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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölk 
ide intézendök a szellemi részt illető közieméini.t, 

hirdetések és mindennemű péuzilletékek. 

Az 1908. XXXVI. tc.. mely a- bünlelő-
törvénykönyv és bűnvádi perrendtartás módo-
sitását tárgyazza, a hivatalos lapnak f. hó 
20-iki számában közOlt igazságügyminiszteri 
rendelet 'értelmében f. évi október hó 1-én, 
a második fejezetben foglalt rendelkezések 
kivételével, életbe lép. A második fejezetben 
foglalt törvény pedig 1910. évi január hó 
1-én "fog hatályba lépni. 

A törvénynek ezen része, mely u fiatal
korunkra vonatkozó rendelkezéséket tartal
mazza, azért nem léphet életbe már most, 
mert felette sok előzetes intézkedésre -van 
szűkség, amelyeket a törvény végtehajtása 
involvál. Az életbe lépő törvény első lejezete 
a büntetés feltételes feltüggesztésél, a harma
dik a mellékbüntetéseket és az elkobzásokra 
vonatkozó rendelkezéseket, a nagyedik egyes 
büntetendő cselekményekre vonatkozó rendel
kezéseket tartalmaz, mint a pénzhamisítás, 
kerítés, a minősitett lopás, a csalás és az 
élvezeti cikkek eltulajdonításának az érték
határának a kibővítése. 

Olyan részei ezek :i büntető törvénynek, 
melyek már régóta várták megszületésüket, 
mért bár büntető törvényünk kétségkívül 
egyik legremekebb alkotása a világ jogirodal
mának, mégsem Volt tökéletes, s niig egyes 
bűncselekményeket, mint pl. a minősitett 
lopás egyes esetei, drákói szigorral sújtott, 
addig pl. a közerkölcsiség tekintetében oly 
silány intézkedéseket foglalt magában, me
lyek semmikép sem állottak arányban a bűn
cselekmény következményeivel, mint pl. a 
kerítés bűncselekményénél. Ezeken a ! lányo
kon segít az évtizedek óla vajúdó törvény, 
mely végre a feltételes elítélés liberális in
tézményét is heeikkelyezi törvényeink közé. 

Kétségkívül nagyfontosságú haladást je
lent ezen intézménynek meghonosítása. Kül
földön már több országban megvolt a feltételes 
elítélés törvénye, mely nálunk most már két 
minta után megy.. Külön intézkedik a fel
nőttekre, külön a fiatalkorú bűnösökre, akiket 
meg- az elitélés megbélyegző hatása alól is 
kivon a törvény. 

A felnőttekre vonatkozólag t i. a* tör
vény a francia—belga rendszert követi, vagyis 

kirója a tettesre a büntetést',"-de annak végre
hajtását felfügge?-.theti a bíróság. Három évi 
időtartamot szab meg a torvény a büntetés 
felfüggesztése tekintetében s ha ezen .próba
idő" alatt az egy hónapnál nem' hosszabb 
időre elítéli bűnös ellen bűnvádi eljárás nem 
indíttatik meg, a büntetés alól menekül 

A fiatalkorunkra nézve a törvény az 
angol—amerikai rendszert követi. Nevezetesen 
e szerint nem a büntetés végrehajtását, ha
nem az Ítélethozatalt függeszti fel a próbaidő 
tartamára s amennyiben a próbaidő tartama 
alatt a bűntettes magát kifogástalanul viseli, 
a bíróság az eljárást ellene ítélethozatal nél
kül megszünteti. 

Kétségtelen mélyreható erkölcsi, hatása 
van a törvény ezen intézkedésének, mely sók. 
rossz útra tévedt iljukoru bűntettest fog az 
erkölcsösség útjára visszaterelni. A próbaidő 

:tt-arfhrtalkoru bűntettesek felügyelő tiszt
viselők ellenőrzése alatt fognak állani.. 

A törvény a pénzhamisítás tekintetében 
külön büntetéshatárt állapit még, aszerint, 
amint koronán felüli, vagy aluli hamisítás 
képezi a cselekmény tárgyát 

TÁRCA. 

Leánykérés a jelenben. 
Ifjú: Emlékszel-e rája, mikor előszOr 

megláttalak? Borús,' őszi napon, iskolába 
mentél könyvekkel kezedben. Ködös, rideg 
szeptemberi nap volt s mégis mosolygó, viruló 
tavasz volt szivemben. Szemben haladtál vé
lem, a szemünk ha néha összetalálkozott, 
hogyan elpirultál. Emlékszel-e rája ? Ha men
tél az utcán, árnyékként követtelek és midőn 
leejted kis noteszodat, felvettem, átadtam, 
milyen bájosan mondtál érte köszönetet (fogy 
örült a lelkem, midőn másnap régi ismerős
ként köszöntésemet fogadtad. Repültek a na
pok, az iskolában is csak, Terád gondoltam, 
a tanáraim de sokszor korholtak. Figyelmet
len voltam, a VI-ik osztályt érted ismételtem, 
pedig mindig kitűnően tanultam azelőtt. 

Leány: Abban az évben én is ismer 
teltem. 

Ifjú: A tánciskolában csak veled táncol
tam és ha ott nem voltál, szomorúan, szót
lanul félrevonultam. Emlékszel a versre, amit 
legyeződre írtam? Virágfakadásról, szerelem
ről zengett. 

Leány: A szép képeslapot, "amit hozzám 
intéztél, sorffon megőriztem. . 

Ifjú: Emlékszel az esti magányos sé
tákra, hallgatagon, némán, mentünk egymás 
mellett, csak sziveink beszéltek s mi értettük, 
egymást Gondoltál-e néha á fényes bálter
mekre, hogy körülrajongott az udvarlók se
rege, a szellemes bókokat ugy-e elfeledted? 

Leány: Jól emlékszem rája, megkérdez
ted tőlem, mi a legkedvesebb táncom, s né
hány kivétellel csak keringőt jártunk. 

Ifjú. Mikor uzsonnára mentem el hoz
zátok, milyen kedves és figyelmes voltál s 
mikor megdicsértem a sok édességet, mily 
bájosan mondtad: no, hisz egy leánynak csak 
érteni kell azt is. 

Leány: Nem volt tán igazam? 

Veled, mily boldog napok voltak, míg a 

gyeden sors elszakított Tőled. Ah. mily hosszú, 
nehéz napok voltak. Most itt vagyok újra, 
hogy kérdezzem tőled: szeretsz-e, tudnál-e hü 
feleségem lenni, csendes boldogságban velem 
együtt élni? Ah! Igent mond ajkad! Menjünk 
együtt,, kérjük most meg drága szüleinket. 

