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Szerkesztőség é« kiadóhivatal : 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Cdktflmölknr 
ide intezendök a uellemi részt illető köalemém> 

hirdetések és mindennemű pénzilh lékek. 

Bíiy a cséplőgép. 
Már lio^y ebben a s z o m o r ú esz-

rrht-és liol van 
mi t c sépe ln i : ott búg a cséplőgép. Si
lány a buza szeme, si lány a szalmája 

—gazda é-» mi i idannyiui i l i szoniuruj i ipirn. 
Azonban nem ezt a siralmas képet 
akarjuk tovább festeni,- m á s az ami 
a mostani időben a következő aktuá l i s 
megjegyzésekre késztet . 

Mióta h a z á n k b a n a mezőgazdaság? 
m u n k á s r a valamennyire kölelezőleg 
éléibe van léptetve a baleset biztosí tás 
i n t é z m é n y e , azóta megdöbbenve , látjuk, 
hogy a mezőgazdaság i foglalkozás so rán 
is h á n y embert ért baleset, szerencsé t 
lenség. Nincs ember, aki nem t u d n á , 
hogy pé ldáu l a mostani időben cséplés
kor hány ha lá los k imene te lű szeren
csétlenség történt, jóformán az etető 
és a gépszijak közt ólálkodik a halál 
és ami munkásaink még nincsenek 
annyira belenevelve az elővigyázatos 
cséplést dolgokba, hogy elkerülhetnék a 
rájuk néző veszedelmeket. Ebben a 
helyzetben a tulajdonos vagy a cséplő
gép vállalkozóinak igen meg kell gon
dolniuk azt, hogy a Kúria elvi döntést 
hozott és megállapította a hátramaradt 
család kártérítési igényét, akinek feje a 
cséplési munkában elpusztult. Nagyon 
helyes, nagyon üdvös és nagyon előre
látó dolog- lesz meggondolni, hogy a 
gazda, vagy a vállalkozó elviselhet-e 
olyan rettenetes obligot, amely vállaira 
sulyosodik? Nem kell-e már a munka 
első napján, amire az országos törvény 
alkalmat ad, — kollektív biztosítással 
-munkásaink balesetre való kártérítésé
ről gondoskodni? A mult évi balesetek
ről való statisztika szerint 9000-en felüli 
a mezőgazdasági balesetek száma, mely 
azonban teljesnek nem mondható, mert 
hiszen ezt a számot a munkáspénztár 
vezette azokról, akiket orvosoltatott. De. 
hát még ezenkívül hány baleset lehetett,, 
melynek áldozata a pénztárnak nem volt 
tagja. Mindezekből kitűnik, hogy egy 
áldott intézményről van szó, a gazda
sági murrkássegitó pénztárról, amelybe 
való önkéntes belépésre szólítjuk a falu 
népét, jegyzőjétől kezdve a legkisebb 
emberig. Mert ennek a pénztárnak tagja 
lehet mindenki , aki , ha ' csak mel léke
sen is mezőgazdasági dologgal foglalko
zik. Annyira k i van terjesztve az intéz
mény állásaiból való részesedhetés, hogy 
például akinek egy kap tá r méhje vagy 

egy löjős ' tyúkja van az m á r a 
pénz tá rba be léphet . És pedig beléphet 
nyugdíjra . I-ássuk csak röviden, mit ad 
a pénz t á r nyiigdrjas tagjainak 

