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MENESVIÜEK 
„(KISCZÉLL és VIDÉKE)" 

K O Z E R D E K O F U U t i l i ' l ' l i t i N U J S A G . 
megjelenik minden vasárnap. „(KISCZÉLL és VIDÉKE)" 
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Celldömölk, D ö m é i k i-utca, Gombás-ház — Ide inté-
tendök a lap szellemi 6* anyagi réuét illető mindennemű 

küldemények. 

A dolgozók piheni napjáról. 
Az idők szelleme uj irányba érveli 

állami életünket s a kormányzatot. Nagy 
horderejű szociális feladatok várnak még 
oldásra. Eddig az ipari és kereskedelmi 
alkalmazottaknak betegsegélyzéséröl és 
balesetbiztosításáról szóló törvényjavaslat 
emelkedett törvényerőre. Az alap, mely-

•kivánatos szoeiáiis-intézmény nyűg-
ezik, jó s hihető, hogy sok existenciának 
sorsára lesz az uj törvény jó hatással. 

A betegsegélyzésröl szóló törvényt, 
az ipari munkának vasár- és ünnepnapi 
szüneteléséről szóló törvénytervezet, va
lamint az uj ipartörvénytervezet követi. 

A munkaszünetről szóló törvénynyel 
a kereskedelemügyi kormány a kereske
delmi alkalmazottak régi sérelmeit óhaj
totta orvosolni. Szterényi József államtit 
kár eredetig javaslata annak az igazság
nak az alapján épült, hogy hat napi„ fá
radságos munka után, a hetedik napon 
feltétlenül pihenőt érdemel a dolgozó 
ember. A tervezet készitése alkalmából 
számolt azonban az ipar és kereskede
lem minden érdekeltségének a kivánsá-
eágával és ez alapon javasolta, hogy a 
munkaszüneti napnak, nem kell éppen 
vasárnapra esnie. Budapesten — az ö 
eredeti tervezete szerint — az ipar és 

kereskedelem minden ágazatában szüne
tel, a nunka, mig a vidéki városokban 
az üzietek nyitva-tartása déli tizenkét 
óráig nem volt megengedve. Ennek el
lenében a vidéki kereskedelmi alkalma
zottak egy egész hétköznapot, vagy pe
dig két hétköznap délelöttjét, vagy két dél 
utánját kapták volna kárpótlásképpen. 

E törvényjavaslat, mely tagadhatat 

fejezője volt, az érdekeltség mindkét ré
széről a legsúlyosabb támadásban részesült. 

Ennek következtében az elmúlt év
ben a kereskedelemügyi minisztériumban 
megtartott szaktanácskozás, Szterényi Jó
zsef államtitkárnak a hétköznapi kárpót
lásra vonatkozó javaslatát elvetette, mind
azonáltal a munkaadók és alkalmazottak 
között a vasárnapi munkaszünet tárgyában 
oly irányú megállapodás jött létre, amely 
látszólag mindkét fél érdekeinek megfe
lelt. Azonban csak látszólag, mert e szak-
tanácskozást követő .Ipartanács" ülésén 
a kererskedelem egy-két vezérférfiának 
sikerült odahatni, hogy a főnökök és al
kalmazottak között létesült megállapodás 
az alkalmazottak rovására módosíttassák. 

Az országos ipartanács.állandó bizett 
ságának javaslata még mint értesülünk 
az ipartanács összes osztályainak együt
tes ülése elé kerül. 

Az országos ipartanács állandó bi
zottsága javaslatának a lényege, hogy a 
főváros területén úgyszólván teljes és ki
vételeket nem ismerő a vasárnapi mun
kaszünet, mig a vidékeken az üzletek 
nyitvatartása délelőtt 10 óráig egész évea 
át megvan engedve, azonban a kereske
delmi alkalmazottak felváltva minden má
sodik hét vasárnapján teljes munkaszü-

Minden jel arra mutat, hogy ez a 
javaslat fog a parlament elé kerülni és 
csak a nép képviselők akaratán fog múlni, 
hogy a dolgozó kisemberek számára 
méltán megérdemelt egy napi pihenő 
időt törvényileg biztosítsák. 

k munkaazünetról szóló törvényt as 
ipartörvény revíziója fogja követni. Több 
mint egy éve már, hogy az erre vonat
kozó hatalmas tervezet vasárnapon, mely 
a legfontossabb kereskedelmi ipari és-
munkásügyi kérdések szabályozására van 
hivatva, napvilágot látotott. 

Mintegy ezer szakaszt számláló ter
vezet megbirálásával csak nemrégiben 
készültek el a külömböző érdekeltségek 
és igy hivatalos híradások szerint a ke
reskedelemügyi kormány a terveiét meg
vitatása érdekében máreius havában szak
tanácskozást hiv egybe, mely körülbelül 
hat hétig fog tartani. 

szerű megszólítással illetett. Azt meg egyenesen 
.tol értetődőnek látom, hogy a JnlnnlBvő 

Igaza van ellenben Szabóka dr.-Dtk, aki tégad 
.modfrn, fejyjjáaoa; 
.:-'.'.'.'."í-A_i2:.-írí:.i.'i»* Tírfe'meggyi 

individuális dolog áz, amikor röviden kijelentsd, 
hogy nem szereted sz anyádat, és 80 ezer fo
rint hozományod van. Db ki nem állhatod az il
ledelmes embereket, kedvenc iród pedig Wilde 
Originálisnak tartod, mikor a Glaudine en ména-
geban egy festő e szavakkal fordul egy tiri 
hölgyhöz 

