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hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Őszkor. 
Toldi estéjének szép elsó sora a 

hosszú, pörkölő nyár ulán egyszerre 
aktuális lett: „Őszbe csavarodott a ter-

_iuészet_íeje."— Ks talán-xoha—még—ósz 

I bizonytalanságot, a várakozásnak e ki-
, n»s hónapjait, a nemzeti inegcsüggedés-

nek e taktikai böjtjét, — felváltja a 
cselekvés. Mindnyájan, kik közdolgok 
iránt valamekes^érdekló>lést tantisitnnk 

olyan nehéz gondok elé nem állította a 
magyar népet, mint ez a mostani. A 
hosszú szárazság következtében igen 
gyatra termés volt. Akinek télre valót, 
vagy vetőmagot kell beszerezni, bizony 
csak terhes adósságok révén várhatja 
viszonyai jobbra fordulását. Súlyos ba
jainkat növeszti, hogy évek óta nagy 
takarmányhiány van és emiatt az állat
állomány észrevehetólcg kevesbedik a 
kisbirtokon, ahol pedig az állatállomány 
növelésével intenzív gazdálkodást vár
nánk. A híres magyar basát exportáló 
Magyarország kénytelen lesz ez évben 
megismerni, hogy milyen az oláh és 
orosz búzából készült kenyér ize. A 
helyzet az, hogy mig ezelőtt minden 
évben milliók és milliók jöttek be ma
gyar buziért, most kétszeres áron 
milliókra menő métermázsát fogunk kül
földről vásárolni. 

Bizony elborul a szivünk, hogy ily 
sötét helyzetképét adjuk a jövőnek. De 
ez még nem minden. A politika egén 
sürü borulat van. Ősz az a terminus, 
amikor valamely megoldásnak lennie 
kell. És bizonyos, hogy soha fásultabban 
nemzetünk nagy, korszakos kérdései elé 
nem nézett, mint most. Mi okozza e 
nyugalmat? Látszólagos-e az, vagy va
lóságos ? Zsibbadtság-e vagy nembánom-
ság? Megnyugvás-e, mely ered abból, 
hogy a nemzet hivatott vezetői kezében 
biztosnak érezzfik jelenünket és jövőn
ket? Szeretjük elhinni azt, hogy kor
szakos, nemzeti reformunk küszöbén a 
nemzettest mozdulatlansága, mondhatnók 
fenséges hallgatása abból ered, mert a 
népek millióit a bizalomnak érzése ha
totta át. De vájjon a bizalom letétemé
nyeseinek nincs-e szüksége támasztó 
pillérekre a népakarat erejében ? Jóleaz, 
ha e kérdést valamennyien ezekben az 
ószi napokban komolyan fölvetjük. 

Csak egy dologért Untjuk a sa
nyarú ósz bekövetkeztét Hogy ezt a 

érezzük, hogy igy tovább nem marad
hat, hogy valaminek történnie kell, hogy 
nemzetünk tovább végezze a nemzeti 
kiépítés munkáját, melyet az évek óla 
tartó bizonytalanság közben félbehagy
tunk, vagy csak félerővel, zsibbadt ta
gokkal végezünk. 

Az ósz a mi patria nkon is, köz
életi téren rendszerint kisebb-nagyobb 
munkára serkent. Nyáron megszoktuk, 
hogy mint a lakóházak sürü redőnynyel 
vannak elzárva, — ugy közügyeink el
zárva az érdeklődés életrekeltó hatásá
tól, el van raktározva őszi csemegének. 
És miként hajdan a harcok idején inter 
arma silent musae, — most a nyáron 
legalább a mi pátriánkon közügy nincs. 

Reméljük, hogy az ősz többrend
beli ügyeinket megoldásra segíti. A vá
rosok, értekezletek, polgármesterek ta
nácskozása valóban ázsiai állapotokra 
mutattak. Hogy ebből mit vegyünk ma
gunkra? — nem részletezzük. Az azon
ban bizonyos, hogy nekünk is igen sok 

' fontos helyi kérdésünk van, melyet 
bölcsen a teherviselés képesség okos 
mértékével helyes egymásutánban meg 
kell oldanunk. 

