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VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP
Heg jelen minden v a s á r n a p reggel
Előfizetési á r a : Égése érre 8 korona, félévre 4]
korona, negyedévre í korona.
Eeyes szám ára darabonként 2A fillér.

Középiskolát kérünk!
"*

Irta: l'Sr.KF GYULA.

i .Univerzális érdekeink eddigelé —
úgyszólván — mindig a báltérbe
szorultak, szerényen helyet engedve egyesek speciálisan jól" fejlett aesthetikai ér
zelmein alapuló ygyainak. Csakltogy e
törekvések.városunk gazdasági helyze
tére nézve kedvezőtlen,, sőt káros ha
tással voltak s ha továbhra is ilyen
gazdálkodást 'folytatunk, póladónk nem
sokára az állami adó nívójára emelke
dik. A polgárság legfélelmesebb- réme
az adó; jólétünk
érdekében
tehát
elöljáróinknak mindenben és minden
körülmények között oda kell törekedniók, hog.j az tedukáltassék, ne pedig a
—

folytonos éiiHég*"! energiánknak és tü• rtimimkiiek reagensévé- váljék.
Az aszfalt-utak nem valami egész
séges számitások szerint valósittattak

Felrics tsMritfsctíSt
D I N K G E E V Z
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Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l :
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölk
ide intézendök a szellemi részt illető közlenu iv
hirdetésekés mindenneme péBrilfetékek.

meg,-. a villany ugyancsak tetemesebb Igen, tengelyig síi Ived s szekér, holott
kiadásokat ró háztartásunkra, mint s az egész várost kőkemény aszfalt fedi.
kóolajvilágitás. Praecizitásokba nem bot
Szükséges-e fejtegetni, hogy egy
csátkozunk, a kritikában, sem kívánunk államnak ereje fegyverében "Tejük-e in
túl rigorózusak lenni, mert ezen intéz- kább, vagy ^kultúrájában 8 hogy a nyers
..... -i... — i i . c- egy—nálánál
.
_^iz_zi felé
r-Tj
menyeknek.
mi is elismerjük, nem gyémánt értékesebb
csupán árnyoldalai vannak; túlsó felére •nyíre csiszolt
ragyogó
brilliánsnál ?
a nap. hinti sugarak.. De azt-feltétlenül Ugye-bár nem? ''
•., • *
helyteleníteni kell,. hogy városunk idő
Olyan viszonyok között élünk ma
nek előtte a modernizálódás útjára terel- napság, hogy csak a mezőgazdasági éstetett, holott gazdasági téren kellelt volna ipari téren egyaránt iskolázott elemek
előbb hasznos újításokat végezni, mint prosperálhatnak, az ezen kvalifikációt
egy forrást teremteni örökös sorvadás nélkülözők proletárokká
törpéinek
s
bán leledző községi pénztárunk számára. olyan osztályt alkotnak, melynek talaján
Mert ha pénz van, akkor minden van. a nemzetközi szocializmus csalmatagkéMost ujabban általános óhaj röp pen burjánzik. Belátják ezt és felisme
köd mindenfelé: legalább egy négy osz rik a szülők s nagyon rationálisan cse
tályú középiskola felállítása. Hogy "érre lekéinek, ha gyermekeiket tani Hatják.
imtiw égető szükségünk van, elvitatni
Csakhogy a taníttatás
lehetősége
senki sem tudja. Törekvésünk
székere nincs megadva nálunk s következménye
azonban rögtön kátyúba jut, mihelyst ennek az, hogy a gyermekek vagy ta
arról lesz szó, hogy pénz is kell hozzá. nulatlanul maradnak s kiesnek az intel-

