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•egielenik minden vasárnap reggel.
Elóiizetési á r a : Egész évre 8 korona, félévre i
korona, neityedévre 2 kurona.
Egyes szám ára darabonkent 20 fillér.

Iparosaink kiképzése.
Nálunk gyakori a panasz, hogy sok
az iparos, nagy a verseny és alig van
a kisiparosnak tere a
megélhetésre.
T é n y azonban, hogy nálunk nehéz a
kisiparos sorsa, de az is tény. hogy
helyzetüket nem számuk nagysága okozza
mer*, az ország még jóval több iparos
nak is tudni fog tisztességes megélhe
tési biztosítani, hanem igenis a.baj ab
ban gyökerezett, hogy m á s nemzetek
fejlődöttel)!, iparával, szentben sikerrel
nem vehette volna fel a versenyt Nekünk
egész legújabb időkig alig voltak szak
szerű kép/ett munkásaink.. Sót iparo
saink műveltsége még nem rég is alig
terjedt tovább a köteles. elemi iskolai
műveletnél.
Csak az uiabb időben fordítottak
nagyobb gondot iparosaink kiképzésére.
S ennek javára kell betudnunk, hogy
a magyar ipar az utolsó időben nagyobb
lendületet vett. De még mindig szőrit
bennünket, az importált ipartermékek
sokasága s sok tekintetben indokolatlan
az iparosok feljajdtilásá, hogy mégis a
külföldi portékát vesszük é s nem a ha
zait. Miért ? Azért, mert nem egy ipar
cikk van, melyei hazai iparosaink nem
tudnak előállítani, vagy ha tudják, messze
mögötte áll « kiilf.il.litiek

Istenáldotta bnza.
(Alföldi mm.)
Mikor az úristen a világot megteremtette,
leküldte az angyalokat, nézzenek körül idelent
van e valami hijja a világnak.
— Van ám, urunk-teremtőnk, — jelen
tették az angyalok. — búzát még nem te
remtettél.
— Ejnye, ejnye, — csóválta m e g r á z
Úristen a fejét, — hát akkor miből, sütik az
emberek a kalácskenyeret?
^
— Zuzmóból törik, fakéregből őrlik, —
panaszolták az angyalok.
— Nosza hamar, razzátpk ki az .abro
szomat az ablakon, — parancsolta az Úristen.
Egy-kettőre, fölkapták kz angyalok az
.aranyabroszt az Úristen asztaliról, vitték áz
ablakhoz s a mi morzsa, benne - volt, mind
kirázták a földre, abból hajtott ki idelent a
buza.
•
Akkoriban azivfilmn még nem volt olyan
áldott növény a buza, mint must Olyan volt

Szerkesztőség i s kiadohiTátal:
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czeildömölköo.
Ide inttzendök a szellemi reszt illető közlemények,
hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

S hogy az ezen téren mutatkozó
hiányokon segítsünk, országszerte meg
indult a mozgalom iparkiállitásokat ren
dezni é s épen az utóbbi években több
helyütt rendeztek ilyeneket.
Ha ezen országos mozgalmakat é s
törekvéseket bíráljuk, ugy tűnnek azok
elő, mint egy nagy épület emeleteinek
szüntelen és megfeszített erővel való
tatarozása. Folyton javítjuk, foltozzuk
az emeleteket; nagy és elismerésre méltó
igyekezettel azon vagyunk, hogy nagy
épületünk emeletei szépek legyenek, tar
tósak, csinosak é s versenyképesek. De
minden igyekezetünk dacára folytonosan
azt vesszük észre, hogy nem bírjuk a
külföldet teljesen elérni, nem-Inniuk a
nyugati müveit iparállamokkal lépést tar
tani, még kevésbbé azokat túlszárnyalni.
Hol van hát a hiba-? Wjjfvők legyünk?
A hiba ott van, hogy rozoga alapra
építünk. Iparépüleiüak fundamentuma
inog. ezt kell elsősorban nfegerósitehi s
merjük állítani, hogy amíg ezen nem
segítünk, a forszírozott iparkiállitásokkal
sem fogunk célt kérni.
Melyek hát iparépületeink funda
mentuma ? Feleletünk egy s z ó : iparos
tanoncaink. Ezeket kell nevelni, jobban
mondva ezekből kell nevelni olfan ipa
rosnemzedéket, mely a műveltség összes
-kellékeivel lépjen ki az életbe, ismerje

mint az árokparton nórö vadbuza, a mivel a
gyerekek szoktak játszani. Alacsony a szára,
tarackos a gyökere, ritkás a kalásza,* apró
a szeme.
.;. —
— Ejnye, de hitvány kis gizgaz lepte el
a földet, — mondogatták az emberek és ügyet
se vetettek a búzára, hanem aztáa is zuzmó
ból meg fakéregből sütötték a kenyeret. Mind
össze két testvér akadt, aki azt mondta, hogy
az Isten ajándékát nem szabad megvetni. Az
egyik is fogott magának egy darab búzaföldet,
meg a másik isi
-H'~ S^™-.

a külföldet és legyen széles látóköre I
Ez az, ami a mai iparosainknál hiány
zik. Százával ismerjük azon iparosok
számát, akiknél megvan a szorgalom
és igyekezet, de alacsony műveltségük
nél fogva nem bírnak érvényesülni. A
száz közül csak egy példát.
Állítólag híres a szegedi halbicska!
Hát híresnek hires, de meddig terjed a
bire? Ne kutassuk; messze állunk még
Scheiffeldl.il é s Szollingentől. Álljunk
mi szóba egy magyar késesmesterrelés
váltsunk szót egy angol iparostársával,
nyomban látni fogjuk a nagy különb
séget. Az angol müveit, tanult, világlá
tott, nagy üzleti összeköttetésekkel biró
iparos, amit alapképzettségének köszön
het. A miénknek látköre pedig az ipartársulatokon tul nem' terjed.
Iparosainkat nevelni kell tehát előbb
anélkül nem érünk célt. m é g ha százá
val is rendezünk iparkiállitásokat, mert
önálló felfogásra é s kompozícióra a tanu
latlan elme nem jut soha.
Nem lehet célunk ehelyütt az iparos
nevelés vezérelveit előadni,-«aák arra
kívánunk rámulatni, hogy iparunk felvirágo/ását nem fogjuk mindaddig elérni,
mig népünk lelkében meg nem gyöke
rezik az a meggyőződés, hogy egy ipa
rosnak, ki a mai világban boldogulni
akar, többet kell tudni áz irás és ol
vasásnál' ~
.
— Adtál, uram, segítséget, de nincs
benne köszönet, — sóhajtották a testvérek,
akik az első szántó-vetők voltak a világon.
Bezzeg nem fujt a szél aratáskor. SütOtt
a nap mint a fűtött kemence.hullott a verejték,
mint az eső, szédelgett a két testvér, mint a
beteg Külön kellett leszakajtani minden szál
buzácskát, kézzel kiperegtetni minden kalászát
s móljai* se lett több az egész termés egyegy zsák buránál.

Szép holdvilágos este volt, mikor a
fiatalabb testver bekötötte zsákját a tarlón
—• Isten nevében vessünk, — mondta a De ki is nyitotta mindjárt, felét kiontatta a
fiatalabb, akinek annyi volt a fia, lánya, a szérűre s csak a másik felét hagyta a zsákban.
hány az ujja.
Ezt átviszem a bátyám szérűjébe, odaIsten nevében arassunk, — -mondja'..-öntöm az Övébe, — gondolta magában. —
az Öregebb testvér, a ki olyan magánosan Nakem van fiam, lányom, van aki segítsen
élt a világban mint valami öreg vüz/a a. JÜPyerst keresni. Neki se kicsi, se nagy, aki
segítségén' legyen. Uram, segíts meg jószánpusztában.
»
' Hát kiizen -vetai könnyű volt, mert dékombad.
abban a szél is segített Vitte az apré magot,
mint a pelyvát s hol szemenként hullajtotta
el, hol csomósán ágyazta be a földbe. *"~*-?