Ez a mostani ősz perspektívája. 
Anyagiakban szűkös mértéktartásra, köz
ügyeinkben erényre és kitartásra int. A 
jelen, hogy boldogabb jövő reménye 
kó8zönthessen reánk. 

A pletyka. 
Minden faluban szokott egy-két 

>pletyka-fészekc lenni; kis városokban 
talán több is. Aztán igaz-e, hogy csak \ 
celldömölki nőknek a privilégiuma a 
pletykásás? — Szó sincs róla! Vannak 
bizony férfiak is, akik épen agy szeret
nek {povedálni, szeretik a híreket — be
csületesen megspékelve és gamérozva 
szerte hordahit mint akármelyik |kiraffi-
nált vén kofa-asszony. Ezeket a férfi-

kofákat a jó pszikhológus már szemük 
járásáról előre képes megismerni, vala
mint azokat a hízelkedő, mindig és 
mindenült -szépnek lenni« akaró ve
szedelmes egyéneket is, akiket folyton-
folyvást sajátságosan mosolygó arcuk, 
hajlongó modoruk, mézes-mázos szá
jukjárása szokott elárulni. — Veszedel
mes egyének ezek, akik embertársaik 
és egész családok becsületén, jóhirne-
vén szeretnek rágódni. 

Akárhányszor megtörtént, hogy 
tisztességes családokban boldogtalansá
got, a társadalomban egyes ártatlan 
emberek rossz hírnevét, sőt itt-ott anyagi 
kárt, egszisztenciák tönkrejutását okoz
ták a pletykálkodással, amint az pél
dául most Maraszombatban is sok kel
lemetlenséget támasztott. Az ottani hír
lap nyiltterében Kocsvara Kálmán, 
maraszombati üzlettulajdonos nyilatko
zik, mondván á következőket: »Négy 
napi távollét után haza érkezvén, leg
nagyobb bámulatomra arról győződtem 
meg, hogy városszerte meg szökésemnek 
híre terjedt el. A legmélyebb fölháboro-
dással utasítom e gálád rágalmat. Üz
leti ügyekben kénytelen voltam elutazni 
s eszemágában sem volt elszökni. Üz
letem iránt vevő. közönségem olyan bi
zalommal viseltetett, hogy a megszökésre 
nem volt és nincsen okom . . .« 

Ebből a sajnálatos alkalomból 
Cifrák János dr., muraszombati jeles 
ügyvéd, röviden, de elég jellemzően ir 
a »Pletyka.-ról. E cikkelyt mindenkinek 
szíves figyelmébe ajánljak, mert abból 
világosan az is kitűnik, mennyire érté
keljük azt az embert, legyen az akár 
férfi, akár nő, aki embertársainak rá
galmazásában leli kedvét és örömét. 

Az emberiség legnagyobb bűne, 
legundokabb szokása és legbrutálisabb 
gyönyörűsége a más igazi vagy koholt 
bajának, kellemetlenségének szájrul-
szájra adása. Közönséges nyelven plety
kának hívják a kultur ember e szörnyű 
lelki foltját. Ronda, piszkos dolog és 
olyanformán khrhatatlan, mint a poloska. 
Csak akkor posztol el, ha a házat le
rombolják, a botort elégetik. A pletyka 



is csak akkor szakad ki az emberből, 
ha már őrükre niegnéiijult a nyelve. 

Csúnyák is vagyunk mi voltaké
pen emberek ! Olyan rettenetesen, ön
zőén van berendezve lelkületünk szer
kezete, hogy szives örömest hallunk 
felebarátunkról valami kellemetlent és 
szinte kábító gyönyör bizsergeti, a há
tunkat, ha ezt tovább adjuk. Minden
kinek a hibája ez, csak a fokozatokban 
van kiiiömbség! Egyik ember csak ár
tatlan einberszólásokban mutat, a másik 
gyilkos méreggel vonja be nyelve végét 
és minden lehelete vészes. Ezek min

dig az exislentiák tönkrelevésében utaz
nak. És milyen kéjjel utaznak! Hogy 
vigyari)g_ji^ofátuk^inikor_rosszat_mond:-
hatnak valakiről! . 

