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hirdetések és mindennemű penzilletekefc 

Gyermekek a színpadon.*1 

Irta: Illyés Gizella polgári isk. lanár (Beaztercze.) 

Az »Értesítők <-el tanulmányozva, 
csodálkozással látja az ember, hogy 
polgári leányiskoláink javarészénél di
vatba vannak a gyérnek színielőadások, 
melyeken rendesen >a város előkelő, 
díszes közönsége nagy számmal jele
nik meg«. Néhány iskolánál, ha egye
bet nem ülnek meg fényesen, de az 
igazgató nevenapjioak nagyobb őrömére 
színdarabot adnak elő, vagy koncertet 
rendeznek. 

Mint kezdő tanító magam is meg
próbálkoztam, hogy növendékeim szá
mára babérokat' szerezzek a színpad 
deszkám. A magam kárán okulva, a 
második >művészi< előadás után meg
esküdtem, hogy soha egy tanítványom 
a lábát rá nem teszi a színpadra. Isko
lánk nem rendez többé semmiféle lát
ványosságot és másoktól rendezett jóté-
konycélu estélyeken sem - léphetnek föl 
növendékeim. - '„•. 

Miféle célt szolgál az iskola a szí
nielőadások rendezésével V — Élvezetet. 

*) L. .l'olpáriisk. Köilöny. i «iám. 

szórakozást akar nyújtani növendékei
nek ? — Ha az izgalom, a lámpaláz, 
a hiúság ápolása élvezet, akkor bőven 
van részük benne. Vagy jövedelemhez 
akar-e jutni az iskola az ilyen előadá
sok révén ? — De szabad-e egy nevelő
intézetnek a rábízott gyermeki lélek 
rovására, sőt kárára akármilyen ne
mes tél kedvéért ilyen módon pénzt 
szerezni ? . ', 

, - Sokan azl hozzák föl az előadások 
védelmére, hogy ezek az ünnepségek 
kapcsolatot teremlenek az iskola és a 
szülői ház között, hogy ügyes, bátor, 
biztos föllépéshez szoktatják a gyerme
ket. A szülői értekezlettel sokkal jobban 
meg lehet teremteni ezt a kapcsolatot, 
vagy még* inkább azzal a móddal, me
lyet Gál Mózes lanár ajánl a Jövő isko
lájában. Hívjuk meg a szülőket, min
dennap az iskolába, beszélgessünk 
gyermekeikről, az iskolában nem lehet 
senki szivesebben fogadott vendég, mint 
a szülök." rkelnv a bizalmas beszélgeté
sekre eljönnek a legegyszerűbb, a leg
szegényebb szülők is, mig a műkedvelői 
előadásokon csak a gazdagabbak, a 
jómódúak jelennek meg, vagy olyan 

szegények, kik gyerekük iránti esztelen 
vak szeretetből a legnagyobb anyagi 
áldozatra is képesek. A műkedvelői 
előadás alkalmával nem gyermekeik 
érdeke vezeti a szülőket az iskolába, 
esetleg a vendéglő nagytermébe, hanem 
pusztán a szülői hiúság. Ennek ápolását 
az iskola részéről igazán fölöslegesnek 
tartom, valamint azt is, — ami az ilyen 
alkalmakkor elkerülhetetlen, — hogy a 
gyermekekben fölébred a vetélkedés, az 
egymást fölülmúlni akarás, a külsősé
gek szeretete, a szereplési vágy. 

Ami a bátor, biztos föllépést illeti, 
talán mégse az a hivatása az iskolának, 
hogy ügyes színésznőket és táncosnőket 
neveljen. A szavaló órák, esetleg ön-
képző-kör arra valók, hogy a félénkebb, 
ügyetlenebb gyermekeket bátorítsák, 
ügyesitsék. 

Arról nem is beszélek, milyen ki
csinyes önkultusz az igazgató nevenap
jának hangversennyel, műkedvelői elő
adással való megünneplése. Nem hiszem, 
hogy a fönnemlitett érveken kivül egye
bet föl tudnának hozni a gyermekelő
adások mellett. Ellene annál többet. 

Az előkészületek, a szerep tanulása, 

Egyedül. 
I r t a : \irál;' Gizella. 

A perronon álltak. Meg kél perc és indul 
a vonat. A férfi az ass::jny kezet csókolta, 
az asszony nézte bánatosan. Nagy csizmás 

• parasztemberek szálltak be. Egy asszony a 
a vaggon ajtajából beszélgetett egy suhanccal, 
Nyilván a fia volt Uj vonat érkezik skiáltják: 
• beszállni!« A férli és az asszony szorosabban 
simulnak egymáshoz. Majd [elriadnak a kalauz 
sürgetésére: .beszállani, beszállani» ! . A 
férfi felsiet a másodosztályú kocsi lépcsőjén 
és a becsapod,! ajtó 'mögül nézi az asszonyt, 
fix, pedig áll, míg a vonat egy éles füttyel 
elindul. S a vonat lomha teste már messze 
száguld, üvöltve a vastag éjben, mikor végre 
magához tér. Felcsapja prémgajlérját, hosszú 
ruháját idomaihoz csavarja, hogy az ne 
csapkodja az esti légtől és ködtől csajkos 
ulcát és vontatott, bágyadt lépésekkel megy. 

' utasok jöttek, mentek. Egy férfi meg-
tókte karjával, majd előre- sietett és folyton 

visszatekingetve'nézett arcába. Megállt. Vart 
az asszonyra. Valamit mormogott, de nem 
kapott választ és sietve eliramlott. 

Kint néhány utas szállingózott a váró
teremben. Az asszony átsietett lajta és kiérve 

j az utcára, összébb húzta gallérját és botor-
i kálva ment előre. Az elhaló zajt csend váltja 

fel. Csak itt-ott zárodnak be csapódra a kapuk. 
I Egy-egy kocsi ballag hazafelé a bakon bóbis-
i koló kocsissal. 