1. Iia tíz évi tagsne u tán m u n k á s -
képességét bá rme ly okból tlör»-látliató-
k i " m i i i d f i i k u i i a uK inéiléklu-n elveszti. 
Iiooy a fogyatkozás következtében felé
nyit sem k é p e s évenként megkeresni, 
mint amennyi egy helybeli (nő, férfi) 
gazdasági m u n k á s vagy cseléd évi á t 
lagos k e r e s m é n y e , élete fogytáig, illető
leg ke rese tképességének ne lán i vissza
nyerésé ig tiz korona havi segélyt (nyug
dijat kapj ; ha pedig a kerese tkép te len
ség tiz éven belül ál lana be s a tag a 
tagsági dijakat nem akarja addig fizetni, 
amig a segé lyre való joga megnyílnék; 
a p é n z t á r a befizetett tagsági dijakat, j 
az előzőleg netalán kifizetett segély
összegek betudásával a tagnak kamat-
nélkül visszafizeti. 2. ha meghal a tag 
és halálát nem baleset okozta, akkor 
családjának; ha legalább 10 évig volt 
tag 250 korona, ha legalább 16 évig 
volt tag 270 korona segélyt, vagy ha 
családja nem maradt, temetésére 100 
korona segélyt ad a pénztár; ha pedig 
a tag halála a belépéstől fzámitolt 5 
éven belül következnék be, a pénztár 
n befizetett tagsági dijakat az elózóen 
eatalán kifizetett segélyösszegek betudá
sával, a hátramaradt családnak kamat 
nélkül visszafizeti ;~3: ná~ élőot ~még 
segélyt nem kapott, 65 éves korában 
a tag száz koronát kap, ha azonban 
65 éves korán tul munkaképtelenné 
válik, a havj 10 korona segélyt is meg
kapja, illetőleg ha baleset éri, a baleseti 
segélyeket s ha meghal, családja a ha
lál esetére szóló segélyt is megkapja; 
4. a pénztár központi igazgatósága kü
lönös méltánylást érdemlő esetekben 
háromszáz koronáig terjedhető rendkívüli 
segélyt adhat annak az első csoportbeli 
rendes tagnak, akit tartós betegsége 
képtelenné tett arra, hogy valamely 
szabályszerű szerződéssel elvállalt mun
káját teljesítse, s e miatt magát és 
családját nem bírja eltartani! 5. ha a 
tagot baleset éri: ingyen gyógykezelik, 
ha a baleset miatt egy hétnél tovább 
munkaképtelen, mindaddig, mig munka
képessége helyre nem áll, 60 napon 
belül, naponkint 1 korona, 60 napon 
tul pedig mindaddig, mig munkaképes
sége helyre nem áll, tehát esetleg élet
fogytáig havonkint 10 korona segélyt 
kap; ha a baleset következtében meg

hal, h á t r a m a r a d i családjának egyszer-
smindenkórra' 400 korona segélyt, vagy 
ha családja nem maradt, temetésére 
100 korona -segélyt ad a pénztár. 

Ezt adja a pénzlár évi 10 korona 
40 fillér járulékért. De természetes, 
hogy 1200 koronáig fel fokozható a 
nyugdíj amikor a fizetni való 10-szer 
annyi. 

A mai aktuális alkalomból vissza
térünk a cséplőgépnél alkalmazott mun
kások biztosítására és itt felhívjuk az 
érdekelt gazdaközönséget, hogy a kol
lektív biztosítást oly minimális tételű 
és a biztositásnak elmulasztása oly 
szörnyű felelősséggel jár, hogy igen 
nagy fokú indolenciáról tesz tanúságot 
az, aki munkásainak sorsáról nem gon
doskodik. 

Á L M Á M . 
Aludtam, álmodtam, 
Gyönyörű volt álmám : 
Holdvilágos csendes éjben 
Virágos kert közepében 
Virágok közt jártam. 

Édes illat áradt 
.Mindenünnen felém; 
De a rózsát, piros rózsát, 
A kertek legszebb lakóját 
Sehol sem lelhetem. 

• Hol van királynétok?* 
— Kérdem az ibolyát — 
>Ha a piros rózsát érted, 
Felelhetek talán néked,* 
Suttog a kis virág. 

• Piros rózsát, igen! 
A szép rózsát értem. 
Mely, ha szirmán harmat ragyog, 
[Mit ott az éj csókja hagyott,] 
Olyan kedves nékem. 

»ő már nem hirálynénk• F— 
• Oh mondd, mi volt vétke ?!« 
•Nincs száműzve, elfeledve, 
Bár választánk mást helyette 
Tekints föl az égre!« 

És én föltekintek': 
Hófehér ruhában 
Ékes szűznek szép alakja 
Látszott félig eltakarva 
Csillag fátyolával. 

(Találják kW) 
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Egy pár kép a képzelet 
csapongásaiból. 

(Efy ki« envegésl) 

E B : C t i r i l M T * M . 

Cgy é, elhiszik-nekem, ha leírom, hogy 
m l az a képzelet? Most ilyen nyári meleg
ben nem keres talán senki tüzetesebb meg
határozást és megelégszik szerény, kis böl
csességemmel? 

Ha megbíznak bennem, akkor elkezdem 
a képzelődést és_rovuk le néhányát az .élet
ből. Tessék c-ak elolvasni, nem fogok ám 
halottnak szóló daliámról álmodozni 

Tehát mi az a képzelet? 
A szellemi elet egyik legfontosabb té-

nyezője, a lelek tehetségeinek egyik legdrá
gább gyöngye: a képzelő erő, amelyet (iőthe 
»a gondolatok élőiskolájának nevez*. 

Szárnyaira veszi a lelket, tuleméll á 
rideg* valóságon és az eszmények tündéri bi
rodalmába ragadja. Szolgálatba fogadja az 
érzékeket, érdeklődéssel veszi a szellemi es 
érzéki benyomásokat, melyeket azok az ide
gek sürgönyhuzalainak segélyével tudomásara 
röpítenek. 

