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Megjelents, minden vasárnap reggel. 
Előfizetési á r a : Eg< S . évre 8 korona, felévre 4 

korona, negyedévre 2 k'.mns. 
.JSgyes szám ára darabinkert 20 fillér. 

szerkóit.' Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Dinkereve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön. 
Me niiezeii.Iö« a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Magyar Védőegyesület. 
Nézőpontunkból tekintve sokat le

hetne még mondani, főleg a kisarjad-
zott rossz szokásokról, de ezeket nem 
lehet egy megnyitó beszéd szűk kere
tébe szorítani, azért hagyjuk, sapienti 
pauca, az okos, kevés szóra is észbe 
kap, aki pedig süket a mi szavunkra 
és tanításunkra, arra a falravaló borsó
hányás szólama alkalmazható. Nehéz a 
felháborító értetlenséget leküzdeni Ezzel 
pontot teszek, mert fájó sirámok ezek. 

Gyerünk haza, a mi Egyesületünkbe. 
Nos, hogyan áll itt a sor ? Szokás-
mondás szerint: csehül. Magyarok és 
csehül, pedig ugy van. 

Tagjaink száma folytoti folyvást 
fogy, a dagadt önérzet apadt, lohad, a 
nemzeti erő fellángolt, nagyfokú süri-
tettségü lelkesedése, itt is csak szalma
lángnak bizonyult s következett utána 
a lelki peltyhüdtség. Isten neki a fizetni 
sainált kis összegű tagdijaknak, a zászlót 
elhagyók csak zsugorgassák másra. 

Ezidőben különben is általános pangás 
észlelhető a közállapotokban. Ez az 
ellentétektói szétszaggatott társadalom 
kórképe és korképe Csak a példánk 
vonzaná s a tanitisnnk halna, a leg
elemibb lanitas, a kivonás egyszerű 
számmüvelete, számítóbbakká, okosab
bakká tenné az embereket, a vásárló 
közönségei A pénzdarabol, mely tőlünk 
elgurul, ha más is találja meg, itthon 
marad a hazában, még annak egy része 
adandó alkalommal hozzánk ismét v i s 
szakerülhet, de amit külföldi vásáron 
szórunk szét, vesztegetünk el, az a ki
dobott pénz, az bizony egészen ott vész. 
Amitől mi szegényedünk, nagyra dagadt 
törekvéssel gazdagszik abból a szomszéd, 
aki nálunknál ugy is módosabb. 

Rendeztünk a mait nyáron, a Rá
kóczi szobrunk leleplezése hetében, ma
gyar gyártmányú tárgyakból kiállítást, 
kirakat versenyt. Jól is sikerült az kez
detnek, de ölbe tett kézzel, keresztbe 
fűzött karokkal nézte azt a vásárló kö
zönség, habár mindenféle divat hóbort

jára van minálunk pénz. Kérdeztem a 
kereskedőinket, bevált e a magyar áruk 
bemutatása'? üzleti szempontból. Nem 
járt haszonnal, felelték a szaktársak. 
Tehát a magyarnak nem kell a magyar 
honi, legalább nem kéri, nem keresi az 
ilyen árut, pedig csak ezt kellene kérni, 
keresni, akkor a kereskedő is ilyet ren
delne, tartana, mutatna. 

Mindezek azonban buzgóságunkat 
ne csökkentsék, ne szegjék a munkál-
kodási kedvünket. A kemény fejek után 
jönnek a puhábbak, a fogékonyabb, 
erősebb átérzó képességgel bíró ifjúság, 
mely az ő tanszer, rajcszer és egyéb 
tárgyaiban sűrű kereséssel máris a ha
zai ipar e részbeni föllendülését idézte 
elö. A tisztán latokká neveltek helyesen 
gondolkodnak, cselekszenek. Aki bajt a 
tanító szóra, okosodik, akiben magyar 
az érzés, az a haza javát és polgártár
sainak a jólétét ia előmozdítani igyek
szik, jól tudyánr hogy boldogabb meg
elégedettek között neki is jobb élni, 
mint szemlélni a hazában a pusztulást, 

-i'-a*? 

Vetélytárs. 
M a : Cukt Orala. 

A klub kártyaasztalai néptelenoé valtak, 
csupán itt-ott volt látható még egy-egy lézengő 
alak. Ezek lassanként áttelepedtek asztalom I O Z 
s apróbb élményeink elmondásához fogtuuk. 

— Halljuk most r'ricit, szólt a társaság 
egyik tagja. Ö eddig hallgató közönség volt, 
előadási képességet meg nem ismerjük. 

És Nadteleky Frigyes báró csakugyan 
eldobta szivarjának öt-hat cii i iméteres végéi 
és hozzáfogott olaszországi kalandjának elbe 
széleséhez. Csak azt kötötte ki magának, 
hogy ne nevessük ki ért- a végén. 

Természetesen szent fogadalmat tettunk 
mindannyian. 

~T~ f i l m i i rml ti m*i"~ ^ T ^ T f f T 
a báró. Éppen a huszonnegyediktavaía-tl l™ 
tat szívtam Itália boldog" földén, midőn apám 
utánam táviratozott Bri.idizibe, tiogy azonna. 
jöjjek haza, mert fontos ca iád i ügyek elin
tézése vár r-ám. Csomagoltam tehát és 
vonatra ültem. Ankonában. lélnapot időztem. 
Itt ugyanis árrá-a hajón ví-tam. m<*'y~ 
VelenceOu vitt volua. Ciaiuiaa urá i voilak 
azok, amiket e tengerparti varosban töltöttem 

el s mindazonáltal örökké feledhetetlen marad 
számomra. 

' A báró köhintett egyet, mintha torkát j 
köszörülné. 

A bozontos hajú feső azt hitte, hmy i 
itt hosszabb paozat szándékozik tartani, ezért j 
közbeszólt : 

— Aztán miért oly emlékezetes neked I 
Ankona ? 

— Kérlek, ne légy oly türelmetlen, 
méltatlankodott a báró. A torokköszörülés 
már annyival is iukább elkerülhetetlen a 
hosszabb beszédeknél, mert ezen pár pillana
tot gondolataink reodezésére szoktuk felhasz
nálni. Most már ezt a parányi időt is saj
nálod tőlem ? 

— Pardon, bocsánat! mentegetődzött a 
művész. 

behajózás már teljes lun, a aé|i i t t itolai^iaJ. képpen neki,inert a mamája is vele' 
a kémények (üstölni kezdtek, a strandon 
egy báj'.-s kis teremtést vettem észre . . . 

Két hatalmas köhögés zavarta meg az 
elbeszélőt, de ezek ezúttal uem az előadó 
torHFi'V Tö-?nk M*ni leh»iMt. hoev a 
hangáiul ajüaii I U O . W ! 1 sejtető vouasok je
lennek meg. / 

— Szóval mar akkor is imádója voltál 
a szépnemoek, jegyezte meg egy zsurnaliszta. 

— Ne zavarjuk óraim a bárót ! Csak 
beszélj Frici, nógatta a kis vörös miniszteri 
tanácsos. 

A báró homlokán véaztjósló ráncok 
tűntek fel s ha nem hangzanak e csillapító 
szavak, nem is folytatja tovább. Pedig higy-
jék el kedves uraim, ez épen olyan kellemet
len valami, mint mikor a fodrászunkat lét 
munkában üti meg a guta. 

— De már késő volt minden, folytata 
némileg indignálódva a báró. A hajó meg
mozdult s orrát kifelé kezdte fordítani a 
nyill tengernek. Az utolsó pillanatokat arra 
szenteltem, hogy azt akis angyalt bámuljam. 
Mint szerettem volna megszakítani utazásomat! 
Mi jól esett volna vele egy pár órácskát 

ijnffyifiáST:' iimsai ' M I I «>gy ívTrr, 
szeretem, i mád. >m s hogy visszafogok érte jönni. 
Mindez lehetetlen volt. Túlzás nélkül állítom, 
uraim, hogy nálánál sem azelőtt, de azóta sem, 
tökéletesebb szépséget nem láttam. Termete 
pilfidi vo't, arcát a k*rrarai . jnárránv fu»m 
utánozhatja; finom ii.ij.a-u orra lelett szivar-
ványszerüen iveit szemöldökpár feketéiét 
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Csak kedden, szerdán és csütörtökön 
G R A N D C I R K U S Z 

Colosseum Horváth. — Czelldömölkön a Vásár-téren. 

