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Eeg jelen aaudea vasárnap regtat 
ftffixeiési ára: érre 8 korona, UUmt 

korona, ttefrjedévre 2 korona, 
í-rrf* w i m ára darabonként 20 firiér. 

Szerkesztőség á t kiadóhivatal : 
Dinkgreve Ntindor könyvnyomdája Celldömölkör 
ide intézendő* a szellemi részt illető közlemény 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Az iskolaév küszöbén. 
(B. H.) Ez a hét a szülök gondos

kodásában az iskoláé, melyre remény
kedve, aggódva rá kell bizniok gyer
mekeiket . Ilyenkor a szülök a jtíTaní'tcs 
iránt fogékonyabbak szoktak lenni; 
bizony egyébkor nem nagyon érdelvlöd
nek és törődnek vele. 

Franciaországban, Angliában a szü
lők egészen rábízzák gyermekeiket az 
iskolára; ez a rendszer nálunk csak 
igen csekély mértékben tudott megho
nosodni, aminek örülünk; de viszont 
meg kell követelnünk, hogy a szülők 
törődjenek is az iskolával, vegyék ki 
részüket az iskola munkájából, támo
gassák és bizonyos fokig ellenőrizzék 
annak működését. Helyes, hogy a gyer
mek ne legyen az iskoláé, hogy a nap
nak egy részét töltse a család körében; 
de akkor fölötte szükséges, hogy amit 
otthon tanul, tapasztal, átél, ne jusson 
ellenkezésbe iskolai élményeivel, mert 
különben vagy az otthont, vagy az isko
lát fogja kevesebbe venni. A viszály 
teljeseu^ugy sem kerülhető el: legalább 
enyhítenünk kell, amennyire lehet. 

A család és iskola egyetértésének 

nagy fontosságál csak azért nem látják 
át, mert mint általában nevelés terén 
a következmények nem kapcsolódnak 
szemmel láthatólag az okokhoz, nem is 
mutatkoznak mindjárt, ha pedig a baj 
beálloll, a legritkább esetekben ismer
jük fel igazi okait. A szülők nagyon el 
vannak foglalva munkájokkal és mulat
ságaikkal: a gyermekeket magukra hagy
ják vagy a cselédre bízzák; néha-nap-
ján prédikálnak a gyermekeknek, vagy 
büntetik őket, igazi erkölcsi együtt
élésről, belső erkölcsi ráhatásról vajmi 
ritkán, lehet szó. 

Mindenekelőtt meg kell jegyeznünk, 
hogy mibe ne ártsák magukat «a szü
lők. Ne kontárkodjanak bele az iskolai 
szervezetek és tanitási-tervek kérdésébe, 
mert azokat néni lehet és nem szabad 
egykönnyen bolygatni; azok esetleges, 
szükségkövetelte megváltoztatása nagy 
óvatosságot követelne. Azt mondja pél
dául a szülő, hogy az ö ha csak egy
szerű földmivessé lesz, minek kell neki 
az iskolában rajzot is tanulnia? — A 
másik szülőnek fiából cipész-iparos lesz, 
mégis tanul az ásványtanból is, no hit 
mi haszna lesz ebből ? — Ezek — 
bocsánatot kérünk őszinteségünkért — 

haszontalan beszédek. A tanárnak, ta
nítónak alkalkalmazkodnia kell tanter
véhez és ő van hivatva a tanításba, az 
oktatásba életet önteni, mert bizony a 
nélkül az iskolai tanulmány eredmény
telen lesz. 

Hogy iskolai szervezetünkben és 
tanítási terveinkben lehet, de van is 
hiba, arról eleget írtak hírlapjaink és a 
szaklapok; legtöbbet vitatkoznak róla 
maguk a tanférliak. Erről azonban ne 
a növendékek előtt panaszkodjunk és 
ne az iskola tekintélyének ártsunk, ha
nem ha vau alapos kifogásunk, beszél
jük meg a dolgot magával a tanítóval 
vagy tanárral, esetleg az igazgatóval, 
hogy a baj megvizsgáltassák és orvo-
soltassék. Hisz gyarló emberek vagyunk 
mind, tanárok és nem tanárok, de bi
zonyos, hogyha tudja az iskola, hogy 
a szülők szeme rajta van, több kedv
vel, lelkesedéssel és lelkiismerettel fogja 
kötelességét teljesíteni. 

A szülők első gondja az iskola 
nevelő munkájában okosan reszt venni. 
Szülőknek és tanítóknak karöltve kell 
a világ legszentebb és legszebb művé
szetében : a gyermeknevelés nemes mun
kájában haladniok. 

