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KEMENESfUJfl 
V E G Y E N T A R T A L M I T F Í R 6 K T L K X IV%P. ht 

Megjelenik minden vasá rnap reggel. 
Előfizetési á r a : Egész érre 8 korona, félévre 4 

korona, negyedévre 2 korona. 
Egyes szám ára darabonként 20 fillér. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön. 
Ide intézendök a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések és mindennemű, pénzuietékek. 

Lesz-e polgári iskolánk? 
Nem ritka eset, ha a diákot sekun-

dába ponálja a professor nr, sót szük
séges is, hogy egyik-másik nebuló elha
saljon a vizsgán. Mert mi lenne velünk, 
ha mindannyian átcsúsznánk az osztá
lyokon ? Végül valamennyien éretségizett 
emberek lennénk, az egyetem fakultásain 
átevickélve, diplomás, tndós elemei len
nénk a társadalomnak. Legalább is 
papiroson azok, jólehet fejük üres hordó 
módjára kongana. Igy is sokan vannak, 
akik büszkén kérkednek hatalmas bul
lával ékeskedő kutyabőrükkel, pedig 
csak a szerencse különös kedvezése 
révén lettek tekintetes urakká. Szembe-
ötlóbb s feltűnést keltőbb eset már az, 
midőn egy egész iskola megbukik. Ilyen 
megbukott a mi iskolánk, a czelldomölki 
polgári fiúiskola és pedig csecsemőkora 
előtt akkor, mikor még csak az érte 
sopánkodók hordozták agyuk méhében, 
mint parányi embriót. Hej, nagyot for
dul a világ kereke egy minutum alatt 
is, hát még hónapok alatt hányszor 
fordul meg ez a kolosszális golyóbis s 

mi minden történik rajta ezen idő alatt? 
Midőn megbuktatta, á mi iskolánkat, 
azóta bekövetkezett a fő-főprofesszor 
urnák a saját bukása is. Elhasalt, meg
buktatta saját magát 

Nem is olyan régen volt, midőn 
világszerte kürtöltük s ujjongva hirdet
tük, hogy meg lesz á polgári iskolánk. 
Ugyanakkor siratta el egyik szomszéd 
városunk az ő keservéit a felett,, hogy 
Szent Dávid meg az ő polgári leány
iskolájukat hegedülte el. Tényleg, a 
kétféle állapot között összefüggés volt 
akkor s az van most is, midőn a hely
zet épen ellenkezőre változott: az ő 
polgári fiúiskolájuk mellett ez év folya
mán még felemelkedik a polgári leány
iskola, mi pedig azt kapjuk, amit — 
bocsánat a drasztikus kifejezésért — 
Bugyiné a tapasztalásért. 

Hiába hivatkozunk most már. vá
rosunk kedvező fekvésére és vasúton 
minden irányban megközelíthető voltára, 
hiába hangoztatjuk, hogy ezernyi vasutas 
nélkülöz gyermekének idegenben való 

taníttatása miatt s hogy az a 60—70 
tanuló," akik' vonaton kora reggel indul
nak Sárvárra, hogy ott szívják magukba 
a tudomány éltető elemeit, mint szen
vednek és gyötrik magukat 

De hát miért e visszás helyzet? 
Milyen befolyásnak tulajdoniiható az, 
hogy szomszédunk annyira kegyeltje az 
isteneknek? Talán ősi volta helyezi őt 
elénk, vágy Athene engesztelhetetlen 
haragját vontuk magunkra? 

Vannak, akik tűnődnek e felett s 
talán politikai okokra vezetik vissza a 
mostoha állapotot, mondván: ha mun
kapárti képviselőnk volna, simán és 
könnyű szerrel juthatnánk a bennünket 
jogosan megillető középiskolához. Mások 
viszont azt hangoztatják, hogy a jelen 
viszonyok között is kieszközölhető volna 
ennek létesítése, ha képviselőnk szivén 
viselné ügyünket. Mindezek csupán ta
lálgatások, üres reflexiók, melyeknek 
semmi alapja sincsen. Bele kell tekin
tenünk a dolgok mélyébe s akkor tisz
tán fogunk látni. 

Fentebb emiitettük, hogy a mi 
városunk és szomszédunk érdekei között 
összefüggés van. Tudniillik vagy ó kapja 

j í a n g u l a t . 

íróasztalom előtt ülök 
Egy őszi délután . . . 
Keresgélek emiékeim között, 
Elibém tárul egy táj, . .... 

Nagy hegyek között 
Kies kis faluban, 
Megkondul a harang 
Az esti órákban. 

Kies falú mellett, 
h& ieÉiíej i bsyyfc alalt 

Forrás takad. 

E forrás mentén 
Egy erdő terül el, 
A harang zúgása— 
Idáig hangzik el. 

A legazebb táj az. 
Sok Virággal, 
Daloa madárral. 

Pici' kis ház áll 
Egyedül, árián. 
Mint a lakója: 
Egy szomorú leány. 

Nem érdekli a táj. 
Mosolygó napsugár. 
Sem a daloló madár, 
Mert néki a-. . . . szive fáj. 

liSijos ™iíjQsáfja. 
Halhatatlan eml 

Kossuth Lajosnak, kinek-tetemei a főváros 
temetőjében pihennek megfelelő díszes.mau
zóleumban, folyó március hó 20-án van 
ezllletésének évfordulója. Ez alkalomból az ő 
ifjúságára vonatkozó saját visszaemlékezéseiből, 

melyeket sok évvel ezelőtt közölt a Pesti 
Naplóban, a kővetkező érdekes részletet adjuk; * 

• Atyám nem gyermekkoromban, hanem 
1839-ben halt meg, — midőn én, már 37 
éves lérfiu, a .Törvényhatósági tudósítások* 
miatt az önkénynek foglya voltam Buda vá
rában ; — tehát teljességgel nem áll, hogy 
gyermekkoromban s ifjú éveimben .támasz 
nélkül maradtam a világban.' Iskoláztatásom 
s neveltetésem egész lefolyása alatt sem ro
konaimnak, sem senkinek a világon sem 
pártfogására, sem segítségére' nem szorultam, 
mert ennek minden költségeiről édes jó atyám 
jA/ncsak a szükségesig, hanem azon lul is a 
t e n y T K e s ^ t u r T ^ ^ 
ha az-megerőltetésébe, áldozatába került is ; 
azTsl 

illtul tWrttiiiáninuat 
kímélte a költséget; németül, TranciáuTmajr 
gyermekkoromban mégtanultam, még zenére 
is taníttatott (mint "Széchenyi a harsogó' táro-
gatóban, ugy.én a mélaszeliáfuvolyábaffgyö
nyörködtem,- fuvolyám, melyet nem mindennapi 
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meg az iskolát, vagy mi. de mindket
ten egy időben nem részesülhetünk 
ebben a kedvezményben. Nem pedig 
azért, mert a magyar vallás és közok
tatásügyi kormánynak nincs annyi pénze, 
hogy egyszerre mindkettőnket támogas
son törekvéseinkben, céljainknak eléré
sében. 

Ott fenn, a magas bársonyszékben 
tisztában voltak azzal, hogy kívánsága
ink teljesítése most már elodázhatatlan 
és így történt azlán meg az, hogy egy 
tollvonással a mérleg a mi javunkra 
billent. Hogy aztán mégis hogyan tör
tént a dolgoknak visszakorrigálása, meg
érthetjük, ha rágondolunk, hogy nekünk 
nincs olyan fenséges pátronusunk, aki
nek egyetlen szava nagyobb sulylyal 
nehezedik a mérleg serpenyőjére, mint 
egy nagyméltóságú kegyelmes ur akarata. 