Azzal a valiára kapta a zsákot s neki
vágott as éjszakának. Hát a hogy a földje
széléhez ér és át'akar : bújni a sövényen,
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náf m
iskola működését megkezdette.
A jelentkezők száma légió volt és
11.
azokat mind fölvenni sem lehetett. A
Az előbb elsoroltakból
világosan
15 éven felüli leányok kitartással, szor
kitűnik, miiy égető szükség volt á gaz galommal tanulták az előadott tárgya
dasági tanítónőképző intézetre. Föladata, kat, főztek, mostak, vasaltak, varrtak,
hogy az ország- gazdasági
népiskolái tisztogattak oly szorgalmasan, hogy a 6
alaposan képzett tanítónőkhöz jussanak, hét leteltével mindenki csodálkozott az
kik a leányokat hivatásuk "kötelességei elért eredménnyel. Az iskola valamely
nek megbecsülésére,
munkaszeretetre teljesen felszerelt kis háztartáshoz haé s okos gazdaasszonyokká nevelhessék. soló. Berendezésénél a célszerűség mel
Az első tanév, melyet, tíz tanitónójelölt lett az egyszerűségre törekedtünk. A
végzett, Kecskeméten á földmives isko leányok reggel 7—M órakor kezdik meg
lával
kapcsolatban, annak . területén, a munkát é s az egész napot az iskolá
1910-ben niult el és 1911. novemberül ban fölváltott munka és elméleti tanu
1-én nyilt meg a 2-ik tanév, most i.nir lással töltik. Négy
csoportba osztva
33 tanitónőjelölttel. A földmivelésügyi
dolgoznak. Két tűzhelynél főzik az ebé
miniszter gondoskodása felytán a növen det, mosnak, vasalnak ruhát, fehérneműt
dékek uj, díszes internátust oyertek
szabnak,
varrnak,
kenyeret
sütnek,
lakóhelyül. A telep többi épületei is szappant főznek, foltokat tisztítanak. A
kibóvittettek ugy, hogy hely, levegő é s legfőbb- e r e d m é n y , hogy megtalálják az
minden s z ü k s é g e s feltétel egyesítve van, idő helyes beosztását, a takarékos, táp
a helyes é s okszerű, képzéshez.' A je láló főzést A fő cél eléretik, inert meg
löltek az elméleti képzésen kivül alapos kedvelik a munkát.. Örömmel halljuk a
gyakorlati oktatásban is részesülnek. Az a tanfolyamot végzett leányok szüleitől
intézet háztartását teljesen ők látják el azt, hogy gyermekeik azóta ügyesen é s
és igy az intézetből mint tökéletes j ó örömmé! végzik a háztartást teendőket,
gazdaasszonyok
lépnek
ki. de azt is ápolják - testvéreiket és alkalmazzák az
reméljük, hogy az uj tanilónői gárda egészségtan szabályait, mélyekét az isko
képes U-sz föladatát megoldani é s a lában sajátiloüak el.
-..
hazának jó, művelt, szorgalmas gazda
A tanfolyam elméleti tárgyai: ház
asszonyokat nevelni. Óhajtásunk m é g
tartás, é s . egészségtan, gyermekápolás é s
csak az, hogy az uj gazdasági népok
nevelés, konyhakértéazet,
tejgazdaság,
tatásról
szóló
törvényjavaslat
minél
baromfi é s sertéstenyésztés. Gyakorlati
előbb letárgyaltassék. hogy igy a gaz
lag a szabás é s varrás a háztartás öszdasági népiskolák is fejlődhessenek.
szes munkái. Az ebédet, a vacsorát a
A földmivelésügyi miniszter a gaz tanítványok tanítónőikkel együtt költik
dasági tanitónőképzón kivül még egy uj, el. Igy megtanulnak csinosan tálalni,
igen hasznos intézménnyel gazdagította teríteni,' felszolgálni, helyesen enni é s
viselkedni.
az országot: a vándor-háztartási isko
lákkal. Az első 1911. január hó 15-én
Az iskola teljesen ingyenes. A ta
Kecskeméten a tanítónőképző intézet nítványok csupán 50 fillért fizetnek az
igazgatóságának vezetése alatt. Az uj e b é d h e z s z ü k s é g e s élelmiszerek beszer
intézmény
pártolásra talált ugyan a zéséhez. A szegények ez alól is felmen
város elöljárósága részéről, de mint uj. tetnék. Az egész tanítás szeretettel tel
a sablontól teljesen eltérő iskolát a kö ten családiasán, v i d á m i n dolgozva folyik.
zönség meglehetős bizalmatlansággal fo
gadta, kételkedve annak sikerében. AnFalu v>égén.
•
-<

A leányok gazdasági oktatása

össseütődik valakivel, akisek épen olyan zsák
van a viliin, mint az övén.
— T*
vagy, öcsém! — k i á l t o t t a el
magát a zsákos ember.
— Hova igyekszel bátyám? — kérdezte
a fiatalabb testvér, lecsúsztatván a zsákot a
válláról nagy meglepetésében
— Én bizony tehozzád indultam, —
tette le sz öreg smbsr is a zsákját. — Én
bizony, mondom megfelezem vsled, a mit az
Isten adóit. Magános ember rsgyok, kicsivel
beérem ; sokan vagytok, sok éhes száj kén
a falatot
Abban a percben nagyot villant a fejük
föléit az ég. hirtelen meleg széllé kerekedett,
f 'lkapia a zsákokat s a mi buza volt bennük,
azt mind .szerteszét szarta a világon.
— Legyen megáldva, a mit a testvéri
szeretet megjzsntelt. — mosolygott >e az
Isten az égből.
S azóta olyan bokros aOvésü, telt kalásza,
kövér szeme. Istenáldotta növény a bnza. •

Falu régen a templomba
Esküvőre gyűl a nép:
A menyasszony s a vőlegény
Az oltár elébe lép.
f •
,.z esküvő szent szavára'
Szivük hangosan dobog;
A menyasszony érzi, tudja,
Hogy sohasem lesz boldog.
Az. aki most mellettem áll, —
Sóhajt — nsm a kedvesem.
Hamis l«ss/ az én esküvőm,
Ha azt mondom: szeretem..
Dé mit legyek? Igy kell lenni.
A szülők igy akarjak;
És remegvs ismétli
A pap eskető szavát.
És kilépve a templomnál
A menyasszony felzokog;
S látja, hogy ott közelében
Felnyitnak egy ablakot
•Ott van! 0 az! Az igazi! .
Kit oly forrón szerettem!«
Felsikolt és elhalványul
S összerogy élettelen.
• Hagyat

Gyula.

