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rdc intézendök a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések es mindennemű pénzilletékek. 

Az iskolaév kezdetén. 
Elmúlt a vakációi az a két hónap, 

melv után annyira vágyott már pro
fesszor, tanitó és tanítvány egyaránt. 

Az a két hónap, mely alatt üdü
lést kéréseit a tanítás nagy munkája 
Htán az oktató, pihenést talált a liz 
hónapi fáradozás ulán a tanuló. 

A nagyobb községek és a városok 
népiskolái már szeptember elején meg
telnek, ám a falusi iskolák növendékei 
még vakációznak tovább, illetőleg a 
nagyobbak járnak ki a mezőre. 

Megkezdődül! a diligenciá, a pol
gáriskolák, valamint a középiskolák 
termei megteltek tanulni vágyó muzsa-
fiakkal, kiket szülei mindmegannyi ki
váló tehetség gyanánt Írattak be. 

Mert kétségtelen az, hogy minden 
szülő elfogult gyermekével szemben. — 
Ragyogó aranyvárat épit a gyermek 
tehetségére, jövőjére, amely legtöbb 
esetben ködfátyolként oszlik szét. 

De nem csoda, hiszen minden 
szülő gyermekében véli föltalálni a jövő 
reményéi, aggkorának támaszát s min
den szülő azon fáradozik, hogy gyer
mekének nagyobb szellemi képzettséget, 
jobb jövőt biztosítson, mint aminő neki 
van. 

A kereskedő, iparos, sőt a tehe
tősebb földmives is nem saját szakmá
jában képezi ki, hanem tudományos 
pályára adja gyermekét, »legyen külömb 
ember, mint az apja«, — szokták 
mondani. 

Ám e szavak sok esetben nem a 
szülői gondoskodás, hanem az indoko
latlan hiúsága kifejezései, a csillogni 
vágyás, a magyarság e speciális nemzeti 
hibájának éretlen gyümölcsei. 

Mert sok szülő nem gondolja meg, 
hogy a gyermek, akii. tudományos pá
lyára szánt, talán képességgel sem bir 
arra; nem gondolja meg, hogy az az 
életpálya, melyen ő halad, elég módot 
nyújt gyermekének is a tisztességes lét 
förriarlására, hanem gyakran — minden 
képesség nélkül, .indokolatlanul is. —-
tudQiűáayos pályára erőszakolja. 

I Innen van aztán a középiskolák, 
különösen a gimnáziumok tultómött-
sége. A közművelődés érdekében semmi 
kifogásunk sincs ellene, sőt nagyobb 
mérvű nyereségnek tartjuk azt, ha a 
honnak minél több gyermeke sajátítja 
el az általános műveltséget, 

A civilizáció ma már a nem tudo-
. mányos pályán levő egyéntől, kereske

dőtől, iparostól is nagyobbfoku művelt
séget követel, amit csak több évi tanulás 
után szerezhet meg. Gazdasági, vasúti 
liszteknél az érettségi bizonyítvány nél-

| külözhetetlen föltétel. De Bármely pá
lyán is az általános műveltség csak 
előnyére, hasznára válik annak, ki azt 
megszerezte, nevelési erkölcsi értékét, I 
tekintélyéi Hanem iaenis szavunk van ! 
az ellen, hogy a gimnáziuni oklatás 1 

' ne tekintessék oly léiicsőnek, melynek 
i okvetlenül el kell éiffi fegfőlsőbb fokál, 
; a magasabb szakoktatást: szavunk van ' 
[ az ellen, hogy tudományos pályára . 
I ne kényszeríttessenek azok, akiknek 
| arra tehetsége, képessége, hajlama > 
: nincs. 

A tudományos pályán ma már I 
! különben is torlódás észlelhető. Ügy- ! 
1 védek, orvosok, mérnökök közöli igen 

nagy azoknak a száma, kiknek részére 
| a nagy fáradsággal megszerzett öklevél 
j nem nyújt a tisztességes megélhetésre 

elegendő alapot; igen nagy azoknak a 
: száma, kik oklevéllel kezükben minden 

keresetforrás nélkül állanak. 
S ha vizsgáljuk ennek okát, azt 

találjuk, hogy a társadalmi viszonyok 
koronkénti fejlődése szerint egyik, vagy 
másik pálya volt az, melyen a tultö-
möttség. időszakonként jelentkezett; a 
szerint, amint anyagi eredmény tekin-

' tétében egyik, vagy másik pálya jöve
delmezőbbnek Ígérkezett vagy a köz
életben elönyüsebbnek mutatkozott. 

Az alkotmány helyreállítása után 
az ügyvédi pálya volt az, melyre sere
gesen tódult az ifjúság. — A politikai 
szereplési vágy, a betöltetlen tisztvise
lői, bírói és ügyvédi állások csábitoltak 
erre; a rohamos vasútépítések korsza
kában pedig a technika, a közegész

ségügy rendezése és a körorvosi állá
sok rendszeresítése ulán az orvosi pálya 
volt az aspiránsok által túlnyomó mér-
lékben igénybe véve.; 

És nagyon természetes, hogy egyik 
életpálya sem volt képes ama nagy 
kontingensnek, mely reá lódult, biztos 
egzisztenciát nyújtani. A tehetségeseb
bek, vagy azok, kiket a mai világban 
mindenható protekció segített előre, 
elfoglalták a tért azok előtt, kiket sem 
a tehetség, sem a protekció nem gyá
molított. (Sokszor a szerencse is köz
rejátszik, néha meg a hízelgés, a haj-
longás sili i Ez utóbbiakból tanult pro
letárok lettek, olyanok, kik tisztesség
telen eszközökkel küzdenek a létért. 
Olyanok, akik dolgozni nem akarnak s 
mint rákfene élődnek a társadalomnak 
testén. 

Intő példa ez arra, hogy a tudo
mányos pályát csak az válassza, akinek 
arra hajlama, képessége és tehetsége 
van, mert e nélkül — a (ömölt élet
pályán — boldogulni nem fog. 

- f i ' - I;umuben is, a mezőgazdaság, 
a kereskedelem és ipar az, ami ha
zánkban még kellőleg fejlesztve, kellőleg 
kiaknázva nincs; ez a tér az, melyen 
a mai nemzedék, a mai ifjúság, kisebb 
tudományos képzettség mellett is na
gyobb eredménnyel működhetik, melyen 
ugy saját egzisztenciáját, mint a haza 
javát előmozdíthatja. íme: mindezekből 
következik, hogy első sorban jó nép
iskolákra és polgári iskolákra, — azután 
ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági 
szakiskolákra van szükségünk. 

A községi közigazgatási 
tanfolyam reformja. 

