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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
iDinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön. 
|fde intézendOk a szellemi részt illető 

hirdetések és mindennemB pénziHetékek. 

Mozgalmas idők. 
azt hiltük, hogy _a keserűségek 

pohara csordultig megtelt mar; azt hit
tük, hogy a válságok mértéke elérte 
tetőpontját; azt hittük, hogy innen tul 
már nincs ut a viszonyok rosszabbo
dása felé és ami ezután következik, az 
már enyhülés, javulás lehel? ám még 
mindig sötét felhők kavarognak az úgy
nevezett Keleten s még mindig súlyos 
csapás fenyegeti kereskedelmi, gazda
sági életünket. 

Közgazdaságunk fontossága tán 
még sohasem emelkedett fölül minden 
más kérdésen, mint a legközelebbi múlt
ban és jelenleg is. 

Éreznünk kellett, hogy az ország
igazgatás, az irodalom és művészet, a 
művelődés és a közélet számtalan más 
ügyei mind háttérbe szorultak a nagy 
anyagi kérdés mellett: hogyan biztosit-
hatiuk tehát létföntartásunkat!? 

Közgazdaságunk tesped, iparunk és 

kereskedelmünk pang- a pénzszükség 
állbatatossaga béklyókba verte a vállal
kozási szellemet, tettre-erős segítséget 
hiába áhítozunk, csak panaszhangokat 
hallani itt is, ott is, mindenütt, ahol a 
serény munkának alkotásai rendes vi
szonyok között a nemzet és as egyesek 
gyarapodását és boldogulását kellene 
megalapozni és virágzásra emelni. 

De látjuk as európai helyzetet. 
Érezzük a közviszonyok súlyát, ám 
ugyanúgy érzik azt Európa, sói a többi 
világrész népei is. Mi különösebben lát
juk és tapasztaljuk szomszédaink okve-
tetlenkedését, amely birodalmunk igaz
gatását belekényszeríti a veszély elhárí
tásának nagy munkájába. Ka látva, e 
bölcs és okos munkáf mégis keh*, hogy 
megnyugodjunk és bizva-bizzunk I Ha
talmunk, erőnk tudatában félni semmi 
okunk. És okunk van diplomáciánk 
bölcs intézkedésébe vetni bizalmunkat. 
— Kétségenkivül igas, hogy ily körül

mények közölt a legkisebb sseUöcsko is 
tölgyeket tépő, épületeket dönthető or
kánná fajulhat. De amikor fekve őriz
zük közgazdaságunkat minden megráz
kódtatástól : akkor minden igyekezettel 
arra törekszünk, hogy a háborgások ör
vényein szerencsésen átlavirozva, a za
vartalan tevékenység biztsa kikötőjébe 
jBthaíaonk. - — ' — •» 

Meg vágyónk róla győződve, hogy 
mértékadó köreink tokozott lelkiismerv*. 
tőséggel mérlegelik elhatározásukat. A 
leggondosabban fogják ezután is meg
vizsgálni, hogy presztízsünk épségben
tartása, érdekeink megóvása minő ée 
mennyi áldozatot követel. Ham>k dip
lomáciánkban, hogy el fogja rólunk 
hárítani a súlyos csapásokat és fog 
jönni oly idd, amidőn közgazdaságunk 
kereke iámét a rendes vágásba kerül I 

_ W t hit Szentpéterváron. 
— Elbeszélés a cár birodalmából — 

Irta: Mílzer Béli. 
A hőmérő összehúzódó vékony, fényes 

higanyoszlopa 25 (okra ereszkedik le a fagy
pont -alá. Prüszkölve ügbtnek az igás szer
számmal felkantározott, bozontos szőrű maszka 
lovak a könnyű fiakkerok előtt a széles Tewsky 
Prospect ut pokoli lármájában. Prémes ban
dába temetkezett asztrakan kacsmás emberek 
jönnek-mennek ideges sietséggel a fagyasztó 
hidegben. Kényszert alkalmaz a téli jelmezbe 
öltözött természet törvénye legkisebb harco
sával. Ja1|j' élettelen bábuk, ngy robotolnak 

'• azok a. tarka, hullámzó, formátfán, nyüzsgő 
tömegek ott a simára borotvált márványos 
járdákon és uttesteken. Megható ez a kép, 
mely a küzdők 'csoportját tükrözi vissza hűen, 

- -megjuásrthatlanul. A paloták csillogó fénye, 
pompája mellett eltörpül a szegényebb nép
osztály itt-ott szégyenfolt gyanánt közbeékelt, 
düledező viskója, melyről az idők viszontag-

—sttgt~kflnyörte»aBül lemarták a tisztes külsőt. 
. Megalázkodva állnak repedezett falaikkal és 

füstöt okádó piszkos kéményeikkel ezek a 
formájukból kivetkőzött hajlékok a felfelé 

nyújtózkodó karcsú paloták lábainál. A villa 
mus lámpák fényét elnyelik a sötéten busla-„ 
kodó szennyes házak a csak as emeletek 
utcára néző ablaksorai villognak bel* hival
kodó szamaikkal a i ég feketeségébe. 

Szirénáktól harsogó autók eszeveszett 
pöfögéstől kisért száguldása riasztja sűrűn a 
kínos utcai lármát. Pánikszerű félelmet hord 
magával a modern jármO, hol megjelenik, 
mert ártatlan gummitalpa dacára némelykor 
friss meleg vérre vágyik. 

Sokban különbözik az orosz főváros 
egyéb országok fővárosaitól s az első szembe
szökő eltérés a végtelenségig maga-magához 
ragaszkejó.. örökös szhivságban nyilvánul meg, 
mély nem "tflr meg- kebelében hozzá, nem-
hivatüttlUal. Legjobban -érvényesül és előtérbe-, 
áll a francia nyelv. Hogy miért ? Ennek ma
gyarázata . eddigelé ismeretlen . . Talán 

'méltányolja a muszka, hogy majd minden 
főhercege és -hercege a forró vérű Parisban 
éli le arányifjuságát és kOl uiutganatikus há--
zasságot . . . S ezért vau az engedékenység, 
mely. a.kölcsönös megértés nyomán fakad? 

A Nicolajewski ut Szentpétervár rakodó-
pafTja\~A "vTzifnrg'afniH itt bíMiyoHtáaiaaHe a -
Néván. E folyó látja el a várost vizzel. Hold

világos éjszakákon az uszó jégtáblák fagyos 
csengéssel ütődnek egymásra. Messze •Ihai-
lataxik a recsegő zaj s a ssét sikítva nyargal 
végig a partokon. Az imbolygó hajók zárkái
ból votkitól megittasodott hajósok éneke tör 
elő, mint valami szabadságért sóhajtozó, szi
veitépő sirám . 

A havas Néva-part hal ászkunyhói iro
nikusan nézik végig a zajló jégárt. Hangos 
lármával hasítják fel a jégtörő bajok a köz
lekedés útját elzáró Összetorlódott és egybe
fagyott jégtömböket. Festői a táj, de nincs 
művészi kéz, mely a hideget kiállna és vá
szonra örökíthetné a zordonság e sivár, kiet
len képét. 

* TnT§E fifitán nánmnh r<i wd^a i l i iat 
nyarog az n i Favágók csoportja bandukol az 
erdőség felé. Erőteljes, edzett emberek az 
orosz nép e szabad fiai. Bagaria és kordován 
csizmákban gázolnak a hóban. Testűket a 
vegyes sziatt, jwglánon kivül prémes bunda 
•védi a hideg ellen. Derekukon piros övet vi
selnek. Fejűket kucsma fedi. Szikár, magas' 
termetű férfiak, többnyire meglett kornak 
esek az emberek, kik megelégedve az élet oly 
örömtelen'-munkát ,ijná.US. parancsával, már 
kevés földi, jólétet biztosító dubiózns érzés 
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Szemle. 
A sajtó nagyhatalom, amelyről mint 

ezideig, agy a jövőben is fognak szak
szerű értekezéseket irni. Nem régen a 
Soproni Napló cimü jeles napilapnak 
volt egy sajtópöre, amelyben a felelős 
szerkesztőt pénzbirságra Ítélték el, de 
a büntetést felfüggesztették. Ez a kü
lönben megföllebbezett ügy adta a ke
zébe a tollat Havas Jenő dr.-nak, a 
Soproni Napló főmunkatársának, hogy 
a sajtóról elmondjon egyet-uiást, ami 
most épen azért is aktuális, mert holmi 
sajtóorgánumok vármegyénk székváro
sában ugyancsak kihúzták egymás ellen 
a kardot. Minekünk magunknak is van 
saját véleményünk a sajtó föladatairól, 
ámde most olvassuk el másnak a föl
fogását, nézetéi; oly jeles, férfiúét, aki 
a sajtónak hivatalos képviselője. 

