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ide intézendök a szellemi részt illető közleménye 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

A Kossuth-muzeum 25 éves 
jubileuma. 

Aki igaz szívvel es nyugodt leiekkel 
magyarnak meri magát nevezni, az meg-
szivleleinli e cikk keretében közolt so 
rokat 

Nem lap tölteléket Írunk, hanem az 
őszinte s/iv sugallatával szolunk az iijaz 
emberhez, de különösen szólunk a ma-' 
gyár emberhez. Él-e még a magyar 
emberben egy olyan picinyke hajszál-
edény, egy .láthatatlan tinóm idegeeské, 
amely néha-néha a kegyelet érzését 
hozza rezgésbe'/ Ha igen, akkor ezen 
csekélyke kegyelet érzelmét, melyet a 
lét küzdelme, a durvaságig hajszolt 
realizmus még meghagyott bensőnkben, 
kire fordítsuk másra, mint történelmünk 
nagyatyjaira s ezek közül a legkiválóbbra, 
Kossuth Lajos emlékére? 

He ne csüggedjünk! Korunk egoiz-
musa ínég nem ölte ki a magyar lélek
ből a hazatiasság s az ezzel kapcsolat
ban levő kegyeletnek szent érzelmeit. 
Van meg idealizmus, lelkesedés és ál
dozatkészség a magyarban akkor, ha 
Kossuth Lajos szent emlékéről van szó. 

'Csak ki kell használni az elrejtett és 

liazana-; kiakna/liutalluii tuagy 
i és aUdjozatké&zaéget. 
I ; Most pedig: éppen arról van sző, 
i hogy niikém gondolkoznak, hogyan érez

nek és—mennyi a cselekvési erfi egyesek-
I ben testületekben, községekben és ható-
I Ságokban akkor, amidőn it_niigy^a mese» 
! szerű, legendás halhatatlan nevű Kossuth 
í Lajos, a magyar nép apjának einlekeze-
I tére kell a kegyelet oltárán áldozni. 

Avagy talán szükséges, hogy rész
letezzük Kossuth történelmi nagyságát, 
mellyel ámulatba ejtette az egész művelt 
világot? 

Talán lelkesíteni kell a magyart 
akkor, amidőn Kossuth Lajos nevét 
vesszük méltatlan ajkunkra? Avagy kü
lön kell ismertetni azt a történelmi 
héroszt, kinek tüneményes egyénisége, 
legendás szelleme belevésődött minden 
magyarnak a szivébe? —•-

Tagadhatjuk-e, hogy Kossuth Lajos 
mint eszme és eszmény, mint a magyar 
szellem megtestesülése él minden magyar 
szivében ? 

Nem. Ezt nem tagathatjuk. 
A Kossuth kultusz ma már nem 

politikai pártkérdés és pártérdek, hanenr' 
fogalom, mely teljesen egyértelmű a j 

magyar nemzeti let fennmaradásával. Én 
tehát Kossuth Lajos nagyságához kom
mentár t nem lü/.ok. Ebez igen gyenge 
az én tollam. l)e irok egy másik le
gendás alakról, aki méltó arra, • hogy 
Kossuth Lajos nevével egyidóben em-
l^g^yok . , • ™ = — 

Jézusnak volt egy Pál apostola. 
Hunvadinak Kapisztrán Jánosa, 

Rákóczynak Mikes Kelemenje és Kossuth 
Lajosnak volt" és van egy gróf Kreith 
Bélája. 

Most már pedig írjunk részben 
eszményi magasságig emelkedő, részben 
pedig elszomorító és a legridegebb pró-
zaiasságba sülyedó tényeket. 

. . . Kreith Béla gróf 25 évvel 
ezelőtt — valami isteni ihlettől áthatva 
— kezdte megvetni a Kossuth-muzeum 
alapját. Emberi erőt felülmúló fáradt
sággal és küzdelemmel, párját ritkító 
le lkesedéssel , egy óriási vagyon feláldo
zásával, egy negyed század alatt odáig 
vitte, hogy ma a saját tulajdonát képező 
Kossuth-muzeum, amelyben a legutolsó 
cérnaszál, kell, hogy a magyarnak, a 
magyar nemzetnek szent ereklyéjét ké
pezze — zord üzleti számítás szerint is 
— csaknem 700,000 korona értéket 

A holicsi ut. 
Irta: I r t í y °ymU. 

