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Nemzeti vagyonunk
pusztulása.
Irta: Iíaralós István.

Kérlelhetetlen
következetességgel
pusztítja a tüz évről-évre a nemzeti
vagyont.
Ridegen tárja föl a statisztika évrőlévre egyformán a 40—50 millió tűzkárt,
s amikor olvassa ezt a világ, ép ugy
napirendre tér fölötte, mint ahogy egy
szerűen tudomásul veszi a mult év
anyakönyvvezési adatait. Elhalt például
3—400 ezer ember. Nyugodjanak, bé
kében! Elégett 40—50 millió értékű
vagyon. Vigye a manó!
Mert meghalni muszáj. Hisz eddig
is meghalt évenkint annyi ember. Tehát
rendben van, csak haljanak. És tűzkár
is volt. eddig évenkint 4 0 - 5 0 millió,
tehát csak hadd pusztítson a tüz tovább
is e« aranyban. Rendben van ez is.
, Lám, mit-tesz a megszokás! Sem
kormány, sem országgyűlés nem döb
ben meg a statisztikai kimutatásokon.
De meg a törvényhatóságok is közöm
bösen tekintik a tűzkárokat.
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Szerkesztőség é s kiadóhivatal:
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölköm
ide iotézendők a szellemi részt illető közleménye
hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

Hisz nem több, csak a megszokott
40—50 millió.
*
Pedig mily roppant nagy értékez!
Már többször kimutattuk az uszó
60 milliónyi árának rengeteg nagyságát.
Az évi tűzkár is majdnem oly nagy
összeg. De amint a 60 milliónak nagy-_
ságán kevés ember töri a fejét, ugy pl.
az 1909. évi (most kimutatott) 46 millió
900 ezer korona tűzkár mennyiségéről
is kevés embernek van fogalma.
Könnyebben mérlegelnénk e nagy
összeget, ha nem pénzben, hanem más
értékben fejeznők ki azt. Például azt
mondanánk: elégett huszonhárom ezer
waggon buza. Mily iszonyúnak látszanék
ez! Huszonhárom ezer waggon búzával
lett szegényebb az ország 1909-ben.
Ezer teljes tehervonaltal kellene behozni
a külföldről ennyi búzát, hogy a kár
pótolva legyen.
Nagy, igen nagy ez a kár és nem
is egyszer esik ez a nagy pusztulás,
hanem évről-évre!
Mennyi rengeteg vagyon vesz el
csak egy évtized alatt.
•
És mégsem, szervezik országos tör
vénnyel a tűzrendészetet.

írás Mihályné is szívszorongva várja az
urát. hogy elvihesse a kis Józsit, a kis gye
reket a doktor úrhoz.
Hull a hó! Hideg van! Az egész ntca —
Sokfzor kinéz a fehér "útra! Nem u jön
egy sártenger. Egy élő lelket sem lehel látni, Mihály, hátha j ö n ? Izgatott. Egyik percben
mindenki behúzódik a j ó , meleg szobába, a öltben van a szobában, nézi, hogy mit csinál
kandalló köré. Jobb olt a gyerekek élénk a Józsi. Nini! hogy-tiheg
kis melle, bizocsevegését hallgatni! — Mindenhol boldogság, . nyara igen fáj neki. Rá néz, fájó szive össze
megelégedés, csak írás Mihályéknál nem. Ott szorul, sürni kezd, de elfojtja a könyeit, ne
nagy a nyomorúság. Beteg a kis Józsi gyerek, hogy észrevegye. Most vizet hoz be. Kínálja
nem bíznak benne, m á r a szomszédasszony Jóskát, de hasztalan! Csak hallgat! Forgolódik
is lemondott róla, orvos kéne. de Uramisten, kis ágyában, csak egyre alszik. Ismét kifut
ha-nincsen! — Messze kellene menni. Magyar az utcára, nem-e jön Mihály ? Még most sem
falvára, az pedig majdnem egy napi járóföld, jő, pedig m á r esteledik. Nincs-e valami baja,
meg aztán pénz is kellene hozzá! Az orvos hátha rádölt a fa. Újra befut. Mit csinál a
ur igen szigorú ember, egy forintot kér min kis fia, nem ébredt-e.fel?
denkitől, akárki fia legyen is. Kevesebbet nem
É közben este lesz! A hó lassabban
tógád el! — Az apa. Irá3 Mihály már har ' száll, de a hideg erősödik. Egy varjú sereg ép
madnapja nincs otthon, fát vág az erdőn. A most repült á t krákogva az udvar fölött. —
bérlő ur, * tekintetes ur, az erdőt irtatja, ott Nyikorog a kútágas is a fagytól. Már a kilen
kapott munkát, 65 krajcárt keres naponta, cet is elkiáltotta a bakter, mikor meg jött
alig várja, hogy három nap elteljen ég meg Mihály. Bemegy, ébren találja a feleségét Ott
kéresse a doktor pénzét, meg egy kis költ ült a bölcsőnél a Józsi gyerek mellett, ő is
ségre valót is. ~
odamegy és kezét kis fia homlokához érinti.

írás Mihályné.
Irta: Be—Jó.

1909-beu 6215 községet ért lüzveszedelem hazánkban. Tehát csak a
községek fele menekült tűzkártól.
A" tüzesetek száma 23149 volt
Havonkint tehát mintegy 2000 tűz. Sőt
a betakarulás utáni augusztus—novem
ber hónapokban még ennél-is nagyobb
számbari vollak tüzesetek,
A tüzrendészeti törvény hiányára,
tehát a tűzrendészet terén való tétlen
ségre, nemtörődömségre mutat már az
a szembeszökő statisztikai adat is, hogy
az összes tüzeseteknek csak mintegy
harmadánál (36-4°/ ) sikerült kétségte
lenül megállapítani a %üz okát.
0

Nagyon jellemző a hivatalos jelen
tések kétharmadánál ez a kifejezés: a
tüz oka ismeretlen; vagy ez: állítólag
a tüzet gondatlanság okozta, vagy gyúj
togatás stb.
Mit mutat mindez ? Azt, hogy nin
csenek rendszeres utóvizsgálatok s ami
a fő : nincs szakértelem a vizsgálatok
nál. S ha nincs szakszerű utóvizsgálat,
akkor szakszerű előintézkedés sincs,
szakszerű védekezési szervezet sincs.
Ezért pusztul a sok nemzeti vagyon.