Egy egészen friss szenzáció adja 
lollam hegyére e keserű tónust. Hiasztó 
példája a pletykának és annak a rom
boló halásnak, ami a pletyka nyomán 
kél. Egy fiatalember elutazott hazulról. 
Elment négy egész napra. Máskor 
sohasem szokott utazni, mindig megült 
a helyén. Egyebekben egy kétségtelenül 
csendes, jámbor ember, aki senkinek 
sem vétett még éleiében. Most egyszer 
elutazol!. Azt mondta később, hogy 
leánynézőben volt. Történetesen vele 
utazott egy asszony rokona is. És inert 
négy napra ment el. hát, ami kis pénze 
volt, azt is elvitte magával. Es íme mi 
történik! Harmadnapra már szállt-szilit 
csendesen a levegőben egy kósza hír, 
hogy ez az ifjú férfi ellépett. Sőt nem
csak egyedül ment, hanem párosan, 
tehát szökött. Eleinte csak suttogva 
mondták az emberek, azután mind 
bangosabban, végre már pokolian ordí
tott az egész közvélemény. Az ordítás 
hatása már elhallatszott messszire. 
És mert az ifjú ember kereskedő is, 
hamarosan megjelentek a hitelezők is. 
Negyednapra már minden oldalról pe
relték, az idéző leveleket hivatalos em
berek függesztették ki az ajtajára, a 
boltja már kész prédája volt mindenki
nek, amikor végre azon a napon este, 
midőn legjobban tombolt a pletyka, 
szépen megérkezett. A rendes úton, vo
nattal jött, mert elvégezte a dolgát. 

Hát most tessék kacagni uraim és 
hölgyeim! Most tessék tovább p letykázni , 
vagy pedig inkább restelkedjünk? Min
denesetre szégyelni fogjuk magunkat s 
aki közülünk a meghurcolt fiatalember
rel találkozik, tán' el is pirul, de hát, 
aat a nagy erkölcsi és anyagi kárt, 
amit ez a mende-mopda égy ártatlan 
embernek okozott, ki fogja megfizetni ? 

11 Í H E K 
Mozgalom egy nj vonat bevezetése 

érdekébea. 
Celldömölk és Pápa közült mintegy 

harminc község van. melyeknek lakóit gaz
daság i szempontok, üzleti, érdekék, törvény
kezés, stb. Papához (űzik s igy azok napon
ként tömegesen özönlenek elibe a városba. 
Azok az érdekek, melyek folytán ők ide 
gravitálnak, többnyire délelölt bonyolíthatók 
le. Ekkor van az országos- és heti vásár, e 
napszakon folynak le a tárgyalások is. szó
val a délelőtti órák azok. melyek kereske
delmi es hivatali ügyek elintézésére szolgál
nak. Minthog\~peoXg az érinteti harminc köz
ségnek Celldömölkről indulólag alkalmas vo
nata nincsen, kérvényezési mozgalom indult 
meg az iráni, hogy a magy. királyi állam
vasutak szombulhelyi üzletvezetősége egy uj 
vonatot rendszeresítsen Papára, mely vonat 
Celldömölkről reggel 7 órakor indulna. Ma
gunk részéről az eszmét helyeseljük, mert 
tényleg szükségét érzi városunk is Pápára egy 
megfelelő vonatnak. Sok szülő alkalmul hasz-' 
nálná fel gyermekeinek a középiskolában le
endő taníttatására ugy nálunk, mit t a közbe
eső községekben is. Egy ilyen időben induló 
vonat bevezetése esetén aztán nem volna 
szükség arra, hogy az utasok egy része ál
matlan éjszakázás mellett a kora. hajnali 
vonattal utazzék, a másik része kocsin, avagy 
gyalogosan induljon 10—25 kilométeres papai 
Htjára inkább, minthogy —* úgyszólván — 
egész éjszakáját (eláldozza. 

Bymen-airek. Hardosi Bárdosa; Zoltán, 
fiárdossy Imre alsome.-ieri földbirtokos lia f. 
hó 20-án tartja egybekelését herleleiuli Her-
lelecdy l.aura urleannyal. Hertelecdy Gyula 
magyargencsi löldbirtokos leányával. 

