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hirdetések és mindennemű pénzilletékek. 

Tüzoltóügy. 
A Magyar Országos Tiizoltó-Szövet-

-gág-XVHl-dik nagygyfáééerkt idén Vesz
prémben jún iu s hó 2—5 ik napiaiii far-
tatik meg. A rendező bizottság ez aíka-
lomtnal a következő felhívást bocsátotta 
közte: 

Kedves Bajtársaink! 
A Magyar Országos Tűzoltó-Szö

vetség Szalmáról! tartott XVII-ik nagy
gyűlésén hangzott el Veszprém varos 
ünnepélyes meghívása <s a nagygyűlés 
egyhangú határozattar mondotta ki, hogy 
a legközelebbi országos összejövetele 
ősi városunkban Veszprémben lesz. Ez 
összejövetel megtartásának ideje közel
gőben van, ezért a reénk ruh.'zott tiszt
aégnél fogva a veszprémi országos nagy
gyűlésre és az ennek ke; etében lefolyó 
országos tűzoltó versenyekre ezennel 
örömmel hívunk meg benneteket 

Veszprémi naggyülésünkön a hazai 
tűzrendészetre kiválóan fontos kérdések 
kerülnek napirendre Ezek a fontos tár
gyalások és az igen érdekesnek igéi kező 
versenyszámok kívánatossá teszik, hogy 
országos tanácskozásunk alkalmából 
minél számosabban jelenjetek meg vá
rosunk falai-között. 

• Szíves és meleg szeretettel hívunk 
és fogadu.uk benneteket! Hinni akarjuk, 
hogy .kellemes és emlékezetes napokat 

szerezhetünk számotokra. Hozzon Isten 
benneteket!. 

Kelt Veszprémben, 1911: április 
hó 19-*n. Hazafias üdvözlettelr -báró 
Hornig Károly dr., v. b. t. t. megyés 
püspök, védnök Hunkár Dénes főispán, 
Koller Sándor alispán, dr. Óvári Ferenö 
országgyűlési képviselő, társelnökök.— 
Komjáthy László dr, polgármester, Ke-
rényi Andor központi főszolgabíró, Bélák 
Lajos pápai főszolgabíró, alelnökök. — 
Blázy Imre tüzrend felügyelő, titkár. 
Benkö Károly dr. önk. tüzoltó-egyleti 
parancsnok, főjegyző. Hollósy János 
városi aljegyző pénztáros 

* * 
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A Vasvármegyei Tűzoltószövetség 
a következő felhívást intézte valamennyi 
vármegyei tűzoltó testű léthez: 

A magyar ország -s tűzoltószövetség 
országos naggyülését folyó évi június 
hó 3. és 4. napján, a pünkösdi ünne
pekben Veszprémben tartja meg. 

Tekintettel, hogy az országos nagy
gyűlés közvetlen szomszédságunkban 
tartatik,. felhívom a tüzoltótestületek 
figyelmét arra. hogy azon magokat meg
hatalmazott által képviseltetni el ne mu
lasszák, 

Figyelmébe ajánlom a vármegyei 
tüzoltótestüléteknek tovább ama körül
ményt is, hogy a nagygyűlés alkalmá
val tüzoltóversenyek is rendeztetnek, 

amelyen nagyon kívánatos volna, bt a 
vármegyei tüzoltótestületek is résztven
nének, miután bizonyos, hogy fejlődöd 
tűzrendészetünknél fogva a tűzoltói tudás 
és gyakorlottságunknak olt is tanújelét 
adnánk s vele dicsőséget szerezhetnénk 
a vármegye tűzoltóságai hírnevének. 

Amidőn tehát a tüzoltóversenyekre 
is felhívnám a tüzöltóbajtársák szíves 
figyelmét, kilátásba nehezítetem, hogy 
a vármegyei szövetség elnöksége szíves 
készséggel fog útbaigazítást, esetleg a 
kellő kioktatásban segédkezet nyújtani, 
ha ez irányban valamely tűzoltótestület 
által megkerestetik. 

Érdeklődők intézzék ez iránybani 
kérelmüket Barabás István szöv. titkár 
úrhoz Vasvárra. Bajtársi üdvözlettel: 
Ajkay Zoltán szöv. űgyv. alelnök, Herbst 
Géza alispán, szöv^elnök. L 

A veszprémi nagygyűlésre a meg
hívókat már kiküldötte az országos szö
vetség elnöksége. E szerint junins 2-án 
este lesz az ismerkedési estély, 3-án 
délelőtt 8 órakor a régi elnökség tartja 
a legutolsó ülését, 9 órakor választmá
nyi ülés a vármegyeházban, 11 órakor 
a nagygyűlés a színházban Délután 
lesznek a szakosztály ülések. Este 6 
órakor Ádám J. István tüzoltótiszt felol
vasása vetített képekké) a moziban, 8 
órakor díszelőadás a színházban. Június 

Don! 
Sok minden csodálatos teremtménye 

van az Istennek, de olyan divatos aligha, 
mint Dón. Tudják, ki ő ? Egy csodalény, 
akinek tehetségét -raindeie_lajta es raniiu tu
dósok megvizsgálták, fölismerték es igazolták. 
Mindössze három-négy szóban nyilvánul meg 
e kiváló tehetség, de e pár röpke szóban 
mennyi . . . hír, dicsőség, — pénz, vagyon. 
A világsajtó gyors szekerén száguldott a D m 
neve szerteszét. A tengeren túlra drága ká
belek vitték el a csoda hírét. .Don nem a 
közönséges halandók közé tartozik. Nem ir és 
nem olvas föl. Nem zongoráz esnem énekel. 
Ha iró volna, késő éjjelekig kellene valamely 
szerkesztőség Dftszorult levegőjeben rontani 
tüdejét. Ha fölolvasásokat tartana, órák 
hosszáig kellene törnie fejét a ' közönséget 
érdeklő témákon s rekedtre szónokolhatná 
magát a fölolvasó-asztal mellett a háiátlan 
hallgatóság előtt. Ha zongoraművész yojna^ 
léckeadásra, zongorahangoláara volna. utálva ; 

ha énekes volna, kiüldöznék külföldre a ma
gyar királyi operaházból. De Donnal ezek a 
malőrök ineg'nem eshetnek. Őt nem fütyülik 
ki, nem pisszegik le. fölólvasásán nem alusz
nak el a leányaikat áruló mamák. 

