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Celldömölk, D ö m i l k i-utca, Qombáfl ház — Ide msézendők * lap szellemi é l anyagi részét illotö mindoanimS
küldemények.

'rek, amelyek Olaszországból érkeznek. a megszámlálhatatlan rejtekutakon törtet
A derűs Itáliának hozzánk legközelebhre előre. Emberi elme ki nem találhat, em
eső tartományaiban szedi áldozatait a sár beri energia be nem tarthat annyi óvin
Hirdetik újságok, de komoly [tudósok ga rém óráról órára fokozódó vehemens tézkedést, hogy. a kolerát kijátsza. Elkeli
is, hogy beköszöntött az emberiség egész ciával. Apulia szegény é s piszkos n£p*e e tehát készülve lenntmkiarra a szomorú
ségének korszaka. Már poéta is akadt, ronda, túlzsúfolt közegészségi intézmények eshetőségre is, hogy a kolera határainkon
aki panaszos akkordokban énekelte meg, nélkül szűkölködő városai, falvai alkal belül is szabadon fogja áldozatait. Első
hogy mi lesz a zsenivel, a művészettel, masabb tenyésztő telepei a kolerabacillus sorban Budapestnek, ennek az egyetlen
ha nem lesznek többé poéták és művé nák mint Oroszország, mert ott az éghaj nagy gócpontnak van ettől tartani valója.
szek, akiknek alkotó erejét a betegség lat zordonsága bizonyos mértékben gátat Itt kell tehát mindenek felett elkészülni
és terheltség termékenyítették meg. Akik emel pusztításának. Igaz á kolera kitörése a rémes vendég fogadására. A városházán
borongó hangulataidat, melyekben annyi óta, tehát alig három hónap előtt Orosz kijelentették, hogy ebben az irányban tel
szép és nagy teremtődött, apuk bűnéből országban 118.985 ember betegedett meg jesen nyugodtak a főváros vezető körei,
Szerették meg. Akik borongó hangulatai^"öléríffiafinés~óu.287 ember haitrbéleTlr orert nagyBttltl'íközBgészBégi intézményét
kat, melyekben annyi szép és nagy teremtőtóztató számi Megközelíti a rettentő orosz és akárhány orvos áll rendelkezésre, a
dött-^tzáik bűnéből szeredlei hetediziglen. japán háború elesettjeinek a számát. A köztisztasági viszonyok pedig tűrhetők.
Bezzeg más a helyzet a vidéken. A
Nemcsak azért nincs igazuk azoknak, kolera a második nagy háború, amelyet
15.000 magyarországi falu közül 13.000
akik igyen.siránkoznak, mert az Ehrlich 606 II. Miklós orosz car elveszített.
ném kivégezni, de megmenteni fogja a
És bevonult már a kolera Magyar szinte védtelenül lenne kiszolgáltatva a
terhelt zseniket is, hanem azért is, mert országba is. A belügyminisztériumból pe grasszáló epidémiának. A meszes gödrö
a vérbaj elmulasztásával még korántsem dig csak olyan hirek kerülnek ki, ame kön kivül alig van epidemikus szempont
lesz egészséges az emberiség. Az élet lyek megnyugtatni igyekeznek a közön ból más közegészségi intézménye a mi
egyik ellenségének a kezéből kicsavarta séget. Ugy véljük ; ez teljesen fölösleges falvainknak. Orvos legtöbb faluban nincs,
a nagy és dicső frankfurti a gyilkos fegy Amikor az újságok kötelességükhöz híven ahol van, ott nem győzi a dolgát a népvert, de maradt még egynéhány ebből a hírül hozzák, hogy hutármenti városokban egézség virulása idején sem. Ilyenkorlát
rettentő fajtából. És hogy ne örüljünk északon és délen 5—10—30 ember beteg juk a maga gonosz nagyságában a ma
olyan nagyon az arzenobenzolnak, az szik meg kolerában, a közvéleményt csil gyar kormánynak mulasztását, akinek
egyik kollega már dörömböl is az ajtón lapító felhivatalos kijelentésekkel meg mindig utolsó dolga volt a közegészség
kon. Jön a kolera 1 Északról, keletről, nyugtatni ugy sem lehet Sokkal alkalma ügy rendezése. Csak megne boszulja ma
délről, délnyugatról egyaránt fenyeget. sabb erre a célra uz erélyes óvintézke gát ez a mulasztás népünkön most, ami
Napóleont megszégyenítő gyorsasággaj^ke- dések egész sorának elrendelése és ezek kor itt a kolera.
ritette be országunkat a gyilkos ellenség nek municiózus betartására. A belügymi
— Iiéjírúalk Megváltozott augusztus 80.
és oly félelmetesen fenyeget, ahogy már nisztériumban ezt el is határozták s táv Igaz, hogy a beállott jótékony esővel egy kissé
kellemetlen
ászéi is fnjt állandóan, de a tartós
néhány évtized óta nem cselekedte.
iratilag utasították a határszéli hatóságo meleg időjárás
folytán a szomjas föld rohamosaa
Az orosz-lengyel határt is már átlépte kat áz intézkedések foganositására.
elnyelte a pár napos esőzés nedvességét Mos£a
a kolera. Öaiíöiábán is fordulnak elő meg
A kolera azonban olyan vendég, aki mosolygós napo3~ időjárás beáltával gyönyörű
betegedések. De még súlyosabbak a hi-nem várja be hivatalos fogadtatást, hanem napokra van kilátás, ha a szél is elállana.