Vigyázzunk továbbá arra, hogy minden
olyan dolgot kikerültetünk, amely laliásunkat,
kutunkat megfertőzteti. Igy példáéi istállót
nem helyezünk el szoba tőszomszédságában,
hogy aw se a falakat, se a földet, a talajt
meg hé'fertőzze.
Sárosban voltam szemtanuja., hogy as
utca (elé lejti udvaron állandóan Csörgedezett
a falú középén folyó patakba a trágya lelke,
a -trágyáié. Ha jött egy zápor," az egész trá
gyadombot kilúgozta. A tót ügyetlenség pedig
még a kútját is alig tudta megvédeni attól,
hogy állandóan belé ne folyjon a trágyáié.
A trágya elhelyezése okozza azután egyik
fontos teendőt. Mert a trágya amilyen fontos
dolog a mezőgazdaságban, olyan károkát is
tehet marós-savas voltánál fogva az épület
ben. Tudjuk például, hogy á baromfi, ha meg-'
issza a trágyalevet, nagyon könnyen bele
pusztul. A trágyáié ha a házak falába bele
veszi magát, az a ház sohasem lesz többé
száraz; ha kútba folyik, vagy szivárog: egy
sereg betegség, sőt halálos nyavalya szülőjévé
válik, például a tífuszé.
^ '
Azért a trágyát faiaktól távol, árnyékos,
fás helyre telepitjük s az elszálló Csípős ré-'
széket, amelyek éppen a legdrágább részei a
trágyának, egy-egy marék gipszpor ejasórása
által kötjük meg. Ha például az istállóban
hetenként kétszer gipszport szórunk az alomra,
az istállónk sem büdös nem lesz, sem a trá
gyának nem lesz meg a maró szaga, a trágya
pedig sukkal értékesebb lesz.
Ezek után még csak egy-két olyan dol
got akarok. megemlíteni, melyet- a háznál és
a családban állandóan meg kell tartani.
Mosdótál, víz és pohár állandóan legyen
kéznél. Minden evés előtt mindenki megmossa
a kezet. Ha az asszonynéptől elvárjuk, hogy
piszkes kézzel ne gyúrjon tésztát, magunkat
meg becsüljük annyira, hogy tiszta kézzel
rakjuk a szánkba, amiből vér lesz. A gyom
runkat se nézzük moslékos dézsának.
Hetenként legalább egyszer becsületesen
megmosakodjunk s amikor szerét tehetjük,
fürödjünk. Erről különben lesz még szó. Szánkba
vett vízzel soha ne mosakodjunk. Szájbél ae
etessünk, kis gyereknek ne rágjunk. Szánkbél
kivett falatot másnak ne adjunk. Betegnek,
gornyadozónak mindenkor külön edénye, po
hara, légyen. Maga a beteg ne engedjen ahhoz
másnak nyúlni használás régé\t. Aki beteggel
bánik, mással ne érintkezsék. Különösen ra
gadós beteggel ne érintkezzünk is különösen
a gyerekek maradjanak tőle távol.
Ne köpködjünk. S ha mégis kell, akkor
edénybe köpjön egészséges, beteg egyaránt.
Egy rossz tál s egy,.kis fűrészpor akad min
den szegény helyen. A fürészport pedig időn
ként-a tálból tüzbs kell vetni.
Szóval rá kell magunkat is. a gyereke
ket is szoktatni á tisztaságra és meg kell
adni a módot is rá, hogy állandóan fogana
tosíthassuk a szükséges tisztaságot.
Ennek a módnak a megadásában nagy
ban segíthet a község.
Utoljára hagytam a köztisztaság egyik
igen fontos eszközét: az árnyékszékekeC '
Ma már tudjuk,-hogy mennyi fertőzés
történik a bélen keresztül is. Van akárhány
ragadós betegség, amely egyenesen az ürülék

5. oldal.

KEMKNKSAÍJA

gókat az amyékszékek
readeletre.
Eltekintve azonban a ragályos betegsé
gektől, annyi egyébb más betegség származhatik az üiülékkel eltávozott, porba fölkapott
betegségcsirák révén, hogyha maga a tisztesség nem hozná is magával, ez is elég ok az
árnyékszék felemelésére és állanló jókarban
tartására.
Orülék ulján terjed • a kolera, vérhal
pestis, tífusz stb. És nem kell több, minthogy
pl. a tífusz, csirát tertaímázíT" ürülék porrá
száradjon, a szél fölkapja és káposzta fej re.
salátára ráosapja. Ott olyan erősen megta
padhat, hogy n e m lehet lemosni. Aki meg
eszi; benne van a bajban. És sohasem tudja
az ember, hogy az .ürülék nem tartalmaz-e
betegség csirát. Azért az árnyéktzékekbe időn
ként oltott meszet kell dobni porrázuzottan.
Az oltott mész tönkre égeti a csirákat
Az emberi ürüléket ép az említett ok
miatt nem is szabad csak ugy a szántóföl
dekre, rétekre teregetni, mint a marhatragyát,
hanem ha valaki használni akarja, akkor oltott
meszet és földel kell hozzászörni. A mész ét
a mégegyszer annyi föld elveszi 10—12 hónap
alap szinét-izagát, fertőző képességét s akkor
kitűnőbb trágyát ad az istállótrágyáoál. Tisz
tán es rögtön használva a zöldlégféléket ugy
fertőzheti, hogy a legveszedelmesebb operá
ciókra adhat alkalmat így történik sokszor
a városi zöldségtermelők utján. Nem égy vak
bélgyulladás és operáció a vége.
Falun persze igy is csak a -maga bű
nbe" hal meg a beteg, ott a baj egyéb oka
után ritkán kutatnak, mert drága a doktor
meg a patika, de ami olcsó: az állandó tisz
taság és okos tisztaság, azt nagyon nehezen
lehet megszokni.
Utat

Mi a nyitás?
Ne merje senki se mondani, bogy nin
csen uj a nap alatt! Ne merje senki se mon
dani, hogy már nem pattannak ki szikrák!
Igenis, pattannak kit Must is egy pattant ki,
amely csodálatos, természetfölötti, jótékony
• melegléggel árasztja kerül szivünket, lázba
hozza lelkünket, konsternálja eszünket A Nap
megáll, a csillagok szélesebb képpel ragyog
nak, a Hold iszonyatosképpen meregeti sze
meit: a rajta-levő piros és egyéb foltok el
tűnnek pefájarol: az ijedtség halvány színbe
bujtatta. Egy öregebb bácsit is látuak meg
görnyedt háttal, lesütött szemmel rohanni egy
* bokor felé a mikor odaét, gyorsan elbújik
mögötte. Ilikor felénk fordítja arcát, leolvas
hatjuk róla a bánatot, a szégyent, mely őt érte.
Ha jobban, közelebbről nézzük a bácsit,
rögtOn megismerjük. Különösen mi, akik böl
cseleti t adománnyal it foglalkozunk.es olvas
suk a szentírást.
No,_de ki is a i a szégyenlős '-bácsi?
Megismerjük. Salamon az, a bölcs.
" Nem tudott egy kérdésre megfelelni.

