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Pünkösd. 
Irts: Gánpir Imre. 

A megváltó föltámadt, égbe szállá . 
S megérkezett a pünkösd szép hajnala, 
Még fájt a Jónak zord, kinos halála, 
Sajgott a Tálas, bár dicső vala. ^ 
És az apostolok együtt ölének, 
Immár a vándor útra készülének, 
Melyen dijuk lesz martir-korona, 
De fönn, — Orék örök fénynek hona. 

Agyokban égtek már a fényes eszmék. 
De szivük mélyén a bánat honolt: 
Az égbe szállót, oh, miként felednék, 
Hát atyjnk, mesterük híjába volt ? 
De szólni vágynak, igy esdvén imában : 
• Szent lelkedet epedjük-e híjában t \ 
Te küldj erőnkre fényes égi jelt, 
Eszménk legyen fenkolt, szavunk emelt I 

S megszólal a magasság csodanyelvén, 
Mert már cikáznak zord villámai, 
Zengett az ég s a vészek szárnyra kelvén, 
Mozdnlnak a folyók hullámai. 

Tűzuyelvek szállnak az örök magasból, 
Az Dr tolmácsi, fonva sugarakból . . . 
Ámulat . . . A jel hova, merre megy ? 
S tizenkettő fölött megáll egy-egy. 

A vesz elOlt, da szárnyra kél az eszme, 
Beszélnek Pétar s az apostolok! 
Sok ezreket tanitnak szeretetre, 
FelkOlük az alvó bűnbánatot' 
Mindenki nyelvét visszhangozza ajkuk, 
Mindenki szive csüng ihletve rajtuk.. 
Szavuk ragyog s repül mint napsugár, 
Népmilliót, száz országot bejár! 

Jövel Szentlélek! E kor, ima varja, 
Hogy szálld meg a népek vezéreit; 
Tanítsd Igére, hogy lelkünk bejárja 
S méltók legyünk az Dr kegyére itt! 
Nélküled olyan szomo.u az ünnep, 
Jövel Szentlélek, hivnak mindenUnnet 
Világod nemzetünk ihlesse mag. 
Hogy uj apostolok szülessenek' 

A gyermek. 
A kisdedgyermek a csatádnak, a 

.._ j társadalomnak a legküllöibb, legrokon
szenvesebb tagja. Ha a nyílt tereken, 
utcákon a dada kocsija gördül s ennek 
sátora alól egy teljes kis baba tekintete 
esik reánk, önkéntelenOI is megmozdul 
valami, szivünkben és érdeklődésünk, 
vonzalmunk, szeretetünk ellenállhatat-
V.iul a kicsiny emberi lény felé fordul. 

08 édesebb, mint a kicsiny ajknak 
szótalan beszéde; nincs bajosabb, mint 
kicsiny ajkának, szemeinek mosolygása, 
örömmel látjuk, hogy a kisdedek iránt 
való ilyetén érzés ma általános emberi 
vonás. 

Ez az érzés kétségtelenül emberi 
s az emberi természetben gyökerezik 
s Isten keze oltotta abba bele. A ke
reszténység előtti időkben azonban eltűnt 
az emberi szivekből. A pogányság, név-
szerint a kultúrával biró pogányság 
mindenütt kiirtotta azt. Látta az ember, 
hogy az állatvilágban a szülői szeretet 

A magyar költészet 
legújabb iránya. 

Irta: BARABÁS JÁHOS. 

Ha valaki ezelőtt 10—15 évvel egy kis 
népiéi hangú irodalmi értekezést ir és azt a 
cimet biggyeszti értekezése fölibe, nyugodt lé
lekkel mondhatom, hogy olvasóinak az akkori 
irodalom berkeiben járatosabb része vagy 
gyerekes nagyszólásnak minősiti ezt a kvali-
Bkálhatatlan merészséget, vagy gyengéd, fö
lényes- imiisolygássaiteazt-félre-olvasatlanul * 
fekete betOs lapot: áprilisi tréfa az egész!... 
Szinte hihetetlenül hangzik: Magyarországon 
megint aktuális a költészet. Sőt .ujabb 
irányú költészet. I 

A kis ifjú Magyarországon tehát meg
történt az a csoda, hogy a magyar Helikon 
20—25 évi gyászos pihenés után újra meg
zendült. Pedig irodalomtörténet-iróink a nagy 
Arany János halálával (1882.) milyen nyu
godt lélekkel zárták le a magyar költészet 
aktáit. Lezárták, lelakatolták, azzal a szent 
meggyőződéssel, hogy Petőfi és Arany után 
magyar költészet nincs és nem is lehet többé. 
A tartalom, thema, de meg az -alak, a nyelv
beli kifejezés tormája is, ngy látszott, hogy 

tökéletesen ki van már merítve. Dgyan ki
nek jutott volna eszébe, hogy annyi petőfies-
kedő meddő szárnypróbálgatása után akad 
még kiválóbb, eredetibb költő is?! Mikor 
Petőfi, a magyar líra legkitűnőbbje, maga 
volt a magyar géniusz megtestesülése, kinek 
dalaiban megvan minden, amit valaha a ma
gyar nép érzett és érezni fog! Petőfi learatott 
mindent: mindent, ami a magyar nép őszinte, 
puszta szemmel is egyszerre belátható róna-
leikén aranykalászba szökkent Akik utána 
mentek, csík a tarló fölött suhogtatták a 
kaszáikat, vagy legjobb esetben — marok-
szedők voltak. Szegény Szelestey László, aki 
itt a vasmegyei Draiujfaluban látta mag 
először a napvilágot, bizony nem csekély 
diszharmóniával szólaltatta meg a >Kemenesi 
cimbalmát. (1853); a -Falu pacsirtája, meg 
bizony-bizony alacsony szintájon csicsergett... 
Ilyen kis-sikerű utánzó volt a tObbi is: 
Lisznyai Kálmán, Zalár József, Székely Jó
zsef, Tóth Endre, satöbbi — az agy Tóth 
Kálmánt kivéve. 

Szerencsére a Petőfi-utánzás nem sok 
ideig, mindossza 10—15 évig tartott Agyon
verték az utánzókat Gyulai Pál kemény 

"kritikái. Aztán jöttek Szász Károly, Lévay 
József, Vajda János és a máig is nagyobb 

részt divatos költők: Kiss József, Szabolcska 
Mihály és a fiatal leányok manapság is ked
velt poétája, a budoár-illatu Farkas Imre. 

Eddig tart a Mázsák régi papjainak a 
fénykora. Hogy azonban ez a fénykor sokban 
hasonlít egy gyönyörűen kivilágított, tükrök
kel telerakott Ores kristálypalotához, azt 
könnyen magállapithatjuk. Szórták a fényt 
dúsan a gyönyört) lámpások, csillogtak-
villogtak a szivárváoyszóró-csillárok, de nem 
voh nézőközönség, mely gyönyörködött volna 
bennOk. Dgyan ki olvasctt a 90-es években 
verseket?! Ki adott pénzt.akkor verseskötetre* 
A költők részvétlen, érzéketlen szivekre talál
tak a magyar olvasóközönségben. 

