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Megjelenik minden vasárnap reggel.
Előiizetdsi ara: Egész érre 8 korona, félévre 4
korona, negyedévre 2 korona,
Egyes szám ára darabonként 20 fillér.

N T !
Irta egy társadalmi közember.

Az elmúlt nyáron e lapok hasáb
ján, ha jól emlékezem, »Társadalmunkc
címmel egy vezércikk látott napvilágot,
mely, mint több szájából is hallható
volt. egy-némelyeknek megcsípte az
oldalát. Hja, igy szokott az lenni; mert
hát igen sokan leiedzenek abban a ió
tulajdonságban, hogy az igazmondást,
különösen ha az rájuk is vonatkozik,
nem igen szeretik még írásban
sem
látni, annál kevésbbé hallani.
Épen ezért nem is adtain cimet
soraimnak, mert hátha csak sablonsze
rűén futnának át rajta talán épen azok,
akikre ráfér! — Pedig milyen igazsá
gokat tartalmazott az a nyári cikk,
amikor nemcsak a klikk-rendszert boly
gatta, hanem ugy melegiben — ugyan
csak futólag — a pletykát is piszkálta!
Igaz, azt mondják, hogy az (már t. i.
a pletyka) mindig volt, van és lesz.
Elég sajnos, hogy igy van!
Vas Gereben »Garasos ArisztokrWcta't-jában olvasható: »Mennyi gaz
ember volna e világon, ha az emberek
olyan bátrak is volnának, mint gazok.
Szerencsére a sárgát és fényest nem
lehet bolondjában arany helyett árulni;
mert a hamis aranyat a választóvíz

A távíró-kisasszony.
Irta: Farkai litván.

(Folytatás.)
J
Nem tudtam többé tartani magamat.
Oly furcsa és bolondos volt Sanyi ebben az
állapotban, hogy önkénytelenül is hahotázni
kezdettem, azután ő is s röhögtünk együtt,
frissen, jókedvűen.
Ily jól még nem nevettem, mondhatom...
— Pista, hát csakugyan le vagy . . . te
vagy — fakadt ki szinte könnyezve az öröm
től Sanyi.
— Igen, szervusz te csibés^-é^es-^Sattyi
öregem, hát téged a devla hozotFídeT'
S boldogan, szinte könnyen öleltük és
csókoltuk Össze-vissza egymás barna orcáját
— Komisz, megittad a boromat —jj
szolalt fel Sanyi, meglátva a törött üvegei,
mely még mindig markaimban szorult.
' — Te meg elvitted a koronámat . . .
—- Hát hogy vagy, hogy voltál, mióta
elva'tunk . . .

Felelős gzerknztt*:
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Szerkesztőség é s kiadóhivatal:
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön.
Ide intézendök a >-zellemi részt illető közlemények
hirdetések és mindennemű pénzillptékek.

megfekeliti. Az embereknek szájában
van egy borotva, mely hétköznap és
vasárnap, délelőtt és délután egyaránt
ingyen borotválja mások becsületét s
jaj nekik, ha a borotva fogott (márt.
i. ha hitelre talál). Az emberi nyelv az
emberiségnek hatalmas pandúrja . . .

gött. És ebben találjuk meg Vas Gereben
igazságát.
' ,

Azt mondják, csúnya a részeg férfi,
de csúnyább a részeg nő. Állítsuk a
hasonlatot más formában! Csúnya a
petykálkodó asszony, de sokkal csú
nyább a pletykálkodó, férfi, vagy más
Menj be az Isten házába, vigyázd szóval: átka a társadalomnak a férfimeg az olyan, embert (vtigy; némbert, kofa I Szent igaz I. Valamint igaz az is,
már nem emlékezem rá tisztán; régen hogy a nagyobb városokban nem érnek
olvastam), ki az imádságot nem goldol- rá pletykálkodni (ha csak zsurokon nem!)
kodva végzi, hanem a szavakat az ajkán Szeretjük mondogatni, hogy kezdünk
mozgatva mondja el s föltéve, hogy a nagyvárosiaskodni, holott a tapasztalat
Miatyánkot mondaná, lesd ki, hányszor ebben a tekintetben inkább visszameáll meg a szája s hová néz a szeme: nést jelent. Mert mivel is ütnők el az
mert akire néz, azon lát valamit — és időt, ha nem volnának pletykahelyek,
a megjegyzést a Miatyánkba keveri.« pletykaasztalok és azokon és azok mel
Oh, Vas Gereben, de igazad volt! lett férfikofák !?
Vagy talán végzete az az emberi
Mily pompás titulust találtál az ilye
ségnek, hogy más szemében a szálkát
nekre!
No de hát a jelen sorok nem any- keresgéli, mig a magáéban a gerendát
nyira a gyengébb nem i gyenge oldalát « sem veszi észre ?! — Beszélgetés kör
akarják előtérbe tolni, hanem az »erő- ben csupa simaság . . . háta mögött.':-!
sebb nem- csúnya, szószátyárkodó üzel Pedig bizonyos, hogy nem minden em
meit. Sajnos, találtatnak >mosdatlan ber olyan nyugodt, türelmes és flegma
szájok* (nota bene: e kifejezés megfe tikus, mint Socrates török bölcs volt,
lelt volna e cikk címének!), melyek akit mikor figyelmeztettek az ellene
tisztességes embereket, mert amúgy folytatott alattamos munkákról, követ
egyéni tulajdonságaik miatt hozzájuk kezőleg nyilatkozott: >6ánom is én, ha
nem tudnak férni, aljas, vagy piszkos távollétemben agyonütnek is!« — A
vadaikkal illetnek, nekik alávaló dolgo mai nemzedék érzékeny, gyakran na
kat imputálnak — persze a hátuk mö gyon érzékeny; nem nézi zsebretett