£ 1 

Kedden, május hó 6-án 

nagy megnyitó diszelöadá 
A cirkusi 2500 ember befogadására képes , kénye lme* saép ülőhelyekkel. Csak fővárosi attrakciókból van 

a műso r ö>s/eallilva. 

| 4 0 i , , x - . _ | _ , Páholy 5 személyre 10 K. piholviilés 1 személyre 2 K, zártszék (számozott) T 60 K, 
n C l y d r d K . L h e ] y l A 0 K u h e l y l 2 0 K, 111 hely 1 K, IV. hely 80 ÜL, V hely 60 fill., 
T L hely 50, karzat 30, 10 éven aluli gyermekeknek 20 tillér. Tiz éven aluli gyermekek szüleik kíséretében 

minden ülőhelyen felét fizetik, kivéve a zártszék és páholyt. 

Jegyek előre válthatók egész nip • cirkusi szalonkecsijában és ette 7 órakor a cirkusz pénztáraál. 

Iipjérdeaiü közönség I Vállalatunk Magyarországon e l s ő helyen áll. Műsorunkon teljesen elsőrangú kü
lönlegességek vannak. Nem dolgozunk amerikai reklámnál, hanem szenzációs mutványaink csakis első

rangú művészek által lesznek bemutatva. 

Kezdete este fél 9 órakor. 
H O R V Á T H J . 

igazgató. 
P L E S Z A. 

üzletvezető. 

jr ' V t 

F U L O P butorárjrfiá&aJ 
—,* •• i . i ' — -

Czelldömölkön (Gayer ház) 

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

kaphatók itt különféle 

B Ú T O R O K gyermekkocsik, vasutas 
kézitáskák, szőnyegek, 

^psal, . hnrönriök, utartkn^rak, erezonyok, kofeárnk, fésűk, hajatszék; 
I pipere és fodrászati cikkek, gyógyszappanok kicsinyben és nagyban-

Teljes szoba- és konyhaberendezések. 

Nyomatot Dinlrereve Tíán lor ullanyerrtre ber-adazett könyvnyomdájában CzelidOmOlk. 
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Megjeleni*, minden vasá rnap reggel. 
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korona, negyedévre 2 korona. 
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Felelői MéfceaitS; Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön. 
Ide intézem!ók a szellemi részi illető közlemények 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Magyar Védőegyesület. 
Nézőpontunkból tekintve sokat le

hetne még mondani, főleg a kisarjad-
zott rossz szokásokról, de ezeket nem 
lehet egy megnyitó beszéd szűk kere
tébe szorítani, azért hagyjuk, sspienti 
pauca, az okos, kevés szóra is észbe 
ksp, aki pedig süket a mi szavunkra 
és tanításunkra, arra a falravaló borsó
hányás szólama alkalmazható. Nehéz a 
felháborító értetlenséget leküzdeni Ezzel 
pontot teszek, mert fájó sirámok ezek. 

Gyerünk haza, a mi Egyesületünkbe. 
Nos, hogyan áll itt a sor? Szokás
mondás szerint: csehül. Magyarok és 
csehül, pedig ugy van. 

Tagjaink száma folyton folyvást 
fogy, a dagadt önérzet apadt, lohad, a 
nemzeti erő fellángolt, nagyfokú süri-
tettségü lelkesedése, itt is cssk szalma
lángnak bizonyult-s következett utána 
a lelki peltyhüdtség. Isten neki s fizetni 
sajnált kis összegű tagdijaknak, a zászlót 
elhagyók csak zsugorgassák másra. 

EzidŐben különben is ál talános pangás 
észlelhető a közállapotokban. Ez az 
ellentétektől szétszaggatott társadalom 
kórképe és korképe Csak a példánk 
vonzaná s a tanításunk hatna, a leg
elemibb, tanítás, a kivonás egyszerű 
számmüvelete, számítóbbakká, okosab
bakká tenné az embereket, a vásárló 
közönséget A pénzdarabot, mely tőlünk 
elgurul, ha más is találja meg, itthon 
marad a hazában, még annak egy része 
adandó alkalommal hozzánk ismét vis
szakerülhet, dé amit külföldi vásáron 
szórunk szét, vesztegelünk el, az a ki
dobott pénz, az bizony egészen ott vész. 
Amitől mi szegényedünk, nagyra dagadt 
törekvéssel gazdagszik abból a szomszéd, 
aki nálunknál ugy is módosabb. 

Rendeztünk a mult nyáron, a Rá
kóczi szobrunk leleplezése hetében, ma
gyar, gyártmányú tárgyakból kiállítást, 
kirakat versenyt. Jól is sikerült az kez
detnek, de ölbe tett kézzel, keresztbe 
fűzött karokkal nézte azt s vásárló kö
zönség, hsbár mindenféle divat hóbort

jára van minálunk pénz. Kérdeztem a 
kereskedőinket, bevált e a magyar áruk 
bemutatása ? üzleti szempontból. Nem 
járt hsszonnal, felelték a szaktársak. 
Tehát a magyarnak nem kell a magyar 
honi, legalább nem kéri, nem keresi az 
ilyen árut, pedig csak ezt kellene kérni, 
keresni, akkor a kereskedő is ilyet ren
delne, tartana, mutatna. 

Mindezek azonban buzgóságunkat 
ne csökkentsék, ne szegjék a munkál-
kodási kedvünket. A kemény fejek után 
jönnek a puhábbak, a fogékonyabb, 
erősebb átérzó képességgel bíró ifjúság, 
mely az ő tanszer, rajzszer és egyéb 
tárgyaiban sürü kereséssel máris á ha
zai ipar e részbeni föllendülését idézte 
elő. A tisztán látókká neveltek helyesen 
gondolkodnak, cselekszenek. Aki bajt a 
tanító szóra, okosodik, akiben magyar 
az érzés, az a haza javát és polgártár
sainak s jólétét is előmozdítani igyek
szik, jól tudván, hogy boldogabb meg
elégedettek között neki is jobb élni, 
mint szemlélni a hazában a pusztulást, 

Vetélytárs. 
Irta: Cseke Gyula. 

A klub kártyaasztalai néptelenné váltak, 
csupán itt-ott volt látható még egy-egy lézengő 
alak. Ezek lassanként áttelepedtek asztalom I O Z 
s apróbb élményeink elmondásához fogtouk. 

— Halljuk most Fricit, szólt a társaság 
egyik tagja. Ö eddig hallgató közönség volt, 
előadási képességet még nem isinerjok. 

És Nádteleky Frigyes báró csakugyan 
eldobta szivarjának öt-hatcmiiraéteres végét 

s mindazonáltal örökké feledhetetlen marad 

köhintett egyet, mintha torkát 

el 
számomra. -

A báró 
köszörülné. 

A bozonlos hajú fes'ő azt hitte, hn. y 
itt hosszabb pauzát szándékozik tartani, ezért 
közbeszólt : 

— Aztán miért oly emlékezetes neked 
Ankona ? 

— Kérlek, ne légy oly türelmetlen, 
méltatlankodott a báró. A . torokköszOrülés 
már annyival is iukább elkerülhetetlen a 
hosszabb beszédeknél, mert eaen pár pillana
tot gondolataink rendezésére szoktuk felhasz-

idöt is saj-

és hozzáfogott olaszországi kalandjának elbe 
széleséhez. Csak azt kötötte ki - magának, [ n a m ° M ( , J t m a r e 2 , a L parányi 

Tuogy ne nevessük ki érte a végén. | n H | ( ) ( 1 t 0 | e m ? 

Természetesen szent fogadalmat tettünk j _ para\oi>, bocsánat! mentegetődzött a 
^mindannyian. . m m < u n ' . | , , 1 „ffifivéaz. 

— " b á r ó . Éppen «• huszonnegyedik—taaáss Ula» 
tat szívtam Itália boldog földén," midőn apam 
utánam táviratozott Bri.idizibe, hogy azonnal 
jöjjek haza, mert fontos családi Ügyek elin
tézése var reám. Csomagoltam tehát és 
vonatra ültem. Ankonában lélnapot időztem. 
Itt tuyante arra a - Í ISJMTV vá-lam. W j 
Velenceoe - vut volna. UuaiuMa orá* unlak 
azok, amiket e tengerparti városban töltöttem 

J ú r ó .ss_hajóra kellett számom. Amikora 
behajózás raár-teljes lelt, a gép zakatolni és 
a kémények füstölni kezdtek, a strandon 
egy bajos kis teremtést vettem észre . . . 

Két hatalmas köhögés zavarta meg az 
elbeszélőt, de ezek ezúttal nem az előadó 
torHreV törtek etrt f,*'m leh«"»i'. h<>ev a 
haiigaiút ajnan UKMOiyt sejletó vonások je
lennek meg. 

' — Szóval már akkor is imádója voltál 
a szépnemnek, jegyezte meg egy zsurnaliszta. 

-.- Ne zavarjuk uraim a bárót ! Csak 
beszélj Frici, nógatta a kis vörös miniszteri 
tanácsos. 

A báró homlokán vésztjósló ráncok 
tűntek fel s ha nem hangzanak e csillapító 
szavak, nem is folytatja tovább. Pedig higy-
jék el kedves uraim, ez épen olyan kellemet
len valami, mint mikor a fodrászunkat léi 
muckában üti meg a guta. 