— Nagyságos asszonyom, ön agy disznó I 
Mindezek miatt nagyon originálisnak tar

tottalak tégedet is. 
De. 
De történetesen megismerkedtem kedves 

barátnőddel: Editthel, Irmával, Lilyvei, Elzával, 
Irénnel, mondjuk 8 a többit s nagy meglepeté
semre konstatáltam, hogy Edith, Lily, Elza és 
Irén is, ha nem is akkurátusan, de nagyon ha-

Levél a Knzinnak. 
Kedves Kuzinl 

A napokban volt szerencsém nézeteidet 
hallani a jó modort illetőleg, egyben abban a 
jótálló kegyben is részesültem, hogy tanúja lehet
tem első beszélgetésednek, amelyet Pindurka K. 
Isire zeneszerző és bankhivatalnok úrral folytat
tál. Nagy örömmel töltött el, hogy a ló ik perc 
végén megállapítottátok, hogy Mikszáth Kálmán 
senki és a 17-ik percben sexuális pszychológiai 
momentumokat kerestetek a .Tavasz ébredésé
ben". Nagy stiltudást mutatatott az is, hogy Pin
durka K. Imre bankhivatalnok és zeneszerző a 
22-ik percben a karodra ütött a legyeződdel és 
a .Hallja maga* keresetlen, sót meglepően egy-

ölgyvendégeket Pindurka K. 
ges tehén* finoman megválasztott fogalmába 
foglalta össze. Éppen igy nem volt sablonosnak 
nevezhető az sem, araikor kijelentetted, hogy 
Szász-Széligmann Tibor „egy állat* és hogy ki 
nem álhatód az anyádat,, az én szeretve tisztelt 
nagynénémet. Osztatlanul rokonszenvszél ellen
ben Kraft Ebinggel. Csak erős egyéni érzéseid 
érvényre juttatásának tulajdoníthatom, hogy az 
Operaház harmadik emeletén harsány hangon 
kiálltottad Antesz nevét és egészen ismeretlen 
fiatal embereknek kiálltottad oda, hogy tapsol
janak. Emellett piszegtél, agitáltai mindenképpen. 

Világos előttem az is, hogy Kleinné túloz, 
amikor téged „ein freches Ding'-nek nevez és 
merő rosszakarat azt híresztelni, hogy a Verő 
lányoknak eltiltották a veled való érintkezést. 

l ű d ö b B t e g s é g e k , hurutok, m m á r -
köhögés, skrofulozis. Influenza „Roehe" 

X C o . B a s e l (StSM 
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Ha figyelembe vesszük azt, hogy a 
vajpkráapi muskassüuetről Háló törvény
tervezet, mely mindössze 26 paragrafust 
iDft-l'-fifi % külőmbözö illetékes forumok 
részérói négyhavi alapos megvitatás 
után meg mindig nem kerttH aparra&ent 
elé, kevés kilátás van arra, — már a 
politikai viszonyokra, a bankérdésre va
lamint a választási törvényre való tekin
tettel is, — hogy e nagyhorderejű, ipari 
kereskedelmi és munkásttgyi érdekeket 
érintő törvényszervezet: a jelen ország
gyűlés részéről törvényerőre emeltessék. 

Pedig már elérkezett az ideje annak, 
hogy a törvényhozó testület az agrár ér 
dekek szprgos védelme mellett, az -ipari 
és kereskedelmi kérdésekkel is végre 
komolyan foglalkozzék ! _____ 

M a g y a r o r s z á g a k ü l f ö l d ö n . 

A világ verseny nagy tülekedésénél) 
minden nemzet érvényesülni akar. A nem-
•et — testben," cpp ugy, mint az egy J 

ken, hatalmas ambició forrong, amely ér
vényesülésre törekszik. Mentül inkább 
•lismerik valamely nemzet haladását, szel
lemi és erköiesi javakban való gyarapo
dását, annál több sánca van arra, hogy 
valamikor az elsók közé emelkedik és 
befolyása e. nagy versengésben döntő 
•ulyt íyer. 

Magyarország századok óta azon van, 
hogy. & külföld elismerését kiérdemelje. 
Részt vesz a nemzetközi kiállításokon 
termékei javával képviselteti magát min
den nemzetkőzi tanácskozáson, uj csapá
sokat iparkodik nyitni kereskedelme és 
ipara számára, szóval milliókat költ évente 
arra, hogy tudomást vegyenek róla; hadd 
tudják meg a távol idegenben, hogy itt 
a. Duna Tisza partján van egy kis or
szág, mely a kultúra magas fokán áll, 
amely dolgozik és törekszik és a mely 
tényező akar lenni az európai nagy me-
etingben. 

És mi ennek a nemes törekvésnek 
jB£jeredmJnye=l 
- iii • - - M Í ^ — 

sanlóan piazegtek, kiabáltak, mint. te. Az ügyet 
akkor kevésbbé találtain eroetinek, még kevésbbé 
mulatságosnak. 