A kolera.

Dalolva hív . . .
Mesék tündér leánya volt ő,
Szent gondolat művész lelkében,
Melyet márványba vésett szépen,
Dal.mit megálmodott a költő.
Mámoruk jnstüwsuldachinja
Gyűrűzte át a nászi ágyunk.
De egyszer jöttnz-élet s íánnt
A nótázásra, csókjainkra . . .
Dacolva hiv a láp lidéree,
Süpped, bomlik a fóld alattam,
A lelkemből a mult lepattan,
Megyek halálos ölelésre . . .
Nógrádi

Pap Dezső.

1 ml falánkból.
A Lakatosak' Bözsikéje
Ugy nevelődött, mint egy dáma.
Magát tükörbe kente-fente,
Sétálgatott puccos ruhába.
A mi falunkban szemet is szúrt.
Incselkedtek is sokan vele,-

nek a lágy hullámokban. Gyorsan szedik _a_lfclegzetet. Lassan-lassan suttogásba vész hangos
beszédjük. Az asszonyok nézik egymás fönséges
testét. Bujálkodnak a szeműkkel. A levegő
Pedig, hogy az olyannak nem való
egyre nehezebb lesz
Azt mar csak gondolhatia volna
Mégis, hogy a Kovács megkérte,
— Csak tessék bemenni, nagyságos kisaszHát hallani se akart róla
szony, jövök a p ipucsokkah ebben a szempillan
tásban ott leszek.
Azontúl rá se nézett senki...
Hűvös áramlat csap be. A párafelhó megMérget ivott az Istenadta,
törik, bejött valaki. Meg mielőtt végignézhetnék,
Meg is halt, nvval eltemették
hirtelen lekuporodik a nedves szőnyegre. Félol
Oszt a Kovács még megsiratta.
dalt fekszik. A téli nup betörő sugarai az üveg
László Andor.
tetőzet vérvörös, lila reflexét rávetik, á fénysu
garak beszöknek a vékony batiszt leplen. Mintha
meggynladt volna a vére, rózsaszínűén világit
A csodatest.
Finom kezeivel simogatja csipőjér, lábait gondo
I r t a : SZOMBATOS ELEMÉR.
san-eltakarja________^_
-u.:' .—
A vizból kiáltoznak feléje:
A sűrű párákból ragyogva válnak ki a
— Na miért nem jösz be?
szépséges Ti5i testek. A nedves gőzöket lehelő
— Talán félsz tólflnk?
viz kéjelegve, fodrozva csókdossa őket Hízelegve
Az egyik lány átjön n-túlsó o'dalról.
simul a hófehér melltől a buja ölelésre termett
— Szervusz Mira. Nem is hittem volna,
karokhoz és susogva nyaldossa őket végig-végig.
Egymás kívánatos testének látása megré hogy találkozni fogunk. Géza estére elutazik sür
szegíti az .asszonyokat Szemeikből csak nehezen gős ügyben. Mikorra hazamegy azt hiszem, várni
elfojtott vápy üti ki tüz-sugarait. Félig elterül fog a levél, Na, gyere a vízbe.
"•A fejét ni»g el is csavarta
Valami jött ment úrfi féle.
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35—45.000 mázsa,gabonát Budapestre szallitani, ez a szállitás azonban két hét előtt
.Rendelésszerüen készült*
Nagyon élénk emlékezetünkben él még már napi 25—35.000 mázsa, az utosó
az a három év előtti, amerikázással pá héten pedig 15—26.000 mázsára apadt s
színes
vászonyöltönyök
rosult és "torlódásokban fűszerezett vasúti közben bekövetkezett a torlódás, a póthátár
idők
életbeléptetése,
csütörtökön
mizéria, amely téli évszakra, a magyar
finom nyári felöltők
kereskedő világnak kiszámíthatatlan káro pedig a nyugati és lipótvárosi pályaudvar
ra
irányuló
kocsirakományu
deszka,
épü
nyári sacco- öltönyök .
kat okozott A mizériáknak azonbanjvolt
egy haszna is, és pedig az, hogy a koa letfa, tüzifa-és téglaküldemények felvételé
elsőrangú kivitelben és jutányo3
liciós kereskedelmi kormány belátta, hogy nek 8 napra terjedő felfüggesztése. De
a Máv. baja feltétlenül szanálandó és ennek ez csak a kezdet kezdete s ha a Máv.
árakon kaphatók:
következtében szentesítést nyer a beruhá vissza netn zökken a rendes kerékvágá
Deutsch F . Károly és Társa
sába és meg nem elégszik a mai napi
zás.
férfiszabóknál
Azóta a munkák a Máv-nál serényen 15.000 mázsa gabona szállítmánynak Bu
folynak. [A Máv-nak teljesítőképessége dapesten való lebonyolításával akkor még
Budapest
VI., Ferenciek-tere 2.
még abszolúte nem kielégítő és ennek kö jóval nagyob baj fog a kereskedőkre háramlani
akik
már
ma
is
minden
lehető
vetkeztében az idei gabonaszállítás meg
-kezdéseker-alaposan kárt okozott a ke viszonylatban a vízre terelték darab árureskedelemnek ugy mint egyes iparágak és egyéb tömegárut szállítmányaiknak egy
részét és itt bonyolítják le ma már ismét
nak.
A Máv. igazgatósága s a kereskede gabonaszállitmányaiknak oroszlánrészét is
lemügyi miniszter ugyanis papiroson szá mert utóvégre ezt a kereskedi csak ak
— A király köszönete. Népei ragaszkodásá
moltak és számadásuk prakszisban csütör kor ha vtzmenti vidéken lakik vagy ilyennak észeretetének buzgó tanujeiét adták ősz ural