Fenn a Kárpátok között, ahol már csu
pán sasok járnak és zöld moha tapad a szik
lák oldalához, az ünnepi templomi csendet 
éveken keresztül nem zavarja meg semmi 
emberi, vagy állati hang. A sasok némán 
emelkednek föl a mélyből, a vadásznak ha 
erre a tájra vetődik, eszeágában sincs éne
kelni. A komor némaságba legfeljebb a szél 
szokott cbeleorgonálni s az ég mennydörög 
hozzá. 

Itt ebben a rettenetes magányban ve
zet egy ut. . 

F.gy ut, amely Magyarországból Lengyel
országba visz a Kárpálokon át. Bizony, ilyen 
ut is kevés van a világon. 

De iiát ez az ut se olyan mint a többi. 
Nincs ám az kővel kirakva, mikor úgyis kő 
ott minden. Nem is szabályos ut ez! Cak 
onnan lehet tudni, hogy hol van az ut, áhóf. 
a szikladarabok félre vannak hengergetve. 
Ott vau a híres holicsi ut. 

A holicsi útnak az a nevezetessége, hogy 
pénzért talán máig sem építették volna meg. 
A lelkesedés építette ezt az Utat. I I . Rákóczi 
Ferenc, a nagy lejedelem erre jött vissza 
Lengyelországból szegény leigázott hazájába. 
Kárpát havas ormai látták az ő dali seregéi, 
amely lóháton utazott a meredek felett. He
lyén volt ott a szive lónak, lovasnak- egy
formán. 

De a sereg előtt szaladt száz fejszés 
ember, aki az utat csinálta. A sziklákat félre-
heugeritette, a zugó patakokra riidat vert és 
ledöntölte az útban álló nagy fákat. 

Dgy jött át Rákóczi hadaival a Kárpá
tokon. Zászlói a szabadság közeledését hir
dették és lenn a völgyben, hol összegyüleke
zeti hivei várták a visszatérő fejedelmet, 
felharsant a .szent szabadság dala. A szabad
ság igy vonult át az örök hóval fedett Kár
páthegységen. Még a vén meredek hegyek is 
bizonyosan szívesen eresztették haza Rákóczit. 

Sok sok esztendő mult el. Rákóczi óta 
a holicsi utai nem járta senki. Ugyan kinek 
lett volna kedíe a meredek, sasokjárta utat 

választani, amely oly meredeken emelkedett 
felfelé a hegyek kőzött, mintha egyenesen az 
égbe Vinne. Akinek dolga v . l t is arra felé, a 
kényelmesebb utat választotta a völgyben. 

De nem lehetett ám mindenkinek a 
völgyben járni. 

Havas, hideg novemberi nap volt A 
sasok is elbújtak sziklafészkükben, a tél 
szürke felhői pedig szinte rákönyökölnek a 
hegyormokra megpihenni. A holicsi-utat be
fújta a hó. Még zerge sem jár t rajta napok óta. 

Egyszerre csak recsegő trombitaszó 
harsan fel a hegyek között A fehér homlokú, 
vén hegyóriások szinte csodálkozva néznek 
össze. Ugyan ki jár itt, ahot még a madár 
sem j á r ? 

Odalenn, a hegyoldalban, a szédítő 
mélységben' egy század huszár kapaszkodik 
telfelé. Annak a huszárszázadnak trombitása 
kürtölt unalmában. -

Mert bizony unalmas a huszárok utja. 
Már negyednapja mennek az ember nem 
akta hegyvidéken és mindig előttük vannak 
a hegyek, még mindig fölfelé menenk, nem 
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képvisel. Ezt az értéket báró Helfert rulnak a Kossuth-muzeum (Budapest 
József osztrák fóur, a legelfogulatlanabb . VI I I . Xépszinház-u. 23.), fenntartásához. 
1848—49-es historikus és a leghivatot- | Az adományt sem kívánja ellen-
tabh 48-as gyűjtő állapította meg. En- I szolgáltatás nélkül a múzeum, mert az 
nek az óriási erkölcsi és vagyoni érték- J adomány összegének egy megfelelő ér-
kel biró múzeumnak az összegyűjtése,' j tékü képet vagy más kiadványt küld az 
fenntar tása és elhelyezése gróf Kreith 
Bélának anyagi e te jé i teljesen kimerí
tette s ezért a legt isztább hazafiasságtól 
átszel lemült gróf- az értékes -ereklye
muzeumot, illetőleg ennek ingyenes át
engedésé t m á r egyizbet) a fővárosnak s 
kétszer a magyar kormánynak ajánlotta 
fel.- És nem fogadták el azzal a kicsi
nyes megokolással , hogy a inüzeiim el
helyezése és megőrzése pénzbe, , kerül . 