Leány: Ők beleegyeztek, boldogságunkra 
most csak áldásukat adják. 

Leánykérés a Jövőben. 

(Együtt van az egész család a menyasz-
szony-jelölt kivételével). Vőlegényjelölt: Olvas
tam a .I.eánykiházasitó Közlönye-ben a pá
lyázatot. Van szerencsém átnyújtani a kér
vényemet 

Családapa: (Olvassa) Alakilag minden 
rendben van. Itt az ujraoltási s az orvosi 
bizonyítvány, továbbá az évi jövedelem hite
les kimutatása is. Most indokolja kérvényét. 

Vőlegényjelölt: Indokaim a következők: 
A kedves leányát személyesen ugyan nem 

B i l n i i J M i n a l l ^ l l t h l l l I * 
hozom ányosszeg, valamint megjelölt családi 
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szempontból 'tanulságosnak mutatkozik az el
kobzott tárgy, ugy erről a székesfővárosi ál
lamrendőrség főkapitányi hivatalánál szerve
zett múzeumul értesíteni kell. 

A rendelet harmadik |«jntja a fiatalkorú 
terheltek bűnügyeinek elintézését tárgyalja. A 
tizennyolcadik évet be nem töltött fiatalkorú 
terhelt egyén tárájául a járásbíróság vezetőjét 
jelöli ki. Min a budapesti liünti^iiörvenyszék-
nél és mind' azoknál a törvényszékeknél, 
melyeknél állandóan két vagy több fötárgya-
lási tanács működik, .1 főtárgyalás! állandóan 
a törvényszék elnökétől kijelölt egyik tanácsa 
tártja meg. A fiatalkorú terhelteknek a lobbi 
terheltekkel erintkezniök nem szabad; ha a 
helyiség miatt ez nem volna elkerülhető, ugy 
klilör tárgyalási nap idelelött vagy délután) 
lesz részükre kitűzve. Budapesten,' -ahol a 
litalkoru terhelteknek a száma nagyobb, 

i ügyüket a biróság többi hivatalától elkülönítve, 
egészen' különálló, esetleg é célra 'bérelt alkal
mas szobábau kell tárgyalni. "Az ily.- tár-

| gyalásokra a Bp. 295. $ szerint . fiatalkorú 
1 egyenek be nem bocsáthatók. -

Az ötödik renilelét a büntető törvény-
I könyvek és bűnvádi perrendtartás kiegészite-
I sét és módosítását tartalmazza. 

A kerilés bűncselekményét szigorú nflfc 
letes alá vonja: .- körültekintően intézkedik 
e fontos közerkőlcsiséget érdeklő kérdésben. 
Felállítja kerilés vétségét, mely 2 évig téved
hető fogházzal és annak büntettet, mely 3 
évig terjedhető börtönnel büntettetik,' níig a 
súlyosabb minősítés alá eső bűncselekményre 
fegyházat ír elő._ 

A csalásra vonatkozó passzusnál a no
vella azon ujiláít hozza be, hogy ezen bűn
cselekménynek magámuditvány jellegét meg
szünteti s egyes kivételes esetektől eltekintve, 
azt hivatalból üldözendő bűncselekménynek 
minősíti.-

- A miniszteri rendelet .második . (é*ze >. 
büntetik feltételes lelíttgaesztésére vonatkozó 
rendelkezések végrehajtásáról szól a bírósá
gok hatásköréhez tartozó bűnügyekben. 

A harmadik rész a bűnügyi muzeumokra 
vonatkozó rendelelekK tartalmazza; a biroság 
az elkobzott tárgyakat az esküdtbíróság vagyJJ 
4 törvényszék hatásköréhez tartozó ügyekben 
az U,yész.-ég, a járásbíróság hatásköréhez 
tartozó ügyekben pedig a járásbíróság veze
tője, a székesfővárosi államrendőrség fökapit-
In. .aianal vagy. valamely csendőrségi pá
ra t snokságnál, vagy más közhatóságnál-szer-
vj^et' bűnügyi muzeeum . megkeresésére, az j 
eljárás jogerős befejezése után a múzeumnak 
meg' Idi. Az ügyészség vagy a legközelebbi | 
>•, • "uinba küldi az elkobzott tárgyakat, me-
lyafc megőrzése a nyomozó hatóságnak vagy j Győr, Komárom. Mosoir, Sopron, Vas, 
a büntetőjogi tudományos továbbképzésnek j Veszprém és Zala varmegyék jegyzői egyle-
elelnek meg. Ha ritkaságánál vagy más , leinek vezetői elhatározták. I.ogy (iyörött. köz-

"' 1 segi, kör- és segédjegyzök gyermekei nevelé-
~ ~ 1 . " .1 sének megkönnyítése érdekeben internátust 

körülményík, továbbá a rokonság összekütte- | létesitenek. 
tései. befolyása magasabb körökbe, biztos 1 A tervbe vett internátus iiitezö-bizott-
garanciál nyújtanak arra, hogy szépen indult j sága. mielőtt a további intézkedést megtenné, 
pályámon jövőmet megalapíthatom. | tudni kívánja, hogy a 7 vármegye jegyzői 

Családanya: (ellágyulva! Oh, a.leányom | kara feszéjül minő auyagi támogatásra szá-

Jegyzök győri internáhisa. 

mindig ilyen tialalemtierröl ábrándozott, mily 
buldogok vagyunk, mily boldogok vagyunk. 
(A családanya és .gyermekek sírva fakadnak 
az örömtől és boldogságtól, mire acsaládapa 
intésére kivonulnak). - ~ ~ ' 

Családapa : Nagyon meg vagyunk Önnel 
elégedve. Meg vagyok győződve, hogy tudatá
ban vah annak, hogy minő kötelességeket ró 
a férfira a házassági kötelék és azt hiszenn 
általánosságban most már meg is egyeztünk 
ezen ügyben. Kn azonban meg leányomnak 
még annyi hozományt nem adhatok, amennyit 

miihát, minélfogva' körlevelet intézett me
gyénk összes jegyzőihez, melyben felhívja 
őkeuJiogy az alapítandó internátus tagjai 
sorába' 10 évre évi 10 K . tagdíj fizelésének-
kötelezettségével lépjenek be. 

