a közigazgatás 
minden tényezőjének, valamint megkaphatja 
bárki is.-aki egyszerű levelező-lapon a föld-
mivelesügyi minisztériumtól keri.~ A legköze
lebbi 10—14 nap múlva már az ujabb be-
len'.é sek is uj füzetben fognak közzétetetni. 
A pontos adatokat tartalmazó kimutatás ré
vén a takarmányban megszorult gazda más 
vidékről, gazdatársától szerezheti IK.* a szük
ségletet-. 

SZVOBODA KÁROLY csemege külön
legességek és fűszeráru csarnoka a leg
kényesebb igényeket is kielégíti Figyel
mes és pontos kiszolgálás. — Ugyanott 
egy kiló csemegeszőlő 40 fül, naponta 
postai szétküldés. 

A beteg ember. 
- • i r t . Farkai Antii — 

(Folytat-!) 
Kakas István nem győzte dicsérni Kap-

pau-Szécsi János uramnak a jószívűségét. A 
A faluban nyomorogtak. Az árendát nem tud
ták fizetni és a tüzrevalójuk is elfogyott Mi
lyen jó világ lesz a tanyán! 

Az is leit. Volt meleg szoba és mikor 
az a takaros asszony begyalogolt — ugy ka-
ráesony körül — Szécsi Jánoshoz, hogy egy
kéi véka- búzát adjon, majd ledolgozza 
Kakas István, ha tavasszal lábra áll, bizony 
a gavallér Kappan-Szécsi azt is megtette, 

elállt szeme-szája^ gavallér gazda jószívűsé
gétől. 

Akárhányszor begyalogolt a faluba Kakas 
István asszonya, sohse jött ki üres kézzel, 
gyalogsorban. A Szécsi János lovainak min
dig meg kellett futni a takaros asszony ki
felé útját. 

Föltont ez Kakas Istvánnak rs. - hogy 

:.- _-~ _SS* ;. •«-v -t 
ködös hajnalban, mikor a kemence mellet 
köhécselt, mondta is a faluba készülő asz--
szorítnak: 

Nagyon sokkal tartozunk már Szécsi 
gazdának, Julcsa. Kelek, hogy nem bimm le
dolgozni. 

Az asszony megvigasztalta: 
— Sohse féljen, kend, megjön még az 

ereje, csak az idő kinyíljék. 
' Kinyílott az idő. Akadt volna teni-venni 

való a-Szécsi-tanya körül, de bizony napszá
mos eioliert kellett fogadni Szécsi gazdának, 
mert Kakas Istvánnak az ásó, a villa, a lapát 
szörnyen nehéz lett. . 

•Lásd, anyjuk, ettől féltem én. Annyival 
tartozunk Szécsi gazdának, hogy az~ egész 
takarorészem nála inaradh.tt, ha kiegyenlítjük 
egyinist. 

A takaros asszony „megvigasztalta az 
ural: • ' " ' 

— Nem pusziul bele Szécsi gazda, ha 
kiadja is a takarórészt, csak a nyáron takar
hatna legalább. 

Nem takarhatott. Kaka. István. Az a 
kutya árpa tokifal nem akart kijönni a til
déjéből. Szúrta, csiklandozta, marta az egész 
embert. Ugy látszott, hogy már megeszi. 

I Annyi iieiuetefüvet megivott István, hogy elég 
| lett volna fele is, hogy undorodott a szagától, 
I az izétől, mégse került elő az. árpa-loklász. 

Kijött az aratás is. Ihaba állott be a 
tavasszal a Szécsiék .arató-bandájába szegény 

-Kakas István, nem bírta meg a kaszát sem 
kiverni. Nehéz volt a kalapács és szörnyen 
fázott. 

— Bemegyek a faluba, megmondom 
Szécsi gazdának, hogy fogadjon maga helyett 
mást — mondta a_takaros asszony. De mi 
lesz az adósságunkkal? K.lieiilialunk, ha nem 

! lesz—koinmenciónk se. ——-- — 
— Ne törődjék kend vele, majd ki pa

rancsolja a jó Isten! 
Kakas István belenyugodott a jó Is

tenbe. Kddig is megvolt mindenük, ezután is 
meglesz. Meg se szorul az ispotályba. 