í_- Don — ugat. Mert Don — kutya. 
De Don — beszél is. Mindössze három 

négy szót. S élelmes gázttája egy hamburgi 
erdész, tízezreket rak zsebre az orfeumok és 
cirkuszok tulajdonosaitól. Persze közvetve a 
publikumtól. Nincs ember, kinek fölolvasására 
annyian összegyűlnének, mint Don — be-
beszédjére. A Donéra, aki három-négy szót 
egészen jól ki tud mondani. És ezzel három 
perc alatt óriási pénzeket keres. 

Nem igaz-e, hogy más ember a tüdejét 
beszéli ki s ezért kap nevetségesen kevés 
bért vagy fizetést, esetleg valamelyes kis 
fizetési pótlékot ? . 

Ha Don tovább folytatja tanulmányait, 
néhány év múlva, — gazdájával együtt, — 
tízezreinek kamatjaiból kap nagy-nagy nyug
dijat, nem 35—40 évi szolgálat után, mint 
mos~ember, alamizsnát. ~ — 

És Don már ulban is van erre, mifelénk. 
A mult'napokban szerződtették Bécsben. Mi 
meg oda c-ak egy kutyaugrás'nyira vagyunk. 
Ha itt lészen, gazdája sem kap — fegyelmi 
vizsgálatot; Donnak sem lesz — kutyabaja se! 

(A >Nemzett Iskola' elmelkedője.) 

j t e l i c t i . 

Ne sajnáljátok a rózsát, ha herVad. 
Ne sajnáljátok, ha hull fonnyadt leVél, 
Ne sajnáljátok: óra, perc ha múlik, 
S halódik lassan minden, ami él. 

Szánjátok inkább a nyíló Virágot, 
A bimbót, ami a rügybSI faltad, — 
Ne sajnáljátok azt, aki elmegy innét. 
Szánjátok mindig azt, — ki itt marad. 

Ifjú Wlaasics Gyula. 
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4-én reggol 8 ó rakor szerházi ivatás , 9 
ó rakor istentisztelet, 10 órától verseny
gyakorlatok.- dé lu tán 3 ó r ako r a vesz
prémi tűzol tóság gyakorlata. 4 ó rakor 
nagygyű lé s , 5 ó r ako r népünnepé ly . — 
Június" 5-én k i rándulás a Balatonra. — 
Igen érdekesnek kínálkoznak a szakosz
tályi tá rgyak , amelynek szép sorozatá-

' , Jegyző és járási számvevő harca. 
Lapunk folyö évi április .hó 30-iki -szárnáBaB-] 
a fenti címmel megjeleni hírünkre vonatko
zólag Mersich Jenő járási számvevő a A'e-
meneividék-lii'ii egy nyilatkozatot eresztett 
meg, elpanaszolván benne, hogy nem vagyunk 
tárgyilagosak és hogy hírünk nélkülözi a va
lóság látszatát is. A számvevő ur siralmaira 

~ h » v * - t > e t ^ - 4 i s ^ ^ közleményünk igen 
Jól esik jeleznünk, hogy a szakosztályi 
rendszer i ránt táplált aggodalmainkat 
igen kedvezően apasztja a szakosztályi 
tá rgysorozat . — A balatoni k i rándu lás 
rendkívül é rdekes , fényes és élvezetes 
lesz. Almádiban hajók állanak rendel
kezésre . Mindazoknak, akik a nagygyű
lésnek tagjai, a legőszintébb jóaka ra t t a l 
ajánljuk, hogy — hacsak idejük engedi 
— azon okvetlenül vegyenek részt . 

Reggel és este. 

Ahány mosolygó reggelen 
Vig napsugár süt fényesen. 
Valami remény született Valahol, — 
Midég ugy képzelem. 

S ahányszor busán jő az este, 
Ugy érzem, hasztalan hereste, 
S némán, szomorúan, Valaki Valahol 
Egy álmát eltemette. 

Ifjú Wlassics tiyula. 

H Í R E K . 

Búcsúsok. A tavaszi bncsujárás ismét 
megkezdődött; a mull vasárnapra jöttek az 
elsők: Lázi és Rabapatona községekből. Szer
dán jölt a székesfehérvári csoport meglehe
tős nagy számban. A tavaszi búcsújárások 
június hó végéig tartatnak. 

Tanítók gyűlése. A kemenesaljai r. k. 
tanítói kör tegnap tartotta rendes tavaszi 
közgyűlését CzelldOmölkön a r. kath. fiú
iskolában; erről jövő számunkban részletes 
tudósítást hozunk. 

Halálozás. Az apátsági templom lélek
harangjának hangja tegnap reggel oly szivet-
tépően töltötte be a várost, hogy abból min
denki sokak által siratott és gyászolt személy 
kimúlását sejthette, fájdalom, nem csalódtunk. 
Szabó Péter tb. főszolgabírónak és nejének 
azöl. Horváth Jankának gyönyörű szép Ilonka 
nevű leányát ragadta hirtelen magához a ke
gyetlen halál. Természetszerű, ha az ősz zor
don, fagyaszt') szele letarolja a virágokat, de 
midőn a fesledező rózsa idő előtt, tavaszi 
tényben, gyenge luvalomtől lesz az enyészet 
marlalékjává, szivünk mélyéből hirtelen ke-
letkező lájdalom tör elő. Igaz részvéttel va
gyunk a megtört szivü szűnik iránt és hő 
óhajunk, hogy szeretett leányuk elhunyta fe
letti bánatukat a túlvilági boldogságban ve
tett hitük enyhítse. A megboldogultnak hült 
teteme holnap, folyó hó 15-én délután 4 
órakor helyeztetik örök nyugalomra. 

