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Hegjelenik minden vasárnap reggel. 
Előfizetési á r a : Egész érre 8 korona, félévre 4 

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Dinkgreve Mándor könyvnyomdája Czelldömölkön. 
Ide intézendök a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

lstVán napja. 

Magyarok Istene, fönn a magas égben, 
Kinek jobbja mellett ül István király. 
Hozzád szól imában az én árVa népem. 
Melyet ezer éVc ront pártos Viszály. 
Adj erőt minékünk, magyarok javára. 
Támaszd föl a régi, a szent jobb kezet, 
Amely holttetem bár, most is meg van áldVa 
S kétséges utunkon még most is Vezet. 

Támaszd föl, nagy Isten, szükség most Van 
Nyomor, baj kiséri a te nemzeted, (rája, 
Sok ezer irigy szem les szegény hazánkra, 
A sok jó barátunk mind minket temet, 
Tanácsol mindenki s a Vesztünk akarja 
S kinek tenni kéne, az mind tétoVa, 
Csak tűnődik lomhán, se esze, se karja. 
Mozgatják . . . Magától nem mozdul soha: 

A mező kalászát jégeső csépelte, 
Alig akad Itt-ott betevő falat; 
Mi a népet tartja, egyedül a lelke. 
Most is ugy, mint mindig ezer eV alatt. 

Húzza az igáját, egy zokszava sincsen, 
, Régi, bus erénye már a türelem. 
F Váltsd örömre buját, hatalmas nagy Isten. 
| Könyörülj meg Végre árVa népeden. 

j önts Világosságot a Vezérlő főkbe, 
l A raVasz számítást sújtsad porba le, 
| Vájj utat Végetlen, örökös időkre, 
i Hogy azon haladjon Árpád nemzete. 
I ytdj erőt minékünk, szép hazánk jaVára. 
| Támaszd főPa régi, a szent jobb kezet, 
I Amely minden Ízben százszor meg Van áldVa 
j S kétséges utunkon még most is Vezet. 

Segély a gazdáknak. 
A földmivelésügyi miniszter az évi 

költségvetésbe bizonyos összeget szokott 
azzal a célzattal fölvenni, hogy a tör
vényhatósági gazdasági (gyesületeknek 

Lóly államsegélyt létesítsen, amelyet nem 
\ évről-évre kell kérniök s amely összeg 
j állandó költségvetési tételként tíz évre 
| biztosíttatik. 

Mindenki ismeri a gazdasági egye
sületek áldásos működését, melyek még 
ellenlábasuk, a merkantilisták sem von
hatnak kétségbe. Ezek, közé tartozik a 
többi közt a Vasvármegyei Gazdasági 
Egyesület, amely hosszú évek óta gya
korolja híven, ügybuzgalommal és a 
legjobb indulattal a kisgazdákra nézve 
a szó szoros értelmében — jótékony
ságát és amelynek élén ez időben Végh 
Endre nagybirtokos, mint elnök áll, 
igazgató-titkára pedig Böszler Károly 
jeles nemzetgazda. 

Ez a működés azonban még nem 
öleli föl a gazdaság minden ágazatát, 
üdvös hatásait még nem érzi a gazda
közönség minden rétege. S ez termé
szetes is, mert a földmivelésügyi kor
mánynak ez az intézménye még csak 
gyermekkorát éli. Annál biztatóbb azon
ban folyton növekvő fejlődése, terjesz
kedése, mely garanciát nyújt arra nézve, 
hogy idővel hatalmas lendületet fog 
adni mezőgazdaságunknak. 

A betörő. 
Irta: Farkas István. 

(Vége.) 

— Endre — rebegé Emilia — ne vívj 
vele, ó híres verekedő. 

" - H i r e s — gyilkos; de ha vivni akar 
velem, ám én készen vagyok, 

A báró két vitőrt akasztott le a falról. 
Hosszú, négyszögletes, acélból készült egyenes 
szúró eszközt, borotva élesre és tühegyesre 
kjélesitve. : ^_ 

• Aki ezzel viv, életre-halálra küzd. 
— Érdemes vagy arra diák, hogy leszúr

jalak ? 
— Ha nem tartasz érdemesnek rá, ne i 

vivj. De ne feledd el, én is ember vagyok a 
talpamon ! — vágott vissza a diák. 

Levetették kabarjaikat. Endre feltűrte 
inguját s szétnyitotta mellén a ruhát 

— Ha itt eltalálsz, derék ember vagy-! 
— kiáltott a szintén vetkőző .Vyitrayra. 

— Endre, az Istenért, ne vivj ! — kö
nyörgött az asszony. 

— Ne félj. A sors keze majd megmu
tatja, melyikünk érdemel meg téged. 

Felállottak. Isteokisértés, párbaj egy 
lucifer és egy tanulatlan szegény diák között, 
akinek ily fegyver még nem volt a kezében. 

Összecsapolt a két fiérfiu. Nyilray szúrt, 
de Endre mint a gondolat, ugy ugrott félre 
előle. Bátran keresztül döfhette volna ellen
felét, de csak haoyla. hogy ismét szemközt 
állhassanak. Mint a villám, ugy rohantak egy
másnak s a másik pillanatban Nyitray tőre 
kél darabban volt. Az egyik magas ivben 

.repült a tükörnek, összetörve azt. A csonka 
törzs a báró kezében maraot. a diák megint 
leszúrhatta volna. 

— Végy más fegyvert — szólt Endre, 
— ezzel nem tudsz viviii. 

Támolygó léptekkel ment a szekrények 
egyikéhez s két kardot húzott elő. 

'— Hát mindenáron meg akarsz halni, 
báró ? 

— Hallgass diák. Rajta ! 

Csörgött a két acél, amint összecsap
tak. A leány arcát eltakarva hevert a függö
nyök mögött s olykor mert csak előnézni. 
Hanem amint látta, mily dühösen ront férje 
a még készülődő diákra, elsikoltá magát s 
magánkívül hanyatlott vissza a földre. 

