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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
| vDinkgrere Nándor könyvnyomdája Celldömölki* 

ide intézeodök a szellemi részt illető közleménye, 
hirdetések és mindennemű pénzillctékek. 

Polgári iskola. 
A varosok "fejlődése hasonlatos a 

testek mechanikai értelemben vett moz
gásához. Ároknak az- erőknek a központ
jában, melyek O/.elldómölk község éle
tének mozgási folyamatát előidézik, ona 
a polgári iskola áll. Ez a kérdés van 
előtérben, ennek a megoldása képezi a 
polgárság legfőbb törekvését*.A polgári 
iskola a város közönségének legszemé 
lyibb, tehát legfontosabb érdekeivel áll 
kapcsolatban. A terv már régi, több mint 
egy évtizedre visszanyúló, de a terv 
megvalósítását követelő okok felismerése 
a maihoz fogható, szinte elemi erővel 
még ez ideig soha meg nem nyilatkozott. 

Az egységes erővel fellépő általá
nos követelés előtt hajolt meg a község 
képviselőtestülete, amikor ezt a kérdést 
a mindenek fölött megoldandók közé 
felvette. Az a bizottság, mely e célból 
már másfél évvé' ezelőtt ki lett küldve, 
országgyűlési képviselőnkkel az élen 
lllOSt végzi—azokat az- előmunkálatokat, 
amelyek az fl^y megoldásához szüksé
gesek. 

Az algimnázium tervéi a képviselő
testület elejtette és minden erejét a pol
gári műveltség elsajátítására alkalmas, 
ugy a helyi, mint a vidék érdekeit leg
inkább kielégítő polgári iskoláin P-kteti. 
A varos vezetőinek elhatározása es egy
séges erős akarata, a közönségnek áldo
zatot nem kimelö egyhangú kívánsága, 
valamint országgyűlési képviselőnknek 
ismert agilitása és az ügy iránt már 
eddig is lén) ékben megnyilatkozott 
érdeklődése biztosítékot nyújtanak arra, 
hogy a városunk életében ezúttal ész
lelhető általános és erős mozgalom si
kere, a czelldömölki polgári iskola felál
lítására el nem maradhat. 

Erősili a reményt es fokozza a 
siker iránt táplált hitei a szombathelyi 
kir. .tanfelügyelőség vezetőségének, Halász 
Ferenc, kir. tanácsos urnák az ügy 
iránti igazan lejkes és meleg érdeklő
dése. Ó, ki a minisztériumnak iskolai-
és tanügyi kérdésekben bizalmi szak

közege, regen felismerte ezt a félszeg 
helyzetet, mely egyébkén) fejlődő váro
sunk kulturális' előre haladását gátolja. 
A mozgalom első hírére eljött közibénk, 
hosy tájékozódjék és tájékoztasson. 

Folyó hó 15-én személyesen részt
vett az iskolai bizottság értekezletén és 
nagybecsű útbaigazításaival határozott 
irány I adott a mindenképen örvendetes 
mozgalomnak. A vezetése alatt lefolyt 
értekezlet, melyen jelen volt Ostffy 
Lajos országgyűlési képviselőnk is, meg
állapította azokat a feltételeket, amelyek 
az engedélyezésnél első sorban irány
adók. Kimondta az értekezlet, hogy a 
polgári iskolát állami jelleggel óhajtja 
felruháztatni. .Meg lett állapítva a már 
beszerzett adatokból, hogy az eleminél 
magasabb fokú iskolába járó ' helybeli 
es járásbeli növendékek száma a tör
vény által megkívánt számot jóval meg
haladja, a mivel az első feltétel, a be
népesítés kérdése a legkedvezőbb meg
oldást nyerte Kilátásba helyezte a bi
zottság a város legmesszebb menő, -a 
telek megszerzése es az épület felállítása 
es felszerelése által nyújtandó hozzá
járulást. Végül határozatba ment. hogy 
a még kiegészítésre váró adatok beszer
zése után a bizottság a kérvényt meg
szerkeszti és személyesen > leendő . be
in ujtás végett Ostffy Lajos képviselő 
untak átadja, aki erre azzal a nála 
megszokott készséggel vállalkozott, a 
melylyel kerületének érdekeit mindenkor 
képviselni és ellátni szokta. 

Miután a bizottság a tanfelügyelő 
és országgyűlési képviselő uraknak ön
zetlen fáradozásukért köszönetet mon
dott, az értekezlet véget ért és a bi
zottság külön megtekintette azokat a 
telkeket és épületeket, amelyek a fel* 
állítandó iskola céljaira kijelölve, illetve 
felajánlva lettek. "Megállapodás termé
szetesen nem jött létre, sőt nincs ki
zárva, hogy az iskola leendő elhelye
zése a ma számításba vett helyeken 
kivül, másutt lesz felállítva 

A társadalom 
a gyermekvédelemben. 

Semmiféle egyesület nem erősöd
hetik meg a társadalom erős támasza 
nélkül. A helyi társadalom emberbaráti 
tevékenysége a leggyakorlatibb gyermek
védelem. A gyermekvédelmi mozgalom
ban a társadalom még nagyon mostoha, 
sokan alig ismerik egyesületünk nemes 
működését. 

Sok az aratni való és kevés a 
munkás. Itt az idő, hogy toborozzuk 
össze a társadalom tényezőit. Aki ve
lünk nem gyűjt, az szétszórni segít 
bennünket. Minden gyermekvédelem egy
oldalú bureaukratismus a társadalom 
közremunkálása nélkül. A társadalom 
részvéte segíti elő a bő gyermekvédelmi 
aratást. 

Gyönyörű i elv a gyermekvédelem, 
de meg kell aAnajc- 'alkotni pillérjeit is 

v a lelkek tömóriresével, másként a finan-
| cirozása lehelellennek fog idővel bizo

nyulni. Eddig a társadalom főképpen 
csak a templomgyüjtés utján folyt be 
a*, gyermekvédelembe; néhány iskola 
rendezett ünnepséget javára. Az iskolai 
ünnepségeket legajlább 2 — 3 évenként 
az egész vonalon általánossá kellené 
tenni. 