<Jsit gondol - ózott s meg is adta rá
iS~á tudását
szetes feleletet:-'
Emberüuk csodálatos önérzetés léptekkel
„ A nyitás valamely csukott ajtónak .a ki oda ment a kapuhoz, illő hókosz-pókusz mel
lett'a kaput bezárta s akkora lakatot tett rá,
es bejárásra való alkalmassá tétele.
A jó Istennek nem tetszett a felelet, hogy a városka "lakatosai, de még a poklok
mért yanuak kivételek, amelyek lényegbe vá- lakatosai sem tudják kinyílni
gók s így ezeket is a meghatározásba kellett
A felséges mutatvány 1 őzben folyton
volna foglalni. Salamon elégtelent kapott, mormolta égbeható, hátborzongató hangján a
ezért bujkál' szégyenletében.
legújabb igéket:
A jó Isten azután Noéhoz fordult. Tőle
A ayilás:csukás, a csnkás myitás.
is megkérdezte, hogy mi a nyttás.
Te pedig -Salamon, szegyeid magad: Ti
lakók pedig örüljetek,- mert az utca nyitva van!
Noé mindjárt a szőlőre gondolt s meg
adta a feleletet, gondolván, hogy a szőlő és
Ismerőt.
borrflgyek a jo I-lennek is tetszenek. Felelt
imigyen:
'
A nyitás az -ősszel betakart szőlőnek
szabaddá s igy a metszésre alkalmassá teleié.
Ez a felélet sem volt teljes, Noé is sze
kundul kapott. Szégyenében a közeli korcs
A képviselőtestület közgyűlése.
mába szaladt, ott leitta magát s a rendőrség
Községi képviselőtestületünk. tegnap dél
— nehogy közbotrányt -okoenjn—s^-baza előtt 10 urakor látogatott gyűlést tartott.
Soron voltak:
szállította.
1. Nagy Sándor itditványt a község
, A jó Isten azután Káinhuz fordult a
pénzeinek takarékból leendő kivétele iránt
kérdéssel: mi a nyitás?
V
Indítványozó szerint a betétek nem jövedel
Káin feleié: a nyitás az emberi testnek, meznek annyit, mintha a község adósságait
kűlOnöseu a koponyának a szabad levegővel törlesztene vele. Dr. Pletnits Ferenc hozzá
szólása, után Loránth Gyula jegyző indokolt
való érintkezésre alkalmassá tétele.
Káin is ötöst kapott s szégyenében hir í előterjesztésére a képviselőtestület ezen ja
vaslatot egyelőre napirendről levette.
telen lefelé verődő füstté változott
2. ' Nagy Sándor indítványozza, hogy a
Most a jé Isteonek egy előkelő pózban képviselőtestület tekintettel az izr. szombat-.
álló; csoportra esett- a tekintete. Előtérben jára, szombaton ezentúl ne tartson élést.
állott — mellényzsebébe dugott kézzel — a Ilire a képviselőtestület kimondja, hogy sür
csoport feje. Meglátszott büszke tekintetéről, gő, eseteket kivéve, ezentúl szombaton nem
ülésezik.
hogy ő tudja* a rejtélyt Fészkelődött, m«rt
3. Dr. Hollósy Rupert apát indítványára
szinte hnszorkan y - táncol j ári agyában az okos kimondja a képviselőtestület, hogy á város
gondolat; alig várta, hogy kipillanthassa a területén. « szükségletnek megfelelő .illem
szikrát, az okos feleletet A jó Isten is örült, helyeket állit fél. Költségvetés és tervezet be
hogy most bizonyosan meghallja a legtalálóbb nyújtására, valamint a kivitelre nézve az
elöljáróságnak felhatalmazást ad.
feleletet Tehát megkérdezte a fészkelődő bá
4. Villanytelep számadásainak Itlülcsit: mi a nyitás?
vizsgálására bizottságot választott a volt bi
- ' A felelet persze rögtön elhangzott Ál zottság lemondása miatt Be választattak:
talános megelégedést és csodálkozást keltett Szabó Károly, Bisiczky. Ödön, GOltmann Bá
dog, Huchthausen Eds, Weisz Kálmán, Frisch
mikor igy szólt:
Gusztáv és dr. Mórit?. Dénes képviselő
A nyitás :csukás,
testületi tagok.
a jo Itten azonnal föltéve a másik'
5. A megalakulandó Sportegyesület kér
vényt adott be, hogy a Félix-park (alias
kérdést: ''."' "
Japán-park) kél helyét eport célokra a varos
Ni á csukás ? .
engedje át A képviselőtestület i kérelmet
A felelet: a csukásmyitás.
elfogadta azzal, bogy 10 évi szerződést kot a
A jé Istennek rendkívül tetszett i féltlét majd megalakulandó egyesülettel és évi 2
korona haszonbérért átengedi a parkban levő
i összefoglaltatta a' kettőt eképen:
tavat korcsoly i-pálya- és az egyik teret lawaA nyitásicsukáí, a csukásmyitas. " ",
tennis céljára.
De a jó Isten nem olyan ember, hogy
6. öze. Gaytr Gyuláné asphalt-burkolat
egyszerre megelégedjék a felelettel. Gondolván, fizetési módozatai iránt benyújtott kérvénye
hátha az ő bácsija csak teoretice tudja a böl tárgyában akként határozott, hogy az összeg
csességet Meg kell tapasztalni, tudja-e a gya </, részét a község magára vállalja.
- 7. Lakatos (lyula illetőségi ügyében a
korlatban is. •
Épen alkalmas volt az idő, hogy embe képviselőtestület elutasító határozatot hozott.
8. özv. Tory GyOrgyné kérvényére, a
rünk bebizonyíthassa gyakorlati ismeretét is. Gyár-atca javítására vonatkozólag kimondja a
A jó Isten megtudta, hogy van egy kis városka közgyűlés, hogy tekintve az' ut forgalmát,
á földen* ahol épen a nyitás a gordiuii csőmé, jétarba hozatalát ezennel elrendeli
9. Az: alispán leiratát a jegyzők drágaamelyet nem tudtak még eddig' megoldani.
Ezen kis városban ' elhatározták, hogy tagi pótlékára vonatkozólag a közgyűlés egy
hangúlag elfogadja ét Loránth Gynla jegyző
egy volt bikaistállé telkén átjárót,
utcát nek 30 százalék drágasági pótlékot szavaz meg.
nyitnak; meghagyták a kaput is, hogy azon
10. Képviselőtestület felhatalmazza a
keresztül járhassanak az újonnan épült város megyéspüspök fogadásán alakult bizottságot,
részek lakéi.' A jé Itten oda vezette embe mely dukai Takách Márton főszolgabíró el
nöklete alatt f. hé 26-án a községházánál
rünket.
ülést unott, hogy , » { áluTa megállapított
Latra a nagy készületet, az érdekelt programm végrehajtását eszközölhesse. Igy
lakók is oda sereglettek a csodára; őrültek, való, hogy lesz. diszkoldöttség, mely a megyéspűipívköt a határszélen fogadja, lesz díszkapu
no, most már nyitnak. '
''
A jö Isten felszólította emberünket, a az állómat et Gnff-szálló között, este fáklyáé-

H I R E K.

,:

raontól. hogy mi az a nyitás.
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. menet A tisztelegni kívánó testületek a fő
szolgabírói hiralalbau jelentkezzenek.
11. Csecs István rendőr kérvényére vo
natkozólag kimondja a képviselőtestület, hogy
Csecs I-lván rendőr lemondását elfogadja és
nevezettet május hó 1 én a szolgálatból
elbocsátja.
. .
A Szabo-csalad gyásza. Ma egy hete
annak, hogy szomorúan zúgtak a harangok,
ércnyelvOk minden szava egy-egy jajjkiáltas
volt. mintha csak a bánattól lesújtott szBlők
érzelmeinek hangos
tolmácsa lett volra.
Mintha a távozó léi fordította volna vissza
hoboritotta fejét, hogy mégegyszsr fagyasztó
fuvalmát leheljen a .s-eime..még alig nyila
dozó ta.'aszi virágokra. És valóban, utána
összezsugorodtak a szép sziromlevelek, magfonnyadtak s martalékaivá lettek a kegyetle
nül rideg, zordon enyészetnek. Közöltük és
velük együtt került ravatalra a huszonnegye
dik tavaszát élő ifjú is, aki sorsközősséget
vállalt a korán enyésző flórával, hololt cssk
arcának szirmai voltak üdék, törzse _aa or
kánnal is dacolt Sic eraf in fatis! — Hétfőn
a kora délutáni órákban mar népesek voltak
a Tbkorcsba vezető országutak. Feketébe öl
tözött férfiak és nők iparkodtak á kis faluba,
hogy leróják a kegyelet adóját amsz ifjú
iránt, aki rajongásig szerető szüleitől oly vá
ratlanul és örökre megválót). Utolsó útjára
akarták elkísérni a megboldogultat s mindenki
utána kiáltani a tul- es jobbvilágra költöző
nek: Isten veled! Ezernyi gyászoló közönség
tolongott a szűknek bizonyult udvaron s el
érzékenyülten, könnytől csillogó szemekkel
állták körül a koporsót, melynek üvegtetején
már nem hatoltak át a megüvegesedett és
örökre lecsukódott szemek fénysugarai. Szivet
ható jelenet volt látni az ötvenes évek ter
heit viselő, őszülő apa és megtört anya ej.
ránkozását Ha az életet aprópénzként lehelne
felváltani, mily örömest adott volna mindenki
a magáéból néhány napot a kiszonvedeltnek,
hogy a zokogó szülőket is megszabaditea vég
telen fajdalmoktól. Kemenesalja előkelősége
és a társadalom minden rétege képviselve volt
a syászszertartáson. OatlTy : ,ajns országgyűlési
képviselő, á közigazgatási tanfolyam egykori
tanara, személyesen helyezett egy gyönyörű
és rlóvrrágokból álló csokrot egykori tanti va
uvá.iák ravatalára. A gyászbeszédet Nagy
Sándor czelldömölki ev. lelkész tartotta, mely
nek nyomán könnyek peregtek végig az arcokon,
a temetőben pedig Nagy. István segédlekész,
mint a megboldogultnak volt iskolatársa mon
dott mélyreható búcsúztató beszédet. A tár
sadalmi kötelesség — és emberbaráti érzés
legszebb megnyilvánulása volt a temetés népes
volta, amely, ha a megtört szivü szülők fáj
dalmát nem is oszlatta el, de mindenesetre
alkalmas volt arra, hogy a szenvedéseket
elviselhetőbbekké tegye.
Helyreigazítás. Lapunk mull heti szá' máiban-leves értesülés folytán közöltük, hogy
Ffauler János Sárvár rokonszenves sznlgabirája
egy nrleánnyal jegyetvaltott. Minthogy azóta
alkalmunk volt meggyőződni arról, hogy ez a
híresztelés valótlan, kézséggel adunk helyei a
helyreigazításnak.
Adakozó Mar. Az oslfiyaeszooyfai rom.
kath. hitközség f. hó 21-én tartott gyűlésén
gróf Niezky Ferenc ottani nagybirtokos 1000
K segélyt ajánlott fel saját pénztárából róm.
kath. iskolaépítés céljára, mit a gyűlés
közönsége hálás köszönettel fogadott
Dj igyvédjelölt. Balassa Jenő dr. cell
dömölki ügyvéd fia, István Budapesten sikerre!
tette la az első szigorlatot, s így belépett az
Ogyvéd-jeloluk soriba. U
Meg s é r t i t S i e n r U ó monkág. Állomá
sunkon szokott, dolgozni Pepp Sándor nagysimonyi napszámos. Napi teendője a szénrakás
volt Munkája közben egy nagy darab ezéa
fejéra esett és azt besózta. Sérülése nem

MejhivÓ. A >Szombathelyi egyházmegyei
r. kath. tanítóegyesület Ktmentsaljai
köre.
rendes tavaszi gyűlését f. évi április 29-én
délelőtt 10 órakor tartja Czelldömölköo a r.
kath. fiúiskolában, melyre a kör tagjai és a
tanügy t barátjai tiszteletiéi meghivatnak. A
gyűlést 9 órakor szt. mise előzi meg. Tárgy
sorozata 1. Elnöki jelenlések. 2. Az őszi gyűlés
jegyzőkönyvének felolvasása. 3. A központi
giülés jegyzőkönyvének felolvasása. 4. GááJ
Ferenc a Kendszabályok egyes sérelmesebb
pontjait bírálja. 5. Egy lecke a méréstanból,
— előadó Tóth Imre. 6. Az erkölcsnemesitő
olvasmányok mikénti kezelése, — előadó
Varga János. 7. Gaál Ferenc a négyzetreemelés
egy egyszerű módját, Koyáts Sándor pedig a
négy alapművelet poenprobáját ismerteti. 8.
Indítványok. 9. üj tagok felvétele. Kérem a
kartársakat, hogy tagsági könyvecskéiket a
hátralékok végleges rendezése végett maguk
kal hozni szíveskedjenek.. Gyűlés ntán társas
ebéd a Griff szállodában Alsóság, 1912. ápril.
22-én. Kováts Sándor elnök.

Meggyőződtünk,
v

hogy

Blrttler Pál
uri és női

divatáruházában

a legszebb és legizlésesebb

alkalmas Pouplinok,
Greuadinok,

Selymek

és más

újdonságok
is, legkedvezőbb
árban kaphatók.