Horváth Irma kisasszonyt, özvegy Hor
váth Józsefné leányát ma jegyzi el Erdélyi 
Béla, a Ganz-féle villamostelep tisztviselője. 

Huchthausen Erigyes celldömölki föld
birtok" •#eljegyezte Ki-laludy Margit kisasszonyt 
Merséről. 

Baráth József vönöcki vendéglős jegyet 
váltott Linzer Irénke kisasszonyai, Linzer 
Mihály belsőrathi vendéglős leányával. 

Berec Viktor tanitó, Berec Gábor nyug. 
ostfiasszonyfai tanító fia, eljegyezte Nemes. 
Esztike kisasszonyt Inotán. 

Harcászati lövészet. A pápai 7-ik 
honvédhuszár-ezred szept. 8-án Káld község 
határában a farkas-erdő mellett harcászati 
lövöqyakorlatot tartott éles töltényekkel. Utána 
az egész ezred táborozási gyakorlatot tartott, 
amely után, már késő este, visszatért-János-
házára. • 

Az izr ünnepek. Csüuirtök és pénteken 
lesz az izraeliták nagy ünnepe, ros. ilaschono, 
az újév kezdete. Azon' naptól kezdve 5670 et 
irna ., a világteremtésétől számítják az éveket. 

Ta iü té t ' á lasz t i l . Kis-Somlyón, szept. 
13-án lesz a róm. kath. tanilóválasztás, egye
düli jelolt Pap Károly 'Nsköcski tanitó, aki
nek a megválasztása igy egyhaagu lesz. 

-AUoautsMk Villkajrriláflitáaa. A hely
beli pályaudvar viltanyvilágitási berendelése 
oly serényen folyik, hogy e hó második felé-

szárh, 

ben rendelteté-ének át is fog adatni. A ha-
' talmas Ívlámpák már állnak s előre is hlr-

deiik ama pazar fényt, amit a magasságból 
| fognak vakito sugárral széthinteni. Az illumi-
! nátio oly impozáns lesz állomásunkon, milyen-
j nel különbbel világvarosok sem dicsekedhet

nek most már. 
Egy vasút i munkás balesete. A réi Le-

laki állomáson a munkások a sinek kiraká
sával voltak elfoglalva. A fárasztó, nehéz 
munkál mindig nagy óvatossággal végzik,, 
mert gyakran történik vele szerencsétlenség. 
Az óvatosságot Réjicelakon is megtartották, 
s mégis, dacára a nagy vigyázatnak, az egyik 
sin berakás közben megcsúszott s rázuhant 
teljes erővel Ábrahám Sándor pályamunkás 
lábara. A több mázsás sin az egész lábafejét 
ö.-szezuzTa a szerencsétlen" munkásnak. 

Rövid h í rek . Parisból írják, hogy 
Salímbini dr, a Pasztör-intézet alkalmazottja, 
a kolera ellen szérumot és ojtó anyagot ta
lált fel. — Sz.athmary Géza húsz évig volt 
Péc-kán plébános. Most eltűnt és Győrbői azt 
irta Aradon lakó bátyjának, hogy soha sem 
tudják meg, hogy hol van. — Székelyudvar
helyen a 82 sz. gyalogezred alezredese, Xagy 
Rezső, hadgyakorlaton leesett a lóról és a 
tovább vágtató ágyuk kerekei alá került. Va
sárnap .emellek el. — Szicília egyik részé
ben heves ciklon, erre nagy felhőszakadás 
volt: a pusztulás borzasztó. — Kassán a 
rendőrorvosok a borkereskedőknél vizsgálatot 
tartottak, miközben Pafkovics D. üzletében 
109 üveg hamisított, mérgezett szeszes italt 
találtak. — A fővárosi mészárosok közt igen 
nagy a háborúság: két part van es egyik a 
másikát egy kai iá! vizben elemésztené. — 
.Megcáfollak azt a hirt, hogy a fölsőlövőt 
taiiitóképző-illtézetel bezárják. — Blériot okt. 
17-én .Budapestre jön, hogy a Vérmezőn 
repülőgépjén felszálljon. — áopronmegyei 
Osli községében a minap roppant tüzveszede-
leni volt; 313 lakóház, takarmány, g. zdasági 
eszköz, szarvasmarha, sertés, szárnyas állat 
stb leli a tüz martalékává; gyermekek gyúj
tóval játszottak, ennek következtében támadt 
a tüz. — Székesfehérváron is borzasztó nagy 
tüz volt; a Kari-féle szeszgyár gyulladt ki, de 
a tűzoltók és 300 derék honvéd megjelent és 
a még nagyobb veszedelemnek elejét vette.— 
Abbáziában a magyar úszók győztek a 
versenyen. 