vidékkel áll átrakodási
forgalomban,
tököt mondott.
kodónk részére az ország minden részéből sürUn
A Máv. teljesítőképességének egyik avagy egyébként kapcsolatban. De mit érkezett Üdvözletek a 80-ik születési évfordulója
tegyen
az
,a
kassai,
debreczeni,
ko
csalhatatlan mértékmutatója volt ugyanis
alkalmából, miért is gróf Kimen miniszterelnök
minden időben az, hogy az aratás után lozsvári vagy egyéb olyan vidéki keres höz intézett levelében azon óhajának adott kife
kedő,
aki
a
vasúti
szállításra
van
utalva.
és egyáltalában az őszi időszak alait meny
jezést, hogy köszönetét tolmácsolja népeinek,
nyi gabonát képes — a többi szállítmá Ennek semmiesetre sem szolgálhat vigasz ezért tehát az összes községekben nyomtatványok
talására
aü,
hogy
a
malmok
első
szükség
nyok kifogástalan ellátása mellett — a
utján fog megjelnni a király köszönte.
fővárosba szállítani. Kimutatásban a napi letéuek fedezésében a Máv. rekordot te
remtett
és
hogy
vizmenti
kartársai
áz
ol— Párbajozás. Rövidesen a^második pár6000 métermázsa, azóta pedig, az idei év
derekáig, napi 10.000 métermázsát muta csó-£és gyors vízszállítás következtében bajesetről számolunk l>e olvasóinknak. Többször
kikeltünk
már a párbaja helytelen volta ellen,
tott. De mert, a vidéki szinhálózat, mint még könnyen bodogulnak; hanem a leg- most csak a megtörtént tényeket közölhetjük.
a rákosi rendező, a nyugati pályaudvar rövidebb idő alatt fel fog ismét zúdulni Bizonyos levélbeli közlemény végett dr. Balassa
és a ferenczvárosi, lipótvárosi pályaudva az ország vasúti vidékén lakó kereskedők Jenő provokáltatta Dr., Szekeres Pál ügyvédet
rok lebonyolító és befogadó képessége tömegenem a Máv. ellen, hanem az ellen A párbaj a Griff-szólló termében folyt le aug.,
az utóbbi években nagy mértékben javult, a kereskedelmi miniszter ellen, aki a Máv.. 18-án regjel^sfiggdek voltak dr. Balassa Jenő
valamint szaporodott a kocsik és mozdo igazgatóságát nem képes a javult hely- .részéről dr. HetthessyElek és dr. Brunner Fe
nyok száma. Az idei uj buzakampány kü zetnek okzzerü kihasználására szorítani. renc, dr Szekeres Pál részéről'pedig Schveiger
József mérnök és Somogyi Aladár szolgabíró. A
szöbén ankét ült össze, mely azokat a szé
Hisszük, hogy az első fiaskó csak párbaj végkimerülésig nehéz lovassági karddal
lesebb körű intézkedéseket volt megálla próbatétel volt és nem fog ismétlődni s folyt, orvosok voltak dr Király János és dr.
pítandó, a melyeket a Máv. nak a nagy hisszük azt is, hogy a jelenlegi kereske- Deutsch Simon. A párbaj megkezdésekor dr. BaŐszi gabona-szállítással szemben életbe delmi miniszternek lesz belátása és m e g - 1 . t á m a d o t t a ellenfelének felső jobb karján
kell' léptetnie. Az ankétra beérkezett je szünteti a kereskedőnek jogtalan megadóz- j ^
t
f
^
W
apátig
lentések azonban, a melyek a Máv, jelen tatárárara irányuló azt az anomáliát is hogy melyet 3 öltéssel vártak össze az orvosok, hadecember
1-ével
a
viziverseny
tarifákat
gyott
hátra.
Dr.
Balassa
ellenfelétől
pedig
egy
legi teljesítőképességére engedtek követ
| lapos vágást kapott. Erre a vezetősegéd .állj*
keztetni, ugy Játszik olyan rózsaszínben hatályon kivül helyezi.
kiáltása után megállapították a segédek a végkivoltak összeállítva, hogy az ankét és a
H a s z o n b é r l e t kerestetik lOQ, vany merülést és a párbajt beszüntették.
Máv. nemcsak a szélesebb körű intézke
150 hold -azonnali átvételre, ajanlatok: NÉMETH
— Az adókivető bizottságok működése. Az
dések felett döntött, hanem ez utóbbi el
njonnan keletkezett üzletek és ipargyárak egye
bizakodva, nekilátott a buza hanyatt hom ISTVÁN hoz, Schwarc-tag Devecaer.
nes adójának kivetésére, valamint a nyilvános
lok való szállításának, ami fővárosi mal
jojorgalmn mülóMi átvétel. I számadásra kötelezett vállalatok és egyletek tármokra kedvező viz volt és azok első szük
re kerestetik. Megkeresések | gyalusára nézve az exlex megszűntével egyideéa ajániatok a .Kemenes-! jüleg intézkedés történt. A celldömölki járás adó
ségletüket vaggonáruba fődözték.
Igy történt azután, hogy mintegy há vidék* szerkesztőségéhez Celldömölkre intézett- kivető bizottságának előadója Káldy Imre dr.
dók. Ugyanitt kiadó azonnalra is egy több szobás' pénzügyi titkár lesz. a tárgyalás határidejéül perom hét előtt a Máv. elkezdett naponta
uri lakit a Sági utcában.
dig szeptember 2 napja van kitűzve.

