
IX. évfolyam Celldömölk. 1913 június 8. 23 síim. 

KEMENESALJA 
T K f i T R S T A I t T . í . v i I I f ' < ; « F / r t , R ! » J L A P . 

Megjelenik minden vasá rnap reggel. 
Előfizetési ára: Egész évre 8 korona, félévre 4 

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
jDinkgreve Nándor konyvnymidája Czelldömölkön. 
1 Ide intézendők a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések és. mindennemű pénzilletékek. 

Sabaria szülöttjének ünnepe. 
Vármegyénk legutolsó falujában is 

tudnak róla, hogy Ssent Márton toursi 
püspök ereklyéinek egy részét Francia
országból haza hozzák és a szombat
helyi székesegyházban, fényes ünnep
séggel fogják elhelyezni. 

Képviselve lesznek azon a nagy
kiterjedésű egyházmegye területén fekvő 
össZes városok, kis és nagyközségek, 
különösen vármegyénk hatóságai, az 
egyletek, egyesületek slb. Sőt részt vesz
nek azon a hitfelekezetek képviselői és 
előkelőségei is, a szomszéd vármegyék
ből számosan, szóval: a megállapított 
programm szerint ez az ünnepség oly 
impozáns lesz, aminőt Szombathely 
talán soha sem látott. 

/ Zabolai Mikes János gróf, me-
Xgyéspüspöké az érdem, aki rönkéit 

gondolkozásával kormányzásának már 
második évében ki tudta eszközölni, 
hogy Szent Márton püspöknek ereklyéi 
abba a székesegyházba kerüljenek, amely 
a dicső szentnek szülőföldjén épült föl 
ezelőtt több, mint száz évvel. 

Városunkból és járásunkból is szá
zával mennek el a ritka fényességű 
ünnepre, egyletek, egyesületek nagy 
részben, zászlók alatt; a falvakból pre
cessziókat vezetnek, a katonaság fényes 
csapatokban rukkol ki, a papság és a 
szerzetesek nagy számban jelennek meg, 
az iskolák növendékeinek ezrei vonul
nak föl, a főrendek, mágnásasszonyok 
épen ugy , részt vesznek, mint az egy
szerű polgárság. Az alispán a következő 
meghívót bocsátotta k i : 

Meghívó. A szombathelyi egyház
megye folyó évi június hó 15-én fogja 
védőszentje, :iz ősi Sabaria szülöttjének, 
Szent Márton toursi püspök ereklyéinek 
egy részét a szombathelyi székesegy
házban fényes . ünnepség keretében el
helyezni. A törvényhatósági bizottság, 
a megyéspüspök ur meghívása folytán 
elhatározta, hogy az ünnepélyen részt 
vesz, felkérem ennélfogva a törvény-

az ünnepélyes körmeneten való részvé-
- teLcéijából folyó, évi június hó 15-én 

délelőttiéi 9 órakor a vármegyei széR" 
ház nagytermében minél nagyobb szám
ban és az ünnepély fényének emelése 
céljából lehetőleg diszmagyarban, vagy 
más ünnepi öltözetben megjelenni szi-
veskedjentk. -Szuiuhalilely, 1913. május 
hó 28-án. Herbst Géza sk., alispán. 

Ez alkalommal bizonyára nagyon 
számosan megtekintik Szombathely vá-

. rosájiak legnagyobb nevezetességét: a 

püspöki székesegyházat. Igazán okos 
dolgot cselekedett Tóth József dr., a 
szombathelyi káptalan nagytudományu 
apáikanonokja, midőn ez alkalomra >A 
szombathelyi püspöki székesegyház le-
irását-t egy kis füzetben összeállította, 
melynek »Bevezetés«-éböl idő és alka
lomszerűnek tartjuk tisztelt olvasókö
zönségünk tájékoztatása céljából a kö
vetkezőket idézni: 

>.\agy örömmel tapasztaltam már 
évek bosszú sora óta, hogy a mi gyö
nyörűséges székesegyházunkat mily sók 
idegen látogatta, kik annak művesei 
szépségeit élvezni akarják. 

Mióta az úgynevezett iskolai tanul
mányi kirándulások napireuden vannak, 
melyeket — nem lehet eléggé ajánlani 
— az egyes intézetek növendékei ki
sebb-nagyobb csoportokba meglátogatják 
városunk nevezetességeit s ezek között 
természetesen első sorban a székesegyhá
zat. Mert hiszen itt az egyházalkotta 
remek épületben szemlélhetik azokat a 
jeles műremekeket, melyeket a festészet 
és szobrászat terén nagy elmék alkottak. 

Továbbá sok idegen, akinek eset
leg néhány órányi idejük van a város
ban, szívesen keresi fel a messze földön 
híres székesegyházat, hogy annak mű
remekeiben gyönyörködjék. 

Természetes azonban, hogy nincs 
mindig kéznél valaki, aki az egyes remek 
műveket; megismertesse, pedig e nélkül 
meg alig tudnak számot adni a láto
gatók maguknak és másoknak azokról, 
amiket láttak, amik szivüket és lelküket 
önkéntelenül is magukkal ragadták. 

Többször voltam abban a helyzet
ben, hogy ilyen látogatóknak elmagya
rázzam röviden mindazt, ami székes
egyházunk díszét képezi. 

Ilyen magyarázatok alkalmával szü
letett meg lelkemben az a gondolát, 
hogy röviden leirom a mi székesegy
házunk műkincseit és közrebocsájtom 
azok ismertetését anná l is inkább, mert 
sok szombathelyi lakos sem ismeri azo
kat egész tüzelésen'. 

