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hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

A kivándorlás és a 
munkássors. 

Évek óta ugy történik, hogy azok, 
akiknek idehaza nem kedvez, a szeren-
esc,-—gyors—elhatározással áthajóznak 
Amerikáim,—az iíjvilágba,—u remény ke-
kedések földjére. Az itthonmaradtak kö
zött pedig legendák keringtek a kiván
dorlásról, szájról-szájra jár a hir, hogy 
Amerika kincsesbánya, ahol minden 
munkásember néhány é v alatt meggaz-
dagodhatik. 

Ezek a legendák azonban mosta
nábanlelohadtak. Azok, akik nem győz
ték az emberfölötti munkát, egy pár év 
múlva visszatértek és nagyon vigaszta
lan dolgokat mondtak ei. Amerikában 
sem minden oly rózsás, mint ahogy 
idehaza gondolták az emberek, ott sincs 
olyan jó sora a munkásoknak. 

Hanem azért — az itteni kedve
zőtlen kereseti viszonyok okozzák ! — 

az idén a kivándorlók megint nagyon 
reménykednek az amerikai viszonyok 
fellendülésében. Pedig nagyon ,csalód
nak. A munkásviszonyok Amerikában 
most is a legkedvezőtlenebbek, a be
vándorlók nem győznek panaszkodni 
ugy H velük érintkező hatóságok, mint 
magánosok előtt. A kereseti viszonyok 
nagyon rosszak, a gyárak még szüne
telnek s amelyek üzembe vannak, azok
ban első sorban amerikai honosak jut
nak munkához és kenyérhez. Az ame
rikai honosaknak jogos igényük van 
erre s a gyárak és vállalkozók a beván
dorlók ellen irányuló közvélemény ha
tása alatt előnyben is részesítik óket. 
Újólag azok a bevándorlók, akik nem 
találnak Amerikában ínár régebben al
kalmazásban levő hozzájok tartozókra, a 
legnagyobb nyomorba jutnak s elron-
gyolódottan kerülnek vissza hazájukba, 
ha ugyan ott a nyomor és éhség el nem 
pusztítja őket. (Ily utóbbiakról nem szok

tak Európába statisztikát küldeni, pedig 
az volna ám szomorúan megdöbbentő!) 

A visszavándoroltak közül többen, 
akik a véletlen különös kedvezéséből 
mégis tudtak némi keresethez jutni, meg
lehetős nyíltsággal beszélik el azt a ta
pasztalalukat.' hogy ' annyi" keresethez-
nálunk is tudtak volna jutni sokkal köny-
nyebben és nem annyira terhes és ke
serves munkával. Jellemző, hogy Loui-
siana állam bevándorlási biztosa, egy 
amerikai lapban közlött intervjujában 
egyenesen kijelenti, hogy nem is kívá
natos, hogy mezőgazdasági munkások 
nagyobb számmal jöjjenek be, mert a 
unitikasviszonynk rosszak, meg hogy a 
földműves munkások otthon ugyanazt 
sokkal kedvezőbb körülmények között 
megkereshetik. \Js*\ 

Pedig Louisiába lelketlen ügynökök 
ugyancsak csábítják a magyar földmi-
veséket. Az ottani kivándorlási biztosnak 
egy hivatalos egyénnek, hivatalos meg-. 

A. komáromi földrengés. 
A legutóbbi evekben számos földrengés

ről hallottunk, melyek között a szanfranciskói, 
különösen a délolaszországi nagy földrengések 
keltették föl figyelmünket. Legújabban a kis 
Tenerifla szigetén voltak rémületes földrengé
sek. Ezek kapcsán érdekesnek tartjuk föl
eleveníteni az 1763-ban Komáromban dühön
gött földrengést, melyről id. Szinnyéi József, 
jeles akadémikusunk • Grossingernek, egykorú 
szemtanúnak a följegyzései alapján ezeket 
irja : — .- , 

1763 június 28-án, kedden ragyogva kelt 
föl a nap, mikor a komáromi hivek nagy 
része, hogy a beállott országos vásár miatt 
korábban végezze az isteni szolgálatot, az 
egyhazakba gyülekezeti Sokan sátraikban már 
áruik eladásával foglalkoztak, a többiek — az 
aggok és gyermekek — még reggeli álmuk
ban szunnyadoztak. Egyszerre csak, reggeli öt 
és fél óra táján, iszonyú földrengés rázkód
tatta meg a város térületét, mely csapás is