— Da már késő volt minden, folytata 
némileg indignálódva a báró. A hajó meg
mozdult s orrát kifelé kezdte fordítani a 
nyilt tengernek, Az utolsó pillanatokat arra 
szenteltem, hogy azt a kis angyalt bámuljam. 
Mint szerettem volna megszakítani utazásomat! 

'Hrr fó r - tf»a TVjjÉjgTOlsr^így gpj&t jjjH 
^^SST^SS^fWw s»uTegWgflf "W!lfí6r~*** 

képpen neki, mert a mamája is vele vo'l, hogy ' 
szeretem, imádom s hogy vissza fogók érté jönni . ' 
Mindez lehetetlen volt, Túlzás nélkül állítom, 
araim, hogy nálánál sem azelőtt, de azóta senr, 
tökéletesebb szépséget nem láttam. Termete . 
ailfidi vo't. arrát n karra raj márvány Beirt 
utánozhatja; tiuom hajlású orra lelett szirar-
ványszer'jen iveit szemöldökpár feketéiét 
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rombolást. Legyünk tehát most egyelőre 
az álmoknak az álniodói, vajha valóra 
válna álmaink álma ! Csak folytassák 
ífjaink a megkezdett szép munkát, csi
holjanak ki egészségesebb terveket áz 
ágyukból, erejük légjavával, nagy aka
rással fogjanak össze, ebból a megkez
dett századból ügy is <3k többet fognak 
lttaposni, mint mi 

Chicagói gyorsasággal, kattogó gyá
rakat nem állíthattunk, gyáriparunkban 
tetterős vállalatokat nem létesíthettünk, 
ide értve, az anyaegyesület dolgát is, 
mert hiszen a mi munkásságunk csak 
erkölcsi erővel jár. Ezt felelhetjük mind
azoknak a kerékkötő gáncsotoknak, akik 
lekicsinyítve dolgunkat azt kérdezik tő
lünk: ugyan hit mit tett már a Magyar 
Védő Egyesület? Azt is mondhatjuk 
nekik: Olvasd az »Iparvédelem* szak
lapunkat, egyesületi közlönyünket, mért 
vitatkozni avval lehet, aki tud valamit. 

Zomborban sok jó és hasznos egye
sület vsn, működik. De talán egyik sem 
ölei fel olyan hasznos és jó célt, mint 
á mi egyesületünk, önöknek mondom 
ezt uraim, kedves tagtársak, kevesek, 
akik engem megértenek. És ha eddig 
nem is tudtuk diadalmassá tenni a dol
gunkat, mindenkivel megkedveltetni azt, 
na ebben a fiók- >agy testvéregyesüle-
tünkben nem is értünk él szemmel lát 
ható eredményeket a városunkban, vi
gasztalódjunk azzal, hogy szülőanyánk', 
á Magyar Védő Egyesület Budapesen, 
és más városokban, kedvezőbb talajon, 

a sz ívósabb aka ra tú emberek és mun
katársak mélyebben szántottak és mé
lyebb gyökerekel is bocsithattak a kö
zönség sz ivébe. 

(Vége.) 

H Í R E K . 

I — 

P i r o s >un k ö s d . 

A pünkösdi rózsa 
Szerelem Virága. J 
Szerelem Van irVa 
Vérpiros szirmára, 
S azért tűzi minden 
beany a keblére. . 
Hogy a legény lássa, 
J»1i Van a szivébe. 

Pünkösdi rózsának 
Nincsenek tüskéi. 
Bátran tépheted le, . 
Ujjad' meg nem Vérzi. 
Qondold. hogy a leány is 
Ily pünkösdi rózsa, . 
Szedd a caóknak mézét 
Qondolunk róla. 

A pünkösdi rózsa 
Alig nyílt, már elhull; 
A leány szerelme 
Szint ily hamar elmúl. 
Tépd hát a virágot 
/Addig, amig teljes, 
Csókold, öleld a lányt 
Addig, mig — szerelmes! 

bü'SY SÁNDOR. 

Pünkösd napján. 
Egyszerű volt a jeruzsálemi hajlék, 

egyszerűek voltak azok a halászembe
rek, akik az Ur bátorításai, segítését 
várták : amikor a keresztény hit szerint 
leszállott a Szentlélek éa ellátta az egy
szerű embereket a hit és rajongás mellé 
tudással, hogy menjenek > minden népe
ket tanítani.* Ismerjük az apostolok 
cselekedeteit; tudjuk Péternek és Pálnak 
fényes sikereit. Tavasznak ezen a szép 
ünnepén kérjük á Szentlelket, erősíts* 
meg lelkünket és mindennemű - elöljá
róinkat ajándékozza meg bölcsességgel, 
előrelátással, küldetésükben való hittel, 
hogy nemzetvezető súlyos feladatukat 
a némtet virtdására, boldogságára vé
gezzék! 

Boldog és kellemes pünkösdi ün
nepeket kívánunk minden olvasónknak! 

üj flgyéiiíéji megbízott. Az igazság-
flgyminiszter dr. Tompa Sándor czelldomölki 
ügyvédet a helybeli kir. járásbíróság mellé 
ügyészségi megbízottá nevezte ki. 

Vasvármegye állandó választmánya 
május hava 16-án d. e. tartja ülését, amelyen 
a májusi vármegyegyülés tárgysorozatát és 
az azokhoz tartozó javaslatokat fogják elké
szíteni. 

S í n t Márton püspök ereklyéinek egy 
része június hó 13-án, esetleg 14-én érkezik 
Szombathelyre, amikorra visszatér a szent 
maradványaiért Toursba (Franciaországba) za
rándokló egyházi es polgári küldöttség. A tu
lajdonképpeni ünnepség június 15-dikén lesz 
a szombathelyi .székesegyházban. Horváth Ist
ván címzetes püspök és püspöki helynök er
ről hivatalos levélben értesítette Brenner Tó
biás szombathelyi polgármestert és az ünnepre 
az összes hatóságokat és testületeket meghívta. 

szemeinek ragyogása túlszárnyalta a nyári 
éjnek tündöklő csillagait is. 

A báró ezeket oly páthussal mondta, 
mintha neki örök bálványa, eszménye volna. 
A festő fel i i szisszent lendületes szavaira. 
Művésztársat látott benne, aki szavaival ter-
mészelhűebben tud ecsetelni nálánál. 

— . . . Mondom, állítom, uraim, minden 
képzeletet felülmúlt szépsége. Ezer örömmel 
negligáltam volna atyám sürgönyét, képes 
lettem volna érte mindent feledni, csak köze
lebbről megismerhettem volna. Utolsó pillan
tásom is az övé volt s ő viszonozta sóvár 
tekinteteimet. Talán képes lettem volna idővel 

— feledni i i és olybá venni, mint álomképet, ha 
távoli kalapemelése a kezében levő virág-

zyí»«i.iiW^f"t.iWéWi lJiW^|IBJIjn .Végre eltüiit » e ; 

inaim láióköiénOi. i » . _ — • Í I # Í ; T I B É É I 

— *~mrp alkonTodnrkezdelt s a kerekek 
erősen csapkodták a hullámokat. Mereven 
bámultam magam elé, mintha ébren álmod
nám s egyszer csak megszólít egy mellettem 
álló útitársam: 

. . — Ismerőse . uraságodnak ez a szép 
hölgy ? 

— Amint feltekintek, egy robostus, 
csinos orral találom mnptnh"zemközV-

— Igeür szóltam eg) kedvűén. 
— Gyanús pillantásokat vetett reám, 

mire hirtelen hozzátettem: 
— Csak futólag ismertem meg őt, most 

az induláskor. 
Gyönyörű teremtés mondhatom. Még 

magam se láttam ily szép fiatal leányt. 
— Bemutatkoztunk és rövidesen bizal

mas viszonyba kerültünk egymással. Barrio 
Jeromosnak hívták és tornatanár volt Rómá
ban. Termetéről sejtettem, hogy valami atléta
féle lehet. Rövidesen előadtam neki, hogy egy 
pillanat alatt megtetszett nekem á leány a 
hogy mit nem áldoznék, ha megismerkedhet
nem vele. 

— Hát oly nehéz dolog az * kérdé tőlem, 

" j 'válasxvwosl 'r t" iMlriABlM 'ugyiná'tól.1 

— Valóban fontos életkérdés önre nézve-

— Mindennél drágább volna nekem. 
— Holnap meglesz a kívánsága. 

t — Kétkedve néztem rá, mire imigyen 
folytatta: 

— Kívánsága meg lesz. 
— Egy túlvilági hatalom megtestesülé

sét láttam magam előtt. Azt hittem, hogy egy 

mesebeli tündér áll velem szemben ember 
képében, vagy pedig maga Belzebub, hogy 
tréfát űzzön belőlem. 

