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Természeti kincsek.
Hazánk egyik legkiválóbb 'tudósa.
Platz Bonifác dr. volt professzor é s
tankerületi főigazgató, arról is hires.
hogy különböző ifjúsági é s egyéb szakközlönyökben ismeretterjesztő, többnyire
földrajzi cikkelyeivel oktatja a közön
ségei, gyarapítja ennek tudományát é s
nemesiti a sziveket. De hires arról is,
hogy különösen ó szólal fel egy-egy
cikkben, legtöbbször a Budapesti Hír
lapban, hazánk természeti kincseinek
é s ritkaságainak é s történelmi emlékei
nek védelmére. Mikor legutóbb is >A
szabad rombolás é s p u s z t u l á s á r ó l ír,
nyomatékosan fakad ki, szinte szemre
hányótag mondván, hogy Magyarorszá
gon a védelmi törekvéseknek még kez
detén sem állunk. A természel kincsein
é s ritkaságain, történelmünknek romban
heverő darabjain nem őrködik senki.
Mikor a mult napok egyikén a szép
Kemenesalja vidéke koronájának,
a
hires Ság hegyének lábánál állva, el
néztem a >kulturs< romboló munká
ját, eszembe jutottak Platz Bonifácunk
p a n a s z l ó szávai: A szabad rombolás é s
pusztulás uralkodik még nálunk, akár
csak a Balkánon. A természet szere
tete é s megbecsülése, a történelmi szel
lemnek ápolása távol áll tőlünk s a
kultúrának nevezett máz, mely rajtunk
tapad, nem érzi szükségét a nemesebb
ideálok ápolásának.
Miután a kitűnő tudósunk elkalan
dozott volt hegyeken-völgyeken, vizeken
s z á r a z o n , keresztül-kasul, rámutatva kü
lönösen előrehaladott népeknek a ter
m é s z e t remekei é s a történelmi emlé
kek iránti érzékére, elvezet bennünket
— haza, a "Dunántúlra, a Balatonnak
vidékére é s ide, Ságh tövibe . . . .
Középeurópának a Balaton a legna
gyobb, legbájosabb tava, mindent fölül
múló szépséget kölcsönöz a zalai kuphegyeknek, első sorban a Badacsony
nak. Mily pompás betekintést engednek
a balatoni kuphegyek földünk harmadik
korszakának életébe! A Badacsony, á
Gulácsi hegy, a Szentgyörgy, a Csobánc,
a Haláp, a S o m l ó é s pompás vetély
társa: á Ságli-hegy
s a többi, mind
megannyi füstölgő vulkán volt, mely
k é n e s gázokat, iszapot, forró vizet, lávát
' lövell ki magából . . .
. . . A földnek erői szinte elpusz
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Szerkesztőség es kiadóhivatal:
(Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkoo.
3 Ide intézendflk a szellemi reszt illetfl közlemények,
hirdetések es mindennemO pénrillrtékek.

títhatatlan
szilárdsággal épitelték meg
őket szamunkra, hogy lássuk ha/ánk
fejlődésének folyamatát azon időkben,
amkor ember még nem élt a földön..
S a természetnek
e csodás
alkotásait
két helyen robbantja
a dinamit
és
pusztítja
a csákány.
(Tudtunkkal a
Szentgyörgy-hegyet is pusztítják már.)
Mert az üzleti
embereknek
utfedő
.anyagra van szükségük é s a Badacsony. nak é s a Ságh-hegynek bazaltja arra
nagyon alkalmatos. Mi történnék, ha a
[ Rajna mentén a Lopreley sziklát, mely
nem természeti 'ritkaság, hanem csak
i német regék fűződnek hozzá, — mi
• történnék, ha tulajdonosa áruba bocsá| taná és kőbányaként törnék é s robban: tanák ? A német közvélemény óriás vi; hara menten- elsöpörné azt a merényj lőt, aki ezt a nemzeti kincsnek tartott
sziklát kegyetlen kézzel' merné illetnif

csesébb a balatonmelléki Jcuphegyeknél,
a természetnek ez örökszép monumen
tumainál. Appellálok mindenkire, aki as
ország földrajzi kincseit szivén hordozza;
appellálok az országos képviselőkre! Az
nem lehet, hogy a külföld tudós körei
e barbárságról
tudomást szerezzenek
s a természet szépségei iránt érzéketlen
ázsiai félvad
barbároknak
tartsanak
bennünket!
A természeti ritkaságok é s törté
neti emlékek megmentése legelsósorban
: az államkormányhoz tartozik; de erősen
részi kell venniük ebben a magánosok
nak, a társadalomnak é s a közigazga
tásnak.

Ily hazafias lelkesedéssel hívja fel
' a ludós professzor mindenkinek figyel. met a többi közt a mi Ságh-hegyünkre
I is. szép vármegyénk e
közkincsére,
. amelyet most dinamittal rombolják, se!
A mi Ságb-hegyünk. — mondja ! beaitik, pusztítják. Üzletszerűen ronts-.
j Platz dr. — fölséges é s szabályos pi ; nak rajta, a természetnek
gyönyört
ramis-alakjával egyetlen egész Európá- , alkotásán!
| ban; a Badacsony erőtől duzzadó forVáljon ha föltámadnának sírjukból
j májával, méltóságos
bazaltpártájával,
| az ősök. a Kemenesaljának hajdani bir' tövében a Balatonnal, a természeti szép: tokosai és látnák ezt a kegyetlen puszI ségnek minden kellékével föl van éketitást, nem födnék-e be arcukat,, nem
i sitve s mint ilyen szintén egyetlen a
! kapnának-e dobogó szivükre, avagy nem
' maga nemében. Földrajzi nevezetesség,
! siétnének-e vissza-vissza: az örök nyuJ európai jelentőségű hegy mindegyik.
1 galom helyére, ahol nem mardossák
! Pedig a Ságh-hegynek Czelldómöik-felé
' békés szivüket dinamitoa üzletemberek?!
! eső oldalába már igen mély sebet ütött
A hazája közkincseit fellő tudós
! a kőfejtő keze; ugyanilyen sebek tátong| nak a Badacsonynak keleti é s nyugati, ; appellál a miniszterekhez, a társadalom' hoz, magánosokhoz, a közigazgatáshoz.
! tomaji é s tördemici oldalán.
Mindenkihez. És váljon nem kiált-e a
1
Ne gondolja
senki, hogy e két
j pusztába, hogy senki se hallja?!
i hegynek
sorsa
csupán
magánes
A politika van ma napirenden. A
i csupán
üzleti
ügy. S á g h é s a Bádaj csbny földrajzi
kincsei ezen
országnak; pártpolitika, amely elnyomója a kultú
tehát sorsuk országos é s nemzeti ügy. rának, kerékkötője a haladásnak. Az
Sót mivel helyzetüknél é s nemes formá örökös »magyar pártoskodás« lepedőt
juknál fogva egyedül állanak, e két hegy borit a Ságh-hegyre is é s a lepedő alatt
ellenséges kezek rombolják vármegyénk
sorsa a földrajzi tudomány szempontjá
koronáját.
ból a hazái határokon tul
európai
Vasvármegyét
kidturvármegyének
ügy! Platz dr. végül erélyesen felszólal:
Azt a községi határozatot, mely e nsvezik. Helyes: de mutassa is meg,
két hegynek kiaknázását magánvállala hogy Platz Bonifác dr. nem siker, nem
tok kezére juttatta, felül keTT vizsgálni kellő e r e d m é n y nélkül appellál h o z z á !
és érvényen kivül kell helyezni! . . .
Czelldömölk hazafias érzelmű, in
Appellálok a belügyminiszterre é s a telligens polgárai! Rántsátok le a S á g h föídmivelésügyi miniszterre. Itt nemzeti ról a leplet, mutassátok meg az állam
reputációnkról van szó. A természetnek kormánynak azt a mély sebet, amit e
csodás alkotásait meg kell menteni! Az tüneményes drága közkincsünkön ejtett
aggteleki cseppkövéé barlangot é s a dob- a dinamit, a csákány, az üzlet!
pinái fénbarlflnr'or^zeretPttH dédelget
jük; joggal é s - m é l t á n ! Pedig nem be1
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hozassanak Tele 5 dm homokot Mondja
meg hány óra, beoaöltessenek meg vele
bizonyos távolságot. Mindeteket pedig
fogja-e tenni ? Ugyanekkor ügyeljék meg,
hogyan beszél. Hallható" lesz: sszougya,
szép, szíva, .ima. aszta, föd, tehény,
lu, stb. Amit beszél, írassák is le vele.
Meglátják, mondatoknak nem lesz se
vége, se hossza. Egymásután rakják
azokat pont és v e s s / ő nélkül. Ilyenfor
mán: Ma ekésleni az iskolábu Jóska
má felet mikor beléptem alig ütem a