Kertmegnyitás. A Zöldfa-vendéglő kert
helyiségének megnyitása a mult vasárnapi 
kedvezőtlen időjárás miatt ma délután törté
nik meg. 

is szigorúan tárgyilagos volt és níígy cSa 
au lyiban van eltérés, — amint nyilatkozatá
ból konstatáljuk — hogy Bisztritsány ellen 
nem ő, hanemha szombathelyi kir. ügyészség 
adott be vádiratot. De hát ez az olvasó kö
zönségre nézve olyan lényegtelen dolog, ami 
szót sem érdemel. A tény az, hogy Bisztritsány 
ellen bűnvádi eljárás folyik és hogy ennek 
kereteben a számvevő ellen is t l lett a Bpr.-
ban meghatározott vizsgálat rendelve. Ennek 
ellenkezőjét pedig nem állítottuk. Meggyőző
désünk az, hogy Mersich Jenőt nem a közle
mény teljés egésze érintette kellemetlenül. 
han.-m annak egyedül utolsó sora, melyben 
ama nézetűnknek adtunk kifejezést, hogy a 
bevádolt jegyző elmebeli állapotának meg
vizsgálása Inába való kísérlet lenne. Akar 
tetsziv a számvevő urnák, akár nem, abbeli 
jogunkat mindenkor lentartjuk. magunknak, 
hogy személyekről véleményt alkothassunk 
magunknak s ennek lapunkban kifejezést is 
adhissunk. különösen akkor, ha az az illetőre 
nem sértő, hanem ellenkezőleg, kedvező. Hogy 
Mersich Jenőt tényleg ez bírta a nyilatkozat 
közzétételére, igazolja az a körülmény is, 
hogy a »Vasvármegye€ eimü napilap ellen, 
mely nagyobb részletezéssel, de ugyanezen 
értelemben közölte le t> hirt, sehol sem nyi
latkozott. Helyreigazító nyilatkozatot közzített 
ugyan, d- a lapot nem támadta, mint a 
mienket. Ilyen csekélységért nem érdemes 
bosszankodni, sem — költekezni. 

A Ságbegyen építendő kápolnára 
ujabban a következő adományok folytak be: 
Pálinkás Géza a május 1-iki misedijat be
szolgáltatta. 18 K, Surányi Zsigmond 1 K, 
Kovács Franciska Bőd 20 K, Gaál Ferenc 
Magyal gencs 1 K, Herteleudy Gyula Magyar-
gencs 4 K, Zechmeister Viktor Keinenes-
mihályfa ;t K, Hannig János Kemeneshögyész 
l 50 K, Pető Jézsef Pápa 1 K, Rudnyák Ká-
rolyné Szombathely 1 K, Markó Mariska Hő-
gyész 1 ÍJ, Xunkovich Dénesné t K, Német 
János 450 K, Német József 150 K, Szabó 
József 1 K, Szabó. Ferenc 2 K, Sebestyén 
László, Sebestyén nntal 50—50 fill. 

Magyari Kossá Gusztáv meghalt. A 
vármegyei törvényhatóságnak és Jánosháza 
község társadalmának egyik illustris tagja, 
Magyari Kossá Gusztáv gyógyszerész, törvény
hatósági bizottsági tag kedden délután három 
órakor 80 éves korában elhunyt. A közügye
kért való lelkesedése folytán az önkéntes 
tüzoltóegyletnek eluOke és örökös tiszteletbeli 
főparancsnoka és a kaszinónak elnöke volt 
Haláláról nemcsak a család hanem az intéz
mények, vezetősége is adott ki gyászjelentést 

A Korona vendéglő sorsa. Juray An
tal vendéglős eltialálozván, özvegye folyamo
dott, hogy a vendéglői ipart ő vezethesse. A 
szolgabiróság e kérelmet teljesítette. 

Uj kereskedés. Németh Károly hely
beli iparos rövidáru-üzlet nyitására kapott 
engedélyt 

- Mczgószinhiz. A Vito/raf-raoztószinház 
3í2y 1ieli itt- tírtorckodása alatt úgyszólván 
állandóan kedvezőtlen időjárás uralkodott s 
ez a körülmény aztán a közönséget elriasz
totta a mozi látogatásától. A csütörtökön be
állott derült, verőfényes, tavaszi napsugaras 
időjárás azonban megváltoztatta a padsorok 
képét úgyannyira, hogy azóta zsúfolásig meg
telik a nézőtér. Észlelhetjük, hogy a vállalat 

fjrlniiosa sem haladiillmi ezért n publikum 
iránt: napról-napra remek uj műsorral ked
veskedik, melyben szenzációs számok is fog-
la'tatuak s ezenkívül pedig a rogrammot e«y-
egy szép látványossággal meg is toldja. Kel
lemesen konstatáljuk, hogy kineniatograf-gép 
tökéletes volta mellett kiváló szerepe van 
Zeller vállalati tulajdonosnak is, mint gépke
zelőnek, aki gépét szakszerűen tudja kezelni. 
Az ö szakértelmét igazolja az a tény, hogy 
a filmek nem szakadoznak s a képek szép 
tiszták, homály soha se borítja el őket. A 
mai napon Vitális Imrének, á jelen kor 
haramiájának elfogatása kerül bemutatóra. 

Táncmulatság. Nemeskocs község önk. 
Tűzoltó-Egylete felszerelései gyarapítására f. 
hó 25-én szinelőadással, "világpostával, szer
pentin- és konfettidobással egybekötött nyári 
mulatságot rendez. Szinre kerül Szász Károly 
• Káutorné. című egyfelvonásos színműve. A 
rendezőség díszes ajándékban részesili azt a 
hölgyet aki a legtöbb képeslapot elárusítja és 
aki a legtöbbet kapja. A mutatkozó érdeklő
désből fényes sikerre lehet következtetni. 
Belépődíj 2, 1.40 és 1 korona lesz. 

