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órák okozói lettek, Megállítani a tovasie- is forróbbá a levegőt Ilyenkor bőven
tő boldogságot, erre
.
gondolt mindig és vannak a házasságok és sok gyermek
születik. Mert a buza csodaszer. Eltűntet
Mesevilág délibábjában föltűnik egy betegje Jeti a tova siető időnek.
Ekkor hire jött, hogy messze a he minden bajt, betegséget civakodást.
Sszszakállas öreg ember. Ős napkelet
A buza bősége, nagygyá erőjisé Jriecsodatévő varazsolója. Ez a mese róla gyek között él egy ember. Nincsen előtte
szól, a boldogságról tanit banne as-öreg lehatptlpn, csodákban gazdag az élete. Az légülUé teszi -artesiet es a kielégfllt test
a boldogságot örökké őriző csodaszerről. ifjú fejedelem elhatározta, hogy felkeresi alapja a lélek szabadságnak. Könnyű a
Elt egyszer napkeleten egy ifjú feje őt és tö e tudakolja a rettenetes problé gazdának jónak lenni. És a buza bősége
delem. Szép volt, szomorú és sápadt, mára vaut megoldá-i ? Ütnák indult s oda megőrzi a boldogságot. Hol nincsen szűk
gondolkodó és virágos lelkű. Kegyes fe is ért. Az ifjú elmondotta a nagy kérdést, ség ott nincsen civódás, szinte öntudat
lan boldog élet folyik ott Búzát, sok-sok
jedelme volt népének. Álmokban töltötte mély Üldözi szüntelen.
— Óh, rettenetes ha látom hogy éle búzát adj a népnek s meglásd megszűnik
el az ifjúságát, álmokban a miket maga
szőtt, a saját telkéből és körülövezte ma ted szerelme és sorsod sirja az elmúlás, a rabszolgák hörgése, szenvedők sírása,
lehanyatlik a gazdag ütésre emelt keze.
gát velők. Megvalósult bennük minden hogy nincsen mód megállítani a boldog
*
vágya; a melyek teljesülését hiába várta píll.-inatot, nincsen szer, a melylyel fogva
A földmivelésűgyi minisztérium hír
volna az élettől. Az álmai elzavarták öt tarthatom az elsiető percet, kérlelhetetlen
adása szerint ebben az esztendőben busz
a világtól, az örökkévalóság és a végte a mámortól való felébredés!
milió métermázsával nagyobb buza ter
lenség zenéje áradt belőlük. Az álmaiban
— Óh az időt megállítani nem tudom més várható, mint az elmúlt esztendőben.
örökös végtelen, gazdag volt az élet örök De esztendővé "változtatui a boldogságot Hogy mennyi ez a hnsz millió métermá
az ifjúság és a szerelem, örök a boldog erre van mód, erre van szer.
zsa, erre vonatkozólag álljon itt, hogy az
ság. Ha néha kilépett az álmai közül az
— Oh mutasd meg nekem, — szólt elmúlt esztendő összes buza termése har
ifjú fejedelem és a világba nézett, arca az ifju.
mincnégy millió métermázsa volt.
eltorzult a fájdalomtól. Látta, hogy az
Itt van válaszolt az öreg, lehajolt a
embereket kegyetlenül megcsúfolta az földre és egy marék magot vett kezébe.
A korcsmák zánatartása vasárnapon Szilágymegyében. Szilágy-vármegye törvényhatósági bi
élet, hogy minden pillanattal fogy az éle Magokat, melyek erőltetésre vártak.
tük és hogy tűnik a szerelem és a bol
— Hiszen ez buza! kiáltott fel csa zottságának a korcsmák, sörházak és pálinkámérésekről alkotott szabályrendeletét a kormány
dogság. Megdermedt a fekete hajszálak lódottan a fejedelem.
március 31-énn minden kikötés nélkül jóváhagy
fehérre Változását ha látta, és szomorú
— Az, mert lásd lábaink alatt faluk ta s igy életbelépett a szabályrendelet e) pontja
ság fogta el a lelkét, a mikor érezte, vannak, városok és magányosan álló kas amely szó szerint igy hangzik: e) A korcsmák
hogy életének legboldogabb pillanatai a télyok, és bennük sok ember, sok élet és az 1891. évi XIII törvénycikk 1. szakaszában
semmiségben lesznek. Nem tudta megál sok reménykedés. Minden reménység tár meghatározott ünnepnapokon, vagyis vasárnap és
Szent István napján, valamint a keresztény val
lapítani az időt, nem tudta örökké tenni gya ez a buza. Ha sok van örül a nép, lásfelekezetek
ünnepein, úgymint karácsony, hús
a boldogságot. Ébren töltött percei nagy zene szó ballik az aratás után és ölelke vét és pünkösd első napjain egész napon át
szenvedést okoztak a fejedelemnek, nehéz zés és csókok zenéje teszi nap tüzénél zárva tartandók.

meséje.

