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Megjelenik minden vasárnap reggel. 
Előfizetési i r a : Egész érre 8 korona, félévre 4 

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

Felel."* tzeiteuM: 

DINKGREVE NÜÖR 

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

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Föl nyílott a sir homálya, 
Alleluja! 

Húsvétkor a keresztény világ a 
megcsúfolt igazság föltámadásának és 
diadalának ünnepét üli. Mert az igaz
ságot megcsúfolni és elnyomni lehet, 
de megölni nem. Föltámad az a legmé
lyebb sirból is, széltöri sziklabörtönét 
és előbb-utóbb, de elfoglalja az. öt meg
illető helyet. ,\ jogért, az igazságért 
folyt vér akkor is megtermékenyíti azt 

.a földet, amely fölitta, ha pillanatnyi
lag megrémíti azokat, akik az igazság 
zászlajára esküdtek és szétrebbenti a 
megfélemlített nyájat. 

Az igazságot nem lehet megölni, 
mert az igazság Istentől van s smi 
Istentől van, annak örök az élete s a 
poklok kapui sohasem fognak diadal
maskodni rajta. Hiszen az örök igazság 
feltámadásának, az önfeláldozó ember
szeretet vallása diadalának az ünnepét 
üli ii,a a keresztény világ és ez az ünnep 
juttassa eszébe minden hivő léleknek, 
hogy miként Krisztus szent tanait nem 
tudta megsemmisíteni sem a farizeusok 
fanatizmusa, sem a Róma égése miatt 
elkeseredett római nép és Neró kegyet
lensége, sem s barbár népek támadása, 
sem a félhold világra szóló fegyveres 
hatalma, sem a belső zavarok, az egy
házi súrlódások és összetűzések nem 

fosztották meg azokat benső erejüktől: 
akképpen más igazságokat sem lebet 
agyonütni, kivégezni, vagy nevetsége
sekké tenni, ha az igazság való igazság, 
mely igaz fegyerekkel küzd a maga 
érvényesüléséért, nem pedig az igazság 
köntösébe bujtatott hatngság, mely ár
mánnyal, cselszövéssel, rágalommal és 
ferdítésekkel s más nemtelen fegyverek
kel tör a maf?a érvényesülésére. 

Bízunk tehát az igaz győzelmében 
és a gonoszság bukásában: ez a biza
lom önthet erőt a magyar lélekbe még 
a lehangolás, még a csüggedés, még a 
nemzeti elernyedés szomorú napjai
ban is! 

Nem szabad elcsüggedten kétség
beesnünk hazánk jövőjén, nemzetünk 
törekvéseinek sikerén, hanem hinnünk 
és remélnünk kell, hogy el fog még 
jönni az idő, amikor a nemzeti géniusz 
egészen visszatér körünkbe és diadal-
masan vezérel minket egy szebb korba, 
a nagy nemzeti alkotások dicső kor
szakába. 

És akkor meg fogjnk érteni a Meg
váltó igéjét: »Kevés vártatva s nem 
Iáitok engem és ismét kevés vártatva s 
megláttok engem«.Mert látni fogjuk nem
zeti géniuszunkat és ünnepelni fogja e 
nemzet a napot, amelyen ez megtörté
nik, időtlen időkig, miként a keresz
ténység ünnepli a megváltás és föltá
madás szent ünnepét. 

A polgári iskola. 
(pm.i A »Va8vármegyében< olvas

tam több héttel ezelőtt, hogy Kuliszeky 
Ernő tanfelügyelő leutazott az ipolysági 
képviselőválasztásra és. magával í hozta 
a muraszombati polgári - iskolát. Ugyan 
ennek a lapnak a hasábjain jelentek meg 
közlemények a sárvári polgári leányiskola 
felállításáról, mígnem a nevezett lap f. 
hó 20-án megjelent számában már Ma
raszombat és Sárvár községeknek a pol
gári iskoláért folytatott harcáról cikkezik. 

E szeriül megállapítható, hogy a 
tanfelügyelő Ipolyságról Muraszombat 
részére polgári iskolát nem hozott és 
hogy Sárvár község polgári fiúiskolája 
még leányositva nincs. -

Ennek a. két ténynek a leszögezése 
csakis a saját kielégítésre váró kultu
rális érdekeink szempontjából szükséges. 
Nem azért, mintha a két község moz
galmának esetleges kudarcából a mi 
saját mozgalmunk sikerét remélhetnénk, 
hanem azért, hogy a két község har
cához hozzáadva a magunk küzdelmét 
is. a kínálkozó tanulságot levonjuk. 

Czelldömölk község ezelőtt két évvel 
indította meg a polgári fiúiskola felállí
tása iránt a mozgalmat. A kérvényben, 
amit a minisztériumhoz beadtunk, elő 
voltak terjesztve és igazolva azok a 
feltételek, amelyek a polgári iskola /el
állítását szükségessé teszik. 

H u s i é t . 

Irta : Szabolcsba Mihály. 

Óh szent Igazság, husVét ünnepe. 
Kitől a bűnös had megrettene; 
Ki a farizeusokat, megaláztad, 
S a büszke helytartót reszketni láttad; 
Ki eltoltad a keVet. mit fölébed 
Odahengeritettek a pribékek, 

^ S kibontva Jiszta, .gzép mennyei szárnyad, 
'~ "Ött^nagyíácT a' íefcecT szánt sín Sfyat": ' 

— Áhítozunk utánad ! 

Ki nenOiagytad a porban megalázva. 
Öt, aki hitt a maga igazába, 
S eszméihez hü. maradt haláláig, 
A rámért kínos kereszt nyomásáig. 
— Husiiét, í* szent, őrömre Vált búbánat 

Ki fölmagasztalod a Qolgotákat: 
— Ahitozunk -utánad ! 

A piros csizma. 
Irta: PUoti Jtsatt 

M- apám, ne vigye el a tordai vásárra 
azt a piros csizmát. PQnkOsd napjára ide 
gyOn a püspök, jaj de szeretnék benne bér
málni I 

— Nem lehet Klára leányom. Kell a 
pénz Az > n yád szemfedfl|ét sem fizetteizj^ 
még ki a gyolcss tóinak. Aztán gyüjleni-kell 

dolgozik rajta. Ojhóidra kész lesz s akkorra 
ki kell fizetni »z elsó rátát is. 

megadással lette hozza : 
— Igazi van kiednek, ids apám! 
Nagypál Estának, a tordátvölgyi csiz

madiának kízébén szaporán járt a dikics, 
vagdosta, szabdalta a pirosszal tyánböröket, a 
fényes kordovánokat, amelyekből apró, ezer 
ráncu ?sizmik készültek. ••; 

Egy . 551 múlva volt a tol 

három láda csizmát akart odavinni Nagypál 
Kstán. A három láda csizma között ott lesz 
a legszebb piros csizma is, az, amelyikben 
nem fog a püspök elé járulni Nagypál Kstán 
leánya, a szép Klári. 

% 
Hahóba! Messze van e még a szenicei 

fogadó ? 
— A bajt az éren tol I Csak még a 

hídon kell általvetOdnOnk. 
t" usizmadiaV-mosszú székérsora. I 

döcögött végig a nagyenyedi országúton a vak 

írSza'Ielé, assan baktatlak 
megürült ládákkal s megtelt bagyellárissal. 