meretlen lévén még akkor a varos lakosai 
előtt, már szinie azt hitték, hogy a végitélet 
következett el. Ez az első rázkódás, habár 
minden épületet erősen megrongált, életűk 
megmentésére sokaknak intőjelül szolgált és 
a Gondviselés különös" kegyelme volt Alig 
negyedóra múlva iszonyatos erővel, borzasztó 
moraj közt a föld fölemelkedett, alásülyedt, 
ismét forgott s visszahelyezkedett; mindez 
háromné»y percig tartott s csoda-e, ha a 
hosszú és különös ingás folytán minden ház 
rommá változott? A tornyok helyeikből meg
indulni látszottak; egymáshoz ütődve, kérészi
jeik löld felé hajlongva, leestek; a falak, 
gerendázatok iszonyú ropogás közt megnyila
doztak; a kémények földre hulltak; a por 
mint a köd fölszállt s el ledé a várost; a Duna 
partjain megrepedezvén a föld, abból tüz 
lövell elő. 

— S mindezt én saját szememmel lát
tam — i i ja Grossinger. — Vért fagyasztó 
látvány, melynek iszonyuságát ott a haldoklók, 
itt a nehéz sebekkel bontottak fájdalmas 
hangjai növelték. Nyolcvannál többre teszik 

a romok alatt találtak számát, mely növek
szik, midőn e sorokat irom, hisz itt-ott még 
hullákra akadnak. 

Szüleiket eltevesztett vagy elvesztett 
gyermekek s férjeik után kiáltozó nők futkos
tak őrültként a bizonyos halált hirdető ron
csolt épületek között, mig egy Jézus-társasági 
papnak sikerült őket összeszedni s figyelmez
tetéssel és kéréssel arra bírni, hogy mene
küljenek az ismételt rengések által mindinkább 
kőhalommá váló épületek közül a Dunaparton 
— éppen vásár ideje-lévén — nagy számmal 
kikötött hajókra é§ fenyőtalpakra; példájukat 
majd az «gész város követte. Azonban ren
gett újra a föld; fölemelkedtek s ismét k i 
csaptak a hullámok; a már megriadt s most 
kétségbeesett tömeg, azt hivén, hogy elsülyed 
a város, egetverő hangon kiabálta, hogy el-
ha.yják a boszus ég haragjátó Imeglátogatott 
Komáromot Alig lehetett őket lecsendesíteni 
s szándékoktól eltéríteni. 

A kár, mit e város akkor szenvedett, 
igen nagy vett Kilenc egyháza közül hét 
tornyostul, falastul összedőlt, többi között a 

Tory-téglagyárban, Celldömölkön 
1000 drb. téglp 15 forint. 
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hatalmazás alapján lelt nyilatkozata bi-
zunyár# jelentőséggel l>ir s kívánatos, 
hogy nálunk" mindazok, akiknek erre 
alkalmuk nyílik, fölvilágosítsák a kivan-, 
dorolni készülőket. 

Hát arról szó sincs, hogy egyes 
kivándoroltak Amerikaiján szerencsések 
"ÍPttPt- kiilonosen azuk. akik elég elel-
"mesek, akikben élénk vállalkozási szel

lem van. — továbbá, anik meglehetős 
pénzösszeget vittek magukkal. De csak 
nézzünk körül itthon! Nincsenek-e ná
lunk szorgalmas egyének, akik vagyon
talanok voltak, vagy csak kevés vagyon
nal rendelkeztek és szerencsével, lanka
datlan munkával és velők született rá
termettséggel ma már mint vagyonos, 
tnt-ir.iái.-«i- pnlyiirnl- jósnrsnak órvende-

KEMEN£SALJA 

ezriveí a szegény kivándorló 
országi munkások a cementbányákban 
és sok más ' vállalatoknál; szeretnének, 
óhajtanának családjukkal együtt vissza, 
haza jönni, de oly szegények, hogy örül
hetnek, ha terhes munkájuk után a min
dennapi szükségletet megkereshetik és 
tovább tengődhetnek ugy, ahogy. De 

praHrről—nem szól i 
meggazdagodottakról érkeznek elég sürün 
a tudósítások, mig a nyomorúságban 
sínylődök vesznek, pusztulnak. 

Az uj kivándorlási törvénynek bi
zonyára meglesz az üdvös baszna; de 
azért fődolog Magyarországon a keres
kedelem, ipar és mezőgazdaság kifejlesz
tése. 

Széchenyi_Istváh gróf, a legna-
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— a haza közös java az indító oka, 
hanem szűkkeblű felekezeti; osztály 
és politikai, leggyakrabban magán-ér
dekek. 

Értekezésemet dr. Koltai Virgil volt 
tanár és premontrei kanonok szavaival 
végzem. „Vissza kell térnünk Széchenyi 

úgymond meg kell 

nek; ellenben dologtalan, renyhe, vagy 
pláne még öröklött vagyonukat is elha-
rácsoló egyének nálunk is csak tönkre 
jutnak ?! 

