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Megjelenik minden vasárnap reggel. 
Előfizetési á r a : Egész évre 8 korona, félévre 4 

korona, negyedévre 2 korona. 
Egyes szára ára darabonkent 20 fillér. 

K>!*lót izrrtetztS Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Dmkgreve Nándor könyvnyomdája Czelldömölkön. 
Ide inlézendők a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések, és mindennemű pemilletékek. 

Halottak napján. 
(ÜL. B.) A halottainkat, amikor 

dübörögve omlanak koporsóikra a ke
mény rögök, szivettépö bánattal siratjuk:. 
Könnyezünk ulánok hetekig, hónapokig 
Azután lassan lassan beheggednek a se
bek. Évenkint egyszer mégis elzarán
dokolunk a néma hantokhoz s köny-
nyeinktől harmatos virágokkal ékesítjük 
szeretteink sirdombját. Az őszi hervadás 
borongása üli meg ilyenkor á termé
szetei, és a lelkeket egyaránt AzjHmulás 
nyomasztó gondolata lebeg mindenüítT 

Ti, kik békén pihentek odalent, ne 
vegyétek zokon, hogy az esztendőnek 
csak egy napját szenteljük emléketeknek. 
Az élet küzdő — terén mindnyájunk
nak meg kell vivrj'a a kemény harcol, 
melyet a sors számunkra kijelölt. Nincs 
előle menekvés, mert aki él, annak 
küzdenie kell. De azért ne higyjétek, 
hogy az évnek csak egyetlen napján 
gondolunk szeretetlel reátok, mert gyak
ran látjuk arcotokat, gyakran érezzük 
jóságos kezetek érintését és magános 
órákon, nehéz pillanatokban sokszor 
száll hozzátok ingadozó lelkünk, hogy 

a kedves emlékezésből erőt, bátorságot, 
önbizalmat mentsen. Valami láthatatlan 
szál köt össze bennünket: élőket veletek, 
akik már a földi bolyongás határát 
átléptétek. És a halál gondolatát csak 
azért vi. eljiik üninegadással, mert tudiuk, 
hogy veletek fog egyesíteni. Ez a ludat 
kibékít azzal a szörnyű gondolattal, hogy 
minket is befogad egykor a hideg sír
gödör, az örök csend, a végtelen nyu
galom szűk tanyáia. TI vagytok az a 
kapocs, mely összeköt minket az enyé
szet rejtelmes birodalmával. És ha 
majdan itt kell hagynunk szeretteinket, 
tudjuk, hogy ama sötét hídon tul, mely 
az enyészetbe visz, ti vártok bennünket. 
Fekete vizek zuhogó árja fölött vezet 
ez a hi I ; aki rálépett, az többé vissza 
nem térhet, m»rt a vámot életével kell 
lerónia. És mindenkinek le kell róni a 
nagy vámot kivétel és különbség nélkül. 
A vámszedő egyforma vámot követel 
királytól ésr pórtól, '* gazdagtól f a "3Sé-
génytői, kicsitől és nagytői egyaránt. 
És oda adja mindegyik. Némelyik nagy
sokára és nehezen, a másik fiatalon 
és könnyedén, a harmadik önként 
kínálja oda, inert az élet keserves és 

göröngyös volt neki s a küzdelemben 
megrokkant teste óhajtja már a pihe
nést. Tul azon a hidon nincs többé 
tülekedés, küzdés, olt csak béke és 
csend honol. 

Jusson eszünkbe a mai napon, a 
sirok között bolyongva hogy hiába 
vágjuk ökleinkel egymás arcába, hasz
talan lipoijuk egymást és gyűjtjük ha
lomba a kincseket, mindnyájunkra rá
borul egyszer az örök béke, az örök 
csend. Gondoljunk a halálra ! Nem azért, 
bogy reménylvesztve elhagyjuk magun
kat, hanem csupán azért, hogy el 
bizakodjunk. Sem azért, hogy a^életet 
fel ne használjuk, de igenis azért ."'hogy 
el ne prédáljuk. 

Vándorok vagyunk mindannyian 
ezen a földön. Előbb-utóbb elkopunk. 
Egyiknek utja mesés tájakon, üdítő 
patakok mentén, hős ligeteken, gyü
mölcsös kerteken vezet keresztül, a 

hn^slimak~Wpir,'"szíSfás" vidéken. De a 
végső ponton összetalálkozunk. Jelen
téktelen fejfa vagy hatalmas márvány
emlék jelzi-e az utolsó pihenő helyet, 
egyre megy ? I Aki megtette kötelessé
gél, az nyugodtan hajthatja fejéi örök 
álomra. 

Egyedül a hegyen, 
.«* 

— Naplótöredék. — T 

Irta: Uívirey rerecc Harcéi. 
I I . 

— Most a múltba térek vitsza, mikor 
langy tava-zi szellők lejtettek at a lajon, mikor 
éltető napsugarak ébr*".tselték alvó nö
vényvilágot, mikor a hosszú tél után uira 
éledni kezdett az élet. 

- "Fakadlak n rüuyek, teltek 1 bimbók, a 
hóvirág, kökörcsin kinyitotta leher. lila kely
hét, a mandula-, szilva , cseresznyefákat t > 
rágfüzeres lomb diszit'tte s v: egviaki dioíak 
is meghozlak egyszeri porzos virágaikat. Friss 
volt minden és üde, mi is megtiataiodva si
ettünk ki a város fülledt ievecójü utcaiból a 
szabadba, levetettük sötét téii ruhánkat, hogy 
könnyű, világossal cseréljek fel. 

_ — M.'gmamuriTvav. atilt intiiea a tavasz 
fagy léBetertW^I,>f gfflidtitt *wfr* T.frra?rt~pt 
téli viiáijra. 

— Pedig eljött Emlékszik reá? . . . 
— Nehéz volt álmom azon a reggel s 

szomorú ébredésem. Fehér hópihék hulltak 
sürün, szakadatlan. Talán nem is igaz, talán 
még álmodom mindig Kitárom, nem, felsza
kítom az ablaktáblákat, hideg szél hajtja 
arcomba a havat. Hat mégis ! Ily kéeón, a 
tavaszi ébredés ünnepe utan ? 

— Sirni szerettem volna, (be jó. hogy 
nem tudok). Hogy vartara vágyódva decem
berben, hogy ne leityeu fekete a karácsony. 
S most. most . 

— K - i ideig feitem kimenni, c-ak a i 
ablaküvegen at néztem a .jrcsa képet 

— Üde. zöld rten, virágos fakón vas
tagon zúzmarás réteg. S_a_sejymee hópehely 
alatt víz és sár . . 

