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A bnza ára. 
Soka aem hallott áremelkedés. 

Országszerte bámulatba ejti a gazdá
kat a hallatlan áremelkedés a búzában, 
vi.-zont a fogyasztó közönség meg két
s é g b e ei-ikY 
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a l'u^a ára ilyen rohamosan "emelkedett 
17 forintra? :<.'* U 

Azt mondják r.ines semmi készlet és 
az idei termés ijesztően rossznak mu 
tatkozik. " . , 

Hit uézzOk csak meg e kérdést a 
magyar gazdák szempontjából és vizsgál
juk meg azt közelebbről, de ba lehet — 
pedig lehet — tanuljuk is be tóié. 

Hogy van-e készlet és mennyi, azt 
nem tudom. « . 
. '. As erre vonatkozó kimutatásokban 
é s becslésekben aem hiszek, nem tu
dok hinni. 

Nem tudok hinni bennök azért, mert 
éppen a magyar malom tulajdonosok: és 
difektorok, no meg a buza királyok, ép
pen ezen országos készletkimutatások 
alalapjáu iudultak el és eladtak áprilisban 
busát 12 frt. I , 1 

Pedig ők tud.ák, ők állítják össze a 
készletekről és a terméskilátásokról szóló 
kimutatásokat. 

És hogy éppen ezek a spekuláns, 
urak vetették el a sulykot leginkább, mi 
sem bizonyítja jobban, minthogy ők most 
vesznek 17 forintos busát. 

A terméskilátásokat beeslö kimuta
tásokban kem tudok hinni. Mert alig há 
rom hete, amikor rémhíreket küldözget 
JgÉ_a.in.nfiia ' 
a tőzsdén abból, bogy a magán becslés 
és a földmivelésOgyi miniszter becslése 
szerint csak 8 millió' métermázsa volt a 
kulömbözet. '[ 

Hiszen tudjuk, hogy,' 
. 1. a magán becsléseket mindig as 

irányitja, hogy a cégjeik milyen lekötött
séggel birnak. Hogy adtak-e vagy vélteit. 

• •' :2. A hivatalos becslök, az úgyneve
zett gazdasági tudósítók közül pedig is
merek személyesen néhányat. Olyan has-
ökrök ások a termésbec3léshez, — tiszte 
let a nagyon kevés kivételnek — hogy 
azt nem lehet leírni. 

No most tessék ezeken az adatokon 
elindulva eligazodni, hogy drága less-e a 
busa, vagy olcsó. 

íme most, hogy soha nem hallott 
ára lett a búzának.bizonyosodik be a gaz
daközönség ama kiirhatatlan törekvésé
nek az indokolt volta,hogy bit kell csukni 
a börzét, el kell tiltani a papirosbuzában 
való spekulálását, mert egy pár ember 

3» 
lelketlen spekuláoiója tönkre teheti aa 
ország gazdáit. 

Most mondjuk ezekét.amikor a tőzsde 
örült játéka véletlenől kedvező helyzetet 
teremtett a kisgazdáknak. ' 

lioát mondjuk, mert most ném mond
hatják,hogy a bosszú és elfokuitság íratja 

Most mutatunk rá a tőzsde nevű rák
fenére, mert amint egy pár őrült játéko* 
minden ok nélkül igy felhajtja az ára
kat, épp Ugy lenyomhatják 6 forintra ma-
gint s évekig ott tarthatják, ami százmil
liókba nienö kaft okos az országnak. ' " 

A tőzsde emberei ós a laptudósító 
mindig aszerint Írnák a lapokba és irá- -
nyitják az árakat, ahogy nekik jól esik 

Mosolyogni kelt azokon a hasáb-
számra nap nap után megjelenő tudósítá
sokon, ahol beadják a maszlagot á nép
nek, hogy igy meg ugy, ezért meg ezért 
drága vagy dicső a buza. 

A bolondok 1 Minek mondják azt «Y 
világnak, ha oly jól tudják ? Miért nem 
spekulálnak. -

Lám, ha olyan jól tudják a jövőt.ha 
ók vettek volna 10 forintos búzát s most 
eladnák 17 forintért, hát nem kellene ne
kik nap-nap után körmölni s tudva hazudni. 