Indián legenda. 
A primitiv népfajok hagyományai mind 

azt áruljak el, hogy már náluk mély gyöke
ret vert a lelek halhatatlanságának a hite. 

Az alábbi érdekes indián legenda, ugy 
előadva, araint egy törzsének tanaiban telje
sen járatos északamerikai rézbőrű ember el
mondta, pillanatnyi érdeklődésnél minden
esetre többre érdemes. 

Az indiánok általában nagy büszkeség-
gél'szeretik" elbeszélni őseiknek a csodás tel
teit és ezek a történetek olyan melyen gyö
kereznek törzsüknek a hagyományaiban, hogy 
a tizikai erőkbe vetett hitről, sőt azoknak 
pozitív ismeretéről tesznek tanúságot.— Az 
iroll szók hiányossága sokat lerombol az el
beszélés varázsából, mely ejbeszélés az indián 
képzelő tehetség szegénysége mellen, szük
ségképen rövid szokott lenni. 

/ RöviJ idővel ezt lóit olt az északi par-

halászati kirándulásán magával vitte a fele
ségét is, ki a monda szerint nagyon szép 
fiatal asszony volt. Az asszonynak több fitest
vére és más névszerinti rokona volt, kik mind
nyájan nagyon szerették ót. Hugó, a mi fogal
maink ellenere, melyekét a rézbőrű férjekről 
magunknak alkotunk, nemcsak szerette a ne
jét, de határozottan bálványozta őt. 

Egy hosszú augusztusi nap: n a tenger
parton ütötték lel sátrukat. Hűhó kénytelen
kelletlen magára hagyta a nejét s messzebb 
ment.'hogy halóit kivesse. Mig' távol volt, a 
fiatal asszony elkészítette egyszerű ebédjét s 
mert (áradt volt, lefeküdt a nagy bőrsajkába 
pihenni. 

Mély álomba merült és mikor Hűhó 
visszatért, nyomát sem lelte sehol. Beállt az 
éj és ő kimerülve a sikertelen keresésben, 
szintén elaludt. Masnapreggelhatalmasnie.lv.' 
nyomokat vett észre a sajka körül. Mindjárt 
t-jdta, h"gy imádott ie>jét nem látja többé. 

tokon, közel a mo.>rani rfkidegate községhez 
égy Hűhó nevű. lelkes indián, halász. Egyik 

Kétségbeesésében leikereste az indián tanyát 
es elmondta, hogy mi történt. Tanácsot tar

tottak s ezen kimondták, hogy a fiatal nő 
meghalt A törzs minden szokásos szertartá
sával meggyászolta őt. 

Évszakok jöttek, évszakok multak, de 
Hűhó abb:m az erős hitben, hogy kedves 
neje még vissza fog jönni, visszautasított min
den vigasztalást. Nem akart más feleségről 
hallani sem. Felhagyott a halászattal, tétlen
ségnek adta magát s került mindenkit ugy, 
hogy sokan azt hitték, hogy eszét vesztette. 

A feleségének a testvérei aggódtak mi
atta és medve vadászatot rendezlek azon a 
vidéken, hol a szegény asszony eltűnt, hogy 
meggyőzzék Hűhót róla, hogy neje tényleg 
meghalt. Mindenféle fegyverekkel felfegyver
kezve, s egész falka ebet másukhoz véve.kej-
tek útra a vadaszok. 

A vadászat hetekig tartott. Egy este egy 
nőstény medvére bukkantak ket kis bec» tár
sasagában. Pompás hajszát vártak. Az ebek 
ftzöhe ytléjt a vadakat s nagy izgatottság 
fogta el az egész társaságot A medve és bo-
c.-ai v é g r e be voltak keritye. A vadászok kört 

http://Masnapreggelhatalmasnie.lv.'


2. oldal KEMENESALJA 

"Most, midőn a különböző iskolák 
ajtai ismét megnyílnak: áldást kérünk 
Istentói a jó szülőkre, akik szivök mag
zatának nevelésében az iskolával gon-
dosan-okosan közreműködnek! Az Isten 
segítse a tanárokat és tanítókat szent 
hivatásuk becsületes betöltésében, hogy 
tanítványaik egykor a hazának és nem
zetnek hasznos fiai és leányai legyenek! 