?
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még a gimnazisták! A mell, uraim, a boka, a kedvet a boldogságot, az életet Mezeinek, mag.
~.;a-gomb,-a hasaa uiláii luég-a-vág^ ?? tafialSThógy mi-ara szerelem —egyszóval tö
És a házasságtöréseket, meg a komoly sze kéletes, kívánatos menyecske lett a még napok
Irta : R É V É S Z M I H Á L Y .
relmi ügy-eket a fiatal iró novelláiban mindig egy kal azelőtt is majd ábrándos tekintetű, majd sze
leburdi gyermeklányból.
A fiatal iró nagyon cinikus fiu volt. Ajkbigy- kis frázishalmazos anatómiai tanulmány ve
Az a két hét, amit Mezei szabadságul ka
gyesztve .szemlélte"— ez az ő kifejezése — a zette be.
—
Az
élő,
lélekző,
reszketeg,
vágyódó
ösz
pott egy-kettőre lepergett. Ma volt a napja,
világot .törtető majmaival, szerény öszvéreivel
tönös,
szenvedő
és
kéjben
úszó
testet
kell
raj
hogy
Pálnak meg kellett kezdenie újra való biés az egész nagy állatseregletével egyetemben*.
Tudnivaló, hogy a fiatal író, modern iró volt be- zolni és nem szabad visszariadni a meztelenség vataloskodását. Fiatal házasok- voltak ugyan és
szélbetett tehátlan öszvérekről akkor, amikor gondolatától. Meg kell értemi az olvasókkal, hogy[még majdnem fölfalták egymást de hát megér
sok-sok — házasságtörésre gondolt. Az irodalmi meztelenek vagyunk valamennyien és mindany- hették, hogy az élet nemcsak szerelem, nem csak
kávéházban hangadó volt és némely nála is fia nyian tndunk egymás meztelenségéről. Az érét csók, nemcsak ölelkezés. Es egy-kettőn beletütalabbnak mestere. Hogy teüz8"éíteímesen fejez-, nem szégyen és csak az a szép, ami az életből I rődtek abba, hogy Pál ma egynegyed kttenckor
lük ki magunkat: a fiatal iró, akiről szó van, folyik, aminek köze van élethez. Mert nem igaz, elmegy és csak egynegyed baromkor jön meg.
Pál tehát 8 órakor kiugrott as ágyból, meg
maga volt az ósdiság romboló, rettenetes Uj hogy csak sóhajtoznak az emb-rek és rózsaszínű
levelekben küldenek egymásnak csókokat: az az csókolta asszonyát, majd kiemelté azt is as ágy
Irány . . .
i
igas és azt kell rajzolni és azt kell mindig hang ból, hogy: .bohó kicsinyem, míg as ember dol
A fiatal iró különösen az erkölcs- problé súlyozni, hogy a férfi a vágyakozás hevében be
mákat feszegette.rövidmondatos novelláiban. Ked leharap a habvállakba és piheg, őrjöng, sikolt gozik, ne lustálkodjék az asszony se*, — aztán
velt témája volt a házasságtörés és öt-hat tucat sir a nő is. Mert ez az élet, a többi limonádé egy-kettő az öltözködéshez látott
Negyed kilencre mar a cilinderét is fényesre
novellája közül talán három nem volt olyan, és a Kisfaludy Sándor korába való. Elvégre
simogatta, két három csókot nyomott az aranyos,.
amelyben nemTOerepeitegy csipkés-fodros nő- Zoia után és a Dumas-k után élnénk . . .
aranyszőke
baju, nyújtózkodásában enni való
ing, avagy egy ágy. Csók már nem igen szere
Ez a derék fiatal iró, sok még fiatalabbnakcsöpsége szájára, szemére, nyakára, egy-két ked
pelt; ez szerfelett ósdi volt előtte. És amennyi
ben rövidke tárcáiban, amelyek a napilapok ki az ideálja és .mestere, egyszer nagyon elszé veskedő bókot mondott még Máriának, azután
mért, szűk hasábjaira készültek, sor kerülhetett gyelte magát És azóta kerülte a kerek asztalt elment
Az asszonyka a csak ölelkezésnek, szerelleírásra is, — nohát a .mester" a plaszticitás- és nem nyilatkozott a meztelenségekről...
Mezei Pál fiatal hátas volt Két hete, hogy meskeédsnek szentelt két hét alatt nem szokta
ban való erejét nem holmi szép női fej, vagy
beevezett a boldogság úgynevezett révébe kis meg a nyolc órakor való főikelést Azután meg
arc lerajzolására fordította.
feleségével, Máriával, akiért ötödmagával verse tegnap nagysokára elaludtak, hisz a mézes-idők
— Ma már, — szokta volt mondani a ,Csi- nyezett
lett a győztes és két hét óta sincs nek szentelt két hét utolsó éjszakája volt a teg
kágó'-kávéház kerekasztala mellett, mikor a ta boldogabbŐ ember
nála.
napi . . .
nítványok némán figyelő serege körülvette, —
Mária 18 éves volt és ártatlanul lépett a
Egy kicsinyég még álmos volt egy kicsi
már ilyesmi nem kell as olvasó közönségnek,
hogy ugy ne mondjam: a népnek. Már a fod nászágyhoz. Azóta . persze megbuncutosodott nyég fáradt — olyan jól esett neki az ülés a
rászlegények sem olvassák ezeket Hát még a Egy-két nap alatt elvesztette gyerekes hancú tiszta fehér nászágy puha vánkosain. Ki sem ki
varróleányok! Hát még a vén kisasszonyok! Hát rozó gondatlanságát megértette, hogy ő adja a sérte az urát amint pedig a két hét alatt meg-

