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Szerkesztőséé é l kiadóhivatal: 
Dinkgrere Nándor könyvnyomdája CelldfimötkOr 
ide intézendők a szellemi reszt illető közleményt 

hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Kossuth Lajos. 
A niult héten volt évfordulója az 

Ő halálának. Diadallal, országókra szóló 
dicsőséges gyaszpompával hozták haza 
drága tetemeit olasz földről, annak a 
szép országnak egyik kedves városából: 
Turinból, ahol örökre lehunyta szemeit 
Magyarország egykori kormányzója : 
Kossuth Lajos. 

Ismered-e ezt a dalt: »Kossuth 
Lajos azt üzente ?« 1848—49-ben eze
ré k és .ezerek mentek veszedelembe — 
harcba e dal hívására. Menni kellett 
minden magyar embernek a haza vé
delmére, mert Kossuth Lajos mondta, 
hogy veszedelemben van' a haza 8 mert 
Kossuth lelkesítő szavának nem lehetett 
ellenállani. .-. 

Különös idők voltak azok! Tizen
négy éves gyermektől az aggig mindenki 
hőse lett. Anyák nem marasztották gyer
mekeiket, a gyermekek' nem ríttak az 
apák után. Mindenki csak Kossuthra 
hallgatott; mindenki azt hangoztatta: 
Talpra magyar, hi a hazai' -.-•',;$*»' 
- És a gyermekek, aggok egyenlő 
hősök voltak az erős férfiakkal. Tudtak 
győzni, vagy meghalni, de az ellenség 
elől megfutamodni nem. Ha fegyverük, 

ágyujok hiányzott, elvették az ellenség
től. Fáztak, éhezlek, .mint emberek, de 
harcoltak, mint félistenek. És a -nők 
leaggalták ékszereiket, előkeresték drá- i 
gaságaikat s vitték a Haza oltárára; sőt 
elmentek sáncot ásni, elment akárhány 
még harcolni is. 

. Ennek a nagy időnek nagy embere 
volt Kossuth Lajos. 1802-ben született 
Monokon, Zemplén vármegyében. Ügy
védségre készült s ifjan jutott az ország
gyűlésbe. Célja az volt, hogy hazáját 
a bécsi kormánytól teljesen függetlenné 
s nemzetét szabaddá tegye. Gyönyörűen 
irt és beszélt s mind több és több hivet 
szerzett céljainak. 1848-ban hosszas és 
erős küzdelem után hazánk el is érte 
függetlenségét; a jobbágyságot eltörölték 
s igy a nemzet minden tagja szabad 
lett; az ország kormányát magyar fele
lős minisztériumra bízták. E miniszté
riumban Kossuth Lajos pénzügyminisz
ter lett. 

A nemzet nagy öröme nem sokltig 
tartott. Idegennyelyü lestvéreinket elle
nünk lázították és a csak imént nyert 
szabadság eltiprására osztrák sereget 
küldöttek ellenünk. 

E nehéz napokban Kossuth állott 
a nemzet élére. Lelkesített, seregeket 
szervezett s vitéz honvédeink legyőzték 
elleneinket. Ekkor az osztrák kormány 
orosz segítséget kért s a túlnyomó erő 
ellenében a magyar sereg Világosnál 
1849. augusztus 13-án lerakta fegyvereit. 

Kossuth Lajos többekkel együtt 
kimenekült; a benn maradt hősök bitó
fán haltak meg, vagy börtönben szen
vedtek; a nemzet pedig szomorú szolga
ságra vettetett. Soká tartott a szolga
ságnak, az elnyomatásnak keserves ideje. 
De a hazáért elesett hősöknek véréből, 
a magyar nők könnyével áztatott föld
ből újra kifakadt a szabadság sugara. 

Kossuth Lajos, hazájától távol, még 
sokáig élt. E hó /0-án mait tizenhét 
.esztendeje, hogy Turinban meghalt. Az 
évfordulóját mi is megünnepeljük e kis 
lapnak hasábjain. Szabad, virágzó hazája 
ma is lelkesedve dalolja : 

Esik eső. kankára. 
Kossuth Lajos kalapjára. 
Amennyi csepp esik rája. 
Annyi áídás szálljon rája! 

Éljen a haza. 
Peres Sándor.' 

Játék a tűzzel. 
— Káro'y a nyitott zongora mellett ült. 

Ujjai vesztelenül siklottak végig a sima 
billentyűkön és mélabús akkordokat csaltak 
ki a rezgő, bugó hurokból. Ugy belemerült az 
egymásután váltakozó dallamok ' élvezetebe, 
hogy nem is vette észre, mikor Ilus belépett 
a szobába es leült a zongora meilett álló 
székre. Önfeledtéit játszotta a varázskeringő 
felkapott dallatnát és akarat'anul dúdolta hozzá 
a kedves szöveget: 

Csak párosan szép az élét, 
Kínszenvedés az egyedül . . . T~ 

— Szinte megijedt, a mikor Ilus boszu-
aan rászólt: 

— Ugyan, hagyja már abba ezt az ócska 
keringőt. Hisz minden inas gyerek ezt fütyüli 
az üleáu. -

"•— Hát maga hogy került ide olyan 
egyszerre — fordult feléje Károly ? Csak nem 
az égről hullott le, mint a többi csillag — 

— Csak gúnyolódjék, csak boszintsoli. 
Úgyis ritkán vannak kellemetlen perceim. 

