Hl. éifolyam.

Celldömölk, (Kiscell) 1910 július

28.. BÉBL

EEMENISVIDEE
.KISCZELL és VIDÉKE")

K Ö Z É R D E K Ű F Ü O O B T i . £ N U J S A G.
Begjelenlk miaiei vasárnap.

IlllialMl
í g y érra
fel írre i

.

Ba.rketatofel

. 8 kor. j N e g y e d é v r e . . S k o r . — .
• *
• I SJ«
* r a — . 80 .
ertekasbatai: kedd, iiArdo, e. e.OtSrtokoa.
K

(„KISCZELL és VIDÉKE")

s>«i-b«..ts..
F o l e l ö s szerkesztő :

H u s s

a

áa k f . d 4 h w . t f t l ;

Celldömölk, D ö m ö 1 k i utca, Gombás ház — I d a i»atzondök a lap szellemi éa anyagi részét illető mindennemt
küldcményak.

G y u l a

Pályaválasztás előtt.

S a szülök tudják ezt, tudják külö pályára küldjük a fiainkat, csak éppen as
nösképpen, Jiogy a .diplomás jiályák any ügyvédire nnm. Az orvos énpenpreleirál^
nyira túlzsúfolvák, oly anyira elfoglaltak, a tanár hasonlóképpen, a mérnök nem
A Z iskolai év befejeződött, a záró hogy immár felvevő képességük teljesen különben. A kereskedő még a szentelt
vizsgálatok is elmultak, mind az ö izgal megszűnt s minden egyes odatolongóval vizet is leszedné arról, a ki legelőször
maikkal. A tanulóifjúság elnyerte bizonyít csak a létért való küzdelmet nehezítik szerencsétlen fejét arra, hogy embertár
ványait s kiki megy a jól, vagy kevésbé meg s hogy más szájából kénytelenek a sainak kívánságait teljesítse olyképen,
jól megérdemelt nyugalomba, hogy új kenyeret kivenni.
hogy ellátja őt szükségleteivel, az iparos
erőt, uj energiát gyűjtsön a további küzMi a teendő ? Ez a nehéz kérdés, meg egyenesen a kivándorlást ajánlja
taBtéakBáÜL
dftlemekre "én ihiűtkAra, mply a vnlráeió mely—minden egyes lelkiismeretes szülő annak,—aki <•» * pAiyAjAr*
elteltével várakozik reá. Az ifjak, kik előtt felvetődik. Hiszen mindegyik szivén
S mindezek dacára mit tapasztalunk.
tanulmányaikat a középiskolában folytat viseli gyermeke sorsát s ha már a tizen Azok, akik ugy Istenigazában szidják pá
ják, nyugodtan tekinthetnek a jövőbe, két esztendőn keresztül a 8ZÜlŐi~BZeretet lyájukat mások előtt, akik nem tudnak
hiszen őnekik még nincs min törniök fe túlontúl való rápazarlása mellett a sok egyebet, ha erről a thémáról esik szó,
jüket, előttük a kiszabott kötelességük költséget é r veszódseget nem sajnálta, csak sírni és siránkozni, ezek a jó urak,
útja, a közép iskolák elvégzése. De azok, akkor most, hogy az élet útjára kívánja ha saját- fiaikról esik aztán későbben szó,
kik elvégeztek a középiskolákat, kik nyolc bocsájtani, kettőzött félelemmel s körül mind mind a saját foglalkozásukat oktruesztendei szakadatlan és ernyedetlen szor tekintéssel kell eljárnia-, nehogy éppen álják reájuk s az ügyvéd fiából ügyvéd,
galmas munka gyümölcseképen az érett akkor -találjon ártani annak, kit talán a az orvoséból orvos, a tanáréból tanár, a
ségi bizonyítványt nyerték el a klasszifi föld kerekségén a legjobban szeret, ami' mérnökéből mérnök lesz. Egészen termé
káló tanári kartól, azoknak tö a fejük, kor döntő lépéssel indul neki az élet szetes, hogy a kereskedő boltját fiára
de még jobban a szülőknek, kik ilyenkor rögös utjának.
hagyja, az iparos pedig műhelyébe veszi
Vannak leginkább megakadva azzal, hogy
~';
Hová küldjük gyermekeinket-!-? Mit csemetéjét
tulajdonképen mit is kezdjenek most el
Igy mint látjuk ezek a jó urak a
neveljünk belőle, hogy legalább őket tud
immár érettnek nyivánitott gyermekükkel.
juk megkímélni azoktól a véres-verejté legeklatánsabban rácáfolnak a maguk si
Oh ma már nem olyan könnyű a vá kes küzdelmektől, amelyekben mi harcol ránkozása ra s éppen az ellenkezőjét mu
lasztás. Az élet súlyos küzdelmei nehéz tuk végig az életet s hogy legalább né tatják annak az érzelmeiknek, melyeket
megpróbáltatásnak teszi ki az embereket, kik találjunk olyan pályát, a mely köny- a külvilág előtt olyannyira és oly sokszor
még a diplomásokat sem kíméli meg s nyebben juttattja a korgó gyomrot a szá feleslegesen fitogtatnak.
bizony nem egy diplomás embert ismerünk raz kenyérhez, mint a minőt mi válasz
Bizonyos hogy a mai világban a meg
aki öreg fejjel munkában megroppant ta tottunk a magunk, avagy szülőink szeren élhetés minden pályáján nehéz s a gond
gokkal néz más foglalkozás után, hogy csétlen eszméinek következtében. '~-^
terhes apa a saját foglalkozásának minden
magát, esetleg családját fenn tudja tar
Mindenki a saját foglalkozását szidja csinját-binját az idők folyamán kiismerve
tani. Az ügyvéd azt tanácsolja, hogy minden inkább tudja eligazítani fiát azon az uton
r