Tudvalevőleg a belügyminiszter 
körrendelettel szabályozza a községi 
közigazgatási tanfolyamok uj rendjét. 
Az eddigi nyolc helyeit jövőben négy 
városban lesz közigazgatási tanfolyam 
és pedig Kassán, Marosvásárhelyen, 
Nagybecskereken és Szombathelyen (ez 
utóbbinak igazgatójává Herbst Géza 
alispán nevezteted ki.) A belügyminisz-
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ter a tanfolyam tanítási tervét ia refor
málta. A közigazgatási és jogi anyagon 
kívül a közsági közigazgatási föladato
kat a szociális fejlődés kérdéseivel is 
összekapcsolta a tanfolyam nj terve. 
Ebből a szempontból figyelemreméltó 
a jegyeő szociális föladatai cinimel 
fölvett uj tárgy. A körrendele t szerint 
u tárgy keretébe a kövelkezö kérdések 
tartoznak : 

A lcözség gazdasági működése (in
gatlanok hasznosítása, községi üzemek 
stb.) kapcsolatban a községi háztartás 
statisztika ismertetésével; gazdasági és 
ipari mellékfoglalkozások, különösen a 
téli háziipar; biztosítási ügy, különösen 
biztosilás baleset, betegség, rokkantság 
és halál esetére; állatbiztosítás; társa
dalmi higiénia, különösen a néptáplál
kozás, ivóvíz, lakásügy, tömeges beteg
ségek ellen való védekezés; a tűzoltás 
ügye; községi kultúra: könyvtárügy, 
olvasókörök, természeti és rnüemlékek 
védelme, népművészet gondozása. 

Figyelemreméltó újítása a szabály
zatnak, hogy a szóbeli előadások mel
lett különös súlyt vet a tanítás írásbeli 
részére. Elrendeli, hogy az előadott 
anyaggal párhuzamosan a/, azzal kap
csolatos legyzői tennivalókból rendszeres 
irásbeti gyakorlatokat kell tartani, hogy 
ilykép a nehezen érthető, zavaros és 
magyartalan stílust a hivatalos fogal
mazásnak modernebb és értelmesebb 
módja váltsa föl. 

Amaz fontos, közszolgálati érdek 
szempontiából, hogy a tisztviselők lehe
tőén igyekezzenek megtanulni azt az 
idegen nyelvet, amelyet a közigazgatási 
területükön a népesség .számottevő része 
beszél, mindegyik tanfolyamon az .ön
ként jelentkezők számára rendszeres 
oktatást kell nyújtani a hazai nemzeti
ségi (német, tót, román és szerb) nyel
vek valamelyikéből. Az oktatásnak első 
sorban arra kell irányulnia, hogy a 
hallgatók az illető nyelvből olyan nyelv
ismeretet szerezzenek, amely a néppel 
való éiintkezést lehetségessé teszi. 

Minden tanfolyamot internátussal 
kötnek össze, ahol a hallgatók lakást 
és egész ellátást kapnak. Azok, akiket 
alapítványi helyre vettek föl, az inter
nál.isi ellátásban az alapítvány szerint 
ingyen, vagy féldijért részesülnek, a 
többi egész dijat fizet. A belügyi tárca 
terhére rendszeresített helyeket a bel
ügyminiszter tölti be. Azokat, akik egész 
dijat fizetnek, az igazgató veszi föl. Az 
internátusokban az ingyenes és. féldijas 
helyek számát a belügyminiszter álla
pítja . meg és a pályázati hirdetményben 
évenkint közzéteszi. 

Amerikai tüzesetek. 
Irta: J M L 

A tüzek Amerikában mint nemzeti 
szórakoztató előadások minden ember
öltővel népszerűbbnek bizonyulnak. — 
Az amerikai tüzesetek tetemes előre
haladásnak örvendenek kiállításban és 
nagyszerűségben úgyannyira, — hogy 
egyenlő könnyűséggel képesek ugv a 
nemzeti labda játékokról, mint a díj-
birkózásról és repülőgép versenyekről 

i az audenciát maguk pártjára megnyerni. 
A tüzek élvezettel és lelkesedéssel tele 
bámulói a pörköli mogyoró árulóktól 
kezdve a milliomosokig sorakoznak. — 
Egy hatásos tüz előállítása többe kerül 
mint egy grad operáé és többnyire sok
kal kevesebbet jövedelmez. 

A tüzek okozói sokszor a tul fűtött 
kémények, a berúgott fűtők, cigaretták, 
keresztező vezetékek, robbanó kályhák 
és rosszul menő üzletek. 

Ha egy épület lázba jő egyike a 
fent emiitett okok állal, ugy a tűzoltó
kat hívják, akik a helyzet rettenetessé
get azzal toldják meg, hogy a zongorát, 
kanárit és a sikoltozó szakácsnét kímé
letlenül lefecskendezik. 

Amerikának vannak a legjobbnak 
bizonyult viz-fecskendői és ami termé
szetes is. mert hisz neki háromszor 
annyi tűzesete van. mint a többi kon
tinensoknak együttvéve 

A tüz legtöbbnyire éjjeli látogató, 
borzasztóbb és rettenetesebb látogató, 
mint a betörők, hitelezők, vagy politikai 
küldöttségek. Majdnem minden amerikai 
állampolgár volt legalább is egyszer 
életében abba a helyzetbe kényszerítve, 
hogy tüz esetén a íeggel korai órákban ' 
cilinderrel fején egy függönybe burko
lódzva ereszkedjék le a füstös mélységbe 
az arra szánt kötéllel, egyik karján egy i 
kis csecsemővel s a másik karján a i 
papírkosárral. 

Ha tüz üt ki iskolákban, hotelok
ban, vagy színházakban, a következ
mények leírhatatlan szomorúak szoktak 
lenni, mert t prodemináló amerikai 
szokás csak akkorra hozza az épüle
teket biztonságba, mikor már a lakók 
kiégtek. 

Azonban minden ilyen nagy sze
rencsétlenség után szerencsére uj tör
vényeket hoznak és igy sok ember-élet 
lesz megmentve. 

Számtalan férfi, nő és gyermek 
esett áldozatául a bizonyságnak, hogy 
a házak építése törvény által kell, hogy 
szabályozva legyen. A legjobb fecsken
dők csak a 15-ik emeletig dobják fel 
a vizet, — mi történik akkor, ha * 
30-ik emeleten ég ? — szerencsére, 
hogy móg ilyesmi nem töitént éo ujab 

ban kezdenek minden egyes emeletre 
oltókészűléket helyezni. Más országok 
reformokat adoptálnak és adoptáltak, 
mielőtt még a tüzesetek pánikot okoz
hatnának, — de mi nem vagyunk olyan 
fősvények a polgárainkkal. Amerikának 
elég polgára van és megengedheti, hogy 
pár ezerét minden évben felpörköljenek, 
inert hisz idegen országok öntik a kan-
ditátokat naponta és a szentimentaliz
mus az emberi életre vonatkozólag igy 
teljesen fölösleges. 

Száz és száz millió dollár értékű 
épület pusztult el tüz által évenként és 
igaz, hogy ezen tény ha a publikum 
'erős kritikájának ki is van téve, még 
sincs kellőleg átvizsgálva. Nincs egy éve, 
hogy itt New-Yorkban a *áros legesleg 
közepén egy tűzmentes épület tizenket
tedik emeletén egy női ruhagyár kiégett, 
száznegyvenhét fiatal leányélet esett 
áldozatul a legrémitőbb halállal, — ki 
elégett, kit a füst fojtott meg, de legtöbb 
az ablakon ugrott ki. 

Ez történt esti 6 —8 óra között. 
Másnap kíváncsiságból megnéztem a 
helyet, a hajborzasztó látványt sohasem 
fogom elfelejteni. 