— Ah barátom Sanyi, sokon mentem tekintenem s nyomban felvigadtam. Ha két
séges helyzeteim, tennivalóim valának, csak
én keresztül .-. .
őtőle kértem tanácsot.. Ah, ez mind elmúlt...
— En is . .
mikor esténkint kémiai szerem közt dolgoztam,
— Tudod, mikor te otthagytál az állo
besurrant, hátam mögé került, befogta szeme
máson, megkezdődött az én kálváriám. Szü
imet s kérdé, hogy ki az, s az volt a legna
leim elköltöztek, s én egy asszonynál maradiam.
gyobb öröme ha nem akartam eltalálni . . .
Majd Selmecre kerültem, ahova nem kaptam
pedig vékonyka apró ujjacskáit nyomban meg
egy árva vasat sem . . . tudod, hogy auélkül
éreztem s olyankor, mikor ártatlan szemei
élni s méghozzá tanulni — bajos. Belegaba
csak ugy villámlotlak az örömtől, végig szok
lyodván egy leányba, már már elbuktam, de tam csókolni minden ujját Oh mily jól esett
egy szavára ugy uekileküdtem, mint Atlas a uekem,. Azután szeretettel intett, hogy tanul
földtekének s az év vegére a második leltem. jak s attól a naptól kezdve, mikor bemutat
De a jóisten, az a szentséges Úristen tak néki, a lusta Pista mindig tudott, a reám
_azt a elvette tőlem, megfosztott attól is, szokott tanárok sorba bámultak, mikor oly
' meghalt ."S-.'-Te, hatld fLsSSÍ imádom, u^ * | • h ' r » <
" ' ' " " " w i , h"gy olyat-maea a rek
szerettem, mintha édesanyám lett volna
tor sem hallott még. . _ ..
Barna kis leány.volt, egy korcsmáros leánya:
Aaután tudod, betegeskedni kezdett. 'S,
Szép, mint maga Venus, fehér arca, gömbölyű
karjai . . . most már hol vannak . . . s a viruló, kedves leányból lesoványodott, halszemei , . . azt a tüzet, azt a fényt, azt a ványáruyék lett, gyógyíthatatlan baja nem i s .
szerelmét, mely az ö szeaieiből áradt, el- engedé ki a halai kezei közül. Kétségbeesve,
laundan i n , tsBetetléti . . . ha rosszkedvű éjjel-nappal ott üllein ágya mellett, mert csak
voltam ha báutott valami, csak ezekbe kellett akkor volt boldog, ha az én kezemet lóghatta.
l l , V l
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kezekkel az utána vagdalt ocsmánysá
gokat és hamar készen áll ilyen eset
ben — viszontszolgálatra. íme, ezekből
származnak a társadalomba a félreér
tések, a széthúzások, a kellemetlensé
gek, azután meg a becsületsértési és
rágalmazása ügyekben a bíróságok előtti
pörök sokasága. Mindez pedig általában
a társadalom rovására és a közügyek
kárára történik — egyes farizeusképü,
behízelgő, önérdekből mindenre képes
férfi-kofák lelkiismeretlensége miatt.
Szilágyi Dezsőről olvastam, hogy
mikor házelnök volt, egy izben a többi
között a t. Házban a képviselők nagyon
zajongtak s ő csendet kérvén, azt ki
abálták vissza: Nem lehet! nem lehet!
Mire Szilágyi teljes komolysággal, álta
lános figyelem közölt azt mondta:-Tes
sék
megpróbálni!
A társadalmi béke és a műveltsé
günkben való fokozatos előrehaladás
kívánja, követeli tehát, hogy a társada
lomnak ezt a csúnya rákfenéjét a plety
kát, üldözzük és ha kell, még irtókapával is pusztítsuk!
Közös, vállvetett munkával, erős
akarattal: tessék megpróbálni!

Pályaválasztás.
(Iskolaév végén.)
Irta: Farkas István.
(Folytatás.)

Sok ifjú szeret kereskedő lenni.
Igazi, müveit kereskedő azonban csak
az lehet, aki legalább 4 polgárit vagy
egyenrangú osztályokat és külön e=ti
tanfolyamot (már mint segéd: minden
nagyobb városban van) végez, de jobb,
ha érettségit szerez, még pedig a felső
kereskedelmi iskolákból (3 évig tart,
tanítanak könyvelni, levelezni, szóval
minden a kereskedelem szakába vágó
tudnivalókat.)
Lehet ugyan hivatalnok is az, aki
akar, de jövőre ne számítson soha, ha
-érettségi bizonyítványt nem szerzett.

Nem fél akkor a haláltól, mert tudta, hogy |
az én szerelmem erősebb annál. S elkövet- |;
kezett az a nap, amikor az ó ártatlan élet
fonalát elvágta a Mindenható, eljött az is . . .
Künn virultak a rózsák, illatos volt a lég, vig
dalt csicsereglek a madarak, mikor egy virág
gal kevesebb lett ittben.

Aki jól érti a rajzolást, öntést, min
tázást, lehet épilész-mester. Az eljárás
a következő. A Gtt elmegy valamelyik
építészmérnöki irodába s felvéteti ma
gát rajzolónak. Legfeljebb két évig tanul
tervezni, építeni, azután felkerülhet
akár felsőbb ipariskolába is. Ott azután
kiképzik teljesen.
Van olyan kalandos diák. aki min
denáron tengerész akarna lenni. Nyitva
áll előtte a tengerésztiszti pálya akár
az admirálitásig is. A cs. és kir. hadi
tengerész-akadémiában felvételi vizsgá
latot tesz németnyelv, földrajz, mértan,
algebra, számtan és történetből, persze
megfelelően, az előképzettségének. Van
nak államköltséges helyek félingyenes
(800 K) és fizetéses (1600 K) helyek.
Négy évig tart, végzés után rövidesen
zászlós és hadnagy lehet. Van m. kir.
kereskedelmi tengerészeti akadémia is
(Fiume, Nautica) ahol kizárólag keres
kedelmi szakra tanul. De i l l az előre
haladás nehézkes, mert végzés után két
évig kell vitorlás hajón szolgálnia, ahová
csak jó protekció vezetheti be, mert
igen kevés vitorlásunk van. Itt még
inkább boldogulhat, miután rendkívül
jól fizetik (1400—10000 K) őket.
Ha a fiu tovább akár tanulni, legtanácspsabb reál vagy gimnáziumba
beadni. 8 évig tart a kiképeztetés s
azután nyitva áll előtte a két egyetem
(minden szak), kereskedelmi és keleti
kereskedelmi akadémia, lehet egyéves
önkéntes, beléphet felvételi vizsgálattal
a haditengerészéti akadémia III ik évfo
lyamára (nehéz!) szóval előtte áii min
den, amit akar. Viszont ha érettségit ,
szerez a kereskedelmi akadémiára, ta
nárképző akadémiára (csak jeles érett
ségivel'!). Találhat gyárakban, irodák !
ban, jegyzőknél, kereskedőknél mint
könyvelő, levelező, gyakornok, jegyző,
takarékpénztári gyakornok alkalmazást,
sőt ezeket irodákba -nagyobb előszere
tettel is fogadják.
A keleti kereskedelmi akadémia 2

éves, tandij nincs és főleg keleti nyel
veket tanítanak. Legtöbbje a Balkánon
és a Keleten levő üzletekben foglalko
zik. A kereskedelmi akadémia növen
dékei előkelőbb bank, pénzváltó hiva
talnokok lesznek.
Aki g a z d á d akar lenni, szerezzen
a kereskedelmi iskolából kitűnő érett
ségit; menjen Magyaróvárra vagy Keszt
helyre a gazdatiszti akadémiára, 4 évig
tart. (Ilyen főiskolánk több is van.)
Végül létezik Selmeczbányán az
erdészeti és bányászati (kohászati) aka
démia, ide gimnáziumi jeles vagy leg
alább jó rendű érettségi szükséges, 4
évig tart.
íme, tollam riem birt megállni, mert
ériem, hogy eme pár sor sok-sok
szülőnek hasznos
megkönnyebbülést
szerez; hisz mindegyik szülőnek köte
lessége bálványozni, szeretni gyermekét.
Ezt maga a természet, a fenséges vi
lágrend kívánja; ez a szeretet 'átszáll
nemzedékről-nemzedékre; a gyermekből
néhány év alatt szülő lesz s igy megy
ez tovább, mig ki nem pusztul fajunk.
Tudom, hogy fük szülő töprenkedik
gyermeke jövendő sorsán s szinte jól
esik hallanom egy-egy megnyugodott
szót. Tudom, mily boldog az a szülő,
aki azt mondhatja: no most gyermekem
sorsa rendben van!
(Vége köv.)