Sóhajt, feleségére néz és szomorúan leül az
asztalhoz. Előszedegeti pénzét a lájbija zse
béből, lerakja, megolvassa, átadja az anyjuk
nak es kis-fiára tekint. \
Mindketten tudják, hogy mi a teendő a
pénzzel. Mihály csakhamar elalszik, kifárasz
totta az erős munka, de az anya virraszt.
Oda teszi a kis tükröt is a lámpa elé, ne
hogy Józsi szemébe süssön. E közben a kis
beteg fölébred, fölemelkedők, lázas, zavaros
szemmel körülnéz; majd ellordul. A kis, ar
cocskája tüzesebben ég. Az anya szólítja: kis
fiám, Józsim, itt van cukor, szilva is van,
hiszen szereted. De mindhiába, a kis gyerek
alszik újra, elnyomta k láz. •
Nehezen tellik az idő! Minden perc egy
esztendőnek tűnik fel. Ot az óra, annak a
hangja is olyan vontatott, olyan tompa. A
szegény írás Mihályné csak virraszt, alig
várja, hogy reggel legyen.
Hajnalodik, már kissé világosul. Irásné
föl veszi kis fiát bekötözi, nehogy megfázzon
az.uton, tejet is vesz magához, elbúcsúzik j ó
férje urától é s útnak indol, a hideg, a hossza

A hiégbtzöhyösi
nyát véve alapul. 32 százaléka a tüzek
nek esett gondatlansághói, hanyagságból.
Jo tüzrendészeti torvény mily sokat
tudott volna ebből elliáritani ! Lám ré
gebben a gyermekek által okozott tűzkár
volt a. legtöbb, ez most már esafc 13°/ .
Ezt a javulást az iskolák és óvodák
szaporodása eredményezte. íme lehat a
bízonyságr hogy a tüzeselek számát
apasztja a jó törvény. Mily nagyot
apadna a fönnebb kimutatott 32°/ is,
ha a tűzrendészet országos törvénnyel
szabályoztatnék.
A gyújtogatások iszonyú nagy szá
mát (23°/ ) is apasztaná egy tüzrendé
szeti (örvénynek különösen a szakértő
tüzvizsgálók alkalmazására irányuló ren
delkezésére,
Ugyancsak szakértő tüzrendészeti
felügyelök adhatnának jó tanácsot a
villámcsapásból eredő tüzek apasztására
is. mely ok még mindig 6 százalékkáL,
szerepel.
Aztán a többi 26%, a nagyobbrészt ipari és gyári telepeken előfordult
és sok esetben nemcsak nagy anyagi
kárt. de emberhalált is okozott, tüz
közül mennyi nem történt volna meg,
ha megfelelő országos tüzrendészeti tör
vényünk volna.
Persze, a bibi itt is csak az, hogy
a tűzrendészet országos rendezéséhez
pénz kell. Sok pénz. Talán egy millió is.
És ez az egy millió már sok. Ezt
már .soknak tartják, habár csak 2 ° / 'az évi tűzkárnak.
0
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útra. Mihály az aj ó b a
felesége után.
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Erős a liide^, csak ugy csikorog a hó a
láb alatt. Az égen egy-két szürke lelhó úszik.
Az egész falu csendes, sehol egy árva lélek,
csak é^ten Kiskovács Gézáéktól kiált ki a
Nani lány, é p a kútról vizet vitt. jubbulást
meg szerencsés utat kívánva. Kiérnek a fa
luból, erős szél Csapja meg az anyát. .Fázni
kezd. Csakhamar a nagy sietségben kiizzad,
mégis fázik. Csak ugy ráz^a a hideg.Sokszor
megnézi kis íi.it, hátha fölébredt, nem-e éhes,
hiszen már kel napja alig evett valamit.
Már fél uton van. Olt látszik már a
Dési major is. pedig mindenki tudja: az' a
fél ul. KórülbelQI liz óra lehet.
Az égen -szürke feihók gyülekeznek. Min
dig több es több gyülekezik össze. Gyöngülni
kezd a hideg is! A szegény anyá hol a kis
fiára tvhihl, hul a véwIjn-iJM felhőkre, n é z .
^-Imádkozni
kezd! A szürke felhők csak jönnek,
ziu kezi
j75nnek 4 z idő egész enyhe tesz. Sietve megy
a hagyj uton a kis erdő félé. E Közben hullni
kezd, a hó. Mindég öregebb és öregebb sze
mekben. A szél i - fuj. hordja a havat Igen
csúnya idő van. Amint az erdőbúi'kiér, majd
feldönti a szél, csak fiacskáját takargatja,

70-ik

évében,

rövid

nincs pénzük erre a bíztosrtiWérsasánapon, 71 éves korában, hunyta be
goknak, amelyek 19,600.000 K-t fizet- j örökre szemeit Szombathelyen Eredics
tek 1909-ben tűzbiztosítások után
Ferenc
királyi tanácsos, ügyvéd és
Kérdezem a biztosító társaságokat, I földbirtokos is, aki a szombathelyi nagy
váljon ha ők áldoznák azt az 1 milliót, i tekintélyű ügyvédi kamarának volt szá
nem gondolják-e, hogy közel 20 milli- j mos évig elnöké, vármegyénk köztör
ónyi kifizetésük egy—kél—három millió- . vényhatóságának pedig régóta vezérszerepet vitt tagja.*És ezt a két kitűnő
val apadna? Alszanak-e az ő statiszli- •;.
férfiút ugyanegy napon temették is el:.
kusaik Aogy_nem figyehneztetik a tár- ! dúbhilJU'sádon, utóbbit Szombathelyen.
saságokat arra, hogy önként fölajánljak ' Mindkettőt óriási részvéltél."
a biztosítási dijak 2 százalékát az állam- j
Elmélkedjünk egy keveset, amikor
nak a tűzrendészet országos szervezé- j még friss az a sok virágkoszoru, ame
sére. (A nyugati államokban 3 — 5 % " " i lyekkel elhalmoztál; a z , ó diszes ércko
is fizetnek a biztosító társaságok tűz- j porsóikat mindazok, akik őket szerették,
becsülték és tiszteltek!
rendészeti célra.)
Szegedy György ősrégi főúri csa
Mert bizony — mindenki tudja —
ládból származott. Vármegyénkben, az
egyedül azon múlik az egész dolog. Ők j acsádi kastélyban született, nagyúri ne
a kerékkötök, akiknek legfőbb érdekük I velésben részesült. Atyja.Szegedy La|os
volna a tüzrendészeti országos .törvény I nagybirtokos volt, anyja pedig Majláth
Mária grofitö, a meggyilkolt Majláth
mielőbbi megalkotása.
Vajha fölismernék már egyszer a j György országbírónak a nővére Rokon
ságban volL a legelőkelőbb arisztokrata
saját érdeküket és ez alapon — no
csaladokkal és a most üzvegygyé lett,
meg a nemzet vagyonoaodásanak szíven nemesszivüségéról és jótékonyságáról is
hordozásával is — elósegitnék az or ismert neje, arany és szentgerlis'tyei
szagos tüzrendészeti törvény létrejöttéi. báró Gerliczy Irma csillagkeresztes és
Nem kellene sírnunk nemzeti va- I palotahölgy, szintén a magasabb és
• .• - Í
*'
I főnemes családokkal tart születésénél
gyónunki nagy pusztulásán!
—•
í fogva atyafiságot. — Származása, va
állapota, előkelősége azonban
Két jeles ember temetése > gyoni
soha sem tellek büszkévé, elbizakodottá.
Iíjtt korában vallásos és hazafias érzel
ugyanegy napon.
mektói áthatva, szorgalmasan tanult és
Szomorú hírt adtunk arról, hogy elvégezvén a jogot, a bécsi kancelláriá
vármegyénknek két kimagasló alakja: I nál hivatalt vállalt. A kiegyezés neve
Mezös/egedi Szegedi) György
cs. és j zetes ideiében Majláth György ország
kir
kamarás, nagybirtokos, Vasvár- ! bíró-oldalán tilkár volt. Sokai tudunk
megye köztórvényhatóságának tagja stb. a kiegyezésről, de azt kevesen tudták,
Ac.-ádon 1911. március hó 31-én haj- hogy a bécsi udvar az országbíró utján
tárgyalt Deák Ferenccel, a haza böl
csével és hogy aki az irás és szóbeli
nehogy megfázzon. Arca kipirul a szélben és üzeneteket
Deákkal közvetítette, az
összeszedve tnind.-n erejét, fölér a hegyge Szegedy
György volt! — 1871-ben
rincre, Iszonyú szélroham csapja meg,a fúvat azonban haza köllözött és átvette az
majd ledönti a lábáról. Kezét a szemeihez ősi öröklött birtokon a gazdálkodást,
teszi, nehogy a hó belemenjen. Lejebb ér. Ni melyet mintaszerűen folytatott a halá
mar látni Magyarfalu tornyát is! Lekanyarul láig. Igazi magyar nemes nagyúr volt,
a gyalugutra, a? rövidebb ul cs hamarább aki családjának élt, résgt v tt a várv