A csipke.
A csipke gép- vagy kézicsipke.
Amaz hálós vagy font, szövött,
Emez, á házi ipar cikke.
Vagy hálózott, vagy lekötött
De hogyha verték, vagy ha varrták,
Ha gép, ha kis kezecske szőtte.
Ha tűzték, dobták vagy forgatták,
Horgolva van, vagy vásznon kötve,
Hazája Brüsszel s nagy az ára,
Velencej d t a ^ nevét,_
Csipkeszövet név illik rája, ~
Vagy itthon termett mint betét:
A csipke mindig édes, drága,
A csipke mindig kedves, szép.
Legelsőbb csipkét kapsz mamádtól
Légy grófi sarjadék vagy senki,
11 ikor sírva a másvilágból.
Méltóztatol itt megjelenni.
Viseled pólyán, fejed búbján,
Később pedig, mint kis gavallér
Bársony matróz-blúzodba bújván,
Lesz ingecskéden csipke-gallér.
Amit tanulsz, ha vagy leányka,
De meg nem értesz, ha fia vagy,
A csipke száz meg száz fajtája
Mit el. nem birna férfin-agy.

És a mit hölgyed legyezőkön.
Napernyőn, kendőn annyit forgat
Miből hálódban leng a függöny,
Mi legtöbb van menyasszonyodnak,
Ami tavaszkor ibolyákkal
—7Együtt virul ki az utcákon.
Mi őszi zauron, téli bálban
Bolondit női keblen, vállon.
Virág, a mit erdőnek nézel,
Ha int kacéran egy kis fodra,
És szebb a nőn, mint rózsa, ékszer:
Mitől vér táncol arcotokra
8 a mit ha adsz a kedvesednek
' Kalapra."vagy selyemruhára,,
Főként magad kedvére tetted
8 hát még ha tán — nálókabátka!
— Vagy mi is szokott lenni még —
Csipke, a mindig édes, drága,
Csipke, a mindig kedves, szép.
S T mit' hajdantakávé mellett A nagymamáink egyre szőttek,
Ha cérnából hosszabbra tellett
Még bájos pletykánál ia többet:
Az ia a csipke, csipke, csipke,
Mert nagyapát is tűzbe vitte.
8 ha elmerengsz a múltba vissza,
Hozzá köt legtöbb bájoa emlék,
A lelked őket visszahijja,

Újra átélni mind szeretnéd.
8 ha káprázó fantáziáddal
Tündéri kertet népesítesz
Mosolygó, szóló, zengő fákkal:
TUndérkirálynőd csipke-diszes.
Fehér: borit kedves hatottat
Fekete: gyászos hölgynek fátyol,
Aranyból: zászlókat lobogtat
8 fehéren omlik az oltárról,
És — nem mondhatok szebbet rája: —
Kenyeret ád a csipke még,
Lányok szerény tisztes munkája
Csipke, a mindig édes drága,...
Csipke, a mindig kedves szép.
A csipke gép- vagy kézicsipke.
Amaz hálós vagy font szövött
Emez, a házi ipar cikke,
Vagy hálózott, vagy lekötött
De hogyha verték, vagy ha varrták,
Ha gép, ha kis kezecske szőtte,
tűztek, dobták, vagy forgatták.
Horgolva van, vagy vásznon kötve,
Hazája Brüsszel a nagy az ára,
Velence adta a nevét
Czipkeszövet név illik rája,
Vagy itthon termett, mint betét:
A csipke mindig édes, drága,
A csipke mindig kedves szép.
Salamon Gyula.
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melyet egynéhány ösvénnyel maga ia se
gített kitaposni s igy ha tényleg nem is
tetszik néki az a hivatás, mélyet jól vagy
rosszul betölt, végeredményben a saját
magzatának mégis ott tud leghathatósab
ban kezére játszani s ott talál megnyug
vást abban az irányban, hágy a jövendő
pályafutásának terhein könnyíthet.
A mi speciális viszonyainknál fogva
a gazdálkodás az, mely a legnagyobb
kontingenséi ifjúságunknak abszorbeálja.
Á legtöbb gazdálkodó lévén Magyarorszá
gon, a legtöbb apa a legtöbb fiat a föld
mivelésre szorítja s igy hazánk gazdasági
fejlődése éppen ez okból egyoldalúan fej
lődik. Akinek egy csomó száz hold földet
adományozott az isteni gondviselés, meg