még nem.ismertem európai festőt, ki a japáni
nök ezen különleges szépségét valamely arc
képen hiven utánozta volna.
Alig hiszem, hogy európaid-ember — ha
.
Az arc többi részei az illető egyéniség
felületesen ' itél és nem igyekszik. valóban
társadalmi állása szerint különféle kifejezést
tárgyilagos lenni, — a japáni nőkről helyes
mulatnak. A .köznépnél az ajkak vastagok, az
és igazságos véleményt mondhatna. Ezt.— az
orr.rövid,és lapos, míg á nemességnél a száj
ellentétek dacára — csakis khinai ember
szélei vékonyabbak, az orr hosszabb, és szebb,
tehetné.
sőt gyakran hajlott sas orrféléket is látunk.
Mindamellett inkább felületes akarok
Nem ismerek népet a földön, melynél
maradni, nehogy a jelen rövid tanulmányon
különféle társadalmi rétegekben a női típusok
az idegen befolyás következtében létrejött
oly határozott különbséget mutatnának, mint
részrehajlás nyomai meglássanak,
Japánban. A japáni parasztasszony arcbőre
A szegény kis japáni nök nagyon csúnyák.
sárgás, termete erős és zömök, míg a városi
Ezt a kissé durva állítást csak azért
nő arca fehér, testalkata vékony, mint valami
bocsátom előre, hogy utóbb a gyönyörű, kis
beteges európai nőé. Testük a faj elsatnynlákezeket, a rizsporral, aranynyal és egyéb mes
sára mutat, mintha nagyon, de nagyon régi
terséges szerekkel elcsúfított, de mindamellett
lenne. A főrangú nemesség között az a bizo
mégis bájoló-arcvonásokat annál jobban túl
nyos örökkévaló semmi tevés és folytonosan
dicsérhessem.
a p r ó -epredében? •iig)i»>ili»ii'iit»Wii i •mlniéan
A szemek oly picinyek, hogy az ember
utoljára évezredek folytán egy inkább játék
Síig 4átja. Két szük. vágás, és^ezekben mesés
bábu kiinz. mint emberekhez hasonló női fajt'
bájú, fényes, kacér s/.emgqlyók.
»,..:.
teremtett, melynek szemeiből a fiatalsággal
Hát még azok a szemöldökök!
együtt már a halál komolysága is kivehető.
Mintha valami nagy művész a legfino-'
Európában azt hiszik, hogy Japánban a
mabb ecsettel rajzolta volna oda. De azért

A japáni nök.

Tibortz Sándor
tért ét i f i

és fnmota sssbó

nők különféle virágot, madarakat vagy egyéb
meseszerű állatokat ábrázoló tarka hímzések V .
kel telt ruhákat viselnek.;
Ez nem áll. Ilyesmi csak a színházak
ban l á t h a t ó . A japáni nők. mindannyian sölétszinU ruhákat viselnek. Többnyire gyapot, vagy
hasonló szövetű úgynevezett tengerész —
(Maríné) kék kelméket lehet látni. A bő ujjúk
ból Kilátszanak a világos-barna, gömbölyű
karok, melyek rendesen finom és szép kezek
ben végződnek.
Otthonukban sohasem zsémbelnek, és
nem ismertem japáni embert, ki e részben
felesége ellen panaszkodott'volna.'Gyermekei
ket valósággal majom-szeretettel dédelgeuk
és még a legszegényebb tokiói napszámos is
ritkán jön haza, hogy gyermekeinek, ha egye
bet nem, legalább egy-két szál virágot ne
hozna. Japánban a szegény emberek házánál

wsjiiittJtWeB és

Aatmww&mi^t^JpMbui'^

látni A nélkülözhetetlen thea-edény tiszta és
a" háztartás " többT*" eszköz3veT~¥ifógástaIan~
rendben tartatik. A japáni pórnő még áz or
szág legtávolabbi részeiben is sokkal finomabb
és miveltebb, mint nálunk.