Jótékony nőegyletek 3—4 évenkint 
szintén a gyermekvédelemre rendezze
nek jótékonysági ünnepséget vagy bazárt. 
Gyermekvédelmi bélyegekei kellene for-

. galomba hozni, az iskolába és üzletekbe 
! gyermekvédelmi perselyeket kifüggesz-
' leni. Megszívlelendő gyermekvédelmi 

akció az iskolás gyermekek népkony
hája. Lehetőleg minél több alkalmat 
kell megragadni, hogy a népakadémiá
kon a gyermekvédelemre tereljük a kö
zönség figyelmét. Az a szegény gyermek 
úgyis a társadalom bűneiért szenved. 
A kongregációkban szintén üdvös lenne 
évenként gyermekvédelmi napot tartani 

I s elsősorban kongreganista nőink van-
! nak hivatva, hogy nemes, fogékony 
(érzékükkel a gyermekvédelem organiz-
j musának a sziveket megszerezzék. 

A gyermek lelke az Istené, élete a 
hazáé és munkája a társadalomé. Amint 

-a-társacralom a saját lelkesedésébőT és 
áldozatkészségéből hoz erőt a gyermek
védelemnek, ha ahhoz kapcsolja saját 
erejét és szeretetét,, az elhagyott gyér-

. T„- . T>J 
mekek védelme biztosított lesz. 

K D. 



Versek. 
Irta: *. Ingó. 

•» ' x.. ; 
Húzódj csak hozzám közelebb. Ma fázom 
Fáradt vagyok. Még szólni is nehéz. 
A szemem ég. C<ak ma ne nézz beléje; 
Mert megtörik a fojtott könnyezés. 

Ha sötétebb tán még az alkony is künn. 
Vad szél sikong az ablaküvegen . . . 
Halld, mit dorombol?Sir_.sir,mint a lelkem; 
Pedig, jaj, én a csöndöt keresem . . 

Ma csavard le a lámpát félhomályra . . . 
És ma ne szólj, mert ugy fáj valami! 
Milyen tavasz? Te ma e hideg széltől 
Mind lehulnak a kertünk szirmai . . . 

Te sírsz ? Ne s í r j ! Ennem hagylak magadra: 
Tudom: te félsz az estétől nagyim . . . • 
Fogd meg a kezem félőn, hallgatóan, 
Mikor az est beles az ablakon. 

Valahol. 

Valahol mostan, tavaszvaraskor 
Hallgatagabbak lettek a csendek. 
Alkonyi árnyban az abláktáblán 
Futó szelek gyásznótákat vernek. 
Valahol mostan tavaszváráskor 
Valakit bántanak a nagy csendek . 

Valahol mostan, szirorabontáskrr . 
Hervadt levelek illata árad. 
Valaki fakult könyvek lapjáról 
Sze f i kt. az emlék-ibolyákat. 
Valahol mostan, szirombontáskor 
Régi tavaszok illata árad . . . . 

Valahol mostan, dalcsattnuásknr 
Fojtott sirások sóhaja éled. 
Kia szoba mélyén titokba,' busán 
Csöndben halódik egy álom-élet. 
Valahol mostan, dalcsalt igáskor 
Halottsirató, mely sóhaj éled . . . 

Dialóg. 

Nézze csak édes, milyen szép a IU itt 
Es, hogy virít már a' kökényi*.kor . . . ! 
A puha pázsit ugy hívogat bennünk : 
Pihenjünk kissé a kabálomon. 
Amíg mamája messze jár a réten 
S kis öccsének virágot tépeget; 
Addig mi — úgyis oly ritkán beszélünk — 
Mesélgetünk egymásnak szépeket. 
Hadd nézzek bele meleg kél szemébe, 
Hadd fonjam meg két puha kis kezét! 
Üljön le mellém I Ugy reszket a lelkem: 
E csönd, é láj óh Istenein be szép . . . ! 

No halja c-ak de bolondos kívánság: 
Olyan maga,, mint egy bohó diák I 
Hogy' kérhet ilyet, hisz ha meglátnának, 
Hogyan megszólna engem a világ . . . I 
Kinevetnének mind az ismerősök 
A maga furcsa ábrándja miatt. 
Az ilyen Bidermayer jelenet már 
Manapság — tudja — csöppétsem divat -
Lehet, hogy mama sem látná szívesen. 
Nekem sincs kedvem rá . . . . Meg azután 
Csak nem kívánja, hogy mind összegyűrjem 
Egy pár ábrándos szóért ujruhám 

' , Lapunkban ismételve i - adtunk hírt 
róla, hogy hazánk fővarosában, az Iparcsar
nokban nemzetközi vas- é< fémipari kiálh--
tást rendeznek. ' A kiállítás díszefnöke Hie-
ronymi Károly keieskeileltni miniszter volt, 
kinek váratlanul bekövetkezelt halála miatt a 
kiállítás megnyitását József kir. herceg hozzá
járulásával május 6-dikalól 11-dikére halasz
tották el. BSBBT - a í " alkalomból a R H 
szakreferense Ipari fejlőd 
értekezésben sok megszív 

sünkről tanulságos 
lm valót mond el, 

melyben arra a következésre jut, hogy nálunk 
ipar és őstermelés szemközt kerülnek egy 
áldatlan és végeláthlalatlan küzdelemben, 
pedig mindnyájunk közös érdeke azt paran
csolná, hogy ezek ne egymással szemben, 
hanem jelentőségük é j a szükségesség arányá
ban elfoglalván az őket külön külön megillető 
tért, együtt küzdjenek az ország műveltté és 
vagy<)há>ssa^étéTeTirXzütán így folytatja: Sőt 
mintha e magyar visszavonás szelleme in-m 
elégednek meg azzal, hogy az ország kereső 
társadalmát ket kotténara ossza, magában az 
ipari termelésben is tanúi lehetünk bizonyos 
nvghasonlásnak : a gyáripar, meg a kisipar 
fordulnak szembe egymással, mint féltékeuy 
elletiségek. 