Remétjükf hógy vármegyénk jegyzői 
karában nem akad egyén, aki a magasztos 
eszmének megvalósítása érdekében az ugy 
humánus, mint hazafias áldozat meghozása 
elöl elzárkózni igyekeznék, de sőt szívesen 

I hisszük és várjuk, hogy mint egy test és lé
lek fognak ezen emberséges intézmény ren-

a pályázatban kiirtani, hanem egy bizonyos I des tagjaiként jelentkezni — s a csekély évi 
összeggel évente kárpótolnám Önöket Ezt ' 
határozottan ígérem Nagy belolyásomat fel
használom, hogy már most egy megfelelően 
dotált állásba juttassam, ugy hogy gond nél
kül megélhetnek. A leányom nagyon taka
rékos és Ön egy igazi jó és szerető hitvest 
fog benne találni. 

.Vőlegényjelölt: Nekem is van csekély 
GS§oWrXZúliBXir!'h. ügyiembe'sém jbheff'' 

Részemről semmiféle házassági akadály fenn 
nem forog. 

- Családapa:., Mi szintén á legnagyobb 
örömmel üdvözöljük, mini kedves vünket. Ta
lán most a leányomat is behivatom. 

Vőlegényjelölt; Oh, nem szükséges, a mi 
boldogságunkból most már csak az anya
könyvvezető áldása hiányzik. 

Lordnih Miksa. 

10 K hozzájárulással a nemes cél elérését 
lehetővé tenni. 

Az internátus intéző-bizottságának kör
levele következőképen szól: 

Kedves Karlorsuuk! . ..-''! 

Szerény javadalmunkból a mai nehéz j 

illő neveltetéséről gondolkodni képtelenség J 
lévén, hogy ezen terhítnitön kittaiaitbaastot 
Győr,-Komárom, Móson, Sopron, Vas, ~Vesz-
rém és'Zala varmegyék jegyzői egyleteinek-
alulírott vezetői a mai napon Győrött tartott 
együttes értekezletünkön elhatároztuk, hogy 
Győrött, kizárólag községi-, kör- és segéd-
jegyzők gyermekeinek nevelésére árvaházzal 
kapcsolatos fiu-internátust létesítünk. A bel
ügyi kormánynak jelenlegi vezetőjében meg 
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van a jóakarat hasóiiiiányu intézmények tá-' 
mogatása iránt Győrváros hazafias közönsége 
részéről a legmesszebbmenő segélyezés van 
kilátásba helyezveT az árva-alapra gyűjtött 
összeg kamatai is folyósitásl nyerhetnek, az 
orsz. központi egylet ezévi június 20-én tar
tott gyűlésében hozott határozat érteimébea 
s ha most önmagunk is sodaado buzgalom
mal szegődünk az eszme szolgálatába, a jötő 
tanévre megnyithatjuk iskolába járó gyerme
keink számára sajál otthonunkat. 

Lehetetlenséget nem kívánunk, ismer
jük mi a jegyzők rózsásnak hirdetetett hely-

i zetél,-tutljnk. hogy nagyobb áldozatot egyi-
í kük sem hozhat s éppen azért az a kéré-
I sünk. lepj bto az alakítandó internátus -rén-
' des tagjai sorába s kötelezd magad arra. 
I hogy évenkiut 18 koronával hozzájárulsz an-
j nak fenntartásához. 

Hogy az alapszab lyukat elkészilhes-
sük és- jóváhagyás vege'tt felterjeszthessük, 
ahhoz feltétlenül szükségünk van tudni, 
hogz hány lizetö rendes tagja lesz az inter
nátus.! egyesületnek! bizalommal kérünk te
hát, hacsak lehet és teheted, hozd meg az 
aránylag csekély-áldozatot, lépj be rendes 
tagnak s a mellékelt nyilatkozatot aláírva 
juitasd el ezévi szept. 20-ig vármegyéd 
alulírott egyleti elnökéhez, Vasmegyében aiul-
irt főjegyzőhöz. 

Kedves Kartársunk! Az alaplevő mun
kát megtettük, a mozgalmat megindítottuk 
s célunk gyermekeinknek Győrött, ahol fő-
gymnásiuni. főreáliskola, polgári fiu- és le
ányiskola, férfi- és női-tanilóképző, felső lé-

{ ányiskola, -fa- és fémipari szakiskola és fel
ső kereskedelmi iskola áll rendelkezésre, 
aránylag olcsón, szakember felügyelete alatt 
állandó otthont, egészséges lakást és tisztes
séges, jó élelmezést biztosítsunk. Kajtatok 
áll, hogy ez az otthon létesüljön. 

Ha lömörölünk s- vállvetve" küzdünk a 
}_terv megvalósításán, ugy egy hasznos kultu

rális intézményt állítottunk gyermekeink. he
velésére, ha félre állunk, ugy elposvanyoió-
dik s megfeneklik az eszme.-

Munkára tehát a . cél , érdekében; az': 
Utódok hálája fakad fáradságos munkánk 
nyomán. 

Mi bizunk a hét vármegye jegyzői ka-
karának odaadó buzgalmában s ettól a bi
zalomtól áthatva, kérünk még egyszer: ka
rold fel s támogasd közös ügyünket, mert 
csak akkor várhatunk további támogatást, ha 
látják, hogy önmagunk sem riadunk vissza 
áldozattóL 

Kartársi szeretetünk nyilvánítása mel
lett vagyunk szívélyes üdvözlettel: 

A Győrött létesítendő jegyzői internátus 
intéző bizottsága nevében: ' • 

Györ, 1908. augusztus' 8-án. 

a, győrmegyei egylet elnöke, értekezletti előadó 
>€aámadia TjijsflA, taiáj .fijjtgy/ő ~ a B orsr 
közp. jegyzői egylet alelnöke, értekezleti el
nök^ Domonkos István, mezőőrsi jegyző, a 
győrmegyei jegyzői'egylet főjegyzője, érte
kezlet! jegyző. Malter- József, komárommé-
gyei egyleti elnök, etei' körjegyző. Boldini 
Rezső mosonmegyei egyleti elnök, lébényi 
főjegyző. Dobos Gábor, sopronmegyei egyleti 
elnök, vági körjegyző. Aora'c* Gyula, zala-

1—'. 
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megyei egyleti elnök, légrádi főjegyző. Soko-
ray Elek, vasmegyei egyleti főjegyző, celldö
mölki körjegyző. Ilnál Flóris szemerei 
jegyző. Eördögh György, szarvkői jegyző. 
László Elek, csanakhegyi jegyző. Genrein 
János, magyarkereszluri körjegyző, Bobrovits 
Mihály, nyuli jegyző. Holler András, .vesz
prémmegyei egyleti elnök, olaszfalusi kör
jegyző. Szokoly Endre, tápszentmiklosi 
jegyző, hunlzl .Gábor, öttevényi jegyző. 
Slatisz Gyula, varsányi körjegyző, Golubics 
István rárói jegyző. Szabó János, bakony-
szentlászlói körjegyző. Almássy Aníal, rába-
patonai körjegyző. 