Hogy hazánkban minél több ipar
vállalatot kell teremteni, az bizonyos. 
Hazánk mezőgazdasági, földművelő állam, 
de ezt a gazdaságot ipari és kereske
delmi üzemhez kell berendezni 

K tekintetben a gazdasági egyletek 
a vármegyékben, ezek között Vasvárme
gy ében is. kétségen- kivüi sokat lellek a 
köz ja ára . I'jabban .a községekben a 
gazdakörök mind-mind inkább szaporod
nak es bizonyos, hogy figyes, önzetlen 
és jóakaró vezetés, irányítás által kis
gazdáink, .zekkel égyüti mezőgazdasági 
munkásaink vagyoni gyarapodása nö\e-
kedni- fog, sorsuk javul es nem fognak 
a kivándorlásra csábító lelketlen ügynö
kök szavára hallgatni, akik tulajdonké
nen saját zseb ükre dolgoznak. 

Nyomorognak bizony ezrivel és 

gondolnunk, hogy az ellenzék szükséges, 
de nem a szétválasztó ellentétek; a 
meggyőződés erejéből származó ellenvé
lemény tiszteletre méltó, de puszta „szen
vedelmekből --az ellentétek fölidézése s 
osztály-harcra szitása kárbozatos, bün a 
haza ellen. 

gyobii magyar szavai jutnak itt eszembe, 
aki annak idején az ország képviselői
hez igy szólt: „Minden erőnket honfitár
saink tehetségeinek kifejtésére s nem 
elnyomására kell fordítanunk. A haza
szeretet azon titok, mely mindent egye
sit és ezt minden anyaföldünk lakója 
kebelében lehetővé kell tenni és így egy 
háboritlau és csendes, de életteli jöven
dőt virrasztani hazánkra. Kz nekünk 
nemeseknek, birtokosoknak és az ország 
képviselőinek legszentebb tisztünk-. 

Néhai j . . Koltai Virgil tanár a leg
nagyobb magyar közgazdasági eszméi
ről rtflckezvén. azt állítja. — joggal — 
hogy S'.échenvi nyomán keletkezett ha
zánkban az. egyesületi élet De ha most 
buján tenyésző egyesületi eletünket, kü
lönösen a gazdaság terén, szemléljük, 
fájdalommal tapasztaljuk, hogy meny
nyire eltértünk' Széchenyi szellemétől, 
mert hisz .tudjuk, sok egyesületnek nem 
az erők és » társadalmi osztályok egye-

Levelezés versben. 
Amily igaz, hogy a nevem Gajdos Muki, 

I Olyan igaz, hogy szerettem magát, Juli. 
| Ne nézzen rám szép szemével oly fagyasztón, 

Mert magamat, Istenuccse, fölakasztom! 
j Még ma este nyolc órakor jöj|üu kegyed 

A ház mögé, hadd öntsem ki lelt szivemet. 
I Amily igaz, hogy a nevem Gajdos Muki. 

Olyan igaz, hogy szeretem magát, Juli. 

i Amily igaz, hogy a nevem Mákos Juli, 
Ö!y igaz, hogy nem szeretem magát, Muki. 

I Vakmerőség ilyet irni egy leánynak; 
i Köszönje meg, „hogyvttam mutattam a papának, 
; S hogy szememtől meghe fagyj-.o kedves lélek: 
i literem, hogy eztán önre rá s? nézek. 

Amily igaz, hogy a nevem Mákos Juli, 
I Oly igaz, hogy nem szeretem magát. .Muki 

H Í R E K . 
I ; A pannonhalmi főapát megválasztása 
j A jmnnoithalmi főapát megválasztásának ide 
| jét szerdán állapították meg. A rend taejait 
I e hónap 21-re, 22-re és, 23-ra hivták össze 
j Pannonhalmára. . 'A király Széchenyi Miklós 
j gróf püspököt a választás vezetésére biztossá 
I nevezte ki. 

nagy Szent András-templomnak. melynek 
alapj iL 17-18 augusztus 3 -dikáii Saj-.h.- Bene
dek szentmart..ni főapát tette le. ugyanő épít
tette t- líil — az. ivezete beszakadt, ket sudár 
t..rnya a szemközt lévő egyemeletes gimná
zium-épületre zuhant. A jezsuiták szép két
emeletes zárdájának — jelenleg a Henedek-
rendiek székháza — főfalai az alapfalaktól 
elválván, majd egy lábnyira hagyták el ere
deti helyüket; boltozata pedig valamennyi be
szakadt. A lerenciek egykori templomának 
beszakadt boltozata alalt hét, leomlott tornya 
alatt még több ember találta temetőhelyét. 
Szent János templomának tornya két, egy-
.mist nyomban követő rehdiilés folytán szin
tén leomlott és felső- része a tetőt s a szen
tély boltozatát átzuzván, az oltártol menekUIní-
akaro áldozárt, Veuczel Jánost romjai alá 
temette: akinek, ámbár fején .és karján öt 
súlyos sebe volt, mégis sikerült, az ismételt 
mgas által mintegy segítve, a romok közt 1 
nyílást bontani, hogy a levegőhiány miatt fe- j 
n V e g e t ó meefuladas okozta biztos "haláltól < 