Most már megadhatjuk tehát a 
választ a cikk címében feltett kérdé
sünkre. Lesz polgári iskolánk, de a 
Mindenható tudja, hogy mikor. Cs. 

Március idnsán. 
(Á. N.) Lantos szellő fuvallata száll 

felénk. Mintha regélne, beszélne a légi-
uton át. Én hallom, értem a szavát. 
Elmondom. Hallgassátok! 

Van nekünk egy szép országunk, 
melynek vize még mindig bővelkedik 
ízletes halakban, síkjai pázsitos füvet 
teremnek, hegyeiben sok az érc, az 
arany . . . 

Őseink piros vérük hullásával sze
resték e hont és fönn maradott az egy 
évezreden át. Jóllehet, külsó és belső 
ellenség dúlta berkeit, mégis tornyain
kon a magyar trikolór lebeg. 

Midőn ezelőtt 65 évvel elhangzott 
a vészkiáltás, a legéberebb fül a ma
gyar iskolák népességéé volt. Ezeken 
keresztül hallotta meg a polgárság, a 
nép. Mert akkor még a hírlap lurus-
tárgy volt nagyon. 

..ztán ment az iskola népessége 
oktatóival együtt a harcba; vele tartott 
a lakosság ifja .és véTft-«egyaránt. A 
példa lelkesített, a példa csodákat tett. 
Minek részletezzem, minek mondjam el 
a többit: honvédekről, névtelen hősök
ről hallhattatok eleget . . . 

A márciusi nsgy napok emléke él 
még most is a szivekben. Lángol, bu
zog sz ősi vér. Szeretheti hazáját min
denki keble, egész melegével, de ugy, 
miként a magyar iskola népe, élén 
annak oktatóival, nevelőivel: más nem 
képes soha. 

A modern kor ezer meg ezer baját 
sínyli ez az ország, nagy emberek nagy 
tévedései megingathatják a hitet, de a 
magyar iskola népének lángbuzgalma 
ébren tartja a honfi-erényt, nemzeti 
típusokat, honfiakat nevel. 

Ez az ifjúság oktatóinak, nevelői
nek örök érdeme. S ami isteni voltát 
adja meg az igazságnak, az a nemze
tek életében egy ritka fehér Holló: as 
önzetlenség csupán . . . 

Az, iskolából kerül ki az élet foga
natába az ifjúság, a leendő polgárság, 
szükséges tehát, hogy a nemzet sorsá
nak intézői, vezérei a hazafias iskolákra 
minél nagyobb súlyt helyezzenek. 

Lakozzék örökké szivünkben a ha
zafiság szent tüze. Plántáljuk azt át 
nemzedékről nemzedékre; neveljünk ha
zánkat igazán szerető férfiakat és hon
leányokat, akik majd megértik a kor 
intő szózatát'. . . 

Mem mondom már tovább, hogy 
március idusán mii susog a szellő. Sza
badság, testvériség, egyenlőség jelszavai 
csengnek . . . De az éh szivem mélyen 
sajog . . . A kivándorlás sorvasztja a 
nemzetet . . " 7 a nemzetköziség/eszméje 
terjed,büntetlenül terjesztik, ez az eszme 
pedig megrontója a nemzet virágának, 
a magyar ifjúságnak. J 

És mégiS: virágfakasztó márciusi 
szellő, reménykedve) fogadlak, szívből 
köszöntlek I A te szent nevedben hiszem, 
nem lesz ezután a magyar polgárságban 
visszavonás, hanem a multak tapaszta
latait leszűrve, az egyetértés áldást fa
kasztó melege tölti be a sziveket. 

ÍJ Engedd meg Istenünk, hogy agy 
legyen I 

Magyarország 
Szélvészek közt habzó gálya. 
Nyomorunkat 
Csak az a jó Isten látja, 
Csak áz tudja, csak az látja. 

Körülöttünk 
Fenyegető, vak sötétség, 
Itt a vihar. 
Ott a babok, meg a mélység, 
Itt a vihar, ott a mélység. 

Dől a gálya, 
Sebaj! nincs még elveszóbe: 
Ha kitartunk, — , 
Beérünk a kikötőbe, 
Beérünk a kikötőbe ! 

Elpusztult a keszthelyi sporttelep. 
Keszthelyről jelentik : Hétfőn reggel a fürdő-
telepen nagy tüz pusztított, a mely elhamvasz
totta a csónakázó- és korcsolyázó-egyesület 
többnyire fából épült helyiségeit. Elpusztult 
két benzines motoroshajó, egy vitorláshajó, 
mintegy húsz nagyobb csónak és a hajókészitő-
mühely fölszerelése. A tüz gondatlanságból 
keletkezett és a kár sok ezer korona, a 
melynek biztosítás utján csak egyrésze té
rült meg. 

tökéllyel kezeltem, még Kutahyában is nem 
egyszer adott komor óraimnak vigasztaló 
eiandalitást.) 

Édes atyám gondoskodásáról szólva 
megerőltetést emiitettem. És ez igaz ; mert 
ámbár atyám mint hírneves ügyvéd szép 
jövedelemmel bin, s azonkívül nemzetségem 
ősi fészkében (Kossuthon Turócmegyében) 
szülei (Kossuth Pál és Benyiczky Zsuzsanna, 
ki Benyiczky Péter és Prónay Éva leánya »••—. rrr>"..\ J*"** utódjával.) Öt vagy, hatéves koromban 

után csinos vagyont örökölt, de azon baleset 
é r te , hogy jUraneia háború alatt egy Fried-

— man 
——hadsereg számára élelmiszerek szállítására 

vállalkozott,- atyám igen tetemes pénzösszeget 
adott kölcsön. Friedman (hibáján kívül) a 
devalvaüo nyomása alatt belebukott a vál
lalatba, s atyám egész tökéjét elvesztette ; 
resignatioval tűrte a csapást, de soha sem 
bírta kiheverni: s nekem azt szokta volt 
mondani: >vagyont nehezen hagyhatok reád, 
de neveltetésetLkoltíégeif, ha mibe kerti is, t 

nem kímélem; módot nyújtok reá, hogy 
magad kiképezhesd, igyekezz hasznát venni, 
hogy az élet viharai közt saját magad lábán 
megállhassál.€ Én igyekeztem atyám jóságának 
hasznát venni 

Atyám Honokról Liszkára költözött, hol 
néhány évig együtt' lakott ottani birtokos 
anyai nagyatyámmal, Tyrlingi Wéber And
rással (az .eperjesi mészárlás* egyik mártír-

intet 
arra határozta atyámat, hogy Y)ffl | I |g |S | l 
Djhety Tárcsában s oda tegye át lakását Ott 

.. (kebelre eltérítő hatással lehetett volna, de sőt 

méztette atyámat, hogy 

pataki "eykérestedOüek^ b a i -k^ekem 3 3 
imára élelmiszere* hurl t iu«á» t f i tUmn ;.-i-,,r.>, . _ w _ — I - . • . • . (állami) iskolában tanulom, Tánitőm Nováky, 

derék magyar ember volt, sohasem láttam 
máskép, mint térdig érő. magyar mentében, 
zsinóröwel derekán. Tőle tanultam olvasást, 
irást, elemi számtant, latingrammatikát, egy 
kis földleírást (Magyarországét, versekbe fog
lalva a .Kistükör.-ből,) s egy kis magyar 
történelmeL Aztán négy vagy öt évig a ke-
gyesrendiek_ujhelyi gyimnasiumában folytat

tam tanulmányaimat; hálával emlékszem 
vissza derék piarista tanítóimra s nagyrabe
csülésem adóját rovom lé irántuk, midőn a 
tisztelet érzetével említem meg, hogy mindany-
nyian magyar érzelmű derék hazafiak voltak 
s annyira távol a szektárius vakbuzgóságtól, 
hogy nemcsak kiváló gonddal távol tartottak 
nindentől, a mi a példák iránt fogékony ifjú 

immár ideje 
.evangélikus egyház- hitvallására TO&«zakszert 
oktatásomról,.gond.oslwám?smidőn megértette-

végett az iskolai nyári szünidő pár hónapjára 
Nagy- (vagy Kis-) Kemencére. (Abaujmegyé-
ben, a ránki fürdő szomszédjában) Czapkay 
evangélikus lelkészhez küldeni, (kinek a kis
számú újhelyi evangélikus község mint leány- . 
egyház akkor ellátásához tartozott,) a derék 
piarista 'igazgató mint szívességet kérte k i „ „ 
atyámtól, engedné meg, hogy ő kisérhessen 

48 ő maga adhasson át. ELis kisért,-át is adott, . 
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Iskolai misszió. 
M a : SsaM B«ia néptanító. 