1
Lovaflip: és sportMtönyök kitting izabásban. C

2 óldaj
lektualitás köréből, vagy pedig -idékre
küldik őket, kiszakítva a szülői felügye
let és gondozás alól és tetemes, anyagi
erejüket felülmúló kiadásokat kénytele
nek elviselni; ez utóbbi azonban olyan
szituációt teremt, mely jólétre nem ve
zet. Nagyjából ezek szolgáinak az egye
sek, a szülök érdekében.
Tekintsük most az iskola ügyét az
általánosság, a község szempontjából
Városunk fekvésénél és nagy vasúti
gócpontjánál fogva olyan kedvező hely
zetbe jutott, hogy eddigi mérvű fejlő
dése pusztán magától, minden beavat
kozás és mesterkéltség nélíül; istennevé
ben történt: a konservativ felfogás nem
.lendített rajta semmit. Életbevágó kér—déseknél minden alkalmai kisznlasziot
tunk kezünkből. Ugy állunk itt a kies
- Eemenesvidék szivében, mint a Szahara
sivatagján elrejtett egyik-másik napsü
tötte négerfalu, elszigetelten minden
hasznos és üdvös intézménytől. Gyenge
ségünket, tétlenségünket szomszédaink
- — mint ilyenkor szokott lenni. — a
maguk javára aknázták ki. - Nincs gyá
runk, középiskolánk és semmiféle oly
létesítmény, hogy városunk egy kevésbe
idegen pénzből hasznot meríthetne. Mi
"icövetkeznék be pl, ékkor. hnktodpiikOr
Iánk volna s azt, ha több Jiem is, de
legalább száz vidéki tanuló látogatná?
Nyolc-tiz tanári családdal szaporodnék
lakóink száma, akik az itteni és vidék
ről befolyó yénzeket itt költenék ei. A
vidéki szülők ideözönölve, gyermekeiket
nálunk látnák el • iskolai felszereléssel,
cipővel, ruhával, fehérneművel stb, 8
nem ritka esetben bevásárolnának a
maguk számára is. Most pedig mind
érne kiadások más -városok bevételeit
gyarapítják. Az a számtalan vasúti al
kalmazott; midőn eléri azt az időt, hogy
gyermekeit kell taníttatni, áthelyezteti
tolunk magát, migha a gyennektanittatás lehetősége meg volna nálunk, itt
iskoláztatná őket s közben elérkező
nyugdíjaztatási idejében is itt telepednék
meg. Tudjuk jól, hogy a vasutas több
nyire kedvező anyagi viszonyok közé
jut hosszú szolgálati idejének végeztével,
ó mint háztulajdonos, mint tekintélyes
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feltartóztathatlanul hömpölygő hullámai Maga az. hogy akár a népességben fel-,
duzzadt falvakból, városokból kitelepí
val együtt.
7 " Az uj választások — reméljük — tünk egy-egy rajt, akár pedig idegenből
uj korszakot jelentenek számunkra és visszatelepítjük a hazaki vankozókat, (amire
hisszük, körültekintőbb számítással lehet az uj törvény számos kedvezményt ígér)
módot ejteni a régi bűnjelek eltünteté — még nem megoldás. Azzal, hogy a
sére és talán akkor a nélkülözhetetlen kitelepitetteknek megmutatjuk az ígéret
alkotások foganatosítása is akadálytala földjét és oly terhes anyagi kötelezett
séget rakunk-ráy-holy-s lelkében mégjjré-__
nul keresztül vihető lesz.
•
—
szesebb elkeseredést támasztunk, —~
olyan balfogás, mintha a tüzet olajjal
oltanok. Az uj törvényjavaslat anyagi és
Nagyon messze időre kellene visz- gazdasági föltételekhez fűzi a telepítést.
szatekintenűnk, hogy jelentőségében, Akit az uj. törvény szerint letelepítenek,
fontosságában, és bátran mondhatjuk: attól bizonyos anyagi garanciákat kíván
korszakos voltában, oly mélyen, a nem nak és ezenfelül számba veszik gazda
zet gyökereit érintő törvényhozási alko sági készültségét, mnnkáraképes család
tást találjunk, mint az, melyet Darányi tagjainak számát és csak azt juttatják