. . . Grót Kreith efeletti elkesere
désében "igy ízótT ..A magyar kormány-
a Kossut-muzeum fenntar tásának segé
lyezésére 16000 K segélyt nem áldoz, 
mert nincs pénz, de a Goya képre (egy 
asszonyi a rckép) van 200.000 korona." 
Most pedig, hogy a magyar sziv leg
il letékesebb 'Vesta oltára, u Kossuth 
ereklye-muzeumiel ne pusztuljon, a 
magyar tá rsada lomhoz fordulunk. 

Megmenthetjük ezt a szent ereklye-
gyűj teményt , ha egyesek, községek, tes
tületek és hatóságok adományaikkal j á 

adományozónak. 
Fodor lynúc. 

lefelé. Magyarország felé. Hej, pedig, hogy 
szeretnének már otthon lenni. Szükség van 
otthon az ő kardjukra, mett kiütött a 
szabadságharc. A magyar huszárokat kül
földön érte a hir. Nem sokáig gondolkoztak: 
hi á haza — mondták és elindultak haza
fele. Ahol nem engedtek őket, ott szöktek, 
vagy a kardjukkal vágtak utat — hazafelé. 
Rákóczi holic-1 útját a huszároknak építették. 
Itt sem üldözi őket senki, meg aztán bizt.>-
san hazaírnék. Hisz sók, sok esztendővel 
ezelőtt mar erre jártak a szabadság katonái. 

A magyarokéi egy vén strázsamester 
vezeti, t) most a kapitányuk, hadnagyuk, 
parancsolójuk. A fülére van a bajusza csa
varva, de most fagyos az is, mim egy bokor. 
A lovak szőre csillog a fagytól. Hideg van. 

— Majd meleg lesz otthon, — vigasz
talja a strázsamester a huszárokat 

— Otthon — sóhajtanak a legények 
— Talán már sohase lesznek. 

Délután aztán fölértek a hegység nyer
gébe. Tiszta, napfényes téli nap vott Az égen 
nem volt felhő. A huszárok leszálltak lovaik
ról. A távolban ellapultak a hegyek. 

— Arra van Magyarország! Itthon va
gyunk, — szo l t a huszárok parancsnoka. 

— Imára! — parancsolta. 
Egy század huszár állt mereven tiszte

legve a hegytetőn, az édes haza felé . . . 
Aztán lovaikra pattantak. A paripák 1 

vigan-vigan lépegettek lefelé a mély utón. 
Egy huszár rágyújtott a dalra: 

— Kossuth Lajos'azt üzente.. . . 
És a század énekelve vonult hazafelé, 

Magyarország felé. 

Életbelép a kivándorlási 
törvény. 

Mi voltunk azok. akik ismételteti sür
gettük a kivándorlási törvény sürgős életbe-

I lépését, mert azt tartottuk, amit a belügymi
niszter a most kiadott élelbeléptetési rende
letben mond. hogy a »nemzeti, gazdasági, jogi 
és erkötcüTgempöntok elengedhetetlen köie-
lességünkke tették, hogy a kivándorlásra az 
eddiginél szigorúbb rendeletet léptessünk éleibe,. 
Éppen azért örülünk annak, hogy a kivándor
lási törvény folyó évi s:epteinber hó elsején' 
életbe lép. Az életbeléptetési rendelet most 
érkezett le városunk elöljáróságához és hat 
fejezetből áll. Legfontosabb része a rendelet
nek az Ötödik fejezet, mely azt a fontos 
társadalmi szervet ismerteti, amely hivatva 
lesz társadalmi utón hazánk legvérzőbb sebét, 
a kivándorlást enyhíteni. Kz a társadalmi 
szerv a kivándorlási tanács, amely megala
kul központilag és a vidéken is s mindenütt 
a helyzethez illő. a kérdés egész egyetemét 
átölelő program inot állapit meg, a helyi körül
mények szerint, amely a ránk zúdult uj szo
ciális veszedelmet talán elhárítja rólunk, azt 
a veszedelmet, melyet görnyedve érez gazdag 
és szegény: a nemzeti vérveszteség következ
tében beálló gazda-ági termelés drága, elvisel
hetetlen voltát. 