Sok várakozás és a nagy tömeg 
hullámzásától ide-oda lökdösve végre 
eljutottam az épület előtti járdához, ahol 
rendőrök állottak kordont. Az érdeklő
dőket ifyen esetekben nagyon sok baj 
és sokszor durva eljárással is alig lehe
tett visszatartani. A járda homályos 
összetett üvegtáblákból volt, mely a 
pincehelyiségekben levő gépházat tar
totta világosságban és azon az egy he
lyen, ahova a leányok a magasból le
ugráltak, egy terjedelmes ür tátongott, 
tehát nemhogy szörnyethaltak, hanem 
legtöbbje a gépek közé esett s a mozgó 
gépék között lelte halálát. 

E következménye a rossz épület 
törvényeknek igazán borzasztó példával 
szolgált. 

Dacára, hogy a tüz Amerikának 
nagy ellensége, de egyrészben az épít
kezés előrehaladását is biztosítja, mert 
általa veszítjük el á hetvenes évek régi 
stylusu építkezését, amely gyorsan ad 
helyet a modern arhitekturának. 

Eladó motorkerékpár. 
Egy két lóerős Puch-gyártmányB 

Motorkerékpár teljesen jókarban el
esén eladó. — Érdeklődök szerkesz
tőségünkhöz forduljanak. 

0 

• A ét a toftarátaaei. 
JT/e 

Kapható villanyszerelési üzletekben, villanytelepeken éa a | 
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Gondolatok a polgári 
leányiskola céljáról. 
Irta : Barabás János. 

Mindenki tapasztalhatta, aki a legutóbbi 
években mutatkozó kulturális (műveltségi fej
lődésre valló törekvéseket figyelemmel kísérte, 
hogy hazánk nagyközségei, törvényhatósági 
és rendezett tanácsa városaiban az utóbbi 
időkben valóságos versengés folyik egy-egy 
polgári fiu, vagy leányiskola fölállítása érde
kében. 

.-Aki nem szokott az érdekesebb, looto-
s'iuli társadalmi célok, elvek, küzdelmek fölölt 
könnyelműen napirendre térni, hanem az ilyen 
tüneteknek az okát próbálgatja magának meg
magyarázni, hamarosan rájöhetett arra a 
meggyőződésre, hogy manapság a polgári-
iskola a nemsetibb, a leggyakorlatibb és 
egyúttal a legolcsóbb középfokú iskolatyjmsa 
Magyarországnak. Legnemzetibb, mert nem 
az ókori klasszikus, latin-görög művelt- i 
ség emlékein rágódik és nem fordit évenkint j 
közel 300 (!) órát egy teljesen holt nyelvnek, 
a latinnak a megtanítására, i Igaz ugyan, hogy 
még nem láttam eleven embert, aki a gim
názium 8 osztályát elvégezvén, latint tényleg 
tudott volna !) Erős nemzeti irány mutatkozik 
a polgáriskolában azért, mert azt az időt, 
amit egyéb középfokú iskolák az előbb em
iitett célok elérésére fordítanak, a polgáriskola 
a magyar nyelvi erőteljesebb és praktikusabb 
képzésre, a hazafias irányú irodalmi termé
kek megértésére és megkedveltetésére, az 
önálló fogalmazó-képesség elsajátítására, a 
nemzeti közgazdaság tételeinek, az üzleti élet, 
a polgári ügyiratok megismerésére használ
hatja fö :; a történelem tanításánál nem az 
események észben-tartását, hanem a nemzet 
valóságos életének: a földműrelés, ipar és 
kereskedelem, bányászat, művészet és tudo
mány, szóval: a nemzet kulturális fejlődésének 
időről-időre változó alakulatait tűzi ki céljául. 

A leggyakorlatibb, mert a reális taní
tási tárgyakra esik az egész polgári iskolai 
oktatás súlypontja. A polgári iskolákban már 
eddig is intenziven tanították a természet
tudományokat, az ábrázoló mértant, a legtöbb 
iskolában a kézügyességet, (anyagipar, fa-fa
ragás, kertgazdaságtan stb.), a most kifejlődő 
7 osztályú polgáriskolákban meg épen a gya
korlatiság fejlesztése a cél, azzal, hogy lesz
nek 1) gazdasági irányú, 2) ipar-technikai és 
3) kereskedelmi irányú polgáriskolák. (Ez 
utóbbinak az önálló alakját látjuk a mai ke
reskedelmi iskolákban, melyek ugyancsak a 
polgáriskolákból fejlődtek ki.) 

Hogy a polgáriskoláknak a szemmel 
látható elterjedettségük és óriási látogatott- j 
ságukból-ytövetkeztethető nagy népszerűségük j 
m-illett is (kb. 40000 tanuló I) bizonyos-ellen-
szenvvel és zsibbasztó közönnyel kell meg-
küzdeniök, annak okát ruszint az iskolában, 
rtgaial I |fcádallMB]l»B kell keresnünk. 

hasonlattal éljek: a nagy iparállamokban 
azért építenek vasutakat, hogy az ónasi raeny-
nyiségü iparcikket rajtuk szállíthassák; nálunk 
azért építenek vasutakat, hogy ezzol maid 
ipart és kereskedelmet teremtsenek. (Ezzel 
nem mondom azt, hogy talau a közlekedési 
eszközök az ipart és kereskedelmet nem fej
lesztik, mert a kölcsönösség, az egymasraha-
tás-is meg van.) Igy álluuc a polgariskolakkal 
is. Magyarországon hiányzott (és hiányzik ma 
is) az erőteljes müveit polgári elem, az u. n. 
középosztály. Kevés a művelt fölilmivelő, az 
általaniS és szakműveltséggel biro iparos és 
kereskedő. Hazánkban még ma is csak két 
csoportot ismer a köztudat; van .paraszt- és 
van .ur«. Az iparos és kereskedő elhelyezése 
tehát valahol Eg és Föld között van. akár a 
Mohamed koporsója. Ez az osztály nem is 
adja szívesen a fiát iparra, leányát iparosnak, 
nagyobb urnák tartván magánál pl. a hivatali, 
vasúti, postai úgynevezett -alkalmazott* urakat, 
akiken sokszor meg is található az uri máz^ 
a külső uri látszat, de a vasalt nadrág zseb-
jeibe ritkán kerül havi 60—70 K-nal nagyobb 
fizetés . ; . 

A polgárisknlákról egy időben az a vé
lemény volt elterjedve, hogy azok holmi iro
dai segédszemélyzetet és más elszerencsétle-
nüll szellemi proletárt akarnak gyártani. Ezért 
volt meg az ellenszenv is a polgáriskolák 
iránt. Ez az ellenszenv azonban — hála a 
Jehovaoak — kezd lassankint eloszlani, amint 
ez az iskoláról tápiáit helytelen vélemény is 
kihalófélben van. A polgariskolák célja, amióta 
Eótvös báró és Csengén, ez a két halhatatlan 
nevű nemzeti nagyság azokat megalkották, 
azóta soha sem az érettségi pályákra való 
előkészítés, hanem mindig a földmivelői, ipari 
és kert skedelini pályákra való képzés volL 
Hogy a magyar társadalom urhatnámsága ezt 
a célt elferdítve használta föl, arról az iskola | 
nem tehet. No, de igy van nálunk a keres- I 
kedelmi iskolával is 1 Hány szülő küldi fiát, l 
leányát a kereskedelmibe, pedig esze agában 
sincs belőlük kereskedőt uevelui. Hány 2—400 
holdas földmives küldi fiát gazdasági akadé
miára, földmites-iskolába és mikor a fiu ki
kerül az iskolából, nem megy haza a gyönyörű 
kis birtokra gazdálkodói, inkább hivatalt keres, 
tehát elmegy más gazdaságokba .felügyelőd
nek, botos ispánnak, vagy Itgjobb esetben — 
díjtalan gyakornoknak . , . Hiába: a mi fiatal
ságunkba nagyon nehéz belenevelni az önál
lóságra, az üzleti szellem önáljó érvényesí
tésére való törekvést. Inkább kell neki a cifra 
nyomorúság, mint a vacyoni jólét és az ezzel 
járó -erkölcsi függetlenség ! De nagyrész' ojtai 
ennek a szülők is, akiknek legfőbb vágyuk 
szokott lenni, ha fiukat egy .biztos-állásban 
látják (legtöbbször nyomorogni), leányukat 
biztos állású ember oldalán cifrálkodni. 

