
VEGYES TARTALMÚ FÜGBETLEN LAP 
Begjtlen aúaiea vasárnap restet 

Befizetési i r t : Kttéac érre 8 korona, Mé**t 
korona, negyedévre 2 korona. 

— r*T*m mám ara darabonként 80 tom. 
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D I W X & B B V S X i J X B O B I xte Btféseodök a szellemi rétst illető közleménye 

hirdetések és mindenaema pénrilletékek. 

A madárvédelem érdekébeu. 
(Vége.) 

Midőn 1901-ben egy törvényen 
alapuló rendelettel 89 madárfajt abszolút 

den kivétel nélkül való feltétlen védelem 
védelem alá helyezte; 

midőn a baladó kultúra következ
tében megfagyott természetes fészkelő 
helyek pótlás érdekében a mesterséges 
fészkelő odvak tömeges gyártását és 
terjesztését megindította; 

és végre midőn a m. kir. ornitho-
logiai központo'. megbízta, hogy a ma
darak hasznának éa kárának kérdését 
azok táplálkozásának folytatólagos és 
állandó megfigyelése utján tanulmányozza 
és annak a tanulmányozásnak támoga
tására az állami magvizsgáló éa az ál
lami rovartani állomásokat utasította. 

De a rovarevó madarak gazdasági 
jelentőségét teljes nagyságában az a kö
rülmény tünteti fel, hogy e madarak 
védelmét épen a földmivelésre nézve 
megállapított hasznos voltuknál fogva az 
egész müveit világ szükségesnek elis
merte és a madarak megvédését nem
zetközi érdeknek jelentette ki. 

Hazánknak egy nagy fia, gróf And-
rássy Gyula volt az, aki mint közős 
külügyminiszter már 1875-ben indította 
meg azokat a tárgyalásokat, melyeknek 
célja az volt, hogy Európa valamennyi 
állami egyértelmű kötelezettségek vállalá-
sával nemzetközileg biztosítsák a hasznos 
madarak védelmét. 

Azóta, tehát közzel 4 évtized óta. 
lehet mondani az egész müveit világ 
Illetékes természettudósai és a különböző" 
államok kormányai éa diplomatái azon 
munkálkodtak, hogy Enrópa valamennyi 
államát egy megfelelő nemzetközi egyez
mény megkötésére birj: k, mely munkál
kodás eredménye a Parisban 1902. 
évben a hasznos madarak védelme ér
dekében létrejött első nemzetközi egyez
mény volt, mely nálunk is törvénybe 
iktattatott. 

Ennek az első nemzetközi egyez
ménynek jelentősége kitűnik abból,hogy 
a 36 madárfajnak, mint hasznosnak 
nyújt védelmet 12 különböző államban. 

Ezt a jelentóséget 1909. december 
hóban elismerte még Olaszország is, 
amely a római nemzetközi mezőgazdasági 
intézet közgyűlésén hozzájárult ahhoz a 
határozathoz, hogy a párisi nemzetközi 

egyezményhez még nem csatlakozott 
államok éa igy Olaszország is az egyez
mény kötelékébe lépjen. Ennek jelentő
sége annál nagyobb, mert ezzel a lépéssel 
Olaszország, hol az apró madarak milliárd-
jaia nagy néprétegek állandó fogyasztási 
cikkét képezik, a madarak gazdasági 
fontosságát, a nép-élelmezési érdek fölé 
helyezte. 

Eltekintünk a madarak gazdasági ' ^ 
jelentőségét méltató tudományos mun
kák, emlékiratok és tanulmányok, kísér
letek és intézetek imponáló nagy számá
tól és még csak egy momentumra 
utalunk: 

Az amerikai egyesűit államok ép 
oly életrevaló, mint gyakorlati érzékű 
nemzete a rovarevó madarak gazdasági 
hasznát oly fontosnak és - minden kéte
lyen kivűl állónak ismerte el, hogy ennek 
tudatát az egész nép érzületébe beol
tandó, madarak és ezzel összefüggésben 
a fák kultuszának két külön ünnepi 
napot szentel az egyesült államok terü
letén levő valamennyi népiskolában. 