Az elemi iskolákról beszélek.
Még egy pár nap s az iskolák s|Isi
bezáratnak. Itt vso a nagy vakáció. A
gyermekek boldogan sietnek haza, Disz
nem fogjak most óket 2—3
hónapig
nyaggatni. Mert s z ó ami s z ó , még min
dig nyűg a gyermek nyakán az iskola.
Sokszor kiálhatallan,
félelmetes,
mumus- Jobb i|esziöszer mint a torok.
Vizsgáljuk, miért?
Az ostoba szüló mar oithou a nsd- , belemen a tanító ur felszólitot én
leckémet nem tuttam stb Azzal pedig,
pálcás tannovai ijeszlé rakoncátlan fiat
Hogy igy megver, ugy elrántja a nótá hogy folyton azt hajtogatlak a fülébe,
dat; igy kihúzza a füledet, ugy kilépi ezt ne tedd. azi ue tedd. azt se szabad, I
s hajadat. Közben aztán hatalmasan ezt se szabad, ide ne menj, oda ne j
aldöngeli s magzatit a kezeügyében menj, ezt kerüld, azt kerüld, kiölnek
levő piszkaiéval vagy kapanyéllel. E z 1 belőle minden önállóságot, akaratot s ,
m á s változatokban sokszor megismétlő lesz skaratoélküli, gyámoltalan, mások
dik. Persze, ez fáj neki. Nem csoda befolyása alatt álló, erélytelen Dobzse
tehát, ha 6 é v e s korában félve, remegve László, kivel mindenki kénye-kedve sze
lépi át az iskola küszöbét. Mert s hazai rint elbánhat. Ilyen a / eredmény olyan
durva bánásmód után a tanítót mogorva, iskolában, hol nem az életre, hanem
kegyetlen embernek képzeli, ki kezében a vizsgára készülnek. Külsőleg mutat,
örökösen durungot szorongat. Akármit a látszólag szép, a hallgatók megelége
gondolkodás
tesz, csak szt "figyeli, mikor suhint s j dettek, hisz pompásan,
pálcával. Örökös félelem é s rettegés nélkül felelnek, de tudásuknak tartalma,
között tölti el nspjsit a padokban. A életre kiható ereje vajmi kevés, vagy
botos tanítót már eleve belenevelték. I épen s - mmi. PeBig írva vagyon: Ne az
iskolának, hanem az életnek tanuljunk.
Igy semmi bizalma sincs tsnitójs uránt.
Ehhez járul még a mai őrült taní
tási é s nevelési rendszer. Az. apróság
beül a padba, kezét karba teszi, moccuati sem szabad s ügyelnie kell egy,
kit órán keresztül: m é g pedig neki nem
tetsző elvont fogalmakra. E z valóságos
emberkinzás. Az életét is megunat|ák
vele. Az a gyerek, ki eddig szabadon
járt-kelt, tett-vett, dolgozott homokkal,
agyaggal, kövei, papírral, furt-faragott,
most az iskolában börtönben érzi ina-

A megfordított állapotnak nem a
tanítók az okai. Százszor ismétlem,
hogy nem. Tőlük azt kívánják, hogy a
gyerekek jól feleijenek. Hogyan értik ők
a jó felelést? Ugy, hogy a tanító még
fel se adja a kérdést, a gyerekek már
mutogassanak é s nyomban a kérdezés
után gondolkodás nélkül egy szuszra,
monoton hangon — mint a beszélő gép,
mikor felhúzzák — feleljenek. Addig
felel, ameddig szórói-szóra tudja, de
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példák, jól bemagolt versek, természet
rajzok, történelmek, földrajzok, hittanok,
nyelvtanok stb. s az utolsó héten meg
tanult egy-két ének. A vizsga sikerült,
szorgalmas volt mindenki e g é s z é v e n
i t — hangzik erre. — De,. — hogy
testi ügyességük van-e, munkaszeretetre
megtanitották-e őket, gazdasági isme
retük helyes-e, ismerik-e a tanult álla
tokat, növényeket, ásványokat, a ter
mészeti
tüneményeknek magyarázatát
tudják-e adni, a szabadban <tájékozodnak-e, a kirándulásokon, a gyárak é s
műhelyek látogatásakor mit vettek é s z r e ,
embertársait megszerette-e, madarakat,
fákat kiinéli-e, stb. — mindezt
figye
lembe sem veszik. Sót azt a tanítót,
aki igy é s erre oktatja es neveli a. gye
rekeket, a/t egyszerűen kigúnyolják s
azt mondják, semmit sem tett egész
éven al, a melléktárgyakra (ordította a
fősúlyt. De azért négy órán keresztül
kínozzák a gyeiekeke.t, azokat, — akik
félóráig is alig tudnak mozdulatlanul
ülni. Tessék ezeknek 4 óráig figyelni
é s feleim. Nos é s a megjelent hivatalos
személyek
vagy hallgatók — lehat a
felnőttek — mit tesznek? Jóízűen az
igazak álmát alusszák vizsgaidő alatt.
És azt inondpJLk, rossz volt a vizsga,
nem hallottunk semmit. Hát nem ka
cagni való az e g é s z vizsgarendszer?
Senki komolyan nem veszi az iskola
ügyet. Legfeljebb arra jé, hogy vele a
tanítókat bosszantsák.

Ha a gyerekek igazolatlanul elma
radnak, kötelessége a tanítónak kimu
tatni őkel. No iszenl A községházára
becitált szülők szidják a tanítót s alka
lomra várnak, hogy bosszújukat kitölt
hessék. Mert hát legtöbb helyen a jegy
zők, a bíróval együtt kontráznak h o z z á ,
get, hol tétlenségre kárhoztattak, hol | azután m i r megszűnt a tudomány. Még hogy népszerűségüket megtarthassák. A
fantáziájának s z á r n y i t szegték. Még csak fogóval sem lehetne belőle többet kihúzni. { tanítót mind-Mihogyan nyomni kell. hogy
kis tornával sem frissítik fel az á l m o s Szóval a gyerek mint . a gép, ugy m ű - j lélekzethez ne jusson. A tanító a tanügy
nebulókat. Testi fejlődésben mind visz- ködik. Míg van benn nóta addig szól, Csáky szalmája. Mindenki h o z z á nyúl
szaesik. Lesz ezekbőt erős g e n e r á c i ó ? de azután ha összetörik se a d ' k i han hat, mindenki rúghat rajtuk. Mikor j ő
Nem! Horpadt mellű, sorvadásra hajló got. Azért hallani a magoló iskolákban el ezeknek az országuk ?
nemzedék vilik belőlük. Kárára a há annyi sületlenséget. A tanító litjs, hogy
Míg az oktatásügy élére az e g é s z
z i n a k é s a társadalomnak.
igy nincs jól, de kénytelen' a masina vonalon szakférfiakat
nem
állítanak,
Mikor m i r élettelenül tud ülni a rendszert elfogadni, különben a vizsgája mig az iskola dolgához minden kabátos
gyerek s állítólag két órán st figyelni nem sikerült s mint hanyag tanítót embernek beleszólása lesz, mig a ne
is bir. kezdődik dresszura. folynak az vádolják be s felsőbb hatóságnál. Osz velést é s oktatást komolyan nem veszik,
előkészületek a vizsgára'. Mert kevés tályozzák. Ha alázatos, hízelgő, semmi mig a tanügyhöz kiadott törvények csak
kivétellel minden iskola a vizsgira ellen ki nem kel, ha neki mindenho papiroson maradnak meg, mig a taní
készül. Fő, hogy a vizsgán jól tudjanak gyan jól vsn, mindent megtesz, akkor tók anyagi helyzetét nem javítják meg,
hadarni, ész nélkül beszélni Hogy tud-e derék gyerek, még a haja száls sem addig Magyarország kultúrállam, műveltgondolkodni, ónálló mondatokat alkotni, görbül meg; de — hs követeli a ren
állam nem lesz.
találékony lenni, érti-e azt amit mond, det, ha ragaszkodik a tantervhez, ha
E z pedig soká nem lesz, addig a
megcsinálja-e azt amit beszél, azzal senki tiltakozik minden túlkapás ellen, ha
gyerekek butaságban örvendezhetnek.
megmeri
mondani
az
igazat,
akkor
vesem törődik. Százat merek egy ellen
tenni, hogy a gyerekek 99 százaléka szekedd-^természetü, akkor istentelen,
nincs tisztiban a
métermértékekkel, akkor működése sehogyan se tetszik.
A vizsgarendszert, mint az elemi
nem beszél helyesen, nem ir szabilyoA Magyar Kereskedők Lapja közli
san, nem cselekszik önállóan. Tessék I iskolában teljesen haszontalan valamit
megpróbálni. Állítsanak egy gyereket el kellene törölni. A vizsga ma nem a velünk az ország e l s ő kereskedelmi
valamilyen mérleg elé. Tegyenek r i tanultak számonkérése, hanem a dics egyesületének, a Budapesti Kereskedelmi
valamit. Mondja meg. mily nehéz. Ad himnuszok zengése. Az egész egy ün Testületnek a választójogi reformra vo
janak kezébe métert vagy litert, hogyan nepély lyé zsugorodik ö s s z e . Hol a tan natkozó, követeléseit. Az alábbiakban az
méri meg pl. a ház h o s s z í t vagy a felügyelő vagy esperes a tanítót, a tanitó ország első ipari testületének, az Orszá•) A vilMitójo|ot'ilt»lában t á m d a l m i *•olyan
kanna tartalmát Hasittassanak ki vele | meg őket dicséri agyba-főbe. Elhangza
— mondjuk — 15 m földet, vagy / nak ott m i r előre megcsinált számtan- kérdenek tekintjük, unott a politika korín kával e.ik;

