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

' korona, negyedévre 2 korona. 
Egyet) szám ára darabonként 20 fillér. 

Pelclfc Herkmtó: 

DINE6RETE NÁNDOR 

Szerkesztőség éa kiadóhivatal : 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CzeUdömölkön. 
Ide intézendok a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Széttekintés az utcán. 
A Föld legbá josabb virágja, a te

r e m t é s n e k legér tékesebb alkotáea, leg
gyönyörűbb gyümölcse : a gyermek. 
Árta t lanul néz bele a világba s a bim
bózó lélek, amely benne lakozik, mindig 
megragadja a szivet é s szereletet s 
gyöngédsége t ébresz t az ap ró emberke 
iránt . Sajnos, ma. m á r ezen a téren is 
mások az állapotok. 

A modern világfölfogásban az ár
tatlan és vonzó gyermeklélek mellett 
m i n d i n k á b b nagyobb tért foglal el az 
eltorzult és degenerá l t gyermek, sót a 
büntetőjog legújabb fejlődésében nagyon 
is fontos szerep jut a gyermek-krimi-
ná lóg i ának . S valljuk meg, hogy a bű
nös és m a g á r a hagyatott gyermek bi
zonyos koruliiienve.k-k.azuU igeu finom, 
igen rejtélyes é s igen érdekes jelenség 
és bünte tőjogi vona tkozásában fölöttébb 
vonzó , sőt izgató p r o b l é m á t állit a bí
róság elé. 

Már vagy öt éve annak, hogy az 
ú j ságok megír ták, hogy a belügyminisz
ter leiratot küldött a fővárosnak, hogy 

t - . y a D ^ M a p e ^ J L . j i i J c á j n ^ ^ j i i [ 
dület len gyermek, akiről senki sem gofl-
doskodik, akire senki sem ügyel, mint
egy szabad prédául odadobva minden 
csábí tásnak s rossznak. A miniszter ak
kor sz igorú utasí tás t adott a hatóságok

nak, hogy ezeket a gyermekeket szed
jék föl az utcáról és szállítsák az á l lami 
gyermek-menedékházba . A "Szövetkezés* 
cimü szociálpolitikai hetilap szinte föl
jajdult, midőn bizonyos szemrehányással 
e szavakra fakadt: Szomorú és lesújtó, 
hogy a bot rányos állapotot Budapest 
tengernyi lakossága közölt egyetlen egy 
ember vette é s z r e : a miniszter. Hány 
apa, hány anya haladt el részvét lenül 
az u tcán lézengő gyermek mellett ané l 
kül , hogy szive megdobbant volna a 
kis nyomorultak i ránt való részvéttől. 
Pedig ahhoz, hogy az ilyen energikus 
rendeletnek foganatja Jegyen, hogy a 
fölállított gyermekbi róság kellő hatály-
lyal dolgozhassék szükséges, hogy a 
ha tóságokat emberbará t i működésükben 
a nagyközönség is teljes erővel t á m o 
gassa. V • 

Érdekes je lenség azonban, hogy 
még faluhelyen sem vigyáznak a gyer
mekre oly . mér tékben , amint az ott 
lehetséges volna. 

Különösen nagy munka idején, mi
kor a gazda reggeltől napestig künn 
van a földjén, a gyermekek apát lanul 
3.ajiyáj.!anul, minden fölflgyelet nélkű 

kóborolnak aTTalubah. RénT^ísi csolft ' f'WhT s/Mlad , , , l ,Yél llIlW nWgalhtiíi;' frsheas . T . 3 * 
azután , hogy -sokszor a magukrahagyott 
gyermekek pa|kossága folytán lángba 
bqroí- 'egy-egy lakóház, pajta, vagy kazal, 
néha egy egész falu. 

Ha azt akarjuk, hogy országunk 
fe|lődjék és gyarapodjék , meg kell be
csü lnünk legértékesebb vagyonát , az 
ambercsemeté t s nem szabad megen
gedni, hogy ez a kincs g a r m a d á b a n az 
u tcán vesszen el. Azt mondj i egy jeles 
szociálpol i t ikusunk, hogy sok helyen a 
kóbor ku tyá t is jobban becsülik, mint 
a gyermeket. ' [ 

A hatósági rendeletek a nagykö
zönség figyelmét is fölhívják a nyomorgó, 
kódorgó, szenvedő gyermekekre. 

Nézzünk csak körül az utcán é s 
a mezőn! Különösen vasár- és ünnep
napokon kódorognak á gyermekek, ron
gálva az útszéli Iákat, dobá lva a ma
darakat, tépve a gyümölcsfákat , pusz t í tva 
a madarak fészkeit é s ezek közölt m á r 
nemcsak azegény, nyomorgó gyermeke
ket látunk, hanem j o b b m ó d u szülőkéit 
is, akik nem gyakorolnak felügyeli tet 
magzataik fölött, hanem engedik őket 
napestig garázdá lkodni , pajkoskodni. 

A g y e r m e k m e n t é s n t k igaz, itt-ott 
vannak már h u m á n u s intézményei , ame
lyeknek- rövid működésébő l is kivilág
lik, hogy e t é ren m á r segítet tek; de 

a -szociális é r zéa t -ke l l fcjleaztenUaájE | 
ha lóságoknak a nagyközönséggel karöl tve 
kell együ t tmunká lkodn iok az ifjúságért, 
a háaa - jövő jéé r t . ! 

Az elkésett katona. 
Irta: Farkas István. 

A kis hadnagy vasarcán két' nehéz 
könycsepp gurult le. Az a szem. mely már 
a-inyi szenvedést, halálos küzdelmet nézett 
végig,"most bocsátolt először könyet. Mint 
mikor a hatalmas tölgyet. — amely • a feg- j 
borzasztóbb vihar sem bir kiszaggatni he- j 
lyéböl — egy kis villámszikra menydörgve i 
hasit ketté s csavar ki hirféTen, ugy rázta j 
meg a fiatal katonát az anyasző: Isten veled : 
fiam l ' ' ~ ." 

RliCiiii7nll « k i i „hadnagy', Fegyverbe j 
szólná a vész a hazát, a haza pedig azokat. ; 
akiknek keblében magyar vér lüktetett. Ah, 
de mikor oly nehéz a válás 1 Mikor annak a ! 
halálraszánt embernek a jeggyürü már félig < 
az ujján van, 

• És egy ősz, beteg anya otthon,' maga- I 
uyo&an, elveszve. * 

A Bu leakasztá a fogasról a kardját és I 
felkötötte". Készen volt. Egy katona már rég 

várta a ház kapujában, leheverészve azóriá-i 
diófa alá, melynek az árnyéka nagyszerűen 
hathatolt arra az alvó, elcsigázott te-lre> 

Hangos zokogástól szinte viszhangzottak 
az ódon kastély rideg termei. A bánatos fia 
még egyszer, utoljára megnézett minden szo
bát, tán ugy sem látja többé . . . -

— Hah, az ó képe ! — suttogta lágyan, 
amint a cimerieremben megpillantott egy 
óriás olajfestményt . . . ennek is vége. 

Tovább mentek. Itt egy-egy édes emlék, 
ott egy két atyai ereklye tűnik a hadnagy 
könnyes szemeibe.., S olyankor- ködfátyolba 
borul előtte'mTndefi . . ' >mm~tha már hallaná 
-a-püskák ijeszta-rflpogásáy ar ágyuk höm-
bölését . . . a fütyülő golyókat. 

Végre egy kis hálószobába érnek. Egy 
kis rmüdásodni kezdő amulett lóg a nehéz 
tölgyágy felelt és egy rózsafüzér. 

— Ez nekem való — s lekasztja onnan 
mindkettőt — 

— Most pedig Islea yi-jV|pfc,Jt hol, hogy 
még visszatérek, de ha nem, akkor is j ó , 
mert akkor a hazáért haliam meg — suttögá. 

Az anya és a nővér nem szóltak többé. 
Zokogó és reimfgö arcuk még egyszer és 
utoljára tapadtak, az ifjú olajbarna képére s 
azután félájultan, a fájdalomtól sírdogáltak 
egymás keblére borulva. 