• Ifjúsági lapok. A középiskolai tanuló
ifjúságnak egyedüli folyóirata, mely k ivüLál I 
minden felekezeti és párt-érdeken, az Ifjú
sági Lapok. E tartalmas diáklap havonkint 
háromszor jelenik meg. Magas irodalmi szin
vonalat biztosítják munkatársai, akik az ifjabb 
hazai irodalom legkiválóbbjai. A szerkesztőség 
valóban kulturális célt szolgál, amidőn. a ká
ros ponyvairodalmi és pornografikus művek 
eflen küzdve ezen szivet-Wket nemesítő folyó
iratot adja a magyar ifjúság kezébe. Minden 
szülőnek ajánljak, hogy rendelje meg diákfia 
részére az Ifjúsági Lapok-M, amely nemcsak 
szórakoztat, hanem tanit és uevel is egyszer-
sminL Előfizetési árai pedig oly csekélyek, 
hógy azt fizetni bárkinek is mckfjMjan áll. 
Egész évre 4 K 80, Félévre 2 K40,'Negyed-
évre 1 K 20 fillér. Mutatványszámot I ivánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, , V. 
Nádor-utca 16. 



szám. 

Cirkos. Fleilh nagy cirkusza O l l d ó -
mö'kön a vásártéren kedden este kezdi meg 
előadásait. A társulat csak harum este tárt 
előadást. — Mai számunkban közzétett hir
detésére felhívjuk olvasóink figyelmét. 

Felülfizetesek. A sxenustvannapi tűz
oltói táncmulatságon az alábbiak űzettek felül : 

Ssogyény Marich Ferencné grófnő, dr. Plet-
nits Ferenc~20—20 K, di-. Maröthy 'Lász ló 
10 K. dr. Wagner Lőrinc 6 K, Szabó Karoly, 
dr. Berzsenyi Jenő, Polgári Olvasókör, özv. 
Nunkovits Denesné 5—5 K, Weisz Kálmán 
dr. Hetthéssy Klek, (lácser József, Hónig Sá-
mu"l. Novak Ferenc 4—4 K, Loráolh liyula, 
özv. Deim Sándorné, dr. (jetin Lajos, Fülöp 
Lajos | Kemenesmagasi), Farkas János. Rosen-
berger Miksa 8—3 K, Kondor Józset, Gáspár 
Klímán, liüusherger Ignác, Takács György. 
Deutsch Gyula, Klein Sándor, Gróf Károly, 
Laluk Ferenc. Patyi Jónás, Varira- (lyörvy, 
Horváth Jenő, Gersei Ferenc. Hlettler Pál 
Szálai Lajos, Fehér János, Somogyi Aladár 
Kelemen Tivadar, Módos József, Schmidl Jú-
zsel, Vizlendvay József, Pálinkás. Géza, Nagy 
Dénes. Kreiner József, id . Keich Imre, Ujcz 
András. Schuarlz Sámuel. Németh Márkus, 
Mészáros János, Szálai József. Kálmán Mór, 
Dinkgreve Nándor 2—2 K. Horváth Antal 
lí i:'.!..i!ma . Buza János, Kanári István, 