Buzaszentslss. A katholikus egyházban
ősrégi időktől fogva szokásos buzaszentelési
körmenet mult csütörtökön, április hó 25-én
vagyis Márk-napján' tartották meg nálunk is,
A körmenet a léi 7 órai mise után indult ki
az apátságnak a Japán-kert mellett levő
buzavetéséhez. Az. ájtatosságokon a mindkét
nembeli kath. tanulóifjúságon kivül Szokatlanul
nagyszámú hivő vett részt.
Eljegyzés. Németh Lajos helybeli vasúti
alkalmazott eljegyezte Hegedűs Rózát Fran
ciavágásról.
Baleset a banyában. A sághegyi bazaltbáiyában dolgozó id. Szivári János sági
lakost baleset érte. Kőtöres közben egy kő
szilánk szemének ugrott és annak tájékán
zúzott seb-t ejtet Serülése nem snlyns ter
mészetű és így c. ..k lakásán nyer gyógykezelést;
Halálozás. A betegeskedő Kersbaummayer Ernő nagyköcski tanító f. hó 24-éo d.
r. 9 órakor meghalt, épen akkor, mikor kar
társai Vásárosmiskén a taoitógyülésre meg
jelentek. Temetése 26-án d. e. fél 10 órakor
ment végbe, melyre kollégái is elmentek és
szeretetük jeléül koszorút helyeztek koporsójára.
Életunt aggastyán. Németh Ferenc 72
éves szergéuyi zsellérember gyógyíthatatlan
betegségével már öoönmagának is terhére volt
Baja életunttá tette és elhatározta, hogy véget
vet szenvedéseinek. . Szerdán délután 1 órs
tájban hajtotta végre teltet és pedig ugy,
hogy torkát akarta keresztülvágni. A rossz
t^kés azonban nem tette meg a kellő hatást,
miért is beszúrással segített a bajon. Mire
észrevetlék rémes cselekedetét, már nem volt
megmenthető ; elvérzés következtében kiszen
vedett A helyszínre Somogyi Aladár szolga
bíró és dr. Király János járásorros utazott
ki és megállapították, hogy öngyilkosság esete
forog fenn.
Feloszlott önképzőkör. A czelldömölki
ifjúsági önképzőkör lészvétlenség miatt felosz
lott Ugyanolyan sorsra jutott, mint Czelldö
mőlk öu a múltban is több hasonló hivatást
] betöltő egyesület és ugyanolyan sorsra, aminőre
nálunk még több ily célból alakuló intézmény
fog jutni.
Mi kellene a gytmőlesíen, sióidbea?
Egyelőre jo idő, mondja a magyar gazda. De
kell más is. Kerítés. A kerítés nélküli gyü
mölcsös, szőlő ezt a nsvet alig érdemli. És a
mióta a Dtíta cimO versenyen kívüli kentéé
anyagait oly olcsón, jutányosán szálfitja A'oflerich Pál és Fiai (Budapest, József-rakpart)
hírneves cég, azóta nem képez gondot a
gyümölcsösnek, szőlőnek vadaskertnek elkerí
tése. Olcsóság, tartósság, szilárdság egyaránt
ajánlják e magyar gyártmányt A cég bárki
nek küld egy egyszerű levelezőlapon nyilvá
nított óhajtásra árjegyzéket.
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~* jeleíiligl és az cr ~dijszá"uas"^'rizt Vetővel"
László bobai körjegyző arról értesítette a kezó különbségek le<ziivk. Kolozsvárrá most
jánosházai csendórseget, hogy Micsodái Sán 18 K a II. osztályú ^yorsvouatu j*gy ara.
dor sütősegéd lakásán részegen inegjeleut > Julim t-töl 24 K 20 I. I*sz. Brassóig 18 K
mikor tőle igazolványt kért, nyakon ragadta ezután 27 K 90 f lesz. T«m*evárig 16 K
s raji a könnyű testi sértést ejtett. A csend ezután 28. K .20 f.. ZimMyig 18 K *zután
őrség a csavargat őrizet alá vett* és a czell 26 K 10 f.. Fiúméig 20 K .ezután .26 K 60 f..
dömölki szolgabírói hivatalnak átadta.
Zágrábig 18 K ezetári 24 K. A III osztály
K e a e n e s s i e n t p é t e r e n , a cdldomolki m*netj*gy*i nem drágulnak meg olyan arány
járásban a múlt héten nagy tüzv*sz*del*m ban, initlt a II. osztály jegyei. Most a ket
volt. A kár körülbelül százezer korona, amaly kocsiosztály közötti különbség 50 százaltk
biztosítás révén nagy részben magtérül; d* a július 1-től 60 szazalék lesz. Igy például .300
pusztulásnak egy kis balettja is vau, a Kovács kilométer távolságban egy III. osztályú jegy
István rievü 3 éves fiu. — A szomszédközsé- 'ára 10 K .lesz. Fiúméig - a III osztályú j*gy
g*k lakói mindea dicséretet megérdemelnek, 12 K Ki f.-b* 7og kerülni, Pozsonyig 7 K
mert azonnal hoztak a szerencsétleneknek 60 f.. Miskolcig 6 K 60 f. A Máv. igazgató
sága az uj díjszabás alapján elérhető bruttó
keiiyerhsztet. gabonát *s sok inas egyebet.
bevételi többl*tel tizenöt millió kóronára be
A tuzoltoiág koriból. A szombathelyi csüli, a melyből a szállítási ad. • es kincstári
önkéntes tüzoltóegylet. mint már jeleztük, bélyeg cirtrtn mintegy 2,800 000 K Uvonandó,
május 12-én nagy ünnepet. rendez fönnállása ugy hogy a szemelydíjszahás felemelése által
40ik évfordulóján, Írt*s0lésnt>k szerint eddig a Mav. tiszta bevételi többlete tizenkét millió
40 vidéki egylet 600 taggal jelentette be rész korona lesz.
vételet.
Megizünik a dragaaag ha lüszer. liszt
Lovasciendörök a Rábaközben. Nem
sokára már délceg lovascsendőrOk fognak és egyéb háztartási cikkeinket Soinmer Lajos
ügyelni a Rábaközben a közbiztonságra. A füszerkereskedésébeh (Nemesdömölki-u. ö. sz.)
belügyi kormány rendelete ugyanis leérkezett szerezzük be.
már a vármegyéhez a_ csendőrség lorasilása
Blettlsr Pál un es női divaiaruháza
dolgában. Eszerint mindazon őrsök állomásán,
melyek kiterjedésüknél vagy területi viszo mai számunkban közzétett hirdetésére felhívjuk
nyaiknál fogva alkalmasak lovasjáratokra, olvas*ink figyelmét.
lovasitott csendőrörsöt kapnak. Egyelőre csak
A i utal keiipodgyáaii. A Máv igaz
azt tudjuk biztosan, hogy a csornai őrsöt ha gatósága rendeletben utasítja az állomásvezemarosan lovasitant lógják. Megfelelő istállók tőket annak ellenőrzésére, hogy az utasok a
tárgyában már folynak is tárgyalások a sop jövőben csak anni kézipodgyászt vihessenek
roni i'árnyparancsnokság és Oorna nagyköz magukkal a szemtlvkncsiba, amennyi saját
ség között, mely megbízta l'ullmann Iván ülőhelyük fölött és ülőhelyük alatt elfér a
építészt, hogy a község alul építendő léistálló rendelet értelmében tehát az ülőhelyeken *s
tervét és költségvetését dolgozza ki. Néhány folyosókon n*m szabad podgyaszt elhely*zni.
ev múlva csendórlaktanya is szükséges lesz
Ketlvezésben csak a III oszL utasok része
A község azt kajland^negcsináltatní a csend sülnek, kik annyi szerszámot és egyéb kézi
őrség számára. Az uPJ|aktanyának, mely a holmit yihetuak magukkal, amennyit a gya
kazségnek jövedelmet hozö bérháza leend. logjáró emberek mauukkal szokták hordozni.
A rendélettel a Mav. részben a utasok ké
' 1915-r* el kell készülni*.
Uj Otthon zsidóknak. Mint Lisszabon nyelmet kívánja biztosítani, részint pedig saját
ból jeleutik, az ottani gyarmatügyi hivatal ele bevételét óhajtja növelni.
javaslatol terjesztettek műiden nemzetségben
zsidóknak a portugál keleti Afrikában fekvő
Angélába való vándorlására vonatkozólag.
Minden családfőnek 100—150 hektár földet
akarnak ajándékozni, mely tulajdonává válik,
ha azt maga megmiveli es bizonyos feltétele
ket teljesít.
» ,
Érdeklődő. A szocializmus és szocialista
VaiTárraegyt közigazgatásilag két ren szavaknak nincsen nagy időbeli múltjuk. Igaz,
dezett tanácsú város térületen és 10 járásra hogy a latin nyelvből képződött szavak, de
van fölosztva; azonban valószínűleg — régi hiába keressük ók*t a latin irodalomban.
terv szerint — előbb-utóbb, talán nem is Nemc-ak. hogy a rómaiak, nem ismerték, de
sokára, a 11-ík járást i.« megalakítják, még meg a korunkhoz legközelebb álló időkben is
pedig a szentgotthárdi és a muraszombati ismeretlen volt *z a két szó. Ma már ismerik
járásokból. Váljon Felsőlendva, vagy Öriszent- Bugaczon is.
péter lesz-e az uj járás székhely*, azt talán
.1/ L . A Titanic hajóóriásról még sok
mar a. május 27-én alispánunk elnöklete alatt szor fng On olvasni. Tessék a térképet maga
tartandó tisztikar meg fogja állapítani.
elé venni! Mtgkeresaidö az északi szélesség
Drágább az ntazás. Tudvalevőleg ez 31 foka és 16 perce e- a nyugati szélesség
50-ik
foka és 14 ik perce: ott sűlytdt el .,
év julins 1-én lép életbe a Mav vonalain az
uj szeméi ydijszabas, mely jelentékenyen -meg Titanic és ott van ráncának örök sirja. Ott
drágítja az eddigi "zónaárakhoz képest az a tenger éppen 3300 méter mély a az óriás
utazást Az uj díjszabás szerint a m*n*tj*gy*k hajó abban a mélységben piheni eW utjának
ára 10 kilomelerenkint drágul, d* n»m egyenlő fáradalmait A* ilyen mélységben a víznyomás
arányban ; a nagyobb távolságokban ugyanis oly nagy, hogy a kiemelésre gondolni s*m
csökkraö arányú lesz a drágulás. A szomszé lehet. Egy embernek, aki ilyan mélyen leszál
lana a tengerbe, olyan súlyt kellene elvisel
dos forgalomban a díjszabás alapja a 20—30 nie, ami körülbelül 12 vassal megrakott teherkilométeres távolság. Leginkább drágulnak a venat súlyának felein* meg F.z alatt az óriási
kOzéptávolságok utazási árai: Igy Budapestről nyomás alatt a hajóroncs vatászinOen ugy
Győrb* II. os-.tályu gyorsvonata jegy 12 TC-, összenyomódott, mint a papiros. A Titanic
10 f. lesz; addig 8 K volt. Bruckig eddig ott marad az óceán mélyében a néma csönd
14 K-ába. kertit a jegy, ezután 17 Kába, ben s örök sötétségben. Mert a búvárok már
Fehringtg 10 K. ezután 15. K 20 611. lesz. 60 méter mélységben is csak veszedelmekkel
Pozsonyba 14 K-ab* került a jegy. július r-től kílzkődve tudnak dolgozni.Abban a mélységben
16 K 70 'f. Marchiggig 14 K-ába kjrtU-az azonban, amiben a Titanic fekszik, lehetetlen
nt, azután 18 K 30 f. Zsolnáig 16 K~*zutáa lebujni s még technikai eszközökkel sem lehet
' 22 K, Miskol.ig 12 K ezután 14 K 50 f., ilyen rettenetes víznyomás mellett valamikep
Sátoraljaújhelyig 16 K azután -20 í 20. t, megközelíteni á Toncsot. A'sVUgjneéf
Kassára 16 K ezután 20 K, D*br*c*nb* 14 berteletii hatalom, pedig hol.van?
-~K_*zután 21 K lesz. A aagyobb távolságokban
-