— Hol száll ki a bajóból? kérdé tovább. 
— Velencében. 
— Holnap este várjon rám a Lidén. 

Ezzel felnyitotta bőröndjét, benne elhelyezte 
hirtelen levetett cipőjét, kalapját és eltűnt az 
utasok között Csak ennyit hallottam tőle: 
Vigye magával podgy ászomat; a viszont
látásra ! 

— Utána rohantam én is a hajó 
hátsó végére, de a korlátig már nem jutot
tam; mert a tömeg- elfoglal'a a közvetlen 
helyeket. Mindenki meg volt rémülve, néme
lyek jajgattak is. 

... — Mi történtje 
-.!»!<.< • uF tp-"mtmr, 

magát és eltűnt a habokban. Mások m á r azt 
h.nfrn.t. ltt* fifijjj , 0 , , , n n | r j m < 1 r ) frj s e m 

bukkant. 
, — A hanyatló nap már a„ horizonton 

volt, visszatekintő sugarai megaranyozták a 
ringó hullámokat — Távcsövemmel néztem 
Ancona irányába, ahonnan már csak a kéklő 
hegyek elmosódott korvonalai tekintettek fe
lém, A fényes tengerárban egy kis feketéid 
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A Japán -pa rk szenzációja. Sokan ké
telkedtek eddig a mi Japán-parkunk e.edeti-
ségében, azt állítván rola, hogy az épen olyan 
japán, mint az a frankfurti, amely a szom
bathelyi virsligyárban készült. Teljesen inazuk 
volt, mert a mi parkunknak semmi kii/.e se 
volt eddig Japánorszá^hoz. Tervezője se volt 
japánbeli, de még Csak rvmekfaju kiizanlé-
mumok se adtak neki japán jelleget. Hát miért 
japán a mi parkunk tulajdonképen ? Talán, 
azért, mért gidres-godrös ? Hiszen ilyen domb-
és lapálypark van elég hazánkban is, még 
sem jut eszébe senkinek, hogy azt japán 
jelzővel illesse A - találgatások eddig jogo
sultak voltak és méltán hangzottak el. De 
most aztán szűnjék meg minden intrika, ha 
a mi derék és Önzetlenül fáradozó parkter-
vezönk engesztelhetetlen haragját nem akarja 
magára terelni. Mert igenis, az a park japán! 
Ha eddig nem is volt, de csütörtöktől kezdve 
m.i-t már az. Talán jobban megérti a nyájas 
olvasó a dolog mibenlétét, ha egy példát 
bocsátok előre. A kis fiam gödröt ásott az 
udvarban. Kérdem tőle: Mi lesz az fiacskám? 
Kut I volt a válasz. De hát hol van á viz ? 
kérdezem tovább. Majd hozok bele, apuskám. 
Tehát olvasóinkat ezzel az egyszerű példával 
meggyőzzük most a felől, hogy parkunk eddig 
is japán volt, de ezután még japánabb lesz, 
mert — fogtunk bele japánt. Ezén kis móka 
után most már igy szól a hir. Csütörtökön 
egy j . pán házaspár rándult le Wienből.mert 
ott arról értesült, hogy CzeUdömölkön van 
Japán park. Bisiczky Ödön gyógyszerész ka
lauzolta az ezotikns párt, kiknek egyike, a 
no", magyarul is beszélt Megmutatta nekik 
specialitásunkat, ezt a messze földön hírnévre 
szert tett ligetet. Mit mondjunk még róluk ? 
Talán azt, hogy nagy hatást tett rájuk a park 
édeni szépsége ? Vagy talán azl^ hogy a 
fülemülék ezúttal remekebből éi.ekelték, mint 
máskor ? Egyiket sem állithatjuk. Parkunk 
még igen ifjú ahhoz, hogy bárkit is elragad

jon szépségével, a fülemülék pedig a hideg 
és erős szélben odujokhan fejüketa szárnyuk 
alá dugták. Az udvarias japáníák mindazon
által mégis mondtak valamit és pedig azt, 
hogy a czelldömölki Japán-park — nagy. 

A Czelldömölki Sport Egyesület ten-
nisz- pályájának beton alapmunkálatai Mócsy 
ü. Miklós mérnök szakszerű vezetése mellett 
a tegnapi napon befejeződlek. A jövő héten 
elhelyezik a kellő felszerelést a pályán és — 
mint értesüjünk — ezt, amely egyúttal az 
egyesület működésének megkezdése is lesz, a 
jövő vasárnap, folyó hó 18-an nyitják meg 
ünnepélyesen. 

Letartóztatott leánykoritok. E hó 9-én | 
az éjjeli vonatra állomásunkon egy idősebb | 
nő, egy fiatalember és három lány szállott 
fel, akik állítólag Budapestre igyekeztek. Gya
nús viselkedésük felkeltette a kalauz figyelmét, 
aki viszout a vonaton utazó két csendőrt 
értesítette. Ezek aztán kérdőre vonták a gya
nús utasokat. Az asszony és a fiatalember 
nem tudták magukat kellően igazolni, a meg
riadt leányok pedig azt vallották, hogy őket 
mosogató leányoknak viszik 70 korona havi 
fizetéssel egy fővárosi éjjeli kávéházba. A 
csendőrök amaz alapos feltevésben, hogy 
leánykeritőkkel van dolguk, az idős nőt és 
fiát letartóztatták, a leányokat pedig Pápa 
állomásról visszautaztatták állomásunkra, — 
ahonnan elhagyott falujukba tértek. 

Kivándorlás Somogyinegyéből. Kapos
várról jelentik : Kacskovics Lajos alispán 
most készítette el jelentését a vármegye köz
igazgatási állapotairól, a melyet a május 5-én 
tartott megyei közgyűlés elé terjesztett Az 
alispán jelentésében elmondja, hogy a meg
engedett kivándorlás, a mely már ijesztő-
mértékű, az utóbbi időben örvendetesen csök
kent Mint elszomorító jelenséget említi az 
alispán, hogy a katonaköteles férfiak kerülő 
utakon, útlevél nélkül, Horvátországon át szök
nek Amerikába. Az alispán kénytelen volt a 
vármegye határait elzárni. A kivándorlók nagy
része Ohio, Michigan és Viscounsin államokba, 
Pennsylvaniába és Illinoisba megy. 

pont tünt elő néha-néha, majd elveszett ismét, 
mintha a tenger nyelte volna el. 

— Május 19-én este kiültem a Lydóia. 
Az éj sötét lepellel takarta be a várost Csu
pán a villany fénye sorakozott egymásmellé 
a parinkon. A hajókról ezernyi lámpafény 
tekintett a tenger fekete tükrébe, mely meg
kétszerezte azok számát. Vártam a tornata
nárt, aki vakmerő vállalkozásával dstektivemfll 
szegődött. Bőröndjét magammal hoztam és 
szállóbeli lakásomra vitettem. A messzelátás 
a fényes illuminácio ellenére is korlátozva 
volt, azért "csak a közelemben véltem őt ki
bontakozni a sűrű homályból. Nyugtalansá
gom a tetőpontjára hágott már, mert az idő 
későre j á r t Elszéledtek a szjmszédasztal-

mint egy lunátikus jártam-keltem~a'la7''H'SzTI 
és hallgatva a parton loccsanó hullámokat 
Számiamat kifizettem a p incéműtp aki-rég
tói "fogva már csak «z én távozásomat várta 
és nekiindultam az éjszakának. Nem mentem 
messze, mert a környéken kellett volna a 

-viszi"mi látnr'iiak—rin-ginrléniiir s igy még az 
éjfélutatif 2 óra dacára is t i ven kitartottam 
a várakozásban. Napkelet felől már kilerjeszté 

biborszárnyát a hajnal, szemeimre is ráne
hezedett az álom, midőn már türelmem 
fogyni kezdett. A fáradtság is nyugodni kész
tetett mire lemondtam minden reményről. 
Vslóban betértem szállásomra és a déli órák
ban ébredtem fel. 

— Most már untatlak titeket jó uraim, 
mer ugy is sejtitek, hogy hiu ábránd volt az 
egész, egy fájdalmas emlék ifjú korom szép 
napjaiból . . . 

— És még most is rejtély előtted az 
eset? kérdé a tanácsos. 

. _ Oh nem! Negyvenhatéves vagyok, 
fürteim deresednek. Csupáu csak a magány
nak élek, leszámítván azt a napi pár nesyed 
órá^t amit köztetek töftnk. A mult hét egyik 
reggelén is kisétáltam a Városligetbe, hogy 
annak félreeső helyén elmélkedjem a mult 

,miftyp tfgj_ fojjgL robogotteljiellettem. 

mindkettőt csakV-azt a két szép serdülő fiatal-
emberkéi nem, ufcik vellllr wfn töTt foglal
ta i helyet Akkor érkezhettek a fővárosunkba. 
Lehet, hogy nem is ők voltak azok, csak 
visio lehetett, ámi talán fájó szivemből tá
madt a szómon) visszaemlékezés ny- m á n . 

