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Dinkgreve''Nándor könyvnyomdája Celldömölkör' 
ide iniézendők a szellemi részt illető közlemény . 

hirdetések és mindennemO pénzilletékek. 

Volt egyszer egy királynéVr 
Ir ta: Nóvák P i l . 

Meg nem halhat, kit egy nemzet 
Hálás, hü szivíbe zár.. (Torkot I..) 

Hosszú, téli esléken, apró, bogár-
hátu hazakban, muskátli-virágus abla-
kok mögött; búbos kemencék—körül, 
pergő rokkák mellett, — mig a kanda
lókban izzik, pattog a parázs és hala-
ványan, sejtelmesen rőtl, vörös fény 
terjeng a szobákban, — újra, meg újra 
mesékbe szövődik egy bus történet s a 
száz, meg száz mesének, a kezdete is, 
a vége is az: Volt egyszeregy királyné, 
meg annak egy fia. 

Gyászos sötétség, efeillagtalan éj
szaka borult a Duna—Tisza Iájára. Az 
érző honfi szivekre sorvasztó bu nehe
zedett s alig hallatszott más, mint a 
sinlódö, az elnyomott milliók panaszos 
siráma. A szem bármerre tekintett, csak 
egy puszta, egy szomorú temetőt látott. 

Mikor már elfogyott minden re
mény, amikor a haldokló nemzet szive 
utolsót készült dobbanni, akkor a büszke 
trónok magasságából leszállott valaki a 

a azt-nVHilökhö-/, aki iiicg - tudlH hallani 
a ha lku ló sóhajt , akinek érző szivéből 
melegség á rado t t s mig anyai keze gyógy
irt rakott a sajgó sebekre, tiszta sze
méből forró k ö n n y gördüli a csörgő 
rabjánxoka 

Az a néhány csillogó könycsepp 
leolvasztotta melegével a megbénított 
karokról a nehéz bilincseket, enyhitő 
balzsama lett a meggyötöri, a sokat 
szenvedett sziveknek, munkára serken
tette a reményvesztett lelkeket. A jósá
gos szemek szelid tekintete elüzle a 
vészes fellegeket, az imádságos ajkak 
varázsos szava megértette, kibékítette 
egymással a királyt, a nemzetet. Sza
baddá, boldoggá lett nyomán nép és 
uralkodó. 

Mikor a nemzet ajándékát vissza
adta az elesett hősök özvegyeinek, ár
váinak, a honfi szivek megremegtek és 
imádsággá vált az ajkakon szent neve. 

üobogolt-e nemesebb szív az ő 
szivénél valaha ? 

Mikor a sors legdrágább kincsét, 
! egyetlen fiát, akit talán népénél is job

ban szeretett, aki ép ugy, mint ő büsz

kesége, disze volt nemzetének j ^ j d r a -
gadta tőle, a boldog királynéból, áz 
angyal|őságu édesanyából Mater Dolo-
rosa leit. Golgotává változott az élele. 
Töviskoszorúval a homlokán bujdosni 
meni, vérző szivvel járni kezdett bércet. 
róná t , tengert — és mig sebzett szive 
balzsamot, gyógyirt kereseti — egy or
gyilkos kéz tőrt vert bele. 

Az a hegyes tör, amely átjárta a 
szivét, millió, meg millió szíven ütött 
sebet. A nép gyászba roskadva hullott 
a vérző, a drága tetemre s amíg az 
őszi nap lágyan borított rája szemfodöt, 
a Itarangzugásba, a fájó zokogásba szo
morú sóhajtás vegyült: 'Most minden
nek vége, most mindennek vége.< 

Mennyi igazság volt abban a só
hajban. 

Ha Ö, a védőangyal még élne, 
akkor bizonyára mosl is megértené né
péi a király, akkor nem kellene a nem
zetnek, mely már annyit tört, annyit 
szenvedett, ma is sinlődni, akkor nem 
volna olyan k*tes, olyan bizonytalan, 
olyan sötét, olyan félelmes a jövő. 

Mégis. 
. . . . . - ^ J '. •• . \ 

— ^ f e n t z t -hiszécr, Trogy-*ég=Bta1)Ri»Ril 
meg tudom, hot y ' inár többé soha 

Rodostó. 
_Iöa. 

fcn ... 
— Ami utai i í tTTégen ke t t é vál tak 
Más-más i r á n y b a n megyünk most tova. 

Te azt hiszed, h o g y / v á l á s u n k csak j á t ék , 
F.n meg tudom, hogy bus, rideg való . . . 
— Hogy odaát talán szebb Tesz az é le t ; 
Él a r e m é n y , mely m é g vigasz ta ló . 

Bannát Maw 
Az 1902. év május 21-én 

Tíf azt hiszed, hogy még most is szeretlek, 
Éh meg tudom, hogy emlék i sak a mult . . 
— Mely csak neked nyilt, szerelmem virága, 
Korán elhervadt, hamar porba huTIl 

Te azt hi>zed, hogy nem bírlak feledni, 
fin meg tudom, hogy rád se gondolok . ." 
— Pedig boldoggá tenne egy rövid szo 
Ks üdvözítene Bgy mosolyod. 

Nóvák Pál. 

felkeresték 
többen nagy Rákóci Ferenc sírját Konstanti
nápolyban. Az egyház hü szolgájának csöndes 
imája után leihangzott a szent falak között 
a mi imánk is: Isten áldd meg a majyarL 

Messze idegenből, niajyarok szivebői 
fakadt e dal, magyar ajkakról szállott fel az 
ének a magyarok istenéhez, itt az ürnak ol
tára elölt, szabadsághőseiiikuek áldott hamvai 
felett.Vájjon meghallottak e I I . Rákóci Ferenc, 

| Zrínyi Ilona és nyugvó társai, a nemzeti fo-
| hásznak feléjük törő bánatos hangját. 

Néni azért jöttünk mi ide, hogy cse«-
des nyugalmukat felbojgassok, nem azért, hogy 
álmukat megzavarjuk, haaem azért, hogy 
porhüvelyükből elsz'allott lelkűkkel s törté
nelmi dicsőség övezte szellemükkel — melyek 
itt virrasztanak — érintkezzünk s megnyilat
koztassuk áhítattal kegyeletünket. 

Mi mindannyian, s a magyar 'hazának 
hű fiai, meghatott lélekkel, összeszorult szi-

"VUnkJajdalmas érzületével" borultunk hr*H. : 

Rákóci Ferenc sírjának vésett kőlapjára s 
nagy nevel olvasta le róla. szemünk könnyein 

j megcsillant Rákóci kétszáz év előtti nagysá-
j gátiak minden dicsősége, későbbi bujdosásá-
] nak keserűsége s a halálával hazánkra borult 
j reménytelenségnek bánata, filete, küzdelme, 
I dicsősége a mi hazánké volt, kihűlt tetemét, 
| áldott porait idegen föld takarta, idegen ke

zek őrködtek felette! 
Nevezetes évfordulón kereste fel a szen

telt hamvakat. Kzen a napon volt 53. évfor
dulója a magyar szabadságharc egyik leg
szebb diadalának. Budavar hós ievéielének... 
Budapest lelkes polgárai otthon szenteltek 
ünnepet az emlékezetnek, mi meg egy kis 
lelkes magyar csoport, itt imádkoztunk mesz-

| sze idegen földön, itt ünnepeltünk I I . Rákóci 
Ferenc sírjánál. 