És milyen- heves hévvel tiltakoznak 
az ellen, ha Írásaiknak irányzatosaágot 

Bozabella szerelme. 
M a : fWTY vurt 

' szerelmes tekintetemet. Á tündért Rozabellának I — Nézze, kedves Kakok nr, sírelStT ai an 
<Hívták, nagydn szőke és nagyon molet volt. Sót'gyal, már régóta tapasztalom, hogy maga' jéin-

- egy kis jo'akaretlaL kövét n«k I B lehet mondani, dnlattal viseltetik irántam. 
I Immár k-t év dia voltam reményteleiiUj — Imádom magát, Nagysád I 
szerelmes Rnzabéllnba Nem tudom, mi okozta — fjagy szívességet kerék magátél. Egys
eit as érhetetlen szerelmet. Kn a»í hiszem.hogy gyedül maga az, aki megteheti, 
minden hírlapírót, aki a-k*zgt«rééa# rovatot ve:, — Parancsoljen vetem. Hiszen tudja, hogy 

• A szerkesztőségben éjjel 2 órakor ért vé- "« • végzet en, hogy «ak motel hölgyek a s i e r e ] m es ember • csillagokat is lehozz* 
gstJuso sssikáaii Akkor *dt>m ls>- as- utolsó imponálnak'nett- ' ••ími i -iH'-'ltTt 1 - - — »—— 

• kéagazdasagr birt 'és akkor távoztam. A h«s ej- Egv "éjjei azután csoda történt: A 'ised | — Ast éppan nem kivánom. M M keve- I 
jeli leve..<V rendszerint jólesően feküdt reá ká- rangú cigányok lágyan, de azeit ke-ervesen lmz- Eebbról van azo, a mit önnek módjában áll meg-
bult agyamra, é*-én nem meirt-m basa, hanem tik egy mnUtó társaság fűiébe .Oh mért vagy' {<,„„;, Hallgasson figyelmesen meg, mert ez hoz-
megindn'tam a külváros felé. A s- tának befeje- másé" cinü dalt és en szóká-om esérint elme- zatariozik a dologhoz 
zéee pedig az-volt, h*ry betérti-nrat „Utolsi pil- rengtem Roznbéláii: A leány reatt n-'zelt és — ] . U : „ J . „ V Í - Í J A . s.Kmn,.i t.ii«ii.m 
lanathoa* cimtt kaViha-fftaj a hulegy pikoló gtV ez az a bizonyos eseda - észboa öan mosoly- — *J1"'™N K e r í 8 O T 'i*™'.' . . 
zölgó feketénél elméi edtem aa elmolf napról goft. A szivem hangosan kalapálnikezdett.Hqgy-1 — Egészen rovatén rogekrbesteiiir. Két ér 

—Hogy azumbaa .ószime -legyek, más is vonzott MrkisieiHB aa-énrócntó mosoly, amire tét éV|°ta srerelmee vagyok egy gerrnkg gtSrosoa, aki -
ekbea kávéházba; Az n más akavéhás íaSzir- óta hiába vértani, batííozoítali ai-k-m szólót'.1 ««*»* Wstriea elhagyott. 
nóje volt. Mint régi tünwrendépnelf megadatott Most mér Ábrándosan éi boldotsan néztem rea] — Pers>ej jegyezte stég bánatosan, aiért 
S M b j v t begyia kBzelében levő asztalnál szűr- és idém rem volt a mtgváltoiott helyzeten el, volt as, hogy kés ét alatt, amióta Mejéfok,méfr 
csolhettem a feketémet, miközben lenem vettem méikedni, mért Rózabella intett, hogy jöjjek a észre sem Veti 
szememet> a-bájOB-nírőt, akii e titokban szerel- kasfzAhoí. Persze, siettem a kérésnek ele- - De észre vettem. Azónbun én twztessé-
mea.voltaw, aki a*Bmban- köiömbösen állotta ki g«-t tenni. ... , .. '. 'ges hU leány vagyok. A mlg a'lPyHsaj megvolt. 

KépWJeBS- CéffflöiKölk é* vidéke r é s z é r e : 

alag csövek, mindennemű eemént ás Q 

tégla-áruk . a „Első Sítmbataeryl ííitétlagTírMI-44 — A 

Gayer Gyuta cég Cölfddmalk. f 
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tulajdonítunk. Hát akkor miért Írnak ? Ki 
kéri ókat, vagy parancsolja nekik/) 

Senki! 
Jósolnak, vagy hasúdnak, amint jól 

esik. De tudni, nem tudnak semmit,mert 
a jövendő árakról csak a nagy bör-
xiánerek.e sokszoros milliomosok tudnak. 

A múlt héten, igen sok gasda láto
gatónk volt 

Aggódva kérdeztük őket a terméski
látásról, mivel as ijesztően emelkedő árak 
éa a tőzsde rémhírei éhínséggel fenye
gettek. 

A Szabolcs megyeiek azt mondták, 
hogy 16 év óta nem volt ilyen szép ve
tésük és egész Debrecenig csak nagyon 
szép vetést láttak. 

A Dunántúliak mind megelégedés
sel vannak. 

Délmagyarországon is mesésen fej
lődtek az összes gabonanemuek. 

Egyedül a 'Tisza bal partján panasz
kodtak. 