Lóránd pedig fürgén és villámgyorsan 
nyeregbe kapott s útját néhány perc múlva 
már csak a porfelhő jelezte. 

Egyszer még visszanézett. A kastély 
toronyablakából minlha két hófehér kendőt 
látott rnlna megvillanni. Azután az is eltűnt. 

—, Előre; előtér-emberek ! 
A fetfcavart-porban- mint a ferge'eg-TO^ 

han egy kisded, csapat, a völgybe le. Mint 
maga á sálán, olyan valamennyi. Arcuk szén
fekete a lőporfűsttől, ruhájuk rongyokban lóg
nak lé róluk. Mindegyik kezében egy ócska 
kard, igy rohannak tova, mint a szélvész. 

A lávn'i hegytetőn a por dscfirn is láini 
az erős villanásokat s hallani közvetlen utána 
a dörrenések hangját. ^ .- '_ 
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Magyar tenger. 
Mioap f i j ismerösOm azt krrdezle, 

sziiktam-e télen lerándulni a Balatonra ? — 
Van-e olyankor valami attrakció ( = vonzás, 
v o n z ó e r ő , mikor nyar 11 is unalmas? — 

Az illető alighanem még a régmúlt iJők 
boldog emlékében él, amikor négylovas foga
ton vonultak be a magyar fürdőkbe. Balaton
füred hetedbét országon hires volt Annabál
jairól, remek platánjairól és szép asszonyairól. 
Hány nagymama regéli most is a szép időkel, 
mikor csárdás és pezsgő mellett vig élet 
folyt, Arany főkötőben, pártában és csipkés 
pruszliban andalogtak a Balaton partján, járta 
az ej << u ..--isa (ez is divatját multa) és 
nem ..entry-gávallér (dzsentri = nemes) 
hagyta ott nemcsak szivét, de egész termését 
a cigánynak. Minden a múlté! Ma már a 
magyar tengert is elérte a kultúra; körtil-

... hálózta a vasul é- a villamos drót és szinte 
a földbőt bújtak ki a szebbnél szebb nyara
lótelepek és az elegáns villák—egész sora 
mutatja, mit érdemel a Balaton. .' 

Az első helyek között áll a maga ne
mében Balatooföldvár, mely bár kicsiben, de 
reászolgál a világfürdő elnevezésre. 

' Aki Balatonföldvárt ismeri, az termé
szetesnek találja, hogy vannak állandó törzs
vendégei (különben ez a kouzervativ-szellem. 
=« a meglevő állapotokhoz ragaszkodó szel
lem uralja az egész Balaton mentét,) kik már 
tiz-tizenöt éve állandóan visszatérnek és 
sohase unják meg a magyar teuger szépségeit. 

De szép látvány is, mikor estefelé 
tömegesen' sietnek szép asszonyok és leányok 
a különleges görb1* mólón = kikötő gáton) 
végig a kikötő felé, hol tizenöt- husz vitorlás 
áll egy-egy ifjú levente tulajdonossal sport
dresszben ( = testedzők ruhájában, jelmezében) 
készen és indul nem éppen a szél irányában. 

-*Wy»a1yj^Qjrjá^^)iuJj|̂ közben szövődnek az apró t 

J lö r tök_(= nthfarolj^tásŐl,) 'csak? ugy, "mint 

asszony. .áldja a kedvező •brise«-t ( = a 
tengeri szellőt,) mely házasulandó ifjakat is 
hozott oda. Kitűnő vasúti és hajójárata a 
környék uzsonnázó középpontjává telte Föld
várt. Amióta a csinos kioszk fönnáll, 5—7 
óra közt találkozik rendesen a platánok és 
tarka ernyők alatt Szemes, Lelle, Zamárdi, 
Balatonfüred, ezexet nemcsak a kávé és 
fagyialt vonzza oda, de vonzza a kitűnő 
cigányzene is. Igy azufan megesik nem egy
szer, hogy minden ennivaló, még a tartalék-
zsemlye is elfogy .strik. (sztrájk) nélkül. 
Este, amikor az egész telep villámfényben 
úszik, vacsora után másodszor lepik el a 
kioszkot a .bennszülöttek., néha nagyobb-
szabásu murik is keletkeznek akárcsak Ger
beaud pavillonjában, vagy a régi hires 
• Hangli«-ban. 

Egyetlen tradicionális exkluzivitása ( = ha
gyományos kizárólagossága) Földvárnak a 
Balaton-Club, hol már a bejáratnál áll a 
jelző: .Tilos a bemenet !< .Csak tagoknak.. 
Nem is sietnek oda előkelően unatkozni, 
kivéve a csütörtöki gyermeknapot, mikor a 

i hathetes siró babától kezdve a tizenöt éves 
süldő leánykáig 6— 8-ig ugrándoznak a klub
tag-csemeték vígan, vagy sirva, aki mire 
hajlik koránál fogva. 

A nyári bálok híresek lettek Földváron, 
de ha oly agilis asszonyok kerülnének oda, 
mint Kálmán Gusztávné, másutt is fejlődnék 
élet és animo. Sikerült a tavalyi esős nyarat 
kellemessé varázsolni, egy oly fényes előadást 
összetoborozni természetesen a törzstagok 
segítségével es támogatásával, hogy Nagy 
Endre is megirigyelte volna. 

Tánc, ének, előképek sorozatával két 
estén tódultak a Klub dísztermébe, jutott bő—j 
ven a jövedelemből a kis kápolnának s más 
helybeli szükségleteknek. 

Gondoskodott azonban a természet arról 
is, hogy az összegeket kielégítse; sikerüli oly 

Erre a célra egy csinos emeletes villát 
berendezett kezdetnek és a szénsavas víz 
bevezetésével nagy hiányt pótol ez az intéz
mény. 

Ke szóljuk le.a magyar tengert! Ne 
vigyük péuzüuket idegenbe I Hanem egy kis 
jóakarattal inkább lendítsük föl a természeti 
szépségekben és kincsekben gazdag Balalout! 
(Balaton.) ^ . -. Egy bsnyaraló. 

nagyanyáink idejében a szárazon és nem egy 
ilyen kis flört végződik, mint mult nyáron is, 
házassággal, ami nem utolsó reklám Bala
tonföldvár társaséletének. Három boldog uj 

elérhetetlen halásn szeplők eltávolítására 
és nélkülözhetetlen szer arc és bőrápo
lásra, mit számtalan elismerőlevéllel 

haiiiatós kénszén-avas vizet találni a telepen. I I bizonyíthatunk. Gjógytárakban, Drogén 
" , . i v r - - - * ^ - . ' * . rr^-'-r . "'. .* * I B m... t I - £ - _ » _ I . . I - I _ J o< 
mely vetélkedik á inarienbadiv.il hatásban. 

. Már tavaly forgalomba került és dr. 
Márkus Andor igazgató, kinek Földvár uj 
löllenditése körül annyi érdeme van, meglepi 
az idén a közönséget meleg fürdővel. 

• Lantos ének. 

Irta és a Kisfaludy-Társaság ülésén felolvasta: 
L . SOjMbO SÁNDOR. 

Hej, szeretnék menni ! 
Szépet, nagyol tenni ! 
Ellenségen, harcmezőkön — diadalmat ve nni 

Messze kalandozni, 
Láncokat oldozni, 
Szép leányért.borostyánért — vini, hadakozni 

Szörnyekre vadászni, 
óriást alázni, ' -
Kincset őrző sárkányokkal talpig vérbe ázni! 

Kardomat lemosnám, 
Tündökölve, hoznám, 
Gyönggyel, ékkel, dicsőséggel 

Kincsem adnám Isteunek, 
Kardomat a nemzetemnek ! 
A híremet, a nevemet — 
A szivemet, a lelkemet — 
Kedvesemnek ! . . . 

koszorúmat 
fonnám! 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

akbah. Illatszer' és íodrászüzletekbe'ir 80 
fillérért kapható. Szintúgy páratlan hatású 
női kézápolásra a Bergmann >Manera< 
iiliomkremje. mely tubusokban 70 fillérért 

mindenült kapható. 