A jó vidéki közönség ízlését elta
lálni s amellett mindig a közérdek kí
vánalmait szem előtt tartani ugy, hogy 
a bírósággal össze ne ütközzék, nagyon 
nehéz dolog. Az áldatlan politikai har
cok közepette megtalálni azt a hangol, 
amely fáj az ellenfélnek, de mégsem 
személyeskedő, ostorozni a társadalom, 
hatóságok hibáit anélkül, hogy igazság
talanok ne legyünk, volna a sajtó leg
főbb hivatása. De hát itt a főnehézség, 
mert a legtöbb ember, ha a nyomatott 
betűhöz jut, nem tudja magát fékezni 
és rendesen olyant ír, amely a tisztes
séges gondolkodású emberekben vissza
tetszést szül. Ennek a következménye 
aztán, hogy a bíróságok napról-napra 
szigorúbb gyakorlatot követnek sajtó
ügyekben és ahol csak ' megtehetik, a 
sajtó munkása ellen fordítják a parag
rafusok élét. 

Én nem vagyok barátja annak, 
•'** • —i -fn.iiiii ' \ ..•ii.r'n I jfcá 

hogy a sajtó mérges tollal és szenzá
ciót hajhászó ferdítéssel irja cikkeit A 
sajtó hivatása a műveltség terjesztése, 
a szellemi fölemelkedettség előmozdítása, 
amelynek hivatásából kifolyólag kerülnie 
kell mindig azt a durva hangot, amely 
csak a békétlenség, az egymás ellen 
való törés szülője. Vannak egyetemes 
nagy eszmék, amelyek egyformán vilá
gítanak mindenkinek és amelyek eléré
sére minden tisztességes újságírónak 
csak n meggyőző érv és tisztességes 
emberi érzéséből fakadó meggyőződés 
irányíthatja tollát. A szenvedélyesség, a 
színészi pózolás és sz elvakultság lehel 
nemtelen fegyvere egy demagógnak, de 
egy újságíró, aki a modern élet és ha
ladás zászlóvivője, nem sülyedhet soha 
oda, hogy ily eszközökkel sikerre vigye 
eszméit vagy lapjának érdekeit. Habár 
különbözők is az eszközök, melyekkel 
a közös célokat elérni kívánják, azok 
sohasem lehetnek olyanok, amelyek egy 
müveit ember szemében megvetésre 
méltók. 

A sajtónak a legnjabbi időben a 
hatóságok részéről sok kellemetlenséget 
kell eltűrnie, mert minden igazságosan 
gondolkodó embernek el kell ismernie, 
hogy vannak vadhajtások, amelyek a 
nyomtatott betű hatalmával visszaélnek. 
Ott kell tehát kezdeni a javítást, ahol 
legnagyobb a baj. A tisztességes sajtó 
munkásai törekedjenek oda, hogy oly 
ember kezéből a tollat kivegyék, aki 
azzal visszaél, rdtrt akkor végre odaju
tunk, hogy oly lap. amely nem akar 
összeütközésbe jutni a bírósággal, jobb, 
ha nem hoz mást, mint apróhirdetése
ket és reklámokat 

Nagy hibának tartom azt is, hogy 
különösen egyes helyeken a közönség 
nem érdeklődik oly mértékben a helyi 

nAábátaat t luriBiT I 

sajtó iránt, mint aminőt, annak hiva
tását tekintve, ellehetne várni. Eleven, 
a közönség kívánságát megértő és ki
zárólagosan közérdeket szolgáló sajtót 
csak ott lehel teremteni, ahol a közön
ség érzi azt, hogy sajtóra szükség van. 
A közönségnek és a sajtónak szoros 
kapcsolatban kell lenni egymással és 
bátran kimerem mondani azt, hogy 
minden városnak olyan a sajtója, mint 
aminőt megérdemel . . . 

A sajtó hivatását minden eszköz
zel elő kell segíteni, mert senki sem 
vitathatja el, hogy az utolsó három év
tized hatalmas haladásának egyik leg
főbb tényezője a sajtó volt. Minden 
intézménynek megvannak a hibái, de 
ezen hibák miatt nem az intézményt 
kall támadni, hanem a meglevő hibákat 
kell a legmegfelelőbb eszközökkel ki
pusztítani. 

Czelldömölkön is szép hivatás vár a 
sajtóra, hisz fejlődni, haladni akarunk 
és bizonyo-, egyesek, egyesületek, in-
zetek, hatóságok hazafias és kulturális 
célt teljesítenek akkor, amidőn a tisz
tességes sajtó működését pártfogolják és 
elősegítik. 

Innen-onnan. Kapuvárott a mult héten 
Végb Antalt választották meg a község adó
ügyi jegyzőjének. Sopronudvard községéken 
rémületes tűzveszedelem volt 32 lakóház, 25 
melléképűlet, a gróf Niczky uradalmának ösz-
szes gazdasági épületei, óriási szarvasmarha
állomány, sertések, a lakosság udvarain levő 
eszközök, tűzifa stb. lettek a tüz martaléka. 
— A nagyváradi Agrár Takarékpénztár ma 
egy hete tartott közgyűlésén bankelnökévé 
megválasztották Lányi József címzetes püspö
köt, a trónörökös egykori magyar tanítóját 

közönyösségével vágják és döntögetik a szá
zados tölgyeket a pétervári erdőségekbea. 

Szentpétervár külvárosaiban a nyomor 
és bün lappang Az elnyomottak fcs szabad
ságért kétségbeesettek titkos negyedében las
san izzik az elégületlenség kiolthatatlan szik
rája, mely időnként lángra lobban, mielőtt 
csirájában e l f o j t h a t n á k . . . Mig a belváros
ban jó módban és gazdagságban úszók drága 
rabeleket érő prémjeikben livrés inasoktól 
kisértetve hagyják el földi boldogságuk kedves 
otthonát, hogy gyönyörködjenek az Alexandra 
srinbáz és az Opera színre kerülő legújabb 
darabjain, addig a titkos rendőrség emberei 

an i á l íaVerti iméeik-a kOzp'ztonii'n muciivá. I herceg uasttbe t egen. Ennél sok kai szomorúbb 
sát célzó törekvéseiket Munkájuk eredménye 
kéal rabláncra fűzött anarchisták, forradal
márok és velük együtt" ártatlanok kerülnek 
mámlMHili' ilxi r i i i lwr i i iMnilniuyiiha Kfllnn 
vonat szállítja a foglyokat a hómezőkön át 
szomorú helyre, hol a szabadság' helyett az 
abszolutizmus zsarnoki ereje az erőszakos 
halál' torkába kergeti őket Az áldozatok hat• 
rámavadotijái lelkében ott rejtőzik á bősszti-
szomj egy kínálkozó alkalomra lesve, mikor 
a kezűkbe ragadhatják a hatalmat és elve-
szetteikat utoljára megkönnyezve vívhatják ki 

Jubileumul Olt nemrég az orosz biroda
lom. Kivette ebből részét bőven Szentpéter
vár, mely az ünnepségek napján zászlóerdőt I 
öltött és idegenforgalma oly magasra emel
kedett, aminőt rég nem könyvellek el a sta
tisztikai hivatalok. A Romanovok 300 éves 
uralkodásának évfordulója fényes ünnepségek 
keretében folyt le. Az ünnep jellegéhez mér
ten, mégis megható volt az, mikor a cár téli 
palotája, a Carszkoje-Szelo legfényesebb ter
mében az orosz udvar előkelőségei és az ide
gen küldöttségek vették körül, akkor a palota 
egy félreeső, csendes szobájában halotthalvá
nyan"" feküdt áj(~yáOan"""a trónöröTcS,"".AieZnfl 

a cár ellen ir.tézett merénylet 

Három tzázadoi 
trónja^ Hosszú idrj TI e g y w t w i B t é j tgy 
uralkodóház-törtenetében; Ki j tudja; "tBéddig" 
tart még a Romanovok dicsősége ? És ki 
jósolja meg, ha majd egykoron az elnyomott 
orosz nép a zsarnokság járma alul felszaba
dul, minő államforma fog majd tért hóditahf 
a hatalmas birodalomban? . . . Mély igazsá
gok mysteriumait rejtegethetik e kérdések a 
jövő századok számára. Most mindennél tisz 

kivések, zendülések és soha meg nem szűnő 
felekezeti villongások. Időnként államférfiakat 
és a cár bizalmas embereit tépik ízét a for
radalmárok halálthozó gyilkos bombái . . . 
Hogy milyen elemből kerülnek ki a forradal
márok, nehéz megállapítani ma már, mert 
élve nem kerülnek a titkosrendőrség kezei 
közé. Veszély esetén ártalmatlanná teszik Ön
magukat és minden nyomra vezető gyanút 
ügyesen, észrevétlenül eltüntetnek. 