A fiáv. teljesítő képessége.

UaTBONSAGOK.
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;
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Körcsma-üzlet

— Még nem megyek. Rózsi, mindjárt.
játok békében, akkor fürdöm, a mikor akarok.
Mira vergődve, tágranyitott szemekkel né
Várj, kimegyek érted.
Ráérek még.
— zett rájuk. Hideg veritek verte ki testét Karjait
— Nem, nem, nem megyek még.
Hangja szelid kérő volt Ez még jobban in mereven, görcsösen szorította térdei körül. Ké
Valóságos rémület hangzik ki szavaiból
kesfehérré vált ajkainfinomhab közt verődött ki:
gerelte amazt
Az asszonyok figyelmesek lesznek
— Papucsot papnesot 1
—
No,
mit
szólsz
ehhez,
Rózái?
Nem
talá
villan tekintetük, mely sápadozó irigységgel
Az asszonyok [sikongva értek hozzá. Tes
lod,
hogy
furcsa
szeszélyei
vannak
jövendőbeli
nézte a város legszebb testű leányát.
tükhöz csapzott ruhájukban ugy álltak ott, mint
sógomócBkédnek ?
•
—
Hangosan kezdenek vele kötekedni.
a mesebeli vértszivó szirének.
Róz8i kiabál Mirának:
— Kacérkodói velünk?
— Vigyük! Vigyük!
*
— Ugyan, gyere már be. Látod, hogy bo
— Ó, cicám, minket nem réazegitesz meg,
Ilus fölrántotta fürdőruháját
londulnak. Vagy azt akarod, hogy behozzunk?
akármilyen csáboaau helyezkedtél is el ott.
— Minek az a papucs?
— Nem, nem akarom.
— Mi rajtunk próbálod ki, hogy milyen ha
Rettenetes gúnyos kacaj, sikoly hangzott el
Az asszonyok kezdenek kiemelkedni a víz
tással leszel Gézára a nászéjszakán ?
ajkaikról, amelybe vért fagylaló hörgés jajdult
- Egy pillanatra csönd lett. Az asszonyok ből. Mira halálos ijedtséggel kezd kiabálni:
A legszebb, a megcsodált test láb helyett
fejébe ugyanaz a gondolat villant. Mikor erről a
— Ne merjetek hozzám nyúlni. Orditok, valóságos két csonka, ujjnélküli, pataszerü husleányról először hull le a szűzi lepel. Megmarni, csípek, harapok, ha idejöttök. Rózsi papucsot pa
tömeghen végződött'
széttépni szerették volna. Behasogatni selymes pucsot adj !
Egy percig ijedten, rémülten álltak körül, amint
bőrét és körmeikkel vájkálni pompás mellét, csí
Mint a kígyó, összehúzta magát. Haja föl
pőjét Ellenségesen villogott az asszonyok szeme. bomolva tekerődzött körülette. Térdeit egész a tehetetlen, görcsökben rángatódzott, amig össze
törve, eszméletlenül nyúlt el megmeredt teste.
— No, még mindig nem jösz be ?
melléhez húzta „föl. A finom Bzövet feszül rajta.
Aztán suttogva rebbentek szét| a puhatea tii
— Mit különösködöl?
_— Azért is,*,csak azért ia behozunk. Ugy-e, asszonyok éa elégtételüktől borzadva menekültek
. . . — Ta.án nem méltóztat habteetednek -ve most félsz tőlünk? Bezzeg a fiuk közt hencegsz, el, kifelé . . .
lünk egy vízben fUrödnr?-— szólt egy—kicsi mint egy királynő. Gyerünk I
vézna leány.
A vizet maguk körül f>öcscsentve, zajongva
— Ugyan, hogy jut ez eszedbe, Ilus ? Hagy- jöttek ki a vízből és közeledtek feléje.
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— Szerencsétlenség pisztoly-javitásnál. KrH
György szombathelyi gépész egy töltött állapot
ban levő pisztolyon javítást akart eszközölni Ja
vítás közben a töltve hagyott pisztoly elsült es
a mellette álló Táncos Lajos egyházaakeszói la
kost találta a golyó s annak kezét vitte keresztül.
— Liba tolvajlás. Schifjer Mihály celldö
mölki dogozó kómüvessegéd a minap.Uchtschtin
Gusztáv udvaráról egy drb. libát ellopott s azt
4 koronáért eladta, de rájöttek és a tolvajt fel
jelentették a kir. járásbíróságnál.
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tágas es ilyen célra igen alkalmas vásárterén szerelve. Ezeket követték a szombathelyi huszár
b ootball versenyt rendezett A vers»nyt nagy ezred emberei, akik szintén egy'mapi pihenő után