Ott ágyukkal szórják a halált! 
A sivító tekék mint a meoykő farodnak 

bele a földbe, az pedig, mely véletlen kőre 
csap le, ezer darabra hullva robban széjjel. 
S olykor a halál keze egy életerős fiára is 
talál . . . Egy füstszalag, egy halálkiáltás, ló 
és lovas darabokra tépre terül »1 a porban. 

— Ctánuk . . . elfogni őket! hangzik 
á csapat első emberének parancsa. 

A k i . fiatal hadnagy az. Nem törődik 
az előtte, utána lecsapó s lova lábai előtt 
elgördülő ágyagolyókra, hanem marokra fogja 
kardját s légelÓT vágtajva mindjobban köze-

. Yifir" tl*tm i ' : g YfriíiiT Hririin|iin filó rtt— 
- n E g - i j l é PA 

o r d í t v a tolong, mint megannyi fúna. 

Az ifjú balkarjából lassan szivárog a 
vér, biztosan golyó ütötte át, dt — fel sem 
veszi. 

Most elérik a fehérkabátos csapatot. 
— Add meg magad némát ! ordítanak 

a katonák, de szavaikra oly pu=katüz felel, 
m5Iy~telét a csapatnak rögtön lefekteti. 

Meghökkenve áll a fannmaradt pár em
ber. Az osztrák csapat egy része hátukba 
kertit s oanan szedte áldozatait. 

— Rajta, átt kell vágni magunkat, kü
lönben itt veszünk ! — kiáltá hátra a kős a 
a másik pillanatban már száz és száz osztrák 
vette körül őket. Oly iszonyú vagdalkozást 
még ember nem látott, mint amily csetepatét 
ez a maroknyi csapat rendezett. Habar mind
ég, ik meg volt sebesülve, mégis utat vert, 
mig csak bírta. S az. eredmény meg lett, 
a pár ember áthajszolta magát a rettenetes 
sorfalon. . . ' " • ' 

0 aztán, futun IBVáhp, hogy hova, azt 
i m tudta egyik sem-. . -

A táborban percegve égtek a tüzek, a 
napsütött arcú katonák dalolva forgatták a 
nyársat, a láng felett. 

Mosolygó este volt. A csillagok miriádjai 
ragyogtak a lelbőtlen tiszta égen s nem vette 
észre senki, hogy az országul felül egy tizen
hét emberből álló csapat közeledik lassan. 

— Szánalmas volt ránézni erre a 
tizenhét emberre. Mindegyik bekötözve ugy 
ahogy, soknak kardja sem volt. Lovon csak 
három Olt, jobban mondva fekttdntt, a többi 
lépésben gyalog ballagott mellettük. 

— Kik vagytok | — rivalt reájuk az 
őrszem, de ijedten hátrált egy lépést, amint 
az első gyalogos arcát megpillantotta. Nem 
kellett néki felelet, megérté a választ arról 
az arcról. 

\ Borzadva nézett a bevonulók ra minden 
szem, maga az ezredes is ijedten hőkölt visz-
« T J »mini f fi,,,,) Mfjjői rnegpillantá. - r-

— i Lóránd, te vagy.az ? Megvan a 
tervrajz ? • •' • 

— Igenis, — feleié a hadnagy, — * 
csapat elveszett, de a terv ime itt van. 

És nagynehezeu előkoporva"kebléből egy 
rongyos papírdarabot, átnyújtotta aat az 
ezredesnek. 

— Jól van, derék katona vagy. Mától 
fogra lőhadnagy a rangod; csak máskor ne 
rokanj ugy bele a veszedelembe. Most pedig 
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Anyai sziv>. 

Résszé távolból, a UéUlő hegyeken tul, 
Sóhajt hoz a szellő idegen országból: 
Egy megtört anyának egyetlen fiától. 

Ki törődik az ut porában fetrengő madárral? 
Ki törődik ez élet Viharában megtört ifjú 

jajszaVáVal ? 
A nagy Világ zajában eltompul a hangja.. 
A létért küzdő nép ezt meg nem hallja 1 

Lelki szemeivel látja, fájó sziVVel érzi az anya. 
Hogy fiának sajgó sebére nincs, ki irt, bal

zsamot adna; 
Fájdalmát magába fojtja, sóhaját a szellő 

elhozza: 
És a kéklő hegyeken tul szorongó lélekkel 

az anya felfogja. 
D. M. 

R O V Á S . 
\ • 

Megrovás helyett dicsérettel és elisme
réssel kell, hogy kezdjem, a már régebben 
abbahagyott >rováa«-omat. Igazán csodálatos 
és a nagy és agilis munka szép eredményét 
visszatükrözd a »Félixpark« jelenlegi állapota. 
— Szép utak, szép ültetések, a már megnyi
tott sporttelep mind oly jól esők a szemnek, 
csak a park egyik sarkán van egy dísztelen 
fakerítés, amely nemcsak a szemnek, de az 
orrnak sem esik jól. És ha Hazafi Veray 
János föltámadna és eljönne Czelldömölk 
legnagyobb nevezetességét megnézni, biztosan 
elplagizálná zengedményébe a »Gül Baba< 
operett ismert dalának sorait: >Ott tul a 
rácson egy más világ van, amelynek érzem 
büvöt (? !) illatát . . .« És ha valaki tán 
kíváncsi volna, hogy tulajdonképefi mi okozza 
azt a kellemes illatot, nem kell nagyon kér 
dez Tsködiiie, c-mk ki kelt mennie a parkból, 

-nem tó-kell felkapaszkodnia a kerítésre, — e 
fáradságtól Is megkímélik a kíváncsiskodót, 

— nincs ott kerítés, de ott van a villanytelep 
szenyvíz- gödre, ott van a város szeméttelepe 
és ott van I—2 temetetlen döglött macska, 
vagy kutya maradványa. És mindezek köz
vetlen közelében van Czelldömölk egyetlen 
üdülőhelye ! 

Nem szólok arról, hogy az esztétikának 
legminimálisabb követelménye is megkívánná, 
hogy ha már ezeket ki m-m is telepitik, — 
ami pedig a közegészségügy és az esztétika 
szempontjából fölötte kívánatos volna, — 
akkor legalább egy kerítést emeltetne a város 
ax utca felöl is, hogy a parkba igyekvő kö
zönség jó impresszióit ne routaák le ilyen 
ízléstelen tények. Nem. szándékozom ezek 
megszüntetésére bármiféle indítványt ie meg
tenni. — A temetetlen állati hulla ottléte 
mint közegészség elleni kihágás, büntetendő 
cselekmény és ha jól tudom már tétetett ie 
indítvány e hiányok orvoslására, — de ugy 
látszik eredmény nélkül. — Hisz van váro
sunknak utcarendészeti, szépészeli, egészség
ügyi, >Féliz-liget*-i stb. bizottsága, hiszem, 
hogy ezek valamelyike vagy valamelyik tagja 
ismét magáévá teszi e közérdeket képező 
kívánalom orvoslását, és e tűrhetetlen álla
potuk megszüntetésére, vagy legalább is ellen
súlyozására a képviselőtestületet a kellő 
intézkedésre serkenti. 

H Í R B E . 

.menj és kötöztesd be a karodat, azután nyu
godj; mi holnap eltávozunk innen ! 

Az ifjú eltávozott. Szelíd mosolygás ült 
vékony ajkain s még hallotta, mint mondja 
az ezredes a bámuló tiszteknek: 

-»- Ily batnr és vakmerő embert még 
nem ismertem. Megérdemli, hogy előrehaladjon. 

— És ki volna az a bátor és Oofelál-
. dozó hazafi, aki ezt a levelet elvinne U.un-

janichnak ?— beszélt a visszatért és győztes, 
-de megfogyatkozott hadvezére a katonákhoz, 

— Én" tó, én tó :". . 
.— Node hát melyiktek ? Hisz mind el 

'nem mehettek! ' 
— E n e ' - M á i ' e jrjtt^á^löiiáivjiuea' LniánaY 

hosszú fekete haja-ismét rendesen kiféáülve, 
öltözéke rendbehozva és szemeiben különös" 
tüz és öröm csi'logott. 