Köztük volt Nagypál Están is. Ott Olt 
a szekere tetején a legnagyobb ládán s a 
vendégoldalhoz kötözgetett sátorfák madzagát 
bogozgatta, hogy szét ne hulljon, 

— Ejhaj! — sóhajtott fel nagy busán 
Nagypál Están és nehézkesen dörömböli a 
nagy ládán lábaival, üres volt a láda és 
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Fölösleges volna e helyütt ezekét 
az adatokat ismertetni, fölösleges az 
általánosan tudott tényeket, Czelldömölk 
rohamos fejlődését, vidékének gazdag
ságát és intelligens voltát részletezni, 
elég annyit a mozgalom jogosultságának 
igazolására felemlíteni, hogy a sárvári 
polgári fiúiskolát a Czelldömölkröl na
ponként odazarándokló 60—70 öu né
pesiti be és hogy a járásból legalább 
kétszer ennyi család más iskolában 
kénytelen gyermekeinek a szükséges 
polgári vagy középiskolai műveltséget 
megszerezni. 

Ha még megemlítem, hogy a tan
felügyelőség a mozgalmat jogosnak, sőt 
az iskola felállítását sürgős közérdeknek 
ismerte el, ralaminthogy a minisztérium 
is azáltal, hogy a kérelemhez elvileg 
hozzájárult és a községet az ajánlat
tételre felhívta, ugyancsak erre az állás
pontra helyezkedett, ezzel az iskola 
felállításához való jogcím teljesen be-
igazolást nyert. 

Ami az intézmény felállításával 
járó költségeket illeti, e tekintetben a 
város tisztában volt azzal, hogy a ma
gas kormány a közérdekből reá eső 
rész arányában azokhoz hozzá nem 
járul. Az első szóra felajánlotta az is
kolához szükséges teret, az épületet és 
az iskola berendezését, ami nem keve
sebb,mint circa 200000 korona kiadást 
jelent. A község bebizonyította ezzel, 
hogy az iskola felállítása polgárai érde
kében elodázhatallanul szükséges, hogy 
tehát a mozgalom alapját nem a hiú
ság, nem a kulturális intézmény után 
való törtetés, hanem olyan közérdekű 
szükség képezi, amit sem kétségbe 
vonni, sem elodázni nem lehet. 

Azt kellene hinni, hogy akkor, 
amikor a község hasonló áldozatra haj
landó, akkor, amikor az iskola felállí
tásának sürgős és szükséges volta két
ségtelenül igazolva van és akkor, ami
kor az intézmény hiányát 6 — 700 vasúti 
család sínyli, amikor tehát épen az 

állam alkalmazottjainak vitális érdekei
ről van szó, — hogy Uy körülmények 
között a magas kormány megragadja a 
feléje nyújtott kezet, mely ha őt a hoz
zájárulástól teljesen fel nem is menti, 
de a költségeknek akkora részét vállalja, 
— amely mellett az államra a tanerők 
ellátásából eredő költségek számba alig 
vehetők. 

Ám a sajnos tapasztalat azt bizo
nyítja, hogy ez nem igy van, hogy az 
állam a feléje nyújtott kézben nem se
gítőtársat lát, ennélfogva ezt a kezet 
meg sem ragadja, hanem mint az ala
mizsna kérőt, magától elutasítja. 

Sajnoan látjuk, hogy amikor mi 
minden áldozatra készen az iskola fel
állítását várjuk, ugyanakkor a tanfel
ügyelőség és a minisztérium más köz
ségekkel tárgyal ahelyett, hogy a velünk 
lefolytatott tárgyalás eredményeként a 
várva-várt polgári iskolát nálunk fel
állítaná. 

Mi készséggel elismerjük a vend
vidéki polgári iskola fontosságát, sőt 
sürgősségét is, nem bánjuk azt sem, 
ha a minisztérium a sárvári polgári 
fiúiskolát leányiskolával kiegészíti, szóval 
mi nem vagyunk féltékenyek más köz
ségek miatt, mi csak azt akarjuk, de 
ezt jogunk van elvárni is, hogy sürgős 
kielégítésre váró kulturális érdekeink más 
érdekek előtérbe állításával háttérbe ne 
szoruljanak, ne különösen akkor,, ami
kor azok között a más érdekek között 
van olyan is, például a sárvári leány
iskola, amely a mi kulturális igénye
inkkel fontosság és sürgősség tekinte
tében össze nem mérhető. 

A tanulság, ami az eddigiekből le
szűrhető az, hogy bármily kézenfekvő 
kulturális érdekek kielégítését is csak 
saját szívós akarat-elhatározásunkkal 
és kitartásunkkal lehet érvényre juttatni, 
hogy ennek az érvényesülésnek utja j 
nem felülről lefelé, hanem alulról fel- { 
felé vezet, hogy tehát célhoz akarunk j 
jutni, be kell állanunk minden eminens 
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igazunk mellett is a törtetők sorába. — 
Így remélhetjük, hogy előbb-utóbb cél
hoz jutunk és hogy a minisztérium a 
két rossz közül a kevésbé rosszat vá
lasztva, ahelyett, hogy a czelldomölki 
vasúti állomást áthelyezné Sárvárra, 
inkább felállítja a czelldomölki polgári 
iskolát. 

Krónika. 
Fejérváry Géza báró. a magyar testőrség 

kapitánya, a mult héten ünnepelte szeletesé
nek 80-dik évfordulóját. Még elvi ellenségei is 
elismerik, hogy ö az igazi bátor, nemesszivü, 
egyenes jellemű és szellemes katonának pél
dányképe, aki már az 1859. évi olasz hadjá
ratban a magentai ütközetben mint 26 éves 
tiszt szerezte meg bravúros fegyverténnyel a 
legnagyobb katonai kitüntetést, a Mária Terézia
rendet, amelynek ö jelenleg az egyetlen viselője. 

Hasz éven át volt honvédelmi miniszter. 
A türténet-író politikusok fognak róla idűvel 
irni, illetőleg működését megbírálni; mi azon
ban az ő 80-dik évfordulóján Balkay Adolf 
kiváló hírlapírónk szép tollából a kővetkező 
jellemző visszaemlékezéseket közöljük : 

. Legelevenebb és legügyesebb ellen
fele Ugrón Gábor volt, a zabonbán, mint 
akkoriban nevezték. Még most is mosolyognak 
azok az öreg urak, akik tanúi voltak a sok 
vitézi szóharcnak, melyet ez a két dalia vivőt* 
egymással. 

Ugrón egyszer a harc hevében megfe
nyegette, hogy ha tovább is annyira leszólja 
és lenézi a nemzet jogait és követeléseit, ki 
fogják dobatni az országházból. »Igen«, mondja 
Fejérváry, •csakhogy minden kidobáshoz 
ketten kellenek, egy ember, aki a kidobást 
eszközli és egy másik, aki engedi magát 
kidobni!« 

Ügron akkor tájban sokat gazdálkodott 
otthon, ritkán járt fel az ülésekre; egy al
kalommal beleszólt Fejérváry beszédébe, a 
miniszter abban a percben reagált a közbe
szólásra : »Ogron képviselőtársam éppen olyan 
mint a fajdkakas, ritkán látható, igen szép 
madár, de a hangja kellemetlen.* Ogron 
röglön szólásra jelentkezett és e szavakkal 
vágott vissza: »A miniszter ur elárulta előbb 
természetrajzi képletével, hogy nagy vadász, 
miért lő hát mindig csak bakokat és miért 
nem lő nekünk már egyszer egy -kétfejű 
császármadarat !« 

mélyen kongott a Nagypál Estáo szórakozott 
rugdosásától. 

— Mit takál kied szomszéd? — s z ó l t 
rá szekeréről a hátul jövő Csípők András a 
kereadí céhmester. — Elmúlt már nagypéutez. 