megmentse magát. A régi vár minden epülete 
kőhalommá vál ózott; külső falai állottak 
ugyan, de az. a része, mely a Vág és Duna 
Összefolyásáig nyúlik ki s ott hegyesszöget 
alkot, elszakadván, vagy három lábnyi mély
ségre sülyedt. az igy keletkezelt résen láng, 

Trrajd kennel vegyes homok s víztömeg csa
pott föl, ugy hogy néhány perc alatt a várat 
környező árkok négy láb magasra vízzel tel
tek meg. A mostani Rozália-téren szintén 
megnyílt a föld es •• nyílásból kékes láng lö
vell ki. A kutakból kiapadl a viz s e helyett 
kénes szagú homokkal leltek még. Kélszáz-
hetvehkilenc nagyobbszerü polgári ház ledüll 
és hétszáznvolcvan-it erős „mlást szenvedett. 

A halottak számat egy, abban az évben 
kelt -okirat hitvanháromrai azokéi pedig, akik 
zuzódiust, sérülést szenvedtek, vagy egyébként 
megsebesültek, százkettöre teszi, ami a csa
pás nagyságálhoz mérve még szinte kevésnek 
tűnik föl. A holtak közt voltak : Kazai János 
táblabíró, nemes.Tóth István városi tanácsos, 
nemes Ágerné csecsemőjére!, nemes Szabó 

István neje, nemes Torkos István hitvese, 
nemes Szombathiné, gáli .Mészárosnak két 
szép leánya; Szabó János szürszabó nejével 
és két lánykájával, Holi György neje. ifjú 
Trevvaltzné. — •-

Kzt á földrengést Gyór.iit Pécsett, Tren-
csénben, Zágrábban is éreztek, habár kisebb 
mértékben. ItoUaJcüzelében, a zsámbokréti 
templom es kolostor ekkor pusztult el. Pesten 
állítólag igén sok ház megsérült. Bécsben is 
ket gyönge lökést vettek észre. 

Il..íéczy szerint KomárombanJ7(53 jun. 
28. ikátol július 9-dikéig kilencven földlökés 
fordult elő, július,23-án kettő, 34-én és 2'J-én 
egy-egy. Grossinger szerint az 17(33. év végéig 
százhatvan H-ázkódás történt s majdnem két 
évig a föld folytonos rezgésben volt. 

Volt ugyan meg Komáromban 1783., 
1822. és 1851. években is földrengés, de egy 
se lépett még csak nyomába se az 1763-iki-
nak, mely Komárom városát végpusztulással 
fenyegette: 
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postamester leányát eljegyezte Weghofler 

A kórnál karácsonya. Mint az utóbbi 
években, ugy most is, karácsonyi ünneplésre 
készül a kórház. Azaz nem is a kórház, nem 
is annak vezetősége általában, hanem a min
denki által elhagyott, elfelejtett szegény, ugy-
szólván 'hazátlan betegek, kiknek nagyobb 
w>a>e :i7én nyög, sóhajt és kesereg az ispitály 

Trént, Uéiildl l i l t > l ^ ^ 
nemet 

foljluu kimulitira uinlolioütolő halyiiégéhen,^ 
mert nincs j ó meleg otthona, otthonában 
ápolója, vagy hiányzik az a materiális esz
köz, mely a szenvedőnek is elviselhetőbbé 
tutija tenni a fájdalmakat. Ezekhez a szeren
csétlenekhez hüldi el az Dr az ö angyalait, 
hogy vigaszt, reménységet csepegtessenek az 
ő szivükbe., Az isteni gondviselésnek eme 
missionáriusai dr. Géfin Lajosné elnöklete 
alatt azok a nemes úrhölgyek, kiknek szive a 
szenvedések láttára érzésre nyílnak s szánni 
tudják az elhagyottakat. E törekvésben, e 
nemes cél elérésében azonban nekünk is te-
gitségül kell lennünk és áldoznunk néhány 
fillért, avagy természetben juttassunk holmi 
csekélységet a betegeknek a megpróbáltatás 
nehéz napjaiban. Az adakozásra ez utoii is 
(elkéri a hölgybizottság a közönséget, kijelent
vén, hogy a legcsekélyebb adományt' is há
lás köszönettel fogad. Az adományok a kór
házban gyűjtetnek össze, miért is azokat oda-
küldeni kéri. A karácsonyi est e hó 23-án 
tarlatik meg a korház egyik termében, mely 
alkalomból a nemes -SZHÜ adakozók meg
jelenését Örömmel fogadja a hftlgybtzottság. 