A .társaság szótlanul állott fel az asztal 
mellől és egymásután távoztak a teremből. 

Egy község bölcs határozata . Járásunk 
egyik nagyobb községének elöljárósága nemrég 
érdekes hatánizatot hozott. A határozat hu
mánus voltát senki sem tagadhatja,de annyira 
illogikus, hogy nevelségrnélkfll nem lehet át
siklani rajta. Az eset a következő : Van a 
községnek egy elvitathatlanut érdemes szülész
nője, aki huszonöt év óta ezernyi honpolgárt 
segített at erre a napsugaras világra, ö volt 
az egyedüli bába s igy egyszersmind fizetést 
élvező községi bába is. Most azonban az öreg 
nénire szomorú napok virradtak: a gólya nénik 
ifjú gárdájából veszedelmes konkurrense akadt, 
aki a kundschaftokat elhalássza előle. Bizony 
nagy baj reá nézve most amikor a drágaság 
általánosságban és ijesztő mérvben emelkedik, 
ha megcsökkenik a jövedelem, A jó öreg 
bába elpanaszolta baját mindenlele és szórnom 
panaszára könyek gyűltek a .-zeniekbe. Itt 
tenni kell valamit, mondogatták sokan, mert 
nem mcliet koldulni ily sok és huaszu szol
gálat után a falu. érdemes bábája. Összeült 
hát a képviselőtestület, hogy tárgyalja az ügyet 
A meghatolt sziv.0 elöljáróság tehát kimon
dotta, hogy minden szülési eset után, még 
akkor is, ha az uj szülésznőt vennék igénybe, 
a taksa az öreg bibát illeti meg. Igen ter
mészetes, hogy s határozat nem jogerős és 
majd ott mondják ki az utolsó és végső 
határozatot ebben az ügyben abol kaputos 
emberek szólnak a tárgyhoz. 

A műtrágyák használatának jövedel
mezőségi. Wagner, damstadti tanár a né
metországi műtrágyázást kísérletekből meg
állapította, hogy 100 márka ára műtrágya a 
kalászosoknál kb. 250 márkát, kapás növé
nyeknél kb. SCO márkát és takarmány növé
nyeknél 500 márkát jövödelmez. — Azért 
éldekesek ezek az adatok, mert teljesen egye
zők azon számítási eredményekkel,amelyeket 
a magyarországi mdtrágyázási kísérletek álla
pítottak meg. Ezek szerint tehát kötött tala
jon a szuperfoszfáttal, homok talajon a szu-
perfoszlát és kálival való műtrágyázás legna
gyobb hasznot hajt, első sorban is a lóherénél, 
lucernánál, bükkönynél,' borsónál, babnál, 
szeradelláuál, csillagfürtnél és a réteken. — 
Bebi. onyosodott Németországban, hogy a 
kálisznperfoszfát egyszeri használata által a 
talaj here unottsága teljesen elkerülhető, ugy 
nemkülönben az is, hogy az istállótrágyázás, 
de a zöldtrágyázás is Igazán nagy termés
eredményeket csak az esetben adhat, ha kötött 
talajon vele egyidejűleg szoperfoszfát, homok 
talajokon pedig ugyancsak vele egyidejűleg 
káliszuperfoszfát is alkalmaztatik. 

As orvosi tudomány minden súlyos 
kór, de különösen az epilepsia ellen lanka
datlanul kutatja a biztosan gyógyító módszert 
Igazán örvendetes, hogy orvosi szakkörök is 
mindjobban elismerik, miszerint az a gyógy
mód, melyet dr. Szabó B. Sándor az epilepsia 
gyökeres gyógyítására meghonosított azésj 
vájik he . f l T iitTÍnŐMÍ'iiiivi.1 nem . «.7nká| 
múlékony és kétes hatású gyógyszereket red 
deli, hanem minden egyes esetben -a beteg- ' 
séguek foka és mértéke, kor, nem és testalkat 
szerint alkalmazza kiváló módszerét, mely 
egyedül képes biztos és tartós gyógyulást 
er drnényezni. 0yrt?ydl<j| ' - « ' I V i " ' ; fr'vilá-
grisitást dr. Szabó B. Sándor rendelőintézete 
ad Budapest, Nagykorona-utca 18. 
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Tusolták kiállítása ét kongresszusa. 
Érte-Ülésünk szerint f. é. július 24 tol 29-dikig 
Lipcsében nagyszerű tüzolm kiállítás és kong
resszus lesz, a m e l y r e hazánkból is sokan fog 
nak elzaráudokolni. Résztvenni szándékozok, 
ameoyiben utazási, elszállásolási kedvezmény
ben akarnak részesülni, pósia fordultával kér
jenek programmol a Magyar Tűzoltók Országos 
Egyesülete titzári. hivatalból. 

össze .esze t t gazdák. Kovács Sándor 
es Horváth József kemenesmihájyfai gazdák 
a napokban alaposan Összekaptak és jól 
elpáholták egymást, az eset után pedig még 
fel is jelentették egymást a helybeli királyi 
járásbíróságnál. A marakodásra az szolgálta 
lott okot, hogy egy közös kölcsönOgyben a 
váltón Kovács Sándor szerepelt elfogadóként, 
nem pedig a társa. A véleményeltérés aztán 
diskossióra, majd tettlegességre vezetett. 

Oyermekkiállitásokat azért rendeznek, 
hogy az egyes tápanyagok értékéi megállapít 
hassák. — A legnagyobb dijak nyertesei azok 
a szülök, akik az elválasztás pillanatától 
kezdve Phosphatine Faliéres-el táplálják a 
gyermeket, mert ki azzal táplálkozik, szépen 
fejlődik és nem kap bélhurutnt. Világhírű 
gyermekorvosok egyhangú véleménye, hogy a 
gyermek táplálását az elválasztás idejétől a 
legtökéletesebben a világszerte kedvelt .Phosp
hatine Faliérés« tápszerrel eszközölhetjük. 

' Husvizigálat. Tudvalevő, hogy váro
sunkban eddig az állatorvos teljesítette a 
leölt állatok húsának megvizsgálását A föld -
mivelésűgyi miniszter most leiratot intézett a 
vármegye alispánjához, melyben az a rendelet 
foglaltatik, hogy ezenlul a hivatalos husvizs-
gálatot nem az állatorvos, hanem szervezett 
hosvizsgálök teljesítsék. 

' Modern fényképesés című könyv ugy 
a kezdő, mint a haladó amatőröknek kitűnő 
tanácsadó, receptkönyv stb melyből a legnjabb 
eljárások a művészi amatőrképek előállításá
hoz bennfoglaltatnak lakonikus rövidséggel. 
Ara 1.80 K. Megrendelhető csak a szerzőnél 
Leopold Kornél, Budapest VII. Erz^bet-körut 

A japánok gyakorlati érzéke 
aaoewl f«lltmerU as SeaT " I " • • 

„BERSON'V 

f a 

Ferdére taposta, kisiklás, léraattag, l 
gek ráxkédtatiM kizárva I 
R t isiaeJNefc Budape at, VII. 

Megbüntetett cigányok. Csendőreink 
I tegnap egy győrmegyei cigánykaravánra buk 
, kanlak, akik járásunkból kóboroltak. Beki-
' sértek őket a szolgabírósághoz, ahol csavar-
; gásukért 49 K összbűntetést mértek ki rájuk 
, s azután visszatoloncollak őket illetőségi 

helyükre. 

i _ Baleset a bányában. Foiyé- hó B-áa 
ismét -ulyos szerencsétlenség történt a ság
hegyi baz.tltbáiiyában. Egy üres es egy rakott 
koc-i ütközött össze, Pollak János 43 éves 

j családos munkás pedig a két kocsi. 'közé 
J került Polliknak a bal lábát a kocsik telje

sen összezúzták ugy, hogy azonnal kórházba 
kellett szállítani. Ugyanezen alkalommal még 
más kél munkás is könnyebb sérülést szen-

• 'AkpM •*»<iiarii!,*!l'ügl» illetve a pénz^ •Jőjete^. ^ ^ j ^ 
beküldése mellett küldi 

Müvészest a t üj-kávéházban. Érdekes 
művészest színhelye lesz ma este az Uj-
kávéház. A mOvészlársulal szenzálióil ígérő 
alakja Mr. Wortley afrikai néger magyar 
származású nejével, akik remek- kéz, dzsikk 
és steptáncosok. Miss Mary amerikai excen
trikus nő és Gauze indus kiváló női imitátor. 
Az attrakciókban bővelkedő estély fél kilenc 
órakor veszi kezdetét 

Táncmulatságok. A csöngei önk. toz-
oltóegylet folyó hó 12-én felszereléseinek gya
rapítására az ottani Korona-vendéglőben 
zártkörű táncvigalmat rendez. — ugyancsak 
az önk. tűzollóegyesület rendez táncmulatsá
got Kemenesmagasibau a jö<ő vasárnap. A 
mulatságot az Er/sébet-ligetben levő fedett 
helyiségben tartják meg s a tiszta jövedelem 

Elitéit kivándorlók. A csendőrség teg 
nap két utlevelnélküli kivándorlót tartóztatott 
le állomásunkon, nevezettet Kruzics István és 
Stefán Jakab aradmegyei illetőségű egyéne-

19. szám. 