.tósági bizottság; tisztelt- tagjait, l i n g f r i — — k i i \ A \ t m J K b ^ . J 4 j m j ^ ! ^ 
plébános, esperes, * c. prépostnak a 
• Szombathelyi Ujság«-ban 1897-ben 
me^léntHróSlémea^fy^^ ítéltem.*-

Amidőn a mához egy hétre meg
tartandó fényes ünnep alkalmából a 
püspöki székesegyházra és annak mű
remekeire mélven tisztelt olvasóközön
ségünk ügyeimé! fölhívjuk, őszintén 
óhajtjuk, hogy városunk és járásunkból 
ez országra szóló, örökemlékezetes ün
nepen minél számosabban " vegyenek . 
részt ! 

Özv. Ostffy Istvánné f 

Kerületünk országgy. képviselője, dr. 
OstfiY Lajosra, a megpróbáltatások sú
lyos korszaka virradt. Most, midőn a 
nyári verőfényes napsugarainak árada
tában fOrdűnk, az ő életére búskomor 
felhők torlódtak s amikor más vigad, 
őt a legmélyebb gyász fátyla vonja kö
rül. Alig egy éve annak, midőn forrón 
szeretett nejének elhunyta gyógyíthatat
lan sebet ejtett szivén, az njabbi gyász
eset csak tágítja ez érzelmi szerv sajgó 
felületét és a helyett, hogy az idők fo
lyása gyógyité hatással voltak reá, a 
meg-megu|U.IÖ sorscsapások impulsust 
adnak vértől csepegő szivének. A fekete 
szegélyű gyászjelentés megszokottá válik 
az élet utait rovó sokaság szemében, 
mely nem is sejti, hogy mint halmozó
dik fel egy fiúi szívben a keserű érzé
sek sokasága s hogy. lel ki világa kívül 
esik a miénken, akik most még gond
talanul tengetjük napjainkat, de akik 
egykor osztályrészesei voltunk, vagy 
leszünk hasonló szenvedéseknek. A 
kíméletlen végzet most a felejthetetlen 
anyát ragadta el tőle, hogy szülők és 
származék nélkül most már teljes le
gyen árvasága. 

Kondoluáljunk a gyászolónak, sies
sünk kifejezésre juttatni részvétünket, 
hogy könnyebbé, elviselhetőbbé tegyük 
végtelen fájdalmát u 

A gyászjelentés rideg betűi hirdetik, 
hogy ostffyasszonyfalvi özv. Ostffy Ist
vánné szül. perlaki Perlaky Jolán ura as
szony folyó hó 4-én 66 éves korában 
elhunyt és hogy a megboldogult földi 
maradványa folyó hó 6-án fog Ostffy-
asszonyfán megáldatni s Faradon a csa
ládi sírboltban örök nyugalomra helyez
tetni. A végtisztességadás pénteken 
történt meg; megjelentek azon a kitér-' 
jedt család összes tagjai, Kemenesalja 
uriközönségének szine-jaya s úgyszólván 
az egész' község. 

_ A czelldömölki választókerület 48-as 
pártja remek k'Os/urtil helyezett szerjetett 
képviselője anyjának ravatalára s a párt 
maga is nagy számban képviseltette 
magát a gyászszertartáson, úgyszintén 
városnnk elöljárósága is Szalay János 
biróval élén. 

A Mindenható részesítse a 
boldogultat örök üdvösségben! 

meg-
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Meghívó. 
Az Önkéntes Tűzoltó Testület ma, 
Június hó 8-án délelőtt 11 órakor a 
Tárosháza tanácstermében 

G Y Ű L É S T 
tart, melyre a testület összes niúködó 
tagjait meghívom 

' Mindenkinek a saját érdekében ké
rem szives megjelenését. 

Czelldömölk, 1913 juuius 2-án ;. 

Mészáros János 
tűzoltó-parancsnok. 

KEMENESALJA 

Távozó segédlelkész. KissJózsel orai-
uifalui eV. segédlelkész! Gyurálz Ferenc püs
pök a somógytuegyei Sordra helyezte at 
administrálori minőbben. A távozó szimpati
kus segélelkészt sajnáljak Uraiujfaluban, hol 
rövid idö alatt nagy népszerűséget szerzett. 

Térzene ás zeaeestély. A sárvári önk. 
tüzoltóegylet 10 tagot számláló fuvózenekara 
jövő vasárnap délután városunkba érkezik és 
4 órakor a Szentháromság téren térzenét 
rendez. A zenekar ezután a Úrin* szálló 
kerthelyisegébe vonul és ott zeneestélyt tart. 

A vasutas szövetség közgyűlése hatá
rozatiig kimondotta, hogy a nyár folyamán 
táncvigalmat rendez, melynek jövedelméből 

i könyvtára részére megszerzi Jókai művének 
| milleniáris kiaaását. A vigalmi bizottság ma 

este 6 órakor tartja meg értekezletét az 
Otthon helyiségében. Minthogy fontos tárgy-

j sorozati pontok kerüluek megvitatás alá, az 
\ eluökség ezúton is falkéri a bizottság tagjait, 

hogy lehetőleg teljes dámban megjelenni 
szíveskedjenek. 

Árverés az állomáson. A vasúti ko
csikban és állomási helyiségekben talált tár
gyak elárverezése Czelldömölk állomáson f. 
évi június hó 26-án délelőtt 9 órakor fog 
megtartatni. 

A lencsepályázat eredménye, melyet 
hetek óta szívszorongva lestek, a Képes Hét 
legújabb számában jelent meg. Az ország
szerte méltán feltűnést keltett pály'zat boldog 
nyerteseit teljes nevükkel és címükkel hozza 
a Kénes Hét e heti száma. 