A fiatal iró, meg egy asszony.
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nemcsak nevének fényét, hanem hatalmas egyé temben irányítják e fontos fíókegyeaület műkö
niségének súlyát, tudásának kincsesházát és egész dését A Pécs — Baranya vármegyei Közműve
tényleges munkásságánál intenzív erejét biztosi lődési egyesület gróf Benyovszky Móric és ErA Dunántúli közművelődési egyesület évi közgyű ték arra nézve, hogy a gyermekszanatóriumok reth János vezetésével intenzivebb működését
lése ét evkönyve.
minta intézményei lesznek a magyar gyermekvé szintén ez évben kezdette meg. A Zalavármegyei
Az ország egyik legnagyobb közművelődési delemnek és a legnagyobb eredmények elérésére Közművelődési Egyesület mint a DKE. nemzeti
munkájának műhelye ritka lelkes tevékenység
egyesülete, a Széli Kálmán, PaUivicini Ede őr képesek is lesznek.
gróf és Rákosi Jenő vezetése alatt működő Du
Mindama knltur mozgalmakban, melyek a gel kezdette meg agitációját gróf Batthányi Pál
nántúli Közművelődési egyesület ma Budapesten lefolyt évben szerepet játszottak, a DKE. is ki elnök és Ruzicsk* Kálmán tanfelügyelő vezetése
az uj városháza közgyűlési termében tartja meg vette részét. — A lefolyt esztendő az erőgyűjtés mellett. Gróf Széchenyi Viktor már megindította
évi rendes közgyü'ését A Fodor Oszkár dr. fő szempontjából örvendeies eredményekkel járt. A s Fehérmegyei és Székesfehérvár Városi Közmű
titkár szerkesztésében megjelent évkönyv, mely társadalom mind szelesebb köreiben kezd érdek velődési Egyesület tervezésének munkálatait és
a DKE. utolsó évi munkásságáról*beszámol meg lődni a DKE. munkássága iránt, mely Szeli Kál igy e fiókegyesület is a megvalósulás stádiumá
emlékezik mindenekelőtt arról, hogy egy olyan mán, Padiviciui Ede őrgróf és Rákosi Jenő irá hoz közeledik. A Fehérmegyei Irodalmi és Köz
alkotással tette a Dunántúli Közművelődési Egye nyítása mellett a Dunáutul 11 varmegyéje terü művelődési egyesület pedig megindította a tár
sülét ezen esztendő munkásságát nevezetessé, letén egyre intenzívben, gyakorolja áldásos mű gyalásokat egyesületekkel, hogy szorosabb kap.
mely a magyarság jövőjének szempontjából a ködését. Az 1909. év sorait 14 alapító, (i pártoló csolatba kerüljön. Székhelyét az egyesület Szé
jövő magyar generáció eróteljessebbé tétele ér és 498 rendes taggal gyarapodott a tagok lét- kesfehérvárra helyezte át és igy legközelebb a
dekében korszakalkotónak mondható. A DKE.
YÍv")Vffyé> l jgjflJUjhjgjjfi_HzerpjBjmT « várit™
^beiewriűiuiiU'Tklugyams az a mágásztoTmoz- hér in.) a váröslődi (Veszprém m.) a vámpiací gyei kulturegyesületuek. HZ ez évben megalakult galora. mely az Országos Gyermekszanatórium (Sopron m.) a szári (Fehér m.) tarjulii (Komarom Veszprémi Magyar Közművelődési Egyesület
Egyesület megállapítására vezetett s mely moz m.) kisdedovodákat, segélyezte a soproni irodalmi azonban nem kívánt a DKE.-hez csatlakozni.
A Tolnávalinegyei ;Közművelődési Egyesü
galom célul tűzte ki a gondoskodást azon elha és művészeti kör gyeriuektelepítési akcióját, múlt
gyóit védtelen, szenvedő, gyönge csemetéktől, uj falusi népmüveiőintézniényt a Dunántúlon a let megalakulása érdekében eddigelé máris nagy
bik hazánkban évről-évre elpusztulnak kellő es Dunántúlon a népakadéiniakat ís meghonosítja. arányú tevékenységet fejtett ki Simomcs Elemér
megfelelő ápolás hiányban. Ez a mozgalom a A magyar nyelv tanításában kitűnt tanítók és alispán, Szentkirályi M hály dr. polgármester, Timagyar társadalom legszélesebb rétegeiben kel
:—segélyezéseié kétezer koionit—fordított," banyi Domonkos tanfelügyelő, Bodnár István és
Tett élénk ^víizhangot és állam
társadalom azon összegeken kivül, a melyet a Somogy vár Leopold Kornél.
Gyarapította a lefolyt évben a Dunántúl
karöltve vállalkozott benne arra, hogy a szegény megyei Közművelődési Egyesület e ceira ki
könyvtári hálózatát is a DKE. amennyiben már
gyermekek szanatóriumának országosan fontos osztott
122 nép, vándor és-gazdasági nép könyvtár fö
ügyét megoldja akképpen, hogy a- -gyermekszám
natórinmokuak országosan való szervezésével azl, . , öt közművelődési egyesület munkálkodott a lött rendelkezik a DKE a mély raindezídeigTs
—is—.— _ , .. , , .„
- ".. . ..
jiefo yt évben azon nagy nemzeti célok megváló jelentékeny és sikeres eredményű.
állami gyermekvédelem kisegítő intézményét meg-1
^ . . . . .,
„..„
.
építi. A DKE. nagynevű vezéreinek lesz örök di ' sitására, « melyek erdekeben a DKL. tevékeny
csősége, bogy felismerték a gyermekha'andósági kedik a Dunántúl tizenegyvármegyéjéuek terüle
küzdelem nagyfoutosságát és hogy nevüknek tén. A műveltség terjesztésére a közjólét emelé
fényével és egész befolyásukkal igyekeztek köz sére. A Koruároniniegyii és Városi Közmüeklörehatni, hogy megépüljön a magyar nemzeti ál dési Egyesület élén Sarközy Aurél kir. kamarás,
.Rendelésszerüen készült*
lam legerősebb vára: hogy megépüljön egy jövő, mint elnök és az év egy részében Lőrincy György
kir.
tanfelügyelő,
mint
főtitkár
fejlett
ki
áldásos
a magyar nemzedék.
átmeneti kabátok
Örömmel konstatálja a jelentés első sorban, tevékenységet, de nagy mérvű taiifelügyelőségi
ielöltők
bogy ennek az uj gyermekvédelmi mozgalomnak elfoglaltsága miatt az admiiiisztrácionalís teen
az élére mint kormányzó elnök gróf Zichy János dőkről visszalépett és akkor Wilausek Karoly tb.
utcai
ö'tönyök .
vallás és közoktatásügyi miniszter került hogy megyei főjegyző válaszaott mer, aki ugyanabban
pedig ez a mozgalom gyorsan fog eredményeket a szellemben vezeti tovább a Komáromniegyei és