A kor szelleme a gyáripari termelésnek 
kedvez s ennek tudható be, hogy a gyáripari 
munkásság létszáma 1898 tol l!»06-ig 232.000 
főről 371.000 főre sokasodott, a termelési 
többlet pedig a fönti decenium alatt például 
a vas es fémiparban t>3 százalékkal, a 
gépiparban pedig 44 százalékkal fokozódott. 
A kisipar ezzel szemben a föltűnő hanyatlás 
képét mutatja. 1890 és - 1900 'közt az öunálló 
kisiparosok száma 137.000-ről 127.000-re, 
vagyis több mint hét százalékkal fogyott. A 
bennünket különösen érdeklő kisipari ágak 
közül a kovácsok száma a fönti időszakon 
belül 31.149 ről 29.8t>i-re fogyott, a lakatosok 
száma pedig Ü292 ről ölezernyolcvaura. 

Igy .torvad nálunk az apró fémiparosság 
csoportja, jóllehet Bálnak a nagyiparban éppen 
a gépipar prosperál legjobban. Ennek a tiszta 
haszna a legnagyobb, (átlagos osztaléka 12.7 
százalék), ez köti le a legnagyobb gyáripari 
tökét, (906-ban 184.743.000 kor.) és ez fog
lalkoztatja a legtöbb munkást (906-ban 1110 
gyártelepen 104.348,. A kisipar sorvadásának 
fö tényezője, hogy nem korszerű, képtelen a 
kollektív termelésre a munkamegosztás és 
tömegprodukció elve alapján berendezkedni. 
Ennek az eredménye, hogy a kisipar, egyre-
kevésbbé birja kiaknázni az emberi produkáló. 
erőt a nagyiparral szemben, a mit l.izonyit 
az. hogy a kisiparban foglalkozó sokkal több 
munkás kevesebbet bír pordukálhi, mint a 
nagyiparban foglalkoztatott kevesebb munkás. 
Ennek az eredménye aztáu, hogy mig a 
kisiparban egy munkás átlag 1400 korona 
értéket produkál évente, addig a nagyipari 
munkásra eső évi produkció fejenkénti átlagos 
értéke G500 korona. 

Ennek egészen természetszerű követ
kezménye, hogy a munkásság egyetemében 
nagy eltolódások mennek végbe a kisipar 
hátrányára. S"tijipanis vagy lemond függet
lenségéről, vagy lassankint proletárjaival együtt 
vagy kiiktatódik a nemzet gazdasági szerve
zetéből, vagy ithon marad és elégedetlensé
gének gőzével, expanziójával a meglevő ker
tek erőszakos - S / » t v e t é s é r » inrnk«fih 

Személyi hír. Halász Ferenc kir. taná
csos, tanleliigyeló; mull heten városunkban 
idözöti, mely alkalommal meglátogatta a rk. 
leanviskoiatr-OuiI a tapasztaltak felett meg
elégedését fejezte .ki. 

Dr. Ostify Lajos képviselő egy szo
bor leleplezésén. A székesfőváros műegye-

Tényének zászlóavatásán és József nádor szob
rának leleplezésen vármegyénk törvényható
ságát alispáni megbízás folytán dr. Ostffy 
Lajos országgyűlési képviselőnk képviselte, 
aki az aranykönyvbe az alábbi jelmondatot 
irta be: A teclniikai tudomány az egész 
vihiQ kincse, de annak minden jó eredmé
nye, nemzeti dicsőség. 

Szabadságolt járásorvos. Dr. Király 
János jarásorvos hat heti szabadságra távo
zott s ez idő alatt dr. Hettliéssy Elek orvos 
fogja helyettesíteni. 

Az nj szombathelyi püspök. Egyik 
lővárosi lap híradása szerint (fenntartással 
közöljük I az uj szombathelyi püspök Mikes 
János gróf székelyudvarhelyi plébános lesz, 
kinek kinevezése a legközelebbi napokban fog 
megtörténni. 

Tiszteletbeli jarásorvos. A vármegyei 
főispán dr. Hettliéssy Elek körorvo ; l tisztelet
beli járásorvossá nevezte ki. 

Eljegyzés. Németh Gyula kemenes-
magasi kántortanító jegyetváltott Pernesz 
Matild kisasszonnyal Ovosziban. 

Katnolikus tiltakozó gyűléseket fog
nak országszerte tartani, melyeket a kath. 
Népszövetség szervez. Május 38 án va-árnap, 
.Szombathelyen lesz uagyobbszabásu tiltakozó 
népgyűlés, iii-iyeu Polónyi Géza is megjele
nik, akit. a szombathelyiek küldöttséggel hív
nak meg. Szombathelyen beszédet mond még 
a Kalh. Népszövetség néhány vezető fé;6a. 

Taniték gyűlése. Mult számunkban 
megírtuk, hogy a kemenesaljai r. k. taniték 
e hó 13-án Czelldömölkön tartották tavaszi 
gyűlésüket 10 órakor templomba ment a 
tanítóság isleniliszteletre, onnan a kath. fiúis
kola emeleti termébe, hol Pálinkás Géza 
esperes felolvasást tartott korunk szociális 
törekvéseiről, majd Kovács Sándor körelnök 
raegnyilolta a gyűlést és felolvasott a tan
könyvek helyiéiül irányáról. Mindkét felolva
sást megéljenezték. Pap István kmihályfai 
tanító gyakorlati tanítást tartolt a- kamatszá
mítás köréből, mely hosszabb vitát provokált, 
végül is,jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak 
érte. Uj tagok felvétele-, a jövő gyűlésre 
előadók kijelölése- s több kisebb ügy elinté
zése után Bán János p'ébános látta szívesen 
lakásán a tanítókat, majd a Griff-be vonultak, 
ahol társasebéd vi It, m ly után a késő 
délutáni órákig elszórakoztak még, kedélyes 
beszélgetéssel ülve agyon a gyorsan suhanó 
időt 

A kórház kibővítése. A helybeli kór
ház fogyatékosságát főként az a "körülmény 
képezte, hogy a gondnok, ha szükség volt rá, 
csak keresés után volt található. A kórházi 
bizottság ezen a bajon ugy vél segíteni, ha 
ott gondnoki és szolgai lakást létesít Az 
építést tervezet már elkészült és a belügy
miniszternek bemutattatott. ki is azt jóvá
hagyta és 11312 K költseggel-el fogadta. M 
építkezés rövidesen kezdetét veszi. 