Panasz. A" helyeli Polgári kör nemrég 
kelt uj életre s máris sokan panaszkodnak 
hogy bizonyos irányban elhanyagoljak. Ezúttal 
a könyvtárosok működése elltn tesznek kifo
gásokai, akik nem tartják be a könyvkiosz-
tásra megállapított órákat. Az olvasni szerető 
tagok órahosszat várakoznak uj könyvekért, 
de nincs senki aki azokat nekik kiadná. 
Bizony bizony az ilyen neintörődömség megint 
csak oda fog vezetni, mint a múltban is, az 
érdeklődés hiánya folytán történendő csendes 
kimúlásra. 

A kátrányfőzés áldozata. Mult heü 
számunkban közöltük, hogy a dömölki gőz
malomban kátrány főzésből eredő tűznek 3 
sebesült áldozata van, akik rögtön kórházba 
szállíttattak. Közülük az egyik összeégett asz-
szony sérüléseiben hétfőn kiszeuvedett 

Államsegélyek. A vallás- és közokta
t á s ü g y i miniszter a szergényi evang. iskolát 
a folyó iskolai tanévben 126 korona állam
segélyben részesítette. — Keraeneskápolna 
község halgazdaság létesítésére a földmivelós-
Ugyi minisztériumtól szintén államsegélyben 
részesült. 

Felebbezés egy jegyzői állás betöl
tése ellen. Tudvalevő, hogy Egyháza keszö 
jegyzőjét fegyelmi utón állásától elmozdították 
s ez állást m. évi december hó 14-én vá
lasztás utján be is tölték. E válazztás ellen 
Bisztritsány Aladár, a volt jegyző, minthogy 
reménye van rá, hogy állását visszanyeri, 
felebbezéssel élt A vármegye törvényható
sági bizottsága a beadott felebbezést f. hó 
15 én fogja tárgyalni.. " . 

Wz az újtelepen. Csütörtökön dél
után 2 órakor a kürlüs tüzet jelzett, mire 
tűzoltóink hirtelen kivonullak. A tüz az új
telepen Baross Imre pékmester udvarán ke
letkezett, ahol egy kisebb szalmakazal égett 
el. Keletkezésének oka ismeretlen; igen való
színű, hogy eldobott gyújtó vagy szivarvég 
idézte PtfT. 



Pénzintézeti tisztviselők koréból. A 
Nógrádi, Hr.nti és Gömörm'agyei Pénzintézeti 
Tisztviselők egyesülete GOmOrmegyében Rozs-
uyófOrdőn július hó 23-án kezdődd pénzinté
zeti szaktanfolyamot létesít. A pénztntézeti 
szaktanfolyamon vidéki pénzintézeti igazgatók, 
fóvárosi banktisztviselők, pénzügyi szakírók 
és bankjogászok fognak aktuális szakaérdé-

" " s l e T K J n ^ d á s r ^ ^ 
tására Rozsnyófürdő, mely klimatikus gyógy
hely, üdülő és nyafalótelep", jó vasúti Össze
köttetése van, nem drága, bem zajoa — ki
válóan alkalmas. A tanfolyamon résztvevő 
pénzintézeti tisztviselők a lakás, étkezés és a 
türdőárak tekintetében nagy kedvezményeket 
kapnak. Nagyon kívánatos lenne, ha a pénz
intézeti tisztviselők minél számosabban vetí
tenek részt a tanfolyamon, ahol a kellemes 
idülést a hasznossal köthetnék össze. 

Milyen termel lesz t A mi országunk
ban nagy kérdés ez minden tavaszon, mert 
l e p ü n k 70 százaléka földmiveléssel foglalko

zik. Az eddigi jelekből azt állítják az ahhoz 
>Ttők, hogy az idén jó termésre lehet kilátá
sunk, ha május jól viseli magát s a rémes 
nájusi fagyok elmaradnak. Gyümölcsre is 

szépen van kilátás, mert az idő eléggé ked
vezett a fák virágzásának. Április végén és 
május elején történt eddigi esőzés aranyat 
ért a nagy szárazság után. 

Uj takarékpénztár Szombathelyen. 
Amiről már régóta beszéltek, hogy t. i. Szom
bathelyen egy >középponti takarékpénztári 
dakittássék;- a mult héten megvalósult Az 
igazgatóság tagjai: gróf Draskovics Pál,Techet 
Bódog, Markhot József, Gyulai Alfiéd, Kop-
feusteiner Gyula, Pohl Gusztáv, Spitzer Antal, ' 
Sommer János, Korándy Ferenc, Alberti Vil- ! 
mns és Markusovszky N. I 

Világkiállítás Budapesten. Hat ev múlva i 
1017-ben, nagyszerű világkiállítást akarnak 
rendezni Budapesten. De sokan ellene vannak, j 
Azt mondják, több a kár, mint a haszon az ' 
efféle nagyszabású kiállításokból. — Igy bál | 
kétséges, hogy lesz-e 1917-ben világkiállitá- r 
sunk. . . I 

A m. ó ra i . tűzoltószövetség elnöksége j 
április 22-én tartotta utolsó ülését a régi ; 
szervezeteben. Ugyanis eddig az országos 
elnökség mellé 10 előadó szaktanácsos volt 
választva, akik együttes havi tanácskozásokban 
vitatták a meg az összes előfordult szakügye-
xet. Az uj alapszabályok az elnökség mellé 
nem 10, hanam 49 szaktanácsnál rendelnek. 
Vesz4irémbeii tehát a közgyűlés alkalmával 
nem 1U, hanem 49 egyént kell az országos 
elnökség mellé beválasztani, akik majdan nem 