Húsvétra nagyarányú iskolai agi-
tációt készít elő a »József Főherceg 

'Szanatórium Egyesülete. Tanilók és ta
nítónők nemes buzgóságára apellál, 
hogy segedelmükkel bnsvéti áldozásra 
szólítsa fel az iskolák vidám gyermek
hadát a legszentebb cél: a tüdőbetegek 
megmentése érdekében. 

Kétségtelen, hogy: az iskolai misz-
szió sikerülni fog fényesen. A gyermek 
lelke fogékony minden szép iránt és 
kellő kioktatás mellett a gyermekvilág 
nagyszerű és eredményes munkát fog 
végezni beteg kis pajtásaik érdekében. 
Rajtunk, tantestületi tagokon a sor, ránk 
hárul a feladat, hogy szeretetteljes vi-
gilitásra serkentsük kis tanítványainkat, 
megértetvén velük, mifajta veszedelem 
is tulajdonkép a tüdővész és micsoda 
munka az, amelyet fillérjeikkel istá
polnak ? 

Ezeknek a soroknak az a céljuk, 
hogy kollégáimat és kolléganőimet sze
retettel buzgóságra serkentsem. A > Sza
natórium Egyesület* tíz esztendős pél
dátlanul kedves munkája megérdemli, 
hogy testestöl-lelkestől segítővé szegőd
jünk. Nincs mása a magyar kulturális 
vagy emberbaráti mozgalmakban annak 
a munkának, melyet az >Egyesület« 
nagy nevü, széles lálkörü csupa szív 
elnöke Lukacs György dr. vezetésével 
a tüdövész leküzdéséért kifejtett Hálátan 
talaj a magyar ugar — különösen há
látlan, ha valóban komoly, önzetlen 
munkára hívja a tárogató. 

nevét elfelejtettem a derék szerzetesnek (egyik 
átka az ember életének, hogy az emlékezet 
nem függ az ember akaratától ; mennyivel 
több becse volna az életnek, ha sokat el nem 
felejtenénk, amire emlékezni szeretnénk; s 
mennyivel kevesebbet szenvednénk, ha el 
tudnánk felejteni, a mire emlékezni keserve
sen fáj post equitem sédet atra cura) mon
dom, nevét elfelejtettem a derék katholikns 
magyar szerzetesnek, de melyen emlékeze
tembe vésve maradtak szarai, melyekkel az 
evangélikus falusi lelkésznek átadott. •Szere
tett testvérem az Úrban 1 ime elhoztam hoz
zád atyja rendeletéből s gondviselésed alá 
helyezem ezt a fiút. mi igyekeztünk őt, 
amennyire tőlünk kitelhetett, bevezetni a világi 
tudományok útjára ; vezesd be őt te a lelki 
üdvösség útjára hited ' és vallásod szerint; s 
a mindnyájunk közös atyjának, a szeretet 
Istenének áldása legyen munkáddal. < 

így szólott: s az emberiség közös 
'•• ^ B M f l M M ^ H t ^ f f i m l o i S B téTffpi^r3an=imárP : 

Ha Lul a nagy emberi célon, lui | 
az általános érdekeken, a közjón — a 
magnak. * tanítóság bajaira tekintünk, 
akkor is hódolattal kell meghajolnunk 
a (Szanatórium Egyesülete munkája 
előtt, hiszen egyedül a gyulai szanató
riumban 187 tüdőbeteg tanitö és taní
tónő nyert elhelyezést idáig. De a ta
nítóság elsőrangú népnevelő hivatásainak 
megbecsülését kell látnunk abban, hogy 
az egyesület vezetősége épen most tű
zött ki 1000 koronás pályadijat, fül dí
ván a tanítóságot arra, hogy pályamun
kát készítsenek, amely kioktassa az 
iskolák mestereit a tüdővész elleni is
meretek népszerű terjesztésére. 

Ily körülmények között s magyar 
tanítóság teljes ambícióval kell, hogy 
kezébe vegye a húsvéti misszió ügyét. 
Az egyesület gyűjtőivei eljutnak vala
mennyiünkhöz és rajiunk a sor, hogy 
szerető szóval megértessük kis tanítvá
nyainkkal: mi lesz azokból a fillérekből, 
amelyekkel a »Szanatórium Egyesületi
nek adóznak ! Biztos vagyok benne, 
hogy szeretéttel megértetjük gyermeke
inkkel, hogy filléreikkel a láz rózsáit 
fogjuk eltüntetni a beteg magyar arcok
ról, hogy könnyeket szárítunk filléreink
kel és életet mentünk — biztos va
gyok benne, hogy kincseket hozhatnak 
össze a szent munkára és a tanítóság 
munkája örök bálára kötelezi le az 
igazi nemzeti munka megértőit ég meg-
becsülöit. 

Mert újra mondom, nem a politikai 
> szavalás< az igazi nemzeti munka, 
annak a munkának van értéke, amely 
kultúrában, gazdasági javakban erősiti 
a hazát. Az emberanyagnál nem lehet 
nagyobb kincse egy országnak. Az Em
ber i.-tápolása, az Ember megmentése: 
ez az egyetlen becsületes politika, ennek 
a zászlója alól nem hiányozhat egyetlen 
lanitó, egyetlen tanítónő sem. 

Esdeklő kéréssel, gyüjlóivekkel jó 
hozzátok tanítók a tüdövész ellenes 
mozgalom. Nyissátok meg sziveteket és 
az apostolok lelkesedésével készítsétek 
elő s húsvéti missiót. 

Isten áldása legyen munkátokon, 
amellyel a legszebb intézmény megér
tőivé nevelitek "a kisdedeket és fillérek
ből uj oltárokat emeltek a humani
tásnak. 

Tanítóink a tüdőbetegekért. Minden 
elismerésünk kisérje a városunk tanítósága 
által lelkesen megindított iskolai gyűjtést, 
mely oda irányul, hogy a József -királyi her
ceg szanatórium., egyesület által' fenntartott 
szanatóriumok és rendelő ingetek .aédeltiei- 1 

nl nHÍIo,.nolr T 

- borait .és. mB^.sóJcof^faggyatá*b^4»si)Lériesen. - ^ . t - j u j i — ii •ii.ih . i« Mti&íczMaMA. 
pawtrfr szemekkel—néztem a TánSögáTasara. Hiszen gyó 

megindító jelenetet; és miként az evangélium 
előtt 

tanitó és tanitónő a halálos kórral vívódva, 
mythicus csillaga világított a bölcsek előtt I részesült a gyógyításban. Valóbani sokat a 

' . , , ' , . . , _ megásott sírból ragadott vissza az életnek ez 
.azon hely felé, hol a gyermek vala«, ugy I a z » - , e l m i i ° és foganatos nevelési 
vilásitott előttem ama jelenet elmosódhatatlan ' e l z < i ö z e r r e fölhívni a figyelmet. Minden elis-
emlékezetú hosszú életemen át á válláskü-' mérésünk kisérje városunk tanítóságát ezért a 
lönbség nélküli emberszeretet ösvényén.- Si6p missziójáért. 