H Í R E K . 
Jubileum 

Celldömölk városa párját ritkító 
fénnyel ünnepelte meg folyó hó 22-én 
két lojális tisztviselőjének, dr. Géfin 
Lajos községi orvosnak és Lóránt Gyula 
községi jegyzőnek 25 éves szolgálati 
jubileumát. A derék tisztviselők negyed
százéves önzetlen és buzgó tevékenysége i 
nem ment feledésbe; városunk polgárai ' 
és a kartársak szivében megnyilvánuló 
hála és szeretetérzés reflex tünete ama 
nagyrabecsülésnek, melylyel az érdemek
ben gazdag köztisztviselőket elhalmozták. 
Amiért fáradtak napról-napra, hogy e 
negyedes napokat évszázaddá halmozzák, 
jutalma az erkölcsi elismerés lett De 
kell-e azoknak méltóbb honorárium, akik 
munkásságukat és tudásukat, úgyszólván 
teljes életüket minden egoizmus nélkül 
a közügyeknek, polgártársaiknak javára 
szentelték ? Nem. Szüksége van-e ama 
férfiaknak, akik a közjólét sikeres elő
mozdítása érdekében fényes sikereket 
mutathatnak tel, olyan symbolumra.mely 
a mellen ékeskedve, az érdem hirdetője 
legyen? Nem. Nézzük ünnepeltjeink ér
demekben őszült haját, minden gyanútól 
ment,, tiszta, nyilt homlokát, tekintsünk 
mélyen szemükbe s látni fogjuk azt a 
hófehér lelket, azt a nyilt, bátor lelkiis

meretet, mely a napfényben uszó ordók 
sima f e l s z í n é n é l is tündöklőbben ragyog. 

Jubilánsaink tiszteletére rendezett 
ünnepély lefolyásáról egyébként az aláb
biakban számolunk be: Reggel 6 óra
kor 4 ágyúlövés dördült el, hirdetve a 
község közönségének az ünnepi nap el
jöttét. Az ünneplők serege fél tiz óra
kor testületileg vonult az apátsági tem
plomba, hol az ünnepi misét a celldö
mölki plébános tartotta és annak végez
tével az oltár előtt tartott szép beszédben 
emlékezett meg az ünnepi nap jelentő
ségéről. 

A hálaadó isteni tisztelet végeztével 
az ünneplők serege a zászlódiszt öltött 
községházába vonult, melynek tanács
termében Szalay János biró a díszköz
gyűlést megnyitván, Takách Márton fő
szolgabírót kérte fel annak további veze
tésére. Takách főszolgabíró, mint a já
rás első tisztviselője, szép szavakban 
mutatott reá a mai ünnepség jelentősé
gére, hangsúlyozva, hogy az ünnepeltek 
a megtisztelő ünnepeltetést méltán meg
érdemlik, mert állásánál fogva bő al
kalma volt meggyőződni arról, hogy az 
ünnepeltek mögött álló negyedszázad a 
közszolgálatban a társadalom és a köz
ség polgárai jólétének előmozdítására 
irányzott működésükben tellett el. Utána 
dr. Porkoláb Mihály gyönyörű emlékbe
szédben ismertette a községi köztisztvi
selői pálya.nehézségeit. 

Rámutatott ezután ugy a községi 
orvos, valamint a községi jegyzőnek 
fontosabb ténykedéseire, melyek követ
keztében a 25 évvel ezelőtt jelentékte
len, apró község úgyszólván várossá 
fejlődött. Isten áldását kérve továbbra 
áldásos munkásságukra, éltette az ün
nepelteket; majd az orvosi szövetség ne
vében dr. Mezidrahszky Kálmán üdvö
zölte dr. Géfin Lajos községi orvost. 
A vasmegyei jegyzői egyesület nevében 
Sokoray Elek egyesületi elnök, a cell-

alkottak körülöttük s lövésre készültek. A 
medve ekkor két lábra állott s integetett az 
embereknek, mintha kegyelmet kérne tőlük. 
Ez oly hatást tett a jelenvoltakra, hogy egy 
közülök azt a véleményét kockáztatta meg, 
hogy enek az állatnak valamikor emberi lény
nek kellett lenni. 

Rögtön leintették az ebeket s intézked
tek, hogy ne nyugtalaníthassák s meg ne ha
raphassák a medvéket, melyek egész szelíden 
viselkedtek a vadászokkal szemben, akik ha
zavitték őket magokkal a tanyájukra. 

A nőstény medve ott aztán megértette 
a történetét, melyből általános meggyőződésre 
kitűnt, hogy ő nem más, mint Hűhónak az 
érek előtt titokzatosan eltűnt felesége. 

Előkerült a törzs kuruzslója és bűvös 
varázslója is, hogy sebtében hatalmas öröm
tűz rakását rendelje el. Csakhamar lánggal 
égett a máglya. Ez elébe állította a medvét 
és meghagyta a népnek, hogy hozzon aján
dékokat Rain Istenének és imádja őt. 