számú közönség nézte és elismeréssel adózott az tovább mentek gyakorlatra Pápa felé.
e téren elég ügyességet tanúskodó ifjúságnak. \.
— Iskolai beiratások. A helybeli r. kath. fin
babér a celldömölkieket illeti, kik közül különö
sen Goldring és Mustos tűntek ki. A jánosházai és leányiskolákban az 1910—11 tanévre az iscsapatok kiválóbbjai: Kohn Dezső, Szabó Béla lai beiratások szept 5—6 és 7-én fognak meg
Kohn Pál voltak. A verseny V/ óra hosszat tar történni délelőtt 8—11, délután 2—4 óráig 9-én
tott, mely idő alatt a celldötnölkiek 2 a jházaiak reggel 8 órakor üone pélyes Veni Sancte, utána
1 golt csináltak s igy a győztesek az előbbiek
maradtak. Meg kell azonban jegyezni, hogy a a tanév megnyitása.
celldömölki csapat 11, a jházai csapat pedig 8
— A mersei tüz. A gyufával való játéka a
— Celldömölk község képviselőtestülete teg tagból állt. A tiszta jövedelem a Janosházán lé gyermekeknek nagy kárt okozott Koltai Vidos
nap d. u. 2 órakor a városhaza tanácstermében tesítendő Lawn Tennis-pálya javára fordittatik. Benő mersei birtokán. Augusztus 26-án egg szal
gyűlést tartott, melynek egyedüli tárgya az új
— i jházai lzr. iskolaszék vasárnap, mnlt makazalnál ütött ki a tüz, mely egy házat és
telep járdáinak rendezése Itt dől el, hogy miből
négy kereszt gabonát több gazdasági felszerelés
lesz a járda, cementbél, vagy aszfaldból-e, mert hó 28 án alakult meg következőleg : elnök dr. sel együtt elhamvasztott. A biztosítás révén meg
egyesekjaz olcsóbbjcement mellett foglalnak állást. Götzl Gyula, alelnök Alt Hermann, tagok: Zoll- térülő kár mintegy 2000 korona.
ner Béla, Fuchs József, Roth Bernát Rubin Sa
— Színészet Gyenge pártolás mellett, foly. lamon, Siuger Sándor a rabbi és a tanítótestü
— Uj iparvállalat Szombathelyen. A már
tovább a mult héten Kiss Árpád színigazgató let képviselője. A képviselőtestület elvben ki
által városunkban rendezett színházi saison. Csü mondotta, hogy a tandíjmentesség okozta a meg évek óta fennálló jónevü szombathelyi vászonára
törtökön vendégszerepelt egy cabaret-előadás ke változott viszonyokra való tekintettel idegen gyer és kelengye vállalat a Tbökölyi Imre utca 25
retében Géfin Lajos, a szegedi színház tagja, a mekeket fel nem vesz és ha ilyenek felvétetni sz. a egy, a mai kor igényeinek minden tekin
mi egy kissé megváltoztatta a nézőteret ugya óhajtatnak, kérvénnyel kell fordulniuk ez iránt a tetben megfelelő Műszövödet.Iétesitett, hol tiszta
nis telt házat vonzott Kemenes Géfin Lajos neve hitközséghez, ki a felvétel tárgyában határoz, AZ lenfonálból gyártják a legszebb fehérneműnket
és a cabaret-est Igaz, hogy akkor a programúi iskolában a beíratna f. ho 1 és 2 napján volt, a damaszt alsosz, serizetta, törülköző mindenféle
egyneműek, pohártörlők stb. Koszit továbbá há
tól eltért a társélet, mert a kitűzött .Körhiutás* rendes előadás 4 én veszi kezdetét.
zi-, lepedő és zsákvásznakat valamint minden e
elmaradt helyette érdektelen számokat adva elő.
— i vasmegyei gazdasági egyesület igazgató szakmába,vágó összes különlegességeket A gon
Géfin ez estén egy koszortt is kapott evvel ót
választmánya
penteb-u
augusztus
hó
26-án
d.
e.
dos háziasszonyokat bizonyára érdekli, hogy na
Weisz Kálmán családja lepte meg. A közönség
Szécsi Emma primadonnát es Nyarai buffókomi- fél 12 órakor a varmegyeház kistermében Er- gyobb megrendeléseknél az árakba díjtalanul
nustt
Kelemen
elnök
lésével
gyűlést
tartott
ame
monogramukat és címereket is leszövet a válla
kust ünnepelte legjobban a cabaret apróságok
ért 26 án A dolovai nábob leánya, Herceg Fe- lyen városunkat közelről érdeklő ügyben, Cell lat. Megkeresésre készséggel szolgál megmintá
dömölk
helypénz
szabályzata
ügyében
hozott
ha
zott áruajánlattal.
