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Június 8. 
...Megkezdem Czeglédnél felhívni a 

népet, hogy tömegestül fegyverbe száll
jon es igy megyek tovább faluról-falura 
é s vagy nem látnak önök többé,., vagy 
látnak mini utócsapatát oly seregnek, 
mely maga is képes lesz semmivé tenni 
azon gyalázatos rablócsordát — dörögte 
Kossuth Lajos 1848-ban. Kzzel a szó
székről lelépett s távozott a teremből. 

Megkezdte a népfelkelést, a nem
zetet felrázta s bűvös szónoklatával 
fegyverbe szólított minden épkéz-lábu 
embert. Tömörültek a borzasztó bosz-
sznra puskával, lándzsával, fokossal, 
kaszával, kapával. 

Megtermett a honvéd. Jöhetett az
tán tót. horvál, szerb, oláh, német mind 
legyőzte őket A vörőssapkások csoda
dolgokat müveitek. Hanyal-homlok futott 
előttük az ellenség. Megvívtak még a 
pokollal is Bámulták az egész világon 
a honvédeket. Megmutatták ki a legény 
a gáton. Mire 49-ben kitavaszodott, nem 
volt el lenség a haza földjén. Magyar 
trikolor lengett Budavárán. • 

De nem sokáig. A / osztrák nem 
bírván velünk, a muszkákhoz fordult 
segítségért. A minden szabadságot el

nyomó oroszok kapva-kaptak az alkal
mon. 200000 ember vonult be az or
szágba. Bármilyen hősileg is küzdöttek 
a »íélistenek<u a túlnyomó erőnek ellen 
nein állhattak Hadseregünk a sok fá
radság miatt folyton retirált. 

Gőrgei lett a diktátor. -Hadseregét 
Világos községhez vezette s ott letette 
a fegyvert az oroszok előtt. Görgei ke
gyelmet kapott, barátait, a tábornoko
kat pedig mint foglyokat Arádra vitték. 
Ferenc József részükre az amnesztiát 
kereken visszautasította. >Birodalmam 
körjava kötelezettségeket rak rám, me
lyeket nem téveszthetek szem elől« — 
monda. " 

Aki csak tehette, menekült. Kossuth 
is. Mert, akik hon maradtak, azokra a 
bitófa nézett, vagy vak börtön borult. 
Elnémítottak mindenkit. Egy hazánk 
volt, az is elveszett. 

Jölt az önkényuralom. Az alkot
mányt felfüggesztették, a nemzetet ki
töröllek az élők sorából. Földarabolták. 
Hivatalos nyelvvé a németet tették. Cseh, 
morva tisztviselőket" hoztak a nép nya
kára. A nemzet csak tűrt 

A Bach-korszak 1859-ig tartott. Az 
osztrákokat Olaszországban megverték. 

Bach -megbukott, Ferenc József meg 
i császári levelében alkotmányt igért^sz 
\ országnak. Ez alkotmányt az egyesült 
1 képviselők nem fogadták el. Schmerling. 
i az ii miniszter, újból kezdte puhítani 
I a magyarokat. Hiába. Erőszakkal meg 

nem törte a nemzet passzív ellenállását. 
| Deák Ferenc 1865. év húsvét táján 
• cikket tett közzé a hírlapokban, mely-
: nek lényege az volt, hogy a bécsi mi-
! niszterek mindig arra törekedtek, hogy 
! Magyarországot a birodalomba beoívasz-
! szák. EnneK nemcsak a nemze t , de sz 
! uralkodók is kárát vallották. Mint más-
; kor, most is a fejedelem igazságszere-
j tététől várja a magyar jógáinak helyre-
I állítását. / . , 

A rikk hatása meglett., ő fe lsége 
j Ferenc József • császár minisztereit el

csapta, szive sugallatát követve szemé
lyesen jött be az országba, hogy annak 
kívánságait meghallgassa. Országgyűlést 
hívott egybe. Megjelent Erzsébet királyné 
is, ki nagy .rokonszenvvel viseltetett a 
magyarok iránt. A vezéreszméket Deák 
Ferenc, a haza bölcse adta, de az egyez
ség nehezen ment. 

Végre a? 1866. kónigratzi veszteti 
csata meggyőzte a fejedelmet, hogy bi-

A kastély titka. 
—" I r t a : Deatsch l a r l i k a . 

A társaság — melynek tagjai jobbára 
a fővárosból, a nap égető tüze elől menekül
tek ide, a magas hegyektől határolt kis faluba 
— estéiikint a paplakhoz ta'tozó tágas és 
s z é p kertben jött össze, hol a másnapra ter
vezendő kirándulásokat beszélték meg' s a 
vendégszerető öreg plébános néha éjfélig is 
mesélgetett nekik a régi jó időkről.' 

Ma is együtt vannak. A holnapi kirán
dulás értelmi szerzője a plébános volt, ki a 
társaság rábeszélésére megígérte, hogy ő is 
velük tart a hegyek közé s a / előttük isme
retlen utakon kalauzolni fogja őket. , 0 az 
egyedüli ember a környéken, kt a hegyek 
közt épült, »>at»as és árny-'* fák., által -a, vi
lágtól, teljésen elzárt ódon kastély — melyet 
felkeresnek — rejtelmeiről egyet-mást tud. 

Néhányan nem bjrjcán uralkodni kiván-

csiságukon, kérték, hogy beszélje el a kastély 
történetét. " ; 

A píebános láthatólag elszomorodott, 
majd kis vártatra azt mondja: »Hosszú tör
ténet, de türelmük értékes gyümölcsöt fog 
teremni.« Egyet sóhajtott, majd lassú, von
tatott hangon kezdett beszélni, míg a többiek 
lélegzet visszafojtva figyeltek minden szavára. 

. Még fiatal pap voltam, mikor szüleim 
az akkor dühöngő pestis áldozatai lettek. 
Egyetlen nővérem akkor serdülő leány volt. 
Ide vattem őt a paplakba. Egyszer egy va
dásztársaság, a hirtelen támadt zivatar elől 
bemenekült hozzám, hol jól érezvén magukat, 
késő estig maradtak. Volt a társaságban egy 
nagyon komolynak látszó fiatalember is, ki 
látszólag nem tartott velük a múlatásban, 
csak nővéremmel foglalkozott. Hogy ki volt, 
azt nem tudtam, de nemsokára közelebbről 
is metjismerinií, m°ri gyakori, vendége.'lett 
ha'.unitnak. Néhány hónap múlva mar meg
kérte nővéremet feleségül. Azt mondta, hogy 
a közelj régi-kastély az 0 -tulajdonát képezi. 

Egyik szárnya még ép é s lakhaló; ezt lógja 
barát-agns é s kellemes otthonná alakítani. 
Nekem a házasság ellen nem. volt kifogásom 
és a fiatalok boldogok voltak. Az esküvő után, 
— melyen a vőlegénynek csak a barálai vol
tak jelen, — a kastélyba mentek, hol aztán 
évekig zavar-alánul éltek. Boldogságukat be
tetézte egyetlen fiuk, kinek kiakáláaát vissz
hangozták a begyek s aki méltóságteljesen 
tipegett apró lábaival a kastély termeiben. 
(Magyarországon akkoriban rósz idők jártak, 
a nép elégedetlenkedett és összeesküvéseket 
s'.őttek.) 

Egyszer ép az ebédnél Öltek, midőn egy 
küldönc lépett be s egy fekete szalaggal átkö
tött papirt adóit át, aztán félre állt a feleletet 
várva. Imre, L i. a lérj, a levelet olvasva 
elsápadt s a küldöncnek csak annyit mondott: 
>minden meglesz.. Hiába kérlelte felesége, 
miről van szó, nem. árulta el; gyermekét 
néhányszor , megcsókolta é> a szokotlrnl ko
rábban vonult halószobájába. Másnap eltűnt 
hazulról; várták sokáig, kutatták mindenütt 
de nem adott életjelt magáról. ' 



2. oldal. KEMENESALJA 2H. szám 

rodalma érdekében mennél előbb ki 
kell elégíteni a magyar nemzetei. Az 
országgyűlés ismét összeült. Deák Ferenc 
javaslatot készített, mely elfogadtatván, 
alapja lett a végleges kiegyezésnek. 

A javaslat szerint Magyarország 
független állam, mely semmi más or
szágnak alávetve nincs; felelős minisz
térium intézi az ország belügyeit, a 
közö8ügyeket pedig Pesten és Wienben 
összeülő delegáció; a régi alkotmány, 
az 184-d-iki törvényekkel együtt teljesen 
érvénybe lépnek. 

Így a két ország között a viszony 
szabályoztatván, Ferenc József őfelsége 
a felelős minisztériumot kinevezte. — 
1867-ben június 8-án pedig — a szo
kásos szertartások szerint — szt. István 
koronájával magyar királlyá koronáz
tatta magát, nejét Erzsébetet, király
névá. A koronázási szertartás a nemzet 
leírhatatlan lelkesedése közt a budai 
virtemplomba ment végbe. 

Az alkotmány megtartására az ün
nepélyes esküt is letette a király a bel
városi templom előtt És az esküjét 
híven megtartja, mert a >lega lkot Hiá
nyosabb királynak i nevezik. 

Azóta 45. év telt el és a magyar 
élénken emlékezik vissza a június 8-iki 
koronázási ünnepélyre. Minden évben 
megüli e napot, melyen a király é s a 
nemzet egymással kibékültek. E jó vi
szony a inai napig is fennáll. Es e 
kölcsönös bizalom eredménye lett. hogy 
néhány évtized alatt századok mulasz
tásait hozza helyre a nemzet. 

Erzsébet királyné és Deák Eerenc 
a kiegyezés értelmi szerzői, kik már a 

sírban alusseák örök almukat, ezzel 
maradandó emléket állítottak maguknak 
a nemzet szivében, mert azóta. jobb 
idők dernlnek a magyar népre. 

Emlékezzünk nagyjainkra június 8-án! 

A községi és körjegyzők 
kongresszusa. 

Közel ötezea- jegyző éh eegédjegyző 
gyüll össze Budapesten, a városligeti 
iparct-arnokban, az ország minden ré
széből, hogy dolgaikat megbeszéljék és 
sérelmeiket elpanaszolják. Elismerés il
leti meg ez intelligens osztály tagjait, 
hogy tanácskozásuk hangja mindvégig 
nyugodt volt s csak elvétve hallatszott 
itt-ott egy-egy élesebb kifakadna. Érde
kes volt, hogy amikor az elnök Tisza 
István gróf nevét említette, a gyűlés 
tagjai fölálltak és hatalmasan éljenez
tek. A kongresszust délelőtt fél tiz óra
kor nyitotta meg Morvay János elnök 
(mezőkövesdi jegyzik aki üdvözölte a 
megjelent hölgyeket, az ügyük iránt 
érdeklődő országgyűlési képviselőket, a 
vendégéket s a nagyszámú karlársakat. 