Tartóssága, ruganyossága, eleganciája 
utolérheteUen 1 

H Í R E K . 
Virágvasárnap Jézusnak Jeruzsálembe 

történt ünnepélyes bevonulásának ünnepe, 
amikor is a katbolikos egyház bárkát szentel. 
A czelldöroOlöi apátsági plébánia-templomban 
délelőtt 0 órakor kezdődik a szertartás, mélyét 
Bán János plébános végez. 

Marc im 16. A polgári Olvasókör tagjai 
tegnap este gyűlte* egybe'saját körhelyisé
gükben, hogy ott a március 15-ikÍ nemzeti 
finnepet megünnepeljék. Az ünnepély banket
tel kezdődőit, a későbbi órák azonban már 
sokak szivéből kicsalta a lelkesülést és számos 
toaszt hangzott el. 

A helybeli kath. tanintézetek szintén 
megtartották a március 15 iki ünnepet. °A 
tehetségesebb tanulók alkalmi szavalatokát 
tartottak és a növendékek nemzeti dalokat 
énekeltek. 

A kath. Legényegylet ma délután 4ora-
koi vonul ki Virághalmi Ferenc volt 48-as 
honvédszázados sírjához ünnepelni, melyre 
koszorút is helyeznek. Az ünnepély műsora a 
következő: 1) Himnusz. Énekli a közönség.2) 
Onnepi beszéd, tar t ja Bán János plébános, 
egyleti elnök. 3) Szavalat *) Szózat. Énekli 
a közönség. Az egylet szívesen látja ünne
pélyén a hazafias közönséget. 

Eljegyzés. Mórilz Ilona kisasszonyt 
Czelldömölkön eljegyezte Bokor Béla itteni 
máv. segédállomási-felvigyázó. 

Vasúti mulatság. A helybeli mozdony-
fűtők f. hó 24-én este a Griff szálló nagyter
mében táncmulatságot tartanak Arvay_ Flöri 
•wiSrsránifc Walwmiikjtdé^mejlétt, 

endégWs-fc— 
rában elhányt. Az általános szeretetnek ör
vendő vendéglőst tisztelői és. kartársai nagy
számban kisérték utolsó Útjára. 

Jó barátai é s rokonai örömmel veszik 
tudomásul, hogy'ön is bersonozza cipőit. Az 
uj Berson gummisarok utolérhetetlen. 
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Müvészestély. Napok óta nagy plaká
tok hirdeük a helybeli Erzsébet-nőegylet 
nagyszabású vállalkozását A terv megvalósí
tása érdekében Krisch Gusztávné és dr. De
utsch Samoné úrhölgyek fárado.-.nak. Az ő 
eszméjQk Tolt az, hogy ebbe a szürke, min
dennapos falusias életbe kellene valami olyas 
valamit behozni, mely ha rOvid időre is, némi 
derül varázsolna és eloszlatná azt az egyhan
gúságát, melyből napról-napra kivesszük ré
szünket A jó, szép és nemes művészetek 
élvezéséből ki vagyunk zárva. Ha valamely 
aesthetikus lélek szomjúhozza ezt, idegenbe 
kell mennie s nagy pénzáldozatokat hozni 
miatta. Valóban ugy vagyunk, hogy hosszú 
boros időjárás után megújhodva s őrömmel 
fogadjuk azt a kis napsugarat, mely nagy ne
hezen tudóit magának utat törni a foszló fel
hők tömegében, Ez úrnők- most nagy tevé
kenységet fejtenek ki azért, hogy ezt a kis 
szellemi táplálékot, mit hírneves művészek 
hoznak közénk,, máinknak is megszerezzék. 
Hasvét másnapjára van tervezve a müvész
estély, amit az ifjúság végtelen örömére reg
gelig tartó táncmulatság követ A Korona-szálló 
nagyterme erre a célra díszbe lesz öltöztetve, 
hogy az idegen művészekre, valamint a ven
dégseregre kedvező benyomást tegyen s han
gulatkeltőig hasson. Az estély programmja 
felöleli azt a magas szárnyalású hangversenyt, 
melynek előadói a Győri Ének- és Zeneegy
let filharmonikusai adnak le dr. Vajda, Kirch-
ner, Székely és Csillag közreműködésével. E 
vonósnégyes iránt máris óriási érdeklődés 
nyilvánul. Harsányi Gizella, a győri színtár
sulat drámai művésznője szintén velük érke
zik, aki reszt kivan magának az est sikeréből 
s a publikum részéről majdan megnyilatkozó 
elismerésből. Rusznyák Armand, a budapesti 
opera jeles tagja hivatva lesz bematatni ne
künk e művészpalota értékes kincsét Ő ezt 
magára vállalta s hisszük, hogy teljes ambí
cióval törekszik arra, hogy brillisnsként csi
szolt, ragyogó hangjával tündökölni fog szerény 
körűnkben. Mint látják, egyetlen estén össze
gezve van mind az a szépművészet melyben 
a fővárosiak csak elkülönítve, több estén át 
és sokkal nagyobb áldozatok árán tudnak 
gyönyörködni. A csekély 4 és 2 koronás be
lépőjegyek árai melleit csodálkoznunk zell 
azon, hogy ily sokat nyújthat a rendezőség, 
de a terem zsúfoltsága magyarázatát adja 
ennek. Mert, hogy sokan kintrekednek azok 
közül, akik későn érkeznek, már is konsta
tálható. 

A sorozás eredménye. A háromnapos 
sorozás után elolt a lárma. A legények ha
zamentek s a városképe ismét normális álla
potokat mutat 591 ifja vonult fel a sorozó 
bizottság elé s közülök 227-re mondták ki a 
»taughch«-< t.. A többi raejmarad 

ne'i értök 
aggódn í. . 

A hslypénzizedés joga. Hét Un volt a 
helypénzszedés jogának bérbeadása. A jogot 
Kreiner József nyerte el 6000 korona évi 
bérért 3 évi időtartamra. 

Felakasztotta magát. Kiss Károly kis-
somlyói 54 éves főldmives a feletti elkesere
désében, hogy gyógyíthatatlan betegség gyötri 
szerdán délelőtt az istálló ajtajára felakasz
tatta magát 

Fogházra - ítélt verekedő legények. 
Még 1911. évi november hó 3-án történt, hogy 
Geiger József, Nagy Pál, Nagy Mihály és 
Boross Károly egyházashetyei legények parázs 
verekedést rögtönöztek. Mindenkinek baját 
ellátták, akik csak utjokba kerültek. Először 
is Helyei István hentest ülölték-verték, sőt 
több helyen meg is szurkálták. Ekkor Györ
kös József jelentkezett köztük békebiróul. A 
beavatkozásért ő is megbűnhődött Végül 
Kárász Géza gazdatiszt ment a harc szinte
rére, gondolván, hogy neki a legények elölt, 
akik egyszersmind urodalmi cselédek voltak, 
lészen respektusa s egyetlen szarával lecsen
desíti a háborgó kedélyeket Geiger Józselnek 
több se kellett Vért szomjazott, lett volna 
légyen az a nagyságos uraságé is. Neki ugrott 
a gazdatisztnek is és arcán súlyosan meg
szórta. De hát derűre ború, a bűnhődés ideje 
is elérkezett A szombathelyi törvényszéknél 
kellelt leszámolniuk. A bíróság a vádlottakat 
fogházra és pénzbüntetésre ítélte. Ebből a 
summából aztán jutott Geiger Józsefnek 4 
hónán és 20 K, Boross Károlynak 1 hónap 
és 20 K, Nagy Mihálynak 2 hónap és 20 K, 
Nagy Pálnak szinté 2 hónap és 20 K. Az 
ítélet jogerős. 