Mindezek után felkérjük a t. tára
egyesületeket, hogy saját hatáskörükben 
kövessenek el mindent, hogy földmiveló 
orzzágunk egyik legjelentékenyebb ér-

T Á R C A . 
A becsületes megtaláló. 

A mi szép hazánkban, a hol a szabályok 
kényszer zubbonyába Öltöztetik az élet minden 
nyilvánulásat. végre rájöttek, hogy még nincsen 
elég szabály. Egy legalább hiányzik. És ezért 
el kell utasítani az igazságot. A Kúria érdemes 
bírái három nap és három éjjel hiába forgatták 
a Corpus Jurist. Hiába nézték át a régi foli-
ánsokat. Nem találtak—paragrafust. 

A Józsefváros egyik régi, rozzant vis
kójában lakott egy nagyon szegény varga, a ki 
őrködött a házirend fölött. Ennek az embernek, 
Jaogy egyebet ne említsek, heteken át nem 

. volt meleg étele, vicsorgó hidegben nem volt 
jó csizma a lábán. Lakásában heteken át nem 
fűtöttek. Azonban volt neki két kis unokája 
akiknek a mára kenyerét adta oda. És volt 
neki: — csodálatos tiszta —* becsülete . . . . . 

A~házban lakott egy mogorva vén "kis
asszony. Soha .ember nem járt a lakásába. 

Néha-napjában látták csak, mikor a piacra 
ment. Egyszer azonban ods sem ment, hanem 
— a másvilágra, Nem volt se testvére, se 
rokona, se barátja. Eltemették a nélkül, hogy 
tudta volna, van-e ezen a széles világon 
nevető örököse . . . 

Jött a hatóság. Rozzant székét, ágyat' 
asztalt elárverezték. Azután fölhívták az öreg 
házmestert, hogy vigye el a sok lim-lom 
papirost, ha tetszik, tüzeljen vele. A kis unokák 
játszottak a papirosokkal és hetek múlva 
egyszer csak egy bori ékból kiesett a Pesti 
Hazai Első Takarékpénztár tizenötezer koronás 
betéti könyve. Odaadták öreg apjuknak. Csak 
egy név volt a könyvön. A ki jelentkezik érte, 
annak nyomban kifizetik a pénzt. Az öreg 
házmestert ennek láttára még a hideg is 
kirázta. Éjjel pétiig nem tudta lehunyni sze
meit. Reggel első dolga volt, hogy bevitte a 
könyvet az elöljáróságra. Azután megkezdődött 

— a- kálvária. Futott Ponciustól Pilátusig, 
hogy megkapta jutalmát. A felelet mindenütt 
a?, volt: majd elintézi dolgát' a — bíróság. 

A pör megindult. Tartott is két eszten
deig. Egy csomó fiskális, nagy sereg tanú 
vonult fol a törvény elé. Vagy 15 bíró for
gatta végig a pörös írásokat. A dolog azután 
igen rOvig lett, a legfőbb bíróság azután szo-
szeriot igy ítélt: .Felperes keresetével eluta-
sittank. mert nincs jogszabály, a mely a ta
láló részére jutalmat biztositana . . . » 

A fiskális pedig azt mondta: 
— Itt vannak barátom az ítélet, k.Meg

mutatja mindenkinek, hogy maga milyen — 
becsületes ember . . . 

Az öreg rezignációvsL felelt: »Sokan 
mondták már: szamár ember.. 

Vájjon helyes és célszerű jogpoliüka-e 
az embereket arra tar.it.-ini. hogy a polgári 
tisztesség és becsület gyönyörű, magasztos 
fogalom. De majd megjutalmazzák a más
világon. , 

Vájjon ezt a tételt nem fogja-e.flevetni 
a betörő: - • • . . . . . 

— Igaz, nem "vagyok becsületes ember, 
de legalább: szamár sem. 



2. o ldal . 
3BRS Tawötee-sií-v 

• dSskét képviselő madá rvéde lem hagy je
lentősege iránt a gazdaközönség bizalma 
nemcsak hogy meg nem ingattassék, 
hanem gazdáink saját jól felfogott é rde
kükben fokozott rokonszenvvel fordulja
nak áz okszerű madárvédelem fejlesztése 
felé. melynek általános felkarolása ala
pos kilátást nyujtliat .nekik arra. hogy 
belátható idóben a rovarevő madarak, 
mint a gaz'da legtermészetesebb és leg
igénytelenebb szövetségesei meg fogják 
óket óvni a terményeiket pusztító boga
rak kártételeitói és a rovar i r tás minden
féle költségeitói é s zaklatásaitól egyarán t . 