A Kath Népszövetség celldömölki cso
portja a mull vasárnap tartotta közgyűlését 
a Korona-szálloda nagytermében, tiácser Jó
zsef plébános, helyi'igazgató üdvözölte a ter
met zsúfolásig nieglültő kozOnséget, majd dr. 
Boros Alán győri bencés fógymn. tanár nosz-
szu zamatos beszédet tartott, melyet általá
nos figyelemmel hallgattak meg. s « végén a 
szónokot zajosan megéljeneztek. Pálinkás Géza 
sági esperes-plébános záró szavai után a tó
m é i : rendben szétoszlott. 

Halálozás. Wallnér Sándor, helybeli 
kir. telekkönyvezetőt súlyos csapás erle:neje 
szül. Saághy Boriska f. tió 5-án jobblétre 
szenderült. A megboldogult hűlt tetemei 8 án 
délután tétetett örök nyugalomra, nagyszámú 
közön-ég részvételével. Az ifjú, alig '21 éves 
hitvest férjén kivül még két kis árva gyer
mek siratja. 

Elkobozott halak. A csütörtöki hetivá
sárra Mertnelstein József szombathelyi hal-
kereskedő nagymennyiségű haitit' szállított 
Czellbe. A halak legnagyobb része azonban 
már oszladozó félben voltak,-.-miért is-azok-
ból mintegy 50 kilonyi elkoboztatott és el
ásatott. A hálkereskedő ezenkívül még fel is 
jelentetett, mert tudva szállítóit a piacra 
rossz, egészségtelen árut, mire nézve bizony
ság az a tény. hogy a halak kopoltyui, hogy 
frissnek látszatát keltse, karminfestékkel meg 
volt pirosítva. 

Eljegyzés. - Kővesi István eljegyezte 
Kemény Zsenikét, Kemény Ármin államvasuti 
főraktáros leányát Győrött « 

Tüz. Magasi határában egy akol, mely 
Horváth Károly tulajdonát képezte, leégett 
A kár mintegy 180 koronát tesz ki. 

császár, aki Vasvármegyében már többször 
időzött, atyja megbízásából Szíriába (Ázsia) fog 
utazni, hogy a császár által'alapiloll iskolákat 
megtekintse. íme, a német császár mily nagy 
fontosságot tulajdonit az iskoláknak, — még 
Ázsiában is néniét iskolákat tart fönn! Ez az 
okos politika. 

Adóemelésre van kilátás. Nem régen 
itt Celldömölkön is házszámra járt egy pénzügyi 
ur a város legyzójenek kíséretében, a többi 
közt a tanítók lakásai (szobák száma) iránt 
ís érdeklődött. Most egy szaklapban a követ
kezőket olvassuk: A rendezett tanácsú váró-, 
sok polgármesterei f. dec. lm 12-én Újpesten 
értekezletet tartanak, melynek tárgysorozatán 
főként a nyugdíj ügy rendezése, a 35 évi 
szolgálati idő kérdése szerepel. A |>olgármes-
terek lölfogasa szerint is kötelessége az ál
lamnak a lakáspénzek (lakbér) beszámítása a 
nyugdíjba. A most még érvényben levfl kere
seti adótörvény a köztisztviselőnek c-ak lörzs-
fizetését rója meg a IV. osztályú kereseti 
adóval; mig az 1911. évben élelbelépö J1909. 
évi I.X. l - f i lutheri is hevonja M mtiira-ha 
Ha tehát az állam egyik oldalon, amely reá 
nézve kellemesebb, elismeri a htkásbér fizetés 
jellegét, nincs erkölcsi joga azt a neki kelle
metlenebb oldalon megtagadni. 

Sajtgyar Jánosházáa . A folyton sza
porodó tejszövetkezetek a tej- árát nemhogy 
emelnek, hanem inkább lenyomjak, ezért a 
nagyobb gazdák elhatározták, hogy egy sajt-
gyanít alapítanak Jánosházan, amelynél a 
tejet jobban, vagyis 14 fillérért erlekesithe 
tik. A napokban volt az alakuló gyűlés, uhui 
megjelentek: dr. Magyar Károly Kantomból' 
Takács Ferenc Dukáiól, Töpler Károlybázá-
ró!, B.irdio Karakóról. Lázár. Szegvárról, Sar-
l.u Kertarol slb, A szerződési Siaul-r saji-
gy.Kos Répcelakról megkötötte az emlile'.l 
birtokosokkal e- ujevre' meg is kezdi a mű
ködései. Aminl tehát latjuk, hol ilt , hol ott 
létesül egy-egy nyár környékünkben, csupán 
nálunk nem. Vagy—lalan Hl nem is kell? 
Ele-: áz a-, "gy l.el — Hzikfizgyiir ? 