Krónika.
Rendkívül fényesen sikerült remek ütinépség keretében Szent Márton tours-i püspök
ereklyéjének diadalútja vármegyénk székvá
rosában. Városunkból több százan vették ki
részüket: egyesek, egyletek, egyesületek, tannlók éa -Mária-leányolrr Fölösleges volna az
ünnep lefolyását lapuokban bővebben ismer
tetni, de érdekes lesz olvasóinknak egy-két
idézet abból a több mint kétszáz esztendős
•Szentek Élete, cimü (részben elrongyolódott
és hiányos) öreg könyvből, amelyet ezelőtt

halok, te élni fogsz és majd évek multán a rancsát is teljesítem: még mielőtt meghalt,
te Ilonkád feledésbe megy . . . porrá lesz : .. reáhajoltam, ajkaim lezárták az ő ajkait s a
s akkor más fogja pótolni a helyemet. Sze s a szegény leány az én csókom alatt hunyta
retni fogsz újra, édesebben, erősebben, mint Je áldott szemeit. Azután eltemettük rögtön,
most szerettei. Csak egyre kérlek: emlékemet csendben az érckoporsóba s én azóta bujdo
tartsd magadnál mindig, ugy ezt az amulettet, som, mint a kivert kutya. Nem találok nyug
amit utolsó ajándékképen ime neked adok, tot sehol, búmat igyekszem elfelejteni, de ez .
Utolsó óráját jól erezte. Ereje végső valamint szivedben is tartsd meg a te Ilon a gyürü még mindig égeti az ujjamat, az az
megfeszítésével megragadta kezemet s szoritá kád Orók, emlékét.Itt ez a gyürü, tedd ujadra amulett még folyvást öleli a mellemet.
oly erősen, mint a vaspánt.
s csak akkor dcbd el, mikor az a másik —
Észre sem vettem, ugy patakzottak a
— Pista — szólt töredezve — itt az lehúzza róla. Nem mondom, sőt biztatlak, a könnyeim.
tolsó.,pflimn, O/.Lietieni volnjTjjg^még^ hogy ne gyászolj sokáig. De mikor ngy időd
Sanyi szihtén sirt. Ledőlve az árok szé
•érted és á természetéri egyedül. De látod,„ leagoúi, kétáljJe^jrdjJwx-oiyk^
lére, szó-nélkül beszéltünk, beszélt eleget*
hiába minden. Az én sorsom ez volt. De mi •hozzám- a kriptába és beszélgess velem. Én szem, az emlék.
•' . ~
előtt átlépem azt a -küszöböt, _mety ezt a nem fogolt válaszolhatni, ajkaim némák lesz
7~ — Én nem is beszélek — monda —
világot egy másiktól választ el — .akarnék nek, de hallani fogom-minden szavadat Most, Sokkal nem volt jobb az én dolgom sem; én
veled beszélni utoljára. Te eugem szerettél, most csókold ki te a lelkemet, ne engedd^ nékem titkom van, ne is kivánd, hogy el
imádtál s én sem tagadhatom, hogy szerette hogy a halál, amely már itt leselkedik előt mondjam. Majd az idő, az majd elbeszéli néked. lek. Sok boldog nap volt az, mikor künn sé tem, vigye er. . . még ugy sem csókoltál
— De remélhetőleg együtt haladunk?
táltunk kéz a kézben a fák alatt. S mily édes meg . . . Isten veled.
— kérdem.
perceket szereztél-élelemnek. Most vállnunk
— Sőt kérlek erre, hogy jer velem.
Többet nem tudtak lázpiros ajkai pi
kell. Én elmegyek oda messze, jihoí talán
hegni. Szemei megtörtek, kezei görcsösen ka
:\
(Folyt, köv.)
örökké lógok étei^te-iLOHaradsz. -Én megpaszkodtak az enyémek után's én utolsó pa
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30_4O évvel •Gábriel János szürszabó« szo
bájának mestergerendáját! talállak és e sorok
Írójának adtak. Huszonöt nagy lapon, sűrű
nyomással Írja le >Szent Márton Püspök életé«-t, . Maífeus Péter Jezsuita által summába
foglaltatott."
Tehát idézzük
a következőket:

szó szerint, betű szerint

Márton a Krislus Ji sasnak nagy szol
gája, igasságnok, és Apostoli méltóságnakeroa
megtartója, Magyar Országban Síbaria nevü
városban szülétek, Nemes Atyáktól világ sze
rént, de Pogányoktól. Az Attya Kapitány volt
a Romai Hadaknak serejiben, ki végezetre
vissza jöve Magyar Országba, hogy nyugodal
masan élhessen hazájában. Márton tiz esz
tendős lévén, a Szentegyházba méne, az Attya
akarata ellen, és kére, hogy beirattassék neve
azoknak könyvébe, kik Keresztényekké akar
tának lenni. Azután Isteni szolgálatnak dol
gaiban foglalá magát, es semmit egyebet nem
kívánt, hanem csak az Istennek tetzeni, min
denkor az Isten szolgáival nyájaskodván a
Szentegyházban. Ottan irást tanolván, és jo
erkölcsöket, a pusztába akara menni, hogy
magán való életet visellyen: de Romából egy
parancsolat jöve, melyben a volt parancsolva,
hogy az öreg vitézek fiai magokat beíratnák,
és személyek szerént mennének a szolgálatra,
a közönséges hadakozásokban. Azokáért az
Attya, ki a fia szent igyekezetét el akarta
fordítani, béiratá őtet, és a hadba küldé,
midőn tizen öt esztendős volna. Constantius
Császárnak a nagy Constantinus fiának ide
jében, szolgálván a hadakban; legtöbbet,
mintegy őrállásban, Olasz Országnak Pávia
nevü várossában, mulatott Egy szolgája volt,
kinek ő gyakorta szolgált, alázatosságtol v i 
seltetvén: egygyütt övött véle, és saruját le
vonta, és megtisztogatta.

Magyar Országba érkezvén Szent Márton, a
Kristus Jesus Hitel prédikálta azaltyafiainak:
Az Annya megtere. de az Attya megmarnda
a bálványozásban . . . Az időbén az Ariianusok eretueksége igen kiterjedetl volt abban
a tartományban, ahol prédikál! vala Szent
Mártin . . . Egyszer fogságban tevék ölet és
mindenek előtt igen megostornzák: azzal nem
elégedvén számkív tésbe küldek őtet. Kimen
vén azért Magyar Országból Sz. Márton, viszszatére Franczia Országba . . .
Immár Szent Márton nyolvan egy esz
tendős levén, Isteni jelentés által megtudván
halála órájának elközelgetéset, megjelenté a
tanítványainak . . . nem félt meghalni; és
kész volt tovább elni. De inkább kezde a
hidegleléstől szorongattatni, és látván a tanít
ványi végső oraját elközelgetni: minthogy
hamuban és szőrzsákbjn fekszik vala, mely
közönséges ágya volt néki, kerék őtet, hogy
bárcsak életének utolsó óráján, engednémeg,
hogy valamit könnyebségére cselekednének
néki. Felele nékik; fiaim,, nem illendő a Ke
resztyénnek meghalni, hanem a szőrzsákban,
és hamuban: de sokkal inkább illik nékem
igy meghalnom, mert mesteretek és pászto
rotok lévén, tartozom néktek jo példát adnom.
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Az országos független 48-as part
üdvözlése
Választókerületünk 48-as pártjaink
vezetősége f. h ó 18 án érteke/lelet tar
tott. Az értekezlet örömmel vette tudo
másul H függetlenségi pártok fúzióját és
meghízta az elnököt, hogy a kerület
pártjának nevében üdvözölje az egyesült
országos pártot. Dr. Porkoláb Mihály
elnök erre az alábbi szövegű levelet
intézte gróf Károlyi Mihályhoz :
Méltóságos Elnök Ur!

