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Szerkesztőség es kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön 
ide iniézendők a szellemi reszt illető közleménye, 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Akik beszeknndáztak. 
i 

Czelldomolk, 1911. junitu 29. 

Ilyenkor, iskolai évet záró vizsgák 
után, rendszerint borús redőkbe húzódik 
érdemes családapák homloka. Iskolába
járó nebulóiknak Péterpálnapi bizonyit-
ványhazaszolgáltalását lesik vegyes érzel
mek kőzött — 8 amidőn a remegő, 
szepegő kölyök nagy ijedelemvárás köz
ben átnyújtja apjaurának a gyarló emberi 
tragédiák iránt érzéketlen, könyörtelen 
papirost, amelyen fenyegetően feketéllik 
a — szekunda, az egész világ táncolni 
kezd az apa előtt s az elkeseredett em
ber — mint ez már hosszú évtizedek 
óta szokásban van — hirtelen jel lemző 
kijelentést szalaszt ki a száján: 

— Megbuktál . . . nem tudsz ta-' 
nulni . . . inasnak adlak I 

Igy az apa. Pont. E je l lemző, ma
gyaros észjárásra valló é s arról tanús
kodó kijelentésnél megállapodunk. E 
kijelentés — merem állítani — egyik 
oka a mi nemzeti szegénységünknek, elma
radottságunknak, iparnolk üliségünknek. 

Századok óta megcsontosodott rossz 
véleménye az már a csalápapáknak, 
hogyha, valamelyik fink nem akar (vagy 
nem tud) tanulni, azzal ijesztenek rá, 
hogy: inasnak adlak. S ha az úrfi meg
ijedvén, nekihasal a száraz, monoton-
tartalmú tankönyveknek, akkor rendjén 
van a dolog, mert ahhoz senkinek sem 

lehet szava, hogy valamelyik apa fiából 
erőnek-erejével lateiner-proletárt akar 
nevelni. De igenis, baj van akkor, ami
dőn a szegény gyerkóc a legjobb akarat 
mellett sem képes megemészteni a nem 
mindig bölcs iskolai tudományokat s 
megbukván, a fönnebb vázolt atyai gon
doskodás révén valamely iparmübely 
falai közé kerül. 

Ez rendjén volna. Agrár-állam nem 
azért vagyunk, hogy mért iparunk is 
ne legyen, pláne, amikor — nincs. 
Sót. Ámde az ellen volna néhány sza
vunk idejegyezni való, amit a tisztelt 
szekundén dühöngő apák egyetemleg 
kijelentenek ama — végzetes „csikók" 
megpillantásakor. 

Túlságosan elavult ma már az a 
nézet, hogy iparosnak csak az menjen, 
aki nem jól tanult. E z kérem — ostoba 
fölfogás. Hát az iparosnak nincsen elő
nyére , ha az általános műveltséghez 
tartozó ismereteknek birtokában vagyon? 
Neki nincsen arra szüksége , hogy kép
zett legyen? Reánézve fölösleges az iskola? 
Mindmegannyi kérdés, amelyre csak 
okosan lehet felelni, azaz: részint igen
nel, részint pedig: határozott wem-mel. 
Igenis: szükséges , hogy iparosaink mü
veit emberek legyenek, hogy ne az isko
lában elbukott, tanulni nem tudó gye
rekekből kerüljenek ki, mert igy ipar
ügyünk vesztett ügy. 

' Nem akarjuk ezzel azt mondani, 

hogy csak tanult ember lehetne iparos, 
mert nem valljuk azt a tévhitet, mely 
szerint diploma beszél é s nem a valódi 
tehetség é s tudás — de mindenesetre 
igazunk van abban, amidón azt állítjuk, 
hogy igenis, csak haszon háramlanék 
abból nemcsak az egyesekre, de az egész 
országra, az emberiségre nézve is, ha 
az ipar munkásai nem csupa iskolából 
kitessékelt férfiakból kerülnének ki mint 
néhány rövid látókörű, ferde észjárású 
ember gondolja — hanem művelt, tanult 
ifjakból . . . 

E z azonban a jövő zenéje. Ma nem 
akad olyan apa, aki — amidőn dédel-

J getett fia egyszerre csak örömtől kipi
rult arccal megy be hozzá, kezében a 
világot jelentő érettségi bizonyítvánnyal 
— azt mondaná a fiának : eredj inas
nak . . . Ilyen apa nem akad. Aki már 
lematurált — es az altalános magyar 
fölfogás — az nem lehet iparos — 
Magyarországon . . . De a müveit 
Nyugat az ostoba előítéletekkel már ré
gen szakított ebben a tekintetben s mi 
messze kullogunk mögötte. Vájjon el 
tudjuk-e érni valaha? Vájjon megválto-
zik-e a magyarok nyakassága — s to
vábbra is szégyen lesz-e az, ha iskolázott 
ember iparosnak megy? Nem tudjuk, de 
csak a magunk élhetetlenségéről adnánk 
szegénységi bizonyítványt, ha e rossz 
szokás l idércnyomása alól fölszabadulni 
nem tudnánk ! 

Horváth Rezső. 

A magyar költészet 
legújabb iránya. 

4 í m : BARABÁS JÁNOS. 

Igy ir Színi Gyula a dekadensekről, a 
szimbolistákról.*) Megjegyzi még, hogy ma már 
(1904.) ez a nyelv nem annyira idegen nekünk, 
mert a .modern szimbolikái«. melyet ő az 
irodalom ősrégi elemének tart,már megszoktuk. 
Szini Gyula ezt a .szimbolizmus alkímiájának, 
nevezni, melynek korunkban fejlődik ki a 
•kémiája. . Hogy a szimbolizmusra a deka-
densek hogy jöttek rá, arra vonatkozólag 
Szini Gyulától csak annyit tudunk meg, hogy 
a szimbolisták maguk, mint külön iskola, a 
>parnassienek< közül váltak ki külön szektá
nak. (Faroassos = a görög múzsák helye; 
alatta volt a deiphii jóslóhely.) A szimboliz
mus szálai azonban valószínűleg Poe (olv.:pó.) 
Edgár Allan költészetébe nyúlnak bel*. Poe 
satása Ady Endrére különösen az ő melan-

• j Jövendő, 1904.33. «z. Szini Gy.: ADekadeniek. 