Göttmann Bódog nyilatkozata. 
Lap nk mult heti számában ^Elismerés 

Qótímatm Bódoqnuk* cimü . hírünkre az 
alábbi nyilatkozatot kaptuk: , 

Faiskolául. ' 
A .Kemenesalja* utolsó számában kö

zölte azon elismerést, amelyben a községi 
képviselőtestület engem, a faiskola rendben
tartásáért részesíteni szíves volt. 

Annál inkább jól esett csekély érdemem 
elismerése, mert tudom, hogy aki a köznek 
dolgozik, az többé-kerésbbé éles kritikában 
gyakran, de elismerésben vajmi ritkán ré
szesül. 

Szerénytelenség, sőt igazságtalanság volna 
azonban részemről, ha a kapott elismerést 

..egyedül raknám zsebre. -
Hogy faiskolánk minőség tekintetében 

nem utolsó a megyében, az nem csak az én 
érdemem, hanem érdeme a faiskola kezelőjé
nek, Szórády Dénes tanito urnák és Pálovits 
József bíró urnák is. 

Szórády tanító ur ugyanis nagy buzga
lommal, kitűnő szakértelemmel és oly ritka 
kézügyességgel végzi a fák nemesítését, hogy 
élvezet őt munkája közben megfigyelni — 
Munkája eredményéről pedig tanúskodik a 
faiskola gyönyörű nemesía állománya. 

* Pálovits bíró urnák pedig érdeme, hogy 
— habár szűken is — megadja a munkaerőt, 
az iskola nagyon elhanyagolva volt talajának 
megmunkálására. 

" . ajidőn lehat a képviselőtestületnek, bir-
lapilag is nyilvánosságra hozott szíves elis
merését ezennel megköszönöm, megosztom 
azt munkatársaimmal: Szórády Dénes tanító 
úrral és Pálovits József biró úrral. 

A fasikolát pedig — melynek fenntar
tását különben is 'törvény irja elő — aján
lom a képviselőtestület szíves pártfogásába; 
mert városunk kertjeiben a korosabb fák be
tegek, különösen az almafélék erősen rákoso
dásnak indultak, s ennélfogva mihamarább 
fiatal fákkal lesznek pótolandók. 

Már pedig, ha ezen pótlást a saját klí
mánk és talajunkban termelt nemes cseme
tékkel eszközölhetjük, akkor ne küldjük pén
zűnket idegenbe, bizonytalan értékű fákért 

Amig a magyar egészséges nemzedéket 
akar. nevelni, a gyümölcsöt nem nélkülözheti. 
— A gyermek ösztönszerűleg érzi, hogy szer

ez a nyOm'ölcfCnkQr 6jet^ 
fagyta oly nagyon öSSa, 

s.ha otthon e" tekintetben kielégítést nem 

H I - R E K 

Szógyény Marich Ferenci Consu-
inatiiin 

est Bevégződött. K szentírási szót 
használjuk annak kifejezésére, midőn 
a végzet egy országos és történelmi 
nevezetességű család életfájáról egy j 
erős, fiatal hajtást é s "ágat szakit te, 
miként most is. A család, méhnek" a 
mult érdemei é s a jövő reményei mi
nél hosszabb életet kívánnak az ország
ban, bizonyára el fogja ugyan kerülni 
azt, amit a régészet és címertan egy 
m e g f o r d í t o t t paizs és egy kiojtott fák
lya képében szokott ábrázolni, de azért 
vesztesége mindenképen gyászos é s 
megrendítő. A boldogultnak nem volt 
országos és történelmi szereplése, mint. 
ez őseinek és családja más "tagjainak 
mégadatott, de voltak kimagasló egyéni 
é s emberi erényéi és tulajdonságai. 
Családi tradíciókon fölépült vallási meg
győződés, teljesített honfiúi kötelesség, 
a családi tűzhelynek meleg szeretete, 
egy példánykép hitvesnek és két viruló 
leánycsemetének körében és oly nemes-
lelkfi emberi jótékonyság é s ember
baráti szeretet, a melyekért most,.nem 
egy Miatyánk fog a Mindenhatóhoz 
emelkedni. íme ezek az egyes vonások 
a boldogultnak jelleméből. De mindezek 
és más erények, nem fegyverezték le 
vele szemben a végietet. Ide jöjjetek 
halandók, kik ugy képzelitek, hogy a 
nagyoknak és' előkelőknek csak az 
öröm, jólét é s boldogság rózsáit 
termi az élet, tövisek nélkül. Csak hoz
zátok tekint be a halál' egy fiatal élet 
kioltására ? A betegség nyoszolyáját 
csak nektek vetik fel éktelen szenvedé
sek számára? Az egy drága életért re
megő családtagok csak köztetek tudják 
sokszor hónapokkal é s évekkel előbb a 
megmásíthatatlan véget é s minden em
beri segítség hiányát ? Valóban ne iri
gyeljétek a nagyokat, a kiknek sokszor 
éppen nagyságait arányában járnak ki 
a bajok és szenvedések. 

Nem kísérhetjük el Szógyény Ma
rich Ferencet utolsó nyugvóhelyére. De 
legyenek e sorok egy igénytelen cip
ruslomb azou férfiú sírján, kinek neve 
mindig disze volt vidékünknek, akit az 
A nemes egyszerűsége, igénytelensége es 
önzetlensége mellett az ó emiitett eré
nyei é s társadalmi rangjának fenkölt ér
ceiméi é s gondolkozása tesznek- felejthe
tetlenné előttünk. 

• "... 

_A_megtvildngnltnak hnlt.taltmai f—hó 

lopjon gyümölcsöt 
Akinek tehát helye van, ültessen gyű 

mölcsfát. * 
Göttmann Bódog 
faiskola-felügyelő. 

A dalkör gyűlése. A helybeli dalkör 
választmánya ma délután 5 órakor saját he
lyiségében ülést tart A választmányi tagok 
pontos megjelenésre kéretnek. 