Kedves Kuzin. Engedje meg, hogy fiatal 
barátja azt a szerény megjegyzést kock.ázjB»sa 
meg, hogy amit ön véghez visz, az nem egész 
szi-n ízléses, még kevésbbé szép. Ellenben igei.is 
közönséges. Ön ezt nem veheti zokon telem 
mert ön nem szereti az illedelmes és jólneve-
Jéfctt embeieket. Én sem. Én is undiodom a zsúr 
prolonzséktól, (ad vocem. a meghívást Hágjon 
köszönöm és eleget fogok néki tenm) énnekem 
is kellemetlen, amibor kékroáxii* kislánjokknl 
találkozom as egyetem kupolatermében, a . \ ( . r a 

zeti Múzeum diazttritH-ben, a nlharniouilrasok 
meledie prolongeéin De latja, mégis meglét tk 
velük békén. A mamákat, az-arai y kö'épuiati 
a jé nevelést a krSnzcheneket és a zsúr-szerel 
meket én is gyü ölöm, de azért nem cs<lekszm 

As, hogy basánkat most nem igen is 
ismerik. Tudják, kogy létezik- de egyébb-
ként csak, mint valami homályos képzet, 
dereng még a műveltebb européer agy
tekercseiben is. Közjogi állásáról pedig 
talán még a nagy politikát intéző diplo
matáknak sincs fogalmuk. 

Annál nagyobb örömmel töltheti el 
lelkünket, hogy mint a legutóbbi példák 
igazolják — mégis van egy kis virágos 
ösvény, amely a külföld szivéhez, és el
ismerő tapsaihoz vezet. Szűk ez as ös
vény, de tavaszi fuvalmak lengenek fö
lötte és két oldalt kedves madárkák zen
genek a falombokon. Ezt az ösvényt ugy 
hivják, hogy — irodalom. 

Mert lám, az ipar iránt esak az ipa
rosok érdeklődnek, a kereskedelemhez 
csak a kereskedők tudnak, a tudomány 
a tudósok monopóliuma, de az irodalom 
bűvös illatát örömest szívja magába ipa
ros, kereskedő és tudós egyaránt. Az 

minden foglalkozásbeli ember, hogy föl
üdüljön, tanuljon, gyönyörködjék és — 
tapsoljon. 

A mellőzött, sokszor kigúnyolt és le
nézett irodalom íme, hatalmasabb" eszköz 
arra, hogy elismerést és babért szerezzen 
a nemzetnek, mint ezernyi más kísérlet,, 
amely milliókba kerül és nagyon kétes 
sikereket eredményez. 

Eljutottunk volna tehát odáig, hogy 
az író, az ő hatalmas szárnyaival a leg
gyorsabb hírvivője hazája szellemi és kul
turális fejlettségének. Konstatálhatjuk im
már, hogy az irodalom az a lángszekér, 
mely a leggyorsabban vágtat és a leg
hamarabb gyújt. 

Az irodalom azonban csak fogalom. 
Mögötte áll az író, akinek agyából pat
tannak ki a szép. csillogó gondolatok. Az 
író, akinek lelkében az egész nemzet izzó 
ambíciója lángol, s a ki szegény ron
gyos és éhes. 

Nem arra kellene tehát költekeznünk, 
gy-egy^gy-Jia; 

»aa feszengjen egy külföldi sokadalom
ban, hanem arra, hogy a külföldön is df-
csöséget termő irodalmat pártfogolják. 
Nem holmi szegényes pályadijakkal.amely-
lyek rendszerint érdemetlen talajba hul
lanak, hanem számottévő segítséggel, te
temes utazási ösztöndijakkal,, amelyek jó-
időre gondtalan életet és a litteraturába 
való teljes elmélyedést biztosithatnak as 
írónak. Nem könyöradománynyal, hanem 
a végzett munka elismerésével, vagy a 
várható munkásság reményével! 

F.y. 

Ú J D O N S Á G O K 

— Hátralékos vidéki előfizetőinket ismé
telten kérnünk kell a hátralékoknak beküldésére. 
Igazim nem értjük, hogy t — hátralékosaink nem 
látják bé, hogy elvégra nekünk is szükségünk 
van a pénzünkre. Az év is lejárt már, így na-
gyon is itt volna már az ideje az utófize^nek 

U ^ X ^ . Í a . ^ P k é l v ^ k u M i | f r T v T n , „ , u n j a 
' összeget megfizetni, nem kell más hozzá, csak 
egy kis jó akarat Ismétélten kérjük a hátralé
kok beküldését, mert tovább már misem várhatónk. 
A kiadóhivatal. 

— Közgyűlés. A celldömölki függetlenségi 
es 48-as kör, a niult vasárnap tartott közgyűlést 
amely arikalommal választmányi tagokni megvá
lasztottak: Spkpray Elek, Németb.KáiDly, Géfto 
György, 8zabó József, Benkő Ferenc, László Fe
renc, Szalay János, Huchthausen frigyes ifj 
Reicb Imre, Geiger Antal, Schwarc Samu, Hajó*' 
János. Ugy vagyunk értesülve, hogy a kör egyes 
tagjai a választmányból való kimaradásuk miatt 
neheztelnek. Ennek a neheztelósnek pedig- ép
penséggel nincs semmi értelme es legkevésbbé 
jogosult Nem jogosult azért, mert akik benem 
jutottak a válas_tmáuyba,aaok tudtunkkal sokkal 
fontosabb, helyre vannak jelölve, tehát megvaa 
az osztó igazság, igy nincs alapja a duzzogja
nak. A körnek nagyon isérdeke.hogy mos benne 
béke és egyetértési legyen. 