Korszakos reform.
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tett le a ház asztalára. Szociális tekin vesztiái ni tud. a vételárnak tiz százalé
tetben hozzá fogható alkotás aligha volt kát le tudja fizetni és aki a modern
még. Jóformán a, rendiség eltörlése, a gazdasági haladás útjára rá lép. Hogy
jobbágyság megszüntetése emelkedik tul az uj telepitvényeken gazdasági virágzás
rajta jelentőségében. Szól a korszakos és fejlődés lesz: arra féltékeny gonddal
reform a telepítésről, az ingatlanfelda vigyázott a törvény tervező. Azért a ja
rabolásáról és egyéb birtokpolitikái i n  vaslat" szerint minden nagyobb telepí
tézkedésekről. A k é r d é s tehát nem uj. tésnél legalább egy középbirtok is lé
Ujabb állami életünkben a törvényhozás tesül, amely azonban a kellő töke és
már rendezte e kertest. Az 1894-ik invesztálás költségein felül még ahhoz a
évi Y-ik törvénycikk' már foglalkozott a feltételhez is van kötve, hogy az illető
Jelepitésm.L^fondiU.is egy_kicsiny, 6 I gazdasági iskolát sikerrel végezzen. Nyilmillió korona telepítés alapot, amelyből | vánvaló, hogy a középbirtokos predesza Délvidéken egy-kettő és Krdélyben i tinálva van a 'szellemi irányításra és
szinten trehány telepes község létesült. ( kifejezetten a törvényjavaslat ezt tőle
Ámde micsoda kicsinyes eszközökkel I meg is várja, mielőtt bevezetik birtokába,
vélte megoldani még csak 14 év előtt I a telepítési felügyelőség meggyőződik
is a törvényhozás ezt a súlyos és ren arról, vájjon egyénisége alkalmas-e ilyen
dezésre való ügyet. Mily nagyot, mily irányító feladatra?
egészen mást mutat a mostani javaslat!
Jelentékeny pillére a kérdés ren
Tizenkét év alatt 120 millió korona dezésének a magán telepítés tételes

telepítési alap létesül adómentes já-

rájdekkötvényekben. A porosz állami te
lepítésekhez ' viszonyítva, igaz, hogy
amannak csak tíz százaléka; ámde .Po
roszországban jóformán nem is telepi
test végez az állam, hanem egyszerűen
és brutálisan a lengyel birtokok kisajá
títását. Ha arra tekintünk, hogy az ál
lam hat millió kor. tőkével Apatinban,
Bálinoon, Facsáten, Mosnioán, Sztanosófalván, Békáson. Karán, Detrehenen,
Fehéregynázán, Nagysármádon, Vicén a
fejlődés sok szép jelenségeivel biró te
"tft Rlwznus polgát fuglalim helyet t o z - j lepet rétesitett: és áz akciót még most
tünk s viselné .velünk háztartásunk ter- ; is' folytába, mily gyönyörű perspektívája
hóit. Iskolával fellendülne kereskedel Ígérkezik a jövő fejlődésnek, arra gon
münk, forgalmunk, az évről-évre nyu dolva, hogy tíz éven belül hatalmas 1 2 0
galomba vonuló vasúti családok réte millió koronára felduzzadó telepítési alap
*
genként tágítanák városunk falait s es fog rendelkezésre állani.
- Ám nemcsak azért nevezzük kor
zel belejutnánk a fejlődés olyan stádiumába,'ahrji mucg megáihtop haladnunk szakosnak az uj törvényjavaslatot. A
kellene előre a folyammá nőtt patak | Í 8 Í S B ! ? Í ? ném tisztán anyagi efó kérdése.