Azért jöttek össze, — úgymond — 
hogy évtizedekig tartó küzdelmükhöz 

, az utolsó,, lépést megtegyék, mert eddig 
nem vívhatták ki a jegyzők maguknak 
azt a helyet, amely éket joggal meg
illette volna. Az, hogy az állam minden 
munkásáról kivan gondoskodni, csak 
épen a jegyzőkkel nem törődik, fölkelti 

"fceniuik az évek óta visszafojtott jogos 
elkeseredést, A nyugdíjügy is megérett 
már a rendezésre. Éveken at biztatták 

őket • közigazgatás reformjával, de • 
miniszterelnök ugylátszilt, ellelejtette, 
hogy községek és jegyzők is vannak« a 
világon Tartalmas beszédében végül 
hangsúlyozta a jegyzők kívánságai elin
tézésének sürgős szükségességét . 

Miután hódoló üdvözletüket ófel-
sége iránt sürgönyileg kifejezték, Jász-

' beréuyi Miklós mezótárkányi jegyző 
I lépett az előadói székbe és hosszabb 
' je lentése és előadása után határozati 
j |avaslatot adott be, amelyet megvitatván, 
j nagy éljenzés közt elfogadták. A halá-
. rozati |avaslal a következő: 

A községi kör és segédjegyzőknek 
I Budapesten, 1912. évi június hó 4-én 
| tartott országos kongresszusa a legna-
! gyobb elkeseredéssel állapítja meg, hogy 
• az ország jegyzői karának anyagi hely-
j zete immár tovább el nem" viselhető. 
I Küldöttségileg járul ennélfogva a magyar 
j királyi belügyminiszter é s az ország-
I gyűlés képviselőházának elnöke elé é s 
| ott a képviselőházhoz 1911 évi október 

hó 1-én benyújtott a j e g j z ő k erkölcsi 
' é s anyagi helyzetének javítására vonat-
] kozó kérvények sürgős elintézését újból 
- kérelmezni, vagyis a |egyzők é s segéd-
I jegyzők a közlisztviselőkre megállapított 

fizetési osztályban soroztassanak aképen, 
j hogy mint segédjegyző kezdje a XI . 
| fokozatban s feljusson a VIII . fizetési 
j osztály eUŐ 'f»kozabj|ia: mig a községi 
' alkalmazottak az állami es közigazgatási 
; dijnokok javadalmában és 100 kofona 
| ötödéves korpótlékban részesittessenek. 
X Különösen kívánja a jegyzők és segéd-
' jegyzők fizetésének a kérvényben elő-
j adott kívánságok szerint való egységes 

megoldást, abban az állami é s torvén y-

Növéren) mint egy örült futkozotl a 
papiakban, a kastélyba nem akart többé 
visszatérni. 

Egyszer éjjel iszonyúan döröinbéltak a 
kapun, összerezzentünk, de a remény is meg
csillant szemeinkben, hátha . ó az. Ámde 
mily nagy volt meglepetésünk és csalódásunk, 
midőn az ajtót kinyitva, fegyveres embereket 
látunk belépni. Csak röviden közöltek velem 
egy kellemetlen hírt. >Sógorom az összeeskü
vők közt volt, elfogtak, halálra ítélték. Ki van 
adva a paraucs, hogy családja azonnal hagyja 
el az országot és ennek határát 20 éven belül 
ál nem lépheti.« 

kfidfia nővérem ezt meghallotta, eszmé
letét vesztve lerogyott csak egyszer tért ma
gához, amikor csak anzyit mondott >gyerme
ke ratd rád bizorrj< azután meghalt Én a 
gyermeket égy türingiai jobb családhoz adtam, 
ahol hagyon jó nevelésben részesült Szor
galmasan levelezgettünk, de Ót évvel ezelőtt 
hirtelen elhallgatott- Az utolsó levélben azt 
irta, ha a 20 éves határiéi* letelt, haza jön 

és mint hálás fiamat keblemre ölelhetem, i 
Ámde á hüsz esztendő mar egy - hónapja i 
léteit Egy hónap óta mindennap kettőnek ' 
teríttetek, mindennap két ágyat bontatok fel. 
Most már nem is remélem, hogy haza jön s 
azt hiszem, eggyel több halottam van, kiért 
imádkezhatom. ' — 

_ A plébános már egészen kimerült mire 
elbeszélése végéhez ért. Az idő is későre járt 
A társaság meghalva vett bucsut a házigaz
dától és megköszönték elbeszélését 

Szótlanul mentek hazaléié, Felcsigázott 
•képzelettik, hol a kastélyban, hol a paplakban 
kalandozott. 

• * 

Másnap reggel az előre megbeszélt he
lyen találkoztak. Már vagy egy félórája vár
nak türelmetlenül a plébánosra, ki különben 
maga a megtestesült pontosság szokott lenni 
Az izgatottságtflőtiön nő. Néhányan már rosz-
szat sejtvs a paprak felé indultak, midőn hir
telen egy kocsi robogása vonj'a magára figyel
müket Közelebb g^, láljik, hagy abban a 

i plébános ül egy feltűnő sápadt arcú, fekete 
I hajú, sovány fiatalemberrel. Mindjárt gondol

ták,"-hogy ez lehel az a fiatalember, kit egy 
hónap óta vár a plébános. És sejtelmük nem 
is csalt mert oda érve a plébános bemutatta 
őt a társaságnak, mini unoka öcscsét, azután 
bocsánatot kért hosszú elmaradásáért, de ugy 
mond .tegnap este távozásuk után nemso
kára kaptam a táviratot, melyben az elve
szettnek hitt fiu jelzi, hogy nemsokára meg
érkezik. Hát persza kicsit soká tartott míg 
a 20 évi viszontlátás ürömsin átestünk.* 

— És most, együtt megyünk el oda, hol 
egy boldog és megelégedett család helyét az 
éjjeli baglyok foglalják el s ahol egykor gon
dos kszek takarítottak, ott az idő viszontag
ságainak nyomai láthatók. 
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h&L6*Í&i- tisztviselőkkel szemben j vi- I neinvori -mrnfria BTurint Kvii.gjr.rtl VKriiplr 
szouosság kimondását es végül a se
gédjegyzők, a nyugalmazott jegyzők és 
ugy ezek. mint a |egyzők családtagjai 
részére a vasúti fél liieiietjegy kedvez
mény megadását. Amennyiben pedig 
a" fizetésrendezés az 1913. évi. a nyug
díjügy rendezése pedig az 1914. évi 
állami költségvetés keretében nem kö
vetkeznék be, a jegyzői kar kényszeriive 
érezné magát arra, hogy a közjótékony
sági, emberbaráti, szociális é s politikai, 
szóval a közéleti tevékenység teréről 
visszalép és ebben a tekintetben az 
egész jegyzői és segédjegyzői kar szoli
daritást vállal. Utasítja az országos 
jegyzőegyesület elnökségét, hogy az 

és melyek sokkal tartósabbak es köny-
nyebben kezelhetők. A többek között 
még az az előnyük is megvan, hogy 
sötét szobában nerti lehet őket a szabó 
számlájával összetévesztve, hanyagul a 
tűzbe h a d i a m . 

Azonban ugy a puha, mint a ke
mény dollárok egyformán képesítettek 
a kellemes hatások produkálására. Á 
napsütés élvezése, öröm és benső meg
elégedettség, külső megjelenés amit még 
a legnehezebben megkeresett vásott 
dollár előidézni képes, valami csodába 
illő dolognak—bizonyult emberemléke
zet óta. 

Egy dollár elég naponta tíztől-negy
ven darab szivar elfüstölésére; ötven 
mértfóldre visz érte a »Twentieth-Cen-

gozlatni. csakhogy sok ember igen rosz 
gazda. " ~ 

Sokan száz dollárról' kell dolgoz
niuk, hogy ötöt kapjanak, mig mások 
épen megfordítva csinálják a dolgot 

~- Az iskolázottságnak legáldásosabbja 
a dollár trenirozása (fegyelmezése),okos 
fölhasználása é s türelmes tremrok öreg 
napjaikra minden dolgokat" a dollárok
kal végeztethetik. 

, turv-Limited< és hetekig eleg pörkölt 
ország jegyzői karát a Községi Közlöny j |U O"gvoróra. 
hasábjain tájékoztassa és jövendő egy- j j ^ y dollárért elég nyomtatott böl-
öntetii magatartása tekintetében irányítsa. | csességet vásárolhatunk, hogy némely 

1 után Perényi Antal foglalta el ! embernek negyven évig tartson annak 
az előadói széket é s a jegyzői kar jogi ! szellemi megemésztése; vagy vehetünk 

rajta háromszáz jó nevetést valamelyik 
színház karzatán. 

/ 

helyzetét ismertette, a munkaerő sza-

Íoritását sürgette és előadta erre vo-
atkozójavaslatát. Részletességgel ismer

tette az előadó a községi közigazgatás 
egész történetét és ebbett a jegyzők 
helyzetét, sérelmet, valamint a jegyzői 

1 karra sérelmes intézkedésekből való 
kárát Relerjesztett javaslatát a kong-

' resszus nagy lelkesedéssel egyhangúlag 
elfogadta..Másnap" reggel a kongresszus 
kiküldöttei tisztelegtek a képviselőház 
elnökénél és a miniszterelnöknél. \ 

..A két napig tartott kongresszuson 
sokat végeztek jegyzőink. Óhajtjuk 
hogy 

is a várva-várt rendes medrébe tépvén, 
a kormány jóakaratával rendezze jegy
zőink ügyeit, orvosolja bajáit — és a 
kultúrának is adja meg a magáét! Mind
ezek a dolgok nem pártkérdések 

Ügyvédi irnok 
dr. Porkoláb Mihály irodájában 

felvételre kerestetik. 
A gépírásban való jár tasság 

kívánatos. 

Az állás azonnal elfoglalható. 

Egy dollárral huszféleképen gyako
rolhatjuk a felebaráti szoretetét, amely-

| nek hatása mellett sokszor még John 
l>. Rokkefeller milliós adományai is 

I eltörpülnek. 
I pgy dollárért az ember vehet egy 

jó kalapot, egy dollárért sokszor annyi 
I bánatot, bosszúságot és fáradalmat sze

rezhet, hogy még tiz esztendő múlva 
is arról fantáziál. .' ; 

-Amerikában mindenki szereti a 
I dollárt és vendégszeretettel vonzódik 
j hozzá. 

Lehetünk ' bár bajosak, vagv sze-
végre, v a l a h á r a ' a z országgyűlés j l imesek, fenteitek, vagy hitetlenek-, 

1 azonoan addig/mig nem tudunk heten-
kint egy bizonyos számú dollárt tárcánk 
lakójává tenni: balsiker kiséri életüket. 

Nincs szívesebben • látott vendég a 
dollárnál- \ ' 

Az az ember, aki duzzogva megy 
egy délutáni vizitre kedves anyósához, 
tárt karokkal, örömtől áradozva láto
gatna meg bármely, vásott dollárt — 
akár ejfélután két órakor. 
• Némelyek azonban nem tudják a 

dollárt birtokukban kellőleg mulattatni. 
Elkezdik a hét elején ötvennel é s gyak
ran á dollárok a legnevetségesebb ala
kokká változtatják volt tulajdonosaikat. 