elsőrangú kivitelben és jutányos
is elérni, arról gondoskodott gróf Khuen Héder- Városi Közművelődési Egyesület ügyét, emelyben
árakon kaphatók :
váry Károly belügyminiszter, Jakabffy Imre, és Lóríncy György, a hazai irodalomnak büszkesége
Deutsch F. Károly és T á r s a
Bezerédi Viktor államtitkárok, Bosnyák Zoltán a és az ország kultunuozgalmainak egyik legrégibb
gyermekvédelmi ügyosztály tudós főnöke, gróf harcosa, a kipróbált kuituregyesületben a köz
férfiszabóknál
Edelsheim Gyulai Lipót az Országos Gyermek művelődési feladatok megvalósítását annyi lel
kesedéssel
és
eredménnyel
munkálni
törekedett.
Budapest VI., Ferenciek-tere 2.
védő Bizottság elnöke és Ruffy Pál a gyermek
védelem népszerű felügyelője.
A Somogyvármegyei Közművelődési EgyéAz a körülmény pedig, hogy épen Zichy Bület élén Kapotsfy Jenő és Andorka Elek dr.
János gróf köcsönözte oda ehhez a mozgalomhoz íöügyész állanak, kik az igazgatósággal egye-
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szokta, ha az elment, hogy a konyhaküszöbön is úszik valami földöntúli vad boldogság gyönyörű nagy útnak indult, de
kíméletlen hasfájástól
megcsókolják egymást, hosszan, forrón, tüzesen. ségében.
meglepett hőa
Nem voltak épen szükiben a pénznek, Má
Nem esett össze, a Bzive verése se
A kínos csendett Mária oszlatta el, azaz.
ria mégis tiltakozott az e len, hogy cselédet fo állt el. amikor asznhanjtóbnn félénk eöt vi*3za-+ht>gy tette-még kínosabbá a -helyzetet a téhetetgadjanak. Azt a két pár edényt ő maga is el retteut férfi arcot pillantott meg. Egyszerre átér len tehetséges fiatal iró számára. Felemelte a
tudja mosni, azt az egy szobát maga is kitudja tette a helyzetet: nem kisérte ki a férjet, a fejét — szemében már ott csillámlott a tiltakozó
takarítani, azt az egy ágyat ó maga is megtudja konyhaajtó csukatlan . . . Másrészről nincs me szemérem két győngycseppje — és meglehetősen
vetni . . . Azt meg nem akarta, hogy az ő már nekülés: beljebb nem futhat ez a szoba a sza udvariatlanul szólt oda a sápadt fiatalembernek,
asszonyos, vad, mohó szerelmének akárki is ta lon, az ebédiö, a háló, minden. A félénk, sőt akit megreszkettetett az, hogy érezte helyzeté
visszarettent arcú férfi az ő leánykori udvarlója. nek tragikomikus voltát
nuja legyen . . .
Boldog volt amilyen boldog csak egy-két Mezei egyik jó pajtása, a modern fiatal iró, a
„ — Menjen, menjen, ez nem szép, ilyenkor
hetes szerelmes asszony lehet Majd kicsattanó legvadabb realisztikusnak rajzolója, akinek a kö látogatás
amikor a Pali nincs itthon. Mit akar
gyönyörű megy-ajka mosolygóra állt amikor oda tetét csak tegnap olvasta el, hisz már szabad ol tőlem? Ezésnem
szegy elje- magát és lesz
'
:
• •._annyi tisztesség szép,
ment a nagy azoba állótükréhez és az előtt nyúj vasni azokat
magában, hogy nem szól és sen
tózkodott kettőt-báromat. Istenem, de szép is az
Ami megmarad benne a szemérmes, szé kinek sem szól és még csak nem is gondol arra,
élet I A maga asszonya már, csókkal kel és ölel- gyenlős leányzóból, az arra késztette, hogy raez-hogy ilyenkor itt volt. És többet nem is jön ide
kezéssel alszik el boldogító, szerelmes dalokat telén vállát gyorsan elfedje és odafusson a éa nem is akarom látni.
sug a fülébe estenként, reggelenkint az édes, ágyhoz és magára húzza a paplant Csak aztán
. — Nem tudtam, nem akartam és bocsána
szerelmei, erős, feiflas embere, az ő párja PaL|kezdte nagy gyorsan mérlegelni magában, hogy tot kérek és soha többet
Az egyik ingujjú lecsúszik a válláról, ami ő egy-két másodpercig bár. de egy ingben állott
Csak ennyit tudott mondani a tehetséges
kor egy hosszú, édes nyujtózás után ott a fé idegen férfi szemei előtt Mégsem sikoliotta el fiatal iró, aki ész nélkül rohant el és csak az
nyes tiszta, nagy-tükör előtt belemarkol arany magát erre a gondolatra; hiszen véletlen az utcán mert arra gondolni, amit látott
szőke, finom hajába, a mint ott táncol a már egész, hiszen tudtán kivül történt ez a nyomo
— Akármelyik nyomorult hősöm, akárme
nagy melegséggel sütő nyárvégi nap sugárözöne. rult, bolond história.
lyik nyápic novella alak, akármelyik kamaszgye
Belemarkol a hajúba, eligazítja, elsimogatja, gyö
A modern iró ellenben nem mozdult a kü rek beleharapott volna vad vágyában a hófehér,
nyörködik benne : még mindig térdig er és még szöbön s nagyon megijedt. Kacagott magában, meztelen vaunkra és én — reszkettem és mo
mindig olyan dns, olyan fényes, olyan szőke, hogy átvirrasztott éjszaka után nyolckor elindult zogni sem tudtam és szégyellem magamat • . •
mint régen, leánykorábau, a mikor megfordultak a kávéházból, hógy pajtását .meglepje a nászNem szólt senkinek a fura esetről, annyi
utánna nemcsak a kamaszok, hanem tisztes öreg.. ágyban*; az elvégre is modern dolog, de min- azonban
bizonyos, hogy ettől az időtől fogvast
urak és asszonyok is. Gyöny"
'
a ! ! í ? ° , " 8 » » áenesetre bohém-dolog és a csacska Pali, meg a sokáig kerülte a kerekasztal társaságát a derék
és
ha
nem
lett
volna
egyedül
—— ——
— —— <v.uu í.Sjjv««iita ia u o «
s Ilett
Z J M _vqlna^
zmilD csacska-asszonya nem vehetik rossz néven ezt fiatal iró, tok mégfiatalabbnakaz ideálja, mesro^ ™ ydó nagy afegr j a szokatlan látogatási . . . De erre
akarta. Ez est
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— Bicskázás ellenségeskedésből. 'lakács Ist
— üj fodrásznö Celldömölkön. Mutter Her
ván és Bakui József ostfiasszonyfai lakosok már minától nyert értesülés, szerint nevezett fodrásznö,
hosszú időn keresztül ellenségeskedtek egymás a ki jelenleg Budapesten van egy előkelő fodTanítok felára m a t i jegye.