Az asszony megáll. Valamit kivezs 
! zsebéből. Megcsókolja. Azután zsebkendőjébe 

temeti arcát egy pillanatra . . . és megy 
tovább az éjszakába. Egy téren vezet át az 
utja. A havas.utak. mentén.a padok hidegen 
csillogtak az előbukkanó hold fényében. A 
bokrok fehéren meregették ágaikat. Az asz -
szony elhaladt melletük és gondolataival tépe
lődött. Istenem, sóhajtott, ha itt töltenem az 
éjjelt egy padon, ugy sem vár otthon senki.. . 

Vasjag kőd homályosította el a szem
határt és fátyoléba burkolta a házakat. Az 
asszony a térről kiérve, meglassította léptéit, 

majd megállt egy kapu előtt. Csengetett. 
Nemsokára kinyílt a Kapu s egy álmos asz-
szony .állt ott, kezében lámpással, mely gyéreu 
világította meg a szánalmas bejáratot. Nesz
telenül surrant be és sietett fel a lépcsőn. A 
konyhába lépve megállt. Nem mert benyitni 
a szobába: félt, hogy valami történik. Alit 
nagyranyitott szemekkel, lecsüngő karokkel 
— sokáig. >-•' •', V 

Végül rászánta magát. Felvette a még 
égő lámpát és belépett; Majd türelmetlenül 
vetkőzni kezdett, mindent halomra dobálra. 

Nyúlánk termetű asszony volt, arca 
érdekesen sápadt, szenvedő vonásokkal. Most 
hirtelen mozdulattal hajához kap. Kibontja. 
S áz vastag kigyózással omlik alá termetének. 

Igy szeretett látni, suttogja. A hajamba 
temette arcát, ha esténként együtt voltunk. 
Hajamnak minden szála, mintha róla beszélne. -
Mintha őrjöngő szerelmes szavait kiáltanák 
felém. Az ő hangja, az ó illata kél most 
mindenfelől. Mikor itt ültünk, kéz a kezembon 
8 hajtengerem elbontotta arcát . . . Istenemi ' 
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a kosztom kiválasztása, beszerzése, pro- j velői előadás; sok. sok szegény; gyér-
bálása rengeteg időt emésztenek meg, I mek szivében. — kinek vagyoni körul-
még pedig a tanulásra szánt időből. A I menyei sehogy- sem engedik meg a föl

lépést. — fölébred az irigység, az el-gyerniek figyelmetlen, szórakozott lesz; 
a próbák ideje alatt megszokja köteles
ségeinek föliiletes teljesítését, vagy arra 
az idúre téliesen föl is függeszti azt. ! 

Az elóadás után még jó néhány nap 

fojtott keserűség, a tehetetlen fájdalom. 
Szabad-e ilyen érzelmek fölkelléséhez 
hozzájárulni. 

Nemcsak etikai (erkölcstani), ha-
szlrkséjres, míg lelkébe* a-r^iga!oov Lne jn ,p íü ik^ 
az egyensúly helyre áll. 

Valószínűnek tartom, hogy a leg
több leányiskola — amennyiben hatás
körében lehetséges — küzd a mai 
őrületes IIIJCUS ellen; küzd, mert köte
lessége, bárha tudja is, hogy szava a 
pusztába kiáltó szava, küzd, mert nem 
mondhat-le a reményrój, hogy bár né
hány növendékét meg tudja menteni, 
rá tudja bírni a nemes egyszerűségre, 
az okos számításra, a szigorú önfegyel-
mezettségre. az i'ires, léha külsőségek 
megvetésére. De vizet prédikál és bort 
iszik az az iskola, mely szép szóval az 
egyszerűséget ajánlja növendékeinek és 
elitéli a fényűzés oktalanságát, de maga 
alkalmat ad erre az oktalanságra, maga 
biztatja, sőt rákényszeríti a gyermeket. 

Egyik iskola értesítőjében az inté
zeti szabályok közt van, hogy »tninden 
tanuló köteles az igazgató és tantestület 
által kiadót! iskolai ünnepélyeken való 
közreműködéssel történt megbízásnak 

j ból is károsak ezek az előadások. A 
1 gyermeki lelket, ezl a véghetetlenül 

érzékeny, tinóm pszichét (szellemi lényt) 
; minden ok és cél nélkül hetekig izga

lomban és feszültségben tartják Hány 
meghűlés, betegség, sőt halál szárma
zót! ezekből a fölösleges gyeruiekelő-
adásokból! Szászrégenhen 1908. év 
tavaszán Farkas Albert főispán gyönyörű 
kis leánya esett áldozatul egy ilyen elő
adásnak. • Hófehérké.-t adták; a kis 
leány egyik törpe szerepét játszotta, 
hosszú kenderszakálit tettek az arcához, 
zárt lámpásban égő gyergyát adtak a 
kezébe; ahogy távozni akar a színpad
ról, megbollik, elesik, a lámpás össze
törik, a gyertya lángja bekap a ken
derbe s egy pillanat alatt a gyermek 
lángban állt. Szerencsére a tüzet elol-
totlák, de a szegény gyermek arca ösz-
szeégett, hat hétig kínlódott égési sebei
ben s egész életén át viseli a hajdani 
szép arcán a gyermekelőadás borzalmas 

termi.* Ha a szülő nem helyeslik emlékét. Bizonyára sokan emlékeznek 
nem akarja gyermeke szerepeltetését.' 
az iskola kényszeríti Fölébreszti a gyer
mekben a szereplési vágyat, a fényűzési 
hajlamot, táplálja a hiúságot, mely a 
leánygyermekben a kelleténél is nagyobb 
mértékben van "meg. De nemcsak a sze
replökre van rossz hatással a müked-

még egy székesfővárosi-iskolában évek
kel ezelőtt történt szert-ncsétlenségre. 
Hát a sok csöndes, alattomos tüdővész, 
melyről nem szól a krónika, de amely
nek gyökerét egy-egy gyerinekelőadás-
alkalmával szerzett meghűlésig lehet 
viaszavezetni! Bizony rettenetes nagy 

teMőssé'agrl jár wwfew*****. .««SMM<« 
soknak a rendezése. 