As utóbbi hét-nyolc év alatt azonban 
nagyot fordult az idő kereke. Az irodalom 
lelkesebb pártolóinak fiatalabb része egyszer-
csak el kezdett beszélni — versekről. De 
milyen versekről? Olyanokról, amelyeket kö
zönséges halandó meg sem tud érteni. Majd 
mag mind sflrflbben kezdtek emlegetni agy 
eleddig a sötét ismeretlenség homályában 
rejtőzködő nevet: Ady Endre nevét 

• 
Régi dolog, hogy nincs nehezebb föl

adat, mint a saját korunknak akár politikai 
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az Isten nélkül é lő pogányság okozott, 
megfeledkezett a természetnek emez 
általános törvényeiről a a gyermeket 
tehernek tartotta és kiirtotta. Az indo
germán népek a Védák tanúsága sze
rint már igen fejlett kultúrával bírnak, 
törvények alatt éltek, földmiveléssel fog
lalkoztak; de a gyermekgyilkosság álta
lános szokás volt közöttük. Ennek nyo
mait látjuk a görögök Taigetoszában; 
a gyenge szervezetű gyermeknek alig 
megszületett teste annak szikláin ron
csolódott széjjel. Ennek nyomait látjuk 
a római apának azon jogában, hogy 
megszületett gyermekét, ha tetszését 
nem nyerte meg, egyszerűen kitette é s 
sorsára bizta. Ugyanezt látjuk ma is a 
vallástalanságban dekadens népeknél. A 
hindu Keletindiában tehernek tekinti-a 
leánygyermeket; s az évenkint meggyil
kolt csecsemők száma sok ezerre rug. 
Az északi vidékeken egész falvak van
nak, hol egyetlen leánygyermek sem 
található. Ugyanígy cselekszik a kínai is, 
ki fölösleges leánygyermekét egyszerűen 
kidobja! Mily kegyetlen örvénybe sülyed 
az emberi szív, ha Isten tudatával a 
lelkiismeret szavaié elhal,elnémul benne! 

Az ausztriáliai vad anya is megöli 
gyermekét, ha fehér embertől származik j 
az. Ennek indító oka azonban nem a 
kegyetlenség, hanem a gyűlölet a fehér 
ember iránt, ki őt hazájától, vadászte
rületétől s vadállataitól megfosztotta. 
Ezzel szemben sok vad nép igen nagy 

gyermekeik iránt szinte határtalan. De 
legszebb az a vonás , hogy az özve
gyekről — s árvákról — a törzs 
gondoskodik, ellátja őket sátorral, é le 
lemmel s minden szükségessel. Az életért 
való örökös küzdelemben é lő eszkimók
nál az örökbefogadás törvénye uralko
dik. Az elárvult kicsinyekeML&yeffpek-

gonosz «wy 3 , m* 

télen, vagy kevés gyermekű családok 
fogadják be s ugy tekintik őket, mint 
saját gyermekeiket. Ennek magyarázata 
abban van, hogy mind az indiánná, 
mind az eszkimó erősen val lásos lelkületű. 

Milyen képet nyújt a mai társada
lom ? Az Isten tudatát a rossz sajtó é s 
a sajtónak mozgató erői, a páholyok 
irtják az ember szivéből. A szemérmet 
sértő színpadi' darabok segitőkezek ebben 
a vészterhes munkában. A .vallástalan
ság terjed; ennek révén növekedik az 
erkölcstelenség. Ilyen erkölcsi fölfogások 
mellett a val lásos meggyőződést a po
gányság váltja fel. S pedig a kulturpo-
gányságnak összes következményeivel 
együtt. Igen sok nő a gyermeket még 
a házasságban is tehernek tekinti; é s 
nemcsak az egyke rendsternek hódol 
bűnösen és kegyetlenül, hanem még 
nagyobb kegyetlenséggel gyilkossá válik; 
magzatát időnek előtte s gyenge kisde
dét születése után megöli. Mindezt a köz
ismeretit szomorú tények bizonyítják! 

Szegény magzat, szegény c s e c s e m ő ! 
Akinek nem bűne, hogy él; kinek joga 
van az élethez, joga van Isten meg

szentelő kegye lmébe*! 

és hallgat!! Az anyának, az elesett 
anyának fölemelése, a gyermeknek meg
mentése a keresztény társadalom köte
lessége! A különböző gyermekvédő egye
sületek és patronázsok, melyek nem 
állnak valláserkölcsi alapon, nem képe
sek eredményesen működni . Mert az 
egész modern gyermekvédelemnek, épen 

m í ö r n á p i a n V T r ^ 
talanságban van gyökere. Ennek csak 
egy gyógyító szere van: az Isten, a 
vallás, a lelkiismeret! Nemzetemnek 
bölcséi , vezető férfiai! adjátok vissza a 
vallást a népnek, hogy az isteni félelem 
legyen lelkének alaphangja, amelyből a 
tiszta erkölcsnek virága hajt ki. 

Ameddig a sajtó, az irodalom a 
legalantasabb szenvedélyeket szolgálja; 
ameddig minden arra hivatott hatalom 
a vallásnak, az erkölcsnek fölépítésére 
nem fog kezet: az egyke s a gyermek-
pusztítás különböző formái ellen ered
ménnye l küzdeni nem lehet. Mi tartsa 
ugyanis meg a nőt a tiszta erkölcsnek 
szeretésében; mi tartsa vissza kezét a 
magzata vagy c s e c s e m ő j e ellen elköve
tendő merénylettől , ha nem él lelkében 
Istennek tudata? A büntető törvény?! 
Ó mily e lenyésző csekély az a töredék, 
melyet a törvénynek büntető paragra
fusa elér! 

A gyermeket szeretni kell Istenért, 
aki adta és önmagáért . Ennek tudatát 
kell a szivekben ápolni nemcsak a lel
kipásztoroknak szóval é s példával; ha-

akár művelődés-, vagy irodalomtörténeti je
lenségeit megközelítő helyes tárgyilagossággal 
jellemezni. Ugy vágyónk a saját korunkkal, 
mint mikor a turista elindul, hogy valamely 
vidék szépségeiben, panorámáiban gyönyör
ködjék, aki ahelyett, hogy egy hegycsúcs te
tejére lölmenne, elkezd útközben botanizalni, 
majd beletéred az erdőbe, amelyet aztán 
nem lát meg a sok fa miatt A növények, az 
ásványok mind, együttesen alkotják a vidék 
gyönyörű képét de mit használ; nem látjuk 
az egyedektől az összest, a részletektől az 
egészet mert hiányzik a távlat A festő azt 
mondaná: nincs a képen levegő; a kőfvona-
lak egyenlőképen erősek. Azok az impressziók, 
amiket ma szerzünk, oly erősen érintik a 
lelkűnket a napi jelenségek oly közvetlenül 
Ötödnek hozzánk, a már meglévő és az .épen 
most* szerzett percepciók és appercepciók 
oly rohamosan és oly rikító színnel rakód
nak össze lelkűnkben, hogy a gondolkodásunk 
rövidlátó lesz, lelkűnk tartalma pedig hasonló 
lesz a durva mozaikhoz, melyről a figyelő, 
az önmagát.vizsgáló én nem tud általános 
szinhatást szerezni, hanem csak az egyes, a 
különböző azinfl köveket látja. Szóval: ahhoz, 
hogy korunkat helyesen megítéljük, hiányzik 

A jelenkor költészetét is nagyon közel
ről, mondjuk belülről nézzük és vizsgáljuk. 
Eredményűi tehát nem kaphatunk teljesen 
tárgyilagos ismeretet. Igen jó, aktuális példa 
erre az, hogy a legújabb költészetet, annak 
nyelvezetét modorát a legtöbb társadalmi és 
szépirodalmi lap elitélte még ezelőtt pár év
vel is. Ma meg már azt látjuk, hogy a leg
konzervatívabb lapokban az agyonelemzett, 
boncolt éa korholt uj költők ét írók nevei 
egészen otthonosak és szinte ai általános 
műveltséghez tartozik ma mar az uj költők
nek, az uj íróknak és műreiknek az ismerése. 