Be-bejárt az asszony a faluba és bizony 
megesett, hogy a szegény Kakas István hiába 
várt rá a tauyavéginél. Nem jött az asszony 
se gyalog, se kocsin. Nem volt, aki egy kis 
meleg, levest főzzön, aki megvesse a vackot, 

^kí beszéljen az emberhez, • aki megfogja a 
fejét, mikor előveszi az a rettenetes köhögés. 

Hol maradt ez a Julcsa? 
A száraz, sovány embert szokatlan belső 

tűz égette. Mérges is volt. Szerelte volna a 
takaros asszonyt hajánál fogva ide kirántani 
a lányára és megkérdezni tőle, hogy mit csi
nálsz, miért nem jöttél ? Hosszú sárga karjai 
ki-kinyujtotta az éjszakába, majd fázva húzta 
vissza a takaró alá. 

Kijött a Julcsa. 
- — Jaj, édes uram, nem jöhettem elébb. 

Kimostam Szécsi gazdának. Kste lett rám, 
nem jöhettem. 

— Hát a kocsi? 
— A nyoniósi tanyán van Szécsi gaz

dával. 
Ezt csak azért hazudta Julcsa, hogy. 

mondjon valami olyant a beteg embernek, 
ami megnyugtatja. Dehogy is volt Szécsi 
gazda a tanyán. Otthoivlebzselt, finom vacso
rát tűzetett a takaros asszonnyal, aztán még 
bort is ittak rá, erős, tüzes italul. Másnap 
kocsin hozta ki az asszonyt, de csak az ér-
aljig, onnan visszafordult, nehogy .észrevegye 

Az aratás javában folyt ezen a tanyán 
ahol Kakas Istvánék laktak. Volt Julcsának 
tenni-venni valója bőven. Ebédet, vacsorát 
kellett főznie a gazdának, a gépésznek, a fű
tőnek. Muszáj megtenni mindent, mert hiszen 
ráutalta őket a -aggnpruság a Szécsi János 
emberségire. ( 

Ott háltak ilyenkor bent a tanyaházban. 

A nagy, erős, pimsarcu gazdának meg kellett 
.t tiszta ágyat veUu. Kakas István az asszo
nyával -a vackon húzódott : Bujkálós 
holdvilág volt. A beteg ember nagyoií türel
metlenül alszik. Nézte a holdvilágot tlallgalla 
az egészséges ember erős szuszogását. Olvas
gatta a tanyaház gerendáit Maga ele tartott 
tenyerét ki becsukogalla, meresztgetvén az " 
ujjait, mint a kis gyerek, mikor sirás nélkül 
el van . . . El is aludt, de nagyon, furcsát 
álmodhatott, mert nagyon hnsszu nyögésre 
mága is felébredi. Mindjárt tapogatózni kez
dett. Julcsa nem volt mellette. Bizonyosan 
kiment. 

Kölult a vackán, várt-
A szive erősen kezdett dobogni. A feje 

szédült Dgy érezte, hogy mindjárt kijön a 
tokiász, minden vére a torka fele igyekszik... 
jaj I . . . 

— Vizet, Julcsa ! — nyöszörögte, pépig 
nagyot akart kiáltani. 

Szécsi gazda is hallotta, Julcsa is hal
lotta, de egyik se mert megmozdulni. Szécsi 
gazda "ugy telt mintha igen jóízűen aludnék, 
még hortyogni is próbált' 

A beteg ember ugy érezte, hogy mind
járt megfullad, mindjárt kiszakad a tüdeje. 
Hosszú, kinos, még a. hallóját ,Js ; fojtogató 
köhögési roham fogta elő és e közben mér
gesért, a tehetellenségenk rettentő dühével, 
majdnem sírásba csapó kiáltozással tette kí
nossá a perceket: 

.lu-ul-csa! Vizel! 
Szécsi gazda nagy horkanás ulán föl

ébredt, fölült a sötétben. 
— Menjen kend ki a levegőre, István. 
— Az erős hangra megszelídült István. 

Visszafojtotta a köhögést fölkelt és szolgai 
alázatossággal Ropogott az ajtó leié.- Szécsi 
gazda, leszállt az ágyról és a subát az István 
nyakába dobta. 