Az előadásra kerülő darabok több
nyire minden művészet és költészetnél
küli ostoba találmányok, már ez okból 
se volna szabad azokat előadni. 

Tizennégy éven aluli gyermekeket 
még színházi előadásra se vinnék, a 
színház nem gyermeknek való mulatság. 
A- felnőtteknek szánt darabokat nem érti 
meg, a gyermekeknek irt fércelménye-
ket nem érdemes meghallgatni. A szín
ház a gyermek nek amúgy is élénk 
fantáziáját túlságosan foglalkoztatja, a 
gyermeket izgatottá, idegessé teszi. Szá
mos-példán tapasztaltam. 

A világért sem mondom, hogy a 
gyermek ne mulasson, ne szórakozzon, 
de gondoskodjuk neki való mulatságról, 
szórakozásról és olyanról, melyben le
hetőleg minden növendék részt vehet. 
A gyermeknek játék, sport, turista- és 
tanulmányi kirándulás való . . . Az 
ilyen szórakozásokat minden káros hatás 
nélkül elvezhetik a gyermekek és a 
mellett jó szolgálatot tesznek a testi 
nevelésnek is. Ha pedig valaki nagyon 
ragaszkodik a műkedvelői előadásokhoz, 
szervezze a volt iskolatársak szövetsé
gét A nagyobb, fejlettebb ifjakat szere
peltesse, nem okoz ezzel olyan nagy 
kárt. mintha 14—15 éven aluli gyer-
mekeket állit szinpadra. 

Hogy sírt ilyenkor Öntudatlan mámorában!. . . , 
Érzem, mintha karjai Ölelnének, vadul, szerel- ' 
meseD . . . utolsó szavait hallom egyre : >N« I 
hagyj elmenni egyedül! Jer velem! . . . jer ! t 

A szub.tban hűvös árnyak gomolyognak. 
A felvetett ágy kihívóan domborodott a lámpa 
féuyénéi, A rózsaszínű paplan hanyagul oda
vetve Csüug le az ágy szélerői s bizarr ellen
tétet képez a hófehér párnákkal. Cigaretta 
Tűst száll a levegőben, kékes fátyolt borítva 
mindenre. Az asszony imbolygó járása kO/ben 
meglöki' az asztalt, melyen ket félig töltött' 
pohár cseugre-bougva ütődik egymáshoz. Dgy 
hallja, hogy cseng-botig minden nagy zsíbon-
gással, melyben néha belevegyül a vonat egy-
egy éles füttye és sivilva tör utat magának 
az éjbe. A padló az asszony lézengésétől 
ropog-pattog. A mindenféle elszórt cigaretta 
hamu len^e ruhájától örült táncban kavarog. 
Most odalép az ágyhoz. A párnán egy fej 
nyoma s egy kis gyűrődés látszik. Leül ágya 
szélére s arcát kezeibe temetve, gondolataival 
követi a vonat futásit. 

— Most megáll. Támolyogva száll ki a 
férfi. A fülke melegétől áthevülve, kábultan 
siet a Irissen esett hópelyheket! . . . De 
egyszerre szétrántja a testét védő meleg 
bundát; kibontja kabátját is és födetlen testet 
odatartja á hűvös éjszakának. Néha süvítő 
szél zavarja a fenséges csendet. A fák meg 
megrezdülnek, leszórva a havat a férfi födet
len fejére. Most leiszisszenve, melléhez kap : 
mintha valami szúrást érezne. Beburkolódzik. 
Késő. A szél pedig-sivít, jajgat rémesen . 

Az asszony -valami hirtelen támadt 
zajtól felriad : 

— Istenenv. kelté pattant a tüköréi 
Meghal valaki . . . Teremtőm, ne hagy el ! . . . 

A cigarettafüst szürke köddel von be 
mindent s az asszony zokogva borul párnáira. . . 

Végtelenül áldásos volna a gyer
mekvilágra nézve egy miniszteri rende
let, mely a csoda- és nem csodagyer-
mekeket egyszer és mindenkorra letiltja 
a színpadról. Amint Hieronymi törvé
nye megvédi a szegény gyermekeket a 
gyári munka pusztításaival szemben, 
ugy kellene megvédeni a jobbmódu szü
lők gyermekeit a »szinnrüvészet« káros 
hatásaitól. 

/ U k o n y o d i k 

Tarolt mezőkön bugdácsol az alkony 

biia uszályától homályos az ég. 

A Uödpárnába süppedő égaljon 

A kék hegyek orma arany-pirban ég. 

Szellő dudorász az aiVó fák ágán, 

Mintha lánykéz pengetne mandolinát. 

Fakult levelek szálliagóznak árVán 

Szunnyadó réteknek holt buckáin át. 

Kip, Uop. a fasor kanyargós, szük utján 

Valakinek fáradt lépése kopog. 

Valaki lelkére álmai multán 

Szomorúan borulnak rá az alkonyok. 