Járáli tiszti értekezlet. A czelldömölki 
járás jegyzői kara és a kir. adóhivatal tisz
tikara e hó 11-én tiszti értekezletet tartott 
dr. Káldy Imre pénzügyi tanácsos elnöklete 
alatt Az értekezlet egyedüli tárgya volt a 
közadók kezeléséről szóló 1909. évi XI. t. c. 
végrehajtása iránt, kiadott 201 § ból álló 
pénzügyminiszteri otasilás rendelkezéseinek 
megvitatása, mert mint tudva van, az uj 
adókezelési törvény már a f. év elején életbe 
lépeti és a régi törvénnyel szemben lényeges 
változások történnek az adókezelés rendjében. 
Valóban okosabb dolog lett volna a kezelési 
törvény életbeléptetését is az uj adótörvények 
életbeléptéig elhalasztani, mert a régi adótör
vényeknek az ujkezelési törvény értelmében 
való kezelése által sok felesleges és elkerül
hető munka háramlik a jegyzőkre és a kir. 
adóhivatalokra. 

Mulatságok a vidéken. A vönoczki 
tűzoltoegyesűlet húsvét másnapján a tűzoltói 
szertár nagyobbitásának javára műkedvelői 
szinelőadással egybekötött láncmulatságot ren
dez. Színre kerül a >Gyimesi vadvirág* cimü 
népszínmű- Helyárak: I . hely 1 K 20. I I . hely 
80 fii!., állóhely 60 fillér. Kezdete este 8 óra
kor. — A szergényi tűzoltoegyesűlet húsvét 
másnapján felszerelései javára műkedvelői 
előadással egyb.kötött láncmulatságot rendez. 
Színre kerül »A falurosssza* cimü népszínmű. 
Kezdete este léi S órakor. 

B U M há l . Czelldömölk legforgalmasabb 
utcájábae azonnal és beszerzési áron alul 

f e t a í T e g y , WWf*tÉ&BiÍC is* ige^i lká)ma» 
ház. Venni szándékozóknak felvitógeatást ad 
szerkesztőségünk. 

Erzsébet nóegylettól. Ezennel kérjük a 
t közönséget, hogy amennyiben a l hó 24-én 
az Erzsébet nőegylet által rendezendő mflvész-
estélyre meghívóra reflektálnak s f. hó 18-ig 
postai kézbesítés alján nem kaptak volna, 
szíveskedjenek ez iránti óhajokat Kemény 
József egyesületi jegyző ornál bejelenteni. A 
vigalmi bizottság. 

Egy veszedelmes kanyarulat. Nemrég 
tétetett szóvá a városi közgyűlésen, hogy 
Dőmölkön a Sallér-íéle háznál igen veszélyes 
az ut, mely hirtelen kanyarodik s a kanyaru
latnál a Saller-házzal akadályozva van a tá
vollátás. Ha mindannyian okosak és józanok 
volnánk, azért megállhatna a jelén állapot, 
de igy azonban nem. Épen pénteken történt 
egy eset, amely kézzelfogható bizonyítékai 
szolgál azoknak, akik e kanyarulat miatt ag
godalmakat tápláltak. Ekkor voltak CzeUdö
mölkön az ostffyasszonyfai legények sorozás 
alatt. Mi sem természetesebb mint az, hogy 
ilyenkor leisszák magukat; kik örömükken, 
kik bánatukban. Foczén József ugyanottani 
fuvaros hozta be őket, de ő is berúgott Ilyen 
ittas állapotban volt az egész kompánia, ami
kor útra indultak .hazafelé. A kocsis belevá
gott a lovak közé s ezek ugy nekiiramodtak 
az útnak, hogy a kanyarul, inal sem lehetett 
őket megfékezni Ennek a' következménye az
tán felfordulás lett és Pillér Pál 23 éves legény 
súlyos zuzodást szenvedett1 A gondatlan ko
csis feljelentetett 

A Tanti őr borjúja. A tokorcsi vasúti 
őrne* Körmerdi Istvánnak egy kis adóssága 
volt e falusi greizlerosnál, amit nem fizetett 
meg. A türelmetlen kereskedő ekkor törvényes 
utat választott arra, hogy pénzét megkapja. 
A falu birájánál bepanaszolta Körmendit, akit 
a biró el is marasztalt Felebbezés nem té
tetvén, következett a végrehajtás. Az adósság 
kiegyenlítésére elegendő lett volna az a kis 
bocíborju, amely ott á jászolnál oly egyked
vűen kérődzött akkor, midőn a biró betoppant 
a portájára. Körmendi 20 éves leánya ekkor 
vasvillát ragadva, útját állotta a bírónak, 
mondván, hogy nem engedi a borjut lefoglalni,. 
mert nem az apjáé, hanem az ő tulajdona. 
Ezenkívül a birót becsületsértéssel is illették. 
A bíróság ezekért Körmendit 1 nspi, leányát 
2 napi fogházra ítélte. A leány még 10 K 
büntetést is kapott a becsületsértő kifejezé
sekért 

l á r c . 15 ike Borgátán. A hazafiúi 
érzelmekből áthatott borgátai polgárság mél
tóan ünnepelte meg tegnap e nagy nemzeti 
ünnepet A lakosság már hetekkel ezelőtt ké
szült arra, hogy kifejezést adjon a nagyidők 
eseményeire való visszaemlékezésének. A 
falu apraja-nagyja a közeli kíssomlyai hegyre, 
mely mintegy a kivégzett magyar szabadság 
és alkotmány Golgotája emelkedik a község 
felett s ott az ifjúsági dalárda hazafias dalo
kat énekelt és verseket szavalt Este kivilágí
tott háza'; Ingadták a fáklyamenetben vissza
térő ünneplőket, akik ezután késő éjjeli órákig 
tartó lakomára gyűltek össze. 

megírtuk, hogy Páli Sándor Kemeaeeraegasi 
gazda ittas ál lapotban garázdálkodni- kezdett 
a vendéglőben és hogy a csendreintő község-
birót és a tűzoltói panancsnokpt tettleg bán
talmazta, sőt ez utóbbit meg is szúrta. A 
szombathelyi kir. tőrvényszék a napokban 
Ítélkezett Páli bűne felett s őttekintettel arra, 
hogy eddig még ilyféle garázdálkodást nem 
tanúsított s hogy józan állapotban egyébként 
is csendes viselkedésű ember, 3 heti fogházra 
Ítélte. Az ítélet jogerős. " . 

y - v 
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SiketBémik felvétele. A siketnémák 
váczi kir. orsz. intézetében a következő 
1913—1914 tanévben több ingyenes alapítvá
nyi hely üresedik meg. Ezekre min. rendelet 
értelmében az egész ország területéről lehet 
folyamodni. A kérvények folyó évi májas l- ig 
a váczi intézet igazgatóságához küldendők 
be. Folyamodhatnak 7—10 éves siketnémák 
és olyanok ia akik 10 éves koron -tol siketül-
tek meg. A kérvényhez mellékelendők : anya
könyvi kivonat, orvosi bizonyítvány, himlöol-
tási bizonyítvány, hatósági kimutatás a csa
ládi- és birtok állapotáról és szegénységi 
bizonyítvány. — Az orvosi bizonyítvány és a 
hatósági kimutatás űrlapjai az int. igazgató
ságától kérendők, aki azokat díjtalanul küldi 
még. Az intézetben óvoda is van. Ebbe 5—6 
éves siketnémák vétetnek fel. — Bővebb fel-
világpsitással szívesen szolgai a váczi orszá
gos királyi intézet igazgatósága. 