Nemrég Moszkva egyik legforgalmasabb 
helyén, a Dmitrovka utcában fényes nappal 
egy. í»sle ie3 ház. létberepfllt A vizsgálattat 
megbízott halóság" egy egész bómbatyárat 
frdn.UK i&mr rorohulmm ieri«Selyén. Az 
házat a forradalmárok bírták bérbe s a vesze
delem idején néhányan tartózkodtak az fpii-
letben,"akiket felismerhetetlen daraTxikra sza 
Sjajttaj' » hnmh.-.T.Hnifnif MneafcM!, a (orra-

a szabadság megkívántató elveinek te l jesü lése^ tábban beszélnek a napirenden levő .összees-

dalmárok lőfészke. Onuét irányul szét a legtöbb 
összeesküvés Oroszország területére. 

A kíváncsi idegen, ha rokonszenvet érez.. 
a szlávok iránf, ugy van értelme a liuzaaio-
sabb ideig való ottlétnek, mig ellenesetbe 
nem kellemes szórakozás belemélyedni Szent
pétervár titkaiba . - . 

http://frdn.UK
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H I B B K, 
Dj közigazgatási gyakornok. Krenner 

István dr.-nak, a helybeli szolgahiróság Ib. 
szolgabirájának megválasztása és elhelyezte-
tése folytan megüresedett állásába a főispán 
Mez.i.hraczky Lajos közig, gyakornokot és tb. 
szolgabírót nevezte ki. Az aj tb. szolgabíró 
folyó hó 1-éa foglalta el itteni hivatalát. 

BJegyzés. Ma tartja eljegyzését Flech-
ner József pápai szövőgy ári tisztviselő, a pápai 
ifjúság rokonszenves tagja, Tpry Leopoldina 
urleánnyal, néhai id. Tory György szeretetre
méltó kedves leányával Czelldömölkön. A 
tiszta vonzalmon alapuló és szövendő frigy
hez mi is Őszintén gratulálunk. 

Ax Erzsébet-nőegylet jótékonysága. 
A húsvét ünnepi Erzsébet-aőegyLü művész -
estély tiszta jővödelméböl as egylet 110 K-t 
osztott szét a város szegényei között. Ebben 
á jótékonyságban szegényeink valláskülönb
ség nélkül részesültek. 

A helybeli ü r . cong. hitközség üa-
•apa. A cielldömölki Ur. oongr. hitközség 
kebelében fenálló Chewra Kaanoha mult hó 
30-án ünnepelte alakulásának 40-ik évfordu
lóját, mely alkalomból gyászistentisztelettel 
kapcsolatos jubiláris közgyűlést tartott, melyen 
az egyesület, illetőleg a hitközség alapitóinak 
arcképleleplezési aktusa is foganatosíttatott 
Az ünnepély külső fényének emelése, céljából 
M ünnepi szónoklatot dr. Horovitz József 
szombathelyi főrabbi tartotta, ki könnyekig 
megindító beszédben méltatta a Szentegylet 
nemes hivatását, összetartásra, emberszere
tetre buzdítva a híveket és Isten áldását 
k é m a* aapaOIi* további átfsaes működé
sére. Az ünneplő közönség a templomból as 
ex/SS alkalomra a szertartási és Ossza* kegy. 
szerekkel dakarált tanácsterembe vonult, ahol 
IV tagot avattak föl a Szentegylet tagjaivá, 
mely fölvétel 710 korona tagfelvételi dijat 
eredményezett. A gyűlés folyamán Scheiber 
Mór chewra elnök következő adományokat 
jelentette be: Dr. Rosenberg- Gyula orszaggy. 
képviselőtől 100 K, Kis J. Jenő budapesti 
vállalkozó mérnöktől 100 K, dr. Kovács Jó
zsef Adria tengerhajózási rt. igazgatótól 50 
K és Scheiber Endre tőz=detanácsostól 50 K. 
Meleg hangú levélben gratuláltak dr. Pick 
Ernő ügyvéd és Fischer Lipót az egyesület 
egykori pénztárosa. Ezt követte az elhunyt 
alapítók Rosenberg Henrik, nemesdOmölki 
PiSk Zsigmond, Scheiber Bernát, dr. Fremid 
Benedek, valamint a még életben levő Kis 
Dávid diszelnök arcképleleplezési ünnepélye, 
kiknek érdemeit dr. Dentsch Samu hitközségi 

= * - . - elnök méllafta. Jorraás. beszed kíséretében. .— 
As "emlékeze tes ' ünnepélyt Gatarftros Bétsr 
vendéglőjében tartott -150 terítékű Chewra-

-lakoma zárta be, melyen kisebb-nagyobb 
adományokból 353 korona folyt be s amely 

A „CzeUdömölki Sport Egyesölet" 
m e g a l a k u l á s . As ifjú egyeselet az elmúlt 
vasárnap tartotta a városháza tanácstermében | 
alakuló gyűlését, amely dr. Ptetnits Ferenc | 
elnöklete alatt kimondta az egyesület mega
lakulását. As előkészítő bizottság az alapaza-
bályotat a mai közgyűlés elé terjeszti. Ugyan
csak a mai közgyűlés választja meg az 
egyesület tisztikarát, miért is ez uton is 
leikéri az előkészítő bizzttság az Egyesületbe' 
eddig beiratkozott tagokat, valamint minda
zokat, akik a sport iránt érdeklödnek és az 
egyesületbe belépni óhajtanak, hogy a ma 
délután 3 órakor a városháza tanácstermében 
megtartandó közgyűlésen megjelenni szíves
kedjenek. 

A Korona-szálló uj köntösben. Lapunk
ban megemlékeztünk már arról, hogy a Ko
rona-szállót Domokos Ignác volt tapolcssi 
vendéglős veszi át. Az uj bérlő folyó hó 1-én 
tényleg keselésbe vette a szállót és első 
gondja árra irányult, hogy annak régi, kopott 
öltönyét lehozza és uj köntösbe Öltöztesse. 
As átalakítási és tatarozási munkák most 
javában folynak és pedig egyelőre belülről 
dolgoznak a kőművesek, festők és villanyos
szerelők, azután pedig a szálló külső, ósdi 
képét fogják megfiatalítani Domokos, az uj 
bérlő, ugy látszik, a vendéglőipar amaz uj 
generációjából való már, aki nagy súlyt he
lyez a kényes ízlésű vendégek igényeinek ki 
elégítésére és nemcsak arra törekszik, hogy 
a helyiségek modernek, kényelemteljesek le
gyenek, de arra is, hogy pincéjét mintaborok 
töltsék n m e konyhájából, illata? és olcsó 
ételek kerüljenek az asztalra. A szálló ünne
pélyes megnyitását a tatarozási munkálatok 
befejezése után tartja meg as uj vendéglős 
és pedig abban az időben, midőn a kertet is 
rendbehozva, a terebélyes, lombos fák ágain 
az éneklő madársereg hirdeti a felmelegedett 
verőfényes tavaszt. 

A Tant fizet. A mult évben megem
lékeztünk arról, hogy Németh József, Jutásról 
kisegítésképpen ide kirendelt mozdonyvezetőt 
egy mozdony a íütőház előtt elütötte és 
halálra gázolta. Németh József özvegye fér
jének halála után dr. Vajda Manó ügyvéd 
utján kártérítési port indított a máv. ellen. A 
szombathelyi törvényszék évi 1200 korona 
járadékot ítélt as özvegynek, de a vasút az 
ítéletet megtelebbezte. A győri ítélőtábla most 
tárgyalta az ügyet és a törvényszék ítéletét 
jogerősen jóváhagyta. 

A hatóság flsy*h)»éee. Az apátsági 
templom mellett állandóan egy deszkabódé 
áll, melynek rendeltetése az volna, hogy benne 
az érkező búcsúsok különböző kegyszereket 
vásátplianak. Az, .utcai alsóbbrendű nép azon
ban íelréhelyn'ek tekriS', mély '"mögött- -külö
nösen az esti homályban, néhány percre meg-
huzza magát. Minthogy a bódé és környéke 
nem állhat" állandó "félflgy|let alatt, helyesen 

cigaftviane, láeo ég tohb arellemns frikösiöntő. 0 , . j T T o m 

mellett zajlott le. . 
Vála-ztmányi ülés . A polgári olvasó

kör választmánya ma délután 6 órakor saját 
korhelyiséjében Ülést tart. 