Biztos léptekkel haladt a vezér elé. Sza
lutált s elnyomott, de bátor hangon mondta: 

'— Hadd menjek én, ezredes uram !— 
\ ' - (Folyt. kov.J 

Illatról lévén szó, eszembe jut egy, a 
héten megtörtént esetem. Egy pesti barátom 
volt a vendégem és hogy megmutassam vá-

j rosunk előrehaladott kulturális helyzetét, va-
j csora után kimentünk a Kossuth Lajos-utcai 

«kurzö«-ra sétálni. Háromnegyed 9 volt és 
az utcán szép számú közönség sétáik A ba
rátom épen elragadtatással kezdett városunk
ról megemlékezni, mikor hirtelen a sétáló 

i közönség majdnem futólépéssel kezdett szét-
! oszolni a mellékutcákon keresztül. Első pil-
; lanatban magam sem tudtam, hogy mi énnek 
i az oka, — hisz az égbolt csillagos és teljesen 
, felhőmentes TstViel iá l esfr-sem lesz, 
; t»z vau ? Megkérdeztem, az .sincs, — meg-

néztem az órámat, késő sincs, hiszen 5 perc 
i múlva lesz 9 óra. Ámde hirtelen megértettem 
i a gyors oszladozás okát. A Kossuth Lajos-
I utca" eleje felöl lassú léptekkel közeledett egy 
| kis csoport: a középen egy egyfogatú kocsi, 
|i rajta egy nagy hordó, mellette két bácsi, 
j lapáttal a vállukon . . . Barátom ezt mesz-
i sziról megpillantva monda, hogy mégis nagy

szerű egy város ez a Czelldömölk, még este 
is öntözik az utcákat. Nem akartam megcá
folni az Ő véleményét, mert én is észrevet
tem, hogy valóban csöpög valami a .hordó
ból, azonban mégis hirtelen elhatározással azt 
mondom neki, hogy ez semmi, utána jön a 
seprő gép, mint Pesten, nagy por lesz, tehát 
siessünk a kávéházba. És futó lépésben ro
hantunk a kávéházba a • seprő gép< elöli — 
Odabent azután fejénken meg merte kockáz
tatni -barátom* azt a kérdést, hogy hal i tt mar 

És én is csak azt kérdem, tisztelt köz
tisztasági, szépészeti, egészségügyi stb. bizott
ság, hogy nem volna-e helyesebb a köztisz
taság, szépészet, az egészségügy stb. szem

pontjából, ha az az önkéntes utcaöntözési 
társaság csak—18' óra ntáp kezdjielni el 
működését? * 0 ." 

Gyermeknap. 

A Szombathelyi Fehérkereszt Egye
sület karöltve a Tuberkulózis Ellen Vé
dekező Vasvármegyei Egyesülettel a 
gyermekkórház és a tuberkulótikus szü
lök egészséges gyermekei részére léte
sítendő Gyermek Otthon és részben az 
Országos Gyermekvédő Liga javára 
őméltósága Szógyény-Marich Ferencné 
szül. Gorozey Paula grófnő védnöksége 
alatt városunkban a mai napon gyer
meknapot rendez. E végből ma az ut
cákon hölgyek kis, 10 filléres virág
csokrokat fognak árulni, akik a jóté
konycélra való tekintettel felülfizetéseket 
is elfogadnak. 

Személyi hir. Francsics Norbert dr. 
baknnybeii apát szerdán este a czelldömOlki 
Szent Benedek-rendi székház látogatására 
városunkba érkezett, hol néhány napot fog 
tölteni. 

Űrnapja. A kath. egyház egyik legfOn-
cégesebb ünnepe Űrnapja, az Oltáriszentség 
skerzésének ünnepe. Sajnos, az idén nem 
kedvezett az idő a máskor oly impozáns 
körmenetnek, melyet azért a templomban 
tartottak meg l'ranc.-ics Norbert dr. bakony-
béli apát ténykedésével és nagy assziszten
ciával. -

Vége a bucwjiráioknak. Ma egy hete 
volt Szentháromság vasárnapja, mellyel, mint 
más években is, a tavaszi búcsújárások befe
jeződtek. Sokkal több bucsus volt e napon, 
mint pünkösd kettős ünnepein. Eljöttek a 
sárvári, jánosházai, szanyi, bOgyészi hívek 
nagyobb csoportokban, azután még tObb ki 
sebb csoport. 

Gyűlés. A kemenesaljai r. kath. tanítói 
kör hétfőn tartotta évi tavaszi közgyűlését 
Czelldömölkön, a róm. kath. fiúiskolában. A 
szokásos ügyek letárgyalása után Gaál Ferenc 
magyargi-uc-i tanító gyakorlati tanítást, Ne-

fgag leaMfaSgi lg i kamenesmazasi-ianitó -pedig ér-._. 
tekezést tartolt. utóbbit a megüresedett jegy"-' 

-zői—tisztségre megválasztotiálr. Killül. 1 vro! 
provokált az, hogy egyik tagja a körnek mar 
4—5 év óta a gyűléseken nem mutatkozik s 
ezzel mintegy kartársait is semmibe sem 
látszik venni. Egyik rész azt vitatta, hogy a 
tagok sorából törölni kell, másik rész bün
tetést kívánt. Végül is az elnökségre bízták 
az ügy érdemleges elintézését E a továbbiakat 
az őszi gyűlésen fogják megállapítani. 

Eljegyzés. Kondor Ilona kisasszonyt 
Niczken eljegyezte kisfaludi Kisfaludy Dénes 
Mersevitról. / 

Gyermekek njraoltása. Ma, vasárnap 
délután 2 órakor tartatnak meg az ujraoltá-
sok a -helybeli r. k. fiúiskolában. 

Iskolai vizsgálatok. Az ág. h. ev. is
kola IV—VL osztályú növendékeinek vizsgája 
június 1-en, az I—ÜL osztálybelieké pedig 
június 8 an lesz. Mindkét vizsganap el u. 
2 órakor a dömolki templomban lesz. 

A tanítók fizeté. rendezéséről szóló 
törvényjavaslat a mult héten szentesítést 
nyert. A ktilfonfeejtelu.líiu^ 

a közoktatásügyi mimsztmumban, 
I hogy a f. év január elsejéig visszamenőleg 
! esedékes részletek mielőbb a tanítók kezeihez 
I jussanak. — Értesülé-Unk szerint a magyar-
{ országi kath. püspöki kar elhatározt , hogy a 

kath. hitlelekezeli iskoláknál működő tanítók . 
i javadalmával leeudfí egyenlővé tételéről nieg-

téle.o módon a legrövidebb id> alau goudoSr 
kodni fog. 
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Elrabolták a cigányok. Hatyi Jónás 
helytieli bádogos 17 éves Ernő nevü fia Keszt
helyen bádogos:IOOOC A fiu e hó 13-án ki
ment Zalaigrice köz-égbe, hogy az ottani 
kastély bádogos munkáját végezze. Az iuricei 
faluvégén leró kútnál ivott a fiu, inídón há
tulról negy marcona kóborcigány ragadta meg 
és tette koc-ira 6 ekkor elvágtattuk vele. — 
Mintegy három órai utazás után egy hegy 
alatt megállottak a kocsik s a cigányok hátra 
vonultak a kocsisor végére, hogy tanácskoz
zanak. A fiu, aki az elsó kocsiu volt elhe
lyezve, ez alatt lelépett a kocsiról, Ogyesen 
előrefutott és egy rozgvetéi-ben elrej.özött: 
Ilikor a cigányok viszatértek, már hűlt helyét 
találták. A fiu még hallotta, hogy a cigányok 
nagy lármát csaptak az 0 eltűnése miatt, de 
keresni már nem merték, mert abban a vé
leményben voltak, hogy 0 valamely faluba 
futott s igy rövidesen (tldozöbe veszik őket. 
Igy tehal gyorsan kocsira kaptak és isru ret-
len vidékre menekültek. — A cigányok útköz-
bén a (iutol pénzt és dohányt kértek, de mert 
nem volt se pénze, se dohánya, kizsebelték, 
kabátját, arany gyOrOjét. py kulc-at s pár 
Bllérnyi pénzét elvették. A megrémO'; fiu 3 
oap múlva tudott Keszthelyre visszatalálni. 