— Azután fagyok is jöttek, jégvirágok | 
nyíltak, jégcsapok csengték, zord szelek íujlak. I 
A kuiy szorítóra a gyerekek szánkázni jár
tak Néha kiviggyan: uzjanii Nap » eticdett ' 
a titX-hogy m»« jobban .ránehezedjék a. fik 
tehertől 'hajladozó ágai** . - ., 

— Mintha most látnám kellel* válni a 
pirarntsos '.ujakat, amint a lóidig borulva 
bókolnak . . . . • 

— Azután újra melegek jöttek; ujabb 
hél, mintha mi tem történt volna, ismét 
enyelgőn, -csalogatón csillant a napsugár. 
Annyi biztatás rejtőzött mosolyában, hogy 
újra bújni kezdtek a rügyek, fakadni a bim
bók, lombok, képződtek, virágok nyíltak, meg
érkeztek a kis madarak is: május végevei u; 
tavasz éledi. 

— Csak a diófák viselték magukon a 
pu-ztulas jegyét. Barna barka virágjuk beteg 
feketén fotiyadt le s lehullva, az enyészeté 
lett. Csupasz agai sokáig meredtek az égbe!, 
Cjeiievfcz leveleire Is oly sokáig váratott, 
c-ak későn, .mikor a rozsak mar illatoztak, 
kezdte meghozói sötét zöld leveleit. 

— Nem uidom, megert-e engem, meg
sejti-e miért mondtam -I mindezt s miért 
épen most ? 

— Eddig mi is Tél. mesevilágában 
éltünk. Mese világ,-alvó orsz.ig. ez a gyér-

A leojocb és » toglarttttH i 
• itt ' erői- • .-il » • / « ár-. 

Kaokáta •vaiauyaísitáí* íztetekbao. tfkur/i -topaksa tu i ( 
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A középiskola emberei 
a polgáriskola mellett.* 

Egy igen jelentéktelennek látszó 
adat az. amit elmondandó vagyok. Előt
tem azonban, aki látója-hallója voltam, 
valami biztató, jel, hogy a polgáriskolai 
státus energikus küzdelme a polgáris
kolának negyven esztendős szenvedő 
fája uj virágokat fakaszt. 

A budapesti VI. kerületi felsőerdő
sori elemi fiúiskola igazgatója : Hada 

.< József, a mull tanév végén, közvetlen 
a vizsgálatok előtt, szülői értekezletet 
tartott arról, hogy hova ad|ák az elemi 
iskolát végzett tanulókat, a gimnázi-
umba-e, reáliskolába-e, vagy a polgá
riba? A kérdés előadására Hada igaz
gató átvitt a szomszédos főgimnáziumba 
és főreáliskolába,~~amelynefc tanári kara 
készségesen küldött előadót Endrey Akos 
dr. tanár és Kemény Ferenc dr. igaz
gató személyében. Ezenkívül felkérte 
Székely Lajo.-t, a Német-utcai polgár-
iskoja igazgatóját, hogy a polgáriskola 
szempontjából tárgyalja a kérdést. 

A felsőerdösori elemi iskola, ml vara 
— mert a szabadban tartottukmel 
szülői értekezletet — zsúfolásig megtelt 
érdeklődő szüiökkel. És most jön az, 
amiért az értekezletnek nagyobb jelen
tőséget tula|donilok. A két középiskolai 
előadó az objektivitás (elfogulatlanság) 
magasságáról, teljes őszinteséggel fedez
ték fel (mert itt ez a kifejezés van 
helyén) a háromszáznál több szülő előtt 
az egészségesebb, a nagyrahivatott pol
gáriskolát. 

Endrey Ákos dr. a gimnáziumok 
felé tódulást az amerikai kivándorláa-

*) »A Polgáriskolai -Közlönye nagyon l eköte lez i 
kuHtaosen a gyermekes szülőket, midőn ilyen rend 
kivel fontos kérdéssel foglalkozik. Bár jutna k . z é i e 
minden exulónek ez m cikk. hisz tapasztalásból tndjuk, 
bogy mily nagy küzdelmet kellett a polg ir i skolának 
a megrogzöttséggel folytatnia es mindenki tudja, hogy 
meg ma is mily tájékozatlan a legtöbb szülő. 

hoz Lasonhtoita. Az amerikai kiván
dorlás. Uilaidonképeni oka — mondotta 
— a tengerentúlról jövő jó hirek az 
ottani boldogulás lehetőségéről. A kevés 
jó bír, ami harsogva jön el idáig, mindig 
túlsúlyban van, mert a kivándorlás sok 
ezer szerencsétlenjeiről híradás sincs. 
A gimnáziumok felöl is csak jó híreket 
hall a közönség, hogy útközben hány 
tanuló esik el, hány lesz hajótöröttje a 
gimnáziális láznak, azt nincs, aki szá
mon tartsa. A gimnáziumot a kultúra 
Kárpátiájának és óva inti a szülőket, 
hogy gondolják meg százszor is, mielőtt 
gyermekeik számára az utijegyet meg
váltják. Ugyanilyen megértéssel és fölül-
emelkedessel oktatta ki a szülőket Ke
mény igazgató, ki alapos érvekkel kár
hoztatta az érettségi bizonyítvány utján 
való loholást. Igazán könnyű feladata 
volt már Székely Lajos igazgatónak. A-
kél középiskolai előadó alaposan előké
szítette a hallgatóságot arra, hogy a 
polgáriskola előadója mondanivalóját 
különösebb figyelemmel hallgassák meg. 
Sem a felsőerdősoii elemi iskola igaz
gatója, sem a három első előadó elő
zetesen nem beszélgetett egymással a 
'árgyrói. ainit mondtak, a maguk fele
lősségére és a maguk belátása szerint 
mondták és mégis, micsoda gyönyörű
séges összhangban domborodott ki ezen 
az értekezleten a polgáriskola életreva
lósága, gyakorlati hivatottsága és hitelre 
talált Székely igazgató kijelentése, hogy 
a polgáriskola nem a középiskolából 
kiselejtezettek, a gyöngébb tehetségű 
tanulók iskolája, hanem a jövő gya
korlati kereskedelmét és iparát megte
remtő különcélu, másfajtáju iskola, 
amelynek épen a kitűnő eszű, de gya
korlati érzékű tanulókra van szüksége. 

__Dérj tanácsos, a főváros tan ügyé
nek ez a modern* vezetője ép mosta
nában publikálta a jövő programmját, 
amelyben benn van a polgáriskolának 
reformja is. Az ingyenes iskoláztatás
nak a polgári iskolára való kiterjesztése 

pedig elére meg nem állapithaté felvi
rágoztatáshoz kell, hogy vezesse a mi 
iskolánkat, ha már a lateioer pá lyáknak 
elrettentő nyomorúsága és a polgáris
kolai státusnak becsületes és SZÍVÓS 

kitartása a középiskola embereit, az 
agitáciőban, mellénk állítja, hogy a nagy 
köaönség színe előtt is hirdessék a pol
gáriskola életrevalóságát mai Prokrustes 
ágyában is. (Bihari Mór.) 