:

eléri a falat. Oda ér a szakadékhoz. Isten
legyen neki irgalmas!! Ismét egy borzasztó
szel támadja oldalt, odaér a nagy sziklához
meenyucszik. elesik, de egy kiállö gyökér
megmentette az életét. Tovább halad a csOszos ösvényenl Odaért az öreg szakadékhoz:
eny a heityról jövő görgeteg ledönti a lábak
lói, jajgat, keresztet vet; a borzasztó vihar
ban a haja is kibomlik, egyre csak fiát ta
kargatja. Ijedten kapaszkodik a sziklába. De
hiába, a faayos szikláról keze lecsúszik és
fiával együtt sikoltozva zuhan alá, a szaka
dékba, a hőgöritetegcel együtt.
r—
Egy tompa zuhanás vegyül a szél sípo
lásába, a fák recsegésébe.
A ho egyre esik es a göigetegek egyre
zuhannak :i!ás-"
*.
H a r m a d n a p é ' h a t ember indnl írás Mihályué keresésére és a negyedik napon egy
nagyobb és egy kisebb koporsót visznek ki a
magyarfalusi temetőbe.
-

P

megye közigazgatási, közgazdasági éle
tében, alapitója volt számos intézetnek,
támogatója, segítője és pártfogója min
den jótékonysági és hazafias törekvés
nek, vallásos, iskolai és egyéb ember
baráti intézménynek.
- '
A pártpolitikát nem ismerte s egyál
talán nem akart sohasem az áldatlan
poliiikábati szerepelni. Csöndes tempe
ramentumánál fogva megvolt azonban
a maga meggyőződése és mint rendkí
vül jellemes ember másokat, akik ellen
kező nézeteL. vallultalv_soha a világért
meg nem vetett volna. — Ősi birtokait
okszerűen kezelte, öröklött vagyonát
megbecsülte és számos cselédnek adott
— jó kenyeret. Megérdem'lette tehát,
hogy ezerével tóduljanak, a temetésére
s hogy impozáns módon, nyilvánuljon
meg a részvét- elhunytán az arisztokrá-
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Eredics Ferenc kir. tanácsos, a
Folyó hó 3-an a le«rö!sőbb magyar meg tanukon és t a n i W f l Y ! ^ T r ~ ~ " * ^ T ? » - . ™ . ~ ™ ™ « *
Bekefi beszédének bevezető része fogja
közélet f ó r u m á n Vármegyénk egyik leg- bíróságnak, a magyar királyi Kuridtutk,
első Vezérférfia, a n a g y n e v ű néhai Hor nevezetes Ünnepe volt, mert » napon volt 50 azonban legjobban érdekelni a társadalmai,
váth Boldizsár igazságügy miniszter testi esztendeje, hogy megjelent az. a. királyi kézi különösebben iparosainkat, kereskedőinket es
lelki barátja, Szombathely v á r o s á n a k rat, mely Apponyi György gróful az országbírói gazdáinkat. Békefi beszédének e része a kö
büszkesége, az i g a z s á g n a k ' oszlopa, a székbe ültette, a »csaszári kirá!yi« törvény* vetkező: Hazánk földje bőségesen termő
jogkereső emberek pártfogója, a vallá székeket föloszlatta s az alkotmányos magyar kalászt renget; hegyoldalain szinte páratlan
sos
meggyőződésű, hazafias é r z e l m ű bíróságokat, tizenkét évi szünetelés után, a ízű és nedvü szőlőt és gyümölcsöt terem; a
po/<yár,Csénye községében, egy alacsony Kúriát is törvényes jogkörébe visszahelyezte. hegytetőket a fanemek változatos faja borítja;
parasztházban született 1810. szeptem A Kúria ez alkalommal ünnepi ülést tartott, a föld belsejében a bányászat értékes kincsei
ber 29-én, egyszerű fóldmives szülőktől. amelyen elnöke, Günther Antal, hatalmas rejtenek s e mellett nagyszámú ásványvize
Vasmegyében mindenki ismerte közéleti beszédet mondott, amely beszéd oly érdekes, az emberéletnek és a nemzetgazdaságnak
tevékenységét a társadalom és közjóté gazdag és tanulságos, hogy a Kúria'elrendelte áldást hoz. S mégis mit látunk? A nemzet a
szegény. S ennek főoka
konyság t e r é n , a vármegyei életben, az annak külön kinyomatását. Érdemes, hogy maga cyészében
ügyvédi pályán; tudjuk, hogy a legelső minden művelt ember elolvassa, különösen, iparunk fejletlensége. Nézzünk csak magunkon
körökben nyert a maga tekintélyénél hegy minden magyar királyi biró és jogász végig. Van-e egyetlen darab ruha rajtunk,
fogva előkelő szerepet; bámultuk ragyogó azt menörizze. Történeti adatokkal bizonyítja melynek anyagát hazánkban szőtték és dol
szónoki tehetséget, hatalmas befolyását be a nagjtudományu elnök, hogy nincs az gozták ki? A házi élet eszközei és dísztár
gyaink nem mind külföldről vándorolnak-e
é s roppant s z o r g a l m á t . S z é p vagyonra [ egész világon állam, melynek legfölsőbb bírói
be? A rrii-nyérsterményeink feldolgozatlanul
is tudott szert tenni, mert nem tartozott | testülete ilyen ősi eredetre volna visszavezetés olcsón vándorolnak k i külföldre és földol
azok közé, akik — nem becsiilik meg
- Szent tstván törvényei már- a mauyar
gozásuk után méregdrágán térnex vissza
a házaj földet és vagyont; pedig Ere- király udvariban működő királyi tanácsról, hozzánk. Igy azután a pénzgazdaság uralom
mint
az
igazságszolgáltatás
legkimagaslóbb
dics életében aranyszívű s már ezelőtt
rajutásával mi lassankint elszegényedtünk a
egy évvel elhall kedves nejével együtt intézményéről szólnak. — Az első magyar külföld iparos-nemzeteivel szemben. S ez az
sokat, sokat juttatóit a szegényeknek, királynak egy évezreddél ezelőtt fiához inté egész társadalmunkon megboszulta magát. De
a jótékonycélu intézeteknek és templo zett tanítása e király törvényeinek I . könyve főleg az egyszerűbb néposztályokon. S ez
moknak. Elképzelhető, mily részvét nyi 5-ik fejezetében foglaltatik: »Én szerelmes bennünket közelről érint, mert a tanárvilág
latkozott meg elhunyta alkalmából és fiam, valahányszor valamely ítéletet érdemlő jórészben éppen ebből az egyszerű társadalmi
mily nagyszerű ttfnietése volt ennek a ügy, vagy főbenjáró dologban járó ember jön rétegből, á földművesek és kisiparosok közül
kitűnő férfiúnak, aki egyszerű sorsból, eléd, légy türelmes hozzá és ne esküdözzél, újoncozza magát. Igy a mi derék bölcsésze
önerejével küzdötte fel magát s kizáró hogy megbünteted őt, ami meg ném állhatö ink már szegényen élik át gyermekéveiket,
lag önmagának köszönhette országos és erőtlen lenne, mert az oktalan fogadkozás ilyenekül jutnak egyetemünkre s itt nagy
hírnevét, nagy tekintélyét és szép ' va nak össze kell omolnia; ne is ítélj te magad, munka és tiszteiéire méltó önfeláldozás kifej
nehogy csekélyebb rendű ügyekkel' foglalatos
gyonát.
tése mellett szegénységben, nem egyszer ín
kodván, királyi méltóságod csorbulást szen
Lesújt az a tudat, hogy egy napon
ségben töltik éveikét . . .
vedjen, hanem az ilyenféle ügyet utald inkább
fosztott meg bennünket az isteni Gond
a bírákhoz,