— Isten ments, hogy boszantsam ! Sőt 
I ellenkezőleg kedveskedni akarok, mint a 
! többi 

— Kérem hagyjuk e z t a t h é m á t Inkább 
azt mondja meg, hogy mert jőlt el a bácsiék 
estélyére olyan messziről ? Hogy mért olyan 
különös, olyan kihívó ma a viselkedése? 

— Először is: azért jöttem el olyan 
messziről, mert látni akartam újra a régi, jó 
ismerősöket Másodszor pedig: én ma is épen 
olyan vagyok, mint máskor. Talán csak egy 
-kicsit jobb kedvem van. De mért is lennék 
szomorú? Nincs okom, sőt kedvein sincs a 
busulásra. r 
' r ' — Nem is azt akarom én, hogy bujsul-

I jon, hanem furcsának találom, hogy épen 
akkor kaca'g leghangosabban, amikor én rám 
téved a tekintete. 

— Akkor is csak a kölcsönt adom 
vissza. Maga is a.szemembe kacagott egyszer. 
Sohasem fogom elfelejtem azt a. pillanatot. 
Emlékszik-e még? Épen május volt. Leüt'a 
kis kerl lele volt virággal. Az illatozó rózsák 
mosolyogva nézegettek ránk. Olt ültünk az 

almafa alatt a kis padon. Gyönyörködtünk a 
tavaszban. A rezgő napsugár, a bódító virág
illat álmokat lopott a szivünkbe és ábrándoz
tunk némán szótlanul. Én egy perc alatt újra? 
átéltem a két éret, amelyet együtt töltöttünk 
el bohó szívvel, boldogan s amely olyan 
nagyon hamar elröppent felettünk. Eszembe 
jutott a sok mámoros báli éjszaka. A felejt
hetetlen napok egész sorozata.. I g é z e t len lep
lem az előttünk álló rózsatöhöz. Elfogadva 
téptem le egy-egy lángoló rózsát és odafor
dultam magához remegő hangon: . I lus! 
Magának adom ezt a piros rózsát. És mo idja, 
mit tenne vele, ha tudna, Ttugy ettől függ a 
boldogságom, az életem?. Akkor maga felug
rott, a szemembe kacagott: Piciny ujjaival 
széttépdeste könyörtelenül azt a piros rozsát 
és igy szólt: .Én a virágokkal csak játszani 
szoktam. Igy ni.« Azután nevelve elfutott-
Hogy én mit éltem át akkor és azután, az 
mellékes. Azt azonban már maga is tudja, 
hogy még azon a nyáron áthelyeztettem 
magamat. Eleinte kissé szokatlan volt az élet 
uj otthonomban, de most Inár egészen bele-



Berzsenyi Dániel fiának Berzsenyi 
Farkasnak levele testvéreihez Antal

hoz és Lászlóhoz. 
Kívülről a cini: Egregio Juveni Antonio 

Bersenyi Fratri mihi dilectissimn Soproni. 
Belülről: 

Nikla 30-ik márc. 1824. 
Kedves édes ötséim! 

' ÁmBaF csak - néíniny—hetekkel ezelőtt 
irtain hozzátok "s ámbár valamint akkor, ugy 
js semmi újságot nem irhatok; mégis, nem 
akarván a jo alkalmat használatlan eleresz
teni, ürömmel ragadom pennámat, hogy erán-
tatok lángoló szeretetemnek édes Testvéreim 
ujabb, meg ujabb bizonyságait adhassam, j 
tudom Ti sem veszitek rossz néven kivált 
midőn ily könnyen juthattok hozzája 's nem 
kell remegő kézzel pénzt Levelemért adni, j 
melly az illy Deákos Uraknál (ex propria expe- I 
rientia loquor) nem isten szokott a láda fe- • 
nekén rnegtorokláni, hanem szüntelen circulál p 
» gyakorta végbucsut is vesz! Vár most által I 
esvén az Examenokon is, Írjatok Ti is édes ; 
ötséim, Ti városban, vagy tok, talán több uj=ánot j 
is tudtok, mint mi Balaton-bozoti szegény ,' 
falusi emberek, ugy is ha'ulóbb jön Leveletek, | 
nem fog már idehaza találni, mert amint mult j 
Levelemben említeni, Május első napjaiban i 
pestre szándékozom, ha tsak az erszényünk, 1 

mely sub rosa sit dictum, igen gyenge lábon j 
áll. Abzehrunnba nem esik. quod Deus aver- | 
tat! — A napokban lévén nálunk Véssey Jó- i 
sel urain bátyám, örömmel mondta, hogy a ; 
Gábort Bétsbe felviven a Fr'imont Huszárok- j 
nál kadéttá tette 's hogy már eddig Neapp- ; 

lisban van. Boldog ilju! amiket nekünk ma- • 
gányos kamaránkban még olvasni is nagy , 
gyönyörűség, Te most lelkesedett szemmel j 
láthatod! — Én sem panaszkodhatom sok ! 
unalmas órákról, mert hétköznap olvasgatok i 
vagy kertészkedem, Vasárnapon pedig vagy j 

minálunk jönnek össze az uri atyafiak vagy 
pedig mi is egyikhez vagy másikhoz^ több
nyire Istvámié kedves asszonyuénérahez leme
nőnk 's igen jól mulatunk,,s a.lomha időt 
barátságos beszéllgetésék közt szarnyakra 
repítjük. — Tudom jól, tudtok már ifiusikálni. 
Tanultál-e sok magyar figurákat Tanti, hát a 
László úrfi megkedvelte e' a' harmoniás moz
gást? vagy tán most is mintegy hordóban 
heverésző Diogenes megvetve nézi a Tántzot? 
s több effélékről írjatok édes Testvéreim, 
pedig csak jó hosszan, mert ha árkusokat 
irtok is telepőrömmel fogjuk olvasni! 

