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Népszámlálás 
és öngyilkosság. 

Minden művelt ember érdeklődés
sel várja a most folyó népszámlálás 
eredményét, az érdeklődés gócpontja.) 
pedig bizonyára az a legfontosabb kér
dés: szaporodott-e hazánk lakossága és 
minő arányban az utolsó évtizedekben? 

Aziránt kétség nincs, hogy emel
kedett a lakosság száma, de nem hisz-
s<ük, hogy az emelkedés mértéke meg 
fog felelni a várakozásokn?' ' szám
láló okmányok sok kérdésére adott fe
leletekből a statisztikusok a ki nem 
elégítő szaporodás okainak nagy részét 
ki fogják puhatolni, d : biz úrra — 
adatok hiján - nem fognak kitérhetni, 
mily elszomorító méretekben * tizedeli 
meg lakosságunkat az ingyilkosság. 

A siralomvölgy — a mi világunk 
.— mintha elvesztette volna a csáberőt, 
mely á rajta való létet kívánatossá teszi. 
Oly kevéssé ragaszkodnak hozzá, hogy 
számotlevő rész-ök előtt tűrhetetlenné 
válik Isten adománya: az élet. 

A kérdés: miként lehetne lakossá
gunk ily megtizedeiésének határt szabni, 
sokkal fontosabb, semhogy attól a fo
kozott figyelmet meg lehetne tagadni. 
Sokkal fontosabb, mint például a kiván
dorlás, mert mig ennél visszahódítható 
népességről ui szó, at.iott teljesen és 
mindenkorra veszendőbe menő nemzeti 
erő forog kockán. 

Érdemes tehát elmélkedni ama 
módokról, melyekkel e nagy bajnak 
elejét lehetti i venni. S ezenközben el-, 
sősorban szeműnkbe ötlik a leghatáso
sabb eszkö amelytől a legtöbb sikert 
várhatnók: általában megkönnyíteni a 
szerfölött megrosszábhodott megélhetés 
viszonyokat. Ez azonban mindenesetre 
könnyebben fanácsolható, mint keresz
tülvihető és egyelőre éppen csak elmé
leti értékkel bir, mert hiszen az a munka, 
melyet eddigelé is a megélhetés elvi
selhetőbbé tételére fordítanak, nagyrészt 
még mindig meddő marad. 

A kérdeaTHehát a másik végéről 
— erkölcsi oldaláról kell megfogni. 
Ennek még az az előnyé is van, hogy 

az öngyilkossági okok közül nemcsak 
az anyagiakat, hanem azokat is felöleli, 
melyek csalódott szerelemre, csüggedt? 
ségre. elvesztett becsületre és mint l i n -
den öngyilkossági esetnél, gyávaságra 
vezethetők vissza. Igen : 'minden öngyil
kossági esetben, mely nem elmehábo-
rodás következménye, a gyávaság ját-
sza a főszerepet. Elvetni mindent, a 
legdrágább kincset, mely semmi mással 
nem pótolható, csak azért, mert nem 
merünk szembeszállni a benne várható 
veszélyekkel, azokat túlbecsülni, saját 
erőnket pedig kissinyleni: ez nem egyéb 
gyávaságnál. " 

De nemcsak gyávaság az öngytl-' 
kosság, hanem épp akkora bűn, mint 
a gyilkosság. Itt is, ott is emberélet 
ontatik ki. És sokszor, nagyon, sokszor 
ez nemcsak annyit jelent, mint az Isten 
adományával vétkesen bánni, mert ez 
az élet nem is kizárólag a tulajdonosé, 
hanem rendeltetése mások, a hozzátar
tozók életéről is gondoskodni. Ilyen 
esptekben még a gyilkosságnál is na
gyobb lehet az öngyilkosság bűne. 

Országos dalosünnep 
és dalosverseny. 

A »Magyar Dalosegyesületek Országos 
Szövetkezete^ a f. évi jaU hó. három első 
napján oly nagyszerű ünnepat rendez, amely-

- ről igazán elmondható lesz, hogy az heted
hét országra log szólni. Mintán a meghívók 
már szétküldetnek, erre a fényesnék és rend
kívül érdekesnek Ígérkező országos ünnepre 
előre fölhívjuk az intelligens közönség, külö
nösen a dalosok és zenekedvelök, figyelmét. 
A Fölhívás a következő: . • . 

A Budapesten 1911. július hó 1-én, j 
2-án és 3-án tartandó Liszt Ferenc és Erkel; 
Ferenc 100-adik évfordulójának megünneplé
sével egybekapcsolt országos dalosOnnepélyen 
és dalosversenyben való részvételre.' 