Már most,,ha hozzávesszük, hogy 
minden más terményekben, burgonyában, 
kukoricában, sőt az Összes takarmány ne-
miiekben, kecsegtető kilátás van, akkor 
késen fekvő dolog, hogy a busa ára — 
még kevés késsiet esetben is lényegesen 
esik, mert van más, olcsóbb élelmi cikk. 

A gazdák tehát nagyon jól teszik,ha 
gyorsan kihasználják as alkalmat és nem 
spekulálnak és hogy a malmok órait ma
gas áron történt októberi vásárlásai óri 
isi meglepetéseknek, sót bukásoknak le
het okozója. 

Igaz, hogy lehet a busa még 18 frt. 
is. De ez alig hihető, mert már 17-ért is 
lehet hozatni Amerikából is. 

Nem akarunk senkit ugratni. Min
denki cselekedjék az ö bölcs belátása 
szerint, de megjegyezzük, hogy 17 forin
tos ár mellett a gazdáknak már nem sza
bad spekulálni. 

A jövő őszi és tavaszi terméskilátá
sok egy szűkebb termés mellett is na

gyon leronthatják az árakat. Igy volt ez 
1897-ról 1898 na is. 

Ha pedig kielégítő (nem is mondjuk, 
hsgy jó) termés mutatkozik, akkor ósiási 
csalódás érheti a gazdákat 

Ismételjük, hogy nem tartjak kizárt
nak a 18 forintos árat sem, de a mai vi
szonyok és Arak mellett jóindulattal mond
hatjuk: Ne spekuláljanak, hanem hasz
nálják ki a jó árakat -' 

Mentők a falon. 
Falusi ember, aki a maga otthoná

ban átélt egy-két katasztrófát, amely em
beráldozatot követelt, ha a városba ke
rül méltán irigykedhetik, amikor piros 
zásslós mentőkocsi robog végig az utcán, 
hogy gyors segélyt nyújtson valamelyik 
szerencsétlenül járt embertársának. Ámul 
bámul, irigykedik a falusi ember, hogy 
hej, ha odahaza Kisbölöngéren is olyan 
gyorsan jutna első segélyhez a szegény 
cseléd, akinek karját a cséplőgép elkapja. 
Hány halottal, hány nyomorékkal lenne 
kevesebb, ha meg lenne a gyors elsőse
gély. És milyen nagy szükség lenne ' ép
pen nálunk a mentő intézményre, ahol 
olyan nagy as orvos hiány. 

A derék bpesti menti egyesület füt-
fát megmozgat, hogy a vidéken minél 
több mentő állomást létesítsen. Néhány 
nagyobb városban ez már sikeralt. Pedig 
igazi nagy szakség éppen a falvakban 
lenne erre a humánus modern intéz
ményre s nem kell bizonyítani, hogy ez 
csak állami támogatással választható meg 
nálunk. « 

A mentés országos szervezéséről ta
nulmányt irt dr. Lévai Elemér, akinek 
fejtegetései alapján szólunk hoszá e 
kérdéshez. 

Ha van a legkisebb faluban is olyan 
ember, akit betanítanák a halott kémle
lésre vagy pedig olyan ember, akihez a 
teheneket viszik fájós lábakkal, miért ne 
lehessen épp oly értékes egy sérült em
ber, hogy valaki legyen a községben, aki 
ö neki is tud segélyt nyújtani. 

Az emberi műveltség legalacsonyabb 
fokán álló falvakban, ahol a lakosság ba
rom módra él, elég lenne, ha mindenne 
gyedévben egyszer kidobolnák, hogy ha 

addig még cssk rá sem gondoltam, hogy valaki 

— Igaza van. A bUség a nő legszebb 
erénye. 

— Na lássa. Most ezt es a nyomorult gyá
ros elhagyott. Pedig, ha tudni, milyen boldog 
-voltam mellette. Istenem, havonként 200 kron-
csit adott, szép lakást tartott, szép ruhákat, szép 
ékszereket vett. Hát kell ennél nagyobb boldog
ság ? Hát nem szép szerelem volt es ? 

— Igen, igen — nyögtem — ennél nagyobb 
—toldögság nem létezik. 

- - — Na lista. Elhagyott hűtlenül as a jó 
-ember is én még csak azt sem tudom, hogy 
miért. Beláthatja, hogy ez nagy csapás reám 
nizve. Ennyi minden jótól egyszerre elesnil Nem, 
ezt gyönge női tziv nem bírhatja ki I 

És az angyal csendesen zokogni kezdett. 
Én részvéttel.ízivemben nemes fájdalommal net
tem reá Szerettem volna as Imádott nőt karjaim 
közzé szorítani és ily módon megvigasztalni De-
hát ezt nem lehetett itt megtenni. É helyett be
értem azzal, hogy elesánt és szolgálatkész han
gon igy szóltam hozzá : -

Édes Bozabella parancsoljon velem. Én 
Átérzem fájdalmát, teljesen aa öné vagyok és 
mindenben rendelkezésire állok. 