ÖzVegy é d e s anyja halálára. 
Koporsó ölében 

Hervadtán lekszik itt 
Az édes jó anya 

Elhagyva gyermekit 
Itt hagyja szülöttit, 

•- Szegény kis árvákat, 
Akiket gondozó 

Kezei tápláltak. 

Szegény kis gyermekek, 
Bus szemmel nézik őt, 

Reszketve emelik 
A gyászos szemfedőt. 

Oly nehéz elhinni, 
Hogy meghalt szülőjük. 

Oly nehéz elhinni, 
Hogy elvál őtőlük. 

Vigasztalódjatok 
Kis árva-gyermekek: 

Anyátok szelleme 
It t matad veletek I 

JÓSZÍVŰ emberek 
Jótékony kezei 

Arcotok könnyeit 
Le'Togjak törölni. 

Küldjetek hő imát 
Az egek Urához, 

Az édes jó anyát 
Fogadja magához. 

Majd ő az egekben 
Könyörög értetek, 

Hogy t i e világon 
Boldogan éljetek. 

meksereg birodalma. Téli világ ez, mely 
színes ugyan mint az ezeregyej szoba bizar 
pompája, s csodákkal teli, ahol minden nagy 
óriási. Ebben élünk, játszunk, hancúrozunk s 
észre csak. későn vesszük, hogy téli mese volt 
eddig eddigi éltünk s édes álom, amelyet 
később téli estéken a kandalló barátságos 
melege mellett oly szívesen álmodnak vissza. 

— Boldogok voltunk, mert mieink vol
tak az alompaloták, tündérkertek. Selymes fü 
hajolt lábúak alá a puha pázsiton, ezüst ta
vakban arany halak akadtak horgunkra : 
csodavilág volt ez de .-zük. mert a közeit 
szemhatáron rózsafelhők csókolták a színes 
rét szélét, amelyeken apró szemünk áthatolni 
nem volt képes. Mégha eddig is mentőnk, 
hirtelen magas hegyóriásuk meredtek ijesztőt', 
kopacon.a. magsába,'a,,»ima .széles utaTTía 
keskenyek, sziklásak, lettek. Mezitlen kiesi 
lábunk visszakaptuk s kergetőzve, csókolózva 
feledtük a magasok világát, bár a kíváncsiság, 
a szunnyadó vágy az ismeretlen titkok után 
mar kezdte háborgatni szivünket 

... > ! . ' - •> 

— Mikor terveket szőttünk az ismeretlen 
jövőről, meg mikor mint merész kalandok 
hősei tűntünk fel önmagunk előtt, akkor már 
a könnyű szendergés perceit éltük. S kiiütött 
a tavaszi nap. Ébredtünk. 

— Észrevétlen volt. Nyílott szemmel is 
szép volt minden. Harmatos a fü, illatos a 
levegő, dalos a völgy, mégsem oly színes, 
csak a hegy maradt meredek, kopár éa magas. 
A légvárak eltűntek, az előbb nagy dolgok 
törpékké változtak, csat a hegy a- régi. 

. — Ez áz élet; a nyittszemmel élt élet 
hegye. Ezen kell átkelni mindenkinek. Legtöb
ben tüzesen, vidáman indáinak, csak kevesen 
vinnak. akik mindjárt a hegy lábánál meg
állnak sirvá, kétségbeesve. 

, '. — Fürge lábakkal vissza sem tekintve 
sietnek eioee.a keskeny uton, tülekedve, z t i -
bongva. Csak kevesen vannak, akik nem jatt 
ösvényeken keresik ugyanazt a célt, akiket 
nem ejt meg az élet láza, időnkint meg-meg 
pihennek, kOrttltekiotnek sgyönyörködve szem
lélik a szélesülő látóhatárt ujabb és.ujabb 

bajaival ; ujjongva hajolnak la, s néha szik
lákra is kúsznak a ritka havasi gyopárért. 
Amazok lábéi alatt is nyílnak virágok de, 
satnyák, porossak, letaposottak. 

— Érti ugy-e a képet? s azt sem kell 
mondanom, hogy sokan dőlnek ki s roskadni 
emek Oesze a tolongásban, ki veszi észre* 
már vártak helyeikre . . . Hányan érik el 
céljukat? S ha elérik nem kell-e mondanunk 
már késő. Jaj, hogy hiába éltem I 

— Mert művészet a legnagyobb művé
szet élni tudni. Botlani oly könnyű. 

•— De sietek, mert hűvösebb már az 
'éjszaka, fájna' a vád, ha miattam, ostoba 
fecsegetem miatt érné valami betegség. Vagy 
talán amúgy is untatják bölcselkedő szavaim? 

, Mintha, álmából riasztották, volna-fel, 
szinte tarebnetleaűl, de kérőn szólt a lány. 

— Cseppet sem fázom, folytassa kérem, 
r — — ^ Inni I eltűnt aatífci elámít': mejeor-
szága. A tavasz lehellé te minket is ébreszt
get. It t a tarasz, aludni tovább nem lehet, 
nem.szabad. Nem maradhat a völgyben, meg 
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A mi aggodalmunk jogos. Legalább 
is eddig nincs szó rólunk Megcsinálják 
a modern középiskolát nélkülünk. Ele
intén az elavult nézetei hadseregében 
fognak az érdekeltek küzder" a négy 
alaó középiskola egységesitéee e'len, mi
kor azután látják, hogy a kor szelleme 
elsöpri a pókháló sáncokat. kilökik a 
polgáriskolai, mert tehernek nézik azt 
az óriási tömegű gyermektábort, mely 
a polgáriskolákban nevelkedik és akik
ből immáron szintén válhatnak diplomás 
emberek is. 

I reform földolgozáaát azzal adta 
át a miniszter a közoktatásügyi tanács
nak, hogy a gimnázium és reáliskola 
tantat ve is átvizsgáltassék. 

Mi magunk pedig nem törődünk a 
dologgal. Miért? Nem értem. Nam mer
jük gondolni, hogy a polgát iskola — 
középiskola? Nem merjük megmondani ? 
Vagy csak lusták vagyunk szólni? 

Oss/.es bajunk forrása abban gyö
kerezik, hogy tantét vünket, szellemün
ket a társadalmi balvélemény mélyen 
alant képzeli, sőt tudja a másik két 
középiskola nívója alatt, összes sérelmünk 
•bbül indul ki. Ezért mellőztek most a 
nyugdijrendezés alkalmával, ezért nem 
akarják tanárképzésünket megjavítani. 