- A »Magyar Dalosegyesületek Országos 
Szövetsége* igazgató-választmányának 1910. 
dec. 17 étr tartott Ölesében elhatározta, hogy 
19t t. július 1-én, 2-án és 3-án Budapesten 
dal..sversenyt és dalosünnepet rendez. Egyben, 

hogy a magyar nemzet két kiválóbb zene
művésze születésének 100 éves fordulóját is 
méltóképen megünnepelj^; ezen dalosversenyt 
és dalosünnepet egybeko a "két magyar ze
nei Nagyság müvein A előadásával, s a ma
gyar zenekultúra leren. kifejtett korszakot al
kotó mű':ödésük megfelelő méltatásával. 

A dalosünnepseg részletes műsorát az 
igazgató-választmány a következőképen hatá
rozta meg: 

1. nap 1911. július 1-én (szombaton). 
A dalosegyesületek és Sz ünnepségen részt
vevők megérkezése Budapestre, azoknak fogad
tatása, elszállásolása. Este ismerkedési estély. 

2. nap 1911. július 2-án (vasárnap) 
Délelőtt 10 órakor ünnepi azt. mise a szt. 
István bazilikában. A Bibét ezen célra külön 
felkérendő főpap-celebrálja. A sat István ba
zilika ének- és zenekara Sziojanoviís Jnnő 
karnagy—vezetésével előadja Liszt Ferenc 
• Esztergomi miséjét.* A mise végén Jandl 
Béla orgonaművész előadja Liszt B. A. C H. 
orgona fugáját. Mise ulan 12 órakor dísz
közgyűlés,- amelynek tárgyai :;.Us::t Ferenc és 

Erkel Ferenc érdemeinek méltatása; aa 
»Ó-budai Dalkoszoru* 50 éves és a •Ganz-
gyári Daloskör* 40 éves jubileumának meg
tartása. Délután 4 órahor a szabadon válasz
tott karokkal Való tet&euyzés. -

3. nap 1911. július 3 án (hétfő). Reg
gel 8 órakor összpróba az összkan ' ' ól. 10 
órakor a szabadon választott karok folytató
lagos versenye. Délután 5 óta*, i ünnepi " 
díszhangverseny, u-ely alkalommal az össz-
karok adatnak elő. • , 

. tiszt Ferenc magyar zeneszerző voltj 
aki bár-nem beszélte nyelvünket, mindenütt 
és mindenkor büszkén vallotta magát ma
gyarnak és egymaga többet tett -a magyar 
névnek, a magyar művészetnek, a magyal 
népdalnak a külföldön való ismertetése és 
népszerűsítése terén, mint as összes eddigi, 
nagykövetek és konzulátások együtt véve. A 
művelt nyugat abból a körülményből, hogy fi. 
magát mindenütt magyar zongoramővésznek. 
nevezte, tudta meg azt, hogy tényleg létezik. 



Nyi lvánvaló , hogy törvényhozás i 
vagy hálósági uton nem lehet az ön
gyilkosság ellen küzdeni , mert a tettest, 
ha s zándéka s ikerűt , megbünte tn i nem 
lehet. A törvényes in tézkedés ez eset
bén első pillanatra kivihetetlennek mu
tatkozik, azonban tényleg k izár tnak nem 
tekinthető", amennyiben t ö b b e u r ó p a i 
ál lam már megpróbálkozot t vele. Per
sze nem "az öngyilkosokat büntet ték, 
hanem csak azokat, akiknek kísérlet^ 
meghiúsul t , az e r e d m é n y , azonban az 
volt, hogy az öngyilkosok s z á m a meg
szaporodott, mert a bünte tés tő l való 
félelem arra késztet te az élettől szaba
dulni vágyókat , hogy minél biztosabban 
végezzenek magukkal. 

A lelkészekre, tan í tókra és iniiid-_ 
azokra, kiknek nagyobb erkölcsi befo
lyásuk van a népre , vár az a feladat, 
hogy felvilágosítsák az emberek á / ön
gyilkosság nagy bűnérő l , hogy bátorí tsák 

: a csüggedőket, megmagyarázván nekik, 
mily végzetes tévedés az élet küzdel
meit túlbecsülni és e rőnke t velük szem
ben gyengének tartani. A test é s külö
nösen a lélek ésszerű edzés u tán min
denesetre sokkal hatalmasabb, semhogy 
síkra ne szánhasson azokkal a sokszor 
túlbecsült bajokkal, melyekkel a - jövő 
élet fenyegetni látszik. 

Csakis ez uton vá rha tunk javulás t ; 
melyet azonban a mér t ékadó köröknek 
is elő kell segiteuiök azzal, hogy lehe
tőség szerint megszüntessék az öngyil
kosságok anyagi okait. 

Krónika. 