akikre bízva vagyon, hogy a
viselés »egy csapásra* két jelesünktől.
törvény szerint ítéljenek.' — Az európai
Szegedi György főurat, aki
az hírű jogtudós, Günther Antal, nevezetes be
Gsak téged V á r l a k .
acsádi kastélyban született és Eredics szédebői még a következőket idézzük:
Ferenc polgárt, aki egy szalmafödeles, '
A szivemen ütött seb
alacsony parasztház kis szobájában látta i
• Kegyelettel teljes megemlékezéssel hajt
Már régen behegedt,
suk
meg
fejünket
ennek
a
napnak
ötvenedik
meg először a .világot, egy napon, egy j
• De — hej — üres azóta,
időben helyezték a föld üregébe. Egyi- jj évfordulóján a férfiaknak nagysága előtt, kik
I azt megalkották. Az országbíró, Apponyi
Lakatlan, puszta lett.
ket Acsádon, a másikat Szombathelyen. ;j György gróf, oldalán a haza bölcse, Deák
Ám a főúri családból és a szegény | Ferenc s ennek munkatársa a nagy műben,
Te Voltál csak a lakója :
fóldmives szülőktől származott drága i Horvát Boldizsár, utolsó országbírói ítélöA l e g e l s ő madár.
elhunyt két netnesérzelmü férfia egyfor L mester, az értekezlet többi bírói, ügyvédi
| Jagjaival együtt megérdemlik a nemzetnek s
Elszállott
Veled együtt
mán szolgálta éleiében a hazát; egyik
I annak a magyar királyi Kúriának háláját,
A boldogság, a nyár.
olyan dicsősége nemzetének, mint a ! melyben állami létünk legkezdetétől fogva,
másik. Egyformán megilleti őket, hogy I amit büszkén hirdetünk, a nemzet lelke
Ködös, borongós őszre
kegyelettel őrizzük drága emléküket, j lakozott, melyet hűséges kegyelettel igyekszünk
Sietve jött a tél.
óhajtva, kívánva, hogy az ő nyomdo j a mai szervezetünkben is, mint e testület
j legértékesebb életelemét, a magunk és a
Hogy több taVaszs nem lesz
kaikon minél többen járjanak a főurak nemzet számára itt körünkben megtartani.. .*
Szivem előre fél.
és az egyszerű polgárok soraiból!
Az egyetemi bölcsészethallgatók segítőegyesületének ápr. 3-án-tartott közgyűlésén
Pedig madár e l é g Van
nagy beszédet mondott Békefi Rémig dr.,
Ki zengi már dalát,
Tél a tavaszban. Mult kedden az idő
művelődésünk történetének jeles és bujgó
De egysem lelte még meg
járásban hirtelen fordulat t'örtént nemcsak
A szivem ajtaját.
Vasvármegyében, hanem egész Magyarorszá művelője és a filozófiai kar ez idei dékánja.
gon, sőt a külföldről is télies időt jelentenek. A tanárok és tanárjelöltek viszonyát világí
'
Nálunk szokatlanul abnormis az időjárás, totta meg Azt óhajtja, hogy a tanárok a
majdnem minden reggelre hólepel borította társadalomban érvényesítsék befolyásukat a
Mert én csak téged Várlak,
a~ házak tetejét-s- hajnalban- a-bőinérséklel a
Ki messze-messze jársz,
zérus fokán állott. — A Sághegyen a szőlők a jelöltek érdekében és uri "csaladoknál sze
KI másoknak dalolva,
rezzenek
nekik
a
szünetidőre
nevelői
állást.
ben erősen ártott a fagy, de azt a szőlő még
Mások szivébe szállsz.
'kiheverheti. A gyümölcsösökben és vetésekben A pincéri szolgálat, úgymond, maradjon a
is észlelhető a kár. — Fiúméban viharok vol pincéreké. Ezeknek is élniök kell s a tanár
De tudom, hogy a sorsod
tak, az emberek téli kabátban jártak, a vo
jelöltek miatt ezek se szoruljanak ki helyze
Megtör s VisszaVezct
natok hóval borítva érkeztek. — Münchenben
És felkeresed m é g te
is voltak hóviharok, a hőmérő lesülyedt hat tükből s igy ne rövidüljenek meg. Az egye-'
tokra a lagyás pontja alá. Berlinben is .5-«-6 teraf polgárok az egészséges mnnkafölnsztás
A régi f é s z k e d e t .
fok a hideg:
alapján állanak. Kiki a maga területén
: NOVAK PÁL.
az ország imrideii részéből.
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a diphteritis betegség a gyermekek között
járványszerűleg fellépett. A hatóságok a szük
Nagyhét. A kath. egyházban a mai na séges intézkedéseket megtették, sőt a m u ü
pún veszi kezdetet a nagyhét. A helybeli héten az o v u d á f é s a kath. leányiskolát le is
apátsági templomban a következő sorrendben zarlák.
Duhajkodó ember. A papóci Novak-fele
lesznek az egyes ájtatossagok: ma delelőtt 9
órakor lesz a főisleniszolgálat, bárkaszentelés- vendéglőben f. hó 4-é"n Horváth Imre jócskán
szedett be a jóból s érezte, hogy őneki vala
sel kezdődik; végzi Bán János plébános; a
kit még kell verni. Ezért aztán odament
mise alatt a passiót a kath. legényegylet Szalay József asztalához és a békességben
~ é n e í i r CsÜTÓrtÖkrín
S~öfmtöf-rnnTvprnagy- kvaterkázó e mbTrrminden ok nélkül arcul
mise, segédlettel végzi Hollósi Rupert apát. ütötte.
A pénteki ájtatosságokat Bán János plébános
Verekedő legények. Folyó hó 2-án
végzi; délután 3 órakor lamentatio, este 6 Pápócon négy legény*; nevezetesen Kiss Ka
órakor szenlségeltétel. Szombaton 'reggel 6 roly pápóci, Csiszár Gyuia. Hajdú Imre es
Hajdú Dezső szentmikliisfai lakosok összevesz
órakor kitétel; 8 órakor a szertartások kez
tek egymással és ez ogyetlenkedésnek Kiss
dete kapcsolatban ünnepi nagymisével; végzi Károly itta meg a levét. I.egénytársai ugy
Bán János plébános. Este 6 érakor feltáma összeverték, hogy sebei nyolc napi gyógyulást
dási körmenet; ugy ezt, mint a húsvétvasár igényelnek.
nap! Ünnepi lőistenüszteletet Hollósi Rupert
Ellopott gazdasági eszközök. Takács
' apát fogja végezni fényes segédlettel; a íws- Nagy J«zsef-nagysimonyi lakos a léi folya
vétnapi ünnepi predicatjót Bán János plébá mán különféle gazdasági szerszámot lopott el
Csizmadia Dénestől, melyek értéke mintegy
nos tartja.
80 koronát teltek ki. A lopás most tudódott
Elismerés. Dr. Király János helybeli ki s igy a tettes ellen is csak most tétetett
járásorvosnak és dr. Kálmán Béla magyar- meg a feljelentés.
gencsi orvosnak a belügyminiszter elismerését
Kihágás. Nagy.-imonyi községben 'Nagyfejezte ki azért az önzetlen ügybuzgósagert,
amit a csendőrség és azok családtagjainak Sámuel birtokosnak' egyik szaj- és köröm
fájásban szenvedő tehene megborjadzott. A
díjtalan gyógykezelése körül kifejtettek.
kis borjú azonban elhullott és — hogy ne
Eljegyzés. Heimler Ernő, Heimler Adolf légyen a kár olyan nagy — a gazda lehúzta
helybeli kereskedő fia, a Heimler Testverek a bőrét, eladta, a busát pedig a kutyákkal
cég beltagja, jegyet váltott Kosztolitz Rózsika elette meg. Minthogy Nagynak ez az eljárása
kisasszonnyal, Kosztolitz;Izrael sárvári ke kihágást aépez, a hatóság ellene el fog járni.
_