Többnyire édes Ötséim mindnyájan 
ezerszer öíelünk, tsukolunk benneteket 's sze 
ressetek olly forrón bennünket, mint mi Titeket. 

Igaz szívű bátyátok 
Berzsenyi Farkas sk. 

NB. A 'Drága Professor Urat az Ász' 
szouysággal együtt alázatosan tiszteljük. — 
Valéte, iterutuque VJalete! 

Közli: Berzsenyi Dezső. 

Gsend. 
• A ' .'• 

Az élet Vásári zsibaját 
Az én lelkem el nem bírja, 
E földi útját 
Könyekkel tele sirja. 
Mi másnak némaság, 
Az néki örök zaj 
Megrázza tépi • 

öröm, baj. 

Hogyha annak a lánynak 
Ölelne a szerelme. 
S izzó tüzében a lelkem' 
Az ő lelkére lelne: 
Csend, csend, csend lenne akkor is, 
S ajkunk remegve 
Ugy forna egybe. 

NIBUR. 

törődtem a sorsomba és mint annyi más, én 
is csak élem a v i l á g o m é Azt" mondják, hogy 
az idő halad feletlünk, pedig nem ugy van. 
Nem az idő halad, mi változunk. 

— Mig Ilus gondolataiba mélyedve 
lemondással meredt maga elé, addig Károly 
a zongorán belekezdett a »Vig özvegy« 
keringőjébe és incselkedve énekelte hozzá a 
szöveget: 

Ajk az ajkon, 
Nem sóhajtom: 

' Jö j j ! Szeress ! 
Kinok tépnek, 
Még se kérlek. 
Hogy szeress. 
Büszke némaság vau 
Bár az ajkadon, . 
Érzem, érzem, hogy szeretsz, 
Szeretsz nagyon. 

-. •. r— Ilus sirni szeretett volna -mérgébetij 
de Károly előtt nem mert.- Erőlködve jó 
kedvet mutatott és hogy csak elhallgattassa 
valahogy azt a kinzó muzsikát, mosolyogva 
kérdezősködni kezdett: .v. 

— Igaz, hogy. maga már vőlegény? 
. — Lehetséges — volt a csipős válasz. 

. — És — mondja csak — ki a me
nyasszonya? 

— De mégis. Milyen? Szőke? Barna? 
. — É p e n olyan puha, sötét haja van 

mint magának. 
— Hát a szeme ? 
— Fekete, mint a magáé. 
'— Fiatal? 
— Akár csak maga. 
— Szép? .''••• 
— Nekem legszebb az egész világon. 
— Hol lakik. 
— Itt, ebben a városban. 

— Ilust égette a kíváncsiság és növekvő 
izgalommal szólott: Ne kínozzon már tovább 
a feleletei .el, hanem mondja meg ki az. 

"— Károly elkacagta magát:Hát ki volua 
más mint maga? 

— Ilus meglepetten ugrott fel; Én? 

— Igen, igen maga, — válaszolt most 
^már komolyan.Károly és Ilus kacsóit kezébe 
•fogva érzelmes hangon folytatta —és ha most 
egy piros rózsát, adnék magának, ugy mint 
egyszer, régen, akkor .— mondja. — mit 
tenne veié ? • . , ..- . • 

Föihiváselfitlzétésre. 
; --Az uj évnegyed elején tisztelettel 
fölhívjuk t. előfizetőinket, elófizetésök 
megújítására s egyben teljes bizalommal 
fordulunk hazafias közönségünkhöz, 

| méltóztassanak társadalmi és közgazda
sági lapunkat fölkarolni és előfizetők 
szerzésével támogatni. 

H I R E e . 

Sz. Benedek napján, a mult kedden. 
a bencésrend helybeli rendháza is megünne
pelte a nagy aiapitó nevenapját. Délelőtt 9 
órakor az apátsági templomban ünnepi isteni-

I szolgálat volt, melyen mindkét nembeli kath. 
tanulóifjúság és számos hivő vett részt. 

Grof Cziráky Béla temetése. Az el
hunyt főudvarmesternek, Ctiráky Béla gróf
nak tetemeit pénteken délelőtt temették él 
Kenyériben a templom alatt elhelyezett csa
ládi sírboltban. A nagy pompával végzett 
egyházi szertartást Markovics Arnold plébános 
végezte. Mintegy 400 koszom díszítette a ra
vatalt s oly óriási néptömeg kisérte a grófot 
utolsó útjára, amilyent a környék csak a v i 
dékről érkezeit résztvevőkkel tudott alkotni. 

Nevünnep. Holnap, hétfőn lesz Hollósy 
Ruperl dömölki apát nevanapja. Őnagysága 
itt első ízben ünnepli e napol, mely alkalom
mal bizonyára többen föl fogják keresni 
szerencsekivánataikkal. Délben a rendházban 
fényes ebéd lesz, melyre városunk előkelősé
gei közül többen kaptak meghívót. 