Ál iparosok és a választójog.

egyébiránt a tttali cikkalyhex s.m fülünk kommentárt.

3. oldal.
gos lparegyesületnek idevonatkozó elaboraiuma konklúzióját közöljük, mely
igy hangzik:
A válMzlójog legyen állandó és
e g y e n l ő mindeu pluralitás kizárásával,
vagyis minden választónak csak egy
szavazata legyen. A magyarságnak, az
intelligenciának é s ezzel együtt az iparüzó népességnek, megérdemeli é s kívá
natos mértekben való politikai érvénye
s ü l é s é t a kerületeknek, helyes, igazsá
gos, a gazdasági, társadalmi, népesedési,
fejlődés eredményéhez képest mert be
osztásával, az apró kerületek megszün
tetésével, a túlságosan nagy kerületek
szétosztásával véljük biztosítottnak.
A s z a v a z á s módjára általánosság
ban áll az, hogy ami a választók poli
tikai akaratnyilvánításának függetlensé
gét, a választások tisztaságát, a demok
ratikus érdekeknek az eljárásban is
érvényesülését szolgálja, mindaz kívá
natos az ipar szempontjából is.
A legelső é s legfontosabb feltétel
i e részben a szavazás titkossága, amely
a választóknak illetéktelen befolyását a
lehetőséghez képest korlátozván, a 'sza
v a z á s szabadságát emberi számítás sze
rint biztosítja. Különösen fontos ez az
iparos szempontjából. Az iparos függ a
vevőjétől, függ a hatóságtól, amely kü
l ö n ö s e n választások előtt mühelyvizsgálat, inasok iskolázásának
ellenőrzése,
egészségügyi ellenőrzés é s az ipari ren- dészet százféle paragrafus arzenálja révén
k ö n n y e n befolyásolja az iparost.
Fontos a titkosság a munkaadónak
és, a munkásnak egymáshoz való viszo
nya szempontjából is, mert csak igy
kerülhetők el a munkaadó és alkalma
zott között azok a sarlódások, amelyek
a különböző politikai véleményekből,
pártállásból, esetleges kapacitálasból tá
madhatnak.
- — :
Hogy' a műhelyt politikai viták
. s z í n h e l y é v é tenni nem kívánatos, az
e g é s z e n nyilvánvaló. A nyílt szavazás
mellett pedig az ilyen viták felmerülése
nagyon is valószínű.
Fontos a községenként való Válasz
tás a fuvarpénzek é s ellátási pénzek
neve alatt üíött vesztegetések é s kény
szer megakadályozására é s különösen
arra, hogy a választás ne zavarja meg
az iparos rendes foglalkozását, ne legyen
olyan precessziós mulatság mint ma,
hanem komoly embereknek a komoly
munkája.
Fontos továbbá, hogy a törvényes
választási költségek megszüntetése is,
már csak azért, hogy a vagyontalan,
de arra méltó polgárok is vállalhassa
nak jelöltséget e » s z t e n c i á j u k kockáz
tatása nélkül, digyébként a centralizált
választás a szavazók számának meg
növekedésével erős technikai nehézsé
gekbe is ütköznék s az eddiginél foko
zottabb mértékben adna alkalmat véres
rendzavarásokra.
Az általános, egyenlő, titkosan é s

községenként
alapján

gyakoriandó

választójog

kívánjuk tehát az

uj magyar

választási törvény megalkotását. És kí
vánjak ezzel együtt a választókerületek
oly beosztását, amety az eddig fennálló
aránytalanságokat megszüntetvén, a túl
nyomóan erős magyar érzésű városi
polgárság mai igazságtalan, elnyomott
helyzetét megszünteti.

Krónika.

nam volt maradása s egy szép napon örök
buc-nt mondott" a katedrának a nyomtalanul
eltűnt, ösmerósei, barátai évektu át semmi
hirt sem hallottak Andrásy J e n ő r ő l , aki most
egy bizalmasához intézett levelében mondja
el hányatott élett folyását Mindössze pár
koronával zsebében érkezett meg Newyorkba,
ahol hettktn at ellen és szomjan kóborolt
az utcákon. Igy vetődött'azon l e b u j o k egyi
kébe, ahol a bevándorolt letöröltek nemzetközi
társasága szövögeti t jövendő, boldogulás
álmait A társaság egyik lagja bejuttatta
szolgalegénynek egy nagyobb vendéglőbe. A
fárasztó munkát nem b í r t a el -.tervezett t
j folostpott rikkanc-mak. Ez már jövtdtlmtső
állás volt, pénzt gyűjthetett magának, kiöl
tözködhetett s jobb állas után is nézhetett.
Fáradozása eredménnyel j irt, egy ntgy ke
reskedelmi iroda ntgy fizttéssnl levelezőjének
szerződtette s az egykori nagy btttlmt főbíró,
mint levelében maga írja, most már egy igazi
kiskirállyal stm v o l n a hajlandó cseréim.

A Z amerikai lelkészek most egymással
azért vetélkednek, hogy híveiket minél oagyobb
szambán vonzzák a templomba prédikációhoz.
Némelyek zenekarokat játszatnak, mások
grammofonokil, -öl mozgóképeket is állítottak
be a lemplomba, de legeredetibb gondolata
kétségtelenül" a lincöini bapUsta templom
lelkészének támad, aki kanárimadarakat tett
meg templomi énekeseknek. A templom minden
részebe kalitkákat helyeztet el apró kanárimadarakkal és amikor az orgona hangja (01hangzik, a 40 madár éeekalui kezd mindaddig,
aun az orgonista az utolsó akkordokat el
nem játszotta. Azt mondjak, bogy az orgona,
a karének és a madárdal sajátságos zenei
vegyflleke rendkívül megtetszett a hallgató
ságnak. Ezt a példát nyomban kóvette a
torontói metodista-templom lelkészt, aki az
egész templomot gyüraölc virágukkal díszítette
fol és a karzaton meg az oltáron két madárkalitkát helyeztetett el. Természetes, hogy.
ennek Ilire csakhamar elterjedt és seregestül
tódultak t templomba, köztük sok olyan is,
aki eddig az Isttnháza küszöbét soha át nam
lépte.
Orosz-Lengyelország székvárosának, Var
sónak, világszerte híres lodpica van, ihol
évenkint hárem millió lud kerül eladásra A
cserebere és vétel a ludborsén folyik le,
amely mint ilyen, nevezetessége a lengyel
fővárosnak. Ez a börze egyébként csak
8—10 hétig működik és pedig szeptember
közepétől november végéig, amikor is Var
sónak • Prága- nevű elővárosába, ahol a
ludbörze—VOT, naponta ÓtiáSl luduyaiakat
hajtanak be a Visztula jobb partján levő
közelebbi és távolabbi községekből. Minthogy
pedig á ludak sokszor messze távolból :s, dt
mindig lábon hajtatnak bt Varsóba, az indulás
tlőtt megpatkoljdk őket olyanformán, hogy a
Indákat először a löldrt öntött meltg és híg
szurkon hajtják keresztül, azután pedig szem
csét homokon sétáltatják végig, amxly eljárás
néhányszor ismételtetvén, a ludak talpai
vastag szurok- és homokréteggel vonódnak
bt, vagyis megvannak patkolva s igy a
leghosszabb utat is sántitás nélkül teszik meg
a saját lábakon gyalogolva. (CzelldömOlkön
nincs rá szűkség, hogy a Indákat msgtatkoiják; nálunk ,az utcában aszfalton sétál
gathatnak réce-kollégáik fát saságában !)
r

Hányatott életpályát futott meg néhány
évvel tzelőtt Ándrásy Jenő dr., az egyik
kolozsvármegyei járás főszolgabirája. Ciazdagon
nősült, nagy szerepet játszott a vármegyei
életben, dt különcködései miatt sokszor került
összeütközésbe a vármegyei urak társadalmi
szokásaival és fölfogásával. Ott is hag.ta
hamar, a szolgabírói hivatalt s tanárnak ment
a szegedi kereskedelmi iskolába. Nagy tudása
mistt megbecsülték, de kalandos hajlamai itt
sem hagyták nyugton. Szegedről Miskolcra
•tnt, ahol pár havi tartózkodása ntán szintén

Vilmos német császár t berlini szegény
munkások gyermekei részére a Keletiltogtr
partján üdülőtelepet létesít moly 700—800
gyermeket tud magába tagadni évtnkint. A
lelép vezetője a berlini főpolgármester leánya
lesz. kit pünkösd napján fogadott a császár
magánkihallgatáson. A kihallgatáson résxtvett
még egy orvostanár és egy btraképiuj válla
lat igazgat! ja is, kikkel t császár megbeszélte
t terveket.