——- Tanítói nyuies. X Szombathely-egyház-
magyel Tanító egyesület középponti bizottsága, 
tekintettel arra, hogy az Országos kath. ta
nítói kongresszus Budapesten még a folyó 
hónapban gyűlést tart, az idán a szokottnál 
korábban, f. hó 8 án Szombathelyen d. e. 
10 órakor fogja tavaszi gyűlését megtartani. 

Olvasóink előtt bizonyára ismeretes az 
á körülmény,'hogy az örök városban, Róma- i 
ban, az olasz királyság 40. éves fordulójának 
emlékére nemzetközi műveszeli kiállítás lesz. j 
Ezen kiállítás keretiben internacionális zene- ! 
versenyek fognak tartatni, melyekben minden 
nemzet részt vesz. Magyarország zeneművészeti 
produkcióit egyes, kiváló "magyar, virtuózok 
fogják képviselni. A magyar népdal és a 
magyar férfikar énekeknek bemutatása céljából 
pedig a Magyar Dalosok Országos Szövetsé
gének budapesti és Budapest vidéki • tagjai 
közül 4-2 elsőrendű énekesi válogatott össze 
Sztojanovits Jenő országos karnagy, kik megfe
lelő gyakorlás es valóságos verseny-iraining 
után április Í7-én indulnak el Romába, ahol 
3 hangversenyt fognak rendezni. 

'Az énekesek kipróbálása és fölvétele 
multhó 16-án történt a zenekedvelők termeben, 
ahol mintegy 90 választott énekes jelent meg 
a vizsgáló bizottság elölt. Ezek közüi 42-ól 
tilalált a bizottság alkalmasnak és ez a 42 
tagból állo reprezentációs minta csapat a jövő 
héten kezdi meg a szigorú próbákat A társa
ság műsora ugyan még nincsen . teljesen 
megállapítva, de annyit mar előre is közöl 
hetünk, hogy abban előkelő szerepet játszanak 
a legkiválóbb magyar műdalokon kívül az 
igazi magyar népdalok gyöngyei, megfelelő 
művészi letételben? 

Ha a társaság elkészül munkájával, i igj ' 
Budapesten a sajtónak és a Hagy közönségnek 
bemutatja képességeit es ha í»z időből futja, 
néhány nagyobb vidéki városban is hangver
senyt ád. A társaság útiránya a következő: 
Elutazás 17-én Fiúméba, onnan Abbáziába, 
azután hajon Velencébe, onnan tovább vasúton 
Firenzébe es Rómába. A római tartózkodás 
5 napot vesz igénybe és ez alatt a társaság 
3 hangversenyt ad. Rómából .Milánóba, onnan 
Génuába, Zürichbe, Berlinbe, Münchenbe, 
Drezdába, Lipcsébe és Bécsbe megy a csapat 
és Bécsből visszatér Budapestre. 

Az előbb emiitelt városok mindegyikében 
egy-egy hangversenyt rendez és kilátás van 
rá, hogy Berlinben alkalma lesz a német 
császár előtt is bemutatni a magyar férfikarok 
énekművészeiét. 

valahol a keleten egy ország, áráetyet . Ma
gyarországnak hívnak, ahol egy sajátságos, 
tehetséges néptörzs, az úgynevezett ••magya
rok" laknak. Az igaz, hogy Liszt Ferenc éle
tének-végevei, kifáradva a sikerekben és Un-

. nepeltetéjsekben visszavonult Magyarországba, 
és mint í z Országos Magyar Zeneakadémia! 

"igazgatója hivatalos állást töltött bé. Ile ez a | 
körülmény az ö nagy, kórszakot alkotó mű- I 
ködé-ének, tnlajduiiképen csak egy .kis epi- | 
zódja. Liszt Ferenc zeoeszerzési és. zongora- t 
művészi tevékenysége az egész világé volt, 
de érzéseit," hazaszeretetét, a magyar dalnak, 
a magyar zenének_njégbecsOléset, értékének 
felismerését, melylyel kolosszális szolgalatot 
tett a magyar zeneművészetnek, bátran el
vitathatjuk a külföldtől. Az egyedül, kizárólag, 
a mienk, azé a hazáé, azé a földé, amelyén 
a mail század wezey művész óriásának böl
csője ringott' 

Ha tehát arról van szó,, vájjon kinek 
úgyszólván becsületbeli kötelessége az, hogy J 

Az egész utazás körülbelül 23 napot fog 
ínybe venni. igénybe venni. 