A czelldömölki választókerület füg
getlenségi pártja nevében van szeren
csém az országos függetlenségi 48-as
pártol lelkes örömmel üdvözölni.
A függetlenségi párt szétszakadása
nyomán keletkezett hazafias aggodalmat
az egyesülés állal felkeltett, a párt jö
vőjébe vetett reménység, hit és bizalom
váltotta föl.
Amikor a kormány és a munka
párt az ellenzéki képviselők jogainak
elkobzásával a parlamentizmust meg
semmisítette és az alkotmányt ronggyá
tépte, amikor a parlamenten kivül is
Ezek utánH meg látván Szent Márton, a sajtószabadság az egyesülési és gyü
halála óráján az ördögöt, az emberi nemzet lekezési jog ellen intézett támadásaival
ellenségét, monda néki:. Mit állasz itt kegyet az egyéni és közszabadsági jogok eltiplen fene vad ? Mit olálkodol gonosz ellenség rására törekszik: csakis és egyedül a
semmit bennem nem találsz. Ezt mondván, 48-as elv és a függetlenségi eszme az,
megadá lelkét az Istennek, nyolezvan egy ami az elcsüggedéstől megóv és a le
esztendős lévén. Az ö orcája, és minden tag mondástól vissza tart. Kz ad erőt a
jai, szép feirek, és fényessek lőnek: és a ma kitartásra és reményt a nemzet jövő-'
gasságban gyönyörűséges Angyali éneklések jére. Ez a függetlenségi programm a
hallatának. Az ő dicsősséges lelke Menyor nemzet programmja, amit nem az op
szágba vitetek, Ang.ali sok seregeknek társa portunizmus és nem a halalomra törek
ságában, kik igen örülvén, vigan énekekének. vést szolgáló körülmények, hanem a
Mely musika külömbféle személyektől halla történelem tanulságai és a nemzet min
tott, kik egymástol messze földre voltának. denekfölött való érdeke foglalt szabá
A Coloniai Sz. Severinos Püspök, és az ő lyokba.
Esperessé: részesek voltak ez gyönyörűséges
Az a kötelék, mely bennünk ezekéneklésnek hallásában, Colonia városában.
hez az elvekhez füz, elválaszthatlanul
A Turoniai, és Piklaviai emberek egy egyesit az Országos függetlenségi 48-as
más között vetekedtek a test felett: amazok párttal, amelyhez lelkes örömmel csat
erősítvén, hogy Túron városábaj kell temetni, lakozunk.
Az Isten áldását kérjük a pártra
mert oda való püspök volt: ezek pedig Piktávia városába akarták vinni, mivel sokáig és lelkes vezéreire, adjon erős és kitar
lakott, és tanított ottan. Az Isten egy éjjel tást a nehéz küzdelemhez, önfeláldozó
mély álmot bocsáta a Pictaviai emberekre, és fáradozásuk jutalma legyen a siker: a
a Túron város béliek a szent testet egy ab kibontott zászlóra irt célok megvalósí
lakon alábocsáták, és egy hajóba tévén, tása és hazánk jólétének, függetlensé
nagy örömmel és sietséggel Túron várossá gének kivívása!
Mély tisztelettel és hazafias üd
felé vivék. Annakutánna a Püspökük, kik ő
utánns következtének, egy
gyönyörűséges vözlettel

. . . Három esztendő alatt, minekelőtte
megkereszteltetnék, a hadakozásokban^ vek
foglalatos, de mindenkor eltávoztatta a vét
keket, mellyekben a vitézek el szoktak me
rülni . . .
Töltenék egyszer, hogy bemenvén Ara
bian nevü városba, mely Franczia Országban
vagyon, láta egy szegény mezítelen embert,
ki alamizsnát kért azoktól, kik általmentenek,
téli idő lévén, és oly rettenetes hideg, hogy
a miatt sokan megholtanak; Márton akkor
fegyverében levén, nem vala több néki a felső
ruhájáná!, mely mentének, nagy palástnak
hivattatik. Látván azért Márton, hogy senki
nem volna segítséggel a szegénynek ily nagy
szükségében, a palástyát a kardgyával két
felé osztván, egygyik részét a szegényeknek gazdag Szentegyházat építenek Túron városá
adá, másikat magának tartá . . . Következő ban a Szent Márton Püspök tisztességére és
éjjel, Márton látá a Kriztus Jesust béfödözve nagy tisztelettel helyhezteték abban az áldo't
"_•.
a palástnak fél részevei, mellyet a szegény testet „ . . . nek adott vala. Az után hallá az Dr Jesus
Kristust szollani az Angyaloknak mondván:
üj katonai érdemrend. Emlékezetesebb
•"Máiliiii sjtj (Jeleltnmfnnslév.élL_ezzel a ruhadi események luügdlUkllí'aéuek ai
liával megruházott engem
király uj érdemrendet alapított. Az uj szolgá
' Tizen nyolez esztendős volt, mikor meg
lati érem, amely tobakból készül, nyolcszög
kereszteltetett, és azután még 'Ttét esztendeig
letű kérészi, amelynek középső Kerek részén
vitézkedett . . . Azután Szent Márton Szent
lévő címer az évszámot tünteti fel. A 40
Hiláriushoz a Piclavai Püspökhöz méne, kinél
miliméter szeles, sá'ga, kettős fekete sávval
key_és_ideig maradván, áz ő szent erkölcseit
miui-ull araliii/'n e-t-iie" emlékérmet a bal
nicgtauolá. Nem sokká! azuián meginté Otet
mellen a boszniu-hercegovinai emlék medaillon
az IsteD, hogy menne Magyar Or.-zágba, az
az
mellett kell viselni. A tulajdonos elhalálozása
anyagainak Iálnjiatasátfc_i3. segítségére, kik
„I
után az uj érem az örökösökre száll.
~ a pogányságból még nem tértek volna meg.
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A czelldömölki függetlenségi párt
intéző bizottsága nevében:

Dr. Porkoláb

Mihály

8. k. pártelnök.

Steckenpferd
liliomtejszappan
elérhetetlen hatásn szeptók eltávolítására
és nélkülözhetetlen szer arc és bőrápo
lásra, mit számtalan elismerőlevéllel
bizonyíthatunk. Gyógytárakban, Diogtriákban, Illatszer és fodrászűzletekben 80
fillérért kapható. Szintogy páratlan hatású
.női kézápolásra a Hergmaau »Manera«
liliomkrémje, mely tubusokban 70 fiiierert
mindenütt kapható.

4. oldal.