renc kitűnő színmüve, 27-én pedig Heltai Jenő
énekes bohózata ,Naftáim" sem tudott közönsé tározatot. Városunk ugyanis felakarja emelni az
— Hány zsidó van a vitágon? Egy London
get vonzani, az előadás meglátszott színészein állatok utáti szedhető helypénzt a vármegye ha ban megjelent évkönyv adatai szerint as egész
ken is, akik a darabot lebadarták, csakhogy az sonló nagys gu községcinek, mint Sárvár, Kör. földkerekségen 11.62*5 656 zsidó lakik. Ebből a
üres házat ne is lássák. A társulat tőlünk 4 napi mend stb-nek heh p -nzdijai szerint s ezen kérel létszámból 8 892 019 esik Európára Az európai
szünet után, mely idő alatt újra alakul, Szent met a választmány méltányosnak találta, mert .országok élén áll Oroszország zsidó lakossága,
gotthárdon kezdi meg szeptember elsején elő ugyis^ágy összegeket fektet a városrutoáinak mely mindössze 5.082 342 lelket képvisel. Auszt
adásait az Igazgató által épitetr arénában. Itt az fejlesztésére, igy a belügyminiszterhez a városunk riában lakik 1.233.112 Matryarorazágon 851,378,
igazgató egy hónapra tervezi tartózkodását az kérvényét pártfogólug terjesztette fel.
Németországban 607.860, Törökországbán 822.277,
újonnan megnngyobbitatt társulattal. Uj tagok:
— TüzreidészeU tanfolyam. Hírt adtunk Romániában 250,000 Nagybritáníában és Írország
Dán Kató szubrett, Kövi Juliska vendég, Kés- már arról, hogy vaavarmegyei tűzoltószövetség ban 240,546 Hollandiában 103,000 zsidó Francia
márky Lili koloratur énekesnő, Huny Etel nnya- a tüzkeriileti felügyelők és a tűzoltóparancsno országban 95 OOO és Spanyolországban, ahol a
szinésznó, Kovács Aranka naiva, Deák Gyula kok részére augu-ztus hó 19—21 én Kőszegen nagy üldözések' előtt még 10 ezrekre ment a
komikus, Réthelyi,Ödön tenorista, Kun Sándor és Vörösvárot- tartott elméleti és gyakorlati tüz- a számuk csak 4000 a zsidó.
bariton, Kendi Andor énekes, Ács Jóska apa és oltótanfolyamokat. Előadók voltak Horecky Gyula,
jellemszinész.
gróf Erdődy Tamás, Zrínyi József és Pavetits
— Uj fodrásznő Celldömölkön. Mülltr Her
Manó. A tanfolyamon mint hallgató résztvett mina fodrásznő július elsején visszatért várót
— Vármegye' közgyűlés. Vasvármegye köz Palovits József tüzkerületi felügyelő is.
punkba s itt a modern hajfrizurák bármelyiké
törvényhatósági bizottsága 3-ik évnegyedes ren
kinek-kinek tetszése szerint előállítja. Havi abon—Ösztöndij a Keleti Akadémiára. A kerületi nenseket
des közgyűlését, a mint legújabban megállapitta- iparkamara
elfogad, valamint estélyekre, lakodal
a budapesti .Keleti Akadémia" ke- makra, táncvigalmakra
tott szeptember 19-én fogja Szombntlyén meg riiletbeli ^hallgatói
meghívásokat vidékre is.
számára
600
koronás
ösztön
tartani. A gyűlés főtárgyait az egyes alapok díjat alakitott, melyre (Mosón , Sopron-, Vas- és Celldömölk, Kis-utca 5. szám alá kéri a megke
resést
intézni.
költségvetései fogják képezni.
Zalamegye Sopron szab. kir. város jtörvényható— Fokele halál közeleg. Ha csak egy ke súgok) területén illetőséggel bíró és valamely
— Gyümölcstermelők és Gyümölcskereske
véssé volnánk is babonásak, azt mondhatnók, felső kereekedelmi iskolát, avagy a „Keleti Ke dők figyelmébe. 5 kilogrammos gyümölcsszállitó
hogy megjósolta nekünk az ázsiai rem közeledé reskedelmi Akadémia" első tanfolyamát kiváló kosarak nagy menyiségben jutányos áron kapha
sét a Hatlcy-féle üstökös, mert az üstökösök sikerrel végzett hallgatók pályázhatlak. A pályá tók a vakok képző és foglalkoztató intézetében.
megérkezésének mindig valami kellemetlenséget zati kérvénv legkésőbb szeptember hó 20-án dél Szombathelyen, Ernuszt Kelemen utca telefon
tulajdonit a babonás néphit Azonban már bosz- előtti 10 óráig nyújtandók be ezen kamara el ssám 234.