juüus 10.
kör* még fennállott városunkban, sőt mi több
néhány évvel ezelőtt a Szombathelyen megtar
tott ehhez hasonló, Ünnepélyen aktiv részt is
vettünk. Sajnos e dalkör megszűnése óta nem
volt, e különben oly élénk kis városunkban, egy
oly vonzó egyéniségű vezető-férfin, aki a dal
müvelésére zászlaja alá gyűjthette volna az ének
és zenekedvelő közönséget Nem is oly nagy
munka volna egy ily célú egyletet megalakítani,
csak a cél érdekében lelkesedéssel működő el
nök és karmester- legyen a többit áldozat kész
polgárok akkor >agukra vállalják, a mikor az
egylet pártoló tagjai sorába iratkoznak.

.Rendclésszerflcn készült*
átmeneti kabátok
tclöltgk

. . . .

. utcái öltönyök

.

elsőrangú kivitelben és jutányos
árakon kaphatók:
Deutscht F. Károly és Társa
férfiszabóknál

— randiak Igya a Carlaa. A Maróthy.^ixtiak által július 27-én beadott petícióval az iktató
hiva'alon kívül is foglalkozott már a m. kir. Cu-

Budapest V I , Ferenciek-tere 2.

nácselnök elnöklésével június 30 án tartott ülésén
megválasztott képviselőnk, Ostjfj Lajos dr. ellen
a kisebbség által benyújtott petíció tárgyalását
szeptember hó 13-ára tűzte ki. — A beadott
petícióval szemben Ostffy Lajos pártja Fekete
Károly fővárosi ügyvéd utján ellenpetieiót nyúj
tott be a kir. Curiáti, mely megdönteni szándékuzlk a toarothy-pártnak a petícióban felhozott
álitásait
- A vasutasok zászló szentelése. A máv.
celldömölki alkalmazottjainak ma d. e. megy
végbe zászlószentelése. A már közölt programmon változás nejnries3rba-wió%"Tístr^redett
helyre nem lesz szükség. A zászlószentelés vé
geztével nagyszabású nyári táncmulatság lesz a
Griff-szálló kerti és fedett helyiségében, a
melyre a zászlóanyát lampi01103 menet fogja be
kísérni. Celldömölkön nagyban készül a fiatalság
a táncmulatságra, de Szombathelyről, Székesfe
hérvárról, Győr és egyébb közíli városokból is
érkeznek vendégek, közöttük sok fiatalember
ígérte meg vidékről való részvételét a mulatság
rendezőségének. Jövő számunkban részletesen
közöljük az ünnepség lefolyását
- Képviselőink a képviselőházi blzottságbaa.
A nemrégen megalakult magyar országgyűlés a
mult héten foglalkozott a bizottságok tagjainak
megválasztásával. Vármegyénk képviselőit a kö
vetkező bizottságok tagjaivá választották: Ostffy
Lajos celldömölki képviselőt a kérvényi, Beck
Lajost a közgazdasági, Varga Gábort az igaz
ságügyi és naplóbíráló, Gueth Gyulát a naplóbiralo Hartner Gézát a naplóbíráló, Simonyi Semadám Sándort az igazságügyi, Huszár Károlyt
a számvizsgáló és Scher-Thoss Béla grófot az
Erzsébet-szobor bizottság tagjaivá.
- A tűzoltók él tüzőrök gyakorlata. Váro
sunkban a mult vasárnap délutánjára voltak a
tűzoltók éa tüzőrök gyakorlatra összehiva. E na-