— A csendőrök nősnlése. A honvédelmi mi 
niszter a napokban kiadott rendeleténél, megen
gedte, hogy a. csendőrök 3 évi. szolgálat után, 
mikor mar oly fizetésbe jutnak, hogy csaladot 
tudnak fe'ntartani, megnősülhetnek. Akik as 
utóbbi két évben kiléptek a csendőrség köteléké
ből, azok mind visszaléphetnek A rendelet ma
gyarázata az, hogy eddig igen sok fiatal csendttr 
lepett ki mivel nem. engedték, meg nekik a. nő
sülést s igy a csendőrök zzáma is igen megapadt 

A bírt választás ideje immár küszöbönt 

meg azt. hogy a martyrhoz illó arccal járok em
bertársaim között es a háziasszonyhoz ezzel az 
eredeti kérdéssel fordulok: 

— Utálom ezeket a zsurokat Ez a sok 
szamár (és a szmokkingoa zsurifjakra, mutatok) 
idegessé tesz. Jó lesz legalább a parté?' 

Én is nagyon szeretem minden idők egyik 
legnagyobb Wagner del-lamátorát Antbesz Györ
gyöt, ezt a hősiesen szep. férfit, d-még sem ve
tek gyi kos pi hutásokat azokra, akik nem ütik 
össze a tenyerüket. Ugy-e azt fölösleges mon
danom, hogy születésünk óta nem volt szeren
csiül, véled sem a .Tavasz ébredésének" széna
padlás jelenetéről^ sem, Maitresse de prince Je-
aoról értekezni ? Jólehet senki o'jan szigorú és 
lenérő pillantásokkal nem illetne, mint-te a mit 
sem sejtő baultfinkat. jegászekaí éa egyébb le 
hctfegieleiie'r.et. 

Kedves Kuzin Ön félre érti a jé nevelést 

és az il edelmes modort. Oh és kedves barátnői 
ugy akarnak nem jól nevelték és nem illedel
mesek lenni, hogy fumigálnak mindent, amit as 
öregek a maguk sokkalta finoman korrábbaa 
uzussá tettek, és önök gorombák, durvák, izléa-
te:euek lesznek. A beszédükben, a mondani va
lójukban nyoma sincs a jó Ízlésnek. Pedig Istsa 
bizony, annak a .jó modornak', (ha ném W _ 
Szabóné, Nbgall Janka modoráhak) voltak aprí 
roppnntnl jól eső finomságai, jelentéktelen kedV 
ves8égei, amelyek iggn igen ízlésesek voltak. M* 

I kötelességünknek tartják, hogy durvák, darabov 
! sak, jó Ízlést oldalba rugók légyenek tele torofc-
' kai kiáltsák": '. r • 

'— Ni, milyen neveletlen vagyok én . z « 
Jó Ízlést, finomságot, kedves Kuzin. Egyébb-

ként sokszor üdvözli őszinte híve 
- aym/a. 

S T E I N B E R G E R n . UTÓDA 
L e g j o b b b e v á s á r l á s i f o r r á s . 

Ékszerek, ezüst és China ezüst áruk nagy választékban 
templom kelyhek, kancsók stb. 

ékszerész éS Ó;áS P á p a , F 0 - u t c a E8. s z á m . 
_\ — -rf — — | •>uuu>jua Oki 

Óra különlegességek, Omega, Sshaflfaausen órák nagy v á 
lasztékban. Javítások jól és pontaáan készíttetnek. 
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seu elintézte a virilisták névjegyzéke ellen Por
koláb Mihály dr. áltál beadott felebbezéat s az 
izerdán érkezett le Cellbe. Valószínű, hogy a 
biróválasztás még a héten megtörténik. 

— Árvaszéki jegyző telelés. Csütörtökön 
d. e. a- városházánál erteketlel veit, amelyen a 
megVreaedet varmegyei árvaszéki jegyzői állásra 
Poleer Dezső celldömölki közigazgatási gyakor
nokot jelölték. Az értekezlet kimondotta egyút
tal, ha a jegyzői álláara a vármegyén nem je
lölnék Poleer Dézsát, ea esetbea magfogják in 
terpellálni, a megyegyűlésen az alispánt. 

— Felnlnwtések. A vasutasok bálján felül
fizettek :-*> Horváth József, dr. Maróthy László 
10—10 kor., Kelemen Tivadar, Apáty Ignác 7—7 
kor., dr. Porkoláb Mihály 6 kor,, Deuts Gyula. 
Berzseny Dezső, dr. Szinek Izidor, Pfeifer 
Ottó (Vönöck), Röh Pál, Szabó Károly, Szinger 
Ferenc (Pápa), Singer M. fiai (Pápa), Wollák 
Gvula (Tapolca), Vadászi Pál 5—5 kor., Berta 
István (Tüskevár), Eder József, Gráf Oszkár (Ju
tás), Károlyi István, Bisioky Ödön, Nóvák Ferenc 
Percei Dezső (Ajka), Ráfi Mihály, Veszellák Jó
zsef,. Vittmann Adolf 4—4 kor., Asbóth Gyula, 
BSdorkos, István, dr. Deutsch Samu, Erős Sám 
dor, dr. Géfin Lajos, dr. Hethéssy Elek. Vegho-
fer Béla, Honig Samu, Hajas István, Kazincky 
Jenő, Mayer István, Mógor József, Mészáros Já-
eos, Nagy András. Dehn Sándorné, Farkas János, 
Németh Márkus, X. N"., Marton Vince, Perepatics 

— Polgári iskola Cellben. BéEássj Lajos 
munkácsi polg iskolai tanár Celldömölkön magán 
jellegű polgári fiu és leányiskolát szándékozik 
fellállittatni. Ez Ügyben már a kellőlépéseket 
megtette illetékes helyen Ha a város némi anya
gi segélyt ad Békássynak, ugy az iskola ez év 
ószén megnyílik. Ez ügyhöz legközelebb bőveb
ben* hozzá szólunk. 