sal. A mult héten aztán megleste Bakics a ba- rászüzletben ismeretei bővítése végett, július el
zamenö Takácsot és a kéznél levő vasvillával sején visszatér városunkba a itt a modem haj
A m. kir. kereskedelmi minister í. évi má életveszélyes sérülést ejtett rajta. A súlyosan se frizurák bármelyikét kinek-kinek tetszése szerint
előállítja. Havi abonneseket elfogad, valamint
jus hó 23 án 33980/910. III. az. a. kelt rendele
tével a ministertanáes folyó évi április hó 16 án besültet lakásén ápolják, Bakicsot pedig feljelen estélyekre, lakodalmakra, tánevigalmakra meghí
vásokat — vidékre is. — Celldömölk, Kis-utea
tették
a
celldömölki
kir.
járásbíróságnál.
hozott határozatára a különféle felekezetek, vala
5 szám. alá kéri a megkeresést intézni.
mint törvényhatóságok községek és magánosok
—
Üresedés
a
városházán.
ScMUi
Gyula
által fentartott elemi iskoláknál és óvodáknál mü—• Árverés a vasnton. Az elhagyott tárgyak
pénztáros a mult heten iparágában való
ködó, tanítók, tanitónök és óvónók, végül a nyíl városi
elfoglaltságára való hivatkozással lemondott a árverése a m. kir. államvasutak Celldömölk ál
vános iskolákban müködö, rendszeresített hitok városnál viselt pénztárosi állásáról. Választás lomásán jun.. 23-án d. e. 9 órakor tartatott meg.
tatók részére a m. kir. államvasutak és a keze majd csak jövő évben lesz, addig tehát kezelheti A tárgyak között tálálhatók voltak fegyverek, bo
tok, esernyők, bőröndök stb.
lés alatt |evó helyiérdekű vasutak vonalain a állását elfoglaltsága mellett is.
féláru menetjegyekkel való utazás kedvezményét
—
megszánt
az
árviz
veszedelem.
A
rette
engedélyezte.
Nem részesítettnek semmiféle utazási ked netes vihar es esőzések következtében hatalmassá
vezményben: A., a felsorolt nem állami taninté növekedstt a Rába folyó veszélyeztette járásunk
zetek kötelékében ál ó tanszemélyzet családtag néhány községét Többször látható volt n mef^
^-Hfcffl állami tanintézeteknél •trag-^kapan- auiiiit a ~folyó épületrészeket, gazTanoncul két közép
a tényleges szolgálatban állott nyugdijas tanitók, gasági épületeket, valamint az ár által elsodort
állati hullákat vitt magával. Az egyes községek
vagy hat elemi iskolát
tanítónők, óvónők és ezek család tagjai sem.
ben
hozzátevólegesen
a
kár,
a
mit
az
áradás
A kereskedelmi minister rendelkezés szerint
végzett ügyes flut, felvesz
köteles minden nem állami tanintézet kötelékébe okozott, 6000,000 korona. Az elpusztult községek
Vörusmarty-köayvnyomua
felsegélyezésére
az
akció
megindult.
Minthogy
a
tartozó tanító, tanítónő, óvónő és rendszeresített
Devecser.
állomáson működő hitoktató az állami tisztvise Rába lassanként visszatért medreim, a veszede
lem
mindig
kisebb
lesz,
a
legutóbbi
vízmérő
hi
lőkkel azonos — vasúti arcképes igazolványt ki
vatali
jelentés
szerint
Körmenden
a
Rába
vizálváltani azon megszorítással, hogy a kik a maguk
részére ezen igaj»a«"lv»"y'. t-i •íam-ftpi^fr-.-n^n Uáaa-8 méter, azonban folyton kijcbbedik.
különben azok is a kik a kiállításért elkésve foNyári táncmnlatság. Mint már megemlé
modnak, az illető naptári év tartamára a ked keztünk lapunkban, a celldömölki ipartestület
vezményre igényt nem tarthatnak.
nyári mulatságxt július 8-án tartja meg, melyre 1329/1910. tkv.
Az arcképes igazolvány kiállítása a m. kir. következő meghívók bocsáttattak ki. Meghívó. - •
államvasutak igazgatóságától kérelmezendő, s az A Celldömölki Ipartestület az elaggott iparosuk
i H T e r e S l 0^0611116117 KlVODat
ez iránti folyamodványok az ^őző évi december Jávára 1910 évi július hó 3-án a Korona-szálló
A celldömölki kir. járásbíróság, mint telek
hó végéig, vagy ba az illető igényjogosult kine kertjében konfetti és szerpentin-dobással zártkörű
vezése, illetve megválasztása évközben történt, a nyári táncmulatságot rendez, melyre kivül cím könyvi hatóság közhírré teszi,- hogy Dorfinger
kineveztetést, illetve megválasztatást követő bó zett urat kedves családjával tisztelettel meghívja Sándorné szül. Nagy Juliánná karakószörcsökiBruuner Ferenc dr. cell
végéig nyújtandók be.
rendezőség. Belépődíj: Személyenkint 1 kor, lakos végrebajtatönak
ügyvéd áitul képviselt ismeretlen helyen
«. szükséges ellenőrzés követelményeinél családjegy 2 K. Kezdete d. u. 5 órakor. A szün- dömölki
Sándor karakói volt lakos
fogva az igényjogosnltság minden alkalommal óra alatt amerikai árveréssel egy bárány lesz tartózkodó Dorfinger
szenvedő elleni 718 korona tőkekö
igazolandó és pedig az elemi népiskolai és óvo elárverezve. Kedvezőtlen idő esetén a mulatság végrehajtást
vetelés
és
jár.
iránti
végrehajtási
ügyében a cell
dai valalamint a hitoktatói tanszexélyzetet ille a nagyteremben tartatik meg. Felülfizetések i
kir. járásbirásbirósag terüleletén lévő: a
tőleg a kérelem a kir tanfelügyelő által látandó jótékony célra köszönettel fogadtatnak és hirla dömölki
kaíakói 15. sztjkvi I . 4, 5, 7, 8, 10 sor. 97, 114,
el a szabályszerű igazolási záradékkal es a hiva pilag nyugtáztatnak.
245, 290 és 244—282. hrszámu, a marcali, tőlósi, |
talos pecséttel.
— lárváoyos betegségek. Másképén .Kifogy nyiresi z kövesi dűlőben fekvő, rétből szántóból
A folyamodványok, a melyekhez a kérel hatatlan rovatnák" is nevezhetők, mert pár hó s közös erdő legelőből álló 2/4 telki ingatlanok
mezőnek 1 drb. látogatójegy alakú és saját alá napja a kanyaró és vörheny, pár hete pedig
Dorfinger Sándort a B 15. alatti bejegyzés
írásával ellátott fényképe is mellékelendő, bélyeg tifusz-megbetegedések ál aiidóak. De a járás nak
illető i/7 (részére 393 kor, 2. (a karakói