choliájában, Halál-szeretetében és a sürün 
alkalmazott röfrénekben látszik. Poe, Amerika 
leghíresebb költője 77te phitosophy of com-
position cimü értekezésében előadja a műal
kotásban való saját módszerét. Ű, ha valami 
hatást akar elérni, akkor előbb azon töri a 
fejét, vájjon az ész abban a bizonyos esetben 
melyik hatások iránt fogja a legnagyobb 
érdeklődést lölmutatni ? Ha aztán ezzel már 
tisztába jött, akkor a rendes részletek és a 
hangnem kitalálása következik nála. Poe 
ilyenformán nem valami nagyon az ihletett 
költői lélek intuíciójával! Értekezésében kiváló 
művének, A holló-nak az alkotási módját 
mutatja be, melynek alkotásában szerinte 
>egy rész sem tulajdonitható akár a véletlen
nek, akár az intuíciónak s hogy e mű a 
teljességhez jutott, lépésről-lépésre, valamely 
mennyiségtani probléma pontosságával és 
szigorú következetességével.. Poe ebben a 
munkájában első sorban azzal foglalkozik, 
hogy mekkora legyen az alkotásra váró mű 
terjedelme. Ezután következett a hangulat 

megállapítása. Poe szerint >a melancholia 
minden kohói hangnem között a legjogosnltabb.. 
Igy induktív mődon-tnvább okoskodva rájött, 
hogy a röfrén a legerősebb költői hatás-eszköz, 
hogyha a benne előforduló szavak vagy szó 
(ő csak egy szóból álló röfréot akart) a hang
zásával a gondolathoz illeszkedik, vagyis, ha 
az ismétlődő szó hangzásakifejezi akifejezendő 
hangulatot. Poe végeredménykép oda jotott, 
hogy a két legzenetbb hang, az >o« és az »r» 
fejezik ki leginkább a melancholiát, az utóbbi 
érzelmet pedig legjobban fölkeltheti a halál.*) 

Nem folytatom tovább a kiváló amerikai 
okoskodását, mely eddig is elég kiábrándítóan 
hat az emberre, ha elgondoljak, hogy a nagy 
költőt ilyen rideg indukció juttatta el gyönyörű 
Hollójának a megírásához. 

' ) Poe-nak .A holló, c költeményében minden 
versszak Végén ott találjuk a .nevermore. rotrént, 
amely hangkifejezA izó. Ezt a szót ismétli, mondogatja 
egy holló a versszakok végéri, mig egy szerető ifjú a 
vénen keresitiil líraija elhunyt kedvnél, A köllem. nyt 
Szait Károly es Levay József forditotUUrle magyarra 
él nyelvünkben a .nevermore. rotrént »ioha tnár. 

—- vágy- 'vége mi t . - ra l adták vüaia. 



Ha a Napnak melege, hősége nem volna, 
ackor csak olyan haszontalan cifraság leone 
az égen, mint egy vándorló tojás sárgája De 
vagyon neki hőség* — különösen tapasztaljuk 
ezt nyáron. A fold népe ilyenkor dolgozik a 
szakadásig, arat, hogy egy esztendőre való 
kenyeret gyűjtsön össze az egész ország 
számára. • • •• 

Egy enyhe hajlású domboldal, Sgy 
csöndesen lejtó patak, néhány ködpára, melyen 
átdereng a napsugár a Ingegyszerflbb valami, 
amit akármelyik nyári estéa elnézhetünk ezer 
meg ezer patak partján, ven családi fák alól, 
azt nézzük és szeressük is becsületes lélek
kel . . . Az Audesek és a Kaukázus, az Indua 
és Helvécia tetői se nyújthatnak ennél többet. 
Csakhogy a világlátó kedvnek nehezére, esik 
itthon, ezek közt a sövények kOzt idézni, 
hanem rohan a gyorsvonattal s piros kalauzo
ló könyvekbe! táplálkozik. 

A nép ikertestverévei, a földdel, foglal
kozik hajnalhasadástól csillagfakadásig. Még 
este is a fáradtság után valami csodálatos 
nagy szeretet beszél a szemükből a földhöz, 
melynek omlós homokja ugy fénylik a leszálló 
Nap mosolyában, mint a gyermekek arca, aki 
röpdös és ölelésre nyújtja a két karját. Mert 
a nép még a homokra sem haragszik. Ugy 
áll a dolog, ahogy Dániában mondják: Nincs 
rossz föld, csak rossz fóldmives. — A városi 
ember mikor gyalázva kifakad, hogy : de cudar 
nagy a homok, a tanyai ember pártolva 
mondja: nem nagy ez uram, inkább apró, 
csakhogy sok van belőle. 

Tehát mig az egész község alszik, mun
kára megy a nép s az arató ember kidolgozza j 
magát, mire a keleti égen megpercen a | 
világosság. | 

A mi magyar uépüuk meg boldog. Hiába 
festik a kalandorok olyan rikító színnel a 
nyomort, a mi népünk bizony elég jól él. 
Csak igy bírja ki az aratási munkát Keserves 
az apró, ritkás búzát vágni, löleg utak mellett, 
ahol a jószág is belegázolt. Mert bár a tör
vény szigorú, ártatlan malac-félrelépéseket is 
.mezőrendőri kihágásának minősit,miiidazou-

akkor, amikor a mai •mezőőri* még értel
mesebb nyelven .csősz*-nek tituláltak. Az 
utak mentén telién, ló beleharap, malac 
kitúrja, ember meglopja stb. Azért mondja a 
régi példaszó : -uram őrizz meg ut mellett 
való fóldtől, vékony lábn Ökörtől, vastag labu 
lótól s papleány feleségtől*. 