Ütit erre a pályára viszik, senki kifogást
ÚJDONSÁGOK.
nem emelhet. De ahol a kisbirtokhoz sok
gyermek és nagy család van, ott bizony
az első fiún kivül a többinek nem nyújt A Dunántnli Dalosszövetség keszthelyi versenyehat kenyeret a föld, lett légyen az még
oly termő humus, még olyan fekete zsí
Keszthelyen gyűltek össze a Dunántúli Daros föld is.
losszövetség által rendezett IX. dalversenyre j i
'ezeknél szükséges az Ipar és ke Dunántul nevesebb 19 dalárdája, hogy bemutas
reskedelmi, főleg technika ipari pályák sák művészetüket különösen a magyar műdal és
áldásos mezejét - feltárni. Lássak meg, népdal kultiválása körül Küldöttségileg az ország
hogy a müveit és tanult kereskedő és minden részéből jelentkeztek dalkörök; mintegy
iparos keresi meg kenyerét, mint a latéi-j 8000 dalos vendéget fogadott tegnap délután 6
ner osztály, melynek a sovány kereset I órakor vendégszerető körébe a rendezőbizottság,
mellett még a „noblesse obiige* törve-1 a kik a külön vonaton érkeztek a keszthelyi el
nyel fogva túlontúl representálnia is kell, lomásra. Elsőnek a város elöljárósága, majd dr
mely representációt jövedelmei nem tud- Dezsényi Árpád a gróf Festetich uradalom főtitják fedezni.
kára, mint a szövetség elnöke fogtdta őket mely
Végeredményben tehát odajutunk, után Keszthely hölgyei egy-egy jelige kíséreté
hogy érettségizett fiainkat ne küldjük ben minden egyes dalkör zászlóját megkoszorúz
mind az alma mater oltalmazó szárnyai zák. Este a dalosok ismerkedő utat tettek a Ba
alá, hanem—küldjük ki a költőidre, _h& latonon. A-tulajdonképeni-ünnepség csak ina
módunkban áll, tanulmányozzák ott a nagy kezdődik: díszközgyűlés, bankett és kötött dal
kereskedő és ipartelepeket s tanulmányú verseny, utána monstre-szerenád az ünnep fővéd
kat itthon azután s maguk és az ország nökének, Festetich Tasziló gróf főudvarmester
érdekében érvényesítsék.
nek, aki este a Balatonon velencei esti népünne
Ha majd nálunk is kialakul egy mü pély keretében látja vendégül az összes daloso
veit és képzett kereskedő és iparos osz kat Harmadik hétfői nap programja a legválto
tály, — mint a hogy kialakulóban van — zatosabb. E nap délutánján lesz a szabadon vá
akkor a mi gazdasági viszonyaink is elő lasztott dalverseny és a dijak kiosztása, a mely
nyükre változnak meg s nem lesz olyan re 4000 koronánál jóval magasabb összeg gyűlt
eok verejtékes gondterhes szülő, k i , mint egybe.
mostanság egész nap azon tépelődik,
E gyönyörű ünnepély fenti rövid vázlata
hogy tufadonképpen mit kezdjen el érett sajnálatos visszhangot kelt bennünk, celldömöltea tanalt fiával.
kiekben. Mi is tartoztunk a Dunántúli Dalosszö
vetség tagjai közé, amikor a „Kiscelli Férfi Dal-