Lelkészválasztás. Fábián Imre ág. h. 
ev! segédlelkészt, aki ily minőségben nálunk 
is hosszabb időn át működött, Kölesd község 
rendes lelkészévé választotta. 

Szobrot József főhercegnek Néhai 
József főhercegnek, az uralkodóház magyar 
főhercegének Budapesten szobrot szándékoz
nak állítani. E célból országszerte gyűjtést 
inditanak s igy városunkban is. 

Dj ügyvéd. Dr. Kovács Imre Jánoshá
zán ügyvédi irodát nyitott. 

Adomány. A Kemenesaljái Közgazdasá
gi Hitelbank az évi nyereségből 20 koronát 
adományozott a helybeli tűzoltó egyletnek. Az 
egyesület ez uton is köszönetét fejezi ki az 
adományért. 

A helybeli kath. Legényegylet f. hó 
19-én tartotta meg az előző vasárnap elha
lasztón közgyűlését, amelyen hűségesen be
számolt az elmúlt év eseményeit 01,.'amelyek 
életrevaló jövőnek reméuyét 9 éves múltjának 
anyagi és szellemi sikereivel. ugy látszik — 
biztosítani fogják. Ugyanez alkalommal alakult 
meg anyagi áldozathozatallal a dalárda is. . 

Köszönet. A Kemenesaljái Közgazdasági 
Hitelbánk "Részvénytársaság a czelldömölki 

— Maga jobban tudhatja, mint én. 

I kalh. Legényegyletet 20, korona jótékonycélu 
hordaná™l uT t C i ' e ^ a - ! U B Í S ^ Í 0 ^ ^ ^kegyeskedett felkeresni, 

m e Í e H l , L "* J T * " C S Í " ° g < Í ^ ! a m e l * s z * e s é s ajándékozásért az 
mekkel Ilus és- reszkető testtel odasimult ! egylet közgyűlésének határozatából kifolyólag Károly dobogó keblére. 

Hovák PU. 
ez uton is kifejezzük őszinte és hálás köszö-

etüjiket Bán János elnök. 
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Színház A mait heti események is 
igazoljak, hogy a közönség ama rés/e, mely 
irtózik a színészettől, állhatatos maradt. Kö

pülök senkit sem leltet a nézőtérre csalogatni. 
Azaz hogy tévedünk, mert a csütörtöki elő
adás alkalmából néhány szokatlan alak is 
látható volt; ezekre a színlapnak ama kité
tel •• volt hálással, hogy: csak fehtÓtírknek ' 
Ugyanis ebből egy kis pikantpriara lehetett 
következtetni s a kitelel valóban csalétekül 
szolgált szamukra. Egyébként a nézőtér a 
megszokott képet mutatta: löbbé-kevésbbé 
gyér, ritka padsorok. — Vasárnap két előd
adás is volt. Délután 'Genovéva vagy a ke
gyetlen vadász- regéje, este pedig »A halha
tatlan lump« került színre. Ez utóbbiban 
Ritter János tanító szerepét Vámos Jenő 
adta. Midőn Herakfes az ég tartására vállal
kozott, kulcs-csontjai ropogtak a nagy súly 
nyomása alatt; igy volt ez Vámossal is, aki
nek a szerep erőpróbául szolgált. Egyébként 
meglátszott rajta, hogy a tanitó. megszemé
lyesítése érdekében mindent elkövetelt. Hat
vani Mariskának és Dévai Boriskának is van
nak érdemei a sikerben. Hétfőn a > Balkáni 
liercegnő'-t hozták szilire. Ez is újdonság 
volt városunkban, de a jelenvolt kőzönsépen 
kivül mások nem nagy érdeklődést mutattak 
a darab iránt. A címszerepet Dévai Boriska 
kreálta kitűnő, kedves alakítással. Egyébként 
az ö erdeme, hogy városunk közönsége is 
megismerkedett a szoknyanadrággal. Bátran 
állithatjuk, hogy az az ellenszenv, melylyel 
ez a ruhadarab mindenfelé találkozott, az ér
zelmek hamis megnyilvánulása volt. Vagy ta
lán csak Dévainak állott jól - őneki minden 
jól állana? Szép és tágaskörü szerep jutott 
még a darabban Vámosnak, Magashazynak és 
Bartosnak is. Feleki Gábor a Blatz szerepet 
oly kiváló hű alakítással adta, hogy az a sok 
taps és nevetés, mi a közönség közül tört 
elő. legnagyobb részben az ó 'játékát hono
rálta. Kedden Molnár Ferenc hírneves víg
játéka, a >Testőr< került színre: Ladányi 
Iin're könnyedséggel s oly természetes pat-
hosszal felelt ineg herkulesi feladatának, 
melyért őt méltán nevezhetjük a társulat erő-
és fényforrásának. Szerepét emelte Hatvani 
Mariska és Feleki játéka is. A szerdai • Arany 
ember' címszerepe ugyancsak Ladányi Imré
nek julott. Játékát a fentiekkel jellemezhetjük. 
Méltó partnerei Hatvani és Dévai voltak. 
Jászai Mancit -Noémi szerepében némi jó
akarattal iné-felelőnek mondhatjuk. A heti 
inű-or attraktiója, a »Csitinl| szivem* csü
törtökre jutott. A publikum j i i l mulatott a 
pikáns bohózaton. A darabban sok jó szerep 
van s igy a siker babérkoszorúját szét kellett 
szedni, hogy annak leveleit Hatvani, Dévai, 
Gyfirffy .Mariska, Feleki, I.adatni. Vámos, 
Magasházi, Varga és Bartos között szét
osszuk. Pénteken a 'Nagymama- előadása 
mellett szórakozott közönségünk. A darabot 
Molnárné Jászai Mariska kedves játéka emelte 
arra a színvonalra, mely a fővárosi publikum 
igényeinek is teljesen megfelel. Partnerei 
Dévai, Ladányi és Vámos voltak. Tegnaji két 
előadás volt. Délután a .Smokk család*, este 
pedig a .Hercegkisasszony". — Előrelátható
lag e hét közepén társulatuuk istenhozzádut 
mond ne'-lnk S elindul ama «"ha végei nem 
érő útjára, melyen a knlturmi-sió dicső zász
laját kell végig lobogtatniuk._ 