Mi::;!;'. azonban a képzelet egy nemzet-
közi távirohivata! szerepet viselne:—minden 
értesülésen változtat és módosít Nem nyug
szik mindaddig, mig azoknak a vonásoknak, 
amelyeket az érzékek a lélekbe rajzoltak, uj, 
sokszor váratlan, hájos alakot nem kölcsönö
zött. Bizonyos fokig még az igazság fényétől 
is megfosztja az élet jelenségeit. Nagy. figyel
met fordít azonban arra. hogy a valószínűség 
látszatát megőrizze. 

fme ez a képzelet dióhéjban. 
Méltóztassék elhinni ez az erő nagy 

hatalom ám! A képzeletnek az a gazdag-ága. 
élénksége és teremti ereje, amelyei a költök 
királyai: Honieresz es Vergiliusok, a Shakes-
peárek es Miltonok, a Racineok és Hugók, a 
Danték es Tattók, a Gőlhék és Schillerek: 
Arany, Vörösmarty és IVtőfiek müveiben 
csudálunk.- a leguagyobb. riütaságok közé 
tartozik. 

A képzelet kisebb-nagyobb adagaival 
azonban minden halandónál találkozunk. Nem
csak Szemirámisz kertjeiben és a versaillesi 
parkokban kell teh t rózsát keresni. 

A mindennapi élét göröngyös mezején, 
az utak szélein is nyílnak virágok, amelyek
nek szinpompája és illata gyönyörrel kedves
kedik. A szerényebb halandóknál a homályos 
sejtelem, a fürkésző kíváncsiság, a csfllapit-
hatlan nldvágy szokott ingerrel hatni a kép
zelet működésére. A figyelmes embernek nem 
szabad e kedves alkotásokat aggályosait mér
legelni; nem szabad kíméletlenül széttépni a 
fátyolt, amelylyel fogyatkozásaikat leplezik. 

Minő kedvesek például a nép csapongó 
képzeletének azon alkotásai, amelyeket Ovidius 
jegyzett fel az utókor számára. 

Phaéton — irja egyebek között á tomii 
száműzött — engedelmet kért egy alkalom
mal atyjától, hogy a nap szekerét kormányoz
hassa. Atyja, jól lehet kételyeket táplált fiá
nak ügyessége iránt, mindazáltal teljesité 
kérelmét Boldogan vette át Phaéton a tüzes 
paripák gyeplőit Dacára azonban minden 

I figyelmeztetésnek és utasításnak, kellélénél 
. mélyebbre szállt. Egészen közel jutott a föld-. 
• höz^Vigyázatlansíaga ajegnagyobb veszélybe 
I döntötte; az egyenlítő körül a nap forró su-
l garaitól tüzet fogtak az erdők, párákká vál-
j toztak a vizek és hamuvá lettek egész orszá-
I gok. Phaéton'merész vállakózásának kudarcát 

ma is könnyező szemekkel emliiik a négerek. 
' E szerencsét lenség 7>ka. h>egT. feketék. 

Veujünk' «*y derék kis alkotási el.', 'a 
rómaiak gondolkodás módjából. 

I . A «0yurkovics leányok" ősei a. m ; » -
| dóniai Pienis sarjadékai. uaz.lag-áunkra, tehet-
j ségeikre és főleg nyelv, cskéik" fürgeségére 
- támaszkodtak; vélekedni akarlak a villámokat 
• szóró Jupiterrel és, Muémosyne asszonyság 

kiváltságos csemetéivel: tc iluzsa kisasszo-
. nyokk.il. 

j Fenhéjázó viselkedésüket azonban nem 
: tűrhette Jupiter. .Ha hibáitokat még gúny-

nyal és gyalázásokkal tetézitek, ini a megtorlás 
: útjára lépünk és addig, megyünk, ameddig 
[' felülliáborodásunk parancsolja'. 

A l'ierus kisasszonyok mosolyogni-kéz-
j deliek a dörgedelem felett. Perftllségük azon-
j ban csakhamar szomorussággá fagyott. Bámu-
t lat közben vettek észre, hogy óirositött kis 
! körmöcskéjk alól tollak nyúlnak elő. Karjai-
| kai Petyhfk ineieniii lik. Rwz iy in.""ypini- [ 

tükröződik vissza a változó uralom liatása az 
aneol nép nyelvén. 