szu évek óta kisért bennünket a kolera nostres, nökségénél.
de az idei gyenge évszak, valamint az utána be
Rendelésszerilen késztilt: mindenfajta
— Országos lázár/Szeptember elsején folyt
következett esós és meleg nyári évszak — ugy le Celldömölkön a kirakodással is egybekötött
felsőkabátok,
téli kabátok, városi bundák,
látszik — leginkább kedvezett a kolera bacillu országos marhavásár. Igaz ugyan, hogy az egyik
sok áttételesének s az idén legjobban elterjedt másik községben, sőt városunk területén is ural gazdasági bundák, szalon öltönyök, fiuruaz európai müveit nemzetek között. Minket, ma kodó sertés-betegségek a sertések felhajtását le
gyarokat két oldalról fenyeget a pusztító rem, hetővé nem tette, mindamellett a vásár elég hák angol sacco öltöny. Elsőrangú sza
északkelet és délkelet felől, ahol dacára a ható élénknek mondható. Az állatok igen magasárai bás és munka. Jutányos árak. DEUTSCH
ságok mindenre kiterjedőfigyelmének,a legtöbb tartották egy kissé kereskedőinket a vételtől.
kolera-eset fordult elő. A belügyminisztérium köz Zsibvásárunk csak a gyümölcsfélék kivételével Károly és Társa férfiszabóknál. Budapest,
egészségügyi osztálya országos körrendeletet in mert ez nem hozható, a kolerás hangulat miatt
tézett a városi és megyei tisztviselőkhöz a jár volt eléggnagy, a szeles esős idő azonban ezt IV. Ferenciek tere 2.
vány meggátlására, mindazonáltal önmagunk leg már dél felé teljesen szétoszlatta.
jobban segíthetünk a járvány feltartóztatásában,
— Terel kakas. Kemenesszentpéteren au
ha lakásunkat állandóan tisztán tartjuk, ételein
ket 100 Celsius fokra hevítjük az étkezés előtt gusztus 26-án d. n. 2 órakor íírcki János por
táján tüz keletkezett s elégett 10 kazal rozslehetől-g eazk nlyan ételneműket eszünk, szalma. A tűzet a gazda 6 éves sikctnómarGegamely a kolera által megnem fertőzött környékről nevü fia okozta, ki a kazal tövében gyufával
való. Mert tény, hogy a kolerajárványt is egy játszadozott — Magyargenesen aug. 28-án mint
bacillus, az úgynevezett komma-hacillus okozza, egy 8 kocsira való 100 korona értékű - szalma
amelynek tenyészképessége elvész, ha 100 fokra égett eL A tüz gondatlanságból keletkezett. — a i ásványvizek királya, angolkór é t v é r s i e g é n j s é g
ellen páratlan g y ó g y s z e r . Mint üditö é s hüsitö
hevítjük ételeinket a miknek révén szerveze Nagysimonyi községben (pedig 29-én pusztított a
ital a l e g e l s ő minden vizek között.
—
tünkbe hatolni képes volna. Mest még ne ijed veres kakas, egy szalmakazal 250 korona érték
0.5 literes palack 31 fül. I r t s r l a z x n é n S 611
jünk annyira meg, csak távolról fenyeget a rém, ben, égett el. A tüz oka ismeretlen, a kár biz
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44 „
„
„
10 „
de lehet hogy.rövid időn belül otthonunkba is tosítás utján megtérül.
1.5
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„
,
1 1 ,
ellátogat amikor semmiféle óvintézkedés sem
S - l ».
át
-„
M 1
— átvonuló katonaság Mint jnár jeleztük a
lesz. felesleges. ,
,
MraHár:
_ Jánosháza! hírek. A jánosházai tanuló soproni 18-ik honvéd gyalogezred a kőszegiek
együttesen a mult hét szerdáján vonult át
Calldtralttli: Bevár Ovnla itMt l i k N I cégnél.
ifjúság a nagy szünidő tartamára football club kel
városunkon.
A
katonaság
egy
gépfegyverosztálybá egyesülve mérkőzésre hivta fel a celldömölki lyal és több tábori konyhával modernül fel van
tanuló ifjúságot és a mult vasárnapon Jánosháza
t
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I Legelegánsabb cipők raktára:
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Eladó vagy bsrbíadó bírtok. |
AMERIKÁBA
H i r d e t é s é k i t PRim KAUCSUK
SAROK
felíesz
V A K CIPŐ l é n _