HÍREK.
Magántanulók gimnáziuma CzelldÖmÖlkÖD Fontos hírként közöljük a
gyermekeikéi taníttatni szándékozó szü
lőkkel,, hogy Ötvös Balázs gimnáziumi
magántanár hajlandó városunkban lete
lepedni, a gimnázium I. és II. osztá
lyába iratkozó tanulók részére tanfolya
mot nyitni és őket az iskolai év végé
vel valamely nyilvános gimnáziumban
levizsgáztatni. Ebben az irányban egye
sek már érintkezésbe léptc-k Ötvös ta
nárral, aki f. hó 22-én délután 4 órára
a GrifT-azálló nagytermébe értekezletre
kéreti az érdekelt szülőket. Tehát saját
érdekében cselekszik minden szülő, ha
az értekezleten megjelenik.
Hymen. Kedden tartja egybekelni ün
nepélyét Jánosházán Stern Jakab azoiubalr
helyi rövidáru nagykereski dft Lflwinger Nelli
urleánnyal, I.öwinger Ignác tekintélyes keres
kedő leányával.
Útadó kézszemlen. A/. 1913 évi útadó
kivetési laistromok 15 napi közszomlére
vanna • kitéve a községházánál és ezen idö
alatt ellenük ugyanott ssóbeh lelszolamlasnak
vau helye. Különösen figyelmeztetjük azokat
a háztulajdonosokat, akik hátaik után ideig
lenes adom ntességben
re-zeslllnek, hogy
győződjenek mex arról, vájjon az idei .lenesen
mentes hazaik után nem-e let! útadó Kivetve.
Ezen kivetés ugyanis törvényeilenes és a
kivetett útadónak törlési' igényelhető.
Egyházmegyei közgyűlés. A kenienesaijai ág. hitv. ev. egyházmegye f. é. július hó
7-én tartja Czelldömölküu rendem évi közgyü
lését. Az egyházinegye esperese, Varga Gyula,
ekkor leszi meg jelentését. A közgyűlésen
történik meg dr. Ostffy Lajos országgyűlési
képviselőnek egyházmegyei felügyelóvé leendő
beiktatása, aki, mint köztudomású dolog, a
megejtett választás alkalmával egyhangúlag
választatott meg ezzé. Az esperesi jelentésnek
v kiemelendőbb pontja még az, amely az ostffyassznnyfai lemplomépiiésről szol. Ugyanis az
ostffyasszonyfai hitközség a reformáció 400
éves jubileuma alkalmával 1917-ben közada
kozásból templomot épit, melynek költségeihez
dr. Ostffy Lajos is 4000 koronával járul. Az
egyház az Ostffy családnak tradilionalis hithűségéért hálából az építendő templomban a
család részére egy sírbolt elhelyezését fogja
lelajánlani. A jelentés egyébként kiterjed az
egyházmegye eseményeinek legkisebb részle
teire is és ez bizonyítéka annak, hogy Varga
Gyula esperes lelkiismeretes pontossággal
feíell meg feladatának.
Halálozás Súlyos veszteség érte varo
sunk egyik érdemes polgárát,Hiller Mórt. Neje f.
hó 17-én rövid betegeskedés utin elhunyt.
Temetése thó 19-én ment végbe nagy részvét
mellett, amelyen a Helybeli .Erzsébet, izr.
nőegylet, — mint amelynez az ulhunyt meg
alakulása ota választmányi tagja volt, —
testületileg képviseltette magát • és koszoru_m«g.á|ii cirrnin QQ karónál nsztnft azét-a8

szegények között
Adomány. A helybeli ifjúság által ren
dezett szüreti mulatság jövedelméből 8 kor.
20 fillér adatott az ev. iskolázó magavise
letű szorgalmas szegény tanulóinak. Ez az
Összeg a mult vasárnap a közvizsgán került
szétosztásra, ifégy tanuló részesült belőle és
pedig nárom kapott 2—2 koronát, egy pedig
9 K 20
fillért,
,
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A „Czelldömölki Sport Egyesület
nyári táncmulatsága. A szokásos nyári
mulatságok sorát ez idén a nemrég megala
kult é s . máris annyira közkedveltségnek
örvendő Sport Egyesület ifjúsága állal ren
dezendő zártkörű táncestéivé nyitja meg. Az
estélyi a Griff-szállo kerthelyiségébeo f. ho.
28 án, szombaton este tartják meg tombolá
val egybekötve. A tombolában tobb mint 50
értékes nyeremény tárgy szerepel es az egyik
főnyereményt legutóbbi kép-aukcio alkalmára!
az Egyesületnek ajándékozóit, Neogrády fes
tőművész .Balatoni részlet" enni! eredeti
festménye szép keretben, képezi. Az estély
irául városunk közönségnek körében már
most is uagy érdeklődés uyilváoul és hisszük,
hogy a szép erkö'c.i - i k e r melleit a szimpa
tikus Egyesület alapja is, amelynek javára a
liszta jövedelem fordít talik szép összeggel
gyarapodik. Az estély rendezősége ezúton is
kéri mindazokat, akik esetleg tévedésből
meghívót nem kaptak és erre igényt tartanak,
szíveskedjenek
ez irányban az egyesület
bármely tagjához fordulni.
Színészet. Radó Béla színtársulata jelen'eg Vasváron tartja előadásait a körönség
élénk részvétele mellett A kitűnő erőkből álló
társulat ma fejezi be az évadot és onnan
(Celldömölkre jön. Hozzánk Ugyanis a mult
év óta oly kellemes emlékek fűzik Radót,
arailyennel eddigelé ínég' egy direktor sem
dicsekedhetik. Jól i-meri közönségük is a
társulatot s ez az oka annak, hogy a tegnap
itt időző titkár a bérletgyüjtés körűi oly sia7

holnapután már megérkezik s megkezdi a
legújabb alkotások bemutatá-át. Igy szinrekcrutuek: Atanucsö, Ciy<iitypri»tJui,
Iatkas,
Telefon, alb. Bővebbet az előleges színházi
jelentések és színlapok lógnak nyújtani.
Villanyvilágítás Janoshazan. A jános
háziak öröme határtalan és méltán. Rövidesen
felfogja v i tani az ott uralkodó esti sötétséget
a villany káprázatos fénye. A gőzmalomnak
villanytoleppel való kibővítése rövidesen meg
történik, mely célból 300 drb. százkoronás
részvényt bocsátottak ki. Mint értesülünk, a
munkálatok megkezdésére minden előkészület
megtételeit és a részvénytársasági alapon
létesülő villanyvilagitási vállalat két hónapon
belül üzemképessé tétetik. A munkálatok
kivitelével Esső szombathelyi mérnök bízatott
meg.
Döglött disznó terítéken. Olvasóink
mindjárt .sejthetik, hogy a teríték mellett
cigányok ültek és ők lakmároztak belőle. A
dögtéren volt elásva az elhullott állat, de
cigányaink éjjel kiásták és felaprították. A
rendőrség éppen akkor ütött rájuk, amikor a
jóféle sertéskarajból falatoztak.
Averél a vasúton. A vasúti kocsikban
és állomási helyiségekben talált tárgyak elár
verezése f. hó 20 án délelőtt 9 órakor fog
megejtetni ajln.min.iink III mvt, várotormébenr
Tánctanfolyam Veszély Pál tánctanár
július hó 1-én a Griff-száljó nagytermében
tanfolyamot nyit. Veszélyt városunkban ugyan
nem ismerik még a szülők, de magas képzett
sége elég biztosíték ahhoz hogy teljes biza
lommal viseltessenek iránta és taníttatni
szándékozó gyermekeik kiképzését nyugodtan
bizhassák reája.

Tanctanitás. Városunk ujainak j
tanítója, Mérő József tánctanár ismét megér,
kezett, hogy volt tanítványait tovább képezz,'
uj tanítványaival p-dig elsajátítassa
művészetet. A tanfolyam már most keddeii
f.^gji, kezdetét venni a Korona-szálló . .
termében.
•'

s m e i t

a
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Nyári mulaUág. Á bobai ifjúság u
délután tartja zártkörű tánevigalmát. Atiszut
jövedelem az önk. lü/.oltóegylet felszerelései
nek gyarapítására fordittatik.
Mozi A szonmati és vasárnapi napokon taiiaui szokott mozielőadások azon oknál
fogva, mert a Korona-szálló kertlit-iy iségéaek
megnyitása ma volt tervez\e, ezúttal ema
radóik A jövő hél-n azonban ismét lesznek
mozielőadások.
Vasutasok mulatsága. A Griff-szálló
kerthelyiségében július 0 án tartják meg vas
utasaink nyári táncmulatságukat. A liszta jö
vedelem a szövetségi árvaház és könyvtér,
a helybeli vasutasok temetkezési segélyegylet^
a mozdonyvezetői otthon és a községi szegényalap javára fordittatik.
Megverte a napát Jakab Janosué kemetipskápolnai menyecske e hó 10 én összekülnnbozö't az anyósával, özv. Jakab Antalné
65 éves öregasszonnyal. A fiatal asszony a
civódás folyamán annyira kijött sodrából,
hogy nekiesett az anyósának és alaposan
elverte. Az öreg asszony sérülése 8 napi gyó
gyulást igényel.
Megvert inas. Horváth Elek helybeli
lakatosmester Körmendi Ferenc nevű inasát
azért mert folyó hó 18-án este 11 órakor
újságot olvasott, annyira arculverte, hogy a
fiu 8—10 napig gyógyuló sérülést szenvedett
Az inas feljelentést tett gazdája ellen.
B