Öngyilkossági kísérlet. Lichtschein 
Gusztáv celldömölki lakosnál szolgain Káposz
tás l.ina c-eleihe íny — szánd •kosán elhal!-
gátul! okból — kedden este megmérgezte 
magát A helyszínén gyorsan megjelent dr. 
DeuUch Samu orvjis azonban gyorsan ál
latott a szilán, a mérgezést hatástalanná leve. 
rögtön intézkedett, hogy az öngyilkos-jelölt a 
korházba szállittas.-ék. hol a bajon .ugy 
ahogy* már egyelőre tul van. 

A soproni t e re ik . á t iparkamara u.v 
30-án nagyon látogatott közgyűlést tartott 
melyen gazdasági önállóságunkról is szó 
esett Foglalkozván ugyanis az osztrák larifa 
emeléssel, megállapította, hogy ha Ausztria 
e tekintetben nagyobb méltányosságot nem 
tanúsít, ugy önmaga fogja előidézni, hogy 
Magyarországon minden ember a gazdasági 
Önállósítás híve lesz. 

Népszövetségi gyűlés. Az országos 
Kath. Népszövetség -imouyi csoportja mull 
vasárnap tartotta még rendes közgyűlését 
Simnnribaii,' a kath. fiúiskola tantermében 
igen nagy érdeklődés mellett A gyühsen a 
központból Haller I Iván, a kath. Népszövet
ség főtitkára is részt vett, kinek gyújtó hatása 
s közi'l egy óráig tartó beszédét többször sza
kította meg a telszés megnyilvánulása s a 
végén a kilUnő szónokot lelkesen megélje
nezték. J 

A posta figyelmeztetése. A karácsonyi 
és ujevi rendkívüli csomagforgalom ideje alatt 
a küldeményeknek késedelem nélkül való ke
zelése csak ugy biztosítható, ha a közönség 
a csomagolásnál és címzésnél a szabályokat 
betartja. Szem előtt tartandó a következő: 1. 
Pénzt vagy ékszert más tárgyakkal egybe-

Cáomagolhl nem 
lada, Tesszőbúl hált kosát, vászun, kisebb é f 
lekü s csekély súlyú tárgynál erős csomagoló
papír használandó. 2. A papírba, vászonba 
burkok csomagol zsineggel átkötni és lepecsé
telni. 3. A i iuiet pontosan kiírni, (a foglalko
zást és lakhelyet). Budapestre vagy Wienbe 
szóló küldeményekre a kerület, utca házszám, 
emelet s ajtó kileendő. A megye, esetleg az 
utolsó posta is. 4. A címet a burkolatra kell 
irni, vagy fatablára, bőrdarabra, vagy erős le-
mezpapirra, melyet a csomaghoz kell kölni. 
5. A feiado neve, laka.-a. eppugv a Cim is. a 
csomagban is legyen, arra" ~aẑ  esetre, há le
esnék a cimirat vagy elveszíie, a csomagot 
kézbesíteni tehessen. A csomag taitalma a 
szállítólevélen is szabatosan jelezve legyen. 
Bpestre és Wienbe szóló élelmiszerek meg-
jelöleudők ;minőség és meuyiség szerint (pl. 
szalonna 2 kgr. pulyka 3 kar. 2 liter bor.) 

Damjanichnó utolsó kivánsága. Midőn 
i.' aradi Tizenhárma- bizottság elhatározta, 
hogy a a vértanuk földjének megváltását és 
melto megörökítését sorsjáték rendezése utján 
valósítja meg, vendégül Damjanich Jánosnét 
kérte föl. Az ősz mai róna neincsakhogy a 
l"ll"*t'y"bli rti-om-nel vállalta a védnöki tisz-
lei, de csaknem halála napjáig buzgó segítő
társa volt a bizottságnak, az akciót rendkívül 
nagy érdeklődéssel kisérte. s a kibocsátott 
levelek egyreszét, melyeknek tartalmát rend
szerint ö maga határozta meg, reszkető, de 
végtelen intelligens vonásaival maga irta alá. 
Ezekben a levelekben azzal a kéréssel fordul 
a magyar közönséghez, "hogy segítsen meg
vallani a vértanuk földjét, azt a helyet, ahol 
hős férjet annyi félistennel együtt megfojtotta 
a bakó! levelét így végezte: "Engedjétek 
megérnem, hogy. a magyar Gotgothán a nő
sökhöz méltó emlék hirdesse a nemzet ke
gyeletét és áldozatkészségéi*. Sajnos, ezt nem 
érhette meg a tiaulmas kori élt nagyszivü 
matróna, de végső kívánságát örökségképen 
a nemzetre hagyta. D.tiryamchné utolsó-leve
lére — aki nem is kapott ilyent tehetsége 
szerint áldozzon minden jó hazafi A bizott
ság központi irodája: Budapest. VII. Al.acía-
utca .1'.'. szám alatt van. I koronás sorsjegy 
ugyanott rendelhető*: 