Ez a sikoly mentette meg a'diák életét 
Mert, amint ő a kard furcsa markolatát nézte, 
a báró egy csapást mért a fejére. De a si
koltásra telemelte kardját a diák, felfogva a 
nehéz kard ütését, mely most már ahelyett 
a markolaton át a diák karját vágta még. 

Erre már ő is dühös. lett. Egy ügyes 
fogással hátra felé szörilá ellenfelét, villant a 
kard s a másik percben erős vérsugár tört 
elő a báró váltából; a diák átvágta üterét 

Rettenetes kiáltással rogyott az ifjú 
lábai elé; az pedig kive'te kebléből a levél
csomót s megtört szemei elé tartotta. 

— Ezeket ö irta nekem. De csak halj 
meg nyngodtan, ő nem less <iz enyém! ő 
egy magasabbnak, az Istennek lesz a meny
asszonya ! 

A Dunántúl legnagyobb és legrégibb cégei 
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Legjobb anyagból készült, legújabb fazonú női és gyermekfelöltőit a közelgő őszi szezonra előnyös áron 

ajánlja a t. vevőközönség szives figyelmébe. — Választékot szívesen küldünk, felvilágosításokkal készség 

—gel szolgálunk.: — Szigorúan szabott árak! 
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Nem lehet a gazdasági, egyesülete
ket azzal vádolni , hogy nem volna ér
zékük a kisgazdák sorsát illetőleg. Azt 
hisszük azonban, hogy ezen a téren 
még sok. igen sok a tennivalójuk. Nem 
lehet arról szó, hogy mulasz tások ter
helik őket ebben a tekintetben, mert 
hiszen még minden szakkérdés megol
dásá ra e legendő idejük nem volt, de 
bizonyos, hogy föladatuknaK csak ugr 
fognak megfelelhetni, ha ezentúl meg 
fokozottabb figyelmet fordilanak a kis
gazdák ügyeinek. 

Mert ha a mezőgazdaság izmosi-
tásá ra a nagybirtokosok gazdaságainak 
fejlesztése bizonyára alkalmasabb a kis
bir tokénál , még sem szabad szem előtt 
téveszteni azt a nagy szociális fölada
tot, mely a gazdasági egyesületekre az 
összes gazdaközönség fölsegélyezését 
illetőleg háramlik . 

Tisztában kell l ennünk azzal, hogy 
az ipar és kereskedelem ' többe t kivánt . 
mint elért nagyranövelése nem oldható 
föl attól a kötelességtől, hogy ezt a 
kiválóan agr ikul turára predeszt inál t or
szágot leghívebb, legjelentékenyebb jö
vedelmi forrásának kibővítéséhez kell 
veze tnünk . Erre csak az ésszerű (raci
onális) gazdálkodás alkalmas. Ezt pedig 
kisgazdáink legnagyobb része nem érti 
még. Egyik-másik pedzi ugyan már , d t 
egyrészt h iányzanak neki a szükséges 
elméleti (teoretikus) e lőismeretek, más 
részt meg nem tud a hozzávaló anvagi 
e szközökhöz ju tn i . 

Maga a mezőgazdaság sem szenved 
ez által oly nagy kárt . mint az egész 
ország. Mert amit mezőgazdaság a kis
gazdák ósdi gazdasága által veszt, azt 
— ha nem is teljesen, — d-i mégis 
pótoija a nagybirtokosok okszerű gaz-
gálkodása (ökonómiája) . Ám mi pótolja 
azt a veszteséget , mely a nemzetet az 

által éri, hogy a helytelenül gazdá lkodó 
zsöllér itthon föntartani nem t u d v á n 
magát , kénytelen k ivándoro ln i ? . . . 

Az ál lami segélyt első sorban en
nek a bajnak az enyhí tésére kellene 
forditaniok a gazdasági egyesüle teknek 
Arra nem elég az állami segély, hogy 
minden esetben anyagi támogatás t le
hetne belőle nyújtani a megszorull kis
gazdáknak; de arrajiiztosan teiik belőle, 
hogy a kisgazdákat gyakorlati ú tmu
tatásokkal okszerű gaztlákoilásni lehes
sen tanítani és szoktatni. Vármegyénk
ben itt-ott a gazdakörökben i szociális 
egyesületekben stb. már megkísértették, 
mig azok a csupán mindig teoretikus 
fölolvasások, amelyek legtöbb esetben 
rendszer nélkül és tartalom nélkül tar
tatnak, nagyon, de nagyon kevés hasz
not hajtanak. 

Ha erre fogják fordítani a gazda
sági egyesületek az állam szubvencióiá t , 
akkor annak áldásait e lőbb-u tóbb az 
egész ország fogja élvezni . 

A községi faiskolák ügyét pedig 
vá rmegyénkben is egészen a vá rmegye i 
gazdasági egyesület ha táskörébe kellene 
álai lni . hogy azok. fölölt rendszeres föl
ügyeletet gyakoroljon s azokat m ű k ö 
désükben irányítsa és t ámogassa . A 
faiskolák fölügyelete a mai rendszer 
szerint kevésbé , vagy épen sok község
ben a faiskolák nem felelnek meg a 
cé lnak, nemes fö lada tuknak. 

A vá rmegye tö rvényha tóságának 
kötelessége, hogy a gazdasági egyesü
leteket támogassa . Ebben a tekintetben 
Vasvá rmegye az elsők között á l l ; vár
megyénk gazdasági egyesüle tének vá
l a s z t m á n y á b a n pedig egytöl-egyig oly 
k i tűnő férfiak foglalnak helyet, akik a 
kisgazdák érdekeit mindenkor sz ivükön 
viselték. Es ez a jövőre nézve meg
nyugta tó . 

T - Ének 
szent István Magyarország első apostoli kirá

lyának „dicsőséges jobb kezéről' *). 
Oh dicsőséges szent jobb kéz, 
Melyet magyar óhajtva néz ; 
Drága kincse népünknek, 
Nagy öröme szivünknek. 

Mikor te reád tekintünk, 
Buzgoságra terjed lelkünk, 
Jut eszünkbe szentséged, 
Ks sok jótéteményed. 