* • Hogy a mai megcsábult vallástalan és 
erkölcstelen élet újból pogány barbárságra 
vezet, szomorúan igazolja k sok elemésztett 
gyermek. Alig van nap melyen egy-egy újszülött, 
vagy kisded gyermek erőszakos haláláról ne 
kellene olvasnunk, ha pedig a titokban marad: 
gyermekgyilkosságokatris össze tudnók szám
lálni, túlzás nélkül állithatjuk, felülmúlná már 
a félvad pogány népek kitett gyermekeinek a 
számát. Szégyené műiéit korunknak, hogy a 
szívtelen anyák'gonoszsága már annyira fajult, 
hogy nem egy még saját kezével, is képes 
niegfolytatu szivének magzatát. Megborzadva 
olvassuk, hogy a napokban is Budapesten, 
mikor a városligeti' tó iszapját tisztogatták, 
a munkások egy batyura akadtak, mely egy 
megfojtott csecsemöhullát rejtegetett. Még a 
gyilkos zsineg is ott volt a nyakán. Persze, a 
rendőrség kutatja a szívtelen auyát, aki méltán 

"rászolgált a szigorú büntetésre, mert Isten és 
emberek előtt szörnyű bűnt köven it el, bármi
lyen-k is legyenek mentő körülményei " 

/ \ k i s z e r e t . 

A boldog órák perceit 
Megosztja Véled száz barát," i 
De ha nyomorúságba jutsz. 
Nem halija lelked sóhaját . . . 
— Titkon Uővlet s miként az árny. 
Nem kérkedik aki szeret; 
De ő .simitja homlokod, 
Törölgeti le könnyedet. 
S mikor reményed elhagyott, 
Szikedből elveszett a hit 
Lelkéből lelket önt beléd 
És élni újra megtanít 

NOVAK PAL. 

H Í R E K . 

kitűnő- hazánk fiának emléket tiszteletben és 
ezt a tiszteletet állandóan ébren tartsa, ugy 
nem kételkedhetünk abban, hogy ez a ma
gyar társadalomnak a kötelessége. - - . 

-Magától értet dik, hogy ebben a társa
dalomban a vezető szerepet a művészét, tu
domány, irodalom, szóval a kultúra korifeusai
nak kell elvállalni. --. ' ' - • 

• * Ni-

• Alkalomadtán fölhívjuk a t. közönség 
figyelmét a Magyar baloségyesületek Orsz. 
Szövetségének hiratatos-közlönyére is,-amety 
negyedévenkint- ingyenes hangjegymejléklettel 
az országoshirü Stojanovits Jenő zeneművész 
és zeneköltő szerkesztésében Budapesten (VIII. 
Üllői uulO. sz.) jelenik meg. Előfizetési ára: 
félévre 2 egész évre 4 K-. 

Ostffy Lajos mint képviselő. Élénk 
érdeklődés tárgyát képezi most (jslffy Lajos 
képviselőnk politikai szereplése. A fiatal hon
atya a mult. szombati napon ismét máslél-
órás remek beszédet tartott a képviselőház
ban a közös bankjavaslatok ellen, amiért 
aztán a függetlenségi pártok zajos ovációban 
is .részesítették. Képvi-elönk képzettsége és 
tehetsége magasztalására nem szorul,da hogy 
e mellett "mily tájékozott és ötletes férfiú, 
jellemzi az alábbi eset. 

Történt, hogy hosszú beszédében szü
netet kért az elnöktől s azt meg' isTapta. 
Szünet közben megszólítja Rosenberg Gyula: 

—Nos, te is bankszakértő lettél? Hol 
tanultad ? ' _ 

— Ugyanott — felelte képviselőnk ne-v 

vetve — ahol te a tengerészeihez való szak
tudásúdat. 

I ^ — L . Bizony igaz, hogy ott, ahol az ember 
mindenfélét megtanulhat érdeklődés és szor
galommal, az a legjobb iskola, Ez a kitűní 
iskola az —• élet. 



_SEMENESALJA 

^ Mozdonyvezetők bálja. • 
- Felejti, tétlen volt a jelenvoltakfa a 

.Mozdonyvezetök~GelldömüIki/)tthona« által 
február hó l é n a Griff szállodában tendezett 
farsangi mulatság. Referádáukat nem is tud
jak hol kezdeaij it térem diszitésén, a fehér-
pettyes piros ruhákon; vaíy amit elflszOr 
kellett volna megemlítenünk: a jelen volt dí
szes közönség!.'!), főképen bájos hölgyeinken 
kezdjQk-e beszámolónkat. 

Már a messziről világított, a mulatságot 
jelző három mozdonylampa a Griff szálloda 

. bejárata felett jelezve azt a fényt ami a 
termit is betölti; a ruhatár, előcsarnok és 
maga a terem pazar piros drapériái dísze 
Villanyfényben úszott. Már kora esti órákban 
stlrün gyülekeztek a mulatni vágyók s már 

• fél 9 órakor annyira zsúfolva volt Mészáros 
bátyánk uj nagyterme, hogy midőn Sárközy. 
Géza rázendített: 'Megy a gőzös Kanizsára*, 
'majd 'Piros, piros, piros . . .« kezdetű-nép
szerű csárdásokra, a tái.c csak nehezen in
dulhatott meg. Minek folytassuk tovább a 

--részletek-leirá-ál, hiszg|j_jlgy, sem fugja- ezt 
az estélt senki sem -elfelejteni; jellemzésül 
-csak néhány adatol -emliiünk még fel: az 

' első négyest 8-i pár táncolta s bájos hölgye
ink kdzttl 76-an jelentek meg fehér-pettyes 
piros ruhában. Legjobban bizonyítja a bál 
sikerét — melyen a környékből is igen so
kan resztvettek — az a körülmény, hogy a 
tánc csak a késő reggeli órákban ért véget. 