rendelés esemény onnan datálódik, hogy
Magyar Ásványvíz Forgalmi és Kivileli R. T.
budapesti cég- nagy áldozatok árán minden
magyar városban lerakat-<t létesít és dacára
a felem >lt fuvarieteleknek és az ásvanyrjz
felszereléséhez szükséges nyers anyagok állan
dó áremelkedésének, az árakat lényegesen
redukálta. Ezt a külföldi vizek kiszorítására
irányuló akciót örömmel üdvözöljük és felhív
juk r. olvasóink figyelmét Icnnti cég által
városunkban létesített lerakatra, ahol a kitü
nőbbnél kitűnőbb magyar ásványvizeket pa
lackonként árusítják.

A dévai

áll. tanítóképző-Intézet I .

osztályában az 1911—12. évre több ingyenes
feídijas, OsztOndijas és teljes fizetéses, bennlakas.~al egybi'kölölt---rreTy---Ván üresedésben.
Bővebb felvilágosítást szívesen ad az intézet
igazgatósága.
A pincérek mozgalma. Egy jószívű
keszthelyi vendéglösné á szegénysorán, jogásztiukka! jot akart tenni, amennyiben iskolai
nagy szünet alatt, fürdói évadban hajlandó
volt néhány oly jogászt tisztességes kereset
hez és j o ellátáshoz juttatni, akik a piucérkedésnek ugyancsak tisztességes foglalkozását
gyakorolni nem restellik. Csakhamar vállal
kozott . is néhány. Ugv mint m á s müveit
államban, peldáui Svájcban. A budapesti
egyetem .dékánja, Doleschall ur azonban ki
mondotta, hogy a pincérkedéV derogál a j o 
gásznak. Mily furcsa fölfogás! Hány méltósá
gos udvari tanácsos van hazánkban, akinek
édes papája vagy öregpapája szegény korcs
máros, boltos vagy egyszerű parasztember
volt és — jogászt nevelt fiából. Hány gaz
dag pincér van, köztük három-négy emeletes
Sorozás. Celldömölkön pénteken kezdő bérpaloták birtokosai, akik piiicérkédnek, el reskedő kedves leányával.
dött meg-a sorozás Radó Gyula dr. vármegyei is- fogadják a borravalót éppúgy, mint akár
Házasság. líesterházy István f. hú 25-én főjegyző elnöklete mellett. Az eiső napon a
hány jogvégzett ur az ajánd-k bort, á szép
tartja egybekelés! ünnepélyei Sipkovits Karo
Celldömölk ..községi é- Celldömölk vidéki, a gyümölcsöt, esetleg m á s »szí varra valót*-. —
Imával a kemenesmagasi ág. h.ev. leinplomban. Janosháza vidéki, egyhazaskeszői és pápóci A gazdag pincérek nyáron három négy hétre
Lelketlen öregapa. A mult héten egy k.ö.-jegyzőség állitáskóteleseit sorozta . Soro tisztességes csaladjukkal európai utazásra
bestiális szivtt öreg-emberről rámolta le a zásra felhivatott 318 hadköteles, megjelent kelnek, vagy D. le >, narancsluetes lielyen
üdülve, ők adnak jó borravalót, amely idő
leplet a Csendőrség, kinek lelkét a gyilkosság 210. akik közű' besomztntotl 76 ujjonc.
alatt a foglalkozáscélküli, szegény jogász gye
vadja nyomja. Nagy Imre pápóci gazda nőül
Korytnicai ásványvíz. Amint értesülünk
rek a faluban, az élettel küzdő szülők nyakán
adta leányát Varga Józsefhez. A fiatai férj
élősködik, — vagy esetleg a patikban hatosba
azonban kivándorolt Amerikába, a menyecske ezen kiváló gy-ógyviz ,é napokban"!'iss töltés
ferbliz! — Az a ini bajunk, hogy tálotl száj
pedig Budapestre meni szolgálni. Mondani se 'i ben került a piacra. Nem akarjuk elmulasz
kell, hogy a fővárosban Vargánénak rövidesen tani, hogy tisztelt olvasóinknak ügyeimét ezeti jal hirdetjük a demokratizmust, kivált követkitűnő, mondhatni hazánkban páratlan gyógy várasztaskor a legkérgesebb tenyerű nyárs-"
viszonya támadt valakivel, s ez a viszony
polgárral is brudersaftozuuk, máskor, oh m á s 
következmények nélkül nem maradt. Az anya vízre fel nem -hívjuk. A korytnicai ásványvíz
alkalmaztatik: kor? . . . Jobb erről hallgatni! Dehát mosta
a Fehér K-reszt körházban adott életet gyer különösen jó eredménnyel
idült,
gyomor
és
bélhurut
gyomorhányás,
pincérekben is fölébredt a kari önérzet. Lát
mekének, de ez az elet az ő eletébe került.
A kis árva csecsemői a budapesti gyermek gyomor és bélgörcs, máj és lépdaganatok, ják, hogy habár a jogi kar érdemes dékánja
aranyeres
bántalmak
és
idült
székrekedésnél,
az
ő foglalkozásukat épp -őséggel megbecsüvédő liga vette gondozása ala s mintegy hó
napig nevelte is. 1910. évi január hó 12 én valamint sárgaságnak, cukorbetegség és a lendönek tartja, de jóformán az a kifogása,
azonban Nagy Imre, a csecsemő öregapja hugysavas diathesis ellen. Egyúttal a legbiz hogy borravalót fogadnak el, sőt egész exiszfelutazott Budapestre s kikérte az unokaját. tosabb szer a vakbélgyulladás megakadá tenciájuk alighanem a borravalóra vau ala
pítva. Van ebben valami., habár azt sem l e - - Ki is adták neki s hazautazott vele. Az új lyozására.
het tagadni, hogy a borravaló adásával akar
szülött Czelldömölkön még megvolt, Pápócra
Véglegesített ntbiztos. A vármegye akárhány fönhejazó egyen föltűnni. Mindegy:
azonban nem érkezeit meg, csupán az örug
főispánja Nagy Sándor jánosházái ideiglenes Okvetetlenül el kell törülni ezt a gonosz szo
Nagy Imre egyedül. Elmúlt azóta egy év, de
kást! A pincérek különben maguk kezdenek a
a bűntény homályban maradi, míg vegré a~ ntbiztóst állásában véglegesítette.
Lopás. Lőwinger Ignác jánosházai lakos borravaló eltörlése ellen országos mozgalmat
napokban minden kiderült. A véletlen vetett
világot az öreg lelketlen cselekedetéré. A ro a hét lolyamán azt észlelte, hogy egyik indítani. Az olyan elv, hogy a jogász, a diák
inkább vesszek eben. mintsem pincerkedjék,
konságnak fülébe jutott, hogy Vargánénak szalmakazalja naponként kisebb lesz. Bár jól
tudta, hogy ez az állapot rendszeres dézsmá talán elfogadható volt 1848 előtt, de ma min
1909. december havában törvénytelen gyer
ineke született s midőn kutattak holléte iránt, lásra vezethető vissza, a tetest megcsípni den tisztességes foglalkozású emberrel kezet
nem tudta. Végre, midőn m<-r mintegy 80 foghat az egyetemi professzor iéT-a méltósá
kiderült, hogy az Oregapa hozta el magával
gos udvari tanácsos is, ugy mint hogy
Végre is a csendőrség vette kezébe az ügyet, korona erté.ü szalmája hiányzott, Eger József
utasítására,
s kiderült, hogy Nagy a csecsemőt ellöldelte. jelentette neki, hogy Czirin Károlyt rajtakapta Széchenyi István gróf, atyjának
felje- gyermekkorában kezet csókolt a tisztelgő
Tagadja azonban, hogy ó .lette el lábald, a szalmálopáson. Lövringér a tolvajt
jobbágy parasztoknak. Ez 48 elölt történt,
hanem azt állítja, hogy a gyermek természe lentette.
azóla pedig nagyot fordult az idő kereke. —
tes halállal mult ki, de meri léit a gyilkosság
Pénzt lopott Kardos István s abóinas Amint most értesülünk, Strausz Miksáné
*gyanujáföl,~fái}otJözbarreg) frissen hantolt srr-j mult hó 20-au zsemlyevásárlas ürügye alatt
vegében ásta el. Az exhumált' holtlest már bement Felner Zsigmond jáuosházai pékmester keszthelyi vendéglős fölhívására százszámra
oszlásnak indult s igy az erőszakos halai üzletébe. Minthogy senkit sem talált a helyi- érkeztek aZ ajánlkozók, akik késznek nvilat- koztak az előítélet félrelevésével pincérül
nyomait megállapítani nem lehel. Nagyot a .ségben, belrnyulLa kasszába és onnan 5 kor
csendőrség a helybeli járásbíróság fogházába 40 fillért kilopott. A tolvaj inas ellen a ha elszegődni. Eddig 15 egyetemi hallgató kötötte
meg
a szerződést a vendéglőssel. A diákpin
kisérte, a bíróság pedig erélyesen nyomoz, tóság fog eljárni.
cérek szolgálatuk megkezdésével leteszik a
hogy a tényállás kidorittessék. A helyszíni
Aavá-iyvUeink harca, ürömmel ész nevüket és az ábécé betűit fogják szolgálatuk
vizsgálat es boncolás mcgéjtésére HaiinLj
István járásbiró utazott ki dr. Király János leljük, hogy az utóbbi időben a magyar alatt viselni. Mindegyik kap egy betűs jelvényt
ásványvizek lépésről lépésre elhódítják a a kabátjára, lesz tehát pl. A ur, B ur, C ur
és dr. Deutsch Samu orvosokkal.'
külföldi ásványvizek által dominált területeket.