Beomlik a Panama-csatorna. A sok 
viszontagságot ért, már hírhedtté vált Panama
csatornát, mint legújabban értesülünk, előre
láthatólag 1916, évig nem lehet átadni a 
forgalomnak. A folytonos töldbeomlások meg
gátolják az előrehaladást, mert a kikotrás 
temérdek időbe és pénzbe kerül. Még az 
a veszedelem is fenyeget, hogy Colebránál a 
földomlás teljesen elzárja a további munkát 

A gózgépkezelök és kazánfűtők leg
közelebbi : képesítő vizsgálatai Sopronban f. 
évi április 6-ik napján d. e 9 órakor a városi 
villamos telepen fognak megtartatni. A kellően 
felszerelt kérvények a, m. kir. iparfelügyelő
séghez küldendők Sopron, Deák-tér 8. 

Emlékmű gróf Cztráky Bélának. Hint 
ismeretes, a Rábaszabályozó társulat emléket 
akar állítani néhai elnökének, gróf Cziráky 
Bélának és evégett tárgyalásba bocsátkozott 
Győr város .közönségével egy erre alkalmas 
lelek átadása, illetve parkírozása céljából. 

1 vülamoslámpa feltalálója. Benkő 
István mérnök, -82 éves korában hétfőn éjjel 
Budapesten meghalt Benkő István a azáraz 
elem föltalálásával ért el nagy sikert, az idők 
folyamán azonban a találmányához ,fűzött 
remények nem váltak be a e miatt nemrégi
ben a találmány én ék esi lésére alakalt rész
vénytársaság kénytelen volt fölszámolni. 

Biharországnak gyásza van. Meghalt 
a régi bihari uritársaságnak egyik, éveken át 
kimagasló alakja: Elek Gusztáv. Az ő halálá
val megint kevesebb lett azoknak a száma 
Biharban, kik még magukon viselték a régi 
magyar patrialkális élet sok kedves, vonzó 
tulajdonságát Bessenyöi Bőlhy Pál, a tisztelt 
Ház jelenlegi alelnöke, apósát gyászolja az 
az elhunytban, mert ő vette feleségül Elek 
Gusztáv leányát Valériát, hét vármegye büszke 
uri kisasszonyát Igazi magyar ur volt, büszke 
és bátor. Régi idők, régi szép időkt 

A • > | 7 a ' királyi csendőrség rövid 
időn belül nj egyenruhát kap A honvédelmi 
minisztérium ugyanis elhatározta, hogy főké
pen gazdasági okokból az egész csendőrséget 
a közős hadseregnél és honvédségnél behozott 
csukaszürke egyenruhával látja el. Az eddigi 
ruha nehéz posztóból készült, mely különösen 
nyáron rendkívül meleg Szolgálatkészben a 
csendőrség mindig könnyebb ruhát fog viselni, 
a mostani sötétzöld egyenruha pedig csak 
szolgálaion kívül és díszben lesz.használható. 

- „ r - m n i 
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" az uj 'igazságügyi palota7me1yTr«m kevesebb; 
mint 40 millió koronába került A palota 
építője és tervezője Calderini híres építész 
volt, aki ugyan jóval kevesebb kisdást ter
vezett, az elkészülésig azonban ujabb és ujabb 
kiadásra volt szűkség, agy, hogy a palota 
most 40 millióba került 

A pénzpiac. Az osztrák-magyar bank 
főtanácsa mait szerdán Budapesten Poporics 
kormányzó elnökletével Ölést tartott, melyen 
Pranger vezértitkár jelentette, hogy a ..nem

zetközi pénzpiac helyzetén javulás nem t»z-
lelhető. A kamaüáb leszállítása sehol sem i 
történt meg 

Sztrájkolni tulajdonképpen és leginkább 
az olyan munkások szereinek, akik munka
nélküliségről panaszkodnak és akik a munkát 
inkább — gyűlölik. Hát mit szólnak most 
azok a munkások, akik munka nélkül akarnak 
mások terhére élni, ahhoz, hogy a fiaméi 
hajógyár, az ismeretes Danubius, mait szerdán 
tudtára adta a minduntalan strájkba lépett 
2300 munkásának, hogy ha egyszer már 
éppen nem férnek meg bőrükben s ők akar
nak dirigálni és minden felelősség nélkül dik
tálni : föl is az ut, le is az at Addig, mig e 
sorokat Írjuk, nem sikerült a kiegyenlítés, 
talán majd észre térnek ők is, mint ahogyan illik. 

A főzőiskola lakomája. Tragikomikus 
dolog történt a chikágói egyetem fözőiskolá-
jának nagy lakomáján. A chikágói egyetem 
főzőiskoláját abból a célból alakították, hogy 
módjuk legyen az. egyetemi hallgatónöknek 
annak megtanulására : »miként kell az étele
ket iz'elesén, takarékosan és az egészség 
szabályainak megfelelő módon elkészíteni.. 
Egy pompás díszlakomán akarla moal bemu
tatni a főzőiskola, hney mit tud és mit tód
nak a növendékei. A lakúmon, amelyre meg
hívták az egyetem talameuu,i lutllgalóuőjét, 
körülbelül kétszázan vettek részt Másnap az
után megdöbbentő feltűnést keltett, hogy a 
Lakoma résztvevői közül csak negyvenen je
lentek meg az egyetemen, harmadnap pedig 
csak hatan. Ellenben az egyetem orvosainál 
pedig, akik ingyen állnak a tannlók rendelke
zésére, éjjel-nappal csilingelt a telefon; a diák
kisasszonyok hívták .a betegágyukhoz őket, 
akik valamennyien gyomorgörcsrOl, hányásról 
panaszkodtak. Egytől-egyig ptomainmérgezés-
ben betegedlek meg, amelyet, 'mint csakha
mar kiderült, a főzőiskola lakomájának egyik 
fogása okozott Az, amelyik babsaláta néven 
szerepelt a menün. A babsalatához ugyanis 
olyan befűzött babot használtak, amely a 
bádogdobozban megromlott, de ezt mar rsaí 
az orvosok konstatálták, inéit a higiénikus és 
tudományos főzőiskola tanárnői és eladói sem 
előzetesen, sem utólag nem voltak képesek 
megállapítani. Szerencse, hogy a . leányok, 
mivel a lakoma elég sok fogásból állt, csak 
keveset fogyasztottak el a romlott babsalátá
ból és igy a mérgezés egyiküknél sem járt 
súlyosabb következményekkel. 

Nagy erdőégés. Tegnap délelőtt 10 
órakor Savanyúkat határában Eszter házy her
ceg tulajdonát képező fiatal fenyveserdő isme
retlen okból kigynladt és rövid idő alatt oly 
annyira kiterjedt, hogy kb 35—45.hold erdő 
lett a tűz martalékává. A kár 40.000 koro
nára tehető. A tűzet a szomszéd községek 
lakosai és a tűzoltók lokalizálták. 

Hideg van mindenfelé. A Wienbe ér
kező jelentések szerint a híradások arról szól
nak, hogy Arkangelszkbeo 278, PétervároU 
21-3, Moszkvában 235, Szarajevóban 13o, 
Belgrádban 10, Bakarestben 98,Szófiában 12 
fok a hőmérséklet a fagypont alatt — Még 
Athénben is erősen esett a hó kedden reggel 
1*8 fok hőmérséklet mellett Egész Olaszor
szágban és az Adria vidékén 3 fokos bóra 
dOhön?. 