. . . M. Hugó. 
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H I - R E K. 
Dr Ostify Lajos képviselőházi 

szerepe. Vála -z tókerü le tünk nagytehet
ségű ifiu képviselője, napró l -napra tevé
keny szerepet fejt ki p a r l a m e n t ü n k b e n . 
A magyar nemzetnek jogaiért_való küz
de lméből nem csak a maga részé t ve
szi k i , hanem — mél tán , a rá ruházo t t 
megb íza táshoz — helye t lünk is harcol 
és pedig oly hévvel é s ambit ióval , amint 
csak küzdhe t egy dicső múlttal bíró 
magyar család nemes lagja. Választó
polgára ink mindezekből is la that ják, 
hogy nem csa lódtak akkor, mikor ifjú 
képvise lőnk kezébe ad ták a m a n d á t u 
mot, mert az ó agili tása felülmulia 
mindama reményeket , miket választás
kor személyéhez fűztünk. Ez a rövid 
p a r l a m e n t á r i s szereplése m á r is ismert té 
tette ' ievét országszer te , de h isszük, 
hogy kis idő múl tán illustris politikusa
ink és államférfiáink so rában az első 
helyek egyikét szerzi meg m a g á n a k A 
napisajtó bár rövid kivonatát közli kép
viselőházi beszédeinek, de mi , akik is
merjük őt s az ö szónoki képességét , 
fogalmat alkothatunk magunknak nem
csak beszédének terjedelméről, de meg
győző, energikus voltáról is. 

Ki lesz az uj szombathelyi püspök? 
Bizony nem tudjuk. Az emberek csak tapo
gatnak, kombinálnak, következtetnek. Különös, 
hogy Veszprémben és Pápán az a hir ter
jedt el, mély szerint Kranitz Kálmán vesz
prémi kanonok fog szombathelyi püspöknek 
kineveztetni. Van" e; valami alapja' ennek a 
hírnek/ nem kutaihflljuk; de_ mi. szinte kétel
kedünk, mert a nevezeti kanonok ur már 
hetven éves, mig például dr. Glattfelder Csa
nádi püspök most 37 éves. 

Halálozás. Dr. Károlyi Antal királyi 
tanácsos, nyugalmazott alispán, Budapesten 
március hó. 2tí áti meghalt, tetemeit 29-én 
d. u. 3 órakor a szombathelyi temetőben 
adta.: át az. anyatöldm-k. Károlyi Antal egyike 
volt a legjobb szívű embereknek; mint var
megyei tisztviselő pedig igazán lelkiismerete
sen, pontosan és példaszerűen működött 
Varmegyénknek ügyészé, majd jeles tollú fő
jegyzője volt; 189t-.ben. miután Reiszlg Kde 
akkori alispán Beké.- varmegyébe főispánnak 
és kprmánybizto.-nak kineveztetett, alispánnak 
választatott meg. Éppen tiz évig ült az al
ispáni szikben. 1901-ben nyugdíjaztatott; 
ugyanez évben megválasztották a muraszom
bati'kerület nrszággyOlési képviselőjévé, de' 
már ekkor betegeskedett, azért többe nem is 
vállalt mandátumot, hanem hátravolt éveit 
iniai birtokán töltötte, a teli időszakban pe
dig Budapesten gyermekei körében lakott. — 
Kárpljj nagy híve volt a magyarosításnak: ő 
v o l t a szombathely—rumi vasút létesítőié; 
Szombathelyen a báró Mikos-féle házat.ö 
vétette meg .a vármegyevei, sőt a vármegyei 
árvaház létesítése is nagy részben neki kö
szönhető. . Lelkes fia volt vármegyénknek, 
azért most, mikor életének 69-ik évében el
költözik az élők sorából, mondjunk áldást 
rája! — Herbst Géza alispán a következő 
jelentést adta. k ú Mély megilletődéssel jelene
tem, hogy törvényhatóságunknak egy ember
öltői)- keresztül kiváló munkása és nagyérdemű 
volt első tisztviselője dr. Károlyi Antal kir. 
tanácsos, nyug. a l i spán ,vo l t országgyűlési 
képviselő áldásos életet Budapesten, folyó évi 
március hó 26-án bevégezte. A boldogult 
tetemei lolyó évi március hő 29-én délután 
3 órakor fognak a szombathelyi sirkert ha

lottasházából örök - nyugalomra helyeztetni. 
Felkérem a törvényhatosági bizottság és vár
megyei tisztikar t. tagjait, hogy a végtisztes
ségtételen való testületi részvétel céljából 
ezen napon délután fél 3 órakor a vármegyei 
székház kistermében összegyűlni sziveskedjer 
nek. Szombathely, 1911. március 27. Herbst 
Géza sk., Vasvármegye alispánja. — Az el
hunytban Berzsenyi Dezső helybeli ügyvéd 
sógorát gyászolja. 

Közgyűlés. A helybeli ipartestület ma 
délután 1 órakor tarljaTrendes évTközgyülé-^ 
sét a városháza tanácstermében. 

Zárlatok feloldása. A szaj- és köröm
fájás járványának megszűnése következtében 
ujabban az alábbi községek oldattak fel a 
zár alól: Felsöraesteri, Kisköcsk, Karakó, 
Nagyköcsk, Egyházashetye és Kemenesszenl-
péter. 

Talált vaj. Némeakocs község mellett 
elvezető vasúti töltés mentén márc. hó 20-án 
egy 3ü kg. vajat tartalmazó láda találtatott 
A vaj minden valószínűség szerint a vonalból 
dobatott vágy esett ki. Az ismeretlen meg
találó a' Iádat feltörte és, annak tartalmából 
5 kg.-nyit eheti, azután pedig a mintegy 150 
lépésnyi távolban levő Marcal folyóba dobta, 
melynek hullámai messze elsodortak. A ládát 
csak a mersei malomnál fogták k i . Ugy a 
vaj eredete, mint a megdézsmáló teltes kézre-
keritése érdekében a nyomozás folyik. 

Csaló ügynök. A beledi csendőrség el
fogott és letartóztatott egy Fekete Márton 
nevű ügynököt, aki vég-vásznak és rnha-
nemüeknek részletfizetésre való eladásával 
csalta a hiszékeny asszonyokat. Az ügynök 
hamisított megrendelő iveket állított ki és 
Íratott alá, előlegeket is szedett fel, de hogy 
a ruhanemüeket szállítsa, eszeágában sem 
volt. A turpisságról értesült a csendőrség s 
az illető ügynököt sikerült is kézrekerítenie.. 