5. oldal

lakos 1904. évben törvényes házasságra lépeti
a bodorfai Kovács Jánossal, A, férj 1909.
évben meghetegi dvén, Budapestre utazott
bajának gyógyítása végett, s onnan azóta
vissza sem tért. A két gyermekes assr.»ny
megunván a hosszas özvegységet, férjli-*zment
a. mult évben másodszor i - , ezúttal -Soós
János martonfapusziai gulyáshoz. A asszonyt
", bigámia elkövetéseért feljelentették.
Az első nÖképTÍSelÖ.
Norvégiában
megválasztották országgyűlési
képviselőnek
Rnehliad Anna kisasszony!, egy szelidlelkü,
okos elemi népiskolai nőtanitót. Krisztiauiaban a sterihing március I f i án jelent meg
először az ülésen. Az elnök üdvözlő szavakat
intézett hozzá és ezt a napot Norvégia tör
ténetében jelentősnek mondotta. A kormány
tagjai is üdvözölték a kisasszonyt, aki szám. talán üdvözlő táviratot kapott.

Törvény elölt egy kalapért,, Rád isi
Józsel vashosázuíaiusi lakos Jánosházán özv.
Gálos Istváiiuétól egy kalapot lopott el. Kzért
a törvény elölt fog számolni. " .
Mértékhitelesitési törvény alapján ke
letkező kihágások elbírálásánál alkalmazandó
szakértők kimutatása tárgyában á kereske
delmi miniszter 42931 1911. sz. alatt rende
letet bocsálott ki. E szerint ha a kihágási
eljárás meg nem engedett, vagy nem hitele
sített mértékek használata, nem kellően hite
lesített palackoknak és ivóedényeknek nyilvá
nos helyeken .való alkalmazása és szabály
szerű jelzéssel el nem látott hordóban szeszes
italok forgalomba hozása miatt indult meg,'
— hivatalos szakértő csakis a területileg
illetékes állami mértékhitelesítő hivatal hall
gatható ineg. Ha pedig a kiliága-i eljaias
tárgyat oly, bár hitelesített mértek haszná
lata képezi, melyről az illető tudla, vagy tud
hatta volna, hogy a törvényes következmé
nyeknek meg nem felel, az illetékes mérték
hitelesítő hivatal szakvéleménye minden eset
ben meghallgatandó.
Megszűnt járvány. Izsákfa. Vattke.szO
és Nemeskeresztur községek a szaj és kö
römfájás okozta zárlat alól feloldattak.
Megoldás. Egyik helybeli v e i í d e g l he a
mult c-ütörtöki hetivásár alkalmával —
beállított egy . ismerős vidéki félur — és
-aszondi: Komolyan, r.em tudom -mit tevő
legyek. Ha egy egész adagot hozatok, az .-ok,
a fél pedig viszont kevés. — Vendéglős:
Tessék talán egy egészet rendelni; lehet azt
valamivel kisebbre is elkészíteni a rendes
porciónál. (Értésülesünk szerint ez a megol
dás nem sikerült, mgrt a teinsur hosszas tű
nődés után egy firis sóskiflit .rendelt, meg,
hozzá két deci bort az .olcsóbbikból..)
Eser leány. Egy hiteles statisztikai k i 
mutatásban van megírva, hogy H mult évben
magában a fővárosban ezer leány végzett
kereskedelmi iskolai tanfolyamot ÖrflIjOnk-e
rajta, busuljunk-e rajta? llert örülni való, ha
egyetlen évben ezer leány talált és keresett
rá módot, hogy megélhessen a maga erejéből,
járhasson a maga lábán, becsülettel megke
reshesse a maga kenyerét és erős szívvel
ellenállhasson egy rossz házasság, vagy égy
jó viszony csábításainak. Ezer leány teremtett
magának alapot az életre. — egyetlen évben.
Nagy szó. De vájjon hány kap állási az.ezer
-köztit-?-Mennyit kelt lótnioltfuttuok' egy kis
protekcióért is? Mennyit kell áldozniok büsz
keségükből, önérzetükből s talán egyebükből
is, amig meg szerzik a kellő támogaiást?- És
hány marad mégis munka és kenyér nélkül ?
És talán legjobban sajnálni való, aki hosszas
tanulás, keserves kínlódás után kerül valami
kis nyomorúságos állásba. Szegany ezer kis

leány I

szám

KKMKNtfALJA

E r >v atban közlőitekért a szerkesztőséi? feielnss ge]
nem vállal.;