Az istenség meghallgatta őket és felelt 

nekik sűrű sziporkát szórva a tüz előtt álló 
medvére, melynek a szőre lassanként lehám
lott, sima, puha bőrt hagyva hátra, minő a 
nőké. A nő erre emberi alakot kezdett ölteni. 
Egy idő múlva beszélni kezdett s csodás dol
gokat beszélt el vándorlásairól és élményeiről 
mialatt medve lett. 

Ünnepélyt rendeztek, melyen az egész 
törzs részt vett s lelkéből mulatott Hűhó 
magánkívül volt örömében, hogy régóta sira
tott neje csakugyan visszakerült hozzá. 

A nagy lakmározás és tánc közepette 
a két bocsról teljesen megfeledkeztek. Ezek 
pedig előbújtak rejtekhelyükről és a napon 
játszadoztak. Az ebek megszimatolták őket s 
mielőtt segítség érkezhetett volna, darabokra 
tépték mind a kettőt 

Amint a nő holt magzatait meglátta, 
anyai szive meghasadt s meghalt bánatában. 
A vigaszságot gyász váltotta fel s Hűhó v i 
lággá bujdosott. halálos fájdalommal a szi
veben. 
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dömöikT j á r á s jegyzSF karának élén fJa*-
vö/.ölte hosszabb szép beszédben L o r á n t h 
Gyula jegyzőt. A lelkes éljenzéssel foga
dott beszéd után az ünnepe l tek mé lyen 
meghatva mondottak köszönete t a nem 
várt kitüntető ünnep lésé r t , minek meg
tör ténte után elnöklő főszolgabíró a 
díszközgyűlést bezár ta . Ezután a t isztelgő 
küldöttségek fogadása következet t s azt 
d. u. 1 ó r a k o r díszebéd követ te a 
»Szarvas« vendéglő udvari he ly iségében , 
mely ez alkalomra szépen volt d ísz í tve . 
A diszebéden vagy százha rmincan vettek 
részt és számtalan szebbnél -szebb ie lkö-
szöntó hangzott el. 

Névnap. Mult pénteken, e hó 27-én 
ünnepelte Gácser Kai. József celldömölki plé
bános nevenapját. Előző este a kath. legény
egylet dalárdája szerenáddal lepte meg az uj 
egyesületi elnököt; az egyesület nevében Rosta 
Alajos e. tag üdvözölte őt, ki az igazán nem 
várt meglepetésért meghatottan mondott kö
szönetet ^ 

Házasság. Verner Ernő káldi tanító, 
augusztus 26-án vezette oltárhoz Vörös Ilonát 
Rendekről. 

Tanító vá lasz tás . Kis-Somlyón a Hor
váth Endre halálával megüresedett r. k. ta
nítói állás betöltése végett szept. hó 2-án lesz . 
a tanitóválasztás. 

Orvosok a Balatonnál. A szeptember 
elején tartandó-XVI. nemzetközi orvosi kon
gresszus tagjai szeptember 4. 5. és 6-ik nap
ján lerándulnak a mi csodaszép Balatonunk
hoz. Szeptember 4-én délelőtt 11 órakor 
érkeznek az. uj balatoni vonaton Almádiba, 
honnan délután 3 órakor külön hajóval Sió
fokra mennek, innen 5-én délelőtt áthajóznak 
Balatonfüredre, ahonnan benzinhajóval T i 
hanyba rándulnak ki. Végül Füreden és Sió
fokon át 6-án utaznak vissza Budapestre. 
Ugyancsak szept. 4rén d. u. 5 órakor érkez
nek meg különvonattal Almádiba a >Deutsches 
Zentralkomitee fúr aerztliche Studienreisen< 
tagjai is. Almádiból este 7 órakor átrándul a 
társaság Siófokra, ahol Hunkár Dénes főispán, 
Roller Sándor alispán és dr. Vadnay Szilárd 
megyei főorvos, nagyobb számú fogadó b i 
zottság élén fogják üdvözölni a külföldi ven
dégeket. A siófoki ünnepségek után vasárnap, 
azaz 5-én sétahajózás lesz Balatonföldvar és 
Tihany érintésével — Balatonfüredig, ahol 
Dr. Sümegi József fürdőorvos előadást tart a 
gyógyteremben. Délután 2 órakor Siófokról 
Kaposváron át Fiúméba különvonat viszi a 
tanulmányúton lévő orvosokat, akik ép ugy 
mint a XVI. nemzetközi orvosi kongresszus 
kiránduló tagjai mindenesetre a leggyönyörűbb 
benyomásokkal fogják elhagyni a mi büszke
ségünket, szépséges Balatonunkat, amit garan
tál dr. Óvári Ferenc fáradhatatlan buzgalma, 
aki a rendezőbizottsággal együtt mindent el
követ, hogy a kirándulók igazán kellemesen 
és otthon érezzék magukat" — » 