•A te jóvoltod tenyérként, 
Nagy hu gosagod árvízként 
Ömlött nem c>ak hazánkra. 
Hanem egész világra. 

Bus árváknak, özvegyeknek, 
Szegényeknek, betegeknek 
Ah mennyi sok jót tettél, 
S rajtunk háoyszor segitél ! 

Azért I-ten több csodákkal, 
Bitka rothadatlansággal 
Dic-őité kezedet, 
Hirdelé szentségedet. 

Erről forró haladással, 
Közönséges vigadassal 
Ma együtt emlékezzünk, 
És szívből örvendezzünk. 

Isten jövoltát dicsérjük, • 
És általad arra kérjük : 
Vezesse királyunkat. 
Boldogítsa honunkat ! 

") ' Is Budavárában augusztus 20-án a körme
net ala'.t a hívek éneklik, de már több. a 18 századból 
szármáz • versekkel és versorokkal megtoldva Az itt 
közölt régi ének eredeti, és bizonyus, hogy az e l ső 
v irs 1484. évben Nürnbergben (Bajorországban) 
nyomatott : éppen eredet iségét tekintve történeti 
szempontból másvallásuakra nézve is érdemel . Az oisö 
vers eredetije régi írásmód szerint : 

.0 deucheosetges zenth iob keez 
Mel' et magiar ohaitua neez 
Draaga gencn" ncepeunkntc. 
Nag' ertome z iveunknec . 

Az ének dallama Bogisich Mihály állítása sze
rint szintén a 18-lk századból való és azt nálunk is 
énekli a nép. A Tarkanyi-fé l t énektárban föltalálható 
( .Dicsértessek oh Mária. . ) B. Gy. " 

A báró holtan és hidegen leküdt a te
rem közepén, t'i és a diák ott álltak mellette 
szótlanul. 

— Asszonyom — rebegé Endre — itt 
vannak a levelek s a végrendelet. Én meg
büntettem őt, mert ő az öu fivérének és aty
jának,' Egerszeghy Tibor grófnak a gyilkosa, 
az én boldogságom elrablója. Megmentettem 
önt a biztos pasztulástól. őt az akasztó fától; 
lagalább becsületesen halt meg. Imádtam önt, 
de ezentúl nem szabad szeretnem. Az ő ha
lála áttörhetlen falat vont közénk. Emlékem 
van öntől: két seb, egyik itt a karomon, a 
másik belül a szivemben, amelyünk a helye 
mindig megmarad. S a fizetség ezért a tett
ért az legyen, hogy szentelje hátralevő nap
jait annak, akit szeretni kell I 

— Értem . . J 1 ^ l e m _ = - - h e i s í é a leápy 
Ügy lesz ! 

• '— Isten vele . . . Emília | -
— Mire a leány feleszmélt. Endre már 

eltűnt a teremből .- mint az őrült futott ki, 
a hideg éjszakába . . . 

t • * 
Valahol messze, a Kárpátok rideg bér

cei közt áll egy ősrégi kolostor. Falai félig 
rombadőltek már, közéjük csak éjjelenkint 
látogatpak el a halalmadarak . . . A vándor 
is elkerüli ezt az átkozott, ódon kastélyt mely
ben valamikor a leghíresebb rablólovagok 
tanyáztak . . . Erdővel körülvéve, elzárva min
den fajtól, minden elől . . . 

•S ott él egy ősz remete. Ott a vizes 
kőfalak közt, baglyok társaságában tartózko
dik . . . hej. valamikor mások közt tartóz
kodott . . . 

Remete társai mind elhaltak már. (3 
maga él itt, mint eltévedt madár. 
-• Valahol messrepvalahöl távol . . . 

Hz uj 

. arany 'tobozban -• utánit 

üzlethelyiség. 
T* *f r—r w wm •• _ r 
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A Kossuth Ldjos-utca újon
nan épült emeletes házában 
(Dinkgreve-íéle ház) egy szép, 
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Ha meghalok 

Ha meghalok, ne jöjj kérlek, 
El a temetésre, 
Mert nem todnék békén szállni 
Sírom éjjelébe. 
A síromra, koporsómra 
Virágot ne tegyél, 
Hisz' a virág szerelemről, 
Boldogságról regél. * "" 

Jöjj ki akkor s borulj sirom 
Zöldülő hantjára, 
Ha megered hütíen szived 
Vért patakzó árja. 
Kiszállok majd koporsómból 
S lecsókolom könnyed, 
.Mert én rnég a föld alatt is 
Hűn szeretlek Téged. 

Szabó Gyula. 

H I R E K . 
A ki rá ly születése napján, holnap, az 

egész magyar nemzet lelkesen ünnepel és 
egyházaink templomaiban nuzgón kérjük Is
tent, hogy apostoli fejedelmünket éltesse tel
jes erőben és jo egészségben mindnyájunk örö
mére és dicsősegére sokáig ! 

Bncsnbankett. Hétfőn este a helybeli 
lütöliaz mozdonyvezetői kara saját Olthoná-
bau bucsubaukettet rendezett Erdős Mór 
lütöliázfőnök tiszteletére, aki tudvalevőleg a 
debreceni üzletvezetőség vontatasi osztályába 

Jielyaztetett át. A banketten résztvett Dániel 
Géza, az nj fütőházfőnök is, a szombathelyi 
nxletvezetőség részéről: Salamon főellenőr, 
állomásnak részéről : Kelemen Tivadar felü
gyelő, állomást főnök, dr. Szlavek Zoltán 
Puhiman:i Vince, az osztalyraernókség részé
ről : Buresch Richárd osztálymérnök, Csapó 
Samu és Gandalovits János mérnökök, a 
városbeli társadalmat dr. Scheiber Zsigmond, 

»dr.: Szalzberger Ernő, a Sághegyi bányát 
pedig Wittmann Andor képviselte. Jelenvolt 
meg mintegy husz mozdonyvezető és mintegy 
ugyanannyi egyéb személyzet, összesen vagy 
hatvanan. A bankett mindvégig derült hangu
latban toiyt le Sárközy Gábor cigányzeneka-
rautk közreműködése mellett s a reggeli 
órákban ért veget. Mondanunk se kell, hogy 
számos köszöntő hangzott el, melyek mind
egyike szerencsekivánalmat lejezett ki a távozó 
lönök uj beosztásában. Schmidt József főmoz-
donyvezetó, mint az Otthon elnöke, ez alka
lommal felajánlotta Dáoiel Géza fütőházfó-
nöknek az Otthon védnökségét, áki készséggel 
fogadta el ezt a kitüntető bizalmat, hangsú
lyozván, hogy személyzetének üdve és jóléte 
fogja uj beosztásában vezérelni s arra fog 
törekedni, hogy a megelégedettséget általá
nossá tegye. 