Most alkalmunk volna elfoglalni azt 
a helyet, amely minket megvet Ne 
rasteljünk hát foglalkozni ezzel a ker- j 
déssel és indítsuk meg a mozgalmat 
most, araikor oly közel vágyunk végcé
lunkból, hogy egy k;s erőfeszítéssel 
lerombolhatjuk as akadályokat, melyek 
iskolánk boldogulásához vezetnek. 

Indítványunk két részre oszlik. ~ 
1. Üdvözölje a kör a minisztert 

azért a korszakalkotó reform-tervéért, 
mellyel a középiskolák alsó négy osztá
lyának egységesítését akarja elérni. Kéri, 
hogy a polgáriskola tanterve dolgoztas
sák át a refoi.n középiskola szellemében 
ngy, hogy az egyesitett három közép
iskola alsó négy osztályának tanterve 
betüról-betüre megegyezzék. 

Emeljen az egyes;tett négy közép
iskola fölé direkt az életre nevelő isko

lákat három évfolyammal. Teremts* meg 
igazán a hétosztátyn polgáriskolai, ne 
játékszerül, hanem komoly eszközéül a 
magyar iparnak, gazdaságnak. Kérjük jó
indulatát törekvéseink iránt, melyek a* 
élet jagyéban fogantak és amelyek a 
haza tol virágoz tatását célozzák. 

2. Kérjük a központot, kisérje ú-
gyeleramel az ügy folyásit. A reform 
kérdés leülünk alapföltétel*. Tagyen felre 
most minden mást. Teljes erejével vesse 
magát erre az ügyre, mert ha most el 
nem érjük célunkat, akkor talán soha. 
Ha kell, bivjou kongresszust ösaze. Pon
tosabb tárgy nam volt ennél már evtize-

I dek óta és félő, hogy es a tárgy nem 
[ kerül szőnyegre soha. 
I Indítványom tételénéi nem bocsáj: 

kozom részletekbe. Hogy igazam van, 
! tudja mindenki. Érzi is szive mélyén, 
I csak nem meri kimondani. Feszítsük 
| meg idegeinket, vessük le szivünkről a 
i ránehezedő lidércnyomást a mondjuk 
| nyugodt ferttaasaggal, mi is középiskola 
' vagyunk, mi régen eleire nevelünk, — 
j ott a helyünk azon a csapáson, sem 
I előbb, de nem is hátrább, ahol a más 
| középiskoláké. 

Kérem a kórt, fogadja indítványun
kat jóindulattal. Tegye magiévi es kö
vessen el mindent, hogy annak érvényt 
is szerezzen. 

Egy segédjegyzö szerencséi*. Kejcaa 
LászlO kornádi segédjegyzö az osztalysorsjalek 
VI . osztályán 8222Q.saáma ' / , sorsjegyével a 
6C0.0C3 koronának részei nyerői mer, 
ami f. illetékek levonása alán 120.00 ko
rona. Kg:- budapesti banküzlet két hivatalnoka 
vitte el a szép nyereségét Nagyvaradrot au
tomobilon. A küldöttek magkerdezték a seréjd-
jegyitt. hogy-micsoda tervei vannak a jüvőro 
vonatkozóan. — .Semmi mondotta Kajcaa 
László, — sz én életemen nem változtat a 
dolog semmit. Megmaradok az állásomban, 
mert nagyon szeretem a hivatásomat. Eddig 
is aag voltam elégedve sorsommai ezután is 
maatcisaeh A pee* nana változtat ra j tán sem
mit, lagfűlebb, hogy többet engedhetünk ineg 
magunknak a jövőben . . .« Hogy ki a másik 
három nyerő, arról egyelőre nem szol a krimiké 

Szemle. 
Hírül adtuk már, hogy az Orszá

gos Polgári Iskolai Tanir-Egy*3ület 
Sopron—Vasvármegyei Köre okt 25-én 
Szombathelyen közgyűlést tartott, melyen 
összesen 6fi tanár, —köztük a osel'dö-
mölkiek és sárváriak is, — vett réazt. Az 
előadók között szerepelt Joneszku Jenő 
sárvári tanár, aki „az idegen nyelvek 
tanítása nálunk -és a külföldön" cím 
alatt figyelemmel hallgatott, érdekes ta
nítási módszerről értekezett. — Fábián 
Gyula előadása a középiskolák reform
járól értekezett, melynek kapcsán két 
indítványt, terjesztett elő és azokat a 
közgyűlés egyhangúlag el is fogadta. 

A középiskolák reformja .küszöbön 
áll és az iránta való érdeklődés az egész 
társadalomban magnyilvánult. Épen ez 
okból Fábián sárvári tanár előadását 
alább közöljük. 

A kultuszmir'szter programmjában 
jelezte, hogy a középiskolákat reformálni 
akarja. Szavaiból világosan kitűnik, hogy 
a középiskolák ál só négy osztályának az 
egységes tantervét betüról-betüre a pol
gáriskola szellemében képzeli megoldani. 
Természet** is. A mi iskolánk az, mely 
alkalmazkodni akar az élethez, a mi 
iskolánk mutat a legtöbb élatrevalósá 
got, szelleme tehát ellenállhatatlanul 
szuggerálja azt a főt, amely a modern 
iskola megalkotásán fárad. 

Már látszik nagy körvonalakban az 
e»„ séf esitett középiskolák alsó négy 
osztálya. A mi iskolánk lesz belől*, a 
miénk, a polgár iskolának helyesen neve
zett intézmény. 

Mi lesz hát a polgári iako'inkból. 
A nr ónkból? 

Ez a kérdés bántotta a sáivári 
tantestületet és megbízott engem, hogy 
vessem fal itt is eat a kérdést 

Benne leszünk-e mi is s modern 
középiskolában, vagy még a mainál is 
szerencsét lenebb tantervet kapunk és 
len iskolánkból most m á r igazán olyan 
kloaka, aaely • középiskolákból kilökött 
selejtes elemek levezetésére szolga1. 

kell indulnia r-. uton fel a hegyre. Mindig 
előre, a ragyogó felhőt csókoló csúcs felé: 
öntől Agg hogyan. Lázasan törtéére, pihenés 
nélkül, amerre a többiek is mennek, vagy 
meg-meg pihenve, jaratlau ösvényeken. Egye
dül, vagy elfogadva valakinek segítő kezet, 
öntél fagg. 

— ÉQ rág választottam. Én iszonyodom 
a zsibvásári, zajtól, én megvetem azok köz
napi (ormaeágaii, én küJőu megyek, mess** 
azoktól, p«dig taiáo meredekebb-az uts mély
séges mérhetteo saafcwiékok teszik veszélyessé 

— A hegy lábánál vagyunk. Választa
nunk csak most letet - • - — . • 

— Megyüuk a cél Wft - . . - Megyünk 
vissza a Tétbe . . . 