A repülőgépekről sokat beszélnek most 
az emberek, különösen abból áz alkalomból 
hogy Bléirot Franciaországból Angliába diadal
lal átrepült saját gépén. Tudvalevő, hogy a 
két ország közt tengeri csatorna van, mely 
33 kilométer széles. Ezen repült át a merész 
francia, még pedig szerencsésen. Az egész nt 
nem is került félórába, mert madárhoz ha
sonló repülőgépe óriási gyorsaságot fejtett k i . 
A szerencsés Blériot a dicsőségen kivül még 
25,000 korona tiszteletdijat is kapott, ami ki 
volt tűzve a csatorna átr'epüléséért 
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«*=: «rffwi»wii«yjro> a . , 
Ipariskolai szakfelügyelő. A vallás

os közoktatásügyi m. kir. miniszter 1909. 
szeptember 1-től kezdődöleg az 1911—12-ik 
tanév vegéig terjedő időre a vasmegyei-ipar
iskolák — igy a celldömölki is — szakfel
ügyeletével újból Greisinger Uttú szombathelyi 
polg isk. tanárt bizta meg, 

Vonatkisiklás. A folyó hó 19 én köz
lekedett számú tehervonat mozdonya és 
nyolc kocsija Szar és Bicske állomások között 
kisiklott A pálya mindkél vágánya eltorla
szoltatok Kischér Péter vonatvezető meghall, 
Schlesíuger és Knopf vonatkísérők könnyeb
ben, Pintér István fékező súlyosan megsérült 
A kisiklást a másik vágányon közlekedett 
80. szamu tehervonat egyik kocsijáról a két 
vagány közé leesett vasúti kerékpár okozta, 
mely a 01. számú vonat mozdonya alá ke
rül t A kisiklás következtében a délután 6 
órai gyorsvonat ezen a napon éjjel fél 12 
órakor érkezeti pályaudvarunkba. 

Jegyzők es orvosok illetményei. A 
községi jegyzői fizetési alap létesítéséről szóló 
vármegyei szabályrendeletek valamim az 'or
vosi alap«-ról intézkedő belügyminiszteri ren
delet szeriut a községi-kör- es- segedjegyzők 
valamint a községi es körorvosok fizetését, 

' fizetéskiegészitését, kor-, személyi- és helyi
pótlékát, esetleg lakáspénzét is, végre az or
vosok utiátalanyát a lakóhely szerint illetékes 
állami pénztárnak, (adóhivatalnak) kell kiszol
gáltatnia Az említett illetmények felvételének 
megkönnyítése céljából Wekerle Sándor mi
niszterelnök, mint pénzügyminiszter most k i 
adott körrendeletében megengedi, hogy azok 
ama jegyzőknek és orvosoknak, akik nem az 
adóhivatal székhelyen működnek, posta utján 
küldessenek el. 

Iskolai belratások. A celldömölki r. k. 
iskolákban az 1909—10. tanévre a beiratá-
sok szept. hó 9 —10- es 11. napjain a dél
előtti órákban 8—11-ig, a délutáni órákban 
2—4 óráig fognak megtartatni. 13-án reggel 
8 ] órakor >Veni Sahcte«, utána iskolai ren-
dezkedés, a tanítások kezdete. — A leányis
kolában az uj tanévben a 3-ik tanterem is 
megnyílik. 

Mikor évűi el az adót Számos ház, 
vagy földtulajdonosoknak okozott kellemetlen
séget, hogy esetleges jogügylet tárgyává tett 
ingatlanaikon 30—40 év előtti időkből kelet
kezelt kincstári tartozások voltak bekebelezve. 
E terhek törölletese hosszas irkálás után s 
mindig az ingatlan tulajdonos költségével járt, 
holott egy kis vigyázat mellett az ilyen ter
hektől könnyen és költség nélkül megszabadul
hattak volna. Olyan adótörvényünk nincs, mely 
kimondaná, hogy 'a telekkönyvi bekebelezés a 
kincstári terhek elévülését kizárja. És éppen 
abban a téves hitben van a községi elöljáró 
is, hogy a bekebelezett adó vagy illetéktarto
zás is elévül öt év alatt, ha annak behajtása 
nem szorgalmaztatott Az igy megterhelt in
gatlan tulajdonosa tehát ha a behajtásnak öt 
éven át való nem szorgalmazását igazolni 
tudja, a tehertől megszabadul, mert a kir. 
adóhivatal vagy pénzflgyigazgatóság hivatalból 
költség nélkOl törölteti. A bekebelezett adó
terhek behajtása iránt pedig ez elöljárók rend-, 
szerint emézők, azt vélvén, hogy biztosítja 
azokat a telekkönyvi feljegyzés örökre. Akinek 
tehát az elmondottak szerinti jelzálogos adó
terheik volnának, könnyen keresztülvihetik 
azoknak tőrléjéL 