Egy sajnálatos lényt azonban mégis 
registrálnunk kell — habar ez előre sejthető 
volt — és pedig azt, hogy városunk polgá
rainak nagy része, akik áz úgynevezett nota-
bilis kasztot alkotjak, -távul tartotta magát 
A múltban néhány aikaloufmal, mint pl. a 
választási harcuk előtt, csak vonzott az érdek 
néhány előkelő urat, most azonban vasutasra 
nem lévén szükség, ezek is elmaradtak. Pedig 
az ö körükben, ahol csak előzékenység és 
tisztelet jut ki számukra, a-szíves fogadtatás 
tekintetében panaszra okuk nem lehetne. 
Mindazonáltal ez a tünet jelentéktelen eses-
ménnyé törpül a várakozáson felüli siker 
mellett. - . • 
• Midőn még a rendezöbizottság es a 
mozdonyvezetők otthonának vezetősége mind
azoknak, kik mulatságuk sikerét előmozdítani 

. szívesek voltak, ez nton is a leghálá-aCb kö
szönetet nyilvánítja. Külön ki kell emelnünk 
Blettler Pál helybeli kereskedőt, kinek üzle
téből az ízléses ruhák, a terem díszítése .-tb. 
kikerült; Mészáros János bátyánkat, ki Ízletes 
ételeivel és jó italaival nagyban hozzájárult 
a mulatság kitűnő hangulatához; es akit leg
először, tudósításunk élén rfagy betűkkel 
kellett volna írnunk:- Takátsy Kálmán fűtő-
házi mérnök bájos nejét, kinek eszméje volt 
a fehér-pettyes piros ruha s ki fáradságot 
nem kímélve buzgólkodott, a bál sikerén, nem 
törődve, semmiféle kisvárost ^pletykával, kinek 
a l í á l rendezősége örökké hálás lesz.. 

A, bál anyagilag; is "szépen jövedelmezett 
- a mozdonyvezetők otthonának felszerelésére. 

Felulfizettek; Dr; Hollósy Rupert 20 
koronát; Kussewich Tivadar, Dr Maróthy 

^László 10—10 koronát, Linzer család, Simon 
Sándor, Mayer István 6—6 koronát, Bán János, 
Günsberger Ignác, Karáth József, Deimné, 
Singer cég Pápa 5—5 koronát, Szilágyi Rezső, 

Rába István, Kárpáti család, Jugovics Imre, 
Singer Ferenc^ Pápa, Ruppeldt János, Horváth 
Lajos, BettleV Pál 4 — 4 koronát. Takács 
Márton, Deák János, Sütz Gyula, Erdős Mór, 
Dr Géfin "Lajos, Kondor Gyula, Novak Ferenc, 
Dinkgreve Nándor, Linzer Ernő, Cseke Gyula 
3—3 koronát^ ilj. Reich Imre, Kovács Kán 4y; 
Dr üeutsch ;Sámu, Honig Sándor. Takátsy 
Kálmán, Illés István, Bangó József, Ihász 
Antal, Deatsch Gyula, Kovács Lajos, Veudlei 
István, Szombathelyi József, Géfinlván,—Vinlce 
János. Károlyi István, Jeránek Károly, Radu 
József i*-— 2' koronát, Ráfii. Mátyás, Marton 
Vince, Szaiai János, Módos József, Dobos 
l'erenc.Szukics Gyula, Vajda Sándor, Vendler 
Lajos, Horváth István, Kuh József, Kis Sán
dor, Kuli Lajos, Németh Sándor. Horváth 
Imre, Hervái Károly, Garai Rezső, Németh 
Ferenc, özv. Schneidler Ferenché, Schneidler 
Ferenc, Scluuidi József, Dickeirscheidt Jakab, 
Fábián Dezső, Simon József, Buresch Richaní, 
dr. Scheibef Ziigmond, Sümegi Juzsel, Kele
men Tivadar, Percnyi Károly, Egerszegi Jó
zsef, Asbóth Gyula, Bencsics István, Pfaflek 
József, Mustos József, Geröly József, Karolyi 
József, Singer Ferenc, Merkly Jenő, Varhánek 
Sándor, Sehvaicz Kálmán, Németh Imre. Fried 
Jenő, Ki'.cher Géza, Sóvári Géza, Erdélyi Béla, 
Pal Imre, Kreiuer Pál, Fodor Henrik, Kovács 
Sándor, SteinBr Rudolf, Horváth Jenő, Horváth 
József, Vittniann Andor, Hűmmel Gyula) Ku-
zics Ferenc. Jurái Antal 1—1 K, Németh 
Imre 4 0 . fillér1, , - - ". 