mentesek, az arcképes igazolványok kiállításáért több községeiben is hasonló a helyzet A tífuszt szerint
116
sztjkvi
1 sor 239 hrszámu, a dankhegyi
valamint a következő évre való érvényesítésért Hegyi Endre szombathelyi lakos hozta városunkba, dűlőben fekvőI . szántóból
Sándort a B.
azonban 2 korona kiállítási illeték fizetendő. Ez a azóta másik két esetet jelentettek be ámult hé 3 alatti bejegyzés szerintDorfinger
1/7 részre 3 K.
2 koronányi dij azonban a gyorsabb elintézés és ten Koppányi Margit és Mike Jenőt, a kik a kór 3. (a karakói 217 sztjkvi I illető
.
1
sor
24
hrszámu,
könyebb kezeles végett mindenesetben postai le házban ápoltatnak. Kanyaró eset volt Celldömöl 46 hrszámu házas ingatlanra, mely egészben
a
véljegynek a folyamodványra való ráragasztásá kön 5, Alsóságon 1, Kissomlyón torokgyik 1 eset. Dorfinger Sándor tulajdona: 784 koronában meg
utján.
— Kardpárbaj. Az istenítélet különböző állapított kikiáltási árban az árverést elrendelt*
Az eljárás egyszerűsítése érdekében kivá
és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az Igio
natos továbbá, hogy az egyes tanintézetek köte módjait kiküszöbölte már magából a társadalom, évi
július ka 20 (husi) napjának dilelStt o órakar
csak
egyetlenegy módja van máig is elfogadva,
lékében álló igényjogosult tanszemélyzet részéről
Karakó községházánál megtartandó nyilvános ár
az igazolványok kiállítása, illetve a következő sőt törvényileg hallgatólag megengedve az intel verésen
eladatni fog.
évre való érvényesítése közös folyamodványban ligens elemek között — a párbaj. A mult héten
Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
együttesen kérelmeztessek, a mely esetben a be varosunkban összeszólalkozott aranyifjuságunk lan beesíirának
10 %-"t készpénzben, vagy az
két
kedvelt
tagja
Wtisi
Sándor
és
Gcrgtly
László,
nyújtandó névjegyzékre annyiszor 2 kor. értékű
1881. évi LX. tc. 42 §-ban jelzett árfolyammal
postai levéljegy ragasztandó fel, ahány személy persze a végepárbaj lett, amely a Tory-féle ven számított
az 1881. évi november hó 1-én
neve a folyamodványhoz csatolandó névjegyzék déglő egyik termében tartottak meg. Kedden a 3333 sz. a.éskelt
igazsagüÍJ-miniszteri rendelet 8.
reggeli órákban csapott össze a két haragos, a
ben foglaltatik.
5-ban kijelölt óvadékkepea értékpapírban a ki
kardpárbajt
az
első
összecsepás
után
Király
Amennyiben a "kedvezményért jogosulatla- János dr. Dcuisck Soma dr. orvosok véleményére küldött kezéhez 'letenni, avagy az 1881 évi L X
nok folyamodnának, avagy ilyenek habar csak
segédek beszüntették, mert Gergely egy lapos tc. 170 §-a értelmében a bánatpénznek e bíró
tévedésből is a névjegyzékbe felvétetnének az avágást,
Weisz (pedig akézénníisebb karcolást ságnál előleges elhelyezésről kiállított szabály
illető folyamodványra, illetve névjegyzékre felra kapott, igy
szerű elismervényt átszolgáltatni.
gasztott postai értékjegyek, avagy azok értéke eleget tettek. hát a fennálló társadalmi rendűek
Celldömölk, 1910. évi május hó 2.
visszaélés esetén ezenfelül a hibás közegek ellen
A kir. j bíróság, mint telekkönyvi hatóság.
a megtorló intézkedések is foganatositandók
— Halálozás. Táncsics János máv. állomásBARTHA Bk. kir. járásbiró.
lesznek.
felvigyázó, aki szolgálattételre a bobai állomá
HRABORSZKY kir. telekkönyvezető.
A folyó év tartamára szóló arcképes igazol son volt beosztva, június hó 21-én este 11 óra
ványok kiállítása iránti folyamodványok legké kór a celldömölki kórházban elhunyt. As eset
sőbb f. évi július hó végéig terjesztendók be a előzményei egy kissé homályosak. Némelyek a em. kir. államvasutak igazgatóságához. (Budapest, rint Táncsics a választások idején Zalapáü-ba
volt rendelve szolgálattételre, itt nyerte a sebe
VI. Andrassy ut 75 a£)
besülést, amely halálát okozta. Szolgálat után
—Öngyilkos nrasszoy. Magyarország egy állítólag egy postai küldönc fejbe ütötte orvul s
kor hires penzűgymiuisterének, néhai Kerkápaly ez által 14 napon "belül gyógyuló testi sértést
Károlynak özvegye, Magyargencsen szerdán éjjel ejtett a zalaegerszegi járási orvos véleménye
ágyában öngyilkosságot követett el, nyakát olló szerint A sebet hanyagul kezelték, feje megda
val elvágta s mire hozzátartozói borzalmas tettét gadt orbáncot kapott és mim Király dr.-hoz for
P Á L M A KAUCSUK
észrevették már meghalt. Az öngyilkos úrasszony dul Celldömölkön, akkor már a seb fertőzve volt.
Ifja-neje, kivel-más fél óv óta élt háaaosá&ban,
-idegbeteg-volt.
—-—
— siratja.
Szerdán d. u. a bolttestet Véére szállí
— A Tirol közgyűlése. Cel dömölk nagyköz tották s ott helyezték örök nyugalomra, A holt
test
elszállítására
vármegyénk alispánja távirati
ség bírája, Szalay János a legközelebbi rendes
közgyűlés napját augusztus 6 ára tűzte ki. Az engedélyt adott
erre szőlő meghívókat a héten köröztette a kép
— Kávéház-átvétel. Az Uj-kávéház jelenlegi
viselőtestület tagjai között. A legközelebbi köz tulajdonosa, — mint már emiitettük, — juUus
1-tői
kezdődöleg eladta üzletét Ktntssri Dezső
gyűlés tárfyai: 1. A kiscelli 5. és 98. ez. teleklakosnak, aki azt újonnan fényesen beren
Jegyzőkönyvekben foglalt városi ingatlanok eladása pápai
dezi és bocsájtja a közönség kényelmére. A régi
tárgyában hozandó határozat 2. A városi tégla biliárdok helyett is Ujjakat fog hozatni a igy azo
gyári üzem beszüntetése tárgyában hozandó ha- kat áruba bocsájtja Ily tárgyú hirdetésünkre
felhívjak olvasóink figyelmét
árosat. 3. Esetleges indítványok.
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Alkalmi bázeladás.