— A napsugár hív. Itt a tavasz, a kora. 
tuasr.. Tai.n ngy gondolja kora ínég.. Balon-. 
dos aa áprilisi napsugár a csalfa, hátak*, t 

S én azt mondom: csak a diófáiéi* 
kek féljenek. Mert az előítéletek (agya csak 
őket fosztja meg viráguktól, csak ők halinak 
el az uton s meddőn, illat, virág, gyümölcs 

nélkül, üresen télnek viasza a Télbe . . . S 
oly sokan vannak a d i ó j a l e i k a k . . . . 

Hevesen, indulatosan szakította mag itt, 
a leány. 

— Elég ! . . . Mindenre kérem, n* foly
tassa; iagalabb regi hitem foszlányait hagyja 
meg, hogy legyes mivel takarnom didergő 
tagjaimat s felszárítanom bánatkönnyeimet. 

Azután szomorúan, kérdve mondta ki
ás elutasító szavakat: . 

— Ah, legyen a régi, lelkemet szeresse, 
testvérét lássa bennem • maradjunk továbbra 
is együtt 

— • Megkíséreltem. Kétségbeesett harcot 
vívtam Önmagammal: Titkoltam'nyugtalansá
gomat, csitítgattam lázongó vérem, de mint 
tOzháoyó hegyből >c izzó láva, hirtelen tom
boló erővel törtek ki keblemből a lenyűgö
zött vagyak. Tavasz jött, napsugár hívott 

— Akarja, legyek a régi, csendes, ál-
madozó maradjak tovább is, mint testvérkéje 
közelében. 

— Nam, nem, képtelen vagyok. Fogja 

fel a dagadó, duzzadó árt, átszakítja a töltést, 
szétrombolja a zsilipet Lehetetlent kivan. 

'— Mégis, amennyire rajtam áll, aa óha
jának ia eleget szeretnék tenni (bár, érzerr, 
sohasem sikerül) a régi Isszák s ezért bárhogy 
is fájjon, búcsúzom; búcsúzom, tehet, való 
sziuü: örökre. Elmegyek messze s távolma
radók mindaddig, mig a bensőm emésztő, 
lobogó tüze lohadni nem fog. Elmegyek, mert 
kOld, bár marautal is ajka, elmegyek, hogy 
vissza se térjek, hogy vissza se nézzek soha. 
S majd ha kiáltom a nabó-t s visszhangozza 
a hegy, tudom nem hallja meg soha . . . 

— Soha . . . soha — ismételte csen
desen a "lány. 3 kétségbeesett csalódva mor
molta: nem szent, nem szeret, 

Hallotta a fiu a szókat, bántotta as 
igazságtalan vád, ds nem felelt Felt a sza
vaktól. A nagy pülaaatok eUsoségét akios'uy 
beszédnek. 

Szótlanul kéltek fel s indultak meg az 
uton. A verandánál elváltak remegve, erőlte
tett hidegen, reszkető kézfogással. 
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Krónika. 
Abból az alkalomból, bog; a parlamenti 

őiség egyik Őrmestere április hónapban az 
őrség kötelékéből kilépett, a Pesti Hirlap-ban 
• Romlik a parlamenti őrség, cimen egy cikk 
jelent meg, mely éles támadást intézett az 
őrség tagjai ellen, akik azt sértőnek talállak 
és kérésükre a honvédelmi miniszter fölha
talmazta a budapesti királyi ügyészséget, hogy 
a cikk szerzője ellen sajtópOrt indítson. Az 
inkriminált közleményért a felelősséget Abonyi 
Árpád ismert író és hírlapíró vállalta el, akit 
az esküdtszék a mult héten nem vétkesnek 
nyilvánított, tehát a verdikt (eikudtsieki döntés 
alapjac a bíróság fölmentő ítéletet hozott. Az 
ilyen sajtópOrök nem valami érdekesek, sőt 
mivel — lehet mondani — köznapiak, a kö-
zSnség alig veszi azokat figyelembe, kivéve 
ha szenzációkkal vannak a felek, a vádlott, a 
vádló éa védők beszédei, illetőleg vallomásai 
megspékelve. Hogy mi mégis megemléke
zünk erről a mindennapias sajtóperről, annak 
oka, hogy Vary Albert dr. királyi ügyész 
vádbeszédéiiek erkölcsi tartalma, súlya és 
ereje kapta meg szivünket. Az ember becsü
letéről beszélt a királyi ügyész, amely — 
agymond — egyetlen érték, . mely velünk 
születik i fOnmarad utánunk akkor is, mikor 
már nem éllnk. A szép megkapó és megra
gadó beszédből közöljük a következőket : 

Hogy abban az Örök hercban, melyet 
az emberiség egymással a haladásért folytat, 
agymond a királyi ügyész, a küzdőfelek me
lyikének van igaza, nem könnyű eldönteni. 
Igazság volt még nemrégen, mi ma már 
igazságtalanság és az emberiség élete nem 
egyéb, mint szüntelen, lázas rohanás az előtte 
lidércfényként fölcsillanó egymással teljesen 
ellentétei ujabb éa. ujabb ideátok alán. Ebben 
a küzdelemben jogosan senki sem hirdetheti 
magáról, hogy megtalálta éa igy kizárólagos 
birtokában van az abizolut csalhatatlan és az 
emberiség boldogi tására egyedül alkalmas 
igazságnak. Azt a kérdést, hogy az eszme, 
melyirt harcolt, valóban az emberiség igaz
sága volt-e csakugyan az emberi haladást 
szolgálta-e, csak az utókor hivatott végérvé
nyesen eldönteni • 

— Isten megáldja Ilmi. Csak egyet ké
rek: töröl;e ki emlékéből képem csendesen, 
észrerétien. Legyen boldog, szerencsés . . . 
Jó éjszakát! . . . 

— Felejtsem ! ? Igazáa mondja I ? . . . 
Soha! Jó ijszakát örökre . . . Dgy-e nem 
gondolja agy, ahogy mondta? 

— Kimondtam: soha. S a férfiúhoz a 
tett illik, nem a tecsegés. Kimondtam, ön 
akarja igy (tán akaratlan bár.) Soha, soha. 
Legyen boldog Jó éjt . . . örökre. 

S megindult keminy, határozett léptek
kel. Már a kiskert alacsony rácsoskapaját is 
* " ' " * ' , . ' - ' : . C _ 

A leány meg kimerülve, erőtlen rogyott 
a nádfonatú karosszékbe s fojtott kétségbe
esett sikoltás hagyta el ajkát: Ali . . . Ali. 
A kapuig tiallizott. Ajtaját ép akkor nyitotta 
k i a férfi . . . t -

S halkan becsukta maga után 
(Vige kőv.) 