Ami hálás szivünk kegyeletének meg-

Tory' téglagyárban, Celldömölkön 
; 1000 drb téglp 15 forint. 



Bár ne ment volna bujdosó Htjá

ban messze idegenbe. 
Csüggedő szivünk nem sóha|tozna, 

hogy a viharos, a vészes időkben ki 
véd meg bennünket!. 

Nem dúlna közöttünk gyűlölet, 
átkos pártviszály, hanem egyesült erő
vel, békén építgetnénk boldogságunk 
t e m p l o m a i -

Igaza vau a köl tőnek: 

" . 0 volt a Vezetőnk a göröngyns-ut 
Hitünk a jövőben, biztatónk a múltban 
S hogy elment, azóta elhagyottak lettünk.' 

ü e azé r t : 
• Hiába van, hiába a bécsi .-ir alatt. 
Bus, hazajáró lelke csak a mienk maradt 
Itt él a nep ?zivebe s tünder dalaiba . . . 
Volt egyszer egy királyné, meg annak egy fia.' 

Báthory Erzsébet. 
Irta: S i i só Kilaám. 

Jdagas (Jsejthe várban, mogorván magában 
Ül a vár asszonya: Báthory Erzsébet, 
Álnok szivet harag marcangolja, tépi. 
Bántó lájdalmának nincs, ki vessen véget. 

Kelleme, szépsége, szeme ragyogása 
Tovatűnt, mint ősszel a nyári nap fénye; 
Ami még megmaradt, c-ik a regi szépség. 
Az egykori tündér halavány emléke. 

• Erzsébet. Erzsébet, mi jár az eszedne? 
Ne higyj a kuruzsló ml. hazug szavának ! 
Megver a nagy isten, ha veret .utalod 
Kiaial sziveknek, anyák magzatának ~ 

Mm: mikor a tenger viliarzaui készül. 
Háborog, háborog a vizorjas keble: 
ügy reszket sokáig s hangosan feldobod 
Báthory Krzsébet gonosz szive, lelke 

S a vonaglók boszullihegö alakja ' 

Haláltusát yiv a jó i gonosz szivében. 
Kié lesz, kié lesz a győzelmi pálma? 
• Első szépségem, régi ragyogásom n 

. . Szenvedélytől éjjve. tombolva kiáltja. 
» 

Lenn a völgyben, hegy tövében 
"—• Kis fehér l aFá t l ; .— 

•* vendéget seín várnak 
Lakodalma lesz a 
Csejthei Rózsának !• 

Pürí'ii a sok asszony, 
Még jobban a nyelve. 

,'A'i hangos lármának 
Se hossza, se vége; 

Anide„.métiis mégis . 
FélTéf*IIazBaiiTk"Ts szobában 

Él egy rozsaszál. 

Csejthei völgy rózsáinak 
A legszebbike. 

Erzsébet hű vadászának 
Szive, kedvese 

Szaz legény sziv dobog érte, 
- • Olyan szen a lány; 
A leyeny_ineg daliásabb 

• Ki jó oly riagy lobbal^1.-
Ki az az idftgén, 
S éppen most tn'it akar?« 

•Báthory Erzsébet 
A var nagyasszonya 
Kéri a menyasszonyt. 
Kereti egy szóra. 

urfil, hogy vig napja 
Lesz a kisded háznak. 

Remeg, töprenkedik melyiket válassza? 
Egyik részen régi-tündér-báját látja . . 

Mint kev.s talán . . . 

Ha b u c i t int a napsugár 
S nyugovóra tér. 

Szép vadász is jegyeséhez 
Vígan útra kél. 

Mint ket galamb, turbékolnak 
Árnyas fak alatt. 

Isteli tudja, van r náluk 
Ember boldogabb' 

• 

-Miért a sietség, 
Miért a iiág\ lármaV 
Mi készü . mi ke.-zü; 
A kis fehér házba? ' . 

Mer! ;: sürgés-forgás. 
Mért a lázas munka V 
Mért füstöl a kénietiy. 
Mért-hangos a konyha? 

Tán meghalt a feje 
A jobbágy-családnak? 
Vagy talán vendéget. 
Jó vendéget várnak ? 

"nyilatkozásaként elhelyeztem egy babérkoszo
rút. Nemzetünk hármas szinü nemzeti szalagja 
megmondta, hogy I I . Kákóci Ferenc emléke
zetének volt szentelve. E hazai jelvény ott 
maradt mindvégig a vésett köláblákoü. Látta 
az idegen, aki belépett a szent falak közé, 
hogy van messze földön egy nemzet, melynek 
fiai sóvárogva gondolnak e simk néma lakóira. 
Azt akartuk, ha magyar ember ide téved, e 
nemzeti, szinü szalag láttára hadd ragyogjon' 
fel szeme, hadd gyuladjou ki arca s követve 
a mi lelkes kezdeményezésünket, boruljon le 
itt, imádkozzon és énekeljen s egy szál virá
got tegyen I I . Rákóci Ferenc sírjára . . . 

E szent hamvak kötáblainal mindnyájunk 
belseje átszellemült. Mindnyájan ereztük ma
gyar szivünk hevesebb dobbanását, telítve 
lett lelkünk e sírok felelt virrasztó honfiúi 
érzelmekkel, hallottuk áhitattis imánkra vissz
hangozni a koporsók üregéből előtörő szent 
dallamot a Rákóci induló lelkes hangjait 
Ezeknek szent behatása alatt tértünk vissza 
magyar hazánkba, hogy teljesíthessük odahaza 
nemzetünknek tartozó kötelességünket És ek
kor fohászommal í s szivemnek imájával a 
ni igyarok hilaluw- Irtenéhuz fordultam Ter 

jessze'ki áldó kezét ê  szent hamvak felé > 
áldja meg az 'odazarándokolt kis csapatot, 
amely I I . Rákóci Ferenc emlékének dicsőíté
sével a magyarok Istenéhez szent nevét 
dicsőíti! A magyar szabadság apostolainak 
sirja felett őrködő honfiúi szellemnek erejé
vel árassza el lelkünket és lelkét minden 
magyar embernek, lokozza bennünk s a nem
zet fiaiban a hazaszeretetnek élő tüzét és 
fokozza nemes hevülésre, világító lángolásra. 
És engedje megérnünk,' hogy édes magyar 
hazánk oly független, szabad és boldog le.-
gyen, amilyennek azt egykoron Rákóci álmodá. 

A ssent hamvak immár itt vannak édes 
hazánk földjén. Hálás szívvel adózzunk kö
szönetet a konstantinápolyi lazaristarend 
tagjainak, akik I I . Rákóa Ferencnek, Zrínyi 
Ilonának s a nyugvó társaik hamvait félté
keny szeretettel őrizték. 

Nézem, nézem a csillagos eget s arra 
jövök rá, hogy a nagy világban az ember 
csak egy hitvány porszem. Mikor I I . Rákóci 
Ferenc, Zrínyi Ilona s lelkes kurucaikaak 
nagyságát bámulom, akkor is be kell látnom, 
hogy hazaszerelelben mi. milyen kicsinyek 
vagyunk. 

Nászajándékot ad 
Csejthei Rózsának.. 