Tüz. Mezőlak községben pusztított ismét 
a tüz e hó 22-én vasárnap d. u. 1 órakor. 
Két g o n d a t l a n gyermek gyújtotta meg Bálint 
Sándor, mezőlaki lakos szalmáját játékból. A 
szalmakazal körül elégett minden, mintegy 
17000 korona körüli értékben. A tüz terjedé
sét a nagy szél és a szomszédos tűzoltóságok 
késedelmeskedése nagyban fokozta. A községi 
tűzoltóságok kész állapotba helyezése igen 
kívánatos lenne, áz ilyen száraz időjárásbaa 
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Színház. Szinikerülelünket Ki-s Árpad 
igazgató nyerte ei, aki február hó 15-en szán
dékozik előadásokat tartani városunkban. Az 
uj direktor azonban okulván elődei sorsán, \ 
csak az esetben jön hozzáuk. ha meglelelő 
mennyiségű bérlettel fáradozásainak sikere 
biztosítottnak látszik. Egyébként továbbra is 
színház nélkül maradunk. 

Vadászati tilalmi időszakok. Az általá
nos vadászati tilalom tart febr. 1-töl aug. 
15-ig. Tilos a vadászat: a) szarvasbikákra 
okt. 15-től, dámvad-bikára nov. 15-töl július 
l - ig ; b) szarvasra, dámvadra és őztehénre 
febr. 1-től okt. 15-iu: c) őzbakra jan. 15-töl 
ápr. 1-éig; d) zergékre nov. 15-101 jul . 1-éig; 
ej fajdkakasra jan. 1-től márc. 1-éig, jércekre 
pedig minden időben; f. Minden más madárra 
lebr. 1-től aug. vegéig, azon megjegyzéssel, 
hogy a fent kitett időszakok alatt sem a 
vadak fiait elfogni, sem a .madarak lészkeit 
szándékosan érinteni vagy tojásaikat elszedni 
nem szabad, kivétetvén ez alól azon tulajdo
nosok vagy bérlök, kik a tojást épp a vád 
tenyésztése céljából szedetik. — A madarak 
közül kivételt képeznek a vándor- és vízima
darak; de ahol utóbbiak keltenek, a pároso
dat és keltés időszaka alatt a tilalom reájuk 
is kiterjed, továbbá tiltott-időszakban is sza
bad vadászni a seregekben vonuló vadludakra 
és kacsákra, vad- és szelíd galambokra, se
regélyre, keselyűre, sólyomra, kányára, a héja 
és ölyv minden nemére, valamint a nagy 
snholyra s végül a hollóra, szarkára, varjukra 
és verebekre is. 

Tűzoltók mulatsága. A tűzoltók I . hó 
20-án a Griff-ben rendezett nyári táncmulat
sága kitűnően sikerült A fényes kivilágítás 
mellett a vendégek a késő reggeli órákig 
maradtak derült jókedv és mulatozás mellett. 
A tiszta bevétel nagyban gyarapította az 
egyesület pénztárkészletét 

Ínség Vas vármegyében. A Vasvar
vármegyei (iazda.-agi -Egyesület Ernuszl Kele
men elnöklete alalt ülést tartott, amelynek 
egybehívására okul szolgált az a körülmény, 
hogy a tavalyi abnormis időjárás, valamint 
az elmúlt hetek óriási jégverései súlyos vál
ság elé állították Vasmegye mezőgazdaságát, 
miért is Szabó Ernő földbirtokos és társai 
sürgős beadványban kérték fel a vármegyei 
gazdasági egyesületet, hogy illetékes helyeken 
az ínség enyhítése iránt közbenjárjon. Az in
dítványozók szerint a helyzet ma Vasmegye 
igen nagy részében olyan, hogy ha az állam 
nem segít, ugy télire se a gazdának kenyere, 
se az állatoknak takarmánya nem lesz. ür. 
Bezerédj István főispán közölte a gyűlés 
résztvevőivel, hogy a jégverés okozta károk
ról 6 járás főszolgabírója tett elszomorító je
lentést, mely jelentések következtében sürgő
sen folyamatba tétette a károsultak érdeké
ben az adóleengedési eljárást s Darányi föld-
mivalésügyi minisztert is felkérte, a kisgazdák 
részére ingyen vetőmag adományozására. Er-
nuszt Kelemen indítványára az egyesület is 
sürgős felterjesztéssel lordalt a földmivelés-
ügyi miniszterhez az inségakció szervezése 
érdekében. 