Lelkészavatás . Gyurátz Ferenc, a du
nántúli ev. egyházkerület püspöke az. idén 
Körmenden fogja pappá avatni a theologia 
végzett növendékeit. A papavatás, fényes egyx 
hazi ünnepségek keretében fog megtörténni. 

Milyen az ur i Bodor T.Ezek a ozelldö- ) 
möfkiék 'megátolkodotuli -rossz emberek: nem j 
akarják -észrevenni azokat, akik .magukat . 
M""l"' ' . | 1 1 - i i Bjnhgj&pij é3 nem I 
honorálják az ö szellemi kvalifikációjukat, f 
amiről egyébként irott dokuraeuldm is tanús- I 
kódik. Valóban ugy áll a dolog, hogy aki J 
tiszteltetni akar, előbb tanuljon meg- másokat 1 

is tisztelni, anélkül -.Czelldömölkön szürke | 
ember marad. A jelenben éppen feltűnő e-e- j 
I B - - I tipi">talimk nátin'il-napra. Rosszul esik I 

;egvesekoflk, |i"'-y nem leveti kalappal süve-
ge i.. őke| a j-irökeink ; clk-l, feszült léptekkel . 
mérik az utca aszfaltját. L várnak ezek a jó I 
urak.há mások, iia.ukúá! sokkal, idősebbek I 

és érdemben gazdagabbak földig hajlongná
nak előttük, mondván ; tekintetes ur, csóko
lom a kezét ! De mert misem hasznai, talán 
mégis találkozik valamelyes módszer, ami 
észretéritené a proletár népséget és ami 
élénk megkülönböztetésül szolgálna közöttük 
és a közönséges plebejusok -között. Megvan ! 
mondják ók. Fütyölni kell-: le kell fütyölni 
mindenkit, fütyölni kell mindenkire s akkor 
megszűnik az az ignorom, amiben eddig 
részesültek. A héten pl. egy úrfi köszönés 
helyett füttyszóval lepett a'kávéház termébe 
és a módszer bevált: nagyot köszönt neki a 
— pincér. Hogy a többi jelenlévő vendég 
mit gondolt magában a sértő viselkedésű 
Satal úrról, azzal mii sem törődik ő, nem is 
éidekli. A feltűnési viszketegség • narkotizálja 
az érzékeket, de ez nem fontos, mert min
denkire fütyölni előkelő modorra vall és 
noblis. 

Jégverés. A mult vasárnapi esős idő
járás nem miudenütt végződött oly simán, 
mint nálunk. A járás némely vidékén zivatar 
keretében folyt le, Nemeskereszturon pedig 
nagy jégeső pusztított. A diónyi jegek nagy 
karokat okoztak a szőlő- és gyümölcstermé
sben. _ 

Iskolaszéki gyfllés. A czelldömölki rón* 
kath. iskolaszék f. ho 11 én gyűlést tartott, 
melyen Báu János eluők beszámolt a lefolyt 
tanévről, unt az iskolaszék örömmel veit 
tudomásul. Majd a hitközségi adókivetést 
fogadtak el. Több kevésbé fontos ügy letárgya-
lasával a gyűlést az elnök bezárta. 

A Gennania életbiztosító részvénytár
saság munkaképtelenség eseté:: a biztosított 
ÖSszegen kivüf még évi járadékot is fizet a 
bÍ7losilot1 feleknek. 

Pénzintézetek adókivetése. Tegnap 
délután ket órakor városunkban működött az 
adókivető bizottság. Ezúttal a pénzintézetek, 
egyesületek és egyéb nyilvános számadásra 
kötelezett vállalatok adóját allapitolták meg. 
A bizottság innen tovább megy és sorra veszi 'j 
a járások székhelyeit. 

Táncmulatságok. A kemenesmagasi ev. 
nőegylet ma rendezi mükedv. lői szinielőadás-
sal egybekötött nyári táncmulatságát. Színre 
kerül a János vitéz ci uü haromfelvonasos 
operetté. — A vöcöczki rom. kath. hitközség 
újonnan épült iskolajauak javára I. hó 20-an 
előadással egybekötött táncvigalmat rendez. 
--- A nagysimonyi polgári olvasókör ez idén 
is megtartja nyári mulatságát és pedig e hó 
24-én es műkedvelői szinielőadással egybe
kötve. A tiszta jövedelem saját könyvtara 
javára fordittstik. 

Leégett gabonatermés. Jánosházán a 
héten nagy tűzvész pusztított Etsmger Izidor 
szérűskertjén. A cséplőgép kiszállt szikrájától 
kigyuladl a gabonaasztag s az egész termes 
és szalma leégett. A kár több ezer koronát 
tesz ki. | 

Térzene A sárvári fúvózenekar f. hó | 
24-én, vagyis jövő vasárnap délután tél' nesiy 
órakor a Szentháromság-téren, 6 órakor pedig 
az állomás előtti téren térzenét rendez. A | 
zenekar ezután a Griff-szálló kerthelyiségében J 
hangversenyt ad szabad bemenet mellett. , 

Nagy-imonyi Bifek. "Hogy mi minden j 
történik Nagysimonyíban, eddig is bő tapasz- |. 
tálatok tanúskodnak és hogy még mi minden 
fog történni, azt csak az orth izr. hitközség 
bőrükben n»m fejő tagjai tudnák megmöii-
dairt A héten . is egy szép virágszál nölt ki j 
az egyéne:lenkeil- dudvájaból, melynek kel-
lentetlen illata megfertőzi - az egész vidék [ 
levegőjét Egyébként az alábbi lerel élénken | 

TTTiisltMIJá az nii.nii -gaaimlm,>.i. allnpiilnkiil.^4 
Jeruzsálem bj:je előtti estén, e hol 1-én , 

a simoiiyi teni|>' nib.ili nagy- boirany volt. j 
A pap szakállát leledob.tlták bojtorjánnal, a j 
kántor kezéből pedig á gyertyát- kidobtak, . 
aki szitkok es átkok kíséretében menekült a | 
templomból. A> rabbi fia felöltőjét a fejére 
húzva—menekült •—tumplomb. I, a lii'kiizség 

égy' Szóval sem 'ül aközött a történtek ellen. 
Tísztefoltel -.'I'nyir Jakab s. k. 