Ali-! van nyelv Európában, melynek 
elemeit az angol nyelvben feltalálni ne le
helne. A közfigyelmét leginkább az a. sok 
egytagú szó keltette fel, mellyel szókincsében 
találkozunk. Hogy e sajátságot a hódítók 
sokfele nyelvének összeolvadásából lehetne 
magyarázni, arra a nép zöme i i " i i i gondol. 
Wain' i • titokban keresi a ' frttmrfr jrb-nség-
okál. — Nem is gondolt mindaddig, mig kí
váncsiságát a következő tör énét ki nem egé
szítette. Minden kétségei eloszlató okmá
nyokkal a történet hiteles-egét eddigelé beiga
zolni ugyan nem sikerült az oknyomozó 
törtétielemnek, hanem megbízhatóságáért ke
zességet vállal a képzelet. 

A bábéli nyelvzavar után — igy szól a 
krónika .kiküldötte az TJr egyik angyalát 
hogy osszon nyelveket azon népeknek is, 
amelyek a toronyépítés munkájában részt 
nem vettek. Miután a böröndkészités ipara 
akkor meg ismeretlen volt: a nyelvek drága 
kincsei.egy kezdetleges zsákba öntettek. Meg
bízásához hilen ellebegett az. ángya 1 minden 
ország felelt es megörvendeztette égi ado
mányával a népeket. 

Csintalanul megjegyzi a krónikás, hogy 
a vára ién ajándék a legnagyobb örömet a 
nők kóíébg keltette! 

ajkaik csőrökké keményednek. Tördelték; ke
zeiket, jajveszékellek és tiltakozni akarlak a 
büntetés ellen. Kesón volt. Amint szárny..s 
karjaikat megmozdították, a felhők között 
úszkállak. 

Azóta mint .szarkák« a beszédes, gyen
géd kis asszonyok és rekedt-hangú fecsegé-
sük, kifogyhatatlan csacsögásnk ma is figyel
meztet, hogy a hatalma- Jupiter legmagasabb 
családja iránt illetlenséget v-szedelines koc-

! kázat visszapelyegni. 

Különös eredményekkel, fáradhatatlan 
; serénységgel és kitartással dolgozik a képze

let a laktanyák falaik közöli. íme néhány 
katonaképzelet: a lovasliszt Berlinből Potz-
dumha paripázott. Szerencsésen megérkezett, 
nagy hévv^^i^zél te^ ' föraia inaic :"iOrf"gyor> 
san lovagoltam ma — mondta — hogy ár
nyékom csak euy negyed órányi távolságban 
volt képes Utánam jönni. — Hallja, bömböli 
egy altiszt az újoncra — ha maga olyan 
hosszn volna, mint amilyen gyámoltalan: egy 
háromemeletes palota tetejének csatornájából 
ihatna meg a reggeli kávéját. — Rettenetes! 
Kiál t egy másik, ha még maga is okos em
ber, akkof a rhinocerust a hét görög bölcs 
közzé lehet'számitani. 

Tehetségeikre, vágyaikra, érzelmeikre 
nézve figyelmet érdemlő változást alig tüntet
nek fel a különböző idők" gyermekei. Ebben 
jórészt aminők voltak' a régieff, olyanok lé
nyegében az ujabb nemzedékek' is. Angrlor-
szág például nagyon sok politikai változáson 
ment keresztül.-Hosszabb-rövidebb időközök
ben különféle népek hajtották a szigetorszá
got uralmuk alá. Kelták és rómaiak, angol
szászok és fricek, dánok és normannok fegy
veréi előtt kellett Albion fiainak meghódolniok. 
— A politikai viszonyok és a társadalmi in
tézmények térén sürün találkozunk a külön
böző hódltóí nyomaival. Le^széhibeszököbhen 

A szíves fogadtatás.. melyben a küldölt 
-részesült, oly bőkezűvé tette, hogy midőn á 
Szigetország égbetörő* sziklái fölé érkezeti, a 
zsak tartalma csaknem teljesen kifogyott. 
I.átla azonban az angyal, hogy a lakosok 
magasra tárt reszkető karokkal esdekelnek 
ajándékáért, kifordította zsákját és hozzájuk 
juttatta mindazokat a töredékeket, amelyek a 
kiosztott nyelvekből még benne maradtak.—-
Kedvesen magyarázza a népköltészet egy má
sik alkotása azt a véletlen*" szerencsét, mely
nél fogva a francia nő oly sok előnyös tulaj
don- birtokosa. 

Midőn .a tündérek a női kiváltságok 
szétosztása céljából a Tempe völgyében Éva 
összes unokáinak képviselőivel a legelső — 
állítólag igen hangos — gyűlést tartottalt: 
oly mostoha sorsban részesítették a francia 
kiküldöttet, hegy az bánatában keserű köny-
nyekre fakadt. A parlament jobbjaiban fel
ébredt az önérzet. 