De ha ekként nem is tsdjuk kétségte
lenül eldönteni, hogy e küzdelemben hol az 
igazság, azt azonban abizolut biztossággal 
megállapíthatjuk, hogy ez a harc csak addig: 
jogos és tiszteletreméltó, mig a küzdőfelek 
megbecsülik egymásban az embert Mert a 
küzdelem hevében, bármennyire eltávolodnak 
is egymástól az emberek, aki az emberhez 
mégis csak legközelebb áll : az maga az em
ber. S az emberi boldogulásért vívott harcban 
magát nz embert támadni s üldOzui: ellenke
zik e küzdelem céljával. Aki velünk szemben 
áll, azt ellenfelünknek s nem ellenségünknek 
kell tekintenünk. FOI kell tételeznünk róla, 
hogy az ő meggyőződése neki éppen olyan 
tiszta, önzetlen és szent, mint nekünk a 
mi;nk s be kell látnunk, hogy a meggyőződés 
tisztasága s csalhatatlansága nem a mi kizá
r ó l a g o s szabadalmunk. Azért, mert valaki más 
véleményen van, nincs jogunk meggyőződése 
jóhiszeműségét kétségbevonni s rá a gyanú
sítás és rágalom mérgezett nyilaival lövöl
dözni A haladásért vívott küzdelem cilja nem 
lehet embervadászat s az erkölcsi halottak 
mesterséges gyártása nem szolgálhatja sem
miféle magasztos eszme diadalát . . . 

Erkölcsi javaink legirtékessebbike a 
becsület. Rendelkezhetünk az anyagi javak 
mig oly mennyiségével is, üres szemfényvesz
tés az csupán mely csak arra való, hogy 
eltakarja az erkölcsi szegénységet, mint a 
sírhant fölötti viráglepel az alatta végbement 
enyészetet 

Egyetlen érték, mely velünk születik s 
fönmarad utánunk akkor is, mikor már nem 
elünk. Az, hogy embertársaink bennünket 
megbecsüljenek, nekünk az életit jelenti s aki 
becsületünkre tör, életünkre tör s erkölcsi 
halálunkat akarja. 

Halottak estéjén. 
Borult az ég, fátyol! Vont a temetőre, 
A sírok fölött őszi szellő enyeleg 
Mellettök meg azornoru arccal térdelve... 
Qyászruhás alakok imákat. rebegnek . . . 

Bánatos őzVcgy áll egy korhadt fejfánál, 
El-elnézi hosszan és aztán ráhajol: 
> Miért raboltad el őt, kegyetlen halál Is 
Súgja a keblében dúló fájdalomtól. 

Tovább, a másik sírnál térdel egy ara, 
Szeme könnyekkel telt, arca halvány, sápadt; 
Imát rebeg . . . Zokogásba fúl imája, 
A kit szeretett, porlad a halom alatt. 

fim ott érVa fiú dói egy friss halomra. 
SziVettipőn zokogva panasz k i i ajkán: 
— Ki mondja nekem ezentúl > Édes fiam !« 
És kinek mondom i n majd »Drága jó anyám It 

A nima sírok fölött keresztül-kasul 
jMosolygó arcú kis gyermekek futkosnak. 
Kergetőznek-Víg kacajjal, gondtalanul 
S alant örök álmot alusznak a holtak! 

Kinn járok-kelek ín is a temetőben. 
Kivilágított hantok kőzött szomorún, 
Bármerre nézek, mindenütt egy intelem 
hebeg, mindenre ez Van irVa: i Meghalunk í« 

*- — — K. B. 

H Í R E K . 

Tanitóválasztás. Erdélyi Zoltán keme-
neshőgyészi ev. unitot a nagyalásonyi gyüle
kezet egyhangúlag tanítójává választotta. 

Esküvő. Kosztolitz Mor helybeli üveg-
kereskedő holnap, vasárnap tartja esküvőjét 
Komáromban az izr. templomban Raáb Berta 
úrhölggyel. 

Köszönetnyilvánítás. A czelldömölki 
iparosifjuság szüreti mulatságának tiszta jö-
vödelmét 20 koronát, a helybeli polgári fiú
iskola szegény tanulóinak segélyezésére ado
mányozta. A megalakítandó egyesület alapja 
javára tett ezen nemesszivü ajándékért az 
iskolaszék neveben köszönetet mondok. Ke-
menesi József, polgári isk. igazgató, iskola
széki jegyző. 

Tanítói államsegélyek. A közoktatás
ügyi miniszter Keminy József czelldömölki 
izr. és Kemény Simon jánosházai izr. tanítók 
fizetését 2000 koronára egészítette ki, mig 
Németh András jánosházai rém. kath. tanító 
fizetését 1400 koronára. 

Tandíjmentes helyek betöltésére fel
hívás. A Magyar Tanügyi Intézet az általa ve 
zetett,miniszterileg engedélyezett Kereskedelmi 
Szaktanfolyamra 40 tandíjmentes férfi- és 
nőjelentkez'őt vesz fel, a kik közül 20 növen
dék a nappali, 20 pedig az esti kurzusra jár
hat be. — Felvesz a tanfolyamra 40 féltan
díjmenteset is. A tanfolyam célja, hogy azok, 
kisnek nem állott módjukban, hogy felsőke
reskedelmi-iskolát végezzenek, a kereskedelmi 
életben legszükségesebb ismeretekre kiképez
tessenek, hogy tudásuk alapján megfelelő iro
dai alkalmaztatáshoz juthassanak. Főbb tan
tárgyak: Könyvvitel, magyar-német kereske
delmi-levelezés, irodai-munkalatok, számtan, 
gyorsírás, gépírás, helyesírás és szépírás. Fo
lyamodványok a Magyar Tanügyi Intézethez 
VII. , Rákóczi ut 60 mielőbb beküldendők. 
Kérvényekhez a születési, utolsó iskolai és 
szegénységi bizonyítvány csatolandó. A taní
tás f. é. november hó 15-én kezdődik s Ot 
hónapon át tart A szerzett tudásról minisz
teri biztos jelenlétében történő vizsgála

ton tesznek tanúságot, melyről bizonyítványt 
kapnak. 

Meghalt a gyermeke után. Horváth 
Sándorné kemenesszentpéteri asszonynak egy 
héttel ezelőtt vörhenyben meghalt 6 éves kis 
gyermeke. Az anya ezt annyira szírére vatta, 
hogy azóta mitsem evett, minek következté
ben meghalt 

Az őszi országos Vásár szerdán zaj
lott le Czelldömölkön, mely a kedvező idő 
mellett jóforgalma volt 

Családi béke i s nyugalom ott honol, 
hol nincs gyermekbetegség. A gyermekbeteg
séget megelőzni minden anya kötelessége is 
gondja. E célt ugy érik ei a legjobban, ha a 
gyermeket az elválasztás idejétől kezdve 
Phosphatine Faliéres-el táplálják. Ennek kö
vetkeztében a gyermek megerősödik, hasa 
megkeményedik i s a fogzason könnyedén esik 
tol. Egy nagy doboz elegendő 3 hitre, ára 3 
korona 80 fillér. Főraktár: Zoltán Béla gyógy
szertára Budapest, V. Szabadság-tér. 