HablóTilág Bobán. A r gi betyár-
világban szokott előfordulni, hogy a rabló
gyilkos az ablakon keresztül lelövi előbb a 
kiszemelt áldozatát es azután kirahoija.Majd
nem hasonló eset (ordult elő december 4-én 
este 10—11 óra közt Bobán. mikor is Grfln-
baum Dezső kereskedő ablakán 4-szer belőtt 
egy eddig ismeretlen teiles, hogy elpusztítsa 
az egész családját és kifossza a vagyonából. 
A lövé- zajara a nép odatódult, mire a rabló 
elmenekült. A jánosházai csendőrségnél je
lentették az esetet s mint halljuk bÍ2tos nyo
mon halad, mert a tettes bobai s valószínű
leg legközelebb már az ügyészség börtönében 
varja a szándékos emberölés vétségéért a 
méltó büntetését 

Bábái állát. Folyó hó 20-án Kemenes-
szenlpétenlien szülésznői választás lesz. Bol
dog lesz Szenlpéteri, mer! gólyaiiénit íioz a 
*— .lezu.-ka. 

A „Vasárnapi Újság" mostanában küldi 
szét előfizetőinek ünnepi ajándékát, a >Kárá-
esoiiy-l . mely az idén is a nagyszámú kiváló 
közlemények és művészi illusztrációk javát 
adja olvasóinak. E diszalbuinot, mely nagy 
terjedelme és pazar kiállítása mellett a leg
szebb karácsonyi ajándék; azok az előfizetők 
ingyen kapják, akik 1910-től. kezdődöleg lép
nek az előfizetők sorába, sőt ezeknek a de
cember havi számokat is megküldi a kiadó
hivatal. A "Vasárnapi Újság, előfizetési ára 
félévre 8 K. Mutatványszámokkal szűrésen* 
szolt,-I a kiadóhiv. (Bpest, IV., Egyetem-u. 4.) 



4~ oldal ,KEMJ£XESALJA 50 s z á m . 

Jnbilaamí katalógust adott ki e héten 
Kertész Pál f^rfi és nőt divatáru üzlete Bu
dapest Kakócz:-ut 40. szám, ló éves fennál
lása emlékére. A közkedvelt férfi és női di
vataruház az egész országban ismeretes, mert 
alig van helység, ahova Kertész Pál híre ne 
terjedt volna. A gyönyörűen kiállított kalaló-
gu-t mindenkiuek, aki' egy levelezőlapon kéri, 
ingyen küldi meg. '! 

Kérelem. A Vakokat Gyámolító Orsz. 
leje slllel th inántnl i Fiukegyll aláírni 

kérelmét Iliiéül á joszivtl iljusaglioz:. iveuves 
Ifjus.ig! Nemesszivü Honleányok ! A vakok 
nevében és erdekeben fordulunk Önökhöz, kik 
a sors kegyetlensége miatt nem járhatnak 
Önökkel iskolába Ezek a sorssnjtották soha 

—• se láthatják jó szüleiket, a gyönyörű termé
szetet, örök sötétségben szenvednek* ők. Milyen 
boldogok Önök ezekhez képest, tanulhatnak, 
láthatják £ világot, de az az elhagyatott vak 
nem képes magát munkájával fenntartani, nem 
tudja magát képezni, inig csak egy intézetbe 
nem kerül, mely aztán foglalkoztatja őt. Ilyen 
intézet és foglalkoztató alakult Szombathelyen 
is, mely .-i7iinjrei^inégjgen--grenge alapon áll, 
azért kérjük Unökét is, kedves Ifjúság, kö
nyörüljenek a vakokon, segítsék őket filléreik-

' kel, mely filléreiket összarakva lehetővé teszik 
egyket raknak kiképzését é s a haza polgárává 
való nevelését. Ha elképzelik azt, hogy Ma
gyarországon meg 16,000 vak van elhagya
tottan, kikből hasznos, kenyérkereső munká
sok vállhatnának, de nincs pénz, melyből 
ezeket ki lehetne képezni, könyörülni fognak 
a szegény sorsüldözöttekei) es hozzá fognak 
járulni a vakok segélyezéséhez. Segítsenek 
rajtuk s igy várhatják Isten áldását, mert 
trva van : >A jókedvű adakozót szereli az 
Isten-. — Szombathely, 1909 dfc. S. Hazafias 
üdvözlettel: Az egyesület vezetősége. 