Erre mifelénk az arató embernek igen 
nagyon gondját viselik feleségeik. Akik ura
dalomban "aratnak, azok ott kosziot "is "szokták* 
kapni. Hazulrél is visz a hitestárs időnként 
olyan véka ennivalót a fején, hogy szint* 
görnyed alatta. Akik kisbirtokosukbál aratnak, 
azoknak mindennap vivődik ebéd. Tiz órán 
tul már megindul az ételvivők serege s innét 
számítva délután 1—2 óráig alig van asszony 
a községben. És elég jó ételeket visz : levest, 
néha húst, mácsikot, kőtt tésztát. Mert az 
csak ráfogás, hogy -mikor a szegény ember 
csibét eszik, vagy a szegény embernek, vagy 
a csibének van valami baja«. 

ilyen állapotban nem is üt ki a munkás 
emberben az elégedetlenség. Más világ van a 
falvakban és a tanyákon. Tisztább itt a levegő 
és nagyobb a Nap. Bent a n a g y o b b v a r o s o k 

ban a gyárkémények szénlostös felhői alatt 
csuportokba verődnek az emberek és vörös 
zászlókkal járnak az utcákon le és föl és azt 
hangoztatják : Jogot a népnek! Azután tovább 
zug a rekedt hang : Nyolc órás munkaidőt, 
fizetésemelést! 

De itt a mezőn a Nap süt, a levegő 
üde. A lelkek fertőzetlenül szívják magukba 
az éltető tiszta levegőt. Nem krajcáros hírla
pok tanításait teszik valóra, hanem a termé
szet tárja elébük a megdönthetetlen, örök 
igazságot: Dolgozzál, a munka jogokat szerez! 

Forgács Endre. 

Peng a kasza, hull a rend, 
Qyül a-marok, Uev>e, 
Forrón tüz a napsugár 
Lányra és legényre. 
Fölforralja a sziVet 
S tüzes nóta járja; 
Édes öröm ül Ui az 

_Jtrc pjrulatába.. 

A kalász, mint az arany 
Borul le a földre, 
Fölötte minden szivet 
Forró hála tölt be. 

| . Aki Istent tagadod, 
Qyere a mezőre, 
Csoda minden kis kalász 
S ezer a hiVője. 

Oh ! Van Isten, Van bizony, 
Tő'e iött az áldás, 
Azt mondja az aratók 
Ajkán a sóhajtás. 
Templommá lett a mező 
Keresztekkel rakva — 
Imádsággal járok ott, 
Fejemet lehajtva 

FlAK ANDRÁS. 

Vasvarmegye küziörvényhatósági bi
zottsága folyó július hó 3 áu rendkívüli köz
gyűlést tart, amelynek főbb tárgyai a muu-
kásházak és a vármegyei kOzkórház ügye. — 
A belügyminiszter jóváhagyta vármegyénknek 
azt á határozatát, amely szerint József fő
herceg szobrára 100 koronát, Tisza Kálmán 
szobrára 100 koronát és Szily János Szom
bathely első püspökének szobrának kerítésére 
200 koronát szavazott meg. 

H Í R E K . 

Áthelyezett törvényszéki jegyző. Dr. 
Gayer Gyula komáromi törvényszéki jegyzőt 
az igazságügyiiiiniszter a vasvári járásbíró
sághoz helyezte át. 

Népünnepély. A bnldogemlékO Hollósi 
busztinián, volt czelldömölki apát emlékére a 
Jelybeli ipartestület a jövő vasárnap dél
utánján tartja meg a népünnepélyt. Az ünne
pély színhelye, mint a múltban i« az apátsági 
major lesz. 

Államsegély A vallás és közoktatási 
miniszter a jánosházai iparos-iskola részére 
ezer korona államsegélyt engedélyezett. 

Poe hatása Adyra ma már bebizonyított 
dolog.*) Ady melancholiája, pesszimizmusa, 
tulsok röfrénje, ismétlései teljesen a PóS-ra 
emlékeztet A .Menekülj, menekülj i n n e n * c. 
költeményében például minden versszak utolsó 
sorában ismétli a szót : 

• Pocsolyás Értől elszakadt legény, 
Sorvadva, várva itt tovább ne ül j! 
Nem kellenek itt uri álmodók, 
Menekülj, menekülj. 

Rossz a világ i t t : dacos Hunnia 
Álmodva vívja a régi csatát. 
Veri a Jövőt: balladát akar, 
Balladát, balladát 

Homlokod sárgult, lázas a szemed, 
Sejtő, beteg és finom a dalod. 
És akarod még mindig a babért, 
Akaród, akarod?^ 

Dalaid könyvét dobd a tűzbe be, 
Sorvadva, várva" itt tovább ne ülj : 

• ) Elek Artirr két érdemes lanu'minyban biio-
. erői .érvekkel ett i hatást a >Hyuzu«Jan: 

Pocsolyás Értől elszakadt legény, 
Menekülj, menekülj !< 

(Vér éa Arany, 40. 1.) 
Ugyancsak az ismétlést mutatja a -Mo

rognak a vének > c. költeménye, melyben erős, 
szenvedélyes, ifjúi hévtől elragadtatva védeke
zik a mindenféle újítást ellenző támadóival 
szemben. Itt az >Eb ura fakó* az ismétlődő 
sor, amellyel lekicsinylését, megvetését, fölény-
érzését fejezi k i : 

• Újfent morognak salabak terek : 
Mi magyarságunk nekik nem elég. 
Ők a magyarok, ők mindig a vég-ok. 
Eb ura fakó, 
Ez a magyarság? 
Azok magyarok, akik nyomorékok? 

Magyar vagyok, vén, bus magyar diák, 
De unom már ezt a komédiát: 
Megkarmolom az agg rozmárok arcát. 
Eb ura fakó, 
Pukkadjatok meg, 
Neküns nem kell-^ayós, uri magyarság. 

Mi magyarságunk: élő s nem halott, 
. Mi vagyunk itt. igazi magyarok. 

Arany-jászolból nem tudtok jól enni ? 
Eb ura fakó, 
Ne nézzetek ránk, 
Amit morogtok, úgyis semmi, semmi. 

Elválik úgyis, hogy mi lesz velünk : 
Magunké leszünk, vagy kilincselünk ? 
Lesz-e magyarság uj célra, nagy okra? 
Eb ura fakó, 
Faljatok aggok, 
Bízzátok ezt áz ifjú magyarokra!* 

(Az Illés szekerén, 164. 1.) 