-"A modem költészet, annak pár év alatt 
I rohamosan kifejlődött irodalma kétségkívül 

érdekes és tanulságos dolog. Ma már látható, 
hogy ezt a gombamódra fölnőtt, marói-
holnapra keletkezett költéazetet nem lehet 
egyszerűen észre nem venni, mert hatása 
alól még a legerősebb, legeredetibb íróink és 
költőink sem szabadulhattak. Ott hemzseg 
napilapjainkban a sok újszerű kifejezés, a sok 
furcsa uj szó, szólásmód, melyeket lehetetlen 
volna észre nem vennünk. Ők maguk, az 
irodalmárok pedig görcsös-erősen ragaszkod
nak a talán sokszor túlzottan is bizarr nyel
vükhöz, a .Holnap., vagyis a jörő nyelvéhez, 

ontják sűrűn forró verseikéi, buggyan a szó 
belőlük, különösen a sok nagybetűt szó; vas
tag sugárban ömlik belőlük a sok más-nem-
lehet jelző, ami által tömör-röviden szólhat
nak. Mondataik kurták. Sokszor egy szó: egy 
mondat Mondatositanak. 

De nem akarok magam elé vágni 
Tartsunk rendet A tisztelt olvasó meg fogja, 
ugyebár engedni, hogy azt a Holnap-irodalmat 
és a holnaposok költészetét egy nagyobb ta
nulmányban részletesen kifejthessem, még 
pedig ugy, amint az keletkezett irányában, 
nyelvezetében és hatásaiban kifejlődött éa 
amivé még ezentúl fejlődhet Érdekelhet ez 
mindenkit, aki az irodalom felé csak legalább 
néha-néha el-elnézegetett, annyival is inkább, 
mert a magyar irodalom akkora kíváncsi
ságot még soha sem tudott önmaga iránt 
fülkelteni, mint amekkorát föltámasztott ennek 
a még alig néhány éves ifjú költői nemze
déknek a munkássága. 

(Folyt köv.) 
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ködjék közre a szülő, gyermekének 
vallásos nevelésével; a munkaadó alá
rendeltje erkölcsének megőrzésével; a 
tőrvényhozó e jó törekvések intézmé-
nyes támogatásával. Mindenkinek közre 
kell működni, hogy az anya, ha romlott, 
megjavuljon; 8 a megmentett gyermek 
vajUáBua^ejkőlcsökhen neveJkedjek^^.^-

Dr. Ptatz Bonifác. 

Versek. 
Irta; KareeL 

Szép vagy. 
Szép vagy, mint a kelő hajnal. 
De mint fessem szálló dallal ? 

Szép vagy, mint a harmat gyöngye, 
Virág-kelyhen megpihenve. 

Szép vagy, mint a kék ibolya 
Illatozol elvonulva. 

Szép vagy, mint a lágyan-ringó, 
Szellő-csókos rózsabimbó. 

Szép vagy, bájos, kedves, tiszta, 
Művészeknek örök minta. 

Adjátok vissza! 
Ó, adjátok vissza kis falum'! 

A város megöl engem, 
Dalom is halljátok, mily halkan 

Szint' halódva zengem ? 

Ó, adjátok vissza kis falum'! 
Mert ott van, ott van a ház 

Hol a boldog családi körben. 
Ricsi húgom tanyáz. 

Ó, adjátok vissza kis falum'! 
Kinyílt már az akácfa, 

Otthon merüljek utolszor el 
Bűvös illatába. 

J~ Ó, adjátok vissza kis falum'I 
Közéig a végóra ím', 

Orgonák alatt hadd sírjam el 
Bus bucsu-dalaim'. 

Bonts Időben. 
Miért van az, ha borongós az ég, 
Szivem lángja is szunnyadozva ég: 
Méla dalom is oly busán zengem, 
Mintha csak enyém sem volna lelkem ? 

Miért van az, ha hull az ég gyöngye, 
Metsző bánat száll ifjú szivembe; 
Mikor örül a virág, madár, föld, 
Lelkem akkor is zord gyászruhát Olt? 

Miért van az, ha kis virág beteg, 
Talál száz meg száz ápoló kezet ? 

' Szivem is beteg 9 lelkem fel-felsir, 
Mindhiában, rá sehol sincsen ir. 

Kis kertben járok s elandalogva 
Nézek a fehér liliomra. 
Bus borongó érzés száll be lelkembe 
S nézek reájuk mélán, merengve. 

Mert.nekem is volt otthon egykoron 
Ilyen szép, tiszta fehér-liljomom, 
Az is igy diszlett, sőt sokkal szebben 
S ifjú szivemmel belé szerettem. 

Aztán eljöttem, el ide messze, 
Hol más csillagok égnek fent este; 
Hitt is baza a bncsucsók egyre: 

Én el is mentem. Bár ne mentem volna: 
Liliomom lenn hevert a porba' . . . 
S lelkemből a dal kihalt azóta. 

A városházáról. 
Adóügyi jegyzői i l l á i r enduerss l t ése . — 1 Sit-ause 
alap viaiMttaetése. — A kis piaci. helypeniuedesi 
fog megváltam. — A dömölki vízállás Iscsspolá i i . 

A képviselőtestület májna 31-én tartott 
Ölesének első tárgyát a mult évi számadás 
megvizsgálására kiküldött dr. Porkoláb Mihály, 
dr. Balassa Jenő, Németh Károly, Hegedűs 
Sándor és Rosenberger Miksa tagokból álló 
bizottság jelentése képezte. 

A jelentésbe foglalt javaslat alapján el
határozta a közgyűlés, hogy önálló másod
jegyzői állást rendszeresít és felhívta az elöl
járóságot, hogy az e tárgyban hozandó ha
tározat végett a közgytlést mielőbb szabály-
szerfileg hívja Össze. A javaslatnak a kép
viselőtestület által is elfogadott indokai 
szerint, ugyanis a községnek az utolsó év
tizedekben elért fejlődése és az azzal meg
szaporodott munkahalmaz következtében az 
administratió ellátására a meglevő munkaerő 
(egy jegyző) elégtelen. A hiányon a jegyző 
részére eddig megszavazott 1640 K írnoki 
fizetéssel segítve nincs. Nem írnoki teendőkre 
alkalmáé segéderőkkel, hanem a munka meg
osztásával, önálló hatáskörrel biró szerv fel
állításával lehet csakis a község önkormány
zatát ellátni és azt a mai kívánalmaknak 
megfelelő színvonalra emelni. Ez az uj szerv, 
az önálló hatáskörrel biró adóügyi jegyzői 
állás rendszeresítésével lenne létesítendő. A 
másodjegyző évi fizetésével a községre há
ramló teher számba sem jöhet azzal az 
előnnyel szemben, amit a község a munka
megosztás folytán közegei munkabírásában és 
időbeosztásában nyerni fog. 

A bizottság jelentébe szerint, a község 
a Szentmise alap céljaira a főtisztelendő 
Apátságnak évenként 117 koronát fizet már 
legalább 60 év óta. Ez az évenként vissza
térő kiadási tétel onnét ered, hogy a község 
azelőtt 60 évvel a Szentmisealapot, mintegy 
1900 koronát elhasználta. Tekintve; hogy az 
évenként fizetett 117 koronával a község a 
60 év alatt a tökét már háromszorosan 
visszafizette és ha még továbbra is rende
zetlenül marad, még többszörösen fogja vissza
téríteni, a bizottság azt javasolta, hogy fizesse 
vissza a község az elhasznált tőkét, hogy ez
által az évenként fizetendő tehertől szabadul
jon. A közgyűlés a javaslathoz hozzájárulván, 

leendő tárgyalását elhatározta. 
Az úgynevezett kitpiacnak vásártérül 

való átengedése fejében a község a főtiszt. 
Apátságnak évenként 60 korona bért fizet 
már rég időtől fogva. Mintán a főtiszt Apát
ság a most lejárt bérszerzfldébnek n 
sát kivánja, a képviselőtestület a szerződést 
egyelőre egy évre meghosszabbította, de egy
úttal felkérte főtiszt Hollósy Rupert apát 

-o»tr~hegy««'aOTmiríytb^^ 
iránt a községgel való megegyezés akadályba 
nem ütközik, az erre vonatkozó ajánlatról a 
képviselőtestületet értesíteni szíveskedjék. 