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják mindazok, akik
felejthetetlen férjem, Kéjemen
Ferenc máv. pályafelvigyázó
elhunyta alkalmával a rava
talra koszorút helyeztek, rész
vétükkel felkerestek, a teme
tésen való
megjelenésükkel
megvigasztalni
kegyeskedtek,
leghálásabb köszönetemet.
Czelldömölk, 1912. április
hó 24-én.
ÖIT. Keleméi Fereicáé.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon emberbarátaink
nak, akik
felejthetetlen
jó
László fiunk temetésén meg
jelentek, továbbá akik virágok
és koszorúk ravatalra helye
zésével a gyászos eset felett
való sajnálkozásuknak adtak
kifejezést s ezáltal a mi, a bá
natos szülök é s testvérek mély
fájdalmát enyhíteni iparkodtak,
hálás köszönetet mondunk.
Tokorcs, 1912. április 27.

Szabó László és családja.

ÖRÖK
igazság, hogy az erő nem tart örökké,
még a boldog

ifjúság
is könnyelműen pazarolja ezt a

drága

kincset, mely ha elfogyott

és
többé v i s s z a t é r n i

nem akar,

életkedvét

elveszíti, de kimondhatatlan boldogság,
ha visszatér az

és csodát művel
a GAVIÁR bonbon, mely

egyesíti

ma-'

gában a" t e r m é s z e t e s kaviár é s tojássár
gája összes ismert kiváló tulajdonságát.
Nem gyógyszer, kaaem kJríaé i r t csemege.
Egy doboz ára 1 korona 60
Tőrv. védv.

fillér.

—•&K&nffi^fiMQxrftto.

Viszon te lám silóknak árkedvezmény.
- Ahol m é g ninos, oda küld:

Cavlar bonbon é t Havanna pastlllái
vezérképviselete és leraktti
VII. Aréna ut 19. II em. 7.
Teltton 102-36.

S A J Á T ÉRDEKE,

LEGSZEBB

hogy lehetőleg összpontosítsa szükségleteinek
beszerzését H T e s e i é l , ZMIJ einton vedl
• éré lkait legjobban.
"
ELŐNYEI:
1. Nem kall ismeretlen céghez fordulnia
1 Nem leiznek ízétágazó kötelezettségei
3 Állandó -Összeköttetésnél pontos és reális
kiszolgálást biztosit maginak*
4. Állandó összekötetése mindig vigyázni fog
Ont 'vevőjének magtartani.
Salát erdeke, hogy csak smert, előkelő oeget
tlsitellen meg bizalmival.

cim é s tomplomfestésebet, má

bérmaajándékok

zolásokat, úgyszintén a szoba
festői

MOLNÁR LAJOS
ékszerész

é s érás

a

LEGJUTÁNYOSABBAN
Arany

é s ezüst

Elek és Társa r.-t.

szivek, amulettek,

Bndápest. IV. Karoly-körnt 10. szam.

rűk,

legnagyobb

megelégedésre

Horváth Lajos

nyakláncok,
ezüst

munkákat

készítem;

keresztek, gyű

fülbevalók,; arany,

szakba vágó

jutányos áron

üzletében

(Városház-épület) szerezhetők be

Aufrecht 4B Ooltscimled ntoda

l a p h s t é k kényelmes havi lefizetésre, állaajU
i s a i s k i t t s t é s a é l folyasaaatlara la:
1 A magyar és némát irodalom usszc-s termé
kéi. 2. Képek. S Bőröndök és hóröndáruk 4.
Félti febérnemüek. 5. Látcsövek. 6. Fénykép
kész léke-, felszerelések. 7. Vadászfegyverek,
pisztolyok, flóbert. 8. Chinaeiústan-k. V. Csillár
éi petróleumlámpák, lü. Rézb torok. 11. Szőnye
gek. 18. Mindennemű bangszer.
Fenti IS osztályunk összes cikkei elsőrangú irinöeégúek és minden osztály cikkéiről külön kimarító árjegyzékkel rendelkezünk és a kívánt
árjegyzéket ingyen és bérmentve küldj.ik.
Elvünk : Vevőkörünk megtarlá»a, pontos kiszol
gálás, méltányos árak révén.
Minden felvilágosítássá] szívesen szolgálunk

Szobafestéseket,

ÉS

LEGALKALMASABB

szoba, címfestő és másoló

és

Czelldömölk, Kls-utca 2 sz.
(Szőlő-vendéglő mellett.)

nikkel órák nagy választékban.
Ékszer é s orajavitasok elfogadtatnak.

S z a l ó k y Zsigmond
kőfaragó

Czelldömölk.
Sirköraktár: Szent háromság-tér.
:

Kőfaragó-telep :

Kis-utca.

Homokkő-, márvány-, gránit- és
syenit sirköraktár.
Kataszteri földméréshez szüksé
ges kövekét raktáron tartok.

Ne vegyen
addig

s zölöoltványokat
mig Berecz Lajos Sági-utcai
kertészetébén meg nem tekinti
a legkitűnőbb, kizárólag első
osztályú szőlőoltványokat
.
Kapható
minden hazai
fajban.

Epfiletmnnkát és mindennemű

javításokat

elfogadok é s azokat jutányos áron készítem

> T » ' v » T » ' v > T > T » ' v » v » v ; » - v » y » y » ' v yj V

Kinek drága az egészsége
é s pénzét

nem akarja

hiábavaló

dol

gokra kidobni, az saját érdekében cse- v
lekszik, ha legalább egyszer-kétszer k i - 3
próbálja a világhírű

QBOSZLAiJ MMTalQíT
sósborszeszt
a háziszerck királyát.