Visszaküldött a lapszabályok. A vár
megyei alispán több egyesület alapszabályát 
küldte vissza pótlás végett, nevezetesen az. 
ízsákfai gazdák-olvasóköréét, a kocsi fOzfdiÓ-
egyletél és a helybeli^.rth. izr.4útköz*égét "~ 
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Részvénytársaság Szombathelyen 
1911. június 1-én kezdi meg működését. 

Bocsa Izsákfán Ma van az a neveze
tes .bucsu, melyet a környék- s igy városunk 
kirándulói oly sokszor megkeresnek. Vadászi 

" f a l ottani vendéglős nagy apparátusi 
szült el vendégei fogadtatására s ha az idö 
kedvező lesz, kevés bor fog maradni piticé-
jében, nem is szólván csirkéi megfogyatkozá
sáról, melyek között már előre is irtóvadászat 
tartatott. 

Bisztritsány kérvénye. Lapunk mult 
heti számábzn megemlítettük, hogy Bisztritsány 

ladár volt egyházaskeszői jegyző fejebbezést 
nyújtott be az ellen, mert helyét, minthogy 
ügye még folyamatban van, betöltötték. A 
megye törvényhatósági bizottsága Bisztritsány 
felebbe7ő kérvényét elutasította.. 

Hymen. Szendrey Géza helybeli máv. 
segedmozdonyvezelö I. hó 27-,én tartja egybe
kelését Erőss Ida kisasszonnyal, Eröss Sándor 
nyug. máv. szivattyukezelő leányával a dö-
mölki ev templomban. 

.Elgázolta a vonat. A szerda esti gyors
vonat OstfTyasszonyfa határában egy kis ci
gány gyermeket gázolt agyon. A leány-gyermek 
Kolompár Peti simonyi cigányé volt, aki 
te.-trereivel a vágány melletti dombon ját
szadozott, de legurult a sínek közé s az éppen 
arra robogó vas-szörnyeteg elütötte. 

KozgÓBZinháZ. A vásártéren niűdödö 
mozito—zinhaz vállalatra a mult hét elején 
kedvező idő járt, ellenben annak végén az 
eső-, szeles időjárás sokakat visszatartott a 
muzi látogatásától Épen ilyen sikertelen est 
volt a pénteki is, amelynek bevétele' — tud
valevő — a létesítendő japán-park céljaira 
fordíttatott. A vállalat bemutatandó szebbnél-
szebb kepeit a közönség ügyeimébe ajánljuk. 

Uj takarékpénztár. Sznmbaihel. en meg
alakult a \<ir\neyyei Központi Takarékpénz
túr, melynek választmányába járásunkból 
ketten választattak be. u. m 
osi líyasszoiiyfai földbirtokos 
György Jáim-házáról. 

Unnkáshizak. .lírásunkban mindössze 
három községben építenek egyelőre munkás
házakat. Alsóságon 26, Kemenesszeiit marton -
ban 14 és Dukán 18 ilyen munka.-haz épül. 

Mulatság. A yöuöcki Ónk, tűzoltó-egylet 
f. hó 25-en felszerelései gyarapítására nyári 
táocvlgalmal rendez. Kezdete délután 3 óra
kor lesz. Belépődíj személyenként 80 fillér, 
családonként I K 60 fill. 

Uibán van a kétéves katonai szolgá
lat. Az ujyvderőreform szerint — mely c-ak 
június hó vénén kerül a Haz asztalara — a 
szolgálati idö ezután is 12 ev marad. Három 
ev.cs. szolgálati idő lesz a lovasságnál, a lovas 
tüzérségnél, a haditengerészetnél pedig négy 
évig szolgálnak a katonák. A hadseregnél és 
honvédségnél is rendszeresített altiszti állo
mánynak megfelelően a legénység a kétéves 
szolgálati idő után á harmadik évre is visz-
szataitható. Ezentúl a közös hadseregből az 
ott megszabott szolgálat teljes ideje után sen
kit se helyeznek a honvédséghez. A fegyver-
gyakn.lal azok számára, akik két évig szol
gálnak 14 h-f", egy egy f.tyvergyakor'al 28 
napig-' tart ••• -, • • • — . 

Életunt cipészlegeny. Kozári József 
19 éves foglalkozás nélküli tényöi illetőségű 
cipészlegény Czelldömölkön a Gayer-fele bolt-

I l m n 0 n g v i | k " s s á g i kisérletet követett el. Állást 
• keresni jött Czelldömölkre, de nem talált. Volt 

6 koronája, azt elmulatta, majd bement a 
Gayer-léle vaskereskedésbe, hol e»y forgó
pisztolyt kért s egy észrevétlen pillanatban 
egy töltényt tett a pisztolyba s magára lőtt. 
Állapota nem súlyos. Tettének okául életunt
ságot emlegetett. 

Zsebmetszök a vásárbán. Az országos 
vásárok megtartásának helyét és idejét éppen 
ugy figyeleméi szokták kisérni a zsebtolvajuk 
és a cigányok, mint az eladni és venni 
szándékozó közönség, mert a tumultus legal
kalmasabb bázisa műveleteiknek. A ktddi 
vásáron is volt -"Szerencsénk ilyen jeles férfi
akhoz, kik közül egy hurokra is került de a 
többi idejekorán megugrott, természetesen 
akkor, midőn már jól végeztek dolgukat 
Krausz S. Lipót nagydémij Horn Gyula zala
egerszegi és Spielmann G£za vaszari illetőségű 
zsebmetszök voltak azok, akik az úgynevezett 
tárcadobás és tárcatalálás módszerével foszlot
tak ki többeket. Nagy János kemeuespálfai 
birolól 1180 koronát. Karikás Sándor oslfTy-
asszonyfai lakostól pedig 330 koronát szedtek 
el. Spielmant a csendőrség elfogta, társai pedig 
ismeretlen helyen örülnek a czelldömölki jó 
vásárnak." « W 

Törvényhatósági élet. Szombathelyen 
mult hétfőn tartotta meg Vasvármegye tava
szi közgyűlését, amelyen Békássy István f«T-
i*pán elnökölt — A lóispán megemlékezett 
Hieronymi Károly kereskedelmi miniszter, 
Károlyi Antal egykori alispán, Szegedy György 
kamarás és Försler Oltó volt képviselő el
hunytáról. Utána Ernuszt Kelemen mondott 
remek gyászbeszédet Hieronymi Károlyról. A 
közgyűlés kimondta, hogy a vármegyei alkal
mazottak és jegyzők ayermekei szamára kö
zépiskolai internátust létesít, amely már az 
ősszel megnyílik. Elfogadták > községi és kör-
orvosi laká.-berekről és a jegyzők szabadság
idejéről szóló statútumokat, valamint 30 
mnnkásház építéséről szóló alispáni javasO 
latot is. 