Sazdasági kultúra éa műtrágya fa
gyasztás. Pozsony megye jár elöl gazdasági 
kulturaiim, amelyet nyomon követ Nyílra, 
Mosón, Fejér, Győr, Komárom. Barsmegye. 
Ezekben a megyékben van a legbelterjesebb 
gazdálkodás, ezeknek termései a legnagyobbak. 
S ha az egyes megyék siántófnldterületét 
összehasonlítjuk mútragyaf . ;. asztalukkal, azt 
találjuk, hogy Pozaonymegye a mult évben 
elhasznált 40 és fél kiló superfoszfatot hol
danként. Nyílra 33, kioson, Fehér 27—27 
kilogrammot. Koruarom 24 kgr. átlaggal 
szerepel. Ellenben Marmaros, Udvarhely, Há
nyad Csik stb. megyék holdanként egy kilog
rammot sem használnak, de termésátlaguk 
is messze mögötte marad amazoknak. A gaz
daságilag előrehaladt vármegyék nemcsak 
sok superfoszfatot fogyasztanak egyik évről 
a másikra, hanem fogyasztásuk emelkedik, 
igy l'ozsonyé egy év alatt holdankénti átlag
ban nyolc kilóval emelkedett S mit bizonyít 
ez ? Kétségkívül azt, hogy ahol egyszer a 
műtrágya tennésfoko^ó_tulajdonságat fölisme
rik, ott a fogyasztás évről-évre uagyobb, csak 
ahoj a gazdasági közönyből nem lehet felrázni 
a népet, ott nincs érdeklődés. De meg is kell 
nézni, hogy él, hogyan boldogul a nép Po
zsonyban, Nyilrábán és árvíz nélkül is mennyit 
inségeskedik Hunyadban, — s minden meg 
van magyarázva. Ott nincs gazdasági kuliura. 
Es kérdés, mikor lesz ? . . . 

A sertés vész elleni védekezés tár
gyában a töldmivelésügyi miniszter szükséges
nek tartotta uj rendeletet kibocsátani, amely 
1913. okt. l-jén lép életbe. A miniszter e 
rendeletet valamennyi törvényhatóságnak és 
ezek közvetítésével a községeknek is megküldte. 

Kárpitos ipar üzé.-ére kapott Klapper 
Fülöp helybeli bútorkereskedő engedélyt. Nagy
szabású butorraktára megkívánta, hogy a kár
pitos munkákat házilag állítsa eiő, igy a 
vásárlóközönség olcsó arak mellett jut kifo
gástalan készítésű árukhoz. A kárpitos szakmába 
vago munkákat elvállalja s teljes megelége
désre készíti. 

Halálozások. A mult héten hantolták 
el Budapesten idősb Szinnyei József királyi 
tanácsost, a in. tud. Akadémia leveiező tagját, 
és a M. X. Múzeum hirlapkönyvtáranak igaz
gató-őrét. A hírlapok néhánya az öreg tudós 
haláláról hosszabb cikkben emlékezett meg, 
á legtöbb azonban csak — ugy futóban. — 
Pedig az öreg Szinnyei nayy ember volt, 
nagyobb, miut akárhány »em egetett« és •föl
magasztalt' politikus, vagy államférfiú. Nagy 
tudós, fáradhatlan kutató és jeles író volt, 
aki 1848—49 ben miut közhonvéd, majd mint 
Imnvédtiszt különösen Komáromban átélt egy 
négyheti bombázást és egy sereg csatát — 
4'J-ben október 3-án mint komaromi kapitu-
láns tette le a fegyvert. Azóta tollával és 
szellemi munkásságával szolgait hazájának. 
Szinnyei József, ierber Alajos szitásmester, 
korcsmáros^ borkereskedő, majd a revkoma-
romi dunai repülő fűd. vágdunai áilóhid és 
piaci vám bérlőjének és Hi.kker Juliannának 
fia, szül. 18110. március 18-án Révkomárom
ban. A hazai Ferber-család. melynek minden 
ága a vasmegyei Pinkafőről vette eredetet, 
1854. február 21-en Rodoll királytól meguji-
toit magyar nemesi címeres oklevelet kapott, 
ő—ti éves korában nénjeivel együtt egeszén 
árvaságra jutott es a-•tímár házba* került 
nevelésbe, Szionyeinek' Öregapja Sárvárott 
.Varin-llekenl lakolt'mint timar mester; haza 
•a Gyöngyös mellett volt és a eeujabl időkig 
Fernér háznak hívták. Csak imént bontottak 
iíU» hely eh • I ,i|isilz „Bern;il iievil.J-ere.-k.-dó 
emelt uj házat — Szionyeinek számos müve 
között legnevezetesebb a > Magyar fröfc Elet" 
és Munkai' cumi. 