Uj égyesülelT"A"~vSs?ro9mtsker-r7 karh.-
ifjusáu egyesületet alakított és alapszabályait 
a belügyminiszter jóváhagyta. 

B a A J a B S a hatóság, ha azt küzegészség-
ügyi-szempontból is onnan eltávolitatná. 

~ GézáT Esperes-látogatás. Pálinkás Géza, & 
kemenesaljai kerület esperesé, tegnap•. meglá
togatta a helybeli kath. fin- és leny iskolát; 
mmdenJlU,megej^edését fejezte ki. ^ 

Helybeli előfizetőink példányaihoz á 
Képes Hét lencsepálvázata van mellékelvé. 

1*- szám 

FelAJiUstéaek. A helybeli vasúti atus-
donytülök által rendezett és a Grifí szálló 
nagytermében lezajlott táncmulatság alkalmá
ból a közölteken kívül még az alábbi felül-
fizetések történlek: Horváth István 0 korona, 
özvegyi BéIa,Szelestey N. 4—4 K. Guttmann 
Adolf 3 K. Diokgreve Nándor 8 K. 

A lsnosessemek különféle nagysága 
folytán azt a lencsefajtát, amellyel a Képes 
Hét 3000 K-ás lencse-pályázatán a legnagyobb 
siker kilátásával bárki is résztvehet, a Képes 
Hét e heti számában lerajzolva találja as 
olvasó. 

Meslepts az apósát Varga Lásztóné, 
Pénzes Rozália helybeli rakó*, behatolt apó
sának, Varga Antalnak a lakásába s a ládából 
sok ruhaneműt ellopott. Ezért feljelentés téte
tett ellene as ügyészségen. 

Fiu SZ apja ellen. Az elkoresosult és 
erkölcsi BwnvajiilejB alul maradt, rossz neve
lésben felnőU gyermekek élő mmtafcén* lett 
ifj. Sflle Péter magyargenoi lakos, aki azzal 
akarja meghálálni a neki életei adó és, felne
velő szüleinek a reá pazarolt jótéteméayeket, 
hogy most ellenük lámád és atyját agyonve
réssel fenyíti meg. Ha mát valaki annyira 
profán nézeteket vall, hogy as etjgteadfl túl
világi életben, s az Isten előtt való leszámo
lásban, az emberi törvényeket okvetlen res
pektálnia kellene, melyek megnyilvánulása 
nem marad el s momentán bűnhődni kell 
annak, aki kezét szüleire emeli. Ifja Süle 
Péter életveszélyes fenyegetéseimén a helybeli 
járásbíróság elé kerül. 

Blogott k é m ? Tegnap délben kerék
páros csendőrség vágtatott as újtelep** át a 
n n á r " ! " 1 " b«M|*ba. v.i.,1,1 i i . n u n . 
ugyanis, hogy egy gyanús idegen a p<l|S**«t 
mentén j á r és iratok vannak nála. Csend
őreinknek sikerült is az idegent elfogni 4a 
bekísérni a szolgabírósághoz, nagyszáma kí
váncsi tömeg által kisérve. As illető nem tu
dott magyarul s igy kihallgatni nem lehetett 
Egyelőre tehát, mig nacionáléjára és kilétére 
bővebb adatok birtokába jut a hatóság, fogva 
marad. A nála talált három darab okmány 
szerint Bassi Fernandóoak hívják, 21 éves 
újságíró, mantuai, olaszországi illetőségű és 
turistának vallja magát 

A legeltetés • a t k s s d é a o . Id* a tova 
a jószágot kihajtják a legelőre. De csak arra 
a laselőra lehet a ióezáaoí kihajtani, emeltet 
gondoztak. Mielőtt alak ki nem lombosodtak, 
a jószágot a legelőre kihajtani nem szabad. 
A* a község, amely legelőjét gondozás nélkül 
hagyja, nagy mulasztást követ el. Meg kell 
járatni a legelőt fogas boronával. Meg kell 
tisztítani és pedig a közerő kirendelésével, 
minden nem oda való növénytől, a savanya 
füvektől, a lósóskától, a szerb tövistől, a 
kutyatejtől. Aztán érett és porrá törött trá
gyával javitanr kelI a legelőt. Dj abban t ö b b . ' 
község mütrágyáklml is igyekezett a közlege
löt javítani és nehogy azt higyjük, 1íogy ez a 
község a közvagyont prédálta. Ellenkezőleg? 
Ez a község a közvagyont gyarapította.Méltó 
minden dicséretre,, mert •ez azt bizonyítja, 

TiögyHrközség tudatában vau annak; .hogy 
a közlegelő közkincs. A földöldmivelésOgyi 
miniszter a községeket a legelőjavitásban 
készseggel ingyenes szaktanácsadással és anyagi 
se^í lsegpr" támogatja: - firt-hr jó a - községi-
elöljáróságoknak tudni. '-~— 
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Szemle. 
A sajtó nagyhatalom, amelyről mint 

ezideig, ugy a jövőben is fognak szak
szerű értekezéseket irni. Nem régen a 
Soproni Napló cimü jeles napilapnak 
volt egy sajtópöre, amelyben a felelős 
szerkesztőt pénzbírságra ítélték el, de 
a büntetést felfüggesztették. Ez a kü
lönben megfellebbezett ügy adta a ke
zébe a tollat Havas Jenő dr.-nak, a 
Soproni Napló* főmunkatársának, hogy 
a sajtóról elmondjon egyet-mást, ami 
most épen azért is aktuális, mert holmi 
sajtóorgánumok vármegyénk székváro
sában ugyancsak kihozták egymás ellen 
a kardot. Minekünk magunknak is van 
saját véleményünk a sajtó föladatairól, 
ámde most olvassuk el másnak a föl
fogását, nézetéi; oly jeles férfinél, aki 
a sajtónak hivatalos képviselője. 

A jó vidéki közönség ízlését elta
lálni 8 amellett mindig a közérdek kí
vánalmait-szem előtt tartani ugy, hogy 
a bírósággal össze ne ütközzék, nagyon 
nehéz dolog. Az áldatlan politikai har
cok közepette megtalálni azt a hangot, 
amely fáj az ellenfélnek, de mégsem 
személyeskedő, ostorozni a társadalom, 
hatóságok hibáit anélkül, hogy igazság
talanok ne legyünk, volna a sajtó leg
főbb hivatása. De hát itt a főnehézség, 
mert a legtöbb ember, ba a nyomatott 
betűhöz jut, nem tndja magát fékezni 
és rendesen olyant ír, amely a tisztes
séges gondolkodású emberekben vissza
tetszést szül. Ennek a következménye 
aztán, hogy a bíróságok napról-napra 
szigorúbb gyakorlatot követnek sajtó
ügyekben és ahol csak megtehetik, a 
sajtó munkása ellen fordítják a parag
rafusok élét. 

Én nem vagyok barátja annak, 

K E M E N E S A L J A 

hogy a sajtó mérges tollal és szenzá
ciót hajhászó ferdítéssel irja cikkeit A 
sajtó hivatása a műveltség terjesztése, 
a szellemi fölemelkedettség előmozdítása, 
amelynek hivatásából kifolyólag kerülnie 
kell mindig azt a durva hangot, amely 
csak a békétlenség, az egymás ellen 
való törés szülője. Vaunak egyetemes 
nagy eszmék, amelyek egyformán vilá
gítanak mindenkinek és ^melyek eléré
sére minden tisztességes újságírónak 
csak a meggyőző érv és tisztességes 
emberi érzéséből fakadó meggyőződés 
irányithatja tollát. A szenvedélyesség, a 
színészi pózolás és az elvakultság lehet 
nemtelen fegyvere egy demagógnak, de 
egy újságíró, aki a modern élet és ha
ladás zászlóvivője, nem sülyedhet soha 
oda, hogy ily eszközökkel sikerre vigye 
•színéit vagy lapjának érdekeit. Habár 
különbözők is az eszközök, melyekkel 
a közös célokat elérni kívánják, azok 
sohasem lehetnek olyauok, amelyek egy 
müveit ember szemében megvetésre 
méltók. 

A sajtónak a legujabbi időben a 
halóságok részéről sok kellemetlenséget 
kell eltűrnie, mert minden igazságosan 
gondolkodó embernek el kell ismernie, 
hogy vannak vadhajtások, amelyek a 
nyomtatott betű hatalmával visszaélnek. 
Ott kell tehát kezdeni a javítási, ahol 
legnagyobb a baj. A tisztességes sajtó 
munkásai törekedjenek odl, hogy oly 
ember kezéből a tollat kivegyék, aki 
azzal visszaél, rrftrt- akkor végre odaju
tunk, hogy oly lap, amely nem akar 
összettkózésbe jutni a bírósággal, jobb, 
ha nem hoz mást, mint apróhirdetése
ket és reklámokat. 