Azt hisszük azonban, hogy a hatóság
nak a kivándorlás enyhítésére irányuló mun
káját c-ak az esetben kísérheti teljes siker, 
ha a társadalom nagy érdeklődéssel fog az 
uj feladathoz járulni és sikerére széles kör
ben közremunkálkodni. Abban a jóleső hitben 
vagyunk, hogy éppen a társadalomnak a munka 
vonalába való állítása, — ha ugyan a társa
dalom kellő módon fel ismeri azt a szinte 
hazamentő célt, amely munkára hivja, — se
gít majd megomisK>lnLa-nfintzeli veszedelmet 

Egy dolog mindenesetre vigasztaló. Ame
rika tiltó táblákat állit föl oda azokra helyekre, 
ahonnan a beözönlés állandó. Parallel Euró
pának a kivándorlást nehezítő intézkedéseivel, 
Amerika is hasonló és komoly intézkedéseket 
tesz a bevándorlás meggátolására. Ugy tetszik 
nekünk, Amerika ide-oda hasonlít egy olyan 
budapesti villanyos kocsihoz, melyre a kalauz 
leakasztani készül a >Megtelte táblát Hogy 
ez igy van idézzük az amerikai >Szabadság, 
cimü lap feltűnő helyen közölt, kővetkező 
sorait: >Már több ízben hírül hoztuk,' hogy 
mióta Williams az ur Ellis Island szigetén, 
a kivándorlók iránt nincsenek elnézéssel és 
ha azok nem felelnek meg a törvény követel
ményeinek, visszaküldik őket a régi hazájukba. 

Sohasem figyelmeztettük honfitársainkat 
komolyabban, mint figyelmeztetjük most, hogy 
a lehető legjobban megfontolják, mielőtt útra i 

kelnek az Egyesült Államokba. Szól pedig 
ezen figyelmeztetésünk nemcsak azoknak, kik 
önként, saját akaratukból indulnak el hazul
ról, hanem azoknak is, kik az Egyesült Álla
mokban élve, vagy itt megtelepedve, hozzá
tartozóikat hozatják ki. 

Bármilyen testi fogyatkozással bírjon 
valaki, ha például vak. sánta, béna, pupus, 
— szenvedjen sérvben, vagy valamely más 
betegségben — a bevándorlási hatóság kér
lelhetetlenül visszaküldi. De kizárja és vissza-

j-küldi azon esetben is, ha-uinc-eii anyagiakkal 
kellőleg ellátva. P.-lda erre két.erős, fiatal, 
munkabíró honfitársunk, kikről legutóbb la
punkban említést. tettünk és kiket a hatóság 
a szükséges továbbutazasi költség hiányában 
kizárt. - -

Egyébként mi már lelek óta utalunk az 
ekként megváltozón viszonyokra és az ezzel 
kapcsolatos, -mindinkább sűrűbben előforduló 
dupi rlajü.-.ukru... Azok tuiál, kik -jóindulatú-
tanácsunkat nem szívlelik, meg és könnyel
műen" ulra kelve, ideérkezesük alkalmával 
bajoknak es kellemetlenségeknek vannak k i 
téve, önmaguknak tulajdonítsák áz ily káros 
következményeket.. 

Ebből a kis szemelvényből- és abból a 
a körülményből, hogy a kivándorlók szigetén, 
Ellis Island nevű vesztegz árban ez időszerint 
háromezer olyan kivándorló várja sorsát, aki
ket a szigorú bevándorlási biztos nem enge
dett partra szállani. Megállapítható, hogy a 

idvánilorlásra vonatkozó hirdetett szigorúság
nak a fele se tréfa. Amerika palliativ intéz
kedésekkel korlátozza a kivándorlást mind
addig, inig a szen tus előtt levő törvényjavaslat 
az amerikában követelt nagyobb biztosítéki 
alap és 12 dolláros fej adó behozásával amúgy 
is lehetetlenné teszi a kivándorlást Monda
nunk sem kell, hogy a munkaadók érdekeinek 
ezek a rendelkezések ne:u tetszetősek: az 
amerikai szén , petrolem-, hus-és egyéb kirá
lyok, a kik az olcsó munkabérek következté
ben szereztek milliárdjaikat nem fognak szí
vesen beleegyezni abba, hogy a szenátus a 
törvényt meghozza. Ám súlyos gazda^igi okok 
és az erős közvélemény kiküzdi ezt s bizony
nyal a milliárdosok ellenére^ » 

Ne Tárjuk azonban összetett kezekkel, 
hogy mit tesz megmentésünkre Amerika, ha
nem érző szívvel és szeretettel maga a tár
sadalom induljon munkára, hogy honfitársain
kat itthon tartsuk nemzetünk erősítésére. 