A régi Dömölk község nyugati végén 
tudvalevőleg egy esőiéből táplálkozó, mint
egy 1700 négyszögöl területű vízállás van. 
Ennek a közegészségre is ártalmas pocsolyá
nak az eltávolítását a közigazgatási hatóság 
már évek óta sürgeti. Sokféle terv merült fel. 
A legkényelmesebb módja a kérdés megol
dásának mindenesetre az eladás volna. A kép
viselőtestület meg is kísérelte, de sikertelenül. 
Árverező, csak egy akadt, aki latrán, hogy 
concurrens nincs, gondolt merészet és nagyot 
és igért a város végén levő 1700 négyszögöl 
ingatlanért 300, mond hdromstdt koronát! 

A közgyűlésen még most is kisértett 
az eladás eszméje, de a képviselőtestület 
többsége a viz lecsapolását és az ingatlannak 
használható állapotba való helyezését ren
delte el. Ha figyelembe vesszük, hogy a kér
déses terület a lehelő legjobb helyen fekszik 
és annak értéke esetleg ma még beláthatatlan 

| mértékben fog évek múlva emelkedni, — a 

I közgyűlés eljárását esak üdvözölni lehet annál 
inkább, mivel a község törzsvagyonának, in
gatlanainak elidegenítése, ha kivételesen na
gyon indokolt esetekben előfordulhat is, — 
azt a községi politikát, amely ebből rendszert 
statuálna, helyeselni nem lehet Tegyük föl, 
hogy a főtéren levő ingatlan lecsapolására 1000 
koronát költ ma a város, az ingatlan meg
tartása ez esetben is előnyösebb, — mint 
annak potom áron való eladása; mivel a viz 
eltávolitása>-*setén annak becsértéke négy
szögölenként nem 1 korona, hanem 2 ko
rona lesz. 

Dal a fészekrő l . 

Jó gyermekeinknek irta: Porté Vilmos. 

Ne bántsd fészkem, jó gyermekem I 
Ez a házikóm énnekem. 
Olyan kedves, olyan drága, 
Akár apádnak a házal 

Ne nyúlj hozzá, jó gyermekem I 
Ne okozz bánatot nekem! 
Ne kinozd szivem halálra, 
Megver Isten, ha meglátja. 

Ne bántsd," fiu, eredj odábbi 
A kis madár igy kunyerált, — 
Olyan nagy a boldogságunk, 
Négy szép kis fiókát Várunk. 

Ne bántad, ne bántad, kis fészkemet! 
Isten áldjon| Eredj, eredj! . . . 
Másét csak a toKtaj. bántja — 
Olyan boldog a madárka. 
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Pünkösd napján a fóisteniszolgála-
tot Hotlósi Rupert dömőlki apát tartja 
fényes segédlettel, mig a másnapi főisteni-
szoigálatot és mindkét napon a szent-
beszédet Bán János plébános fogja tartani. 

Képviselőnk a szoborleleplezésen. 
Ostffy Lajos, kerületünk országgyűlési 
képviselője a mult vasárnapon KossütTí 
Ferenc pártelnökkel Sátoraljaújhelyre 
utazott s résztvett a Kossuth Lajos szob
rának leleplezési ünnepélyén. 

TallásOS ünnepé ly A kemenes-
. hőgyészi é s magyargencsiev.nöegyletek 

ma délután 2 órakor vallásos ünnepélyre 
jönnek össze, melyen egyházi énekeket, 
szavalatokat adnak elő és felolvasást 
tartanak. 

L a k j Kristóf dr. császári és kir. ka
marást, a szombathelyi királyi törvényszék 
elnOkét és kúriai birót, Őfölsége az apostali 
király — saját kérelmén — állásától felmen
tette. A fölmentéé májai 31 eben volt meg
állapítva, így Laky Kristóf dr. mait szerdán 
vett bacsót attól a hivataltól, melyben szá
mos évig nagy tevékenységgel, fényes ered
ményekkel és köztiszteletben működött. Hír 
szerint a király a Lipót-rend lovagkeresztjé
vel fogja őt kitüntetni. A törvényszéket addig 
is Horváth Sándor kir. ítélőtáblai bíró vezeti, 
amíg az uj törvényszéki elnOk, Szabó Jenő 
kinevezése hivatalosan köJiirré nem tétetik 
és hivatalát el nem foglalja. 

Éviire vizsgalatok. A helybeli r. 
kath. iskolaszék mult szerdán tartott 
gyűlésén a rk. iskolákban tartandó év
záró vizsgálatok sorrendjét a következő
képen állapította meg: június hó 19-én 
délelőtt I - I I fiúosztály; délután I I I — V I . 
fiúosztály: június 20-án délelőtt I — I I . 
leányosztály, délután 111—IV. leányoszt.; 
21-én délelőtt V — V I . leányosztály; 
23-án délelőtt óvoda; 24-én reggel 8 
órakor ünnepélyes Te Deura. A vizsgá
latok reggel 8 órakor, délután 2 órakor 
kezdődnek. Az ipariskolában 25-én dél
után 4 órakor lesz az évzáró vizsgálat. 

Jó tékony fö ldesúr Háczky Sándor 
magyargenc8Í nagybirtokos, aki a mult 
évben 480 koronával járult a kemenes-
hőgyészi templom renoválásához, ujab
ban ismét tanújelét adta adakozó kész
ségének. A folyó évben ugyanis magára 
vállalta saját községe fiókegyházának 
stílszerű festését, valamint az oltárnak 
é s szószéknek restaurálását. E munká
latokért 700 koronát fizetett a nemes-
8zivü földbirtokos. 

Iskolai v i z s g á k Az evangélikus 
iskola I V — V I . osztályú növendékeinek 
vizsgája pünkösd vasárnapján, az I — I I I . 
osztály növendékeié pedig pünkösd hétfő
jén délután tartatik meg az ev. temp
lomban 

Vármegyénk községi és körorvosai 
részére a vármegye hatósága utján törzsfizetés 
és korpótlék cimén a kormány 40,033 koronát 
utalt ki. A miniszter értesítette a vármegyét 
arról is, hogy néhány orvos részére azért nem 
utalványozhatta ki a torzsfizetést, illetőleg 
korpótlékot, mert nem igazolták szolgálati 
idejöket és megválasztásukat. -

napon tartotta ipartestületünk rendes évi 
közgyűlését. A számadások elfogadása 
után több tárgypontozat felett hoztak 
határozatot. Nevezetesen a helybeli pol
gári olvasókörrel együttesen rendező 
nyári tánovigalomra nézve intézkedtek; 
a Hollósy-féle népünnepély mikénti meg 

tartását illetőleg felhívták a választmányt 
hogy dolgozzon ki egY~~6Tyaií 
mely szerint a jövőben már arra a szín
vonalra emeltessék az ünnepély, hogy 
méltó legyen a jótékonyság terén érde
meket szerzett örökemlékü emberbarát 
nevéhez. Elhatározták továbbá, hogy a 
Galambos-féle vendéglőben iparos-segé
dek részére szállót fognak berendezni, 
ahol a munkaközvetítést eszközlik. 

Halálos baleset a pályaudvaron. Má
jas hó 28-án éjjel tragikus módon lett áldo
zata hivatásának Németh József 32 éves 
segédmozdonyvezető. A szerencsétlen embert 
Jutásról küldték a helybeli fűtőházhoz moz
donyszolgálatra s a fenti nap éjjelén éppen 
elakart utazni, midőn a fűtőházból kijáró 
egyik mozdony elütötte s halálos zuzódásokat 
szenvedett Az ügyészség megindította a vizs
gálatot arra nézve, hogy a balesetért kit ter
hel a felelősség. Temetése kedden d. e. 11 
órakor ment végbe nagyszámú vasutas rész
vétele mellett A hullát a helybeli kórházból 
a vasúti állomásra vitték, innen pedig Szom
bathelyre szállították. Neje és rokonsága 
gyászolja. 