A tájékozatlan szülők, amikor fiaikat, 
leányaikat" polgáriba adják, akkor gyermeke
iket .taníttatni- akarják. Jól értsük meg", 
.taníttatás- alatt nálunk rendesen a tndoina-

Ezekre az okokra akarok én kitérni, 
jelesebben a polg. leányiskolával kapcsolatban. 

Legelsösorban egy tényre hivom föl a 
t. olvasó figyelmet. Arra, t. i., hogy amig más 
műveltebb államokban az éld 'teremtette meg 
az iskolákat, addig nálunk Magyarországban 
megfordítva történne a-dolog: tni az: iskolával 
akarjuk az életei megteremteni. Hiuy egy 

értik, mert az iparra és kereskedelemre való 
előkészítést ugy mondják, hogy p!. "inasnak 
adlak', boltosnak adtam, stb. — Egy külön
ben elég intelligens ismerősöm pl. a 7 osztályú 
polgáriról való beszélgetésünk közben ézzél a 
kérdéssel fordult hozzám;-sHát-aztáivffliíy^n-
pályára képééit az a polgáriskolai 7-ik osz

tály?- Mikor mondtam, hogy az még egyik 
pályára se képesít, csak előkészít a gyakorlati 
pályákra, csak kibökkenlette azt, amit előre 
tudtam: -Nem er az seramit! Ki a; a bolond, 
aki hét eszteudei tanulás utín géplakatosnak 
vagy müasztalosnak megy?-

No hát kérem ez a mi jelleges fölfo
gásunk! A mauyar ember, különösen a haaai 
fajú nép gondolkodása! A mi népünk csak 
most kezd megérni arra, hogy euy önálló 
üzletembert becsüljön annyira, mint egy olyan 
alig-urat, aki nyomorult fiksz-fizetéssel, de 
• biztos- állásban robotolja végig az életét. 

Nem az iskola, hanem a társadalmi 
fölfogás a helytelen, amikor azt mondják: a 
polgáriból nem lehet az, ami a gimnáziumból! 
Persze.hogy nem, mert a polgári nem is akar 
arra előkészíteni, amire a gimnázium! 

Ez a fölfogás teremti meg nálunk azj-
kat a társadalmi eltolódásokat is, amik — 
sajnos — a polgári fiu-, különösen pedig a 
polg. leányiskolák révén ma megvan.A polgár
iskolákat végzett leány mar alsórendű mun
kának tartja a lőzést, a baromfitenyésztést, a 
kerti munkát, sőt tovább megyek : egyáltalán 
minden munkát! Azt képzeli, hogy az a 
.modern- nő, aki nem dolgozik ; hogy a 
műveltséggel csak a tétlenség, a dologtalanság 
tér össze; hogy a művelt úriasszony egyebet 
se tesz, csak az anlaknn nézeget ki, az utcán 
cifrálkodik, zongorázik, regényt olvas (vagy 
apróhirdetéseket!) és a sezlónnn heverész ! 
Az ilyen tölfogás teremti meg attán a legszebb 
Ujgiédiakat! Eszembe jut a pesti házmeste
rem leányainak az esete, akiknek az apjuk, 
anyjuk éjjel nappal dolgozott, egyik cipőt 
csinált, másik; harisnyát kötött gépen, hogy 
csak előkerítsék leányaikuak a cifra ruhát és 
fizessék a tandijat, a zongoraórákat, áz idegen 
nyelvekért járó dijakat, stb. Meg is lett az 
eredmény ! 

Tisztességes iparosemberek nem merték 
elvenni őket (hogy is merték volna, mikor 
azoknak francia regény és Chopinmuzsika 
kell,\iem pedig háztartás, gyermeknevelés !) 
tisztviselők, hivatalnokok meg már ismerik az 
ilyen zsanért, szóval: a n i hölgyeink nem 
találták meg (talán -nem is sokat keresték) a 
becsületes női hivatás betöltéséhez vivő utat, 
de megtalálták a másikat . . . Ilyen és ehhez 
hasonló sok-sok esetet tudnék csekély .tapasz
talataim közül itt elmondani, de nem akarom, 
hogy abba a téves .nézetbe riogassam a t. 
olvasót, hogy talán a női iskoláztatásnak 
ellensége volnék. Nemi! De csak arra kérem" 
azon mélyen tisztelt szülőket, akik fiaikat, 
különösen pedig leányaikat a polgáriskolába 
küldik, hogy egy pillanatig se gondoljak azt, 
hogy ez az iskolalypus hivatalokra akar ké
pesíteni ! A polgáriskolák célja ugyanis az, 
hogy megadjak a fiu- és leánytanulóknak azt 
a műveltséget, amire egy magát intelligensnek 
tartó magyar honpolgárnak, honleánynak 
okvetlen szüksége van; hogy hazánk lakós-

i'rielllllsé'gl)' pályákia ialó—előfce.*zit*sL I oógának lehetőleg minél nagyobb tömegéj_a 
gyakorlati életpályákra megnyerje : hogy minél 
több tiolgozni tudó és dolgozni akaró, művelt,^ 
önérzetes iparost, kere.-kedötés ezeknek meg
felelően finomlelkii, gondos és dolgos házi
asszonyt, gyermekei szerető és gyermeket 
okosan nevelni tudó családanyát készíteti 
elő a legszigorúbb iskolára: az Életre. A 
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Jk magyar if júsághoz! 

Üdvözöllek, nemzetem reménye, 
Ifjúság ! Tied a szép jövő — 
S te a hazát, drága nemzetünké 
Miénk vagy ! Ó légy felfelé t ' T Ű ! 

Ne kössön a por, tövis ne riasszon, 
Ne remisen meg földi akadály ; 
S bár ostromolva, vészben és viharban 
Te rettentheUen s csüggedellen állj !. 

Mert szived a nemzet szive. Jövődben 
ó lelkes, drága magyar ifjúság 
E népnek sorsa rejlik ' Érj gyümölcsösé 
Te fennmosolygó, biztató virág ! 

Higyj ! Istened, a nemzet édesatyja, 
Neked munkádhoz uj erőket ád. 
Hitedre épül jobb jövőnk reménye. 
Ki téged áld — megáldja a hazát. 

Remélj — reményünk záloga, ifjúság, . 
Ne ejtsen majd kétségbe a való 
Amely ifjú ábráudjaid lefosztja — 
Remélj, e szó mindent befoglaló. 