A dunántúli községi és körjegyzők 
fiúnevelő-intézete. 

A »Vasmegyei községi és körjegyzői 
egylet, f. évi közgyűlése alkalmából már 
foglalkoztunk a dunántúli községi és kör
jegyzőknek arra figyelmet érdemlő és társa
dalmi szempontból fontos akciójával, mely 
egy fiúnevelő-intézetnek Győrött való felállí
tására irányul. 

A mozgalom mindenfelé áz illetékes 
körök legbensőbb rokonszenvével találkozott, 
s igy remélhető, hogy a dunántúli közjégi és 
körjegyzőknek humánus törekvése már a kö
zel jövőben testet fog ölteni. A jegyzők a 
felállítandó fiúnevelő-intézet tárgyában e hó 
31-én Győrben alakuló gyűlést tartanak, 
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melyre a következő meghívót bocsájtotta ki 
az intéző bizotsság: 

Meghívó. A dunántúli községi és kör
jegyzők fiunevelőintézetének Győrött leendő 
felállítása tárgyában Győrött a vármegye 
székházának nagytermében 1909. évi július 
hó 31-ik napján délelőtt 10 órakor tartandó 
alakuló gyűlésre Győr. Komárom, Mosony, 
Sopron, Vas, Veszprém és Zala vármegye 
területéről nemcsak a mar rendes tagokul 
jelentkezett, de az összes községi és körjegyző 
urak ezennel méghivatnak, sTa~szives még-
jelénésre külön fel is kéretnek. 

Györszentmárfon, 1000. július 8. 
Az intéző bizottság nevében: 

Pósch Miluily s. k. 
cyörszt'ntinártoni jegyiő. 

Tárgysorozat: 1. A liunevelöintézetet 
fenntartó egyesület megalakítása. 

.' 2. A tiunevelöintézet alapszabályainak 
tárgyalásai • 

3. A további teendők megállapítása. 
Az alakuló gyűlés után délután 1 óra

kor a »Royal« szállodában társas ebéd. Az 
alakuló gyűlésen, s a társas ebeden részt-
venni szándékozók felkeretnek, hogy részvé
teli szándékukat legkésőbb e hó 25-ig saját 
megyéjük egyleti elnökével közölni szíves
kedjenek. 

Akik a gyűlés előtti napon érkeznek 
Győrbe, azok felkeretnek, hogy ezt jelezni 
szíveskedjenek, hogy elszállásolásukról gon
doskodni lehessen. « 

A gyűlést egybehívó f. hó 30-án d. u. 
5—6 óra között Győrött a megyeházánál fel
található. 

| ld. Tory György tT 

H Í R E K . 
Személyi hírek. Herényi Gotthard Sán

dor orszgy. képviselő műit hétfőn dr. Szinek 
Izidor plébános látogatására Celldömölkre 
érkezett s innen a délutáni vonattal tovább 
utazott. — Dr> Szinek Izidor plébános egy 
heti szabadságra utazott tegnap. Távollétében 
Sárközi l'ál ujmises bencés helyettesíti. 

Egészségügyi bizottság alakult e hó 
11-én Celldömölkön a városháza tanácster
mében, Szalay János biró elnöklésével. Egy
előre csak a bizottság teendői olvastattak fel. 

Felebbezéi a községi takarékpénztár 
ellen. Amint előre is bejelentetett, a község
nek ama határozatát, hogy községi takarék
pénztárt állit fel, megfellebbezték. Az írásba 
foglalt appellátió a község ellenvéleményével 
együtt a törvényhatósághoz terjesztetett fel. 

Áthelyezel. Mersits Jenő helybeli és 
Lippich István Csáktornyái járási számvevők 
kölcsönös áthelyezésüket kérelmezték. 