Gsuz, köszvény, reuma, szaggat, t-. nyi~"lalas, nldalszurás, keresztcaoiitfaja^. íreréktjs oldal- vagy hátfájás, izom- és iiilianlalinak
J kar- és labíyetigeség, merev végtagok e s |
O, ujjak, görcslk. továbbá hulés-, megfázás- vagvf
"5" léghuzamból származó bajok azonnal enyhül
3 nek az Oroszlán Jleuthol Sósborszesz baszna
lata állal. Ha a fajó testrész a dör/.rölé-i neinj
jj.türi, ugy borogatást alkalmazzunk.
•
Fogfájás, fejfájás, fejszaggatás, hajhullás,
ÍJ" idegesség, bágyadtság, kimerült-sén. általános
5. gyengeség eseteiben kincscsel er fel a valódi
Oroszlán Menthoi Sósborszesz.
o_
Torokfájás, rekedtség.gégjájjurui, inllueiiza,
n* nátha ha leilép, ugy e m l é k e z S az Oroszlán
Menthoi Sósborszeszre, mely a legkittinőbb és
C legelterjedtebb háziszer,
tt.
Ezer és ezer -más"" esetekben is kittinél
2 sikerré! lesz —
te használva.
Minden egyes flveghez bű használati]
JJ utasítás van mellékelve. Sok ezer hálairad
Oj tanúskodik róla, hogy az Oroszlán Menthoi]
Sósborszesz az emberiség jótevője.
3

Kapható 44 filléres,
eredeti
~

110 é s 2 20 K

üvegekben.

FŐ-ELAnüSITÓ:

Mayer I s t v á n CzeUdömölk
fttsier, csemege é s lisztkereskedő.

Ar világ legelterjedtebb' és legolcsóbb Írógépe a „MIGNON" megtekintető: Dinkgreve Nándor papkkereskedésében. — Ára 160 korona.
-.

Nyomatolt Dinkgreve Nándor viilanyerore berendezett könyvnyomdájában CzeíídOmöTk

Vili

évfolyam.

Celldömölk 1 9 1 2 május 5.

18.

VEGYE** T A V K T A Í . n i I 1 1 fii.IVI'1,1'X
megjelenik

mirden vas.-.rnap reggel:
!
Előfizetési
ÍTST~} Z*? >r>"8 kfirima. félévre 4^
korona, hlyedé vre o korona,
. Kyyes száin ára dán
•honként 20 fillér, • j
!

• -- 1
Feleli*, szerkeszt/):

D I N M Y E NANDl

HH

LAP.

%- - ... A r . f
• e a •• •
ím
szerkesztőség; es kiadóhivatal. .,| Dinkareve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön.
<lde intézendők a szellemi részt illető közlemények,
\hirdetései; és mindennemű pénzilletékek.
. ÉTI

BÉRMÁLÁSRA
.

. é s egyébb alkalomra . •

óriási

választékban

kaphatók

kész férfi, fiu és gyermekruhák, felöltők és divatraglánok

®

Singer Mihály és Fia
.-. Cégtulajdonos: Singer Miksa és Stransz Arnold,

pápai elsőrangú kész ruharaktárában, légjütáriyosabb áron.
Megkeresések

a czelldömólki

fiökműhelybe

kéretnek

(Dömölki-utca, Szalay-féle ház), hol azok a legteljesebb
megelégedésre azonnal elintéztetnek.
Mérték utáni megrendelések 48 órán belül a legkifogástalanabb előállításban eszközöltetnek.

Választékot öltönyökből kivánatra bemutatunk.
Hírlapunk mai száma 10 Oldalra terjed.

igazság, hogy az erő nem tart örökké,
ínég a boldog

ifjú sag

is kónnyelruüen pazarolja

Varga
ezt

a

drága

és
elveszíti, de

• Tisztelettel - hozom a n._é

nem

akar.

Czeíldömlök

vUlamos-üzemfi faapritó vállalata.

kincset, mely ha elfogyott

többé visszatérni

György

életkedvét

közönség tuilomás;ir>. hogy Czelldömölkön

villamos erőre berendezett

kimondhatatlan boldogság, j

f a a p r i t ó - v á l l a l a t ot

há visszatér az

és csodát művel

Ahol még nincs; üda kütd:

letejiiietii-m. A faaprittat'> közönségre nézve nagy elúiiy háramlik ebtiől. tiiert tüzif.tiiit mindenki tetemesen olcsóbban apriitiithstja lel, az
.apritasi művelet "rövid ideig tartó és ami födoiog. nem kell favágó embereket keresni és akkor is napokig várni, inig azok azt össze vágják.
A villamosvezeték mentén, ugy attól. - 150 méter lÁvnnukura is
'eszközölhető--* fanpritas az ilt jel/.ell olcsó áron: ölenként fűrészelés,
aprítás 7 -K-20 fillér
? Csak fűrészelés ölenként 5 K Kisebb mennyiségű aprítást is el
vállalok. Ugy a teli. mini a nyári időszakban a fenti árak nem fognak
változni. — Megkereséseket kérnin lakásomra: Czelldömö'k, Szent

Caviar bonbon és Havanna pastillák
vezérképviselete és lerakata

Ezen uj villalatomboz a u é. közönség becses pártfoná-át kérvevagyok, kiváló tisztelettel

a CAVIÁR bonbon, mely

egyesiti

ma

;

gában a-4ewíi»szeie8 kaviár es tojássár
gája összes., ismert kiváló tulajdonságát^
Ram gyógyszer, hanem kitflno izü csemege.
Egy doboz ára 1 korona 60
Tö'rv. védv.

fillér.

Kapható mindenütt.

Viszonteiárusitóknak árkedvezmény.

háromság-tér (Kohn Sándor féle ház).

Budapest, VII Aréna ut 19. II em. 7.
Telefon 102 - 3 6 .

n

A mesterdalnok
Cipőm szép es tökéletes
Benne járni elvezetés
Mert ha cipőt í/.egzek. varrok,
Rajt' van

KÖNYVNYOMDÁNK
k r i v u ö feltételek mel
lett egy linl falvasa

TANONCNAK

2i9hW
s

TT

I

H

-

•ALMA
kaucsuk sarok .

)
i
>
)
)

!
>
>
)
)
>
>
>

Szalay Gyula temetkezési vállalata Czelldömölk, Sági-ütca.

Újtelén
Rákóczi ntcaban egy ketlakáaMl álló hái pincével és
kerttel azonnal kiadó. '

I

Ugyancsak az Újtelepen,
fentihez hasonló HÁZ kedvező
feltételek mellett azonnal eladó
vagy bérbeadó.
Bővebb értesítés nyerhető

I

Holtmann
fakereskodönel

Nagy választékban raktáron Jártok diszes érc és fakoporsókat,
koszorúkat és minden a teiiietk.ij.éshez szükséges cikkeket
Gullaszallitást s minden egyéb megbízást a legnagyobb gonddal,
pontossággal végezek ugy, hogy a gyászoló családnak akár helyben,
akár vidéken, rmről sem kell gondoskodnia
"

I
•

, b|

I
I
I

e m

t

_

I
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a

Városunk vidéke n. é.
vagyok mely tisztelettel

Miksa

,

!S5S5*? ^»

a

.^ T t'
,"!
. leífiiMesebbeklg elvállalok é s
azokat a kegyelet m . g a d é s á v . l végzem* Ravatalokat felállítok; m e l y ' ~
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre.
'
*
közönségének szives jóindulatát kérve,
'
. -

Cielldomölk.

-

.SiatoyOriU autaios,

CielMBmölk,

Sáat-itca.