kodifikálása. A nép földre éhez 8 igy
még ha elfogadhatatlan árakon, de föl
det ígérnek neki, — jóformán gondol
kodás nélkül csap parolát és kész az
alku. Aztán pedig sir és átkozódik.
Akárhogy verítékzik is homloka, a par
cellázás szörnyű költséget nem birja,
szidja az urat, romlása okozóját és ittott imádságba foglalja a nép, hogy a
parcellázástól mentse meg őket az Isten,
valóban a tizenkettedik órája érkezett
el, hogy a szédelgésszerű magánparcel
lázásnak véget vessenek. És e tekintet
ben az uj javaslat oly radikális intéz
kedéseket fogtai-magába»,. hogy a jövő-"
ben — ámbár a magán-parcellázás meg
van engedve — ezek a szédelgések
egyszersmindenkorra megszűnnek. Nem
fog bekövetkezni az érfóktulbecsülés •
mert a magán parcellázás ajá k e r ü l ő
fogatlanokat a telepitési" hatóság becsli
és osztályozza. Az a törvényjavaslat,
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amelyről szólunk, terjedelemben is ha
talmas, 368 szakaszból áll és nagy lá
tókörrel tekinti át a kérdést. A javaslat
hazai talajból fakadt, hazai elmének
szülöttje. Nem szolgai másolata a kfilföl hasonló törvényeinek. A helyzet, a
viszonyok, a magyar népjelleni, és a
társadalmi fejlődés komoly mérlegelésén
épült föl és szilárd tagozatán gazdasági
erősödés és a nemzeti boldogulás orna
mentikája gzönyörködtet. Adassék dicsé
ret, akinek népszeretete tető alá hozza.

HÍREK.
-

LámpaViiágnál

.

.

.

b á m p a f é n y játszik e z ü s t ö s hajszálon.
"Sugarat

—

l o p - á t rágj ó k u l á n .

Egy reszkető kéz öreg betűket ró
Meg-megpihenv>e minden s z ó u t á n _
r

I g y pohos cica' álmosan dcn-ombohr
Az asztalon nagy pamutgombolyag!
Hunyorgó lámpa aranyfényessége
öreg betűket csókol, s z á r o g a t
^^Nagyot mjujtózVa, ki\"áncsi szemmel
A fehér cica halkan odalép,
Megnézi-, nézi hosszan duruzsolva
Öreg Írásnak Vastag betűjét.
: Kony is hull rája. Csók is hull rája . .
ö r e g irájsnál még szebben beszél . . .
"Ráncos -k«* simitja. Lámpafény
szárítja
S Valami csomagba kerül a leVél.
;

Ráncos, fonnyadt kéz utószor simítja . .
Hófehér cica dorombol, neVet . . . - •
Megköszönik majd a csomagot szörnyen
S el is felejtik azt a lehelet.
FINT/l SÁNDOR.

A

dunántúli

evangélikus

egyház

kerület Cyurálz Ferenc püspök egyházi é s
Hrabovszky István, rangban legidősebb egy
házi felügyelő, világi elnök elnöklésével rend
kívüli közgyűlést tartott, melynek lőlárgyaaz
Ihász Lajos halálával megüresedtek egyház
kerületi felügyelői tisztség "betöltése körül
való. intézkedés volt A rendkívüli közgyűlés
ünnepi istentisztelettel kezdődöU, amelyen az
Ihász Lajosról szóló emlékbeszédet Holbauer
Pál esperes mondotta. Majd Gyurátz Ferenc
püspök nyitotta meg a tanácskozást. Kegye
letes szavakkal emlékezett meg a kerület el
hunyt, kiváió vezéréről. Végül indítványozta,
hogy a közgyűlés az egyházkerület jegyző
könyvében örökítse meg az elhunyt egyház
kerületi felügyelő emlékét és arcképét fes
tesse meg s a kőszegi felső leányiskola dísz
termében helyezze el. A közgyűlés a püspök
indítványát egyhangúlag elfogadta. A fel
ügyetői tisztség betöltése "tárgyában az elnök
ség javaslatára az egyházkerület kimondotta,
hogy a szavazatoknak 1909. április 30-áig
való beküldésére, hívja fel az egyházi közsé
geket, főiskolákat, gimnáziumokat és elren
delte, hogy a szavazatokat zárt borítékban a
püspöki hivatalnak kell küldeni. Azután a
szavazatok megszámlálására bizottságot vá
lasztottak. A tárgyalás folyamán a kerület
kimondotta, hogy a horvát-szlavonországi
kántor-tanítóknak, akik jelenleg sem a horvátszlavón kormánytól, sem a magyar országos
tanítói nyugdíjintézettől nyugdijat nem kapaz egyetemes egyházi nyugdíjintézetbe
fölvételét fogja kérelmezni. — A
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közgyűlés elfogadta a--püspöknek azt, az
indítványát, hogy fenntartja az egyes gyüle
kezeteknek azt a jogát, hogy a rendkívüli
egyházi szükséglettik fedezése érdekéban önmegadóztatással nagyobb egyházi terhet vál
laljanak magukra. Végül az egyházkerület
hosszé vita után elhatározta, hogy a gyámintézetet bezárja, mert csak nagy áldozatok
kal tartható fönn.
Benedek napja A bencésrend alapitó
jának: Sz. Benedeknek napja alkalmával ma
a_ hcivb*
hckbeli apátsági templomban-;—delel fi 11
fél IjSirakor Ünnepélyes isteniszótgálat lesz.
Delhin a rendházban ebédet ad Wagner
I.örinc apát, melyre városunk intelligenciájá
ból is számosan kaptak meghívót.
M a r c i m IS. A magyar szabadság fák
lyája 1848. márc. 15-én gyulladt ki előssör,
tehát e hó 15-én volt a ~ 6 l éves évfor
dulója. E nemzeti ünnepet minden magyar
ember szivében ünnepli meg, legtöbb helyen
azonban külsői formát is kölcsönöznek a
megemlékezésnek. Nálunk a 48-as pártkör
keretében folyt le az ünnepség, melynek