S szeresd a nemzet nyelvel, drága kincsét, 
Szeresd a célt, amely felé törel; 
Szeresd e szép hazát, e mindenünket. 
Amely, ó ifjúság, benned remél ! 

S e bárom szent erénynek fényessége 
Majd átvezet a pusztasagokon 
S lelked legyőzi a nagy éj hydráit. 
Lelked, mely minden ueiuessel rokon. 

Légy üdvöz újra hát, nemzet reménye, 
Hazám virága, magyar ifjúság ! 
0 lesz gyümölcs a nemzet ősi Iáján 
Ha ilyen ékes rajta a virág ! 

Várady Antal. 

H Í R E K . 
A i igen tisztelt szülőknek! 

A czelldötnölki községi polgári fiú
iskola I. osztályába a beírások a -város
háza tanácskozó termében szeptember 
hó 16. és 16. napján lesznek, délelőtt 
9—12-ig, délután 2—4-ig, 17-én lesz 
az iskola megnyitása istentisztelettel, 
18-án megkezdődnek az előadások. 

A polgári iskola I. osztályába csak 
oly tanuló vehető fel, aki 9 évét már 
betöltötte és a IV. elemi osztály sikeres 
elvégzését iskolai bizonyítvánnyal iga
zolni tudja. A beírásnál minden tanuló 
születési és Üfraoltási bizonyítványt is 
tartozik bemutatni. 

— —Ar-tSBdij-40 korona, ezt két rész-
• Jetben-^ is l e l ^ t Dzettrir- cgyila felét a 

beírás alkalmával, a másikat február 
hó elején. A beírás dija 5 K 30 fillér. 

Czelldömölk, 1913. augusztus 28. 

_ _ _ _ _ Hollós! Rnpert sk., -
apáj, iskolaszéki elnök. 

Egyházkerületi közgyűlés Kőszegen. I 
, Mult szerdán deielőtt az egvhazkerületi evan- ' 

geliumi. egyesület tartutla közgyűlését, ame
lyen számosan vettek részt az egész egyház-

: kérőiéiből: Madár Mátyás felpeci lelkész 
• imádsága utáu Gyurátz Ferenc püspök 
í maga.sszárnyalásu elnöki megnyitóban a tár-
' sadalmi alakulásokról szók.tt. A tartalmas 

m-an ;í-.:ie.si»,i után Berzsenyi Jenő dr. egy-
| hazkerületi felügyelő emelkedett szólásra s 
< iodiw^amozta, hogy (iyuralz Ferenc püspök 
] beszéde a jegyzőkönyvben megörökíttessék. 
I Kapi Béla a soproni származású országos 

hirü Körmendi lelkész, az egyesület jegyzője 
terjesztette elő ezután az egyházmegyei lel
készegyesületek működését felölelő terjedel
mes jelentését. Varga Gyula kemenesaljai 
esperes a belmisszioi ügyekről terjesztette elő 
jelentését, Scholtz Ödön soproni felső egyház
megyei esperes a vasárnapi iskoláról, Mester-
házy László pápai masodlelkész pedig a 
cserkészetről tartott tanulságos felolvasást. A 
gyűlést Gyurátz Ferenc püspök imádsága 
zárta be. Az egyházkerületi tanítóegyesület 
szinten tegnap délelőtt ült össze tanácskozásra 
a féltőbb ieányiskola nagytermében. A gyűlést 
Sass István surdi Unité, egyesületi elnök 
nyitotta meg tartalmas beizéddel, melynek 
végeztével előterjesztette évi jelentését. Ta
nácskozás közben megjelent a tanitók köré- | 
ben Gyuráu Ferenc püapök, akit a-tanítók | 

Műkedvelői előadás. Ma egyhete meg
ismételték a Kemenesmagasiak a már elő
adott .János vitézt«. Az első előadást már 
mult számunkban ismertettük, de a második 
sem marad mögöite sem anyagi, sem erkölcsi 
tekintetben. Az éfcyes szerepekhez igazán 
pompásan sikerült megválasztani az egye* 
szereplöket. Különösen ki kell emelni ismét 
Szabó Erzsikét Iluska szerepében, ki megnyerő" 
kedves hangjával és precíz játékával a kö
zönség figyelmét teljesen lekötötte. A Kukorica 
Jancsi szerepében Pdlffy Mihály, gyönyörű 
tenor hangjával és ügyes játékával; a Bagó 
trombitás szerepében Smidéliusz Sándor, 
behízelgő baritonjával és szintén ügyes, dis-
kret játékával, elárulták, hogy — mint egy 
jelenvolt fővárosi vendég is megjegyezte — 
nem egy eldugott faluba valók, hanem fővá
rosi előkelő színpadra. Báyer Géza (a francia 
király) ez alkalommal még jobban tudta 
érvényesíteni szellemi szikráit, ami azután 
igen sokszor váltott ki a közönség soraiból 
hatalmas tapsokat. Eredeti, közvetlen játékával 
különösen kitűnt Bálint Juliska a gonosz 
mostoha szerepében. De lehetetlen valamennyit 
felsorolni ; az összes szereülők igazán meste
rien, bámulatos ügyesseggel állották meg 
helyüket.Jelmezeik is igazán eredetiek voltak. 
A rendezés nehéz munkaját Szakái Lászlú és 
Magassy Antal oly szakértelemmel, ügyesség

lelkes örömmel üdvözöltek. A püspök itt a I es minden legkisebb r»szletre, dologra 
lelkészek és tanitók összetartó érzéséről és I kiterjedő figyelemmel végezték, hogy becsüle-
megértő lelkületéről tart i t t szép beszédet. ) 
Délben bankett volt, amelyen Gyurátz Ferenc i 
püspök a királyra, Sau István lanitoegyesületi 
elnök Gyurátz püspökre és Berzsenyi felügye
lőre ürített poharat. Felszólaltak még Ber
zsenyi Jenő dr., Breuer Jakab fertőmegg'yesi 
lelkész és még számosan. Délután 5 órakor 
előértekezlet volt a templomban, este fél 7 
órakor pedig gyáminlézeti ünnepség. 

Iskolai beiratások. A czelldötnölki 
r. kath. iskolákban az 1913—14. iskolai évre 
a beiratások szeptember hó 2. 3. napján 
délelőtt 8—11 óráig eszköltetnek. Az ünne
pélyes Veni Saccte . . . pedig szeptember 
6-an "(Szombat) reggel 8 órakor fog megtar
tatni. 

Egy öreg matróna halála Pénteken 
halt meg Czelldömölk legöregebb asszonya : 
Vörös N-né. Az öreg nő — magas kora 
dacára — télen nyáron, mindennap elment a 
templomba s legutób még kedden^is ott volt. 
1820. ér március havában született, igy 93 
éves elmúlt. Temetése nagy részvét mellett 
tegnap délután volt. 

Felvétel Vasvármegye iaternátnsi 
alapja által a megyei árvaháiba. Vasvár
megye internátusi alapjának választmánya 
augusztus 28-án teljesítette az általa Vasvár-
me.ye árvaházában féntartott kedvezményes 
helyekre a felvételeket Felvettek Vasvárme
gye községi és megyei tisztviselőinek gyerme-

LJtei_éav-árvái közüL.11 fin_és 18. l e á n y g j e t 
meket, kik az- -árvaházban az árvaházi gyer
mekekkel azonos bánásmód alá esnek és 
onnét látogatják a Szombathelyen levő kü
lönféle középiskolákat. 