Külön értekezletet tartottak és elhatá
rozták, hogy szomorú társnőjük vigasztalására 
koszorút fonnak előnyeik nélkülözhető virá
gaiból. Ilyen formán jntott a francia nő ne
mének ékes kiváltságaihoz. Hitelt érdemlő 
tanuk állítani szerint e gyűlésnek köszönheti 
a magyar nő is enyészhetlen díszeit. Már a 
többi jelenlevők megelégedettségben voltak, 
midőn a tündér észrevette, hogy kincses ládá
jában még egy ajándék rejtőzik. Sajnálta a 
spanyolnak, de az nem kívánt mást, mint 
tüzet sugárzó szemeket Megköszönte a törők, 
mert telt idomainál előnyösebb kiváltságot 
nem remeit. 

Megpillantotta végre a tündér a magas 
hölgyet Mosolygott és közeledett hozzája és 
mintha örült volna, hogy az ő birtokába jut 
legértékesebb ajándéka, kérdezés nélkül monda': 
Fogadd előnyeid koronájául, amit társnőid 
kicsiny-lettek. Eláruljam a titkos adományt? 
Nem szükséges ! '• . ' 
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llalljuk hű szívok dobogását, érezzük 
odaadó, szeretetük melegét, amely azóta fo
kozza vonzó bajaik ellenállhatatlan hódításait. 
Igy sütötte ki tehát meg a képzelet is, hogy 
a magyar hölgy a legértékesebb, akinek a 
jellkép" a ragyogóan tündöklő gyémánt, a 
melv a zsák fenekén is ragyogott. Ugy e V 

H I R E K. 

I Szentimrei Karoly Márton f | r.ynsz-
rovatunkban mely megilletődéssel es részvét
tel kell közölni társadalmi előkelőségünk 
egyik illustris tagjának gyászos .elhunytát 
Folyó hó 20-én delelőtt harangzugá's jelezte, 
-hogy Szentimrei Károly .Marton szent-Benedek— 
rendi pap és knrdemült főgimnáziumi tanár, 
jobblétre szenderült. 0, aki annyi elhunyt ha
landót búcsúztatott el a földi élettől, aki oly 
sok megboldogultnak nekrológját irta meg 
lapunkban, maga is átköltözött a mennyek 
országába, hol szamára jámbor tevékenység 

" gének es istenfélő életének jutalma fog ki-
szolgáltattatui. A megboldogultban a magyar 
sz. Benedek-rend jeles tagját Vesztette el. 
Előbb a főgimnáziumban, utóbb a pannon
halmi főiskolán, összesen 25 éven át töltötte 

Egy nagy-forgalma 

t é g l a g y á r 
haláleset miatt eladó. ~ 

Bővebb értesítés nyerhető: Celldömölkön, 
Ö Z T . T O R T Györgpénál. 

Szerencsét lenség. Boldogult Szeutiinréi 
Mártr«n boncéstanár leméi.-, nél a mull csü
törtökön sZerenc etl. H-l g érle Laliik Ferenc 
helybeli érdemes köiuivesipaio-t. Amim ugyanis 
a temetőkápolna -ni...ltjaiul; födök...'-! vissza
akarták helyezni, Lal.uk, hogy épén rámeirjeii 
a nvilásra, fordítani akart lajta. miközben a 
gyengén bécsávarl vaskarika a köböl kicsú
szott, a kő ,i nyitásba esvén, annak szélén 
Laluk ujjal , lapos,.!] kifordította a forgóból, 
liozzié'ujj.t alul fShij meghasadt ujjcsotitja 
szinten megrepedt, A gyorsan alkalmazott 
orvosi segélynek lesz köszöuliető, hogy a 
keze munkájával kenyeret k-reső szorgalmas 
iparos polgártársunk ujjat amputálni talán 
nem fogjak. 

Kertmegnyitás A •Griff.-szálló kert-
helyiségéiiek^mt'gnyitása ina délután tórakor 
törteink tekevr-eiiy. léggőmbíeleresztés, zene 
és tánccal egybekötve. Keszleteket a kiragasz
tott plakátok közölnek. Akik a mull évi meg
nyitáson resztvettek, bizonyra a main is 

• meg fognak j.llenni. inert már jól tudják, 
hogy ez az intim jellegű - ,-eis családias 

tak, meg emlékezni fognak, hogy mily lelke
sedéssel és tűzzel tanította kedvelt tárgyal, 
melylyel irodalmilag is foglalkozott; igy meg
írta sz. Benedek születésének 14. százados 
évfordulójára lbso-ban «sz. Benedek élete és 
halála* C, a magyar ir. ni..lomban Hézagpótló 
munkáját; később a. Si-István-TársulUt ki
adásában megjelent tőle' .Krisztina svéd ki
rálynő és Gusztáv Adolf leánya é le te . ' c . 
műve. Jav* korában lepte meg őt a neu-
rasüienia, ihféytöl egvsien sr>ha sem lodott 
megszabifTluini. A megboldogult 8 éven at 
volt a" celldömölki társadalom köz.kedveltsegii 
tagja. Legyen áldott emlékei , 