Kertmegnyitás. Németh Imre helybeli, 
dOmölk-városrészi jóhirnevü vendéglősünk kerti 

i helyiségét táncai és tekeversennyel ma délután 
mellett nem tudja, vájjon a szükséges költ- i , . . . . . . ,„. 
ségvetési födözet mikor lesz biztositható és í m e 8 Q í l l J a - A kitünfl- italáról ismert vendéglőt 
azért a kérés nem idősterü. | mindig sokan felkeresték, kellemes szórakozó 

Névmagyarosítás. Wiebogen Ferenc i helyül czolgálo kertjét általánosan ismerték 
ostffyasszony fai r. kath.kántortanitó belügymi- . s igy bizonyosra vesszük, hogy a mai m i 
niszteri engedéllyel Vargyasra változtatta ; 

nevét. 
Gnary Emilt a szombathelyi esküdtbí

róság fölmentette. Az esküdtek rövid tanács
kozás után a szándékos emberöles bűntettének 
kísérletére vonatkozólag föltett kérdésre nem
mel válaszoltak, a 2-dik főkérdésre, amely 
a súlyos testisértés bűncselekményének ismér
veit foglaltak magukban, igen-ae\ feleltek. 
Írjeii - ne! szavaztak azonban e főkérdés kise
gítő kérdésére is. amely azt-foglalta magában, 
hogy Guary tettét jogos védelmének félelem
től vagy zavartól indokolt túllépésében körette-e 
el. Az esküdtek e verdiktje alapján G. E. 
fölmentetett; Steffler Lajos kir. ügyész a 
tárgyalás során bejelentett semmiségi pana
szait föntartotta és még ujabb semmiségi 
panaszt is jelentett be az ítélet ellen. A tár
gyalás után a barátok, ismerősök egész tOmege 
gyülekezett Guary körül és igaz őszinteséggel 
üdvözölték. 

Felvétel a pápai ref. nőnevelö-inté-
SOtbe. A pápai ref. nőnevelő-intézet (polgári 
leányiskola és tanítóképző) internátusába 
június hó 25 ig lehet felvételért folyamodni. 
Az internátusi ellátás teljes dija 600 K, 
félkedvezményes dij 500 K, egész kedvezmé-

Jtjes dij 450 K. Félkedvezményes helyre 

23. szánj. 

H I R E K 
Személyi h i rek: dr. Deutsch Kamu 

kórházi és vasúti pályaervos az orvostudo
mány fejlődésével kapcsolatban időnként tar
tani szokott továbbképző kurzuson vesz részt. 
Távolléte kéthétig tart s igy a jövő hét végén 
zsélesbitett körű ismeretekkel tér vissza 
Czelldömölkre. 

A dunántúli ág. ev. egyházkerület a 
közoktatásügyi minisztériumhoz kérdést inté
zett, hogy a soproni főgimnázium épületének 
nagyobbitására és internálással való kiegé
szítéseié adjon a kormány ötszázezer korona 
segítséget Az egyházkerület vezetőségéhez 
érkezett leiratában a miniszter azt mondja, 
hogy az ország mostani pénzügyi helyzete 

szegéuyHÖI'sU • protestáns • uotéiiü(ki.k, 'egész-
kedvezményesre kizárólag dunántúli JW. egy
házkerületben lelkész- és tanitó-Jajnyok vétet

tél. 'Jelet •eWnreueteln' tablTtBt"tgliaiJ*{!Tg5T 
gedésben és különböző ösztön-, illetve juta-
lomdijakbau részesülhetnek. A 1. születési, 2. 
iskolai és (tanitónöképzőbe jelentkezőknél) 3. 
orvosi bizonyítvánnyal felszerelt kérvények 
a nt. és tek. főiskolai igazgató-tanácshoz 
intézendők s az intézet igazgatóságához Pápára 
küldendők. a ... F 

nyitás várakozáson felüli sikert fog teremteni. 
Két község áldozatkészsége. Kéthete 

annak, hogy a Szombathelyi Fehérkereszt 
Egyesület karöltve a Tuberkulózis EHén Vé
dekező Vasvármegyei Egyesülettel' a gyermek
kórház és a tuberkulótikus gyermekek részére 
létesítendő Gyermek Otthon és az Országos 
Gyermekvédő Liga javára megyeszerte gyűjtést 
rendezett Ezen gyüjtéseredményéről mindeddig 
semmit sem sikerült megtudnunk. Talán azért 
nem, mert a siker várakozáson' alul maradt 
s igy semmi dicsekedni való nincs vele, vagy 
talán azért, mert a mozgalom vezetősége 
még nem állította össze számadásait Keme-
nesma.asi körjegyzőjének szívességéből birto
kunkba jutott az ezen községnek és Szergény-
nek gyűjtési eredménye, mely olyan fényesnek 
nevezhető, hogy ha az ország minden helyi
sége ily arányban adakozik e humánus 
intézmények céljaira, 25—30 eZer züllésnek 
induló, árva és beteg gyermek befogadására 
alkalmas kolosszeumok is létesíthetők volná
nak. Kemenesmagasiba 200 virágcsokor érke
zett, melyek értéke csak 20 koronát képviselt 
Ezekért azonban nem 20, hanem 84 kor 40 
Bllér adomány folyt be, Szergényben pedig a 
100 111*. kis virágocskáért 10 korona helyett 
36 K 80 fillér. A jószivü lakosság valósággal , 

•«»e^de>«MuJás-h. )krélik hirlnlrhaju^ásáézt-asJ 
neheztelésre szolgáltatott okot azoknál akiknek 