Kegyeletiértő cigányok. A doloakeralfl,
feketeképü cb'ányhadnak
legelkeseredettebb
ellensége a csendőr. Oton-utfélen csendőrke
zelésbe kerül a cigány még akkor is. ha
dög'öttc-irke rotyog a bográcsban A kakas
tollasok jól tudják, hogy az a döglött csirke
eredetileg elven volt és a cigány keze alatt
múlott ki szegény pára. Ilyenkor pedig bűn
hődni kell a cigánynak. Sokat szenvedhetett
a nagysimonyi Kolompár Joz3ef is néhai
Pálmai Antal sárváricsendórőrmeslertöl,inert
a megboldogultnak nem hagy békét halópo
rában. A mi Kolompár Miklósunkat és Pepinket
bujtotta fel, hogy rongálják meg az itteni
temetőben nyugvó Pálmai síremlékét. Cigá
nyaink szót is fogadtak neki, nem gondolván
arra, hogy a büntető paragrafusokkal gyűlik
meg a bajuk. Az ügyészségnek feljelentettek

Kiadó üzlethelyiségek.
Czelldömölkön, a Kossuth L utcában épülő emeletes házban

két utcai üzlethelyiség
kiadó 1. évi augusztus hé l-velAz üzlethelyiségek modern, két
oldali kirakattal bíró, bejárata
acél g örredónnyel lesznek felsze
relve. Érdeklődők szerkesztősé
günkben nyerhetnek bővebb fel
világosítást.
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Halálos szerencsétlenség történi folyó
hó 18-án este Gércze községben. Rose::thal
Jenő fakereskedőhöz fát szállítottak s amikor
ezeket a szekérről lerakták, egy 10 méter
hosszú fatömb megcsúszott s az iiti ácsorgó
Pécz Simon 15 éves gérczei Bura esett oly
szerencsétlenül, hogy azt agyon zúzta.
Veszett k u t y á k mindenfelé. Ujabban
sok helyen garázdálkodnak a veszett ebek.
Alig van már újság, amely ilyen ebmarásrol
ne tenne említést, A héten Németh Andris
jánosházai iötauitót harapta meg a veszett
kutya, aki felutazott a Pasteaur intézetbe.
Karakón ugyancsak három veszettkutyát lőt
tek agyon, mielőtt még emberben kárt t e h e t 
tek volna. Végül még mi is belekerülünk a
veszettkutyák közé, mert annyi a osavargi
kutya Czellben, hogy
minduntalan ciak
kuifamarakodást látunk az utcau. Ugylátszik,
addig az elöljáróság nem akarja megszívlelni
figyelmeztetéseinket,
mig a baj meg nem
történik.
.-. . "
• •
:

Öngyilkos öregasszony. Görbe Bor
bála, egy helybeli 63 éves özvegyasszony, aki
már régebben foglalkozott az öngyilkosság
gondolatával, kedden egy alkalmas piliauatban
tervét megvalósította. Marófugot ivott és meg
halt. Mire tettét észrevették, már nem lehetett
rajta segíteni.
- Burgonyabetegségek. Az eddigi tapasz
talatok szerint a burgonya betegségek az
olyan talajban léptek (el leggyakrabban, ame
lyek humuszban gazdagok, a melyek a burgo
nya eitevése előtt közvetlenül istállotrágyázásban részesültek. Az istállótrágyázásból tehát
uz a baj származik, hogy a burgonya elbe
tegeskedik, elrothad, ha ellenben az istállólrágyázásl elhagyjuk, akkor niucs~>r»iból táplál
kozzon, rosszul fejlődik, a betegségeknek nem
tud ellenállaui és nem ad termést. Elleubeu
mindenütt ott, a hoi a burgonya ala megfe
lelő mennyiségű és minőségű műtrágyát adtak,
nemcsak kielégítő, hanem jó termést arattak,
maga a burgonya pedig sokkalta egészségé
nek bizonyult. Ezen elvekből kiindulva még
a mult évben elhatározta az Országos Magyar
Gazdasági Egyasület, hogy az ország különböző
részeiben fekvő gazdaságokban burgonya raütrágyázási kísérleteket végez, s azok eredmé
nyeit széles körben fogja ismertetni. A folyó
évben tehát nagyszámú kísérlet ejtetett meg,
s azok eredményeként közölhetjük, hogy az
átlagtermések a következők voltak: Trágyázatlan talajon egy kat holdon 63. 43 q., 200 kg.
káliszuperfoszfáttal trágyázva 80.13 q. Több
termés 16.70 q., amelyet q ként 4 koronával
értékelve, a levonva 25 korona mütrágyázási
költséget, marad 41.80 korona tiszta haszon.
A harmadik táblán a 200 kg. szuperfoszfáton
kívül a már elvetett burgonyára 50 kg. chili
salétromot is szórtak ki, s ezen táblák átla
gos termés eredménye 95.32 q. Vapyjs tehát a
trágyáznilannal szemben 31.87 q-val több,
amelyet 4 koronával értékelve, s ebből 40
korona mütrágyázási költséget levonva, ez a
ffágyl&ási mód 67.48 korona tiszta hasznot'
adott á műtrágyázás, javára. Ezek a kísérletei
is tehát azt bizonyítják, hogy a burgonya
műtrágyázása rendkívül nagy haszonnal jár.
Uj segédlelkész Uraiujfaluban. Lórántffy Péter szombathelyi slelkészt. a szom
bathelyi társadalomnak is kedvelt tagját,Gjurátz
Ferenc, a dunántúli ág. ev. egyházkerület
püspöke, ámult héten Uraiujfalnba helyezte át.

25.

Időjárásunk, jun. 18-ig igazan rendelle
nes volt. Jun. 12 en d. u. kevés rsö, utánna
nagy szél, este C + 14 f.-k. 13 án a levegő
nagyon lehűlt, éjjel sz,p holdvilágos, majd
beborult és kevés eső eseti, mely cs-nk a
pori verte el. 14 én d e. nagy szél, a levegő
hűvös. (E napon a délvidéken: Baján, Szegeden,
Temesváron, Orsovan, különösen a Balkánon
földrengés, — Olaszország Szardínia szigetén
fél óraíg hó esett.) l ü án és 17-én hajnalban
nálunk éjjel a maximé i--minimális hőmérő
szerint - f |-5 fok, nagy liuhannat a laposabb
helyiken; a nappalok sziite hidegek; 18 án
lölmeegedetl, 19 e,i d n őrös villámlás, dör
gés, félóráig tartott záporeső.
' ötelsége hadiparaacsa. A király Vil
mos császár jubileuma aUsliuábol a kövcUezó
ladsereiparafic-ot adta k i : »1I. Vilmos német
császár és porosz kir.óy őfelsége áldásdus
uralkodásának 25 éves jubileumát ünnepli
Az 1881. év óta iia.d---rv.ii őfelségét övéi
hez számithatja őfelsége sz imbs t«noj«!él adta
érdeklődésének es keíjéiick. m-lyet nemcsak
a nevét viselő ezredekkel, h'oi-íii egész véd
erőmmel sze.nbm kogye* voittanúsítani mmdeu alkalommal, amikor a z o k a t megszemlélte.
Most, amidőn a német birodalom, hadserege
és hadiflottája a legnagyobb lelkesedéssel
ünnepli legfőbb hadurát, ez üunepségben
Ausztria-Magyarország katonái és tengerészei
örömmel vesznek részL Én, aki élükön állok,
őfelségének,
hűséges barátomnak,
fenkölt
szövetségesemnek hadseregem, honvédségeim
és haditengerészetem üdvözletei tolmácsolom
és mindnyájunk szívből jövő óhajtását fejezem
ki, amidőn azt kívánom, hogy a Mindenható
árassza el II. Vilmos császár és király őfelsegél miden kegyével minden időkre, dicső
hadserege javára és
német birodalom
bo dugulására. Bécs, 1913. évi június 16.
Ferenc József s, k «