, együttesen, hanem 7 szakosztályba hetével 
beosztva fogják az országos ügyeket külön 
külön tanácsülésekben megvitatni. — A régi 
elnökség tagjait, akik nagyobbrészt egy évii 
zeden át együtt dolgoztak a magyar tűzren
dészet fejlesztésén, gróf Széchenyi Viktor 
elnök abban a meglepetésben részesítette, 
hogy az utolsó Ules jelenlevő tagjait nagy 
fényképen örökítette meg. A régi elnökség ez 
utolsó ülésen jelenvoltak: gr. Széchenyi Viktor 
e'.nök, dr. Óváry Ferenc alelnök, Breuér 
Szilárd főtitkár. Keresztes János háznagy, dr. 
Balogh Dezső • pénztáros, Apálhy Vilmos 
(Szepesin.), Barabás István- (Vasvárm.), Jász
berényi Miklós (Hevesmegye), dr. Rüll Béla 
(Baranyám.),- -Szabados- Imre {Somogyin.), 
Szabó Gyula . (SopronmJ, Varga Lőrinc 
(Temesm.;. dr. Vass János (Hevesm.); Vida 
Pál (Fejérm.).. Az elnökségi ülésen szóba 
került a 49-és uj~ szervezet tagjainak kijelö
lése is, amely munka azonban — minthogy 
több vármegyéből még az; ajánlások be nem 
érkeztek— befejezhető nem volt. Igy a jelölés 
a Veszprémben tartandó előkészítő ülésen 
leend teljesen-rendbehozva. 

Tiszteletdíj Blahánénak. A mult héten 
a fővárosi' közgyűlés 30.000 koronát szavazott 
meg Blahánénak, az ünnepelt--művésznőnek, 
akinél .szebben a magyar dalt senki, nem 
énekli. Istentől adott nagy művészi tehetségét 
évtizedeken át ragyogtatta. És mindig itthon 
énekelt, soha nem járta a külföldet, mint más 
nagy művészek szokták tenni, hogy százezre
ket hozzanak haza,. Blaháné egy idő óta ál
landóan gyengélkedik. Most a főváros tiszte
tett jKtoirmnya módot iiyaji- nrk-i a eVWé 
keresni enyhülést. 

Altisztek polgári alkalmazása. A cs. 
és kir. közös hadOgymiuisterium szándékozik 
azon jó magaviseletű altiszteket, kik legalább 
6 évig tényleges katonai szolgálatban állottak, 
igazolvánnyal, vagy tanúsítvánnyal ellátva 
vannak és megfelelő képzettséggel bírnak, 
önkormányzatú hatóságoknál, nagyobb köz
ségeknél (városoknál), pénzintézeteknél, ma
gán közlekedési vállalatoknál, gyárakban, 
gazdaságokban stb. mint alkalmazottakat el
helyez. Az önkormányzatú hatóságok, nagyobb 
községek, városok, pénzintézetek, magán köz
lekedési vállalatok, gyárak, gazdaságok stb. 
felkéretnek, hogy a betöltésre kerülő meg
felelő állasokat, hivatalnokiakat is, amelyek 
elnyerése nagyobb előképzettséghez nincs kötve, 
a cs. és kir. 83. sz. hadkiegészítő parancs
nokságnak Szombathelyen tudomására hozni, 
amely az illető altiszteknek történendő sür
gős kihirdetésről gondoskodni fog. Csakis 
minden tekintetben megfelelő altisztek fognak 
pályázathoz bocsáttatni. Bejelentő űrlapok a 
fenti parancsnokságnál kaphatók, vagy - kívá
natra postán is megküldeniük. 

Dr. Kárpát nótáskönyve — Vágj zsebre 
— alakú zsebkiadásban, tartajmaza a jelen
ben legnépszerűbb nóta költő Dr. Kárpátnak 
20 legszebb, közismert nótáit. Dr. Kárpát neve 
a nótairodalom mezején maris elsőrendű te
kintély. Nem fokozatosan, de egycsapásra 
hódítottak az ö nótái, s az utolsó évtized 
alig termelt az övéit megközelítő — hangu
latos, bájos, behízelgő, közvetlen a szívhez 
szóló nótákat, mert a >Te adtad nekem az 
első álmatlan szomorú éjet — Legény, bucsn 
— Va 1 imás — Esti ima — Valamikor régen 
— Emlékszel-e mit fogadtál — közkedvelt 
nóták nem niulo értékű, de egyenesen remekei 
a magyar nótairodalomnak, 20, szépségben 
egymással vetekedő nótát tartalmaz a Dr. 
Kárpát Nótáskönyve — amely nóták nagy 
alakú kótakiadásban 20 koronáért Vásárolha
tók — inig e noláskönyvbe összegyűjtve — 
csak 2 koronába kerülnek. Dr. Kárpát Nótás 
Könyve csak a most kiadott készlet fogytáig 
lesz forgalomban tartva, azután csak egyes 
füzetekben 3—3 dal 2 koronájával lesznek 
kaphatók. Megrendelhető Klökner Ede zene-
mükiadóhivataláhan Budapest, VIII. , József-
körűt 11. 

Lódijazás. Vasvármegye lótenyésztési 
bizottsága nagyszabású lődijazást rendez 
Szombathelyen f. évi május hó 16-áa dél
előtt 10 órakor. A dijakra pályázhatnak vas
megyei lótenyésztők — akár a móri — akár 
a félvér fajtához tartozó —tulajdonukat ké
pező anyakancával és kancza csikóval. — 
Ezen alkalommal. 100—30 koronáig terjedő 
több dij fog kiosztásra, kerülni. Saját érde
kükben cselekednek a lótenyésztők, ha minél 
nagyobb számban vezetnek fel. kancákat és 
csíkokat a díjazásra. 