A gyakorlati madárvéde lem rend
szeres felkarolása és " fejlesztése csak 
mintegy 5 évvel - ezelőtt indult meg . A 
taozgaiuiii tehát oly annyira uj és a kezdet 
nehézségeivel küzd. hogy minden t ámadás 
csak a l egkárosabb visszahatással lehet 
a még meg nem erősödöt t közvéleményre. 
Azért kétszeres kötelességünk, hogy 

. munkatársa ink figyelmét és segí tségét 
kikérjük arra, hogy madárvéde lmi törek
véseink még zsenge kezdetének rueg-
akasztását a gazdakozönség megfelelő 
felvilágosítása utján ellensúlyozni igye
kezzenek. 

A Magarorsv.ági Állatvédő Egyesületek 

Szövetségének neveben : 

Monostori Károly, Mááciy hitlor, 
r.yuf ny. r. tánir. ft&tkAr. ny. miit. tanácsot, elnök. 

S P O R T . 
A „Cielldömölil Atlétikai Club" sport

ünnepélye 
Alig néhány hete annak, hogy — mint 

már a mult számunkban is jeleztük, — a 
szünidőt itthon töltő tanuló-ifjúság a külön
böző sport-ágak művelésére, — amint magu
kat elég hangosan elnevezték — Atlétikai 
Clubbá alakultak. — Aki néha-néha a Vásár
tér felé elvetődött, meglepetéssel konstatál
hatta az ott délutánonként folyó mozgalmas 
életet A Club tagjai folytatják ott a trénin
ge;. A tér egyik végén magasugrást, távolug
rást, sulydobást, futást stb. gyakorol, mig a 
másik felén a kombinalt csapatok lootball 
mérkőzéseket folytatnak. Igaz ugyan, hogy az 
eredmények egyik-másik sportágnál tán kissé 
gyengék, de ezt nem r<-hatjuk fel a buzgó 
ifjúság hibájául, — hiszen jól tudjuk, hogy a 
•gyakorlat teszi a mesterl«,. — az elmúlt 
rövid idő pedig még nagyon is kevés ahhoz, 
bogy egyáltalában gyakorlatnak lehetne ne
vezni. — >Ha hiányzik az erő, az akarat is 
föltétlenül dicsérendő', — 'mondja a latin 
közmondás és valóban elismeréssel kell adóz
nunk az ifjúságnak azon igyekezetéért, hogy 
városunk haladásának külső képéhez egy ilyen 
életrevaló és pártolásra méltó intézmény ala
kításával hozzájárulni szándékoznak. És ezen 

igyekezetük tanujelének tekinthetjük azt" a 
tervüket^ hogy ma, vasárnap délután a Vásár
téren sport-versenyt rendeznek. — A verseny 
programmja a "következő: 

1. 50 yardos siklatás. Kohn Bela, 
Landherr György, Xeuhauser Andor, Stern 

.Lajos, Weisz Béla. 
... .' I . dí jr . l doboz bonbon. ., 

_ ; I I . díj: t könyv. 
2. Magasugrás. Géfin Lajos.Mustos József. 

I . di j : 1 könyv. 
3. 100 yardos siklatás. Kohn Imre. 

Schőnberger Marcel, Xeuhauser Károly, Steiner 
Jenő. 

I . dij: még nincs. 
I I . d i j : 1 pár kézelő gomb.... 

4. Rúdugrás. Mustos. József. Géfin Lajos. 
I . d i j : még nincs. 

5 Távolugrás. Kohn Imre, Mustos Jó
zsef, Weisz István. 

I . d i j : még nincs. ; ; 
II dy:_2. könyv. 

C. 220 yardos síkfutás (haadicap). 
Géfin Lajos, Schőnberger Marcel, Kohn Imre, 
Szalay Géza. 

-r— I . dij : 2 korona. ; 

.' "~ I I . d i j : meg nincs. 
I I I . di j : 2 könyv,. 