Balatoni kirandntas. A Vasutas Szö
vetség celldömölki kerülete által rendezendő 
balaJLoni_kirjmdulás végleges programmja, már 
megállapít tátott s holnap városszerte plaká
tok fogjak hirdetni a részleteket. Résztvehet 
a kiránduláson a várost közönség is, ha 
ebbeli .-zandékát augusztus hó 5-ig bejeleeti, 
illetve a kitelt ivet aláírja, llyeu aláírási iv 
t öbb vasutasnál van és Dinkgreve Nándor 
kereskedésében is aláírható a részvételi jegy
nek (20 fillér) egyidejű megváltása mellett. 

Gyilkossági é s öngyilkossági kísérlet . , 
Mult vasárnap délután 1 órakor Mógor Utvan 

.asszonyfai lakos megjeleni Vönöckün Poca 
István lakásán, hogy nejét, aki Pucával 
együttélt, hazahívja, illetve hazavigye, Ebből 
l i folyói a g Mógor a házbeliekkel ö .-.sze vitatko
zott s vége áz lett, hogy az öreg Poca ellen 
revolvert ráatntt és őt fején és balkarján 
megsebesítette, nejét pedig több helyen meg
szúrta. Ezen merénylete utáu sajátmagát 
szurkálta Össze. Mindhármat beszállították 
kórházunkba. Poca és Mógorné sérülése köny-
nyebb, természetű, Mógor veszedelmes sebék
ben szenved. 

HalálOlál. Tibortz Sándor férfi- és női 
szabó neje hosszas betegség után hétfőn el
hunyt Temetésén nagyszámú közönség fejezte 
k i ! rSszVelít a nagy csapással sulytott szerető 
férjhek. Az özvegyen kivül egy ki.-koru árva 
siratja felejthetetlen jó édesanyját. 

mulatság a nyári szórakozások között mindig 
első helyen sz. kntt állani. 

Erdészjelöltek figyelmébe. Az 1909.év 
őszén erdészeti államvizsgát tenni szándéko
zókat felhívja a bizottság elnöke, hogy az 
ahhoz szükséges engedélyért benyújtandó kér
vényeiket kellően felszerelve, legkésőbb 1909. 
évi augusztus hó végéig hozzá (Budapest, 
V., Zollán-u. 10.) bérmentve küldjék be. 

Halálozás. Pados Oiibbr krfszegi igaz-
galotanitó, a szombathely-egyházmegyei r. k. 
tanilóeuyesület alelnöke, mull szerdán 4&éves 
tanítóskodás é> " hosszas betegeskedés után 
Kőszegen elhunyt Az elhunytnak Czeíldö-
möjkoii rokonai vaiuiíd'. Temetése pinteken 

dt óriási kózönsé- n .;*ótol. vei, 

_ Bj rend a vasúton. Az utasokban 
eddig sokszor felforrt az epe, midőn sok utas 
lévén, egy-egy vonaton három-négy fülkét is 
lezárt a kalauz, mert abban egy .ellenőr ur« 
log utazni, vagy már benne is aludt Hiába 
volt minden kérés, rimánkodás, fenyegetés 
káromkodás: a kalauz ki nem nyitotta a 
fülkét, mert ráparancsoltak, hogy ez a fillke 
nem az utasoknak való, hanem .szolgálati, 
fülke. S a legtöbbször az egész útvonalon 
üresen volt lezárva Most az államvasutak 
élnökígazgatósága szigorú rendeletben meg
tiltotta a vonalokon bármely fülkének lezá
rását, melyre nz utasok igényt tar'anak. A 
fülke lezárásáért bejeleniéti panaszokat a leg
kíméletlenebbül foeja elintézni. ~ . - . 

A tndővesz pnsztitása hazánkban. A 
belügymini-zter jelentése szerint 1907-l>en 
Magyarországban tüdövészben elhalt 08.126 
egyén A magyar biroilaiomban 1909 február 
havában gumókórban elhalt Gö.tl. Ebből a 
duiiMiilulra e~lk 910. E szám törvényhatóság 
szerint csoportosítva a következőkép oszlik 
meg: Baranyavármegye 79, Pécs város 14, 
Fejérvármegye 08. Székesfehérvár város 9, 
Győrvármegye .'10. Győrváros lő, Komárom-
vármegye 71, Komárom város 3, Mosonvár-
megye 28,'Somogyvármegye 117, Sopronvár
megye 02 Sopron" város 4. Tolmuármegye 
72, Vasvarmegye 121, Veszprémvéi megye 08,-

Zulavárniegye 148. 