Nagy hibának tartom azt is, hogy 
különösen egyes helyeken a közönség 
nem érdeklődik oly mértékben a helyi 

14. s z á m . 

kozönbösségével vágják és döntögetik a szá
zados tölgyeket a pétervári erdőségekben. 

Szentpétervár külvárosaiban a nyomor 
és bQn lappang. Az elnyomottak es szabad
ságért kétségbeesettek titkos negyedében las
san izzik az elégOletlenség kiolthatatlan szik
rája, mely időnként lángra lobban, mielőtt 
csirájában elfojthatnák . . . Mig a belváros
ban jó módban és gazdagságban úszók drága 
rabeleket érő prémjeikben livrés inasoktól 
kisértetve hagyják el földi boldogságuk kedves 
otthonát, hogy gyönyörködjenek az Alexandra 
színház és az Onera színre kerülő legújabb 

-darabjain,--addig a üikos reiulűríeg ímbergi 
razziát tnrtvti irftéVrk á közbiztonság megóvá
sát célzó törekvéseiket. Munkájuk eredménye
ként rabláncra főzött anarchisták, forradal-

- t^ntWjáMnjl a—Vtnfrfikrin ál MMtf 
azomoro helyre, hol a szabadság helyett az 
abszolutizuus zsarnoki- ereje az erőszakos 

'halál !orkába_kerge.tj.(SkeL Az áldozatokhát-
ramaradotljái lelkében ott rejtőzik a bosszu-
azomj egy kínálkozó alkalomra lesve, mikor 
a kezekbe ragadhatják a hatalmat és elve
szetleiket uioljara megkönnyezve vívhatják ki 
a "zabadság megkívántató elveinek teljesülését 

Jubileumai ült nemrég az orosz biroda
lom. Kivette ebből részéi bőven Szentpéter
vár, mely az ünnepségek napján zászlóerdőt 
öltött és idegenforgalma oly magasra emel
kedett, aminőt rég nem könyveltek el a sta
tisztikai hivatalok. A Romanovok 300 éves 
uralkodásának évfordulója fényes ünnepségek 
keretében folyt le. Az ünnep jellegéhez mér
ten, mégis megható voli az, mikor a cár téli 
palotája, a Carszkoje-Szelo legfényesebb ter
mében az orosz udvar előkelőségei és az ide
gen küldöttségek vették körül, akkor a palota 
egy félreeső, csendes szobájában halotthalvá
nyan feküdt ágyában * , tcónöröKsp-AJezis 
herceg nagy betegen. Kunéi sokkal szomorubV 
a cár ellen ir.tézett merénylet . . . 

Három századon át áll a Romanovok 

meddig 
tart még a Romanovok dicsősége ? És ki 
jósolja meg, ha majd egykoron az elnyomott 
orosz nép a zsarnokság járma alul felszaba
dul, minő állam fonna fóg majd tért hódítani 
a hatalmas birodalomban ? . . . Mély igazsá
gok mysteriumait. rejtegethetik e kérdések a 
jövő századok számára. Most mindennél tisz
tábban beszélnek a napirenden levő összees-

sajtó iránt, mint aminőt, annak hiva
tását tekintve, ellehetne várni. Eleven, 
a közönség kívánságát megértő és ki
zárólagosan közérdeket szolgáló sajtót 
csak ott lehet teremteni, ahol a közön
ség érzi azt, hogy sajtóra szükség van. 
A közönségnek és a sajtónak szoros 
kapcsolatban kell lenni egymással és 
bátran kimerem mondani azt, hogy 
minden városnak olyan a sajtója, mint 
aminőt megérdemel . . . 

A sajtó hivatását minden eszköz
zel elő kell segíteni, mert senki sem 
vitathatja el, hogy az utolsó három év
tized hatalmas haladásának egyik leg
főbb tényezője a sajtó volt. Minden 
intézménynek megvannak a . hibái, de 
ezen hibák miatt nem az intézményt 
kell támadni, hanem a meglevő hibákat 
kell a -legmegfelelőbb eszközökkel ki
pusztítani. 

Czelldömölkön is szép hivatás vár a 
sajtóra, hisz fejlődni, haladni akarunk 
és bizonyos, egyesek, egyesületek, in-
zatek, hatóságok hazafias és kulturális 
célt teljesítenek akkor, amidón a tisz
tességes sajtó működését pártfogolják és 
elősegítik. 

Innen-onnan. Kapuvárait a mait héten 
Végh Antalt választották meg a község adó
ügyi jegyzőjének. Sopronudvard községében 
rémületes tüzveszedelem volt. 32 lakóház, 25 
melléképület, a gróf Niczky uradalmának ösz-
szes gazdasági épületei, óriási szarvasmarha
állomány, sertések, a lakosság udvarain levő 
eszközök, tűzifa stb. lettek a tüz martaléka. 
— A nagyváradi Agrár Takarékpénztár ma 
egy hete tartott közgyűlésen bankelnökéré 
megválasztották Lányi József címzetes püspö
köt, a trónörökös egykori magyar tanítóját 

kivések, zendülések és soha meg nem szűnő 
felekezeti villongások. Időnként államférfiakat 
és a cár bizalmas embereit tépik pzét a for
radalmárok halálthozó gyilkos bombái . . . 
Hogy milyen elemből kerülnek ki a forradal
márok, nehéz megállapítani ma már, mert 
élve nem kerülnek a titkosrendőrség kezei 
közé. Veszély esetén ártalmatlanná teszik Ön
magukat és minden nyomra vezető gyanút 
ügyesen, észrevétlenül eltüntetnek. 

Nemrég Moszkva egyik legforgalmasabb 
helyén, a Dmitrovka utcában fényes nappal 
egy emeletes J iáz légberyjüjl A vizsgalattal 
megbízott., hatóság, egy egész .bombátyárat- -
fedezett lel a romhalmaz színhelyén: Az e g é s z " — -
házat a forradalmárok bírták bérbe s a vesze
delem idején néhányan tartózkodtak az 'épü-

Jetbell, aklkelfeJiauiet hetetlen darabokra szag 

dalmárok lőfészke. Unnét irány ul Sül I IttglUblr-
összeesküvés Oroszország területére. .-. 

A kíváncsi idegen, ha rokonszenvet érez 
a szlávok iránt, agy van értelme a huzamé- ' 
sabb ideig való ottlétnek, mig ellenesetben 
nem kellemes szórakozás belemélyedni Szent
pétervár titkaiba . . . 
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H Í R E K , 
D» közigazgatási gyakornok. Krenner 

István dr.-tiak, a helybeli szolgabiróság tb. 
szolgabirájának megválasztása és elhelyezte-
tése folytan megüresedett állásába a főispán 
Meíi.hraczky Lajos közig, gyakornokot és tb. 
szolgabíró' nevezte ki. Az aj tb. szolgabíró 
folyó hó 1-én foglalta el itteni hivatalát. 

Er)egyiÓS. Ma tartja eljegyzését Flech-
ner József pápai szövőgyári tisztviselő, a pápai 
ifjúság rokonszenves tagja, Tory Leopoldina 
urleánnyal, néhai id. Tory György szeretetre
méltó kedves leányával CzeUdömölkön. A 
tiszta vonzalmon alapuló és szövendő frigy
hez mi is Őszintén gratulálcnk. 

Az Erzsébet-oőegylet jótékonysága. 
A húsvét Onnepi Erzsébet-nőegykti művész-
estély tiszta jövődeJméböl aa egylet 110 K-t 
osztott szét a Táros szegényei között. Ebben 
a jótékonyságban szegényeink valláskülönb
ség nélkül részesültek. 