Életkép.
A kis Nanuskáuak
Beteg a mamája!
Föl aligha gyógyul:
Nagy a nyavalyája . . .
Szirt is fáj, vérzik!
Sebzi pici lánya . . .
Könnyebb less tán néki,
Könnyebb, ha nem látja . . .
Elviszik Nanuskai,
El hát a szomszédba;
Van ott játszó társa:
A kis Margaréta,. .
Egymásnak őrülve:
Futkosnak, babáznak . . .
Külön tányérkáról,
Még enni se tudnak.
A jó néni gyakran
Meg- mecsókolgatja,
S csókja kozban arcát
Könnyekkel áztatja . .
Kedden agy déltájban
A szentelt érc hangja: ••
Lélek-válás készül:
Szomorúan kongatja.
Ébresztő szavára
Kél a hivő szívnek
. — Boldog kimúlásért —
Ima-fohász híven
Fölfigyel Nanoska . . . .
S a vajas ktnyérkt
Kihall kis kezéből.
Ugy sir, agy szegényke!
Mamámhoz, mamámhoz!
Néni könnyet ontva
Viszi siró terhét
.
A gyásztelt otthonba.

-

Folnés a megtöri szem
Ajtót amint tárnak . . .
tgy perc . . . es nincs anyja.
Jaj! TTiucd Nanoskáuak.
Répdtsy

' -,

Alajos

szám.
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kezó: Egy kereskedő 2»» koronás áruját 300
koronáért akarta eladni. A vevő ezt a 20 ko
rona hasznot nem akarván megadni, kimegy
a B l H heti eseményekről.
az üzlelből. A kereskedő ulanajiez es latja,
bogy konkurrense karonfogja a vevőt, hogy a
Nagy emberek egyetlen egy ténye vagy saját üíletebe vezesse. A kereskedő most
kijeleotéM elég ahhoz, hogy >z egész világ már dacból es bosszúból visszshivja a vevőt
relé foglalkozzék Kicsiny emberek hőstettei és inkább odaadja arujat minden haszon
nagy általánosságban targyaltainak anélkül, nélkül, mintsem nr üzlete ajtajában leselkedő
hogy nevűiét a történelem lapjaiban (elje konkurrensiiek engedje át. Ha ez igy folyik
gyeznék. E Jra.nd-zrcsak azért van így mert tovább, nemsokára egymás szájából vesszük
a proletár a nep milliói közül nem ind ki ki a keayerfalalot.
emelkedni herosi cselekedetével sem, végül
pedig mint névtelen bös mond i-tenhozzad»l
ennek az árnyékvilignak. Vannak azonban
kivételek is. Erre nézve nem kell visszatér
nünk az ókorba, még a naiióleoni időkig sem.
Találunk rá példa; napjainkban is, hogy mi
ként tud kiemelkedni egy
üorbelyra-ster
Jaiji-uük kultúrai, társadalmi, köz
ezeniyi és milliónyi tömegből, miként beszél
tei magáról, egyetlen szsraért \> dig az új gazdasági érdekeit híven szolgálé hír
ságok hasábjai is foglalkoznak vele. Boldog lapunkra július hó elsejével előfizetésre
leheuz Czelldömölk, a le városod falam
belül él -.' a személyiség! Pedig csak ennyit hívjuk fel a t közönség ama részét is,
mondott: abcug ! Hogy mikor és mily körül amelyet eddig nem tisztelhettünk pár
mények közölt nyilvánult meg •• politikai
'szent meggyőződés, közismert dolog, sőt azt tolóink díszes soraiban. Lapunk iránya
is tudja már mindenki, hogy a különben ér a rigt marad. A fősúlyt járásunk' köz
demes polgártárs kijelentését mivel honorálta ségeinek,' illetőleg lakosságunk közér
az az országgyűlési képviselő, akire az abcugdekeire s az ezekkel összefüggő kérdé
(elki.ot.is.-al Célzás történt
•
sek megvitatására fektetjük. Többi ro

Históriák

Felhívás előfizetésre.

Mű a fővárosban a politikai harcok
dúlnak, idehaza a mi kis proviuciankon te
nyerek és arcok csattogása szakitja meg, a
csendet. Repülnek a pofouok . itt is, ott is,
mintha csak .a/ égből potyognának. Egy ilyén
hirtelen kézmozdulatot éppen a politikai vita
váltóit ki egyik képviselőtestületi tagunkból,
aki azzal vadulta meg asztaltársa!, hogy jó
pénzért voksolt le és korteskedett képviselője
érdekében.'A sértett léi riposztja nem lehe
tett valami megnyugtató, mert ennek nyo
mán emelkedett a kéz a levegőbe és talált
váratlan ütközőpontra háromnegyednyi körív
léirása után. A helybeli járásbíróság lesz hi
válva most arra, hogy ezt a ragtapaszt le
mossa az éppen nem neki való helyéről.
*
Suttog a láma egyéb és több rendbeli
is, m e l y e k az éj csendjében csat
tantak el. Fiatal urak szániák és mérték ki
egymásnak. A régi romantikus lovagkorban
pengét rántottak és igy intézték el a nemes
ifjak rgymás között a felmerült differentiákat,
'ma már mint modern usus, kölcsönös pofon
váltással, fis ez a helyes; ne-.n olyan barbár
és nem is olyan veszélyes. Érdekessége azon
ban a dolognak, hogy a pofon hangjait éppen
ugy elnyeli az éjszakai csend, mint pl. a
szálló és szertefoszló füstöt a levegő. Semmi
nyoma sem marad a helyszínen és ha a hír
nem veszi a történteket szárnyára, bizony
senki sem hinné, hogy előző napon azon a
bizonyos helyen pofonok adattak és kapattak.
*.
pofonokról

A tisztességtelen versenyről sok-sok ha
sábot teleírtak az újságírók, de többnyire
olyanokról, aminőket a (óvárosban észleltek.
Nálunk Czelldömölkön is szolgáltat témát az
elet fen tartási küzdelemnek ez a meg nem en
gedhető módja. Megtörténik pl. az, hogy egy
iparos munkát vá'laf és azt még is kezdi;
vesz macahoz megfejelő munkaerőt és a
.munkához nagymennyiségű anyagot szerez be.
Midőn igy javában folyik a dolog, a munka
adó beszünteti a munkát és mással végezteti
be. Hogy miért történte ez. könnyű megér
tenünk, ha elgondoltuk, hogy létezik nálunk
is tisztességtelen verseny. Egyik iparos becsmérli a másikat, tudását tudatlanságnak tün
teti fel. s z ó v a l mtrikt-.l addig és oly módon,
míg a munkaadó az intrikus javára szerződés
szegő aem lesz. — Egy másik gyönyört) pél
dája a tisztességtelen versenynek a köret-

vottjukban

iparkodni fogunk a mélyen

tiszlell olvasóink

igényeit kielégíteni.

Azon--reményben. hogy t. olvasó
ink es előfizetőink

lapunkat

ismerőseik

körében is kegyesek lesznek terjeszteni,
teljes bizalommal maradunk

a „Kemenesalja"
sterkesitósége.

Tizen Vannak, tizén.
Bizony v'a.ósággal még csak gyerekkorban,
Tiz testvér áll itten párosan a sorban.
Egy apa, egy anya. édes gyermekei — .
Hát nem gyönyörűség rájuk tekinteni?
Valamennyinek <J&n jó kis ruhácskája,
Okos, egészséges, jó kis arcocskája ;
Még cipó i> Vagyon a nagy fiu lábán,
Csak • többi lába maradt ebben árván.
Ezt az állapotot senki
Szegény ember sorsát
Mezítláb is lehet öröm
S bizony ez az ékes

meg nc sirja :
boldog Isten bírja I
a jó gyerek :
apró gyermekserég.