WséÍ9r*ToTnodu lakóinak áldozatkészségét 
jellemzi a siker, azonban kiváló érdemeket 
kell tulajdonítanunk Horváth Matild és Tompa 
Mariska urhölgyekuek.mint akik Kemenesmaga-
f K ^ ° o a k a 3 Z e n t ü « I n e k b u z - o harcosai, 
továbbá Sass Aranka úrhölgynek, aki viszont 

| Szergényben fejtett ki lankadatlan tevékeny-

A kemenesmagasi óvoda záróuan; 
pélye a mult vasárnap tartatott meg a szülőt 
nagyszámának részvétele mellett. A kis apró
ságok szép előhaladásról tettek lanubizonysá. 
got, melyért a főérdem Csapli Irén ovóoőt • 
illeti meg. " 7 

Táncmulatság. Az alsósági iparosok 
temetkezési segélyegyesülete saját pénztárának 
gyarapítására f. hó 22-én Alsóságon zártkörű 
táncmulatságot rendez. A mulatság, mely Sj. 
bestyén János oltani vendéglős kerthelyisége, 
ben tartalik meg,konretti és sz rp. ntincsatával 
lesz egybekötve. 

Mozi. A Korona nagytermében tegnap 
este nagyszámú közönség előtt mutattatott be 
az uj heti műsur : A balkáni háború, aktu
ális; Egy leány a vasúti kupéban, vígjáték; 
Leányvásár, nagy háromfelronásos dráma; 
Duci bácsi hamis nyomon, nevettető. Ut 
ismét két előadás lesz és pedig délután g 
órakor és esti fél kilenc órakor. Azt tapasz
taljuk, hogy a község mind nagyobb és 
nagyobb támogatásban részesiti a mozi tulaj
donosát, aki remek képeivel általános mege
légedést kelt mindenkiben, 

Tánciskola Czelldömölkön. Mérő József 
okleveles tánctanár — mint értesülünk — 
néhány hét múlva ismét Celldömölkre érkezik, 
hogy megtartsa a szokásos szünidei tanfolya
mát. — Mérő Józsefben városunk a táncta-
nitói kar egyik" legérdemesebb tagját njeri, 
kit mult évi sikeres működése folytán már 
ismerünk. 

Polgári iskolai tanulók figyelmébe. 
Déry Ferenc budapesti kereskedelmi tanácsos 
most, az iskolaév végén, a kereskedői pályát 
ajánlja a polg. iskolákból kikerülő fiuknak. 
» A kereskedelmi pályának — irja Déry — 
pedig más pályákkal szemben félreismerhe'et-
len előnyei vannak. Hamarosan juthat kere
sethez, kizárólag szakmabeli muokával fog
lalkoztat, a tanulói években is köztudomás 
szerint jobb bánásmód mellett a durva, nehéz 
fizikai munkák .végzése alól mentesiü az e 
pályán működöket. A kereskedelmi pá'.ya 
e m e l l e t t , önállóságra nevel, hamar nyújt bol
dogulást, fegyelmezett takarékosság mellett 
pedig alkalmat ad vagyonszerzésre s igy e 
tekintetben a hivatalnoki és általában a late-
nier pályákkal szemben föltétlenül előnyben 
van.« .-

Bukovinai csángó magyarok. Csángó 
testvéreink' szomorú sorsa kell, hogy minden 
magyar embert tettre sarkaljon. Fngadjisten 
községének ügybuzgó és hazafias érzésű papjí, 
Öreg László István fölhiv bennünket, hogy 
támogassak az ő nagy hivatásában. Nincs a 
községnek se temploma, se iskolája. Aki 
szivén hordja testvéreink ügyét, küldje pénz
beli segítségét a jó öreg plébános címére. 

Kiadó üzlethelyiségek. 
Czelldömölkön, a Kossuth L -

utcában épülő emeletes házban 

két utcai üzlethelyiség 
-f-kiadó ± éTl-airnusBtiis hó l-vel. 

üzlethelyiséget, modern kél; J 
oldali kirakattal biró bejárata 
acél görredönnyel lesznek felsze
relve. Érdeklődők szerkesztősé
günkben nyerhetnek bővebb fel
világosítást. • 
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Egy eltűnt plébános. A mult Ősszel 
nyomtalanul eltűnt Ében Mihály n .gykórösi 
plébános. Akkor az volt a föltevés, hogy a 
körülbelül Gő éves öreg ur Öngyilkossá lett, 
mert hir szerint elleutétbe került felsöbbsé-
gével. A másik faltevés az volt, hogy a plé
bános meghasonlott vallásos meggyőződésében 
annyira, hogy elméje megzavarodott 5 ön
gyilkossá lelt A mult héten azután a Dunából 
a budai parton egy reverendás holttestet fog
tak k i : valószínűnek tartják, hogy az érdemes I 
plébános a halott. Eben Mihály nagyon isme
retes volt a tanügyi körökben. E sorok irója 
gyakran találkozott vele Budapesten, egy 
alkalommal pedig Kecskeméten is. Ahány 
tanügyi kiállítás volt az országban, mindenütt 
megjelent sajáUalálmányu számológépécel, 
amelyet folyton tökéletesített. Külföldre is 
el-elvándorolt gépével s különösen Svájcban 
sikert is ért el vele. A kiállításokon gyakor
lati előadásokat tartott és gépének előnyeit 
rendkívül ki tudta emelni más, szintén kiál
lított számológépeké fölött Rajongott gépéért 
Valóságos vesszőparipája volt Vitatkozást 
nem szívesen tű r t de ha provokálták, föltűnő 
izgatottság vett rajta erőt. Mikor aztán egy 
alkalommal Budapesten egy tanitói kongresz-
szus szakosztályában nagy vita támadt és a 
kritikusok legnagyobb része a Boda (zalame
gyei tanító) számológépét az övénél több 
tekintetben praktikusabbnak ítélte, az öreg 
plébánoson mutatkozni kezdett a benső for
rongás, az izgalom . . . E sorok irója közel 
ült Ébenhez, illetőleg az ő gépéhez s mikor 
már hevessége kezdett a megengedett korlá
ton tul kicsapni, odasúgott neki: .Kérlek, 
sohse.indulatoskodjál . . . a babért nem tud
ják elvenni tőled !< Az öreg ur szinte meg- | 
nyugodott és rövidesen ott hagyta a szak- 1 
osztályt Ekkor mondta e sorok irója E. K. 1 