Vármegyénk internátnsa, melyben a 
vármegyei községi és körjegyzők, valamint az 
alkalmazottak tanuló nyermekei nyernek el
helyezést, mint más helyen már említettük, 
szept 1 én ni.;r megnyílik Szombathelyen. 
Az internátus vezetőségének tagjai: az alispán 
mint elnök, egy vármegyei aljegyző, Bezerédj 
István ilr., Borsits Béla dr. és Kárpáti Kele
men prein. kanonok, fflginm. igazgató. 

ELADÓ MOZI. 
A v ár o snnkb an időző Vitograí-
inozgószinház egy nagyobb 
üzlet átvétele folytán eladó, 
esetleg bérbeadó. Ugy az el
adási, mint a bérbeadási ára 
igen jutányos. Esetleg részlet-
íizeiésre is megszerezhető. 

Czencz Gyula 
és Jaszovszky 

— — • e g o r ö t i t é l . A kereskedelmi miniszter 
Ullein Józsefnek a soproni kereskedelmi és 
iparkamara elnökévé, Spiegel - Szigfridnek és 
Halvax Frigyesnek ugyanazon kamara alél-
nőkévé történt megválasztását megerősítette. 

Pályázat internátusba való felvételre 
A Dmke makói diákotthonába az 1911—1.912. 
iskolai évre 160 gimnáziumi, esetleg elemi 
iskolai tanuló vétetik fel. Az ellátási dij havi 
36, beiratási-, orvosi-, butorhasználati dij évi 
40 korona. A felvételt kérő bélyegtelan fo
lyamodványok iskolai, születési és I . osztálya 
tanulóknál ujraoltasi bizonyítvánnyal felsze
relve 1911. év július 10. napjáig adandók be 
a Dmke. makói diákotthonának felügyelő bi
zottságánál. — Részletes prospektussal kívá
natra készséggel szolgál a diákdtthon igazga
tósága M.ikon. 

Behozzák a gyermektelenek adóját 
Illetékes körökben már sokszor felmerült az 
agglegények megadóztatásának terve, mely 
némiképen kiegyenlítené azt az igazságtalan
ságot, ami a könnyű és vidám agglegénység 
és a gondteljes családapaság terhei közt mu
tatkozik. Lukács László pénzügyminiszter most 
praktikus módon próbálja megvalósítani ezt 
a régi eszmét Egy tervezeten dolgoznak a 
minisztériumban, mely nemcsak az agglegé
nyekel, de a vén hajadonokat, sőt az Ozve" 
gyeket is, szóval, akiknek nincs gyermekük, 
gyermektelenség! adóval sújtaná. A terv elég 
praktikus, csak az nem igazságos benne, hogy 
a szegény agg" kisasszonyokat is meg akarja 
adóztatni, mikor azok olyan szívesei] menné
nek férjhez és teljesítenék honleányi hivatá
sukat, csak volna aki — megkérné őket. Jó 
lenne, ha a miniszter az uj adó életbelépte
tésével kapcsolatban egy házasságközvetitó 
hivatalt is állítana fel s a gyermektelenségi 
adot szegény leányok kiházasitására fordítaná. 

Gyümölcshulladékok, t ö b b szereocsét-
! lenség történt már abból az okból, hogy so-
; k«n (nem csak gyermekek, hafiem felnőnek 
| is) a gyümölcshulladékokat, narancshéjakat, 
j nyáron gyümölcsmagvakat, dinnyehéjat,ősszel 
| különféle gyümölcshulladékot az utcákon el-
I dobálják, a járó-kelők azokban elcsúsznak és 
; kész. a veszedelem. Figyelmeztetjük . erre a 
j városi elöljáróságot, hogy a rendőröket szigo-
I ruan utasítsa, néznének körül és jelentsék fel 
' azokat, akik meggondolatlanul veszélyezlelik 
j polgártársaik testi ép.-e él. A közön-ég pedig 
i legyen segítségére a rendőrségnek még pedig 
, olyképpen, hogy amennyiben meglátna vala-
l kii , ki az ilyen hulladékot az utcán eldobja, 
\ adja át az illetőt a rendőrnek, vaey jelentse 
j föl az elüljaróságnak, amelytől meg mi ké

rünk e tekintetben több erélyt 
A diáksapkák alkonya. Nálunk min

dent szeretnek utánozni, kivált ami a divatot 
illeti. Különösen a fővárosban és nyáron a 
fürdőhelyeken. Csak menjen valaki például a 
Balaton mellé Siófokra: elszörnyüködik a j ó -
izlésü magyar ember, hogy milyen pojáca-
gyerekek lótnak-futuak ott, meg hogy milyen 
frizurákat és toalettokat viselnek a hölgyek! 
Budapesten az. orosz diáksapkákat kapták föl 
a tanulók, de most félredobják, csak egy pár 
suszterinas leszi fejére a maskara fejfödőt, 
bizonyára juzból. 

Hagykinlzaan njnrn kifli, mwr t^ i a tw*-
á péksztrájk. A májszterok most maguk dol
goznak és sOtnek annyit, a mennyit tudnak, 
de csak .mindennapi kenyeret«, — \ -

http://ev.cs
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nagy zivatar zúdult roppant széllel, amely 
itt-ott némi kárt is okozott. Szerencsére csak 
fél óráig tartott, mire a levágó is lehűlt. 