Szófogadó, nyájas, tanulásra Vágyó. J
Rosszakat tevéstől igen messze álló.
Szülői Vezetés, iskolai példa,
Csak • jóra Vitte, csak erre szoktatta :
Szánakozni tudnak egy bogár háláién.
Legkisebb' Virágnak kora herVadásán ;
Koldus-ember sorsa, szegény, árVa .gyerek,
Sirásra fakasztja Vidám szemeiket.
Édes gyermekek ti, kik azt olvassátok, "
Azt mondom én nektek, jól megtanuljátok :
Akik itten ime tizen Vannak, tizén,
Példát nyújtanak nektek • jó cselekvésbe*.
Monostori Msrgit, tanítónő:

H I R E K.
Ostífy Lajos b e s s i m o l o j a
Mult
vasárnap tartotta meg Oatffy Lajos orsz.
gyűlési képviselőnk beszámolóját a Szentháromság-téren ezrekre m e n ő ballgatóközön.-ég jelenlétében Vele volt Bottlik
István é s (iedeon Aladár országgyűlési
képviselő is, akik mindannyian lelkes
éljenzés és tapsvihar között buzdították
a választókat a negyvennyolcas eszmék
melleit való kitartásra
A képviselők a
délutáni eyorsvonattal
távoztak varo
sunkból é s ' ő k e t sokan kisérték ki az
állomásra.
7
Ctelldömölkiek fldvázlese- Tiszához.
Mint egyik fővárosi lapból olvassuk, városunk
ból is kapált Tisza István gróf házelnök üd
vözlő táviratul szerencsés megmenekule.se al
kalmából. Az üdvözletet a munkapárt veze
tőségeként dukai Takácb Ferenc, dr. Pletnits
Ferenc,- Hertelendy Gyula és dr. Szekeres Pál
irta alá.
Orvos helyettesítés. Ur. Marton Adolf
jánostiazai orvost, ki négy heti tanulmány
útra induil, távollétében dr. Pohczer Manó
budapesti orvos fogja helyettesíteni.
PtlyásaL A keni-ni-p.ilfai rom. kath.
iskolához kántortanító kerestetik. Dija az ál
lamsegéllyel együtt 1000'korona. Az okmá
nyok június 23 ra küldenoök be Kornfeind
Vince jánoshazai plébánoshoz.
A Félii-liget nyugtája. Az Evaug.
Nőegy létnek minden tekintetben kitűnően si
került múltkori mulatsága tiszta jövedelmé
nek egyharmadát, 177 korona 67 fillért a
Félix liget alapjának juttatta. Fogadja a mu
latságot rendező mélyen tiszteli egyleti el
nökség ezeu uagyielkü adományért a park
alap nevében halas köszönetemet. Göttmann
Bódog, h. pénztárnok:i .