— Arról lemondasz még ma. Te azt nem
Az asszony sápadtan, remegve lépett a tár
salgóba. Kezet sem nyújtott Hidegen támaszko is gondolod, milyen gazdag emberrel beszélsz
most,
Etelka 1 még csak ezután tudod meg: mi
dott
egy
szék
karjára.
Irta: JTKwftt aitlHHTUM. . .
az igazi élet A jómódú, gazdag emberek élete.
— Mivel szolgálhatok?
Kell-e hírnév, dicsőség, kóborló, szabad !
Horváth ránézett a sápadt arcra, a vérte
elet a mindenek felett kell-e annak a leánynak
Az asszony zavartan simogatta férje kezét
szerelme, aki után — elválások óta — folyton len ajkakra és az járt eszében, hányszor piroso
— Hat Lévay Ágnessal mi van ?
dott
ez
már ki az ó közelségében. Gyengén, sze
hevesebben, kinzóbban vágyott Hogy kell-e? Rá
Menyasszony.
nézett a most pírban égő hamvas, gödrös arcra, relmesen nézett a felesége hideg, nyugodt sze
— Ne beszélj? Ki veszi el?
• félig nyitott gyönyörű ajakra s elementáris mébe.
— Egy többszörös miliomos. Méltóságos
erővel ragadtak meg lelkét a reminiszcenciák,
— Hát már nem szeretsz, Etelka ?
_.
agy érezte, hogy minden hazugság a földön,
AZ asszony hidegen, gúnyosan elmosolyo asszony lesz.
- t — H i t a vőlegénye nem tudja, hogy —
csak a gyönyör, a szerelem az egyetlen, min dott.
m
•
?f
hogy?
dent kibékítő igazság. Maga sem vette észre, '
— Miért, kíváncsi erre ?
'
*í
bogy hajlott közelebb mindig a leányhoz, de
— Mig a hitvesem vagy jogom van hozzá.
— Hogy a szeretőm volt? Dehogy nem.
amint a ragyogó szőke haj sohse feledett bal
— Akar valamit, kérem ?
Dehát ő Is mint mindenki, megbocsájtja ezt a
zsamos illata megcsapta, egyszerre tüzes hullám
„j— Tégedet ós fiamat
világhírű művésznőnek.
borította el agyát — Ágnes, édes Ágnes, su
Az asszony büszkén kapta fel a fejét
— Olyan nagy művész?
sogta, mint régen s remegve vonta magához. A
— Hát a szeretőjét hol hagyta?
— Az életben igen. A zongorán dilettáns.'
leány rámosolygott nedvesfényU, mindent ígérő
Horváth bűnbánóan hajolt le felesége kezére
— Es mégis!...
pillantással, de röviden, csak ennyit mondott:
— Ha hitvesem vagy, bocsás meg és kövess.
—
Ezt te nem érted, Etelka) Az élet olyan,
Hangjában ott vibrált a régi melegség s az mint a szilaj
— Siess cn, Pál, a vonat nem vár reánk I
paripa. A gyengét leveti, a bátra__ _AiérA.megbJikkent^Ut*to^
.De. asszony szive.nagyot, meleget dobbant. ..Ragon;,-eéUios-segiti;
Vagy^mondbataam gyáva-fösvényt
Ágnes hozzásimult Hosszú, tüzes csókban fór dőlt a kis fiára, aki még mindig várja az édes' nek, aki a koldustól
a morzsát is sajnálja, de a
rodtak össze ajkaik. Csillogó szemmel nézett apját, rágondolt a sok keserű könnyek közt át
Horváth a félig hunyt, sötét szemekbe. De a le virrasztott sötét éjszakára a egyszerre kiesett vakmerő kalandornak mindenét elébe önti.
Az asszony ránézett a fölényesen beszélő
szeméből a könny. A férje észrevette. Közel ha
ány kibontakozott karjából
jolt lecsókolta És mielőtt az asszony tiltakozha férfiura s ugy érezte, ez nem az ő párja. Nem
n.
Ss
udvarias
hajlongó .tanár többé, de valami dia
tott
volna,
átölelte
s
csókokkal
borította.
Alig három évre azután a nevezetes vasár
nap után, mikor Horváth Pál minden apropóé
Csak másnap, a teljes kibékülés után, a dalból hazatérő hós.'Érezte, hogy az ö tragédiája
nélkül otthagyta feleségét, fehér automobil pö virágos reggeliző asztal mellett jutott az asszony csak most kezdődik, ha kilép ezzel az idegen
fögött végig a kis város csendes utcáin. A fel nak eszébe megkérdezni: mi lesz most ? Hor emberrel a nagyvilágba. De gyenge tehetetlensé
sőbb leányiskola előtt állott meg. A kiszálló ele váth az uj férj gyöngédségével nézett asszo gét is érezte s csüggedten hajtotta fejét a büsz
kén leszülő férfimellre, gáns úrban alig ismert rá a portás Horváth volt nyára.
zenetanárra. De e felismerés után annál frisseb
— Nászútra megyünk.
ben patant .az Etelka" nagyságát" megkeresni.
— De az állásom ?
(Vége.)

Sic itur ad astra.
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ra a tüzkerületi felügyelő, Pálovics József és
észáros János tűzoltóparancsnok vezetésével
folyt a munka, mig a tüzérüket Stubán Ferenc
vezényelte. A kellemetlen eső dacára is megtar
tották a gyakorlatot a Jnray-féle majorban, ki
próbálták a tűzi fecskendőket, azonban a sza
kadó esö miatt elmaradt a tüzérük névsor-olva
sása. Gyakorlat után Mészáros tüzoltófóparancsnok vendégül látta a tűzoltó-egylet tagjait a
.Griff'-szálló helyiségeiben.
— legyzöi oklevél. DettS Lajos kispirit! la
kos, Dezső Lajos birtokos fia, — akit járásunk
ban is sokan ismernek, — a mult héten végezte
a szombathelyi közigazgatási tanfolyamot és a
képesítő vizsgálatok sikeres kiállása után jegyzői
oklevelet nyert.