Mint a kis madárka. 
Mikor tőrbe csalják, . 
Fut-mhán a szép lány, 
Fut, siet, hogy várják. 

. . . Kirohant elrepült 
Visszatér valaha ? 
Talán majd a lelke. 
Lelke bus sóhaja !.' 

Csend ül a vidéken, csend ül a tájon, 
1 A szellő se repdes lenge, könnyű szárnyon; 
I Mintha megszüli) volna a földön az élet, 

Kihalt; puszta minden, mint a Szír, mely szenved 

I Ólomszürke felhő borítja a holdat, 
Mély köd veszi körül a csejthei várat 

I Azaz nem a várat, csak annak a romját, 
[•"Hogy ne lássa senki a bűn rut tanyáját 

j Ős moha leple el az utat, a bércet 
; Nem jár oda senki, csak az emlékezet. 'r 

1 S ahol egykor hősök, leventék tanyásztak, 
, Édes nyugvó helye a baglyok hadának. i 

! Üe lenn a vár alatt barlangnak mélyibeif 
! Van egy élő m é g i s — bus- remeteségben. -
j Hófehér szakálla, daróc a köntöse, 
| Minden lélek áldja: szent ember a neve. 

Csendfts imádságban tölti évit, napját, 
Fájdalmi könnyűit régen kiszáriták; 
Amig szive-lelke a múlton elmereng, 
Körülötte hallgatás s a mult gyászképe leng. 

Lesüti pilláit . . . lassú fájdalomba 
Látja a nagyasszonyt mélyen befalazva: 
Elátkozott testét, ördögi rossz lelkét, 
Szenvedő jajszavat, lájdalnias keservét. 

. . . Amott meg lám Rozsa, a megcsalt madárka, 
Tűzben egő arccal fut-rohan a várba . . . -
Majd megnyílik ajka, nagyot dobban szive, 
Mert im Rózsikáhak képe áll előtte. 

• Aranyom, szép lelkem, mikor jössz már vissza? 
Siess már a várból, hadd vigyelek haza; 
Hadd vigyelek' haza, fényes mennyegzöre, 
Hadd öleljek már dobogó szivemre!. 

Kitárja két kezét forró ölelésre, 
De eltűnik a kép, Rózsikának képe. 
Eltűnik a képpel, elröppen az álom, 
De megmarad tovább a sajgó fájdalom. 

Mégsem nyílik ajkán hangos panasz árja, 
Csak oda tekint a rozzant keresztfára 
S megnyugszik mindabban, mii lüeli r.i-zabi 
• Oh Uram. lecrni meg' a te akarati d !« 

tt: 



•,i3- szés» « *-.-^%tr, 

Egy nemeslelkü adakozó. 
30.000 korona j ó t ékonyc i é l r a . 

Szentmártoni Radó Dénes adománya és alapítványai. 
• Közéletünk zűrzavaros, báritó^larT 

mái közt igen jóleső érzést támaszt szi
vünkben, amikor váratlanul valami sze
lídebb és kellemesebb hang érkezik 
hozzánk, amely egy-egy emelkedett és 
nemesebb lelkületről tanúskodó ember
baráti cselekedetről beszél, amiben — 
fájdalom — közéletünk manapság igen 
szegény. Ilyen szelídebb és kelleme-

szebbet s |obbat az emelkedett lelkű 
földesúrra, mint amit szegény cselédjei 
rebegtek előtte, mondván: »az Isten 
álldja inegf. Szép megválás, megható 
búcsúvétel volt az ur és szolgái részé
ről, ami ott Sömjénben végbe ment. 
Vajha sokan követnék e szép példa
adást! 

Azonban a 10.000 korona adomány 

letelte pedig azon célból, hogy ezen 
tőke a kamatok hozzácsatolásával mind
addig gyarapittassékT^mig elégségesnek 
mutatkozik egy Kemenessömjénben lé
tesítendő gyermekmenedékhely .felállítá
sára ás fenfartására, hogy azon gyer
mekmenedékhelyen testi és erkölcsi ve-
szedelmek ellen oltalmat t a l á lhasson" 
minden községi bakosnak gyermeke i— 
hitfelekezeti kúlömbség nélkül — akik 
csak azt igénybevenni óhajtják. Áldásos 
kihatása lesz ezen szép alapítványnak 
egykor a munkára siető szülők lelki 
nyugalmára nézve, amikor majd gyenge 
gyermekeiket biztos menedékhelyen és 
jó felügyelet, gondviselés alatt tudhat-
ják, áldásos kihalása lesrN-zen—intéz-

sebb hang jutott el hozzánk a legkö
zelebbi napokban. Sietünk azt továbbí
tani, hogy a nyomában járó kellemes 
érzés sok más szivei is eltöltsön. 

Arról van szó, hogy szentmártoni 
Radó Dénes, kemenessömjéni lakos 
nagybirtokos, Celldömölk nagyközség
nek is egyik adófizetője; mert. amikor 
életének 70-ik esztendejét betöltötte és 
mezőgazdaságának további vezetésével 
felhagyván,' birtokait bérbeadta, hálásan 
emlékezett vissza, hogy több mint'négy 
évtizeden kérésziül mezőgazdaságának 
vezetésére irányitolt fáradozásait a Min
denható évről-évre kívánt sikerrel ál
dotta meg, másfelől méltányló elisme
réssel szivében mezőgazdasági alkalma
zottjainak mindenkori hűsége és verej
tékes munkája iránt: azzal kívánta a 
Mindenható iránt háláját, hűséges alkal
mazottjai iránt pedig elismerését külső
leg is nyilvánítani,, hogy cselédei között 
— azok szolgálati éveinek arányában 
— 10.000 koronái osztott ki ajándékul. 

vMeghatoltan, szinte könnyes sze-
inekket vették át a szegénysorsu em
berek jó uruknak kezéből a meglepő 
ajándékot, Islen á ldásá t k ívánván a ke-
gyésszivü földesúrra , valamint az ö 
utódaira ." Va 'amint sz iv reha tó , megin 
diló jelenség voli az adományok kiosz
t ás , annyival is inkább , meri nemcsak 
minden vásári zaj e lkerülésével egész 
rendben, de szinte t i tkon vitetett végbe 
azon földesúr részéről , aki gazdá lkodá
s á n a k ideje alatt is sok jót tett hü em
bereivel. > N é m e l y e k n e k kö lcsönpénz t 
adoll -személyes hitelre*. hogy tehenet 
vetessenek. T ö b b s z ö r tör téni , hogy va-
lamély korán elhall cselédjének özvegye 
és erőteleti á rvái s zám ára évről-évre 
egy-egy kis gabonái mére te t t mindaddig, 
amig a/ok fe lserdülvén, maguk is még-

efcsni . mindennapi k e n y e r ü k e t , 
Ezeket tudva, mi.sem mondhatunk 

kiosztása még nem minden szentmár
toni Radó Dénes nagybirtokos részéről, 
mert ugyanakkor a másik 10000 koro
nával meg Kemenessömjén községnél 
örök alapítványt létesített oly célbői, 
Rogy annak évi kamatjai azon munka
képte len , szegénysorsu érdemes községi 
lakosnak adassék ki segélyül, aki köz
tapasztalás szerinl tettetés nélküli, igaz 
istenfélelemmel szivében, sorsán való 
csendes megnyugvással, szorgalmasan 
munkálkodott; józan, takarékos, becsü
letes életmódot folytatolt s aki ezen és 
ezekhez hasonló erkölcsi tulajdonságai
nál fogva hasonló sorsbeli lakostársai 
között legméltóbbnak találtatik ezen 
kitüntető jutalomra, hogy az élet nyo
masztó gondjaitól és sanyaruságaitól 
lehetőleg megkíméltessék, sói, hogy egy
két jobb napot is láthasson élete alkonyá
nak ""eljöttével. Hisszük, ĥogy ezen ne
mesééin alapítvány a jótékonyságon 
kivül igen buzditólag és serkentőleg is 
fog hatni az egyszerir—rrmnkásosztály. 
tagjaira, hogy az Islennek_ és emberek
nek egyaránt tetsző erkölcsi életet . kö
vessék, hogy becsülettel folytatott mun
kás életük jutalmául ezen kitünlelő 
j ó t é t eményben is részesülhessenek; 