Mások ellenben, akik egész életük
ben soha senkit sem mulattatlak, ugy 
meg tudják a dollárokat bűvölni , -hogy 
ezek a kis alkotások ezeknél az embe
reknél nemcsak hogy állandó lakásra 
találnak, hanem még ki-ki mennek s 
mas dollárokat is akár nyakuknál fogva 
húzkodnak be lakótársükiíaK • 

A dollár ízlését barátainak megvá
logatásában nem lehet mindig megítélni; 
Sokszor SL doll ír elhagyagol sok ragyogó 
jellemet és_ vonzódik az uzsorásokhoz; 
mig csak a "haitit el nem választja őket: 

A dollárokkal elragadóan lehet dol-

A dollár. 
L - . I r t s : J o é (Amerikából.) J .Z- . i 

Lehetetlen a- kedves és nehezen 
dolgozó dollárról máshogyan megemlé
kezni, mint meghatottsággal. 

Bármilyen nagy legyen is megve
tésünk a busz és ezer dolláros bank
jegyek iránt, azt azonban be kell ismer
nünk, hogy az egyszerű és odaadó egy 
"dolláros mégis csak a' legnagyobb jóte
vője az emberiségnek. 

Kétféle dollárt ismerünk: keménye
ket és puhákat. Itt nálunk keleten a" 
puhának adnak előnyt, mert_tárcába 
összehajtva a nadrágunk hátsó zsebébe 

, is könnyen elhelyezhetjük, ahonnan az 
keztyünk és téli kabátunk sikeres lehú
zása útán szintén könnyen kivehető. 
N ^ i i - i - : köffegáiiik .etei"* h~h? kemény-
dollároknak adják áz elsőséget, mélyekét 

A magyar gy ermekhalandóság 
Minden nemzet fajbeli megerősö

dése a gyermekhalandóság fokától é t 
számától függ. Ha ez a szám ijesztően 
nagy, az a nemzet fajbeli megerősödé
sére abnormis (rendellen való) vesze
delmet jelent. Egy orvosi statisztika 
nemrég kimutatta, hogy Magyarország, 
gon több mint 200.000 öt éyen áhíli 
gyermek hal meg. Ez olyan szám* mely 
nemcsak egyszerűen gondolkodóba e|tö, 
hanetu valósággal megdöbbents . Ter-

| meszelésen ennek okát is szükséges 
kutatni és az orve-i statisztika azt 
mondja, hogy az egész bajnak oka a 
tejhiány. Ezért silány a gyermek élet
ereje, ezért oly gyatra és eriénálló a 
képessége. Természetes, nem a jomódü 
és uri néposztály gyermekeiről van itt 
szó. hanem az alsóbb néposztály gyer
mekeiről. 

Sok anya szegénységben vagy pláne 
nyomorúságban él, beteg s emiatt nem 
táplálhatja maga elegendően gyermekét. 
Tejet, még sokszor ha megtakarított 
fillérei utján tudnak is, akkor sem tud 
kapni, mert rém drága é s ezt a drága
ságot tejgazdasági politikánk révén ha
talmasan elterjedt tejszövetkezetek idé
zik elő. 1910-ben 103.669,000 liter 
tejet ̂ szállítottuk be ezen szövetkezetekbe. 
Ha a tejszövetkezeteket országrészenként 
vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy azon 
részeken, ahol a tejszövetkezet tagjainak 
csak egy-két tehenük van, ott á gyer
mekhalandóság a legerősebb. Legerősebb 
azért, mert mint á tejszövetkezet tagja, 
a köznép azon az.egyetlep /tehenének 
a tején is tul ad é s a városban jó árért 
értékesiti. 

Igy kétfelé ágazik el a baj követ
kezménye: egyrészt a szegény falusi 
nép gyermekei se táplálkozhatnak tejjel, 
másrészt a városokban lakó proletár 
népség az ár miatt hem tud hozzájutni. 
Mivel Jiipliilják ttiiút syi.rtn. k r : h f i ? Ké-
tesériekü és hatású pótszerekkél: teával, 
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édes pálinkával, kaméuerevessel és főtt 
krumplival Ez a táplálkozás lesz azután 
szülőoka a* elsatnyulásnak, ineiy miatt 
ha valami kis betegség is érj a cse
csemőt, ellenálló erő híján a halál ál
dozata lesz. 

A lejdrágaságot befolyásolta az a 
körütniéuy, bogy a tejszövetk. a beszol
gáltatott pl. 104 millió liter t«jbői csak 
31 millió liter tejet árusítottak el, a 
többit tejszínnek, vajnak és sajtnak 
elkészítve értékesítették. Ez anomáliák 
ellen sürgős törvényhozási beavatzo-
zásra lenne szükség, mely egyrészt 
növelné és fejlesztené a tejtermelést, 
másrészt megjelölné azon határokat. 1 

ameddig a teiszövetkezetek a tejárusi-
tássaí mehetnek. Dr. Berend Miklós 
már rámutatott a magyar gyermekvé
delemről irott könyvében arra, hogy a I 
gyermekvédelem féhnunks, ameddig ha- | 
táskörébe föl nem öleli s c secsemő- j 
védi Imet is. A gyermekhalandóság tény
leg figyelemre méltó körülmény arra, 
hogy a gyermekvédelem s csecsemő
védelmét is tőle telhetőleg szolgátja és 
annak érdekében törvényhozási moz
galmat indítson. 

K. Oy. 

Küzdelmeim. 
Közdvlmimnek niikor lesz már vége,i 
Meddig tart még Isten büntetése ? 
Vajjnn meddig viselem az átkot. 
Könnyes szemmel járva a világot! 

Hogy szolaltéin, már 4s árva lettem, — 
Eletemben b«h' sokatStzenvedtera! 
Árva sorját csak az Ulvn tudja 
És sorodnak nehéz volt az utja. 

Ember lettem — magam erejéből, 
Az ily küzdés szép reményen épü.; 
De mi haszna, a remény ha álom 
És a hitet inf mag nem találom. 

- Az én lelkem messze ázáll repülve; 
Csillagfényü ragyogó kék Írbe, ' 
Ahol tisztább a levegő árja - — , 
És a szivet szivvérzét átjárja.,'. 

De fönn szállva, fönn a végtelenbe' 
Aki engem hívőén követne 
És magányain' vágyni édesitr.i. 
Földön és égben nincsen senki, senki. 

Szárnyam tépve, hitem megrabolva, 
Szép reményeim itt lekúsznék porba. 
Elmerengek egy lehullt világon, — 1 

Da csak ábránd minden kívánságom. 
Csóró János. 

Krónika. 
A nu aranyostollu Sipulustunhnak, 

Rákosi Viktor elsőraagu magyar írónak, 
akit méltán irigyelhetne tőlünk a művelt 
külföld is, nagyszerű müvait melyik magyar 
ember ne imerné ? — Őneki sokat köszönhet 
irodalmunk, 

társadalom szivéhez, leikehe* férkőzik ; ahhoz 
á iár^ídatí.rohozmteri szavait, amely fogékouy 
de érzékeny és jóérzésű is ; amely ól meg 

• tudja érteni ; amely elhiszi neki minden 
szavat ; amely tud tőle tanulni és okuiui ; 
amely vele tud érezni örömben, bubán ei 

. bánatban. Mert Sipulusz akárhányszor fölvi-
' damit benőnket, majd regi vagy nem régi 
) törteneteket beszel el nekünk, hogy azokkal 
i ne csak szórakoztasson bennünket, hanem 
[ hogy a törtenetekbrtl okos konzekvenciákat 
! is vonjunk le a magunk hasznara-javara. Majd 
I meg bevilágít a lelkekbe, ramutalván a bűnre, 
[ a hibán, a f.rdeaegekr*. a társadalmi kinö-
I vesékre, szenvedélyekre . . . miniig é s csak 
! azért, hogy javítson es gyégyitsOO! 
I Oh, mii] bölcs okta tás t nyerhetnek az 

ő kedves t á r ca elbeszéléséül, a mull héten 
1 .Vasárnap, c ímen megjelent, igazán megkapó 
| a szó szoros értelmében erkölcsi prédikációnak 

aevezhető cikkelyéből mindazok, akik azt 
á t o l v a s t á k ! Már pedig az volna óhajtandó, 
hogy azt minden magyar család elolvassa es 
megszívlelje. Mi is lehet ennek a .praktikus 
filozofns.-naz más a célja, mint, hogy az 
egész ország hallja meg öt. hallgassa meg öt, 
szívlelje meg azt, amit mond hazafias lelke
sedésével, bölcs és okos fejével, nemesen 
érző szivével? ! v 

Halljuk tehát a .vonal alatt, rsraet i 
milyen eseteket fejteget, hová és mire céloz, 
mire figyelmeztet és — milyen szemüvegen ; 

I latja ő a jelent ? 
Van egy esetein, — írja, — melyről 

I roppant sajnálom, hogy a civilizált Franci,i-
| országban és nem a civilizálatlan Magyaron̂  I 
' szagon történt. Del-Franciaorszagban van egy < 
'szép kis város, ngy hizják, hogy Carcassone. ; 
j Ennek a varosnak a 'községtauácsa ' tavaszi '• 
| kOzgjülétéu elhatározta, hogy a kormányhoz j 
j föliratot intéz, melyben fölszólítja, hogy nyujl- , 
{ son a hépviselóház ele eg, lörvéuyjavasl t..t 
ĵ a botbűnletes visszaállítása céljából. 

Én Istenem, de gyönyörűséggel 'olvas
nám az indián csatakiáltast, mely a magyar 
sajtóban támadna, ha egy magyar város 
ilyesmire vetemednek! Micsoda gyönyörűség 
volna látni azt a vad kéjt, amelylyal a mi 

| bejegyzett szabadgondolkodóink a sárba tipor
nák ezeket a szerencsétlen eltévelyedett em
bereket. A teudális gazfickókat, .a reakció 
sötét lovagjait! Ezek volnának a leggyöngé
debb kifejezések, amelyeket "a mi embereink 
a fejűkhez vágva kapnának. És azzal a fő-
lénnyel, melyst csak az elbizakodott önteltség 
adhat meg az embernek, kimondanák a le
sújtó Ítéletei, hogy "ilyeami csak Magyaror
szágon lehetséges. Nos, hát nemcsak Magyar
országon lehetséges, hanem a müveit nyuga
ton is, Franciaországnak egy oly városában, 
melynek községtaoácsa még csak uam is kon
zervatív, hanem a radikális szocialista part
hoz tartozik. . .» . : -

Ezek a franciak azt mondják, hogy az 
alhumanizmus tönkreteszi Franciaországot I a 

sokat köszönhet müveit közönsé- j gonoaztettek száma' évről-évre- szaporodik 
a O r c s f J s I o m . m J . n . k A — J - l :» . . L . . . . . . . * . . . 1 günk és az a társadalom, amelynek, érdakait 

hosszú évek óla nemes buzgalommal és ki
tartással -szolgálja; Most azonban csak a 
Budapesti Hírlapban vasárnáponkinl a .vonal 
alatt, megjelenő tárcacikkeire hívjuk föl 
ismételten kedves alvaioiak azivaa figyelmét. 
Ezekben a páratlan erős magyarsággal -megírt 
tarának kékben a j e l e s iro legtöbbször a művelt 

mert a börtön ettől senkit sem riaszt vissza; 
A börtön egy olyan intézmény, melyet a go
nosztevők államköltségen való kellemes nya
ralásnak tekinlenek. A börtönben nem kell 
dolgozni és mégis adnak -enni, a nap kelle
mes találással télik el a napjában kétszer 
melegételt osztanak szét a nagyságos raburak 
között, este jól szellőzött száraz helyiségbe 

vezetik, melyet telén át még pompásan fűte
nek is. Hisz ehhez képest a szabad csavargó 
élete valóságos pokol. Ha a foglyok nincse
nek megelégedve a kaszttal vagy fűtéssel, 
vagy a világítással, fölzendülnek és éhség
sztrájkot rendeznek. Tudósításokat csempe áz
nak ki a lapokhoz, kérésükre akármelyik 
képviselő interpellálja a kormányt és rögtön 
segítve van a bajukon. 