Felvétel a pápai ref. leánynevelő-
intézetbe. A pápai ref. leánynevelő-intézet 
(polgári leányiskola és tanítónőképző) inler-

* ' - nátasábaa juniu» uó_25óg kelLfelvéteJérl fo
lyamodni. Az mlernátusi ellátási dij 600. K, 
félkedvezményes d'j 500 K, kedvezményes dij 
450 K. mely utóbbi helyek ref. vallású, sze-
Rénysorsu, jómagaviselelü és szorgalmas nö
vendékek, elsősorban a dunántúli egyház-
kerfpetbeli lelkész- és tanító leányok számára 
vaonak fenntartva. Jeles előraenelelU tanulók 
landijelengedésben és kü'önböző ösztön-, il'etve 
jutalomdijakban részesü'heltiek. Első alkalom
mal történő jelentkezésnél a felvételi kérvény
hez csatolandók: 1. szű'elési, 2. ujraoltási, 3. 
polgáriskolai felvételért folyamodóknál négy 
elemi, t "'tónőképzöbe folyamodóknál négy 
polgári vagy felsőbb leányiskolái osztály el
végzését igazoló bizonyítvány, 4. tanítónőkén-

>be pá'yázóknál ezenkívül a lelki és testi 
épséget igazoló bizonyítvány. A kérvények a 

• • -- l ik - és.- tek. főiskolai igazgató-taiácshoz inté-
zendők s az intézet igazgatóságához Pápára 
küldendők. 

Megfelelt. A koronázás után a mi, 
akkor még Salai királyunk szétnézett hazánk-' 
ban. Egyik vidéki paraszt városban valahol 
az alföldön, föltűnt a fölséges urnák, hogy 
kevés a zsandár. "Meg is kérdezte a hivatalos 
küldöttség vezetőjét, mi az oka annak? 

— Hja! fölséges uram, —; felelte az, — . 
volt itt több is, de azokat már agyonverték. 

Kimutatás Vasvármegye ama községei-
,.V, amelyékben a 16260/910. számú alispáni 
rendelet folytán az öokétea tüzoltótestületek 
létszámának kiegészítése céljából a községi 
tüzotasra kötelezettek sorából pótt-sapat szer
vezése elrendeltetett: I . Szombathelyi járásban: 
Pornóapáti, Alsóbeled, Felsőbeled, Kólóm, 
Csojke, Magyarkeresztes, Némelkeresztes, Alsó
ha tá r , Felsőcsatár, Nagygencs, Narai, Dozmal, j 
Torony. — Összejen 13 községben.II. Kőszegi | 
járásban : Győngyösfö, Hosszusreg, Letér. --^J 
Összesen 3 községben. I I I . Felsőőri járásban: 
Árokszállás, Lapincsiijtelek. Buglócz, Határlö, j 
S'ainnakujlelep. — Összesen 5 községben. I 
IV. Némeiujvari járásban: Borosgődör, Né j 
metcsencs. Tobaly. Pusztaszeutmihály, Ráburt, j 
Soskutfal ltányacska. Néme'.szentgrot. — l 
Összeen 8 községb-n. V. Szentgotthárdi ja- j 
rxban : AlsószölnŐk, Szeutgotthánl, Kerka-- ' 
..ipoina, Űriszentpeier. S nyeház i , Kercza, 

Kotormány, Orhajanháza. — Összesen nyolc j 
kíVzségben. VI.- Muraszombati- járásban: Fe- I 
trnclak. Összesen 1 községben. VII.-Körmendi I 
J:'.rásban : Körmend. Szöcze, — Összesen ket 
községben, VIII Vasvari j á r á s b a n : 0. .IX. 4 

S írva.'i járásban : Sárvár. VásároMtti-ke, Iván- i 
e.erszeg, Répczelak,Csánig. Xic/.k. — Összesen • 
t> községben. X. Czelldőmölki járásban : '. 
l-^yházaskesző. Várkesző, Keinenesszentpéter. j 
— Összesen 3 községben. Az egész várme- | 

•ben összesen 49 községben. i 

A minisztereinúkne protekciója. Khuen I 
Héjérváry Károly ininiszerelnök a húsvéti 
ünnepeket hédervári birtokári tö tölte el csa
ládjával. Ott történt meg ez a kedves kis 
apróság. Matavovszky Béla királyi tanácsos, 

• aki Héderváryékna* igen kedves emberük, 
látogatást tett a hédervári kastélyban húsvét 
vasárnapján. A miniszterelnOkékJlalavovszkyt 
kitüntető figyelemmel és barátsággál fogadták 
s különösen a kegyelmes 'asszony öifllt a 
látogatásnak. Melegen érdeklődött nála a vár
megye kulturális ügyei iránt s minden kér 
•le-ben nagy tájékozottságot árult el. Szere
tettel beszélt a kultúra fokozatos fejlődéséről 
s kifejezete azt az óhajtá-,át, hogy a héderváii 
iskolában a leánygyermekek oktatására szivr-
s-.i látna egy olyan tanítónőt, aki a paraszt-

á, muukár.a is 
mfc-fejai^*l 

megkönnyTtsik a'"cSSfadi élét 'gnmrjSfc" 
tanfelügyelő készséggel fölajánlotta, hogy a 
kultuszminiszterhez előterjesztést fog tenm 
egy tanítónői állás szervezésére. A kegyelmes 
asszony örveudve köszönte meg a tanfelügyelő 
készségét s igy szólt: 

— Kérem kedves tanfelügyelő ur, a maga 
támogatását — 

— Bocsánatot kérek, kegyelmes asszo
nyom, — jegyezte meg a tanfelügyelő — de 
nekem kell excellenciádtól támogatást kérnem. 

A grólné arra ^ a o ^ o j i y ^ J " . " 1 ? ! ' ' ' 1 , 
lérjére és így szólt: 

—' Hát j ó ; megpróbálom kapacitálni a 
miniszterelnököt, hogy protegálja. ügyünket a 
kultuszminiszternél. 

A miniszterelnök erre az aposztrofálásra 
komoly, hivatalos arcot öltött és diplomati
kusan kertelni kezdett. 

— Nó nem tudom! — monta óvatosan. 
— Meg lehet próbálni . . -,-MajJ m e í l á , J u k ' 
hogy lehetünk-e valamit ai Jflpíen. 