Ady annyira szereti az ismétlődést, hogy 
-néha nemcsak szavakat, vagy verssorokat, 
hanem egész versszakokat moud el újra 
változatlanul, vagy pedig parafrazálva. Az 
előbbire, ahol az első és az utolsó versszak 
ismétlődik és amelyben visazahökkentő, raeg-
dermeav.tő őszinteséggel tárja föl előttflnt 
betegségét, az »Akit én csókolok* legyen-a 
.Példánk: 
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súlyos csapás, mely alig pár hete árt egy 
köztiszteletben álló családot, most megismét
lődött. Mily kinzó fájdalom az, ha szivünk 
hegedO sebe felszakad, mielőtt az begyógyul
hatott volna. Nem érhet nagyobb veszteség 
és fájdalom szülőket, mintha minden gyerme
küket elveszítik és éppen nem akkor, midőn 
szeretett gyermekeikkel elveszelt a remény
ség is arra nézve, hoüy a jóságos teremtő 
kárpótlást nyújthat. E hó 27-én reggeli 7 óra 
uláu vesszük a szomorú hirt, hogy Szabó Pé
ter tb. főszolgabíró és neje szül. Horváth 
Janka 16 éves Mariska nevü szép ' leánya 
jobblétre szenderült. A nehéz megpróbáltatás
nak alávetett család iránt rendkívül impozáns 
módon nyilvánult meg a részvét, minek a 
közönség azzal is kifejezést adott, hogy a 
28-iki gyászszertartáson, illetve a temetésen 
rendkívül nagy számban jelent meg. 

Késelés. Az alsósági virtus meg •meg
nyilvánul néha egy-egy fejbeverésben vagy 
meglékelésben. A héten is összeveszett Góg 
Lajos és Lőrincz János egymással és Lőrii.c 
került kl győztesen a viadalból, aki kését 
társa vérével itatta meg. Gógot a kórházba 
kellett szállítani. 

Az alsósági iparosok nyári táncmu
latsága igen szép erkölcsi és anyagi sikerrel 
folyt le. Nemcsak a községből, hanem a vi
dékről is szép számmal jelentek meg az 
érdeklődók. Az iparosok még igazán fiatal 
egyesülete ilyen érdeklődés és pártfogás mel 
lett rövid idő alatt nagy fejlődésnek nézhet 
eléje. A mulatságon felülfizettek: Pálinkás 
Géza 4 K, Horváth Jenő 3C0 K, Pollak N. 
318 K, Dénes Béla, Edvy Károly. Kovács 
Sándor jegyző, Sümeghy György, Ekker Pál, 
Varga György. I'atyí Jónás, Szakács Kálmán, 
Nagy Lajos, Sebestyén János, Scheiber Mór, 
Brockner Adolf 2 - 2 K, Johsn Jancsika 
Zámbo Géza 160—1 60 K, Vikmon József, 
Horváth György 1'40—1*40 K, Molnár Gyula, 
Molnár András, özv. Dóra Nándorné, Puskás 
Gábor, Gőg Lajos, Filep András, Kernya An
tal, Németh Miklós. Steiner.Rudolf, Rotschild 
Miksa, Almási János és Stubán Ferenc 1—1 
K, Szigethy György, Havasi János, Dátán Mi
hály, Rajky János, Kis István, Varga József, 
Somogyi János, Farkas Mihály, Maár József, 
Ernszt Józsefné, Havasi József, Torma Kálmán, 

Berecz Lajos, Jáger Mihály, Vikmon Elek 60—60 j 
fillér, Bárdosi József 50 fillér.Somogyi Mihály, 
Sulyok Antal, GUnsberger Miksa 40^40 M l , 
Magas József. Köves Antal, Horváth Elek, 
Szvoboda Pál, Sulyok István 20—20 fillért. 
A szives támogatásért e helyen is köszönetét 
fejezi ki az egyesület. 

Mozdonyvezetők mulatsága. Mult szá
munkban jelzett nyárt mulatságra a Koroua-
szalloda összes' helyiségeiben már minden 
előkészületet megtet t- a rendező-bizottság, | 
minden- készen varja városunk közönségét. 
.Értesülésünk szerint nemcsak városunkból, 
hanem a távol vidékről is sokan készülnek 
erre a minden tekintetben sikerültnek Ígér
kező mulatságra s tekintettel a nemes célra, 
melyre a mulatság jövedelme szolgálni fog, 
bizton hisszük, hvgy a nagyszámú közönség 
j i ' l is fog mulatni. 

Regényes szerelmi kaland. A .Vas-
vármegye, a napokaau leközölt egy ily jellegű 
szerelmi történetet s hozzátette, hogy egy 
szomszédos városkában történt meg. Hát ez 
a városka a mi városkánk. Aminthogy a fenti 
lap nem csinált belőle szenzációt, tui se fog
juk felfújni, utóvégre nem követtetett el 
semmi természetellenes dolog. Vájjon meg
ütközik-e valaki azon, ha a szerelmes macska 
kiül a holdvilágos háztető-gerincre s oda 
csalogatja kandur-szeladonját. Ez utóbbi az
tán megjelenik, lenn a földön elénekel egy 
macskaszivet megható szerelmi dalt, s aztán 
az odatámasztott létrán kezd felfelé kúszni 
az imádott lábai elé. Ugyebár ez semmi V 
Csupán az a valami, ha valamely irigy köb-
kurrens elveszi a létrát és a szegény kandúr 
kénytelen a.mélybe vetni magát, ha nem 
akarja azt, hogy a nap mindnnt feltáró fé
nye ott érje a légyott színhelyén. De hát még 
ez sem történt meg, sokkal egyszerűbb és 
enyhébb színezetű a dolog. Ami szóra érde
mes, csupán az, hogy a két lovag lepedő
kötélen volt kénytelen aláereszkedni az eme
letről, mert az irigykedő harmadik kívülről 
rájuk zárla az ajtót. 

Megint száj- és körömfájás. Egyházas-
keszőről jelentik, hogy ugy ott, mint a szom
szédos szergényben a száj- és körömfájás 
léyett lel. A fenti községek zárlat alá kerüllek' 

Akit én csókolok, elsáppad, 
""Nem merem megcsókolni 

Az anyámat. 

Jaj azoknak, kik álmot szőnek 
Rólam, hivő barátnak 
S szerelőnek. 

Jaj azoknak, akik szeretnek. 
Mert nem hiszek már regeit 
A szivemnek. 

Akit én csókolok, elsáppad, 
Nem mer'-m megcsókolni 
Az anyámat. 

(Az Illés szekerén, 106. I.) 