A helybeli Izr. cong. hitközség ün
nepe. A cielldümölki izr. congr. hitközség 
kebelében fonállá Chewra Kadischa moh hó 
30-án ünnepelte alakulásának 40-ik évfordu
lóját, mely alkalomból gyászistentisztelettel 
kapcsolatos jubiláris közgyűlést tartott, melyen 
az egyesület, illetőleg a hitközség alapítóinak 
arcképteleplezési aktusa is foganatosíttatott 
Az ünnepély külső fényének emelése céljából 
az ünnepi szónoklatot dr. Horovitz József 
szombathelyi főrabbi tartotta, ki könnyekig 
megindító beszédben méltatta a Szentegylet 
nemes hivatását, összetartásra, emberszere
tetre buzdítva a híveket és Isten áldását 

' kéama aa neatafllai további áldásos mákodé-
sere. Az Onneplő közönség a templomból az 
ezao alkalomra a szertartási és összes kegy* 
présekkel dekorált tanácsterembe vonult, ahol 
11 tagot avattak föl a Szentegylet tagjaivá, 
mely fölvétel 710 korona tagfölvételi dijai 
eredményezett. A gyűlés folyamán Scheiber 
Móji i l m m a »jfc*k fceVsatkez»-^dományokat 
jelentette be: Dr. Rosenberg Gyula országgy. 
képviselőtől 100 K, Kis J. Jenő budapesti 
vállalkozó mérnöktől 100 K, dr. Korács Jó
zsef Adria tengerhajózási r t igazgatótól 50 
K és Scheiber Endre tözsdetanácsostól 50 K. 
Meleg hangú levélben gratuláltak dr. Pick 
Ernő ügyvéd és Fischer Lipót az egyesület 
egykori pénztárosa. Ezt követte az elhunyt 
alapítók Rosenberg Henrik, nemesdömOlki 
Piet Zsigmond, Scheiber Bernát, dr. Freoad 
Benedek, valamint a még életben levő Kis 
Dávid diszelnök arcképleleplezési ünnepélye, 
kiknek érdemeit dr. Deutsch Samu hitközségi 
elnök méltatta formás beszéd kíséretében. — 
As emlékezetes ünnepélyt -Galambos. Béla 

A „Czelldömölki Sport Egyesület" I felűMiistaaek A helyben vaaoti aaoz-
megalakulása. Az ifja egyesület az elmúlt I donymtók állal rendezett éa a Grifl-tualló 
vasárnap tartotta a városháza tanácstermében I nagytermében' lezajlott táncmulatság alkalma-
alakuló gyűlését, amely dr. Pletnits Ferenc ' ból a közölteken kivül még az alábbi felül-

""vendéglŐjéBén tartott Ib'O TenWkt t~t f tewrepe |< g ^-fer" a t r homályban,oéhárry peroremeg-
lakoma zárta be, melyen. kisebb-nagyobb 
adományokból 353 korona folyt be s amely 

-a-hajnalr órákig a -legderültebb. hangulatban, elekednek -a- .hatóság. 
Z5^S8HBiapíánc--ete-cobb szellemes felköszöntő. 

elnöklete alatt kimondta az egyesület mega
lakulását. Az előkészítő bizottság az alapsza
bályokat a mai közgyűlés elé terjeszti. Ugyan
csak a mai közgyűlés választja meg az 
egyesület tisztikarát, miért is ez uton is 
felkéri az előkészítő bizzttság az Egyesületbe 
eddig beiratkozott tagokat, valamint minda
zokat, akik a sport iránt érdeklődnek és az 
egyesületbe belépni óhajtanak, hogy a ma 
délután 3 órakor a városháza tanácstermében 
megtartandó közgyűlésen megjelenni szíves
kedjenek. 

A Korona-szálló aj köntösben. Lapunk
ban megemlékeztünk már arról, hogy a Ko
rona-szállót Domokos Ignác volt tapolczai 
vendéglős veszi át. Az uj bérlő folyó hó 1-én 
tényleg kezelésbe vette a szállót és első 
gondja arra irányalt, hogy annak régi, kopott 
öltönyét lehúzza és uj köntösbe öltöztesse. 
Az átalakítási és tatarozási munkák most 
javában folynak éa pedig egyeifc* belülről 
dolgoznak a kőművesek, festők éa villanyos
szerelők, azután pedig a szálló külső, ósdi 
képét fogják megfiatalítani Domokos, az. uj 
bérlő, agy látszik, a vendéglőipar amaz aj 
generációjából való már, aki nagy súlyt he
lyez a. kényes isiért vendégek igényeinek k i 
elégítésére és nemcsak arra törekszik, hogy 
a helyiségek modemek, kényelemteljesek le
gyenek, de arra is, hogy pincéjét mintaborok 
töltsék meg s konyhájából iztetas éa olcsó 
ételek kerüljenek az asztalra. A szálló ünne
pélyes megnyitását a tatarozási munkálatok 
befejezése után tartja meg aa uj vendéglős 
és pedig abban az időben, midin a kertét is 
rendbehozva, a terebélyes, lombos fák ágain 
az éneklő madársereg hirdeti a felmelegedett 
verőfényes tavaszt 

A T a n t fizet A múlt évben megem
lékeztünk arról, hogy Németh József, Jutásról 
kisegítésképpen ide kirendelt mozdonyvezetőt 
egy mozdony a fűtőház előtt elütötte és 
halálra gázolta. Németh József özvegye fér
jének halála után dr. Vajda Manó ügyvéd 
utján kártérítési port indított a máv. ellen. A 
szombathelyi törvényszék évi 1200 korona 
járadékot ítélt az özvegynek, de a vasút aa 
Ítéletet megfelebbezte. A győri ítélőtábla most 
tárgyalta az ügyet és a törvényszék ítéletét 
jogerősen jóváhagyta. 

A ha tósá l ügy elmébe. Az apátsági 
templom mellett állandóan egy deszkabódé 
áll, melynek, rendeltetése az volna,hogy benne 
az érkező búcsúsok különböző kegyszereket 
vásároljanak. Az utcai alsóbbrendű nép azon-

huzza magát. Minthogy a bódé és környéke 
nem állhat állandó felügyelet alatt, helyesen 

ha azt 

mellett zajúin raj 
Választmányi ülés. A polgári olvasó

kör választmánya ma délután 6 órakor saját 
4törheIyiságéhOT:mésitart;_: 5 S 2 Í Í * S ' 

üj egyesület. A vásárosmiskei r. kath. 
ifjusá: egyesületet alakított és alapszabályait 
a belügyminiszter jóváhagyta. 

Esperes-látogatás. Pálinkás Géza, a 
kemenesaljai kerület esperese, tegnap meglá
togatta a helybeli kath. fin- és len> iskolát ; 
mindianütt-jaegelégedését fejezte Jkl_. ^ 

Helybeli előfizetőink példányaihoz a 
Képes Hét lencsepályázata van mellékelve. 

fizetések történtek: Horváth István S korona, 
özvegyi Béla,Szelestey N. 4—t K. Galbnann 
Adolf 3 K. Dinkgreve Nándor 2 K. 

A lSDOSetaemek különféle nagysága 
folytán azt a lencsefajtát, amellyel a Képes 
Hét 3000 K-áa lenese-pályázatán a legnagyobb 
siker kilátásával bárki is résztvehet, a Képes 
Hét e heti számiban lerajzolva találja az 
olvasó. • . 

MeflUpta U apósát Varga Lászloné, 
Pénzes Rozália helybeli lakói, behatolt apó
sának, Varga Antalnak a lakásába a a ládából 
sok ruhaneműt ellopott. Ezért feljelentés téte
tett ellene aa ügyészségen. 

Fin az apja ellen. Az elkorcsosult és 
erkölcsi Btiniomrtga. alul tnaraiU, rossz neve
lésben felnőtt gyermekek élő mintaképe fett 
ifj. SOle Péter magyargenoi lakos, aki azzal 
akarja meghálálni a neki életet adó és felne
velő szüleinek a reá pazarolt jótéteményeket, 
hogy most ellenük támad ós atyját agyonye-
réssel fenyíti meg. Ha már Vffeki maiyira 
profán nézeteket vall, hogy aa eljflteadfl túl
világi életben, s aa Isten előtt való leszámo
lásban, az omtMtri törvényeket okvetlen res
pektálnia kellene, melyek megnyilvánulása 
nem marad el a asemenláa bünhődai kell 
annak, aki kezét szüleire emeli. Ifjú Süle 
Péter életveszélyes fenyegetéseimén a helybeli 
járásbíróság elé kerül. 