Kovács József, Frisch Uusztáv, Czenlz Gyula, 
(0.-Asszony fa), Fábián Dezső, Jngovits Imre, 
Makranczi Géza, (iönye Ferenc, Balogh Mi
hály, Fodor Károly, Szarka József, Mitth 
Sándor. Porkoláb István, Weisz Sáador, 
Biro-s Imre, Németh Ferenc. Vintze József, 
llerzíeld Mór, Rosta János, Záborszky Sán
dor, dr. Imre Ferenc, ifj. Reich Imre, Jurecz 
Flórián. Zsigmond Pál, Kovács Sándor (Alsó
ság;, Klapper Fülöp, Veuesz Sándor, Deli 
József. Schueinger József, Fülöp Lajos, Saller 
Lajos. Kondor Gyula, ifj Bisitxky iidan. 
Király Peler, Berecz Lajos, Sóvári Sándor, 
Katona Fülöp, Molnár János, Stubán Ferenc, 
Ratkuvits István, Szabó Ferenc, Fischer Qeza 
1—1 K, Boker Karoly, SteinerLs J (»,\Ve»zely 
N. ((iyőr;5M>-f)l)Witt. v*z*|l5' Jáims. 3* 
János, Mód fetyWeé,-1ÍV)tlr«>S<<r, torinfr 
Gaiger Antal, Sümegi Gyula, Móritz Géza, 
40—40 fill, Géfiin György 30 filL, Dobos'Fe
renc 20 fill. 

JÓ Paj tás . E cim alatt uj képes gyer
meklap indult meg, amely alighanem nagy 
szerepre fog jutni rövid idő alatt a magyar 
gyermekirodalomban. Első számából, pmg-
rammjaból s munkatársai nevéből ítélve uj 
hangokat pendít meg; ifrisa, eleven, a gyermek 
lelkét okosan foglalkoztató. Szépirodalmi, mű
vészeti, tudomány, játék, sport és testedzés 
— mind eszköz beune a gyermek lelki életé
nek harmonikus fejlesztésére. Elbeszélések, 
versek, a gyermek felfogásához mért ismeret
terjesztő cikkek, regény, állandó játék- és 
sport-rovat, elme-élesilő rejtvény — szóval 
minden megvan berme, ami a gyermeket ér
dekli, olvasást TféttVetToTeleszti és áilandóan 
énjén tartja. A Jó Pajtás szerkesztője Sebők 
fiigmcnd, a kitűnő jQusági . író, _ a . Mackó, 

*rt»fcir I*gidlkv' Ad̂ fel t ^̂ rfMftTiTrtnit áfsít 
'Benedek F.lek, a magyar ifjúság leglelkesebb 
és legmelegebb kedélyű irója. Cikkeit, elbe
széléseit, verseit Lévay József, Mikszáth Kál
mán, Rákosi Viktor, Ábrányi Emil, Kozma 
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And. r. Molnár Ferenc, Szőlőm Zsigmond, 
Radó Antal, Lipcse;- Ádám .írják s rajtuk ki 
vül a jeles i ro f és költök egész serege. A J o 
Pajtás illusztrációi is uj nyomokat törnek: 
egyenesen, közvetlenül a gyermek fantáziáját 
ragadják meg, l .ogy fogékonynyá legyek 
szemleletet szép d o l g o k élvezésére s elesilsek 
megfigyelő képesseget. Az uj lap bő tartal
mában minden gyermek megtalálja a magáét 
s mindenből a lehető legj. bbat kapja. Tar
talmának gazdagságához es kiallitasuuak szép
ségéhez képest nagyon olcsó: előfizetési ara 
egész évre liz korona, félévre 5 korona, ne
gyedévre 2 K 50 liller. Egyes szam ara 2U 
fillér. Az előfizetések a Jó Vujtús kiadója « 
Frankli .-Tar-uui cuuure ^Budapest, IV. Egye
tem-utca 4j küldendők, ilutalvunyszauiol k l -
vanatrHTngyen 1rütd a krador 