MozgóBitott katonák segélyezése A 
honvédelmi miniszter rendeletére most van 
fdlyamalban azon tartalékosok és póttartalé
kosok összeírása, akik a részleges mozgósítás 
idején katonai szolgálatra behivatva, vagyon
talan, keresetképtelen családot hagytak itt
hon. Ez összeírás minden bizonnyal segélye
zés céljából történik. 

Iskolaszéki gyűlés volt a r. kath. 
/plébánián mult pénteken; melyen folyó ügyek 

intéztettek el. 
Tűzoltók megvizsgálása A tüzrendé-

szeti felügyelő tűzoltóinkat és a tözőröket 
ma délután 3 órakor meg fogja vizsgálni és 
ez alkalommal gyakorlat is tartatik. 

Hétfőn délután 1 

4 órakor csukódott szeme örök álomra vá- J 
rosunk egyik köztiszteletben állott tekintélyes 
férfiújának, id. Tory Györgynek. A megboldo
gult üő evet élt szerető,~nagyszámú családja- j 
nak őrében boldogan, megelégedés között, j 
csak az utóbbi idők voltak rea nézve terhesek, 
amidőn a betegség csirája kezdett benne fej
lődni, nagygyá nőni. 'Eletének javarészét a 
közügyeknek szentelte, liiint képviselőtestületi 
tag. .huzaiuitsb ideig működött a-varos—erde
kében, a birói széket, 12 évig ő töltötte be 
a'polgárság legnagyobb megelégedésére.- A 
hála es szeretet megnyilvánulása volt f. hö 
15scn végbement temetésénél ~a nagyszámú 
közönség részvéte, es ez méltán támaszt a 
gyászoló család fájó szivében meggyngvást és 
vigasztaló érzést. Temetésén •megjelentek a 
vendéglősök is mint kartársak, továbbá a 
polgári olvasókör, Jikik_ egy-zersmind a 

Iskolái gyermekek külön vonatja. A 
középiskola hiányában mutatkozó mizéria 
arra készteti polgárainkat, hogy gyermekeiket 
vidékre adjak tanulni. Ezt meg is cselekszik 
azok, akik vagyonilag kedvező viszonyok kö
zölt élnek, mások nedig kénytelenek prole
tárt nevelni gyermekeikből, mert helyben 
nincs iskola. A vasútiak most összeírjak azon 
tanulok szamát, akik gimnáziumot vagy pet- -
gári iskolát óhajtanak látogatni s azok ré
szére reggeli 7 órai indulással Tápára külön 
vonatot kérnek a már. igazgatóságtól. Ezek a 
diákok este 0 órai gyorsvonattal térnének 
vissza. Az indítványozok részéről ez igen üd
vös eszme és még inksibb az volna akkor, 
ha olcsó bérletjegygyei ezen vonatokat a vá
rosi polgárság gyermekei is igénybe vehetnék. 

Ol l t fy LljOS dr. vm. tb. főjegyző köny
vet irt ezen a cimen: >A községbirö legfon
tosabb feladatai és tudnivalói.. A könyv 

ravatalra diszes koszorút is helyeztek: a len-
dőrség kivonulása pedig a diszes temetésnek 
impi Záns jeileget emelte. 

Kirándulás a Balatonra. Vasutasaink 
serényen készülődnek az augusztus 8-ára 
tervezett balatoni kirándulásra, sót a városi 
kOzőnség is elénk érdeklődést tauusit iránta. 
A kirándulás tervezett programmja a követ
kező: Celldömölkről külön vonauaL indulás 
reggel »-sj£á_óra között, érkezés Kesztt. 
helyre -reggel 7 óra 30 p. Itt reggelizés, für
dőzés' és ebédélés. Külön hajóval indulás dél
után 2 ora után Fonyódra, ahol á kirándu
lók fürödhetnek és ozsonnázhainak. Innen a 
hajó Boglárra, majd Badacsonyba megy, ahol 
a Habhány-szállób in történik a vacsorázás. 
Itt esti 9—10 ora között a különvonat vár 
a kirándulókra és éjfél tájban haza érkeznek 
városunkba. Mint hirlik. Szombathelyről és a 
közelebbi vasúti vonalakról is sokan fognak 
résztvenni családostól. A kirándulók vihetnek 
magukkal eleséget is, viszont mások vendég
lőben étkezhetnek. Ez utóbbiak részére elő
zetes jelentkezés eseten olcsó árért társas
ebéd és vacsora fog készittetni. A kidolgozás 
alatt álló részletes tervezetei majd plakátok 
hirdetik. 