Ejjelezök szállója. Newyork legújabb 
szenzációja az ejjelezök szállója. Sajátossága 

áll,-hogy "egyrészt olyan .emberek el-

A szabadságnapjának 
anekdottái. 

— Hatvanöt évvel ezelőtt. — 
A nagy francia forradalom legemiékeze-

sebb napjain, a Bastille lerombolásakor és a 
királyi párnak Parisba internálásakor is, — 
megtermett — a vicc. 

— A kulcsocskái De Laonay a kulcsocs-
kát, — mikor a parancsnok invalidusaival a 
tömeg közé lövetett 

Nem éhezünk többé ! VelŰuk van a pék, 
pékné — énekelte a csőcielék, célozva a k i 
rályi párra, mikor a szerencsétlen XVI-ik 
Lajos és szép bitvesét Parisba kisérte. 

A mi vértelen szabadságnapunk sincsen 
viccek nélkül. 

Emlékezzünk ezekről 65 év múlva. 
Mikor nem kellenek okos emberek. 

Nemzeti emlékünnepünk: 1848. március 
15. korszakalkotó eseményeihez tcdvalevőleg 
a március 13-iki bécsi forradalom adta meg 
a lökést. A forradalom kitörésének hírére a 
Pilvax-kávéház csakhamar megtelt izgatott, 
forrongó közönséggel. Petőfi volt az első, ki 
tettre serkenté az ifjúságot 

Klauzál Gábor értesülvén a történtek
ről, a Pilvax- ba sietett és komoly hanga azép 
beszédben arra inté az ifjúságot, hogy a bécsi 
hírek izgató hatása alatt ne ragadtassa el 
magát valami meggondolatlanságra. 

Az intő beszéd után egy fiatal író, Sükey 
Károly odaOtOtt az asztalra éa igy szólt: 

— Nagyon szépen, nagyon okosan be
szélt Klauzál polgártárs, de most olyan időket 
élünk, hogy nem kell az okos emberek taná
csára hallgatni. 

S nem is hallgattak, másnap március 
15-én elhangzott a >Talpra magyar, s az 
ifjúság fölszabadi tolta a sajtót százados bék
lyóiból. 

A marabu, napok humorábóL 
A márciusi napokban a Kristóf-téren 

két fiatalember találkozik: 
— Szabadsági — mondja az egyik és 

jól hátba Oü barátját 
— Egyenlőségi — válaszol a másik s 

visszaadja a hátba ütést. 
— Testvériség! — kiálja ezután mind

kettő s mosolyogva kezet szorítanak.. 
A demokrácia. 

A társadalmi válaszfalak, amelyek hosz-
szu századokon keresztül részekre tagolták a 
nemzetet, 1848. március 15-én egyre Össze
omlottak. Egyenlő lett mindenki, .polgártárs* 
csupán és semmi egyéb. 

I ' Jellemző az akkori demokratikus felfo
gásra az a kérvény, amelyet Pálffi Albert 
.Március tizenötödike. oimO lapjának a meg
indítása alkalmából Zichy Ferenc grófhoz, a 
heíy4artóünacsaj elnök éhez iptézett. A h é j v é B j - ^ 

~ejféTtoZoTt-takaiilják, a reggelit délután 
órakor szolgálják, a lunchöt 7 órakor, a d i 
nert pedig éjféltájt A mennyezetet és a 
padlózatot vastag szőnyegekkel födték be, 
hogy egyik emeletről a másikra ne hatolhas
son semmi zaj, hogy igy a nappal alvókat 
ne zavarják az éjszaka alvók, A szálló tulaj
donosa iőként újságírókra, posta-, vasúti 
tisztekre számit, a kiket foglalkozásuk gyakran 
hajnalig ébren tart. E szállóban a Five o'clock 
teát nyilván reggel szolgálják ÉL 

Polgár alelölülö! 
Mintán a szerkesztésem alatt megjelenő 

lapot a postán is szétküldeni akarom: 
Megkérem Ont, hogy ezen ügyre vonat

kozó rendeletét mielőbb kiadja és igy alkal
mat nyerjen arra, hogy hivatalos kötelessé
gének egyik ágát teljesítse; 

Pálffi Albert, 
a Március tizenötödike szert 
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Tisztaság — Egészség! 
Hz fájnak a lábai: 

Ha fáj a dereka: 

Ha éjjel dőzsöl : 

Ha egészséges: 

menjen gőzfürdőbe, 

menjen gőzfürdőbe, 

menjen gőzfürdőbe. 

menjen gőzfiráőbe, 
bogy ezt a kincset megóvja. 

Masszás és tynkszemvágás. 
Pápai gőz- és kádfürdő 
reggel 6 órától egész nap nyitva. 
Csütörtökön délelőtt és délután a gőz

fürdőt hölgyek használhatják. 
MSHBSSSBBBSSSBBBBBHBISSSSSSSSSBSSSSSISB. 

39./1913. vht. sz. 

Árverési hirdetmény 
Alul irott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102. S-a értelmében ezennel 
kőzhirré teszi, hogy a pápai kir. járás
bíróságnak 1912. évi Sp IV. 759 6 sz. 
végzése következtében dr. Scbeiber Jenő 
pápai ügyvéd által képviselt Stuzkalek 
és társa Oesterreioh Gyula pápai bej. 
kereskedő cég felperes javára Magyar-
gencs községben és folytatólag Keme-
lesmagasi községben 238 K s jár. ere
jéig 1913 évi január hó 10-én fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján le
ás felülfoglalt é s 901 kor. 22 fillérre 
becsült következő ingóságok, u. m. : 
114 zsák cement. 1 drb ló, gazdasági 
eszközök, bútorok, bor. boroshordók, 
kerékpár, löszekor, padlódeszkák ós egyéb 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a czelldomölki kir. 
járásbíróság 1913. évi V. 12/2. számú 
végzése folytán 238 kor. tőkekövetelés, 
ennek 1912. szeptember 30-ik napjá
tól járó 5°/ 0 kamatai, eddig összesen 
188 K 67 fillérben bíróilag már megál
lapított költségek erejéig, Magyargencsen 
1913. március 19-én d. e 9 órakor 
folytatólag Kemenesmagasiban alperes 
lakásán leendő megtartására 1913. évi 
március álé 19-11 napjának d. e 11 
érája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
;o. 107. éa 108. §-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, 

~-:^Maég-uméD beeaárpw alffl -w •éTfognalr 
adatni 

Eladó ház. 
Cielldömölk legforgalma

sabb utcájában azonnal és 
beszerzési áron alul eladó egy, 
bármily üzletnek is igen alkal
mas ház. Venni szándékozóknak 
felvilágosítást ad szerkesztősé
günk. 

SEX 

Virágkereskedés. 
Tisztelettel hozom a n. é. kö

zönség becses tudomására, hogy 
Czelldömölkön, a Központi-kávé
ház melletti üzlethelyiségben 

virágcsarnokot 
rendeztem be. 

Minden időben vágott és cse
rép virágokbői nagy választékot 
tartok. 

Alkalmi csokrokat a legizlése-
sebben, olcsón készítek. 

B. pártfogást kérve 

kiváló tisztelettel 

Berecz Lajos : 
kereskedelmi kertész. 

Hornyolt cserép 
és géptégla 

kitűnő minőségű kapható 

özv. Tory Györgyné 
téglagyárában Czelldömölkön. 