Mű 

aegaiapuoxat, aM 
ezlek. 1'audtTfálu: 
;eny f'iidnn.t-. c-

közvetle-
a keltöt 

a •laimok 
magányában 

láü.tia, =zül. 
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1841. augusztus 3-an Nemescsóban, Vasme
gyebea. Kőszegen járt az er. gimnáziumba, 
majd a tanítóképzőben nyert oklevelet, azután 
folyton képezte inagal es nagyobb utazásukat 
is tett, Ű is azuk köze a tanunk köze tarto
zott, akiket a hetvenes evek elején a közok
tatásügyi kormány tanárukká vagy tanfelügye
lőkké nevezett ki. Péterfi Sándor több_ helyen 
is volt tanító, nevelő, igazgató; 1877-ben a 
kJzuktata-ügyi minisztérium Budapestre kine
vezte nőtar.itóképzö tanárink. ISyG-ban ment 
nyugdíjba. Rendkívül sok érdemet szerzett 
magának és szakirodalmi tevékenysége is 
ismeretes volt az egész országban. Legnagyobb 
irodalmi munkája >A magyar elemi iskolai 
népoiitatas története' két kötetben, melyet a 
kormány megbízásából irt. 

A varmegyéről. Mult hétfőn megtar
tottak a reudkivüli varmegyei köztörveny-
hatdsagi közityOlés(_a főispán előülése mellett. 
A távollevő alispánt Radó Gyula dr. főjegyző 
helyettesítette. A lőszónokok a nemzeti mun
kaparton Ernuszt József dr. és Varsa Gábor 
dr., az ellenzéken pedig Weörös István és 
Os'.ffy Lajos dr. Orsz. képviselő, aki a gyűlés 
óta a Vasmegyei llirlap mult csütörtöki szá
mában hosszú vezetöcikelyt irt. A névszerinti 
szavazás közben-közben meglepetéssel jart, 
egyébiránt a szavazás eredményekent 267 
szavazattal 62 ellen a bizalmi nyilatkozatot 
fogadiák el. Nagyon föltűnő volt, hogy a 000 
törvényhatósági tag közül csak 329 szava
zott le. 

A közoktatásügyi miniszteriem a jövő 
évi költségvetés keretebe három,vidéki leány
gimnázium fölállítását iktatta be. E három 
város: Szeged, Kassa és Pozsony. Szegeden 
az uj leánygimnázium 1915 év őszén nyílik 
mea. A Mket é s az épületet a város bocsátja 
az intézet rendelkezésére. — Szegeden a Birak 
és Ügyészek Országos Egyesülete a felsőbb 
leányiskolába járó növendékek szamára inter
nátust állit föl. 

Ásatások Nagysitkén. Nagysitke község 
határában Neogrády Gilbert szombathelyi 
főgimnáziumi tanár római epületek romjait 
hozta naplenyre. Eddig felszínre került egy 
teljes épület, mely udvarból s 9 szobából, 
továbbá, mellékhelyiségekből áll. Ezen romok 
évek óta szántás alatt állott földek alól 
kerültek ki. Minden jel arra vall, hogy nem 
egyedül álló épületről van szó, hanem a 
jövőben még több lakóépület fog a föld alól 
előkerülni, ami tanúbizonyságot fog tenni 
arról, hogy a község határában elhúzódó 
római ut mentén egykor virágzó ókori község 
állott. 

Aa angol király és neje London városa 
tanárainak, lauitoiuak es azok nejeinek a 
Buckingham-palotában és kertjében óriási 
•gardeoparty«-t adott. Az ünnepen 5000 meg
hívott vendég vett reszt. Az angol királyi par 
egy indiai sátorban fogadta a vendegeket. 

Időjárásunk meg mindig kedvezőtlen. 
Ha vult is közben eny-ket derült, meleg nap, 
csakhamar következtek a zuhogó esőzések, 
zivatarok, mult csütörtökön valóságos őszi 
időjárás. Xmcs kellő melegség, amire a nö
vényeknek, különösen a kukoricának es a 
szőlőnek volna nagy szüksége. — Augusztus
ban nagy esők várhatok meg 17. 22., 23, 24., 
25. es Jií-au. Szeptemberben több szép uap 
ígérkezik, de nagy szárazságtól ekíTor .se tart
sunk, mert ez i hónap. i - . c-'apadekos jellegű 
lesz. Szí pl. 22-diketoi Kritikus idö ígérkezik! 
Októberben az időjárás elég s/ep es kedvező 

'lg. a/UMii muM-fi. =7*055.— 
kellemetlen. Az fisz hos-/unak, de csapadékod-| 
nak mondható. Xov. ho 10-dike ulan télies. ' 

Amerikából írja egy előfizetőnk? 'lulsa, 
Amerika egyik város inak uullióuiusa Charles 
P'tge. 800 gyermeket fneadolt örökbe, kiket 
hajlamaik: szerint való életpályára neveltet. 
Ezen k a l i l a t'arns összes srvgyiiy gyermekeit I 

Nyugalomba vonuló soproni tanító. 
Sopronban a jövő tanév kezdetével Posch 
Ujos népiskolai igazgató, betöltvén a soproni 
ev. elemi iskolánál töltött 10-dik szolgálati 
évet, nyugalomba megy. Posch Lajos a mult 
szazad hatvanas eveiben és a hetvenes évek 
legelején Sárvarott működött mint tanitó és 
innét hívták meg Sopronba. 

Iparosaink figyelmébe. A kereskedelem
ügyi miniszternek most kiadott határozata 
értelmébeu a cipész- és- ciizmadiaipart, vala
mint a csizmadia- és cipészipart külön-külön 
iparigazolvany alapján ugyan, de a képesítés
nek külön-külön való igazolása nélkül gyako
rolhatja. Ez a két ipar a képesítéshez kötött 
mesterségek között külön van ugyan megem
lítve, de az idők folyamán egybeolvadt. 

India, Ázsiának ez a hatalmas birodalma, 
már régen angol uralom alatt áll és csak 
nem is régen koronáztak mei: indiai császárnak 
az uj angol királyt világraszóló, igazan me
sés pompával, még pedig nem Kalkutta eddigi 
fővárosban. Jianera a regi Delhi városában, 
Indiának uj fővárosában. Ha megvalósítják, a 
szakértők" által-benyújtott tervet, ugy Delhi 
valóban melto .fővárosa lesz az indiai császár
ságnak. A város középpontja az alkirály pa
lotája és a kormányépület lesz, középütt gyö
nyörű parkkal. Azzal is számoltak a szakértők, 
hogy a város gyorsan fog fejlődni, mihelyt 
főváros rangjára emelkedik es azért a terjesz
kedésre is nagy területet hagytak. (A fiatalság 
vegye elő a térképei és kerese föl Indiát, 
illetőleg Delhi varosát!) - -

A kiegyezés. Tanár: Mundja meg Ko
vács Pista, in. választja el Magyarországot 
Ausztriatói? — Pista: A kiegyezés. 

eliiieti a hét bizonyos napjau 
nyáron. 