25-én* a róm kath. anyaszentegyház szertar
tásai szerint beszentBlleütén,. »... fehérmegyei 

•nyer, át mászik a szomssBa-IeMjcbe is,-hogy |'9Z0lgaegyházára száttittatott és az" ottani 
családi sírboltban- helyeztetett örök nyuga
lomra. Tüzoftóegyletünk Pálovits József főpa
rancsnok és a Kath. Legényegylet Takács 
György alelnök vezetése alatt megjelent a 
temetésen és mindkét testület remek koszo
rút helyezett a nemes férfiú ravatalára. 

A Mindenható vegye gondjaiba a 
sokat szenvedett, gyáezbabo r ult özvegyet, 
árvákat. Nyugodjék b é k é b e n ! / 

Az egyházkerület uj elaéke. A dunán
túli ág ev. egyházkerület e hó 19-én, Győrött 
rendes közgyűlést tartott melyen .a beteges
kedő Ihász Lajos világi elnök helyébe Hra-
bovszky István felsőőri kir. közjegyzőt válasz
tották meg. 

Haitiig Ede halála. Vasvármegye egy
korú főispánja, Reiszi(j Ede f. hó 22-én Grác-
ban meghalt Az elhunytban érzékeny veszte
ség érte megyei közéletünket, melynek kora 
ifjúsága óta mindig buzgó munkása volt. Ha
lálát neje: Szegedy-Ensch Irma bárónő, fivére 
Reiszig Alajos takarékpénztari igazgató és 
gyermekei: Antónia, Ede belügyminiszteri se
gédtitkár, Lajos tengerésztiszt és Géza hu
szárfőhadnagy és kiterjedt előkelő rokonság 
gyászolja. Holttestét Szombathelyre vitték s a 
szerzetesek templomában állították ravatalra, 
ahonnan a kámoni sírkertbe helyezték örök 
nyugalomra. 

A kapuvar devecseri Tatot Ezen 
vicinális ügyében f. hó 23-án népies érte
kezlet volt Kemenesszentpéteren, melynek en
gedményese tudnillik' dr. Porkoláb Mihály 
helybeli ügyvéd. Dr. Porkoláb Mihályon, kí
vül az értekezleten megjelenték az érdekelt 
községek vezetőemberei és nagybirtokosai, 
nevezetesen: Gróf Széchenyi Jenő, Hátzky 
Sándor, Hertelendy Gyula, Nunkovits Dénes, 
Kolossá Ferenc, Biszlritsány Aladár, Hor
váth Antal, I.őwy Imre, Hoffmann Fülöp és 
sokan mások. Az értekezletet nyomban ülés 
követte, .melyen a vasút mielőbbi létesítése 
érdekében és annak céljaira 2ÜU00 koronát 
szavaztak meg, illetőleg ily összeg erejéig 
törzsrészvényeket jegyeztek. 

A Csorba-to tnellól azon hírt kapjuk, 
hogy az időjárás végre a Tátrában is meg
javult és aranyos jótékony napfény árad szét a 
hegyóriásokon és a gyönyörű tavon, mely 
1351 méternyire van a tengerszin fölött — 
a Ság 250 — és a helybeli apátsági kert 
területénél jóval nagyobb. Ugyanonnan ka
punk egy érdekes más bírt is, mely egy elő
kelő volt magyar államférfiú közlése levele
zőnkkel. Eszerint Fiume egyházjogi állása 
ugy rendeztetnék, hogy az a zengi egyház
megyéből kivétetvén, mint külön apátság a 
pannonhalmi főapát egyházmegyéjéhez csa
toltatnék. Igaz, hogy a közlő is csak, a la
pokra hivatkozott, de a dolog tetszett neki. 

Adomáayok a kath. Legényegylet szá
mára Gróf Wallis Gyuláné. Somogyi Hona 
grófnő 20 koronát, Ráfiéi Dénes Izsákfáról 10 
koronát ajándékozott kath. legényegyletünk 
céljaira az aug. 2-án tartott nyári mulatságra 
való felülfizetés címén. 

Donáti Vilmos uraik. A •Kemenes-
vidék> mai számában közzétett nyilatkozata 
és egyéb közlemények elég ügyesen iparkod
nak a tényállást szépítgetni és enyhébb mó
don feltüntetni. Én mindezekre nézve az 
alábbi lakonikus kijelentéseket teszem: Lapom 
mult heti számában megjelent cikkemet köz
vetlen, eredeti forrásból nyertem és akkor, 
midőn már a panaszos mozdonyvezető ügy
védjénél jegyzőkönyvbe mondta és azt alá is 
irta. Hogy alaptalan váddal nem álltam elő, 
a kis leány szüleinek előttem és más számos 
tauului előtt lelt kijelentései Igaíuljált1, 
mely szerint ön a kis leánynyal szemben ko-
rantsem visetkeaett -MöBgédou éi kévével 
oly illetlen műveleteket vitt véghez, mely a 
fennálló vádnak alapot nyújt Közleményem
ben, mely már köztudomású volt, annak 
megírásakor névét kíméletből kihagytam s 
midőn lapom megjelent, a közszáj, a bír az 
ön nevét f&zte a történtekhez. Különben i l 
lók eléje a kilátás be helyezett pömek, a köz
érdekből között híremért teljes felelősséget 
vállalók a bíróság előtt is. Csakhogy aztán 
visszafelé ne süljön el a fegyver, mert min
dén fogásnál nagyobb ereje van valónak 
és a szent igazságnak. . 



4. oldal 35. azám. 

Járvány. Keineneshögv eszén a hasihagy-
máz. Kecskéden a difteriüsz, Ostfiasszouyían 
pedig i kanyaró ütötte fel tanyaját. 

A- Kath. Népszövetség megalakulása 
Papocon Maitz Aulai pá poci plétiános buz-
gólkudasa folytán mult vasárnap délután 
megalakult Pápócon is a Kath. népszövetség. 
Az e célból összehívott népgyűlésen Maitz 
Antal a pápociak népszerű lelkésze és Virág 

- - Károly róm. kath. kántortanító lelkesítő sza
vakkal . ecsetelték a szervezkedés szükséges 
voltát -es Lukács József győri theologus buz
dító beszédére a helyszínén mintegy százan 
léptek be a népszövetségbe. A tagok egyhan
gúlag Matt.: Autall elnökké. Virág Károlyt 
másodelnökké választották meg A laggyüjtés 
érdekében a mozgalom, tovább folyik. 