,. — El a ! — dünnyögött Nagypál Están. 
— De én mégis böjtölni fogok. A legszebb 
piros csizma a nyakamon maradt. Remekbe 
készült, nyolc pengő forintra tartottam s a 
kutyának se kellett. Peig, hogy kérte tőlem a 

te* -=^£attri i áovam. E^r*n g 
ő is a Kabinnak szánta. 

•dOg a lihidtóTTtin 
A '/sótér szekerese káromkodott igy, 
csizmadiák-szekérsorában legelöl hajtott 

az ér (almiján akart átdöcögni. A 
* azonban megkötötte magát s az 

i lehetett rábírni arra, hogy a 
Ágaskodott, kapálódzott és majd 

ekerét ládástul csizmadiáitól, 
n a csizma, szomszéd — 

előtt és a -saroglyába nyúlt, ahonnan egy 
átalretőből előhozza a remekbe készült piros 
csizmát. 

Ezt a csizmát Nagypál Están vásár után 
már be sem tette a ládába. Gondosan gyön* 
géden az által vetőbe dugta, ugy se fog az 
több vásárt látni. Abban fog a Kalárika 
bérmálni. 

— Szippantson rá, szomszéd s a fényi
nél nézze meg a varrását. Magam öltögettem 

— mondotta nagy dicsekedve 
Rablók L , 

Zaótérjzakerese egyszeribe a ya,k éjirákáhan 
— Mi? Mi az ! — riaduk fel a csiz

madiák a szekéren. 
— Útonállók vannak i t t ! Rablók! 

Meneküljön aki tud! 
Csakugyan a tordai vásárlói jövő csiz

madiákat útonállók támadtak meg az ér 
fahidjánal. Hát azért nem akart a\ Zjótér 

Jova a hidra menni? 
Sötét volt, olyan vaksötét, hogy az 

aoujU^mM 

ember még a testvérét is el tudta volna adni 
benne. Nagypál Están ijedten ejtette ki kezé
ből a piros csizmát 

— Ki a bogyellárisokkal 1 Adja a pénzét 
ide az" akinek az élete kedves ! 

A csizmadiák reszketve nyúltak be a 
ködmönOk zsebébe és előkerültek a zsíros 
kövér bugyellárisok. Sok szép szattyán és 
kordováncsizma ára. Nem tpdták, kinek adják, 
csak az acélos kemény kezeket érezték, 

tisztában voltak azzal, hogy nem j ó o k o s -

már itt a tóga" fehéTít, aki" okoskodnTmert^ 
A szenicei keresztútnál elváltak egymás

tól a csizmadiák, mindenikük a maga falujába 
ment Ki Keresdre, ki Szentháromságfalvára, 
ki Tordátvölgyre. Mindenikük üres ládával és 
zsebbel. 

BE 
— Vásárfiát hoztam neked Kaláril 

Nem lesz olyan. Tordátvölgyén egyetlen egy 
lánynak sem 1 



3' oldal. KEMENESALJA 12. szám. 

Ugrón egyszer a hadügy minisztériumnak 
és katouáéknak a magyar hatóságokkal való 
német levelezését ostorozta, amikor Fejérváry 
elővett a zsebéből egy írást és azzal védte a 
hadügyminisztériumot, hogy miért írjon a 
hadügyminiszter magyarul, amikor magyar 
képviselők németül írnak folyamodásokat 0 
hozzá, íme : >An das hohe k. u. k. Keichs-
kriegsministerinm Wien. Ergebenste Bitté des 
N. N. nm Akzeptierung seines Offertes nezüg-
lich einer Haferlieferung.* Ki az a folyamodó, 
halljuk, halljuk I >Hát ki más, mint Dgron 
Gábor tisztelt képviselőtársam.* — Dgron ezt 
a vágást sohasem tudta elfelejteni, támadásai 
aztán keserűbbek lettek s megszűnt köztük a 
kedélyeskedés. 

Égy ízben szemére vetették Fejéivárynak. 
hogy sok használható, délceg, szolgála'ra 
alkalmas tisztet nyugdíjaznak s kétszeresen 
terhelik ezzel az államkincstárt ; >Ez csak 
olyan felületes beszéd, mert önök csak pará
déban, szép egyenruhában nézik a tiszteket, 
látnák őket csak egyszer a gőzfürdőben I« 

Rakovszky István azt panaszolta, hogy 
kevés gondot fordítanak a katonák vallásos 
nevelésére, nem tanítják hittanra és nem 
járatják a templomba : >A. katonát mi jó 
erkölcsökre tanítjuk., válaszolta a miniszter, 
>a templomba is eljárhat vasár- és ünnep
napokon, de végre is, mi katonákat nevelünk 
és nem kapucinus barátokat!« 

Nagyon figyelemreméltó gondolatok és 
következtetések foglaltatnak abban a kis bro
súrában, amelyet >Kultura, műveltség, iskol; • 
címmel Vágó Pál festőművész bocsátott ki. 
külömbséget tesz a kultúra és műveltség kö
zött Szerinte a kul ivá egy nemzet átlagos 
képzettségének ama színvonala, amikor min
den irányú termelés a maga nemében minta
szerű eredményt prodnkál. A műveltség fokát 
viszont a többé-kevésbbé elvont és az isko
lákban elsajátított ismereteknek mennyisége 
adja meg. — Véleménye szerint az iskolá
nak csak az lehet a föladata, hogy a már 
meglevő kultúra mellé a műveltséget és a 
szükséges ismereteket megadja 

További gondolatmenete ez: A kultúra 
mindenkor kézzelfogható kincsekkel gyarapítja 
a nemzet vagyonát A mi iskoláink viszont 
csak elvont fogalmakkal gazdagítják a. tanuló 
elméjét. Eredménye ennek a rendszernek az 
intelligenssé vált paraszt, aki a munkát kerüli, 
holott a kultúrával bíró parasztnak vérében 
van a munkaszeretet Nálunk az a paraszt-

gyerek, aki első eminens volt, teljesen elve
szett az életnek és a becsületes munkának, 
ha az iskolából kikerül és niucs módja tanul 
mányait folytatni. Tudilékc>s lesz, kortesvezér, 
aki a csapszékben az asztalon állva fog szó
nokolni, — de az okszerű, belterjes gazdái 
kodás alapelemeiről — ami az ö dolga lenne, 
— fogalma sem lesz. A magyar paraszt azért 
küldi a fiát iskolába, mert azt hiszi, hogy az 
iskola úrrá, kaputos emberré kvalifikál és az 
iskolától várja a vallásos, erkölcsös nevelést, 
melyet pedig a gyermek rrivébe oltani az ő 
kötelessége lenne. Ép így a nő is csak akkor 
válik nemzetgazdasági tényezővé, ha a saját 
kultúrájában, a háziasságban fejtheti ki magas 
színvonalú, intenzív tevékenységét Jólétre és 
kultúrára van — úgymond — szükségünk, 
nem pedig költséges, fényesen kiállított is
kolákra. 

Vágó Pál festőműrészünk sok igazat 
mond kis füzetében, habár egyik-másik véle
ményéhez és állításához szó is fér. A lődolog 
mindenesetre az, hogy praktikus életre, er
kölcsösségre és becsületes munkára kell a 
népet oktatni 

Müvészestély. 
Az Erzsébet-nőegylet által rende

zett s holnap este a Korona-szálloda 
nagytermében megtartandó müvészes
tély iránt óriási az érdeklődés. Messze 
vidékről is sok vendég fog az estélyre 
érkezni. A nőegylet rendezi, bizottsága 
nagy tevékenységet fejt ki a siker ér
dekében. Az érdekfeszítő műsor általános 
figyelmet érdemel s ezért itt le is kö
zöljük : 

1. Szakasz. 1. Beethoven G- dar 
vonósnégyes (Allegro és Rondó finálé). 
Előadja a győri vonósnégyes társaság: 
Vajda Emil dr. I. h. Székely Mihály 
II: h. Kirchner Elek viola, Csillag 
Gyula oello. 