— Köszönöm, uram — felelte hálás tekin
tettel a oő —'igén, csak maga segíthet az én 
kétségbeejtő helyzetemen. Már két nap óta ma
gára gondolok. 

V — Oh, aagyaL >• 

valakit baj ér, azt vigyék At X községbe 
a mentőhöz, az segit rajta, vagy esetleg 
hivjik el. 

Ami az intelligensebb községeket il
leti, ott vála.-szák meg a mentőket, az-
éitelmeaebb egyénekből esetleg kettőt 

Ezek lennének a tanító, jegyző, kis
bíró, esetleg egy értelmes gasda ember 
is. Nem szabadna * megfeledkezni a kör
nyéken levő gyárakról, ahol mindig le
hetnek értelmesebb hivatalnokok, mun
kafelügyelők, akiket rendeletileg kellene 
szorítani arra, hogy baleseteknél haladék
talanul vonuljanak ki, természetesen ezi-
rányban a felszóllitásokat hivatalos for
mában a gyártulajdonosokhoz kellene 
intézni. 

Szervesethez való tartozásukat esen 
alkalmi mentőknek ismerjék el azáltal, 
hogy adjanak nekik nevet, számot és hi
vatalos jelleget és legyen as egésznek 
feje, melynek székhelye Bpest, neve or
szágos Mentő Tanács a már meglévő 
egyesületekkel karöltve szervezze ezek
nek kebelében és környékén az egyes 1 

kirendeltségeket, amelyek nagyobb gyár
telepek, tűzoltósággal biró községek mentő 
Allomáasai lennének. Ezeknek neve lenne 
teszem: .Az X-i mentőegyesület X i ki
rendeltsége*. 

Végül ezen kirendelteégek utazzák 
be a szomszédos éa környékbeli falvakat 
és állítsák fel az órsöket, amelyek a fent 
leirt alkalmi mentókból álljanak és nevük 
például: .Az X-i mentőkirendeltség 4 ik 
Örse*. -/''"•'• 

Legyen az egyesületeknek és kiren
deltségeknek pecsétjak, mig az őrsöknek 
legyen bélyegzőjak. 

Legyen egységes ismertető jelvény 
és feltűnő táblákkal, éjjel színes lámpák
kal jeleazék a falvakban: .Első segély*. 

A mentők kiképeztetése történjék 
évenként többszőr valamennyi egyesület
nél egyszerre a környék részére kikül
dött orvosok által. 

Tegyenek a mentőbizottság előtt vizs
gát és kapjanak oklevelet A kiképzés 
eredményessége szempontjából képeztes
sék egy faluból egyszerre 3-5 mentő. 

Az őrök közvetlenül a kirendeltség
nek küldenek jelentéseket és azzal 
érintkeznek. 

Az Országos Mentő Tanács vésetné 
az egyesületekkel karöltve illetőleg azok 

ŝ̂ iŝ ^̂ t'ÍBÍÍl. -
— Magának mindent megteszek 
— Tudom, hogy nem fogok csalódni magá

ban Nézze, maga egy nép és nagyon szerel
mes levelet fog nekem fogalmazni. Azt mondják, 
hogy at újságírók est nagyszerűen értik. 

— Minek maginak ez a szerelmes levél 1 
— kérdeztem elhűlve. 

— Kis csécsi, hit nem sejti T Ez a levél 
a hUtlen gyárosnak fog szólni..Nagyon szép le-

síi lenni, olyan szépnek, hogy a gyá-
i i i i . • i i . i i i - • i . . . 

vélnek ke.. . ,,,,,, 
rosták vissza kelt jönni ölelő karjaim közzé 

— Kezdem érteai. 
— Tudtam, hogy maga megfog érteni Te

hát megteszi T ' 
— Istenem magitól nem lehet semmit 

sem megtagadni. 
——— Köszönöm, Kakák ur. Nagyon szép le
velet irjon a nyomorultnak. írja meg neki, hogy 
nem szép és nem férfias dolog egy szegény, ár
tatlan leinnyal kikezdeni, egy védtelen gyönge 
teremtett elcsábítani, egy érzékeny női szivet 
meghódítani, azt olyan szerelmessé tenni,hogy e 
gyönge nő e szerelem nélkül nem képet élni és 
ezakatin • nőt elhagyni. Írja meg neki nagyon 
szépen, ba nem tér vissza honim, akkor nem 
fogom azt túlélni. 

— Hat igazán olyan szerelmes abba a 
gyárosba ? 
, ' \ — Istenem ttO korcsintot adott havonként 
Azután azok a szép ruhák, ttok a szép ék
szerek I . . . 

— Meg lett holnapra a levét ? 
— Igen. Belefogó n magam képzelni at ön 

fájdalmas helyzetébe ét szívem minden melegét 
ragyogó tollam minden erejét belefogom önteni 
ebbe a levélbe Igen, önért mindent megtettek. 