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 
a helybeli apátsági "plébánia-templomban ís 
megvolt a szokásos szertartás, melyet Bán 
János plébános végzett. A kemény hideg 
miatt a körmenet beont volt a templomban. 

Iskolaszáki gyűlés. A^ -helybeli róm. 
káth. i-kolas/ék tegnap délután tartotta ala-
•c'iíio gyűlését a plébánián. Ez alkalommal 
több kisebb nagyobb fontosságú ügy is tár
gyalás alá került. —— -' 

Lelkeszvalasztás. A kemenesbőgyészi 
ág.-hitv. ev. gyülekezet vasárnap választotta 
meg ují lelkészet. A hivék egyhangú bizalma 
Mészáros István győri lelkész inelletl nyilvá
nult meg. -

K párbaj büntetése Dr. Szekeres Pál 
és dr. Balassa Jenő celldömölki ügyvédek egy 
sértő tevéiből kifolyólag a mult év aug. havá
ban párbajt vívtak, amelyben Szekeres meg
sérült. A törvényszék Balassa Jenőt 10 napi, 
Szekeres Pált pedig 5 napi államfogházzal 
bujtotta. ' . 

Államsegélyezett tanítók. A vallás és 
közoktatásügyi miniszter a következő tanítók
nak utatt ki államsegélyt: Oirkovics Kálmán 
(Bubi) 220 K, Szatlmayer Béla (EgyházaS-
hetyej 176 K. Mairtoné Ernő (Izsákfa) 50 K, 
Varga József (Karakó) 13 K. Wiebogen Fe
renc (Ostffyaszonyfi) 185 K, Kövesi István 
(Alsosáu) 71 K. Koczor Márton (Alsósai:) 
166 K. Hajas Dénes ;C-önge) 250 R, Oruiosi 
Alfréd "(Kemeneshöiryész 132 K, Szakái László 
(Kemenesmagasi) l lK) .K, Cser Lajos (Keme-
nesmih.üyfa) 160 K. Ludi'án János (Nágysi-

nuonyij 336 K, Erdélyi Béla (Szergény) 80 
koronái. - ' • 

Halálozás. Hosszú'élet és 78 év után 
tegnapelőtt reggel ütött a megváltás órája 
egy tisztes kora matronának, özv. dukai Ta-
kách Imréné szül. Pottyondy Máriának, aki 
földi pályafutását végelgyengülésben fejezte 
be. A 44 évig Özvegységet élt urinőben Bár-
dossy Imre^földbirtokos napát, neje. pedig 
édesanyját gyászolja. Temetése ma délután 
megy végbe'Alsómestériben, ahol a tetemet 
a család sírboltjába helyezik örök nyugalomra. 

Farsangi hírek. A bzbai Olvasókör f 
hó 12-éo műkedvelői előadással egybekötött 
táncvigalmat rendez e nagyvendéglőben. — 
A kűlsövathi lOzoltÓegylel e li.ó 11 én tartja 
farsangi mulatságát Reiner Ignác vendéglőjé
ben. — Kemeuessönijén iljusáua is mulatságra 
készül. A táncmulatság 12-en lesz megtartva 
a Fischer-féle vendéglőben. — Csöglén a ko-

|_sárfonó tanfolyam ifjúsága a j ö v ő szombaton , 
tartja meg farsangi mulatságát. — Merse-
válhon Linzer Mihály vendéglős rendezett 
táncvigalmat, mely tegnap este folyt le nagy
számú ifjúság részvétele, ni- llett 

Eljegyzés Biuer Józ>í janosliázai ipa
ros eljegyezte özv. Böhm Józséfné úrnőt, sz. 
Weszely Rózát Keszthelyről. 

Most' héttőn a budapesti vámpalotában 
este hat órakor megejtik-a liaüiságok liőtt 
a kereskedő ifjak menlia.a tárgysorjátékának 
húzását A 3000 értékes nyer jményhei azok
nak van jussok, akik r a / - h o g y legkésőbb 
február 6 án a sorsjegyek a: á t postára tettek. 
A főnyereménynek az Andrá-sy uton állandó 
nézőközönsége van: Ejíj fejed lu.i i>rillians-ko-
llié ez, mely vagyont jeleni annak, aki egy 
koronás sorjegy ellenében megnyeri. 