Sajtópör.A győri kir. törv eskUdtkirósága 
előtt hétfőn folyt le ama sajtóper tárgyalása, 
melyet Kemény Simon jánosházai izr. tanító in
dított Marton Adolf dr. jánosházai orvos — lap
szerkesztő ellen becsületsértés címén. Az esküd
tek ama kérdésre, hogy meggyalázok e azok a 
kifejezések, melyeket vádlott Marton dr. használt 
lapjában Kemény ellen, 7 igen, 5 nemmel felel
tek, mindennek danára kimondották, hogy a vád
lott nem bUnös. mire a törvényszék felmenti 
ítéletet hozott. Konstatáljuk, hogy Marton urnák 
nagyBzerencaéje volt e sajtópernél, de hát as es
küdt urak eszejárását ugyancsak aehéz kiismerni 

Műkedvelő. A jánosházai iparos és ke
reskedő ifjúság- önképed köre, ma a kaszinó he 
lyiségében műkedvelő színielőadás aal egybekötött 
táncmulatságot rendez. Szinre kerül a .Guerilla 
kapitány' 3 felvonásos, énekes népszínmű, 

A Petőfi-Ház sorsjáték. Rövid pár hét 
múlva, vagyis március hó 6-án zajlik le a Petőfi 
Társaság hatalmas mozgalmának, a Petőfi-Ház 
jav^a_rejLde^tLSOTsM utolsó aktusa — a 

keres Pál, Szagán János, Velekei Mihály 3 
kor.. Blaua János |Hajnutskér|. özv. Bakonyi Jó
zsefire, Baros Imre, Blettler Pál, Bucháas Károly 
(Eszterháza). Buday József (Boba), Draveeky Ár
pád, Erdélyi Sándor, Feltner József (Jutas),Fodor 
Károly, Gregovác Ferenc (Zalaegerszeg), Gayer 
Ferenc.özv. Grosz Henrikné, Gicy József, Grand-
nics Bódog, Deutschbauer Ignác, GUnsberger 
Miksa, Horváth Miksa (Szöpötk), Heller János, 
Jeranek Károly, Kovács Ferenc (ükk), Kárász 
József, László József, Mnkrancai József, Németh 
János (Herendi. Nágl N„ Nóvák Sándor (Buda
pest), Polgár Jenő (Zalaegerszeg), Pálfy Andor 
(Boba), Pados Jenő, Perényi Károly, Radó Samu 
(Ukk), Reif Dávid, Remenyik Pál, Somogyi Nán
dor (Zalaegerszeg), Szalay János, Sárosi Sándor. 
Spiller Edené, Szabó Béla, Szabó József, Szegedi 
Gyula, Schneidler Ferenc, Sipőc József, Weisz 
Frigyes (Devecser), Vizlendvai József, Vendler 
Lajos, Varga József. Vinter János, Szabó István, 
ifj. Tóry György, Szentimrey Márton 2—2 kor.. 
Barka Nándor, Csuha Lajos, Dingreve Nándor, 
Fülöp László, Horváth Ignác, Juretz Flórián 
Kuch Lajos, Kovács Dénes, Kiss Sándor, Károlyi 
József, Kovács Mihály (Székesfehérvár), Kamondí 
Ferenc, Molnár György, Miklós Gyula, Müller 
Samu, Moór István, Módos József, Marjora Lu 
kacs, Patyi Jónás, Pintér János, Pakrtás Mihály. 
Reich Imre, Sümegi Sándor, Schvare Kálmán, 
Szarka József. Szerencse Károly, Schöntag Már
ton, Takács liánon. Táncsics János (Boba),Vadas 
JSaseffli— 1 kor., Kovács Ernó:(Vaszar), Kövesi 
István 50—50 fillér, Süpics János 40 fülér.Dobos 
Ferenc 20 fillér. 

.Kneip kúrának", annak ajánljuk, begy gyenge*] 
esős időben menjen a Hollósy-tér 24 számú ház 
előtti.eealojnába, ott alaposan ki knejpolhatja 
magát, rnert abban a csatornában a viz nem fo
lyik el, tehát a kurákoz való víz állandó ott 

— Iparvasnt a Sághogyre. Említettük mari 
lapunkban, hogy egy pozsonyi vállalkozó cég a | 
Sághegyre iparvasut építését tervezi, melyet azon 
ken a. miniszter nem-engedélyezett a benyújtott 
terv szerint. Mint értesülünk a vállalkozók ujabb 
tervet nyújtottak be. más irányban óhajtják 
vasutat vezetni. 

— fóásiorlás Amerikába. As amerikai ki 
vándorlás az előbbi évekhez képest jóval keve
sebb. Most is tart a kivándorlás, de negyed része 
sem vándoxol ki. mint csak. ezelőtt két évvel is. 
Az amerikai .Szabadság cimü napilap" egyik' 
számában azt írja, hogy a műit, 1908'évben,' 
Amerikába 890 ezer. emberrel kavdaebb vándo
rolt ki, minta megelőző 1907 évben. Ez min
den esetre az idők jele. 