Celldömölkön^ a Sági utcíbm egy kitűnő
karban levő. mintegy 500 nég\»zögöi területtel
biró lakóház szabad kézből eladó. Az ingatlanon 0
van 11 lakószoba, 5 konyha, több előtér, park
Tisztelettel vau szerencsénk a ni. t. épitetö közönség b., tudom á
józott udvar, gazdasági és gyümölcsös kertek,
ólak, kocsiszín és minden egyéb mellekhelyisegek
sára hozni, hogy Celldömölkön
Az ingatlan eladásának közvetítésére alul
í r o t t felkéretvén, értesítem a házat venni szán 0
dékozó közönséget, bogy ezen alkalmi házvétel
TÓI tudomást szerezni el ne mulassza, mert csak 0
érdekében cselekszik, amikor pénzét gyümölcsö
Elvállaljuk mindennemű gazdasági épületek és bérházak tervezé
zően, hagy hasznot hajtó ingatlanba fekteti. Az 0
ingatlan üres telke építésre is alkalmas.
sét a legkényesebb Ízlésnek megfelelőleg a legmodernebb kivitelben;
0
Értesítést Jhjrmcly n a p o n a j j g ^ n ^ n ^ ^ é ^
=BgyszinTéu ezeknek-ternrészitben való kivételét, valamint RrkemFhc~éir
levélnem megkeresésre azonnal válaszol
CL
0 építészet, csatornázások, átalakítások es talarozási munkálatok elkészítő
Bakonyi Imre
sét a legjutányosabb árban.
Celldömölk, Kiss-utca 9 0
készítendő munkálatok szakszerű és pontos kiviteléért az épí
0 tészet Aterén
eltöltött hosszas gyakorlatnak kezeskednek, — egyedüli
0 tőtörekvésűnk oda fog irányulni, hogy a n. é. épitetö közönség 1 e gk é n y e 8 e h I) igéliyejnlr ia mpgfnlgllm^ilrtk—