LslkSSiavatáa. Ma, augusztus 31-én a 
körmendi ev. templomban több lelkészjelöltet 
avat föl Gyurátz Ferenc püspök. 

tere válnék bármely nagyvárosi színháznak 
is. Igazán megelégedhelik eszméjének fényes 
sikerén Szabó István lelkész, ki tulajdonkép
pen az egész akciónak megpenditője és lelkes 
támogatója volt. Egyszóval, Kemenesmagasi 
lelkes ifjúsága oly remek előadást produkált, 
hogy keresni kell helyet, hol őket fölülmúl
nák. — Meghívásra bárhova szívesen elmen
nek valamely célra, különösen jótékonycélra 
előadni a .János vitézt., hogy a meghívotta
kat gyönyörködtessék szép daljátékukban. A 
két ünnepélyen befolyt 842 korona 30 fillér, 
levonva a kiadá-t, a tiszta jövedelem körül
belül 400 K. Felüifizettek : Benkó Béla 18 K. 
Berzsenyi Dezső, Molnár Béla 10—10 K. 
K-ck Jakab és fia, Holzer és Kohn, Büchler 
Marcell, Domokos Ignác, Erdélyszky Emil, 
Guóth István, Horváth János, Brann testv., 
Mesterházy István, Mitzger Salamon, Spiel-
mann és Gross, Tompa Elek, Tooh József, 
üray Nándor utódai, Wiramer Lajos, Wolf 
Joel és fia 5—5 K. Horváth Antal, Szabó 
István 4—4 K. Sövény József 340 K, Kühár 
Sándor, Tompa László, Tompa Sándor, Reich 
Imre 3—3 K. Jáuossy Ádám 240 K. Árvay 
Mihályné. Deutsch Ferenc, Dmkgreve Nándor, 
Guóth Gábor, Horler János, Jánossy Lina, 
Kohn Adolf, Kovács Dénes, Reif Zsigmond, 
Smidéliusz József 2—2 K. Bisitzky Ödön, 
Böröndy József, Farkas Ignác, Fülöp Lajos, 
Huchthausen Frigyes, Károlyi István, Kiss 
Eálné, Pottyondy Pál, id. Salamon -József, 
Steier Kálmánné, Zsíray András 1—1 ~K~' 
Nagy János 80 fill. Magassy Lajos, Salamon 
János 50—50 fill. Erőss József, Erőss László, 
Piri Ferenc, Kiss Kálmán 40—40 fill. Köves 
Gizus, Mestery József 10—10 fiil. Fodor 
Istvánné 6 fillért. 
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Czelldömölk nagyközségének képviselő
testülete mult kedden gyűlést tartott, melyen 
Kuliszeky Ernő kir. tanfelügyelő is megjelent, 
aki biztosította a czelldOmülkieket arról, hogy 
ha most megnyitják a községi jellegű polgári 
fiúiskolát, azt a közoktatási miniszter a jövő 
év szeptemberében állami kezelé>be átveszi. 
Erre a képviselőtestület egyhaneu határozottal 
kimondotta, hogy a polg. fiúiskolát szept. l-jén 
megnyitja, sőt a községi iskolai gondnokság 
tagjait is megválasztotta, elnöknek llotlósy 
Rupert dömölki apátot: két tanári állásra 
pedig kiirta a pályázatot. Kz alkalomból dr-
Pletnits Ferenc elhunyt fia emlékére 2000 K 
alapítványt tett. 

Vármegyei pótadók kivetése 1913. 
é v r e . Az állami egyenesadók folyó évi kive
tése befejezést nyervén, elrendelte Vasvárme
gye alispánja az ezen adókon nyugvó vár
megyei pótadóknak szeptember hó végéig 
leendő kive'ését. Kivetendő lesz: 1. tisztinyugdij' 

, pótadóban - 1 ' / . % , 2. kultur pótadóban •/,»/„ 
3. vasúti pótadóban V,*/,, 4. laktanya pótadó
ban 3' / ,%, együtt 6"/.. A vármegye alispánja 
megengedte a községeknek, hogy ezen négy
féle pótadót ne külön külön, hanem egysége
sen, együtt 6%-kal vethessék k i ; elrendelte 
azonban,-hogy a lajstrom végén az egyik-egyik 
pótadónemre eső összeg külön feltünteltessék 
és hogy az együttesen beszedett pótadóknak 
a kir. adóhivatalhoz való beszállításánál a 
napizárlat után külön külön fel legyen tüntetve, 
hogy a befolyt pótadóbol egyik-egyik pótadó 
nemre mily összeg esik. Ehhez képest tehát 
jut °/0 ban kifejezve, az esetenként beszedett 
összegekből: 1. tii-ztinyugdij pótadóra 25%, 
2. kultur pótadóra 8-33»/0, 3. vasúti pótadóra 
8-33«/0. 4. laktanya pótadóra 5834%, együtt 
100'V A mult évi hátralékból befolyó pót
adók azonban pontosan azon alapok javára 
szedendók, szállitandók be, számolandók el 
amelynél hátralékban maradlak. Ott tehát, 
ahol sok a mult .évi hátralék, az egyesitett 
kezelés nem ajánlatos, mert a beszedett ösz-
szegek elszámolása nagy nehézséggel jár. 

Kőrál latorvosi állát szervezése a 
járatban. A földmivelésügyi minisztérium 
jóváhagyta Vasvármegyének a körállatorvosok 
tartása tárgyában alkotolt szabályrendeletét, 
amely szerint a járásban fekvő Jánosháza, 
Karakó, Nemeskeresztur, Keled, Boba, Egy-
házashetye, Kemenespálfa, Hosszúfalu, Duka, 
Kissomlyó, Borgáta, Nagyköcsk és Kiskö^sk 
egy korállatorvosi kört alkotnak. A községek
nek most f. évi október l - ig a székhely és a 
fizetés megállapítása tárgyában kell nyilat-
kozniok. 

A Germán - :"V 1 egy 25 éves egyénnek 
csak 665 koro...r.:-ja kerül minden ezer 
koronás biztosítás, ha mind a 20 é v e n á t is 
fizeti a dijakat 30 évesnek pedig 698 koro-
nájába. 

Tolva) Suhancok. Berta Kálmán és I 
Horváth József 16 éves hőgyészi suhancok ' 
belátogattak Czelldömölkre s a hetipiacon el
lopták Habar Jáüosné tárcáját, melyben 26 
korona készpénz és egy köve arany gyürü 
volt. A csendőrség a korán rossz útra tért 
suhancokat följeleutette a kir. járásbíróságnál. 