Eljegyzés. Károlyi Emília kisasszonyt 
Károlyi József helybeli máv. főkalauz kedves 
leányát májas hó 31-én eljegyezte Fülöpp J. 
László csékali tanító, Fülöpp Aladár iparos 
polgártársunk fia. 

Államsegély. A vallás és közoktatás
ügyi miniszter Szergény község ev. iskolájának 
160 korona segélyt utalt ki 

Házasság. Németh Sándor ostflyasszony-
faí ev. tanító f. hó 8-án tartja esküvőjét a 
sopronbeledi ev. templonban Berecz Iza iskolai 
tanítónővel. 

Mulatságok A kemenessOmjéni tűz
oltóság ma tartja nyári táncrigaimát a 
Fischer-féle vendéglőben. — Ugyancsak a 
mai napon rendezi mulatságát a csöngei Onk. 
tnzoltóegylet is. — A bobai tnzoltóegylet 
holnap, vagyis pünkösd hétfőjén délután 3 
órai kezdettel műkedvelői előadással egybe
kötött táncmulatságot rendez az ottani nagy-
vendéglő helyiségeiben.; A tiszta jövedelem 
mind a három helyen a tűzoltói felszerelések 
gyarapítására fordittatik. — A kemenesmagasi 
önk. tüzoltóegylet jun. íl-én újonnan épült 
helyisége költségeinek fedezésére felavatási 
ünnepéllyel egybekötött, táncmulatságot ren-
dez, az Erzsébet-ligetben épült saját helyisé
gében. Kezdete délután fél 3 órakór. Az épü
let felavatásának műsora: 1. Szővettég dal. 
2. Elnöki megnyitó. 3. Alkalmi bestéd. 
Tartja: a lőparancsnok. 4. Kettős dal. Ének
lik: Pálfy Mihály és Smidéliusz Sándor taní
tók. 6. Szavalat. Előadja: Magassy Antal. 
6. Hymniis, Énekli: a tűzoltótestület énekkara. 

belek mellett használták, a Kerencz 
József-víz fájdalomni lküli székietet idéz 
elő. — Kapható gyógytárakban és 

T é W e t T f t r i B W i s n ^ 
Igazgatóság Budapesten. 

Á klinikámon szerzett tapasztalatok sze
rint a természetes F e r e n c z J ó z s e f -
keserüviz biztos székelési okoz és sem
miféle kel lemetlenséggel nem jár. Még 
oly esetekben is, amikor ingerlékeny 

mellett használt 

Kemenesaljái dalok. A zenekedvelők 
mely érdeklődését keltették fel már eddig is 
azok a művek, melyek aét helybeli iró tollá
ból kerültek ki énekre és zongorára. A zene
irodalom terén ugyan még ismeretlenek ők 
olvasóink előtt, de első munkájuk alkalmas 
arra, hogy az általános érdeklődést maguk 
iránt felkeltsék. Nevűk: Cseke Gyula és Nyáry 
Elek. Mindkettő muzsikális férfin; egyiknek 
lelkében szólnak a zene andalító akkordjai, a 
másiknak hegedűjéből sirnak ki. Az illetékes 
körök elragadtató nyilatkozatai a. szerzőket 
arra buzdították, hogy műveiket kiadják. így 
az első fűzet most került sajtó alá Kemenes
aljái dalok cimen. Két dalt foglal magában 
e füzet, az egyik könnyeket fakasztó, a má
sik táncra serkentő; a két ellentétnek leg
szélsőségesebb megnyilatkozásai ezek a mű
vek. A felmagasztalt szerzeményeket iróik 
Őméltósága özv. Stőgyény-Marich Ferencné 
született Gorccy Paula grófnő urasstony-
nak ajánlották. Mutatványai alább közöljük 
a dalok szövegét: 

Szellő viszi síró hangját száraz hegedűnek; 
Sötét éjben szól a nóta, húzzák egy legénynek. 
Elhallatszik hangja messze, 
Oda. ahol lámpa fénye 
Lepi egy ház ablakát, 
Belül pedig ifjú lánynak 
Gyürüs ujjára most húznak 
Aranyból vert karikát 

Zordon télnek hűs szele zúg, fagyasztó hó hul lik. 
Nem. hallani a hegedű megdermedt húrjait 
Dal a vihar, süvöltése 
Behatol egy szép terembe, 
Hol ifja pár lejt táncot . . . 
Odakint egy hulla felett 
Az éj borit hóval fedett 
Legényre mély gyászfátyolt 

Vigyázz kis lány a libára, ne menjen a búzába, 
Mertha kárt tesz, piros szélű kendőd leaz záloga. 
Ha pedig nem adod a pirosszélű kendődet, 
Libáidnak mindegyikét, 
Minden tollát; minden pelyhet 
Ezer csókkal fizeted. 

Odaadnám én magának fej kendőmet zálogba, 
Hogyha édesanyám érte felelőre nem- vonna..' 
Fizetek hát inkább értük édes csókot eleget; 
Öleljen csak szépen által 
Forró hévvel két karjával 
Szerelmesen engemet 

A díszes kiállítása fűzet a napokban 
hagyja el a sajtót s 1 korona 50 fillér ár- ] 
ban már most előfizethetni lapunk kiadó
hivataliban. Az előfizetőknek bérmenlesen 
küldetnek szét a füzetek, az utóbb rendelők
nek 1 korona 60 fillér előzetes beküldése 
ellenében. 
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három napig tartózkodott nálunk: kedden, 
szerdán és csütörtökön. Közönségünk megle
hetős pártfogása nyilvánult meg az eléggé 
tömött padsorokban. Zsúfoltságról csupán 
azért nem lehet szó, mert városunk kicsiny 
ahhoz az óriási sátorcsarnokhoz, amit a 
cirkusz igazgatósága a vásártéren emelt. 
Ritkaság, ha nálunk az előkelőség támogatást 
nyújt egy ilyen vállalatnak, de mert most ez 

meg volt elégedve a jól szervezett vállalat 
artistáinak kiváló mutatványaival. 

Kertmegnyitás. A Griff-stálló kerthe
lyiségének megnyitása a múlt heti számunkban 
közölt programm szerint holnap délután 3 
órakor történik Sárközy Géza zenekarának 
közreműködése mellett 

Korytnioán a saison már kezdetét vette. 
Az idei kivételesen rendkívüli meleg napok 
folytán már most is tömegesen látogatják 
hazánk e kies fürdőjét a gyógyulást kereső 
vendégek, A fürdőigazgatóság mindent megtesz, 
hogy ezt a természettől bőven megáldott 
gyógyhelyet a modern igényeknek megfelelővé 
tegye. A fürdőházak olyanná lettek átalakítva, 
hogy a legkényesebb igényeket is kielégítik. 
A tömeges beruházás folytán Koritnica ma 
már egyike hazánk legelegánsabb fürdőinek, 
öiyanyira, hogy a fürdő kényelménél egyúttal 
olcsóságánál fogva nem kell magyar betegek
nek külföldre menniök. 

Fagylalt az Bj-kávéházban. Kenései 
Dezső az Uj-kávéház tulajdonosa naponként 
különféle i:ü fagylaltot készíttet s azokat 
megrendelésre házhoz is szállíttatja. 

Nem kell hinni a rókának. Kőszegről 
jelentik, hogy Brenner Lajos ottani kémény
seprő-mester egy kis rókát nevel; midőn 
azonban mult hétfőn a fostfaragó ravasz 
növendékét tovább instruálta, a kis állat 
gazdájának kezébe beleharapott s egyik ujját 
csaknem egészen leharapta. 