Borbély az oroszlánketrecben Élénk 
emlékünkben van még, hogy a Kocka-féle 
áHatsereglclben Szálai Ferenc helybeli bor
bély megborotválta az egyik állatszeliditöt, 
és pedig fodrásztermül a bestiák ketrecét 
választva. Ugy mondják, hogy e bravour 
Szálainak nagy dicsőségére válotl, mely. el
hangzott messzei föhlre,. még Munkácsra is, 
ahol törteiieteseti ugyanazon Kocka-fele me-
nazséria tanyázik. Igen csalódik, aki azt 
hiszi, hogy a borbélyok nem tgeo^ törőilnek 
a világ sorsával, hanem csupán a borotva 
csillogó pengéje és éle érdeklik őket Sőt 
ellenkezőleg. A borbély éppen olyan halandó, 
mint a többi ember, őneki éppenugy megvan 
az achillessarka, mint, másnak. Próbálja csak 
valaki őket lélénknek. gyávának nevezni-, 
rögtön a tettlegesség mezején teremnek. Igy 
történt ez raoit Munkácson is, ahol Haluspa 
Ödön ottani borbelymester kell virtusver-
senyre Szálai mesterrel és pedig nagyobb 
vakmerőséggel, de nem ^lyan^ szerencsével, 
mert a fenevadak királya, az egyik- oroszlán 
ráugrott és összemarcangolta -t. llaluspát 
súlyos sebeivel a kórházba szállíttatták. A 
világbajnokság koszorúja tehát mégis Szalay 
mester homlokát óvedzi. 

A magyar ipar előrehaladottságának 
fényes tanújele a brassói és zsolnai posztó
gyárak nagy föllendülése. K gyárak készít
ményei a külföldi kiállításokon is nagy di
csőségét szereztek, hazánknak és a kiviteli 
kereskedelmünk kimutatásán nagy számokkal 
szerepi I a zsolnai és brassói gyárak szövet
éé: posztó-kivitele. Régóta fennálló hiányt 
pótolnál: e gyárak az által; hogy Német 
Márkus celldömölki kereskedőnél, gyári rak
tárt létesítettek, hol készítményeik mindenkor 
készleten vannak és a divátujdnnságok fenti 
kereskedő_kirakatában láthatók. Ajánljuk ol
vasóink h. figyelmébe. • ., 

Halálozás. Simonyi Zongor Sándor ed vei 
földbirtokos, f. hó- 88-án 74 éves korában el- \ 
hunyt. A szép kort ért férfiút nején és fián 
kivüi négy unokája gyászolja 

Gyermekmenhelyünk népessége. A 
- szombathelyi gyermekmenhely legutóbbi idő

ben annyira megnépesedett, hogy immár az 
országban népesség dolgában a 3rik helyet 
foglalja el, mert körébe ezidö-. szerint 3046 
gyermek tartozik. 

"ATütóatSag vége. Múlt vasárnap dél
után nagy riépesődület volt a Kossuth-Lajos 
utcában.' ahol egí'részeg ember fetrengett, a 
földön saját vérében. Szűcs Ferenc asztalos
segéd ugyanis már a délelőtt folyamán fel
öntött, á" garatra,' és bár a jó bort mértékkel 

MjJMfi i ff i»fniii i . niár«itMirte#a-Jfe 
dozatául esett, mert a sárgaföldig, azaz 

Lóvásár. Október hó 10.-én Jánoshá
zán, 20-án pedig Celldöatön lesz a katonai 
lóvásár. *' 

Egy örült öngyilkossága. Büki István 
csöogei lakos f. hó . 23-án elmebaja miatt 
felakasztotta magát, Ugylá-szik mégsem volt 
annyira őrült, mert érezte bajának^kinjait 
s jobbnak vélté szenvedésnél, a hálált 

Ózd. 

tán tört-zuzott, ami kezeügyébe került. Be
zúzta Nagy András vendéglős ablakát is, mely 
alkalommal jobbkezénék ereit is felmetszette.' 
A részegségben és vérveszteségtől tehetetlen 
embert beszállították a-kórházba.. 

Csemege-szőllő kilója 56 fiiérért 
kapható SZVOBODA KAROLY csemege-
üzletében, Celldömölkön 

I r t a : Takács Gedeon. 

ikol.-taUs.) ',' 
A folyékony acél isnlél ily lebegő ká

dakba kerül, amelyét a Ilidként szerkesztett 
mozgó, gördülő daru könnyedén felkap, pedig 
csak 300 mm. egy-egy ilyeu megtöltött kád 
és a kis. mozdony által- behúzott formákba 
Omleszliká folyó acélt. 

Lassan hűt ki e rettentően forró fidya-
dék és 10—tő.lépésről is <dy sütő, per
zselő hőségei áraszt, hogy zsebkendővel, ka
lappal kellett perzselései élői védekeznünk. 

A kiürített.kádakat gázlángnak fokoza
tosan fogyó tüze mellett hülögetik. azután 
víznek befecskendezésével teljesen lehűlik, 
hogy alkalmassá váljon tűzálló habarcscsa! 
való kitapaszlásra és igy. uj folyékony vas 
vagy aeél belogadására. Különben, ha ki nem 
tapasztanák, maga. a k. •. I is megolvadna a 
beléömlesztett folyó fémtől. 

A hőséget az acélt olvasztó és öntő mű
helyben bírtuk ki legkevésbbe. Ahtd mi.áll
tunk, ott is lehetett 50 foknyi meleg, hát 
még ott közvetlenül a kádak, formák, ol
vasztó kemencék mellett, ahol a munkás 12 
'órás keretben 10 óra folyásig dolgozik. 

;-! Minden egyes öntésből kikovácsolnak 
egy kis mennyiséget s viszik a vegyi labora
tóriumba, hol a jjyár vegyészei - alaposan 
megvizsgálják, vájjon jól sikerült-e. 

Mi innen a gépházba mentünk. Öt óri
ási, gőzerővel hajtott gép rengette ott a ta
lajt Örömömre szolgált, hogy mindent, amit 
láttám, (a kazánokat nem néztem meg) a 
hegyi mozdonyokat kivéve — magyar gyárt
mány. 

E Képeket, a kohóban kifejlett gáz ereje 
hajtja. E gépek süritik és hiegsüritvén, szo-
ritják a levegőt a kohókba,, ahol a koksz 
gőze és a levegő egy része ismét gázzá vál
tozva hajtja tovább azt a gépet, mely őt a 
kohóba szorította. 
- A hatalmas terem másik felében óriási 
villanyfejlesztő gépek kerekei forognak. E gé
peket termetes kazánok gőze tartja állandó 
mozgásban. 

A villany gépek óriási átvitt ereje pedig 
,a tener műveket mozgatja és működteti. 