A hordó drágasága. A hordó árának 
növekedése a szőlői irlokosságra nézve súlyos 
adót jeleni. Mull évben szüret idején a fa 
edények ara hektoliterenkint oly magasra 
emelkedett, hogy sok helyen a must eladási 
árát kétszeresen is f.-lül multa. Az iden a 
helyzet még veszedelmesebbnek ígérkezik. 
Nem mintha a várható szüret oly kedvező 
volna mint tavaly, hanem azért, mert a ter
mel..* ii ii.loiiiioi i n . - j iMgy ke-/let van. Ne
hogy tatán a hord., kerestet s z i W idején 
rendkívüli arányt öltsön a- .Magyar Szőlős
gazdák thvzagn-r Egyesülete, felhívást intézett 

Hány 48-as Hon-Ód el mag ? A vidéki . a szólőbirt<>ko 6okl.oz,_meWii .lőre Égjél-
mezteti őket. hogy hordó szükségletükről 

| idejében gondoskiáljanaki -htgy-xáv—rutíuayi-. 
hoovédegyesülétékból beérkezett jelentések 
szerint az - arszágban - méjr mmtégy~8 ezer 
48-as honvéd él. Tábornok csak egy van: 
Görgey Artúr fővezér. Ezenkívül él még 18 
törzstiszt, 017 tiszt és 7192 altiszt és köz
vitéz. Mivel' azonban a tehetősebb volt AS-VS 
honvédek közül a legtöbben nem veszik 
igénybe a nyugdijat, bátran állithatjuk, hogy 
még mindig körülbelül tízezer 48-as honvédéi. 

Közeledik a világ vege. Ezzel ijeszt
geti az emberiséget Frank Sandford, égy 
amerikai vallási szektának a feje es megala
pítója, ki jelenleg Shilohban él, s magát a 
.koronázatlan Éliás ki rá ly-nak nevezi. Jós
lata a világ végéről, mélyet hivei számára 
mond, a következőképpen szól: Szeptember 
ló-én. szerdán este 10 óra 20 perckor vége 
lesz a zilágnak. Minden igazhivő készülődjék 
el jól erre a pillanatra s a házak tetején hó
fehér ruhában várja meg a kővetkezendőket 
Az ég megbomlik, a föld atomjaira morzso
lódik szét s a Nap ide-oda bolyong a világ
űrben. A kritikus napon a próféta is hívei
hez csatlakozik és látni fingják, hoey mig az 
üsszes-eml>erek: niind elpusztulnak, ö híveivel 
az. örök elei rszágaba log átrepülni. 

| ségber, k i s ittéssenek cemedt hordót, melyek 
különösen a muSl kierjesztésére rendkívüli 
alkalmasak, hogy a korunkénli termés-több
let elhulyexe.-e.re elegendő legyen. Vegfll kéri 
őket, hogy járjanak közbe, hogy az állam-
vasuü raktárakban, valamiül egyéb közraktá
rakban megfelelő számú és nagysága cement 
hordó és tartó allitlassék, melyet a nagyobb 
termelők, szövetkezetek és borkereskedők 
szükség szerint bérbe vehetnének. 

Ménlovak eladása. A m. kir. fotdmi-
velésügyi miniszter felhívja a tenyésztőket 
akiknek birtokában bárom és fél évet betöl
tött, de nyolcadik évet meg nem haladott 
korú méuló van és azl eladni óhajtják, hogy 
ebbeli szándékukat annak kitüntetésével, hogy 
a ménló mely vármegyében áll, továbbá az 
eladási árt is legkésőbb ez évi augusztus hó 
10 ig a földművelésügyi minisztériumnak je
lentsék bé. Az eladandó méneket a bejelen
tések mérvéhez és a bejelentők lakóhelyéhez 
képest, ugy mint a inult évben, ismét egyes 
köz|toiit<ikot: futják bizottságilag megszem
lélni s a vételár tekintetében létrejött egyez-

http://Lal.uk
http://elhulyexe.-e.re
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Jó modora magyar, német 
bonn kerestetik pusztára, 

auguszt. és szeptemberi alkalmazásra. 
Ugyanoda októberi belépéssel magyar-

kedés után azonnal megvásárolni és átvenni. 
A megvásárolt mének vételárát annál az adó
hivatalnál fogják kifizetni, melyet az eladó a 
vásárlás alkalmával kijelöl. 