Függetlenségi kisgazdapárt Kssünk-
ágaban sincs lapunkban politizálni,. de egyik 
fövárosr naprhrrmak--^^^ meg -•. - -
kell említenünk. Azt híreszteli ugyanis, hogy 
>a kormány annyira kiszül a választásokra, 
hogy nemcsak a maga kerületeit akarja biz
tosítani, hanem megtett minden előkészületet, 
hogy müeUetuiket gyártson magának azokban 
a kerületekben, ahol semmi kilátása nincs-. 
• Függetlenségi kisgazdapárt — ez a cime a 
műellenzéknek, programmja körülbelül agyán-
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az. m> u t 1 1 kisgazda-pirté, melynek három 
tagj» vaiv ma 19 a» parlamentben. Különösen 
a Dunántúlon számit rá a kormány. Sop-
rouategyének csaknem minden ellenzéki ke
rületében szervezik már a kormány segítsé
gével a függetlenségi kisgazdapártot, dolgozik 
már a kormány a győrutegyei záoiolyi kerü
letben, próbálkoznak a gazdák megnyerésével 
Vasmegyében a czelli és a sarcát i kerlllet-
és dolgoznak Somogy és- Zsiavármegyék va
lamennyi ellenzéki kerületében.* — Regisz-
tráltuK ezt a hírt anélkül, hogy annak fon
tosságot tulajdonítanánk. 

Észjárás. Csikmegyébeu lOrtént. Hogy 
mikor? Azt Clio elfelejtette megörökíteni; 
kü'önben ez mellékes, a fö a tény. A tény 
pedig az, hogy az eset — valóban megesett. 
Nevezetesen egy székely atyafit címzett levél
lel Csikmadarasra küldtek. A góbé el is meni, 
d» — Csikverebesre. Amidőn átadta a levelet 
egy hassonnevü uri embernek, az megnézvén 
a ciniet visszaadta neki azzal a figyelmezte- j 
Kissel, hogy rossz helyen kopogtatott 

— Rossz helyen-e ? — kérdezte kérdő
jellé változva a székely. 

— Bizony barátom, magának Csikma
darasra kellelt volna menni*, nem pedig 
Verebesre ! — válaszolt mosolyogva az ur. 

— Madarasra? — Hát a veréb nem 
madár ?' szolt kérdőleg a gobé s midőn látta; 
hagy nevetik, nagy hümmögve; tarkóját va
karva indult kifelé. 

Időjárás. A meteorológusok a múltkor 
előre jelezték, hogy okt. 22 dilre időváltozást 
hoz. Nálunk azon a napon ködös, hűvös idő 
volt, de annál krimiuátisabb tél állott bt 
Észak-Amerikában, Szan-Franciskó vidékén 
földrengés rémitette meg a lakosokat, Francia
ország egyes helyein borzasztó viharok dúllak, 
Brüsszelben pedig olyan orkán dühöngött, 
amely fákat csavart ki lOvestSt, kéményeket 
döntött le, háztetőket sodort el, csűröket 

ntött-romba; telefont és- telefondrótokat 
szakított el. — Nálunk pompái őszi napok
nak Örülünk. -

A magánúton való tanulás, illetőleg 
tanítás kérdésével nemcsak • nálunk, hanem a 
kOIIOId összes illetékes szakkörei foglalkoznak, 
mert nem tagadható, hogy annak rendezése 
különféle okokból nagyon szükséges. A magyar 
kir. vallás- és közoktatásügy: minisztérium 

-hivatalos orgánuma a mult hétan a zürichi 
kerületi tanfelügyelőségnek erre vonatkozó 
rendeletét ismerteti, amely körülményből arra 
következtethetünk; hogy előbb-utóbb a magyar 
közoktatásügyi kormány is — legalább ren
deletileg — szabályozni fogja a magánúton 
való tanítást — A>z6richi kertlati tanlel§-
gyelőtég abból a tapasztalatból indulva ki, 
hogy a magánúton tanított gyermekek száma 
szemlátomást növekszik, elhatározta, hogy 
l-ször : A magánúton tanított gyermekek 
szüleitől vagy gyámjaitol mindén iskolaév 
elején egy, két példányban kiállított, órarend 
követelendő be jóváhagyás végett 2-szor: A-
kerületi tanfelügyelőség arra ügyel, hogy. a 
magánúton tanított gyermekek' tanrendje-a' 
kötetes taSJáégyak mindegyikéi felölelje és 
hogy a tanórák száma agy gyermek tanításá
nál a nyilvános iskolák tanóráinak legalább 
egyharmadát, 2—3 gyermeknél 1 legalább is: 
leiét, 4—ő-nél kétharmadát tegye. S-tzor : 
Hat vagy több gyermek együttes tznitasa mar 
magániskola jellegét veszi fOl, és rendes gyer
mekeknél az iskola illető osztályinak teljes 

órarendje veendő a tanítás alapjául. 4 szer : 
Anna megállapítására-, hogy a tanítás teljes
ségében megfelel-e az iskola követelményének, 
az iskolákban minden iskolaév végén á ma
gánúton lanuló tankötelesek megvizsgáltatnak. 
Ez a vizsgálat a nyilvános iskolák tanítóinak 
közreműködésével is "tartható és a' rendes 
évzáró vizsgálatokkal köthető össze. A vizs-
gaiat eredményéről ugy a tanfelügyelőség, 
mint a' gyermekek szülei vagy gyámjai érte-
sitetidrtk. 5-ször : Hogy az eredmények megí
télése egyöutetü legyen, a magántanitas fölügyel 
létével a tankerületi tanfelügyelőség valamelyik 
tisztviselője bi.-.ható meg. 

A' munkásbiztositó. Jóformán igaza is 
van annak, aki a minap azt irta, hogy nincs 
a/, a szeszélyes primadonna, aki annyit be
széltein.* magáról, mint a munkásbiztositó. 
Kitalál olyan' dolgot, ami még ar adóhivatal
nak sem 1 eszébe, mert meg a szegény '£ 
borbélylegények oorravalrtjat is meg akarja p 
adóztatni. Legalább Szegeden ez történt, de 
eddig sikertelenül és remélhetően a jövőben p.:j 
sem lesz sikere. 