Helyreigazitál. Mult heti számunkban-| 
közöltük, hogy id. Takács Antal kocsizyártó, 
kárpitos és díszítő mester üzletét átadta 
fiának, ifj. Takács Antalnak. Id. Takács Antal 
most annak a kijelentésére kért fel bennün
ket, hogy ő üzletét nem adta ál, csupán a 
kocsimunkák önálló elvállalását és végzését 
ruházta fiára. ^ 

A megyebeli kávéházak zárórája. A 
vasmegyei kávésok tegnap délután a Sabária 
szálloda nagytermében Szabó Gyula elnöklete 
mellett értekezletet tartottak, amelyen a vár
megyei záróra szabályrendeletének sérelmes 
intézkedéseit tették panasz tárgyává. A sza
bályrendelet ugyanis egy kalap alá vonja a 
kávéházak és kocának záróráját, ami a ká
véházakra sérelmes, mert ez állal ki van 
zárva, hogy a kávéházak az idegenforgalom 
körüli hivatásuknak megfelelhessenek. A kávé
sok kimondották, hogy memorandumot fog
nak terjeszteni a vármegyei közgyűlés elé, 
amelyben kérik, hoiry a vármegye külön 
szabályrendeletben intézkedjék a kávéházak 
zárórájáról. 

egész or-nemcsak vai in< gvénkben, liánéin az i 
szagban általános érdeklődést keltett. A napok
ban Bornemissza László Gömörvármegye al
ispánja köszönetét es elismerései fejezte ki , 
átiralilag, Herbsl Géza alispán előtt, a. könyv 
kiváló összeállítása s használhatóságáért. 

Gyere velem . . . 
• Gyere velem szép leányka 
Messze innen, idegenbe . . . 
Gyere velem kis falumba; 

' Éljünk ottan elfeledve . . . 
Gyere velem jó leányka, _ 
Mem viszlek majd palotába: 
Kis kunyhócska lesz a tanyánk, 
Dísznövényünk az akácfa . . . 
Gyere velem gazdag lányka 
Hagyjad itthon a sok kincset. 
Egyel hozzál csak magaddal: 
Hozzad, hozzad el a szived. 
Jössz-e velem szép szerelmem 

"* Itt hagyod a gazdagságod?* 
• Megyek veled? Boldogságért 
Elhagyom a gazdagságot!. 

Zsoldos Elek. 
Öngyilkosság s temetőben. Vasárnap 

Jánosházán egy fara felakasztotta magát 
Szabó Sándor 45 eves mezőőr, akit holtan 
vágtak le a kötélről. Szabó Sándor beteges 
ember volt, sokszor valósággal önkívületi ál_- _ 
lapotbin járt-kelt súlyos baja miatt. Ilyen 
önkívületi állapotban tűnt el hétfőn hazairól. 
Reggel sem jött haza, mire fiai kei esni kezd
ték és még is találták a temető egy fáján 
egy szál kötélen. Akkor már nem volt a sze
rencsétlen emberben élet Szabó Sándor ha
lálát Özvegye és 6 árvája gyászolja: Az orvos-
rendőri vizsgálatot tegnap délután tartotta meg 
Somogyi Aladár szolgabíró és dr. Király Já
nos járásorvos. A vizsgálat az öngyilkosságot 
megállapította és ezért a hatóság a temetés 
engedélyt kiadta. 

Sertészárlat leioldás A vönocki ser
tés orbánc miatt elrendelt zárlatrt az alis
pán f. hó 14-én feloldotta. 

Egy nagy-forgalmu 

t é g l a g y á r 
halileset miatt e l a d ó . 

Bővebb értesítés nyerhető: Celldömölkön, 
özv, TORT Györgynénál. 
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Köszönetnyilvánítás 

Mindazon rokonaink, jóbará-
laink, ismerőseink és a celldömölki 
rendégtO ök igen tisztelt tagjai, ki" 
e hú 14-én Istenben boldogult 
férjem, illetve atyánk 

Id. TORY GYÖRGY 
tMin.ii.istu. ni ryjelemiL részvétüket 

. nyilvánítani, a ravatalra koszorúi 
helyezni s ezáltal mérhetetlen fáj
dalmunkat enyhíteni szívesek -vol
tak, fogadjak ez utón is fájdalom
tól megtört szivünk halas köszö- • 
netét. 