Megkaptuk a • Kossuth Lajos ast 
izente< uiuu kepei, a Kossuui-Jiuzeuiu a z u n 
díszes kTudváuyauas eg.y példányai, lue-y must 
.-.:.-:•„.-... s _ . i . . i . ikiaüoiiivataluufcj Uelvisege-
iliegtekiutlietó. A ramaslut Ilin I7u cin. n a g y 
ságú, meglepően sikerült kep Pataki l.<tszio 
remek festménye es azl az ewickezeies jele
neiéi ábrázolja, mikor Kossuth La|us g)U,lo 
szavára l t t l i j luu Cegléd kói-üi egy nap eiail 
nyolcezer ember — öreg, ilju — gjuil Ossza 
és fosott fegyvert a haza védenneie: Azt' 
hisszük, aki megnézi e kepét, ..iii.ua meg
dobban a szive es. elhatározza, hogy Kussulh 
Laju*ii«k, a legnagyobb magyarnak emléke 
iránt siessen h.ilás kegzelefél leróni az el
pusztulás í e s Z e i y e n e k szeleli álló Kossuth-
muzeum támogatásával eme díszes kep meg
vásárlása Utján. Hatóságuk, egye Ölelek, tár
saskörök, iniigauiook u miudeii jo i . . . . a u i -
erzesű ember, mindannyian olykep rónaijuk 
le legjobban hazafias koleicsásegükct, báláju
kat a legnagyobb hazafi emléke nnut, na 
ezen kep megvásárlásával a KossuLii-muzeu-
mot tápiogatjak. A képre vonatkozó megren
delések szerkesztőségünkhöz e*> ktadoiuvaia-
lunkhoz küldeudOk be. A kep ara nagyon dí
szes o-mj.li lati korona es inegrunüelheió 
5 koronás havi részletekre is. 
_ Leugrott a robogó vonatról . A sár
vári Raba-hidnal a Cell felöl menő vonal jel i 
adott a lassúbb menésre. Sebességei meg us 
iassitoiiu. Ezt jo alka.Wanak péite$ali L|Bfc.> 
— • rjhmrsiikei postamesteri h>, — jOk>i 

.# ^ ' < # * l e u 8 ü J * * í j N " 5 * k e i _ 
Wgrövfiíitse a hazamenés utjat De a kalauzuk 
a leugrást észrevetlek s a vakmerő fiatal 
ember ellen meglellek a hatóságnál a fel
jelentést. 

Ünnepélyek as iskolában. Szeuigyűrgyí 
' Dénes marosvasárhelyi állami tanító egy ha
vonként megjelenő folyóiratot készül kiadni, 
mely kizárólag az egyes iskolákban tartani 

-szókott -külöubOző ünnepélyek anyagaul -szol
gáló költeményeket, alkalmi beszédeket és 
énekeket, melodrámákat, kis színdarabokat, 
mouologokat stb. fog tartalmazni. A közlemé
nyek kiterjednek az összes iskolai válfajokra, 
az óvodák, az elemi, közép és szakiskoláit 
minden nemet figyelembe Véve. A szerkesztői 
munkájában-égy- nagyobb bizottság támogatja, 
melyben mindennemű iskola tantestületéből 
van egy két tag. Az első fűzet f. évi novem
ber l-en jelenik meg. Egy füzet-ára 00 fillér 
lesz. .Felhívjuk o lvasóin i t lne lp jé t e hézag
pótló folyóiratra. Siessenek támogatására ugf 
előfizetések, mint sikerültebb idevágó közle
mények beküldése állal. Előfizetni akárhány 
füzetre lehet A füzetek részére hirdetéseket 
is .föWeszwk jotáeyos árban. Hiarkuneejü 
megkeresés vágy küldemény a szerkesztő ci-
iiiéni Miio»Vásáiln»l}m iiuénendö - -

•él lHH cswneoeszolő, saszeUá 
ét muskotály nemes fajok, postakosa-
r t i c nt 2 K 80 f, métermázsánként 

kosarastul 42 K. vérp i ros paradiosoni 
iiii'teMiiázsaiikent 20 Ki előleg • bekül
déssé! , i j-zi du ránc i barackot (befőzésre 
remek példányok) posltikosarankéiit 3 K 
40 f. császár- é s s/.egfü-körtét. rétet .-
é s esoiiiege-alin.il 2 K 20 f. liá/.ilag 
főzött valódi baracklekvárnak kgr . - já i . 
amíg a készlet tart. 2 K. 40 f^ kis üs-_ 
töri fő/ott hamisítatlan baraek-koiiyak-
nak 5 kgr -os doiiiyonnal felelősség 
melleit 10 K-érl utánvétellel szállítja 
( iyi i inoli 'skiviiel Csongrádró l . 