A magyar bnza sikertartalma. Köz
tudomású dolog, hogy a liszt jósadra, s az 
abból készült tészta minősegére elhatározd, 
befolyással van a buza sikértartalma. E te
kintetben a magyar búzák nagyon elsőran-
guak, s magas sikértartalmuk valóban párat
lanul áll. Utóbbi években azonban külföldi 
szakértők miudgyakrabbau bizonyítják, hogy 
búzának sikértartalma apadoban van, ami 
jórészt talajunk foszfor.-aviarialmanak csök
kenésére vezethető vissza. E küllöldi támadá
sokkal szemben szaktadósaink elég' sikeresen 
védekeznek ugyan, t Ivitázliatatlan tény azon
ban, hogy talajaink . foszforsav tartalmának 
apadásával búzánk minősége is romlik, min
denütt ott, ahol csak istálló trágyái-hasznal-
nak, abból is kelettenél kevesebbet. Ellenben 
rendkívül javul minőségileg is búzánk ha 
foszforsav tartalmú műtrágyát — szuperíosz-
fátot is alkalmaznak alá, amely tehát nem
csak mennyiségileg fokozza a termést igen 
jelentékenyen és hasznot hajtóan. hanem 
annak ugy hektoliter súlyát, mint a szem 
teltségét, tisztességét és acélosságát — tehát 
minőséget is feltűuöen javítja: 

Hol a jé bor ? Mult szerdán délben a 
helybeli Korona-vendéglőben ebédezett egy 
tábornok ; a délutáni , vonattal pedig mar 
Pápára utazott s ott egy ismert szállodába 
szállott be. Este, mikor vacsorájához bort kért 
(bár jót óhajtott és kiváot,) olyant adtak neki 
fel, mely szerinte élvezhetetlen. Másnap a 
kora hajnali vonattal >ordiuánc<-át átküldte 
Czelldömölkre Domokos Ignác Korona-ven
déglőshöz azzal a meghagyással, hogy tőle 
10 liter olyan bort .vigyen, mint amilyet 
előtte való napon nála ivott, de ugy, hogy 
már délre a bor Papán legyen! — Domokos 

! maga töltötte meg az üvegeket ugyanabból a 
| badacsonyi muskotályból, mint amilyent előtte 
I való napon a tábornok ivott. — Ilyenformán 
j " Pápán nem igen lehet jó borral dicsekedni, 

ha már egy ily előkelő katonatiszt is Czellbe 
küld borért! 

Szergényi levelezőnk értesít bennünket: 
Községünkben, eddig ismeretlen okból, mult 
vasárnap délután tüz keletkezett, amely aztán 
a község keleti oldalát majdnem egészen 
elpusztította. A sok házon kívül számos gaz
dának gabonatermését elpusztította. A kár 
körülbelül 100.000 K. A szerencsétlenségben 
még az a szereucse, hogy Szergényi Geiszt 
Jenő nagybirtokos a kárvallottaknak részben 
egészen ingyen, részben nagyon olcsón ad 
épületfát. ; Cíüü""1 

Uj gondnok. Említettük annak idején, 
hogy a szombathelyi uj köziiazgalási inter
nátus (benUkásra berendezett nevelőintézeti 
gondnoki állását pová-at utján fogják betöl
teni. Nnin hinné -cuki, hojy érré az állásra 
lt inyan és mily .-lökv-iö-e^-k. pályáztak! 
.Gondnoknak lenni kévés gonddal'— nem is 
l« het rosszul szituált pozíció I .\ muiinapok-
ban értesítette a b lüg.miiu-zler a vármegye 
toispáiijat, hoi'y a gondunk! állasra a járii-
suukbaii is jol iaiuerl ll.iiiiiy . i i / . - . - l tömöríti 
bérlőt nevezte ki, aki bérlelet majd valakinek 
átadja, hogy az uj eptliet átadásakor elfog
lalhatja gondnoki állását. 

S íén drágulás. Október hónapban a 
széufogyasztoknak nem lesz valami kellemes 
meglepetésben részük. Ugyanis a szénbányák 
és a szfiinagykere-kedók elhatározták, hogy 
október élééjétÖl a szén árát 15 százalékkal 
fölemelik. 

Hirdetéseket 

felvesz a 
kiadóhivatal 

Nzu/ 

gummisarkot S » 

Kiadó A Kossuth Ldjos-ntca ujon-
nan épült emeletes házában 

• (Dinkgreve-féle ház) egy szép, 

TÁGAS ÜZLET MELLÉKHELYISÉGGEL KIADÓ. 
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Pályázatiparszaktskolaiösztoadijakra. 
A soproni kerületi kereskedelmi és iparka-
nara pályazatot hirdet iparszakiskolai ösz
töndíjakra. Az " ttOntlijak enyenként 10" 
tlletre 20> koronái., i :_n»k és a haz.-i ipar-
szakiskolák , fej "ip irr-.o a«-, illetve iparmű
vészeti lakóiaknak az 1913—1914. tanévre 
beiratkozott azon jo elotn-lletelü. kifogástalan 
magaviseletű es sz»>ténysnrsii rendes tanulni 
számára rendé.vék. akik a kamara kerületé- : 
b>-n (tehát Mo'on. S ..prun, Vas vagy Zala 
varmegyében, esetleg Sopron sz. kir. tarosbanj 
bírnak Mletdséggel. A kér/éoyek legkésőbb 
1913. éri szeptember hn 12 lg benvujtandók. 
.4/. ösztöndnak oilaitelesénel WonyOen resze-
sO'nek azok a tanulok, akikel a kamara 
• 'lulmaiiyaikba-: mar eddig i- ö-ztöndijjal 

i i nógatott. 

A vasvari járásban a se r t i svéaz 
'gszünl,i/ert a/ Összes községeket lö oMottak ' 

• • zár-alul. : : i 

KEDVEZMÉNY 
LÁPUNK 

R Ó Z S I 
ftt EfiTÉB E I i B E S X t t É S E I 

s á t B é r dijat 

A mi bolti ara: 

2 korona. 

Hálanyilvánitás. 
Mindszon jo rokonaink

nak, i s m e r ő s e i n k n e k , baráta
inknak, akik elhunyt édes
anyánk özv. Szakács Istvánné 
sz Keessédy Mária temetésén 
megjelentek, avagy részvétüket 
nyilvánították es ezáltal fájdal
munkat enyhítették, fogadják 
köszönetünket. 

A gyászoló család. 

ELADÓ HÁZ. 
Czelldömölkön, a Dömőlki-

utcában egy ház, mely áll : 
5 lakásból és nagy szabad 
területből — házhelynek is 
alkalmas — azonnal, olcsón 
eladó. 

Pályázat. | 
A czelldömölki uj községi B 
polgári fini kólánál jf 

egy nyelvi és történeti, to- S 
vábbá egy mennyiségtani 

szakra képesített 

t a n í t ó i 
állásra pályázatot nyitok. 

Illetmény 2000 K fizetés 
és 480 K lakbér. Az egyik 
tanerő az igazgatói teendők
kel bizatik meg 200 korona 
díjazással. "Az állások csak az 
1913/14. iskolai évre szólnak 
és ideiglenes jellegűek. 

A pályázatok folyó évi 
szeptember hó 9-ig alulírott
hoz nyújtandók be. 

Czelldömölk, 1913'. évi 

augusztus lió 28-án. 

Hollósi Rupert 
apát, iskolaszéki elnök. 

Dunántúli Mész- is Téglagyárak ?. t. 
K ö z p o n t i i r o d á j a : S ü m e g - ( Z a l á m . ) 

— Teleion int. Sümeg 6. szám. = = = = = 

Levél és sürgönyeim: Mészgyárak, Sümeg (Zalám.)Gyártelepek: 
Sümeg, Szentgál, Ajka, Ugod és Városlödön. 

. Legjutányosabb beszerzési forrás a legkiválóbb minőségű oltatlan 
falmészben és mészhydrátban. 