Alsóságon az iparosok temetkezési 
segélyegyh-te javára ' tartott táncmulatságon 
felülliz"ttek : Varga Győr:- Celldömölk 2 K . . 
Edvi Károly 2 K. Hoffiiwnn Sámuel 1 K. ' 
Celldömölki apátság 5 K: lián János plébános 
2 K. Rosta Ferenc r e n á ő j 6 0 fillér, Karolyi 
István 1 K. Menyhárt Ferenc 1 K. Horváth 
Antal Szombathely 3 K. Ön Ferenc Tótszent-
kereszlur 2 K. Takáts Györüy Celldömölk 2 K. 
Horváth István 2 K. Horváth Gyula 1 K. 
Horváth István 2 K. Danin Mihály Alsósách 
60 fillér. Tonna Kálinál, 60 fillér, Farkas 
Mihály 60 fillér, özv: Kábina Kálmáuné 2 K. 
Horváth György 1 K. Boros Károly 60 fillér, 
Szigethy György 160 K. Maar Élek 60 fillér, 
Pálinkás Géza 3 K. Marton Gusztáv 1 K. 
Günsberger Mihály 1 K. SŰIe Sebestyén 1 K. 
Sulok Antal 60 fillér, Hruknar Adolf 2 K. 
Bobai Péter 60 fillér, Baranyai Ferenc 6WilIér, 
őri Pál 60 fijlér, Fiutt István 60 fillér' 
Berec Lajos 1 K. Maár József 60 fillér, 
Maár Károly 60 fillér. Sebestyén János 60 fillér, 
Mester Gergely 140 K. Koczor Márton 1 K. 
Svendor Dániel I K. Kertész Mihály 1 K. 
Torma Mihály 1 K. Szüts Ferenc 1-40 K. 
Z.iinbo Géza 1:40 K. Szigethy István 1 K. 

Rövid birek. A Magyar DalosegyesQletek 
Orsz. Szövetsége pályázatot hirdet egy magyar 
király-himnusz komponálására; — Bonyhádról 
jelentik: Tolnán a meglevő selyemfonógyár 
mellé egy HL gyárátemelnek és a nagyarányú 
építkezései már teljes erővel meginduljak, 
hogy a selyenitenyL-sztést és gyártást, a miből 
a fél megye lakossága él előmozdítsák. — 
A bécsi Mannergesaigs Vérein, mely tudvale
vőleg a kontinens egyik legkiválóbb dalos-
egyesülete áp ilis 1-én a székesfővárosi vígadé 
nagy termében hangversenyt iog rendezni, 
valamely székesfővárosi—jótékony célra. A 
becsi dalos testvérek a hangverseny napján 
délben érkeznek Budapestre, ahol őket a 
Magyar DalosegyesQletek Országos Szövetsége 
fogja fogadni. Április 2-án, vasárnap a székes
főváros ebédet ad a bécsi vendégek tisztele
tére. — Okolowic I . , a lengyel kivándorlási 
egylet elnöke, Franciaországba utazott Diját 
Zürichben meg fogja szakítani, hogy ott a 
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lengyel kivándorlás politikai feladatai ól felol
vasást tartson. Felolvasása iram nagy az 
érdeklődés Zürichben. — A szappangyarnsok 
konstatálják, hogy a hushianyt faggyníuany 
kOvette s ma mar nem képesek a szappan
gyártáshoz szük>eges faggyal megfelelő aron 
beszerezni. A rendelkezésre álló jobb minőségű 
faggyút a margann-gvi.dk dolgozzák IBI, míg 
a másodrendű arut a stearingyertya-gyáiak 
vásárolják össze magas árakon. Ilyeu körül
mények között a szappangyárak a növényi 
zsiradékot sokkal nagyobb mennyiségben kény
telenek igénybe venni, mint valaha — A 
Zürichi iflzoti vasul 12 pótkocsit helyezett 
tizembe, melyeken a kocsiszekrény összee 
fémalkatrészei alumíniumból készültek. Az 
alumínium könnyű súlya által nyújtott előnyön 
kívül figyelembe veendő az is, hogy az 
alumínium bádog, miután felületét homok fu-
vöval kissé érdessé tették a festéket könnyen 
felveszi. E. által elkerülhetik az időt rabló és 
drága eljárást, amelyet a vasbádog befestése 
igényel, ami a közúti vasúti üzemben, ahol 
gyakoriak a kisebb sérülések, jetentőséggel 
bír. — A francia tudományos akadémián 2 
tudós, Kuooi és Herculais i. 'rok érdeke, 
növényről tettek jelentést, a melyet Brazíliában 
fedeztek föl. Ennek a növénynek a virága 
csóalaku és arról nevezetes, hogy a lepkék 
szeretettel keresik föl, de ezt-a-látogatási 
többnyire életükkel ficetik meg. A oőalaku 
virágba ugyanis a lepkék könnyen behatolnak, 
a Cső különös szerkezete folyt- i azonban a 
belőle való kijutás rendkívül meg van nehe-
zi ,y hogy a lepkék rendesen ottvesznek. 
É.óekes, hogy a vjirag e '.' •jdonságának 
semmiféle biológiai jelentőség uicsen, mint 
a hogy más növi veknél fala ,uk. a melyek 
rovarukkal táplálkoznak, vagy a beporzus 
elősegítése céljából fogják meg a rovarokat. 
Ennek a növéuynek ez a tulajdonsága c-ak 
kárara van, mert a lepke, kiszabadulni igye
kezvén, teljesen tönkreteszi a virágot s<~ 