' . Magasugrás dobogóról Géfin Lajos. 
Kohn Imre. Mustos József, Xeuhauser Andor, 
Xeuhauser Károly. 

I . di j : t album 
II d i j : még nincs. -

6 Ablakugrás. Landler Miklós, Kohn 
Imre. Xeuhauser Andor. 

I . dij: 1 turista pohár. 
I I . dij: 1 könyv. 

'.). 3X50 m. staféta, a) Weisz István, 
Kohn Imre. Géfin l,ajos, b) Steiner Jenő, Szá
lai Géza. Xeuhauser Andor, c) Mustos József, 
Neuhauser Karoly, Kohn Béla. 

I . di j : 3 darab' könyv. 
I I . d i j : 3 darab könyv. -

10. Salydobát-Goldring Gyula, Ihász 
Antal. 

I . di j : 1 kés. ' — 
11. Vf, angol mti. síkfutás. Géfin La

jos, Weisz István, Szálai Géza. 
I . di j : 3 korona 
U. di j : 2 korona 

lét kombinált football csapat mérkőzése . 

A) csapat: Weisz István, Steiner Jenő, 
Ihász Antal, Nétmauser Károly, Landler Jenő,. 
Xeuhauser Andor, Weisz Béla, Landler Miklós. 
Horváth László, I .nndherr György .HlettlerIstván. 

B) csapat: Mustos József, Schőnberger 
Marcel, Szálai Géza, Kohn Imre, Géfin Ujos, 
Nagy Jenő, Kohn Béla, Rosenberger Lajos, 
Landler Sándor, Stern Lajos, Balassa Dezső. 

A verseny végeztével a dijak kiosztása. 

• 

A programm sokat igér- — . a czelldö
mölki »sport-mecenások« szép tiszteletdijakat 
adományoztak, — a kibocsátott programm-
jegyék mind elfogytak, — az anyagi siker 
tehát biztosítva van, —. most már csak az 
erkölcsi sikerért, szép eredményekért kell a 
buzgó ifjaknak küzdeniök. Az akarat megvan, 
— kívánunk hozzá jó erőt ! 

H I R E K. 

István Vilmos dr. valóságos belső 
titkos tanácsos. A szombathelyi egyházme
gye főpásztorát, István.Vilmos dr. megyés-
püspököt nagy királyi kitüntetés éri abból az 
alkalomból, hogy püspökségének tizedik évébe 
jutott. Becsből érkezik a jelenles, hogy a ki 
rály István Vilmos dr. püs|>öknek a valóságos 
belső titkos tanácsosi méltóságot adományozta. 
A bír valódiságát nincs módunkban ellenőrizni, 
á forrás azonban, amelyből ered, majdnem 
föltétlenül megbízhatónak mondható, igy nagy 
a.valószínűsége^annak, hogy a megyéspüspök 
kitüntetéséről szóló hir igaz. 

Templomavatás. Heischl Vencel hévízi 
főbérlő Hévizén izraelita imaházat építtetett a 
telep alsó részén. Az Ünnepélyes felavatást a 
mult vasárnap dr. Büchler Sándor keszthelyi 
főrabbi végezte. A városból i i 

vendégeket az imaház elölt csinos beszédben 
üdvözölte s az imaház kulcsait átadta Beck 
Sándornak a hitközség alelnökének,aki a kul
csokat továbbította Takách Imre főszolgabíró, 
fürdőbiztosnak, akinek az imaházat oltalmába 
ajánlotta. , . 

Vasutasok tömegei áthelyezése. A 
máv. szombathelyi üzletvezetőségének intéz
kedése folytán Szombathely es Győr között 
a telieráruforgalmat folyó hó 20-IÓI kezdve 
a helybeli fűtőház intézi. Ennek következtében 
tiz mozdonnyal és mintegy harminc alkalma
zottal bővült az itteni fűtőház. 

Táncvigalom. A helybeli kath. Legény
egylet augusztus hó 7-én a Korona-szálló 
kerti helyiségében az egyleti ház alapja javára 
nyári táncmulatságot rendez. Személyjegy ára 
150 K, családjegy 3 K. 