— Ttrttlttflffflr behiváía. A tartalékosok 
behívására vonatkozó miniszteri rendelet 1909. 
évre nőst jelent meg és ezen évre is 3 heti 
aratási Jegy versrfneifjfeyelerabe vételével álla 

Panaszos 
Ez 

Jjgme értékű 3 ^ -rVtrbrfén-* 
nyeremenynyel közte a 25 000 koronás fényére-
ménynyel hálálja, meg a közönség áldozat kész 
ségét, hogy a Petőfi-Ház létesítési éa featartási 
költségei ajz hozzájárul. A Petőfi diszkiadásbél 
már eddig több. mint. 2000 darabot küldött szét 

Társaság ajándékul mindazoknak, akik lega
lább 40 barab 1 koronás sorsjegyet megvettek 
vagy eladtak. Sorsjegyek megrendelhetők a sors 
jegyirodában Budapest, IX.. Boráros-tér 2 szám 
azonkívül minden bankban és tőzsdében. 

C S A R N O K . 

Bíró előtt 
- A rerj itjzuu életbdl -

Bíró uram, panaszt tenni jöttem, 
a legény rútul magcsalt engem. 

Amíg engem ölelgetett, csókolt, 
Hazug lelke más- leányra gondolt. 

Bíró: Édes lelkem, ezt csak maga mondja. 
De a legény, tudom, megcáfolja. 
No meg aztán ki is Iát a szívbe, 
Ki tudja, hogy ki van ott bevésve? 
Azért szentem, én csak arra kérem: 
E legénynyel szépen megbékéljen:' 

Vádlott: Megkövetem a tens bíró urat, , 
Hallgassa meg az én pár szavamat 
Ugy beszélek, amint szivem súgja , . . 

Panaszos: Bíró uram, nem a valót mondja! 
Bíró: Édes, lelkem, ne vágjon a szóba, 

Majd azután maga jön a sorba. 
Hallgassa meg, mit beszél a legény. 
Mondd el öcsém, amit akarsz, rendén. 

Vádlott: Biró uram, verjen meg az Isten, 
Ha egy percig más leányt szerettem. 
Ö volt az én szemem, lelkem fénye, 
Ifjú életem jóságos vezére. 
Ugy szeretem, mint galamb a búzát, 
8 a szivemen édes érzés jár át. 
Ha kezébe.tehetem a kezem 

Appoayi rendelete. A vallás és közokta
tásügyi miniszter rendeletet küldött a vármegyé
hez. Ebben felhívja az illetékes hatóságot hogy 
a tanítok személyi pótlékára vonatkozó javas'a 
tokát a jövőben csakis a március elsejétől ápri
lis vége között levő időben terjessze föl. de nem 
külön-külön, hanem összesítve, A tanítókra vo
natkozó okmányok fölterjesztésre mollőzendő, 
ehelyett az összes kérelmezők neve egy kimu
tatásba veendő • ezt a kir. tanfelügyelő alá
írásával és hivatalos pecsétjével kell ellátni s 
ehhez a fölterjesztéshez minősítési táblázat is 
csatolandó. A miniszter végül megjegyzi, hegy 
egy egy tankerület részéről legfeljebb tíz tanító 
hozható egyszerre javaslatba. 

— Állani tisztviselők vasárnapi monkaszü-
nete. As összes állami hivatalok, de különösen 
aa állami tisztviselők is már több értekezletet 
tartottak a vasárnapi munkaszünet érdekében. 
Mint maat illetékes helyről: értesülünk, az érte
keelet alapján az illotékes minisztériumok fog
lalkoztak ezen kérdéssel 8 sárnak eredraényeké-
pen már a közel jövőben jiz államhivaUloknál 

munkaszúneteket és így a tisztviselőket jogosan 
megillető munkaszünetet la 

— Ettor kell az asszony szavára hallgatni? 
Beállít: egyik, ügyvédhez az ügyfele, kit már 
számtalanszor felszólított levélben, hogy jelenjen 
meg az irodában. 

— Miféle hitvány eljárás sz magától, hogy 
annyi felszólítás után csak most jelentkezik. 

— Reges eljöttem volna, tekintetes uram 
de az aaszouy mindig azt mondta, hogy ráérek 

' — Hát minek hallgat maga az asszony 
szavára, — mosdja: mérgesen' az ügyvéd. 
, — Hát nem is hallgattam rá tekintetes 
uram, mert azt is. mondta, hogy hozzak magam
mal egy kosár-tojást a. tekintetes asszonynak, 
de én bizony nem. hoztam, mert hátha megbán
tanám ve'e. 

—Bizony nem ártana,.bar tiékejras ast>jBMiTtfar*HByTfr jinl 
szonyra is.hallgatna,, 
kább haragos ügyvéd. 

mondja erre. a. még in 

— A posterestante. A postahivatalba a mi 
nap délután beállított egy atyafi. Hosszan nézte 
az egyes ablakrészeket, végre — ugy látszik — 
ne egyik megtetszett neki és ason isszoiryu 
türelemmel bekukucskált. Végre a postatiszt 

pén megkezdhetik és a Boszniában állomásozó 
zászlóajak tartalékosai is oda vonulnak be. A 
tartalékos- tissthehyettesek és tisztek, akiknek 
csak 1910. évben kellene bevonulni, azoknak kér 
relate teljesiteudó. A- hadgyakorlatok alól való 
fölmentés csakis egész kivételes esetben en
gedhető meg. 

— Mi tetszik, bácsi ? 
— Azért jöttem, hogy nines-e levelem. 
— Posterestante ? — kérdi a postás. 
— Men, római katholikus, instálom. A só

gorom az. protestáns. 