Gyors és pontos szállítás bármely mennyiségben és bármely állo
másra. Kérjük saját érdekében szükségletének fedezése előtt ajanla

tunkat bekérni. Kartellen kívül. 

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 leenagyobb- gonddal, 

pontossáeira) végezek ugy. hogy a gyászoló családnak akár helyben, 
akár vidéken, miről sem kell gondoskodna? 

Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok és 
azokat a kegyelet megadásával végzem. Ravatalokat felállítok; mely 
célra pompás díszletek állanak rendelkezésemre. 1 

Vúroaúnk vidéke n.-é.-közönségének szíves jóindulatát kérve, 
vagy ok mély tisztelettel - ' 

Szalay Gyula asztalos, Czelldömölk, Ságl-ntca. 

B B 

B B B 

ica;«C£s 
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I vágott és cserépvirágok 

: mindenkor kaphatók: I 
K O S Z O R Ú K 

I alkalmi csokrok, a leg-

izlésesebben, olcsó ár

ban azonnal készülnek I 
B E R E C Z L A J O S 

kereskedelmi kertészetében 
C Z E L L D Ö M Ö L K Ö N . 

Tlráfixtol: Kossnth Lajos-atct. 
Kertészeli telep : Sigl-at. 

Z A K O T S I S T V Á N 
kelmefestészete és vegyészeti 

ruhatisztító intézete 

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

Vidéki megrendelések gyorsan 
és lelkiismeretesen eszküzöl-

. _ r _ tétnek. 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

elérhetetlen hatása szeplők eltávolítására 
és nélkülözhetetlen szer arc és bőrápo
lásra, mit számtalan elismerőlevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógytárakban, Drogéri
ákban, Illatszer és fodrászüzletekben 80 
fillérért kapható. Szintűn; páratlan hatású 
női kézápolásra a Bergmann »Jlanera« 
liliomkrémje, mely tubusokban 70 fillérért 

mindenütt kapható. 

Tisztaság — Egészség! 
Ha fájnak a lábai 

Ha fáj a dereka: 

Ha éjjel dózs- : : 

Ha egészséges: 

menjen gőzfürdőbe 

menjen gőzfürdőbe 

menjen gőzfürdőbe. 

menjen gőzfürdőbe, 
bogy ezt a kincset megóvja. 

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

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. ludo nására. hoey Czell

dömölkön a Gyárutcában (Kórházként mellett) saját telkünkön épült 
uj műhelyünkben 

mezőgazdasági gépjavító és kovács-műhelyt 
rendeztünk be. • 

Elvállaljuk gőzgépek, benzinmotorok, cséplőgépek, vetögépek, 
járgányok, szivattyúk, stb szakszerű javítását. 

Mindennemű kovácsmunkákat, lóvasalást a legpontosabban telje
sítünk. Szíves partfogást kérve. 

kiváló tisztelettel 

Varga Testvérek, gépészek. 

ELADÓ HÁZ. 
Czelldömölkön a Szent

márton-utcában egy újonnan 
épült lakóház, melyen 1 szoba, 
konyha és éléstár van, 745 
négyazögöl gyűmölcsöskerttel 
azonnal eladó. 

Bővebb értesítés kiadó
hivatalunkban nyerhető. 

E L A D Ó 

kertészet 
A Sági-ntcában levő 

kereskedelmi kertészetemet 

azonnal olcsón eladom 

Sulok István, kertész. 

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

Motorokhoz 
szükséges al

katrészeket rak
táron tartónk. 

Épületekhez 
vasredőnyöket, 
tolórácsokat, 
napvédóernyő-

ket készítünk. 

A jelenkor igényeinek megfelelő legújabb rendszerű gépekkel, 

különféle esztergapadok, amerikai gyorsfnrógép stb. 
-fe1aiere#^llamaaoro»v.-.^sagy>Tahásn , gépmfibelyUnfchen—mindenféle.. 

pari és gazdasági gépeket szakszerűen javituiik 

EX n u 

Takáts és Schmidt Czelldömölk, 
Sági-ntca 30. szám alatt. 
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E L A D Ó 

p o r t á l . 
Egy keveset használt 

üzlet i p o r t á l 
olcsón eladó 

Érdekiödök lapunk szer
kesztőségénél nyer 

&Jií nek bővebb felvilá-
" gosltist. 

Birtok-vétel. 
300—500 holdas birtok kész
pénzfizetés mellett kerestetik 
sü rgősen megvételre Vasvár
megyében . Eladni szándékozók 
kéretnek, hogy a birtok nagy
ságát, minőségét , á rá t és fek
vési helyét lapunk szerkesztő
ségével közöljek. 

a a a a H H 
a 
a a a 

Olcsó bor. 
Balatonmelléki 1912. évi 

termésű boraimat, ha azok
ból legalább 50 liter rendel

tetik, 70 filléres á rban eladom. 

Barmikor kapható . 

Domokos Ignác, szál lodás. 

B B 
U B B B 

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

Eladék saerkesztőségünk-

Iben jelentsék a mennyi
séget és árt. 

K E E E E E E E E E a E E E E E 

Szalóky Zsigmond 
kőfaragó 

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

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

Kataszteri földméréshez szüksé
ges köveket raktáron tartok. 

Epületmnnkát és mindennemű javításokat 
elfogadok és azokat jutányos áron készítem. 

GERMANIA 
Életbiztosító Részvénytársaság Stettinben. Alapítva 1857-ben. 

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

Biztosítási állomány 1912. év végén: Egy milliárd és 113 millió korona 
Biztosítéki alap 1912. év végén 480 millió korona. = Nyereménytartalék 40 millió korona" 

A Germánia a Némethirodaloni egyik legnagyobb életbiztosító t á r s a s á g a és 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 p l . egy 30 éves egyénnek 20 évre szóló 10000 
koronás életbiztosítása, feltéve, ha az illető ez időt eléri , csak 6222 koronába kerül. 

Egy csekély minimális potdij alkalmazásával kiterjed a biztosítás munkaképtelenségre is, mely 
esetben a dijak fizetése megszűnik és a biztosítás időtartamának ideje alatt a biztosított 10",,-os 
évi járadékot kap. Ezenkívül a társaság a biztosított összeget teljes egészében is kifizeti a haláleset 
után. vagy pedig a biztosítási időtartán) lejárata után. 

Egyéb előnyök : Elévtilhetlenség. Egyéves fennállás esetén a kötvény nem évülhet el. Egy 20 évi 
tartamra sz< ló biztosítás 5 eves fennállása eseten az egész biztosítási tartamra teljes összegéhen van ér-

• vény l i t r ,gtfl^ámadAatoüanság_A kötvény két éw—kmáüim mám piirlmj tagj óngtilkusBHg Treeteifee 
sem támadható meg. Világkötvény. A biztosított mindén külön pótfizetés nélkül kezdettől fogva tar
tózkodhat és utazhatik a^gész földön Kölcsön és visszavásárlás. Három évi fennállás esetén a legmaga
sabb kölcsönök es visszavásárlási összegek engedélyeztetnek. 

Részletes számítással és felvilágositással az é letkor es foglalkozás megjelölése után készséggel szolgál a 

GERMANIA életbizt. részv. társaság, Kemenesalja és vidékének képviselete. 

• .Xmti<..;i_yill:n.jer-rc berendezett könyvnyomdájában Czelldömólk. 