Sorosát. Vármegyénk területére nézve 
a sorozási tervezet elkészült, mely szerint a 
sorozást augusztus hó végén és szeptember 
hó elején tartják meg Városunkban a soro
zás szeptember 1.. 2. és 3-án lesz dr. Radó 
Gyula megyei főjegyző elnöklete alatt 

Kávéházmegnyitás Kenései Dezső, az 
Cj-kávéház tulajdonosa üzlethelyiségét csino
san, modern ízléssel átalakította és ma este 
hangverseny melleit ünnepélyesen megnyitja. 
Az uj tulajdonosnak sikert és szerencsét jós-
lunk "üzletéhez, mert ugy ismerjük "őt, aki ven
dégeivel szemben igen előzékeny, a kiszolgá
lás pontosságára, valamint az italok jóságára 
nagy súlyt helyez. 

KösiöneL A Czelldömölki Ifjúsági At
létikai Club mindazon pártolóinak,akik ama 
délutáni sport-versenyre tiszteletdijakat ado
mányozni szívesek voltak, — ezúton fejezik! 
legőszintébb köszönetéi. 

Járvány az allatok között. Sümegen 
a szarvasmarhák között száj- és körömfájás 
lépett fel. Ennek folytán tőlünk sem szabad 
oda marhákat felhajtani. 

Tüz. Alsóságon folyó hó 22-én leégett 
egy szalmakazal. A tulajdonos ifj. Rempolt 
Mihály bebiztosította a takarmányt s igy á 
00 koronányf kár megtérül. .' ' 

Verekedés. Terpál Vendel jánosházai 
lakos f. hó 21-én ugy vágta fejbe Nagy Mik
lóst egy darab'léccel, hogy ennek sérülése 6 
napi gyógyulást 4gényel. Terpál a járásbíróság 
előtt fog számolni cselekedetéért. 



Felülfizetések a vasúti zászlószentelés 
alkalmával: (FolrtJtás>Mittelman S. 50 K.'Máv 
temetkezési egylet Szombath, Gy. soproni moz
donyvezetők 30—30 K, Máv. északi főműhely 
munkásai, Nagy Dénes. Dv. altiszti egylet Szé
kesfehérvár 20—20 K, Balogh Mihály. Deim 
Sandorné, Patyi Jónás. Pócza Lajos Keszt
hely, Nagy .'József. Nagy Antal, Dombóvári 
máv. társaskor, ifj. Reich Imre, Nunkovics 
Dénes, Vidos József, dr. Móricz Dénes, László 
Ferenc, László Boldizsár, László Dénes, KafTel 
Dénes 10—10 K, Gandalovics János, üzv, 
Merkly Edéné, Simon Sándor. Sclieidl Antal, 
Michl Vilmos, Szita József, Takács György 
6- 6 K, Faflek József, Tarafás István, Máv. 
hivatalszolgák egylete Budapest, Berkes János, 
Schvarcz Dávid, dr. Balassa Jenő, Molnár 
Lajos, Boros Imre, Csorna János, Balázsovics 
Gyula, Makranczi József, Német Markus,Csuha 
Lajos, Damíter József, Dinkgreve Nándor, 
Békéi Imre, Németh L á s z l ó , (" le ró József .r.ás-

József, Ipsics" .Mihály, Szabó; László, Karolyi 
János, Nágl Gyula, Kaméneaz János, GvŐrffy 
Sándor, Kovács Sándor, Patyi Egyed, Fodor 
Károly. Stakk Vilmos. Németh Mihály; Szabó 
Antal. Kolozsa Ferenc, Szabó József, Major j 
József Szeifert János, Zac.-ek József, Németh 
Ferenc, Lumpért Gábor; Pór János, Milkovics 
János! Szabii. Mihály. Takács József, Pál Já-

^Iios, Wolf Sándor. Fehér János. Kovács János, 
l.ipták Károly, luivács Ferenc, JüraT~Anaflr 
Horváth Ágoston, Szalay István, Mészáros Isi- | 
rád, Somogyi Sándor, Telefai György. Reiter 
Róbert, Szabó József 2--2 K, Verszi József, 
Tiborcz Sándor. Czirkovics Kálmán, Barasics 
Jonos, Ruiiipeclit János.. (Folytatják.) 