Szebben csicserg ilyenkor a hangja. 
Mint a csalogánynak a hajnali dala . . . 
Több 6 nekem, mint virágnak harmat, 
Mint kéklő ég a dalos madárnak. 
Ót látom a virág liervadásán, , 
Ot hallom az estharaug zúgásán, 
Rég idele enyém már a lelke . . . 
Bíró uram. békitaen ki véle, 

Biró: Édes lelkem, ugy-e jól hallotta, 
Hogy a legény mily szépeket monda. 
Azért én csak ismét arra kérem. 
Ne duzzogjon, szépen megbékéljen. 

Panaszos: Bíró uram nem igazat monda, 
Mert a lelke más lánynál van fogva . . . 
Sokkal jobban szereti, mint engem, 
Biró uram, büntesse meg kérem. 

Vádlott: Szép szerelmem, édes kicsi lelkem 
Mért szomoritsz, miért busitsz engem? 
Tiéd vagyok, rabja a szivednek 
Esküszöm, hogy más lány sohse kellett I 

Panaszos: Ne esküdjöu . , hazug minden szava, 
Más lányt szeret, egész-világ tudja. 
Százszor szebbet, százszor jobbat' nálam. • 
Hagyjon el, hogy többé sose lássam . . . 
Én majd fájó, csalódott szerelmem' 
Idők multán majd csak elfelejtem: 
Egy-két könyü nem olyan nagy ór az . . , 
Futó zápor után napfényes ég támad! 
Belesirom bánatom' az éjbe 
— Megvigasztal csillagok beszéde — 
Dalos madár elaltatja szivem, 
Daluk nyomán megnyugszik a lelkem . 
Magát pedig áldja meg aa Isten, 
Ne tudja meg, mennyire szerettem 

Isten veled, te gyönyörű álomi, 
Isten veled, ábrándok, szerelmek . . . 
Fájó szívvel, könnyezve temetlek. 
Isten veled, szókefürtü szentem, 
Ne lássál meg; felejtsél el engem 
Adjon.az* ég oly szerehit, szépet. 
Hogy eszedbe sose jussak néked. 

Panaszos: Nem, ne menjen, maradjon ott nálam, 
Belátom, hogy mekkorát hibáztam i 
Bocsássa meg ezt a tévedésem, 
8 ha megbocsájt, csókoljon meg kérem. 
Nem is azért panaszoltam én he. 
Hogy a biró ur most talán megbüntt 
Hanem azért, hogy itt elismerje, 
Rég az enyém, szivének szerelme 
8 a biró ur megvizsgálja rendre: 
Házaspárnak egymáshoz illünk-e? 

Ezért nehés ítéletet mondok: 
Bzt a legényt, bezárom egy hétre, 
Ha csak maga meg nem tizet érte. 
A fizetés egy tüzes csók legyen^ 
Azt hiszem, hogy meg is adja. lelkem. 

Panaszos: Biró uram, jaj azt elengedje, 
Ez a legény hátba nem engedne! 

Vádlott: No kikeni, csak adjad oda menten 
link »r~ 

Aztán fűzd a karod a karon 
S siessünk a csendes kis lakomba, 
ölelésbe,, csókba temetkezni, 
Egymás karján hosszan szenderegni , 



1909. 

. KossQth Ferenc levele! 
Tefc. BalázBOvieh Sándor gyógyszeres- ur

nák Sepaiazentgyöngy. -
— .Csúzos bántalmaknál az ,INDASZh,í?Z„ 

bedörzsöl, se jó hatásúnak mutatkozol L Kéreui 
legyen szíves nekem három üveggel küldeni." 

KOSSUTH FERENC 
Számos előkelőségek és orvosok igazolják, 

nogy a törvényesen védett székely-havasi 

I J N D A - S Z E S Z 
gyógyfü aósboress 

legjobb szernek bizonyult a teát éa izmok edzé
sére. Üeit és frissít. Megóvja a testet hideg ká
ros befolyásától. Másságéhoz (gyúró-kenó kúra) 
felette ajánlatos. Leghatásosabb szer csnz, kösz
vény, rehuma, fejfájás, nátha, influenza, tagszag
gatás és mindennemű meghűlésből eredő bajok 
ellen. A azékelyhavasi .IXÜASZESZ* j08sze nem 
téveszthető máa borszesz készítményekkel, mé
hek egyszerű sze6zkeverekek, holott az ,IN-
£>ASZESZ" székelyhavasi gytgyfüvekbói előállí
tott éa hatásában felülmúlhatatlan gyógyszer-
kUlünlegeaség. 

Kéazili Balázsovich Sándor—gyógyszeréaz 
Sepsiszentgyörgy. A törvényesen védett székely 
havasi ,1I>DASZESZ' kaphaló 2 éa 1 koronás 
üvegekben az országban mindonütk 
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KEMBNESVTDÉK 

Eonjo in indi l j 
cserépzsindelyek, alag csövek, min
dennemű tégla és cement áruk az: 

Első Szombathelyi gőztégla

gyárból. 
Képviselő Celldömölk éa vidéke részére: 

Gayer Gyula cég 
Celldömölk. 