2. Kirchner Elek IV. vonósnégyes
ből az Andante-Scherzó. Előadja a győri 
vonósnégyes társaság: Vajda Emil dr. 

Nagypál Kalári boldogan simult az 
ajándékozó kebelére. Feketeképű, jegenyeszál 
termetű legény volt az. Nem Tordátvölgyéről 
való. Kint a határban ismerkedett egyszer 
meg vele Nagypál Kalári. Sarjút vágott, akkor 
köszönt rá a legény a dűlőútról. Nagypál 
Kalári akkor sem kérdezte meg, hogy ki a 
legény, később még ugy se. Onnau tovább 
már a szive felelt volna a kérdésére. A szív
nek pedig olyan mindegy, hogy ki az, akit 
szeret. Szereti és vége. 

— Jaj, de régótától nem láttam kiedet! 
— panaszkodott Nagypál Kalári a legénynek 
miközben fejét egészen odadugta szive tájára. 

| á s j o l t ez_.jM.s Iggéní 
mosolyogva, hetykén pödörte még"a bajszát: 

eigyjejesztenaeje i TKagy fötíéf ye jMi i i í ázfrfSr 
Idanem hoztam ám valamit. Ehoi a . . . 

— Miért nem gyön kied többször felénk? 
— Mert másfelé járok. 
— De egyszer, ejszen csak, eljön ugy, 

hogy itt is marad . . . örökre? . . . 
A legény kelletlenül fordította el a fejét. 

— =~Erről még fogunk beszélni. De figyelj 
csak ! Nem hallasz valami csengőt ? Mintha 
szekér jönne. 

— Az apám szekerei riadt fel a leány. 
— Ugy 1 Akkor eltűnök. Itt van ebben 

a szeredásban az ajándékom. A tordai vásár
ról való. Használd egészséggel ! 

Tüzes csókot nyomott a legény a 
Nagypái Kalári ajkára és átvetette magát a 
kerítésen. Elment 

IV. 
Megérkezett Nagypál Están. Komor volt 

az arca és csak futólag csókolta homloko 
leányát A leány észrevette a rossz kedvé 

— Mi baja ids apámnak ? — kérdezi 
félénken. * • ' 

— A zsiványok, a rablók I — tört I 
I Manilái ftitátL I t o r s m á r 

j)iros^izma sem. Kivetkőztettek. 
^ZJZ&Sazérre c s a k ~ ^ r e ^ e f t r y p f t 1 
a száradást. 

I. h. Székely Mihály II. h Kirchner 
Elek viola, Csiltág Gyula cello. 

'ü. Az nnyasziv (francia ballada). A 
levél, Viharban. Erdős Renétól. Előadj*: 
Harsányt Gizella úrhölgy, a győri szia-
t á r su l a t drámai művésznője. 

4. Tscliaikowsky >Anyegin* operá
ból Lensky dalát és Itália cimfl dalát 
előadja: Rusznyák Armand, a buda
pesti operaház tagja. 

11. Szakasz. 1. Wienisewsky: Le
genda. Hegedűn játsza: \ajda Emil dr. 
Zongorán kiséri: Kirchner Elek. 

2. >Kuracnóták< és a »Tiszai sze
renád*. Bloch Józseftől. Előadja a győri 
vonósnégyes társaság: Vajda Emil dr. 
I. h. Székely Mihály II. h. Kirchner 
Elek viola. Csillag Gyula cello. 

3. Rengeteg mélyén, Napkelte. Har
sány i Kálmántól. Előadja: Harsányt Gi
zella úrhölgy, a győri színtársulat drá
mai művésznője. 

4. Puccini: >Tosco< cimii operájá
nak nagy áriája, Kisházikóm ablakánál. 
Előadja: Rusznyák Armand, -a buda
pesti operaház tagja. 

A conferencier szerepét Dobó Sán
dor ny. színigazgató ur látja el. 

H I R E k. 
Tisztelt olvasóközönségünknek 

kellemes ünnepeket kívánunk t 
Nagyiét . A világét megváltó Jézus 

Krisztusnak, az Istenembernek kínszenvedéseit, 
halálát és löltámadását szokta a nagyhéten; 
ünnepelni a kereszténység. A czelldömölki 
apátsági plébániatemplomban is a mull, virág
vasárnappal kezdődött, mint műit számunk
ban is irtuk : azután nagycsütörtökön, az 
Oltáriszentség tolajdonképeni ünnepén, reggel 
8 órakor Hollósi Rupert apát fényes segéd
lettel végezte a szertartást; másnap nagypén
teken, Rácz Endre perjel reggel 8 órakor 
kezdődőleg végezte, majd Hollósi Rupert apát 
gyönyörű szsntbeszéde következett, délután 
4 órakor Jeremiás-siralmai énekeltettek, este 
6 órakor pedig Szentségeitétel. Tegnap, nagy
szombaton, reggel 6 órakor Szentségkitétel, 
majd 8 órakor kezdődött a gyönyörű szertar-, 
tás, melyet Bán János plébános végzett; este 
6 órakor Hollósi apát nagy segédlettel tar
totta meg a feltámadási kormenetet, melynek 
az idő is kedvezett Ma a lőisteniszolgálatot 

— Mi az ott? — kérdezte. 
A lány arca tűzpiros volt Az ap; 

megérkezése miatti zavarában elfelejtette : 
ajándékot elrejteni. Még azt se tudta r 
van benne. 

Nagypál Están a szerédás után nyn 
Bedugta'a kezét és kivette onnan — a pin 
csizmát -

file:///ajda
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Eljegyzés. Kiss Lidia kisasszonyt Ko-
meDesmagasiban eljegyezte Szalay Károly 
f ö l d b i r t o k o s Kűlsővatról. 

• o l t folynak iskoláinkban a szegény-
sorsú tüdőbetegek részére az iskolai gyűjtések. 
Meleg szeretetébe ajánljuk tanítóinknak ezt 
az iskolai szép missiót. Hadd gyűljenek Össze 
az irgalomnak fillérei. Legyen ezen jelszavunk: 
Mentsük meg a tüdőbetegeket. 

Bj vendéglős. F. évi április hó 1-én a 
Korona szállót uj bérlő veszi át. Az uj ven
déglős Domokos Ignác lesz, aki Tapolcáról 
jön hozzánk s akit az utazó czelldömölki 
közönség előzékenységéről jól ismer. Domokos 
a szálló helyiségeit átalakítja es teljesen 
újonnan rendezi be. -

Emberölés után felmentés. A mult év 
nyarán véres verekedésbe kezdtek Szóka 
József és Drobenak János magyargencsi le
gények. Megtámadták ugyanis a mulatságból 
hajnalban haza felé induló Huszár Mihályt és 
ennek három fiát Szóka kést rántva, az öreg 
Huszárnak arcába szúrt, Drobenak pedig a 
hálába mártotta kését Az öreg Huszár erre 
szintén előkapta kését és Szókát mellbeszurta, 
egyik fia pedig, Huszár József, Szókát hasba-
ütötte, mire ez összeesett és meghalt. A 
Huszár-család felelt még a mult év novem
berében ítélkezett a törvényszék, csupán 
Huszár loassf Mell uetu, mert as Wsflbe 
ment munkát vállalni. Minthogy azóta kiada
tási eljárás megiodittatott ellene s haza i> 
szállították, most már ő is a törvény elé 
került Dr. Stirliog Emil hatásos védőbeszéde 
után azonban a törvényszék Huszárt felmen
tette és nyomban szabadlábra is helyezte. Az 
ügyész fellebbezést jelentelt be. 