• M i a t t kámt Tegnap délben kerék
páros csendőrség vágtatott aa újtelepen át a 

ugyanis, begy egy gyanús idegen • 
mentén jár és iratok vannak nála. Csend
őreinknek sikeralt is az idegent elfogni éa 
bekísérni a szolgabírósághoz, nagyszámú kí
váncsi tömeg által kisérve. Az illető nem tu
dott magyarul a így kihallgatni nem lehetett 
Egyelőre tehát, mig nacionáléjára éa kilétén 
bővebb adatok birtokába jut a hatóság, fogva 
marad. A nála talált három darab okmány 
szerint Bassi Femandonak hívják, 21 eves 
újságíró, mantnai, olaszországi illetőségű éa 
turistának vallja magát 

A legeltetés B M | k a i á é n , Ida s tova 
a jószágot kihajtják a legelőre. De csak arra 
a legelőre lehet a jószágot kihajtani, amelyet 
gondoztak. Mielőtt a Iák ki nem lombosodtak, 
a jószágot a legelőre kihajtani nem szabad. 
Az a község, amely legelőjét gondozás nélkül 
hagyja, nagy mulasztást követ el. Meg kell 
járatni a legelőt fogas no rónával. Meg kell 
tisztítani és pedig a közerő kirendelésével, 
minden nem oda való növénytől, a savanya 
füvektől, a lósóskától, a szerb tövistől, a 
kutyatejtől. Aztán érett és porrá törött trá-

ban fclűaw>i?nsk AéJU*, j»ety._mflgOtt_ k M o ^ X g j ^ y a j L ^ y i i ^ Ujabban több -
község műtrágyákkal is igyekezett á"közlége- 7 
löt javítani és nehogy azt bigyjok, hogy ez.ar 
község a közvagyont prédálta. Ellenkezőleg*? 
EZ a község a közvagyont gyarapította. Méltó 

m ^ ^ j i n i j aini.miit.trui., | minden diiaéffl|yt^mert_ ezjízt 
hogf*aJ(fi2Ség tudatában van annak,JJIogy 
a közlegelő közkincs. A fbldöldmivelésűgyi 
miniszter a községeket a legelőjavitásban 
készséggel ingyenes szaktanácsadással és anyagi 
ségi t3égpr táTnögstJa: * 
elöljáróságoknak tudni. 

Ezt IST*"a--- községi 

http://aini.miit.trui
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Tiienegynasos társas kirándulás Bosz-
. á m , Hercegovina és Dalmáciába. A .Dél

vidéki Kárpát Egyesület' Temesvárról folyó 
évi június 28-tól július 8-ig kirándulást ren
dez, Sarajevo, Illidse, Mostar, Gravosa, Ragusa, 
Laczrojaa. Cattaró, Cettinje, Spalató, Zára, 
Fiume és Abbáziába. Részletes programmal 
és bővebb felvilágosítással készséggel szolgál 
az egyesület elnöksége, továbbá: Horváth An
tal posta és távírda ellenőr (Temesvár 2. sz. 
postahivatal) és Erdélyi Gyula máv. tiszlv. 
(Temesvár, Üzletvezetőségi mint a kirándu
lás vezetői. 

Egyéves női kereskedelmi tanfolyam 
Veszprémben. A tanfolyam Veszprémben f. 
évi szeptember bó 1-én nyílik meg. A jelent
kezés 10 korona beiratási díj lefizetése mellett 
i veszprémi felső kereskedelmi iskola igazga
tóságánál történik április hó végéig. A tanfo
lyam csak akkor nyílik meg, ha legalább 25 
jelentkezó lesz. 

A >Palmás, és >P*Jmitas« szivarfaj-
akat tavaly hozta forgalomba a dohányjöve

déki igazgatóság, de addig csak a budapesti, 
/.ágrábi, pozsonyi és fiumei körzetben árusí
tották. Április 1-tól kezdve azonban az ország 
összes dohányárusai rendelhetnek belőle, ha 
akad<rá fogyasztó közönségük. -

Begédjegyiöt fognak f.hói0-én válasz
tani, Ostffyasszonyfán. Értesülésünk szerint a 
Tömből Jenő halálával megüresedett állásra 
sokán pályáznak. 

I já 

m m . . 

pummisaraB: 
Tartéssága, rnguyossága, eleganciája 

utolérhetetlen I 

Tnherknlézis EUen Védekező Vasvár-
Miegyei Egyesület f. hó 26-án Szombathelyen 
I lezáródj István dr. elnöklete alatt rendkívüli 

' z g y ü l é s t tartott, melyen a mioiszteriUg 
kihagyott módosított alapszabályokat hirdet

lek ki, egyben a tisztikart és a vidéki bízóit
okat öt évre megválasztották, illetőleg 

íjraalakitották, — Elnökuő: özv. Szegedy 
(íyörgyné, U. elnöknö: id. Szabó Lászlóné, 
elnOk : Bezerédj Dénes,. Ügyvezető elnök 

veszik útjukat Amerikába. Érdekes dolgokat 
ír róluk a B. H. fiumei tudósítója. Legtöbb 
közöttük az orosz, egyedül a Pannonian 200 
orosz katonaszökevény vándorolt ki . Útlevele 
egyiknek sincs, egyetlen igazolásuk a katona
sapka, amely még fejükOn van. Egyikük el
mondta, hogy pl. a kisorosz legények ezer
számra szöknek, mert. félnek a háborútól. 
Nagyszerű kedvben töltik a napokat a kikö
tőben ezak a muszka legények. Egész nap 
játszanak a zsíros francia kártyával és isszák 
a vutkit, mint a vizet A nemzetiségi külömb-
ségek megszűnnek ebben a vegyes társaság
ban, csak épen a magyarok vonulnak félre, 
réstben mert nem szeretik az oroszt sem a 
lengyelt, másrészt pedig egyedttl a mi embe
reink válnak meg könnyes szemmel hazájuk
tól. A többi megy vígan, főképen az orosz. 
Akik lenn, a Balkánon egymást tépik, marják; 
töiók, szerb, bolgár, itt a legnagyobb egyet
értésben és barátságban poharas a hosszú 
asztalok mellett Az egész társaságban, amely 
a Pannoniával ment el, egyetlen borbély volt, 
egy török. Igazán minden faji vagy nemzeti 
elfogultság nélkül beretválta végig valamennyi 
szerb és bolgár legényt A kép, amelyet ez a 
tömeg nyújt, valóban tarka és szórakoztató. 
A kikötő lépcsőzetén hazai viseletükben orosz 
asszonyok és leányok ülnek, imakényv van a 
kezükben és messze hallatszik siralmas énekük. 
Benn, a kantinban, részeg orosz legények 
ordítanak veszettül. Szerb és bolgár legények 
hevernek szanaszét a rakodó-parton, énekel
nek, fütyörésznek. Odább, kevély el zárkózott
ságban beszélgetnek a gazdag tolnai legények, 
akik második osztályon utaznak. És beljebb a 
mólón a magyarok, csak gyermekek, nők és 
aggastyánok, a kivándorlók társaságának egyet
len boa és sirva búcsúzó csapata. 

lerbál G Ó B I , 
1 í rlits' Sándor," iégyző : Huszár" PáT ~dr~ 
őorvos : Mezihradszky Kálmán dr., disp. 

orvos: Feldmann Bódog dr., ügyész: Esső 
burt dr. — A sok tagból álló választmányba 

•^választattak^. Hatvani 
^ f f l & f e T r a t v a l i y 
- >)gei Isf^áu, Otou-csanyl-THöesT" Pletnits 

PertOC dr., Takách Márton, Tuboly Lajos, 
•' gh Endre stb: 

Fiúméba szökött katonák. Különösen 
•st, a duló háború miatt sokasodott meg a 

kivándorló orosz, török, szerb, és bolgár ka-
i > íaszftkevények száma, akik mind Fiúmén át 

A macska patrónusa. 
Irta: Balázs Igaas dr. 

Csak kévésen tudják, hogy Budapesten 
macskavédő egyesület is van, mely az állat
védő egyesületnek úgyszólván egyik szakosz
tálya s humánus tevékenységét kizárólag a 
macskáknak szenteli. Az egyesületnek tiszte
letreméltó elnöke Korács Gergely nyugalma
zott bírósági hivatalszolga. A bosszú idő alatt, 
melyét az igazságszolgáltatás kötelékében el
töltött, Kovács Gergely ugy kimivelte magát 

" iüAjMiighiniifiítj]! if ih +tfHm r 
is *nfithatott volna, ha a torvény ezt a fog
lal ozást formai kvalifikációhoz nem komé. 
A Ferencvárosban, ahol évek óta lakik, meg 
is becsülik a nagy tudása miatt s amikor 
ebben a kerületben lelkes férfiak és asszo
nyok közreműködésével megalakult az első 
macskavédő egyesület, a közbizalom Kovács 
Gergelyt állította annak élére. Lélekemelő 
momentum volt, amikor Kovács Gergely szék
foglaló beszédében kifejletté, hogy mily kevéssé 
irigylésreméltó Magyarországon a macska 
helyzete s fogadalmat tett, hogy minden tu-

| dását és tehetségét a szegény, félreismert 
j macskafaj sorsa javításának fogja szentelni. 