Március ll-ikét, a szabadság napját, a
helybeli i s k o l á k is kegyelettel ünnepelték
meg Mindegyik osztályban a tanítók magya
rázták meg a nap jelentőségét s kérték a ta
nulókat, hogy ha majd nagyra nőnek, méltó
fiai legyenek a hazának. Hazafias dalok ének
lése után szünet volt.
A balatoni vasat. A balatonvidéki vasút
építése a legnagyobb rendben halad, ugy hogy
a vasul a szerződésben megállapított határ
időre e l k é s z ü l , bár építésénél sok doyenem
látott akadályt kelleti leküzdeni. Igy a Balaton
északkeleti pártjának egy része éppen ott, a
hol a vasul keresztülment volna, a Balatonba
zuhant, aminek folytán a vasutat az eredetileg
tervezett iránytól eltérően a hegy felé kellett
vezetni és nyilt pálya helyett, alagutat kellett
építeni. Nagy nehézségeket támasztott továbbá
a vasútépítésnél az abnorinis időjárás. Évek
óta nem volt oly hosszú és kemény tél, mint
a tavalyi és az idei esztendőben. Mindemellett
az építést a kikötött időben befejezik és mint

programmja két napot ölelt 1*1,
tekin
tettel a 15-ét megelőző vasárnapra. Ekkor
rótták le Ugyanis kegyeletüket* a kör é s a
legényegylet tagjai Virághalmi hnnvédszázados
sírjánál, a követő napon pedig hazafias ban
kettel adtak kifejezést a 48-as eszmék iránti
bódulatuknak. A lakomán dr. Berzsenyi Jenő
országgyűlési képviselő is megjelent, hot
mintegy száz főnyi választó polgárság előtt
fejtegette az ünnepség jelentőségét s ecsetelte
a politikai helyzetet A nagy odaadással hall
gatott beszedet a polgárság lelkes éljenzéssel
fogadta, miáltal képviselője iránti bizalmának
is kifejezést adott. Magas szárnyalású beszédet mondott még á>. Porkoláb Mihály, a
pártkör elnöke is és dr. Móritz Dénes ügyvéd.
Mulasztást követnénk el, ha megemlítés nél
kül hagynók Gáspár uram demosthenesi szó
noklatát