Oltási próba. Kedden este a vásártéren 
tüzoltógyakorlal volt. mely alkalommal a 
>Minimax< nevü oltókészülék igen alkalmas
nak találtatott szoba — és kisebb tüz el
oltására. 

Tül. Péntekén nagy tüz pusztított 
Izsákfán. Kigyulladt ugyanis Görög Lajos ot
tani lakos pajtája és abban felhalmozott egész 
évi termés a tüz martaléka lett Innen a tüz 
átcsapott Szabó Dénes két asztag gabonájára, 
mely szintén tönkre ment A kár jelentékeny. 
A tüz keletkezésének kiderítésére a vizsgá
lat megindult 

Járványos betegség. A hét folyamán 
városunkba.! hástifuszos megbetegedés történt 
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Tüzoltómnlatság Simonyiban. A simo-
nyi tűzoltók a mult vasárnap, 22-én tartolták 
meg szokásos nyári mulatságukat- A vidám 
hangulatú mulatságon igen sokan vetlek részt 
még a távolabbi vidékről is. A derék simonyi 
tűzoltók a mulatságot érdekesebbé, a jövedel
met többé tették tombolajáték reudezésével is. 

Korcsolyázás az Audrássy-utnn.FöltUnt 
a minapában e sorok írójának Budapest ut
cáin, hogy fiatalemberek kerekes korcsolyával 
szaladgálnak az aszfaltos járóhelyekeu. Ber
linben már régen ugy járnak az emberek; 
nálunk most kezdik az uj divatot. Ugy lehet 
fölkapják, mert rendkívül gyorsan lehet vele 
száguldozni s nem fáradságos. 

Gépészek vizsgája. A gözgépkezelők és 
kazánfűtők legközelebbi képesítő vizsgái Sop
ronban szeptember hó 5-én délelőtt 9 órakor 
a Sopron városi villanytelepen fognak meg
tartatni. A kellően felszerelt vizsgálati kérvé
nyek a m. kir. ker. iparfelügyelöséghez kül
dendők. (Szent György-utca 20.) 

Kiskornak kivándorlása. A vármegyd 
árvaszéke rendeletet adolt ki, melyben fel
hívja az összes járási szolgabiróságok figyel
mét arra, hogy a kiskorúak kivándorlásához 
a gyám beleegyezése mellett a gyámhatóság 
jóváhagyása is szükséges. 

Az ikerválto eke és használati. A 
hegyvidéki gazdálkodók körében régóta érzett 
hiány egy olyan valló eke, melylyel köves, 
meredek, hegyes-völgyes földet is meglehet 
szántani és mégis könnyű, olcsó, tehát a kis
gazdák is beszerezhetik. Enesei Dorner Béla 
az erdélyrészi miniszteri kirendeltség székely
udvarhelyi intézője az ikerváltó eke és hasz
nálata címmel most megjelent 2*/i I * terje
delmű kis füzetében — mely gazdasági ta
nulmány cimet is viselheti — egy olyan ekét 
ismertet, mely a kívánalmaknak megfelel és 
amint a szakértői nyilatkozatokból latjuk, a 
gazdák az ekét nemcsak szántóföldeken, de 
szőlőbegyekben is használhatják. A füzetben 
a szerző leírva a hegyvidéki szántás nehéz
ségeit és hibáit és ismertetvén az ikerváltó 
eke szerkezetet, tiszta ábrák és világos ma
gyarázatokkal kioktat az eszköz kezelésére és 
használatára, miközben közli a gyakorlati 
gazdák szakvéleményeit is. A füzet gazdasági 
vonatkozásai miatt a hegyvidéki gazdák ré
szére sok tanulságot nyújt Szerző a füzetet 
50 fillér (bélyegjegyekben) beküldése ellené
ben az érdeklődőknek megküldi. 

ftts. Folyó hó 17-én Simonyiban isme
retlen okból kigyulladt özvegy Ebergényi 
Sándorné pajtája és leégett A kár mintegy 
700 koronát tesz ki. 