Parafrazált költeményre sok példa akad 
Umen régebbi költészetünkben is. (Első és 
utolsó versszak: Hymnus, Szózat, Mikes stb.) 
Az első és az utolsó versszak parafrázisát 
látjuk az >Uri szűz dicsérete, cimü versében, 
ahol kevés homállyal fösti meg a mások-
meg-nem-érintette uri lány szomorú ál-er- j 
kölesét: 

•Tested fehér és makulátlan, 
De szemedben álmatlan éjek. 
Láthatatlan, buja jelirás 
Bontja melled s homlokodon 
A bélyeg. 

Vágyad több, mint az utcalyányé, 
Éji óráid vétkesehbek. 
Ajkidon a nedves hazugság 
S ringó járásodban nagy bűnök 
Lebegnek: 

Az ördög s a hazugság védi 
Ezt a te hires szüzességed, 
Láthatatlan, buja jeltrás 
Borítja melled s homlokodon 
A bélyeg. 

(Az Illés szekerén, 105. 1.) 
Ady költészetének irányát a Poe-éhez 

hasonlóan jellemzi még a röfrénen és a sok 
ismétlésen kívül a melancholia, a pesszimiz
mus, a bus reménytelenség. Ez, tekintve a 
korunkat, teljesen érthető is. Ady, ha a korát 
irja, önmagát irja. Igazi lírikus. Verseiben 
valóságos halálköltészetet láthatunk. Az elmú
lás gondolata vonul végig egész sorain versének 
és ezekben, megcsendül egy-egy akkordban 
szivének az Istenhez való megtérő-hangja is: 

• Az Ur Illésként elviszi mind, 
Kiket nagyon sujt és szeret: 
Tüzes, gyors sziveket ad nekik, 

__Ezek a tüzes szekerek . - ^ -• 

(Folyt köv.) 

Elgázolta a vonat. Az állomásunkról 
Székesfehérvárra induló hétfői 5003. számú 
személyvonat Öskü közelében egy, a síneken 
játszadozó 8—10 év körüli fiúcskát ütött el. 
A gyermeket holtan húzták ki a kerekek kö
zül. A vizsgálat arra nézve, hogy kié a flu 
és hogy kit terhel a felelősség, megindult. 

Liliom-keringő. (Helybeli szerzőktől.) A 
lovagkor troubadourjai lanttal, gitárral kezük
ben, énekelve járták be az országot, s szer
zeményüket ugy terjesztették, a zene- és 
köne^elkedvélőír között. Ma már erre acé l ra 
modern eszközök állanak rendelkezésre : a 
sajtó és a posta. A lantosok és krónikások 
nem járják többé a poros országutakat; 
könnyitenek helyzetükön a fenti intézmények, 
bár ezekhez nem fűződik semmi ramantika. 
Az agy szüleményei manapság az íróasztalon 
látunk napvilágot, a többit mar a kiadók 
végzik eL 

Kemenesalja hazája volt a múltban ia 
a dalköltészetnek ; a zene mélabús akkordjai 
élénk visszhangra talált földesurainknak szépért 
lelkesülő szivében. Igy van ez ma is. A szép
művészetnek egyetlen egy ága sem talál a 
nép lelkében olyan termő talajra, mint a zene 
és a dal. Ezért van az, hogy alig találunk 
családot, ahol valmely hangszert ne találnánk, 
a szép dalért pedig úgyszólván mindenki lel
kesedik. 

Pár héttel ezelőtt emlékeztünk meg 
arról, hogy Cseke Gyula és Nyáry Elek 
szerzeményében Kemenesaljái dalok ' cimen 
két gyönyörű népdal fog megjelenni. A mű 
előreláthatólag a bét valamelyik napján lapunk 
kiadóhivatalában jelenik meg és 1 korona 
50 fillér árban kapható lesz. 

Az ainbitiosus szerzők, bár munkásságuk 
első terméke a zenevilág előtt ismeretlen 
még, a közérdeklődés hatása alatt egy ujabb 
s klasszikusabb művet teremtettek meg, mely
nek fülbemászó zenéje bizonyára közkedvelt
ségnek fog örvendeni. 

A mű egy úgynevezett Lüiom-kermgői 
foglal magában s nagy terjedelménél fogva 
betölt egy egész dalfuzetet. Ennek szöveget is 
Cseke Gyula irta, zenéjét — énekre és zon
gorára — Nyáry Elek szerezte. Az első szer
zemény megjelenése után, tehát valószínűleg 
a jövő héten kerül sajtó alá. 

A LMom-keringö szövegét az allábiak-
ban mutatjuk be: 

Illatot gerjesztő 
. Hófehér virág, 

Mint vidul a lelkem. 
Hogyha téged l á t ! 
Báj tükrözik arcadon. 
Eszményi szép l i l iom; 
Tested csábos és fehér, 
Lelked ezzel is felér. 

Majd a nyár ha int feléd, 
Ne hidd csábszavát; 
Maga u t á n ősz szelét 
Bocsátja r eád . 
Mefoszt szűzi bájadtól 
S eltűnik az ék, 
Ami vonzó arcodon, 
Volt csak buborék. 

Jöjj keblemre, ott reád 
Örök élet vár. 
Izzó szivem láng heve 
Lesz a napsugár; 
Zápor majd a csóközőD, 
Szirmod azzal öntözőm, 
Fürdői a kéj tengerén 
S mennybe jutunk: te meg én. 

Vágyunk teljes, már nem űz 
Oktalan szerelmi tűz. 
Szomjas ajk ha csókra vár, 
Egymás ajka csókpohár. 
Boldogságunk kék egén -
Megcsillant a fény; 
Többé szivünk óhaja 
Nem hiú remény. 



Elhunyt gyermek. Schütz Gyula hely
beli bútorkereskedőt nagy szomorúság érte 
fél eres kis fiacskájának tegnap este 9 óra
kor történt elhunytára!. Temetése holnap 
délután 4 órakor lesz. 