egy lapnak az a hire, mintha a kereskedelemügyi
minisztérium" részéről- bárminemű halasztási
adlak volná. Ellenkezólag, Kossuth • Ferenc "
kereskedelemügyi miniszter Állandóan sürgeti
az építésnek oly időben való föltétlen befejezé
sét, hogy e vasút a rendes időben legyen a
forgalomnak átadható.
Villámcsapás. Még jószerint ki sem
tavaszodott- az idő, máris villámcsapásról kell .
hirt adnunk. Március dicső napján, 15-én,
d. u. fél 4 órakor Marcnltő
község felett
tornyosultak össze a vészes felhők, melyek
közül egy villám alsó Horváth Péter marcal
tői lakos szalmás házába lecsapott A szo
bában 8 személy tartózkodott, akiknek azonbaii semmi bajuk sem esett. A tüzet, amelyéi
a v i l l á m gyújtott, a házigazda és szomszédai
eloltották. A kár nem nagy. A ház biztosítva van.
Tas. Kemenesmagasiban f. hó 15-én
tüz volt, Horváth József és Horváth János
közös tulajdonát képező szalmakazal gyulladt
ki s az. porrá égett. A kár 300 korona. Biz
tosítva nem volt.
Járvány. Az ujabbi hivatalos jelentések
szerint Simonyiban, Jánosházán és Magasiban
difteritisz-megbetegedési esetek fordultak elő.
SS és 30 koronáért készit mérték
után, a legelegánsabb kivitelben finom gyapjúmaradékokból egy öltönyt vagy
felöltőt
az .Amerikai Rendszerű Verseny-Szabóság.
Budapest, VI.. Szerecsen-utca 1. I I . em. 40.
Vidékre minták és mérlékvételi utasítás
bérmentve.

Halálozás. Özy. Illés Pálné, sz. Károlyi
Lídia f. hó 15-én reggel 5 órakor Kemenesmagasiban 77 éves korában végelgyengülés
ben elhunyt A megboldogultnak hült tetemei
16-án délután 3 órakor helyeztettek örök
nyugalomra nagyszámú rokonság és gyászoló
közönség részvétele mellett Berzsenyi Dezsőné
a jobbtétre szeuderültben nagynénjét siratja.
Bevonult tartalékosok. A szerb kon
fliktus hovafejlődését élénk figyelemmel kiséri
az egész világ, de senki sem lesí annyi ag
godalommal, mint a tartalékosok. Nem mintha
a magyar virtusnak volnának hiányában, ha
nem a hitvesi és apai szeretet kelti az
aggályokat. Az úgynevezett hadi létszámra
való felemelés következtében városunkban is
több rezerristának be kelleti vonulni, alig en
gedve 24 órai spátiumot szeretetteitől való
elbúcsúzásra. A behivottak között van Somogyi
Aladár szolgabíró is, ki csütörtökön vonult
be. Nagykanizsán . á l l n m á w ó 4H-jXi~gjgjafc,
ezredhez.

15 éven alóli gyermekek

:

korcsmá

ban. Ujabban ismét látható, hogy gyermekek
— néha szüleikkel — járnak kocsmába. F i 
gyelmeztetjük á • fcarcamarosokat afrra, hogy
feljelentés esetén nemcsak az illető szülőket,
de a vendéglősöket is megbüntetik az idevo
natkozó szabályrendelet értelmében, ha gyer
meknek eltávolításáról nem gondoskodnak.
Kivétel csak az utazóknál van.

12. szám.

KEMENESALJA

4. oldal

PEKINGI
hrnnypnljta

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a
n. é. közönséget, hogy
e l s ő r e n d ű cement
csövek és cement-lapokból nagy- rak Lárl
tartok.. — Elvállalok
mindenféle betonmun
kát .olcsó árban, kifo
gástalanul elkészitve.

KACSA

ar«ny«*rn» á«

hniBhér

orpingtontynk tenyész-tojásokról ár
jegyzéket küld:

Fedák István
többszürösen kitüutetett lajbaroinli-tenyeszete

Portland- és Roman-cement
olcsón beszerezhető.
Mi-i-t ? „ - „Papamegengedte ' Bj;z'- valód.
Jakobi-féle Aatioicotia c i p a i ' é l . v e l y e k

Tisztelettel

VVEISZ KÁLMÁN. |

ladobozba-r.

V T SZŰCS SÁNDOR
= FIA =

Liliomtej-szappaa.
Legenyhébb szappan bőrápolásra
;

pattanások ellen.—_
MINDENÜTT KAPHATÓ.