A formába öntött vas vagy acél töm
bök ugyanis vagy mint tömbök kerülnek for
galomba, vagy maga.az ózdi gyár készit be
lőle síneket, traversekét, acél hengert,' rudat 

—W ^W^My^M^ • ' I. . . Ml. .,. , . 
T q j e ^ w u u i • nőim* — i.ie pi.--sgepoc. -?*K0PHflW 
tengelyt, szóyaLteljesen Kész^dolgokajt nem, 
gyárt" • —r"- '• ' : ' •-• '•• 

A durva formába öntött acél vagy vas 
darabok a hengérlő műhelybe kerülnek. Erő
sen fetízitvá egy-egy tuskooyi vagy ember-
derék ni vasat guritauak a helyben forgó 
görgők a hengerszék közé. A gép maga iga
zítja be a vasat a két henger közé, mely 
most még csak valamivel szorítja vékonyabbra 

s így hosszabbra és tömörebbre az idomtalah 
vastömeget Vissza már ismét szűkebb nyílású 
hengeren kell keresztül mennie s igy megy 
ez a folytonos szorítás, nyújtás, tömörítés 
mindaddig, mig az a vas vagy acél tömb 
sínné, tartóvassá, rudvassá, kovácsvassá 
nem válik. 

Mikor n-ár elérték a kellő vékonyságot 
és tömörséget, akkor a metsző présekhez gu
rul a vas a hengereken, s az az óriási erejű 
gép teljesen zajtalanul, mint akár mi a lágy-
vajat, lemetszi a két végét 

Ezek a hulladékok ismét más hengerekre 
pottyannak s az az előbbi görgők alatt szem 
elé hozza őket s villünyerővel felemeltetvén, 
kis vasúti kocsi -tovagördül velők. 

Igy csak nagy sulyu vasat acélt heti
je gereznek. A szál-vasat, aminőt a mi falusi és 

kisvárosi kovácsaink használnak, más épület
ben hengerezik. A gyártási eljárás ugyanolyan, 
mint a rud-vasnál, csak, hogy vissza néni 
pusztán henger viszi a vasat, hanem mikor ' 
az egyik hengerből kisiklik, fogóval a végét 

i megragadják és vissza, a szomszédos szűkebb . 
I hengerbe igazítják. Ez a fordítás 180 foknyi 
' (félkörös) fordítással jár. Mikor tehát a vas 
I .vagy acél pálca az egyikből ki, a másikb;. 

befordul, mint az elpattantott kanász-ostor 
[ gyors, hullanio- ívben csillámlik meg a fél-
! homályos műhelyben. De nem egy, hanem 

10—15 egyszerre, s mint a tűzhányó hegyek 
mélyiben villámokat kovácsoló ciklójjsok s 
kezükben a cikázó^ssistergőj-villám, olyas fé
lének tűnik fel ez a modern Jtovácsolás, ahol 
mindeu ván, csak kalapácsütést nem hallunk 
s nem látunk. 

A kész hengerezett vasat vagy acélt 
még a vasat kocsikra is villanyerővel" emelik, 

i Két hidszerkézetü óriási méretű mozgó emelő 
daru végzi ezt a nagy és nehéz munkát 

Gépek dolgoznak, — a munka nehezét 
azok végzik. Gyors, precíz munka ez, de ide
get idő, nehéz-munka jut itt a munkásoknak 
is, 12 órás keretben 10 óra folyásig kohó-

I nál, olvasztó kemencénél, 2000 foknál erőseb-
I ben beviteti folyékony vas vagy acél mellett 
j dolgozni iitt ahol egyik oldalról. sziporkázik -
! a forró érc, süt az áradó, sugárzó melegség,, " 

a másik .oldalon iparvasut gördül, nem gyerek 
munka. És lustálkodni, megállni gép mellett 
nem lehet 

A hengerművek felett vas hidak—közve
títik az átjárást E hidak nincsenek összefüg
gésben a hengerekkel, de a görgőkön ide-oda 
futó vastömlók sugárzó hője mégis ugy ál-
hevíti azokat a hidakat, hogy bizony emel
gettem a lábamat, cipőn keresztül is szinte 
égetett a híd vas fedőlapja. 

A munkásoknak a jó fizetésen kivül 
szép, egészséges lakásuk van. Villa-szerűen 
épültek a munkások házai. Két-három szoba, 
1 padlás-szoba, konyha, kamarák,.pince van 
egy-egy házban. Jigy házban égy család. - A 
tozrgjV8,t)Ltefe W.0gQtt9.,táaa.ii, lldvniy-rfilr-^.. 
szép lakásért keresetének 4 %-át fizeti a 
munkás. Tehát pl.- egy- 3000 K-tfcéresO inun-
kás 120 K-t fizet házbérül. Van nagyon szép 
munkás kaszinójuk,' fürdőjük medencéje 45 
mt hosszú, nyugbérük és természetesen be-
tegsegélzésük és biztosításuk, kórházuk ' 50 
ággyal és 3 orvos. ' 

A társpénztárhoz a munkások 1907-beu 
345 ezer K-val, á társaság 100 K-val járult, ' 
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a társpénztár tőkéjének évi kamata SS ezer 
K. Kz mind jótékony eelra ju t . . 

Nyugbérül 1907-ben lí»7 ezer K-t fize
tet t -a társulat, betegsegélyzésn- pedig - Stílt 
ezer koronát. 

A baleset bizt-ra keresetük 5 •'.-át 
adják, a társ|iénzlar vagyona S millo 250 
ezer korona. 

. Ily erővel, ily óriási technikával, \ i l y 
pénzmennyiséggel és sok gondos körültekin
téssel dolgoznak in éjjel-nappal. 

Zug az egé=z levegő, tele van gőzzel, 
gázzal; reng a fold. rengenek.az épületek a 
gépeknek ide-oda futó mozdonyoknak, i.aruk
nak dübörgő zakalnlo munkája alatt. Itt latja 

' az ember a modern arauycsiiiábi^l. Abból a/, 
olcsó vasércből ' i n ja aeel készül; minél több 
kézen, gépen megy át, annál drágább lesz. M 
azon az árkülönbözeten, mely a vasérc és a 
finom acél penge v. rugó ára közt vall, azon 
mily sok ember keres, mily, sok család^ ek-

S a nagy gyár felelt .'! templom emel
kedik: a kat!:olikus, a lutheránus és a kálvi
nista templom. Szinte némán is, de hangosan 
is hirdetik, hogy az anyag felett ur a lélek, 
— a lélek felett js az IstéH; kinek" kezehői, 
akaratából van az anyag is, a detek is; akié 
minden, az ember is. 

5. oldal. 