Hornyolt cserép I. rendű 70 I . 

Tartósságért szavatolás. 

o | u |o |o | o | o jo |o |<j | u |o |w | u |o |o |o 

-jjgntat mások is le és félQlfc^Htta^_ 
ós azokra kielégítési jogot nyertak volna, 
•jen árverés az 1881. évi LX. tc. 20. 

f . értelmében ezek javára is elrendeltetik. 
Czelldömölk. 1913. március 4. 

ZÁBORSZKY SÁNDOR 
kir. bír . végrehaj tó . 

]f T É G L Á S O K 
kerestetnek téglavetéshez, ke-

"IwenwnrojrWtr^^ 
j»áp*9záníöSök magas, dijaíi 

£» mellett Hübnej és P o h l 
0 göztéglagyár részére Szom- B 
g bathelyen. K 

a l b l a a t a C B t l a t l E E E 

* ZAKOTS I S T V Á N | 
kelmefestészete és vegyészeti © 

ruhatisztító intézete V 

PÁPÁN, Szentbenedek-tér 10. 
(Saját házamban.) 

Vidéki megrendelések gyorsan 
és lelkiismeretesen eszközöl

tetnek 

Steckenpíerd 
ü l i o m i e j s z a p p a n 

i s tMf^^^ET^J^S;VSTapo-
lásra, rm^;s2ámtaran^'élfem^o1evéllel 
bizohyithatunluljyftgytárákban, Drogéri
ákban, Illatszer és fodrászüzletekben 80 
fillérért kapható. Szintúgy páratlan hatású 
nói kézápolásra a Bergmann >Manera« 
liliomkrémje, mely tubusokban 70 fillérért 

mindenütt kapható. . ' ••• A 
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Aki fess és kényelmes füzöt óhajt, 
rendélje meg 

Győrött, Böbék Dánlelne 

Megyeház-utca 9. szám alatt levő 
mellfttzókulónlegességi műtermében. 
A legújabb francia reform vagy 
igen kényelmes halcsont nélküli 
házi fűzőt mérték után igen jutá
nyos árban. Javitás és tisztítás szin

tén elfogadtatik. 

Ugyanott utazón5 felvétetik. 

S z ö l ő o l t v á n y o k 
Ajánlom teljes szavatosság mel

lett fajtiszta egy és kétéves, gazdag gyo-
kérzetü szokványminóségü tásoltvá-
ny almát a legjobb bor- és,csemegefajok-
ban. Közöttük „Kreáca" Bánáti Rizling, 
a Iegkitünöbbnek "bi«n y'iílt Es reodki-afll 
bőterroö borszőlő ás „Muscat Csaba
gyöngye" a legkorábban érő csemege-
r r f f r7r-vikififíl,i,Hifárjl,,P lr'<*r 

J i Ü l •<> i 1 .> A • >C » M i i - : íj fiá 

ÉHrl .ú )•.....' '• 
mellett. . 

„Erssébet ssőlőoltvanylelép'' 

Tulajdonos: Schmidt Mátyás BOOABOS 
(Torontálmegye.) 

11 . s z á m 
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ELADÓ HÁZ. 
Egy újonnan épült 

h á z 
a város legforgalmasabb he
lyén, áll 4 lakásból, nagy pin
cével, . kapuszinnel, nagy kert
tel azonnal eladó. 

Bővebb értesítés nye rhe tő 
kiadóhivatalban. 

S z a 
mm i 

C z e l l d ö m ö l k . 
Sirköraktár: Szentháromság-tér. 
: Holmié-telep -. Ils-ntca. : 

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

Kataszteri íöldméréshez szüksé
ges köveket raktáron tartok 

Epöletmnnkát és mindennemű javításokat 
eliogadok és asokat jntány os áron készítem. 

-aor Szőlőbirtokosok 
különös ügyeimébe! 

Ha FORHIN-nal permetez, Réz
kénporral poroz és BAGOLLAL 
öli a szőlő molyt : mert a 

F O R H I N 
a sokszorta megjavított bordói keverék és számtalan köszönő- és elismerő-levél ta-

ousiga szerint mindenütt a legnagyobb megelégedéssel használják. 

A T7i/"\~p TTT'VJ'-nal nincs üledéke, vizbe dobva azonnal oldódik es biztosan 
J? W J A J 1 1 Í . 1 I pusztítja a poronoszpe rá t ; egy kész anyag, főalkatrésze 

féz«Mc, tópádoképesséce ptjhjiagy, I I . M M .bármely haqnMnál permetezhet velejjiasz-
náiata óriási mnnka- é s pénzmegtakarí tást jelent, 

a gond, 
-swr 

kevesebb 
• munka, 

-szór • 
Hevesebb. 

az anyag .teljese, 

ü m ö l c B k e r t é ^ e k Í - S £ l £ r ± l 
>ny rovar lekötésére, ravariSM ivet az ö M e s kágt&gBT 
a&ICt ..#*o*roK HÉAiiyári zjg-ke*,re. Lautf JarJtolinsn-

rovarok elleni téli védekezésre. Lanril oltOVÍ*SZt az. oltványok nemesítésére, 
1 a zsenge virágok permetezésére, Nicoftn QnassiaUTonatot faiskolák 

^opomort mezei egerek pusztítására. Pampilt rovarok és da 

j^OJJjjJjj u ő l l n e m e t e z é s l u m i T í r 
B U D A P E S T , VI., 

Valamint képviselője: Rosenthal Lipót Czelldömölk. 
Szombathely, Wentzl Ede Kőszeg. 

Váci-ut 93, v. 

HofTmann Ernő 
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Egy diszes C S I L L Á R 
a villany berendezése miatt olcsón eladó. 

Bővebb értesítés nyerhető a kiadóhivatalban. 

Szalay Gyula temetkezési vállalata Czelldömölk, Sági-utca. 
Nagy választékban raktáron tartok diszes érc és fakoporsókat, 

koszonikat és minden a temetkezéshez szükséges cikkeket. 
Hullsszillitást s minden egyéb megbízást a legnagyobb gonddal, 

pontossággal végezek ugy, hogy a gyászoló családnak akár helyben, 
akár vidéken, miről sem kell gondoskodnia. . , 

Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok és 
azokat a kegyelet megadásával végzem. Ravatalokat Felállítok; mely 
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre. 

Városunk vidéke n. é. közönségének szíves jóindulatát kérve, 
vagyok mély tisztelettel 

Szalay Gyula asztalos, Czelldömölk, Ságl-ntca. 

Hirdetéseket j utányos 
áron felvesz a 

KIADÓHIVATAL. 

J SZÖLŐOTLVÁNY 
szólóvesszők és kitűnő érmelléki 
hegyi borokról tessék azonnal 
egy levelezőlapon I N G Y E N 
kérni a most megjelent legújabb 

nagy képes föárjegyzéket, 
mely bárkinek és azonnal meg
küldetik. A legnagyobb és a legjobb 
hírnek örvendő érmelléki szőlőolt
ványok és vesszőszaporitó telepek 

tulajdonosai címe : 

Györgyeyich és Lakatos 
Bzőlőnagybir tokosok 

Székelyhíd, (Biharmegye). 

K L A P P E E F Ü L Ö P bútoráruháza 
CzelldömölkÖB- (Gayer ház)-' 

a legelőnyösebb bevásárlási forrás. 
ügy készpénzért, mint részletfizetésre rendkívül mérsékelt áron 

kaphatók itt különféle 

gyermekkocsik, vasutas 

függönyök, ágygarnitu-

pipere és í^^pff i j^^pS k i c s i n y ^ n ^ ^ ^ a ^ m Teljes szoba- és konyhaberendezések. 