Mert Becskerekról az imént áthelyezlek egy 
tisztviselőt, aki egyik délvidéki hírlapban oly 
érzékenyen bncsuzik el, hogy megrepednek a 
sziklák, medrükből kiáradnak a vizek, hegyek
völgyek megindulnak, a kősziklák repednek, 
Nap és, Hold sötétednek . . . Egynémelyek 
épülésére, szivek-lelkek megindítására való 
tekintetből szórol-szórá itt közöljök a Nagy
becskerekről Budapestre áthelyezett tisztviselő 
bucsuszózatat, amint következik : Bucsuszózat. 
Nincsen érzé'tenyebb és meijhatóbb pillanat 
az emberi élet hullámzó tengerében az elvá
lás percénél. Ily nyomasztó fájdalmas percek 
nehéz súlyát érzem én jelenleg, amidőn engem 
a jó Isteni gondviselés legbölcsebb intézkedé
se vei, az általam szeretett Nagybecskerek. 
városából hasonló minőségben és fizetéssel 
illetve nyugdíjjal tíz évi itt tartózkodásom 
után Budapestre áthelyezett. Az idő rövidsége 
és egyéb fontos elfoglaltságomnál fogva jó-
barátaimat, ismerőseimet és jóakaróimat egyé
nenként személyesen felkeresni módomban 
nem áll, azért fogad'ák ezúttal családom ne
vében is fájdalmas 6ue«u«zo«a<omof.tartsanak 
továbbra is becses emlékükben és jóindula
tukban, valamint én is, bár hegyek, völgyek, 
sziklák és vizek elválasztanak bennünket 
egymástól, mindenkor őrömmel fogok tisztelt 
Önökre és szeretett Nagybecskerek városára 
visszaemlékezni. Isten Önökkel. Nagybecskerek, 

> 1913. április 25. Érdeki Boldizsár, nyug. pénz
ügyi tanácsos. 

Mibe kerül t a mozgósítás? A .Magyar 
Pénzügy, cimű előkelő szaklap hiteles forrás
ból szerzett értesülések alapján azt állítja, 
hogy az Osztrák éa Magyar monarchia északi 
és déli határán végrehajtott részleges mozgó
sítás költségei eddig (apr. közepéig?) körülbe
lül egy milliárd koron ra rúgnak. Oroszország 
hasonló természetű kiadásai ezt az összeget 
is meghaladják. Pe amig Oroszország ezeket 
a köt-égeket kölcsötl fölvétele nélkül, a pénz
tári készletekből tudta födözni, addig Ausztria 
és Magyarország drága kölcsönhöz kénytelen 
folyamodni. — Magyarország a részleges 
mozgósítás tartama alatt eddig 425 millió 
korona (decemberben 125 millió 4'5*/o-os 
kincstári jegy és most 150 millió 4'5%-os 
járadék és 150 millió K 4"5"/,-os kincstári 
jegy); Ausztria pedig 275 millió K (december
ben 125 millió K 4'5°/Í-ÓS kincstári jegy és 
most 122.8 millió márka = 150 millió K 
t'5° /,-törleazléses járadék) kölcsönt vett föl. 

összeseh~760-n)illió torona. Mindeneiéire" 
föltűnő, hogy Magyarország, melyre a kvóta 
arányában a költségek kisebb része jut, na
gyobb kölcsönt volt kénytelen fölvenni, mint 
Ausztria. Dgy látszik, az osztrák pénzügymi-

^^5sfWKHB^gKgKP^gt$m nini f i i id i t ta t ik . I "^.'P1
 f " * ™ 7 ' 1 ' 

: TJlT&OtOrlOkÖn nagy- t ű z v e ^ ^ i s z U 'j'ftj 
tott -Egyházaskeszö községben. Kilenc lakóház 
és sok melléképület égett le. A kár mintegy 
nyolcezer koronát tesz ki s ebből ötezer 
korona biztosítás révén megtérül. A tűz ke
letkezésének oka még ismeretlen, a valószí
nűség a mellett szól, hogy gondatlanság 
következtében származott. 

ket Mindketten Amerikába akartak vitorlázni. ' niszternek nagyobb pénzkészletek állottak 
A szolgabírói hivatal mindkettőt 3 napi elzá
rásra és 25—25 korona pénzbirságra itelte. 
Büntetésük kitöltése után must már útlevéllel 
fognak utazni, csakhogy kénytzerutlevéllel és 
nem Amerikába, hanem illetőségi helyűkre. 

A gyári munkás sorsa. Jánosházán a 
Stern-féle téglagyárban Szekér István 16 éves 
munkás közel jutott a géphez, mely őt el
kapta és kezefejet leszakította. A szerencsét
len gyereket azonnal orvosi ápolás alá vették. 

Melyik van meszebb: Makó-e Jeruzsá
lemtói, vagy Budapest Nagybecskerektől? — 
Azért kérdezem, mert ha az ember Sárvárról 

vagy ^ ejjöhözik mondjuk 

van ertelme, há W elköltöző~ atya-
fiaitól, jób irataitól, vagy ismerőséitől könnyezve 
elbúcsúzik : pá — puszi aranyosom, galambom, 
egyetlen barátom slb. stb. Talán annak is 
volna értelme, ha a sok és fájn hagymát 
termő Makóról elzarándokolna valaki hosszú 
időre vagy örökre Jeruzsálembe penitenciát 
tartani . . . De hál hol van Nagybecskerek? 
Valahol a zulukafferek és hottentották fö!djén-e? 

rendelkezésére, mint magyar kollegájának. 
Osztrák lapokban azt olvassuk, hogy az osztrák 
és a magyar kormány között állítólag tárgya
lások vannak folyamatban abból a célból, 
hogy Magyarország a költségeknek legalább 
a felét (tehát nem a kvóta arányában) viselje, 
minthogy a rendkívüli katonai intézkedések 
főleg Magyarország határinak (!!!) a védelmére 
tétettek. — Dgy-e. de okos az osztrák sógor?! 
— Dativusban kell neki felelhil 

Szombathelyről értesitik lapukat 
árról, hogy az ottani mészárosok ismét föle
melték a húsárakat még pedig elfogadható 
ok nélkül. Egész Szombathely fölháborodott 
ezen •nn.i i ffkáj^mff. , f l ipen az ntóttbi fffcmu^ 

yf-p^«ni»i.a-metl»aátakr»-<Bt»aflaegr neökkenlak-g—• 
Lapunk tudósítója szerint a közönség a városi . 
közélelmezési bizottság védelmét fogja kérni. 

Időjárásnak most is szemem. Mult 
kedden és szerdán szeles, hűvös idő esővel; 
szerdán este 6 órakor C-f-3 fok, éjjel -f-S fok, 
csütörtökön este + 7 fok. E hó 16. és 83-án 

, várható ismét rossz idő. 



5 oldal. 
19. szára . 

Érdekes hírek. Mindazok a tisztek, 
hivatalnokok és katonák, akik az 1912. és 
19!3. évben a monarchia védelmében állott k, 
a zavaros idOk emlékére emlékkeresztet fog-
oak kapni. — Hát bizony — ujabb értesülé
sünk szerint — a tartalékosokat mindaddig 
nem engedik haza, mig a Balkánon a rend 
helyre nem áll és Albániában az állapotokat 
nem rendezik. — A Magyarországi Gazdaszö
vetség ez évi nagygyűlését június 18 án tartja 
Kassán, melyen varmegyénkből több gazda fog 
részt venni. — A községi és körjegyzők és 
községi alkalmazottak nagygyűlésének küldött
sége e hó 6-án tisztelgett a képviselőházban 
Lukács László minisztereit O'tnél mint belügy
miniszternél, aki válaszában sok szépet és jót 
uiondott ugyan, de még mindi* csak a tűre- I deglős jószívűsége nyújtott'neki. Néha t i k i -
lemre kérte őket Két érdekesebb jelentést I t , . k l M 

< A vándor ntja. 
Irta: Blekter sáuuaeá. 

Füstös falusi korcsma rozoga padján 01 
egy még élete delén levő férfi, kinek kopott-
tépelt öltözetéről meglátszik, hogy . már rég 
elhagyta a gondos otthoni kéz ápolása. Hogy 
öltözetének eme fogyatkozásai neki nagyobb 
kellemetlenséget nem okoznak, azt csak a 
kedvező meleg időjárásnak köszönheti. 