lovagnak és \V. K. dr. prelátusnak, akik I 
ugyanott foglaltak helyet, hogy ez az érdemes ' 
papi ember, aki már évek óta e vesszőpari
páján nyargal, előbb utóbb beleőrül. íme: a 
legnagyobb valószínűség, hogy se egyik, se 
másik foltevés nom áll, hanem: Ében Káplár 
Mihály rögeszméjének lett áldozatává. Csak
hogy némely ember (és a sajtónak bizonyos 
része) szeret ilyen esetben más berkekben 
keresni-kutatiii, mert hát a szerencsétlen 
reverendát viselt, holott szegény Ében Mihály 
ritka szép jellemű ember volt aki a magyar 
népnevelés ügyét negyven évig rajongó buz
galommal és szeretettel szolgálta. — Áldás 
emlékére ! 

Evés közben jön meg az étvágy. Ill-ik 
Henrik francia király gyermekkorában bizto
sította tanítóját, Amiot-ot. hogy örömmel 
fogja háláját tényleg is leróni, ha majd trónra 
jut. .Kegyelmes uram, szokta ilyenkor mon
dogatni a tanító, az én becsvágyam csak arra 
irányul, hogy emlékezetére méltasson.. — 
Henrik később egy gazdag apátságot ajándé
kozott neki s Amiot az emberek legboldogab-
bikának hitte magát. De midőn néhány évvel 
később az anxerei püspökség megürült, sze
mélyesen ment el, j hogy a maga számára 
kérje. .Drága tanítóm, szólt ekkor a király, 
elfeledte már egykori elvét ?« .Fölség. vá
laszolt Amiot, evésközbenjönmegaz étvágy.. 
(I.'appetit vient en raangeant) A mondat 
c-akhamar szállóigévé lelt. 

Jubiláló tűzoltó-testület. Fölsőpatyon 
folyó hó 15-ére már ki is tűzték az önk. tüz-
oltóegylet 25 éves" évfordulójának fényesnek 
ígérkező ünnepet : dl 
zombalhei.yi {Szent-Márton-ünnepre számosan 

el ákaruak randáim, a rendezőség június 22-re 
halasztotta azt el. — Eztn alkalommal a 
következő meghívó lett kibocsátva: Meghívó. 
Á Felsőpati Önk. Tűzoltó Egylet 1913. évi 
június hó 22-cn vasárnap, fennállásának 25 
éves jubileumát ünnepli, melyre, valamint az 
ünnepélyt köveit, tombolajátékkal egybekötött | 
s Füiöp Kálmán vendéglő.- keithelyiségében • 
megtartandó zártkörű táncmulatságra kívül 

címzett urat és b. családját tisztelettel meg
hívja a rendezőség. Belépődíj a táncmulat
ságra: Személyjegy 1 K, családjegy 2 K. 
Vidéki egyenruhás tűzoltók a belépődijak 
felél Szelik. A tiszta jövedelem az egylet 
pénztára javára fog fordíttatni, tekintettel 
tehát a jótékonycélra, felülfizetések köszönet
tel foeadlatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. 
A táncmulatság kezdete d. u. 5 órakor. A 
zenéi. Csillag Jancsi hírneves zenekara szol
gáltatja. Kedvezőtlen idő esetén fedett helyi
ségekről gendoskodva van. — Az ünnepély 
sorrendje a következő: 1. Reggel 6 órakor 
ébresztő. 2. 9 órakor diszfelvonulás a temp
lomba. 3. Délután 3 órakor díszközgyűlés. 4. 
Fél 4 órakor diszgyakorlatok. 5. 5 órakor a 
táncmulatság kezdote. 6. 6 órakor tombola
játék következik. 
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pummisaroK 
tartósága, rugéknyosága, eleganciája 

atsláikststlsa. 

Innen-onnan. Kőszegen az ev. fölsőle
ányiskolából tanítóképzőt és polg. leányiskolát 
akarnak alakítani. — Nagybecskereken a 
kormány közigazgatási főiskolát létesít Négy 
ilyen főiskola lesz a jelenlegi tanfolyamok 
helyett; egyike remélhetőleg Szombathelyen. 
— Karánsebesen és Mezőkövesden uj nyolo-
osztályu gimnáziumot állit a miniszter. — 
Szentelek vasmegyei község nagyközséggé kivan 
átalakulni. — Vashosszufaluban egy híres 
orvvadászt csipett el a csendőrség Csordás 
János parasztgazda böcsös személyében. — 
A zalabér—sárvár—kőszegi vasúti vonalon 
Hosszupereszteg községénél az oltani kavics
bányához iparvágányt létesítenek. — Mikes 
János gróf, megyéspüspök ma Némelujvárott 
bérmál. — A szentgotthárdi izr. hitközség 
érdemes rabbija, Friedlánder Sándor, mult 
kedden ünnepelte születésének 80-dik és 
lelkészkedésének 50-dik évfordulóját — A 
Jean Stauffer és' larsa enyhieni cég (Belgium) 
Sopronkereszturon lakk- és festékgyárat fog 
berendezni. — őfölsége a. Solymossy Jjáró-
család összes férfitagjait és törvényes leszár-
mazóit a grófi rangra emelte. — Illés Antal 