Gabonaárak. Buza 12-50—13-40. Rozs 
8 8 0 - 9 Árpa 7—740. Zab 710—730. Az 
árak 50 kilónként, koronaértékben értendők. 
Irányzat lanyha. Ugy a budapesti, valamint a 
bécsi és nemzetközi piacok árai lanyhulok. 

Köszönetnyilvánítás. 
Felejthetetlen néhai férjem elhunyta 

alkalmából a temetés rendezése körüli 
fáradozásaiért hálás köszönetemet nyil
vánítom Apáti Ignác fUlóházföuök urnák 
s mindama kartársaknak, akik az en
gem ért eme súlyos csapásból kifolyólag 
részvétüket fejezték ki s a ravatalra 
koszcrut helyeztek. 

Celldömölk, 1909. augusztus 25. 

Özv Sümegi Sándorné 
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^smmmzsm. •' •'- ' : 
A szoros fnzo. Sxntanárr isinerö.-ünk 

írja lapunknak, hogy • itt Weisz Itoza fiatal 
leány a mult heten eayik deluíán felöltözött 
ünneplő ruhájába es elment nővéréhez láto
gatóba. Alig ert oda, már rosszul lett majd 
par pere alatt meghalt A szerencsétlen leányi, 
min: az orvosi vizsgálat kiderítette, szivszel-
hudés ölte meg. amit viszont az idézett elő, 
ho-v roppant szorosan fűzte derekára a vas
pánt is fűzőjét. 

Iíjusagi Lapok. Az iskolaév elején kü
lönösebben i s felhívjuk a tisztelt szülőkfigyet-
mét 3t "Ifjúsági Lapok < cimü kitűnő folyó- ' 
iratra, mely a tanuló ifjúságot szórakoztatva, 
Mulattatva, vidámítva műveli es oktatja. Fő- ; 
képpen a polgári iskola növendékei kezébe j 
való a lap, de egyéb középiskolák tanulói, : 
sőt felnőttek is szívesen lorgathatják. Csak- | 
nem minden számában van egv-két illustráció I . i továbbá versek, sakk-rovat, vegyesek, sport, 
rejtvények stb. Az ügyesen szerkesztett és 
nagyon csinosan kiállított lap Budapesten min- i 
den. hó_l_-éh._ 10én és 20-?.n jelenik meg, I 
előfizetési ára negyedévre 1'20 K, lélévre 2"40 | 
K, e^esz évre 480 K. Kiadóhivatal: Budapest I 
V. Nádor-utca 10. 

Ny. Dinkgreíe Nándor Celldömölk. 
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Lapunk nyomdájába egy 
tanoncul felvétetik. azonnal alkamazást nyerhet : 

P é k ü z l e t a z Ú j t e l e p e n ! 
i szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, liogy 

Czelldömölkön a Kis-utcában levő 

PÉKÜZLETEMET 
az Újtelepre (Rákóczi ut) saját ú jonnan épül t házamba helyeztem át . 
A n. é. közönség kényelmére lisztkereskedést rendeztem be. hol is 
beszerezhető budapesti góznialmi liszt, kenyérl iszt j u t á n y o s á r o n . 
Kenyérsütések naponta kétszer eszközöltetnek: reggeli 9 és déli 12 ó r a k o r . 

Sü temények m i m eddig, ugy ezután is házhoz száll í t tatnak. 

Eddigi szives pár t fogásukat továbbra is kérve , vagyok 

kiváló tisztelettel 

BtnOSS ü . f lPIK S ü t ő . 

F I Ó K Ü Z L E T a Kossuth-utcában. 

• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa;y.aaaaaaaaaaaa3a3333 a 

Pápa, 

Ha férfi-, íiu- és gyermekruhákat akar be
szerezni, ne sajnálja a fáradságot Pápára, ott 

Altmann Bernát az „Angol -Divat"-hoz czimzett 
Kossuth Lajos-utcza 9-ik szám alatti 

nagy lérli-ruhü áruházában 
fáradsága meg lesz fizetve, mert sehol a vilá
gon nem szerezhet be előnyösebben mint ott 

férfi-, fiu- és gyermek-ruhákat, felöltöt, gallért, téli
kabátokat, utazó- ás városi bundákat, lábzsákokat. 

Készen, valamint mérték szerint! 
Ó r i á s i - r a i t n r í MITWSZÍBS szabás! 

a 

a 

M A M M O P M O I hanglemezek, tük 
raktáron tartatnak 

DIN K G R E V E N A N DOB 
papirkereskedésében 

C E L L D Ö M Ö L K . 