Elgázolas. Schünberger Samu. keme-
nessömjeni marhakereskedőnek hat darab 
szép marháját, lolyó lió 88-én este, a Czell-
dömölkről kirobogó vonat az első örhaZnal 
elgázolta és ezek azonnal kimúltak. A nyo-
mpzas megindult, hogy kit terhel a halmeiért 

kötelez ulindenkit, hogy számlálólapjan igaz 
adatokat váljon be. Az anyag löldolgozása 
több" mint egy évi nehéz óriási munkát igénjel, 
igy Csak az 1912-ik év tavasza körül tudható 
meg a népszámlálás eredménye. 

Muszáj volt megütni. B.r • Hát aztán 
miért ütötte meg a csárdában a panaszost? 

A vádlott: Mert muszáj volt. 
Btro: Hát mi az a muszáj? 
Vádlott: Hál olyat mondott, hogy.muszáj 

volt megütni.' 
Biro: Olyant nem lehet mondani, hogy 

azért lekellene ütni egy embert Ha • megér
tette magát, maga jöhetett volna panaszra. 
Hát sértette magát? 

Vádlott; Nem a! 
Biro. Hát akkor mit mondhatott olyant, 

hogy azért a fejére kellett ütni? 
Vádlott: Hát kérőm alássan, épen azt 

mondta, hogy a ki legény, üssön a — fejemre. 

pár Kálmán, üzv. Tory Győrgyné, Schöntag 
Marton, Sülé János, Kovács Karoly, Horváth 
ferehe, Heidecker Antal. Vizlendvay József,-
Singer Ignác, Néme h József, Vajda Sándor. 
Molnár János, Vendler Lajos, Nagy Pál, Mál-
nási Antal, Péter Dániel, Halász Jenő, Hor
váth József, YA'endJer István, Halász Gyula. 
Vincze Tamás, Asboth Gyqja, Károtyi István, 
Vadászi Pál,. Schmid József, Schvarcz Samu, 
Garay Rezső, özv. Zatics Györgyné, Sülé Já
nos, Szukits Gyula, Somogyi János, Németh 
István, Horler János, Horváth János. özv.Grosz 
Henrikné, Hervai Karoly, Németh János, dr. 
Kálmán Béla, özv. Nagy Józsefné. Németh 
Ferenc, Horváth Mihály, Nagy Károly. Szabó 
Ferenc, Ipsics János, Nagy István, JaboreCzki 
Sándor, Schindler R, Jurecz Flórián, Szattler 
Lajos, Egerszegi József, Fittler Antal, Patyi 
Rezső, Saller Gyula, Ujcz András, Szalay Jó-
zsef,-Gábriel Ferenc, Reich István 5—5 K, 
Benkő Gyula, Módos József, GeorgovicsJózsef, 
Khon Sándor, Csöngei Pál, Horváth Jenő, 
Deli József, Kis Imre, Horváth József, Kálmán 
Fülöp, Guttmann Adolf, Molnár János.Czinder 
Pál, Kazinszky Jenő, Horváth Lajos, Szeli 
József, dr. Porkoláb Mihály, Berecz Lajos, 
Pethő Ferenc, Kerekes Károly, Donáth Vilmos, 
Kiniczky Lajos, Komatics Ernő, Berger Antal, 
Kuthy József, Kátay Géza, id. Reich Imre. 
futak József, Kern József, Karsay János, 
Károlyi József 4—4 K, László József, Koczor 
József, Benkő Ferenc, Bokor Károly, Kis Pál, 
Gombor Vendel, Gersey Ferenc, Giczy József, 
Simon Ferenc, Szabó Gyula, Holpert Mihály, 
Holpert József, Pál József, Kis István, Vár-

%onyi Ferenc, Ipsits József, Rosta János,Pőce 
Dávid, Ihász Antal, Mógor József, Karát Jó
zsef, Mustos József, Kis Józsel, Varga József, 
Pap Mihály, Kreiner József, Tamacs Gyula, 
Kocsi Lajos, Horváth Imre, Kis Pál, Kocsis 
Károly, Somogyi Bálint, Töreky Sándor, Jenéi 
János, Kovács István, Zsigmond Istvánné, 
Mizeri Sándor, Tar Ferenc, Szarka János i 