kizáróan magyar liszt dominált és most silány 
cseh liszt kezdi kiszorítani az osztrák kor
mány jóvoltából. — Ada-Kaleh, a Törökor
szágtól elhódított kis sziget kultúrája messze 
meghaladta a magyarországi viszonykat, mert 
míg otl 550 emberre 3 tanító esik, addig 
nálunk nem egy helyen 100—400 tankötelesre 
jut egy tanító. — A belügyminiszter Körmos 
község képviselőtestületét fölfüggesztette, mert 
ez ugy határozott, hogy a községben nincs 
szükség iskolára. Zemplénvármegyei Papháza 
község képviselőtestülete is azt határozta, 
hogy neki semmiféle iskolára, még államira 
sincs szüksége. — A közokt. miniszter elren
delte, hogy a jövő iskolai évtől kezdve a 
tanítóképző-intézetekben rendszeresen tanítsák 
a katonai gyakorlatokat, a céllövészet gyakor
lására pedig különös gondot fordítsanak. 

' Elvi döntés ipartestületi ügyben. A 
kereskedelmi minisztérium egy alapszabály 
jóváhagyásával kapcsolatban kimódolta, hogy 
az ipartestület tagjainak szavazati jogát tag
díjhátralék címén korlátozni nem lehet Az 
ipartestületek országos szövetsége a döntés 
megváltoztatását kérté, meit a szavazati jog 
megvonása az egyetlen mód arra, hogy az 
ijesztő mértékben fölszaporodott tagdíjhátra
lékot csökkenteni és a tagdíjbevételre utalt 
ipartestületeket föntartani lehesan. Az érdekelt 
ipartestülelek ez ügyben küldöttséget is 
akarnak meneszteni a miniszterhez. 

Elegy-beleny. Érdekes tudni, 
j nagy Kaukázus hegyet átvágják. 

keresztjét adta. — Csornán takácsi Ferencni. 
egy 83 éves öreg asszony fölakasztotta' magát 
attól való félelmében, hogy kinzó HJetegsége 
még évekig tarthatna. — Esztergomba 1914-
be.n állami főreáliskolát létesítenek. — Dal
máciának egyetlen mezőgazdasági ága a 
nagykiterjedésű szőlőtermelés; nemcsoda, 
hogy óriási dálmálbor kerül a kereskedelembe; 
de nagy veszedelem fenyegeti, mert ott újra 
föllépett a Glokszera. Ebben a sziklaországban 

ny. körmeih járásbiró és címzetes ítélőtáblai 
" . e r ^ C j t l j ^ t ^ ^ j j r j u ^ ^ 

h o n » 
Ugyanis 

Tiflisz és Vladikaokáz városok között 25 
kilométer hosszú óriás alagutat fognak készí
teni, mely a terv szerint nyolc év múlva 
készen lenne. Az ifjak vegyék elő a térképet 
és keressék föl azt a helyet! — A Dunántúli 
Közművelődési Egyesület — igazgatóságának 
njabbi határozata szerint — az idei közgyű
lését Budapesten, a jOvó évit pedig Nagyka
nizsán fogja megtartani — A Titanic kataszt
rófájának április 14-én volt évfordulója, az 
ennek emlékezetére épített világítótornyot, 
melynek fénysugara 12 kilométeres körben 
világit, az évforduló napján avatták föl. E 
napon járt le a határidő a kárigények beje
lentésére a Titanic katasztrófájának részesei 
nevében. A kárvallottak összesen 44,200,000 
márka kártérítést követeltek a White Stor 
Line-tOI. (1 márka = 120 K . ) — Sorozás 
alá hajtottak egy soknevü kóborcigányt, a 22 
éven jöl fölüli Erdélyi Répássy Gyula Antalt, 
aki különben kétséges illetőségű és becses 
neve az anyakönyvben sem fordul elő. Pala
tínus József uram, a mi jeles oklevélbuvárunk, 
ha ráérne, ki böngészhetné talán mégis vala-
hogyan-valamiképpen, váljon Erdélyi Répássy 
nemes-e, nemtelen-e? I Az konstatáltatott, 
hogy nem németien. — Uj divat Parisban: 
egy híres írónő monokiral jelent meg a 
színházban ; ezóta rohamosan terjed a nők 
között a viselet és a pompás hölgyek mo
noklin keresztül i'zik a flőrUt. 

. . . Jellemző rendelet Egyes vidékek el
maradottságára nagyon jellemző az a szabály
rendelet, amelyet egyik dunántúli község adott 
ki a szarvasmarha kötelező tisztántartására. 
Minő gazdálkodás divhalik ot t ahol még a 
marhatisztántartást is külön rendelettel kell 
előírni ? ! E szabályrendelet irányelvei: Min
den állattulajdonos köteles szarvasmarháit 
tisztántartani. A pásztornak tilos a piszkos 
szarvasmarhát a csordába fogadni. A vásárok 

dőröknek és elüljáróknak tilos a. vásártérre 
piszko. szarvasmarhát bocsátaoi. A pásztorok, 
köztenyésztésre használt bikák gondozásával 
megbízottak, a községi, kör- és járási állator
vosok, községi elöljárók és a m. kir. cseudör-
ségek kötelesek a piszkos szarva-marha Tulaj
donosát a járás ííiszolpabirájának bejelenteni. 
Az, aki a szarvasmarháját nem tartja tisztán, 
kihágást követ el és 1—15 K.-lg terjedne ő 
birsággal nytatik. 
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Milyen termésünk Iesi az idén Vas-
> .rmsgyében ? A földmivelésögyi miniszteri-

nhoz beérkezett hivatalos jelentések szerint 
• elszomorító. A nec.sle-.ek szerint a termés 

. ÍZÍ és tavaszi rozsból gyönge, árpából és 

. bból közepes, szőlldböl rossz lesz. 
Országos knkoricakiál l i tás . Az Orszá-

V -s Magyar Gazdasági Egyesüiet-ben Jeszenszky 
Pál kir. tanácsos, ilgyvezetö-titkár irányításá
val már hozzáfogtak a mult évi kedvezőtlen 
időjárási viszonyok folytán elhalasztott I-ső 
Országos kukorica kiállítás előkészítő munka-
I oaihoz. A kiállítást a téli hónapokban tartják 
meg, s most csak a legelső sorban elintézendő 
s ervezési munkát végzik. 