^ á r t o j j u ^ h o j r i j j j a r t 

Brassói és zsolnai 
férfi és női divatkelmék, 

szövetek és posztók 
gyári raktára KEMENESALJÁN 

N é m e t M á r k u s 
aláruiBrfiStfiuBufi Celldömölkön. 

Divatujdonsá 

jRACZ G Y U L A 
1 • épület és bútorasztalos 
| Celldömölk (a kőfaragóval szemben). 

Elvállal mindenféle asztalos munkát 
s azt a legszolidabb kivitelben jutányos 
áron k é S Z i t i Javulásokat gyorsan és pontosan eszközli 

B É R E S S Á N D O R 
ú r i c l p é & m 

e l l d ö m ö l k , Kössuth-u . , (Marapval SZeflIuull.) 

Készít a m a i k o r igényeinek megfelelő u r i , női 

és gyermekcipőket, elsőrendű anyagból, a l e g 

újabb d i V a t s z e r i n t ; mindennemű cipő különleges

ségeket, V a l a m i n t s p o r t , Vadász- ésIoVagló c s i z 

mákat, ügyszintén fájós és hibás lábakra s p e c i a l -

cipőket. — Különféle cipőtisztitószerék jutányos 

áron kaphatók. 

o |o |u |o |o |o |o |o |o |o |o |u |o |o |o |o]o lo |o |o |o |o |o |o mmm O | U lO lO Kl j v o |o lo lo lo lo lo lo |o lo lo lo |o | Cl 

• N A G Y B A N I K Á V É B E H O Z A T A L T R I E S Z T I C 

csemege külöf i legességek é s fBsseribm-cssrncka 
WmT a „ f e k e t e k u t y i " - b o x " S S 

C E L L D Ó M Ó L K Ó X , K o s s u t h L a j o s - u t c á b a n v a n . 

S Z V O B O D A 
C E L L D Ö M Ö L K Ö D 

Állandóan nagy raktár czukörkákban és süteményekben. 
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495. az. 1909 vhtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott kiküldött bír. végrehajtó 

az 1881. évi L X . t.-e 102. g-a értel
mében ezennel közhírré teszi, hogy a 
győri kir. törvényszéknek 1908. évi 
5237 p. számú végzése következtében 
dr. Haau József ügyvéd által képviselt 
Gyóri Általános Takarékpénztár felperes 
javára Cséby István és társai kemenes-
högyészi lakos alperesek ellen 500 K 
8 jár. erejéig 1908, évi július hó 31-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
le- é s felülfoglalt és 3924 kor. becsült 
következő ingóságok, u. ni.: szarvas
marhák lovak, juhok, gazdasági eszkö
zök, 5 boglya széna, őszi é s tavaszi 
szemes termények s egyéb tárgyakból 
álló ingóságok nyilvános árverésen el
adatnak. 

Mely árverésnek a czelldömölki kir, 
járásbíróság 1908. évi V. 361/2. sz. 
végzése folytán 500 K tőkekövetelés, 
ennek 1908. évi május hó 1-sö nap
jától járó 6% kamatai és eddig össze
sen 130 K 62 f-ben bíróilag már meg
állapított költségek erejéig, Kemenes-
högyész községben alperesek lakásán s 
tolvtatólag Bagolyvár pusztán leendő esz
közlésére 1908. éri szeptember k i 1. 
napjának délelőtti 9 órája határidőül 
ki tűzetik és ahhoz a venni szándéko
zók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881.. évi 
L X t-c. 107. é s 108. §-ai érteimében
készpénzfizetés, mellett,,a legtöbbet ígé
rőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le é s felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
exen árverés az 1881. évi L X . t-e 
120. §. értelmében ezek javára is el
rendeltetik.- -

Czelldömölk, 1901 aug. 17. 
Záborszky Sándor 

* kir. bír. végrehajtó. 

A hfilgyközőnség figyelmébe! 

M i éa gyermekkalapok, kész kézimunkák, 
•lekhez szakcéget anyagok. Nói kiások 
ás aljak! Kalapok átalakítása ellogadtatik 

Újhegyi Mihálynénál 
PÁPA, Kossuth Lajos-utca 68. sz. 

A tisztelt háziasszonyoknak 
legmelegebben ajánljuk a 

valódi : F r a n c k : kávé-pótlékot 
mint legjobb pótkávét, 

belföldi nyersanyagból gyártva 

Franek Henr. fiai 
honi gyárában 

Kasain. 

L. 

Badacsonyi 
saját J^^^^^yjg^jjfjljf!, | mini 

6 kilogrammos paatakosarakhan, • kosa
ranként 3 K 60 f-ért bérmentve, után
véttel-szállít Magyarország minden va

sút és posta állomására 

ERDÉLYI PÁL, vaskereskedő 
TAPOLCA, a Balaton mellett 

, Van szerencsénk a t. közönség tudomására hozni, hogy 

é p i t é s i i r o d á n k a t 
Celldömölkön, a Villamos-telep lakóházában megnyitottuk. 

Mindazoknak, kik a villamos világítás, vagy erőszolgáltatás 
iránt érdeklődnek, készséggel nyújtunk felvilágosítást s készítünk 
díjtalanul tervet é s költségvetést. 

GANZ FÉLE VILLAMOSSÁGI R . T 
. építésvezetősége 

£ ^ É P Í T É S I I R O D A . 
Tisztelettel van szerencsénk a n é. építtető közönség becses . 

tudomására hozni, hogy "~" _ •-; % 

Celldömölkön, Sági-utca 99. szám alatt "*» 
(MERKL-FELE HAZ) 

építési irodát és Vállalatot 
létesítettünk. 

Elvállaljuk ugy helyben, mint vidéken, bármily méretű modern 
lak- és bérházak, gazdasági épületek stb tervezését, költségve
tések készítését, valamint ezek természetben való kivitelét; továbbá 
átalakítások, tatarozásoknak a leggondosabban való elkészítését, me
lyeknek pontos és szakszerű kiviteléért, ezen a téren hosszas 
időn át szerzett tapasztalataink kezeskednek. 

Amidőn legfőbb törekvésünk oda iránjul t hogy, „a , lekenve: 
tgényeknekis megtelelhessünk, — magunkat a nagybecsű építtet 
k~n7.nnfipg-aww» pártfogácába ajáldvaT^aradtunlr 

kiváló tisztelettel 

IÁ. 
Horváth Testvérek 

köm. mesterek, építési vállalkozók. 

Nyomatott Dinkgreve X. könyvnyomdájában Celldömölk. 