menet mindéit kedden Bécs
ből. Hu'vreból minden szom

baton.

Utazó jegyek a

a kiadóhivatal,

"(„Francia Linie"

•

által. Amerikai vasútjegyek
minden állomásra eredeti
áron. tsovea értesítési bárkinek kérdezősködésére in
gyen ad a — — — —

»

, i Francia Linie

•

•

Mersevath község határában fek$g vő 150 ezer P-öl területnyi szántó- J £
• föld és rétbirrokomat folyó évi
szeptember hó i-tol kezdve bérbeadom, .vagy örök áron eladom.
Venni'' szándékozóknak bővebb
értesítést ad a tu'ajdonos.

Nagy A n t a l

•

urad. ispán
^»
Martonfa up. Jánosháza. Ifr
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(a Déli Vasút átellenében.)

A kataszteri felméréshez szükséges
KUßTZ GYULA

j e l z ő

Uj és használt *
2 zongora, pianino, harmonium és cun- a l j f
0 -,
balom raktára.
.. _. -.' 0 | *
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0

"0 Kölcsönzések, javítás és hangolások 0
Q helyben és vidéken is teljesíttetnek. Ú
Q Avult hangszerek ujakért bacseréltetnek. Q
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e l ő í r á s szepinti kfiből é s m é r e t e k b e n ,
kaphatók

K I 1 A Ü S Z
8

.W

legjutányosabban

-—

„—,—

ALRKRT F I A
kőfaragó-mesternél

.

Pápán, Eszterbázy (Vasiiíi) nt 2. szám alatt
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Kemenesaljái közgazdasági Hitelbank r. t.
áruosztálya

i
Muraszombaton, g

Celldömölk

Fióktelepek:

Csornán és ^Zalaegerszegen. Ö
Mindennemű

gazdasági

gépek é s szükségleti
raktára.

cikkek

$

Ajánlja a legjobb és legújabb szerkezetű vetögépeket, talajmivelő esz
közöket, cséplő szerelményeket ugy motor, mint gőz és járgány hajtásra. W
Állandó nagy raktár műtrágya, mútakarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs,
V
kötél neműek és mindenféle gazdasági cikkekből.
_ j O i

I r o d a a H i t e l b a n k helyiségében

Ooooooooooooooooooooooooö
Kik vannak a Siroün „Rocne"-ra utalva?
1- A kit h o n r a idßn keresztül
maiban sxenvsdnek.

köbögé* bántal-

2. Mindazok, kik üdült gegehurntban »zenvednek.
8. Asr.tmaban szenvedők l é n y e g e s könnyebbülést
éreznek már rövid használat után.
1 Skroíulás, mirigrdozxadisos, axem- « • orrkatarr u o a gyermekeknek lontoe sxere a Siroün

Csakfseredetiesomago- i
l i l a Sirolin „ I t o c h ű ' - t '
kérjen, minden titán-.
Htot T a g y pötkészitmi'nvt kérünk a, I"crha
tározottabban T i s s c a -

' ntaaitinl ,
Sirolin Irodalmat D.17.
k i T á n a t r a ingyen é *
b é r m e n t v e küld

f. BoffmanD-U Rotie & C«.
A UplalVoeeer nagyban alfeegitt

Barel (Srhwcii) Grcaiaca Badea

Nyomatott a kiadótulajdonos .Vöresmarty'-könyvnyomda ée hirlapkiadó-vállalat gyorssajtóján Devecserben 1910.