Agyonütötte a gerenda A marcalhid 
javításánál dolgozó munkasok egyike, egy 
17 éves, Nagy János nevű legény egy geren
dát akart egyedül levenni a bontott hídról. 
A gerenda egyik vége azonban előbb' földet 
ért, mint a másik és saját rugékonyságánál 

™Tögva~á"tevegöben megperdülve, eldobta ma
gái távolabb helyre, oda, ahol éppen Nagy 
János állt. A repülő gerenda ugy sújtotta főbe 
a legényt, hogy ott a helyszínen rögtön meghalt 

Sertésvész. Karakó községben a ser
tésvész dühöng; a mult héten több sertés 
elhullott 

Dr. Beér, Brünn városának tiszti 
főorvosa, megállapította: Nagyon előre
haladott korú egyéneknél, akiknek 
szabálytalan székeléssel kell megküzde-
niök. a természetes Ferencz József-
keserüviznek már 8 napon át tartó 
használata (naponkint 3 evőkanállal) a 
kívánt, maradandó könyebbülést előidézi. 
— Kapható gyógytárakban és füszerke-
reskedésekben. A Szétküldési-Igazgatóság 
Budapesten. 

Tánctanfolyam. Mayersberg József oki. 
tánctanár a városunkban is ismert és köz
szeretetben állott Mayersberg Frida tánc-
laoárnö fivére július hó közepén a Korona 
.-/.álló nagytermében tánctanfolyamot nyit 
Nagy goudot fordít arra, hogy növendékei a 
közkedveltségü bostont alaposan elsajátítsák. 
Különös solyl helyez az illemtanra és a tár
saságban előforduló könnyed előkelő érintke-
/asre. 

Miskén vásár lesz. Kemenesalján a 
miskei áliatvásarok igen látogatottak szoktak 
lentit Mint halljuk, a holnap megtartandó 
vásár is népes fog lenni, nemcsak az idő 
kedvezése miatt, de azért is, mert a száj- és 
körömfájás folytán elrendelt zárlat feloldása 
után ez lesz az első országos vásár. 

Holdsugáros Tizeken. (Egy haditenge
rész naplójából.) I r ta : Horváth Rezső. — 
l.apuuk munkatársának kötiyve éppen most 
érte el a második kiadását Ezen örvendetes 
alkalommá' a »Budapesti Hirlap< a következő 
meleg sótokban méltatja a müvet: >Holdsu 
U'iroa vizeken.' Horvátit Rezső könyverői alig 
pár hónapja irtunk néhány meleg sort s íme 

-a könyv már is megérte a második kiadá-i. j 
Az olvasóközönség, ugy látszik, azzal a meleg j 
érdeklődéssel fogadta a tengerről és a tengeri I 
életről irt könyvet, melyet méltán, meg is 
érdemel. Lapozgatván az uj kiadásban, mcst 
is a bőrárui szóló dalmát mese kötötte le 
••gjobban figyelmünket. Az. érdekes, színes .1 

meséhez méltóan sorakoznak Horváth többi 
dolgai, melyek most bizonyára ugyanolyan 
Meleg fogadtatásban fognak részesülni, mint J 
mikor először utjiAnak indultak.< A könyv i 
.-.erkesztőségünk uijan csekély 2 korona j 

i rert beszerezhető. 

A sitkei káplán baleset*. Pintéi Imre 
koztiszteletbei: álló nagysitkei segédlelkész ki 
ment atyjával, aki Söptéről jött Sit'iére, a 
.szőlőhegybe, ahol atyja bort vásárolt. Amint 
a keskeny és szinte veszedelmes meredek 

-uton szekéxtu-lefeJé-jöttek, elibük kerüli egy 
másik fuvmw: Látva a veszedelmes helyzetet, 
Pintér Imre leugrott a szekérről, de vesztére, 
mert ruhája megakadt és ö maga a szekér 
alá esett. A kerék a lábán ment keresztül, 
az esés következtében mellkasa súlyosan meg
sérült s valószínűen tüdövérzést is kapott 
i.s/nn letien állapotban vitték lakására. 

Pályásat. A m. kir. posta műszaki 
személyzetének kiegészítése céljából több 

, hirdettetik. Ezen állásokra 1883. évi 1 
I törvénycikk 10-ik §-a értelmében mindazon 
; magyar állampolgárok pályázhatnak, akik 
l valamely műegyetemen tanulmányaiknak sza

bályszerű befejezése után,' a budapesti királyi 
József műegyetemen gépészmérnöki oklevelet 
uyertek, vagy ezen műegyetem által honosított 
ily oklevéllel birnak,.-fedhetetlen előéletűek, 
testileg ép, egészségesek és posta- távirda-
távbeszélő szolgálatra minden tekintetben 
alkalmasak. Azok a pályázók, akik tanulmá
nyaikat az 1910/11-iki tauévet megelőzőleg 
végezték, tartoznak hiteles módon azt is 
igazolni, hogy azóta hol voltak alkalmazva, 
illetve mivel foglalatoskodtok. A pályázat alá 
bocsátott állásokat a posta- távírda vezér
igazgatóság lógja betölteni. A sajátkezüleg irt 
és születési, orvosi, erkölcsi iskolai, esetleg az 
eddigi működéséről szóló egyéb bizonyítvá
nyokkal felszerelt folyamodványok tehát a m. 
kir. po'ta- távírda vezérigazgatóságához cí
mezve. (Budapest, I I . kerület Albrecht-ut 3) 
folyó július hó 15 éig közvetlenül nyújtandók 
be. A nyelvismeretek a kérvényben megjelö-
lendök. s a vezérigazgatóság fentartja magá
nak a jogot, hogy arról a felvétel előtt 
meggyőződést szerezhessen. Több nyelvet és 
ezek közt a horvát nyelvet is beszélők előny
ben részesülnek. Bővebb felvilágosítás a posta 
távírda vezérigazgatóság műszaki osztályában 
szerezhető. A felfogadandó napidíjas mérnökök 
Budapesten; illetve a kerületi.pósta- és távírda 
igazgatóságok székhelyein működő kerületi 
műszaki felügyelőségeknél nyernek alkalmazást 
és e tekintetben a térvényben az alkalmazás; 
helye megjelölhető, de a felvétel elfogadása 
ehhez nem köthető. A felfogadott napidíjas 
mérnökök állásuk elfoglalásának napjától 
kezdve napi üt' fő) korona díjazásban és 
netáni külső alkalmazás esetén megfelelő 
pótlékban részesülnek s annak a hivatalnak 
fegyelmi hatósága alá tartoznak melyhez szol
gálattételre beosztatnak. Szolgálatuk megkez
dése előtt fogadalmat tesznek és Írásbeli köte
lezettséget vállalnak arra nézve, hogy egy 
éven át a posta műszaki szolgálatat alaposan 
elsajátítani igyekeznek, s ezen gyakorlati idő 
letelte után a napidíjas posta- es távírda 
mérnökök számára előirt szakvizsgát Buda
pesten leteszik. Akik ezen (eltételeknek eleget 
nem tesznek, vaey akiknek magaviselete, 
szorgalma vagy megbízhatósága ellen kifogás 
merül fel. valamint azok is, akik más okok 
miatt postai szolgálatra alkalmatlanoknak 
találtatnak, napidíjas állások alól, minden 
további igény nélkül, egyszerűen felmenteinek. 
Viszont azok, akik elvállalt kötelezettségüknek 
megfeleltek, az emiitett szakvizsga sikeres 
letétele utan a létszámviszonyokhoz képest a 
X. fizetési osztály 3-ik fokozatában magyar 
királyi posta- . és távirdai segédmérnökké 
neveztetnek ki. Budapest, 1911. június hó 19-én. 
M. kir. posta- és távírda vezérigazgatóság.'A 
másolat hiteléül : Varga. pt. irodatiszt. 