Ói üzlet. Gáspár Kálmán helybeli fod
rász Alsóságon fióküzletet nyitott. 

lenekedvelök figyelmébe. Lapunknak 
ékes tollú poétája és munkatársa, Mészáros 
Hugó (Szombathely, Körmendi-utca 6.) egyik 
szép dalszövegét, melynek cime, illetőleg 
kezdő sora: >Csillagsngáros őszi este«, Göncz 
Mariska, a kitűnő zeneszerző megzenésítette 
és e zeneműre a tehetséges szövegíró elő
fizetési felhívást bocsátott ki. A két oldalas, 

szivesebbén ajánljuk a t. közöiftégnék "á ih'ű ' 
megszerzését és egyben kérjük az előfizetési 
összegnek Mészáros Hugó ur címére váló 
megküldését; de lapunk szerkesztősége is 
örömmel vállalkozik előfizetők gyűjtésére. Az 
előfizetési összegek június 15-ig-küldendők' 
meg. A mű augusztus hóban hagyja el- a 
sajtót s akkor a t. előfizetőknek rögtön ex'pe-
diálják. Városunkban és járásunkban sok 
zeneértő van, azért nem kételkedünk azon, 
hogy előfizetők szép számban fognak jelentkezni. 

Hogyan lehetünk hosszú életűek Ez 
a cime egy szép könyvnek, amely mostanában 
jalent meg. Irta dr. Flóris Áron hírneves orvos 
tndós s egyúttal a homok-utcai polg. fiúiskola 
érdemes tanára. A könyv, mint cime mutatja 
arról szól, hogy lehet okos értelemmel meg
hosszabbítani éltünket Egyszerű, gyakorlati 

I tanácsokat ad, amelyak szerint az ember 
| berendezheti életét s nemcsak a bibliai 80 
! esztendőt érheti meg, de a századikat is, 
| amelyet a természel rendelt számunkra. A 

hasznos könyv először a Magyarország cimű 
napilapban jelent meg apróbb közleményekben, 

j A nagyszámú 1 olvasók unszolására adta ki a 
I tudós iró kötetben is. Ara 3 K. 60 fillér 
' Kapható a szerzőnél: Budapest, Karpfenstein 
j utca 18. A pén:-.t postautalványon oda kall 
! küldeni, mire a művet bérmentesen kapják a 

rendelők. Nagyon ajánlatos, hogy a hasznos 
könyvet minden család meghozassa. A jó 

l egészségének, az okos életnek bibliája az. 

Legalább harmincezer lakosa városok 
Már vau egy liszta azokról a magyar varo
sokról, melyeknek lakossága az utóbbi nép
számlálás szerint legalább 30.000. Ez a liszta 
a következő: Budapest 833.452, Szeged 122.489, 
Szabadka 95.174, Debreczen 91.500, Pozsony 
73.53H, Temesvár 71.616. Kecskemét 65.41], 
Hódmezővásárhely 62.483, Na twárad 61.0Ö2, 
Kolozvar 60.821, Arad 58.312, Miskotcz 52.181, 
Pécs 51.124, Fiume 50.721, Kassa 45.682, 
Gy őr 44.172, Békéscsaba 43.511, Brassó 39.678, 
Nyíregyháza 39.204, Szatmárnémeti 36.082, 
Székesfehérvár 35.483,Kisknnfélecvháza 35.024, 
Makó 35.880, Újvidék 34,200, Czenléd 33.436, 
Sopron 32.565, Szentes 23.307, Zenta 31.318, 
Jászberény 30.069, Szombathely 30.058. — 
A népszámlálásból kitűnt, hogy Szeged ha
talmasan halad előre. Jelenleg 122.289 lélek 
lakja, mig ezelőtt tiz évvel csak 104.000 en 
voltak. Igy hát az ország második fővárosá
nak rangját most már állandóan megtartja. 

Fogós kérdés. — Hogy hívják a 
kecsegét, ha lenyel egy zsebórát? 

? '•• - • 

^ — Ketyege. • 
Felemás. Egyik budapesti nagy divat

árucég a múltkor pályadíjat tűzött ki a 
szoknyanadrág szó helyes elnevezésére. Pá
lyáztak is több ezerén, akik közül Székely 
Szifárdká tanítónő nyerte el a dijat, aki a 
szoknyanadrágot leghelyesebben értelmezte és 
pedig imigyen: 

Lesz még tavasz, 
\jimr. még nyáj, • 
Szoknya más, nadrág más, 
Neved legyen Felemás! (Ásszolgája!) 
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K Ö Z G A Z D A S Á a , 

A burgonya betegségei. 
Az utóbbi években mindig több és több 

olyan betegségt) lépett fel a burgonyának, 
amely az egész termést tönkre telte, vagy 
legalább is azt végveszedelemmel fenyegette. 

csak a s<wg«nye>><tt>haaaa»lflttaMBt, 
ilyen ismeretes, njabbau azonban az u. n. 
gyűrűs betegség és fodros betegség is elha
rapódzott, amelyek ellen rendkívül nehéz, sót 
jóformán lehetetlen vedeiezni. 

A védekezés" tanulmányozása céljából 
n jabb v időben a földmivelésügyi kormány 
külön bili." burgonyafajták termelésévei kísér
letezett éz ezek közül mutatkozik is egyné
hány, amely ellenállóbb e bajokkal szemben, 
aminők a jnbel, kupferhaut, rezident, a ma
gyar kincs, s a sárga tullint; előbbiek mint 
szeszgyári, utóbbiak mint asztali burgonya. 
Amenyiben tehát lehetséges,ezeknek, termelé
sére kell áttérni, de mindenesetre kerülni kell 
az olyan burgonyát vetőmagul használni, 
amely az előző évben e betegség egyik vagy 
másikában szenvedett. 

A másik erélyes védekezési mód a per
metezés. Nem szabad sajnálni. a fáradságot 
és költséget, s levélkihajtás után azonnal, 
néhány héttel későbben még egy-kétszer kell 
permetezni a burgonya leveleit 2 százalékos 
kékgálic oldattal, mert az erre fordított költ
ségek busásan megtérülnek, a burgonya egész
ségesebb fejlődésében és nagyobb termés 
hozásában. 