Tilos a foszforos gyufa. Az 1911.avi 
V. törvénycikk ugy rendelkezik, hogy a fehér 

gy sárga foszforral készített gyujtóárnk 
i ktáron tartása, forgalombabozatala és áru-

ása, valamint behozatala 1913. évi július 
l ii 1-tól kezdve tilos. A soproni kereskedelmi 
' * iparkamara előterjesztést tett a kereske-
• i-'lzni miniszternek, hogy a foszforos gyujtó-
i szletek kiárusít halasa végett a tilalom 
; .tálybalépte az év végéig halasztassék el. A 
i iniszter most értesítette a kamarát, hogy a 
• liusi határidőnek törvényhozási Tlton való 
i Megváltoztatása, vagyis a tilalom érvénybe-
I. ptének hat hónapi kitolása iránt intézkedést 
t nni nem kivan, mert az érdekelt kereskedők 
kél évnél hosszabb idő óta tudják, hogy a 
•.alom mikor fog életbelépői s igy kétségkí
vül módjukban volt a. tilalomnak az üzleti 
életre vonatkozó kihágást számításba venni. 

Elnémult a lant . . . 
Csendes este . . . lenge szellő . . . 
L.nekhangot . . . szomorú dalt hoz. 
Messze innen . . . tul az erdőn — 
Dalos ifjú penget egy lantot 

Elhallgat a pacsirta szó, 
Lenyugszik a nap . . . 
Fáradt lantos messze hangzó. 
Busán szóló nótára fakad. 

Falu népe . . . ház elébe 
Estinkint kiül . . . 
Lantosnál a szh/uk-lelkük 
S szemükbe köny gyül. 

Ámde egyszer . . . -Járatlanul 
Elnémult a lant . . . 
Utoljára énekelte a legszebbik dalt: 
Ha a szegény Vándor lantost takarja a hant. 

Konatulo. 

NYILT-TER. 

Nyilatkozat. 

Az az állítás, mintha én Tóth Elekné 
czelldömölki lakosra rágalmazó és be
csületét érintó kifejezéseket használtam 
oliia, * nem—telel inog a valóság] 

iiikabir^m1 k o m m á el 

KEMENESALJA^ 

Eladó motorkerékpár. 
Egy két lóerős Pncn-gyártmányu 

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

ZAKOTS ISTVÁN 
kelmefestészete és vegyészeti 

ruhatisztító intézete 

PÁPÁN, Szentbenedek tér 16. 
(Saját házamban.) 

Vidéki megrendelések gyorsan 

és lelkiismeretesen eszközól-

= tétnek. ••" 

23. szám. 

(E rovatban kflilöttekért a szerkentteg felelSueget ) 
nem villát) 

llyesom annál 
ellene, mert én őt kifogástalan, tisztes
séges nőttek Ismertem mindig, lia ebből 
folyólag valami tekintetben mégis sér
tettnek érezte magái, csak mások intri-
káinak következménye lehetett, ami felett 
mély sajnálatomat fejezem, ki. 

Czelldomölk, 19.13 június 2-án. 

Hornyolt cserép 
és géptégla 

naj i I kittinöjünóségü kapható 

Fentek Ferenc. 

ÉPÍTKEZÉSHEZ 
alkalmas erős 

v a s ú t i sinek 
olcsó á r b a n e ladók . 

Sághegyi Bazaltbánya 
posta Czelldomölk. _ 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására 
és nélkülözhetetlen szer arc és bőrápo
lásra, mit számtalan elismerölevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógytárakban, Drogéri
ákban, Illatszer és fodrászüzletekben 80 
fillérén kapható. Szintagy páratlan hatásn 
női kézápolásra a Bergmann .Manera. 
liliomkrémje, mely tubasokban 70 fillérért 

mindenütt kapható. 

özv. Tory Györgynó 
téglagyáriban Czelldömölkön.N 

Hornyolt cserép I. rendű 70 K. 

Tartósságért szavatolás. 

Hölgyek figyelmébe. 

Aki fess és kényelmes fűzőt óhajt, 
rendelje meg 

Győrött, Böbék Dánielné 
Megyeház-utca 9. szám alatt leró 
mellfüzők ülönlegességi műtermében. 
A legújabb francia reform vagy 
igen kényelmes halcsont nélküli 
házi fűzőt mérték után igen jutá
nyos árban. Javítás és tisztítás szin

tén el fogadtatik. 

Ugyanott utazenó felvétetik. 
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ELADÓ HÁZ. 
Egy újonnan épült 

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

Bővebb értesítés nyerhető 

a kiadóhivatalban. 
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Birtok-vétel. 
• 6%0 POpaftoidan birtok B S g i 
pénzfizetés mellett— kerestetik 
sürgősen megvételre Vasvár-
megyében. Eladni szándékozók 
kérelnek, hogy a birtok nagy
ságát, minőségét, árát és fek
vési helyét lapunk szerkesztő
ségével közöljék. 