Nagy Antal, Vajai Sándor, Szabó József, 3—3 
,K, id. Béresj. Sándor, ifj.Béresy SándorJ3ara-
sics. Lajos, id. Erős Sándor, ifj. Erős Sándor, 
Nagy József, Molnár József, Egri József, Hor
váth Sándor, Géfin György, Kazári József, 
Németh István, Hagy Gyula, Szabó Anlal, 
Málhé Elek, Orbán István, Nagy Lajos, Völlzi 

a felelősség. 
Feljelentés a rétes miatt. Kis Dániel 

d'ukai lakost feljelentették a helybeli járásbí
rósághoz -'azért, mert Doroszi Anna ugyanot-
tani lakosnö ablakát egy darab rétessel be
dobta. Kis Dániel — ugy latszik — nem tudja 
azt, hi)ff c-ak kenyérrel szabad -dobálózni, 
de nem rétessel. -, 

Holla a Rábában. Pápóeznál egy »zsló 
hullát fogtak ki a Rábából. Némelyek Hajas 
Imre papnövendéké! ismerték (el benne. 

TiiniZ. Keraeoeskapoiiián a héten egy 
megbelegedés fordult elő, amiben az orvos 
hastífuszt konstatált. 

BabaképzéS. A szombathelyi bábaképző 
tanfolyamra a felrételek az l ' . ' l " 11. tanévre 
szeptenber 1-től 3-ig eszközöltetnek. A tanítás 
ingyenes. 

Dj vasat. A kőszeg—türjei vasút, mely 
Türjetöl Rumig egyrészt, másrészt Sárvar, 
Hegyfalu, BOkkön át Felsőpulya, illetve Kőszegig 

'van tervezve, a tavasszal kiépül. A vasutat 
Fábián Lajos budapesti mérnök tervezte és 
épiti. A vasútvonal hossza 125 kilométer lesz. 

Koncert Jáaoshazán. Szerdahelyi Ká
roly keszthelyi zenetanár nagyszabású koncert 
összeállításán dolgozik, amely augusztus 15-én 
lesz a Kaszinó helyiségében megtartva. A k i 
szivárgott hirek szerint előadnak -egy symp-
toniát is, amelyen 40 gyermek fog közremű
ködni. A közönség érdeklődéssel várja aug. 
15-ikét 

i s idei népszámlálás. Tiz éve annak, 
hogy népszámlás volt A szokásos nemzetközi 
megállapodás szerint a folyó év végén ismét 
lesz népszámlálás. Az erre vonatkozó törvény
javaslat már a ház asztalán fekszik. A nép
számlálásra vonatkozó előleges intézkedéseket 
azonban már megtették. A számlálást január 
1-től 10-éig kell megejteni. Ez idő alatt'a 
biztosok körzetük lakóit sőt a körzet területén 
tartózkodó idegeneket is összeírni tartoznak. 
A számoló sbiztosok munkaját az illető köz
ségek jegyzői vizsgálják fölül, akik e munkát 
elvégezni és a népszámlálás anyagát legkésőbb 
január 31-ig kötelesek a járási főszolgabíróhoz 
beküldeni. A főszolgabirák a járásuk anyagát 
15 nap alatt egyenesen a küzponti-statisztikai 
hivatalhoz lógják juttatni s melyet a statisz
tikai hivatal földolgoz. A törvény szigorúan 

Szerkesztői toenetek. 
Ellenpeticio. A fogadást ön nyerte meg. 

A petíció elten ugyanis az ide vonatkozó 
1899. évi XV. t. c. 25. és 84. §-ai szerint.ogy 
a képviselő és mindazok, akik ellen a petíció 
intézve van, valamint az úgynevezett válasz
tásvédők elleiikérríngt nyújthatnak be, amire 
nincs 30 napi határidő kikötve, — amint ezt 
az ön eÍlenfele,.állitotta1 — hanem benyújt
hatják azt bármikor, a tárgyalás napjáig, sőt 
a tárgyalás alkalmával ia, — Ami a részlet
kérdést illeti. — tudtunkkal — az ustffy-patl 
a számos adatban es ellenbizonyitékban bő
velkedő ellenkérvényt már augusztus hó kö
zepén benyújtja és a fentiek szerint azzal 
egyáltalában el nem késett és szeptember 
13-ig sem késne el. A további fogadására vo
natkozólag szintén csak nyerést jósolhatunk. 