íme, ilyen kitüntető jutalom kitű
zésével kívánta az alapítványt v létesítő 
nagybirtokos községében a munkásosz
tályt hosszú időkre kih.iíólag erkölcsök
ben nevelni és• nemesíteni. Hisszük is, 
hogy a nemes cél elérésére .;igen hatá
sos eszközt választolt, amely az álapit-
Ványoz'ónak nemcsak jószívűségéről, de 
egyben bölcs előrelátásáról is tanús
kodik. 

És íme, a kellemes hir még to
vább beszél szentmártoni Radó Dénes 
nemeslejküségeröl és jótékonyságáról: | 
mert a harmadik 10000 koronái meg | 
a keim i,cssó|lip-:ni év. gyülekezőinél j 
telte le. amelyhez u maga is tartozik; 

menynek a gyermekekre, akik ott min-
denféle testi és erkölcsi veszedelmek 
ellen lehetőleg inegóvatnak. 

íme. összesen 30000 korona egy
szerre, egy időben, egy adakozó kéz 
által letéve a közjótékonyság oltárára, 
részint, hogy kitüntető jutalomul és 
nemes buzdításul, részint hogy a gyer-
mekmenlés és gyermekvédelemre esz
közül szolgáljon: valóban ez olyan szív-
emelő, emberbaráti és egyben hazafias 
cselekedet, amelyre igazán ráillenek e 
szavak: 

Aki éltét agy folytatja 
K világon mindenben, ^ 
Hogy másoknak munkálhatja 
Javukat az életben. 

Annak szép igyekezete 
fennmarad az emlékezete; 
Mert a közjó barátja 
Vesztét soha nem látja. 

H I R E K. 
_ : Thököly Imre kuruc fejedelem konstan-

tinápolybol visszahozott földi maradványait 
október .10 án helyezlek véglegesen nyugvó-, 
helyére a késmárki evangélikus templomban, 
abban a díszes mauzóleumban, melyei e célra 
már egy éve, hogy építenek. Nagy egyházi 
pompával történf az elhelyezés. 

Fobirojeloles. Nagy .lózsel halálával 
megüresedelt löbini állásra máris megindul
lak a korteskedjek. Kél jelöltről szereztünk 
eddig tudomást. Tuboly Lajosról és Horváth 
Andorról. A partuk alakulása szerint Tuboly 
Lajos győzelme bi-tosra vehető. A muraszom
bati, szentgotthárdi, német újvári: vasvári és 
kőszegi járások egyhangúlag Tuboly mellé 
sorakoztak Sárvar maga még nem foglalt 
egyik mellett sem állást Szombathelyről Tu
boly biztos 57 szavazatot kap. 

Uj gazdasági tndösito A Ibldmivelés-
ÜCVi mini'-zter It-inp, -y [mrp volt •••»zdaságl 
tudósító helyére Bardo.-sy Zoltánt nevezte ki. 

Nyugdíjazott 48-as honvéd. -V nSriisa> 
teriinők november hó elsejétől évi százhúsz 
koronával nvui'diiazta Vau .h.z-ef dukai 4fi-as 
honvéd közviinzt. 



^ P o k l a i 

A 48 as kör gyűléséből. A mult hé- i osztani tagjainak a téli-előadások folyamán, 
tt/ii abból kifolyólag, hogy az önálló bank j Ezután Felkl József szövetkezeti felügyelő 

' előterjesztésére az egyesület tudomásul vette 
a földmivelési miniszter számos leiratát. A 
Zemplémvármegyei Gazdasági Egyesület át
irata alapján felír a földmivelési kormányhoz 
és a képviselőházhoz és tiltakozni fog a 
Görögországgal mazsolaszőlőre vonatkozó 50 

miatt szakadás állott be a független 48-as 
pártban, a helybeli 48-as pártkör választmá
nyi gyűlést hivott össze. Azonban semmi 
irányban sem hoztak határozatot, mert erre 
nézve a választmányi gyűlés hatásköre nem 
torjod ki. A rálasztópouárok aláírási ivet kö
röznék egymás között, hugy—a—kör—elnöke. 
közgyűlést hivjoti egybe 

Varat a Sághegyen A kereskedelmi 
miniszter tegnap értesiiette a vármegyét, hogy 
a Millelmann M. és társai által kért és a 
már. Celldömölk állomásából kiágazólag a 
Saghegyig tervezett szabványos nyomtávú 
gőzerejű, valamint a Sághegy oldalán terve
zett keskenyvágásu lóüzemü vasutak és sikló
pálya közigazgatási bejárását Adám Béla dr. 
miiiiirliTi titkár va-eieae alatt elrendelte. Az 

koronás vámtételnek 25 koronára való össze-

eljáras megkezdésének határidejéül november 
28-ikának délelőtt kilenc óráját, helyszinéülTZIchy Aladárrdrr Giessvrein Sándor, I-aehne • 2 - s r r r a r eszi a vajat. 

^ . „ . . . , „ , : _ Ll . . . . / . IV- n " - I > •• A . L'„lt.l l .- .- .-r r. . . . • pedig Celldömölk községházát tűzte ki a 
miniszter. 

A Nyugatmagyarországi Földművelők 
(iazdasáfi Egyesületé-nek központi igazgató
sába Laehne Hugó országos képviselő elnök 
lete alatt ülést tartott Szombathelyen. A gyű
lésen igazgató-elnök elnöki jelentésében elő
terjeszti az egyesület által Sopronban sikerrel 
rendezett országos baromfivásár eredményei, 
melyen a földmivelési kormány, a zágrábi 
belügyi osztály, az osztrák baromfitenyésztő 
egyesület megbízottjai és egyesek (5000 kor. 
értékben több mint 700 darab nemes lenyész-
baromfit vásároltak. Köztenyésztés céljaira az 
egyesület 435 tenyészbaromtit oszlott ki tag
jai közt? Az egyesület folytatta az állatte
nyésztés terén kezdett akcióját és összesen 
1-21 tehenet és üszőt továbbá t84 darab an
gol tenyészsertést szerzett be tagjainak a 
földmivelési Kormány támogatásával. A mull 
gyűlés óta rendezett állaldijazásokon, melyekre 
a kisgazdák közel 800 tenyészállatot hajtot
tak, fel, '800 korona értékű tehéndijak és 76tr 
korona értekÜ üsződijak osztattak ki. Az egye
sületnek Sopron és..Vasmegye, számos közsé
giben bérleti szövetkezelek szervezését célzó 

ciója is előrehaladt s némely községben a 
bérleti szövetkezel mar meg :salakult.Három 
gazdakörnek az egyesület uj 'mezőgazdasági 
koicsöngépeket osztott ki. Az áruosztály for
galma erősen növekedett s csáfc műtrágyában 
az. egyesillet közel 70 vvaggon forgalmát IK>-
hyolitotta le kizárólag tagjai számára. Az el-
iiö.,i jelentést, mely az egyesület munkássá-