mond Istvánná, Scbűts Gyula, Edvy Zsigmond,
Tóth Antal, Málnásy Antal, Gerse János, Steidl
Antal, László Ferenc 2—2 korona, Szabó József
1 K. 50 fülér, Lőrinc József, Khremmer Ferenc
ifj. Simon Sándor, Szalay Ferenc, Steiner Rudolf,
Csete Sándor, Fábián Dezső, Gersei Ferenc, Kreiner József, Németh Ferenc, Légrádi Kálmán,
Klaffl Gyula, Lenhardt József, Béres Sándor,
Szarka József, Háry József, Gróf Károly, Miklós
Lajos, Horváth József, Barabás Ernő, Wend'er
Lajos, Mizeri Sándor, id. Simon Sándor, Böröndy
József, Spátai József, id. Reich Imre, Lőrinc
György, Horler János. Bánócy István, Rosenthal
József, Szabó Jakab, Pálovits József, Mizeri Ist
ván, Venesz Sándor, Pap Ernő, Moór Gyula,
Reich István, Módos József, Németh Ferencz,
Sztak Vilmos, Fülöp Lajos (Magasi), Jugovits
— Békétlen cigányok. A Kolompár-família, Imre, Berkes János, Molnár János (vasúti) Fo
melyből városunknak is kijutott, a mult héten dor Károly 1—1 korona, Menyhárt Ferenc 60 f.,
Ságon és Simonyíban gabalyodott össze egymás Szigethy István és Engelsz Ferenc 50—50 fillér,
sal, állandóan veszekedtek . s nem volt -addig Vaaa Jáuoa, Magas József, Rosta János, Menynyngodság a famíliában, mig egy néhányat le hárt Ferenc, Kinicky Lajos 40—40fillér,Németh
nem csuktak a szolgabiróságou. Itt majd kibé Lajos 20 fillér. Összes bevétel 411 K. 38 fillér.
külnek pár nap alatt Veszekedésük oka állító
— A vendéglősök megyei iparlársnlata. A
lag a szerelemből folyó féltékenykedés.
vasvármegyei fogadósok, vendéglők és kávésok
— Peng a kasza, — aratnak. Egész évi érdekeik előmozdítása éa sérelmeik orvoslása cél
munkássága a földművelő magyar népnek ilyen jából Takács Sándor elnöklete alatt előkészítő
kor adja a munka a gyümölcsét. Sarus Boldog bizottságot alakítottak, a mely elhatározta, hogy
asszonnyal hivatalos aratás is beállott. Aggodal- ipartársulattá tömörülnek. E célból a vármegye
1

ébredt bennünk, most elcsendesült bennünk, mert
a hivatalos termésbecslés, a gazdasági jelenté
sek szerint egy millió métermázsával több az
idei termelésűnk, mint a tavalyi, csak a zab ter
melésben van egy kevés hanyatlás. Vármegyénk
ben a felsőőrei járás kivételevei igen jók a terméskilátások, de itt az abnormális időjárások
miatt silány és kevés a termés.

- * - " • — - •

lasztották meg püspökké. Akkor Pápán volt
evangélikus pap,
— Borgei beteg. Görgei Artúr visegrádi vil
lájában néhány nap óta betegen fekszik. A 94
éves aggastyánt a hirtelen megváltozott időjárás
ágvba döntötte. Az agg tábornoknak már hónapok
ótá rohamosan gyengültek a szemei, amit as or
vosok aggságnak tulajdonítanak, hallása már
évek óta ruauz éa csak Igen hangos beszsder
déglöben július hó 20-an délután fél 3 órakor hallott meg az öreg nr, akit a szeme gyengü
tartandó alakuló gyűlésre meghívták. A- gyűlés lése most nagyon elkeserített Az utóbbi betek
tárgya: 1. A gyűlés elnökének és jegyzőjének ben már újságot se tudott olvasni, pedig ala
megválasztása. 2. Az előkészítő bizottság beszá poknak szorga'mas olvasója volt. Egész nap elő
molója 8- AZ ipartársulat megalakítása. 4. Az készületeket tesz a megvakulás ételére. Minden
alapszabályok megalkotása 5, Az ideiglenes ve nap rosszabbodik a látása és ettől a gondo'attól
zetőség megválasztása. 6. A jegyzőkönyv bitele- nem tud szabadulni. Reggeltől estig a szobá
lesitésére 2 tag választása. — E tömörülés célja jába motoszkál, a könyveit, az Írásait rendezgeti,
az, hogy a sérelmes záróra rendeletét hatályon mindent megfigyel, hogy mi hol áll, minek hol
kivül helyezze a vármegye.
a helye, hogy megtalálja majd akkor is. ha tel
— l a szedjünk helypénzt a alád árusoktól. jesen elveszti szemevilágát. A szekrényben, az
Városunk helypenzszedési jogát bárom évi idő Íróasztalon, a kis állványokon mindent tízszer is
tartamra ki szokták adni bérletbe s ezért éven ki-berakosgat, leszedi a tárgyakat és újra viszként mintegy hétezer koronát élvez városunk a szarakja, aztán elölről kezdi megint, hogy jól
hérlötAI, a ki a hérlatet mint egy kényjumrill az—emlékezetében maradjon ntindcn apróság,
az árusoktól behajtani, hogy belőle havi és mar amire szüksége lebet. A szomorú öreg katona
havásárokon alkalmazott segéderőinek diját, va most készül az isten tudja hányadik nagy csa
lamint a magas adóra és önmaga fenntartására pásra. De erre is nyugodtan, kiszámítva, alapo
szükséges összegeket fedezze. Szentgotthárd kép san készül. Mint ahogy Görgei Artúrhoz illik.
viselőtestülete elhatározta legutóbb, hogy a hely
pénzt eltörli, mert e miatt a termelők jóval