Méhészeti tantolyam a dnnántnli 
tanítok Téliére. A pápai állami tanítókép
ző-intézet minta-méhesén 20 dunántúli nép
tanítónak a mehtenyésztésben történő kiké-
peztetése céljából f. évi július 10—27-ig 
méhészeti tanfolyam lesz, amelyen a délelőtt 
folyamán 8—12 óráig a gyakorlati méhész-
kedésben, délután 2—5 óráig a kaptárkeszi-

• -tésbeu m»tuek a lésMreiők-otrtatást, 5—6-ig 
. pedig elméleti előadás tartatik a méhészet 

köréből. A felvett tanítók ágyneműn kívül 
ingyen elszállásolást kapnak s ezen felül napi 
3 korona segélyben részesülnek. A folyamod
ványokat a m. kir. földmivelési miniszterhez 
kell intézni, egy koronás bélyeggel ellátni és 
a tanítók felettes hatósága utján június 20-ig 
a földmivelési m. kir. miniszterhez beküldeni. 
A később beérkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek. A tanfolyamon való résztvevést 
ajánljuk törekvő néptanítóink figyelmébe. 

Nyilvános árverésen a vármegye a 
Rába halászati jogát kilenc szakaszban bérbe 
adta a következőknek: Güary Leo 50 K, Sza-
linka Imre 60 K, Landgraf János 45 K, 
Tischler Antal Sárvár 116 K, Hegyi József 
91 K, Spalovszky Ferenc 91 K, Békássy Ist-
vánné 60 K, Landgraf János 80 K, a kilen
cedik szakaszt Szalinka J. 100 K. 

bánni I Ezt az okos tanácsot nem vette fi gye- i 
lembe Oraiujfaluban, Okolicsányi Dénes nagy- ' 
birtokos uradalmában, az urasági vadőr, aki 
az eső elől egy pajtába hívta Erős Jánost, 
hogy ezt a fegyverfogás mesterségére kiok
tassa- Közben azonban—elsült-a—feg; 
lövedék Erős lágyékába. fúródott. A szeren
csétlent beszállították sárvári kórházba, ahol 
bárom napi kínlódás után meghalt. A vadőr 
ellen-ra^g-inditották aj. .eljárást,.,—., 

C S A R N O K . 

^ á j u s i e s t é n . 

Kis kertemben járok, jelenen merengve. 
Ráborul a tájra a taVaszi este : 
Csillagok nyúlnak ki,. ezüst a hold fénye 
S a csend némán mosolyg az egész Vidékre, 
A madárkák ajka sem nyílik több dalra; 
Permetez az égnek gyöngyöző harmata 
S ráhull a Virágra, csókot nyom szirmára, 
S tűnik szegénykének százaz szomjúsága. 

Elhalt a kis harang imát zengő szaVa, 
Mintha nyomában fel tündérdal zsongana: 
A kis szellő enyelg s száll a rózsafákhoz, 
Hej! mert Uözülök még egyik sem Virágoz 
Csókolja, becézi, halkan hiVogatja . . . 
Bár súghatnám én is kérelmem el dalba: 
Langy taVaszi szellő lengedezz, a tájon. 
Nyílj ki hát, nyilj ki már rózsa, szép Virágom. 

Marcel. 

Pünkösdi népszokások. 
Irta: Beaost Jiisef. 

A mai'ünnepeknek nagyrésze— kevésbbé 
— többé — kapcsolatba hozható népszokások 
által a pogánykori ünnepekkel, szokásokkal. 
A húsvéti locsolás, a karácsonyi .regulát, 
mindmegannyi bizonyítékai annak, hogy a 
keresztény népek vettek át szokásaikban a 
pogány ünnepi szertartásokból és amellett 
jellemző, hogy ezeket a régi szokásokat a 
ker. ünnepeken, atulajdonképeni ünneppel 
nem kapcsolatban ugyan, de máig is kedvvel' 
Űzik. — A pünkösd ünnepnek nemcsak nép
szokásai, hanem még elnevezése is ebből 
magyarázható meg. — Ebből a célból térjünk 
ki • egy kissé és foglalkozzunk a pogány 
ünnepek., közül azzal az ünneppel, amelyből 
származik a .pünkösd, szó, vagyis Krisztus 
menybemenésének emlékére Olt ünnepnek az 
elnevezése. — A pogányoknak annak idején 
volt egy ünnepük: a tavasz ünnepe, amikor 
is az egyes helyeken egy csomó száraz 
gályát, ágakat szórtak a vízbe, folyóba annak 
symbolizálására, hogy a gonosz tél ép ugy 
elvész, mint az ág a vízben. Ugyanazon napon 
azonban a nyárnak mintegy fogadására egy 

kedves nyárnak a'tavasz első virágait szen
telték. Csokrokkal, virágokkal fölékesítették a 
kiválasztott leányt és fiút, akiket király és 
királynénak hívtak és bejárták velük a határt, 
útközben énekelve és közben bizonyára, erről 
ugyan—forrás nincs,, a .táltosok, ceremóniát 
végeztek. — Ez a tavaszünnep, illetve 
nyárünnep a mai április—május hó idejére 
esett. Legjobban dívott, az emlékek ugyanis 
azt bizonyítják, a szláv, 
népeknél is. Mikor azután a népek sorra át
tértek a ker. hitre, természetes, hogy ezek a 
népek is áttértek és megkeresztelkedve 
feledésbe kellett volna hagyniok ősi vallásukat, 
ünnepeiket. Azonban nem ment ez oly köny-
nyen. A megkeresztelkedett pogány ember még 
mindig szívesen űzte régi szertartásait, sőt 
megtanította erre a már kereszténynek szüle
tett gyermekeit is. így szállt ez apáról-fiura 
és igy történt, hogy a Krisztus menybemene
telének ünnepével egy időbe eső tavasz
ünnepet is évről-évre megülte sokáig egész 
nyíltan, később azonban a ker. papok nagyobb 
elterjedésével csak titokban. — Most már át
térhetünk a magyar .pünkösd, szó értelmére 
is. — Mint a többi népnek, agy a magyarnak 
is megvolt ez a tavasz-ünnepe és a magyar 
lányok és gyerekek is szórták ilyenkor a 
tavasz első virágait a vízbe is ugráltak 
örömükben.Mikor ők is keresztényekké tették, 
még akkor is^megtették ezt és minthogy a 
pogány ünnepük alkalmával, a tavasz-ünnepen 
leginkább az akkor virító pünkösdi rózsát 
házi rózsát (rosa dominica) szórták a vizbe, 
elnevezték tehát ezen ünnepükről a vele egybe 
eső uj keresztény Ünnepet is: pünkösd ünne
pének. — Tavaszi (pogány) ünnepük szertar
tásait sem hagyták egós::en feledésbe. Egészen 
a XVI. századig bizonyára egész nyíltan dívott, 
legalább is ekkortól van első írott tudósításuk 
arról, hogy eltiltották a pűnkösdölést, (lehet 
hogy mar korábban is) a osetneki evang. 
zsinaton 1591-ben. Dugonics András a nagy
nevű szegedi író is említi ezeket a pünkösdi 
szokásokat, a király és királyné táncot >Etelka, 
című regényében, sőt szövegét is közli egéss 
végig. Ekkor azonban már természetes (1788.) 
nem mint ünnepi szertartást űzték, hanem 
csupán, mint népszokást — Ez a pünkösdi 
szertartás még máig is megvan, mint népszo
kás "hazánk egyes vidékein. Meg van a mi 
vidékünkön is. Kedvvel foglalkoznak, vele még 
mindig, anélkül azonban, hogy tudnák eredetét 
Czelldömölk környékének több falujában él. A 
szokás lefolyása, azt hiszein.a mi vidékünkön 
egész egyforma, de szövege különböző. — 
Pünkösd vasárnapján összeáll 5—6 kis leány 
(8—10 éves) és vesznek magukhoz egy 
kisebbet (4—5 év) is. Kerítenek valahol egy 
fehér kendőt, melynek sarkait sátorként 
kifeszítve 1—1 kis lány tartja, ez alá állítják 
a magukhoz vett kisebb lánykát, akinek a 
fején koszorú van, utánuk pedig megy az 5-ik 
leányka, karján a kosárral, amelybe az 
esetleges adományokat teszik. — Sorra járják 
a házakat és igy énekelnek: (Niczken). 