Elgázolt gyermek. Mult hó 24-én dél
után a Sági utcában Sárközy József, Klein 
Vilmos kocsisa elgázolt egy 3 éves kis le
ánykát. A . gyermek sérülései súlyosak, de 
nem életveszélyesek. A gondatlan kocsis ellen 
az eljárást megindították. 

Kutak megméretése. Némely fertőző 
betegségek (kolera, hasiliagymáz stb:) hirtelen 
és tömeges jelentkezése főképpen az ivóviz 
fertőzöttségenek tulajdonítható, Ezért azon 
kutak, melyek ez évben még megmerve nem 
lettek, 8 napon belül még'meréndök és a 
vödrök keresztvassal ellátandok, a kutak kör
nyéke pedig kavicbcsal bőven feltöltendő. 
Akik ezt elmulasztják, szigorúan büntettetnek. 

A Delta diadala. Nem a Duna, nem a 
Nilus deltájáról van szó, egy magyar iparter
mékről, .mely >Delta< néven kerül forgalomba 
és most, ébredező tavasszal aktuális. A ,Delta" 
kerilkezésre alkalmas elsőrendű sodrouyfonat. 
Ezt a »Della« fonatot egy kiváló, régen 
elismert hazai cég, Kollerich Hál és fiai 
gyártják s szállítják. A >Delta> egyetlen 
szegéllyel ellátott bekerítéshez alkalmas anyag, 
mely kifeszités után teljesen sima, erős, alakját 
nem változtatja. Azért a legkeresetebb sod-
ronyfonat. Különösen alkalmas szőlő, gyümölcs 
és konyhakertek, gazdasági udvarok bekeríté
sére, legbiztosabb védelem vadkárok ellen. 
K i t minőségben és 6—6 féle huzalvastagság
ban kapható különféle szélességekben. Kime
rítő ismertetéssel és mintákkal, árjegyzékkel 
készségeseo szolgál: Kollerich Pal is fiai 
első magyar sodronyszövet, fnnat és szitaárn-
gyára, Budapesten,IV.Ferenc-József rakpart 21. 

Sorolás. A katonasorozó bizottság f. hó 
7-én megérkezik varosunkba s reggel 8 óra
kor már mérce alá állítja az első czelldö-
mölki legényt. A sorozások a Korona szálló
ban ejtetnek meg a következő programm 
szerint: 7 én Czelldőtn'ölk nagyközség, tCell
dömölk -v idéke . Jánosháza-vidéke, Egyházas-
keszö é s Pápóc körjegyzőségek; 8-án János
háza, Ostffyasszonyfa, Simonyi és Kisköcsk 
körjegyzőségek; 10-éu Magyargencs, Vönöck, 
Kemenesmagasi, Boba és Alsóság körjegyző
ségek. — 

Ajánlatok a munkásházak építésére. 
A vármegyeszerte építendő munkástlázak ügye 
lassanként a megvalósulás stádiumába j u t . A 
kiirt pályázatra összesen 35 ajánlat érkezett 
be. A versenytárgyalás csütörtökön tartatott 
meg Szombathelyen a vármegyeházán Herbst 
Géza alispán elnöklete alatt. Mielőtt azonban 
ez ügyben határozat hozatnék, az ajánlatok 
átvizsgálás é s vélemónyezés végett az állam
épitészeti hivatalhoz tétetnek át. Járásunkból 
az alábbi vállalkozók tettek ajánlatot: Se
rényi Bela Keszthely es Weiss Kálmán Cell
dömölk, föld, kőmives és elhelyező munka 
190853 K, ácsmunka 97895 K, asztalos, la
katos, mázoló, üveges és kut munka 30350 
K. Alsóság 39 darab házra, ebből 4 százalék 
engedmény. — , Honig Sámuel Celldömölk: 
föld, kőműves és elhelyező munka 170549 K, 
ács munka C99'57 K, asztalos, lakatos, má
zoló é s üveges munka 234 K. Alsóság, Simo
nyi, Kemenesszentmárton, Vönöck háza i r a .— 
Schlesinger Rudolf Jánosháza: föld, kőműves 
és elhelyező munka 1748 81 K, ács munka 
85327 K,.asztalos, lakatos, mázoló üvegesés 
kut munka 19720 K. Duka, Kissomlyó és 
Boba házaira. — Schwarcz Mór Nagysimotiyi: 
ács munka 957'54 K, asztalo , lakatos, má
zoló és üveges muuka 307-— K. Nagy simonyi 
házakra. — Magyar asbest r. társ. Jánosháza: 
ács mnnka 1070 K fedéssel együtt 92 házra, 
asbest pala fedéssel. 

Lopás. Lichtenstetter Albert hegyfalui 
szatócs március 13-án azon szomorú tapasz
talatra ébredt, hogy üzletében felhalmozott 
ruhakelmékből mintegy 80 korona értékű 
hiányzik. Azonnal jelentést tett a csendőrség
nél, aki a tolvajokat Dömötör András, Ko
lompár Gyula es Horváth Zsófi alsósági ille
tőségű kóbor cigányok személyében kinyo
mozta és á t a d t a a járásbíróságnak. 