Építési iroda.

0

épitési irodát és vállalatot léíeslíeííünk.

Eladd billiárdok.

0

=

f
Az Uj-kávéházban jelenleg
használatban levő két jó_karban
levő tekeasztal jutányos áron
eladó.
' Különösen üzlettulajdonosok
és társaskörödnek ajánlom ez
olcsó alkalmi vételt.
Értesítést az ad uj kávéház
főpincére és
Kenesse! D e z s ő
az ujkávéház tulajdonosa.

Hirdetmény.

A m. t. épitetö közönség szives pártfogását kérve maradtunk.

0

kiváló tisztelettel
Horváth

Testvsrsk

kőműves mester épitési Tilallkozók

0
0
0

Celldömölk, Dömőlki-utca.
Schleiffer ház.

Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank r. t.
áruosztálya

Celldömölk

A

Wittmann Adolf

a Magyar kir. államvasutak gépgyárának ugy a
Ganz és Tsa reszv. társ. motorosztályának kerületi képviselése és mlntaraktára.
Fióktelepek: Muraszombaton, Sárváron, Veszprémben, Csornán, Dorabóváron, Sojronjiaji^_áa_Zai;
Mindennemű

gazdasági

gépek és

szükségleti

cikkek

raktára.
Ajánlja a legjobb és legújabb szerkeszetü vetőgépeket, talajmivelő esz
közöket, cséplő szerel menyeket ugy motor, mint gőz és járgányÁllandó nagy raktár műtrágya, mütakarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs,
kötélnemüek és mindenféle gazdesági cikkekből.

a m. kir. államvasutak
hivatalos szálltója.

Gümökór,
öhögéo... .
szamárköhögés,
influenza
aaetefbem

u

orvosok

SIROLIN I R
„Roche«-t
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Van szerencsém Celldömölk és vidéke
n. é. közönségének b. tudomására adni,
hogy a magyar r évi július 1-től
kir. államvasu- 1 _ .
a helybeli állotak üzletveze- ffcgfgflfft másra érkező
tősége ' 1910. J B C J g áruk
házhoz
szállításával hivatalosan megbízott.
E megbízásból kifolyólag főtörekvésem oda irányul, hogy ugy a máv., mint
a nagyközönség igényeit is pontosan ki
elégítsem s várakozásuknak mindenben
megfeleljek.
_^^lvállalok_^eakiyJjL^ásjwnni
máshova eszközlendö szállításokat is a Q
legolcsóbb díjtételek mellett.
Szállításaim elfogadása és felügyelete, 2
valamint pénzek felvétele és nyugtázására
Wittmann Sándor urat bíztam meg.
Q
Szives megbízásukat kérve vagyok
Celldömölk, 1910 jun. 16.
_
teljas tisztriettel——
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Kik vannak a Sirolin „Roche"-ra utalva?
1. A kik b o n n i Időn k a n é n á l
mai ban szenvednek.

kohOgee

S. Mindazok, kik Odült gégelniratb»n

Ceektoeredeti csomago
l á s i Stajlta-Jtocoe>t_
\ é r j e n , minden után
zatot v a g r potkcszitm é n y t kerttott a legha
tározottabban

bántal-

•zenvednek.

8. Asztmában nonvedCk l é n y e g e s kBnnyebbűlést
éreznek már rövid használat után.

Stroün irodalmat D.17,
kívánatra Ingyen im
bérmentveikM

4. Skrofulás, mirígydazzadásos, szem- ég orrkatar,
nuoa gyermekeknek í o n t o s szere a Sirolin
«Boeae .
A táplálkozást n.gyban elősegiti.

t.Hota-LíMeiCd.
|

Bázel (Schwcii) GrtJozach Badsa j

Nyomatott a kiadótulajdonos .Vörösmirty'-könyvnyomda és hírlapkiadó vállalat gyorssajtóján, Devecserben. 1910.