A harmadik védekezési módot az ame
rikaiak találták fel, mely kezd - hazánkba is 
átpláqlálódni, s amely abban áll, hogy kiül
tetett gumókra közvetlenül egy maréknyi 
ízuperfoszfálot szórunk, amely a betegség 
terjesztő bacillusait elöli, azok szaporodását 
meggátolja és amúgy is termésfokozó hatásá
nál fogva nagyobb terméseket eredményez. 

Ez a három védekezési mód áll ma 
rendelkezésünkre és bizonyos, hogy aki ezeket 
végrehajtja, egészséges és nagy tömegű bur

gonyái fog termeszteni. 

NYILT-TER. 
(E rovati an közlőitekért a szerkesztős* p felelősseget 

nem vállal.) 

Nyilatkozat. 
Alulírott Schöntag Martot: a .Kemenes

alja" cimü lap 1910 évi június 20-án meg
jelent 26-ik szamában nyilatkozatot adtam ki, 
meljbea WitUnami Adolf ur celldömölki lakos 
ellen sértő és rágalmazó kifejezések foglaltattak. 
Kijelentem, hogy én a kérdéses cikkhen 
Wittmann Adolf urat sem sérteni, sem rágal
mazni nem akartam. A cikket más irta és én 
jóhiszemUleg aláirtam, mert nem tudtam, 
hogy abban sértő kifejezések is foglaltatnak. 
Igen sajnálom, hogy ezen félrevezetés folytán, 
történt nyilatkozattal Wittmann Adolf urnák 
kellemetlenséget szereztem és ezért tőle 
ezennel ünnepélyesen bocsánatot kérek. 

Dtendömőlk 1911 május 8-án 

Schöntag Márton. 

Köszönetnyilvánítás. 

Özv. Vidi Jánosné 

gyégy és üditöviz. 
A szénsavas ásványvizek 

K I R Á L Y A ) 
Angolkór éa vérszegénység ellen pá
ratlan gyógyszer. Mint üdítő és hüsitő 
ital a legelső minden vizek között. 

K a p h a t ó : G A Y E R GYULA utóda 
C Z E L L D Ö M Ö L K . 

Csépléshez, 
g ö z e k e s z á n t á s h o z 
legalkalmasabb és leggazdaságosabb 

• a 

tatai brikett 
Szállítja a 

Magyar Ált. Kőszénbánya 
• Központi Iroda: 

Budapest, V. Erzsébet-tér 19. sz. 

257/1911. vhtó sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a szombathelyi 
kir. törvényszéknek 1910 évi 9518 és 
1909 évi 9327/v. számú végzése követ
keztében Dr. Eletnits Ferenc ügyvéd 

Mindazok, kik boldogult leá
nyom halálával ért súlyos csapás
ban részvéttikkel fájdalmamat eny
híteni igyekeztek, fogadják hálás 
köszönetemet. - * 

" 7 S i n i t e ¥ k 7 T 9 T r ^ 
felperes javára Czelldö-hitelbank r. t. 

mölkön 340 korona és 280 K s jár. 
erejéig 1910 évi november hó 19-én 
foganatosított együttes végrehajtás utján 
lefoglalt és 756 kor. becsült következő 
ingóságok, u. m : szobabeli bútorok, 
zongora, cimbalom és egyéb tárgyak 
nyilvános árverésen eladatnak. j 

Mely árverésnek a czelldömölki kir. 
járásbíróság 1910-ik évi V. 430/5. sz. 
végzése folytán 340 kor. tőkekövetelés, 
ennek 1911. évi február hó 1-só nap
jától járó 6°/'0 kamatai, váltódij és eddig 
összessen 12 kor. 40 fillérben bíróilag 
már megalapított hátralékos költségek 
erejéig Czelldömölk községben alperes 
lakásán leendő megtartására 1911. évi 
május hó 19-ik napjának délelőtti 9 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő in-
•f góságokat mások is le- és felülfoglal-

tatták és azokra kielégítési jogot nyer
tek volmTTezen árverés az 1881. évi 
LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek ja
vára is elrendeltetik. 

Czelldömölk, 1911. május hó 4 
ZÁBORSZKY SÁNDOR 

kir. bír. végrehajtó. 

K E D V E Z M É N Y 
LAPUNK 

ELŐFIZETŐINEK!! 
BÉVARDY GYULA 

R Ó Z S I 
ÉS EGYÉB ELBESZÉLÉSEK 
eramel novelláskötetet adott ki. A száz
nál több oldalra terjedő kötetben egy 
csomó igen sikerült elbeszélés van, me-. 
lyetbeo az iró megfigyelései, impressiöi 
annyira figyelemreméltók, hogy bátrán 
s a legmelegebben ajánljuk a kötetet 
MveaaénrM lápunk olvasóinak. 

•todeoki, aki lapunkra előfizet, meg
kapja a müvet, ha ezen igényét velünk 
mmm s 40 ffllér dijat honink beküldi. 

A mü bolti ára: 

2 korona. 



5. oldal 

Kiadó lakás. 
A Rákóczy-utea 34. számú 

házban július vagy augusztus 
hó l-re kiadó egy modern 
kényelemmel és ízléssel beren-

u r i l a k á s 
3 szobával és nappalinak is 
használható tágas előszobával, 
továbbá minden hozzátartozó 
mellékhelyiséggel és külön 
díszes udvarral. Esetleg az 
egész ház eladó Bővebbet az 
ott lakó tulajdonosná 

„•• í - i - t?" - l apa Diégeng#dte! Hisz valódi 
JAKOBI-iVle Antlnicotin-*•igarettahüvelyek fa

dobozokban! 
Vigyázzon! Csakis a »JACOBW jeliŐBei valódi! 

KOVALI) PÉTER ÉS F I A 
cs. és kir. szab. kelme- és szőrmefestő, vegytisztito és gözmosá-gyár 

BUDAPEST, VII., SZÖVETSÉG-UTCA 37. SZÁM 
Megbízói kényelmét szem előtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes 
vidéki városban képviseletet létesít és ezá'tal módot nyújt a nagyérdemű kö
zönségnek arra, hogy cégét — a csomagolás és postaköltségek mellőzésé

vel — közvetlenül felkereshesse. 