Árvák bevándorlása Amerikába. Sa
játságos rétegét -az Amerikába vándorlóknak 
az európai szegény é s elárvult gyermekek 
alkotják. Emberbaráti é s vallási euyesüleíek 
európai árvaházakból és ipari helyekről kü l 
dik őket Kanadába, hol ültetvényes családok
nak lesznek átutalva. A legutóbbi ö t eszten
dőben Közel 00.000 ilyen fiatal . európai k i -
vándorlót" "vítte.k Kanadába. Ott ludnak nekik 
munkát, dolgot adni, itthon nemi 

A madárvédelem érdekében örvendetes 
jelenség, hogy" az országban az utóbbi évek
ben a helyzet nagyi.n javult. Különösen az 
iskola üdvös befolyása állapítható még, ameny-
nyiben a tanítók a természetrajzi é s a fais
kolai oktatást a hasznos madarak védelme 
szempontjából is fölhasználják; azonban az 
iskolát kerülő, vagy az iskoláztatás jótétemé
nyétől különböző okból megfosztott suhancok 
még mindig kegyetlen pusztítást visznek vég
hez a madárvilágban s ezzel a mezőgazdasá
gon kívül a gyümölcsösben és az utmenti 
fákban is nagy kárt okoznak. Ennek meg
szüntetése céljából a földirivelésügyi minisz
ter a törvényhatóságokhoz rendeletet intézett, 
hogy a községekben a mező és hegyőröknek 
szigora kötelességévé tegyék a madarak pusz
tításának följelentését s azokat, akik a hasz
nos madarakat pusztítják, fészkeiket, tojásaí-

i k-at, fiaikat elszedik, szigorúan megbüntessék. 

I varosunkban is többfelé figyelmeztető táblák 
( vannak, hogy ne kínozzuk az altatókat, véd

jük a madarakat 



Vérbajos diékok. A szabadkai orvosok 
közül többen- panaszolták, hogy az ottani fő
gimnázium tanulói között igeu sok a vérbajos 
beteg. Az orvosok jelentésére megindult vizs
gálat kideritette, hogy huszonkét tanuló állan
dóan látogatta az ifjúságnak egyáltalában 
nem való helyeket. A huszonkét tanuló kö
zöl hetet, akiknek egyéb fegyelmi büntetésük 
is volt, a kultuszminiszter rendeletével kizár
tak, az intézetből. _j 

A kivándorlás csökkenése. Mint 
Zágrábból jelentik nekünk, a kivándorlás 
Horvátországból a folyó év első I) hónapjában,, 
a mult év hasonló időszakához képest, erősen 
megcsappant, körülbelül ugyanabban az arány
ban mint Ausztriából es Magyarországból 
alig harmadrész annyian vándoroltak ki az 
idei első negyedévben, mint tavaly az első 3 
hónapban. 

Alig hihető. A »Nemzeti iskola* ciraü 
szaklap hozza azt a hírt, hogy Benkö Viktor 
kőrösbanyai református lelkészt dorgálásra 

. Ítélték, mert a Budapesti Hírlapban közölt 
cikkében - csodatevő erőt tulajdonított az 
ördögnek. 

Érdekes nagy számok. A m. kir. 
dohányjövedeki igazgatóság összeállította az { 
1910. évben ellüstö t dohánynemüek slatisz- ; 
tikájál. melynek érdekesebb lételei a követ- ! 
kezök: összesen 583 millió 049 ezer 180 da- I 
rab szivart, íí billió 247 milho 004 ezer 114 
darab cigarettát. 591 millió 19 ezer 184 cso- I 
mag dohányt es 29 ezer Sl kg. burnótot ad- j 
tak el. Az összes eladott dohánynemüek az I 
elmúlt évben 144 millió 740 ezer 1.17 koro- ' 
nat jövedelmezlek, közel 10 millióval többet, 
mint az előző évben, g 

A aegédjegyzók országos egyletének \ 
nagy küldöttségét a mult héten fogadta Hé I 
derváry Károly miniszterelnök és balttgy- i 
miniszter az országgyűlés palotájában, aki a 
küldöttségnek megnyugtató válasz) adott. A | 
küldöttségben több vasvármegyei segédjegyző • 
is resztvett. 

Országos gaidakongresizns lesz Buda- • 
pesten .május hó 0.. 7. és 8. napjain, melyen . 
a vidéki gazdasági egyesületek, valamint maga 
a főváros i * tömegesen képviselt! tik maglikat. 1 

Díszeit ökök: gr. Serényi Béla minister. Da- ! 
rányi Ignác, gr. DessewITy Aurél. 

' Villamosság-okozta betegség. Már i 
sokszor feltűnt, hogy a villamos központi ] 
telepek szolgálati személyzete gyakran súlyos j 
gyomorba !»n betegszik meg. Ez nem a villamos 
sugarak hutásának tekinthető, hanem valo.-zi- I 
nOleg ózonnjérgezéseknek talajdonitható. .A j 
villamos gépek közeieben különös* n tiagyfe- ( 
szültsegü telepeken, mindig nagy mennyiségű 
ózol] képződik, amely "a levegő nitrogénjével 
egyesül és H nitri gén-savat alkotja, amelynek 
a villamos telepekén gyakran észlelt savas íz 
is tulajdonítható. Kn.nek . i bajnak liathalói 
ellenszere a szellőztetés es a nagyfeazflllsegfl 
készülékek elkülönítésé a gépháztól 

Ipari munka iszony es munkakönyv. 
A hatásköri bíróság 106/910 sz. határozatában 
kimondotta, hogy bár az ipartörvény szerint 
az iparossegédeknek mnnkakönyvvei kell bír
nia, az a körülmény, hogy a segédeknek 
esetleg munkakönyvük nincsen, a szolgálali 
viszony termeszeién nem \alloztat. miért is 
az ilyen viszonyból eredő panaszok elbírálá
sánál az Ipartörvény rendelkezései alkalma
zandók akkor is, lia a segédnek muukaköuyve 
nincs. De nem változtat a munkakönyv hiánya 
az elsőfokú iparhatóság hatáskörén .sem,azaz 
a munkakönyvvel nem bíró ipari alkalmazott 
is az I . fóku iparhatóság elölt érvényesítheti 
a szolgálati viszonyból eredő követelését. 