— Köszönöm, óh köszönöm. Tudtam, hogy 
maga jó flu. J _ 

— Megírom magának ezt a levelet, imá
dott nő ét a gyáros zokogva fog libái elé- bo
rulni. De mondja, mi lesz-a hala ? Mi lesz az 
én nagy, az én végtelen szerelmemmel ? 

— Maga kis gonosz, bit annyira sze
ret engem ? 

—Istenem, a gyáros szerelme ehhez ké
peit szalma láng At én szerelmem soha ki nem 
alvó hatalmas tüz, amely ha meghallgatásra 
nem fog találni, fel fog engem emészteni. 

.— As imádott nő végtelen bájosan tekin
tett reám es szendén szólott: 

— Csak. irja meg Kakuk ur azt a levelet 
Ha a gyáros vissza fog térni.hozzám, hit nem 
leszek hálátlan. Oh én meg tudom érteni egy 
szerelmes szív szenvedéseit. És maga jó fiúnak 
látszik . . . 

'— Gyöngéd csókot leheltem Rozabella ke
zére, kifizettem a pikolómat és boldog szivvel 
rohantam el az éjszakába, telve szerelmes gon
dolatokkal, amiket majd a szerelmes levél meg
íráshoz fogok majd használni. 

— Hírlapírói pályámon még/ soha olyan re
mek dolgot nem alkottam, mint aminő a meg
rendelt tierelmei loval volt 

C O O C - O •<-> O ".. 



1909. KEMENESVfDÉK^ juniui 37 

•önkormányzatát 
mentés ügyét; 

nem bántva, az egész — Tolva] cselédleáay. Dobai Erzsébet mint-
elsősorban összeállítaná Hy 10 hóig állott Donátb Vilmos divatkereskedó 

a szolgálati szabályzatot, megszabná az 
-összepontositást tömeges baleseteknél. 

Az anyagi kérdések megoldására leg
helyesebb lenne egy Országos Mentőalap 
Szervezése. 

Leírni mindezt könnyű volt, át gon
dolni még könnyebb, a papir türelmes, 
a fantázia korát éljük, azonban megcse
lekedni nehezebb lenne. 

De egy olyan országban, ahol a men
tés ügyének élén olyan abmieiózus orga 
nizátorok, a mentés ügyének olyan ener
gikus védői állanak és ahol a társada
lom a jó eszméktől oly kevéssé idegen
kedik, mint nálunk, ott nemsokára nyo
mait látjuk olyan intézkedéseknek, ame
lyek közvetve némileg csökkentik a bu
dapesti sebészklinikákon az olyan aputá-
eiók számát, amelyek tagok elhanyagolt 
sebeinek infekeiózus állapota miatt vál
tak szükségessé, vagy a bpesti mentők
nél csökkentik azon esetek számát,midön 
* pályaudvaroknál a kocsifülkékból .mint 
vérfürdőkből szedik ki az ország távoli 
viii é k ej n j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y M I M M o J g r f á j a j t 
•béreket. 

szolgálatában. Ez idő alatt, szombati napokon, 
mikor a tulajdonos és neje a templomban voltak, 
megkerítette a bolt kulcsát és az üzletből, kesz
tyűket és más egyébb cikkeket lopott ki. Leg
utóbb a mult szombaton hatolt be az üzletbe es 
és a villamos lángot felcsavarta és igy kutatott 
az áruk között A villamos láng lett azután áru
lója, elfeledte vissza csavarni, a villamos láng 
égéBét este észrevették ós a leányt vallatóra fog
ták. Kezdetben tagadta a lopást, kedden azonban 
a csendőrség közbejöttével több izbeni lopását 
beismerte és egyes cikkeket vissza adott. A cse
lédlány a bírósághoz feljelentették. 

— Borverseny. Nagy most a verseny Dö-
mölkön az italmérők között. Sehwarc kereskedő 
boutella bort Iiterenkint 48 fillérért kezdett adni, 
erre a két vendéglős iz leszállította az árakat z 
most erős a verseny, melynek örülnek a borfo
gyasztók, mig az italmérők egyik a másikára ha 
ragoz-szemeket vet 

— Askinác egyesület- Sz az elnevezés, .ás-
kinác* celli különlegesség. Az „áskmác* jelző
vel illetik azokat az egyéneket, akik nem ellen
ségei a jó barátságnak és akik jó baleknak bi
zonyulnak vendéglói ivászatok közben a fizetés
nél. Mint halljuk, megalakult az áskinácok egye
sülete a mult héten Elnök lett: Juray Antal, 
pénztáros: Mittli Sándor, jegyző: Módos József, 
párto'ó tagjJFáJáán_Jto$^B 
vanTSíg15b"b-tafjsPS" " 

Ú J D O N S Á G O K . 
— Községi takarékpénztár. A Celldömölkön 

létesítendő községi takarékpénztár iránt a közön
ség széles rétesében élénk- érdeklődés nyilvánul. 
Ezt az érdeklődést legkevésbé csökkentik azok a 
támadások, melyek a községi takarékpénztáritott egy 

könyv függelékeként vezessenek nyilvántartás 
azokról az egyénekről, akinek borhamisítás miatt 
elvont italmeréai engedélye 5 éven belül vissza 
nem adható. 