Signorina. A bábeli nyelvzavart való
sággal életre keltő szép lapot köszönöm, — 
egyidejűleg viszonoztam azt Üdvözlel! 

Budagyöngye és exkocsis. Szászrégen 
a Brassó—Gyimesi vonaltól nem messze tan, 
— de Czelldömölk. igen. A névtelenség ho
mályát ezen tény és írás-vizsgálat szépen el
oszlatta. — P. r . l 

Eníant terrible. Pontos értesülésünk 
szerint Kallós Ede szobrász-művész mint a 
hódmezővásárhelyi Klein család tagja, 1860-ban 
született 

Nem közölhetők: Erdélyben. Í - Rej
télyek liete. — Most, amikor mindén virág 
nyílik. — A régi jó idők. 

Házvezetőnőnek ajánl
kozik jobb házból való 
nő, papi vagy urasági 
házhoz, ki ily minőség

ben már volt. 
Bővebbet a kiadóhivatal 



Meghívó. 
A Vönöczk községi Hl t elszö v 
augusztus 7 én d n 4 órakor 
a szövetkezet helyiségében 

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre a tagok az alap
szabályok 36. §-a értelmében 
meghivatnak. 

T á r | T : 

Igazgatósági tagok választása. 
Felügyeli bizottsági tagok vá
lasztása. 

-részér A—fogyasztási 
igazgatósági tagok választása. 
Netáni indítványok. 

i l igazgatósig. 

Meghívó. 
A Vönöczk községi Fogyasz-
táll Szövetkezet tekintettel a 
m. k. penzűgyigazgatóságnak 
leirata folytán a szövetkezet 
cég-jelzésére és annak alap
szabályai megállapítása végett 

aignsitu 7-én d. i . 5órakor 
tartandó 

KÖZGYŰLÉSRE 
tisztelettel meghivatnak. 

Vönöczk. 1910. július 24-én. 

ki Igazgatósig 

= Villamos erőre berendezett 
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Hirdetéseket jutányos 
(^ssaaaaHasMsaaaaaHMaaaHsaBHHH* 

áron felvesz a-^ 
KIADÓHIVATAL. 

asz ta los m ű h e l y , 8 

" s 
Tisztelettel értesijteni a nagyérdemű közönséget, hogy Ozell-

dömölkön. a Ferencz József-utcában levő 

asztalos műhelyemet 
villameróre berendezett gépekkel szereltem fel; miáltal képes vagyok 
megrendelőimet sokkal olcsóbban kiszolgálhatni. 

Elfogadok épület és butormunkákat, azonkívül az asztalos ipar 
keretébe vágó mindenféle munkát, melyet a legpontosabban, gyorsan 
es kifogástalanul teljesítek. Ugy helybeli, mint vidéki szaktársaim munkáikat villameróre 
berendezett műhelyemben előkészíthetik, ami_a msi, drági. munkabér 
mellett nagy megtakarítást jelent. 

, Teljes tisztelettel 

BERECZ LAJOS 
épület és bútorasztalos. 

s 

NÉMETH JLASZLO 
uri szabó divattermében 

készülnek remek kivitelben 
polgári-, papi- és egyenruhák 

jutányos áron. 
LEGDIVATOSABB SZÖVETMINTÁK. 
Czelldömölk, Kossuth Lajos-utcza. 

UJ-kávéházamat a legnagyobb kénye
lemmel, fénnyel berendeltem, azt Kávéház megnyitás, 

vasárnap este 8 órakor ünnepélyesen zenével megnyitom. 
Fötörekvésem Igen tisztelt vendégeimet állandóan a legkitűnőbb meleg és hideg italokkal kiszolgálni 

A kávéházat két ívlámpa és számos izsólámpa világitja. 
A melegebb napokon frissen készült fagylalt és jeges kávé, Jégbehütött italok. 

Sárközy Géza teljes zenekara játszik a megnyitáson. 
Tiszta, előzékeny kiszolgálás. Szives pártfogást kér, tisztelettel 

a. K E N E S E l D E Z 
az UJ-kávéház tulajdonosa. 

Nyomatott Dinkgreve Nándor >illanyeröre berendezett könyvnyomdájában Czelldömölk 