S z ó l ő o It ván y,
amerikai és hazai vessző :: eladási hirdetmény. ::
j u Foldmiveléiiigyi miftis.ileritiin
[986 Bzámu azokvanyrendelete aierint -yjt;. . l a m t t ' ebtó ossttlyn sima- i s gyökeres
RrPÍBiA-POSTALIS, RDPESTRIS-MONTICOLA és
iLORIS amerikai vadveaszo, valamint
alanyokra BMMItteM, fenti rendeleti:-- k
takintaUMn megfelelő, a legkiválóbb bor
é> otemege-faju

é s gyökeres veaaiök kcévkea aafjManyiugben ^aladáara.

bibardioszegi szolooltvany:: termelö-czeg fióktelepe ::
CZELLDÓMÖLK, (Vasmegye).

SZŐLŐTELEP
•illett.

Bárkinek i a t y u ea bérmentve k ildi

szőíöoftvány es vessző árjegyzéket,
mely minden szólóbirtokosra nézve
sok hasznos tudnivalót tartalmaz.
Az oltványok CzelldOmölkOn sze
mélyesen is megtekinthetők. Araim
olcsók és anyagom kifogástalan.

:: TANULÓNAK::
egy jó Ha azonnal íelvétetik
MATER ISTVÁN íüszer- és

m

gyakorsa fás- és zöidoltván,,

r T

ügyelem ! Csakis „oJaUOm'-jeuessei valódi J
Minden fadoboz egy érdekes büveszkar •
tyát tartalmaz.

és

§

WEBER TESTVÉREK

Megkeresések a fiit telep

\ \

vezetőjéhez intézendök.

éCJatV

villany-erőre bérenj T dezett mészáros- és
E J :: hentesáru üzlete :: C Z ]
SZOMBATHELY, belstkátor.
»

Lakás: Hia-ntca 3-Ik s í i m .

S

csemege kereskedésében

Eladó

Ajánljuk

egy 400 ltres jó karban levő

p á l í n ka-k a z á n
teljes felszereléssel, ugyanott kitűnő

WASSERMANN B.
8

ij)

CELLDOMÓHOH, S -KOROKA-

^

SZÁLLÓ 1. EH. 9. AJTÓ alatti

M T törkölypálinka is eladó.
BŐVEBBET E LAP KIADÓHIVATALÁBAN.

azonfelül saját gyártmányú kalbá-

10 napra terjedő makoáését

szainkat, úgymint: pariser, savalade, .. írankfnrter, .. tormás
virsli, krakaaer, sonkakalbási,
krinolin, debreceni angsbnrgi
eztrakalbáss, szalámi és siáraskalbász, kosos kalbáss nyersen
füstülve, nyelv és sertés-és máj -

^

:: műtermében megkezdette. ::
K é u i t mindennemű fogmnnxálatoktt logtöméieket,
porcellin-, ezlit ét á r n y b ó l , — egyei fogakat él

Két szekér

=
tgéai fofsenkat.
=====
FINOM MUNKA
MÍRSÉmriRAr

jóminőségü

=

sajtok. Naponta frissen kaphatók
mindennemű füstölt húsok nyer—
I
j iiiliMi
íiimu
füstölten.
—

Rendelés e§ész nap? — ]

Zsir kicsinyben és

széna

Teljesen

uj,

SCHUNDA-féle

Bővebbet a kiadóhivatal.

nagyban.

"agrendeleaeket ngy heryben, adat vidéken
pantoa kiaiolgalia mellart gyorsan f u M i M a k .

p e d á l o s cimbalom,

ELADÓ.

vágott

marha-, borjú- és
sertés húsainkat,

FOGSPECIALISTA BÉCSBŐL
ij)

naponta frissen

melynek ára 300 K, sürgősen eladó 240
koronáért. — CÍM A KIADÓHIVATALBAN

JFyomatolt Dinksreve Nándor könyvnyomdájában CzelldömOlk.

Kiváló tisztelettel:

—

Wéter Testrérek.

Naponta postai szétktldés.

V