Hozta Isten, hozta piros Pünkösd napját, 
Mink is meghordozzuk királkisasszonykát, 
Ej rózsa, rózsa piros vagy, 
Hajnali csillag fényes vagy, • 
Mér attad másnok magadat, 
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Viseli ax Isteo gondomat, 
Sótalan pincém garasom, 
Két cigán légin — dolérom — 

(lyorsan). 
öreg embereknek csutora borocskát, 
öreg asszonyoknak töltött galambocskát 
Ej rózsa, rósza piros vagy stb. 
(Ismétlésként az első 4 sor.) ^ 
Ekkor lefedik a »királkisasszonyt«, 

felemelik •es^yHrráhanakr-»Htkora legyen a 
magok kendergye«. — Ezek után szívesen 
vasaik az ajándékot és tovább állnak. — Ez 
a niezki szöveg sokkal hosszabb és egyúttal 
zavartabb is, mint akár az uraiujfalui, akár. 
a répczelaki. A pogányttnnepre vonatkozólag 
azonban mégis ebben van a legtöbb említés. 
A >csutora borocska* a .galamb hus* és ami 
a (9 a cigány legény egyenesen a tavasz
ünnep víg voltát fejezik, sót a >dblérom> szó a 
legközvetlenebből, (•dolérom még mais haszná
latos kitörés múlatás közben, táncközben pl: 
sej, huj dolérom*!) — Jellemző, hogy Niczk 
közvetlen közelében levő Répczelak és U -
Djfaluban ezen" ének szövege egész más. — 
Az újfalui igy hangzik. 

Elhozta az Isten Pirospflnkösd napját, 
Mink is meghordozzuk kirákisasszonkát -
Királkisasszonnak e pár piros almát, 
öreg embereknek csutora borocskát, 
öreg asszonnak e pár sűt pogácsát, 

(táncolva) 
Gyere be rózsám gyere be, ^1 
Csak magam járom ide be 
Két cigán légin hegedül, hegedül, -
Csak magam járom egyedül. 
Ekkora legyen a kétek kendergye.. — 
Ezt a szöveget annyiban nem tartom 

eredetinek, vagy legalább is régebbinek, mint
hogy az utolsó 4 sora egy ösmeretes népdal, 
Az első sorai tán tisztábbak, mint a niezki 
szövegé, ameljben a holdnak és a .sótalan 
pénzt-nek a szerepelése érthetetlen. — Hatá
rozott emlékek bizonyítják azt, hogy régebben 
a még pogánykori szokással hasonlóban ; 
királyfi is szerepelt, hogy mért maradt el : 
nem tudhatni. — 1788-ban Dugonics még 
fiukat is emlit. — Lehet, - hogy egyébb oka 
nem is volt a fiuk kimaradásának, minthogy 
a huncut fiuk a >jus< elosztásánál megtépáz
ták a lányok haját és máskor ezért már el 
is hagyták őket 

Ugyaneféle szokás él még a Dunántúl 
több helyén, de ily tökéletes alakban csak 
igen kevés helyen, mert mig pl. a veszprém
megyei Vörösberényben csak virághintésből 
áll, (ez is egyenes bizonyíték pogány eredet 
mellett,) addig Somogy és Baranyában egész 
monológok élnek a népkörében Pünkösd-dél 
kapcsolatban. 

Ezzel kapcsolatban jegyzem meg azt is, 
hogy vannak gyermekjátékok, amelyeket 
szintén kizárólag csak pünkösdkor játszanak 
a falusi gyerekek. Ez a körülménv-̂ annál is 
inkább érdekes, mivel másutt egyáltalán ez 
nincs meg, másrészt pedig több olyan ünnep 
nincs is, amelynek külön gyerekjátékai vol
nának, természetes, nem tekintve ezt népszo
kásnak. — Lehet, hógy ezek is hasonló okok
ból keletkeztek, de - minthogy semminemű 
említés, emlék erre nézve nincs, ezt állítani 
teljes biztosággal nem lehet 

gyógy és flditőviz. 
A szénsavas ásványvizek 

K I R Á L Y A ! 
Angolkór és vérszegénység ellen pá
ratlan gyógyszer. Mint üdítőés hűsítő 
ital a legelső minden vizek között. 

Kapható: GAYER GYULA utóda 
C Z E L L D Ő M Ö L K . 

Hirdetéseket j utányos 

áron felvesz a V 

K I A D Ó H I V A T A L . 

Az a 

aki az egészséges bőrápo
lással törődik, főkép a pat
tanásokat eltii ntetni, továbbá 
fehér arcszint és puha bőrt 

szerezni óhajt, csak 

Steokenpierd-liUomte]-
siappannal h u i szappannal 

0 1 JÖJ y ^ T é d j e f y : vesszőparipa) 
mossa magát 

. Gyár : Bergmann k Co. 
TetschenaiE. 

Darabja 80 fillérért kapható 
gyógytár, drogéria és illat

szer- üzletben. 

314/1911. vhtó sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c 102. §-á értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a C/.elldö-
mülki kir. járásbíróságnak 1910 évi V 
278. száiriu végzése következtében Dr. 
Pletnits Ferenc ügyvéd mint néhai 
Takách Lajosné végrendeleti végrehaj
tója, Czelldömölki lakos javára Celldömölk 
községben 688 K. 44 f. s jár. eredéig 1910 
szept. hó 21-én foganatosított kielégítés 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 
1010 kor. becsült következő ingóságok, 
u. in : 4 darab ló, egy kucsérkocsi és 
egy teherhordó lószekér nyilvános ár
verésen eladatnak. 

Mely árverésnek a Czelldömölki kir. 
járásbíróság 1910-ik évi V. 278/5 sz. 
végzése folytán 120 kor. tőkekövetelés
ben, bíróilag már megállapított költségek 
erejéig, Czelldőmölk községben alperes 
volt Czelldömölki lakásán leendő meg
tartására 1911. évi Június 9-lk napjá
nak délutáni 3 órája határidőül kitü-
zetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. to. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett a legtöbbet ige-

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le- és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. to. 120. 
§-a értelmében ezek javára is elren-
deltetik. 

Czelldőmölk, 1911. május 27. 
_ _ _ _ ZÁBORSZKY SÁNDOR 

kir. bir. végrehajtó. 

S Á G H E G Y E N 

egy kisebb szőlő 
pincével és szép lakással 

kedvező fizetési feltételek mel
lett azonnal eladó. 

Bővebb értesítés nyerhető a 
kiadóhivatalban. 

257/1911. vhtó sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t. o. 102. §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a szombat
helyi kir. törvényszéknek 1910 évi 9518-
és 1909. évi 9327/v. sz. v. következtében 
Dr. Pletnits Ferenc ügyvéd által képvi
selt Kemenesaljái Közgazdasági Hitelbank 
részvénytársaság felperes javára Czell
dőmölk községben 340 korona és 280 
K. s j á r * erejéig 1910 évi november 
hó 19-én foganatosított együttes kielégí
tés végrehajtás utján lefoglalt és 7ö6 
kor. becsült következő ingóságok u. m: 
szobabeli bútorok, zongora, czimbalom 
és egyéb tárgyak nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a czelldömölki kir. 
járásbíróság 1910-ik évi-V. 430/5. sz. 
végzése folytán 340 kor. tőkekövetelés, 
érinek 1911. évi február hó 1-só nap
jától járó 6° / 0 kamatai, váltódij és eddig 
összessen 12 kor. 40 fillérben bíróilag 
már megállapított hátralékos költségek 
erejéig Czelldőmölk községben alperes 
lakásán leendő megtartására 1911. évi 
június hó 13-ik napjának délelőtti 9 
órája határidőül kitflzetik da ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegy-

j zéssel hivatnak meg, hogy az érintett . 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107T 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le- és felülfoglal
tatták és azokra kielégítési jogot nyer
tek volna, ezen árverés az 1881. évi 
LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek j« f 
vára is elrendeltetik. 