- _

.
A Ctelldöműlk é s Vidéke ÁUatvédíEgyesület folyó évi jnoios hó' 29-én délután
3 órakor Czelldömölkön, a városháza tanács
termében rendes
évi közgyűlését tartja,
melyre az egyesület tagjai tiaztelelleL meghivatnak. Kéretnek az egyesület tagjai a ha
tározatképesség szempontjából minél számo
sabban megjelenni. Tárgysorozat. 1. Jelentés
az egyesület 1911. évi működéséről. 2. Pénz
táros számadása az 1911. évről. 3. Az 1912.
évi költségelőirányzat megállapítása. 4. ElnOk
lemondása és uj elnök választása. 5. Indít
ványok. Czelldömölk, 1912. évi június hó.
Göttmann Bódog elnök, Szórády Dénes titkár.
A kath. legényegylet m u l a t s á g a JÖVŐ
hó 7-én rendezi a kath. legényegylet nyári
táncvigalmal a Griff-szálló kerthelyiségében.
Kezdete délután 6 órakor lesz. Belépődíj személyeukiut 1'50, családonkéri 3. korona.
. Táncmulatság Lapuuk mult heti szá
mában jeleztük már, hogy a czelldömölki
ipartestület és polgári olvasókör nyári tánc
vigalmal rendez. Mint értesülünk, a mulatsá
got a Griff szálló kerthelyiségében és Péter
Pál napján tartják meg, a tiszta jövedelmet
pedig az elaggott iparosok é s . az olvasókor
könyvtára javára fordítják.
Baleaat a vasúton. Dancs Lajos moz
donyvezető-tanoncot, súlyos baleset' érte. A
fütöhazi vízleeresztő csatornába esett és ma
gát annyira összezúzta, hog» egyik oldalbor
dája is eltörött. Lakásán ápolják.
Hirtelen halál. Kosztolánczy Imre kemsnéskápolnai lakos folyó hé 20-án a me
zőre iparkodott, hogy barmainak szénát vi
gyen haza. Útközben azonban hirtelen roascul
lett, összeesett és meghalt
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Fölhívás Vasvarmegye Összes néptanítói Reicii Imre. Varga Gyuiáue, Roth Mor, Pető
kek sikké- tartására, gratiuzus mozdulataira
hoz. Kedves kartársak! A nyomasztó visio- Fereuc, Fekete Jnzselne 1—1 K. Jozl-a J . 80 és a közkedvelt Boston-on kívül • ' mostan
nyok, amelyek a magyar néptanítói karra üller es Agosiojjjstvau 41) ti len, mely szive* divatba jött amerikai Two-Steps (iú upp et
nehezednek, arra késztetnek bennOnket, hogy adományokat hálás köszönettel nyugtázza a ís fogja tanítani A tanfolyamot holnap, hét
I czelldömiil.i ev. nőegylet. Egyúttal kedves főn kezdi meg, amelyre jelentkezni lehet nála
a tűrhetetlen helyzeten segíteni iparkodjunk.
. kötelé-sevi let,esit * helybeli ev. nőegylet, ege-mip a Korona-ttállóban levő lakásán és
Szükségesnek látjuk mi. a permanensi bizott raidöi a f,.y.j ho 9 iki estélyeu kOzrcm.ikö- este a táncórák alatt.
ság tagjai, hogy Vasvármegye Összes tanítóit j döli úrhölgy éknek es uraknak, valamim az ev.
Tüzeiet. Végh Pál bobai lakosnak a
össsehivjuk egy közös értekezletre, melyen a I lérfidalkOriiek a nagyérdemű közönsé* részé- ' pajiaja f. hó 14 én délután 2 ora.-.or leégeti
t
rő!
is
eli-ii,.-i,
s..e|
méltányol!
előadásukért,
szükséges eljárás*, egyértélmüleg megállapit-uk.
1100 koronára volt bebiztositva, de 1600 k i 
j neinküiotih. n i rendezős'gink is szíves taraE közöl ertekezletet folyó június hó 26-an I dozá.áert •'•szinte kö-zönniet tiydvauilja.
róna a kára. A tüz ugy keletkezeti hogy
déielott fél t(i .>rakor tartjuk .Szombathelyen,
Uj járáskirésáli díjnok:. A szombat ' gyerekei a pajtában gyulával játszadoztak,
a vátmegye házában. Az értekezlet lányai a helyi kir lörvi'nysz. k elnóg- Silpöiy Zsigmond mig ö benn ebédelt A pajtában az összekövetkezők: 1 A tanítok-fizetés- é- lakbér- körmendi kir. járasbirosan clijtaan iroda- | gyűjtött, lolier égett el.
ügye. E.rt.idii Barabás István. 2. A tanítok j gyakornokul a' lielybeli kir. járásbírósághoz
As alsósági Iparosok mult vasárnapi
I díjnok ka fogadia fél.
nyugdíjügye, ka|K-solatban a már nyugdíjazott
mulatsága ugy anyagilag, mint '-rkö csileg
Talált
tárgyak
elárverezése
az
allo
I nagyon szépen sikerült. A jótékony célra való
Unitok iíyugdljügyeval.
Elöidó Honczky
I máson. Folyó hu 27-én délelőtt 9 órakor
Gyula Jöjjetek el mindnyájan, hogy cz egye- j arvere/.ietn. k . 1 állomásunkon azon tárgyak, tekintettel a következő felülfizeié-ieVlórtenHtV
melyért a vzetőség e helyen mond köstOtemes gyüle-ünk mennél nagyobb eröv«l hog- j melyeke! az utasok a va.-uli kocsikban
! netet. M.-'-i Gergely, Sebestyén János es
hassu meg határozatait. Kélt. Szombathelyen, feleiieiiek.
I Dóra Jfandorné 2—2 K. Tabnrosy Elek é s
a permanens bizottságnak 1912. juuius hó
Kertmegnyitas. Práceif Járna, a Ko
Könczöl József 1 6 0 - 1 6 0 K. Sulyok István
5 en tartott üléséből. Barabás György, a rona s/alló berióje, ma urtja k rlliel y isege- ! 150 K, Á.-o-ton József, Horváib Gyöegr é l
nek megnyitását. Z'i.eöl. kitűnő eleiek- és j Sulyok Antal 140— f40 K, Görög Antal,
szombalhély-egylim. r. k. tanítóegyesület el
••al-.ro a Hlaj<i<inos g»i dosk idik. Kedvező ! Pethö József, Molnár András, GOnsberger Mi
nöke. Horec/ky Gyula, a vasi kö/ep ag. h. ev. időjárás es> en reggelig tartó lanc l.--z.
hály, Szakát* Gyula. Somogyi János, Mnki>egyhm. tanítóegyesület elnöke. Somogyi Fe
Dj butorkereskedo-ceg. Kiapper Fülöp vics János é-. Szabó Lajj-M l — 1 K, Bencsik
renc, a vasvárul, alt. tanítóegyesület alelnöke, és Schwarlz Adolf helybeli kereskedők mint I István. Maár Károly, Dátán Mihály, Farkas
a permanens bizottság jegyzője. — Akik té egy 8—9 év óta -i e.u;ik Uzieli összekötte i Mihály, Szigethy Gyömy, Varga Ferenc Finta
\ István. Kdvy Karoly, Maár József, Maar Elek,
vedésből nem kaptak felhívást, ezúton hivat tésben, ruo-t azonban az utóbbinak a cégből
való kiválása folytán, a kereskedés Ktapperre I Maár Ferenc, Kocsi József, Havasi József,
nak meg
s.állott it. Ezt a buiorkereskedest eddig is I Rajki János, Havasi János. Schindler Ottó,
Verekedés a korcsmában. Folyó hó mint szolid'cejjel ismerte a vásárlóközönség, '. Baranyai Ferenc Filipi András, Dénes Béla,
17-én együtt borozgatott 01 legény Erös Sau- a jövőre nézve is meleg partíogá-rn ajánljuk
Szakács Kálmán. Berecz Lajos, Keresztény
dorue nstffyasszouyfai vendéglőiében. A bor
Ferenc 60—60 fillér, Hejner Ferenc 40 fillér.
A kemenessömjéni lak. tüzoltótestüazonban kötekedővé lelte a legényeket és { let folyó hó 9 «i szépen sikerűit lancvigal- Néki Ernő 20 fillér.
össze is vesztek. Végül előkerüllek a zsebből mat rendezett, melyen nemcsak a helybeliek,
A csecsemé eletében az elválaiztás
a kések is és ugy összeszurkálták egymást, . de vid-kröl- is igen -zep szamn közönség i korszakos esemény, mely kihatással van tohogy 2—3 hétig mogui fognak a lelgyógyu- | jelent meg. Megjelentek a kt-menesmínalyfai j vabln fejtödé-ére.'Csak az esetben biztosaké
lásig. Feljelentetlék őket az itteni szolga I és vönöczki önkéntes tűzoltó testületek tes- I szülök abban, hogy a gyermek az atm- netet
bi róságnal.
, tületileg. továbbá a czelldömölki. lüzollotes- baj nélkül állja ki, ha a -Phosphatin;- FalliéMegsérült munkás
A sághegyi ko I tületnek számos tagja. A te-Illtetnek nemcsak • res< gyermek-lápszert ajják neki es e-zel
toró telepen gyakran fordul
elő baleset. ! erkölcsi, de igen szép anyagi haszna is lett a j vezetik be a szilárdabb táplálkozást. A PhosUjabban Pa.-ti Lajos alsósági munkás kezét 1 mulal-agbol. ugvanis a tiszta Imréiéi 154 K phitine Falliéres következtében a gyermek
znzta meg a kő. Sérülése nem ad okot az I 39 Gllérl le-z ki. Felülfizettek: Raaó Dénes megerősödik és a fngzásou könayedén esik tel.
I s-m K, Vönöczki lUzoltntesíüleí ajándéka 10
aggodalomra.
Ibiizek a Balatonnál. A balalon part
j K, Spitzer testvérek 440 K, Német József
Köszönetnyilvánitái. A czelldömölki (kuli •. Berku Sándor, Horváth József (vendég jának az idén nevezetes vendégei érkeztek.
ev. nőegylet f. évi június Ö en tartott jötékony- lős), Gutmann Adolf 340---3-4O K. Czelldö- Több ibisz madár vetődött oda Egyptombél,
célu zene.-lelye alkalmából szívesek voltak
mölki onk tőznltótestfllet 4 K, Almási János, ahol ezekéi a madarakat szent allatok gya
fe.lulfiz.eim : Berzsenyi Dezső és neje 14 K-át, Ujcz András 2 40—2-40 K, Vinczé József % nánt tisztelik a bennszülöttek. A Balaton
Dukai Takách Ferenc cs. és kir. kamarás 11 K, Deli József, Lampérl János - (kemenesmiK-át, Dr. Berzsenyi Jenő 11 K-át, Radó Dénes hálvfa . Horváth Sándor (kovács). Németh I somogymegyei partján mutatkoznak a nádi10 K-át, Hollósy Rupert apát 10 K-át, Ullnch Márkus 1-40—140 K, Schönberger Sámuel, sokban, ahol több helyütt meleg áramlatok
Ede kir. járásbiró 10 K-at, Rafli Mihály 10 Vida József, Zámbó Mihály, Nagy Antal, Ki vannak, A balatonvidék az ibiizek elszaporo
K-át, Dr. Pletnits Feréncné 7 K-at, Takách rály Zoltán, Fodor János, Márkus Károly, dásával bizonyára uj s érdekes látványosság