— Még ne fázzék kend'Valakim. 
István reszkető Jnakkal lépte at a kü

szöböt. Valami hálaértés fogla é l e s lázas 
kapkodó hangon magyarázatkeiicn visszaszólt 
a gazdának : 

— A toklász gazduram, a tokiász . . . 
Aztán kiült a" tanyavégire és kinoian, 

hosszasan, minden hallóját fullasztó hangon 
beleköhögött a nagy, rejtelmes éjszakába. 

Pályázati hirdetés. 
Alulírott községi elöljáróság a kép

viselő-testület 10/908. sz határozata 
folytán Celldömölk községben évi 600 
K fizetés, 60 K csizmapénz, termé
szetbeni lakás és ruházattal javadal
mazott 

5 községi rendőri állásra 
ezennel pályázatot hirdet, miért js feU 
hivatnak mindazok, kik 36-ik életévüket 
még ite nem töltötték, kellően fölszerelt 
s eddigi alkalmaztatásukat igazoló ok
mányokkal is ellátott kérvényeket alul
írott elöljárósághoz személyesen 1 évi 
november hó 10-lg adják be,_ mert-ké- . 
nftüh i Mnintltttr fi_fmariÉf"'r 

Celldömölk. 1908 -szept. 18. 

Loránth Gyula 
jegyző. 

PalOTlts József 
brró. 
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Szép leánynak 
lesz párja 

Szép asszony
nak van párja 

Özvegy asz-
szonynak veit 

párja 
De 

BÉRES SÁNDOR 
nri é s női cipész 

c ipő inek 
az elegáns kivitelben, kényel

mességben nincs párja . 
Celldömölk, Kossnth-ntca 

(Kőfaragóval szemben.) 

WASSEEMANN B. 
fogspecialista BÉCSBŐL 

f. hóban 20—26-ig folytatja működését 
a KORONA-szálloda L m 9 ajtó a. 

műtermében. 
Készít mindennemű fogmnnkálatokat, fog-
töméseket porcellán-, estist- és aranybél, 
— egyes fogakat és egész fogsorokat. — 
FINOM MUNKA I MÉRSÉKELT A R A K I 

Rendelés egész nap! 

- K i a d ó 
üzlethelyiségek s bútorozott 
szobákról bővebb felvilágosi-
lást áll GAYER GYULA cég. 

Eladó 
egy teljesen jókarban levő 

SCHUNDA-íéle 

czimbalom. 
' j .rssK ,*>< 

Tar ulóul egy ügyes flu la 
punk nyomdájába fizetés 

sel felvétetik. 
W ÉPÍTÉSI I R O D A . 

Tisztelettel van szerencsénk a n é. építtető közönség becses 
tudomására hozni, hogy .'- . 

w Celldömölkön, Sági-utca 99. szám alatt 

(MERKL-FÉIiE HAZ) 

épitési irodát és Vállalatot 
létesítettünk.. •• 

• Elvállaljuk ugy helyben, mini vidéken, bármily méretű modern 
lak- és bérházak, gazdasági épületek stb. tervezését, költségve
tések készítését, valamint ezek természetben való kivitelét; továbbá 
átalakítások, tatarozásoknak- a leggondosabban való elkészítését, me
lyeknek pontos és szakszerű kiviteléért, ezen a téren hosszas 
időn át szerzett tapasztalataink kezeskednek. 

Amidón legfőbb törekvésünk oda irányul, hogy a Iegkéfiyesbe 
igényeknek ís megfelelhessünk, — magunkat a nagybecsű épittető 
közönség szives pártfogásába ajánlva, maradtunk —-

"" kiváló tisztelettel • 

Horváth Testvérek 
köm. mesterek, épitési vállalkozók. 

A tisztelt h á n a s s s o n y o l m á k 
legmelegebben ajánljuk a 

valódi :Franck: kávé-pótlékot 
mint legjobb pótkávét, -

Belföldi nyersanyagból gyártva 

Franek Henr. fiai 
^ koni gyáriban 

Kassán. 
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S Z V O B O D A 
M A l i Y H _ A T i l _ l A V J I l . i l H g T R I E m ü 

- r w . K 

csemege kü lön leges ségek é s fűszeráru-csarnoka 
ÜHT a „ f e k e t e k u t y á " h o x 

C E L . r _ D A M d L . K O M , K o s s u t h L a j o s - u t c á b a n v a n . 

Állandóan nagy ráktár czukorkákban és süteményekben. 

Nyomatot! Dinfcgreve N. könyvnyomdájában C.fM.lr.rrnVk." 
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