— Hirdetmény. A győri m. kir. állami fa-
és fémipari szakiskolába 1909/10-ik iskolai évre 
július hó 1—15-ig lehet beiratkozni. Írásban ia 
lehet jelentkezni, amikor a fölvételi kérvény 
mellé csatolni kell a szükséges okmányokat. Föl
vehetek rendes tanulóknak a 12 évnél idősebb 
olyan tanulók, kik az elemi iskola VI., a közép
iskola, vagy polgári iskola Il-ik osztályát Jó si
kerrel 'elvégezték és kivételesen olyan iparos 
inasok is, kik as iparos inasiskola 111. osztályát 

ógezték be. A tanulók orvosi bizonyítvánnyal 
igazolni tartoznak, hogy ép testalkatúak és mes
terségre alkalmasak. Azok, kik nem személyes 
jelentkezés, hanem folyamodvány alapján vétet
tek fel, szeptembember 1—3 napján délelőtt 
személyesen tartoznak a beírásra és orvosi vizs
gálatra jelentkezni. Tandíj nincs. Segélyegyleti 
alapra évenként 20 korona, önképzóköri tagdíjra 
8 korona, múhelybiztositékra egyszersminden-
korra 6 korona fizetendő. Ez utóbbi összeg a 
tanuló tulajdona marad 8 kilépéskor viaszakapja. 
iegélyegyletdij alól, jó viseletű, szorgalmas ta

nulók szegénységi bizonyítvány alapján felment
hetők. Az. iskola célja müveit iparosok nevelése. 
Teljes kiképzést nyújt az épület- és műasztalos-
ságból, az épület-, mű- és géplakatosságból. A 
tanulók elméleti és gyakorlati, oktatásban 

kívül is. 
— A gozgénkezelík éz kazánfűtők legköze

lebbi képesítő vizsgái Sopronban július hó 4-ik 
napján délelőtt 9 órakor a Sopron városi villany-
telepen fognak megtartatni. A kellően felszerelt 
vizsgálati kérvények a m. kir. ker. iparfel ügye 
lóséghez küldendők. Szent-György-utca 20. 

— 1 végrendelet Egy közjegyzőhöz beálli-
falusi bíró. Szép szál magyar ember, 

ellen egyik másik lapban elhelyeztetnek. Leg-Í csupa élet és jókedv. Annál kellemetlenebből 
.utóbb a „Vasvármegye" szerkesztősége egy has-Ihatott azon kijelentése, hogy végrendelkezni 
ból csinált cikke] ütött egyet a Celldömölkön j akar. Házon, földön, ökrön ós egyéb ingóságokon 
létesíteni szándékolt községi takarékpénztáron, | hamar túlestek, csak még egy fontos dolog volt 
de támadása visszafelé sült el. Egy másik"" 
.lapban" pedig három hasábos .cikkben' burkolt 
támadás vau a községi takarókpénztár ellen. A 
cikkíró ugy elvágja okoskodásával a sulykot, 
hogy ember legyen a talpán, aki abból a nya
katekert, se hideg, se meleg „cikkből" valami 
szakértelmet olvasson ki. Ugy beszélik különben, 
hogy a cikkíró még nem vett részt takarókpéoz-
alapitásánál s igy nem is ismerheti a viszonyo
kat, hanem egy takarékpénztár elmúlásánál már 
asszisztált. Hogy a községi takarékpénztár nem 
létesül pénz nélkül, bizonyítja az, hogy máris je
lentkezett egy néhány tőkepénzes egyén, akik 
mintegy 200 ezer koronát szándékoznak betét-
kínt elhelyezni a községi takarékpénztárnál. Heg 
kell még jegyeznünk s lékeli szegeznünk ama 
tényt, hogy minden rendű és rangú üzletnél első 
és. fökellék a közönség bizalma, ha ez megvan, 
minden támadás kárba vész és nem más, mint 
üres handa-bandázáa. S.—r. 

— Hé|fiBBepély. A celldömölki i 
a£israitfági majorban, -folyó évi 
boldogult Hollósy Jusztinián dr, 
kére népünnepélyt rendez. Az 
délután 4 érakor. 

, — Harmad nap értesültem róla, hogy a 
gyáros észnélkOl rohant Rozabellához is zokogva 
lábai elé borult. De magával hozott agy remek 
szép briliáns gyűrűt is és örök szerelmet eskü-
-dött a leánynak. 