Szerkesztői üzenetek. 
Yiiléki család. A nőtanitói állások ujabb 

időben csakugyan szaporodtak, csakhogy e 
pályára mar oly rengeteg sokan képesittettek, I 
hogy az oklev. nótaniliik egynegyed része sem I 
kaphat állast. Ha pedig valahol egy nőtanitói ' 
állasra pályazatot hirdetnek, kezdődik nyom
ban a kilincselés, a protekció hajhaszat stb. 
Pedig, méltóztatik tudni, protekció nélkül 
manapság csak nagy ritkán sikerül bármely 
terén egzisztenciához jutni, jól mondja Móra 
László : 

Helyhez jutni mai napság 
Mondhatom, kemény dió ; 
Ne is remélj, hogyha nincsen 
Herc-gi protekció ! 
Ez ma az ur, ez tölti be 
A fontos állasokat ; 
Ezért nyalnak talpat sokan 
Es imádnak másokat, 
Lu országom, protekció 
Legvirágzóbb otthona : 
Hany kiválód esik porba 
S lesz naggyá az ostoba ? ! 
.Fiatal emberek-. Amerikában is csak 

az boldogul, aki szorgalmas, ügyes és takaré
kos. Az idén Miskolc vidékéről 32 legény 
érkezett vissza Amerikából, hogy a sorozóhi-
ZOttság ele álljanak. Szinte büszlíeseigel em-
litelték^-hoey ők amerikás legények, mert 
elfelejtettek, hogy Amerika, az icéret földje. 
M j í l I'ecsiuit^j5b:t—tiamta amukróL a_fi:v-
i.ils 1^j-rizs^mer_tesí4;a--izmaikb.',l srz-erőt 
mellüket pedig megtöltötte a gyárak és banyák 
poros levegőjevei. Az amerikás, ha vissza 
haza jön. elfelejti a szenvedést, a kiuzsorá-
zást, a lelketlen" emberkinzást,' s " elhozza 
fölszínes", durva gyárkörnyéki kultúráját, kü-
vetelódzesét, igényéi — es roncsolt testét A 
sni-nzobizuusan etóti a harminckét ameriká-

NYILT-TER. 
( E rovatban költöttekért a K e r k e s i t ö t é g f«U16«*g»t 

nem vállal.) 
Nyilatkozat 

Bovázsony Istvánná helybeli lakos 
július hó 25-én szüléshez hivatott, de 
közben megbetegedtem és a hívásra 
nem jelenhettem meg, igy helyettem 
Takács Ádámné helybeli szülésznőt hi
vatták, aki végezte is a szülésznői teen
dőt. Bovácsonyné július26-án szülés után 
meghalt, most ugy hallom,hogy halálának 
okáért engem gyanúsítanak. E helyen 
hozom tudomásra, hogy én a fent ne
vezett nőnél betegségem miatt nem 
segédkezhettem a szülésnél és igy nem 
lehettem oka elhunytának. 

Ezen gyanúsítást a leghatározottab
ban visszautasítom. 

Czelldömölk, 1ÍI13. augusztus 16. 

Gnttman Adolfné, 
oki. szülésznő. 

Köszönetnyilvánitás. 
Megboldogult szeretett nőm 

temetése alkalmából számta
lan részvélnyilatkozatot vet
tem'. Fogadják mindazok, ugy 
egyesek, mint egyesületek ez
ért, valamint a temetésen való 
megjelenésükért köszönetemet'. 

Herzfeld Mór. 

L E G S Z E B B 
vágott és cserépvirágok 

: mindenkor kaphatók: 

OS Z Ü R UK 
I 
K 

I 
I 

alkalmi csokrok, a leg-
izlésesebben, olcsó ár
ban azonnal készülnek I 

ag elótt 
parkjába a legény közül egy srm valt be 

•- I elcsigázottak, rogyottak . . . 
elérőtlenedte 

B E R E C Z L A J O S 
kereskedelmi kertészetében 

C Z E L L D Ö M Ö L K ÖN. 
Virágüzlet: Kossuth Lajo«-ntca. 

Kertészeti telep: Ságl-at. 

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. . . 
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Hölgyek figyelmébe. 

Aki fess és kényelmes fűzőt óhajt , 
rendelje meg 

Győrött, Böbék Dánielné 

Megyeház-u tca 9. szám alatt levő 
mellfüzőkülönlegességi mű te rmében . 
A legújabb francia, reform vagy 
igen kényelmes halcsont nélküli 
házi füzót mérték után k'en jutá
nyos á r b a n . Javi tás és tisztítás szin

tén elfogadtatik. 

Ugyanott utazónő felvétetik. 

Eladó földbirtok. 
CzeUdömölkön a volt Witt-

mann-féle kótörő mellett özv. 
Tóthné-féle jól termő 

földbirtok 
azonnal eladó. 

Érdeklődők forduljanak 

Kálmán József 
asztaloshoz Sárvár. 

Kiadó lakás. 
Czelldöniölkön, íi Szent 

-bárómság-tóren egy újonnan 
épült két szobás lakás előszo
bával konyhával és a szüksé
ges mellékhelyiségekkel 

Kohn Sándor 

ZAKOTS ISTVÁN 
kelmefestészeté és vegyészeti 

ruhatiszt í tó intézete 

PÁPÁN, Szentbenedek tér 16. 
(Saját házamban.) 

© Vidéki megrendelések gyorsan 
és lelkiismeretesen eszközöl- ö 

tétnek 

füszerkeresk.-nél azonnal kiadó. 