Jegyváltás. A mult hóban megtartott 
mozdonyvezetői bal alkalmából történt az" 
alábbi eset: . 

Boriska: A puskám, tedd meg a kedvemet! 
Ai«i: No, mi az ? 
Boriska : Szeretnék elmenni a moz

donyvezetők baljára, válts jegyet nekem. 
A/v i : Megteszem, ha le is igérelet te

szel valamire, 
Boriska: Oh igen, ezer örömmel' 
Apa: ígérd meg hat, hogy a bál után 

te is váltasz jegyet —'valakivel. 
A delta diadala. Nem a Duna, nem a 

Nilus deltájáról van szó, hanem egy magyar 
ipartermékről, mely 'Delta« néven került 
forgalomba es most, ébredező tavasszal, aktu
ális. A >Delta< kentkezésre alkalmas elsőrendű 
sodroe.yfonat.Ezt a 'l)t>lta«fonitot egy kiváló, 
régen elismert hazai cég, Kollerich Pál és 
fiai gyártják s szállítják. A >0elta< egyetlen 
szegéllyel ellátott, bekerítéshez alkalmas'anyag, 
mely kifeszités után teljesen sima.erős,alakját 
nem változtatja. Azért a legkereselebb sod-
ronyfonat. Különösen alkalmas szőlő, gyümölcs 
és konyhakertek, gazdasági udvarok bekerí
tésére, legbiztosabb védelem vadkárok ellen. 
Két minőségben és 6—0 féle huzalvastagsagban 
kapható különféle szélességekben. Kimerítő 
ismertetéssel és mintákkal, árjegyzékkel kész
ségesen szolgál: Kollerich Pál és Ha első 
magyar sodronyszövet fonat és szitaárugyára 
Budapest IV. Ferenc-József rakpart 21. 

Ausztria a küllöldi h u ellen. Bécsből 
jelentik : Az alsó-ausztriai tartományi kultur-
lanács tegnap ülést tartott. A gyűlés egyhan
gúan határozati javaslatot fogadott el, a 
melyben fölszólítja a kormányt, hogy a küllöldi 
marha és hus behozatalát szüntesse meg. Ez 
a behozatal nagy veszedelmet jelent az osztrák 
marhaállományra és a hus árát, mint a 
tapasztalat mutálja, nem teszi olcsóbbá. 
Egyúttal csatlakoztak az agrárközéppont tilta
kozásához a készfizetés kötelező megkezdése 
ellen. 

A sopron-vas-zalzi vasút érdekeltsége, 
mint arról már lapunkban volt szó, a keres
kedelemügyi minisztériumban beadta folya
modványát a vasút engedélyezése tárgyában. 
Értesülésünk szerint, ami különben egészen 
természetes, — a kormány a vasul 
létesítését ' nem akadályozza meg, sőt az 
engedélyezés tárgyalása már a jövő hónapban 
meg fog történni. 

A l ebado felemelése. A földmirelésűgyi 
miniszter utalással a rendelkezésre álló sta
tisztikai adatokra, melyek tnnns.ua szerint a 
veszettség! esetek folyton növekedő mértékben 
évenkint már oly aggasztóan nagy számban 
fordulnak elő az ország területén, hogy e 
tekintetben az európai államok között Ma
gyarország immár csaknem a legkedvezőtle
nebb állapotot tünteti fel, — körrendeletet 
intézett az ország össz»s törvényhatóságaihoz, 
felhiván őket arra, hogy eblartási szabályren
deleteikét, újra alkossák, illetve módosítsák 
és kiegészítsek különösen a tekintetban, hogy 
az ebadó felemeltessél^ és a kutyák tartása a 
lehetőségig megszorittassék. 

Állatvásár. Az uralkodott Száj- és 
körömfájás következtében hosszú időn át 
szünetelvén az állatvásárok, szinte újság
számba megy, ha most egy ily vásár meg
tartáséról hallunk hirf. Mint értesülünk, folyó 
hó 27-én Vásarosmiskén kirakodó- ésr állat-
vásár lesz. \ 

Hidegvérű lótenyésztés. Serényi Béla 
gróf löldunvele-ügyi miniszter értesítette Sop
ronvarmegye közönségét, hogy tekintettel a 
határszéli lótenyésztési viszonyokra és a gaz
dák erdekére: Vas-. Zala- és Sopronvármegye 
egész területéből. Sopronmegye csepregi, föl-
-•;>;: i n . nagymartom, kismartoni és soproni, 
Barauyamegye hegyháti, szentlörinci és siklósi 
jara-aiiml hidegvérű tenyészkerűletet alakit 

Álomországba . . . 