Már most igazán kíváncsiak vagyunk rá, 
hogy sikerülni fog-e vájjon azt a hédervári 
kézimurrkatanitóhőt kineveztetni?— 

Különös ismertető jel. Beállít az atyafi 
a rendőrségre. 

— Tesuram, nagy a panaszom. 
— Mi az, öreg? 
— Hát megszökött a feleségem. 
— Hát aztán mit akar? 
— Megkövetem ássan, hozassák haza! 
— Mondja el, milyen volt az asszony!? 
— Milyen? Olyan alacsony, zömök, 

aztán sárgás réklije volt. 
— Valami különös ismertető jele nem 

volt? 
— De bizony vót: igen szerette a 

krumplilevest. 

hogy lehetőleg összpontosítsa szükségleteinek 
benerzését egy cégnél, mely ezuton vééi 

érdekelt legjobban. 
E L Ő N Y E I : 

1. Meni kell ismeretlen cégekhez fordulnia. 
2 Nem leszoek szétágazó kötelezettségei. 
3. -Alis 'dó összeköttetésnél pontot és reális 

k:r..:u'g:il.i>: biztosit magánál,. 
4. Állandó összeköttetése mindig vigyázni log 

önt vevőjének megtartani. 
Saját érdeke, hogy csak ismert, előkelő eéget 

tiszteljen meg bizalmával. 
: A l I r é c W ^ ^ o t t w t a B t B i 4 t r to t far" 

Elek és Társa. r.-t. 
Budapest, IV. Károly-körut 10. szám. 
Kaphatók kényelmei havi lefizetésre, állandó 

összeköttetésnél folyószámlára i s : 
i . A magyar és. német irodalom összes termé
kei g. út-pek. 3. Bőröndök és börundáruk. \ 
Férfi Jehérnemüeí. 5. Látcsövek. 6. Fénykép
készülékek, felszere létek. 7 Vadászfegyverek, 
pisztolyok, flóbertek c, Chinaez isláruk. 9. Csillár-
és petróleumlámpák. 10. Rézbulorok. 11. Szőnye

gek. 12. Mindunnemú hangszer.—-J—^-
Fenti 12 osztályunk összes cikkei elsőrangú mi* 
nóségüek és minden osztály cikkeiről külön ki
merítő árjegyzékkel rendelkezünk és a kivánt 

árjegyzéket ingyen és bérmentve küldj k. 
Elvünk: Vevőkörünk megtartása, pontos kiszol-

gál->B, méltányolj árak révén. 
Minden felvilágosítással szívesen szolgálunk. 

Szerkesztői üzenetek. 
Sch. E. Atsólendva. Ön igazán sokat 

kivan tőlünk. A lant is csak hangszer, m i n t 
a zongora, de ugy vagyunk vele. Imgy a 
leglóbbször szivesebben vennők , ha nem 
k< llene hallani. Ajánljuk tehát, hogy ezt a 
költőnek való in-trumenlumot tegye le s 
inkább prózában irja Pteg érzelmeit és privát 
leyé'hefl küldje el rendelteted he lyére . T"ssélr 
elhinni, többre megy vele. Önnek has/nalunk 
elsősorban is vele. Iia nem tesszük kö ' zé . 

S. Gdhor I. Mi már foglalkoztunk vele. 
Ugy látszik, elkerülte figyelmei. 

Rábamenti kis leány. Ilyen fiatal kor
ban meg nem szabad önnek szerelmes-ver
seket irni. Leghelyesebben teszi ha a lecke-
tanuHssal foglalkozik.". 

Keveset használt ven

déglői tűzhely 

o l c s ó n e l a d ó . 
Bővebbet a 

kiadóhivatalban. 

aaaaaaaansKaaaHaa 

gyógy és üditöviz. 
A szénsavas ásványvizek 

K I R Á L Y A ! 
Angolkór es vérszegénység ellen pá
ratlan gyógyszer. Mint üdítő és hüsitő 
ital a legelső minden vizek Jsözött.' 

K a p h a t ó : GAYER GYULA utóda 
C Z E L L D Ö M Ö L K . 

Eladó 
ardent 6 éves vöröses deres 

fedező mén 
kiváló szép ntódpk vannak ntá a 

(170. cm. magas) 

Bővebb értesítés nyerhető a 
kiadóhivatalban. 

B 
E 
B 
B 
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u 
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„H-i-l-tT** fapa inegenre'dte! Hisz valódi 
JAKOBI-féle Anünlcotin-cigariltahuveiyrk fa

dobozokban! — 
Vigyázzon! Csakis a »JACOBI« jelzéssel v s M ü 

0 
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m. kir. allamvasuti örás- es ékszerész 

P á p a . 

Azonnal kiadó egy 

különbejáratn utcai 

b ú t o r o z o t t s z o b a 

Nagy Pál férfiszabó házában 
Czelldömölk, Ferenc József-utca 

Az a 
h ö l g y 

aki az egészséges bőrápo
lással I I T " » Ü Í , főkép a pat
tanásokat elt ntetnr, tOTibbá 
fehér itrcszint és puha bőrt 

szerezni óhajt, caak 
Steckenpferd-liliointej-

szippannal 
(védjegy: vesszőparipa) 

mossa niitgát. -
Gyár: Bergminn k Co. 

Tetschen a E. 
Darabja 80 rillérért kapható 
gyógytár, drogéria és illat

szer-üzletben. 

F I X F I Z E T É S 
és magas jutalék melleit alkalmazunk 
vidéki ü g y n ö k ö k e t sorsjegyek részlet
fizetésre való e l adásához . Havonkén t 
e l é rhe tő jövede lem 300—600 korona. 

Hecht Bankház Részvénytársaság 
Bndtpent, VI., Ferenciek-tere S. 

(130/1911. 

Árlejtési hirdetmény. 
KeuiHoesruihályfa knzseg köztemetőjé

ben létesítendő hullaház építési munkála
taira 1097 kur 81 fillér kikiáltási ár mellett 

nyilvános árlejtést 
hirdetünk és azt 1911- jnnius 11 en délután 
3 árakor Kemenesmihályia községházánál 
fogjuk megtartani. 