Márton* főszolgabíró és neje 6 kc ironát, továbbá Sebestyén János, Bordács Ferenc, Fritz János, gal gazdagodnék.
özv. Káldy Gyuláné Alsókáldról, Lipcsey Ar- Németh István, Németh Józsel. Cser 'Lajos,
FéUrtélalásnk a vármegyén. A vár
pádué (Budapest), JauosiLs Józsefne (Komárom), Horváth Sándor, Merd* Jápos, Vagner József,
Nagy Pálné (Uraiujfalu), Wallner Sándor, özv. Bali Ferenc. Káldns István, Rosta'József, Ko megyei középponti választmány az ország
Takách Jsnőné, Szkok Pál, Szkok Andor. vács Kálmán, Pető Ferenc, Takács GyOrgy gyűlési képviselőválasztók 1913. évi ideigle
Szabó Károly. Klein Vilmos, Göttmauu Bódog, 40—40 fillér, Macsotai Lajos, Macsolai József nes névjegyzéke ellen beadóit felszólalások
Kálmán Mór, Grünfeld József, Weisz Kálmán, 1 — 1 K, Csépregi Józsel, Németh István, Vali fölött július 1-én délelőtt 10 órakor a várBárdossy Imre, dr. Helhéssy . Elek, dr. Móritz Jenő, Czimf Mária, Bognár Eszter, Horváth i megyeházában határozni fog. Szombathelyről
Dénes és Deutsch Gyula 5—6 koronái Dr. Károly, Balassa Eszter, Kovács Sándor, Vida j vett értesülés szerint a mi válaaztókerülePorkoláb Mihály, Bisiczky Ödönné, özv. Pálly Lajos, Kis Sándor, ősze András, Ambrus La , lünkből is érkeztek be felszólamlások.
Lászlóim (Vönöck), Szapper Aranka 4 — i K. jos,' Hofmann Sándor, Horváth Gábor 20—20
Bertha Dávid nyr lelkész, dr. Szekeres Pál, fillér. Mely szíves adományokért ezen a helyen
id. Reich Imre, Wiltmauu Andor, Nagy is köszönetét fejezi ki a tűzoltótestület nevé
Sándor ev. lelkész, Hájas János,' özv. Gayer ben a rendezőség. _
Gyuláné, dr. Géfin Lajosné. Záboiszky Sándor,
is mindig azt mondta, hogy szeplők el
Németh Márkus, Tihanyi Béla, Baros Imre,
Tánciskola CieUdómölkon. Merő
űzésére, valamint finom, pnha bőr és
Mód Islvanné 3—3 K. Lóránt Gyula, Schütz (Mayersberg) József pápai oki. tánctanító, ki
fehér' teint elérésére és megóvására nincs
Gyula, Rosenberger Miksa, Hónig Sámuel, a budapesti továbbképző táncakadémiái ki
jobb
szappan, mint a világhírű -SleckenHuchthauser Ede, dr. Balassa Jenő, Dinkgreve tüntetéssel végezte és a Róka-féle intézetnek
pferd- liliom-tejszappan. Védjegye >SteNándor, Flechner József, Nagy Lajos, Erdős volt segédtanára, városunkban szünidei tánc
ckenpferd. készíti Bergmann et Co. cég
Mér, Szalókf Zsigmond, Almási János, Blettler tanfolyamot nyit a Korona-szálló nagytermé
Tetschen a/E. Kapható minden gyógy
Pál, Kovács Kálmán, Katona Fülöp, Mészáros ben. A fiatal, jómódom, tehetséges tánctanító,
ezertár, drogoeria, illatszer é l minden e
János, Nagy András, Szórády Mihály és Da
zi Dunántúl nagyobb varosaiban mindenütt
szakmába vágó üzletben. Dirabji 80
rabos József 2—2'K. Somogyi Aladár, Sümegi sikeresen működött, amelyről az ottani helyi
fillér. Hasonlóképen csodálatosan beválik
József, Németh Sándor, Bokor Károly, Németh lapok a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak,
a Bergmann-féle -Manera- liliomtej krém
László, Sokoray Elek, Móritz József, Somogyi ' reméljük, hogy városunkban is meg fog fe
fehér és finom női kezek megóvására,
Károly, Balogh Miklós, GOnsberger Mihály, lelni a hozzá fűlött reményeknek. A tanfo
ennek tubusa 70 fll.,mindenütt kapható.
Berecz Lajos, Steiner Lajos, Balogh József, lyam alatt a szükséges és divatos táncokon
Zsigmond Pál, Gergely U j o i , Deli József, ffj. kivül különös mgy gondot fordít-a növendé1
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a törvényszék előtt lefolytatott - akkor még
U vfetárgy*lé>nak egész lelolyását, minden
(egc-ekélvebb mozzanatát, a nagy perben
ís'járt, szerepelt vagv közreműködőn összes
egyéniségeknek és személyiségeknek a régtargvaiásnn telt minden szaval es nyilatko
zatát, a kir: törvényszék által meghitelt gyors
írok hivatalos feljegyzéséi álapján, s egyetlen
megjegyzés, rövidítés avagy hnzzáloldasué'kü .
Tartalmazza továbbá — s Ugyancsak hiteles
ityorsirAi je^yzelek alapján
vád- és
védbeszedeket." tárta:illata végül nz összes
biroi iieleiekei ! Ez a mfl. amely nem inas.
mint a reális vetés* s amely ugy kortörté
netmi mint jogi s orvosi szempontokból is
kitűnő jelentőséggel bír, mthtegy 126 íven
kőrüib.'űl 2000 oldKloti, 2 kötetben jelenik
meg s előfizetési ara 20 korona, bolti ára
25 korona lesz. Megrendelhető utánvét, — a
pénz előleges beküldése mellett. — de havi
5 K részletre is. Nyíregyházán a .Nyirvidék.
könvvkiadi .hivatalában.
Kérdezze meg a házi orvosát, hogy
neme akkor cselekszik legokosabban. ha mar
szappant va.-árol, hogy Csak a Kolozsvári
Heinrich-fele Szent László fertőthrnitő pipere
szappant veszt. Megóv minden ragályos be
tegségtől.
A parlamenti események sem lehet
nek nagyobb fontossággal egy gazdaasszonyra
nézve, mint a jó, zamatos kávé beszerzése.
Ezért vásároljunk Sommer Lajos füszerkereskedéseben iNemesdömölki-utca 5. szA ahol
állandó nagy raktár van mindentéle kávé
fajból.
Asszonyok bibliája. A magyar szakács
művészet egyik jelese a népszerű és közis
A vasúton utazó közönség figyelmét a mert Erzsi néni, immár ötödik kiadását bo
csátja útnak a legjobb hírnévnek örvendő
magyar kir. államvasutak igazgatósaga léi
.Erzsi néni befőttes
hívja arra, hogy a személykocsikba c-ak b.lőties könyvéből.
annyi kézipodgyászt szabad bevinnie, amennyi könyve, úttörő munka volt a magyar szakács
saját ülőhelye fölött és alatt elhelyezhető. Az művészet! irodalomban, mert sem azelőtt,
ülőhelyeken és a kocsik folyosóján podgyászt sem azóta nem foglalkozott senki olyan be
elhelyezni tilos. Csupán a III. oszt. utasoknak I hatóan és népszerűen a befőttek elkészítésé
van megengedve, hogy szerszámokat tarisz vel, mint Erzsi néni és épen ez az, ami az
* könyvét az asszonyok bibliájává avatta,
nyákat, zsákokban és átalvetökben hordott
terheket és' hasonló oly tárgyakat is viliéinek mert azóta kiadott sok társai közölt is az
magukkal, melyeket a gyalogjárók magukkal Erzsi ueni befőttes könyve tartotta meg az
szoktak hordani.— Juhos hő 1 ével az állam - elsőséget Sok ezer példány torog ebből a
vasutakon az nj menetdíjak és szeinélydij- könyvecskéből közkézen országszerte és ma
ellébb kOnyvek közé tartozik,
szabási hatirózmányok lépnek élei
díjszabás, mint lapunkban már többszőr em kivált gyümMcsérés idején. Ajánljuk minden
lítettük, különösen a kereskedőkre és az ipa magyar háziasszonynak, aki gyümölcsöket és
rosokra nézve sérelmes, fiát ahhoz mit szól főzelékféléket akar télire jól és tartósán el
nak a tisztviselők, hogy husz kilométeren tenni, az szerezze meg magának ezt a jóra
belül a féláru menetjegyek és arcképes iga való hasznos könyvecskét Kapható minden
könyvkereskedésben. Ára 2 korona. Az öszzolványok nem használhatók ?
— '
•_
Előzékenység. Majszl'ram panaszkodik: szeg előleges beküldése után bérmentve küldi
Szamárhurutom van. — A z inas szolgilalra- maga kiadó Tarczali Dezső. Budapesten, I.,
készen ajánlkozik: Fussak az állatorvosért t Febérvári-ut 52. sz.
Bölcs tanács. Valamelyik elite-bál után
sz 'i égy ifjú: — Hallottad, hogy eljegyeztem
Arany Diát? Jo barát: Ah! — Ifjú: Igaz,
hczy nem szip. megengedem, hogy rut, de
vau százezer koronája . ..- és én elveszem
- behunyt szemmel. — Jó barát: Behunyt szem
m-i ? . . . Igy jól teszed, de aztán jó lesz,
ha ki sem nyitod a szemedet
Államsegély • Tanítók Fürdőjének.
A Tanítók társulati gyógyfürdője, üdülő es
gyermeknyaraló-lelepe létesítése érdesében
megindított országos mozgalmat a válla- es
közoktatásügyi kormány is a legmelegebb
érdeklődéssel es pártfogással kíséri. Mint
illetékes helyről értesülünk, az .Udvarhely
vármegyei Tanilnegylél. kérése alapján a
közoktatásügyi miniszter május 12 én meg
nyílt Tanítók Fürdője bi> fektetései céljára, évi
J00O K ájMiimsegélyt engedélyezett. A közok
tatásügyi kormánynak ezen nagy jelentőségű
erkölcsi és anyagi támogatása teljes inértekben biztosítja a gyógyfürdő és üdülő-telep
kiépítéséi. A részvénytársasági tzervi-zkedes
eddig elért kiváló eredményeit, az ezen ér
végéig meghosszabbítani tervezett további
re-zvényjegyzési elhatározás csak fokozza,
annyival is inkább mert a közeli napokban
kibocsátandó aj terve-et alapitói. a részvény
tőke jelentékeny nagy részét már előre biz
tosították, a így a további részvényjegyzések kel csak a fennmaradó alaptöke részlet biz
tosítandó. A gyógyfürdőt tanítók, a legmini
málisabb árszabással a Székelyudvarhelyi
Szejke fürdőn már megnyitottak, e ennek
prospektusa mindenre nézve teljes tájékozást
nyújt Ugy a fürdő, mint a részvénytársaság
ügyére nézve minden megkeresés Gyerkes
Mihály ig. tanító címére Széki lyudvarhely
küldendők. Látogassuk-meg, keressük fel ezen
értékes és elcsó" hazai (erdélyi) gyógyfürdőt.