február 14. 
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A i T s r é s i h i r d e t m é n y . 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi 
LX. t. c. 102 §-a értelmében ezennel közhírré 
testi, hogy a celldömölki kir. járásbirósaguak 
1908 évi V. 426 számú végzése következtében 
Dr. Pletnits Feienc ügyvéd által képviselt Patyi 
Jónás celldömölki lakos fe peres javára Celldö
mölkön. 510 K. s jár. erejéig 1908 aví szeptember 
hó 19-en foganatosított kielégítés végrehajtás 
utján le foglalt és 665 kor. becsült következő 
ingóságok, u. ni. férfi, női is gyermek cipők pa
pucsok szobabeli bátorok, agy neműek nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverések a celldömölki kir. járásbíró
ság 1909 évi V. 56' sz. végzése folytán 510 kor. 
tőkekövetelés ennek 1907 évi október hó 1-só 
napjától járó 5% kamatai és eddig összesen 64 
kor. 30 fillérben bíróilag már megállapított, költ
ségek erejéig,- Celldömölk községben alperes la
kásán a üzlethelyiségében leendő megtartására 
lóop ni március ki ísá napjának d. t. p órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko
sok ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi L X t. c. 
107 és 108 §-ai értelmében készpénzfizetés mel
lett, legtöbbet ígérőnek, azúkaeg esetén becsáron 
alul is elfognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
jnaaok le és felülfoglaltatták és azokra kielégi-
jegot nyerlek volna, ezen árverés 1881 évi LX. 
t. c. 120 §-a értelmében azek javára is elren-

Kelt Celldömölk 1909 évi febr. 9-én. 

ZÁBORSZKY kir. bír. vhtó. 

B é r b e a d ó üz l e tház . 

C e l l d ö m ö l k ö n , ! ! Sági-utcában 
egy fűszer-kereskedésnek, vagy 
péküzletnek is igen alkalmas 
ház bérbeadó. Bérbevenni szán-
kozóknek bővebb felvi lágosítást 
ad a tulajdonos. 

Weiss Kálmán 
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Szölcoltvány, amerikai és hazai vesz-I 
= = s z ő - e l a d á s i hirdetmény. = = = - 1 

A nagyméltóságú ioldmiveléstlgyi miniszter 
60900 1896. szám n ssokványrendelete szerint 
válogatóit elsé tiztálre sima és gyökeres 

Ripária-Portális, Bupestris-Monticóla és 
Yitis-Sulonií — — 

í amerikai vadvesszí, valamint ugyanily alanyok 
nemesített, fenti rendeletnek mindenben megfeleli 

a legkiválóbb bor és csemege fajú 
g y ö k e r e s , f á s é s z ö l d o l t v á n y o k 

úgyszintén hazai sima- és gyökerei 
vesszék kerülnek nálunk ezen évben 

nagy mennyiségben eladásra 

Baiacsónyvidéki Szótotelep kezelösége, 

TAPOLCA, (a Balaton mellett). 
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H i r d e t é s e k e t 

jntányoi áron fehess 

1151151 ISJ IS l lS I I S I I M 

SZŐLŐOLTVÁNY ELADÁS. 
Aki cgéazsóges, olcsó, szép 

azólöt akar, forduljon 
VITYÉ MIKLÓS 

lelkiismeretesen vezetett 
oltványtelepéhez Ős-Csaná-

doü (Torontálmegye) 
ahol szokvány minőségű I. 
rendű fás, gyökeres és sima 
zöldojtványok, bor és cse
megefajok, valamint ame
rikai sima és gyökeres szé
löv _szűk, nemkülönben 

ugyanazon fajok II. rendű 
osztályzatban a legolcsóbb 

árban kaphatók. 
Szőlőlugasnak külön e célra 

választott fajok. 
Faj és árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 
A aaámo8 elismerő levél közül itten csak egy: 

Tornaföld -u. p.: Szécsisziget (Zala-m.) 1907. 
szeptember 30-án. Az öntél rendelt 8üO drb gyö
keres fásoltvány igen szépen megeredt: egy szál 
sem-maradt belőlük : vesszejük oly hosszura nett, 
hogy magasságuk egy két méteres karét mag-ha
ladtak és _ le kellet okot vágnTV teljesen fajtiszták. 
Szivesen ajánlani fogom önt minden ismeröBöm-
és barátomnak és kérem sziveskadjék cimemro 
legújabb árjegyzékét megküldeni. Kiváló tisztelet
tel HAJDÚ IMRE. 

LEGNAGYOBB SZfiLÖ0LT¥áMV15K0y\ 
AZ ÁlkAMI FELÜGYELET MEItEtT LÉTESÜLT 

MIllENNIUMTELEPEN-VETTcN 
NEM/A 

MILLENNIUMTEIEPEN-VETTEM 

Ip_II51Ii_]Ií__Ba^ 

Tisztelettel van szerencsénk a m. t építtető közönség b. tudomá
sára hozni, hogy Celldömölkön a Sági-utca 99. sz. alatt (Merkly Ede-féle ház) 

építési irodát és vállalatot létesitettflnk. 
Elvállaljuk mindennemű gazdasági épületek és bérházak tervezé

sét a legkényesebb ízlések megfelelőleg a legmodernebb kivitelben; 
úgyszintén ezeknek természetben való kivételét, valamint körkemencék 
építését csatornázások, átalakítások és tatarozás! munkálatok elkészíté
sét a legjutányosabb árban. 

A készítendő munkálatok szakszet_/éá pontos kiviteléért az épí
tészet terén eltöltött hosszas gyakorlatainak kezeskednek, — egyedali 
főtörekvésünk oda fog irányulni, hogy a n. é,- építtető közönség 1 e g-
k é n y e s e b b igényeinek is megfelelhessünk. 

A-m. t. építtető közönség szíves pártfogását .kérve maradtunk 

kiváló tisztelettel 

_ C _ e _ L l . d J m . a J - k , 

Horváth Testvérek 
kőműves meBtor építési vállalkozók 

Sági-utca. 
NyomatottTJaanótnlajdonos .Vörösmarty--könyvnyomda -sé hirtapkUdóvállalat gyorssajtóján Devecserben. 1909 
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