— Tüz-olfók nagygyűlése. A vasmegyei tűz
oltószövetség jun. 29-én Vasvárott tartotta évi
rendes közgyűlését nagyszabású ünnepségek,
közebéd. gyakorlatok táncmulatság keretében. A
jövő évi nagygyűlés Pinkafőn lesz az ottani
egyesület 40 évi fennállásának jubileuma alkal
mából.
— iz nj adótörvényeket a pénzügyminisz
ter 1911 január e'sején nem lépteti életbe, ha
nem életbeléptetésük elhalasztása végett törvény
javaslatot terjeszt a parlamentleié. hogy igy időt
nyerjen a törvények hibáinak és fogyatkozásai
nak novelláris nton való orvoslása.
— látványos betegség. A gyermekek réme
a kanyaró, még egy-egy esetben okozott megbe
tegedést Jánosházán és Vönöckön. A többi köz
ségek a héten mentek voltak kanyarómegbete
gedésből.
— Uj bérkocsis. Schőntag Márton fuvaros
a héten beadványt intézett a celldömölki főszol
gabíróhoz, melyben iparengedélyt kért a bérko
csis-iparnak egy kocsival leendő űzésére. Hármas
számú bérkocsira az engedély megadatott
— Havi marhavásárunk szép nagy forgalom
mellett július 7-én tartatott meg. A kirakodás
nélküli zsibvásár is jelentékeny volt, dacára hogy,
a nagy munkaidő visszatart sokakat a vásáron
való megjelenéstől.
— Ipartestületi nyári táncmnlatság. Váro
sunk ipartestülete a celldömölki elaggott iparosok
felsegélyezésére vasárnap tartotta nyári táncmu
latságát a .Korona" vendéglőben. Az egész napi
ezőzés miatt a kertben tervezett nyári mulatsá
got a teremben tartották meg a közönség szá
mos előkelő tagjának részvétele mellett Igen jo
hangulatban a reggeli órákban végződött a mu
latság. Az estélyen megjelent Marótby László dr.
volt képviselőnk is. — Ez alkalommai felülfizet
tek i Hollósy Rupert 20 K, Maróthy László dr.
9 HL, Gácser József, Sarődy József (Zilah), Raffl
Mihály, Rőh Pál 5—5 korona, Zsoldos Böske,
Balassa Jenő dr., özv, Deim Sándorsé, Honig Sá
muel, Takách Márton, Károlyi István 4—4 kor.,
Takács "György, Almási János, Szabó Károly V.,
Bokor Károly, Takácsi Kálmán, Németh László,
MayerJstTán,JBbsnvi Béla, 4 ^ - ^ - ^ - ^ %
Reif Dávid 3—3 korona. GyÖrfl János 2 K. 20
fillér, Bors Lajos (B. Hetye). Tóth Sándor V ,
Szarka Károly. Lóránt Gyula, özv. Kransz lgnácnó, Szalay József, Lalok Ferenc, Süllé János,
Bimon József, Hetthéssy Elek dr- Somogyi Ala
dár, Nagy József, Szalay János, Horváth János,
Varga György V., Haidekker Antal, Németh Már
kus, Ángyán Pál, Szalay Lajos, Nagy Pák
Liehtecheun Gusztáv, IfJ- Be"* > Mészáros
János, Műller Sámnel, Baross Imre, Nagy András,
Szalay Gyula, Szita György, Milkovits János,, Se
bestyén János (Ság). SpUler Edéne, Tombol Már
ton, Deutscbbaner Ignác, Hercfeld Mór, tfj. Nagy
János, Bognár János, Klaffl Sándor, özv. Zsig
tan

magasabb árakat követelnek. Gondolkozzunk egy
kissé, talán üdvös volna e .határozatot követni,
mert önmagunk anyagi javát mozdítják ezáltal
elő, jobban megkeresik a gazdák városunk piacát,
olcsóbban adják áruikat, mert nem kell helypénzt
fizetni, de ha nagyobb mennyiségű árut hoznak
piacunkra, már a sokaság miatt is leszáll az ár.
Tulajdonképen önmagunk fizetjük úgyis á hely
pénzt a magasabb árakban, nem pedig a termelő
vagy helypénzszedő, fizessünk e helyett egy szá
zalékkal magasabb pótadót, még as mindig ne
künk válik hasznunkra.
— Püspöki jnbilenm. Gyuráts Ferenc, a du
nántúli evangélikus egyházkerület püspöke no
vember 7-én tölti be püspökségének 15-ik év
fordulóját. A győri evangélikus hitközség moz
galmat indított, hogy az általánosan szeretett
főpapit az egyházkerület hivei ünneplésben ré-