Mennyivel hatásosabb volna, ha a tolvajt 
nem csuknák be biztos és kellemes helyre, 
hanem amint az íteletet kimondják ra, lekap
nak a tizkörmeről ? s huszonöt botot hegedül
nének ra. Azután szépen kilöknék a hideg 
éjszakába ,éi nem adnának neki se kosztot, 
se kvártélyt. A c.ircassouei községlanácsnak 
az a véleménye, hogy ez a gonosztettek szá
mát tetemesen apasztaná. 

Nem akarok pörbeszálini az érdemes 
del-franciakkal. Mas érdekeli ebben a kér
désben. Sorba néztem a lapokat és kerestem 
bennük a felháborodást Kutattam, hogy itn-
kepen piszkoljak le a sárga tőidig Francia
országot, mint ahogy nálunk hasonló esetben 
saját országunkat taposni szokás. Hát biz éa 
nyomat sem találtam efféle indalatnak. A 
francia lapok ugy látszik, ugy okoskodnak, 
hogy mm len francia polgárnak és teslületnak 
joga van a maga véleményéhez, ha az még 
olyan ostoba, vagy elmaradott is. Legföljebb 
azt a megjegyzést tették itt-ott a carcasso-
niakra, hogy ez a kívánság mégis némileg 
lulzás. 

A derék franciák fölirataban volt még 
egynéhány passzus. Azt állítják, tudniillik, 
hogy a fiatalság ~a börtönökben romlik el.Aki 
egyszer tömlöcbe kerül, az soha többé vissza 
nem tud jutni a becsületes emberek tarsasá
gába, mert a fegyházban teljesen - elrontja 
őket a gouosz emberek társasága. Ennek az 
állapotnak a javítására is találnak módot, azt 
tudniillik, hogy a ^Artönbüntetéseket tegyék 
rövidebbé, de szigurubbá. Aki először kerül 
börtönbe, azt na keverjék össze gonosztevők
kel. A tolvajt ne ítéljék el hathónapra, hanem 
csak kettőre. De ezt a két hónapot na töltse 
kényelmes, jelétben, hanem mágánzárkában, 
minden séta nélkül, hetenként négyszer tel
jésen sötétségben és ne kapjon egyebet, mint 
kenyeret és vizet. Ha igy fogják őket bün
tetni, legtöbben irtózni fognak attól, hogy 
még egyszer^börtönbe kerüljenek. Mig most 
direkt utaznak arra, hogy zár alá jussanak. 

Természetes, hpgy a carcassoneiak föl-
iratának nem lesz eredménye, mert ha iga
zuk van is, mégis csak ember te lenség, amit 
kivannak s az emberiség nem eshetik vissza 
elmúlt korszakok hibáiba. .? . 

Idill. 
A lu mondta: »0h jöjj él valem, 
Hol minden zugban boldogság- terem; 
Kicsiny falu akácos házikója; 
Annák leszünk mi boldog, vig lakója..-

Felelt a leány: .Parancs nekem szivad! 
Ott is lesz, nemde, korzó, zsúr, divat ff 
•Az.nesa, - « d e Insznek erdők, zöld hegyek!. 
Es szólott a leány: .Akkor nem megyek.. 

- Balta Miklós. 
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Mikes püspököt megoperáltak. Mikes ] 
János grof szombathelyi megyéspnspököt kit 
szerdán s.'.állitoltak a budai VOrOs-Keresvl 
kórházba, cslitörtököo Lumniczer Józsel dr. 
Böcvo* megnp-rálta. A műtét szerencsésen 
sikerüli és a beteg állapotában kóunyebbedés 
állott be. 

Drupja . A kath. egyház egyik legna
gyobb ünnepe, az Oltáriszentség ünnepe mult 
csütörtökön volt. A fényes körmenetei teljes 
segédlettel Hollosi Ru|>ert apát tartotta. Ma 
lesz a inasodi: körmenet, mig a 8 ad napi 
csütörtökön reggel |J órakor a templomban. 

Június 8 Az 1867. évi junittá 8-án 
lörlént királykoronázás évfordulója tegnap 
volt, mely alkalommal reggel 8 órakor az 
apátsági templomban ünnepi mise roll, hol a 
mindkél nembeli kath. tanulóifjúságon kívül 
a hatóságok fejei is részt vettek. 

A siombathelyl üzletvszstöseg aj 
fonóké. Hitelt érdemló forrásból .merítjük azt 
a hin, hogy Kgau A • íred üzlelvezetOhelyeites 
neveztetett ki a szombathelyi üzletvezetóség 
fdnökévé. Hisszük, hogy ez a hir nagy örö
mére válik a vasutasoknak, mert Egáuban 
olyan üzletvezetőt nyeruek, aki menten min
den érdektől, az alkalmazottakat egyéni ki
válóságaik és szolgálatuk minősege szerint 
értékeli. 

Dj adéhivatali pénztáros. A megüre
sedett helybeli adóhivatali pénztárosi állásra 
a pénzügyminiszter Leituer Imre pénztárost 
helyezte at Néraelujvárról. 

Ostöyt is kihurcoltak. A f. ho 7-ik 
parlamenti Ölesen alkalmazott rendőri erőszak 
Ostffy Lajost; kerületűnk képviselőjét is eltá
volította a képviselőházból. Ismerve képvise
lőnk higgadt, nyugodt magatartását, érzelmein 
a végsőkig uralkodni tudó tulajdonságát, meg
foghatatlannak latszik és hihetlennek tűnik lel 
•lóttünk az a hir, hogy ő is az erőszakos 
nton és módon eltávolítottak kOzölt vau. Vágy 
talán közös sorsa lesz ezentúl ez a bánásmód 
minden ellenzéki képviselőnek ? 

X. Leo pápa a mult hétfőn ünnepelte 
meg hetvenhetedig s z ü l e t é s n a p j á t . . 

Fényes egyházi ünnep Draiujfaluban, 
a*4ely emlékezetes lesz időtlen-időkig.' Az 
nraiujfalui ág. ev. gyülekezel két nj harang
ját avatta föl a közszeretetben álló Kund 
Sámuel esperes, Zongor Béla újfalui es Varga 
József sárvári lelkész segédletével. A nagy 
tudományáról épen ugy, mint szerénységéről 
ismert esperes mondotta a fényes egyházi 
beszedet, amelyben nemcsak a hitvallásos és 
műveltlelkü híveknek adta meg az elismerést, 
amiért közadakozásból hozták össze a szük
séges összeget, hanem különösebben is kösz.ö-
oetet mondott Nayy Pál sokérdemü felügye
lőnek, akinek nevét a kisebbik harang viseli 
és aki igazán nemes buzgalommal, fáradha
tatlanul iparkodott azon, hogy a két uj harang 
csengd, szép hangja hirdesse Isten dicsőségéi 
és a felebaráti szeretet melegségét KülönSsen 
örOmmel és elismeréssel adózott a kedves 
esperes a másvalláauak iránt is, mint akik 
az adakozásban szintén részt vettek. A föl
avató beszéd után megkondultak a harangok, 
á szivek megdobbantak, a lelkek felszárnyal
tak-és' áhítatra keltelték a jelenlevőket: a 

. gyülekezet hiveil ugy. mint másválfásuakat 
Ezután Zongor Béla áhítatos lelkesedéssel 
elmondotta tartalmas Onnepi beszédét Az 

emlékezetes ünnepen 
tidön iié úrasszony .»mé 
l'al, Rado La|os, dr, Osiffy Lajos, Kis- Gyula 
dr. Mesierhazy Ernő, Horváti, Ernő, id. Szi-
gelhy S'iuti.r. id. Ss ilj. Vidos József c-alad-
jilkkal, Vidos József és Aladár kamarásaik, 
Györkös Ferenc családjával, Horváth 8éla, 
Tuboiy Lajos sárvári fószo'tahiró, Hanler Já
nos szolg.ihiró. Kis- Zsigmond tb. szolgabíró, 
dr. H-Hiessy E'ek csa' d,áva', Milán Gyula 
mérnök, Kiss Imre körjegyző, Németh Már
ton nyug. tanító és meg 'számosan. Az ünnep 
ut.in a Nőegylet szinielöad.issal egybekötött 
táncmulatságot rendezelt, amely'500 koronán 
fö.'üi jo.'delmezett. n vendegén kitűnően érez
lek magukat, mert a nagyobb része csak a 
kora reggelj i'raban meni pihenőre. Tudosila-
tpnkat nem feje/h-ijűk be anélkül, hogy meg 
ne_ejm_ekezzünk a Nőegylet keyyesazivt) elnö
kéről. Nagy l'álne nagyasszonyról,, akinek 
pihenési nem ismeri"', fáradságos rendezésé 
nek köszönhető az anyagi es erkVVCsi szép siker. 

Dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 
felügyelő. Tegnapelőtt tartotta a dunántúli 
ev. egyházkerület közgyűlései Szombathelyen, 
melynek leiadata az egyházkerületi felügyelői 
állás betöltése iránti előkészületek megtétele 
volt. A közgyűlés elsősorban is megválasz
t o d a szavazalbooto Küldöttséget, melynek 
tagjai: dr. Laszlu Kalmau. Berzsenyi Dezső, 
dr. Kluge Endre, Horváth Samu, Bognár 
Endre és Barc/.a Géza leltek. A szavazatok 
leadásának vegsó terminusául pedig július hó 
1 et -u. ;ek ki. Ha a szavazás eredménye 
absolut többséget egyik jelöltnek sem bizto
sítana, uj választás rendeltetnék el a két leg
több szavazatot nyert jelölt közölt. 4kgu 
esetlegéé inásudik szavazás hagmdeje augusz
tus 10 ében állapíttatott meg. A közgyűlés 
ekkor értekezletté alakú lat , melyeit Csernez 
István orsz. gyűlési képviselő emelkedett 
szólásra. A szónok meleg szavakkal ecsetelte, 
Berzsenyi Jenő működését, az egyház érdé 
kében kifejteti tevékenységéi, puritán jellemét 
és azt a határtalan tiszteletet, mely Berzsenyi 
egyéniségét mindenki részéről övezi. E mél
tató szavak elhangzása után a szónok Ber
zsenyi Jenő dr! ajánlja az egyházkerületi 
felügyelői állásra. Csernez szavai még el sem 
hangzottak, midőn az értekezlet tagjai hatal
mas étien kiállásban törtek ki annak jeléül, 
hogy Berzsenyit egyhangúlag kívánják jelölni 
és megválasztani. A dolgok ilyen állasa foly
tán tehát alapos a remény, hogy a dunántúli 
ev. egyházkerület uj felügyelője dr. Berzsenyi 
Jenő kemenes-ömjeni nagybirtokos, veit orsz. 
gyűlési képviselő lesz, szüksége pedig nem 
lesz annak, hogy pótválaaztás rendeltessék el. 

fagy gyászünnepet ült Űrnapján, jun. 
hó 6 an, a dunántúli ág. hitv. ev. egyházke
rület közgyűlése Szombathelyen, amelyen a 
kerület egyházi és világi vezetői és a dunán
túli összes ev. egyházmegyék képviselői — 
Gyurátz Ferenc püspök élén — megjelentek. 
Varosunk- és járásnnkból is számosan vettek 
reszt az impozaus ünnepen, amely a feled
hetetlen, nagynevű világi vezér, Véuty Sándor 
drága emlékének volt szentelve. A volt világi 
főfelügyelő emlékét újították Jö l és örökítették 
meg. A püspök már előtte való napon érke
zett meg Szombathelyre, akit Brenner Tóbiás 
polgármester a vasúti állomáson hivatalosan 
fogadott és üdvözölt A szállodában levO 
lakásán fogadta a püspök a gyülekezet kül
döttséget, ami után előértekezletet tartóink, 
hogy az nj fölűgyelOi állás betöltéséről tanács
kozzanak. Este a Sabáriában áz óda érkezett 

; vendégek tiszteletére ismerkedési estély volt. 
Az ünnep napján reggel 0 órakor a temp

lomban gyászistentisztelet tartatott, amely 
alk dóm nal Bodnár Endre egyházkerületi 
főjegyző szívig meghaló, maju^záruyaláaa 
eiulékbeezrdet mondott Az isteníti Íteletei a 
közgyűlés követte, melyen a választás határ
napjai allapitollak még. Délben fényes tar
sasebéd voll a Sabáriában. 

A i Országos Iparegyeaulet (Budapest,. 
VI. gróf Zichy Jenő-utca 4. szám) az ipar
testületek elöljáróságaihoz a következő leve
let intézte: Az Országos Ipartestület ipartör
téneti szakosztálya hivatásánál fogva a magyar 
ipartörténet ápolásának szenteli tevékenysé
gét és elsősorban oda törekszik, hogy a ma
gyar iparral foglalkozó eddig megjeleni 0*z-
szes Írásművek lehetőleg teljes jegyzéket, 
vagy a magyar ipartörténet első mbli'.gra-
fiaj.it elkésziise. Ehhez szükségünk van mind
azoknak a buzgó közreműködésére, kik az 
iparral valamifele vonatkozásban állanak, 
ezek között elsO sorban az ipartesiOhtteki*, 
amelyek a legközvetlenebb érinlkezesb-n leven 
az iparosokkal és az ipari élettel, a legtöbb 
adat az ipanörténeti szempwitból fontos em
lék birtokában vannak, i! yenen ről a legköny 
nyebben ét legelőször szereznek tudomást 
Van szerencsénk tehát a tekintetes elöljáró 
ságot felkérni, hogy mindazokról az ipartör
ténet körébe vágó, .-agy valamiléle viszony
latban ipar múltjával foglalkozó müvekről 
tudomása van, jegyzéket készíteni, azt cí
műnkre beküldeni és általában a jövőben 
felmerülő, minden ipartörténeti szempontból 
figyelemreméltó mozzanatról bennünket érte
sítem szíveskedjék. Szíves fáradozásáért előre 
is meleg köszönetet mondok, vagyok Buda
pest 191'-' április 20 an. Kiváló tisztelettel 
Gellert Mór kir. tanácsos, igazgató. 

Ptspokség Pozsonyban. A pozsonyi 
r. kath. autonóm hitközség kegyúri választ
mánya széleskörű mozgalmat indított, hogy a . 
vallás és közoktatásügyi minisztériumhoz egy 
r. kath. püspökségnek Pozsonyban leendő 
fölállítása érdekében föliratot intéz. Legköze
lebb rendkívüli közgyűlést hívnak egybe, 
melyből Vaszary Kolozs hercegéraeket is föl 
fogják kérni, kísérje jóakarattal Possony ezen 
törekvését, mely nem uj keletO, de most a'a-
pos kilátásuk van, hagy ujabb mozgalmukat 
siker fogja koronázni, mivel Pozsonyban káp
talan már van. 

Kérdezze meg a házi orvosát, hogy . 
nem-e akkor cselekszik legokosabb™, ha már 
szappant vásárol, hogy csak a Kolozsvári 
Heinrích-féle Szent László fertőtlenítő pipere 
szappant veszi. Megóv minden ragályos be
tegségtől. 

Az alsósági iparoiok iolyó hó 16-án 
temetkezési segélyegyletOk pénztárának gya
rapítására Pálinkás Géza esperes diszelnOk és 
Kovács Sándor alelnök resztvételével Sebes
tyén János vendéglőjében zártkörű táncmulat
ságot rendeznek. Kezdete délután 3 órakor. 
BelépOdij: személyenkent 1 korona, család-
jegy 1 korona 40 fillér. 

Dj kávés. A Központi kávéház f. hó 
3-án gazdát cseréli. Ekkor vette át Breiiiar 
Samu körmendi lakos az üzlethelyiséget özv. 
Deim Sándornétól. Az uj tulajdonos első fela
datának tekinti a kávéház renoválását, mely 
holnap már kezdetet veszi. A modern igények 
kielégítése minden jó üzletembernek emiu-ns 
érdeke s ez a tOiekvés pedig az uj tulajdo
nosban is leltalálható. 

Zeneestely é l táncmulatság. Az ág. 
hitv. ev. nőegylet zeneestélyét ma tartja még 
a Griff-szállo nagytermében. A nyolc számból 
álló érdekes műsor előadása után reggelig 
tartó táncmulatság következik. Kitűnő ételek
és italokról Mészáros János, a szálló tulaj
donosa fog" gondoskodni. 

http://fiaj.it
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•ntörtéaeti MálMiáit foga wndeinr^-Hrét 
jo»C tor totyaiuan Szombathelyen, a várnie' 
gyei Kultúrházban, és erre a roiidkivUl érd»-
kw és tanulaág.isdnioíra mar in •sfTBlhívjuk 
igeo tisztelt iilrasókOzönségOnk szíve- figyel
mét. Szo, ami sró : a mi korunkban a sajiö 
nagyrészé arra törekszik, hogy előfizető, illé-
tl.eg olvasói .igényét, minél több szenzációs 
és pikáns hírek föltalálásával fclégilse ki ; rrri 
azonban ismerjük a mi saját művelt közön- | 
-egünket, épp azért amikor csak lehetjük • j 
alkalmunk van ra, soha —in mulasztjuk e! t 
jó előre a komolyabb művészettörténeti I 
jelenségekre is rámutatni, kötelességünknek 
tartvan a többek körött a vármegye kultur-
••gylét rendkivOl fontos misszióját támogatni, 
amely egylet tudvalevőleg a mar két év • ta 
tervezett érdekes mdtörteneti kiállításával iga
zan ethikai szempontokat szolgál s ezzel 
ápolja a ragaszkodást, a szeretet szőkébb 
hazánk, a mi szép varmegyénk irsnt, »am»ly-
ue» múltja iránt fokozza a kegyeletei, ápolja 
es fejleszti a müve-rt. az u. n. aeeletikai 
• r ékel a mult századok ipara, művészete, 
remekeinek bemutatásával.. Tanulunk törte-
t etet Iskoláink nagy súlyt fekletuek szeretett 
hazánk évezredes törtenetére, sőt mas nem-
/eek mu tjaval is megismertetik tanulni vágyó 
fiu- és leanynövendekeiket. Es csodalatos.' 
Saját legszőkébb hazánk, szfllöföldQuk, edes 
varmegyénk mostoha gyermekként tekintetik 
nemcsak slemi is polgári, hanera középisko
láinkban is. Holott mily erdrkes. mily gazdag 
ennek a történeti múltja, mily rendkívül 
nagybéc-Oek műtárgyai, egyházi és lőuri kincs
tárai !• — Hányan es hányszor megyüuk mi 
Szombathelyre és üres órainkban talán aka
ratlanul is nézegetjük, bámulgatjuk az üzletek 
ízléses és keiségenkivúl vonzó kirakatait ; de 
nem jut eszünkbe, hogy ellátogassunk a 
Kultúrházba, ahol annyi és annyi érdekés 
I r̂ y van elhelyezve, hogy bizony mindenki, 
ut a művelUegnek őszinte barátja és ked
velője, ott sokat láthat, sokat tauulhat, — 
Tehát az ősszel tudományos -rt.-kií kiállítást 
rindeznek, valóságos művészettörténeti tanfo
lyamot, amelynek keretében a kiallitás anya
gai fogjak tudományos szakférfiak ismertetni. 
Mar a kiallitás. végrehajtóbizotlsagát is meg
választotta Herbst Géza alispán elnökl-té 
al itt a kulturegylet választmánya. Ennek a 
bitottságnák több mint 200 tagja vau. mind 
le kes, érdemes és komoly (erfiak. akik a 
mitörleiieti kiallitás sikerei előre biztosítják. 
Á tagok díszes névsorában látjuk a következő 
ki dves földieinket : Ajkay. Xultao. Bezerédj 
D-nes, Grünwald Ödön, Guary Miklós cász. 
és kir. kamarás. Horváth Miklós iBögötei), 
II -ilo-y Rupert apai. Huszár Károly „r-z. 
képviselő, Kis Gyula, László Kálmán dr.. 
Ltigauer Albin szerkesztő, Marolhy l.asz... dr., ' 
0-olicsauyi Dénes^Oslffy Lajos dr., orsz. i 
képviselő, Radó Lajos, Rosta Sándor, asztalos- ] 
mester, Takács Ferenc kamarás, Takács Már- j 
tc i es Tuboiy Lajos ló>zolgabiraa, Vegh 
C dre, Vidos ljijos földbirtokos. — A var-.| 
m gyei kulturegylet állal rendezendő eme 
tc lományos értékű kiállítására isméreive is 
lr> iivjuk olvasóközönségünk, de különösebben 
•r. Ívelt lelkit ass.onyaink és leányaink, nem-
ki lönben a tanulóifjúság figyelmét, mert bizo
ny inak vagyunk benne, hogy Vasvarinegye 
ra ítargyai, nagybecsű emlékei és kincsei oly 
gi'.dagok. hogy az egész ország, sőt ,a külmld 
is nagy érdeklődést tog azok iránt tanúsítani. 
A tanfolyamon több tudós elóadá .1 tart. Bár 
akadnának Celldömölkről és Sárvárról is, 
akik egyházművészeti és történeti tárgyakat 
vi -népek • kállitasra, hisz. mindkét heiyuek 
ehg gazdag történéli múltja van ! 