BORSZÉK
gyógy és üditöviz.
A szénsavas ásványvizek

K I RÁLYA!
Angolkór és vérszegénység ellen pá-'
rallan gyógyszer. Mint üditoés hűsítő
ital a legelső minden vizek között.
Kapható: GAYER GYULA utóda
CZELLDŐMÖLK.

KOVALD PÉTER ÉS F I A
cs. és kir. szab. kelme- és szőrmefestő, vegytisztitó és gozmosa-gyar
BUDAPEST, VII., SZÖVETSÉG-UTCA 37. SZÁM
Megbízói kényelmei szem előtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes
vidéki városban képviseletet iétesit és ezá'tal módot nyújt a nagyérdemű kö
zönség. ;ek arra, hogy céjét — a csomagolás és postaköltségek mellőzésé
v e l — közvetlenül íelkere.dicsse

Gzelldömölkön Német Márkus
vette ái a képviseletet és a gyár rendes áraiban vállalja az u i i - , női- és gyer
meköltönyök, disznó
uujjifezfijEL'tvii, függönyök, kézimunkák,szőnyegek,csipkeés végáruk, szőrmék sthjek vegytisZthásál és festését.

Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehéremnek mosását is.
A nagyérdemű közönséget, biztosítva kifogástalan munkájáról és minden
kor méltányos árairól, szíves jóinuulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet
és számos megbízatást kér a

Kováid Péter és fia cég.

NAGY
czclldftmttlki

PÁL

férfi-dititt

Hollósy-tér, az apátsági

terme

székházban.

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

szabás

uri, papi, sport és egyenruhák
jutányos árakon.
A divatterem mellett a t. közönség kényelmére

szövetraktár áll rendel kezesre,
hol is* a legdivatosabb, jó minőségű szövetek idény szerint

^nagy választékban beszerezhetők.

szám-

FIX

FIZETÉS

és magas julalék mellett alkatmaznnk
vidéki ügynökökéi sorsjegyek részlet
fizetésre való eladásához. Havonként
elérhető jövedelem 300—600 korona

Papa megengedte! HÍM valódi
AndniCOtta-rigareltahunlyok fadnhuzekban '
Vigyázzon! Csakis a JACOBU jelzéssel val dil

, Jl-l-l-t v
JAKOBI: '

aki az epészsíges bőrápo
lással lörödilc, főkép a pat
tanásokat ell ntetni, továbbá
fehér arcszint és puha bőrt
szerez':! óhajt, csak
S'.t:-> :i >: r u - l i ü o w t e j .
:

szappanai!

Hecht Bankház Részvénytársaság
Budapest, V I . , F e r e n c i e k - t e r e

(Védjegy: vesszőparipái
RIOSM magát.,
Qjár : 3errjmann & Co.
Tetscken a E.
DnoMa Stl'- leérért kapható
gyógytár, drogéria és illats/.er-uzlctben.

6.

455/1911. tkv. .

Árverési hirdetményi kivonat.
A czelldömolki kir. járásbíróság,
mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi,
hogy a Rábaszabályozó társulat győri
bej. cég, végrehajlatónak, dr. Weöres
Iván csöngei lakos, végrehajtást szen
vedő elleni hátralék 111 K l i tillér
tókekövetelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyében a • •zelidöiuölki kir.-járasbirosag területéit levő az ostffynszszonyfai 1186. sz tjkvi t l ' s o r 195.
hrszámu 95 .házszáma ingatlanra (ház
udvar és kerttel 627 öl) 3200 koroná
ban ezennel megállapított kikiáltási árban
az árverést elrendelte és hogy a fentebb
megjelölt ingatlan az 1911. évi május

hó 8 (nyolc) napján d. e. 9 órakor
Ostffyasszotiyfa községházánál megtar
tandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlanok becsárának 10°/ -át készpénz
ben, vagy az 1881. évi LX. tc. 4-2.
Sj-lian jelzett árfolyamutal számítolt és
az 1881. évi november.hó l é n 3333.
sz. alatt kelt ig. min. rendelet 8. g-ban
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881
évi LX. tc. 170. § a értelmében a bá
natpénznek e bíróságnál előleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

Kondor József ésSchüís Syula

sirkőr aktára
Czelldömölk, a Kossnth Lajos-utcában

Ugy

egyszer),

vala

mint modern, művészi

0

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Czelldömölk, 1911. február 16.
BARTHA sk. kir. jbiró.

Szőlöoltványok

kivitelű síremlékek
ben nagy

választék

l
®

Villamos erőre berendezett

asztalos

műhely.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget,
dömölkoit. a Feivncz Józaef-Utcáhaii ievú

-

hogy fizell-.

Huszonöt legjobb bor és csemegefajban még negyvenezer darab.

asztalos m ű h e l y e m e t

Csabagyöngye!

villa.neröre berendezett gépekkel szeleltem fel; miáltal képes ypj/yok
inegreudelöimet sokkal olcsóbban kiszolgálhatni.

oltvány és nemes simavesszök.
Európában a legk. rabban erő fajszőlö,
drágán fizeftt piaci újdonság. Minden
kisebb házi kertben is termelhető, lu
gasnak is kitűnő faj."
P i r o s

D e1e

w a r e

negyven hektoliter" térem h o M U M B t r W
melyért Írásban jótállok.

Elfogadok épület és butonnunkákat, azonkívül az asztalos ipar
keretébe vágó mindenféle munkát, melyet a legpontosabban, gyorsán
és kifogástalanul teljesítek.
.
Ugy helybeli, mint vidéki szaktársaim munkáikat villameröre
burundiéit mtihelyemhpn előkészíthetik, ami a mai drága munkabér
mellett nagy megtakarítást jelent.
~' *
~*

ElgyÖkerextetre minden szii sima* vssiő megfa
kad, erre néxre utasítás mellékelte tik minden
kulri.-mrnyhez. - - Május régén is ültethető. —
Bővebb leírást, ixines képeket és árjegyzéket
ingyen küld:

N
A
6
T GÁBOR, O L Y
(Blaann.) posta-, távtria- is telelőn álloméi.

Teljes tisztelettol

BERECZ L A J O S
.'

.

épület és bútorasztalos.

15.

szám

KEMENESALJA.

7. oldal.

m
Takarékpénztár

K á l l a i I á j ÓS motorgyára
Budapest, VI. Gyár-utca 28.