'gai.ak minden irányban valn fejlődéséről la* 
uii-sodik, Wallner József esperes plébános ur 
feis :olalasara az igazgatóság örömmel tudo
másai vette. Kzutan De l'ottere Brúnó egye
si! eti igazgató részletes tervezetet mutatott 
be , i fBldmivelésl kormány hathatos támoga
tásával az idei telén tartandó népies gazda
sági szakelőadásokról és teli háziipari tanfo
lyamokról.'Az igazgatóság határozata alap
ján az egyesület hét községben kosár es nail-, 
foi.ásí tanfolyamot, továbbá 120 községben 
n . i gazdasági szakelőadásokat rendez. Szabó 
János lőtanito' indít-, anyára az egyesület ve-, 
litőgepet szerez l.e a szakelőadások élénkebb 
il'niztraiasára. A? egyesület a 

állítása ellen. Az 0. M. G. E. átirata alapján 
az egyesület örömmel fogadja a löldmivelési 
kormány uj törvényjavaslatát az állattenyész
tésről és oly módosítást fog javasolni^ mi-
szerTnrimperatiie mondja ki az uj törvény, 
hogy a községek kötelesek legyenek ktzárólag 
a megyei gazdasági felügyelőségek utján apa-
állatjaikat beszerezni. A -Gazdasági Egyesü
letek Országos Szövetségéinek idei nagy 
gyűlésére az egyesület képviseletére az igaz-
gatosag a következő 5 tagol delegálla.—gróf 

irodalomba művészi eszközökkel dolgozó ak
tuális hatalmas erejét. Az első kötet Gadányi 
Zoltán munkája •Repülőgépen az északi 
sarkra«. melyben fantasztikus színben ecse
teli az 50 év múlva történendő eseményeket. 
Az ő regényében a repülőgép oly közismert 
fogalom, mint ma a vasút, vagy az automo
bil. Ára 1 K 50 fillér. • Kacagó szélhámosok* 
„ elme a második füzeinek, melyet a kitűnő 
iró, Ghotnoky Viktor irt. Két nagyszabású 
tolvajcsinyt beszel el szellemes, humoros mo
dorban s fölemlíti a rendőrség legutóbbi bak
lövését és a postatolvajokat is. Ara 20 lill. 
Kaphatók a/ aktuális könyvtár kiadóhivatalá
ban Budapest, tV. Veres Pálné-utca 16/d. — 
A vállalat szerkesztője Szomaházy István 
jeles írónk, kinek neve is elég garancia a 
vállalat sikeréhez. 

Zsírral eszi a vajat. Egyik atyánkfiá-
val történt meg az alábbi eset és mert tény-
leg megtörtént, szállóigévé vált e mondás: 

Hugó, De Pottere Brúnó és Felkl József. 
Megjelent Győrött a Szent Család Nap

tára az 1910-ik évre. Egyike a uép kezébe 
való legtartalmasabb naptáraknak, melyből 
Szabó Kálníánnak Báthory Erzsébet cimü 
verses elbeszélését mutatványképen mi is 
közöljük. 

Vidéki építőanyagok Budapesten. A 
Magyar Építőanyag Termelők Országos Szö
vetsége azon fáradozik, hogy a budapesti 
épitőaoyaghiányt vidékről felhozandó anya
gokkal ellensúlyozza s lapunk utján hívja fel 
azon vidéki, főként dunamenti építőanyag ter
melöket, akik Budapestre szallitam képesek, 
hogy pontos ajánlataikat a Szövetség köz
ponti irodájához, Budapest, VI., Váci-körut 
31. sz. alá mielőbb küldjék be azon végből, 
hogy az ajanlatokat Budapest székesfőváros 
polgármestere és a Budapesti Építőmesterek 
Egyesülete elé terjeszthessük, mely egyesület 
legutóbb alapította meg anyagbeszerzési köz-, 
pontját. 

Áthelyezés. Baranyai János fogházőrt 
a gyön kir. főügyész hasonló minőségben a 
celldömölki járásbírósághoz helyezte' át. 

Meglopta betegtársait Penninger Jó
zsef pápai illetőségű csavargó megbetegedvén, 
a helybeli kórházba került. Midőn már álla
pota annyira javult, hogy végtagjait szabadon 
mozgathatta, kezeit- arra használta fel. líögy-
bétegtársainnk ruhájára legye és vele azokat 
elemelje. A javíthatatlan bűnös turpisságára 
idejekorán rájöttek s a hatóság pártfogásába 
kerül. 

I . Állatbetegségek. Keméneslhibályfa köz
ségben Hátzky Sándor tií sertése,'Tóth Sán
dornak meg harminc sertése megbetegedett, 
ezek közül öt sertésvészben elhullott. Ugyan
csak szórványosan fellépett a sertésvész. Ke
leden két udvarban, (isfTyasszoíiy'án meg egy 
majorban. Kenu neshőgyészen a hplene lepett 
fel, (Vsehy JoZs. fin k egy síiiientháh teliéne, 
Fischer Károlynak pedig egy ökör linója hül-
lott el. A.zárlatot mind az. öt helyen elren
deltek. 

Betörés E hó. 15 én délután egy isme 
rétien tettes behatolt Kiss Kálmán inerseváti 
lakos lakására s onnan mintegy 300 
ertekii ruhát e.s ágyneműt ellopott. ,.\ 
mozás folyamatban van. 

Nagyszabású irodalmi vál lalkozás. 
Aktuális könyvtár cim alatt nagyszabású, tel
jesen eredeti irodalmi vállalkozás indult meg 

tth-rpes-tefirHa 

d -he in népies füzelet fog' ki-

ati na 
nvo-

cimü lap..! óö magyarajkrjjazdakörének ren- I ismereti, n téren nyit ösvényt. Egy sajátságos 
irodalmi műfaji teremi meg. -Beleveszi az 

Polgártársunk Bécsújhelyre vitte a fját/-
kovac-in ásnak, mondván: hadd tanuljon a 
gyérei egy kis német szót is. .A leendő 
majsztram hites párja kiváló vendégszeretet
tel fogadta az uj inas kedves papáját fiával 
együtt. Ezzel is kinálta, azzal is, mig végre 
vajat is kapnak az asztalra kenyérrel. A ma
gyar vendégeket aztán kínálja a német asz-
szony, hogy csak egyenek, szívesen adja stb. 
De a vendégek csak nem nyúlnak az ételhez. 
A levest sem lehet mentőeszköz nélkül 
enni, a vajhoz is kell valami, amit a magyar 
ember nem nélkülöz. Mindjárt kérte is: 

— I.iebe Frau, ich bitté sind so fre-
undlich, bringens wir ein vvenig Smalz. 