A remondák árának emelése. A had
vezetőség, mint katonai körökből értesülünk, 
a remondák átlagos árát G5ll Koronáról 
800 koronára akarja fölemelni. A mostani 
árak mellett ugyanis lehetetlen a lovas-csapa
toknak teljes értékű löállományát biztosítani, 
bár a szolgálati lovaknak negyven százalékát 
csikótelt-pen vevelik, mielőtt a csapatokhoz 
kerülnének. 

Cseretinyében é s meggyben oly gaz
dag termés már réuen volt, mint az idén. 
Piacunkra még a járáson kívüli falvakból is 
hoznak szekér- és v kaszámra, holott helyben 
is sok terem. Gyermekeink örüinek, hogy kap
nak szüleiktől délelőtt és délután cseresznyét 
vagy mrggyet. A kedves édesanya gondosko
dik, hogy majd későbben is megkínálhassa 
övéit finom cseresznye- és meggy-lekvárral, 
befözottel; míg azonban ennek az egészséges ) 
gyümölcsnek szezonja tart: készít belőle ré- ! 
test. lepényt, melyből az ápuska is ki szokta ' 
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szemű kedves úrnő, lapunknak szorgalmas 
olvasója, a meggyes-lepény készítéséről a kö
vetkező recipét adta át: 14 deka cukrot 8 
tojás sárgájával és 14 deka hámozatlan man
dulával bekeverünk; bele a 8 tojás habja. 
Tepsiben megsütjük, ha teteje hártyásodni 
kezd, sűrűn meggyet vagy dunsztost (lehet 
cseresznye is) szurkálunk bele ésftovább süt
jük. Ha megsült, tetszés szerinti darabokra 
fölvágjuk. 

A dohányzó emberek (szép számmal 
vannak cigarettázó hölgyek is!) megemlegetik 
az 191.1. év július l-jét, mert enapon erezik 
meg először Lukács László miniszter reform
ját, amelylyel a tubákon kívül minden rendű 
és rangú dohányárut 10—1C0 százalékig 
megdrágított. l)e lehet ez a reform olyan 
puska is, amely visszafelé sül el: hátha sok 
> kisembert* leszoktat a dohányzásról, vagy 
legalább is mérsékeli ezt a szenvedelmét 
Budapesten a gyári munkások s z á T t meg 
száza i kezdenek már mozgalmat ir ' —. • ez. 
irányban. A szegényebb néposztály t . kis
gazdák a fogyasztó közönség nagy kontingen
sét alkctják, de hát ők is tnegokolatlannak 
tartják a dohány drágulását. Egy napszámos 
városunkban ekképp nyilatkozott a mult csü
törtökön társai előtt: Mi mégis akarunk do
hányozni és bagót rágni, azért a napibért 
.eményi köll«! 

Szerkesztői üzenetek. 

V. P. és N. K. Lapunkból a politika 
teljesen ki van zárva. Az a dolog különben, 
amelyen önök a jelzett tarsasötezejövetelen 
vitatkoztak, szerény véleményünk, sőt tudásunk 
szerint a maga szoros keretében csak politikai 
izü: máskülönben az történeti tény. Mert aki 
azt állítja vagy tanítja, hogy 1867-ben (XfJ. 
tc.) Magyarország nemzetközi szerződésre lé
pett Ausztriával, melyet Magyarország egyol
dalúan, Ausztria hozzájárulása nélkül meg 
nem változtathat: az a történetet hamisan 
magyarázza, éppúgy, mint osztrák ellensége
ink. Akárhány magyar államférfi rég bebi
zonyította, legutóbb Tisza . István gróf is a . 
»Magyar Figyeló«-ben, hogy az 1867 évi. XII. 
tc. nem Magyarország és Ausztria, hanem a 
magyar nemzet és királya között létrejött 
kiegye;1 tartalmazó magyar tőrvény,amelyet 
a magyar állani, amint megalkotott, éppen 
úgy meg is változtathat Tessék tehát magyar 
törvényről beszemi. nem pedig nemzetközi 
szerződésről és ezt a valóságot kell ifjúságunk 
és népünk fejébe verni. 

gyógy és üditöviz. 
A szénsavas ásványvizek 

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

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



Jóság, 
ár és 

s ú l y r a 
kelt a szappan ö i i r fha ion l í t i s in i l és 
bevásárlásinál ügyelni. A világ egy 

szappan* sem éri el a 

Schi c h f 

szarvas 
szappanát 

minden jó tulajdonságában, tiszta' 
ságiban, mosóképességében, l igyságá' 

ban és olcsóságában, 
i a « a>« • » • . 

Singer Ferenc 
m. kir. államvasnti órás- és ékszerész 

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

áron mindennemű arany-ezüst- és é k w s e r - t t r u t , 

valamint fali- és z s e b ó r á i k a t . Minden óra, mely 
nálam vásároltatlk, másodpercnyi pontossággal sza
bályozva van. — Óriási készlet ezúst evőkészletekben, 

amelyek szigorúan a napi árfolyam szerint lesznek eladva, 

rajáslattal és választékkal a legn. készséggel szolgálok 

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

Magánvizsgára, 
polgári, kereskedelmi és reáliskolai i 

tanulókat előkészít egy tanár. j 
Megkéréseik >bélkiismeteuaei jelige j 

alatt e lap kiadóhivatalába intezeiidök. 