Elkobzott fegyver. Valaki feljelentést 
tett id. Eszter Sándor nagysimonyi lakos ellen, 
hogy pisztolyt hord magával, holott fegyver
tartási engedélye nincsen. A fegyvert elvették 
tőle és meg fogják büntetni. 

Halálozás. Hanzsér Lajost és nejét 
súlyos csapás érte. Szereteti László fiók 16 
éves korában Alsóságon tegnap reggel i óra
kor jobblétre- szenderült. A megboldogult Gu 
már a gimnázium V. osztályának volt növen
déke s igy a megtört szívű szülők benne 
legszebb reményűket veszteitek el. Hűlt léte
mét ma délután 3 órakor helyezik örök 
nyugalomra az alsósági ág. h. er. sírkertben. 

Torral cseléd. Beleznai Julianna cseléd
leány Puskás István osUTyaaszonyfai lakosnál 
állott szolgálatban. A leány azonban visszaélt 
gazdája bizalmával. Ellopott tőle 20 korona 
készpénzt és különféle disznóhúst, miért is 
feljelentés tétetett ellen*. 

Botrányos részegség. Töreki Sándor 
kemenesszentpéteri 21 éves kőműves e hó 
15-én ugy berúgott, hogy az utcán tehetetle
nül fetrengett. Közbotrány okozásáért felje
lentették a szolgabírósághoz. ' . " 

Tftzesetek. Hétfő és kedd közötti éjje-
JaaJsmeretlen te t tesTelgytyf í t tar^lGjŐfgy" 
-gnshára i gazda jgsjljggjj, a, ts» aa arfia 

a ~ D gyorsan terjedt tovább s igy még 5 
Jj -= -Jtét kazal szalma égett el. — Kissom-
3 j g f C vasárnap csaptak a lángok égfelé. 
§ 5 :- = J* * takarmánya fogott tűzet 
c 7 -i ~k — anekgynjtogatásból eredt és 

0 - 3 

» I *= 

- ^ S ' :a kárt okozott 
a •3 

Az orvosvilág egyhangú véleménye, 
hogy manapság a gyermekláplálas csak ugy 
lesz tökéletesen végrehajtja, ha az elválasztás 
pillanatától kezdve a gyermekek Phosphatine 
Faliéres-el lesznek táplálva. E kiváló tápszer 
értéke megbecsülhetetlen, a gyermekeket a 
fogzás nehéz időszakán zavartalanul segíti 
keresztül és a fejlődés biztosításánál elsőrangú 
szerepet játszik. Nemcsak csecsemők, de ser
dülő gyermekek is szedik a Phosphatine Fa
liérest, mert a leghatásosabb tápláló anyago
kat tartalmazza. 

Hálókocsi közlekedés Budapest— 
OráCS kőzött A hálókocsitársaság párisi 
igazgatóságának a máv. igazgatóságához inté
zett értesítése szerint f. évi május hó 1-től 
kezdődöleg hálókocsi fog közlekedni a bpest— 
gráci vonal éjjeli vonatainál. 

Névmagyarosítás. Schwarc Géza czell
dömölki lakos családi nevének >Serényi«-re 
kért magyarosítását a belügyminiszter meg
engedte. , 

Árverés a vasúton Czelldömölk állo
máson f. hó 27-én délelőtt 9 órakor fogják 
elárverezni mindama t rgyakat, miket az utazó 
közönség a kocsikban és állomási helyiségek
ben elhagyott 

Egy nj szállóige. A megboldogult Tóth 
Béla egy vaskos kötetbe gyűjtötte össze a 
magyarság'szállóigéit. Azóta már eltelt néhány 
esztendő, s a nagyközönség közé alig került 
egy-két olyan szállóige, mely az egész orszá
got bejárta volna. Néhány nap óta azonban 
az ismerősök egy különös kérdést adnak fel 
egymásnak : — Tudja ön, hogy hány szem 
lencse fér egy félliteres pohárban? — Igy 
hangzik a kérdés. — N e m _ é o J ^ ^ Hangzik a 
válasz. — Pedig jó lesz, ha megszámolja, 
mert háromezer koronás jutalom van kitűzve 
azok számára, akik ezt a mennyiséget meg
közelítőleg eltalálják. — Városunkban most 
akármerre jártunk, minden ismerősünk jóna-
pot helyett ezzel a kérdéssel üdvözölt ben
nünket Igy azután jómagunk is kíváncsiak 
lettünk rája és utánna jártunk, hogy mi 
keltette életre ezt a szállóigét És a követke
zőket tudtuk meg. A Képes Hét, ez a kitűnően 
szerkesztett és gyönyörű képekkel tarkított 
képes hetilap adta fel az olvasói részére ezt 
a kérdést Egyik'budapesti közjegyzőnél meg
töltetett egy félliteres poharat kisszemü len
csével, azután a most megjelent számában 
pályázatot tűzött ki olyformáo, hogy a meg
fejtők között ezer korona értékű női kelen
gyét, ezer korona értékű uri szoba-berendezést 
és 500—500 korona értékű női és uri ékszert 
sorsol ki. Miután ebben a pályázatban a 
Képes Hét számonkénti vásárlói is réz tve
hetnek, ajánlatos tájékoztató prospektust kérni, 
amelyet a Képes Hét kiadóhivatala Budapest, 
V., Visegrádi-utca 13/a, bárkinek készséggel 
ingyen, és. bérmentve. kfUd^mefr, ^ 

Dólmagyarországon a viszonyok": 
utóbbi időben annyira megváltoztak, hogy .. 
fcld ára ronWóWhaTlyalnzr^ 
í r t é k e nagyon* leszállóit A löld ára. e hanyat-_ 
lásának okát értesítőnk a rossz pénzviszonyok
ban látja, melyek közt az ingatlan hitel, még 
nemrégiben a legjutányosabb pénzszerző-föl
tétel volt, nagyon megcsappant De része volt ' 
a föld értékének e devalválódásában a bá
bumtól való félelemnek is. 

Verekedés a korcsmában. Hogy a 
kemeneshőgyészi legéuyvirtus se halt még ki , 
kézzelfogható módon nyert bebizonyítást az 
ottani Mászáros-léie korcsmában. Ugyanis e 
hó 15 én Borbély Károly, Ferenc és Sándor, 
továbbá Németh Imre cudarul összerugasz
kodtak és minden elképzelhető eszközzel ipar
kodtak odahatni, hogy megmutassák, vájjon 
ki a legény a csárdában. Miiidhogy Borbély 
Ferenc és Németh Sándor hu'zták a rövidet, 
igy az' erénydij Borbély Károlyt és Sándort 
illetné, tudmilli:, ha a Nobel-fél* alapítvánnyal 
való gondoskodás a korcsmai virtusra is k i 
terjedne. • 

Üzelmek a gazdák rovására . Gazdáink 
nem képzelhetik, hogy a tavalyi esős ősz 
következtében mily nagy tömegben hoznak az 
idén forgalomba részint jnhiszemüleg, részint 
tudva csekélyebb értékű, sőt egészen értékte
len magféléket Minél alacsonyabb árakon 
kínálják, annál biztosabb, hogy például a 
répamag, melyből a hírhedt bizenci hibás, 
selejtes áru több ezer zsákkal van a vidéken 
elhelyezve, legtöbb esetben dohos és általában 
igen rosszul csírázik, sőt az északnémetországi 
között is van ilyen elég az idén. Arai pedig 
a lóhvrét illeti, köztudomású, hogy a mult 
napokban érkezeti Fiúmén át Magyarországba 
mintegy 20 vaggou olasz rostaalja, melynek 
az a hivatása, hogy honi lóhere közé kever-
tessék. Nem is szólva a lucernáról, melyre 
nézve az »Erdélyi Gazda- szaklap március 
hó lö-iki .-zámában is megírta, hogy a telje
sen értéktelen turkeszláni lucerna nagy tö
megben került Béc-ből magyar vidéki kereske
dőkhöz. Jó lesz tehát nagyon vigyázni, marad
junk meg a régi megbízható cégeknél és ne 
Öljön föl se kereskedő, se gazda az emiitett 
igen alacsony ajánlatoknak, melyeknek célja 
nem egyél), mint a hasznavehetetlen portékán 
akármilyen áron túladni. Ha gazdáink nem 
elég óvatosak, akkor naíy bajok lesznek és 
csodákat fognak ez évben tapasztalni. 