Védekezés a hesszeni légy ellen. 
A löldmivelesügji'minister rendeletet intézett ! némot é s ZOngoraZCÍ tudó Okleveles 
Vasvármegye törvényhatóságához, melyben I BBTÓlfeő kerestetik, hárOIil gyermek 
elrendeli, hogy ama községek -határában, hol j mellé, k i k kÓZÜl a legidősebb leányt 
a hesszeni légyinfekció az elmúlt vagy a i az e l s ő polgárira s a kisebb fiút má-
foiyó évben nagvobb mértekben megáiiapitta- i sodik elemire oktatná. Több é v i gya-
tott, az u. u. csalogató veU'sek veendők ai- j korlat é s jó modor megkívántatik. 
kalmazásba. Ezek abban állanak, hogy min- . Felvilágosítással SZOlgál 
dén tábiabaii inar augusztus utolsó, vagy & „ K e m e n e s a l j a " kiadóhivatala. 
szeptember első napjaiban több helyen né
hány barázdanyi őszi gabona, vagy árpa vé
tendő, irií'ty célra a legsilányabb minőségű 
vetőmag is Intsználható. Ezek a csalogató ve
tések arra valók, hogy a hesszeni legyek j 
etekbe rakják petéiket. Az ilyeu csalogató 

Sürgöny! Sürgöny! 
Ugy az ig'en tisztelt vevő köreimnek, 

vetések aztán rendes vetés, legkésőbb azon- | ' " int : ' n. 'é. kávéfogyaszló közönségnek 
ban a tél beállta előtt jól alá szántondók, f öröm'iuel adom fudlára, a nagys/.emü 
ügyelvén arra, hogy egész hosszukban töké
letesen föld ala kerüljenek s igy belőlük ta
vasszal a légyrajok ki ne szállhassanak. Igen 
ajánlatos az ilyen alászántott :vetések lehen-
gerezése is. A miniszter fölhívja a közönsé
get, hogy abban az esetben, ha a hesszeni 
légy a törvényhatóság területén nagy kiterje
désben és kártékony módon lépett-fel, a fe
nyegető veszély nagyságára való tekintettel: 
eme vedezezesi modöt áTgazdaközönségnek a 
lehelő legáltalánosabb módon sürgősen tudo
mására hozza és elvárja, hogy gondoskodik 
arról, hogy ezen védekezési mód legszigorúbb 
pontossággal és teljes erélylyel végrehajtassék 
és a járási főszolgabirákat. valamim a köz
ségi elöljárókat is a védekező eljárások lelki
ismeretes betartásának ellenőrzésére súlyos 
felelősség terhe alatt kötelezi. 

kT 1 "'~ ^ 

valódi 

kuba k á v e 
1 kgr. 2 frt. 30 kr., valamint az üsz-
szes kávé fajjok 1 frt. 20 kr.-tól kezdve 
a "legjobbak egyedül n á l a m k a p h a t ó k . 
Szíves p róba rende lésüke t k é n e , vagyok 

teljes tisztelettel 

AGAVÉ 
33 éves, 2 méter magas, 2 
méter és 30 cm. széles gügj 

Cim: A KIADÓHIVATALBAN. 
Egy teljesen jókarban levő eredeti, 

félrövid Besendorfer zongora e l a d ó . 

Cim. a kiadóhivatalban. 

Naponta frissen vágott hizlalt ürü
hús kapható Rothschild Dávidnál Ságon, 
kilója 1 korona.. 

Mayer István 
fűszer és csemege kereskedő. 

Sürgöny! Sürgöny! 

Hirdetéseket 
íelvesz a kiadóhivatal. 

SiECKEl íPFEBD-

Liliomtej-szappan, 
Legenyhébb szappan bőrápolásra és 

pattanások ellen. 

om» M I N D E N Ü T T K A P H A T Ó . « m 

alig használt szabadonfntó 
60 forintért eladó 

Vajda Sándor 
máv. fűtőház. 

f DINKGREVE NÁNDOR 
k ö n y v n y o m d á j a és papirkereskedése 

^fjfc CELLDÖMÖLK (Kossuth-utca.) 
5Ö( | u |o r~ |w |u lu | u |o lu |0 | u \J y~ | u | . . |vj | u lu 

Könyvek, lapok, hivatalos 
nyomtatványok, számlák, fal
ragaszok, üzleti levélpapírok, 
borítékok, névjegyek, lako
dalmi ős báli meghívók di
vatos kiál utasban, jutányos 
áron, pontosan készíttetnek 

KK3 o |o |o |u |u 

3HHB 
Takarékptári zárszámadások, 
üzleti fíV é9 segédkönyvek; 
gyás^entések, foljtffcrtok, 
szövetkezeti nyomtatványok, 
eljegyzési tudósítások és imn-
den egyéb nyomtatványok a 
Teg ízlésesebb kivitelben/ 

Nyomatott Dinkgreve Nándor villamerűre. berendezett könyvn^omrhijában,. Celldömölk 