E L A D Ó 

kertész 
A Sági-utcában levő 

kereskedelmi kertészetemet 

azonnal olcsón eladom. 

Sulok István, kertéi 

ELADÓ HÁZ. 
Két lakásból ál ló ú jonnan 

épült ház, mellékhelyiségekkel , 

szép gyümölcsös kerttel azon

nal, olcsó áron e ladó . 

A kiadóhivata lban nyerhe tő 

bővebb értesítés. 
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Eladó motorkerékpár. 
Egy két lóerős Puch-gyártmánya 

motorkerékpár teljesen jókarbu ol
csón eladó. — Érdeklődök szerkesz 
tőségünkhöz forduljanak. 

Eladó tenyészbika § 
A tokorcsi bérga/.daság- raj 

ban egy darab pirostarka 2 M 

és fél éves teliyéazigazolvány-

nval biró. f.-lvér simentháli I 

B I K A 
eladó. 

Felvilágosítással szolgál a 

tokorcsi bérgazdaság . 

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

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

mezőgazdasági gépjavító és kovács-műhelyt 
rendeztünk be. 

Elvállaljuk gőzgépek, benzinmotorok, cséplőgépek, vetőgépek, -
járgányok, szivattyúk, stb szakszerű javítását. 

Mindennemű kovácsmunkákat, lóvasalást a legpontosabban telje-
sitünk.LSzives pártfogást kérve, 

kiváló tisztelettel 

Varga Testvérek, gépészek. 
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Árverési hirdetmény. 
Ahilirt bír. végr. bajtó közhírré teszi, 

hogy a pápai kir. já raShiroság 1913. V. 
378. sz. végzise folytan vb. Rothauser 
Jenő pápai lakos csődtömegére árve
rés; rendelt el. 

Eren árverésnek megtartására ha
táridőül 1913. éri augusztus hó 21. 
és következő napjainak mindenkor d. 
n. 3 érájára Pápa Kossuth Lajos-n. 
k.t'azelik, mikor is a csődleltár 1—243. 
á45 - \274 . t alatt összeirt és 6955 K 
56 fillérre becsült üzleti berendezés, 
szeszes italok, cukorkák és különféle 
^gyarmatáruk esetleg a kikiáltási áron 
akii is eladatnak. 

Vevő köteles a vételárat nyomban 
kifizetni, azon megjegyzéssel, hogy a 
csődtömeg a felleltározott áruk minősé
géért és. mennyiségéért szavatosságot 
nem vállal. 

Pápa, 1913. augusztus hó 15. 
ASZTALOS SÁNDOR sk. 

kir, bír. végrehajtó. 

S á g h e g y i óbor 
megvételre kerestetik. 

Eladók szerkesztőségünk
ben jelentsék a mennyi

séget és árt. 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

elérhetetlen hatása szeplők eltávolítására 
és nélkülözhetetlen szer arc és bőrápo
lásra, mit számtalan elismeréleréllcl 
bizonyíthatunk. Gyógy tárakban, Drogéri
ákban, Illatszer és fodrászüzletekben 80 
fillérért kapható. Szintúgy páratlan hatású 

- I l i i kézápolásra a Bergmann »Maiiéra t 
liliomkrémje, mely tubusokban 70 fillérért 

mindenütt kapható. 
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Olcsó bor. 
Balatonmelléki 1912. évi 

termésri hriraimat, ha azok-

ból legalább 50 liter rendel

tetik, 70 filléres árban eladom. 

Bármikor kapható. 

Domokos Ignác, szállodás. 
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JELADÓ ^ 
p o r t á l . 

Egy keveset használt 

ü z l e t i p o r t á l 

te 

olcsón eladó 

Érdeklődők lapunk szer 

készt őségénél nyer 

nek bővebb felvilá

gosítást. 

Tisztaság — Egészség! 
Ha fájnak a lábai: 

menjen gőzfürdőbe. 
Ha fáj a dereka: 

menjen gőzfürdőbe. 
Ha éjjel dőzsöl : 

menjen gőzfürdőbe. 
Há egészséges: 

menjen gőzfürdőbe, 
hogy ezt a kincset megóvja. 

Hasszás és tynkszemvágás. 
Pápai gőz- és kádfürdő 
réggel.. 6 órától egész nap nyitva. 
Csütörtökön délelőtt és délután a gőz

fürdót hölgyek használhatják. 

Automobilok, kerékpárok, írógépek, varrógépek, 
mérlegek, mindennemű műszerészeti dolgok javí
tását pontosan és lelkiismeretesen teljesítjük. 

. t . . v ; Motorokhoz 
:jís szükséges al-^ 

* iF í11 í EaÉ) kérészeket rak
táron tartunk. 

Épületekhez 
vasredőnyöket, 
tolórácsokat, 
napvédőernyő-

^ K A - ket készítünk. 

A jelenkor igényeinek megfelelő legújabb rendszerű gépekkel, 

különféle esztergapadok, amerikai gyorsfurógép stb. 
felszerelt villamüzemü nagyszabású gépműhelyünkben mindenféle 
pari és gazdasági gépeket szakszerűen javítunk 

Takáts és Schmidt Czelldömölk, 
Sági-utca 30. azám alatt 

S Z A L A Y G Y U L A 
temetkezési vállalata 

CZELLDÖMÖLKÖN, SÁGI-UTCA. 
Nagy választékban raktáron tartok diszes érc és fakoporsókat, 

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

pontossággal végezek ugy, hogy a gyászoló családnak akár helyben, 
akár vidéken, jniröl íein kell gondoskodnia. . . 

..' . Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdiszesebbekig^elvállalok és 
azokat a kegyelet piegadásávaF végzem. Ravatalokat felállítok- mely
célra pompás .díszletek állanak rendelkezésemre. -

Városunk vidéke n. é. közönségeitek szíves jóindulatát kérve, 
-vagyok'mély tisztelettel-

Szalay Gyula. asztalos, Czelldömölk, Sági-utca. —^ 

Nyomatot Dinkgreve Nándor, villanyéróle berendezett könyvnyomdájában CzeildOinölk. 