S f K E D F I I B D -
liliomtej-uappan. 

Legenyhébb tsappaa bőrápolásra és 
pattanások elles. 

• ^ M I N D E N C T T KAPHATÓ. « • » 

Cj^Pályázatl írirdetmény. 
A Kisc«h>Ke:ii • i • • i ' i i ' kwzkózház-

i i u lemoiidá-t lo lytán m e g ü r e s e d e t t 
gondnoki fflfasra ezennel p á l y á z a t nyi t -
tattk. Felkére tnek, mindazok, akik ezen 
állást elnyerni óhajtják, ho,'y Iférvénjrei-
! : , ' l a lu l í ro t tnál ezen Kirdé tn ién j inej:-
je lenésé tő l számítot t H napon belül be
adni s/.ivssk : l i ; i i ' < . A , ' ) n In ok évi 
javadalma 500 kor A uiegválass tot t 

.^oi i i lnok tartozik üOO kor. i>i/.!osit»kot 
készpénz vagy ó v a d é k k é p e s é r tékpapi r -
ban a kórház p é n z t á r á b a letenni . ' 

CeUldömalk , 1909. szept l l^én 
Dr. Porkoláb Mihály 

biz. e lnök . L? 

A i összes Iskr4ájrb4n hasnálando 

* ANKÓNYVEÍ 
író- és rajisserek, nagy 

r a k t á r a 

könyv és HplrkwMkédéM* 

Czelldömölk. i 

http://iii.ua
http://o-mj.li
http://esoiiiege-alin.il
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^ ^ F - Bor-sajtók ; 
Gyümölcs - s a i t Ó k 
ITT** — i "~r "n—tinrüi Jf 

javított kottős áttétem érkezettel , kézi erőre 
releszzárrsl ellátva. 

s z ő t ö - z u z ó k , 

szölö-morzsolók, 

Gyümölcs -zuz ók 
legújabb, legtartósabb, valamint a legjobb minőségben, ezen
kívül különféle takarmány készítő gépek, s/pcskavágók, répa-
vágók; darálók, Takarmány füllesztök, valamint járgányok és 
közlőmüvek. Központi elárusító iroda. 

Eisenschimmel Ferenc 
é s T i n a 

gazd. gépgyára és vasöntödéjéből 
•egbiihsto képviselők éa vi-

isontaUraiitok kerestetnek. 

Milichar Ferenc, 
Bacher Rndolf 

Bécs m/2 Löwengasie 37. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

! Jön! Jön! 
Csak rövid 4dó're. 

FLEITH NAGYCIRKUS 

Magyarország 
legelőkelőbb és leg
nagyobb vállalata. 

— Óriási ponyva-sátor, — mely 2600 
személynek kényelmesen helyet nyújt! 
Európa legjobb művésznői és művé
szei fellépte, valamint a legjobb ido
mított fajlovak. A szünetek alatt Princ 
és Ferike, Európa elismert legjobb 
ostoba Augusztjai gondoskodnak a b. 

Tiözönség^Tnnlaltatásarol. 

Bemutató előadás, kedden, 1909. szept. 
13. A vásártéren, Celldömölkön. 

Helvárak: I. sor zsölyeszék 2 K, 2. sor 
zsöíyeszék 160 K. I. ülőhely 120 K. 
II. ülőhely 1 K, D l ülőhely 60 fillér, 

állóhely 30 f. 

utánzatoktól óvakodjunk! 
Bővebbet a falragaszok. 

i l igazgatóság É 
Ha férfi-, fiu- és gyermekruhákat akar be
szerezni, ne sajnálja a fáradságot Pápára, ott 

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

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

férfi-, fiu- és gyermek-ri^hákat, felöltőt, gallért, téli
kabátokat, utazó- és városi bundákat, lábzsákokat. 

Készen, valamint mérték szerint! 
Óriási raktár! Művészies szabás! 

Hí 
Nyomatott Dinkgreve Nándor villamerűre berendezett könyvnyomdájában Celldömölk, 