A kataszteri felméréshez szükséges
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Pápán, Eszierházy (Vasúti) nl 2. szám alatt

Szülök

figyelmébe!

Tanulók

háza".

1910/11. tanév elején G y ő r b e n szakszerű vezetéa éa
és tanári felügyelet alatt oly
as
m
. ü

er

nyílik meg, mely a győri iskolák növendékeinek csa
ládi gondozást kellemes otthont adni van hivatva, as
Balratáti dij 50 K. Évi (10 hó) ellátás é t lakit. 700 K.
Érdeklődőknek készségei szolgál felvilágosítással a
„Tanulók Háza" igazgatósága
GYŐR, K l a t x á r - u t o a I I .
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Legelegánsabb cipők raktára:
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építési irodát és vállalatot létesítettünk.
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Tisztelettel vau szerencsénk a m. t. épitető közönség b. tudomá
sára hozni, hogy Celldömölkön

F A G Y L A L T .

•

0

Építési iroda.

a nyári meleg évad alatt állan
dóan kapható kitűnő minőségű

Elvállaljuk mindennemű gazdasági épületek és bérházak tervezé
sét a legkényesebb Ízlésnek megfelelőleg a legmodernebb kivitelben;
ngyannién
» « > i í r i p i r tnrmén7et.hpin valóJtivételéí, valamint körkemencék
fpitésret, csatornázások, átalakítások ér tatarozási munkalatok elkészité
sét a legjutányosabb árban.
A készítendő munkálatok szakszerű és pontos kiviteléért az épí
tészet terén eltöltött hosszas gyakorlatnak kezeskednek, — egyedüli
tőtörekvéeünk cila fog irányulni, hogy a n. é. épitető közönség 1 e gk é n y e s e l i b igényeink is megfelelhessünk.
A m. t. épitető közönség szíves pártfogását kérve maradtunk.
kiváló tisztelettel

•

Horrila

•

Testvérek

kämOves mester építési válallkozók

Celldömölk, Dömölki-utca.
Schleiffer ház.
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Tanoncul hat elemit,
vagy két közép- iskolát
végzett ügyes fiút, felvesz

Vörösmarty-könyvnyomda

Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank r. t.

Devecser.
áruosztálya

Celldömölk

a Magyar kir. államvasutak gépgyárának ugy a
Ganz és Tsa részv. társ. motorosztályának kerü
leti képviselése és mintaraktára.
• Vádjefj: „nerfMjrf •

A Liniment. Capsici comp.,
a Horgony-Pain-Expeller
e«j léeának Woojolt háúnn, melj wat mk «T
évit SBDOU QfxUffwfiUsBsk Usoujrett kSszvésviiét, I
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Gümökór, |
köhögés,
i
szamárköhögés, !
Influenza
eleteiben as orvosok
•Mk

SIROLIN
„Roehe"-t

Mindennemű

gazdasági

gépek éa

szükségleti

cikkek

raktára.
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Fióktelepek: Muraszombaton, Sárváron, Vesz
prémijén. Csornán. Dombóváron, Sopronban, és Zalaegerszegen.

Ajánlja a legjobb és legújabb szerkeszetü vetőgépeket, talajmivelő esz
közöket, cséplő szerelményeket ugy motor, mint góz és járgány hajtásra.
Állandó nagy raktár műtrágya, műtakarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs,
kötélnemüek és mindenféle gazdesági cikkekből.

Kik vannak a Sirolin JocIie"-ra utalva ?
L A kik hossza idón kérésztől
miubnn szenv.dnek.

ktshíeés b i n U l -

2. Mindezok, kik adolt gdgehnrotban BOBTodnak.
a Asztmában szenvedők l é n y e g e i k o n n y e b b ü l í l t
m n k már rövid használat ntin.
«. Skrofulás, mirigydtizzzdásos, szem- é s orrkntarromos gyermekeknek fontos szere a Strolin
A táplálkozást nagyban e l ő s e g í t i

Nyomatott a kiadótultjdonoi ,V8r8t»irty'-kanyvnyojada éa hírlapkiadó vállalat gyoiwajtóján, DtTeeserbao. 1910,
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