Az asszony különös fogalmakat alkot
ván a magyarokról, nagy csodálkozások kö
zött, de, szó nélkül hozza egy tányérban a 
cséri 

- Az eset után természetesen nagy ha
hota és kimagyarázas történt, mire az asz
talra került a Salz is, amit a háziasszony 
felejtett asztalra tenni. 

— Látjátok, mondja most már igazsá
gának tudatától áthatva, aki tud nemeiül és 
jól beszéli e nyelvet, nem történik vele ilyen 
furcsa história és nem lesz nevetség tárgyává. 
Azért is adtam német városba a gyereket. 

Természetes, ez utóbbi megjegyzés a 
-Griff egyik asztalánáL hangzott el, mire a 
töbliieT igazat aítvá Tleki, "koetiuouak' veler 

— Servus Dezső. 
Uj egylet a lakulása Alsóságon a r. 

kath. ifjak egylete megalakulván, alapszabá
lyait a belűgyrnioiszterhez jóváhagyás végett 
felterjesztette. 

Suhancok komiszkodása. A vasárna
pot az. éretlen suhancok rendszerint arra 
használjak' fel. hogy heti keresményeknek a 
nyakára hágjanak. Természetes, hogy ' ez a 
művelet többnyire illnmináltsággal jár. Ilyen
kor aztán mindent szabad lenniök. Az ordí
tozás, féktelenkedés, vi rekedés nem ritka 
jelenség, .de gyakran előszednek minden su-
haocvirtosl s egyik után a másik sliklit kö
vetik el.-Igy a mult vasárnap és hétfő kö- -
zötti éjszakában is egy ..csomó legény kelt 
versenyre egymással és pedig Ledig József, 
Ilozzai István, Bozz.ai József, Mezei Ferences 
preska István. A féktelenkedők végig . vonul
lak a Kossuth Lajos- és a Sági-uIcán s nyo
mukat vandalizmus jelezte. Németh László 
szabó cégtáblaját félig kifeszítették, Slubaii 
Ferenc mészáros ajtaját kiemelték, Rnseij-
herger Miksa kapuját kivették helyéből • és a 
kocsiút közepére tették. És jnég több eféle 
csmyt követtek el bizonyára nem minden 
lárma, zaj és hahota- nélkül. De- ugylátszik, 
iszla lehetett a levegő, az.éiieli kOzDizton-

-: : őréi oli végezlek szolgálatukat abban az 
időben, ahol legkevesebb szükség volt rajuk. V. 
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Jánosháza m-dlett- U-vf! odorfai erdőben Sipos 
István 60—70 éves juhász 'agyonlőtte magát 
Tettének oka ismeretlen. 

Ajándék a hazafiay'közönségnek. Az 
aradi tizenhárom vértanú vesztöhelyének meg
váltására és a hősökhöz méltó monumentum 
emelésire rendezett sorsjáték iránt, amely 
páratlan nyerőesélyekkel kecsegteti a sors
jegy vásárlókat, országszerte a legnagyobb 
érdeklődés mutatkozik. lJainjanicbne [evele 
— oly mély hatással van a közönségre, 
hogy nap-nap .tán tömeges sorsjegy rende
lései; érkeznek u bizottság központi irodájá
hoz (Budapest, VII. Akácfa utca 80.) A bi
zottság Trjabban elhatározta, hogy minden :ín 
darab 1 koronás Vesztőhely-sorsjegy vásár-
binak, halab.il ajándékul azonnal megküldi 
Vargha Ottónak 20 korona értékű pompás 
diszkötésü képekkel gazdagon illusztrált, ha
talmas diszmüvét: >Az Aradi Vértanuk Albu-
m a t « Amellett "tehát, -tiögy" a sorsjegy vasar-

lóknak nagy értékű nyereményekre is kilátá
suk vau, mindjárt olyan ajándékhoz jutnak, 
amely körülbélül egyenértékű a 30 sorsjegy 
árával. 

Ujabb részletek Dörmögő Dömötör 
u ta l á sá ró l olvashatók Sebők Zsigmond és 
Benedek Elek képes gyermeklapja legújabb 
számában. Dörmögő Dömötör, a híres mackó 
must-már megtanulja az automobilt kormá
nyozni s végleg elhatározza, hogy résztvesz a 
bérlin-budapesli automobil-versenyen, hogy 
elnyerje az ötvenezer koronás dijat. Kzenkivül 
olvasható még a •JA Pajtás* ban Kndrödi 
Sándor Csali meséje pompás versekben. Szöl-
lősi Zsigmond keleti elbeszélése, Kákosi Vik
tor vidám elbeszélése, jarás-keles a nagy
világban. Ördög a kályhában (vers. szép 
képpel), Benedek Klek regénye, szerkesztői 
üzenetek, rejtvények! A sikerült, kedves ke
péket Tull Ödön és Marki-. Lajos rajzollak. 
A >Jó Pajta-, előfizetési ára negyedévre 
2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, egész 
évre 10 korona, egyes szaip ara 20 fillér. 

Az öszi Ültetés. Csodálatos, hogy a 
legtöbb ember milyen szívósan ragaszkodik a 
szokásokhoz. Szakemberek magyaráznák, hogy 
a fákat, cserjéket és rózsabokrokat legjobb 
ősszel elültetni s majdnem mindenütt tavasz-
szal végzik ezt a munkát. Ha a természet 

-'-^ssz^-plftBnésTE-ttT-s^^ 
keringése megszűnik, megkezdődhetik az át 
és elültetés ideje. Azok a fá'; és bokrok, a 
melyeket ebben az időben ültélnek el, sokkal 
jobban vernek gyökeret és életerejük sokkal 
nagyobb, mint azoké, amelyeket tavasszal 
ültetnek el. A nedvkeringés ugyanis már ja
nuárban ismét megindul s a nap melege uj 
életre kelti a vegetációt. Az újonnan elülte
tett la, vagy cserje most zavartafauul kezd
heti meg életműködését Ha az ültetést ta
vaszra hagyják, amikoi már minden fa es 
bokor hajt és rügyezik, akkor a nedvkeringést 
mesterségesen visszaszorítják s az életműkö
dést hosszabb időre megzavarják. Ezzel nem
csak gyöngítik a növényt, hanem életrevaló
ságát is csökkentik. Mindenki lapasztalhatja, 
aki érdeklődik a kertészet iránt, hogy az ősz
szel ültetett fa és bokor tavasz "ébredlével 
erőteljes rűgyezésbe kezd, mig a tavaszkor 
ültetett fa vagy cserje sokszor május végéig 
is sínylődik s csak lassan, fokozatosan tud 
életre kelni, a legtöbbször azonban végképpen 
elpusztul. ; » 

(Biharin.) annyi köszönő és elismerő levelet 
kapott az utóbbi időben az ó világhírű De-
lavvare szőlőjét és bórái illetőleg, hogy egész 
bizonyos, miszerint szölőgazdáink rövid időn 
belül mindent el fognak követni, hogy a 
»Uelav>are« szőlőikben ne hiányozzék. Oly 
sok előnye van e kitűnő szőlőnek és bornak, 
hogy kötelességet vélünk teljesíteni, midőn t. 
olvasóinknak ajánljuk', hogy hozassák meg 
Nagy (labor Tvóly t biharmegyé) képes árjegy
zékéi, mely különben is mindenkit érdeklő, 
igen hasznos tartalmú könyv és ingyen küldi 
mindenkinek. 