A Korona-szálló belső tatarozás mun
kálatai befejezést nyertek. Mindenfelé Ízléses 
rend és tisztaság hirdeti a szálló uj tulajdo-
onsának, Domokos Ign.ic.iak törekvéseit Szál-
lózzobái uj bútorzattal és villanyvilagitasi 
berendezéssel van.iak felszerelve. A nai'»'»r»m 
impozáns kepei mutat, vendéglői hel.íségei 
pedig sűrűen látogatottak. A magasahb és 
kényesebb igények kielégítésére szolgál az 
étierem elegáns bareudezésével. A kOzOoség-
tiek már eddig is M alkalma nyílott tapasz
talatokat szerezni az italok kitűnőségéről és 
a tisztaságtól ragyogó konyha Ízletes étkeiről, 
de meg sokan vannak, akik nem ismerik Do
mokos amaz egyéni kiválóságait, amelyek ót 
minta-vendéglőssé miuOsiuk. Mint jó Qzlelrm-
bér, a .csekély hasson, ::agy forgalom* ve
zérelvet vallja s Mj nr oka annak, hogy ven
déglője a/ o c V arak alkalmazása mellett 
kedvenc szórakozó helyéBI J - Z O I K H I a helybeli 
közön-égnek, nem is einlilvén a vidékiek, almi 
felidez-'it nagy idegenforgalmat. Domokos 
most már azon helyzetben van, hogy abonens 
vendégeket is lovad, lakodalmak, bankettek és 

TanitéTáUsstás. Cser Lajos anitó el
halálozása folytan a keineiie. milialyfai ev. 
gvOlekezel eddivii második tanítóját, Gősy 
Ferencet egyhatigu lelkesedéssel elsó tanítójává 
választotta 

Halálosai. Asbótli Gyula helybeli fö-
mozdonyvezetó neje szül. Borsits Hermina 
tegnap reggel 31 éve- korában hosszas S I M -
vedés után elhunyt. Temetése ma délután 4 
órakor fog végbemeuni. Férjén kivüi három 
apró árvája siratja. 

Czelldömölk lakossága. A legutóbb 
1 lefolytatott Összeírás szerint Czelldömölkön 
' — az iparos- és kereskedősegédeket, továbbá 
I a nem helybeli illetőségű , házicselédeket 
I leszámítva — 4657 lakot van, mely szám 

vállát sterini a következőképpen oszlik meg: 
róm. kath. 3216, ág. h ev. 1018, ev, ref. 42, 
izr. 378, gOr. keleti 2. unitárius 1. — Az 
1910-iki népszámlálás szerint — mindenkit 
összevéve — 4613 lakosa volt Cz«lldOmölknek. 

Felnifizetések. K-n v w - i község 
önkéntes tflzoltóegyletéiiek nyári táncvigalma 
a mult vasárnap zajlott le, mely ugy anya
gilag, mint erkölcsileg fényesen sikerült. Ebből 
az alkalomból felülflzettek : Szabó István S K, 
Szabó István 3 K, Horváth Antal 3 K, Weisz 
Kálmán 5 K, dr. Tomp t Sándor 3 K, Gyenes 
Béla 3 K, Boda Géza 3 K, Dezső Zsigmond 
2 K, László István 2 K. Böröndy József 2 K, 
Horváth János 2 K, Guóth Gábor 2 K Ober-
hamraer N. 2 K, Szényi György t K, Soltész 
Lajos.3 K, Molnár N. 2 K, Sz.alay György 
Mező Samu, Németh Gyula,, Deutsch Ferenc, 
Szabó Lajos 1—1 K, Vning Lajos 2 K, 
Mesterházy Józ.sef, Verasztó Péter," Balogh 
Károly, Bajky Sándor. Bedő Karoly, Szalóky 
Lajos, Szakai Sánd<in»,Guótli István. Rákóczy 
Anna, özv. H írváih fstvánné, Rákóczi Ferenc 
20 -20 fiH_ Vönocki tüzoltóegylet 5 K, Né
meth Mái kas 2 K. Erdélyszky Emil 2 K. 
Az összes bevétel volt 450 K 10 till. Kiadás 
pedig 106 K 88 Elli. volt. 

A kemenessömjéni tűzoltók mulatságán 
az alábbi felülfizetések történtek : Radó Dénes 

j j K szám. 

a takarmányban levő foszforsavas mész sok
kalta könnyebben emészthető. Éppen ezért 
ujabb időbeli igen nagy súlyt helyeznek arra, 
hogy a rétek és legelők füterméseinek fosz
forsav és mész tartalmát műtrágyákkal emel
jék, mert azt tapasztalták, hogy a foszforsavas 
mészben gazdag talajon olvan takarmány 
mány terein, amelynek foszforsav és mész-
tartalina nagy. Ezirányban Németországban 
végzett kisérlet-k bizonyítják, hogy a szuper-
foszfáttal megtrágyázott rétről lekerülő szé-
nában 60 80 százalékkal emelkadett annak 
foszforsav as mésztartalma, a rétek műtrágyá-
zasa tehát nem c-upán a széna mennyiségét 
fokozza, haiein minőségére is rendkívül ked
vező befolyással van, mert az ilyen létekről 
nyert széna ásványi anyagokban gazdagabb 
lesz, az abból táplálkozó állatok egészsége
sebbek, gyorsabban fejlődnek. Arról persze, 
nem is beszélünk, hogy a takarmányból a 
műtrágyázás következtében bőven terem i 
nem kell az alialót koplaltatni. „ . . ' ' 

Kiadó üzlethelyiségek. 
Czelldömölkön, a Kossuth L -

utcában épülő emeletes házban 

két utcai üzlethelyiség 
kiadó f. évi augusztus hó 1-vel. 
Az üzlethelyiségek modern, két
oldali kirakattal biró bejárata 
acél görredőnnyel lesznek felsze
relve Érdeklődők szerkesztősé
günkben nyerhetnek bővebb fel
világosítást. 

egyéb ünnep-égek kifözését és kiszolgálását 
- •^•á i laJ ja^-Meljwkfa^ alkalmas- lietyi»Ágtskai,jLr" ~7^, , ,^^, .4* 

" - szolgálnák' -*-ft*.;ritfáY szépenTjtai* termet. P * • •^•SSs-WK. í % . 
Károly, Spitzer Lajos, Németh József 3 

A japánok gyakorlati érzéke 

• tapssai, ktsik kfsikiai, laracjtság, 
kizárva 1 

VH. 

3 K. 
Gutraann Adolf 2 K, Deli József, Sokoray 
Elek, Macsotay Lajos, Lampért János, Vincze 
József, Horváth Sándor 1—1 K. Horváth 
Antalne, Csepregi József, Németh Sándor, 
Németh József, Burján Zsigmond, Somogyi 
Zsuska, Imi.es Sámuel, Somogyi Lídia, Smi-
déliosz Sándor, Tarlósi Imre, Molnár Teréz 
Csepregi János, Horváth István, Horváth Ignác, 
Szabó Sándor, Polgár Sándor, Sali Margit, 
KOnczOl József, Kulksetek Márton, Miklós 
Lajos, Németh Margit, Szényi Ferenc, Szőke 
Pál, Fazekas Sándor, Bagics Lidia, Csunf 
Jánosné, Sönberger Sámuel 20—20 fillér. 