— Rozabella elvolt ragadtatva tőlem, vég
telen hálásan tekintett reám óz nem győzte di
csérni zseniális agyamat, amelylyel azt gyönyörű 
levelet megalkottam. 

— És méltányolta irodalmi képességemet 
•Gyönge női szivére ez hatással volt, egyszerre 
kttlBmb embernek látott, mint a többit ós szó, 
ami szó, az én kitartó nagy szerelmem iz tüzet 
gyújtott lelkében. 

— Immár nem voltam reménytelenül sze-

hátra: az asszony. 
Izgett-mozgott a bíró nr, végre kibökte 
— Most mán még csak az asszonyt kéne 

elhelyezni. 
— Az rendben van, biró uram, gondoskodva 

van elég jól as asszonyról. 
Megátalkodottan szegi hátra a nyakát 

biró nr ós azól: ' "! — 
— Tezsea czak beírni, hogy az asszony 

halálom után a szomszédomhoz menjen féleségűi, 
az ugyiz özvegy. -

— Hát ez mire lesz jó? 
— Csak tessen irni, világéletemben ellen

ségem volt az az ember. 
— i elmer. A nagyváradi Tisza Kálmán 

téren díszes, uj palota épül as Ügyvédi Kamara 
uj székháza. Az ügyvédek háza már tető alatt 
van ez mozt már a külső díszítési munkák foly
nak rajta. Domborművek is kerülnek rája és as 
utóbbit napokban épen ezek elhi" 

• Sioírász, ••*'-kinek 
volt Mát amié'Ikikerültek. A mikor déltájban a szobrász lejött 

b^DáTkariato 'u n t * P B , r t ágyairól, találkozott egy öreg 
ünnepély kezdete a g y v é d d e l i a tí m i n t M Tfperesek 

réme, közismert az egész városban, 
Né, művész ur, hát készül a mi házunk? 

— kérdezte az öreg fiskális. 
— Bizony készül, felelte a szobrász, épen 

raktak fel a homlokzatra as ügyvédek 
címerét. . . • .'• • 

— Az ügyvédek címerét? Ugyan ? Hát 
micsoda? 

— Egy gyönyörű dombormű. Egy nyúzott 
róka ós mellette két bór 

és szaktárgyak, a gyakorlati oktatás pedig a 
rendes műhelyi munka művezetők és mübelyfő-
nökök oktatása mellett. A szakiskola minden 
végzett növendéke, a kereskedelemügyi m. kir. 
Minister Ur 1895 évi 17698 szám alatt kelt ren
delete alapján munkakönyv váltására jogosító 
végbizonyítványt kap, mely a megfelelő korban 
a mesterség önálló ttzósóre is jogot ad. A szak
iskola 4 évfolyamból áll, tehát bevégzése 4 év
hez van kötve. A tanulók élelmezéséről s egyéb 
ellátásáról a szülők gondoskodnak. Vidéki tanu
lók olcsó ellátáshoz jutnak. Az igazgatóság. 

Magyar kir. áll. vasutak Igazgastasága. 
a. d. 172175 szám. 

Mérsékeltáru Menetért! Jegyek életbelépte
tése Bpest keleti p. u. állomásnak á balatoni va
sút állomásának valé forgalmabsz. 

A magyar kir. áll. vasutaktól vett ér
tesítés szerint Bpest keleti p. u. állomás
nak Alsóörs, Balatonfüredi fürdő, Bala
tonfüred, Balatonkenese, Hableányszálló 
Kövágóörs, Révfülöp és Keszthely Állo
másokkal való forgalmában a f. évben a 
balatoni vaaut megnyitása napjától a für
dőidény tartalmára, a jövőben pedig min
den év május hó 1-tól szeptember hé 
90-ig való érvénnyel, mintegy 267.-os 
menetdíj kedvezményt nyújtó mérsékelt 
áru menettérti jegyek fognak kerülni éa 
pedig ugy a személy, mint a) gyorsvo-

Bpest, 1909 jun. hó 16-án \ keres
kedelmi főosztály: Tarnay kir. tanácsos, 
igazgató helyettea. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Borhaizisíték lbumérési engedélyének el-
A borhamisításnak és hamisított bor for

galombahozatalának tilalmasáéiról szóló uj tör
vény a dolog terméssetéből folyólag, különösen 
szigorúan bánik el a kincstári jogaamiattványok 
birtokosaival, a tanerőkkel és a kismértékben 
való elárusítókkal. Ezeket ha bort hamisítanak. 

relmes, mert imádott Eozabellám" szerelmemet]vagy hamisított bort hoznak forgalomba, vagy 
Viszonozta, Csupán azt kötötte kl, ahányszor a,tanak készletben,,8 naptól 3 hónapig tartó elzá-
gyáros elhagyja, annyiszor tartozom neki' a sze
relmes leveleit megfogalmazni, amit én készség
gel éi boldogan Ígértem meg. 