- A becsület. Egy előfordult esetből ki
fő yólag a nyilrai törvényszék kimondotta, 
h< ;y a közművelődési egyesület főlitkáia jo-
gi-.itva volt egy másik széniéi) p"';tjV;:i ma> 
g*'.artásat kritika, tárgyává tenni s azért ez 
*t ibbit a sajtóperben felmentette: ezt. az 

ZZttL r ^ . i t 5 r T A Z Ö R E G E M l nagvla. Ellenben a Kuna a vádlottal bec-ü 
letaert-s vétség mis" 100 korona pénzbün
tetésre iteite, -.mert a politikái és erkölcsi 
becsület között kö'öiubseg nincs.« 

A szombathelyi (első magyarországi) 
erdei iskola. A szombathelyi erdei iskolába, 
me.ynek célja a llw. szülőknek egészsétes 
gyermekeikei a fertőz/ »töl megóvni, őket 
edzeni és fizikai ellenálló képességöket növelni, 
május l.o 20 au éti ilyen 6u- és leánygyer
meket vett fel a Tnlitrkulósüi Elltn VMe-
k.Mi VaKtxirmeguei ÉggmtM választmánya. 
Az erdei iskola, me!> nnniar A ev óta végzi 
áldásos hiralását, I ó i mája- hó 28-án 
nyílott meg, 

Ddvary Ferenc btLBftgye A török kor
mány értesítette az igaz.»agügyininisztart, hogy 
Udvary Keieuc roll orszaggyülé-i képviselőt, 
akit csalásért es okirathtiT.'sitásért köi"ztek, 
legközelebb iltl.ak indit|a s kiszolgáltatja a 
magyar hatimágdak. Udvary egy szövetkezet
nek volt az. igazgatója > annak a cegere alatt 
sza/e lene menő csalást é s hamisltaet köve
telt ei. Az eleő leije enlesre kereket oidott s 
néhány evig álnév alatt r -maii. majd török 
földön rejtőzködőn. N'éháuy hónap elöli 
SiiairLabaii letartústatlák. Udvary énen Bu
dapestén és Szombathelyen tették följelentési 
s mis: hogy a budapesti büntető törvényszéken 
időközben elévült a pöre, egyenesen Szom
bathelyre kisérik. A török hatóság értesitésé 
szerint Ddvary a letatórtatásánál ellenszegüli 
s négy rendőr is alig bírta letartóztstni a 
nagyerejü embert 

Vssvármegyei egyetemei taaitogyfilés. 
A jörő ősszel lesz tiz eve - ina. 1- hogy v?e 
nie.",t:.k tauitoi. tekintet nélkül az iskola 
jellegére, amelyben működnek, fizetésük ren
dezése céljából Szombathelyen a vármegye 
székhazának nagytermében u. n egyetemes 
gyűlést tartottak, amelyen a kormány is kép
viseltette magát. Ez e'kaletnmal a gyűlés egy 
permanens (állandó) bizottságot is választott, 
hogy szükség esetén, alkalmilag (ad hoc) 
ugyanazon cél elérése érdekében a várme
gyei egyetemes tanitogyülést hívja össze. Ez 
a szükséges eset. az alkalom most itt van. 
Mult szerdán délután Szombathelyén a per
manens bizottság társít Barabás György el
nöklete alatt értekezvén, elhatároztál- h r 
vármegyénk összes ttni.óit. kivétel nélkül, 
Szombathelyen iunins 26-án d. e. fél tiz 
órára egybehívja.,. A gyűlés tárgyai: fizetés-
randézés és a tanítói mugdyihrtjtisy revíziója, 
beleéEtve a már uyugalmwott Unitok nyug
dijának falemelése kérdését is. Tehát tisztán 
a közérdek vezeti őket. 

is mindig azt mondta, hogy szeplők el-
Uze.sere, valamint finom, pnha bőr és 
fehér lein; elérésére és megóvására nincs 
jobb szappan, mint a világhírű •Stec.ru. 
píerd. liliom lejszappan. Védjegye »Ste— 
ckenpferd. készíti BergmarM ét Co.ceg 
Telsctun a'K. Kapható minden gyógy 
.s/erlar. drogutria, illatszer es minden e 
szakmába vago üzletben. Darabja 80 
fillér. .Hasonlóképen csodálatosan beválik 
a Bergmann féle .Maiiéra, liliomtejkrém 
felier es finom női kez*k megóvásara, 
ennek tubusa 70 fll.mindenütt kapható. 

6000 ajándék éra 
— T 

Reklám Céljából lentjelzelt 
mennyiségű órai ajándékozunk 
e lap olvasóinak. 

Csáki-. <i legeiegnisabb — kívánat sze
rint — un vagy női a 'aku .Noblessp. p r -
ciziósorak erii Inek szélkü'désre. írjon azonnal 
amíg a készlet tart : Hat.s Schmitz, arany 
é l ekszerarnhazanak Wien, V I . , Linien-
gasse 60. 

A NIKOTIN MÉREG! 
Á dohány drága! 

E g é s z s é g é t óv ja ! 
Több száz- köroíiát takarít még;,' ha mér
sékli dohányzását vagy ha leszokik róla. 

Egy Havanna pastilla 
órákra megszünteti a dohányzási ingert. 

Egy hétre való doboz ára 40 fillér. 
Töiv. védve. Törv. védve. 
• kapható mindenütt.' 

ViszöiitelániMióknak árkedvezmény. 
'Vezérképviselet: 

Caviar bonbon és Havanna pastillák 
vezérképviselete és lerakata' 

Budapest,--VII. Aréna-ut 19 H em. 7. 
. . Teleion 102—36. ' 

SAJÁT ÉRDEKE, 
ho|v lehetőleg összpontoiltia í i í k i eg l e t e ln .k 
besseriését egy cegael, mely ess téa véét 

éraekeit legjobban. 

E L Ő N Y E I . 

1. Nem kell úani-rellen céghez fordulnia. 
z. Nem lesxnek .-zélágaxé-kötelezetuégei. ' 
.1 Állandó Oeszeköttctésnél pontos é> reális 

kisznlgálSbt hlztnatt niágának 
4. Állandó OHtaekotetés* mindig vigyáini fog 

ont vevőjének niegtartani. 
Saját erdeke kegy esak tsaert, előkelő céget 

ttsztel)ea meg bizalmával. 
Anfrecht és Goltschmied ntóda 

Elek es i a r s a r 
Budapest IV . K' iroly-körnt 10 SZám. 
Kaphatók kényelnea havi leítMté?re p állandó 

Óiaukftttftténél fo lyósiánüán la: 
1. A magvar • o nénte-l trodaltmi Ü«RL| tcrmé^ 
kei ív Képek. 8 Börftndflk *5b Mróadáruk 4. 
fYrfi fehfrrié»maek. f».. látcsövek. 6. FVnykép-
Krér Itkcát. felsiereíések. 7. Vadas ifegy verek, 
pisztolyok, flóbert S. ChinaezuüUiruk. v. ( s. r.r-
e« jutrólflimlámp'tk. lO.Résb torok. 11. Szőnye

gek. i"i M M K . M H ; , batigszer 
Kenli 12 ottzlilynnk onstes cikkei elsőrangú mi
nőségűek és ni.it.it i- osztály cickeirSI külön ki-
meritó árjegyzékkel rendelkezünk és a Uránt 

árjegyzéket ingyen és bérmentve küldj tik. 
ElTunk : VevőkÜrünit megtartása, pontos kisiot-

gáláít, méltányos arak ré»éh. 
Minden felvilágositással szívesen szolgálunk 

B Ú T O R O K 

í H a l ó k , e b é d l ő k . i i i - i s z o b á k " , s z a l o n o k , 
. te l jes s z á l l o d a , k á v é h á z , v e n d é g l ő é ; , 

k a s t é l y b é r e n d e ^ é s e k , v a s - e s r é z b u -
torok, . s z ő n y e g e k , f ü g g ö n y ö k , c s i l l á 
rok, z ó n g o r á k - s z á l l i t t a t n a k b á r h o v á I 

készpénzért vagy rendkívül 
előnyös fizetési feltételekkel 

Díszes nagy butoralbum 1 K. 
Teljes berendezésnél utazó minták-I kai díjmentesen küldetik bárhová 

M O D E R N 
J 

L a k b e r e n d e z é s i V á l l a l a t 

K Budapest, IV, Gerlócay-u. 7. ÍJÉ 
(Központi városháza mellett.) 

http://%e2%80%a2Stec.ru
http://ni.it.it


Hornyolt cserép 

" - é géptégla 

kitűnő minőségű kapható 

özv. Tory Györgyné 
téglagyárában Czelldömölkön 

5 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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Hötoveket 
a kfíiijabb divat szerint havi 

4 koronáért 

f é s ü l ö_k. 
]_ Mulatságok, avHgy egyes 

alkalmakra a legpontosabban 
végzem a fésülési megbízást 

A hölgyek szíves pártfo
gását kérve 

kiváló tiszteletlel 
Németh Emília 

Ozelldömolk Berzsenyi-féle ház. 
(Postával szemben ) 

Eladó ház. 
A Kórhá/.-utcábaii levő 

njonnan épült hi t . mely áll: 
3 szoba, konyha, éléskamra, 
öveges vetnnda és a hozzá 
szükséges mellékhelyiségekből 

szép nagy kerttel azonnal 
olcsón eladó. 

Bővebb értesítés nyerhető 
lapunk kiadóhivatalában 

Eladó. 
. • i 

1 villamos szalon csillár 
1 villamos húzós zsinór-lámpa 
2 villamos billenő rézlámpa 
1 ebédlő-asztal ' 
1 diván -
4 fotell 

Bárdossy Imrénénéi 
C i e 1 1 d ö m ö 1 k 

Hitelbaak-epolst. 

A már világhírű Kolozsvári (Heinrich) 

Szent László fertőtlenítő 

p i p e r e s z a p p a n 
kincset.ér a háznál. Biztosan megóv 

minden ragályos betegségtől és amellett 

remek illatával kiváló bőrrinoiuitö anyaga 

folytán elsúrangn kosinetikai cikk. 

Kapható mindenütt. — Ára 70 fillér. 

S z a l ó k y Zsigmond 
kifaragó 

C z e l l d ö m ö l k . 
Sirkőraktár: Szeatháromsig-tér. 
: Kölaragó-telep : Kis-utca. : 

Homokkő-, márvány-, gránit- ós 

syenit sirkőraktár. 

Kataszteri földméréshez szüksé

ges köveket raktáron tartok. 
Epületmnnkát és mindennemű |avitásokat 
ellogadok és azokat jutányos árén készítem. 

Varga György Czelldömlök 
villamos-üzemü faapritó vállalata. 

Tisztelettel hozom a n. é. közönség tudomására, hogy Czelldömölkön 

, •• villamos erőre berendezett 

f a a p r i t ó - v á l l a l a t o t 
létesítettem. A faaprittato közönségre nézve nagy előny háramlik eb
ből, mert tűzifáját mindenki tetemesen olcsóbban aprittathatja fel, az 
apritási müvelet rövid ideig tartó és smi fődolog, nem kell favágó 
embereket keresni és akkor is napokig várni, míg azok azt összevágják. 