Meleg, tavaszkor indultam útnak 
HalVány-pirosan pirkadt a hajnal. ' 
Csodás, biztató, halk szelek .-fújták 
S beszórták utam finom illattál. 
Kacagó Virág-tüzbe borultan 
Csókolták Vállam a hajló ágak 
Alomországba akkor indultam. 

S hogy odaértem, ijesztő tél Volt 
Haiottország lett álomországból. 
Szürke-felhősen búsult az égbolt: 1 

Nem sziporkázott izzó sugártól. 
Fehér hólepel födte a tájat 
Alatta mélyen szunnyadt a Vén föld 
S fáradtan ölelt mindenkit a bánat . 

Ami Virágot bontott a nyár itt. 
Rabló kezek letépték előlem. 
Az én számomra csak jég-Virág nyílt, 
Én rám ugy néznek a fák merően. 
Alomországba hiába értem: 
Minden csupa jég, minden letarlott 
Visszaforduljak? Jaj . . . ing a térdemi 

Miért Gharlottc ? 
M. Hugó. 

DELEWARE VESSZŐ I 
NAGY GÁBOR-féle legnemesebb faj. 

Vidékünkön több mint 
20 év óta honos s az 
egé-z országban már 
igen elterjedt bőfermő, 
erős édes bort adó faj. 
Oi'aui, permetezni nem 
ke'l. mert I lmára , s. ő-
löbe'.egség kárt lenne 
nem okoz. Jól beérett 
szép -ima vessző mig 

, l(KK) db. 35 K, 100 db. 
W00 db. 20 K. A sima vesz-

"i .éreztetéséhez tl.a-lla-l küld és 
seket 10»'0 előleggel elfogad: 

• ischi r és Wolner Bihardiószag. 

„H-l-l-t ?" Papa megengedte! Hisz valódi 
JAXOSI-f.'!•• Antlnlcoüo-. n-.e. it.ah.•>•••:y«k fa-

dotozokban' 

Vigyázzon! C-aké. a .JACOIl!. irltf—ll valídi! 
Minden fadoboz érdekei Röntgen-képet tartalmaz. 

http://sodroe.yfonat.Ezt
http://tnnns.ua


^ F I X F I Z E T É S 
és magas jutalék mellett alkalmazunk 
Vidéki ügynökökéi sorsjegyek részlet
fizetésre való eladásához. Havonként 
elérhető jövedelem 300—(iOO korona. 

Hecht Bankház Részvénytársaság 
Biiaptit, IV., Fareiciak-tar* 6. 

S z ö l ö o l t v á n y o k , 
és vesszők 

beszerzésére legmelegebben ajánljak 
a legjobb hírnévnek örvendő 

S Z Ű C S 8 Á K D O R F I A 

bihardiostegi szolooítvanytermelő cég 
iioktelepet CZELLDÖMÖLKÖN (Vasm.) 

I r o d i : Kurh jz-atca IS. 

Képes árjegyzéket tanulságos tartalom
mal ingyen és bérmentve küld a czell-
döniQlki fióktelep. Ezen árjegyzéknek 
egyetlen házból sem szabad hiányozni, 
mert sok hasznos dolgot tartalmaz, tehát 
mielőtt bárki is oltványt vagy vesscfit 
venne, elne mulassza ezen árjegyzéket 

eiiv levelező lapon kérni. 

Az a 
h ö l g y 

akt az egészséges bőrápo
lással L-rödilt, főkép a pat-
lanásoltaléll ntetni, továbbá 

"fehér arcszint és puha bőrt 
szerezni óhajt, csak 

SteckenpierdliliomteJ-
szappannal 

- - vtrril**gy: -yrsszípanpa) 
mossa magál-

Gyar : Bergmann & Co. 
TeUchen t E. 

J)anibja 80 sillerért kapható 
gyógytár, drogéria és illat

szer-üzletben. 

a a a 

Magastörzsü gyümölcs, akác 
és rózsafa eladás. 

Alma 60, körte 80, cseresnye 
60, rózsa kiváló falókban 

80 fillér darabonként. 
Akác sorfa ezre 200 korona. 
Gróf Esterházy tiszttartósága 

Kemenesmagaai. 

oaa 

a 

Eladó ház. 
Czelldömölkön (Uj telep) a 

Deák-utcahaj. levő liazajnal. 
mely áll. báróin utcai egy 
udvari szoba, két éléskamra, 
egy pince betonozva, egy tá
gas mosókonyha, két sertésól, 
majorság udvarral, az Udvaron 
és kertben jól lermó gyümölcs
fákkal azonnal eladom, eset
leg bérbeadom. 

Csuha Lajos. 

N A G Y P Á L 
c z e l l d ö m i i l k i f é r f i - d i v a t t e r m e 

Hollósy-tér, az apátsági székházban. 

A budapesti szabászati tanfolyamon elsajátitott legújabb szabás 
szerint készülnek a legkényesebb igényeknek is megfelelő 

uri, papi, sport és egyenruhák 
jutányos árakon. 

A diyatterem mellett a t. közönség kényelmére 

szövetraktár áll rendelkezésre, 
hol is a legdivatosabb, jó minőségű szövetek idény szerint 

nagy választékban beszerezhetők. 