166/1911. vhtó sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. tc. 102. §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a czelldö- I 

mölki kir. járásbíróság 1911. évi V. 
92. számú végzése következtében dr. 
Móritz Dénes ügyvéd által képviselt 
özvegy Móritz Mihályné bobai lakos 
felperes javára Boba községben 103 K 
63 f. s jár. erééig 1911 évi március 
hó 7-én foganatosított kielégítési végre
hajtás utján le- és felülfoglalt es 602 
koi. 72 fill.-re becsült következő ingó-
jágok, u. m. : Különféle szeszes italok, 
üres. hordók, répa es seckavágó gépek 
és egy lószekér nyilvános árverésen 
eladatnak. _ 

Mely árverésnek a. czelldömölki kir. 
járásbíróság 1911-ik évi V. 92/2. sz. 
végzése folytán 103 K 63 fill tőkekövetelés, 
ennek bíróilag megállapított 5°/o kamatai, 
és eddig összesen 66 K 69 fillérben 
bíróilag már megállapított költségek ere

jéig Boba községbén alperes .lakásán 
leendő megtartására 1911. évi április 
hú 10ik napjának délelutáni 3 árúja 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyíéssel 
hivatnak meg. hogy az érintett ingósá-

j gok az. 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. 
i íj-ai értelmében készpénzfizetés mellett, 
,a legtöbbet ígérőnek, - szükség asetérr-
hecsáron alul is el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le- és felülfoglal-
latlák Ó M azokra kielégítési jogot nyer
lek volna, ezen árverés az 1881. évi 
LX. t.-c. 120. §. érteimébén ezek ja
vára is elrendeltetik. 

Czelldömölk, 1911. március 26. 
ZÁB0RSZKY SÁNDOR 

kir. bír. végrehajtó. 

N A í Y P Á L 
c z e l l d ö m ö l k i f é r l ' i x l i v a ( t e r m e 

Fúllosy-ter, az apátsági székházban. 

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

uri, papi, sport és egyenruhák 
jutányos árakon. 

A divatterem mellett a t. közönség kényelmére 

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

nagy választékban beszerezhetők. 

Kondor József 3s bchütz Gyula 

sírkor ktára 
Czelldömölk, a Kossuth Lajos-utcában 

Ugy egyszeri, vala

mint modern, művészi 

kivitelű síremlékek

ben nagy választék 
7-\\S \^{fi 
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A p o szöllője! 
.Mindenki beismerte 

mar, hogy a Deleware 
szóló csakugyan f.iiöl-
niiiiliit.illan, bortermő, 
erős edes bori ad, nem 
rothad, k irán .-rő. >eni 
oltani, sem perinél -.ni 
nem .-.zltkséges. A leírá
sát annak, Inyynn kell 
a gyötowMtetést,előse

gíteni, mindéi, vevőnek a szállítmánnyal 1 
ineiikiildöm, ezeii eljárás mellett mind meg
fakad. Sima vessző százanként fi korona 
ezer darab 50 koionáér I . osztály I I . öszl 
30 K kiváló tiszti fajban 10, ' , ' előléjrgel ! 
ihe^rendelbetö. Késztet me^ 2fi ezer. 

Jedllcska István iiölötele^-tnli |dono» Z«nta. j 

KEMENESALJA l i . szám 

Eladó ház. 1 

Slnger T e r e l j 
m. kir. ánanivasTiti órás- és ékszerész 

P a p a . — 
Szállk ii legelőnyösebb íeltéioiek mellett bámulatos olcsó 

áron -mindennemű arany- ezüst- 68 - é k w a ^ r w i í i - n i , 

álaaiiiít lali es z s e b ó r á k a t . Minden óra, mely 

nilam vásároltatik, másodpercnyi pontossággal sza-

bá'.yC2Va van. — Óriási készlet e/üst evókész.leukben, 

amelyek szigorúan a napi árfolyam szerint lesznek eladva. 

Árajánlattal és választékkal a legn. készséggel szolgálok 

I C é s z l e t f i z e t é s r e i s i 

Czeliiloinölkön (Cj 'telep) -a s§ 
Deák-utcJitem levő" hazáinál. ~m. 
mely áll: három utcai egy < | | 
udvari szóba, két éléskamra, § | 
egy pince betonozva, egy tá- p | 
gas mosókonyha,, két sertésül, egj 
majorság udvarral, az udvaron p§ 
és kertben |oi termo gyümölcs- Sa 
fákkal azonnal eladom, eset- | | 
leg bérbeadóm. gjo 

"Csuha Lajos. 

„A köztudatba ment át", hogy a 
K Á L L A 1 L A J O S motorgyára 

Budapest, VI. Gyár-utca 28. 
szállítja teljes jótállás mellett a lehire-
= sebb motorcséplö készleteket. 

S a i a t é rdekében Kérjen raindan g a z d a d i s z föár lapot , m e l y e i i n g y e n , bérmentve küld a gyár . 
r.-„t.. «1^XI„__|J1JJ I Kállai Lajos hírneves motorgyára nem t i - ' F S n t O S f igyelmeztetés ' - „ „ t . n d ö össze más Kal l . ! nova céggel. 

„M-i-I-t?" Papa megengedte!" Hisz valódi 
JAKOBI-féie AnHnÍcotln-<"ÍEar«-ttah'.'Vfly*k fa

dobozukban! 

Vigyázzon! Csakis _a >JACOBI« jelzéssel valódi! 
Minden fadoboz érdekes Röntgen-képet tartalmaz. 

1 3 a n n n 
H 

a 
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Magastörzsü gyümölcs, akác 
és rózsafa eladás. 

Alma 4S0. körié 80. cserestne 
60, rózsa kiváló fajokban 

-,80 fillér darabo:ikent. 
Akác sorfa ezre .200 korona. 
Gróf Esterházy tiszttartósága 

Kemenesmagasi. 

B 

B 
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F I X F I Z E T É S 
és niagas julalék mellett aJkatraazunk 
vidéki ügynökökéi sorsjegyek részjssl-
fizetésre való eladásához. Havonként 
elérhető jövedelem 300—600 korona.' 