Busán és hallgatagon könyököl rá az 
előtte álló ódivatú x lábu aulaira és kellet
lenül költi el sovány, ebédjét, melyet a ven-

vel sújtott bele a villám. Ekkora szerencsét
len még vagy fel méternyi távolsággal jutott 
előre, mellyel viszontagságos utja örökre be 
let', fejezve . . . A vihar pedig tovább űzte 
áldatlan játékait. 

mégis tett: 1) a javadalm zásra vonatkozó 
részek előmunkálatai befejezési nyertek, 2) a 
jegyzői kar ne kerülő utakon, hanem bármely 
bajukban közvetlenül és bizalommal forduljon 
hozzá. 

• Regi jó idők. 1224-ben aludt először 
az angol király szalmazsákon, azelőtt esák 

, posztóval letakart deszkán nyújtózkodott vé
gig. 1246-ban még nagyrészt szalmafedelesek 
voltak a házak és 1300 ban még ném ismer
ték Londonban a kéményt és a kályhát Pa
razsas serpenyő mellett melegedtek. Bort csak 
orvosság gyanánt árultak a patikában. A ko
csit még nem ismerték. Az előkelőbb ember 
lovagolt, feleségét meg a háta mögé ültette. 
1340 ben London egész adóbevétele harminc
ezer zsák gyapjúból állott A bírót és ügyvé
det fahéjjal fizették. 1343-ban kezdett a 
gombostű terjedni; azelőtt falut használtak 
az asszonyok. 1344 ben verték Londonban az 
első aranypénzt. Az első selyemharisnyát 
Angliában Erzsébet királyné hordta 1561-ben, 
miutáu a francia király 1547 ben divatba 
hozta. 

Eltűnt jegyző. A Soproni Napló írja: 
Wind Ferenc Kiinlei jegyző nyolc nappal 
ezelőtt eltűnt. Az eltűnésről, jelentést tettek 
felettes hatóságának, mely rögtön elrendelte 
a hivatalvizsgálatot, ahol mindent a legna
gyobb rendben találtak. Azt hiszik, hogy a 
különben szorgalmas ember elmezavarodott 
lett, mert semmi oka nem volt szökésre 
Néhány nap előtt látták Csepregen kocsivá, 
ment át a községen, de nem tűnt fel ott létei 

nyomozást indítottak az eltűnt 
látására. 

C S A R N O K . 

K i s p á l Qyuri . 

Kispárnának levele jött Boszniából. 
Gyanús levél, német levél : — a fiától I 
A jegyző ur ötször-hatszor megforgatta, 
Hol letette, hol felvette 
Mig valahogy kiolvasta. 

S aznap éjjel a Kispálné jajszavára, 
Csakhogy a föld meg nem indult szánalmába 
— Kispál Gyuri ha ezt látná a sírjából : 

-Katón halna mejua.sxive, 

a tenyérnyi nagyságú rácsos ablakon, 
talán épen özvegy édesanyjára gondolva, kit 
fiúi szeretete dacára kénytelen volt otthon 
hagyni, miután egyedüli kereseti forrásuk, mely 
csekély kiterjedésű földbirtokuk volt, a folyó 
áradása által, amelynek partján állott, telje
sen hasznavehetetlenné lett. 

Életszükségletük hiányában abból a 
szempontból kiindulva, >ha a szerencse nem 
jön hozzánk, akkor érte kell menni., ván
dorbotot fagott kezébe, hátha ezen az uton 
boldogulhat De hasztalan, mert bizonyára 
könnyebb annak, kinek csak egy kis szeren
cséje van, a legnagyobb akadályokat legyőzni, 
mig jaj a balszerencsével a legegyszerűbb 
dologhoz is fogni. 

Igy ó is már egy álló esztendeje foly
tatja fáradságos útját anélkül, hogy az valami 
célra vezetett volna. Tehát nem csodálhatjuk, 
ha most is csak vontatottan log hozzá eme 
bizonytalan ut folytatásához, melyet a legkö
zelebbi faluig még vagy három órával szán
dékozott meghosszabbítani. Miután házigazdája 
vendégszeretetét megköszönte és tőle az útra 
nézve némi utasítást kért, a szánlólöldeket 
átszelő gyalogjárónak vette útját mely egy 
erdőn át rezetett a legközelebbi faluig. 

Midőn már az erdő feltűnt 
nem annyira a gyaloglás, mint 
hőség által elgyengülve kénytelen volt a fűbe 

embeV l T e n ^ 4 ^ ^ ^ - i r o ^ - n ' < ' ' ' ' m * n t " ' B l * n 

által nem lévén zavarva, folytassa útját Alig, 
hogy lefeküdt máris mély álom vett rajta 
erőt De még ez a szegény és gazdagnak 
egyaránt megadott földi javat sem élvezhette 
sokáig, mert mig ő igy mély. és gondtalan ; 
álomba volt merülve, egy njabb veszedelem 
közelgett feléje. Az égen ugyanis sűrű vihar
felhők tornyosultak, majd szél kerekedett 
vártatra óriási mennydörgés remegtette meg 
a.levegőt mindenkit figyelmeztetni látszotta 
közelgő vészre. . 

A vándor riadtan ugrott fel fekhelyéről 
e nemvárt hangra, hogy az erdőig menekül
jön, fái által némileg védelmezni akarta ma
gát a" bőrig való ázástól, mintán az eső már 
most is szitálva hullott alá. Alig haladt áron
ban néhány száz lépésnyire, midőn kétségbe
ejtő villámlás az egész vidéket lángtengerbe 

már mint láncától 

Czelldömölkön a Gyár-ntcá-

ban levő 

l e k h a z t e 
azonnal eladó. 

Bővebb értesítés levél
ben nyerhető VEINMANN 
NÁNDORTÓL K I S P E S T , 
(Vekerle-telep) Huba-ntca 7 

> 

> 

> 

> 

ZAKOTS ISTVÁN 
kelmefestészete és vegyészeti 

ruhatisztító intézete 

PÁPÁN, Szentbenedek-tér 16. 
(Saját házamban.) 

Vidéki megrendelések gyorsan 
és lelkiismeretesen eszközól-

..- tétnek. . 

i Hírlapunk nyomdájába 
jojbb (mládból való fiu 
t a ii o n c u 1 

felvétetik. 

T Ö R L E Y 
FEZSGÖ. 

S aznap éjjel valaki a temlom-sorba, 
Nagy önvádtól majd a lelkét kizokogta. 
Könny se maradt, fény is alig a szemében. 
— Kispál Gyuri ha ezt látná, 
Feltámadna örömében I ._ 

Smbotoika Mihály. 

í örgéS" válaszolt- Most 
megszabadult lenevad tört ki kegyetlen dühé
vel a vihar. Szélvész, villámlás, mennydörgés, 
az "eső pedig patakokban folyt alá. 

A szegény vándor kettőzött erővel, két
ségbeesetten rohant az erdőig és épen akkor 
roskadt egy fa alá, midőn abba teljes ereje-
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Egy diszes C S I L L A R 
a villany berendezése miatt olcsón eladó. 

Bővebb értesítés nyerhető a kiadóhivatalban. 

Hölgyek figyelmébe. 

Aki fess és kényelmes fűzőt óhajt, 
•*- rendelje meg 

Győrött, Böbék Danielne 

Megyeház-utca 9; szám alatt levő 
melltozókükmlegosségi műtermében. 
A legújabb francia reform vagy 
igen kényelmes halcsont nélküli 
házi füzót mértek után igen jutá
nyos árban. Jav í tás és tisztítás szin

tén elfogadtatik. 

Ugyanott utazónö felvétetik. 

Tisztaság — Egészség! 
Ha fajnak a lábai 

Ha fá| a dereka: 

Ha éjjel dőzsöl : 

Ha egészséges : 

menjen göziürdöbe i 

menjen gőzfürdőbe 

menjen gőzfürdőbe. ! 

_hnj?v g't a kinrnnl ninprtvjn — 

JLasszás. és Jyukszemvágás.1 

Pápai gőz- és tíádfürdői 
reggel 6 órától egész nap nyitva. ! 
i _ . - o . o u u i . u i i ueiuiú.t éa ... ,.i;„ií a fcúz-

fúrdót hölgyek hasznaihatják. 

Kevesebb 
a gond, 

«or 
Kevesebb 

a munha, 
'-szor • 
Kevesebb, 
amunkaber! 

Szőlőbirtokosok 
különös figyelmébe I 

Ha FORHIN-nal permetet, Rét
kénporral porot és BAGOLLAL 
öli a szölömolyt: — - niert a 

F © K H I \ 
a sokszorta megjavított bordói keverék és számtalan köszOnfl- és elismeri-levél ta-

ou-ana szerint mnuienütt a legnagyobb megelégedéssel használják. 