J" 

Villamos, erőre berendezett 

® a s z t a l o s m ű h e l y . » 
aaj Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy C/.ell-
9 dömölkoii. a Fereiicz József-utcában levő 

asztalos müh slyeinet 
villa.nerőre berendezett -gépekkel szereltem fel; miáltal képes vagyok 
megrendelőimet sokkal olcsóbban kiszolgálhatni. 

Elfogadok épület és buiormunkákat, azonkívül az asztalos ipar 
keretébe vágó ''mindenféle munkát, melyet a legpontosabban, gyorsan 
és kifogástalanul teljesítek. 

Ugy helybeli, mint viifcM~~sz"áklársain, munkáikat villamerőre 
berendezett műhelyemben előkészíthetik, ami a mai drága munkabér 
mellett nagy megtakarítást jelent. 

Teljes tisztelettel 

BERECZ L A J O S 
épület és bútorasztalos. 
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A VASMEGYEI 

Takarékpénztár 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

ÁRUOSZTÁLYA 
SZOMBATHELY. 

Ajánl: Mindennemű mezógaz 
dasagi es ipari gépeké'., malom-
berendezéseket , benzin- és 
nyersolajmotorokat, cséplő
gép-garnitúrákat, gép- és 
nyersolajat, műszak ic ikkeke t , 
zsak, ponyva és kö t é l á ruka t , 
mindennemű műtrágyát kar
tellen kívül, velőmágvakat , 
erótakarniányféléket . belföldi 
és porosz kőszenet, kovács-
szenet, meszet es czementet, 
tűzoltó-felszereléseket stb. stb. 

Mérsékelt árak! 
Méltányos fizetési feltételek I 

Központi Iroda: Kőszegl-n. 2. 

Raktár: Széli Sálmán n 25. 

Árajánlattal cs költségvetéssel 
díjmentesen szolgálunk. 

Képvunlőt mhrd»ii tülitgben kertiünk. 

m 

K KM ENrL? ALJ A 

• tébb. név. / ' • ! t .ingatlanok az 19TÍ S r i 
m á j u s 23-ik>(hnszonkilenc) n a p j á n d. 

•" e. 9 ó r a k o r ivissomlyó községházánál 
I megtar tandó nyi lvános árverésen el-
i adatni fognak. / . . . ' 

. - S -
! Árverezni szándékozók tartoznak az 
! ingatlanuk ! ' -c-áni t iak 10°/ 0 -át készpénz-
! ben. vagy az 1881. évi LX tc. 42. 
I § b a n jelzett árfolyammal számított és 

-Laz. 1831, . évi november hó. l -éu-_a33aj 

13 szánig 

sz. aráit telt ig. min" rendetet 8. §-ban. 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a k i 
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881 
évi L X . tc. 170. g-a • rteltnében a bá
natpénznek e bíróságnál előleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismer-' 
vényt átszolgáltatni. 

A kir. jliiróság mint tkvi hatóság. 
Czelldömölk, 1911. március 12. 

BARTMA sk. kir. jairó, _ : 

Hirdetéseket j u tányos 
áron, felvesz a 

K I A D Ó H I V A T A L . 
751/1911. tkv. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A czelldömölki kir. járásbíróság 

mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy néhai özv. Nagy Károlyné szül. 
Zsigmond Apolónia hagyatéka ügyében 
a czelldömölki kir. járásbíróság mint 
hagyatéki-bíróságJ.Ö10. ö. 190/12. sz. 
végzése alapján a czelldömölki kir. já
rásbíróság területén levő a kissomlyói 
35. sz. tjkvi f 6. sor 661. hrszáitiu, 
állítólag. 38 öles, özv. Nagy Károlyné 
örökhagyó nevén álló, az uj hegyben 
levő szóllőre. 50 K, 2. az ugyanazon 
tkvi t 13- s o r 666. hrszámu, állítólag 
650 öles,- nevezett örökhagyó nevén álló. 
az uj hegyben levő présházas szóllőre 
400 K. 3. a kissomlyói 181. sz. tkvi 
f 1, so,r 543. hr zátnu, nevezett örök
hagyó nevén álló, állítólag 504 öles, a 
hegytetői dülóben fekvő szóllőre 300 
koronában megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte és hogy a fen-

5 

03 

• I j 

Singer Ferenc 
m. kir. allamvasati órás- és ékszerész 

P á p a . 
Szállít a lege lőnyösebb feltételek mellett bámula tos olcsó 

áron mindennemű arany-, ezüst- és é k s z e r - ; í ; u t . 

valamint fali- és z s e b ó r á k a t . Minden óra, mely 

nálam vásároltatik, másodpercnyi pontossággal sza

bályozva van. — Óriási készlet ezüst evókészletekben, 

amelyek, szigorúan a napi árfolyam szerint lesznek eladva. 

Árajánlattal és vá lasz tékka l a legn. készséggel szolgálok 

I t é i « . z l o t r i z e t é t » r e i s ! 

ÉPÍTTETŐK -FIGYELMÉBE! 
Mint építési vállalkozó, működésemet Sárvár és 

vidékére kiterjeszteni óhajtván, e céiból SAR\ÁR01T 

(Villanytelep-utcában) egy képesített építőmester, 

közreműködésével 

m ű s z a k i irodát 
nyitottam. 

Vállalkozom az építésnek terén előforduló min

dennemű munkákra szolid kivitelben, jutányos árak 

és kedvező fizetési feltételekkel. 