Háziállataink osontlágynlása. Falka 
számra hullottak el mult évben a malacok 
nyoutgyulladásban. Ez a betegség, a mely ugy 
jön létre, hogy a takarmányul felhasznált 
növényekben nem lévén elegendő foszforsavas 

edi á c.iontok-

azt táplálkozására felhasználja é s , igy a 
csontok ellágyulnak, megbetegednek. Védekez
nek ugy, hogy az iszapolt krétát,, vagy mes
terséges loszforsavas meszet etetnek velük, 
de ez nem pótolhatja a takarmányokból 
esetleg hiányzó foszforsavas meszet, ellenben 

Elhányt nrnö. Hídvégi és dobó -falvi 
Dobos Jánosné s Ui. Dorner Róza f. hó 18 án 
reggel 67 éves korában Alsóságon jobblétre 
szenderült. A megboldogultban Wallenstein 
Károlyné szül. Dobos Emma a sági uradalom . 

Szttlöi gondat lanság. T—psa Mj i s j f i 
egyházaskeszöi lakos ö téves gyermeke szülői 
gondatlanság következtében meghalt. A vizs
gálat megejtését tegnap végezte a czelldö-
mölki szolgabiróság. 

M s i l . Ludwig Béla kőszegi mozivállal- , 
kozó városunkban hetenként két ízben, 
szombaton és vasárnap mozielőadásokat tart 
Az előadások a Korona-szálló nagytermében 
lesznek és pedig a szombat és vasárnap esti 
előadások 8 órai, vasárnap délutánonként 4 
és 6 órai kezdettel. Helyárak : 1 K, 80, 60, 
40, 30 és 20 fillér. Műsor : Qaumont híradó. 
aktuális. .1 fürdő királynéja, vígjáték. A 
rotsz információ, humoros. Áldozati halál, 
nagy dráma 3 felvonásban. Ágoston szerelmi 

i kalandja, nevettelő. Hetenként uj műsor ke-
' rül bemutatóra, mindannyiszor 1—2 nagy-

terjedelmü slagerdarabbal.' ». -

Kertmegnyitás. A Giff-szálló kerthelyi
ségének megnyitását jrmios 1-én, vagyis jövő 
vasárnap tartja meg Mészáros János, a szálló 

I nyújtó megnyitás programját nagy - plakátok 
vas--meszei, hogy | hirdetik. -

Államsegitség. A-Hrereskedelemügyimi-
niizter 11250 korona segítést .utalványozott 
ki a vasvármegyei iparos iskoláknak. A sár
vári kap legkevesebbet (500 K), mig pl. a 
szombathelyi 3500 K, a körmendi 1800 K, a 
a jánosházai 1300 K, a vasvári 800 koronát 
stb. A celldömölki pedig semmit. 
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Békása* István ár., vármegyénk Mis 
pánja, » mult hétfőn tartutt vármegyegyülés 

_alkalmából-fényei ebédet adott, amelyen a 
többek közMt Beznrédj Dénes, Herbst Géza; 
Kis Gyula. Radó Gyula dr.. Somogyi Miklós, 
Takach-Márlon es Tubtily Lajos vettek részi' 
— Itt emiitjük meg, hogy a főispán a jar«»i 
főszolgabirákkal értekezletet tartott a jegyzö-
ségek vizsgálata dolgában. Ugyanis a főispán 
a belügyminiszle.től megbizásljtapott, hogy 
jövőben a községi és a körjegyzőségek ügy
menetét vizsgálja földi. 

HalálSSáS. Bárdost Bdrdoisy László 
nyug. kir. főügyész-helyettes, e szombathelyi 

^ k i r . ügyészség volt vezetője,Vasvarruegye köz-
törvóuyhatóságátiak tagja, folyö hó 18-án éle
tének 57. évében, hosszú és súlyos szenvedés 
után Szombathelyen meghalt. Mult kedden d. 
u. óriási részvéttel temették el.. Neje, született 
Pachmann Ilka. gyermekei : Alice, j f j . Széli 
Kálmán neje, Aladár és Ilona, továbbá veje : 
ifj. Széli Kálmán, testvérei;Bardossy Kálmán 
ikervári plébános és Jenó volt sarosi főispán 
és a kiterjedt rokonság gyászolja. 

Elküdt uralmak. A júniusi ciklusra a 
szombathelyi kir. törvényszéken már kisorsol
ták az esküdtszék tagjait. Rendes esküdtek 
többek között: Koch Sándor gazdatiszt Ke
nyéri, Klaffl Gyula háztulajdonos Czelldömölk, 
Nábicht Űdön uradalmi könyvelő Sárvár, 
He=sz Allréd könyvkereskedő Sárvár, Katona 
Fülöp könyvelő Czelldömölk. 

á zoproni ev. egyházközség a megü
resedett lelkészi állásokra Ziertnann Lajoü 
pinkafői lelkészt és Pötschacher István sop
roni segédlelkészt választotta meg. Az utóbbi 
szombathelyi, származású. 

rmenyónk a jegyzőkért. Herbst Géza 
alispán fölszólalására és ajánlására a várme
gye köztörvényhatósága egyhangúlag elhatá
rozta, hogy a községi és körjegyzők, valamint 
a segédjegyzók fizetése az egész vármegyében 
egységesen 30 százalékkal magasabb összegbe*, 
állapíttassák meg és hogy a fizetés a nyuti-
dijba is beszamiltassék. 

A Nyngatmagyarországi Földmi.elők 
Egyesületében történt visszásságokról a hír
lapok annak idején sokat írtak. A vége az 
lett, hogy az egylet Rothormano Vilmos 
vezetőtitkára ellen bűnügyi följelentést tett, ez 
pedig Lahne Hugó intézeti igazgatóelnök, volt 
országgyűlési képviselőt rágalmazásért pörli. 

i-egyéb elégett. 
aránylag olyan nagy tüzet jelent, miritrrfSgf 
Pozsonyban elpusztult 80 ház és 10 ezer 
egyén hajléktalanná lett És az az iszonyú 
pusztulás -Pozsonyban bizonyára nagyobb, 
minthogy Lübekben leégett Karlstadt Rudolf 
kereskedő áruháza, amely egyike volt a leg
nagyobbaknak egész Európában és egymaga 
egy egész utcanegyedet foglalt el. á kár kfl 
rülbelül 1.200.000 K áruban és >»/, m l M | " 
K épületben. Alig. szűnt meg a veszedelem, 
már l.iibek egy igen nagy faraktára gyuladt 
ki, mely átment a tővámházra, árbocos és 
parti hajókra is. Bizonyo-r, veszik, hogy a 
tüzet gyújtogatás okozta A tüzesetek nagysága 
mindig a szerint veendő figyelembe, hogy 
aránylag a lakosságnak mennyi a kára, mert 
például mikor ököritón tönkre ment egy 
egész magyar falu, a budapesti Nagy Áruház 
elpusztulása után az országos nevezetességű 
üzlet csakhamar oekilendüV. mig a falu nyo
mot uságának ma is érzik szomorú nyomását 
Egyébiránt a tüz veszedelem egyike az embe
riséget érő legnagyobb csapásoknak. — Ma 
egy he te urai újfaluban az ottani derék tűzol
tócsapat éppen gyakorlatra készült, amikor 
Bezerédj Dénes nagybirtokosnak egy zsellér
háza lángba borult Az önkéntes tűzoltók a 
tűzet hamarosan eloltották. — Gércén mult 