szám*

P á l y á s a t . A m. kir. posta- és táv írd •
műszaki főfoiügyelőseg javilóműbelyénél rend
•zereajteU tanonciskola I-ső évfolyamán 12
tanonc állasa kerül betöltésre. A fölvétel egy
évi próbaidőre történik A tanfolyam összeseo
(a próbaidővel) négy év. A lolyamodványok
f. é. jul. 10 ig bezárólag a m kir. posta- étávirda műszaki frtfölOgyelöség javitóraűhi
lyéhez (Budapest, IX. ker, Gyáli-ut 20. sz i
adandók bo.
;

j

|
|
,

Iskolai híradás. A szombathelyi á
segl közs. felsőkereskedelmi iskolába való
felvételek szigoiuan betartandó miniszteri
intézkedésre csakis a taüév végével, szsz
július első 3 uapjáu fognak eszközöltelúi ;
szeptemberben t e h á t csak kivételesen, kellőleg
indoko't esetekben lehet, ha még hely van
beiratS ízni. Erre a t. szülőket nyomatékosan
figyelmeztetjük. Julioi l é n csakis helyben
InkÓ szülők gyermekei vétetnek fel. 2. és 3.
napján a vidékiek jelentkezhetnek. A felvétel
kor születési b ' T o n y i t v á n y t és közép- vagv
polg iskola IV. o s z t á l y á r ó l szóló bizonyítványt
kel: fotmutntni Gimnazistáknál a latin nyelv• ,
,
,
^Hbea
is fizethető.
esebb az elégségesek mint a jo és
jeles érdemjegyük
érdemjegyük száma,
száma, tandíjmentessége
tandíjmentességé
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folyamodhatnak. Az igazgatóság.
Rendör-kutya-kiállitás. A magyaror
szági rendőr tisztviselők a jövő jul. hó 12—14..
uapjain Győr városában nagy ünnepséggel
tartják meg az ő 8 kongresszusokat, amelynek
egyik tárgya a rendőrség államosításának kér
dése. A tagok onnét elrándulnak Esziergomba
i a nemzetközi rendőr-kutya-kiállitásra.
Rábabogyoszlóban csoda történt. Ma
! egyhete éjjel duhajkodó gyerkőcök lármáztak,
I kiabálták, tehát Balog Imre éjjeli őr figyelme
1 feléjük terelődött. Ámde a szépséges, majd
'; a komolyabb rendreutasitás nem használt.
I Fogta hát újonnan szerzett botját és Büki
, József kurjogató legénykén végig suhintott
' vele. De mi történt? A Büki gyerek ruhája
' lángra lobbant, égett és égett, amitől a j ó
I bakter bácsi ugy megijedt, hogy futva-futott
| be Sárvárra a cseodőrségre, hogy ajját-baját
I elpanaszolja. A csendőrség csakhamar nyo
mozott és megá lapította, hogy a Guná! egy
literes üvegben robbanó folyadék volt, ez rob
bant föl s égette meg a liu mellét is. A csen
dőiség följelentette as. öt virtusos gyerkőcöt
és majd azt is kinyomozza, honnét szerezte
•> fi n a robbanó folyadékot. Az éjjeli őr azonban
in űr nem Csodálkozik.
Zárás-Óra. A mult héten foglalkozott a
képviselőház Hegedűs Kálmánnak az üzleti
zárás-órára vonatkozó törvényjavaslatával. S
b. r a javaslat megjegyzi, hogy a magyar
képviselőház nem mehet el a hat órai zárási ,
mégis segíteni kivan az alkalmazottak hely
zetén is a kereskedők érdekeinek csorbítása
nélkül. Rendezett tanácsú városok saját ha
táskörükben rendezhetik a zárás-órát. A cs, mege- és cukorkaárusok tíz óráig tarthalják
nyitva üzletüket; szombaton pedig az ö zárás
órájuk egy órakor van.

gruinmisaraB:
tartósága, rugékonysága, eleganciája
utolérhetetlen.

Szerkesztői üzenetek.

Kirándul s Montenegróba. Igen érde
kes kiránduló csoportot vezet Gróf Gyula
vállalkozó, Nangykanízsáról 1913. július 8-án
kiindulva, Fiume, Dalmát-tengerpart (Zara,
S r ^ t ó r ^ m * * ^ ^
tásával és útközben autokirandulasokkal kap
csolatbau, Montenegró fővárosába, Cettinjéhe.
Részvételi díj a 9 - 1 0 napig tartó utazás,
kirándulás, étkezés és elszállásolással együtt,
fejenkint csupán 230 koronába kerül. A még
részt venni óhajtó': július hó l-ig jelentkez
hetnek Gróf Gyula, Tapolca, (Zala m.), honnan
a részletes felvilágosítást bárki is, ingyen
megkaphatja.

1

S. Sárvár.
Amilyen rövid, olyan
gyenge mnnka. Az írásjelek alkalmazásával
tisztában, AZ O t e m e T ^ m e k * né
eshetnek ugyan kifogás alá, de a benne rejlő
gondolat kidomborilása erőltetett. Versnek
vers, de a költőiességet seholsem tudjuk
benne felfedezni.
K. Bigőóty. Ezt a munkát vidéken alig
tudja megkapni. Forduljon a I-égrády Testvé
rek könyvkiadó céghez.

6. olda!
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Hirdetéseket jutányos
áron felvesz a
KIADÓ111YATA L.

Eladó motorkerékpár.
Egy két lóerős

pnch-iyártnányn

Hornyolt cserép

motorkerékpár t- 'ostn jókarba-i

csón eladó

é

Éi ak de . szerkes;

tőségünkhöz Ijrd. jar.k.

géptégla

kitűnő minőségű kapható

özv. Tory Gyórgynó

Hölgyek figyelmébe.
I

ZAROTS ISTVÁN
kelmefestészete

és

ruhatisztító

vegyészeti

intézete

téglagyárában

Czelldömölkön

Hornyolt cserép I. rendű 70 I .

Tartósságért

szavatolás.

PÁPÁN, Szentbenedek tér 16.
(Saját

házamban:)

Vidéki megrendelések gyorsan
és lelkiismeretesen eszközói.
tétnek.

KEDVEZMÉNY
LAPUNK
ELŐFIZETŐINEK!!
BÉVAEDT

ELADÓ HÁZ
Aki fess ós .kényelmes füzó't

óhajt,

rendelje meg

Győrött, Böbék Dánielné
Megyeház-utca 9. szám alatt levő
mellfüzőkülönlegesaégi műtermében.
A legújabb francia reform vagy
igen kényelmes halcsont nélküli
házi fűzőt mérték után igen jutá
nyos árban. Javítás és tisztítás szin
tén elfogadtatik.
Ugyanott utazónő felvétetik.