Eladó ház. 
Újtelepen a Deák-utea 3. szám alatt 
újonnan épült lakóház eladó Érte
kezhetni ugyanott a háztula|donos-

I fal. A ház áll: 2 nagy utcai szoba, I 
1 hálószoba, konyha, éléskamara, 
klosett és egy nagy Üvegezett ve
randa. Egy udvari lakás, konyha, 
szoba és éléskamarával. Fele épii 

let alatt pince es mosókonyl a 

- Eladó ház. 
Czeildömölkön (Uj telep) a 

Deák-utcahaii levő házamat, 
mely áll: három utcai egy 
udvari szoba, két éléskamra, 
egy pince betonozva, egy tá
gas mosókonyha, két seitésól, 
majorság udvarral, az udvaron 
és kénben jól termő gyümölcs
fákká! u r a t a l eladom, eset
leg bérbeadóin. 

Cariha L«4»Y 

'. és magas jutalék mellett alkalmazunk 

i vidéki ügynököket sorsjegyek réiideü 

: tizelésre -való eladásához. Havonként 

| elérhető jövedelem 300^-600 korona" 

! ' Hecht Bankház Részvénytársaság 
Badspest, I V . , Ferenolek-t»re S. 

Hirdetéseket jutányos 
áron felvesz a 

KIADÓHIVATAL. 

S z ő í ö o l t v á n y o k , 

ás vesszők 
beszerzésére legmelegebben ajánljuk 

a legjobb hírnévnek örvendő 

S Z Í T * S . i . \ m O K . I I I 

bihardioszegi szolooltvanytermelo cég 
fióktelepét ÓZELLDÖMÖLKÖN (Vasm.) 

Iroda: Korház-utca IS. 

Képes árjegyzéket tanulságos tartalom
mal ingyen és bérmentve küld a czell
dömölki fióktelep Ezen árjegyzéknek 
egyetlen házból sem szabad hiányozni, 
mert sok hasznos dolgot tartalmaz, tehát 
mielöll bárki js oltványt vagy vesscöt 
venne, élne mulassza ezen árjegyzéket 

e-.'v l-veley*ö lapon kérni. 

56/1911. sz. 

Ösztöndíj pályázat. 
' Gyarmvthy János ösz

töndíj-alapítvány kijelölő bi
zottsága a nevezett ösztöndíj-
alapítvány egy megüresedett 
helyének betöltésére (évi 575 
korona) pályázatot hirdet. 

Pályázhatnak czelldömölki 
születésű és illetüségü közép
iskolába járó r. k. fiúgyerme
kek, kik 10 ik életévöket be
töltötték, de még nincsenek 
20 évesek. 

A pályázati kérvényhez-, 
amely a fenti bizottsághoz cí
mezve a czelldömölki r. kath. 
plébániai hivatalhoz folyó-évi 
február hó. 24-ig n>ujtandók 
be, a következő mellékletek 
szükségesek: 

1) Keresztlevél. 2) Illető
ségi biz myitvány. 3) Az 1910 
és 11. iskolai év első feléről 
szóló középiskolai értesítő. 4) 
Bizonyítvány arról, hogy jelen
leg, mely iskolába jár. 

Czelldömölk, 1911. január 
27-én. 

Bán János 
plébános, a bizottság elnöke. 

Sing-er Ferenc 
m. kir. allaujvasuti ö ra s - é s ékszerész 

P á p a . 

Szállít a legelőnyösebb feltételek mellett bámulatos olcsó 

áron mindennemű arany-, ezüst- és éUmmer-Arut, 

valamint fali- és s s c b ő r i i k a t . Minden óra, mely 

nálam vásárolunk, másodpercnyi pontossággal ssa-
bályozva van. — Óriási készlet ezüst evókészletekben, 

ardefyet srigoroan a napi árfolyam szerint lesznek eladva, 

árajánlattal éa vilisxtétkal a 1.,n. kéuségg*! uolfélok 

vsrr é € ír r «» . i t r t 
Nyomatott Dínkgreve Nándor-villanyüzemtt könyvnyomdájában, Celldömölkön. 
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