3 

http://nec.sle-.ek


1 

Árverési hirdetmény. 
KlSkÖGSk község közbir

tokossága a tulajdonát képező 
s a kisköcski 20. sz tjkvben 
2. sor, 37. hrsz. 22. házszáma 

korcsmaépületet 
720 D-öl udvar és kerttel és 
a 3 sor, 203. hrszámu 7 hold 
és 411 D-öl szántóföldet I. 
évi június hó 29-én délután 
2 Órakor tartandó szóbeli nyil
vános árverésen eladja. — A 
korcsma kikiáltási ára 5000 
K, a szántóföldé • ölenként 
1 korona. 

Árverési feltételek a kis
köcski körjegyzőnél betekint-
hetók, de azok a környék ösz-
szes körjegyzőinek is megkül
dettek. 

Kisköcsk, 1913. június 5. 

Andalíts Lajos, körjegyző. 

Haraszti Péter, közhírt elnök. 

i 
Pártoljuk az nj üvegest 

Van szerencsém 
közönség b. tudomására hozni, 
hogy egy nagyobb alkalmi 
vétel folytán 

üveg-áruimat 
sörös, boros, mosdó, étkező, 
tea és kávéskészleteimet, tük
röket, porcellán és majolika 
edényeimet, alkalmi és nász
ajándékul szolgáló cikkeimet a 
beszerzési értéknél 20 száza
lékkal Olcsóbban árusítom ki. 

Nagy- súlyt, helyezek az 
üvegezést és képkeretezésl 
munkákra s minthogy remek 
és modern kereteket szereztem 
be alkalmi vásárlásommal, ezen 
munkákat is versenyárban 
tudom előállítani 

A vendéglős urak szives 
figyelmébe ajánlom nagy kész
letben álló sörös és boros 
poharaimat, kávéházi fehér és 
színes csészéimet, dupla erős 
tányéraimat stb. 

Saját érdekét szolgálja min
denki, aki nagy raktáramat 
megtekinti s -olcsó áraim felől 

•úzúdest szerez, .] 

" tisztelettel 

Friedman Salamon. 
(A Központi kávéház mellett.) Q 
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menjen gözfürdób 

menjen gőzfürdőbe 

menjen gőzfürdőbe 

Tisztaság — Egészség! 
Ha fájnak a lábai: 

Ha fáj a dereka: 

Ha éjjel dőzsöl : 

Ha egészséges: 
menjen gőzfürdőbe. 

hogy ezt a kincset megóvja. 
Masszás és tyukszemvágás 
Pápai gőz- és ivádfürdo 
reggel 6 órától egész nap nyitva. 
Csütörtökön délelőtt és délután a g<V 

fürdőt hölgyek használhatják. 

G é p j a v í t ó é s k o v á c s m ű h e l y . 
Tisztelettel hozzuk a n. é. közönség b. tudomására, hogv Czell

dömölkön a Gyár utcában (Kórházkert mellett) saját telkünkön épült 
uj műhelyünkben 

mezőgazdasági gépjavító és kovács-műhelyt 
rendeztünk be. 

Elvállaljuk gőzgépek, benzinmotorok, cséplőgépek, vetőgépek, 
járgányok, szivsttyuk, varrógépek, kerékpárok stb szakszerű javítását. 

Mindennemű kovácsmuttkákat, lóvasalást a legpontosabban telje
sítünk. Szives pártfogást kérve, 

kiváló tisztelettel 

Varga Testvérek, gépészek. 

Szalóky Zsigmond 
kőfaragó 

C z e l l d ö m ö l k . 
Sirkőraktár: Szentháromság-tér 
: Köíaragó-telep : Kis-utca. : 

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

Kataszteri ioittmen&iiei. szuüse-
ges köveket raktáron tartok. 

Epttletmnnkát és mindennemű javításokat 
elfogadok és azokat jutányos áron készítem. 
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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 végűn: fegy milliárd és 113 millió korona. 
Biztosítéki alap 1912. év végén 480 millió korona. = Nyereménytartalék 40 millió korona. 

A Germánia a Németbirodalom egyik legnagyobb életbiztosító társasága ós kivül áll a magyar
országi biztosító társaságok ksrtelén. „ n i 

Életbiztosításokat köt a legmérsékeltebb dijak mellett és évi tiszta nyereményeinek 95%-át 
a biztosító felei között osztja szét Ennek folytán p l . egy 30 éves egyénnek 20 évre szóló 10000 
koronás életbiztosítása, feltéve, ha az illt-tó ez időt eléri, csak 8222 koronába kerül. 

Egy csekély minimális pótdíj alkalmazásával kiterjed a biztosítás munkaképtelenségre is, mely 
esetben a díjak fizetése megszűnik és a biztosítás időtartamának ideje alatt a biztosított 10%-os 
évi járadékot kap. Ezenkívül a társaság a biztosított össteget teljes égésiében is kifizeti a haláleset 
után, vagy -pedig. a' biztosítási időtartam - lejárata után. ». 

Egyéb előnyökElévülhetlenség. Egyéves fennállás esetén a kötvény nem évülhet el. Egy 20 évi 
tartamra szóló biztosítás 5 éaes fennállása esetén az egész biztosítási tartamra teljes összegében van ér
vényben. Megtámadhatatlanság 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 ulazhatik 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 megjelölése után készséggel szolgál a 
GERMANIA életblzt. r é m . társaság, Kemenesalja és vidékének képviselete. 
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K L A P P E E 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, 

rá^garmtu-
rák, bőröndök, utazókosarak, erszények, "kefeáruk, fésűk, hajdiszek 
pipere és fodrászati cikkek, gyógyszappanok kicsinyben és nagyban 

Teljes szoba- és konyhaberendezések. 

NyoTBStol Ke»§reV* X . i : l . i ' , - l a»yer t J re 6? .: . uukiabau Czelldömölk. 