Hecht Bankház Részvénytársaság 
Budapest, VI . , PsrE^cíct-terc 6. 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE! 
Mint építési vállalkozó, működésemet S<irvár és 

vidékére kiterjeszteni óhajtván, e céiból SABVÁROIT 

(Villanytelep-utcában) egy képesített építőmester 

közreműködésével 

m ű s z a k i irodát 
nyitottam. 

Vállalkozom az építésnek ter-éti előforduló min

dennemű munkákra szolid kivitelben, jutányos árak 

és kedvező fizetési feltételekkel- ~ 

Kiváló tisztelettel: 

Günsberger J . Jenő 
„-'V- építési vállalkozó. 

Fa-és ácstelep: Kemény egerstégen. 
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1 i . szám. _ 

A nemzeti jólét és boldogulás alapja: a I K I U Z C Í vagyonossága. A nemzeti :vagyonosodás 
e*xkiize pétiig a kifejlett.és belterjes földmivelés. ipar és kereskedelem. Bárki, aki a közgazdaság 
egyik; Vagy mr.sik agái munkává! imlveli. vagy tőíéjéyei elősegít:: nemzeti célt szolgál. Al.lásos 
s így kívánatos, hogy minié), több s minél nagyobb pénzintézet szolgálja a közgazdaság igényeit s 
szükségleteit.* mert ezen igények és szükségletek nnn.il jobban lesznek kielégítve s közgazdaságunk 
Mim.il inkebb képi--, lesz megizmosodni s.-hatalmassá lenni. 

Alapításunknak célja, hogy az a közgazdaság igéitvéínék kielégitéfére' közreműködjék s 
ebbeli működését ne-korlátozza csak Szombathelyre és környékére, hanem kiterjessze azt -gesz 
Vásvjinjiégvé területére; mar ezáltal i - nagy szolgálatot tesz. mert a vagyonos s fejlett vidék meg
takarított Kiáéj-l a megye .szegényei)!), de munkás népe'.számára megszerezheti, őket a • saját és 
nemzeti boldogulás részeseivé teheti. 

Ezen általánosan vázolt célok szolgálatában Szombathelyen 

Vármegyei KoapoRti Takarékpénztár Réssvénytársaság 
S Z O M B A T H E L Y E N 

cég alatt részvénytársaság alakjában pénzintézet alapítását határoztuk e!. mely alapításban való 
részvételre és részvényjegyzésre'felhívjuk a közönséget. 

A tervezett részvénytársasági alapon álló pénzintézet tárgya az összes takarékpénztári 
üzletágak folytatása: betéteknek gyűjtése könyvre, folyószámlára: viszont hitelnyújtás jelzálogra, 
váltóra, folyószámlára, betétekre. 

Foglalkozik ezen intézet: parcellázások és vállalatok linancirozásával; törlesztései köl
csönök s mindennemű biztosítások közvetítésével' mely utóbbi okból egy elsőrangú biztosító inté
zet képviseletet fogja vállalni. 

A vállalat tartama 50 év. Alaptőkéje 500000 K. 
A részvények száma 2500, névértéke dar-iboakiat 200 K és óévre szólók. 

A részvényaláirás zárideje 1911. évi április hó 25. 
A jegyzett névérték tiz százaléka készpénzbe:] a részvény aláírásakor befizetendő, további 

husz százalék a,: alakuló közgyűlés előtt. A hátralék pétiig az. igazgatóság felhív sára Ijzetendő. 
Az. alapítók az. első három évre az. első igazgatóság kinevez-si jógái maguknak fenntart

ják: túljegyzés •««, 'lén aj!, egye* jegyzések törlését is. 
•• részvényjegyzések az alulírott alapítók bármelyikbe] 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. 

EraBkovich Pál gróf s. k. 
nagybirtokos 

Né nietujvir. 
Sövegiártó Kristóf s. k. 

birtokol és kereskedő 
Vársz.-nini ik lós. 

Dr. Uozsolits István s, k. 
ugyvéd 

..Vasvár., 
Oeist Jenő s. k. 

kereskedő, a Gei>t Lajos fia cég beltagja 
Szombathely. 

Alberty Vilmos s. k. 
tirodalmi tiszttartó 

Németujvir. 
Spitzer Antal s. k. 

birtokos és nagybérlő 
Olad. 

Dr. Stirling Ede s. k. 
magánzó -

• Szombathely. 

Erdódy Sándor gróí 
n:>gy birtokos 

V.,.. 
Dr. Horvát Leo s. k. 

orvos 
Szombathely. 

Pobl Gusztáv s. k 
téglagyárig 

Szombathely. ' 
Marul. Antal <. k. 

plébános 
- . - ..,;•«. Rábakeresztur. 

Techet Étfüog s. k. 
in m.-iionittilaj.!'.nt;s 

Felsőbeled. 
Dömötör Latos $ k. 

főszolgabíró ~ 1 ^ 
n. Németujvár. 
Olszowsky Tivadar s. k. 

urodalmi tiszttartó' ' 
Németujvár. 

Kopfen&teiner Gynla s. k. 
épitóváilalkozó 

Szombathely. 
Dr. Lendvay János s. k. 

ügyvéd 
. - Szombathely. 

Kőhler Gusztáv s. \ . 
~ v e n d é g l ő s 

Szombathely. 
Markhot József s. k. 

magántisztviselő ' 
. *• v - -sSzimbathely. 

Tesmer Gusztáv s. k. 
mérnök-,. 

Szombathely. 
Szommer János & k. 

ácsmester 
Szombathely. 

Chriastely Árpád s. k. 
tanár 

.—— Í J Szombathely. 

N'ynmatoU Dinkgreve Nándor villanyüzemü Itrmyvnyomdájában, Celldömölkön. 
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