A T J ! Í ~ V T J T_T T"Vf-iiat nincs üledéke, vizbe dobva azonnal oldódik es biztosan 
•E V / r i X l l l l pusztítja a peronossporát; egy kész anyait, fOalkatrészt 

rézifá ic, tapadóképesséje oly nagy, hogy bármely harmatnál permetezhet vele; hasz
nálata ónasi mnnka- es pénzmegtakarítást jelent, mert az anyag teljesen kész I 
ÍÍvÍim/'ilí>«kArrÓQ '7ak- haszháljanak saját érdekükben Kaliforniai lét, 

ULU.UltoK.t3I ItJ^-E-ÜIÍ-. .-, gyümolcsn-varok elleni védekezésre rovar-
enyvet luiuden kártékony r..vsr lekötésére, rovarfogó Övet az Összes kártékony 
rovarok elfogására, Lanrinat a rovarok ellen nyári védekezésre. Lanril Karbolinsn-
•Ot a rovarok elleni leli védekezésre. Lanril oltóviaszt az oltványok nemesítésére, 
Icbnenaűnt a zsenge virágok permetezésére, Nicotin Qnassiakivonatot faiskolák 
permetezésére, Topomort mezei egerek pusztítására. Pampilt rovarok és darazsak 
elfogására. Tessék mindezen cikkekról kimerítő leírást és használati utasítást 

kérni, milyet ingyen és bérmentve kttld az Összes érdeklódOknek a 

szőlőpermetezési anyaggyár 

B U D A P E S T , 71., Váci-et 93/T. FORHIN 
Valamint képviselője: Ro-enthal Lipót Czelldömölk. 

Szombathely, Wenl/.l Ede Kőszeg. 
Hoffuiann Krnő 

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

koszornkat és minden a temetkezéshez szükséges cikkeket. 
-..^ÜMákaáLy^^ ,t,uiiaam, > pg 

»rmlnasiggril frígetek ttgy-, hogy a Rászóló .csaTádnák akar 'helyben; 
akár^idéfce«5-fnirél sem kell gondoskodnia. "* h 

Temeleseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig eisáilalokés 
azokat a kegyelet megadásával végzem. Ravatalokat felállítok; iriely 
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre. 

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

kérve, 

Szalay Gyula asztalos, C-se-idüiaoi*., Sagi-utca. 

http://i_.-o.ouui.uii
http://ULU.UltoK.t3I
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Eladó motorkerékpár. 
Egy két lóerős Paca-gyártmánya 

motorkerékpár teljesen jókarban 360 

koronáért eladó. Érdeklődök szerkesz

tőségünkhöz forduljanak. 

^KEDTEZMÉNY 

E l U 3 F E ^ I N É K l t 
BtTÁBBT 8TTJLA 

R Ó Z S I 
ÉS B O T É B E L B E S Z É L É S E I 

t K a M M i a a W s , te^edo kotetbto egy 
csomó igán sikerült elbeaaélés Tan, me-
lyeOhea a* i r t .aegflgyelesei, impressiói 
annyira agystemreioéltók, hogy bátran 
( a legmelegebben ajánljuk a kötetet 
kedvezmény* tapoak olvasóinak 

Mindenki, aki láttánkra előfizet, meg
kapja a atívet, ha ezen igényét velőnk 
kosü s 41 fillér dijat horzáuk beküldi. 

1, mi bom Éra: 

2 korona. 

tOMtili art' 

olt cse 
és géptégla 

kitűnő minőségű kapható 
-|-_toJary Györgyné 

téglagyárában Czelldömölkön. 

Hornyolt cserép I rendű 70 K. 

Tartósságért szavatolás. 

ELADÓ HÁZ 
Kgy újonnan épült 

fa- i ftt 3% 
á város legforgalmasabb be-

Jyén, áll •* lakásból, nagy pin
cével, kspuszinhel, hagy kert*--
tel azonnal eladó. 

Bővebb értesítés nyerhető 
a kiadóhivatalban. 

Steckenpferd 
liliomtej szappan 

elérhetetlen hatása szeplők eltávolítására 
és nélkülözhetetlen tor arc és bőrápo
lásra, mit számtalan elismerAlevéllel 
bizonyíthatunk. GyAgytárakbau, Drogéri
ákban, Illatszer és fodrászQzlelekben 80 
filterért kapható. Szintúgy páratlan.hatásn 
nni kézápolásra a Bergmann > Manera« 
liliomkrémje, mely tubusokban 70 fillérért 

mindenütt kapható. 

-
Hirdetéseket jutányos 

áföíi felvesz a 
KIADÓHITATAL. 

aj át érdekében cselekszik 

ki. üvegáru szükségletét 

Friedman Salamoii 
::nii üzletében szerzi be. inért ott a pontos kiszolgálás melleit 

olcsón is vásárolhat. 
Nászajándékok a legnagyobb váWtékba'n. 

Japán mosdó-készletek 7—12 K-ig. 
Étkező készletek 6 és 12 személyre 10—15 K-ig. 
Boros készletek 3 - 6 K-ig. 
Sörös készletek 2 5 0 - 4 K-ig. 
Likőr készjetek 180—3 K-ig. 
Képkeretezés s legfinomabb barokk léccel. 
Szentképek, tájképek 1—12 K-ig. . — " ~ 

Épület üvegezés! Alkalmi kölcsön-edények 1 

Szalóky Zsigmond 
kőfaragó 

C z e l l d ö m ö l k . 
Sirköraktár: Szentháromsáfl-tér. 
: Kőfaragó-telep : Kis-utca. : 

AVAT 

kataszteri földméréshez szüksé
ges köveket raktáron tartok. 

Epületmunkát és mindennemű javításokat 
elfogadok és azokat jutányos áron készítem. 
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GERMANIA 
Életbiztosító Részvénytársaság Stettinben. Alapítva 1857-ben. 

Magyarországi igazgatóság Budapesten, j 
Képviselet Kemenesalja és vidékére nézve Czelldömölk (Rákóczi-utca 34. sz.) 

Biztosítási állomány 1912. év végén : Egy milliárd és 113 millió korona 
Biztosítéki alap 1912 év végén .480 millió korona. • 

Nyerféayl lTta lék 40 millió korona. 

A .Germánia- a Németbirodalom egyik legnagyobb életbiztosító társasága és kívül áll a magyar
országi biztosító társaságok kartelén. f i 3 

Életbiztosításokat köt a legmérsékeltebb dijak mellett és éri tiszta nyereményeinek 95°/0-át 
a biztosító fald között osztja szét Ennek folytán pl. egy 80 éves egyénnek 20 évre szóló életbizto
sítása, féltéve. ha az illetó ez időt eléri, csak 0222 koronába kerül. 

Egy csekély minimális pótdíj alkalmazásával kiterjed a biztosítás munkaképtelenségre is, mely 
esetben a dijak fizetése megszűnik és a biztosítás időtartamának ideje alatt a biztosított 10%-os 
éri járadékát kap. Ezenkívül a társaság a biztosított összeget teljes egészében ls kifizeti a haláleset 
után, vagy pedig s biztosítási időtartam lejárata után. 

Egyéb előnyük : Elévülhetlenség. Egyéves fennállás esetén a kötvény nem évülhet el. Egy 20 évi 
tartamra szóló biztosítás 5 éves fennállása esetén sz egész biztositasi tartamra teljes összegében van ér
vényben. Heftámadhatatlanság. A kötvény két évi fennállása után párbaj vagy öngyilkosság eseteiben 
sem támadható meg. Világkötvény. A biztosított minden külön pótfizetés nélkül kezdettől fogva tar
tózkodhat és utazhatik az egész földön Kölcsön és visszavásárlás. Három évi fennállás esetén a legmaga
sabb kölcsönök és visszavásárlási összegek engedélyeztetnek. 

Részletes számítással és felvilágosítással az életkor és foglalkozás m e g j e l ö l é s e után készséggel szolgál a 

GERMANIA életblzt részv társaság, Kemenesalja és vidékének képviselete. 

K L A P P E R F U L O P bútoráruháza 
Czelldömölkön (Gayer ház) 

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

gyermekkocsik, vasutas 
kézitáskák, ; szőnyegek, 

kaphatók itt különféle 

=BU J 0 R 0 K függönyök, ágy^ajStűh 
rák, bőröndök, utazókosarak, erszények, kefeáruk, í'ósük, hajdiszek, 
pipere és fodrászata cikkek, gyógyszappanok kicsinyben ós Wgyban! 

T e \ | 3 ? szóba- és koüyhaberendezések. 

\y. .n»i . . : IK.wiret föntor villanyeröie l^eJaízt íÜ k--ti)vvnyoindájában- Czelldömölk 