Czimkorsag. Mi magyarok magunk 
szerelünk azzal dicsekedni, hogy tiszteiéiben 
tartjuk a szabadsagot, t stvértséget es áz 
e^yenlöseiie'. Teriné.-zet-s-n : a fogalmakat a 
müve' s-g szempontjából is figyelőmbe kell 
venni. Demokratikus érzésű emberek vagyaik. 
Torvény elölt mindenki egyenlő. Sót hitval
lásunk még határozottabban azt az utasítást 
adja, hogy ellenségünket LT kell szeretnünk. 
Csodálatos azonban, hogy demokrata voltunk 
mellett megnőnie látjuk, hogy a cimknrsag 
mennyire uralkodik a kedélyeken ! Ennek a 
kórságnak a -/.tvek-lelkekle-n szinte az egekig 
érő létrái vannak, amelyeken aiiuyi a kapasz
kodó ember, hogy közben közben egy-kettó 
alá is zuhan — és a föld porával lesz 
egyenlővé. Mindegy! Föltápászkodik és a 
törtetésl újra kezdi, kapaszkodik, hogy iegalább 
hát .nagyságos* címmel titulálja meg — a 
cselédsée. a piac, meg a botiosieuény. BMdog 
Isten! Hát már annyira jutottunk-, mi .fölsé
ges nép*, hogy egyik legnagyobb, legdemok 
ratíku-abb vármegyéuk törvényhatósága föl
iratot intézzen az országgyűléshez ama 
kérelemmel, hogy a dineket, a rangokat, 
rendjeleket és kitüntetéseket tOrvéuyhozás 
utján törölje ? Hajdumegye hasonló szellemű 
fölirat intézésé dolgában megkeresi valameny -
nyi törvényhatóságot, mert — mint a vár-
megyegyülés határozata kifejti, — nincs 
ország Európában, ahol a címeknek, a meg
különböztetéseknek és rangoknak annyi ár
nyalata volna, mint hazánkban. Szent igazság, 
hogy nálunk túlzottan nagy a becsülete min
den címnek, rangnak, amely a leg'Uzlelelre-
méllóbb címen: a kötelességtudó polgár 
címén é,s társadalmi vonalán fOlülemel. Azon
ban mi azt hisszük, ebben a tekintetben a 
vezérszerep mégis a németeké, akiket mi 
annyira szeretünk és akarunk utánozni. Né
metországban és Aus triában annyi minden
féle tanácsos van, hogy Isten annak a meg 
mondhatója : egész-légügyi tanácsos, jogi ta
nácsos, művészi tanácsos, királyi, császári 
stb. stb. — tanácsosok, ám nálunk is vannak 
szép számmai A cimkorság a legragályosabb 
társadalmi betegség, amelynek külső jelejl 
észlelhetjük aszfalton, kocsin, otthon, idegen 
ben, mindenütt, még a moziban is. Nemes 
hajduvármegye telje>cimü köztörvényhatósági 
tagjai legalább rámutatnak erre a korságra s 
igy jóformán foglalkoztatni fogja Vasvárme
gye törvényhatóságának nemen, uemzeies és 

A „*W|y l á i e k " . ttSfa KauHUiaawriiit- L vitézlő jagjait, akikuek alkalmuk Jetad 
tárgy fölölt napirentlreTérni." 

Pariik Ferenc rendőrfőfölügyelöt illeti e 
meg a szokatlan dicséret, vagy a budapesti 
LászhS-féle gimnáziumot? — Mert a hírlapok 
nagyon ütötték a dobot Pavlik egy hónappal 
ezelőtt a gimnázium 6. és 6. osztályáról 
levizsgázott, most meg már a 7-dik és 8-dik 
osztályról "is sikerrel tette le az exament s 
nemsokára érettségin is tul lesz. Nem tudható, 
hogy miért van ezért a sok hű hó ?.! Hisz 
Laehne Hugó volt orsz. képviselő felesége 
ugyanakkor és ugyanott szintén jeles ered
ménnyel vizsgázott a 7. és 8. osztályról! Ezen 
éppen nincs csodálkozni való. Hisz nálunk a 
középiskola 1—4. osztályát magántanuló akár
hány > végzi*, még szaktanár sem-szükséges 
hozzá, se (izmai, s egyéb .fölösleges* tanszer. 
Az igaz, hogy Pavlik rtndőrfölügytlő tudott 
lenni, mielőtt érettnek nyilvánítsák. 

Időjárásunk a mult héten kellemetlen 
volt A napokig tartott száraz szelek meghoz
tak végre az esőt, de az idő nagyon hidegre 
fordult és pár rapW°™*t~rBÍóaágos északi 
szélvész dühöngött Május 80-án este a 
hőmérő csak - j - 8 f " k u l mulatott.azulán éjjel-, 
nappal csapkodta a nagy szél az esőt; 21-én 
hajnalban -\- 5 fokot mutatott a hőmérő és 
a legtöbb ember elővette télikabátját, asszo-

ÉPÍTKEZÉSHEZ 
alkalmas erős 

v a s ú t i s í nek 
olcsó, á r b a n eladók. 

Sághegyi Bazaltbánya 
pos'a Czelldömölk. 

hétfőn késő este egy szalmakazal gyuladt ki, j nyaink pedig, akárcsak téleu.^ beftttették a 
de egyéb veszedelem nem lett belőle. Csak- ' 
hogy nagyon föltűnő, hogy négy hét lefolyása 
alatt Gércen ez volt a negyedik tűz, és még 
gyanúsabbá teszi az a körülmény, hogy min
dig éjjel 11 óra tájban keletkezett a tüz. A 
górceiek már félnek — le feküdn i . - ~~ 

kályhát Űrnapján a máskor fényes procesz-
szio sem vonulhatott ki, mert még mindig 
nagyon hűvös volt a levegő s fujt az északi 
szél. 22-én este szélcsönd lett, másnap azon-
már kora hajnalban megkezdte a szélvész 
munkáját. ~ . 

F a e l a d á s . 
A sági uradalmi erdő-

D ben nagy mennyiségű 

g^ÖLGYFA^FimtfíCir" 
eladó és pedig a hely

színen 3 korona 
köbméterenkénti egy

ségár mellett. 

E Ö H H 
* E 
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ÉRTESÍTÉS. 
Van Bzmnc&éDk értesíteni a 

n. é. közönséget, hogy képvisele
tünkkel Czelldömölkön a Keme
nesalja! Versanyáruházat biziuk 
meg. 

Gyérünk a gallérok, kézelők 
és ingek csodás és vegyiszernélkuli 
kíméletes kikészítésével, azoknak 
vakítóan tiszta fehérségével és ra
gyogásával rövid idő alatt meghó
dította a székesfővárosi és vidéki 
közönségei. 

Különleges eljárásánál fogva 
és angol eredetű legtökéletesebb 
gépeinek segélyével a gallérok ke
rekded lehajlását és egyöntetű le-
vasalását teszi lehetővé, miáltal a 
nyakkendő megkötésének irányítása, 
— mert könnyen csúszik, — nem 
akad meg, a gallérok nem törnek 
és i^jv^b tozöri^rao^ 
mint eddig lehetséges' volt. 

Azon reményben, hogy egy 
próbarendeléssel alkslmunk lesz 
ezen állításainkat beigazolhatni, a 
t. közönség szíves támogatásai kér
jük. 0 napon kelti szállítónk. 

Mosási, kelmef estssi te vegy-
tlsztltásl áraink előnyösek. 

Kiváló tisztelettel 

Angol Gőzmosó Gyár 
vidéki központi IfTVtvCtif• 

Budapest, 71. Szondy-utca 95. sz. 

Árlejtés* hirdetmény. 

elemi iskola 

tantermének 
megnagyobbításához szükséges 
átalakítási munkálatokra ezen
nel pályázat hirdettetik. 

Az építési terv és költ
ségvetés az izsákfai iskola 
tantermében bármikor meg
tekinthető. 

A munkálatok folyó évi 
szept. 15-ig hefejezendók. 

Az árlejtés f évi junins 
hó 1-én délután 3 órakor a 
r. kath. iskola helyiségében 

-látni ~ ~ • 

magának a jogot, hogy a be
nyújtott ajánlatok közül sza
badon választhasson. 

Izsákfs, 1913. május 22. ' 

Hornyolt cserép 
és géptégla 

kitűnő minőségű kapható 

özv. Tory György né 
téglagyárában Czelldömölkön 

Hornyolt cserép I rendit 70 K-

fartósságért szavatolás. 

Hírlapunk nyomdájába 
jobb családból való fiu 
t a iio noii 1 

felvétetik. 

Eladó motorkerékpár. 
Egy két lóerős Puch-gyártmányn. 

motorkerékpár teljesen jókarban ol
csón eladó. - Érdeklődők szerkesz
tőségünkhöz forduljanak. 