Celldömölk, I9C{9. j n l 15. 
ozv. Tory Györgyné 

es családja. 

|. .., !§3r*teljeseii jókarliatt levő eredeti, j 

félrövid Bösendoríer zongora e l a d ó . 

Cini. a kiadóhivatalban 

Naponta frissen vágott hizlalt ü rü -
hns kapható Rothschild Danidnál Ságon, 

AGA 
33 éves, 2 méter magas, 2 
méter és 30 cm. széles e l a d 0 -

Cim: A KIADÓHIVATALBAN 

kilója 1 korona. Sürgöny! Sürgöny! 

; Lüiomt?j-szappan. 
Legenyhébb szappan bőrápolásra és 

pat tanások ellen. 

MÉBVMINOENCTT KAPHATÓ Stm 

.Hry" nz igen ti.-/.lel( vcvu kiTreiinniR-, 
mini ;t n. t;. kávéfögyasztó közönségnek 
örömmel' atloin tudtára, a nagyszemü 

valódi 

kuba k á v e 
f-kgr. 2 Irt. 30 kr, valamintiáz ösz-

j szcs.kúvé fajjofc -1.ját"3Q,fcr>f#l kezdve 
! a legjobbak egyedül nálam kaphatók. 
I Szíves próba rendelésüket kérve, vagyok 
; :—ti'lje.i ti. i f i lettel 

Szerkesztői üzenetek. 
Af. A". 6'. Kiismerjük, hogy szivéből ne

mes és magasztos érzelmek fakadnak az 
imádott leány iránt, de ezen érzéseket meg
felelő formában is kellene kifejezésre juttatni, 
eltekintve attól, hogy versét igen gyengének 
találjuk, annak majdnem minden sora eny>_ 
egy népdalt juttat eszünkbe; szigorú kritiká
val tehát plágiumnak is nevezhetnék művét. 
Ha eszközölnénk, sem önnek, sem lapunknak 
nem válnék dic^ő-egére. Mindazonáltal ha a 
verset Ön olyan kiválónak véli, tessék kéz
írásban átnyújtani ^z illetőnek. — De nem 
tanácsoljuk. — Incognito. Névtelen leveleket 
figyelembe nem vehetünk s igy a névtelen 
szerző művét sem közölhetjük. 

; Jó modorú magyar, német 
bonn kerestetik pusztára, 1 

i angnszt. és szeptemberi alkalmazásra. ] 

! Ugyanoda októberi belépéssel magyar- j 
! német és zongorázni tndó okleveles 

nevelőnő kerestetik, három gyermek 
mellé, kik közül a legidősebb leányt i 
az első polgárira s a kisebb Unt má- ! 
sodik elemire oktatná. Több évi gya
korlat és jó modor megkívántatik. 

Felvilágosítással szolgál 
a „ K e m e n e s a l j a " kiadóhivatala. 

4> 

Sürgöny! 

Mayer István 
fűszer es csemege kereskedő 

Sürgöny! 

w 
\ 

Kerékpár 
alig használt szabadonfntó 

60 forintért eladó 
Vajda Sándor 

1 máv . fűtőház. 

f DINKGREVE NÁNDOR <$> 
k ö n y v n y o m d á j a és papír kereskedése 

-SOC CELLDÖMÖLK (Kossuth-utca.) 

U |U |U |U lU |U jU |U |V. jU |U |U |<J | V |v |o |o | u 

Könyvek, lapok, hivatalos 
nyomtatványok, számlák, fal
ragaszok, üzleti levélpapírok, 
borítékok, névjegyek,, lako
dalmi és báli. meghívók di
vatos kiállításban, jutányos 
áron. pontosan készíttetnek. 

» 

o |Q |o |o |o |o te | u |o | u | W |o |o |o | u | i . | u jü |u |o 

Takarékptári zárszámadások, 
üzleti fő- és segédkönyvek, 
gyászjelentések, folyóiratok, 
szövetkezeti nyomtatványok, 
eljegyzési tudósítások és min
den egtéb nyomtatványok a 
Leg ízlésesebb; kivitelben! 

Nyomatott Dinkgreve Nándor villamerőre berendezett könyvnyomdájában,. CelldömöU 
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