Hivatalos jelentés a szőlőtermésről. 
Soproni kerület (Sopron és Vas vm.) Tekin
tettel az időjárás állandó esős voltára, a szü
ret okt 6-án általánosan megkezdődött és 
hamarjában — jó időbe is fejeződött A must 
cukortartalma 16—1.8°/«. A termés mennyi
sége gyönge, helyenkint küzepes. A tzőiőcefre 
ára 48—56 K. A must ára 60 70 K. 

Baromfikiállitás Budapesten. A ba
romfitenyésztők országos egyesülete f. évi 
december hó 5—8-ig terjedő időben Budapes
ten a városligeti ipai csarnokban országos 
jellegű baromfikiáUitast rendez. Kiállíthatok 
az összes baromfifélék, galambok, házinyulak, 
baromfi- ét nyultakarraány, baromfi és házi 
nynltenyesztési segédeszközök és a baromfira 
vonatkozó szakirodalom termékei, festmények, 
rajzok, fényképek, csontvázak ét preparátumok. 
Bejelentési határidő' nov. 8 dika, beküldés 
dec 1-jéic. Bejelentési iveket és a kiállítás 
részletes tervezetét szívesen megküldi a kiál
lítási iroda Budapest, IX., OllOi-ut 25. 

Szórnom hir jOn Parisból azok számára, 
a kik szerttik a francia pezsgőt. Az idei 
szüret a Sámpányban éppenséggel - katasztro
fális. A tavalyi lagy utáu jött a jégverés, vi
rágzás idején pedig ellepte mindenféle betegség 
ét most .szüretkor nincs munkás, a miért 
tisztek felügyelete alatt katonák végzik a mun
k á t A Sámpány termése, mely átlagban 
400.000 hektoliter szokott lenni, az idén alig 
éri el a 20.000 hektolitert Ámbár a borke
reskedők rendkívül nagy árt fizetnek a sző
lősgazdáknak, egy kilogramm szőlőért hárem 
frankot, a termelő nem kapja meg még 5 az 
önköltséget sem. Minthogy 1900"óta csak két' 
kOzéptermAt volt, a pezsgókereskedők minden 
készlete elfogyott, főleg mivel a rossztetmest. 
mindig eladták Németországba; ahol' föl is 
dolgozták. Ily körülmények között képtelenek 
eleget tenni a kivitelre való megbízásnál. A* | 
mily szomorú ez a franciákra nézve, annyira' 
kedvez ek nekünk. Legalább hozzászokik majd' 
kényszerű égből is a különben kiiünő magyar' 
pezsgőhöz az is, aki eddig tisztán elfogult-' 
ságból csak' francia pezsgőt ivott A' magyar1 

pezsgőgyártitok élelmességétől függ majd,' 
hogy fölhasználva az alkalmat, meghódítsák a* 
világpiacot Igy lehet aztán az, hogy ami a' 
franciáknak szerencsétlenség, az nekünk sze
rencse. • 

JELADÓ 
p o r t á l . 

Egr keveset 

üzlet i p o r t á l 
éleséi eladó. 

Érdeklődök lapunk szer
kesztőségénél nyer
nek bővebb felvilá

gosítást. 

Kemence 

munkás 1 
Egy család, ki öt vagy 

hatodmagával dolgozik, eset

leg- megfelelő két kisebb csa

lád kerestetik a nagysieatBl-
hályl gőitéglagyárba. 

Első Srtmbathelyi 
Göitéglagyár 

Hflbner Teirrétek ét- Pohl a: 

Kiadó A Kossuth Lajw-ntea tíjon-
naa épült eitöMM. hálában 
(Dinkgr ere-f éle hat) fcffy1 Mép; 

TÁGAS ÜZLET M É L L É K H a Y Í ^ G G É i : K i t o t f . 
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' L E G S Z E B B ' 

I rágott és cserépvirágok 

: mindenkor kaphatok : 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 . 

Virág&ilet: Kouott! La|os-ntci. 
y aártéuMtl Mg: Sail-at. J 

Hirdetéseket jutányos 
áron felvesz a 

KIADÓHIVATAL. 

ZAKOTS ISTVÁN 
kelmefestészete és vegyészeti 

ruhatisztító intézete 

PÁPÁN, Sientbenedek-tér 16.-
(Saját házamban.) 

Vidéki megrendelések gyorsan 
és lelkiismeretesen eszközól-

tétnek. 

| ELADÓ HÁZ. 
Czelldómúlkon. a Dömölki-

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

Bővebb értesítéssel szolgál : 

Kreiner József. 

; H 0 R N Y 0 LT 
I C S E R É P " 
( kitűnő minőségben kapható 

özv. Tory Györgyné 
villanyüzemn téglagyárában Czelldö 
• ö l k ö n a köveiké 6 á rak mellett : 

Hornyolt cserép 1000 darab 65 K. 

» katrányezott cserép HOOdb. 75 K. 

A hornyolt cserép tartós
ságáért és fagyálló képes
ségéért jótállást vállalok. 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására 
és nélkülözhetetlen szer arc és bőrápo
lásra, mit számtalan elismerőleveilel 
bizonyíthatunk. Gyógytárakban, Drogéri
ákban, Illatszer és fodrászüzletekben 80 
fillérért kapható. Szintucy páratlan hatású 
női kézápolásra a Bergmann >Manera< 
liliomkrémje, mely tubusokban 70 fillérért 

niindenütt kapható. 

! Tisztaság — Egészség! 
I Ha fájnak a lábai : 

menjen gőzfürdőbe. 
i Ha fái a dereka: -

menjen gőzfürdőbe. 
Ha éjjel dőzsöl : 

menjen gőzfürdőbe. 
Ha egészséges : 

menjen gőzfürdőbe, 
hogy 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. 

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

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

koszorúkat és minden a temetkezéshez szükséges cikkeket. 
lltillaszállitást 8 minden egyéb megbízást a legnagyobb gonddal, 

pontossággal végezek ugy, hogy a gyászoló családnak akár helyben, 
akár vidéken, miről seui kell gondoskodnia. 

Temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok és 
azokat a kegyelet-megadásával végzem. Ravatalokat felállítok; mely 

"célra pompás díszletek- állanak rendelkezésemre. 
Városunk vidéke n. é. közönségének szives jóindulatát kérve, 

vagyok mély tisztelettel . -« 
Szalay Gyula asztalos, Czelldomölk, Sági-utca. 

Szaíóky Zsigmond 
kőfaragó 

C z e l l d o m ö l k . 
Si rkő rak t á r : Szentháromság-tér. 
: Kőfaragó-telep : Kis-utca. 

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

Kataszteri földméréshez szüksé

ges köveket raktáron tartó 
Epüle tannkat és mindennemű javításokat 
elfogadói; és azokat jutányos áron készitém 

/ - «i.you^......i aulájában CzelldCmui*. 