Egy újonnan épüli

ház
a város legforgalmasabb he
lyén, áll 4 lakásból, nagy pin
cével, kapuszmnel, nagy kert
tel azonnal eladó.
Bővebb értesítés nyerhető
a kiadóhivatalban. '

GYULA

RÓZSI
É S KfiTÉB E L B E S Z É L É S E K
aminél novella-kötetet adott k i A szál
nál több otdalrm torjedő kötetben egy
oso-pó igen sikerük eibesaélét van, me
lyekben as któ megfigyelései, impréeaiói
annyira figyelemreméltók, hogy bátran
s a legmelegebben ajánljuk a kötetet
kedveiménytfl lapunk olvasóinak.
Mindenki, aki lapunkra előfizet, meg
kapja a művet, ha ezen igédrét Terünk
kOsá s 40 fillér dijat hozzánk bekOMi.

A mi boni ára:

2 korona.

Birtok-vétel.
300—500 holdas birtok kész
pénzfizetés mellett kerestetik
sürgősen megvételre Vasvár
megyében. Eladni szándékozók
kéretnek, hogy a birtok nagy
ságát, minőségét, árát és fek
vési helyét lapunk szerkesztő
ségével közöljék.

Szalay Gynla temetkezési vállalata Czelldömölk, Sági-utca

4
t

i

i
á

1

i
i

Egy le és felhúzható függő
villanylámpa olc^ó áron eladó.

Nagy választékban raktáron tartok diszes érc és fakoporsókat,
koszorukat és minden a temetkezéshez szükséges cikkeket.
Hüllaszállitást a minden egyéb m g g h á é a U legnagyobb gonddal,
pontossággal végezek ugy, hogy a gyászoló családnak akár helyben,
akár vidéken, miről sem =k«ll gondoskodnia.—
- • - ..
' Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok és
azokat a kegyelet megadásával végzem. Ravatalokat felállítok; mely
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre.

Bővebbel lapunk szerkeszőségé nyují.

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

.Eiadó-iügKO '
villanylámpa.

1

Szalay Gynla asztalos, Czelldömölk,
. . i K a a a a a a a a s a f i a a ö

kérve,

Sági-utca.
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KÉMENKSAU/

Tisztaság — Egészség!

6 darab dupla Göndöcs

Ha fajnak a lábai :

élező bélelt

menjen gőzfürdőbe

K A P T Á R

Ha fáj a dereka:

menjen gőzfürdőbe

3 család ménnel és a hozzá
tartozó eszközökkel azonnal
j u t á n y o s áron
Bővebbet

a

\

Ha éjjel dőzsöl :
Ha egészséges :

eladó.

menjen gőzfürdőbe.
menjen gőzfürdőbe,

kiadóhivatalban.

hogy ez.t a kincsei

megóvja.

Masszás és tyukszemvágás.
EX
B
g Pártoljuk az uj üvegest g

Pápai gőz- és kádfürdő

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

Csütörtökön délelőtt és délután a gőz

reggel

a

1
a
a
a
a
a
a
a
a

a

fürdőt

hölgyek

nap

Gzelldömölk.
Sirk'lrakiár: Szentháromság-tér.
: Kőfaragó-telep: Kis-utca. :

Homokkő-, márvány-, gránit- és
syenit sirköraktár.
Kataszteri földméréshez szüksé
ges köveket raktáron tartok.
Epületmunkát és mindennemű javításokat
elfogadok és azokat jntányos áron készítem.

3
a

g

H

Tisztelettel

Q

Friedman Salamon. j |
Í

A

Központi kávéház mellett.)

HHHBBliTO

frissen pergetett

AKÁC-MÉZ
.minden időben, kevesebb,
nagyobb mennyiségben kilón
ként 1 K 60 fillérért kapható

Weber Gyula
ev. tanítónál Vönöczkön.

nyitva.

használhatják.

kőfaragó

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 OlCSÓbbaH'árusítom ki.
Nagy súlyt helyezek az
üvegezés! és képkeretezési
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
szines csészéimet, dupla erős
tányéraimat stb.
>
-

§

egész

Szalóky Zsigmond

üveg-áruimat

Saját érdekét szolgálja min
denki, aki nagy raktáramat
megtekinti.? olcsó áraim felől
magának meggyőződést szerez,

n

fi órától

Q

Gépjavító

és

kovácsműhely.

Tisztelettel hozzuk a n é közönség b. tudomására, hogy CzeU
dömölkön a Gyár utcában I (Tornáikért mellett) saját telkünkön épült
nj műhelyünkben

mezőgazdasági gépjavító és kovács-mihelyt
~tvno v.;. uuk

be.

"r^-

Elvállaljuk gőzgépek: beníiiiniotoruk, cséplőgépek, vetógépek,
járgányok, szivattyúk,'s'.b Siakfzerü.javitását.
.
"
Mindennemű kovácsmunkákat, lóvasalápt a legpontosabban telje
sítünk. Szives pártfogást kérve. '
kiváló tisztelettel

Varga Testvérek, gépészek.

KEMENESALJA
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GERMANIA
Életbiztosító Részvénytársaság Stettínben. Alapítva 1857-ben.
C„,„
Magyarországi igazgatóság Budapesten.
Képviselet Kemenesalja és vidékére nézve Czelldömölk (Rákóczi-utca 34. sz.)
Biztosítási állomány 1912. év végén: Egy milliárd és 113 millió korona.
Nyereménytartalék 40 millió korona.
Biztosítéki alap 1912. év végén 480 millió korona.
=
A . Germánia a Némethirodalom egyik legnagyobb életbiztosító társasága ós kivül áll a magyar
országi biztosító társaságok kartelén.
_

Életbiztosításokat köt a legmérsékeltebb dijak mellett és évi tiszta nyereményeinek 95%-át
a biztosító felei között osztja szét Ennek folytán pl. egy 30 éves egyénnek 20 évre szóló 10000
koronás-életbiztosítása, feltéve, ba az illető ez időt eléri, csak 6222 koronába kerül.
Egy csekélv minimális pótdij alkalmazásával kiterjed a biztosítás munkaképtelenségre is, mely

esetben a dijak fizetése megszűnik és a biztosítás időtartamának ideje alatt a biztositott 10%-os
évi járadékot kap. Ezenkívül a társaság a biztositott összeget teljes egészében is kiűzeti a haláleset
után, vagy pedig a biztosítási időtartam lejárata után.
Egyéb előnyök : Elévülhetlenség. Egyéves fennállás esetén a kötvény nem évülhet el. Egy 20 évi
tartamra szóló biztosítás 5 éves fennállása esetén az egész biztosítási tartamra teljes összegében van ér
vényben. Megtámadnatatlanság. 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 megjelölése után készséggel szolgál a

GERMÁNIA életblzt részv társaság, Kemenesalja és vidékének képviselete.

KLAPPER

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,
í-Öggönyök^ ágygarniturák. bőröndök, utazókosarak, erszények, kefeáruk, fésűk, hajMis-z^k,
pipere és fodrászat! cikkek, gyógyszappanok -kicsinyben és nagybanO

Teljes szoba- és konyhaberendezések.
Nyornatot

DJnkgreve Nándor viílanyerflre S , - - - , ^ ^ . i ö n v v n y mtdájában C
•Czelldömölk.