A villamosvezeték mentén, ügy attól 150 méter távolságra is 
eszközölhető a faaprítás az itt jelzett olcsó áron: ölenként fűrészelés.^ 
aprítás 7 K 20 siller. 

Csak fűrészelés ölenként 5 K. Kisebb mennyiségű aprítást is el
vállalok.'I'gy a téli. mint-a nyári időszakban a fenti árak nem fognák 
változni. — Megkereséseket kérem lakásomra: Czelldömölk, Szeat-
háromság-tér (Kohn Sándor-féle ház). 

Ezen uj vállalatomhoz .a n. é. közönség becses pártfogását kérve, 
vagyok, kiváló tisztelettel - -... 

v » V a r g a György. 
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— Butörteneti kiállítást fogak rendezni a 
jövő ösz folytuián Szombathelyen, a várme
gyei Kultúrházban, és erre a rendkívül érde
kes és t-i!u<at .>d.ú ..-r4 már atwst fölhívjuk 
igen tisztelt olvtsuközönségűnk szíves figyel
mét Szú, ami sró ; a mi korunkban-a sajtó 
nagyrészt arra törekszik, houy előfizető, ille
tőleg olvasói »igényét« minél több szenzációs 
és pikáns hírek föltalálásával alégitse ki ; mi 
azonban ismsrjflk a mi saját művelt közön-
-égtltiket. ép|> szert amikor csak lehetjük s 
alkalmunk van ra, sulis sem mulasztjuk el 
jó elóre a komolyabb művészettörténeti 
jelenségekre is rámutatni, kötelességünknek, 
tartván a többek kOzOtt a vármegye kultur-
•-gylet rendkívdl fontos misszioj.it támogatni, 
amtly egylet tudvalevőleg a mar két év óta 
terrtzett érdekes mülOrteneli kiállításával iga
zán ettük*! szempontokai szolgál s ezzel 
ápolja a ragaszkodást, a szerelet szűkebb 
.liazánk, a mi szép varmegyénk iránt, •amely
nél múltja iránt fokozza a kegyelelet, ápolja 
••s fejleszti a művészt, az u. n. aestetikai 
er/.éket a mull századok ipara, mürészrte,, 
rétiekéinek bemutatásával.' Tanulunk törte
netet Iskoláink nagy súlyt fektetnek szeretett 
hazánk évezredes tórteneierr, sőt más nem
zetek mu íjával is megismertetik tanulni vágyó 
fin- és leanynövendektiket. És csodalatos.' 
Saját legszűkebb hazánk, szülőföldünk, édes 
varmegyénk mostoha gyermekként tekintetik 
nemcsak tlemi és polgári, hanem középisko
láinkban is. Holott mily érdekes, mily gazdag 
ennek a történeti múlt ja , mily rendkívül 
naayntcsOekrmütárgyai, egyházi és Ifluri kincs-
tarai I e— Hányan es hánysz<ir megyüuk mi 
Szombathelyre és üres óráinkban lalan aka
ratlanul,Is nézeget jük, bámulgatjuk ~az üzletek 

Nzleses és kélstgenkivül vonzó kirakatait ; da 
ne'ra jut eszünkbe, hogy ellátogassunk a 
Knlturhazba, ahol annyi és annyi érdekes 
largy.van eUielyez/e, hogy bizony mindenki, 
aki a műveltségnek őszinte" barátja és ked
velője, ott— sokat láthat, sokat tanulhat. — 
Tehát az ősszel tudományos ••n.-kű kiállítást 
rdndeznek, valóságos művészettörténeti lanfe-
iy.imoi, amelynek keretében a kiállítás anya
gát fogják tudományos szakferfiak ismertetni. 
Mar a kiállítás, végrehajtóbizoitsagát is-meg
választotta Herbst Géza alispán e l nök le t t 
alatt .1 kulturegylel választmánya. Ennek a 
bizottságnak több mint 5i»i tagja van. mind 
le kes, érdemes és knmnly férfiak, akik a 
matörleueli kiáhitas sikerét előre biztosítják. 
A tagok díszes névsorában látják a következő 
kedves fötdieinket : Ajkay. Zoltán, Bezerédj 
D-nes, Grűna'ald Ödón, Guary Miklós c*ász. 
és kir. kamarás. Horváth Miklós iBögöle), 
H-illósy Rupert apát, Huszár Károly orsz. 
ki nviseló. Kis Gyala, László Kálmán dr_ 
Liagauer Albin szerkesztő, Marolhy l-aszlo dr' 
O-olicssnyi Dénes. OslITy Lajos dr., orsz. 
képviselő, Radii Lajos, Rosta Sánder, asztálos-
mester, Takács Ferenc kamarás, Takács Mar
tot és Toboly Lajos lőszolgabirák, Végh 
Érdre, Vidos I.ajos földbirtokos. — A var
os gyei kulturegylet által rendezendő eme 
ti lományos értékű kiállítására ismételve is 
fp iiivjnk olvasóközönségünk, de különösebben 
m íveltlelkű asszonyaink: és leányaink, nem-
ki lönben a tanulóifjúság figyelmet, mert bizo
nyosak vagyunk benne, hogy Vasvarmegye 
ra ítargyai, nagybecsű emlékei és kincsei oly' 
g-«<dagok. hogyjz_,egész ország, sől a külföld 
is nagy érdeklődéit log azok iránt tanúsítani. 
A tanfolyamon több tudós;előadást tart. Bár 
Akadnának Celldömölkről és Sárvárról is, 
akik egyházművészeti és történeti tárgyakat 
vi'mének a kállitásra, hisz mindkét helynek 
thg gazdag történtli múltja van ! 

A becsület, Kgy előfordult, esetből ki
fő yótag a nyitrai törvényszék kimondotta, 
h< iy á közmuvelőde.-i égytjWct fötitkáta jo. 
jpiiilva volt egy másik személy pélltíkiíi rai-
%i tartásai kritika tárgyává tenni s azért ez 
tt ibbit a stjtóperbeii felmentette: ezt az 

ítéletet a pozsonyi kir. ^ítélőtábla nelybtn-
nagvla. Eltenbeo a Kuna a vadtotlat bec-ü 
lettértés vétse* miatt 100 korona pénzbün
tetésre neoe, .mert a politikai és erkölcsi 
bec-ül*t közolt kfllöm'bség ninís.« 

A szombathelyi (alsó magyarországi) 
erdei iskola. A szombathelyi erdei iskolába, 
melynek célja a llw. szülőknek egészséges 
gyermekeikei ~á fertőzi slöl megóvni, őket 
edzeni és S/ikai elienallo képessegöket növelni, 
május hő 80 BII 40 ilyen un- es leánygyer
meket vett fel a TnlmrkuUisis Ellen Vtde-
A-.sá Vwnxirmegyei byt/rsülel választmánya. 
Az erdei iskola, mely immár 4 i-v óta végzi 
áldásos hivatását. I é»i május hó 28-án 
uyiiotr még, 

Ddvary Ferenc bűnügye A török kor
mány eriesitétte az igazsagügyininisztert, hogy 
Udvsry Keteuc volt orszaggyülé-i képviselőt, 
akit csalásért e- i*virathaT.*sitáSHrt kötözlek, 
legközelebb utí.ak indítja s kiszolgáltatja a 
magyar hatóságnak. Udiary egy szövetkezet
nek volt az igazgatója s annak a cegere alatt 
szaze.irkie inenö csalást és haou.-ila>t köve
tett- ei. Az első (élje elitesre kereket oidott s 
nehauy evig álnév alatt r >mán. majd löiök 
földön rejtőzködőn. Néhány' hónap előtt 
S.-.UII.-....C..:. letartóztatták. Udvary énen Bu-
d»pestee és Szombathelyin tettek följelentést 
s mialhogy a budapesti Mntslő törvényszéken 
időközben elévült a pöre, egymásra Szom
bathelyre .kísérik. A török hatóság értesítése 
szerint Udvary a lelatoztatásánál ellenszegült 
s négy rendőr is alig bírta letartóztatni a 
nagyerejü embert 

Vasvármegyei egyetemes taaitogyalés. 
A Jövő ősszel lesz liz eve • inal" ̂  hogy vár 
megyénk lauitói. tekintet nélkül az iskola 
jellegére, amilyben működnek; fizetésük ren
dezése céljából Szombathelyen a vármegye 
székházának nagytermében' u. n egyetemes 
gyűlést tartottak, amelyen a kormány is kép
viseltette magát l->. e'kalemmal a gyűlés egy 
permanens (állandó) bizottságot is választott, 
hogy szűkség esetén, alkalmilag (ad hoc) 
ugyanazon cél elérése erdekeken a várme
gyei egyetemes tanitógyülést hivja össze. Ez 
a szükséges eset. az a'kalom most itt van. 
Mull szerdán délután Szombathelyet a per
manens bizottság ta^ai Barabás György el
nöklete alatt értekezvén, elhariróstár- ír-g* 
vármegyénk Összes tankóit. kivétel nélkül, 
•Szombathelyen-iunins 26-án d. e. fél tiz 
óVára egybehívjak. A gyűlés tárgyai: fizetés-
rtndezés és a tanítói nyugdíjtörvény revíziója, 
beleértve a már nyugalmazott teoitók nyug
dijának ftlums'lése kérdését is. Tehát tisztán 
a közérdek vez»ti őket. 

| A NIKOTIN MÉREG! 
- A dohány drága! 

Egészségét Óvja! 
Több száz koronát,titkariV meg,-ha mér
sékli dohányzaját vagy ha leszokik róla. 

Egy Havanna pastilla 
órákra megszünteti a dohánvzási.ingert. 

Egy hétre való doboz ára 40 tiller. 
Tötv. védve. Törv. védve." 

Kapható mindenütt.' 
ViszoiiteJárusitóknak.árkedvezmény. 

•Vezérképviselet; 
Caviar bonbon es Havanna pastillak 
. veaérképviselete és lerakata 

Budapest, VII. Arénái t 19 II em 7, 
Telefon 102--36. > 

6. oldal 

A Z M fi^^IVtJ 
is mindig azt mondta, hogy szeplők el
űzésért-, valamint finom, "pnlia bőr és 
fehér lein', elérésére és megóvására nincs 
jobb szappan, mim a világhírt »Stecken-
píerd- liliom lejszappan. Védjegye »Ste-
ck-npfirdi tészili Bergmami el Co.oég 
Telscheii a/K. Kapható minden gyógy 
szertar. drogiu-ria, illet-zer es minden e 
szakmába vago üzletben. Darabja 8 0 
fillér. Hasonlóképen csodálatosan beválik 
a Bergmann féle »Matiera« liliomtejkrém 
fehér es finom női kezek megóvásara, 
ennek tubusa 70 fii.,mindenütt kaphaló. 

6000 ajándék óra 
Reklám céljából fentjelzett 

mennyiségű órát ajándékozunk 
e lap olvasóinak. 