Eladó ház. Czelldömölk legforgalmasabb 
utcájában azonnal és beszerzési áron alul 
eladó egy, bar iiiy üzletnek is igen alkalmas 
ház. Venni szándékozóknak felvilágosítást ad 
szerke.-zlöseLÜuk. 

2 1 3 .£ 

pummlaaraB: 
Tartéssága, ruganyossága, eleganciája 

utolérhetetlen 1 " 
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Felvétel a tanitóképzö-intézetbe. A 
pápai áll. tanitóképző-intézet I . osztályában a 
jövő 1913/14 tanévre több teljesen ingyenes 
féldijat fizető és ösztöndíjas hely jön ürese
désbe. Az intézetben 110 növendék számára 
berendezett bentlakás van. A közép- vagy 
polgári iskola IV. osztályát szép eredménnyel 
végzett tanulók, tekintet nélkül a növendékek 
számára, állami jótéteményben részesülnek. 
Ezenfelül a dunántúli református egyházkerü
let az e kerületből való érdemes református 
tiukat külön is segélyezi. A teljes dijat fize
tők ellátása évi 290 koronába kerül. — A 
folyamodványok beküldésének határideje má
jus 31. napja. 

Emlékezetes jubileumi ünnep Urain)-
faluban. Ma egy-hete Oraiujfalu ág. hitv. ev. 
gyülekezel örökre emlékezetes ünneplésben 
részesítette fölügyelőjet, Nagy Pál uraiujfalui 
földbirtokost, 45 éves fölügyetői jubileuma 
alkalmából, amely ünnepnek jelentősebb része 
a gyülekezet templomában folyt le. Megjelen
tek Kund Sámuel, a kedves jó esperes, László 
Kálmán dr., Vidos József, Radó Lajos, Horváth 
Ernő, Ajkai Elemér, Mesterházy Ernő, Szigethy 
Sándor hasonnevű fiával, a tanítói kar és 
még sokan, ugy, hogy a templom szulolásig 
megtett Már korán reggel gyülekeztek a hívek 
a templomba, ahol csakhamar istenitisztelet 
tartatott Ezután Zongor Béla lelkész, az 
ünnep rendezője, a disz-küzgyüléseu a gyüle
kezet nevében hatásos beszédben üdvözölte a 
jubilánsot, átadván a hivek értékes emléktár
gyát, egy vert-ezüst pálmaágot, amelynek 
arany csokra az 1868—1913 évszámokat 
mutatja. Kund Sámuel esperes a vasi egy
házmegyei papság, László Kálmán dr. a 
világi elnökük, Róth Kálmán a gyülekezeti 
tanítók, Bőröndi Lajos a hivek, Tóth Imre 
a gondnokok nevében köszöntötte Nagy Pál t 
Ekkor előlépett az ünnepeltnek kedves és 
keresztleánya, a szépséges Vidos Kata, aki 
átadva a nőegylet nevében egy 45 szál fehér 
szegfűből álló csokrot, oly azivet-lelket meg
ható, oly megindító hangon köszöntötte az 
ünnepelt felügyelőt, hogy a jelenvoltak sze
meiből örömkönnyek fakadtak. Ez a jelenet 

. az uraiujfalui ev. gyülekezet hivei emlékezetébe 
mélyen belevésődött Végül ugyancsak kedve
sen üdvözölte a jubilánst Róth Margitka is, a 
saját és növendéktársai nevében. Délben gaz
dag ebédhez ült az ünneplő közönség, amikor 
felolvasták a számos üdvözletet, amelyek az 
ünnepelt sokérdemü fölügyelőhöz érkeztek, 
ezek kOzOtt Berzsenyi Jenő dr. főrendiházi 
tagét, mint az egész dunántúli egyházkerület 
főfölügyelőét A diszebéden Nagy Pálra Kund 
Sámuel esperes, a jubilánsnak minden szép 
és nemes női erényékkel ékes nejére pedig 
László Kálmán dr. mondott fölköszöntőt. 

Biciklista ós a kutya. Molnár József 
helybeli lakos kibiciklizett Nagysimonyi köz
ségbe és itt nekitámadt Szűcs Károly kutyája. 
Molnár a kerékpárral felburult s erősen meg
ütötte magát \ sérült feljelentést tett a 
mérges kutya gazdája ellen. 

Verekedés. Molnár János kemenesmi-
bályfai lakos összekapott Szabó Gyulával és 
ez utóbbit egy bottal ugy helybenhagyta, hogy 
8 napnál hosszabb idő alatt fog belőle kigyó
gyulni. A verekedőt salyos testi sértés ci 

Református pap zsidó temetésen. A 
napokban Kadarkút somogymegyei közséf bon 

fölött. A levelező megjegyzi, ho^y temetés 
u t á n a szülök szép 'tiszteletdíjat' ajánlottak 
föl a lelkés_nek, aki azonban azl nera fo
gadta el. 

A községi é s körjegyzők államosítá
sa ak kérdése sűrűn foglalkoztatja az érde
kelt köröket, de különösen a vármegyei köz
igazgatás tényezőit. Az eszmének vannak 
barátjai és vannak — talán nagyobb részben 
— ellenesei Legújabban az a bír futotta át 
az országot, hogy a kormány még a folyó 
év őszén egy törvényjavaslatot terjeszt a 
képviselőház elé — «sur 1880. évi 22-dik le. 
módosításáról, amely ugyancsak a jegyzők 
államosítását es egyben azok illitménycinek 
rendezését célozza. 

Szemüveg a kalbászban. Nem messze, 
inter muros tOnént. hogy egyik vendéglősünk 
a mull hét folyamán kalbás/.l töltött Kzeu 
művelet közben a/jmbau íveseit a vendéglőt 
orrán levő cr.kker s mint wféla jó löitelék 
belekerült akalb szWiiuibe. Szelencére ideje
korán észrevette wn !.•_.,•,. i >k « sz •iiiüveg 
hiányát és rejtekét .ikaaíTá. 1^ aztán elejtf 
vételeit annak a bajnak, amit egy szemüveg
nek a torkonat adása idézett vul'ua elő. Meg
jegyezzük, hogy -e hir valóságáén arra a tu
dósítónkra háraiuiu a foieió»u^' aki huncut
ságból nekünk ezt besúgta. 