Mézédes csemegeszőlő, ssszells 
és muskotály nemes fajok, postakosa-
ranként 2 K 80 f, niéteruiázsáiiként 
kosarastul 42 K, vérpiros paradicsom 
méteriiiázsánként 20 K előleg bekül
déssel, ős/.i duránci barackot (befőzésre 
remek példányok) postakosaranként 3 K 

"40 -f, császár- és szegfü-körtét, rétés-
és csemege-almát 2 K 20 f, házilag 
főzött valódi baracklekvárnak kgr.-ját, 
aniig a készlet tart. 2 IC 40 f, kis üs
tön főzött hamisítatlan barack-konyak
nak 5 kgr -os ilouiyoimal felelősség 
mellett 10 K-ért utánvétellel szállítja 
Gyüuiölcskivitel Csongrádról. 

Megsemmisített kongresszusi 
határozat. 

Nem a szoros értelemben vett 
napi politika vezeti tollúnkat, midőn 
Apponyi Albert gróf, vallás- és közokta
tásügyi miniszterünknek az uj népok
tatási törvény kicijésiitéseképett kiadóit 
azon rendeletével foglalkozunk, hogy 
nemzetiségi vidékeken az állami népis
kolák fölsőbb osztályaiban a hittanl a 
felekezeti hitoktatók magyar nyelven is 
kötelesek tanítani - ~r 

Minden újságolvasó ember tudja, 
hogy a miniszternek két idevonatkozó 

. reinleieié ellen a görög.. JjelelL rnfnán 
lulzók heves harcot indítottak, sőt a 
mult hónapban tartott görög keleti ro
mán egyházi kongresszus a rendelettel 
szemben a nyill ellenszegülés terére 
lépett. A kongresszus ugyanis fegyelmi 
büntetés terhe alatt egyenesen megtil
totta á fönhalósága alá tartozó összes 
lelkészeknek. hoj-y a miniszter rendele
tének engedelmeskedjenek. Nos, e ha
tározatot a király, kultuszminiszterünk 
előterjesztése alapján legfölsőbb fölügye
leti jogánál fogva megsemmisítette, mert 
az nemcsak tiszteletlenséget tartalmaz 
az állami tekintélylyel szemben, de az 
állam jogkörébe való illetéktelen bele
avatkozást is: sőt törvényellenes voltát 
még sulyosbitolta az az intézkedés.mely 
fegyelmi büntetéssel fenyegette a román 
lelkészeket. 

Nagy elégtételt adott tehát kirá-

es államiságunknak, midőn legfölsőbh-~ 
fölügyeleti jogánál fogva a törvénytelen 
határozatot —^megsemmisíteni méltóz
tatott.".' ̂  . 

Lapunk, mint föntebb említettük, 
kívül áll a napi politika körén, azért a 
nemzetiségi kérdéssel ily értelemben 
nem is foglalkozhatunk. A magyar nem
zeti népoktatás ugye azonban táraa-
dahni ügy lévén, szolgálatot vélünk, 
teljesíteni, midőn ez alkalomból kifo
lyólag — felvilágosítás céljából — a 
dolog mélyire akarunk rámutatni. 

Az 1868. évi XLIV. te. a nemze
tiségi egyen jogosultságról szól, nem pe
dig a nemzetiségek egyenjogósilásáról. 
Kimondja, hogy az egységes magyar 
nemzetnek minden honpolgára, bármely 
nemzetiséghez tartozik is, egyenjogú 
tagja. Nemzetiségi jogtestületekről, jog
teriiletekről s jogalanyokról ez a tör
vény mit sem tud; de tud magyar hon
polgárok felöl, kik más fajnépből valók 
s kik »az országban divatozó nyelvek« 
valamelyikéi anyanyelv gyanánt hasz
nálják. E nyelvek hivatalos használa
tára nézve sem rendel a törvény kt'üön 
jogszabályokat, csupán »zsinórmértékül* 

["vehető »irányelveket' állapit meg. De 
kiköti inegszoritólag. hogy ezek •csakis 

! annyiban« lehetnek mértékadók,>ameny-
j nyiben ezt az ország egysége, a kof-
! mányzat és közigazgatás gyakorlati le

hetősége s az igazság pontos kiszolgál
tatása szükségessé teszi.« — Szükség 
nülkül, célszer ellenére tehát ez a tör
vény semmi engedményt nem ád. 

A törvény Deák Ferenc legszemé-
lyesb alkotása. .0 maga fogalmazta min
den szavát s maga nyújtotta be a szö-

.vt^t*indil*áuy. ayaiiáiil. .mikor a.li.-z-
telt Ház javaslatával nem volt megelé
gedve. Persze, hogy voltak akkor is, 
akik kifogásokkal éltek és akik müvét 
felreértették, legfurcsább ellentmondásba 
pedig épen a nemzetiségek keveredlek 
vele, meri ők akkor-fölháborodva uta
sították el, ma meg inyök-kedvők sze
rint magyarázzák — tévesen. Deák 
törvénye elsőrendű államférfiúi munka, 
mely meg is oldotta a magyar állam 
és nemzet jogviszonyának kérdését a 
másajku fajnépek irányában teljesen. 

A- lörvényben lerakott elvek át
mentek azóta áz élébe, a rendelkező 
rész végre van hajtva és semmi idők, 
semmi viszonyok nem fognak rajta vál
toztatni, amig Magyarország álL s a 
magyar nemzet é k / . 

Ezeket akartuk, anélkül, hogy a 
' politika forgatagába keveredtünk volna, 
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a fontos kérdésről elmondani; egyben 
üdvözöljük min i sz te rünke t , aki nyelv-
r -nde le léve l el akarja érni . azt. hogy 
nn löbb érvényt szerezzrn széles e ha
zában a magyar nemzeti népnevelés és 
nkt i tás e lvének. 

t»4í>. szám. vh. 1909. 

Árverési hirdetmény. 
Alutirott bírósági végrehajtó az 

1831. évr LX t.-c. 102. §-a értelmében 
ezennel kiuhirré teszi, hogy a buda
pesti kir. kereskedelmi és váltó törvény
szék 1909. évi 117610/p. számú vég
zése következtében dr. Vándor Mihály 
ügyvéd által képviselt Geiringer^ff Társa 
budapesti he . kere. kedó-cég javára h'e-
nienesniaga8iban Petóti-utca 222. népsor 
számú házban 615 K 92/ f. s jár. ere
jéig 1909 évi október hó 21-én foga
natosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 1015 K-ra becsült kővetkező 
insróságok, u. ni.: különféle kész férti-
és gyermekruhák, ruha-kelmék és két 
nagy Singer-varrógép nyilvános árveré
sen eladatnak. 

' Mely ár érésnek a celldömölki kir. 
járásbíróság 1909. évi V. 440/2. számú 
végzése folytán 615 K 93 f tőkeköve
telés, ennek 1909. évi október hó l-sö 
napjától járó 6°/ 0 kamatai, és eddig 
összesen 99 K 7S fill -ben bíróilag; mar 
Megállapított költségek erejéig, Keme-
nesmagasi községben, alperes lakásán 
leendő megtartására 1909. évi novem
ber hó 22-ik napjának délelőtti 9 
érája határidőül ki.tüzetik és althoz 
— a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, — hogy 
az. érinlétt ingóságok az 1881 évi LX 
t.-c. 10". es 108 §-ai értelmében kész- i 
pénzfizetés mellett.a legtöbbet Ígérőnek. ! 
s/.iikség-e-setén beosáron-alul is- el fog- , 
Fiak állatni. s— 

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságot mások i.s le- és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. XI,.' t.-c. 120 S. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Celldömölk, 1909. november 8 
Záborszky Sándor, kir. bir. végrehajtó. 