RÉSZVÉNTTÁRSASÁG

ÁRUOSZTÁLYA

szállítja t e l j e s $ é t í f M * m m e l l e t t
a lehirnevesebb motoroaéplö készleteket.
S a i s t érdakébsn kérjen m i n d e n g a z d a disz-foárlapsf, m e l y e t i n g y e n , bérmentve küld a gyár.
F0ltD<? fÍ(lVelme7tf>tfc I
I-AJOSUr-yeimoter«Tára»s»téÍ u_iu& uyyci-ic_ietcb i
_ _ , K Á L L A I ____ c * g t .i.
t

SZOHBATHELT.

Á

L

L

A

1

r m t < i n t s

Ajánl: Mindennemű mezógaz

Singer Ferenc

das.-igi rs ipari gétsekp',, m a l o m ;

bpiciidt'/.ésiíkct. benzin- és
nyersolajmotordkat, cséplő
gép-garnitúrákat, g é p - és
nyersolajat, n úszakt cikkekéi,

m. kir. államvasttti órás- és ékszerész

P áp a.

zsák. ponyva é s kötél-árukát,
iiiindnineirtfl műtrágyát kar-

tellen

S z á Ü i i i i legelőnyösebb feltételek mellett bámulatos olcsó

kiVÜl,

vetőmagvak*!,
erötnkarnianyfplékpt;
belföldi
és porosz kőszenet,-kovácsszenet, meszet es c/.ementet,
tűzoltó-felszereléseket stb. stb.

áron miiiiltmneiiui arany-, ezüst- és
valamint fali és

ssehórAkat.

ékwz<*r-i>.m,
Minden éra, mely

nálam vásároltatik, másodpercnyi pontossággal sza
bályozva van. —

Mérsékelt árak!

Óriási készlet ezüst

evőkészletekben,

amelyek szigorúan a napi árfolyam szerint lesznek eladva.

Méltányos fizetési feltételek!

Árajánlattal és választékkal a legn. készséggel

Központi iroda: Kőszegi n 2.

I t é N z

t é t f i z e t é s r e

szo'gá'ok
I i l

Raktár: Széli Kálmán n 25.
Árajánlattal

ín töltségvetéssel

díjmentesen

szolgálunk

liPITTETŐK FIGYELMÉBE!

Tépylwlöt minim kjiségbea kertiünk.

Mint építés, vállalkozó, működésemet Sárvár
vidékére

kiterjeszteni óhajtván, e céiból SAR\AR01

(Villaiiyletep-uicában)

Eladó ház.

egy

képestiéit

és
T

építőmester

közreműködésével

Czelldómölkön (Uj telep) a
Deák-utcában levó hazamat,
mely áll: három utcai egy
udvari szoba, két éléskamra,
-egy pince betonozva, egy tá
gas mosókonyha, két sertésól,
majorság udvarral, az udvaron
és kertben jól termő gyümölcs
fákkal azonnal eladom, eset
leg bérbeadóm.
•_
_____
Csuha Lajos.

A.

v .

m ű s z a k i irodát
nyitottam.
Vállalkozom

m

építésnek terén előforduló min-

iennemO munkákra szoua DnieifeBI, Jutányos árak
és kedvező fizetési feltételekkel.

B
Hagastörzsü gyümölcs, akác | _
és rózsafa eladás.
_3
Alma 60, körte 80, cseresnye W
.60, rózsa kiváló fajokban^. B
80 fillér darabonként.
T |
Akác sorfa ezre 200 korona.
S
Gr óí Esterházy tiszttartósága
S
Kemenesmagasi.
^
I B E E E E E E Ö E B E E E E B

•'

Kiváló tisztelettel :

esi

Günsberger J. Jenő
építési vállalkozó.

Ea-és

ácstelep:

kemény egerszegen.

Alapítási tervezet.
A n. in
jólét, é s boldogulás alapja: a nemzet vagyonosság*. A nemzeti vagyonosodás
eszköze pedig a kifejlett és belterjes földmivelés.'" ipar és kereskedelem. Bárki, aki a közgazdaság
.;• égviki v a g v . m á s i k á g á t munkával műveli, vagy ióké|ével elősegíti:, nemzeti célt szolgál. Áldásos
s Így kívánatos; hogy minél több s minél nagyobb pénzintézet szolgálja a közgazdaság igényeit s
szükségleteit, niért ezen igények és-szükségletek annál jobban lesznek kielégítve s közgazdaságunk
annál inkább képes lesz megizmosodni s hatalmassá lenni.
Alapításunknak célja, hogy á z a közgazdaság igényeinek kieJégitérére közreműködjék s ,
ebbeli m ű k ö d é s i t re korlátozza csak Szombathelyre és környékére, hanem kiterjessze azt egész
Vasvár'megye területére; már ezáltal is nagy szolgálatot-teáz, inert a vagyonos s fejlett vidék meg>
takarított tőkéjét" a m»gye szegényebb, de munkás népe számára megszerezheti, őket a saját és
nemzeti boldogulás részeseivé teheti.
Ezen általánosan vázolt célok szolgálatában Szombathelyen

Vármegyei Központi Takarékpénztár

Részvénytársaság

SZO M B A T H E L Y E N
cég alatt részvénytársaság alakjában pénzintézet alapítását határoztuk el, 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 financirozásával; törlesztéses köl
csönök s mindennemű biztositások közvetítésével, mely utóbbi okból egy elsőrangú biztosító inté
zet képviseletet' fogja vállalni.

\

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

\

A részvény aláírás zárideje 1911. évi április hó 25.
A jegyzett, névérték tiz százaléka készpénzben a részvény aláírásakor befizetendő, további
husz százalék az alakuló közgyűlés előtt. A hátralek 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.
. i 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, 1 9 1 1 . évi február h ó -í én
Draskovícb Pál gróf s. k.
nagybirtokos

X, •: H e Ki
Sövegjártó Kristól s. k.
birtokos és kereskedő

Erdody Sándor gref s. k.
nagybirtokos

,

ügyvéd
Vasvár.

Geist Jenő s. k.
kereiket!.', a Geist Lajos ria cég beltagja
i
Szombathely.

. Alberty Vilmos s. k. '
UfodaJmi tiszttartó
.
Némftujvár.

Spitzer Antal s. t i

Vép.

Dr. Horvát Leo s. k.
;

Dr. Hozsolits István s. k.

;
orvos

Olad.

Dr. Stirling Ede a. k.
magánzó
Szombathely.

épüö vállalkozó
*- • Szombathely.

Dr. Lendvay János s.. k.
Ügyvéd
Szombathely.

Szombathely..

Pohl Gusztáv s. k.
téglagyáros

. Szombathely.

Martin Antal s. k.
plébános
Rábák e reszt ur.

Techet Bódog s. k.
mürhalomtulajdonos •
Felsőbeled.

Dömötör Lajos a. k.

birtokos és nagybérlő

Kopíensteiner Gyula s. k.

főszolgabíróNémetujváé.

Olszowsky Tivadar s. k.
. urodalmi tiszttartó
Németujvár,

Köhler Gusztáv s. k.
vendéglős
Szombathely.

Markhot József s. k.
magántisztviselő
Szombathely.

Tesmer Gusztáv, s^k.
mérnök

—
Szombath«iyr-

Szommer János s. k.
ácsmester
Szombathely.

Chriaately Árpád s. k.
tanár

Nyomatott JKiikgrvve- Nándor vfflaoyüzeroo kíJnyTnyoradájában, Celldömölkön.

-

. .Szombathely.