A lapom közgazdasági rovata iz teljesen 

matt eddig, hanem élénk és változatos. -A 
késztő is észre vette e változást éz nem egy
szer barátságosan ütött a vállamra : 

— Rakok ur, maga kezd egészen használ 
ható emberré válni 1 

ráara, továbbá 10 koronától 100 koronáig terjedő 
pénzbüntetéssel, végre as italmérési engedély
nek feltétlen elvonásával sújtja, kimondván 
még azt iz, hogy az italmérési engedélyt öt éven 

megváltozott. Nem volt többé száraz, unalmas, belül vissza nem kapják. A kimérök éa a kismér
tékben árnsítók a borhamisítási törvénybe ütköző, 
kevésbé súlyos kihágások miatt is elveszíthetik 
italmérési engedélyüket De ezeknél a kihágások, 
nálnem kötelező az engedély elvonása, A pénz-
ügyigazgatózágokat utasitották,az italmérési anya-
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Pályázati hirdetmény. 
Elbocsájtás folytán megüre

sedett Celldömölk nagyközségben 
egy rendőri állásra ezennel pá
lyázatot hirdetek. 

Javadalmazása évi G.Ofi kor. 
készpénz, egy szoba, egy kony
hából ájló lakás, 28 korona évi 
csizmapénz, egy öltözet nyári, 
egy öltözet téli ruha. 

Felhívom mindazokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, 
hogy felszerelt kérvényüket 1909 
évi július hó l-ig hozzám nyújt
sák be.'': 

Celldömölk, 190» VI. 14-én 
Lóránth Gyula, Szalay ttioi, 

jzö. bir6. 

1 

0 
0 
0 
0 

I 
í 

Építési iroda. 
Tisztelettel van szerencsénk a m. t. építtető közönség b. tervezé

sára hozni, hogy Ceilcidmo.lkrjn a Sáol-uc a 99. 82. alatt (Mcrkly Kde-féle báz^ 

épiten irodát és vállalatot létesitettftift 
Elvállaljuk mindennemll gazdasági épületek és bérházak tudomá

sét a legkényesebb izlé.,ek megfelelőleg a legmodernebb kivitelben; 
úgyszintén ezeknek természetben való kistelét, . valamint knrkenwncek 
épitésót csatornázások, átalakítások és tatarozisi munkálatok elkészíté
sét a legjutányosabb árban. 

A készítendő munká'atok szakszerű és pontos kiviteléért az épí
tészet terén eltöltött hosszas gyakorlatainak kezeskednek, — egyedüli 
fótörekvésünk 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 

Horváth Testvérek 
kőműves mester építési vállalkoiok 

f . «• 1 1 H fi T ^ ' Ír, gagi-.it..« 
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o 
rene uradalmi pezs 

gőgyára Tatái. 

Lakodalmas. 
jutányos áron vesz fel a kiadóhivatal 

(l)emí-sec ) 

Áldomás. 
(Sec) 

Biluxom. 
(Extra-dry) 

Megrendelések 
Tatára intézendők. 

0 0 
Bérbeadó lakóház, p 

Celldömölkön a vasúti ut
cában, forgalmas helyen, ve-

0 

8 

más cseréppel fedett lakóház 
azonnal bérbe kiadó. Felvilá 
gositással szolgál László Fe
renc ház tulajdonos. í 

Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank r. t. 
áruosz tá lya Cel ldömölk 

a Magyar kir. állumvasulak gépgyárának ugy a 

Ganz ós Tsa részv. társ . tnotorosztályának kerti 

Isti képviselése é s mintaraktára. 

Fióktelepek: Muraszombaton, Sárváron, Vesz

prémien. Csornán. Dombóváron, Sopronban, ós Zalaegerszegen. 

Mindennemű g a z d a s á g i g é p e k é s s z ü k s é g l e t i cikkek 

közöket, cséplő szerelményeket ugy motor, mint gőz. és járgány hajtásra. 
^ Adandó nagy rak tár műtrágya, mutakarmány, zsák, ponyva, olaj, kgnőos,. 
y kütélnemüek és mindenféle gazdesági cikkekből. 

^rdekébea 

nagykikindai é s zsombolyai cserepet fogadjon el és utasítson 
m.'- vissza más silány minöségtt cserepet, mert. PJ» BJ 

csak a B 0, H< N-fé 
cserép jutányos, szép és szakszarfi\ íadőanyag 

5 ^ e e é ^ : ^ ^ ^ '§^^m^sni^00m0á 
Nyomatott a kiadótulajdonos .Vfctoarty--könyvnyomds és tolapktadó-villaUt gyarssajtéján Devaeserban. 1909. 
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