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

Hollósy-tér, az apátsági székházban. 

Nyersolaj, szivogaz, Diesel 

benzin motorok és 
lokomobilok 

Merne 
menő 

jóUllifl. 

Drezdai motorgyár reszv. tára. 
Németország legrigibMesnagyoMi motor

gyára. Veiérképviselo: 

Gellért Ignác és Társa 
BUDAPEST, V. Koháryntca 4. 

(Alkotmány-utca samk.) 

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

Budapest, VT., rereaciei-tere 6. -

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 

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

nagy választékban beszerezhetők. 

. v e : 

Kondor Jóssef ésSchütz Gy ula 

sirköraktára 
Czelldömölk, a Kossuth Lajos-utcában 

Ugy egyszerű, vala
mint modern, művészi 
kivitelű síremlékek

ben nagy választék 
. 2 * ^ ' ' £ - » / t * V . 



A VASMEGYEI 

Takarékpénztár 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

ÁRUOSZTÁLYA 
SZOMBATHELY. 

Ajánl: Mindennemű mezőgaz
dasági és ipari gépeke'., malom-
berendezéseket, benzin- és 
nyersolajmotorokat, csépló-
gép-garnltnrákat, g é p - és 
nyersolajat, műszaki cikkeket, 
zsák, ponyva és kötél-árukat, 
mindennemű mfitrágyát kar-
tallen klrül, vetőmagvakat, 
erőtakarmányféléket, belföldi 
és porosz kőszenet, kovács-
szenet, meszet és czementet, 
tűzoltó-felszereléseket stb. stb. • 

Mérsékelt árak! 
Méltányos fizetési feltételek! 

Központi Iroda: Kőszegi n. 2. 

Raktár: Sséll Kálmán a. 25. 

Árajánlattal él koltsérjvetéssel 

díjmentesen szolgálnnk. 

Zéivtulst mlitsi küsségssi kir . i tni 

^EMELNESAJ 
- i . szam 

,A köztudatba ment át", hogy csakis 

Kál la i liklIIIK motorgyára Lajos 
Budapest, V I . Gyár-utca 28. 
szállítja t e l j e s . j ó t á l l á s m e l l e t t 

^ ^ ^ f ' M ^ I ^ ^ a lenirnevesebb motorcséplő kész le teket . 

Salát é rdekében kérjen minden gazda disz-föárlapot, melyet Ingyen, bérmentve küld a gyár. 
Fontos figyelmeztetés! Kállai LAJOS hírneves motorgyári 

nem tévesztendő össze más KÁLLAI nevű kereskedő cégekkel. 

i 

SAJÁT ÉRDEKE, 
hogy lehetőleg összpontosítsa szükségleteinek 
besserzeset agy cégiéi, mely ezr.ton véét 

ér tekei t legjobban. 

ELÖHTEJI: 
1. Nem kell ismeretien cégekhez fordulnia. 
2. Nem lesznek szétágazó kötelezettségei. 
S. Állaidó összeköttetésnél pontos és reális 

kiszolgálást biztosit magának. 
4. Állandó összeköttetése mindig vigyázni fog 

önt vevőjénél megtartani 
l a | á t é r teke , hogy c s í k ismert, atokelö céget 

tiszteljen meg bizalmával. 
Anlrecht és Goltschmied ntéda 

Elek és Társa l A . 
Budapest. IV. Károly-körút 10. szám. 
Ksphstók kényelmes hsvi lefizetésre, állandó 

összeköitelesnél folyószámlára is : 
1. A magyar é* német irodalom összes termé
kei. 2. i\épek. 8. Bőröndök és bőrondáruk. 4. 
Férfi fehérnemüek. 5. Látcsövek. 6. Fénykép-
készülékek, felszerelések. 7 Vadászfegyverek, 
pisztolyok, flőbertek l. Chinaezíistámk. 9. Csillár.-
és petróleumlámpák. 1Ü. fíézbutorok. 11. Szőnye

gek, líi. Mindennemű hangszer. 
Fend 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 felvilágosiiással szívesen szolgálunk. 

KOVALD PÉTER ÉS F I A 
cs. é s k i r . szab. kelme- é l szőrmefestő, vegytis i t i tó é s gözmosé-gyár 

BUDAPEST, V I I . , SZVETSÉG-ÜTCA 37. SZÁM. 

Megbízói kényelmét szem előtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes 
vidéki városban képviseletet létesít és ezáltal módot nyújt a nagyérdemű kö
zönségnek arra, hogy cégét — a csomagolás és postaköl tségek mel lőzésé

ve l — közvetlenül felkereshesse. 

Czelldömölkön Német Márkus 
vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban vállalja az uri-, női- és gyer
meköltönyök, diszitő és bútorszövetek, függönyök, kézimunkák,szőnyegek,csipke-

és végáruk, szőrmék stbiek vegytisztitását és festését. 
Úgyszintén ágytollak tisztítását és íehérnemüek mosását ls. 

A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és minden
kor méltányos árairól, szíves jóinuulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet 
és számos megbízatást kér a 

Kováid Péter és fia cég. 

w 
KömOves-niankások 
felvétetnek nagy számban 
állandó alkalmazásra P Á P Á N (Veszprémmegye) 

helybeli és vidéki magas építkezéshez. 
Fizetés naponkint 6 K-ig. Munkavezetők 
és csoportvezetők magasabb fizetéssel. 
Túlórázás rendes díjazással megengedtetik Kívá
natra közös lakás ingyen. Napi munkaidő 10 óra. 
Akkord (szakmány) munka szintén vállalható. 

Jelentkezni és érdeklődni lehet 

iíj. Fa Mihály építésznél Pápán, (Veszprémmegye) 
Hunyadi János-utca 5. szám alatt, 

hol a kellő felvilágosítás ngy Írásban, mint szóbelileg 
1 4 4 — — . megtudható. ' . - •• d S 

Nyomatott Dinkgreve Nándor villanyüzemü könyvnyomdájában, Celldömölkön. 