Csakis a legeiegajisabb — kivánat sze-
! rint — un vagy női a'aku »Noblesse« pr--
í ciziós órák kerülnek szétküldésre. írjon azonnal 
: amin a készlet tart : Hans Schmitz, arany 
I ás ékszer áruházának Wien, V I . , Linien-

gasse 60. 

SAJÁT ÉRDEKE, 
hoiy lehetőleg összpontoaitu nök ie j l e t e inek 
beszerzőiét esy cégnél, mely es t te l v é t i 

erdekei! legjobban. * 

E LŐ * T"E I : . 

1. Nem kell ismeretlen céghez fordulnia*. 
- Nem lesznek .-zéíágazó kötelezettségei. 
.1 Állandó összeköttetésnél pontos é* reális 

kiszolgálást biztosit magának 
4. Állandó összekötetése -mindig vigyázni fog 

önt vevőjének megtartani. 
Saját érdeke, begy esak ísstert, előkelő eégst 

tiszteljen meg bizalmával. 
Anfrecht ás Goltscbmiei ntoda 

E l e k e s Társa r . - t . 
Bndapesi. IV. K iroly-kömt 10 szám. 
Kaphatók, k é n y e l m e s havi l e f i z e t é s r e , á l landó 

ö s s z e k ö t t e t é s n é l f o lyószámlára is: 
1. A magyar •> némcl irodalDiii SmágM .termé
ke; Képek. B Börftntlök éü bfir-ndaruk 4 
Férfi fehérnemiiek. n. látcsövek. 6. Fénykép-
kész feLszerelétsek. 7. Vadászfegyverek, 
piszttilyok, flóbert. 8. Chinaezustán-k. u. C«llár-
és [iflróleuntlárnp»k: 10, Bézb torok. 11. Szőnye

gek. .12. Mindennemű hangszer 
Feliti 12 oszlálynnk O S S Z P S cikkei elsőrangú mi-' 
nőségüek ét> minden osztály cinkéiről külön* ki
merítő árjegyzékkel rendelkezünk ég a kívánt 

árjegyzéket ingyen és bérmentve- küldjük. 
ElTünk : Vevőkörünk megtartana, pontos kiszot-

gálás,. méltányns árak révén. 
Minden feIviIágositás.-a! szivesri. szolgálunk 

B U T £ ) R O K 

I Hálók, ebédlök,uriszobak,£zá!ón«k, 
teljes szálloda, kávéház, vendéglő és" 
kastólyberendezések, vás - ' é sTézbu-
torok, s'zfinyejtek, faggfinyOk. Csillá
rok, zongorák szállittalnak b á r h o v á I 

készpénzért vagy rendkívül 
előnyös fizetési feltételekkel. 

Díszes nagy bntoralbnm 1 K. 

Teljes berendezésnél utazó minták-I kai díjmentesen küldetik bárhová 
I 0 D E . H K , 

I 
Lakberendezési Vállalat 
H Budapest, IV. Gerlócsy-u. 7. • M 

(Központi városháza mellett.) | 

http://misszioj.it
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Hornyolt cserép "' 

é géptégla 

kitűnő minőségű kapható 

özv. Tory Györgyné 
téglagyárában Czelldömölkön 

H öl eveket 
a U-gujnub divat szerint havi 

4 koronáért 

f é s ü l ö k . 
Mulatságuk-, avagy egyes 

•alkalmakra a legpontosabban 
végzem a fésülési megbízást 

A hölgyek szives pártfo
gását kérve 

kiváló liszteleltel 
Németh Emília 

Czelldöniolk Berzsenyi-féle ház. 
(Postával szemben ) 

Eladó ház. 
A Kórház-utcában levő 

újonnan épült ház mely áll: 
3 szoba, konyha, éléskamra, 
üveges veranda és a hozzá 
szükséges mellékhelyiségekből 

szép nagy kerttel azonnal 
olcsón eladó. 

Bővebb értesítés nyerhető 
lapunk kiadóhivatalában. 

A már világhírű Kolozsvári (Heinrich) 

Szent László fertótlénitó :: 

p i p e r e s z a p p a n 
kincset ér a háznál.. Biztosan megóv 

minden ragályos betegségtől és amellett 

remek illatával kiváló hörlinoiiiiló anyaga 

folytán elsőrangú kosinetikai cikk. 

Kapható mindenütt. — Ára 70 fillér. 

S z a l ó k y Zsigmond 
—kifaragó 

C z e l l d ö m ö l k . 
Sirköraktár: Szentháromság-tér. 
: Kőfaragó-telep : Kls-itca. : 

Homokkő-, márvány-, gránit- és 

syenit sirköraktár. 

Kataszteri földméréshez szüksé

ges köveket raktáron tártok. 
Epiiletmnnkát és mindennemű javításokat 
eliogadok ói azokat jutányos áron készítem. 

Eladó. 
1 villamos szalon csillár 
1 villamos húzós zsinór-lámpa 
2 villamos billenő rézlámpa 
1 ebédlő-asztal 

1 diván 
4 foteli 

Bárdossy lmrénénél 
c i d i t i n U i 

Eitelbank-épálet. 

< 

1 
( 
( 
( 
( 
( 
< 
( 
( 
( 
( 
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V a r g a György Cze l ldömlök 
villamos-üzemü faapritó vállalata. 

Tisztelettel hozom a n. é. közönség tudomására, hogy Czelldömölkön 

. villamos erőre berendezett 

fa a p r i t ó - v á l l a l a t o t 
létesítettem. A faaprittató közönségre nézve nagy előny háramlik eb
ből, mert tűzifáját mindenki tetemesen olcsóbban aprittathatja fel, az 
apritási müvelet rövid ideig tartó é s ami fődolog; nem kell favágó 
embereket keresni és akkor is napokig várni, mig azok azt összevágják. 

. A villamosvezeték mentén, ugy attól 150 méter távolságra is 
eszközölhető a faapritás az itt jelzett olcsó áron: ölenként fűrészelés, 
aprítás 7- K 20 fillér. 

Csak fűrészelés ölenként 5 K. Kisebb mennyiségű aprítást is el
vállalok. Ugy á téli,, mint a nyári időszakban a fenti árak nem fognak 
változni. — Megkereséseket kérem lakásomra: Czelldömölk, Szent
háromság-tér (Kehi Sándor féle hál) . 

Ezen uj vállalatomhoz a n. é. közönség becses pártfogását kérve 
vagyok, kiváló tisztelettel 

Varga György. 



8. oldal. 

A mesterdalnok 
Cipőm szép es tökéletes 
Benne járni élvezetes 
Mert ha cipót .végzek, varrok, 
Rajt' van 

23. szám 

kaucsuk sarok 

Ö R Ö K 
itiazság, hogy az erő nem tart örökké, 
meg a boldog 

Szalay Gyula temetkezési vállalata Czelldömölk, Sági-ntca. 

N'agy választékban raktáron tartok díszes érc és fakoporsokat, 
koszorúkat és minden a temetkezéshez szükséges cikkeket. 

Huliaszsllitást s minden egyéb megbízást a legnagyobb gonddal, 
pontossággá' végezek ugy, hogy a gyászoló családnak akár helyben, 
akár vidéken, miről s-m kel! gondoskodnia: 

Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok é s 
azokat a kegyelet megadásával vepzem. Ravatalokat felállítok; mely 
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre. 

Városunk vidéke n.-'é. közönségének szíves jóindulatát kérve, 

vagyok mély tisztelettel 

<T~ Szalay Gyula asztalos, Czelldömölk, Sági-ntca. 

ifjú sag 
is könnyelmüeH pazarolja ezt a drága 

. kincset, mely ha elfogyott 

ÓS . . .' 
.többé visszatérni netn «akar. életkedvét 

elveszíti, de kimondhatatlan boldogság, 
ha visszatér az 

és csodát művel 
a CAVIÁR bonbon, mely egyesíti ma
gában a természetes a . í a r es tojássár
gája összes ismert kiváló tulajdonságát. 
Nem gyógyszer, hanem kitünö izücsemege 

Eay doboz ára 1 korona 60 tillér. 
Ti-rv. vedv. " Kapható mindenütt. 

Viszonteiarusitóknak árkedvezmény. 
Ahol meg nincs, oda küld: 

Cr.viar bonbon és Havanna pastillák 
vezérképviselete és lerakata 

Budapest, VII Aréna ut 19. II em. 7 
Telefon 102-36. 

Szobafestéseket, 
cim és temploinfesiéseket. má

zolásokat, úgyszintén a szoba

festői- szakba vágó munkákat 

jutányos aron 
a'' legnagyobb megelégedésre 

készítem. 

Horváth Lajos 
szoba, címfestő és mázoló 

. Czelldömölk, Kls-utca 2. sz. 
K i (Saölé-vendegló mellett.) 

r ' ~v-'.--.. 

I EEEEEEEEEEEEEEÍ 

FORHIN"-naI permetez, 
mert a FORHIN 

-szőr u u 

K e v e s e b b 
a g o n d , 

-szor 
Kevesebb 

a munka, 
szor 
Kevasebb, 
amunkabér! 

sokszorta megjavított 

BORDÓI KEVERÉK 
kész állapotban! 

Nagyon erősen tapad a ned
ves levélre is' 

Bármily harmatnál perme
tezhet vele! Semmi üledéke 
nincs! Számtalan e l i smerő 
nyilatkozat! Gyárijuk az ed
dig dr. Ascbenbrandt szaba
dalmát képezett Rézkénport 
és bordót port is Kérjen in
gyen és bérmentve teirást a 

F 0 R H I N-gyártól, 
Budapest, VI . Váczi-ut í>3. 

Első pápai kád- és gőzfürdő. 

Van szerette.ént a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy 
a Pápai Kid- és Gőzfürdő Részvénytársaság tulajdonát képező 

kád- és gőzfürdőt 
részvénytársaságtól örök áron megvettem és azt saját késelé

sem alatt a kor igényeinek megfelelóh>g átalakítva bocsátom á nagy
érdemű közönség használatára, 

.Különös gondot fogók fordítani arra. hogy a fíirdő helyiségeiben 
tiszlasat- és rend legyen, hogy igy a n. é. közönség minden kénye lme 
állandóim biztosittassé!;. Fürdőmbén. állandóan kitűnő női és f é l ü 
masszírozó és tynkszemvágó áll a n. é. közönség rendelkezésére. 

A fürdöidö beosztása marad, iiiinL eddig volt: hétfőn és csü
törtökön délelőtt gőzfürdő nők részére, a többi napokon férfias: 
részére. A kádfürdőt azonban ugy a nők, mint a férfiak minden 
időben használhatják. • 

A Jürdőárák az eddigiek maradnak. Bérletjegyek a f ű r a ő pénz
táránál válthatók azzal az előnnyel, hogy 12 jegyért 10 'jegy fcra 
fizetendő. Használat alkalmával kérem a bérletjegyet a fürdőt pénz
tárpál napi Jegyért átcseréltetni. - -V •'- -—?-

Ezek után kérve-a^nag'yérdemd közönség jóindulatú támogatását, 

• vagyok tisztelettel BA.LÜ&H GYULA. 

rfyimatott Dinkgreve Nandor_vilJm»-,^róre berwidezét^nyvnvmnd^ffl»ai» ^zelídnihölk' 