Czelldömölkön Német Márkus 
vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban vállalja az uri-, hői- és gyer
meköltönyök, diszilő és bútorszövetek, függönyök,kézimunkák,szőnyegek,csipke-

és végáruk, szőrmék stbiek vegytisztitását és festését 
Úgyszintén ágy tollak tisztítását és fehérnemű ek mosását is. 

A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és minden
kor méltányos árairól, szíves jóinaulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet 
.es" számos megbízatást kér a 

Kováid Péter és fia cég 

Üzlet megnyitás. 
Van szerencsém a t. közönség 

becses tudomására adni. miszerint 
Czelldömölkön, a Fö-téren Gayer-
féle házban (sarok helyiség) 

rőfös- és divatáru 
üzletet nyitottam. 

Miután Nagypirith nemes 
nagyközségben évek- hosszú során 
át mint kereskedő működtem, az 
egé=z vidéken kiterjedt ismeretsé
gem állal közkedveliségnek örven
dek, amit pontos és lelkiismeretes 
kiszolgálás által szereztem meg. 
remélem, hogy a L vevőközönség 
minél számosabb látogatásai a! 
mégtisztelni. Minden lőrekvésem 
oda fog irányulni, hogy Tt-t. vevői
met legjobban és legjutányosabban 
kiszolgáljam és ezáltal bizalmukat 
megnyerjem. 

Kiváló tisztelettel 

Roth Mór. 

Azonnal kiadó egy 

különbejáratu utcai 

b ú t o r o z o t t szolba 

Nagy Pál férfiszabó házában 
Czelldőmölk, Ferenc József-utca. 

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

Hollósy-tér, 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. 

Koaáor József és Schütz Gyula 
sirköraktára 

Czelldőmölk, a Kossuth Lajos-utcában 

Ugy egyszerű, vala
mint modern, művészi 
kivitelű síremlékek

ben nagy választék 



Első balatonmelléki \\ 
vegytisztitó és 

mű-ruhafestö intézet. 

i 
Vegyileg tisztit férfi, női és 
gyermekruházat és mindenféle 
háztartási cikkeket gyönyörű 
kivitelben, felelősség terhe mel
led, jutányos árakért. Továbbá 
fest minden színben tetszés 
szerint, minta után egészben 
kosztümöket minden széjjel-
fejlés nélkül, selyem blúzokat, 
szövet ruhákat, gyász eseték
ben soron kívül festek 48 óra 

alatt szép feketére 

Pontos kiszolgálás! 

Szíves megbízást kér Q 

Kapcsándy György 
vegytisztitó és mü-ruhafestő 

Keszthely, Kisfaludy-utca 4. 

630/1911. 

Arlejtési hirdetmény. 
Kemenesmihályfa község 

köztemetőjében létesítendő 
hullaház építési munkái a t aira 
109" kor. 81 fillér kikiáltási 
ár mellett 

nyilvános árlejtést 
hirdetünk és azt 1911. jnnius 
hó 11-én délután 3 órakor 
Kemenesmihályfa községhá
zinál fogjuk megtartani. 

KITŐI az érdeklődőket 
azzalértesitjük, hogy az épít
kezel legkésőbb folyó évi aug. 
végéig befejezendő. Az építke
zési összeg csak az épites be
fejezte és az épület átvétele 
után 8 nap alatt fog egy ösz-
szegben kifizettetni, mégis, hogy 
a terv és részletes költségvetés 
a czelldötúölkvidéki körjegyzői 
hivatalban a hivatalos órák 
alatt betekinthető. 

Kemenesmihályfa, 1911. 
évi május hó 1Q-éiu 

SokorayElek Kovács Sándor 
körjzó. biró. 

F I X F I Z E T É S 
és magas jutalék mellett alkalmazunk 
vidéki ügynököket sorsjegyek részlet-
iizetésre való eladásához. Havonként 
elérhető jövedelem 300—600 korona. 

Hecht Bankház Részvénytársaság 
Baéiptst, VI., Ferenc iek- tere (V 

^ ^ M ^ ^ ^ M ^ 1 ^ ? ^ K W M i r - - ~ f r 

„A köztudatba ment át", hogy csakis 
Kál la i LajOS motorgyára 

Budapest, VI. Gyár-utca 28. 
szállítja t e l j e s J ó t á l l á s me l l e t t 
a lehirnevesebb motorcsépló készleteket. 

Saiat érdekében kérjen minden gazda disz-föárlapot, melyet ingyen, bérmentve küld a gyár. 
, , , , • IÁLLAI LAJ08IUm»v»i motorgyári íem te' 

Fontos ngyeimeztetesi „atmiö 5 » » » s K Á L L A I S j cé f l a . i . 

Singer Ferenc 
m. kir államvasnti őrás- és ékszerész 

— P á p a. — — 

Szállít a legelőnyösebb feltételek mellett bámulatos olcsó 

áron mindennemű arany-, ezüst- és é k s z e r ^ á r m , 

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 választékkal a legn. készséggel szolgálok 

R é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

N 

1 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE I 
Mint építési vállalkozó, működésemet Sárvár és 

vidékére kiterjeszteni óhajtván, e eéiból SAB\ÁR01 T 

(Viilanytelep-utcában) egy képesített építőmester 

.. közreműködésével 

m ű s z a k i irodát 
nyitottam. V 

Vállalkozom az építésnek térén előforduló min

dennemű munkákra szolid kivitelben, jutányos arak 

és kedvező fizetési féltételekkel. 

- l*-! Kiváló tisztelettel:, 

Günsberger J . Jenő 
— .Y " a ^ » — i jepitéai vállalkozó. 

la- es cstelep : Keménye/jer stégen. 

Nyomatott Dinkgreve Nándor villanyüzemü könyvnyomdájában, Celldömölkön. 