Szépérzék és életbölcsesség jellemzi 
mindazokat, akik cipőiket bersonozva viselik. 
Az uj Berson gummisarok rugékony es el-
pusztit'ualallati. . • 

- • " •'•a.'MiabbiVióV ai jr iBsatt a-remalról' 
sújtott szülők látva, hogy a rabbi nem érke
zik meg, papi szertartás nélkül akar tá t utolsó 
útjára vinni kis fiukat, amikor papi díszben 
megjelent Mozsonyi Nándor református lelkész 
és a szülők engedelmével ő temette el a kis 

ufint, .megható beszédet mondván koporsója 

kormányhoz és országos mozgalmat indít 
meg. Az összes ipartestüleleket fölhívja a 
közreműködésre és fölhívja a székesfővárosi 
asztalos ipartestületet a mozgalom irányítá
sára és vezetésére. E határozat megküldetett 
a kereskedelmi és iparkamaráknak és az 
építőiparosok orsz. szövetségének is. 

Lop|ák a tyúkokat Nem nálunk lépett 
fel e szárnyasjárvány, hanem Rábakecskéden, 
Azo.iban a tyúkoknak ezen veszedelme túl
szárnyalja az állatorvosi tudományt s igy a 
csendőrség volt hivatva arra, hogy elejét ve
gye a baj továbbterjedésének. Ez pedig nem 
is olyan nehéz dolog, mert gyakorlatból jól 
tudjak a kakastol!ások,hogy-a lyukuk eltűnése 
és a cigányok ragadós keze közOtt bizonyos 
összelüggés szokott lenni, A feltevés helyes 
útra vezette a csendőrséget, mert a tetteseket 
a Kolompár-famíliában megtalálta. 

. A 13-as szám. A 13 as szám problé
máját fejtegetik sokan, anélkül, hogy a hozzá, 
fűződő babonát képesek lennének eloszlatni 
Egy tudós kimutatása szerint 2000 ember 
közül Bö'/. 13 éves korában tért rossz útra, 
vagy ekkor mutatkoztak a rossz hajlamok. 
A biztosító társaságok statisztikája szerint az 
egész világon átlagosan minden 13-ik ember 
meghal. A 13-as szám babonája őskori ' ere
detű. Krisztus 12 apostollal ült együtt az 
utolsó vacsorán. Az éjszaki mithologiában 
Loki, a gonoszság Istene, szintén tizenhármad 
magával ül az asztalnál s nem sokára megöli 
Baldurt, a tavasz Istenét A régi zsidók szám
rendszerében a 13 as szám nem fordult elő. 
Az amerikai felhő karcolok 12-ik emelete 
után 14-ik következik. Az utcán a házat 13 
helyett 12 és féllel jelölik. Németországban a 
13 as számú szobákat a vendéglőkben csak 
szükségből bérelik ki. A torinói színházakban 
nincs 13-as számú ülő hely. A törökuyelv 
szókicsében nincs 13-as szám. Nálunk magya
roknál, szintén megvan a 13-as szám iránti 
balítélet Hogy mást ne említsünk, oU van az 
aradi 13 . . . 

Szerkesztői üzenetek. 

Nagy faárverés. A magyar királyi 
erdőkincst ir évenként március hó elején szo
kott nagy laárverést lartalni. Az idén Alára-
marosszigeten az árverésre, 120 fakereskedő 
jött össze az ország nagyobb fakereskedelmi 
középpontjaiból. Az egyik erdőhivatali kerület
ben 68000 köbméter fenyőlulajfa kelt el I 

faáryerés igy, végösszegben 4,465.000 EóíSaáTl 
eredményezett az erdőkincstárnak. Említésre 

' " ' f f I l lHtTalti t" ' 
«jg3£Er"e£a,tl átreréor-o körűit famen 

nyiség. 
A fakartel ellen. A győri ipartestület 

elüljárósága a mult hélen tarlolta még már
cius havi ülését melyen a faiparosok csoport
jának határozatával 
foglalt a fakartel 

foglalkozott és állást 
ellen. Emlékiratot intéz a 

lanulök. önök hallottak valamit >a 
harmadik ItáliaroU. Most két éve, hogy Itália 
jaliami egysége megalapításának Ötvenedik 
(évfordulóját ünnepelte, amelyet megelőzött a 
római világuralom Itáliája, az első- és az 
egyházi világuralom országa, vagy a reneszánsz 
széihelye, a második. Történeti dolgokban ne 
merjen senki se jövendölni Ezt önök is ta
nulják, most pedig úgyszólván látják a Bal
kánon. Ki csak figyeljenek szómra: Igaz, hogy 
mindenki, — aki teheti — Olaszországba 
utazik, immár évszázadok óta, oda riszi figyel
mét, szeretelét, pénzét, de csak a pénzt jut
tatja a mostam Olaszországnak, a lobbit 
Itáliának, a múltnak, a nagy emlékeknek. — 
Második kérdésünk önöknek: Helyes kifejezés-e 
• A beszédet lekötötték a lapok-. Az a szó 
ízléstelen, elég sajnos, hogy egy idő óta »ra-
• alykent ülepedett rá az újságírás nyelvére*. 
Épen olyan ez a kifejezés, mint »leadtam a 
kéziratot'. Csodálatos, egy jeles nyelvtudó
sunk három évvel ezelőtt az újságírás nagy
mesterével, Rákosi Jenővel hozta kapcsolatba 
a .leközölni- szót, holott tudvalevő, hogy 
épeu ő első példányképe az újságíróknak, sőt 
nyelvtani tekintetben általában az íróknak t3. 
A.nyelvtudós.ugyanis igy következtet: A szer 
készig- (az-eniéleti i ru i l ibau) iu mas maaaiWi -
nyomja az írást, >kézirat«-ot s azt mondja 
neki: Nesze, vidd le a nyomdába, vagy'csak 
lOiíduu. sfcjd lal f i i ajiinth •«f-a 

ászedik, Itnyomalják s azután 
-a^kűzónséggal,» szerkesztők, — át

ugorva*^ közbeeső dolgokat, rövidesen csak 
azt mondják, hogy a kézirat tartalmát közlik 
a közönséggel. — Közlöm a közönséggel — 
helyes beszéd. Leközlöm az írást — nem 
helyes és ízléstelen. 
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U NYILT-TER. 
.E rovatiján küllőitekért a itrrkaztMg feleliWget 

77 nem Tiltllo 
K/R. Szombathely, 1918. március 15. 

Általános Biztosító B. T. 

Tekintetes Igazgatóságának 

Budapest. 

Sliüon ismételten nyugtázzuk a kun-
•.elepi malom tűzkárért kifizetett 

18044 korona 
vételét, nem mulaszthatjuk el, hogy a 
kir folyósítása körül követett előzékeny 
eljárásért köszönetet mondjunk. 

Magunkat ajánlva, maradunk 
teljes tisztelettel 
Pohl E. és Fial 

giritatigi ftípgyar, vaiSntMe, -
malomépitésiet. turbinapyir 

Siombathely. 

Tulajdonos: P O H L S Á N D O R , 
• Fenne J6ntf-»nd lovalj*. 

Q © 0 Ö 0 0 0 0 0 0 0 0 © 

Meghívó. 
A Vönöczki Hitelszövetkezet 
1913. évi márcins hó 28-án 
délután t érakor a Hitelszö
vetkezet helyiségében —^— 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

elérhetetlen hatású -zeplök eltávolítására 
és nélkOlözhetetlei- szer arc és bérápo
lásra, mit számtalan elismerőlevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógy tárakban, Drogéri
ákban, Illatszer és fodrászüzletekben 80 
fillérért kapható. Szintúgy páratlan hatású 
női kézápolásra a Bergmann >Manera< 
liliomkrémje, mely tubusokban 70 fillérért 

mindenütt kapható. 

rendes közgyűlést 
tart, melyre a Hitelszövetkezet 
tagjai meghívatnak. 