1 ELADÓ HÁZ 
Egy újonnan épült 1 

h á z 
> 

I h á z ! 
> - < 

j s város legforgalmasabb he- j 
) lyén, áll 4 lakásból, nagy pin- ( 
) cével, kapuszinnel, nagy kert- ( 
) tel azonnal eladó. ( 
) . -• ( 
j Bővebb értesítés nyerhető j 
) a kiadóhivatalban. ( 
> ^ _ < 

s aj át érdekében cselekszik 

ki üvegáru szükségletét 

A r. k. Iskolaszék. 

Friedman Salamon 
üvegáru üzletében szerzi be, mert ott a pontos kiszolgálás mellett 

.olcsón is vásárolhat. 
Nászajándékok a legnagyobb választékban. 

Japán mosdó-készletek 7 - 1 2 K-ig. 
Étkező készletek 6 és 12 személyre 10—15 K-ig. 
Boros készletek 3 - 6 K-ig. 

•~.'". "Sörös készleteit 2"50 - 4 Kdg. 
Likőr kés7.letek 180—3 K-ig. 
Képkeretezés a legfinomabb barokk léccel. . -
Szentképek, tájképek i—12 K-ig. 

Épület üvegezés l Alkalmi kölcson-edények l 

Szalóky Zsigmond 
kőfaragó 

C z e l l d o m ö l k . 
Sirkőraktár: Szentháromság-tér 
: Köfaragó-ielep : Kis-ntca. 

Homokkő-, márvány-, gránit- és 

Kataszteri földméréshez szüksé
ges köveket raktáron tartok. 

Enttletmnakát és mindennemű 'Javításokat 
eliogadok és azokat Jutányos áron készítem. 
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Egy diszes C S I L L A a 
a villany berendezése miatt olcsón eladó. 

Bővebb értesítés nyerhető a kiadóhivatalban. 

Hölgyek ügyeimébe. 

i 
Aki fess és kényt-imes fűzőt óhajt , 

rendelje meg 

Győrött, Böbék Dánlelné 

Megyeház-u tca 9. s zám alatt levó 
mellfüzőkülöiileges8égi mű te rmében . 
A legú jabb francia reform vagy 
igen kénye lmes halcsont nélküli 
házi fuzót mér t ék u tán igen jutá
nyos á r b a n . Javí tás és tisztítás szin

tén elfogadtalik. 

Ugyanott utazónó felvétetik. 

Szőlőbirtokosok 
különös Ügyeimébe I 

Ha FORHIN-nal permetet, Réz
kénporral poros és BAGOLLAL 
éli a szőlőm oly t: mert a 

F 9 R H I \ 
a sokszorta megjavított bordói keverek és számtalan koszOnA- é s elismerj-levél ta-

ousága szeiinl miiidenOtt a legnagyobb megelégedéssel használják. 

A T7\f\y> I T T V-ua l nincs üledéke, vizhe dobva azonnal oldódik es biztosan 
S~\JBi±L±M pusztítja a peronostperát; egy kész anyag, fOalkatrésze 

rézgá ic, tapadóképesseoe oly nagy, hogy bármely harmatnál permetezhet vele; hasz
nálata óriási munka- és pénzmegtakarítást jelent, mert az anyag teljesen kész ! 

l r V Í Í m f i l í » f l k A r i - Ó e ' 7 A l V használjanak saját érdekükben KsliferaUi lét, 
XXJ U l l l U l t ' M V t í l WJöAüiV a gyümütcsrovarok elleni védekezésre rovar-
enyvet miuden kártékony rovar lekötésére, revarfogó övet az összes kártékony 
rovarok elfogására,' Laurinát a rovarok ellen nyári védekezésre. Lauril Karboliaeu-
•St a rovarok elleni téli védekezésre. Lauril oltóviaszt az oltványok nemesítésére, 
Ichneumint a rwnse virágok permetezésére, Nicotin Quassiakivonatot faiskolák 
permetezésére. TogOmort mezei egerek pusztítására: Pampilt rovarok és darazsak 
elfogására. Tessék Mindezen cikkekről kimerítő leírást és használati utasítást 

kérni, milyet ingyen és bérmentve kaid az összes érdeklődőknek a 

szölőpermetezési 
B U D A P E S T , VI., 

Valamiat képviselője: Kossnthal Lipót Czelldömölk. 
Szombathely, Wentzl Ede Kőszeg. 

FORHIN Váci-at 93 T . 

HofTmann Krnő 

Tisztaság Egészség! 
Ha fájnak a lábai 

Ha fáj a dereka: 

Ha éjjel dőzsöl : 

Ha egészséges: 

menjen gőzfürdőbe, 

menjen gőzfürdőbe 

menjen gőzfürdőbe. 

menjen gőzfürdőbe, 
hogy ezt slWtygset* megóvjaV"——| 

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

fürdőt hölgyek hssználhatják. 

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

koszorúkat és minden a temetkezéshez szükséges cikkeket. 
Hullaszállitást s minden egyéb megbízást a legnagyobb gonddal, 

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

Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok és 
—azokat a kegyelet megadásával végzem. Ravatalokat felállítok: .mely 

r célra jjompás díszletek állanak rendelkezésemre. 
Városunk vidéke n. é. közönségének szíves jóindulatát kérve, 

vágyok mély tisztelettel 

Szalay Gyula asztalos, Czelldömölk, Sági-utca. 
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GERMANIA 
Életbiztosító Részvénytársaság Stettinben. Alapítva 1857-ben. 

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

Biztosítási állomány 1912. év végén 
Biztosítéki alap 1912 év végén 180 millió korona.: 

Egy milliárd és 113 millió korona. 
• Nyereménytartalé': 40 millió korona. 

A ..Germánia a Németbirodalom egyik legnagyobb életbiztosító társasága és k ivü lá l l a magyar
országi biztosító társaságok kartelén. '. ' 

Életbiztosításokat köt a legmérsékeltebb dijak mellett és évi tiszta nyereményeinek 05%-át 
a biztosító felei között osztja szét Ennek folytán pl. egy 30 éves egyénnek 20 érre szóló 10000 
koronás életbiztosítása, feltéve, ha az illető ez időt eléri, csak 6222 koronába kerül 

Egy esekélv minimális pótdíj alkalmazásával kiterjed a biztosítás mtfttaképtelenségre is, mely 
esetbei a ujak fizetése megszűnik és a biztosítás időtartamának ideje alatt a biztosított 10%-os 
évi járadékot kap. Ezenkívül a társaság a biztosított összeget teljes egészében is kifizeti a haláleset 
után, vagy pedig n biztosítási időtartam lejárata után. 

Egyéb előnyök : Elévülhetlenség. Egyéves fennállás esetén a kötvény nem évülhet el. Kgy 20 évi 
tartamra szóló biztosítás 5.éves fennállása esetén az egész biztosítási tartamra teljes összegében van ér
vényben, •egtámadhatatlanság. A kötvény két évi fennállása után párbaj vagy öngyilkosság eseteiben 
sem támadható meg. Vllágkötvény. A biztosított minden külön pótfizetés nélkül kezdettői fogva tar
tózkodhat, és ulazhalik az egész földön Kölcsön ét visszavásárlás. Három évi fennállás esetén a legmaga
sabb kölcsönök és visszavásárlási összegek engedélyeztetnek. 

Részletes számítással és felvilágosítással az életkor es foglalkozás megjelölése után készséggel szolgál a 

GERMANIA életbízt. réssT- társaság, Kemenesalja és vidékének képviselete. 

m 
K L A P P E R F Ü L Ö P bútoráruháza 

Czelldömölkön (Gayer ház) 

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

kaphatók itt különféle 

gyermekkocsik, vasutas 
kézitáskák, . szőnyegek, 
ftiggöny^t-ágygarnitü-

rdk, bőröndök, utazókosarak, erszények, kefeáruk; fésűk, hajdiszek, 
pipere és fodraszati cikkek, gyóg>szappanok kicsinyben ós nagyban-

K 
Teljes szoba"- és konyhaberendezések. 
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