=Kiadó = I 
azonnal egy kétszobás U 
lakás, mely áll: kunra, & 
konyha és faházból. § 

Értekezni lehet: özv. Szabó $ 
Lajosnénál, Celldömölk. ^ 
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A meh a k rovarvilág legtökéletese 
tagja. Kitartó, (árasztó munkával felkérési a 
virágok százait, ezreit és összegyűjti azok 
legértékesebb részét a nektárt-,, mely a méh 
nélkül mind veszendőbe menne. A nektár be-
sürüsődé; által mézzé válik a kasban. Kz a 
méh munkájának haszna, eredménye. 

A méz már a legrégibb időkben is leg
kedvesebb tápláléka, csemegéje volt a? -Cms 
beriségnek. 

A méhnek még egy nagyon fontos sze
repe van a természet háztartásában. Ugyanis 
munkája közben, amint virágról, virágra száll, 
átviszi egyikről a másikra a termékenyítő 
virágport; igy tehát, amikor az ember a vi
rágok színpompájában gyönyörködik, vagy 
zamatos gyümölcsöt élvez, sőt amikor illatos 
dohányt füstöl is, — mindannyiszor jusson 
eszébe, hogy mindezt legnagyobb részben a 
méhnek köszönheti. 

Becsülte is az ember a méhet már az 
ősidőktől fogva. Nem is csodálatos, hogy va
lamikor a méhekkel való munkálkodást iste
nes cselekedetnek tekintették. Ö szinte lehe
tetlen, hogy az ember meg ne szeresse a 
méhet s ne kisérné gyönyörűséggel fárasztó 
munkájában nyomról nyomra; — mint fejlő^ 
dik a szabad szemmel alig látható petéből 
öntudatos, cselekvő tagjává annak a "20—100 
ezret számláló családnak, melynek bámulatos 
törvényei í m é h e k e t nen ismerő ember előtt 
szinte' tüneményszerünek tetszenek. 

A més, mint gyógyszer. 
Nagyon fontos a méz folytonos, de 

mértékletes használata — kiváló vérképző 
tulajdonságánál fogva — a nagyobb beteg
ségből felépült gyengélkedőknek, öregeknek. 

A vérszegénység és az idegességnek 
szintén leghathatósabb gyógyszere a méz. 

Lázas betegeknek, akik gyakran gyomor
hurutban is szenvednek, a citromos mézesviz 
tápláló és üdítő italig, nyújt. Kellemes," fel-
frisitó hatása sokkal többet ér, mint bármely-
szeszes ital élvezet-. 

Gyermekeknek legkedvesebb ajándék a" 
mez, mért nagyon elősegíti szervezetük izmo
sodását, csontosodásáL . -

A méz folytonos, mérsékelt fogyasztása 
könnyű székelést eredményez s igy az arany
érben szenvedőknek aranynál többel ér. 

Rendkívül oldó hatás nal fogva ineg-
becsüitetlen orvosság a méz minden nemű 
köhögés, különösen az asztma es szamárhu-
rnt ellen. 

A méz kitünö védő. burkoló szert ké
pez, minden zúzolI, roncsolt vagy vágott 
sebre, mert a levegői tökéletesen elzárja 
attól, fo kü.ünösen gyermekeknél az á meg
fizethetetlen előnye van a sebre alkalmazott 
mézkötésnek, hogy nem fordulhatnak elő 
mérgezési tünetek, mint p. o. a karból és 
jodolorm használatánál. 

Mindezek összegezéséül, ha elgondoljuk, 
hogy annak a sok virágos növénynek, amit 
az orvosi tudomány, mim gyógyszert,sikerrel 
alkalmaz. - a legnemesebb .része a nektir, 
illetve az ebből képződött méz, könnyen 
megérthetjük, hogy a jó méz is magában fóg-
"lalja a -gyógyításra' használatos virágos növé
nyek jó tulajdon-ágait. 

47. szám 

O L O Q L T V A H Y T 
ne .egyen addig, mig az alanti telepről ár
jegyzéket nem kér, mert ezen telep a kö-. 
zöiiseg elősegítésére alakult és oly olcsó 
áron lehel oltványt avagy más egyéb vesz-
szőt beszerezni, hogy más telep ezen árak
kal n.i i i verseny zhetik. Az árjegyzék sok 
hasznos tudnivalót tartalmaz és ingyen, 
bérmentve küldetik, aki címét tudatja. 

C i m : 

SZŰCS SÁNDOR FIA 
esek?-.Itván.-tdependc fiókjsCzelldomölk tVasm) 

Hirdetéseket 
felvesz a kiadóhivatal. 

SSECKENPFESD-

LUicmtej-saappaa. 
Legenyhébb szappan bőrápolásra é l 

pattanások ellen. 
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A Nagy Gábor-féle 
- DEL AWARE -
SZÖlÖfaj az egyedüli, 
melynek termelésé-
l§z semmiféle tudo
mány vagy gyakor
lat nem kell, még az. 
is elbánik vele, aki 
soha szőlőtövet nem 
kezelt. Minden szál-

z 'utasítás méllékeltetik ingyen 
kinézheti mindenki, hogy mi-
e el, kezelése pedig metszés, 

felkötésből áll. más dolog 
meri e/.i oltani, permetezni, 

kénporozni nem kell, nem árt ennek a 
filoxera és bimbója, vesszője télben 
soha el nem fagy. Holdanként átlag 35 
hektolitert terem s egy bimbójából 3—4 
fürl fejlődik. Valódi bőterinő, legneme
sebb faj ez, melyet azonban nem sza 
bad ös.-zetove,szn in más ugyanit} név 
alatt forgalomba hozott hitvány fajjal, 
ügyelni kell arra, hogy. Nagy Gábor-féle 
fajt kapjunk, mert csak ez a valódi. A 
valódi Xagy Gábor-féle Delaware szőlő 
olyan bort ad mint az aszú, édes és 
erős. igen kellemes , zámalu és két-zer 
annyiért kél el, mint más borok. Kós
tolónak egy üveggel bárkinek küldök 

1 koronáért. 
A Delaware szóin b'vebb leírását terme-

sínek királyi kUzjegyzfivel hitelesített eredeti 
fénykép felvételeit szines kivitelben, továbbá a 
sz.'ivea kíizé nyomon 10 szép képet tartalmazó 
képes árjegyzéket ingyen és bármentve kül
döm mindenkinek, aki velem cimét tudatja. 
Okvetlen 1 kérje még ma ezt a tanulságos tar
talmú árjegyzéket, mely szfilóoltványokról és 
lug.is Hetesről is a.l részletesahelyesútbaigazítást 
Nagy Gábor szdlönagybirtokos Kóly, 

posta, távírda és távbeszélő állomás. 
Levele?*' trmiyrr. német, hon-ál. szerb *« m-
-——r — máli nyelven, : i 

N'y mati tt Dinkgreve Nándor villameröre herendi fc-V.mttMndA|-