Tárgysorozat: 

1. Igazgatósági és fel
ügyelő bizottsági tagok vá
lasztása. 

2. 1912. évi mérlegszámla 
előterjesztése. 

3. Indítványok. 

Vönöezk. 1913. március 
hó 15-én. 

KEDVEZMÉNY 
LAPUNK 

I^Fl^ETÖINEKl! 
BÉVABDT GYULA 

R Ó Z S I V 
ÉS ECTÉB ELBESZÉLÉSEI 

novella-kőtelet adott ki. A i 
nál több oldalra terjedő kötetben egy 
csomó igen sikerült elbeszélés van, me
lyekben ax iró megfigyelései, impressiói 
annyira figyelemreméltók, hogy bátran 
s a tegmelegebbeo ajánljak a kötetet 
kedvezményül lapunk olvasóinak,. , 

Mindenki, aki lapunkra előfizet, meg
kapja a művet, ha ezen igédjyét velünk 
küali s 40 fillér dijat hozzánk. beküldi. 

Gyümölcs, rózsa és 
akácfa eladás. 

Mugaslórzsu g y ü n i o l c s l á k 
alma, cseresznye 60 fill., körte 
80 fill., kiválóan szép magas-
törzsü rózsafák 1 K. Akác-

sorfák ezerenkint 200 K. 

Gróf Esterházy tiszttartóság 

Kemenesmagasi (Vasmegye.) 

Hornyolt cserép 
és géptégla 

kitűnő minőségű kapható 

özv. Tory Györgyné 
téglagyárában Czelláömölkön. 

Hornyolt cserép I. rendű 70 K. 

Tartósságért szavatolás. 
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Tisztaság — Egészség! 
Ha fájnak a lábai: 

menten gőzfürdőbe 

Ha fáj a dereka: 
menjen gőzfürdőbe. 

Ha éjjel dőzsöl : 
menjen gőzfürdőbe. 

Ha egészséges : 
menjen gőzfürdőbe, 

hogy ezt a kincset megóvja. 

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

fürdőt hölgyek használhatják. 

) 
) 
) 
) 
> 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
> 
> 
) 
> 

ELADÓ HÁZ. 
Egy újonnan épült 

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

Bővebb értesítés nye rhe tő 
a kiadóhivatalban. 

S 

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

lett fajtiszta egy és kétéves gazdag gyö-
kérzetü szokványminőiégü tásaltvá-
nyaimat a legjobb bor- és csemegefajok-
ban. KOzOttOk „Kreáca" Bánáti Rizling, 
a legkitűnőbbnek bizonyalt és rendkívül 
bőtermő borszóló és „Htucat Csaba
gyöngye" a legkorábban érd csemege
szóld. Ezenkívül Ripiria Portana és 
Rnpestris-Hoaticola sima és gyökeres 
alanyvesszök a legjutányosabb árak 
mellett. 

„Ertsébet ssilieltTánytelep" 
Tulajdonos: Schmidt Mátyás BOGÁK08 

(Torontálmegye.) 
irlefyaék tatrea és Mneeatv*. 

Hölgyek figyelmébe. 

Aki fess és kényelmes fűzőt óbajt, 
rendelje meg 

Győrött, Böbék Dánlelné 

M%yeházíutca ~Vni&a ŝlatf l 
mellfüzőkülönlege88égi műtermében. 
A legújabb francia reform vagy 
igan kényalnws halcsont nélküli 

fűzőt mérték után igen-jnti 
nyoa árban. Javítás és tisztítás szín 

tén elfogadtafik. 

Ugyanott utazónó felvétetik. 

J ~ hevesebb 

szor 
kevesebb 

amunha. 
szor • 
kevesebb, 
annntebSfl 

Szőlőbirtokosok 
különös figyelmébe! 

Ha FORHIN-nal permetet, Réz
kénporral perei és BAGOLLAL 
811 a szölömolyt: mert a 

F O R H Í M 
a sokszorta megjavított bordói keverék és számtalan kOszOoO- és elismerO-levél ta-

ousága szerint mindenütt a legnagyobb megelégedéssel használják. 

A V A l ? Í Í T \ T " n a l Q i n c s üledéke, vízbe dobva azonnal oldódik es biztossá 
JJ \JIXIJLli> pusztítja a peronoszperát; egy kész anyag, fSalkatrésze 

rézgá'.ic, tapadóképesséce oly nagy, hogy bármely harmatnál permetezhet vele; haaz-
na'.ata óriási munka- és pénzmeotakaritast jelent, mert az anyag teljesen kéaa ! 
ip*„n y i „ ~ l , „ _ i / „ „ „ l r használjanak saját érdekükben Kaliforniai lét, 
U y u a i o l c s k e r t é s z e K , ^ S S m S °\\™ védekezésre rovu-
eayvet minden kártékony rovar lekötésére, rtvarfogo eret az összes kártékony 
rovarok elfogására, Lauriaát a rovarok ellen nyári védekezésre. Lanríl Karboliaen-
mot a rovarok elleni téli védekezésre. Laaril oltöviaszt az oltványok nemesilésére, 
Icttneomint a zsenge virágok permetezésére, licotin QlliaiaktVeaatat faiskolák 
permetezésére, Topoaort mezei egerek pusztítására. Pampllt rovarok és darazsak 
elfogására. Tessék mindezen cikkekről kimeritó leírást és használati ntasitáat 

kérni, melyet ingyen és bérmentve küld az összes érdeklődőknek a 
istiliipermetezési anyaggyár 

B U D A P E S T , 71., Váci-ut 93, v. 

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

FORHIN 

Szalóky Zsigmond 
kőfaragó 

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

Hp^kkt^márTány-, gránit- és 
syenit sirköraktár. 8 

Kataszteri földméréshez szüksé
ges k ö 7 e k e t raktáron tartok. 

Epületmnnkát és mindennemű lavltásokat 
elíogadokés azokat jutányos áron készítem. 
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Egy díszes 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 díszes érc és fakoporsókat, 

koszorúkat és minden a temetkezéshez szükséges cjkkékefcW., 
Hullaszállitist 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 h. é. közönségének szíves jóindulatát kérve, 
vagyok mély tisztelettel 

Szalay Gynla asztalos, Czelldömölk, Sági-utca. 

Hirdetéseket jutányos 
áron felvesz a 

KIADÓHIVATAL. 

SZÖLŐOTLVÁNY 
szőlővesszők és kitűnő érmelléki 
hegyi borokról tessék azonnal 
egy levelezőlapon I N 6 T E N 
kérni a most megjelent legújabb 

nagy képes főárjegyzéket, 
mely bárkinek és azonnal meg
küldetik. A legnagyobb és a legjobb 
hírnek örvendő érmelléki szőlőolt-

l^ffányok és vesszőszaporitó telepek 
tulsjdonosai címe : 

Györgyevich és Lakatos 
szőlőnagybirtokosok — 

Székelyhíd, (Biharmegye). 

K L A P P E R F Ü L Ö P bútoráruháza 
Czelldömölkön (Gayer ház) 

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

kaphatók itt különféle 

-gyermekkocsik, vasutas 
kézitáskák, szőnyegek, [ 

rák,.bőröndök, utazókosarak, erszénĵ ek, kefeáruk, fésűk, hajdiszek, 
pipere és fodrászati cikkek, gyógyszappanok kicsinyben és nagyban. 

m Teljes szoba- és konyhaberendezések. 

i Nyomatot Dinkgreve Nándor villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Czelldömölk. 