Az alapszabályok, melyet a gyűlésen 
bemutattak, pontosan megállapítják az egye
sület célját Mihelyt a kellő anyuci eszközök 
rendelkezésére fognak állani, macska otthont >• I icuuci.ejuaerp loguaK anani, macskaotthont 

i j j j * ! m á t * k a - ^ 
rokkant és züllött macskák számára. Addig' 
is azonban, míg ezt a nagystílű programmját 
megvalósíthatja, erkö'csi támogatásban fogja 
részesíteni a macskákat i 

I g l s f a B É É g B l a ^ 
Gergelyt a vádlottak padjára: Egy napon, 
amint OrOmvölgy-utcai lakására hazatért, a 
házmester lakásából szivettépő macskanyávo-
gást hallott. Kovács Gergely fogadalmához 
híven, segítségére sietett a szorongatott macs
kának s eközben sulyns nézeteltérés merült 
föl közte és a házmester közt.-; " — 

— Ne fájjon magának-a más macs

kája ! — ordított rá a házmester és kiutasí
totta a szobájából az elnököt, viszont Kovács 
Gergely azt ordította, hogy neki úgyis mint 
embernek, úgyis mint a macskavédő egyesü
let elnökének joga, sőt kötelessége minden 
macskaügyért síkra szállani s energikus han
gon követelte az állatkínzó házmesteri cse
mete példás megbüntetését 

A házmesteri lakásban a két férfin közt 
váltott eszmecseréből csak ennyit érdemes 
följegyezni. A folytatása az a pór, melyet a 
házmester becsületsértésért és magánlaksér
tésért indított Kovács Gergely ellen s melyet 
a büntető járásbíróság tárgyalt. 

Kovács Gergely részletesen kifejtette a 
biró előtt a macskavédő egyesület programm
ját s aztán emelkedett hangon jelentette ki , 
hogy Isten látja a lelkét, ő nem cselekedhe
tett máskép. » T

 v 

— De azzal, hogy nara távozott a la
kásból, mikor a házmester arra többszőr föl
szólította, magánlaksértést követett el, — 
jegyezte meg a biró. ." 

— Kérem tisztelettel, én távoztam volna, 
csak kötelességemhez hiven tiltakozni akartam 
az állatkínzás ellen. 

— A.szándék, elismerem, jó volt, de 
azért mégis csak büntetendő cselekmény az, 
amit elkövetett 

— Ezt nem ér tem Miszen ha jó volna 
a szándék, akkor mint ügyvéd urak latinul 
mondani szokták, hiányzik a gonosz dolus. 
De van nekem még más kifogásom is. A ház-
in estei lakásába minden lakónak joga van 
bemenni, akár tetszik a házmesternek, akár 
nem Engem ő a lakásból ki nem utasíthat, 
ergo kérem alásan nem követtem el magán
laksértést 

— Ez okoskodásnak szép, de nem igaz. 
A biró husz korona pénzbirságra Ítélte 

a vádlottat, ami a macskák minden igaz ba
rátját bizonyára fájdalommal fogja eltölteni. 

— Igy fizet ma a törvény a legszebb 
szándékért. 

ELADÓ HÁZ. 
Egy újonnan épült 

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

Bővebb értesítés nyerhető 
a kiadóhivatalban. 

Gyümölcs, rózsa és 
~ akácfa ccsűíti. 

Maga8törzsű g y ü m ö l c s f á k 
alma, cseresznye 60 fill., körte 

törzsű rózsafák 1 K. Akác-
sorfák" ezerenkint 200 K. 

Gróf Esterházy tiszttartóság 
Kcménesmagasl (Tasmegye.) 
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Hölgyek figyelmébe. 

Aki fess és kényelmes fűzőt óhajt, 
rendelje meg 

Győrött, Böbék Dánielné 

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

tén el fogad tátik. 

Ugyanott utazónó felvétetik. 

olQ |Q |o 10 |o |y |o |u (olij 
I 

Hirdetéseket jutányos 
áron felvesz a 

KIADÓHIVATAL. 

Eladó ház. 
| i Czelldomölk legforgaltna-
B sabb utcájában azonnal és 
H beszerzési áron alul eladó egy, 
S bármily üzletnek is igen alkat
ra inas ház. Venni szándékozóknak 
H felvilágosítást ad szerkesztősé-

Z A K O T S I S . T V Á N 

kelmefestészete és vegyészeti 
ruhatisztító intezete 

-PAPÁN, Szentbenedek tér 18. 
(S.íjít házamban.) . 

Vidéki megrendelések gyorsan 
és lelkiismeretesen eszközól-

. tétnek. .. 

1 SZÖLÖOTLV-ÁN Y 
szőlővesszők és kilünó érmelléki 
hegyi borokról tessék azonnal 
egy levelezőlapon I N G Y E N 
kérni a tnost megjelenti legújabb 

ugy képes íöárjegyzéket, 

mely bárkinek és azonnal meg
küldetik. A legnagyobb és a legjol !> 
hírnek örvendő érmelléki szölőolt-
ványok és vesszőszaporitó telepek 

tulajdonosai oime : i '• 

Györgyevich és Lakatos I s/őlönagybirtokosok 

Székelyhíd, (Bihartnegye). 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

elérhetetlen hatású »zepl6k eltávolítására 
és nélkQlOzhetetlea szer arc és bőrápo
lásra, mit számtalan elismerőler'éllel 
bizonyíthatunk. Gyógytárakban, Drogéri
ákban, Illatszer és fodrászüzletekben 80 
fillérért kapható. Szintúgy páratlan hatásn 
női kézápolásra a Bergmann >Mánera< 
liliomkrémje, mely tubusokban 70fillérért 

mindenütt kapható. 

Tisztaság -
Ha fájnak a lábai 

Ha fáj a dereka: 

Ha éjjel dőzsöl : 

Ha egészséges: 

—'.Egészség! 

mellet gőzfürdőbe 

menjen gőzfürdőbe 

menjen gőzfürdőbe. 

menjen gözltirdöbe, 
hogy ezt a kincset megójgt . _ i , 

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

| ^ ^ ü r d ő r h i i j g r e k ^ 

-szer 

a munka. m-zzor • 
e s s * 

Sző I őfrittt) kasok 
különös ügyeimébe I 

Ha FORHIN-nal permetez, Réz
kénporral perei és BAGOLLAL 
811 a szőlőmolyt: mert a 

F O K I I I \ 
a sokszorta megjavított bordói keverék és síamtalan köszönő- és elismerő levél ta-

ousága szerint mindenütt a legnagyobb megelégedéssel használják. 

A T3i/"VO TTTVT-nal nincs üledéke, vizbe dobva azonnal oldódik es biztosan 
JC \JríHlJy pasztitja a peronoszpsrát; egy kész anyag, főalkatreszt 

rézgáhc, tapadóképessége oly nagy, hogy bármely harmatiiál permetezhet vele; hasz
nálata óriási munka- és pénzmegtakarítást jelent, inert az anyag teljesen kész ! 
n « r « r 1 noL-arf Aon ab- használjanak asjátérdekükben Kalilorniai lét, 
U r V U í l l U l L o r v o l I r tJo/ iCrv. a gyüm'ilcsrovarok elleni védekezésre rovar

ét miudeu kártékony rovar lekötésére, ravarlogó Övet az összeg kártékony 
tövarok té)Jllita» i^> l"psrt> a i<Mii ty iLül» i iLI^ £ u a^"^s reJ t£ . " 
mot a rovarok elleni téli vedokézé-fé. tanril oltéviasit az oltvány 
Ichneumint a zsenge virágok permetezésére, Nicotin Qnassiakivonatot faiskolák 
permetezésére, Topomort mezei egerek pusztítására. Pampilt rovarok és - darazsak 

FÖRHIN ~ szölőpérmetezési anyaggyár 
B U D A P E S T , VI., Václ-at 

Valamint képviselője: 'RÓsenthal ,Lipót Czelldomölk, Hoffmann 
- Szombathely, Wentzl Ede Kőszeg. 

93/T. 
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. 

Mindenki, ki 

T R A C H O M Á . B A N 
szemgyulladásban, hályogban, vagy bár
minemű szembetegségben, valamint skrof-

liban szenved, 
kérje saját érdekében ingyen és bérmentve magyarra fordított: 

„A szembetegségek biztos és gyors gyógyulása" 
cimü orvosi füzetemet. 

Cim: GUSZTÁV SALAMON gyógyszerész 

Berlin—Schbg. Postfaeh i2jv 
Postadíj: Levelező-lap 6 fillér, közönséges levél 10 fillér. 

Levelezés bármely európai nyelven. 
M Q , Í Í ' J J - » V 
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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 

• ?—m -*mm- mmr.—^pa^ mm mm — ^ n s ^ — mWwk—***©&Ví*p^iv,—agjgaimtu-

i rák, bőröndök, utazókosarák, erszények, kefeáruk, fésűk, hajdiszek, 
| pipere és fodrászat! cikkek, gyógyszappanok kicsinyben és nagyban. 

Teljes ssoJha- és konyhaberendezések. 

Nyomatot Dinkgreve Nánlor viHanyeróre berendezettköfiyvnyoradajábaD Czelldömölk. 