6000 ajándék óra
S J Í M Í V
Bflí.nBmT
Reklám céljából fémjelzett
V K w
mennyiségű órát ajándékozunk
• ^^fj/fr
|ap olvasóinak.
Csakis a legelegans»bb — kívánat szerim — uri vagy női alakú .Noblesse. pre
cíziós órák kerülnek szétküldésre. Írjon azonnal
amíg a készlet tart . Hai.s Schmitz, arany
é s é k s z e r á r n h á z á n a k Wien, V I . , Liniengasse 60.
e

-Pipitér-Tlrág,
szárogatva
bármily nagy mennyiségben
megvételre kerestetik.
Bővebbet
talban.
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Szobafestéseket,
cini es templomfestéseket, má
zolásokat, úgyszintén a szoba
festői

szakba .vágó

munkákat

jutányos áron
a

legnagyobb

megelégedésre

készítem.
—

—

—

'

Horváth Lajos
szoba, cimíestő é s másoló

g
H

Czelldömőlk, Kls-ntca 2. sz.
t

(Szölö-vendéglö

mellett)
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A már világhírű Kolozsvári (Heinrich)

Tisza-Eizlár. Idestova 30 éve annak,
hogy ez akkor világhírre szert tett, s a mult
szazad legnagyobb szenzációját keltett tiszaeezlári pernek- egész tárgyalási anyaga hiteles
' gyorsírói jegyzetek, alapján megjelent. Az a
szinte páratlan érdeklődés, mely e mű meg
jelenését . akkor kisérte, s amelynek élő bi
zonyságaként az első kiadás összes példányai
elfogytak, raaisem csökkent, —"sőt tudósok.
Ügyvédek, birák és orvosok ma is annyira
keresik e művet, hogy szerény véleményünk
szerint a tudománynak tesz szolgálatot a
>Nyirvidék< könyvkiadóhivatala, amidőn a
számtalan sürgetésnek és felhívásnak eleget
tesz, s abból második kiadást rendez. AniiMpen áu'-aj kiadás ténye minden tendentiat
nélkülöz, azónképeu maga a mű is tisztán
tudományos célt szolgát. Tartalmazza e rofl
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- S z e n t László fertőtlenítő ::

pipere s zappan
kincset ér

a

háznál.

Biztosan-megóv

minden ragályos betegségtől és amellett
remek illatával kiváló bőrfinomitó anyaga
folytán elsőrangú kosmetikai cikk.

Kapható mindenütt. — Ára 70 fillér.
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Hornyolt cserép

Ha „FORH1N" nai permetez,

és géptégla

•ert a FOBHIff
sokszorta megjavitott

-ször

kitűnő minőségű kapható

Kevesebb
agond,
-SZOT
Kevesebb
a munka,
-szór
Kevesebb,
amuitkabér!

özv. Tory Györgyné
téglagyárában Czelldömölkön

A mesterdalnok . .
Cipőm szép é s tökéletes
Benne janii élvezetes
Mert ha c i p ő t ; zegr.ek, varrok,
Raji' van

BORDÓI KEVERÉK
késs állapotban
Nagyon ftxVo tap^ a ned
ve* ! < - v . t i !

Bármik r-.jnnatii.il perme
tezhet vcke! Semmi üledéke
nincs! Stámtalan etismerti
nyilatkozat! Gyártjuk, a i ed
dig dr. Atcbenbrandt »ul>a

dalmát k.
u Reikeoport
é# bordói pertta Kénen in
gyen és bérmentve leírást a

F 0 R H I N-gyártol,
B a t t H S l , VI. V4c«-ut . H ,

Szalay Gyula temetkezési vállalata Czelldömőlk, Sági-utca.

kaucsuk sarok

Hölgyeket

Nagy választékban rnktáron tartok díszes é r c é s fakoporsókat,
koszorúkat é s minden a temetkezeshez szükségen cikkeket.
Ilul.a--4j|,llitást s minden egyéb megbízást a legnagyobb gonddal,
pontossággal véf/e/.ek ugy, hogy a gyászoló családnak akár helyben,
akár vidéken, miről sem kell gondoskodnia.
Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok é s
- azokat' a kegyelet megadásával végzem. Ravatalokat felállitok: mely
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre.
Városunk vidéke n. é.

közönségének szíves

jóindulatát

kérve, -

vagyok mély tisztelettel
a legújabb divat szerint havi
4 koronáért

f é s ü l ö k .
.

s Mulatságok, avagy egyes
alkalmakra a legpontosabban
v é g z e m a fésfiléai megbízást
A hölgyek szíves pártfo
gását kérve
kiváló tisztelettel

Sttlay Gyula asztalos, Czelldömőlk, Sági-utca.

Első pápai kád- és gőzfürdő.
Van s z e r e n c é u i a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy

a Pipái Kid- é s Gőzfürdő Részvénytársaság tulajdonát képező

kád- é s gőzfürdőt

Németh Emília

a részvénytársaságtól örök áron megvettem é s azt saját kezelé

Czelldömőlk Berzsenyi-féle ház.
(Postával szeaaben)

sem alatt a kor igényeinek megfelelőleg átalakítva bocsátom a nagy
érdemű közönség használatáraKülönös gondot fogok fordítani arra, hogy a fürdő helyiségeiben
tisztaság é s rend légyen, hogy igy a • n. é. közönség minden k é n y e l m e
állandóan hiztosittassék, Fürdőmben állandóan kitűnő női és férfi
masszírozó é s tyukszemvágó áll a n. é. k ö z ö n s é g rendelkezésére.
Á fürdőidő beosztása marad, mint eddig volt: hétfőn é s . csü
törtökön delelőtt gőzfürdő nők részére, a többi napokon férfiak
részére A.kádfürdőt azonban ugy ar nők, mint a férfiak minden
időben használhatják.
A fürdőárak az eddigiek maradnak. Bérletjegyek a fürdő p é n z 
táránál válthatok azzal az előnnyel! hogy 12 jegyért 10 jegy á r a
fizetendő. Használat alkalmával kérem a bérletjegyet a fürdői pénz

Házhely-eladás
A Villany-utca keleti ol
dalán le >ő kerthelyiség, mely
házépítés céljára kiválóan al
kalmas, azonnal eladó. Bármi
kor megtekinthető a Berzsenyi
Dániel-utca 11. száma halból;
Bővebb felvilágosítást ad
a kiadóhivatal.

tárnál napi jegyért átcseréltetni

-

Ezek után kérve a nagyérdemű közönség jóindulatú támogatását,
vagyok tisztelettel

BALOGH GTULA.

Somlyóhegyen

BÚTOROK

I

Haiók. ebédl«k,uri->zobák,szalonok,
teljes szálloda, kávéház, vendéglő és
kastélybérendezések.-vas- és rézbatorok, szőnyegek, függönyök, csillá
rok, zongorák szállíttatnak bárhová

I

készpénzért vagy rendkívül
előnyös fizetési feltételekkel

I

Diszes nagy butoralbum 1 K.
Teljes berendezésnél u'azo mintákkal díjmentesen küldetik bárhova.
M O D E R N

I

)
)
:
>
;
)
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)
)
>
)
)
>

Budapest, IV. Gerlóczy-u
(Központi városháza mellett.)

I

(Veszprémmegye)

két hold oltváoyszölő

Lakberendezési Villalat

I

26. szám

KEMENESALJA

8. oldal.

épülettel

eladó.

Sím

a kiadóhivatalban.

S z a l ó k y Zsigmond
kőfaragó '

Czelldömölk.

Eladó ház.

Sirköraktár: Szentháromság-tér
:

\

Kórház-utcában

újonnan épült ház mely áll:
9 szoba, konyha,
üveges

veranda

szükséges
szép

nagy

Kofarago-telep :

Kis-utca.

:

levő

éléskamra,

Homokkő-, márvány-, gránit- és
syenit sirköraktár.

es a hozzá

mellékhelyiségekből
kerttel azonnal

o l c s ó i eladó.
• Bővebb értesítés nyerhető
lapunk kiadóhivatalában

Kataszteri földméréshez szüksé
ges köveket raktáron tartok.
Epttletmukát é s mindennemű

javításokat

elfogadok é s azokat Jutányos áron készítem.

Kávéház m e g n y i t á s !
Van szerencsém a _nagy6rdfttT.iT közönség becses
tudomására hozni, hogy az özvegy Deim Sándorné-féle
„Központi" kávéházat átvéve, a modern igényeknek meg
felelően renováltattam és a mai napon
^

hangverseny kiséretében

Kitűnő italaim által és előzékeny, figyelmes kiszolgálással ipar
kodom mélyén tisztelt vendégeim megelégedését kiérdemelni.
Nagybecsű támogatását kérve, vagyok
Czelldömölk, 1912. évi június hó
'.

Breiner Sámuel, k á v é s .
Nyomatott 'Brqkgrev* Nándor v i u á k y e r ó j g j j i r ^

Czelldömoii
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