Czelldőmölk, 1911. május hó 31 
ZABORSZKY SÁNDOR 

kir. bir. végrehajtó.- , 
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vegytisztitó és 
m ü - r u h a f e s t ö i n t é z e t . 

Vegyileg tisztit—férfi,—női ég 
gyermekruhákat és mindenféle 
háztartási cikkeket gyönyörű 
kivitelben, felelősség terhe mel
lett, jutányos árakért. Továbbá 
fest minden színben tetszés 
szerint, minta után egészben 
kosztümöket minden széjjel-
fejtés nélkül, selyem blúzokat, 
szövet ruhákat, gyász esetek
ben soron kívül festek 48 óra 

alatt szép feketére. ' 

Pontos kiszolgálás! 

Szíves megbízást kér 

Kapcsándy G y ö r g y 
vegytisztitó és mü-ruhaiestő 

Keszthely, Kisfalndy-ntca 4. 

F I X F I Z E T É S 
és magas jutalék mellett alkatmazunk 
vidéki ügynököket sorsjegyek részlet
fizetésre való eladásához. Havonként 
elérhető jövedelem 300—600 korona. 
Hecht Bankház Részvénytársaság 

Budapest, VI . , Feranclek-t.re 6. 

m. k ir . államvasatl őrás- és ékszerész 

P á p a . 
Szállít a legelőnyösebb feltételek mellett bámulatos olcsó 

áron mindennemű arany-, ezüst- és é k a a e f á r n t , 

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

nálam vásároltatik, másodpercnyi pontossággal sza

bályozva van. — Óriási készlet ezüst evókészletekben, 

amelyek szigorúan a napi árfolyam szerint lesznek eladva. 

Árajánlattal él választékkal a legn. készséggel szolgálok 

R é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

„H-i- l - t í" — lapa megengadte! Hisz valódi 
JAEOni-Kle AattBleetle-cigarrttahuTely.k fa-

dobosokban! 
Vlgyaiion! Csakis a . JACOB1. jelzéss.1 valódi! 

A V A L O D I ' 
J 7 W . 1 Ü 4̂ :1 tti! i 

Kondor József ésScliütz Gyula 

sirköraktára 
Czelldömölk, a Kossuth Lajos-utcában 

Ugy egyszerű, vala
mint modern, művészi 
kivitelű síremlékek

ben nagy választék 

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 szabászati tanfolyamon elsajátított legújabb szabás 
szerint készülnek a legkényesebb igényeknek is megfelelő 

uri, papi; sport és egyenruhák 
jutányos árakon. 

A divatterem mellett a t. közönség kényelmére 

szövétraktár áll rendelkezésre, 
hol is a legdivatosabb, jó minőségű szövetek idény szerint 

nagy választékban beszerezhetők. 



A VASMEGYEI 

Takarékpénztar 
RÉSZVÉNTTÁRSASÁG 

ÁRUOSZTÁLYA 
SZOMBATHELY. 

Ajánl: Mindennemű mezőgaz
dasági és ipari gépeke'., malom
berendezéseket, bem In- és 
nyersolajmotorokat, cséplő
gép-garnitúrákat, g é p - és 
nyersolajat, műszaki cikkeket, 
zsák, ponyva és kötél-árukat, 
mindennemű műtrágyát kar
tellen klTÜl, vetőmagvakat, 
erőtakarmányféléket, belföldi 
és porosi kőszenet, kovács-
szenet, meszet és czementet, 
tűzoltó-felszereléseket stb. stb. 

Mérsékelt árak! 
Méltányos fizetési feltételek) 

Központi Iroda: Kőszegi n 2. 

Raktár: SséU Kálmán n 28. 

Árajánlattal é i költségvetéssel 

dl)menteien szolgálunk. 

téívlaslet H i e a ktoaáfbta kereilmk. 

S8 

SAJÁT ÉRDEKE, 
hogy lehetőleg összpontosítsa síükségleteinek 
beszerzését egy cigiéi, mely atatoa védi 

érdekeit legjobban. 

BLOITITJ: 
1. Ifeui kell ismeretlen cégekhez fordnlnia. 
8. Nem lesznek szétágazó kötelezettségei. 
a Alla idó "Összeköttetésnél pontos és reális 

kiszolgálást biztosit magának. 
í. Állandó összeköttetése mindig vigyázni fog 

önt vevójénes megtartani. 
Saját érdeke, hogy csak Ismert, előkelő céget 

Uszteljen meg bizalmával. 

Anirecnt él Goltschmied utóda 

E l e k é s T á r s a r . - t . 
Budapest. IV. Kárulykörut 10. szám. 
Kaphatók kényelmes havi lefizetésre, állandó 

összeköitetésnél folyószámlára is : 
1. A magyar t'-s német irodalom ússzes termé-
k t i 2. Képek. 3. Bőröndök és bőrrn daruk. 4. 
Férfi fehérnemüek. 6. Látcsövek. 6. Fénykép-
készülékek, felszerelések. 7 Vadászfegyverek, 
pisztolyok, flóbertek t . Cbinaezüstáruk. 9. Csillár -
és petróleumlámpák. 10. Rézbotorok. 11 Szőnye

gek. 12. Mindennemű hf^ ize r . 
Fenti 12 osztályunk összes cikkei elsőrangú mi
nőségűek és minden osztály cikkeiről külön ki
merítő árjegyzékkel rendelkezünk és a kívánt 

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

gálás, méltányos árak. révén. '—^ 
Minden felTilágositással szívesen szolgálunk. 

„A köztudatba ment át", hogy csakis 
Kál la i LajOS motorgyára 

dapest J W . ^ á r ^ t c a 2 8 . 
szállítja t e l j e s j ó t á l l á s me l l e t t 
a lehirneTeaebb motorciéplé készleteket. 

Sa lá t érdekében kérjen m i n d e n g a z d a d isz - föár lapo f , m e l y e t i n g y e n , bérmentve küld a gyár . 
_ „ , , i ZÁLLAI L A J 0 8 hlraavaa •otonytra asia té-
Fontos figyelmeztetés! jS5g5ggs n u n g j 5 5 

KOVALD PÉTER ÉS F I A 
cs. é s kir. szab. kelme- és szőrmefestő, vegytisztitó ós gőzmosó-gyár 

BUDAPEST, VII., SZ VETSÉG-DTCA 37. SZÁM. 
Megbízói kényelmét szem előtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes 
vidéki városban képviseletet létesít és ezáltal módot nyújt a nagyérdemű kö-
zOnségLek arra, hogy cégét — a csomagolás és postaköltségek mellőzésé

vel — közvetlenül felkereshesse. 

Czelldömölkön Német Márkus 
vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban vállalja az uri-, női- és gyer-
meköltönyOk, díszítő és bútorszövetek, függönyök, kézimunkák,szőnyegek,csipke-
- és végárak, szőrmék stbiek vegytisztítását és festését. 

Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemüek mosásit ls. 
A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és minden

kor méltányos árairól, szíves jóinaulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet 
és számos megbizatástütér a ~~ 

Kováid Péter és fia cég 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE! 
. Mint épitésí vállalkozó, működésemet Sárvár ás 

vidékére kiterjeszteni óhajtván, e célból SARlíÁROlT 

(Villanytelep-utcában) egy képesített építőmester 

közreműködésével 

m ű s z a k i irodát 
nyitottam. 

Vállalkozom az épitésnek terén előforduló min

dennemű munkákra szolid kivitelben, jutányos árak 

és kedvező fizetési feltételekkel. 

Kiváló tisztelettel: 

Günsberger J . Jenő 
épitési vállalkozó. 

Ba- és cstelep .- Reményegerszegen. 

Nyomatott Dinkgreve Nándor villanyozemü könyvnyomdájában, Celldömölkön. 