Erről az érdeklődőket azzal értesítjük, 
hogy az építkezés legkésőbb lolyó évi aug. 
végéig befejezendő. Az építkezési összeg csak 
az építés befejezte és az épület átvétele után 
8 nap alatt fog egy összegben kifizettetni, 
mégis, hogy a terv és részletes költségvetés 
a czelldömölk vidéki körjegyzői hivatalban a 
hivatalos órák alatt betekinthető. 

. Kemenesmihályia, 1911. május 10. 

Sokeray Elek Kovács Sándor 

SzálüL j i legelőnyösebb feltételek mellett bámulatos olcsó 

áron mindennemű arany-, ezüst- és é k w z e r - a r n t , 

valamint fali- és z s e b ó r á t I t a l . Minden óra, mely 

nálam vásároltatik, másodpercnyi pontossággal sza

bályozva van. — Óriási készlet ezüst evókés/.letekben, 

amelyek szigorúan a napi árfolyam szerint lesznek eladva. 

Árajánlattal és választékkal a legn. készséggel szolgálok 

i l e t f i z e t é s r e i s ! 

N A G Y F A L 
c z e l l d ö m ö l k i f é r f i - d i v a t t e r m e 

Hollósy-tér, az apátsági székházban 

A budapesti szabászat i tanfolyamon elsajátított l egú jabb szabás 
szerint készülnek a legkényesebb igényeknek is megfelelő 

uri, papi, sport és egyenruhák 
j u t á n y o s á rakon . 

A diviitterem mellett a t. közönség kényelmére 

szövetraktár áll rendelkezésre. 
hol is a legdivatosabb, j ó minőségű szövetek idény szerint 

nagy választékban beszerezhetők. 

Kondor József ésSchüts Gyula 

sirköraktára 
Czelldömölk, a Kossuth Lajos-utcában 

Ugy egyszerű, yala-
mint modern, művészi 
kivitelű síremlékek-

ben nagy válaszfék: 
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Első bálatonmelléki 
vegyiisztitő és 

mü-ruhafestö intézet. 
Vegyileg tisztit férfi, női és | 3 
gyermekruhákal és mindenféle g 

kivitelben, felelősség terhe mel
lett, jutányos árakért. Továbbá 
fest minden színben tetszés 
szerint, minla után egészben Q 
kosztümöket minden sze|jel- Q 
fejtés nélkül, selyem blúzokat, Q 
szövet ruhákat, gyász esetekr Q 

B ben soron kivül feslek 48 óra Q 
]J alatt szép feketére E 

a M 

gj Pontos kiszolgálás! g 

3 Szives megbízást kér Q 

Kapcsándy György 
vegytisztito és mu-ruhafestö 

Keszthely, Kisfalndy-ntca 4. 

1 A VASMEGYEI 

Takarékpénztár 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

ÁRUOSZTÁLYA 
SZOMBATHELY. 

Aján' : Mindennemű mexőgaz 
das. j i es ipari géi i-ke-., malom-
berendezéseket, b e n z i n - és 
nyersolajnoiorok-i, est-p tó
gép-garnitúrákat, gép - és 
nyersolajat, n űszabi cikkeket, 
zsak. ponyva és kötél árukat, 
mindennemű mfitrányát kar-
tellen klvbl, vetőmagra kai, 
erótakarmanv feli kei. belföldi 
és porosa kös ienet , kovács-
szenet,- meszet és czementet, 
MUolto-felszereléseket _rfb. stb. _ 

Mérsékelt árak! 
Méltányos fizetési feltételek) 

Központi iroda: Kőszegi n 2. 

Raktár: Széli Kálmán n 25. 

Árajánlattal es költségvetéssel 

díjmentesen ssolgálnnk. 

l i i v t i sU t • l i l e a Hzségben kerssSat. 

m 

,A köztudatba ment át", hogy csakis 
Kálla i LajOS motorgyára 

Fontos figyelmeztetés 

Budapest, VI . Gyár-ntca 28. 
szállítja t e l j e s jótifclI á s me l l e t t 
a lenlrnevesebb motorcsépló készleteket. 

Z A L L AI LAJOS Mnjérei motorgyár* mm té
vesztendő össze mi» KÁLLAI ásva céaget. 

KOVALD PÉTER ÉS F I A 
cs. és kir. szab. kelme- és szőrmefestő, vegytisztito és gö mosó-gyár 

- BUDAPEST, VII., SZÖVETSÉG-UTCA 37. SZÁM. 
•Megbízói kényelmet szem előtt tartva elhatarnztajtrhogy minden tekintélyes 
vtdéki váro«bán képviseletet létesít és ezátal modul nyújt a nagyérdemű kö
zönségnek arra. hogy céiét — a csomagolás és postaköltségek mellőzésé

vel — közvetlenül felkereshesse. 

CzelIdomúikon Német Márkus 
vette át a képviseletet es a gyár rendes áraiban vállalja az uri-, női- és gyer
meköltönyök, disznó es l-uiors/a'He'.ek, függönyök, kézimunkák,szőnyegek.csipke-

és vegáru!;, szőrinek stbiek vegytiszlitását es festését. 
Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérneműéi: mosását is. 

A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és minden
kor méltányos arairól, szins. j-inoiilalába és figyelmébe ajánlja a képviseletet 
es számos megbízatás! kér a 

Kováid Péter és fia cég 

3 § ; 
El 

£ i 
W ! 

E-i! 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE! 
Mint épites, vállalkozó, működésemet Sárvár és 

vidékére kiterjeszteni óhajtván, e célból SARX ÁROIT 

(VillanyHep-utcában) egy képesített építőmester 

közreműködésév^ -

m ű s z a k i irodát 
nyitottam. 

Vállalkozom az építésnek terén előforduló min

dennemű munkákra szolid kivitelben, Jntányos árak 

és kedvező fizetési feltételekkel. 

Kiváló tisztelettel: 

Günsberger J . Jenő 
építési vállalkozó. 
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la- és cstélep : Keményegerstegen, 

Nyomatott Uinkgreve Jíándor villanyüzemü könyvnyomdájában, Celldömölkön. 