J Kiváló'tisztelettel ; 

Günsberger J . Jenő 
- építési, vállalkozó. 

la-és ácstelep'.: ReményegerszegeH. 
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Alapítási 
A nemzeti jólét és boldogulás a!apja:_n nemzet vagyonossága. A nemzeti vagyonosodás 

eszköze pedig a kifejlett és belterjes földmivelés, ipar és kereskedelem. Bárki, aki a közgazdaság 
.egyik, vagy másik ágát munkával műveli, vagy-tőkéjével elősegíti: nemzeti célt szolgál. Áldásos 
s így kívánatos, hogy minél több s minél nagyobb pénzintézet szolgálja a közgazdaság igényeit s 
szükségleteit, mert ezen igények és szükségletek annál jobban lesznek kielégítve s közgazdaságunk 
annál inkább képes lesz megizmosodni s hatalmassá lenni. 

.Alapításunknak, célja, hogy az a közgazdaság igényeinek kielégítésére közreműködjék 8 
ebbeli működését ne korlátozza csak Szombathelyre és környékére, hanem kiterjessze azt egész 
Vasvármegye területére; már ezáltal is nagy szolgálatot tesz. mert a vagyonos s fejlett vidék meg
takarított tökéjet a megye szegényebb, de munkás népe számára megszerezheti, őket a saját és 
nemzeti boldogulás részeseivé teheti. 

Ezen általánosan vázolt célok szolgálatában Szombathelyen 

Varmegyei Központi Takarékpénztár Béssvénytársaság 
S Z 0 M B A T H E L Y E N 

határoztuk el, mely alapításban való 

tárgya az összes takarékpénztári 
viszont hitelnyújtás jelzálogra, 

cég alatt részvénytársaság alakjában pénzintézet alapítását 
részvételre és részvényjegyzésre felhívjuk a közönséget. 

A tervezett részvénytársasági alapon álló pénzintézet 
üzletágak folytatása: betéteknek gyűjtése könyvre. . folyószámlára; 
váltóra, folyószámlára, beletekre. 

„Foglalkozik ezen intézet: parcellázások és vállalatok financirozásával; törlesztéses köl
csönök s mindennemű, biztositások közvetítésével, mely utóbbi okból egy elsőrangú biztosító inté
zet képviseletét fogja vállalni. - . . ... 

A vállalat tartama 50 év. Alaptőkéje 500000 K. 
A részvények száma 2500, névértéke darabonkint 200 K és névre szólók. 

A részvényaláirás záritleje 1911. évi április hó 25. 
• A jegyzett névérték tiz százaléka készpénzben a részvény aláírásakor befizetendő, további 

husz százalék a,-, alakuló közgyűlés előtt. A hátralék pedig az igazgatóság felhív sara fizetendő. 
Az alapítók az első három évre az első igazgatóság kinevezési jogát maguknak fenntart

ják; túljegyzés esetén az egyes jegyzések törlését is. ;. 
A részvényjegyzések az alulírott alapítók bármelyikénél teljesíthetők, nemkülönben az 

első fizetések is. . 
Vállalkozásunk célja lévén a magyar közgazdaság szolgálása és előmozdítása, reméljük 

a tisztelt közönség rokonszenvét és jóindulatú támogatását^:.' • —-— 
Kelt Szombathelyen. 1911. évi február hó 4-én - • 

Draskovic!] Pál gróf s. k. 
nagybirtokos' 

- Xéinetujvár. 
Sövegjártó Kristóf s. k. 

birtokos és kereskedő 
Várs'xéntmiktós. 

Dr. Mozsölits István s. k, 
- . . gy véd 

'. Vasvár. 
. "Óeist Jenő s. k. 

kereskedő, a GeistLajos ha cég beltagja 
.v.. v Szombathely. 

' Alberty Vilmos s. k. 
urodalmi tiszttartó • . 

. . . Németujvár 
Spitzer Antal s. k. 

- • birtokos és nagybérlő 
••. : Olad. 

Dr. Stirling Ede s. k. 
. magán zö 

—:—'. ' • —:—.— Srnmhalhelv.. 

Erdödy Sándor gróf s. fc. 
nagybirtokos 

Dr. Horvát Leo 
orvos 

Vép. 

Pdhl Gnsztáv 
téglagyáros 

SzombaUiély. 
s- k. : A 

Szombathely. 
- k. 

V 

Kopfensteiaer Gyula s. k. 
épitóváilalkozó 

Szombathely. 
Dr. Lendvay János a. k. 

Martin Antal 
plébános . 

Rábakeresztur. 
Techet Bódog s. k. 

nn'j malomi ulaj d ónos 
' FeUőbeled. 

Dömötör Lajos s. k. 
főszolgabíró , 

' . * Németujvár. 
Olszowsky Tivadar á. k. 

urodalmi tiszttartó 
NémetuJTar. 

ügyvéd 
Szombathely. 

Köhler Gnsztáv s, k. 
• ' vendéglős 

. • . Szombathely. 
fifarkhot József a. k. 

magántisztviselő 
Szombathely. 

Tesmer Gnsztáv s. k. : 

mérnök ; -
Szombathely. 

Szommer János s. k. 
**' ácsmester 

. Szombathely. 
Chriastely Árpád s. k. 

. tanár ~ - ;• •.• •• 
Szombathely. 
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