A parcellázás ellen. A földmivelésügyi 
miniszter most adott ki egy rendeletet, mely
ben a főispánoknak s ezek utján a községi 
jegyzőknek szigoman meghagyja, hogy ha 
községükben 100 holdon felül levő birtok ke
rül eladás alá, akkor neki erről haladéktala
nul tegyenek jelentest. Mert napjainkban az 
eladásra kerülő nagy birtokokat rendesen 
spekuláló földparcellazok ve-zik meg, akik a 
nagy birtoktestet szétdarabolják, azután elad-

—ják kis embereknek es tulniagas százalékot 
nyernek egy-egy sikerült üzlet lebonyolításán. 
A parcellázásoknál tapasztalt visszaéléseknek 
akarja ezzel elejét ve inl a miniszter. Nagyon 
nehéz feladat lesz ez! 

Innen onnan. Szabadkáról írjak: A 
polgári takarékpénztár r. t. kimondotta a föl
számolást, a mérleg szerint az egész részv.-
töke elveszett: a bnka-i a vállalkozásoknál 
tanúsított könnyelműség okozta. — Az angol 
kir. udvarnál nagyon szigorú nevelésben ré
szesitik a kis királyi hercegeket: a legkisebb 
csinjökért is megbüntetik őket s a legnagyobb 
engedelmességre és fegyelemre szoktatják őket. 

Gyümölcs 

Szállítok finom fajú almát. 
fi00 dh. piros alma 10— K 
1000 » » > 18— » 

1 7 - • i U U - dgaa 500 » gyöngy » 17— » 
500 » mosáns/ki alma 16 - > 
500 • bőr álma 19— > 
500 » Ranét alma 20— » 
500 » Arany Rahet 22— » 
50 kg. futom alma 16-- » 
100 » finom > 31— > 
50 » Ranet • 20— • 
100 • Ran<?t_ ' 39— » 
100 »—körte 7 »-

100 » császár körte 850 » 
100 > vaj körte 10— » 
Csomagolás ingyen. — Utánvét. 

Friedman Mihály, Győr. 

| K i sk ö c s k ö n , | 
a a k ö z b i r t o k o s s á g a 
a tulajdonát képező 
a 

| vendéglő 1 
§j 1910. szeptember U 
I hó 29-étől 3 évre, m 
§ a községházán § 
| » dec, 19-én 
a délután 2 órakör 
§ tartandó nyilvá

nos árverésen a 
legtöbbet ígérőnek 

Elad6 ház. | b ér be adatik. | 
A SÁG I-U TC Á B A N I l i a a a a a a a a a a a a a a i i 

T Ö R L E Y 

modernül épült h á z, j 
nagy gjümölcsös kert-
tel, parkírozott udvarral I 
i*» azonnal eladó, -m \ 
Bővebb megtudható a k iadóhiva ta lban , i 

SSQIODLTVAHYT 
ne regyen addig, mig az alanti telepről ár
jegyzéket nem kér, mert ezen telep a kö-
zön.-ég elősegítésére alakult és oly olcsó 
áron lehet oltványt avagy más egyéb vesz-
szöt beszerezni, hogy más telep ezen árak
kal nem versenyezhetik. Az árjegyzék sok 
hasznos tudnivalót tartalmaz és ingyen, 
bérmentve küldetik, aki cimet tudatja. 

C i m : 

SZŰCS SÁNDOR FIA 
uőlÖoltványtelepének fiókjaCzelldÖmölk (Vum.) 

=Kiadó = 
azonnal egy kétszobás 
lakás, mely áll: k mra, 
konyha és faházból. 

Értekezni lehet: özv. Szabó 
Lajosnénál, Celldömölk, 

i Villanyteleppel szemben.) 

t ü i c m t e j ' - s z a p p a a . 

Legenyhébb szappan bőrápolásra és 
pattanások ellen. 

MINDENÜTT KAPHATÓ. « • » 

ELADÓ H Á Z . 
..A kózház-utezában.. 
— egy újonnan épült — 

l a k ó h á z 
350 négyszögöl telekkel, 
szép, kerttel szabad késből 
eladó. — Bővebb értesítés 
nyerhető a kiadóhivatalban. 

Hirdetéseket 
felvesz a kiadóhivatal. 

Nyomatott Dinkgreve Nándor villamerőre berendezett könyvnyomdájában. Celldömölk. 

«kv 


